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POLITSEI
Suure osa kuritegudest moodustavad vargused
z 2011. aastal registreeriti Kiili vallas
kokku 1194 juhtumit,
millest 905 moodustasid väärteokoosseisu ning 41 kuriteo
koosseisu.
Väärtegude poole pealt enamuse moodustasid Liiklusseaduse
rikkumised (844) kuid eksitakse
ka Karistusseadustiku ning Alkoholiseaduse vastu. Kuritegudest suure osa (22 kuritegu)
moodustasid vargused, oli kuus
kehalist väärkohtlemist ja viis
joobes juhtimist.
Aasta 2012 on politsei jaoks
alanud tegusalt. Populaarseks
on muutunud diiselkütuse vargused, mida on avastada aidanud Kiilis asuvad turvakaamerad ja aktiivne koostöö kannatanutega, kes on samuti huvitatud
teo toimepanijate avastamisest.
Iga kodanik peaks endale südamele panema, et ta ise mängib kuriteo avastamisel suurt
rolli ja saab omalt poolt teha
kõik selleks, et tema vara oleks
puutumatu. Hea meel on öelda,
et jaanuarikuus Kiili alevis käinud kütusevargad on tänaseks
tuvastatud ja seda tänu kannatanu ja politsei heale koostööle.
Kurjategijate tabamine on
politsei ülesanne, ent kuritegude ennetamisele saab kaasa aidata iga tavakodanik. Siin tahangi meelde tuletada, et igasugune informatsioon, mis aitab
avastada erinevaid süütegusid
on igati teretulnud. Palun valla
kodanikel hoida silmad lahti
ning teatada kõikidest kahtlastest isikutest või sõidukitest, mis
valla territooriumil liiguvad
politsei lühinumbril 110 või
konstaabli telefonil 612 5573
(mob: 5302 8887).
Tahan siinkohal tänada kõiki
valla elanikke, kes on oma panuse turvalisuse tagamisse informatsiooni jagamisega juba
andnud.
AILEN KROONMÄE
Piirkonnapolitseinik

Patrull Kiilis. Marko Tooming

Kiili kool. Marko Tooming
Vallavanem Valeri Kukk annab üle Aasta Tegu auhinna nostalgiaürituse “Kolhoosi pidu” korraldajale Rein Viljakule. Lauri Kivil

MEELES PEETI KA EDUKAID VALLAKODANIKKE

Valiti kaks Aasta Tegu
z 23. veebruaril toimunud vallavanema
vastuvõtul vabariigi
aastapäeva puhul
kuulutati välja möödunud aasta olulisemad tegemised
Kiili vallas ning tunnustati vallale au ja
kuulsust toonud vallaelanikke.
Aasta Tegu 2011 selgus rahvahääletuse teel ning võitjad selgusid sel aastal kahes valdkonnas: taristu ja üritused. Aasta
taristu, mida võib mõista ka rajatise või ehitisena, on Kiili alevi

kergliiklustee. Aasta ürituseks
vallas valiti kunagise kolhoosi
Rahva Võit kokkutulek “Kolhoosi pidu”.
Vallavalitsus pidas meeles ka
vallakodanikke, kes oma tegevusega pälvisid tunnustust väljaspool valda. Tänati Harju
maakonna 2011. aasta teatripreemia laureaati Janne Ševtšenkot, Harjumaa Kultuurkapitali
preemia saanud võrkpallitreenerit Raigo Tatrikut ning Swedbanki Eraisikute Rahaasjade
Teabekeskuse konkursil “Rikas
elu” 3. koha pälvinud Kiili Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat Riina Raja.
KIILI LEHT

KIILI VALLA AASTA TEGU 2011
Taristu valdkond
Võitja
• Kiili alevi kergliiklustee
Nominendid
• Laste mänguplats Kiili alevis Lasteaia tänaval
• “Värvukeste” lasteaiarühma avamine
• Kiili alevi ÜVK trasside renoveerimine
Ürituste valdkond
Võitja
• Nostalgiaüritus “Kolhoosi pidu”
Nominendid
• Valla sportlaste IV koht Eestimaa XIII suvemängudel ja
valdade XIX talimängudel
• Kangru lastepäev “Kangru lapsed on tegijad, tegija ei mängi
tulega”
• Kiili Naisseltsi üritused

Oma rühma näoga tort oma pagarilt
Kiili Lasteaia sünnipäeval tabas
mudilasi rõõmus üllatus, kui
laual oli iga rühma jaoks eraldi
meisterdatud tort. Ja mitte
ainult tort, vaid omanimeline ja
-näoline tort.
Tordid meisterdas lastele
lasteaia oma pagar. Kiili Varahalduse SA juhataja Anu Altmetsa sõnul alustas pagaritöökoda taas tööd jaanuari keskpaigas. “Võtsime tööle ka pagari,” rääkis ta. “Pirukad ja said,
mis seal valmivad, lähevad
müüki ka Kiili Gümnaasiumi
puhvetisse.”
Pagaritöökojast saab ka iga
vallaelanik endale meelepärast
tellida: kringleid, saiu, torte,
pirukaid. Lisaks pakub sihtasutus tähtpäevade pidamiseks
ruume nii Kiili lasteaias, koolis
kui rahvamajas. Ruume saab
rentida soovi korral ka koos
toitlustusega.
MARKO TOOMING

Iga lasteaiarühm sai omanäolise ja -nimelise tordi. Erakogu

Ka Kiili õpetajad
streigivad kahel
päeval
z Kiili vallavalitsusele on laekunud
Kiili Gümnaasiumi
streigitoimkonnalt ja
Kiili Lasteaia streigijuhilt informatsioon,
mille kohaselt ühinevad üleriigilise
Haridustöötajate
Liidu poolt välja kuulutatud streigiga ka
Kiili õpetajad.
Kiili Gümnaasiumi õpetajad
streigivad 7. ja 8. märtsil 7.4516.00, koolis õppetööd ei toimu
ja õpilasi vastu ei võeta. Koolis
viibib kohal streigikomitee, mittepedagoogiline personal ja
kooli juhtkond.
Kiili Lasteaia õpetajad streigivad 7. märtsil 7.00-19.00,
õppe- ja kasvatustööd ei toimu
ning lasteaeda lapsi vastu ei
võeta. Lasteaias viibib kohal
streigijuht, lasteaia juhtkond ja
õpetaja abid, kes tegelevad rühmaruumide korrastustöödega.
Kiili Kunstide Kooli õpetajad
korraldavad 8. märtsil kolleegide toetuseks pooletunnise
solidaarsusstreigi kell 11.3012.00, kuid selle tõttu ühtegi
õppetundi ära ei jäeta.
Streigi põhjuseks on asjaolu,
et ei ole saavutatud kokkulepet
Eesti Haridustöötajate Liidu
(EHL), haridus- ja teadusministeeriumi kui Vabariigi Valitsuse
esindaja, Eesti Linnade Liidu
ning Eesti Maaomavalitsuste
Liidu vahel vastavalt põhikoolija gümnaasiumiseaduse §76
ettenähtud läbirääkimistel
õpetajatele 2012. aastaks töötasu alammäärade tõstmise osas.
EHL ootab, et haridus- ja teadusministeerium ning Vabariigi
Valitsus esitavad 2013. aasta
riigieelarve eelnõusse taotluse
õpetajate töötasu oluliseks tõstmiseks (+20%) vajalike rahaliste vahendite eraldamiseks.
KIILI LEHT
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LEMMIKUD

Kevad ei ole
kaugel!
z Kätte hakkab jõudma
kõige tegusam aeg
loomariigis – kevad.
Päike käib järjest
kõrgemalt ja meelitab õue kõik kahe-,
nelja- kuue- ja kaheksajalgsed.
Meie lemmikloomad naudivad
kevadisi pikki jalutuskäike, olgu
siis omanikuga või ilma.
Kassiisandad otsivad usinalt
pruute, võttes ette kilomeetrite
pikkuseid matku ja tihti kipuvad
need olema üpriski seiklusrohked. Tihti tulevad pulmapoisid
koju tagasi mõne parasiidi, haiguse või haava võrra rikkamana ja neid muresid peab aitama
lahendada peremees.
Et omanik ennast päris halliks ei muretseks, kas kass üldse
koju tagasi jõuab ja millises olekus, saab meetmed tarvitusele
võtta. Mikrokiip naha all aitab
looma leides tuvastada omaniku, vaktsineeritud kassil on
võimalus nakkushaigusi saada
väiksem, kirbu-puugi rohi turjal
ei lase vereimejaid sööma.
Siiski on parem kõigile, kui
kass hulkumas ei käi. Looduse
kutse vastu aitab kõige paremini
kastreerimine, mida võib teha
alates seitsmendast elukuust.
Kassiemandad hüüavad häälekalt jooksuaja saabumisest ja
kõige märkamatumal hetkel
kaovad õue poiste juurde. Tulemuseks on teadagi imearmsad
kassipojad. Et ei peaks soovimatute järeltulijatega tegelema,
on mõistlik emane kass steriliseerida. Loomulikult tuleb ka
emast kassi vaktsineerida ja vähemalt õueskäijatele kiip panna.
Et koerad saaks kevadest täit
rõõmu tunda, kohtuda muretult
oma mängukaaslastega ja kadumamineku korral lihtsamini
koju tagasi jõuda, peab omanik
mõned asjad korda ajama.
Soovimatute kutsikate vältimisel ei ole abiks jooksuaja pük-

sid, kõrge aed ega omaniku vali
hääl vaid ainult steriliseerimine.
Isase koera pulmaplaanide piiramiseks on parim viis tema
kastreerimine. Nakkushaiguste
vältimiseks saab koera vaktsineerida ja seda tuleb teha igaaastaselt. Registreerimata kiip
naha all on mõttetu vidin, omaniku mure on kiip enda ja koeraga ühendada.
Kevadel on nuuskimiskõlbulike kakahunnikute kontsentratsioon tavapärasest suurem
ning oht ussinakkust saada
tõusnud. Ussirohtu peaks andma nii koertele kui kassidele
kord kvartalis, tubased kassid
võivad seda saada ka kord poole
aasta jooksul.
Kevade saabudes vahetatakse
talvekasukas suvisema vastu
välja. Vana karv tuleb kindlasti
välja kammida, sest selline vilt
niiskub ning loob soodsa pinnase nahapõletike tekkeks.
Kammida tasub ka kasse, sest
karvapulstikute väljaoksendamine ei ole lõbus.
Esimeste soojadega, nii kui
mätas taheneb, lähevad liikvele
puugid. Et nendega nakatumist
vältida, saab kasutada turjale
tilgutatavaid ravimeid või ravimkaelarihmasid. Kui puugid
tülitavad loomi soojal ajal, siis
kirbud on liikvel aastaringselt
ning võitlus nendega toimub
samuti aastaringselt.
Sääsed ei tüüta mitte ainult
inimesi, vaid hammustavad hea
meelega ka koeri, mõned koerad on sääskede vastu lausa allergilised. Siingi aitavad nahale
tilgutatavad preparaadid. Sääsehooajal peavad eriti hoolsad
olema küülikuomanikud, sest
sääsed kannavad edasi müksomatoosi nimelist nakkushaigust,
mille vastu on võimalik vaktsineerida.
Et meie lemmikud saaks kevadet täiel rinnal nautida, saame me nende heaks ise palju
ära teha ja nad on seda väärt!
JÜRI LOOMAKLIINIK
Aruküla tee 29, Jüri alevik

Kiili valla eelarve 2012
VALERI KUKK
Vallavanem

z Veebruari Kiili vallavolikogu istungil kinnitati valla jooksva
aasta eelarve.
Kuna käesoleva aasta algusest
hakkas kehtima Kohaliku oma-

valitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadus, siis on muutunud ka
eelarve ülesehitus. Uue seaduse
järgi on eelarve jaotatud struktuurselt viieks osaks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud,
investeerimisetegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete
varade muutus. Selle jaotuse
järgi on ka valla eelarve allpool
esitatud.
Valla tuludest moodustab
lõviosa (70,9%) füüsilise isiku
tulumaks, mille kasvu me prognoosime sel aastal 1,5% võrreldes eelmise aastaga. Tulude
osas oleme jätkuvalt konservatiivsed, sest valla elanikkond ei
ole kasvanud maksumaksjate
näol ja me ei jaga vabariigi valitsuse optimismi 5% palgatõusu
näol ning tööpuudus näitab, tõ-

2012. aasta eelarve tulud
Põhitegevuse tulud
Maksutulud
sh üksikisiku tulumaks
maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Investeerimistegevuse tulud
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering
Finantstulud
Kassa jääk

4 339 460
3 434 046
3 179 046
255 000
239 238
647 726
18 450
141 300
141 000
300
307 617

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

Et meie lemmikud saaks kevadet täiel rinnal nautida, saame nende
heaks ise palju ära teha. Erakogu

Üldised valitsussektori teenused
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Avalik kord ja julgeolek
Politsei
Muu avalik kord
Majandus
Maakorraldus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
Ühistranspordikorraldus
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (prügivedu)
Haljastus
Muu keskkonnakaitse

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: kiilileht@kiilivald.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: kiilileht@kiilivald.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.

576 526
39 500
412 400
105 326
10 300
9 000
9 000
1 000
8 000
424 450
37 160
339 290
3 000
45 000
84 906
7 840
76 226
840

si küll, väikest, kuid kasvutrendi.
Tulubaasi suurendab veel
maamaks ja riigipoolne sihtfinantseerimine.
Kuludes on jätkuvalt kasv
lasteaiale: investeering kahe
uue rühma loomiseks ning seetõttu ka suurenev ülalpidamiskulu, sest kõik kulud lasteaiaga
seoses kannab Kiili vallavalitsus.
Teede renoveerimisse oleme
planeerinud võrreldes eelmise
aastaga oluliselt rohkem raha,
seda seoses Luigel tehtavate
vee- ja kanalisatsioonitöödega,
kergliiklusteede ehitamisega
ning teede renoveerimisega nii
Kiili alevis kui ka Kiili valla lõunaosas.
Ka kulutused kultuurile ja

spordile on oluliselt suuremad
kui eelmisel aastal ja see on
seotud eelkõige Kiili Kunstide
Kooli õpilaste arvu kasvuga
ning spordiklubidele suunatud
toetussummade suurenemisega.
Oleme vähendanud jätkuvalt
Kiili valla laenukoormust ning
suutnud pidada oma eelarves
ettenähtud kulunumbritest kinni, mis on viinud selleni, et meie
konsolideeritud netovõlakoormus on kahe aasta jooksul tublisti tublisti langenud (169%-lt
124%-ni) ning kassajääk oli
aasta alguses üle 300 000 euro.
Loodame, et meie finantspoliitika toimib ka edaspidi ning
me oleme suutelised jätkuvalt
investeerima meie valla heaolu
parendusse.

Elamu- ja kommunaalmajandus
Veevarustus
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajandus
Hulkuvate loomadega seotud tegevus
Tervishoid
Ambulatoorsed teenused
Vabaaeg, kultuur, religioon
Kiili Kunstide Kool
Laste huvialamajad ja keskused
Kiili Valla Noortekeskus
Vaba aja ja spordiüritused
Kiili Raamatukogu
Kiili Rahvamaja
Seltsitegevus
Kirjastamisteenused
Religiooni jm ühiskonnateenused
Haridus
Kiili Lasteaed
Ostetav lasteaiateenus
Kiili Gümnaasium
Ostetav koolitusteenus
Õpilaste vedu
Muud haridusteenused
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalne kaitse
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse
KOKKU

192 986
8 602
63 000
114 336
7 048
11 500
11 500
547 984
246 287
19 000
60 210
86 130
51 083
68 454
320
14 000
2 500
2 706 302
1 029 691
115 000
1 365 233
102 200
90 000
4 178
173 723
28 069
5 000
28 741
3 000
4 073
104 840
4 727 377

Finantseerimistegevus
Laenukohustuste tasumine

61 000

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 kiilileht@kiilivald.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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FOTOLUGU

LÜHIDALT
Koolis tõrkus
soojusvaheti
z Paar nädalat tagasi
paukunud pakase
tõttu langes Kiili
koolimajas temperatuur päris madalale.

MIIA KAARE VÕITIS RAHVUSVAHELISTEL VÕISTLUSTEL 3. KOHA
10-12. veebruaril toimusid Tartus rahvusvahelised iluuisutamise
võistlused Lõunakeskus Trophy 2012, kust võtsid osa Eesti, Läti,
Leedu, Venemaa, Soome ja Türgi iluusiutajad. Kiili valla 6-aastane
iluuisutaja Miia Kaare, kes treenib Anna Levandi käe all, saavutas
Pre-Chicks B-klassis tugevas konkurentsis 3. koha. Fotol on Miia koos
treeneri Anna Levandiga. Inga Kaare

Suurest osast prügist saab
tasuta lahti
z Ragn-Sells AS pakub
oma klientidele võimalust suurest osast
majapidamises tekkivatest jäätmetest
tasuta vabaneda.

lisse kotti tuleb koguda klaastaara (purgid, pandimärgita
pudelid) ning kollasesse muud
puhtad pakendid (jogurtitopsid,
piimapakid, kilekotid jne). Oluline on, et kogutavad pakendid
oleksid puhtad.

Selleks tuleb vaid puhtad pakendid muust prügist eraldi koguda. Ragn-Sells jagab soovijatele kaks sorteerimiskotti: ühte
saab koguda klaasi ja teise ülejäänud puhtad pakendeid (paberist, plastist ja metallist pakendid). Kord kuus viime täitunud kilekotid ära ja jätame asemele uued.

Lihtne pesemine
Ka pakendite pesemine on
tegelikult imelihtne: kui piimapakk või jogurtitops on tühi, siis
tuleb see paar korda puhta veega loputada ja pakend ongi puhas. Loomulikult ei ole mõistlik
hakata kulutama vett ja aega
rasvaste kilekottide pesemiseks.
Need on targem panna olmeprügisse ja mida seejärel kasutatakse jäätmekütuse valmistamiseks.
Täitunud pakendikotid kogub Ragn-Sells AS klientidelt
kokku iga 28 päeva järel ning
jätab täis kottide asemele uued.
Kogutud pakendid suunatakse
taaskasutusse ja neist valmistatakse uued tooted.
Pakendikotiteenust saab tellida Ragn-Sells AS-i klienditeeninduse infotelefonil 15155 või
kodulehe vahendusel www.
ragnsells.ee/pakendikott. NB!
Pakendikotiteenust saavad tellida Kiili valla Kangru küla ning
Kiili ja Luige alevike elanikud!
KALLE GRENTS
Ragn-Sells AS-i
pakenditeenuse juht

Kaks kotti
Pakendikotiteenuseni jõudsime läbi klientide, kes on näidanud üles huvi sorteerida, kuid
kelle jaoks puhaste pakendite
äraandmine on olnud üsna tülikas. Üldjuhul saab pakendeid
viia kaubanduskeskuste juures
olevatesse avalikesse konteineritesse. Oleme astunud kliendile
sammu lähemale ja viime pakendijäätmed ära peaaegu koduukselt ja seda täiesti tasuta.
Pakendikotiteenus on peamiselt suunatud eramajapidamistele, kuid seda on võimalik
tellida ka aktiivsematel korteriühistutel. Pakendikotiteenuse soovijaile saadetakse roheline ja kollane kilekott. Rohe-

Rohelisse kotti tuleb koguda klaastaara ning kollasesse muud puhtad
pakendid. Ragn-Sells

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja kt Toomas Kärvet näitab piirkondi, kus ehituslubadega enim
probleeme on – valla aiandusühistutes on massiliselt registreerimata juurdeehitisi. Marko Tooming

RIKKUMISI ON ENIM AIANDUSÜHISTUTES

Loata ehitised
teevad ikka muret
z Vaatamata sellele,
et Kiili vallarahva
hulgas on tehtud ära
hulk teavitustööd,
ei mõista paljud inimesed siiani, kui
oluline on elamul
ehitus- ja kasutusloa
olemasolu.
Aasta tagasi avaldatud Riigikontrolli auditis oli Kiili vald
mustas nimekirjas: vallas oli väga palju ebaseaduslikke ehitisi,
millel puudus kas ehitus- või
kasutusluba. Kiili vallavalitsuse
ehitus- ja planeerimisosakonna
juhataja kt Toomas Kärvet nendib, et olukord on võrreldes aastatagusega küll paremaks läinud, kuid inimeste aktiivsus
lubade taotlemisel jätab endiselt
soovida. “Ettekirjutusi sai palju
tehtud, aga siiani on inimesi,
kes pole reageerinud,” lausus
ta.
Et tööd on kuhjaga, võeti vallamajja hiljuti juurde uus töötaja, kelle peamiseks tööülesandeks saab olema ehitusjärelevalve teostamine.
Info vallamajas olemas
Palju on ka ehitusloa taotluseid, mis on peale märkuste saamist erinevatel põhjustel seisma
jäänud. Kõikidele sellistele on
saadetud meeldetuletus. Enamus meeldetuletuse saanutest

Pöördu vallamajja!
• Ehituslubadega tegeleb
vallamajas Heli Märtson:
tel 679 0276, e-mail heli.
martson@kiilivald.ee.
• Kasutuslubadega tegeleb
Rain Seier: tel 679 0277,
e-mail rain.seier@kiilivald.
ee.
• Ehitusjärelvalvet teostavad Kadre Rumm
(679 0263, kadre.rumm@
kiilivald.ee) ja Rain Seier.

on siiski reageerinud, aga on ka
juhtumeid, kus ei ole reageeritud. Need kodanikud võivad
peagi oodata järelvalvaja külaskäiku. Kärveti sõnul ei ole kohe
plaanis ebaseaduslike ehitiste
tuvastamiseks valla peal ringi
sõitma hakata. “Vallamajja laekub tegelikult piisavalt infot,
näiteks naabritelt ning majasiseselt erinevaid taotluseid menetledes” lausus ta. “Ega me ei
suudakski füüsiliselt kõiki kohti
läbi uurida.”
Massiliselt on probleeme nn
aiandusühistutes, kus väga palju suvilaid on omavoliliselt rekonstrueeritud aastaringseks
elamiseks, samuti ei ole kõik
abihooned püstitatud ehitusloa
või kirjaliku nõusoleku alusel.
Projekte on küll vallamajja laekunud, kuid ebaseaduslikke
ehitisi on palju rohkem.

Omavoliliselt püstitatud
ehitustegevuse suhtes algatatakse ehitusjärelevalve, mille käigus tehakse ehitise omanikule
ettekirjutus. Siis jääb kaks võimalust: kas ehitis viiakse seadusega kooskõlla või see lammutatakse.
Hoiatav näide on vallas olemas, kui ebaseaduslikult rajatud
kõrvalhoone tuli omanikul teise
kohta ümber tõsta. See on äärmuslik abinõu ning Kärvet märgib, et inimestele üritatakse alati nii palju vastu tulla kui võimalik. “Samas ei saa me seadusega
vastuollu minna,” lausus ta.
Kardetakse bürokraatiat
Kasutuslubadega on Kärveti
sõnul asi sedaviisi, et inimesed
justkui kardaks, et see tähendab
üle jõu käivat paberimajandust.
“Kodanik arvab, et see on bürokraatia ja hästi keeruline. Tegelikult võtab see aega kaks õhtut – ühel õhtul kogud kokku
vajalikud dokumendid, teisel
täidad taotluse,” selgitas Kärvet.
Oluline on teada, et kasutusloa olemasolu mõjutab ka kindlustuslepingut ning liisingu
maksetingimusi, ja seda soodsamas suunas. Kasutuslubade olemasolu vald seetõttu massiliselt
kontrollima ei hakka, sest inimesed peaksid selle vajalikkuses
ise veenduma.
MARKO TOOMING

Kiili Varahalduse SA juhataja
Anu Altmetsa sõnul oli süüdi
soojusvaheti, mis kogu koolimaja soojaga ära ei toitnud.
Nüüdseks on uus vaheti pandud
ning vajalik temperatuur siseruumides saavutatud.
“Mis täpselt juhtus, ei oska
keegi öelda. Vesi tuli kooli sisse,
aga ringlusesse ei läinud,” rääkis Altmets. Põhjuseks olid kellegi poolt kinni keeratud kraanid. “Ega kedagi süüdistada ei
saa, aga eks keegi lastest tahtis
külmapühasid saada,” muigas
sihtasutuse juhataja. Inimkäsi
pidi mängus olema, sest kui
päeval keerati kraanid lahti, siis
hommikuks olid need taas kinni
keeratud.
Kõige külmematel päevadel,
kui kraadiklaasid näitasid kolmekümne külmakraadi lähedale, langes koolimajas temperatuur kohati lausa +11 kraadini.
Õppetöö on lubatud alates +19
kraadist.
Pärast uue soojusvaheti paigaldamist tõusis temperatuur
koolis taas 19 kraadi peale, oma
osa oli selles ka soojenenud
ilmadel. Soojusvaheti tõrkumine
pole Altmetsa sõnul seotud kooli uue küttesüsteemiga, sest vahetiga on probleeme olnud ka
varem.
Muret teeb kooli soojussüsteemis ka liigleige vesi, mis kohalikust katlamajast kooli
jõuab. Kui vee temperatuur
peaks radiaatorites olema 100
kraadi, siis kooli jõuva vee
soojus kõigub 30 ja 65 kraadi
vahel.
MARKO TOOMING

Külmematel päevadel langes
temperatuur koolis +11 kraadini.
Marko Tooming

Kiilis tõuseb
soojahind
Kiili alevit soojaga varustav OÜ
Avoterm andis teada, et alates
17. märtsist on soojusenergia
uueks hinnaks 85,28 eurot (ilma käibemaksuta). Uue hinna
kooskõlastas 17. veebruaril
konkurentsiamet. Siiani kehtiv
soojuse piirhind Kiilis on 81.80.
MARKO TOOMING

Kiili katlamaja. Marko Tooming
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Tule 3-päevasele
sõidule Vilniusse!
Reisi kõrghetked: Vilniuse imeilus vanalinn, kus toimub samal
ajal Kazimierase laat, Vichynimeline atraktiivne veepark,
Akrapolise hiiglaslik kaubanduskeskus, Trakai kindlusloss ja karaiimide restoran, rikkaliku valikuga Riia turg ja söögipausid
Läti Lidos.
Sõit toimub 2.-4. märtsini
2012. Sind kutsub MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored Reisiklubi koostöös MTÜ TagaNabala Külad MTÜ-ga.
Soovijad viiakse ka Vichy
veekeskusesse – Baltimaade
suurimasse ja atraktiivsemasse
veeparki. Veepark on uus,
moodne, kujundus Polüneesia
stiilis – veemõnusid ja atraktsioone jätkub erinevatele vanustele. Peale veeparki on võimalus
külastada ka hiiglaslikku kaubanduskeskust Akrapolis.
Teisel päeval on soovijatel
võimalus sõita Trakaisse. Tutvuda kindluslossiga ja soovi korral
ka lõunastada karaiimide restoranis.
Investeering meeleolukasse
3-päevasesse reisi on 111.eurot. See sisaldab:
• sõitu kõigi mugavustega
bussis 3 päeval (1. ja 3. päeval
lõunatamis- ja kohvijoomispeatuste ajal võimalik saada
bussist kuumi lahustuvaid jooke
– tee, kohv, kakao);
• väljasõitu Trakaisse ja bussiga nii veekeskusse kui kaubanduskeskuse juurde;
• 2 ööd rikkaliku hommikusöögiga Vilniuse vanalinna mugavas hotellis (koht 2-kohalises
toas). Võimalik lisatasu eest
saada 1-kohaline koht või lisavoodi lastele;
• vanalinna ekskursiooni
grupijuhi saatel ja grupijuhi
poolt kõikvõimalike küsimuste
lahendamist;
• Toredat seltskonda, kes ei

virise ja kes suhtuvad oma reisikaaslastesse tolerantselt.
Hinnale lisandub omal vabal
valikul:
• õhtusöök hotellis (9.- eu.
rot/grupimenüü/hind õhtu koh.
ta – võimalik valida nii 1. kui ka
2. õhtul – tasuda koos sõidu.
ga);
• veekeskuse pääsmed (3
tundi);
• tervisekindlustus (soovitav);
• muuseumipiletid ja muud
tasulised sissepääsud, mida valite omal käel vaatamiseks;
• rikkalik lõunasöök Trakais
karaiimide rahvusrestoranis
(grupimenüü) – 10 eurot;
• Trakai lossi külastus.
Meiega reisiv seltskond on
lõbus ja üksteise suhtes tolerantne. Oleme koos sõitnud nii Eestimaal, Poolas, Slovakkias,
Austrias, Ungaris, Soomes. Kui
eelpool toodud jutt hakkas huvitama, siis palun võta ühendust
telefonil 502 9006 (Marianne
Rosenfeld) või kirjuta kiri aadressil vanadjanoored@gmail.
com.
Reisi üksikasjalikum kirjeldus
meie blogis: alustamealgusest123.blogspot.com/2012/01/
kasitoo-ja-ajaloohuviliste-soit.
html
Registreerimine reisile kuni
26.02.2012 või kuni kohti jätkub. Registreerumisel teatada
osaleja nimi/nimed, isikukoodid, isikut tõendava dokumendi
nr ja kehtivuse aeg. Isikut tõendav dokument peab kehtima vähemalt 3 kuud peale reisi lõppu.
Bussis on istekohtade valik vastavalt registreerumisele. Kaugemalt tulijatel, kes tulevad bussile Jürist, võimalus jätta oma
auto Jürisse eramaja hoovi õuele. Tallinnast pealetulek Sikupilli Prisma eest parklast ja teel
Pärnu suunal.

Oktoobrist veebruarini toimusid Kiili rahvamajas arhitektuuri huvikursused. Erakogu

Kas meie ruum sobib meile?
Kas RUUM on seinad, lagi põrand või see, mis nende vahele jääb?
Kas õues on ka ruum? Millised on välisruumi piirid? Millises ümbruses on minul hea olla või siis ebamugav? Kas teistele meeldib
samasuguses ruumis? Kuidas saaks muuta ruumitaju? Milline võiks
olla ruum erinevate ruumide vahel, n-ö vaheruum? Kas märkame
teekonnal olles ka ruumi enda ümber ja selle iseloomu?
Nende ja paljude teiste küsimuste üle arutleti Kiili rahvamajas
toimunud arhitektuuri huvikursusel. Valmis vastuseid küll polnud
võtta, aga ise otsida ja avastada enda soove tundus osalejatele isegi
huvitavam. Oktoobrist veebruarini jõuti tutvuda geomeetria, ajaloo,
projekteerimisnormide ja linnaplaneerimisega. Uuriti erinevaid
projektijooniseid, analüüsiti valitud kohti linnaruumis, joonistati ja
joonestati ka ise ning väljendati oma mõtteid materjalide abil. Ükski
töö ei pidanud olema lõpuni viimistletud, pigem just visandlik,
mitmeski mõttes poolik, olles nii võimalusi pakkuv ja diskussioonile

KIILI ÕPETAJA VÕITIS KONKURSIL TAAS AUHINNA

Riina Raja: noored on
eluga üha rohkem kursis
z Teist aastat järjest
Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse
korraldatud majanduse õppematerjalide konkursil auhinnalise koha võitnud
Kiili Gümnaasiumi
õpetaja Riina Raja
arvates annab taoline võistlus hea võimaluse end teistega
võrrelda.
Kui möödunud aastal tuli Kiili
kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja konkursilt tagasi esikohaga, siis tänavu võitis ta kolmanda koha.
“Konkursi nimi on küll seotud rahaga, aga pigem on tegu
ühiskonnaõpetuse teemadega,”
leiab Riina Raja. “Möödunud
aastal esitasin konkursile töö
pere eelarvest, tänavu valisin
teemaks rahaplaneerimise
erinevatel eluetappidel.”

Üritused Kiili rahvamajas
z 9. märts Naistepäeva pidu
z 14. aprill Laste lauluvõistlus Päikeseratas
z 21. aprill Vana Baskini Teater: “Valedetektor”.
Pilet 8 eurot/10 eurot.

ärgitav. Selliselt saab inimene ka iseenda mõtetes suurema selguse
ning oskab neid mõtteid edasi vormida.
Kursusel tehtud makette ja ideeprojektide jooniseid saab näha
Kiili raamatukogus.
Töötubasid juhendas arhitekt Kaire Nõmm (Kavakava OÜ).
KADI KROON-LAUR

Kokkuhoidlikud õpilased
Möödunud aasta pere eelarve töö ei valminud konkursi
tarbeks. “See materjal oli varem
koolis õpilaste peal läbi proovitud, tegin tööd väheke konkreetsemaks ja kaasaegsemaks,”
räägib 30 aastat õpetajana töötanud Raja. “Esikoht konkursil
oli ikka suur üllatus.”
Töö ise oli lihtne – õpilastele
anti ette konkreetne situatsioon:
mitu liiget on peres, palju on
pere brutotulu jne. Lisatud oli
paar ootamatut lisakulu, näiteks

peretütre soov saada kooli lõpuaktuseks kleit Tiina Talumehelt.
Et pere eelarvest tegelikku ülevaadet saada, pidid lapsed kodus uurima, palju kulub kodus
näiteks küttele ja elektrile raha.
“Nõue oli, et eelarve ei tohi
miinusesse jääda,” seletab Raja.
“Tuli välja, et kõik õpilased olid
väga karmid lapsevanemad ega
lubanud lastele kõike, mida
nood soovisid.”
Töö tuli raskelt
Sel aastal tegi Raja konkursi
tarbeks spetsiaalse töö. “Kõige
rohkem võtab aega idee leidmine,” räägib ta. “Suvel hakkasin
mõtlema, augusti lõpuks oli visand olemas. Arvuti taga vormistamine võtab vaid paar päeva. Aga väga raskelt tuli tänavune töö.”
Töö sisuks on rahaasjade planeerimine erinevatel eluetappidel: üliõpilasena, töötajana,
pensionärina. Koolis pole Raja
seda veel õpilaste peal proovinud, kuid tahab seda teha:
“Töö oli väga mahukas ja koosnes osadest, mida saab ka eraldi
kasutada. Lisaks olid juures ka
hindamismudelid, seda saab kasutada koolides ka hinnete panemiseks.”
Alati ei olegi hinde panemine
kõige vajalikum. Tähtis on hoopis, et õpilane puutuks kokku
võimalikult elulähedase õppematerjaliga.
“On lapsi, kes ei tea veel, kuidas kodus tuba soojaks saab,”
nendib Raja. “Samas teab mõni
õpilane, kas põrandakütte panemine on mõttekas või mitte ja

oskab seda põhjendada.” Ta lisab, et kui võrrelda õpilasi
praegu ja 20 aastat tagasi, siis
tänapäeva noored on rohkem
eluga kursis ning kahe jalaga
maa peal.
Aega peab planeerima
Kuid kuidas üks ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja taolisest konkursist osa võtma sattus? Riina Raja sõnul oli motivaatoreid mitmeid. “Auhinnad
on konkursil väga motiveerivad,
ei saa salata,” lausub ta. “Vanemõpetajana peab ka end iga
viie aasta tagant atesteerima,
selleks on tarvilikud kõiksugu
konkursid ja publikatsioonid.”
Motiveerib ka võimalus end võrrelda teistega. Kiili koolis pole
rohkem sama erialaga õpetajaid, konkurss andis aga selleks
võimaluse. “Ja tunnustus on
oluline,” toob Raja veel ühe
põhjuse välja. “Õpetaja vajab
tunnustust.”
Oma aega jagab ta lisaks
õpetajatööle veel paljude tegemiste vahel: Riina Raja on ajaloo õpetajate seltsi liige ning
töötab osaliselt ka Riiklikus Eksamikeskuses.
“Olen enda arvates hea aja
planeerija,” selgitab ajalooõpetaja tegemiste rohkust. “Mul on
ka praegu kalender juuli keskpaigani paigas.” Oluliseks peab
ta ka füüsilist aktiivsust – poolteist tundi päevas kuulub spordile: jõusaal või ujula, jalgrattasõit või squash. “Muidu vastu
ei pea, kui füüsist korras ei
hoia,” lausub Riina Raja.
MARKO TOOMING

Pere eelarvet koostades tuli välja, et noored on väga kokkuhoidlikud ning raha raiskama ei kipu.
Marko Tooming

Riina Raja
• Kiili Gümnaasiumi ajalooja ühiskonnaõpetuse
õpetaja.
• Töötab Kiili koolis 2005.
aastast.
• Õpetaja ametit pidanud
juba 30 aastat.
• Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige.
• Töötab osaliselt Riiklikus
Eksamikeskuses.
• Vabal ajal tegeleb spordiga: sõidab jalgrattaga,
ujub, suusatab, käib jõusaalis ja mängib squashi.
• Võitis mullu Swedbanki
Eraisikute Rahaasjade
Teabekeskuse majanduse
õppematerjalide konkursil
esikoha, tänavu sai auhinnalise 3. koha.

Mõisapõletuskuu
z 1905. a alanud Vene
tsaaririigi kriis ei
möödunud jälgi jätmata ka Kurna ja
Sausti kandist, kuigi
siin kujunesid selle
tagajärjed võrdlemisi
väikesteks.
Seoseid võib näha üldise talurahva olukorraga Kurna vallas.
Mõigus oli talurahva maksukoormus kõige väiksem ja seal
ei toimunud ka rüüstamisi. Nabalas elas väga jumalakartlik ja
uuendustele vastuseisev rahvas,
ka seal oli kõik rahulik. Revolutsiooni ettevalmistavale koosolekule “Volta” keldris suundusid küll Nabala mõisast metsavaht Joosep Valdbrett ja kooliõpetaja Riiner.
Sausti mõisnik, parun Nikolai
Ruben oli karm rentnikelt raha
nõudmisel, rendihinnad olid
viimse võimaluseni üles kruvitud. Mõisal olid korralikud
sissetulekud ja hoogsalt tegeldi
maaparandusega. Teisest küljest jälle liideti talumeeste paremaid maatükke vägisi mõisamaadega, renditalude remondiks mõisast metsamaterjale ei
antud.
Krahv Tiesenhauseni poolt
Sausti koolile kingitud maad
võeti vallalt ära, kuna kinkedokumendid olid puudulikult vormistatud. Ruben taasavas Sausti
viinapoe Kiilis, mis rahva hulgas
suurt pahameelt tekitas. Vast
seetõttu oligi hiljem kohtu alla
antud rüüstajatest enamik pärit
Sausti mõisa Lehtse ja Veneküla
külast.
Kurna mõisa rüüstati kahel
korral. Esimene pealetung toimus 14. detsembril 1905 kell 3
peale lõunat. Lõhuti telefon ja
klaverikeeled. Kordnik Kaselt ja
ülevaataja Metssaarelt võeti ära
revolvrid. Kaasa võeti kaks palitut. Mässajate “hümniks” Eestimaal oli Joosep Tootsi lugudestki tuttava reinlenderi viisil mängitud “Mõisad põlevad, saksad
surevad, mets ja maa saab meitele.” “Muusikalemb” oli Lehtse
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mees Jüri Saharov, kes jäljendades vene ohvitsere, kes peale
tervitusnapsu pitsi vastu põrandat puruks lõid, klaverikeeled
purustas.
Praktilise meelega talupojad
paistsid eelistavat palituid lauahõbedale. Üleriided olid kallid.
Neid pärandati ja kui vanaks
jäid, siis “pöörati ringi” ning
kõlbas jälle kanda.
16. detsembril 1905 kell 4
hommikul rünnati Kurnat suurema salgaga. Mõisavalitsejalt
nõuti kõigi relvade loovutamist.
Rüüstati häärber ja süüdati vilja
ning heinaga täidetud ait. Enne
seda oli rüüstatud Sausti mõisahoonet ja viinavabrikut. Enne
kallaletungi Kurna mõisale olid
ründajad kogunenud Tõnumardi talus (peremees 1902. a.
oli Taavet Hinno) ja Sausti mõisale Maksima talus (peremees
1902. a. Hans Isop).
Põletamiste ja rüüstamiste
eestvedajd olid linnast tulnud
töölised. Ründamise käigus
sunniti ka teisi talupoegi ühinema, ähvardades vastasel korral maha tappa ja hooned põlema panna. Kas kohalikud läksid
mõisaid rüüstama käsu korras
või koguni heameelega – kes
seda takkajärgi teab. Tavaliselt
ei teadnud pärast keegi, kes
need linnamehed olid ja karistajatele jäid pihku enamasti kohalikud inimesed.
Talurahvalt korjati kokku
kõik tulirelvad. Selle tagajärjel
sagenesid järsult vargused ja
röövimised 1906. a. algul. Pätid
ju teadsid, et talumeestel “tulenuiasid” enam pole. 1906. a.
teisel poolel hakati rahva nurina
tõttu relvi tagastama. Aga kuna
konfiskeerimisel keegi nendele
silte juurde ei pannud, siis kiiremad riisusid koore ja aeglasematele jäi vanaraud. Talurahva
taotlusele lubada moodustada
kodude kaitseks mingi organisatsioon vastati ei-ga.
Viinavabriku rüüstamine
andis tagasilöögi talupoegadele
sellega, et vähenes nõudlus kartuli järele. Kui sügisel lubati
kartulitündrist maksta üks rubla

VOLIKOGU OTSUSED
Veebruar 2012
Kiili Vallavolikogu määrus nr 2 Kiili valla 2012.
aasta eelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 10 Nabala külas
Külakeskuse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 11 Isikliku kasutusõiguse seadmine Kaare tänav, Side tänav Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 12 Isikliku kasutusõiguse seadmine Rooli tänav, Vambola tänav
T1, Vambola tänav T2 Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 13 Isikliku kasutusõiguse seadmine Lehola tänav Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 14 Rahnu katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 15 Aasamäe katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 16 Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 17 Kiili Vallavolikogu
21.10.2010 otsuse nr 76 “Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine” muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
31. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 35 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Kivila tn 9
Kangru alevik.

ja rohkemgi, siis nüüd makstakse tündrist 75-80 kopikat. Aga
maksud lubati kasvõi jõuga
sisse nõuda.
16. jaanuaril 1906. a. ilmusid
Kurna valla täiskogule vene kasakad tsaarivalitsuse komissari
juhtimisel. Vallarahvas, iseäranis talitaja, said valju noomituse. Kinni võeti koheselt kolm
meest. Pärast järgnes veel kinnivõtmisi Kurnal ja Saustis. Kinnivõetud langesid ränga peksu
ohvriks.
Peale bolševike võimuhaaramist Venemaal läks ka Eestis
umbes neljaks kuuks võim punaste kätte. Seda kasutas ära
Kurna mõisa Mardihansu (Vaela
küla) renditalu omanik Jüri
Tresbeg, kes andis 18. jaan.
1918 sisse kaebuse Kurna mõisniku N. Kochi vastu. Seda, mis
temaga 1906. a. tehti, kirjeldab
ta omakäelises kaebuses: “Kurna mõisa omaniku N. Kochi ja
tema kasvandiku Russowi käsu
peale viidi mind mõisa ja pandi
keldrisse kinni. Järgmine päev
algas kohtupidamine. Süüks
loeti rahvale kõne pidamine ja
seltsimeeste varjamine enda
juures. Seoti köis ümber kaela.
Kägistati sellega ja peksti kasakanuudiga. Nii kaks tundi. Russow nõudis minu mahalaskmist.
Koch ütles, et oled kõik minu
mõisa ära lõhkunud ja teotanud,
aga mina polegi seal käinud.
Trahviks võeti kogu liikumata
varandus ära mõisa kasuks.
Umbes kuu aja pärast saadeti
Kurna mõisa poolt 15-meheline
madruste salk mind uuesti kinni
võtma. Viidi poolalasti Sausti
mõisa, kus Nikolai Ruben koos
seltsilistega hakkas kohut mõistma. Süüdistati, et olen eelmine
kord jämedaid sõnu kohtu vastu
kasutanud ja otsustati mind jälle maha lasta. Minu palve peale
muudeti otsus 500 vitsahoobi
peale. Neli madrust kiskusid
mind paljaks ja tõstsid viinaaami peale ja andsid 150 hoopi.
Isand ise tantsis kõrval ja karjus:
kõvemini, raz, dva jne. Iga kümne hoobi peale vahetati vitsakimpe. Siis jäeti järgi, sest mina

Vallavalitsuse korraldus nr 36 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Side tn 4,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 37 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Kaare tn 17, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 38 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Side
tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 39 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Männi tn 1a reoveepumpla
elektrivarustus) Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 40 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Kase-Annukse mü liitumine madalpingega) Lähtse külas.
7. veebruar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 46 Ehitusloa väljastamine ehitise laiendamiseks Masti tn 16,
Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 47 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Kuldnoka tee 9, 11, 12 kinnistute veevarustus) Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 48 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Kuldnoka tee 9, 11, 12 kinnistute kanalisatsioon) Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 49 Kasutusloa väljastamine ehitisele (330 KV õhuliini L506 ristväljade normidele vastavusse viimine) Sõgula
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 50 Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu
koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 51 Lähtse külas
Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis
oleva maa detailplaneeringu koostamise alga-

Kultuuriline õppereis
Austrias ning Baierimaal
enam välja ei kannatanud, liha
luude pealt oli lahti ja nii verine
olin nende käes.”
Ametlik kohtumõistmine
ringkonnakohtus Kurna ja Sausti mõisate rüüstajate üle toimus
23. märtsil 1907 ja sellega ka
lõppesid Tallinna maakonna
mõisate rüüstamise protsessid.
Protsessil puudusid tunnistajad,
sest mõisarahvas ei teadnud
kellegi peale tunnistada. Ainult
kaebealused andsid üksteist
välja, et ennast päästa. Kokku
oli kohtu all 20 meest. Prokurör
otsustas 8 meest süüpinki jätta
ja ülejäänutest said tunnistajad,
kes aga kohtu ees oma tunnistused tagasi võtsid. Kristjan
Semiskari (Lehtse küla) ja Mart
Soobergi (Saire küla Hindriko
renditalust) süüks jäi Kurna
mõisa küüni põletamine. Aleksander Rooberg oli mõisa aknad
puruks peksnud ja ise parastanud: “... kevadel ei tahtnud
mulle uut maja ehitada – vaata
nüüd”. 18-aastane Jüri Kruuk
oli ilmatu suure teibaga mõisatubade seinu “puhastanud”.
Kohtualuseid kaitses advokaat Poska (noorem). Rahva
hulgas oli selleks ajaks kasvanud
pahameel ilma kohtuta hukkamiste ja peksmiste vastu. Oli
sotsiaalne tellimus kergema karistuse järele. Oma kaitsekõnes
rõhus advokaat Poskam, et mitte kohtualuste kuri tahtmine ei
ole neid süüpinki toonud, vaid
ärakõdunenud kohalik valitsemiskord, agraarseadused ja
maksuseadused.
Kohus määraski kergema karistuse, mida eelmistes protsessides veel ei olnud. Kristjan Semiskar (s. 1870) ja Mart Sooberg (s. 1884) said 1,5 aastat
vangiroodu koos kõigi õiguste
ära võtmisega. Jüri Vesiloik (s.
1882) sai 1 aasta ja 3 kuud vangiroodu. Jüri Saharov (s. 1866),
Jaan Vainomees (s. 1883) ja
Aleksander Rooberg (s. 1860)
said ühe aasta vangiroodu.
Johann Rosenfeldt (s. 1887) ja
Jüri Kruuk (s. 1888) kui
alaealised jäid karistuseta.
VALDU NELLIS

MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja
Noored Reisiklubi, kuhu kuuluvad ka mitmed Kiili valla elanikud, korraldab koostöös MTÜga Taga-Nabala Külad 9-päevase bussireisi.
Sellel reisil oleme kui muinasjutumaal – suurlinn Viin
oma romantiliste losside ja parkidega, looduse jõud ja ilu eelkõige Alpi mägedes ja Baierimaa
imekaunites külades, romantilised väikelinnad ja sajanditevanused kloostrid.
See on eelkõige puhkus hingele. Samas saame juurde väga
palju uut infot läbitavate maade
ajaloo ja kultuuri kohta ning
palju saame näha oma silmaga.
Kõik need 9 päeva oleme toredas ja tolerantses seltskonnas,
võtame reisile kaasa hea tuju ja
arvestame üksteisega.
Meie sõit toimub põhimarsruudil Viin, Melki klooster Austrias, Salzburg, muinasjutuline
St.Wolfgangi linnake, maailma
ilusaim järveäärne küla Hallstatt, romantiline linnake
Oerammergau, “Hullu Ludwigi
lossid” Neuschwanstein ja Linderhof, Ettali klooster, Partnacklammi mäekuru Garmisch-

Partenkirchenis, Saksi Šveits
Dresdeni lähistel.
Ka Baltimaade ja Poola läbimine toimub märkamatult, sest
teel räägime palju huvitavat,
kuulame muusikat ja vaatame
filme.
Sõit toimub 5.-13. maini. Investeering enda puhkusele ja
enesetäiendamisele on 460.eurot. See sisaldab sõitu kõigi
mugavustega bussis koos kuumade jookidega, 8 ööd majutust
2-kohalises mugavustega toas
koos hommikusöögiga, 4 õhtusööki, sissepääsupiletid Melki
kloostrisse koos kohaliku giidiga
ja Linderhofi lossi ja parki.
Täpsemat reisikava näed, kui
lähed meie blogi lehele internetis: www.alustamealgusest123.blogspot.com. Soovi korral
saadame selle ka meilile. Küsi
täpsemat infot telefonil
502 9006 või e-kirjaga vanadjanoored@gmail.com.
Registreerimine kuni 5.aprillini. Bussis koha valik vastavalt
registreerimisele. Buss väljub
soovi korral ka Kiilist.
MILVI RAUDLAM
MTÜ Taga-Nabala Külad
eestvedaja

LASTE LAULUKONKURSS
“PÄIKESERATAS”
Kiili laste laulukonkurss “Päikeseratas”
toimub 14. aprillil Kiili rahvamajas.
Konkursist on oodatud osa võtma kõik
Kiili vallas elavad 3-18-aastased lapsed.
Võistluspäeval valitakse välja oma
vanuserühma parimad, kes esindavad Kiili
valda Harjumaa Laululapse konkursil, mis
toimub 28. ja 29. aprillil Viimsi
huvikeskuses.
Lisainformatsioon: Kadi Kroon-Laur,
Kiili rahvamaja, e-mail: kadi@kiilivald.ee;
tel. 5349 4683.

tamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 52 Lähtse külas
Katrini kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
14. veebruar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 57 Projekteerimistingimuste määramine reoveepumpla “Aed”
elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 58 Projekteerimistingimuste määramine Kannikese tn 3 terviseraja elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 59 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Haldja tn 14.
Vallavalitsuse korraldus nr 60 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Lähtse küla, Vana-Manni.
Vallavalitsuse korraldus nr 61 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Purje tn 7.
Vallavalitsuse korraldus nr 62 Ehitusloa väljastamine ehitise (Lehola reoveepumpla elektrivarustus) püstitamiseks Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 63 Ehitusloa väljastamine ehitise (reoveepumpla “Sangar”
elektrivarustus) püstitamiseks Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 64 Ehitusloa väljastamine ehitise (reoveepumpla “Rool” elektrivarustus) püstitamiseks Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 65 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Heina tn 1,
Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 66 Kiili alevis VanaLoovälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamine.

Keskkonna- ja maaküsimused
31. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 43 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Mõisaküla küla Väetisehoidla kü.
7. veebruar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 55 Katastriüksuste
lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 56 Rõõmu tänav //
Rõõmu põik, Rõõmu tn 13 ja Külluse põik 3
katastriüksuste piiride muutmine.
14. veebruar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 70 Ehitise teeninda-miseks vajaliku maa määramine Kergliiklustee T17.
Vallavalitsuse korraldus nr 71 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Kergliiklustee T19.
Vallavalitsuse korraldus nr 72 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Kergliiklustee T21.
Vallavalitsuse korraldus nr 73 Kiili Vallavalitsuse 27.04.2010.a. korralduse nr 140 “Maa ostueesõigusega erastamise võimalikkusest Kiili
alev Voore ” muutmine.
Muud küsimused
7. veebruar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 44 Kiili Raamatukogu nõukogu liikmete kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 45 Kiili Lasteaia
hoolekogu liikme tagasikutsumine ja uue
nimetamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili
alev
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Kiili Leht

Jalgpall
26. detsembril pidasid Kiili
Spordihallis sõpruskohtumise
jalgpallis Kiili JK & fännide
meeskonnad.
Kuna tegemist ikkagi proffide
ja amatööride vastasseisuga,
lõid algatuseks kõik fännid ja
nende treenerid penalte. Tulemus polnud paha: 9 lööki 17-st
jõudis sihile. Seega algas mäng
seisult 9:0 fännidele. Poolaja
võitsid turvaliselt veel fännid
10:5.
Kuid missugune mäng – Marko käärlöök, Hardi ennastsalgav
kaitsemäng, Ott lõi värava nagu
sahistaks korvpallis kolmeseid,
Letsu Ronaldolik triblamine jne.
Kuid teisel poolajal võtsid Kiili
JK mängijad ka jalad kõhu alt
välja ja vahe hakkas ohtlikult
sulama. Fännid võtsid mõtlemisaja ning tegid taktikalise
käigu: panid väljakule viienda
mängija!
See jäi algul proffidel märkamata, kuid seisul 14:13 fännidele, kui mängida jäi kuskil 1 min.
ja Kiili JK mehed aina ründasid
ja ründasid, tegi fännide peatreener Pottsepp kavala ja otsustava käigu: saatis kõik mehed väljakule! Sellest aga profid
enam ei toibunud ja fännid võitsidki mängu 14:13!
Kuigi Kiili JK mängija Aivo
tahtis kasutusele võtta veel
maadlusvõtted, pareeris fännide
kaitsesammas Kytsu kõik Aivo
võtted ja kohtunik kinnitas puhta võidu fännidele! Aasta üllatus
oli sündinud! Uskumatu – Villu
lõi selliseid pommlööke, mida
Kiili JK mehed pole unes ka näinud, Jürka võitis kõik õhuvõitlused nagu Piiroja ja Semm juhatas vägesid samamoodi kui
meie Kostja. Ning treenerite
paar tegi silmad ette ka Eesti
aasta treenerile Rüütlile!
Mängu ilusama värava lõi
Kiili JK noortalent Aleks Kris.
Vaheajal peeti ka mitmeid võistlusi. Oli tore üritus ja Kiili JK
tänab oma fänne, kes mängisid
järgmises koosseisus: Kaupo,
Ott, Kristo, Kytsu, Jürka, Hardi,
Semm, Juss, Letsu, Marko, Lauri, Villu, Kaidu, Mell, Asko.
Treener Ott, peatreener Pottsepp.
Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis II liigas põhi-lääne
tsoonis kohtus Kiili JK meeskond Kuressaares FC Taritu
meeskonnaga ja võitis 3:2. Poolaja võitsime 2:0. Võimalusi oli
ohtralt, aga ei realiseerinud ära.
Silver Uudelt lõi 2 väravat ja
ühe värava lõid vastased ise.
Järgmises mängus vanade sõprade FC Sparta vastu, kelle kodusaal ei sobi meile üldse, kaotasime poolaja 0:4 ja kogu kohtumise 5:11. Väravalööjad: Rein
Aasmäe 2, Kevin Arike, Silver
Uudelt ja Tauno Koppel 1 värav.
Selle kaotusega langesime alagrupis kolmandale kohale.
22. jaanuari kodumängus
Saaremaa JK aameraaS meeskonna vastu mängiti mõnuga ja
võideti 12:1 (poolaeg 3:0). 3
väravat lõid nii Sven Haas, Silver Uudelt kui ka Kevin Arike,
ühe värava lisasid Sander Saar,
Jaan Uudelt ja Rein Aasmäe,
kes tegi endale toreda sünnipäevakingi. Hea mäng meestelt!
Tänud fännidele!
Järgmises mängus liidri SK
Augur Enemat II meeskonnaga
mängiti oma selle hooaja parim
mäng. Poolaja võitsime vendade
Jaan ja Silver Uudelti väravatest
2:1. Ka teisel poolajal mängisime liidritega nagu võrdne võrd-

sega, kuid poolaja keskel lõid
vastased 3 minuti jooksul 3 väravat ja kuigi üritasime veel kõvasti, lõid Auguri mehed ühe
värava veel ja lõppskoor 2:5.
Jälle sama probleem, võimalusi
oli oi kui palju, kuid ei osata sisse lüüa, ka vastaste väravavaht
oli tasemel. Kahju!
Eelviimane mäng peeti Padise Põhikooli võimlas, vastasteks
PSK Alexela. Mehed tegid mis
ise tahtsid, väravaid tuli nagu
Vändrast saelaudu. Lõppskoor
19:6. Kevin Arike lõi 5 väravat,
Silver Uudelt ja Sven Haas 4 väravat, Jaan Uudelt 2 väravat ja
Indrek Kuldva, Aivo Kuusmaa,
Mikk Mangus ja Ott Salmar 1
värava.
Viimane mäng FC Taritu vastu peeti kodusaalis ja mehed tänasid fänne ilusa võiduga 8:5.
Sven Haas lõi 4 väravat + omavärava, Kevin Arike lisas 2 väravat ja Tauno Koppel ja Jaan
Uudelt kumbki ühe värava. Kiili
JK lõpetas hooaja põhi-lääne
tsoonis 3. kohaga, saades 7 võitu ja 3 kaotust, väravate vahe
72:47. Väravate lööjate TOP 10s kolm meest: 5. kohal Sven
Haas 17 väravaga, 6. kohal Kevin Arike 16 väravaga ja 9. kohal Silver Uudelt 12 väravaga.

Korvpall
7. jaanuaril mängis Kiili SK
meeskond traditsioonilisel Kostivere Uusaastaturniiril. Osales
neli meeskonda – Kostivere,
Raasiku, Aruküla ja Kiili. Kiili
meeskond pidi kahjuks mängima vaid 5 mehega ehk ilma vahetusmeesteta (enamus mehi
vigastustega audis).
Esimeses mängus võitsime
44:41 Raasiku meeskonda, see
mäng tõmbas mahlad täitsa välja, järgmises mängus Aruküla
vastu oli raske, pidasime vapralt
vastu, kuni vastase tagamängija
viskas kolm kolmest järjest ning
pidime vastu võtma kaotuse
41:50. Viimases mängus Kostiverega oli mängus kohad 2.-4.
Õnneks võitsime mängu 55:43
ja teine koht oli raskelt, aga auga välja teenitud! Turniiri võitis
Aruküla. Kiili meeskond mängis
koosseisus Ott Põldsaar, Sten
Vendel, Allen Talviste, Kris Pulver ja Kaupo Kütt.
Baltic Sea Basketball Cup
noorteturniiril Audentese spordihoones võitis U18 tüdrukute
Eesti rahvuskoondis 66:45
Rootsi koondise (Birgit Piibur 9
p), kaotas 55:59 Soome koondisele (Birgit 12 p) ning 46:72
Läti koondisele (Birgit 8 p).
Eesti meistrivõistluste mängus Eclex-Audentese SG/Noortekoondis viskas Birgit üleplatsi
naisena 17 p ja aitas Eclex naiskonna võidule 107:37! Tartu
Ülikooli naiskonna vastu, mille
Eclex võitis 81:65, panustas Birgit 2 p. KK Tallinna Ülikooli
85:60 võidumängus Audentese
SG/Noortekoondise vastu viskas Janett Perv võitjate kasuks
9 p. KK Tallinna Ülikooli võidumängus Eclex naiskonna üle
viskas võitjate poolel Janett 4 p.
ja kaotajate poolel Birgit 2 p. KK
Tallinna Ülikool võitis kahel
korral Tartu Ülikooli naiskonda,
esimeses mängus viskas Janett
6 p. ja teises 7 p.
14. jaanuaril peeti Kiili Spordihallis 20. Eesti valdade talimängude eelturniir (D-alagrupp) meeste korvpallis. Osalesid Kiili vald, Kambja vald,
Ülenurme vald, Urvaste vald,
Viimsi vald ja Kadrina vald. Kiili
vald võitis alagrupi mängudes

napimast-napimalt Kadrina valla 23:22 (mängiti 4x5 min) ning
Urvaste valla 34:21 ja saavutas
alagrupis esikoha ning mängis
poolfinaalis teise alagrupi teise
koha omaniku Ülenurme vallaga ja kahjuks kaotas 18:26.
3.-4. kohta selgitavas mängus anti Kadrina vallale 0:20
loobumiskaotus (põhjus – kuna
finaalturniirile pääsesid 2 paremat meeskonda, polnud mängul
suurt tähtsust ja Kadrina mehed
said varem kodu poole tagasi
sõitma hakata). Kiili alagrupi
lõplik paremusjärjestus: I Viimsi, II Ülenurme, 3. Kadrina, 4.
Kiili, 5. Urvaste, 6. Kambja.
Tallinna Kossuliigas kaotas
Kiili SK meeskond endast tagapool asuvale Tabasalu Palliklubile 84:86 (Mihkel Kurg 35 p,
neli 3-punkti viset; Sven Kukemelk 16 p) ning kodusaalis kaotati kindlalt ka meeskonnale KK
Välk Estanc 68:83 (kusjuures 3
minutit enne normaalaja lõppu
oli seis viigiline 68:68!; Mihkel
Kurg 21 p, Siim Palu 20 p).
Järgmises voorus tehti üllatus, võideti võõrsil tulemusega
83:66 Elion/Corle! (Jens Vendel
27 p, neli 3-p. viset). Kuid siis
saadi ippon BC Kiviõli käest
73:114! (Jens Vendel 19 p,
Sven Kukemelk 18 p). Ellujäämismängus KK Tallinna Ülikooli
vastu võideti koduseinte toel
68:66! (Mihkel Kurg 27 p, neli
3-punkti viset). Selle võiduga
tagati praktiliselt ka koht playoffi.

Võrkpall
Lõppes meeste I liiga põhiturniir. TTÜ/Kiili võitis Pärnus kohaliku VK II meeskonnna kindlalt 3:0 (25:14, 25:22, 25:18)
ning kodus Põltsamaa Felix
meeskonna natuke raskemalt
3:2 (23:25, 25:23, 25:20,
20:25, 15:9) ning võitis põhiturniiri üsna kindlalt.
Mängud jätkusid vahegrupis
ning esimeses mängus võitis
TTÜ/Kiili võõrsil Paide/Türi/
Väätsa VK meeskonna 3:1
(25:15; 25:21; 15:25; 27:25),
kaotas aga kodus oma peamisele konkurendile Audentese
SG/Noortekoondisele 1:3
(18:25, 17:25, 25:23, 17:25).
Seejärel mängiti kaks mängu
EMÜ SK-ga. Tartus kaotati üllatuslikult 1:3, kuid kodus jällegi
võideti 3:1. Seejärel kaotati Tallinnas taaskord Audentese SG/
Noortekoondisele 2:3 ning kodus saadi vastu näppe Paide/
Türi/Väätsa VK meeskonna
käest 1:3!
Kuid õnneks ka Audentes komistas EMÜ SK otsa ja TTÜ/Kiili
võitis vahegrupis esikoha ja
tagas koha poolfinaali.
Credit 24 Rahvaliigas kaotas
Kiili SK 2 naiskond kodus 0:3
Kohila VK naiskonnale, kuid
võitis kodusaalis tubli mänguga
RSK Rae naiskonda 3:1 ning
tubli lahing anti ka Kiili SK I
naiskonnale – kaotati 1:3. Viimane mäng Türisalus kohaliku
SK vastu võideti kindlalt 3:0.
Alagrupp lõpetati tubli 3 võidu
ja 4 kaotusega ja 5. kohaga.
Kiili SK I naiskond võttis lõpuks ka Peetri Sõbrad naiskonna
skalbi, võites kodus 3:2 (selles
mängus aga kaotasime kahjuks
pikemaks ajaks naiskonna liidri
Mariti, kellel läks Achilluse kõõlus, kes käis operatsioonil ja
naaseb platsile heal juhul sügisel. Kiiret paranemist, Marit!).
Veel võideti Kohila VK 3:2 ning
lõpetati alagrupp esikohaga!
Kiili SK I meeskond võitis

kodus 3:0 Keila VK/Reval Stone
meeskonna ning Kloogaranna
meeskonna 3:1 ja lõpetas alagrupi täisedu ja esikohaga. Hea
töö, Kuldar! Kiili SK 2 meeskond
võitis Türisalus sealse SK meeskonna 3:1 ja sai 3:0 loobumisvõidu Kehra Spirit meeskonnalt
ning saavutas alagrupis tubli 3.
koha.
Play-offi esimeses ringis võitis Kiili SK I meeskond kahe
mängu kokkuvõttes Türisalu SK
meeskonda ja nende mängud
jätkuvad. Kiili SK 2 meeskond
aga kaotas kahe mängu kokkuvõttes Kolga PK meeskonnale ja
kahjuks nende mängud Rahvaliigas seekord mängitud.
Tallinna meistrivõistlustel
võitis Motroonik naiskond Aalagrupis ka ilma Maritita mängides Peetri Sõbrad naiskonna
3:2. Veel võideti 3:1 VK Kramp
N2 naiskonda ning kaotati 0:3
tugevale Tallinna Ülikooli naiskonnale ning saavutati alagrupis
tubli 2. koht. Vahegrupi esimeses mängus kaotati kodus 0:3
Sparta naiskonnale.
Motroonik meeskond kaotas
A-alagrupis aga oma esimeses
mängus võõrsil 2:3 FK Keskus
meeskonnale, kuid võitis kodus
jällegi 3:2 Valts meeskonna
ning 3:0 Pommirühm meeskonna. Pole paha! Samas alagrupis
võitis TTÜ/Kiili kodusaalis 3:0
FK Keskuse meeskonna ja 3:0
Pommirühm meeskonna ning
võõrsil Valts meeskonna 3:0.
Liidrite, TTÜ/Kiili ja Motrooniku omavahelise mängu võitis
3:1 TTÜ/Kiili.
Kohila Kap 2012 segapaaridele võitsid A-liigas Raili
Sõna-Kuldar Männilaan. 6. koht
Kati Kongi-Viljar Sinimeri; 7.
koht Marite Rammo-Henry Oro;
8. koht Maret Laiv-Jaanus Kuller; 10. koht Zanna RandmaaAivar Kaljur. B-liigas saavutasid
4. koha Laidy Lainoja-Miljard
Liik, 7.-9. kohta jagasid Kätlin
Kaareste-Erki Arumeel ja 19.21. kohta Helena Volkova-Karel
Lumik.

Keegel
Eesti 2011. a. parim mängija veteranide arvestuses on Toomas
Vendel! Palju õnne!
Eesti lahtistel individuaalsetel
meistrivõistlustel sportkeeglis,
mis peeti juba 30. korda ning
millest võttis osa rekordarv
sportlasi – 119, saavutas tubli 7.
koha Toomas Vendel (SK Talke)
– meesveteranide arvestuses
hõbemedal! Marko Kikas (KK
Reval) saavutas 30. koha.
SK Talke auhinnavõistlustel
saavutas 10. koha Marko Kikas
ja 13. koha Toomas Vendel.
Eesti klubide võistkondlikel
meistrivõistlustel hoiab SK Talke (Toomas Vendel) hetkel 2.
kohta, 3. kohal on KK Reval I
(Marko Kikas) ja 6. kohal KK
Reval II (Gert Ernesaks).
Rootsis “Sverige Open” turniiril saavutas Marko Kikas kvalifikatsioonivõistlusel 18.

Kergejõustik
Harjumaa meistrivõistlustel
sisekergejõustikus võitsid hulga
medaleid ka Kiili valla sportlased. Poiste B-klassis tegi puhta
töö Raivo Maripuu (Spordiselts
Marathon), kes võitis kolm
kuldmedalit (60 m, kaugushüpe ja kõrgushüpe). Tubli töö!
Tüdrukute A-klassi 60 m jooksu
võitis Triinu Tikku (Spordiklubi
Fortis). Palju õnne! Samuti finaaljooksu saanud Kertu Väike-
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maa (Audentese Spordiklubi)
tegi kahjuks valelähte ja diskvalifitseeriti ja medal oligi läinud!
Tüdrukute A-klassi kaugushüppes võitis hõbemedali Kertu
Väikemaa ja pronksmedali Triinu Tikku. Tublid tüdrukud!
Meeste 60 m jooksus saavutas
4. koha Lauri Sinisaar (Spordiselts Marathon) ja 6. koha Karl
Aksin (Spordiklubi Fortis).
Meeste 300 m jooksus saavutas
5. koha Karl Aksin. Meeste kaugushüppes võitis 4. koha Lauri
Sinisaar ja meeste kõrgushüppes
4. koha Karl Aksin.
Eesti A- ja B-klassi talvistel
meistrivõistlustel võitis kaks
kuldmedalit Raivo Maripuu, kes
oli parim poiste B-klassi 60 m ja
200 m jooksudes. Palju õnne!
Tüdrukute A-klassi kolmikhüppes saavutas Kertu Väikemaa 6.
koha. Triinu Tikku saavutas
tüdrukute A-klassi kaugushüppes 14. koha ja 60 m jooksus
20. koha.
Tallinna noorte KV I etapil
saavutas kaugushüppes Triinu
Tikku 4. koha, kolmikhüppes
Kertu Väikemaa 4. koha, 200 m
jooksus ja kaugushüppes Raivo
Maripuu hõbemedali.
Eesti noorte talvistel mitmevõistluse meistrivõistlustel saavutas tüdrukute A-klassi viievõistluses 14. koha Marite Helina Sihver (SK Leksi 44).

Suusatamine
ETV Swedbank noorte karikasarja I etapil Jõulumäel klassika
eraldistardis saavutas vanuseklassis M12 Markus Pajur 25.
koha.
Harjumaa 2012 a. meistrivõistlustel murdmaasuusatamises vabastiilis võitis poiste
vanuseklassis M12 1,5 km
distantsil hõbemedali Markus
Pajur. Palju õnne! Naisveteranide N55 vanuseklassis saavutas
Virve Orav 3 km distantsil hõbemedali! Tüdrukute N12 vanuseklassis saavutas 1,5 km distantsil tubli 5. koha tulevikulootus
Iris Rannik.
Estoloppet 1. etapil, 28. Viru
maratonil, 42 km vabatehnikas,
saavutas 22. koha Arno Aamisepp, 88. koha Asko Nurm, 146.
koha Andres Aamisepp, 167.
koha Jaanus Tiisvend, 315. koha Tarvo Kapp, 359. koha Urmet Hiiekivi, 506. koha Tõnu
Aamisepp.
III Mulgi Suusamaratonil, 30
km klassikalises stiilis, saavutas
14. koha Olavi Israel, 21. koha
Raul Villo, 50. koha Ingmar
Vutt.
14. Alutaguse maraton (Esto-

loppet 3. etapp) 40 km klassika
– 50. Asko Nurm, 273. Urmet
Hiiekivi, 353. Ivo Tatrik, 388.
Ingmar Vutt, 579. Tõnu Aamisepp.

Saalihoki
Saku valla 20. sünnipäeva raames peetud saalihoki sõprusmängus Saku Spordihoones
Kiili valla ja Saku valla vahel
võitsid 9:6 võõrustajad. Kiili
mängis koosseisus Enn Haas,
Fred Haas, Sven Haas, Kristo
Meius, Märt Rannik, Mikk Rannik, Karl Aksin, Ergo Rohi, Kristjan Leol ja Kaupo Kütt. Mängu
kohtunik oli korvpallur Heino
Endeni poeg Anthony Enden.

Maadlus
Eesti meistrivõistlustel kreekarooma maadluses Jõgeval saavutas kehakaalus kuni 55 kg
Kaido Kütsen 8.-9. koha (kõrbemine) ja Maik Kütsen 11. koha.
Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses kehakaalus kuni 55
kg saavutas Kaido Kütsen 5.
koha.

Kiili vallarahva V
sportmängud
Algust tehti ka Kiili vallarahva
sportmängudega. 1. ala – sõudeergomeetri teatevõistluse –
võitis kindlalt Kangru võistkond
(Andra Rannik, Katrin Laikre,
Urmo Ilves, Enar Leht, Timo
Runge) ajaga 8.43,2.
Tubli teise koha ajaga 8.51,8
saavutas uustulnuk Kiili Gümnaasiumi võistkond koosseisus
Kertu Väikemaa, Ann-Marii Soima, Kerth Aun, Mihkel Kork,
Andres Alus ja kolmanda koha
teinegi uustulnuk, F-Team
võistkond – Sälli Vendel, Ülle
Volkova, Margus Parts, Erki
Arumeel, Mikk Rannik – ajaga
8.54,7. 4. koha saavutas Kiili 2;
5. koha Kiili I ja 6. koha Luige.
2. ala – bagisõit – lõppes Kiili
I võistkonna võiduga – Rita
Paas, Jüri Käer, Ole Loigu, ajaga
11:07,8. 2. koha sõitis välja Kiili
2 võistkond – Karolin Kanistik
(naiste parim aeg), Ain Jõgila,
Margus Onno meeste parim
aeg) – ajaga 11:08,6 ning kolmanda koha Kangru ralliteam
– Angelika Annus, Peep Kurm,
Taavi Tikenberg ajaga 11:12,2.
Järgnesid Luige, F-Team, Nabala-Paekna, Kiili Gümnaasium.
Järgmised alad – sulgpall ja
lauatennis – toimuvad 11. märtsil Kiili Spordihallis.
KAUPO KÜTT
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ALGAB AVALDUSTE VASTUVÕTMINE
I KLASSI ASTUMISEKS
Kiili Gümnaasium alustab avalduste
vastuvõtmist 1. klassi astumiseks 12.
märtsil. Avalduste vastuvõtmine kestab
(üldjuhul) 14. maini. Täpsem info
vastuvõtukorra, vajalike dokumentide
jms kohta on kooli kodulehel.
Küsimuste korral palume pöörduda
kooli kantseleisse tel 679 9200.

Sünnipäevad märtsis

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise
teated.

kkonnamõjuga 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 koostamise eesmärgiks on Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega
kinnistu moodustamine kergliiklustee rajamiseks. Planeeritava
maa-ala suurus on 0,13 ha. Detailplaneeringu koostajat ei ole
veel valitud.

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
28.12.2011. aasta korraldusega nr 659 “Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Kubja detailplaneering”
otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist
Kiili vallas Lähtse külas Kubja (30401:003:0270) kinnistu detailplaneeringule järgmistel põhjustel
• Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi
olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni suurenemist. Liikluskoormuse muutusest tingitud mürataseme määramiseks on
soovitav detailplaneeringule lisada müra modelleerimine olemasolevate elamutevahelistel teedel (Kääri, Rätsepa). Kuna detailplaneeringu ala on kohati liigniiske, tuleb koos taristuga projekteerida ja ehitada välja nõuetele vastavad kuivendussüsteemid.
• Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kavandatavas mahus
ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju. 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 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. Valgustuse negatiivset mõju rohekoridorile saab vähendada valgustuse suunamisega elamualade poole (rohekoridorist
eemale). Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud
peamiselt ehitustöödega.
• Kavandataval alal asuva kinnistu maakasutuse sihtotstarvete
muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
Kavandatava detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili vallas Lähtse külas Kubja (30401:003:0270) kinnistu planeeritava 30,17 ha
suuruse maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteedeparkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise
korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a Kiili alev), detailplaneeringu kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a Kiili
alev, Harjumaa). Detailplaneeringu koostaja on Roheline Kapital
OÜ (postiaadress NõmmeKase 27, 11619 Tallinn, telefon
503 4290, e-post rohelinekapital@gmail.com). Otsusega saab
tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili
alev, vallaarhitekt Mart Liho tel 679 0272) alates 16.02.2012 kuni
01.03.2012.
07.02.2012. aasta korraldusega nr 50 “Kiili alevis jätkuvalt riigi
omandis oleva maa detailplaneeringu koostamise algatamine”
otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist
Kiili vallas Kiili alevis asuva jätkuvalt riigi omandis oleva maa
detailplaneeringule järgmistel põhjustel
• Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise kes-

98 Helmi Kõrm
93 Ella Tilk
89 Ellen Vettik
87 Alfred Rohi
85 Vilja Karlson
85 Asta Mandre
84 Aleksender
Soots
82 Edgar Uljata
82 Heida Valdre
80 Ants Kirsch
79 Ilina
Rattasepp

29.03
08.03
11.03
16.03
11.03
17.03
06.03
24.03
12.03
11.03
05.03

79 Hilda Ivask
79 Helgi Trahhov
78 Aleksander
Kester
78 Endel Viirsalu
78 Endel Kivistik
75 Nadežda
Kurzina
70 Helga Ritsik
65 Enno Needrit
65 Raul Jõenurm
65 Urve Aasrand
65 Evi Pruuli

08.03
09.03
06.03
15.03
31.03
02.03
11.03
20.03
25.03
05.03
30.03

07.02.2012. aasta korraldusega nr 51 “Lähtse külas Kõssinurme
kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu
koostamise algatamine” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Lähtse külas Kõssinurme (30401:003:0512) kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva
maa detailplaneeringule järgmistel põhjustel
• 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 koostamise eesmärgiks on Lähtse külas
Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast
transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine kergliik-

Meie valda sündisid:
• 22. jaanuaril Ingel Aare, palju õnne, Laura ja
Indrek Aare!
• 05. veebruaril Markus Thor Tehva, palju õnne,
Kaidi Ilvik ja Indrek Tehva!

In memoriam

Saima
Raudsepp
26.08.1932-06.02.2012

In memoriam

Asta Lend
29.07.1923-07.02.2012

lustee rajamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 1,5 ha. Detailplaneeringu koostajat ei ole veel valitud. Detailplaneeringu
koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a Kiili alev), 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) alates 16.02.2012 kuni
01.03.2012.
14.02.2012. aasta korraldusega nr 66 “Kiili alevis Vana-Loovälja
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine”
otsustati mitte algatada Kiili alevis Vana-Loovälja (30401:001:
0109) kinnistu ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegilist hindamist järgmistel põhjustel
• Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks keskkonda oluliselt saastavat tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega
muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu
saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist.
• Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta nõuetele vastavate
tootmishoonete rajamine ning kinnistu piire mitteületavate
tootmisest tingitud mõjude võimalik olemasolu eeldatavalt antud asukohas olulist negatiivset mõju. Elamute läheduse tõttu
võib antud piirkonnas kavandada vaid selliseid tootmistegevusi,
mis ei põhjusta läheduses elavatele inimestele ülemääraseid
häiringuid. Ehitustegevusega kaasnevad teatavad negatiivsed
mõjud, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ja
transpordist tingitud mõjuga.
• Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime
ületamist. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist
mõju Kiili alevi väärtuslikule haljastusel.
•Planeeringualal ja selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000
võrgustiku alasid, kaitstavaid loodusobjekte ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
• Olemasolevate andmete põhjal detailplaneeringuga kavandatava tegevustega ei kahjustata inimese tervist, heaolu, vara
ega kultuuripärandit.
• Detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole registreeritud jääkreostust ega mõnda keskkonnaohtlikku tegevust, mis
põhjustaks kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid.
• Eeldatavalt ei kaasne kavandatava tegevusega olulisel määral
soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Vibratsiooni võib esineda ehitustöödel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud esmalt ehitustöödega.
• Olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja
kasutamisel kehtestatud nõudeid.
• Detailplaneeringu algatamise staadiumis ei ole täpselt teada
kinnistutele kavandatavad tootmistegevused, mistõttu ei saa
hinnata detailsemalt tegevustega kaasnevaid tagajärgi.
Keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu
käigus. Keskkonnamõju hindamise vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise järgmistel etappidel või kinnistutele
tegevuslubade (näiteks ehitusloa) taotlemise menetlemisel.
Kavandatava detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis VanaLoovälja (30401:001:0109) kinnistu ja lähiala piiride muutmine,
sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kuni nelja
kahekorruselise tootmishoone rajamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,9
ha. Detailplaneeringu koostajaks on Skaala Projekt (Laki 26,
12915 Tallinn; tel 5698 1765).
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
23.02.2012 kuni 12.03.2012.
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Kiili Leht
Kiili Raamatukogu 90. sünnipäeva tähistamiseks toimub
ettekandepäev

“Talupere raamatukapist e-raamatukoguni”
21.märtsil kell 11.00-16.00 Kiili Gümnaasiumis.

Kõik huvilised on oodatud, ettekannete
kava vaata www.kiiliraamatukogu.ee.
Raamatukogus on välja pandud näitus
“Raamatukogu meedia kajastuses”
(1980-90-ndate “Harju Elu” sirvides).



Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?

Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala
arterite ateroskleroosi.

TULE VERESOONI
KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub reedel, 9. märtsil
kell 9.00-17.00 Kiili vallamaja II korrusel (Nabala tee 2a, Kiili).
Registreerimine vastuvõtule toimub tööpäevadel kell 9.00-13.00
telefonil 5698 5633. Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 6 eurot. Hooli endast ja tule kontrolli!
Tervise Tugi OÜ

Kiili Varahalduse SA teatab:

TRÜHVLITE
VALMISTAMISE TÖÖTUBA
Naistepäev on peagi ukse ees
ja sel puhul korraldab Kiili Varahalduse Sihtasutus käsitöötrühvlite meisterdamise töötoa. Tutvume Belgia kuvertüüri
ja glasuuršokolaadiga, mida
on hiljem võimalik ka kohapealt kaasa osta. Õpime tegema lihtsamaid ja pisut keerulisemaid käsitöötrühvleid ning
šokolaadist kaunistusi. Töötuba lõppeb ahjusooja šokolaadikoogi valmistamisega.
Iga osaleja saab kaasa töötoas
valmistatud trühvleid ja
maiustuste retseptid.
Trühvlite töötuba toimub 7.
märtsil kell 18.00-20.30 Kiili gümnaasiumis. Osalustasu
15 eurot. Oma osalemisest
palume ette teatada 6. märtsiks kadri.tarn@kiilivarahaldus.ee. või 518 5280.

Pakun
massaažiteenust
koju või töökohale
tulekuga.
0,5 h seanss 13.- eur
1,0 h seanss 18.- eur
Tel 505 6172

29. veebruar 2012

KIILI
kutsub tööle:
•
•
•

X kauplus

Ootame Sinu CV-d e-posti
aadressil: personal@maxima.
ee või tule kohale ja täida
OSTUJUHTE
ankeet aadressil: Peterburi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID tee 47, 11415 Tallinn. InfoSAALITEENINDAJAID
telefon 623 0690. Tule, kandideeri ja soovita sõbrale!

KUULUTUSED
• Müüa kaminapuud ja klotsid,
tel 501 8594
• Müüa kuivad küttepuud: lepp
40l võrkkotis 2,20 eur, sanglepp 2,50 eur. Alates 50 kotist
on transport Kiili valda tasuta.
Tel 5198 9070, www.unitedexpo.ee, info@unitedexpo.ee
• Müüa kuivad lepa küttepuud
40l võrkkotis. Tel 5349 2730
• Müüa lõhutud küttepuud: segapuu 30 eur/rm (okaspuu,
lepp, haab); kask 40 eur/rm,
lepp 35 eur/rm. Puud on
saetud ja lõhutud, 40 cm; 45
cm; 50 cm pikkused halud.
Transport alates 10 ruumist
tasuta (laotud koormasse).
Tel 506 2645
• Müüa orgaanilise väetisega
kasvatatud kartulit ja porgandit kojutoomisega. Tel
5349 2730
• Ostame teravilja – nisu, otra,
rapsi. Tel 5608 3000
• Ostan omanikult korteri Tallinnas või Tallinna lähistel.
Tel 5820 0800
• Ostan teie seisva või mittetöötava auto (võib olla ka remonti
vajav või ülevaatuseta). Tel
5674 0940
• Soovin osta metsakinnistuid
kõikjal Eestis. Tel 5557 7007

Kiili Leht
Parim reklaamikanal Kiilis!
myyk@harjuelu.ee

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringu avalik väljapanek:
1.03-29.03.2012 toimub Lähtse külas Katrini kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu eesmärgiks on Katrini kinnistu jagamine kolmeks üksikelamu
krundiks, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,7 ha. Planeeringuga
saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-16.30 ja reedel kell
9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.
Kiili Vallavalitsus on algatanud detailplaneeringud:
1. Kiili alevis Vana-Loovälja kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vana-Loovälja
kinnistu ja lähiala piiride muutmine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kuni nelja kahekorruselise
tootmishoone rajamiseks ning heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,9
ha.
2. Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine kergliiklustee rajamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,13 ha.
3. Lähtse külas Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi
omandis oleva maa detailplaneering. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Lähtse külas Kõssinurme kinnistust ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine kergliiklustee rajamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 1,5 ha.
4. Luige alevikus Kaevu kinnistu detailplaneering on algatatud Kiili Vallavalitsuse 20.01.2004 korraldusega nr 29
eesmärgiga maaüksuse kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,8 ha.
Kiili Vallavalitsus tunnistas kehtetuks:
Kiili Vallavalitsuse 12.08.2003 korralduse nr 312 “Vaska A67 osalise detailplaneeringu algatamine, koostamine ja finantseerimise õiguse andmine”.
Kiili Vallavolikogu kehtestas:
1. 25.01.2012 otsusega nr 7 Põllu, Veere, Teeveere, Ilba tn
T1, Ilba tn T3, Ilba alajaama 1, Ilba tee 1-14, 16, Ilba tn 24,
26, 28 kinnistu detailplaneeringu.
2. 25.01.2012 otsusega nr 8 Tauno kinnistu detailplaneeringu.
3. 16.02.2012 otsusega nr 10 Külakeskuse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

