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Lugupeetud
kinnistuomanikud!

z Konkurss “Kiili kaunis kodu” eesmärk
on esile tõsta ja tunnustada Kiili valla
eeskujulikult heakorrastatud ja kaunilt haljastatud kinnistud ning innustada kohalikke elanikke panustama valla
heakorda muutmaks
Kiili kauniks elupaigaks.
Kiili kauni kodu konkurss viiakse läbi kolmes kategoorias: Kiili
kaunis kodu (eramud), Kiili
kaunis ettevõte või kortermaja
ning kaunis kodutänav.
Konkursil hinnatakse üldist
kujundust ja heakorda; haljastust; piirdeid, väravaid, kõnniteid ja väikevorme; majandusõue, aiataguseid kuni sõiduteeni, abiehitisi, prügikäitlust;
parklaid, rõdusid; ehitise välisilmet jne.
Kandidaate konkursile võivad esitada kõik vallaelanikud
kuni 15. juunini e-posti aadressil kadi@kiilivald.ee. Kirja tuleks märkida kinnistu aadress,
konkursile esitamise lühipõhjendus ning esitaja kontaktandmed.
Kandidaate hindab viieliikmeline hindamiskomisjon, kel
on õigus esitada parimad kandidaadid Harjumaa kauni kodu
konkursile.
Konkursi täpne juhend on
nähtaval Kiili valla koduleheküljel. Konkurssi korraldab Kiili
rahvamaja koostöös Kiili vallavalitsusega.
KADI KROON-LAUR

Palun abi!
Hea inimene! Kui nägid, kes
pani Luige alevikus Põllu tn 12
juures asuvate pakendi- ja vanapaberikonteinerite juurde maha
autorehve ja muud prügi, palun,
anna sellest teada Kiili vallavalitsusele (tel. 679 0260,
679 0278 või e-posti aadress:
info@kiilivald.ee).
SIIRI TREIMANN
KESKKONNANÕUNIK

Kiilitarid esitavad “Loitsu”, millega pandi Nabala mõisa pargis tuul
puhuma. 3x Marko Tooming

Juhukse mehed ja Leesikate poisid esitavad “Pulgatants-Kandalit”.

Tantsijate jaoks on Paekna pidu aasta tähtsündmuseks.

NABALA MÕISAS ESINES 150 TANTSIJAT JA LAULJAT

Pidu, mis läheb iga
aastaga paremaks
z Laupäeval toimus
Nabala mõisa pargis taas siinmail
suve algust tähistav
Paekna tantsu- ja
laulupidu. Kaheksandat korda toimunud üritust õnnistas
päikesega ka ilmataat.
Ürituse avas esinejate poolelt
Kiili kammerkoor lauluga “Õrn
ööbik”. Et päike pealtvaatajatele
üksinda liiga ei teeks, esitas rahvatantsutrupp Kiilitarid seejärel
tantsu nimega “Loits”, millega
paluti tuulel puhuma hakata.
Kummalisel kombel tekkiski
tuulepuhang.
Poolteist tundi kestnud programmi täitsid üheksa kollektiivi:
seitse rahvatantsutruppi, lisaks

Kiili kammerkoor ning Harju
KEKi rahvamuusikaorkester.
Nagu ikka, olid tantsijate seas
esindatud ka kõige auväärsemad: valla trupp Kiili Ago ja
Memmed.
Külalisi oli seekord peale
Harju KEKi orkestri veel Tallinnast (Prantsuse Lütseumist Leesikad, nii noorte- kui lasterühmaga ning folklooriselts Juhukse) ja Tabasalust (naisrühm
Harku Harakad).
Paekna tantsu- ja laulupeo
kunstiline juht Triin Aas ütles,
et pidu läheb paremaks iga aastaga ja seetõttu ongi kahju, et
pealtvaatajaid on vähevõitu.
“Peol osales 150 esinejat, kas
pealtvaatajaid oli samapalju, ei
oska öelda,” lausus ta. Kuigi
reklaami on üritusele igal aastal
tehtud, ei kipu Kiili valla elanik
toredale sündmusele tulema.

Paekna VIII tantsu- ja laulupidu
• Peo korraldas Kiili rahvamaja, kaasa aitasid Kiili vallavalitsus
ja Nabala mõis.
• Tantsu- ja laulupeo kava pani kokku Triin Aas.
• Rahvamuusikaorkestri kava koostas Pille Karras.
• Osalesid Kiili rahvamaja naisrühm Kiilitar, rahvamaja seeniortantsijad Ago ja Memmed, rahvamaja segarühm Kiili
Keerulised (kõigi juhendaja Triin Aas), Kiili kammerkoor
(juhendaja Tuuli Metsoja), Tallinna Prantsuse Lütseumist
Leesikas noorte- ja lasterühmaga, Tallinna folklooriselts
Juhukse (kõigi juhendaja Kristiina Kapper), Tabasalu naisrühm Harku Harakad (juhendaja Astrid Väizene) ning Harju
KEKi rahvamuusikaorkester (juhendaja Pille Karras).

Pidu on aga kindlasti vaatamist
ja kaasaelamist väärt.
Triin Aasa sõnul on Paekna
pidu kohalike tantsijate jaoks
aasta tippsündmus, sest see on
praktiliselt ainuke võimalus end
näidata. Kiili rahvamaja ruumid
jäävad rahvatantsu jaoks pisut

väikeseks, veel vähem mahub
sinna pealtvaatajaid.
Pidu aga jätkub ning Triin
Aas kavatseb enda sõnul ka tuleval aastal korraldamises kaasa
lüüa, kui vaid vallapoolne toetus püsib.
MARKO TOOMING

Vallavalitsus tuletab meelde, et
tänava ja teie kinnistu piiri vahelisel alal (teepeenral) ei tohi
olla puid, põõsaid, kive, rajatisi
jms, mis takistavad tee hooldamist. Juhul, kui teemaa ei ole
määratud (nt osades aiandusühistutes), siis tuleb teehooldust
takistavad objektid kõrvaldada
teekatte äärest võimalusel 2 m
laiusel maa-alal.
Tee, teemaa ja tee kaitsevööndi kohta on sätestatud nõuded ja kohustused järgmistes
õigusaktides: Teeseadus (RT I
1999,26,377), “Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded” (MKM määrus nr
59 (RTL 1999, 155, 2173)),
“Kiili valla heakorra eeskiri”
(Kiili vallavolikogu 17. juuni
2010 määrus nr 12) ja “Tee
kaitsevööndi laiuse määramine”
(Kiili vallavolikogu 18. märts
2010 määrus nr 7).
Loetletud õigusaktid on täitmiseks kõigile teede kasutajatele, isikutele, kelle maavaldus
külgneb teega, teel teehoiutööde ja teehoiuväliste tööde tegijaile ja liikluse korraldamisega
seotud ametnikele.
Kiili valla tänavate (Kiili alev,
Luige ja Kangru alevik) kaitsevööndi laius on üldjuhul nähtud
ette detailplaneeringutega.
Detailplaneeringu puudumisel
on tänava kaitsevööndi laiuseks
5 meetrit teemaa piirist.
Teel ja tee kaitsevööndis on
keelatud:
• ehitada nähtavust piiravaid
hooneid või rajatisi ning rajada
istandikku;
• ladustada materjale, mis
võivad kahjustada teed või
keskkonda (muld, väetised,
sõnnik jms);
• piirata teel nähtavust või
ohustada muul viisil liiklust;
• maha võtta, ümber tõsta,
juurde panna või kinni katta
liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid või eemaldada
nendelt katteid.
Palume kõigil kinnistuomanikel eemaldada takistused (kivid, põõsad, puud, liiklusvahendid jms) teemaalt hiljemalt 11.
juuniks 2012. Kui seda ei ole
tehtud, siis korraldab teemaal
asuvate takistuste ära viimise
Kiili vallavalitsus.
KIILI VALLAVALITSUS

Liiklusmärke on keelatud ümber
tõsta. Marko Tooming
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Kiili Leht
POLITSEI

Abipolitseinike vajadusest
kodanikuühiskonnas
z Aastate jooksul on
Eestis üha enam
aktiviseerumas meie
kodanike vabatahtlik
panus erinevates tegevusvaldkondades.
Hoolivate ja aktiivsete inimeste
ühise pingutusega pannakse
alus tervema ja jätkusuutlikuma
ühiskonna tekkele.
Valdkondi, kus kaasa lüüakse, on palju, alustades külaliikumistega, keskkonnakaitsega kuni vabatahtlike päästjateni ning
abipolitseinikeni välja.
Aga kes on vabatahtlik? Vabatahtlik on inimene, kes isiklikust vabast tahtest selle eest
tasu saamata teeb midagi ühiskonna hüvanguks. Vabatahtlik
saab oma tegevusest ühtlasi põnevust, uusi tutvusi ning vaimset rahulolu. Vabatahtlike tegevus omakorda tõstab ühiskonna
heaolu.
Kes on abipolitseinik?
Nii on ka politsei loonud vabatahtlikest kodanikest abipolitseinike rühmad neljas prefektuuris üle Eesti. Abipolitseinik
on vastavalt seadusele inimene,
kes vabatahtlikult ja oma vabast
ajast osaleb politsei tegevuses.
Abipolitseiniku pädevuses on
politsei abistamine avalikku
korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel
ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel, samuti politsei abistamine liiklusturvalisuse tagamisel ja liiklusjärelvalve teostamisel.
Abipolitseinike tegevus annab juurde turvatunnet kogukonnas ning ühtlasi aitab ennetada süütegusid. Teisalt saab
abipolitseinik oma tegevuse
eest kogukonnalt kõrge tunnustuse ning austuse. Osaledes po-

litseitegevuses on abipolitseinik
samaväärselt ametnikuga riigivõimu esindaja, kelle seaduslikud korraldused on täitmiseks
kohustuslikud.
Abipolitseinikuks saamiseks
tuleb peale vajaliku dokumentatsiooni esitamist ning nõuetele vastamist läbida esimese
astme õpe, mis kestab vähemalt
40 tundi ning lõpeb arvestusega.
Mida tehakse?
Esimese astme õppe läbinud
abipolitseinik võib juba osaleda
politsei tegevuses koos politseinikuga. Tegevusi, kus abipolitseinik saab suureks abiks olla,
on mitmeid: näiteks käiakse nii
auto- kui jalgsipatrullis, lüüakse
kaasa erinevate ürituste avaliku
korra tagamisel, pannakse ennast proovile kutsemeisterlikkuse võistlusel abipolitseinike ja
politseiametnike vahel, viiakse
läbi erinevaid koolitusi, mis on
abipolitseinikele tasuta ning
mille käigus omandatud oskused ja teadmised on kasulikud
igapäevaselt. Lisaks premeeritakse tublimaid abipolitseinikke
panustatud tegevuse eest kogukonna heakorra tagamisel ning
ollakse võrdväärne liige ühtses
suures politseiperes.
Kui tunned, et sinus on piisavalt eneseteostuse tahet midagi
kogukonna ja ühiskonna hüvanguks teha, siis on õige koht sinu
jaoks abipolitseinike rühma
ridades!
Kui sul on huvi ja soovi kandideerida abipolitseinikuks Lääne-Harjumaal, palun kirjutada
elektroonselt Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike
rühmaülemale e-kiri aadressil
ahti.joemaa@politsei.ee.
AHTI JÕEMAA, LÄÄNEHARJU POLITSEIJAOSKONNA
ÜLEMKONSTAABEL
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VALMIS HINNANG KOHALIKELE TEEDELE

Kiili valla teed
VALERI KUKK
VALLAVANEM
Kiili valla teed jagunevad vastavalt omandivormile kolmeks.
Esiteks riigimaanteed, mille
korrashoiu eest peab hea seisma
riik (nt Kurna-Tuhala, LähtsePaekna, Tallinna ringtee jne),
teiseks vallale kuuluvad kohalikud teed (nt Kurna tee, SiimuPaali tee jne) ja kolmandaks
teed, mis on eraomanduses.
Valla ülesandeks on vastavalt
seadusele talle kuuluvate teede
sõidetavuse tagamine, mille
hulka kuulub ka talvine lumetõrje.
Maikuu alguses valmis AS
Regio poolt koostatud Kiili valla
teede hinnang, mille alusel on
edaspidi võimalik planeerida
Kiili valla kohalike teede süstemaatilist renoveerimist. Kuni
käesoleva ajani meil vastav
baasmaterjal kahjuks puudus
ning teede parandamine toimus
juhuslikult ja peaasjalikult valla
elanike suurema või väiksema
hädakisa põhjal.
Loomulikult on vastavalt eelarvelistele võimalustele tehtud
töid ka varem – nt eelmisel aastal teostatud ÜVK tööde järel oli
Kiili alevis olukord, kus osad
lõigud kuulusid taastamisele
nimetatud projekti raames ning
85% ulatuses eurorahade toel ja
teised, samuti parandamist vajavad, jäid sellest projektist
välja. Kuna vajalik tehnika oli
nagunii kohal, kasutas Kiili vald
võimalust ja finantseeris ise
nende taastamist. Näiteks võib
siin tuua Pargi tänava ja Karja
tänava, mis said korraliku
asfaltkatte.
Raha ka kruusale
Teede ja tänavate puhul ei
saa siiski rääkida ainult asfalteerimisest või nn mustast kattest.
Renoveerimise puhul lähtume
edaspidi ka põhimõttest, et järgneva viie aasta jooksul läheb
ligikaudu 35 000 eurot teede
renoveerimise rahast kruuskattega teedele, kuna osa nendest
teedest on juba sellises seisus,
et seal ei ole midagi enam hööveldada.
Teede taastamine toimub põhiliselt kahe näitaja alusel – kui
kehvas seisus on tee ning kui
intensiivselt seda kasutatakse.
Lehe ilmumise ajaks on suure
tõenäosusega Piissoo ja PaeknaArusta teelõigud juba renoveeritud, ees ootab Siberi-Sillaotsa
teelõik ning alustatakse ka Paali-Siimu teega. Valla nelja aasta
eelarvestrateegias oleme näinud
ette summad ja reeglid ning
enne iga järgneva aasta eelarve

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: marko@harjuelu.ee
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.
Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.

Tänavu toimuvad teetööd Luige ristmikul, mille eest tasub riik, kuivõrd
tegu on riigimaanteega. Marko Tooming

vastuvõtmist pannakse paika ka
konkreetsete teede renoveerimine.
Käesoleval aastal läheb arvestatav summa eelarvest ka
kergliiklusteede tarbeks. Kuna
Rätsepa teeni valmiva lõigu eeldatav ehitusmaksumus ületab
riigihanke piirmäära, tuli hankedokumentatsiooni täiendada,
mis viis hanke väljakuulutamise
veidi hilisemaks ning vastavalt
seadusele kestab hankemenetlus
ka kauem. Siiski on olemas
kindlus, et enne oktoobri lõppu
on nimetatud tee valmis ja kasutatav.
Kurna teele mustkate
Sel ja järgmisel aastal rahastame ka Luigel pärast sealsete
ÜVK tööde lõppemist osade teede katmist musta kattega, mis
enne torutöid olid kruuskattega.
Samuti teeme mustkattega parandustöid teelõikudele, mis
ÜVK projekti alla ei kuulu, kuid
mida ei ole mõistlik jätta poolikuks.
Lisaks eelnevale alustame
juuni alguses Kurna tee katmist

musta kattega ja seda käesoleval
aastal ligi 400 meetri ulatuses.
See vabastab Kiili alevi põhjaosa
elanikud tolmuprobleemist ning
loob paremad opereerimistingimused Kiili ettevõtjatele, kes
antud piirkonnas tegutsevad.
Mitmed antud piirkonna ettevõtted osalevad ka Kurna tee
musta kattega katmise rahastamisel.
Kavatseme jätkata ka Põllu
tn. piirkonnaga Luigel ning valmistame ette Küttimi tee renoveerimist. Kuna Küttimi tee puhul tuleb samuti pidada läbirääkimisi kinnistute omanikega,
kelle maadele antud tee ulatub,
siis reaalne ehitus saab toimuma
mitte varem kui järgmise aasta
kevadel.
Loomulikult oleme arvestanud ka teatud summadega teede renoveerimise kulukontol nn
ootmatuteks juhtumiteks ja
aukude lappimiseks ning jätkame koostööprojekte MTÜ-ga
Rätsepa Infra ning MTÜ-ga Kiili
Maksimaa Külaselts sealsete
tänavate olukorra parendamiseks.

650 eurone
aastastipendium
ülikooliõpinguteks
MTÜ Nelja Valla Kogu stipendium on loodud tegevusgrupi
initsiatiivil territooriumil elavatele üliõpilastele aitamaks
kaasa ülikoolis stuudiumi alustamisele ja õpimotivatsiooni
tõstmisele.
Saue, Kiili, Harku ja Saku
valda hõlmava MTÜ Nelja Valla
Kogu poolt ellu kutsutud stipendium on ette nähtud iga nelja
valla territooriumil elavale ühele üliõpilasele, kes alustab taotlemise aastal õpinguid mõnes
Eesti kõrgkoolis bakalaureusevõi magistriõppes.
Stipendiumi saavad taotleda
noored, kes on valinud ülikoolis
eriala, mis on seotud kohaliku
omavalitsuse toimimise ja seaduslike ülesannete täitmisega ja
aitab kaasa avalike teenuste
kvaliteedi tõstmisele. Stipendiumi suurus on 650 eurot ja
see määratakse üheks aastaks
ning selle taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi
korras.
Toetust saab taotleda stipendiaat, kes on olnud valla elanikeregistris vähemalt aasta enne
stipendiumi taotlemist. Eelduseks on ka head õpitulemused
gümnaasiumiastmes, kriteeriumiks on keskmine hinne vähemalt 4,0. Loomulikult on tingimuseks ka tahe teha koostööd
koduvallaga.
Stipendiumi taotlemiseks
esitab stipendiaat MTÜ Nelja
Valla Kogu juhatusele kirjaliku
avalduse, põhjendades oma vastavust stipendiumi taotlejale
esitatud tingimustele. Vabas
vormis avaldusele tuleb lisada
veel ka elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, lõputunnistuse
väljatrükk ja kohaliku omavalitsuse soovituskiri.
Taotluse esitamise tähtaeg
on 1. september 2012 ja stipendiumi määrab ja kuulutab tulemused avalikult välja Nelja Valla Kogu juhatus igal aastal hiljemalt 1. oktoobriks.
Nõutavad dokumendid palume saata e-posti aadressil info@
4kogu.ee. “Avaliku halduse
noorõppuri” stipendiumi statuudi leiab meie kodulehelt www.
4kogu.ee
DEIW RAHUMÄGI, NELJA
VALLA KOGU TEGEVJUHT

Toimub Jüri kihelkonna meepäev
Eesti Mesinike Liit ja MTÜ Soodevahe Külaselts korraldavad 7.
juulil Soodevahe külas Jüri
kihelkonna meepäeva.
See on sündmus kogu perele,
sest sel päeval toimub meelaat
(lisaks ka muu talukauba
müük), üritused lastele ja täiskasvanutele, õhtupoolikul võimaluse korral ka külasimman.
Kiili vallast ootame ühendust
võtma inimesi, kes tegelevad
mesindusega ja tahavad oma
toodetega kauplema tulla või
lihtsalt uudistama.
Huvi korral võta ühendust
telefonil 502 9006 või kirjuta ekiri mesilaspere@gmail.com.
MARIANNE ROSENFELD

KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR
• Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda,
mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida saaks paremini teha kui seni ja tahad
oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada. Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar
aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Valla üritused

Kiili kergliiklusteed
valmivad lõplikult
sügiseks

4. juuni Täiskasvanute kunstiringi selle hooaja tööde näituse avatamine Kiili raamatukogus
17. juuni kell 18.00 Suveränd
2012, Marek Sadam & Tõnu
Laikre Kiili rahvamaja hoovis.
Tasuta
23. juuni kell 19.00-24.00 Kiili
valla jaanipäev jaanituleplatsil

z Kiili ümbruses valmivad sel aastal
kaks kergliiklustee
lõiku, mis ühendavad
Kiili alevi Vaela ja
Lähtse küladega.
Eelmisel aastal alustatud ehitustöödes lõigul Vaela-Kiili on hetkel planeeritud paus ning ehitaja ootab maa kuivamist. Peatöövõtja Lemminkäinen Eesti
AS projektijuhi Margus Praksi
sõnul on maa hetkel veel liiga
märg, et võimaldaks rasketehnikaga objektil toimetada. “Samuti võib liiga niiskel pinnasel ehitamine kahjustada lõpptulemuse
kvaliteeti,” lisas Praks. Kuna antud lõigu valmimise tähtaeg on
ametlikult alles augusti lõpus,
pole tööde alustamisega veel
väga kiirustatud. Siiski andis
Praks lootust, et sellel lõigul lõpetatakse tööd juuni lõpuks.
Halvem uudis on see, et kõnealune lõik ei ulatu päris Kiili
alevini, vaid lõpeb ca 300 m
enne alevi piiri. Viimase lõigu
ehitamiseks kuulutatakse välja
uus riigihange, kuid kuna vajalikud dokumendid on hetkel
juba menetluses, loodetakse
ehitustöödega alustada suvekuudel.
Kiili vallavalitsuse ehitus- ja
planeerimisosakonna juhataja
Toomas Kärveti sõnul liidetakse
ettevalmistatava riigihankega
ka teelõik, mis ühendab Kiili
alevi teiselt poolt Lähtse külaga
(kuni Rätsepa teeni). Praegu on
seatud eesmärgiks, et see tee
saaks valmis enne kooli algust.
“Loodame, et nii Vaela kui Lähtse külade lapsed saavad sügisel
kooliteed alustada juba turvaliselt mööda kergliiklusteed liigeldes,” sõnas Kärvet. Tee-ehitust rahastatakse 85% ulatuses
eurorahadega, ülejäänud 15%
jääb valla kanda.
Valmivad teelõigud on heaks
uudiseks Kiili ümbruse harrastusspordiga tegelejatele, sest
siis ei pea enam turvaliseks treenimiseks sõitma autoga Kangru
teelõigule. Kuna äsja valmis ka
Viljandi maantee äärne lõik
Kangru ja Raudalu vahel, saab
sügisest alates Kiilist mööda
kergliiklusteid sõita Tallinnasse,
kuni Valdeku teeni välja.
TARMO KEERBERG

Luige ristmiku
ehitusel muutus
liikluskorraldus
Seoses Luige eritasandilise ristmiku ehitusega muudeti seoses
foorristmiku nihutamisega oluliselt Tallinna ringtee ja TallinnRapla-Viljandi mnt ristmiku
liikluskorraldust.
Tallinn-Viljandi mnt kilomeetril 8,55 olev foorristmik
likvideeriti ja nihutati Viljandi
poole kilomeetrile 8,81 ning
muudeti ringristmikuks. Jüri
poolt tulijad suunatakse ringristmikule mööda uut Tallinna
ringteed. Ringristmiku piirkonnas on kiirus piiratud 30 km/h.
Tallinn-Viljandi mnt kilomeetritel 8,37-9,0 on tee kitsendatud 1+1 sõidurajale. Sõiduraja laius on 3 meetrit. Tipptunni
ajal soovitame võimaluse korral
vältida antud ristmikku. Liikluskorraldus jääb kehtima juuni
lõpuni.
KIILI LEHT

Meie valda sündisid:
• 04. aprill Jaagup Tammes. Palju
õnne, Liia Tammes ja Tarmo
Tammes!
• 12. aprill Christofer
Kreutzberg. Palju õnne,
Triinu Mihkelson ja Oliver
Kreutzberg!
• 15. aprill Kennert Arakas. Palju
õnne, Agnes Roolaid ja Erki
Arakas!
• 17. aprill Luukas Luik. Palju
õnne, Karin ja Argo Luik!
• 18. aprill Timo Inkinen. Palju
õnne, Lembe Timusk ja Jarmo
Inkinen!
• 23. aprill Maksim Parfjonov.
Palju õnne, Olga Parfjonova ja
Valeri Gorškov!
• 03. mai Joosep Levo. Palju
õnne, Merli ja Toomas Levo!
Et veetaset kaevikutes alandada, on vaja kasutada lisaks tavapärastele tühenduspumpadele ja tugiseintele veetasapinna alandamiseks ka
nõelfiltreid (pildil vasakul).

EHITAJA POLE TÄHTAJA MUUTMIST TAOTLENUD

Vesiliiv raskendab Luige
aleviku torutöid
z Luige aleviku vee- ja
kanalisatsioonirajatiste ehituse muudavad keeruliseks
kõrge pinnaseveetase ja tolmjas liiv,
mis annavad kokku
ehitaja jaoks kardetud koosluse,
mida kõnepruugis
nimetatakse vesiliivaks.
Kõrge veetaseme tõttu on ehitaja, Skanska EMV AS, sunnitud
tegema arvestatavaid kulutusi
veetõrjele. Lisaks tavapärastele
tühjenduspumpadele ja tugiseintele kasutatakse kaevikus
veetasapinna alandamiseks
nõelfiltreid. Niinimetatud nõelad on omavahel ühendatud torude ja voolikute kaudu vaakumpumbaga. Et hommikul
saaks kaevama hakata, pannakse pump juba eelmisel õhtul
tööle ja see töötab ka kogu lõigul tehtava kaevetöö ajal.
Objektil omanikujärelevalvet
teostava Infrainsenerid OÜ
FIDIC inseneri Margus Sinimäe
sõnul oli Luige kõrge pinnaseveetase fikseeritud geoloogiliste
tööde aruandes, kuid seda võib
siiski pidada teguriks, mida ehitaja lõpuni objektiivselt ei osanud hinnata. “Kuna geoloogilised uuringud tehti hilissügisel, siis võis ehitaja eeldada,
et suveperioodil langeb veetase
rohkem, kui see on tänaseks
langenud,” lausus Sinimäe.
Kitsad tänavad
Vesi pole ainus torutöid raskendav asjaolu. Kuivõrd tegu on

peaasjalikult suvilapiirkonnaga,
on Luigel palju kitsaid ja käänulisi (tupik)tänava lõike. Et
kogu alevikku kattev tsentraalne
veesüsteem siiani puudus, on
suvilaomanikud aegade jooksul
omaloominguna paigaldanud
maasse palju torusid ja kaableid, mille kohta puuduvad igasugused kirjalikud ülestähendused.
Margus Sinimäe sõnul tekib
kitsastel tänavatel juba kaeviku
väikese varisemisega oht, et
aiad või isegi hoonete vundamendid võivad variseda kaevikusse. Seetõttu on paljudel juhtudel ainsaks lahenduseks tugiseinte kasutamine, mis aeglustavad aga kaevetööde edenemist.
Tupiktänavate puhul aga
peavad suured kallurid mitusada meetrit kitsast ja käänulist
tänavat pidi tagurdama, et viia
ära pinnast ja tuua kohale täiteliiva.
Elanike erisoovid
Kuigi ehitustöid raskendavaid
tegureid on palju, pole Skanska
EMV siiski tööde lõpptähtaja (6.
jaanuar 2013) pikendamist
taotlenud. Korrigeeritud on küll
vaheetappide valmimise tähtaegu.
“Kindlasti tuleb ehitajal tähtajaliseks lõpetamiseks tuua
juurde lisatööjõudu ja tehnikat,”
kommenteeris Sinimäe.
Kui torutööd saavad tähtajaks valmis, siis viimastena lõpetatavate tänavate haljastuse
ja teekatete taastamine võib
siiski jääda 2013. aasta kevadesse. Selle tingib tööde lõpptähtaeg, mis jääb südatalve.

Luige torutöid raskendavad asjaolud
• Tegemist on suvilapiirkonnaga, kus on palju kitsaid ja
käänulisi (tupik)tänava lõike.
• Veetase pinnases on suures osas asulast stabiilselt kõrge,
pinnaseks on tolmjas liiv, mis kokku moodustavad nn vesiliiva.
• Suvilaomanikud on aegade jooksul paigaldanud kõikvõimalikke torusid ja kaableid, mille olemasolust ja asukohast pole
ehitajal aimugi.
• Kitsaste tänavate tõttu on tööde käigus pidev varisemisoht.
• Veetõrjeks on vaja kasutada lisaks tavapärastele tühjenduspumpadele ja tugiseintele veetasapinna alandamiseks ka
nõelfiltreid.

Kitsad tänavad muudavad Luigel suurte veoautode manööverdamise
keeruliseks. 2x Marko Tooming

Väikest lisatööd on tekitanud
ka kohalikud elanikud, kes on
avaldanud soovi projektis märgitud liitumispunktide nihutamiseks. Peamiseks põhjuseks on
olnud projekti koostamise ja
tööde ca kaheaastane vahe, mille jooksul on paljudel kinnistutel

õu ja aed ümber ehitatud. Sinimäe sõnul ei too liitumispunkti
muutmine üldjuhul kinnistuomanikule lisakulu, kui sellest
tööde tellijat ehk Kiili KVH-d
õigel ajal, s.t. enne tööde algust
antud tänaval, teavitada.
MARKO TOOMING
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Elmi Õismaa
25.06
Eimar Kaasik
17.06
Linda Plado
25.06
Kalju Lepisk
02.06
Haja Leidmaa
18.06
Heimar Paju
26.06
Erich Kaur
19.06
Valentin Abranin 20.06
Helgi Taim
04.06
Alina Kotelnikova 13.06
Taisa Ringinen
28.06
Toomas Takjas
27.06
Peep Kildjer
09.06
Mirdza Harjo
22.06
Karla Siida
03.06
Viia Michelson 29.06

Lemmikuid
saab tasuta
vaktsineerida
Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub laupäeval, 9. juunil, järgmiselt:
kell 10.00-11.00 Kiili vallamaja ees;
11.10-11.40 Lähtse bussipeatuses;
11.50-12.10 Nabala keskuses;
12.20-13.00 Paekna bussipeatuses;
14.15-14.45 Luige keskuses;
15.00-15.20 a/ü Rool;
Endise Ringtee bussipeatuse
asemel:
15.30-15.50 Masti tn. Ringteepoolne lõpp;
16.00-16.15 Kaare tn alguses.
Võimalik vaktsineerida koeri
katkuviiruse, adenoviiruse ja
parvoviiruse vastu – hind 6.-.
Leptospiroosi, katku viiruse,
adenoviiruse, parvoviiruse ja
parainfuensa vastu – hind 10.-.
Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse
ja panleukopeenia viiruse vastu
– hind 8.-.
NB! Kaasa vaktsineerimis
passid. Kontakt telefonil
504 1060.
HELI SUITS
VOLITATUD LOOMAARST
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Kiili Leht

2011/12. õppeaasta Kiili
Rahvakoolis
z Aprillis toimusid selle
õppeaasta viimased tunnid
Kiili Rahvakoolis. On aeg
kokkuvõtteid teha, rõõmu
tunda kordaläinust, üle
vaadata murekohad, et
osata edaspidi neid vältida.
Rahvakooli kõige arvukam osakond oli
taas keeltekool, kus sai koolitust 31 inimest. Selle aasta uuendus oli inglise keele õpetus kahel tasemel, mis igati end
õigustas. Tänu õpetajate ja õpilaste tublidusele jõudis enamus õpilasi kevadeni
vastu pidada. Kahe taseme vajadus ilmnes ka soome keeles. Õpetaja A. Mae on
valmis alustama uue algajate grupiga
juba septembris. Kõige väiksemaks jäi
vene keele rühm. Väike rühm keeleõppes
on aga iga õppija eelis.
Romaani keelte huvi
Aeg näitab, kas uuel aastal jätkame
keeltekoolis sama valikuga või õnnestub
avada mõne uue keele õpetus. Seni on
huvi tuntud prantsuse ja hispaania keele
vastu. Ootame kaasamõtlemist uute koolituste osas kõikidelt lugejatelt. Pakkuda
võib ka koolitajaid.
Arvutikoolis plaanisime õppeaasta
alguses läbi viia kaks kursust. Esimene
kursus läks igati korda. Rahul oli nii õpetaja T. Teder kui ka õpilased. Edasijõudnute rühma me kokku ei saanud. Arvutiõpetuses on vajalik ka harjutamise aeg.
Tööl selleks aega ja võimalust pole.
Edaspidi proovime algajate koolituses
seda arvestada, et tempokas õppimine ei
heidutaks.
Väga stabiilne on meie ajalookooli

kuulajaskond. Kui eelmisel aastal sisustas enamuse meie koolitustest Ardo Niinre, siis tänavu oli meie esinejate nimekiri
kirjum. Siinkohal veelkord suur tänu
meie koolitajatele – K. Ameerikas, T.
Laansalu ja V. Nellis. Esialgu meil ajalookooliga jätkata plaani polnud, aga tänu
kuulajate huvile on tekkinud uusi mõtteid ja kavatseme uueks aastaks siiski
plaani kokku panna.
Teater on popp
Rahvakooli teatribuss oli alati täis. Oli
kordi, kus piletid müüdi läbi paari päevaga, vahel lausa tundidega. Meeleolukaid
etendusi sai vaadatud Ugalas, Endlas,
Rakvere pangamajas ja teatri suures saalis. Teemad, nagu ikka, elust enesest, mis
lavale toodud nii Hamleti, toatüdrukute,
puudega inimeste või siis lihtsalt meeste
silme läbi. Meelelahutus kulub alati ära
meie väga töisele rahvale ja seepärast
jätkuvad teatrireisid ka järgmisel õppeaastal.
KIILI RAHVAKOOL

TERJE ZIMMERMANN
EELKOOLI ÕPETAJA
Sel õppeaastal töötas Kiili Rahvakoolis esimest korda koolieelikute rühm.
Õpe kestis kord nädalas oktoobrist aprillini.
Eelkoolis käisid nii lasteaialapsed kui ka kodused lapsed. Lapsed õppisid 100 tunni jooksul eesti keelt, matemaatikat, käelist tegevust ja muusikat. Muusikat õpetas Sirje Kullus. Kõiki õppeaineid õpiti mängu kaudu. Eesti
keeles õppisime häälimist, lugemist, ladumist, jutustamist ja kirjutamist. Matemaatikas õppisime võrdlemist, arvutamist, nuputamist ning numbrite kirjutamist. Loodusõpetus oli põimitud eesti keele ja matemaatikaga.
Õppimise tegid lõbusamaks interaktiivsed
mängud. Käelistes tegevustes voolisime, voltisime, rebisime, kleepisime, joonistasime ja
maalisime. Mahukamaid töid tegime kolmel
neljapäeval. Õppisime, et alustatud tegevus
tuleb alati lõpuni viia.
Rõõmustav oli igal neljapäeval näha säravate
silmadega lapsi, kes tulid kooli tarkust taga
nõudma. Jõuluajal korraldasime väikse jõulupeo. Jõuluvana oli jätnud lastele kirja, mis juhatas, kust kingitusi leida. Iga laps lunastas
päkapikult kingi laulu või luuletusega.
Kevadeks said lapsed kooliküpsemaks, nende
areng oli märgatav. Nüüd oskavad nad paremini tähti lugeda ja kirjutada. Osa lapsi loeb
juba lauseid kokku ja arvutab kümne piires.
Samuti oskavad nad nüüd kaaslastega suhelda ja nendega arvestada.
Olen isiklikult väga õnnelik, et sain õpetada
särasilmseid ning vahvaid lapsi. Suur tänu
lapsevanematele, kes võtsid vaevaks igal neljapäeval oma lapsi eelkooli tuua.
Töö kõrvalt õppimine nõuab tõsist pingutust
ja järjekindlust. Kiidame ja täname kõiki, kes
Rahvakoolis õppimas ja õpetamas käisid!

Kiili valla uued kodanikud koos oma vanematega ning vallavanema ja vallavolikogu esimehega tänuüritusel. Marko Tooming

Valla noorimad kodanikud said medali
13. mail toimus rahvamajas
emadepäeva üritus, seekord natuke teisiti. Tegemist oli tänuüritusega sel aastal Kiili valda
sündinud lastele ja nende vanematele. Vallavanem Valeri

Kukk ja volikogu esimees Mihkel Rebane andsid uutele Kiili
valla kodanikele väikse meene
ning õnnitlesid vanemaid.
Meeneks oli karbi sees medal,
mille ühel pool kiri “Olen Kiili

valla laps” ja teisel pool lapse
nimi ning sünniaeg.
Sellest sündmusest saab vallas alguse uus traditsioon, tänuüritusi hakatakse korraldama
kaks korda aastas – emadepäe-

val ja isadepäeval.
Lapsevanemad, kes olid kutsutud, kuid üritusele ei jõudnud, saavad oma kingituse kätte
vallamajast.
MARKO TOOMING

30. mai 2012

Ansambel Elurõõmu esinemised
z 28. aprillil Kiili Rahvamajas toimunud
pensionäride kevadpeol esines ansambel Elurõõm nelja lauluga oma 16
aasta jooksul õpitud
ligi 150 laulu seast.
Kõigile tuli suure üllatusena, et
esinejad said kõik kingipaki ja
tänulauluna kandsime ette veel
“Keegi pole üksik”. Lisaks oli
peol korraldatud loterii – iga
loos võitis, millest võeti aktiivselt osa ja auhinnad olid suurepärased.
Suur tänu Talvile ja tema
meeskonnale peo korraldamise
eest.
Kose valla Oru memmed kutsusid meid külla 10. aprillil.
Veel oli külas Mustamäe sotsiaalkeskuse tantsurühm Vokiratas. Laulsime “Meie laulu”,
“Hoidkem neid päevi”, “Naerata” ja “Keegi pole üksik”. Mustamäe tantsurühmal oli pikk
kava ning lõpuks esitasime koos

Oru memmedega kaks laulu,
mis kuuluvad Sauel toimuva
Memme-taadi tantsu- ja laulupeo kavasse.
Peo pani käima Vokiratta juhendaja Helena Kalbus, kes liitis
kolm kollektiivi tantsupõrandal
ühiste tantsude õpetamisega.
Tuju oli kõigil väga hea ja seda
ongi meieealistel vaja.
Tagasiteel külastasime Tuhala Nõiakaevu, mille omanik
Ants Talioja tutvustas meile paiga ajalugu. Seal on ka Eesti kõige suurem energiasammas, kust
ka meie ammutasime endile
energiat edaspidiseks.
Järgmisena asutub naisansambel Elurõõm üles 18. Memme-taadi laulu- ja tantsupeol.
Täname oma õpetajat Nele
Vendelt, kes on olnud väga kannatlik ja õpetanud selgeks kõik
laulud. Oleme alati saanud positiivset tagasisidet ning ka viimasel esinemisel Orus ei oldud
kiitustega kitsi.
Soovin Elurõõmu kollektiivile
ilusat suvepuhkust.
MAIRE PIKK

Tule suve pikendama Ungarisse!
MTÜ Taga-Nabala külad on juba pikemat aega teinud koostööd Jüris asuva MTÜ-ga Vabaajakeskuse Noored ja Vanad.
Koos viidi ellu käsitööprojekt ja
Kiili vallast on mitmed inimesed
osalenud nende poolt korraldatud õppereisidel nii Eestis kui
ka Euroopas. Reise korraldatakse juba aastast 2008 ja seni on
reisiseltskond korraldusliku
poolega väga rahule jäänud.
Isiklikult olen neil osalenud
rohkem kui 10 korda ja võimaluse korral lähen ikka ja jälle.
Sel aastal korraldatakse suve
pikendamise reis Ungarisse läbipõikega Viini ja Poola talvepealinna Zakopanesse. Reisi
kõrghetked on kindlasti päev
keiserlikus Viinis, päev koos hilisõhtuse Doonau kruiisiga Budapestis, ööbimine Egeri lähistel
maalilises Nozvai külakeses, kus
meid võõrustavad kohalikud
eestlased, mitmetunnine ujumine omapärases Miskolctapolca

koobasbasseinides, võrratu mägilinnake Zakopane oma hiiglasliku nahaturuga ja palju
muudki.
Kindlasti pakub reis huvi ka
hobimesinikele, sest me kohtumine nii ungari kui poola mesinikega, et uudistada, kas mesilinnud on sarnased igal maal.
Reis toimub kõigi mugavustega bussis 15.09-23.09. Buss
väljub Jürist. Ööbimised on 2kohalistes tubades, hinna sees
ka kõik hommikusöögid ning 6
õhtusööki lisaks koobasbasseini
sissepääsupiletitele. Kui tunned
rohkem huvi, võta ühendust telefonil 502 9006 (Marianne) või
kirjuta vanadjanoored@gmail.
com. Reisile registreerumine
kestab kuni 15. juunini 2012.
Bussi kohad valitakse registreerumise järjekorras.
Kohtumiseni reisil!
MILVI RAUDLAM
MTÜ TAGA-NABALA KÜLADE
EESTVEDAJA

Kiili Leht 5

K U L T U U R

30. mai 2012

Erna retk Nabala-Kurna
ruumis
z Siin artiklis on kasutatud nii luuresalk
ERNA võitlejate kui
ka hävituspataljonlase Richard Augjärve Riigiarhiivis
olevaid mälestusi
Teise maailmasõja
sündmuste kohta
1941. a. augustis.

Võistkond Paprika (vasakult): Jaanus Terasmaa, Esta Kullamaa, Hannes Palang ning Anu Printsmann pärast autasustamist. Kadi Kroon-Laur

Kiili Mnemo lõpetas
üheksanda hooaja
z 20. mail toimunud
mänguga sai otsa
valla mälumängusarja aasta. Kokkuvõttes oli kõige
targem võistkond
Paprika, kes sai esikoha kuuel etapil
üheksast.
Kiili Mnemo sai alguse hooajal
2003/2004, kui kümme valla
võistkonda selgitasid targemad.
Toona oli mängujuht Matti
Krönström Kuusalust ning üldvõidu sai võistkond Kiire Tigu.
Nad mängisid sarjas kaasa ka
tänavu.

Hooajast 2005/2006 saab
üldvõitja lisaks raamatutele
ning muudele auhindadele ka
rändkarika. Rändauhinna on
enim kordi (4) saanud enda valdusse võistkond Nipitirid. Mullu
sai karika endale võistkond Paprika ja Õlu, kes oli sügiseks lühenenud lihtsalt Paprikaks.
Tänavusel mälumänguhooajal toimus üheksa etappi ning
neid mängiti reeglina iga kuu
kolmandal pühapäeval. Kokku
esitati mängudes hooajal 315
küsimust sõnas, helis ja pildis.
Küsimused koostas ja mängu
juhtis allakirjutanu, tabelit pidas Aare Lutter.
Ja nüüd parimate ning targe-

mate juurde. Heas hoos oli läbi
hooaja võistkond Paprika. Nende kontosse jäi kuus esikohta.
Vaid teises mängus kaotati
Kangru KEK-ile ning kolmandas
võistkonnale Kiili Koor.
Viimase vooru eel oli aga
Paprika saanud nii pika edumaa, et nende üldvõitu ei kõigutanud enam miski. Üheksanda
vooru võitis Nipitirid ning Paprika jäi koguni neljandaks. Kuid
halvima vooru mahaarvamise
järel kuulus üldesikoht 343
punktiga ikka Paprikale. Võistkonnas mängisid finaalis Esta
Kullamaa, Anu Printsmann,
Hannes Palang ning Jaanus Terasmaa.

Teise koha sai üldkokkuvõttes
võistkond Nipitirid. Kui halvim
voor maha arvata, jäi nende
kontosse 292 punkti. Finaalis
mängisid Riina Tamm, Kristel
Kõrvits ja Sigrid Särak.
Kolmas koht kuulus 259
punktiga võistkonnale Kiili
Koor. Finaalis mängisid Aimur
Liiva ja Enar Leht. Esikolmikule
järgnesid võistkonnad Kangru
KEK, Värinad 12, V, Kiire Tigu,
Piret, Lihtne variant, Amneesia,
Festina Lente ja Lindpriid.
Kiili Mnemo kümnes hooaeg
algab septembri kolmandal pühapäeval. Oodatud on ka uued
võistkonnad!
ALLAR VIIVIK

Kunstide kooli õpilastel oli edukas aasta
Kiili Kunstide Kooli õppeaasta hakkab läbi saama.
Aasta jooksul on toimunud palju toredaid kontserte, kus meie õpilased on osalenud nii esinejate
kui kuulajatena. Oleme püüdnud oma õpilasi
mitmekülgselt arendada ja pakkuda neile harivat
ning toredat koostoimetamist. Lisaks heale muusika- ja kunstialase alghariduse andmisele peame
õpilaste arendamisel äärmiselt oluliseks positiivse
ellusuhtumise, esinemisjulguse ning loomingulisuse arendamist.
Selle kõige kõrvalt oleme leidnud aega ka
tegevuseks kodukohast kaugemal. Üheks selliseks
võimaluseks on osalemine erinevatel konkurssidel, mis annab võimaluse oma taset teiste koolidega võrrelda.
Kõik maakondlikul või piirkondlikul mõõduvõtmisel osalenud õpilased on meie kooli, valla ning
lapsevanema uhkus. Iga selline osalemine muudab õpilast kogemuse võrra rikkamaks ning viib
valla nime tema halduspiiridest kaugemale.
Erinevate konkursitulemuste põhjal otsustades
oli õppeaasta koolile suurepärane. Lisaks äärmiselt tugevatele maakondlikele tulemustele on hea
meel esile tõsta KKK õpilase Kasper Inno 3. kohta
tšello erialal oma vanusegrupis üleriigilisel konkursil “Parim noor instrumentalist 2012”. See
tulemus ületab kaugelt Loode-Eesti regiooni ning
Harjumaa piire.
Tänan kõiki õpilasi ning õpetajaid suurepärase
aasta eest. Kohtumiseni uuel õppeaastal!
LAURI KIVIL, KIILI KUNSTIDE KOOLI DIREKTOR

Kunstide kooli õpilased konkurssidel
• Loode-Eesti regiooni eesti muusika
esitamise konkurss
Kevin Kiil, 2. koht
Annifrida Õismaa, kiituskiri
Kertu Paal, kiituskiri
Madis Aasalo, kiituskiri
Annagreta Õismaa, kiituskiri
• Harjumaa Vokaalansamblite
konkurss
Poiste lauluansambel, 2. koht
• “Lustlik klaver” Lasnamäel
Kevin Kiil, 1. koht ja kohustusliku pala
autori eripreemia teose parima esitamise eest
• Vabariikliku konkursi “Parim noor
instrumentalist 2012” keelpilliõpilaste
Loode-Eesti regiooni eelvoor
Kasper Inno /tshello/, 1. koht
Tobias Erik Liiva /tshello/, 3. koht
• Vabariikliku konkursi “Parim noor
instrumentalist 2012” finaal
Kasper Inno /tshello/, 3. koht
• Vabariikliku omaloomingukonkurssi
finaal Märjamaal
Kermo Kütsen, rockilugu
• Loode-Eesti regiooni puupuhkpillikonkurss Kiilis
Inge Ivaste /plokkflööt/, 1. koht
Krostjan Jaak Raidal /klarnet/, 1. koht

Brigitta Voogla /plokkflööt/, 3. koht
Helli Aas /flööt/, 3. koht
Karolina Kravets /plokkflööt/, eripreemia kaasaegsete mänguvõtete kasutamise eest.
• Loode-Eesti regiooni 1.-3. klassi
klaveriõpilaste konkurss
Kärt Tepper, 3. koht
Rasmus Rüütel, 3. koht
Madis Aasalo, diplom kava väga hea
esitamise eest
Melissa Õismaa, diplom pala väga hea
esitamise eest
• Loode-Eesti regiooni 4.-8. klassi
klaveriõpilaste konkurss
Kevin Kiil, 3. koht
• Harjumaa Laululaps 2012
Reigo Salu, 2. koht
• Muinas-Julle võistlus “Mälestise sõnum” 2011
Jürgen Hiiekivi, tunnuskiri joonistuste
ja maalide valdkonnas
Kertu Puupus, tunnuskiri joonistuste
ja maalide valdkonnas
Mery-Liis Kolbak, peaauhind
käsitööde ja pisiplastika valdkonnas
• Kunstikonkurss “Üllatav leid”
Märjamaal
Katre Lehtpuu, aukiri
Rainer Kravets, aukiri

Erna salk astus välja 19. augustil
Rava-Ojasoo piirkonnast Tallinna peale koos Pärnu poolt tulnud saksa vägedega. 24. augusti
hommikul oli rinne Vaida-Vaskjala joonel. Ernalased pöörasid
Nabala poole ja tegid sakslastele
Tartu maantee ja Tallinn-Nabala tee vahelistes metsades ja
soodes tiibkatet, vaevu saksa
motoriseeritud vägedega sammu pidades.
Punaväed põgenesid paaniliselt ja 28. augusti õhtuks oli
Tallinn neist vaba. Kurna mõisas õnnestus eestlastel arvatavasti omavahel sõdida kuna sinna sattusid ka hävituspataljonlased. Ernalaste ülemjuhataja
oli kolonel Kurg.
Siin on kirjeldatud nelja lahingupäeva kahe vaenupoole ja
kohalike elanike vaatevinklist.
Laupäev, 23. august
Ernalased: Kompanii lipnik
Hanniotti juhtimisel asub hommikul Vaida-Aruvalla rajoonis
Tartu maantee läheduses, Sepa
ja Rebasemäe taludes. Urvaste
külas on eile õhtust saadik sakslased. Punaväed on Salu külas
kuid lasevad juba hommikul
piki magistraalkraavi jalga Tallinna poole.
Ernalased avastavad, et osa
punaväelasi on hakanud varjendit ehitama Vanaaseme talu
põlluservale, kuid lõunaks
lüüakse nad põgenema Mullikmäe suunas. Hanniotti võitlejad
on ka Rebasemäe talus ja ei lase
neil metsa hajuda.
Kompanii leitnant Kallivere
juhtimisel satub sakslaste tugeva suurtüki ja kuulipilduja tule
alla kõrgendikule 54,7 lähenedes. Neid on jälgitud sakslaste
õhupallilt, kuid leppemärgid on
jäänud kahjuks kooskõlastamata. Kompanii tõmmatakse
hävingu ärahoidmiseks tagasi
Vanaaseme ja Mullikmäe vahelisse metsa.
Õhtul vallutavad ernalased
Anepalu Tartu maanteel ja tee
üle Tuhala Nabalasse on avatud.
Hävituspataljon: Asub Perila
– Pikavere veski joonel. Olin
(Augjärv) staabi blindaažis ühes
staabiülema – kellegi punarmee
kapteniga ja poliitjuhi Kinniga.
Kinn ütles, et meie hävituspataljoni ülem Grigorjev on surma
saanud. Blindaažile hakkas sadama raskemiinipildujaist (120
mm) miine. Selja taha, kus asus
meie kergekahuri patarei, tõmmati šrapnellituld. Vahepeal oli
meie padrunipunkti saabunud
kaks autokoormat laskemoona,
kui teatati, et sakslane on haaranud neid hoburauakujuliselt:
üks ots Jüri kiriku juures, teine
Kose ristteel. Läksime koos Kinniga laadima laskemoona autodele tagasi.
See õnnestus meil ajal, mil
meie väed massiliselt taandusid.
Laskemoonautod pöördusid
Jüri kiriku poolt tagasi, kuna

tee oli sealt vaenlase poolt ära
lõigatud. Autod pääsesid edasi
Kose kaudu.
Nabala rahvas: Salme Väljataga poolt kogutud mälestustes
on inimesed meenutanud 23.24. augusti sündmusi Nabala ja
Paekna vahel. Venelased olid
ajanud Ratassepa, Proosamardi,
Vareti, Külaotsa, Vanaveski,
Kalda, Jaani ja Sillaotsa taludest
inimesed välja laupäeval. 23.
augustil põletasid punaarmeelased Proosamardi, Ratassepa,
Sillaotsa, Vareti ja Kangro (Jaagu juures) leekkuulidega maha.
Tühjaks aetud talude juurde,
tee äärde, kaevati tihedalt kaevikuid ja oodati sakslasi TuhalaNabala teelt. Aga pühapäeval
tulid sakslased jalgratastega
mööda taliteed Siberikülast ja
tulistasid venelasi selja tagant.
Olevat hukkunud 4 sakslast ja
32 venelast. Nabala koolilapsi
sunniti pärast sõda punaarmeelaste obeliskile lilli viima.
Edasi läinud sakslased Okka
ja Väljaotsa talu kaudu. Siis läbi
Kurevere küla ja Tagalepa talu
kaudu Kärneri taluni, kus päästsid keldrist pererahva. Bensiininõu oli Kärneri talu õue juba
valmis pandud, aga venelastel
oli nii kiire, et ei jõudnud enam
talu süüdata.
Pühapäev, 24. august
Ernalased: Hommikul jõuab
lipnik Hanniotti kompanii Sildemäe-Siemuse kraavini Nabala
lähedal, kust punasõdurid taganema sunnitakse ning kolonel
Kure staap jõuab peale lõunat
Kalevlaste tallu. Seega on ernalased jõudnud Manni soo lõunaservale ja asuvad sood läbi kammima. Annukse ja Siimu talu
juures, need on juba Manni
soost põhja pool, avaldavad punased tugevat vastupanu, aga
viimased 15 vene suurtükiväelast põgenevad Siimu talust kella 13 paiku. Leitnant Lossmann
seab ennast sisse Sildemäe talus. Annukse talu juures olid
ernalastel kaotused surnute ja
haavatute näol.
Osa ernalasi jõuab keskpäeva
paiku teeäärsel kõrgendikul
asuvasse Raudsepa tallu. Vaevalt taluõue koguneda jõudnud
ernalasi tabab venelaste suurtükituli ja koos pererahvaga tuleb
varjuda raudkividest suurde
kartulikeldrisse. Suurtükituli ei
taha sugugi vaibuda, enne kui
langetatakse õues olnud lipumast. Seega on orientiir kadunud ja mürsuplahvatused hakkavad vaibuma.
Õhtuks jõuab Hanniotti kompanii Kirjasillale, Kurna-Mõisaküla lõunaservale. Erna salga
tagalavoor jääb Haljamardi tallu Nabala taga.
Hävituspataljon: Kuuemehelise grupiga saabusime hommikul läbi soo Vaida abimajandisse. Seal opereerisid Punaarmee üksused. Valitses vaikus.
Saime teada oma üksuse taandumisest ja liikusime Tallinna
poole. Vaida kivisillal oli valves
punalaevastiku üksus, kes ei
lasknud meid edasi minna.
Meile anti süüa ja labidad ning
teatati, et jääme abistama laevastiku mehi silla kaitsel kuni
Punaarmee on taandunud.
(järgneb)
VALDU NELLIS
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Korteriühistu Kiilis otsib

kohusetundlikku
majahoidjat

Kiili tüdrukutele
Eesti meistrivõistlustel 12. koht
Rakveres toimusid 12.-14. mail
Eesti meistrivõistlused võrkpallis tüdrukutele sünniaastaga
1997 ja nooremad. Igati tublid
olid noored Kiili tüdrukud, kes
saavutasid väga hinnatava 12.
koha. Koha väärtust tõstab see,
et enamus tüdrukuid oli õigest
vanusest veel 2 aastat nooremad. Kokku osales selles vanusegrupis klubide ja spordikoolide võistkondi 22.
Võistkonnas mängisid AnnaLiisa Mals, Maily Kristal, Janete
Aas, Annabel Israel, Helena
Vahtramäe, Kadri Ann Adra,
Laura Väikemaa, Brit Marleen
Õismaa.
Suve hakul koostatakse Eesti
noortekoondise kandidaatide
nimekiri 1998 ja hiljem sündinud tüdrukutest. SK Tatsist said
esmakordsele kogunemisele
kutse neli tüdrukut: Helena
Vahtramäe, Laura Väikemaa,
Kadri Ann Adra ja Brit Marleen
Õismaa.
Kiili poisid saavutasid Eesti
meistrivõistlustel Pärnus 11.
koha. Kiili poisid olid seekord
kokku pandud Tallinna poistega. Tulemus igati korralik 23
võistkonna arvestuses. Võistkonnas mängisid Kiili poisid
Kaspar Pajusalu, Märtin Laanemets, Robert Hanga, Lauri Arumeel.

Võrkpalliturniir
“Viljandi spordikool 60”
5 . mail käis SK TATS võrkpalliturniiril Viljandis , kuhu oli veel
peale meie kutsutud tüdrukutest
Viljandi Spordikool, Tartu Spordikool, Pärnu Spordikool, Vk
Täht Tallinnast ja poistest Pärnu
Spordikool, Rakvere Spordikool
ning Viljandi Spordikool.
Turniir oli mõeldud C-vanuseklassile (1997 ja nooremad).
Kuigi olime kindlalt turniiri
noorimad osavõtjad, siis mängupildi põhjal seda kindlasti
ütelda ei saanud. Andsime kõigile vastastele korralikud lahingud, kuid mängu võit jäi sellel
turniiril veel tulemata. Eriti
head meelt tegi tüdrukute mäng
Pärnu spordikooliga (Eesti
meister 2012 C-vanuseklassis).
Mäng kaotati tulemusega 2:1 ja
viimane geim punktidega alles
15:13. Sama tulemusega kaotati
ka Eesti meistrivõistlustel 3.
koha saanud Viljandi Spordikooli võistkonnale. Otsustav
geim kaotati 15:12.
Poiste kõige tasavägisem
mäng oli Viljandi Spordikooli
võistkonna vastu, kellele kaotati
tulemusega 2:1.
Turniir oli väga hästi korraldatud, sai ühe päevaga palju
häid mänge ja kogemusi edaspidiseks.
Meeldejäävaks teeb selle turniiri veel see, et Viljandisse ja
tagasi sõideti rongiga.
Turniiril mängisid järgmised
poisid, tüdrukud: Annaliisa
Mals, Maily Kristal, Janete Aas,
Annabel Israel, Helena Vahtramäe, Kadri Ann Adra, Laura
Väikemaa, Brit Marleen Õismaa,
Kaspar Pajusalu, Märtin Laanemets, Robert Hanga, Lauri
Arumeel, Markus Lopato.
RAIGO TATRIK
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(võib olla pensionär), kelle ülesanneteks on muru niitmine, trepikodade ja majaesise koristamine
ning talvine lumekoristus.
Palk ja töögraafik kokkuleppel.
Palume ühendust võtta telefonil
511 5571 või tomprim@hot.ee

Kui Sul on teema või
idee, millest peaks

Kiili Lehes
kindlasti kirjutama,
anna teada:
marko@harjuelu.ee.

Uute õpilaste vastuvõtt Kiili
Kunstide Kooli toimub
29. augustil kell 17.00.
Täpsem info kooli kodulehel
www.kiilikunstidekool.ee.

Kiili duatloni kõigi vanuseklasside parimad. 2x Toomas Paesüld

VÕISTLEJAD KIITSID JOOKSURADA

Kiili duatlonil oli
rekordarv lapsi
z Selle aasta Eesti
duatloni karikasarja
Kiili etapp püstitas
duatlonivõistluste
osalusrekordi ja
pakkus nii võistlejatele kui korraldajatele meeldivaid
emotsioone. Selgitati
välja ka Kiili parimad
duatloniässad.
6. mai hommikul kostis Kiili
gümnaasiumi juurest saginat ja
melu. Üles oli seatud võistluskeskus, kuhu saabus üha uusi
võistlejaid. Kokku oli Kiili duatlonil võistlustules rohkem kui
200 osavõtjat. Kes läks võidu
peale välja, kes soovis lihtsalt
end jooksu- ja rattarajal proovida.
Juba lastedistantsi alguses
oli duatloni vahetusala, kus
jooksuetapilt rattale siirdutakse,
sõiduriistu täis. Peakorraldaja
Ivo Tatriku sõnul oli laste rohkus korraldajatele mõnevõrra
üllatuseks. “Sellist pilti pole
duatlonivõistlustel Eestis varem
olnud,” lisas korraldaja. Kokku
läbis raja koguni 77 last.
Raudmehed rajal
Poistest oli kõige kiirem Johannes Sikk Tartu Ujumisklubist, tüdrukutest MarieElisabeth Martinson Tabasalu
Ujumisklubist. Rajal oli ka mitmeid Kiili poisse ja tüdrukuid,
vanemad raja kõrval kaasa elamas. Aktiivset osalemisrõõmu
kannustas ka päikseline kevad-

Põhidistantsi võitja Mart Suurkivi.

ilm ja loodetavasti leidis nii
mõnigi endale uue huviala.
Poole kahe ajal päeval anti
start nendele raudmeestele ja
-naistele, kes jooksuga põhidistantsile tormasid. Esmalt tuli
joosta 6 kilomeetrit, siis kiirustada jalgrattale. Rattaga sõideti
26 kilomeetrit ning seejärel
läbiti veel 3 jooksukilomeetrit.
Võistlus oli pingeline ja kiireim
selgitati välja alles viimasel
jooksuringil. Kaasaelajatel oli
igal juhul põnev.
Kurviline rada
Võitjana ületas finišijoone
Mart Suurkivi TTÜ Spordiklubist
(ajaga 1:12.12). Teisena oli finišis Harri Sokk (+16 sek) ning
kolmandana Karl Rauno Miljand. Naistest võidutses põhidistantsil Kaidi Kivioja (1:21.17).
Teisena finišeeris Karmen Rein-

põld, kolmandana Liis-Grete
Arro.
Võistlejad kiitsid Kiili jooksurada, sest see oli seatud kurviline ja künklik. Rattaetapi tegi
väljakutsuvaks aga tuul. Võistlejad kiitsid ka esmakordselt
toimunud Kiili duatloni head
korraldust.
Vallavanem Valeri Kukk pani
välja eriauhinnad Kiili valla
kiireimatele duatloniraja läbijatele. Meestest sai au endale
Toomas Loho, naistest Relika
Mell; kiireim poiss oli Karl Mell
ja tüdruk Elizabeth Jõgi.
Kiili duatloni korraldas 21CC
Triatloniklubi. Loodetavasti
leiab uus võistlus aset juba aasta
pärast. Seniks soovivad korraldajad kõigile head treenimist.
Kõik tulemused on leitavad
www.21cc.ee/kiili.
PRIIT RUM

LÕPETAD SEL AASTAL KOOLI?
KASUTA VÕIMALUST!
Tule õpi tööturul hinnatud eriala
Eesti suurimas logistika koolis!

TALLINNA TRANSPORDIKOOL
Tehnika 18, 10149 Tallinn, www.ttrk.ee. Infotelefon: 697 9040

Kutsed 2012/2013 õppeaastal:
LOGISTIKA
õppeaeg
õppekeel
Põhikooli baasil
• veokorraldaja
3 aastat
eesti ja vene
• laohoidja
3 aastat
eesti ja vene
• logistika klienditeenindaja
3 aastat
eesti ja vene
Keskkooli baasil
• veokorraldaja
1 aasta
eesti ja vene
• logistik
1 aasta ja 6 kuud eesti ja vene
• laohoidja
1 aasta ja 6 kuud
eesti
• logistika klienditeenindaja
2 aastat
eesti
ARVUTITEADUSED
Põhikooli baasil
· tarkvara- ja andmebaaside haldus (infotehnoloogia
tugispetsialist)
3 aastat
eesti ja vene
Keskkooli baasil
· tarkvara- ja andmebaaside haldus (infotehnoloogia
tugispetsialist)
2 aastat
eesti ja vene
Õppekava täieliku läbimise korral saad kutsekeskhariduse
ja laiapõhjalise kutsealase ettevalmistuse, mis võimaldab
teha erialaseid valikuid ja annab õiguse jätkata õpinguid
kõrgkoolis.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamise teade
Kiili Vallvalitsus teatab, et 08.05.2012. aasta korraldusega nr 192 “Kangru aleviku osalise siseteede detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist,
sest koostatav detailplaneering vastab Kiili valla
osaüldplaneeringule Endise sõjaväeosa maa-ala
(kehtestatud Kiili Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega
nr 11);
• 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 olemasolevas mahus tänavate kergliiklustee
sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist
negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad
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Tiptiptap OÜ võtab tööle
tootmistöölise/paigaldaja
Töökirjeldus: erinevate puidutöötlemispinkide
seadistamine, puidutöötlemisseadmetel detailide
valmistamine, toodete komplekteerimine, pakkimine
ja paigaldamine.
Nõudmised kandidaadile: puidutöö või ehitusalane
töökogemus, kohusetundlikkus ja korrektsus.
Ettevõte pakub: meeldivat töökollektiivi, kaasaegseid
tootmisruume, häid olmetingimusi, töötulemustest
sõltuvalt konkurentsivõimelist palka.
Töökoha asukoht: Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa.
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik.
Tööleping tähtajaline.

Pakun
kopp-laaduri
teenust.
Helista
5645 4137

Tuul nii tasa puudeladvus liigub, linnud unelaulu laulavad...
Kiili lasteaia pere avaldab
sügavat kaastunnet Heidile Paistile perega

isa

Palume saata
CV mailiaadressil
info@tiptiptap.ee.

kaotuse puhul.

25.05-22.06.2012 toimub detailplaneeringute avalik väljapanek:
1. Kangru aleviku osaline siseteede detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud
Kangru elamupiirkonnas väljaehitatud ja varemkavandatud tänavatele ja kergliiklusteedele
transpordimaa kruntide moodustamine ja liikluskorralduse põhimõtete määramine.
2. Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud Kiili alevis 0,13 ha suurusel maa-alal jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine kergliiklustee rajamiseks.
Planeeringutega saab tutvuda E-N 9.00-16.30 ning R 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee
2a, Kiili alevik.

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.

VOLIKOGU OTSUSED, mai 2012
Kiili Vallavolikogu otsus nr 39 Volituste andmine liisingueseme
väljaostu eesõiguse võõrandamiseks enampakkumise korras.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 40 Nõusoleku andmine pärandi vastuvõtmiseks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 41 Vallavara vahetamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 42 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Põllu tänav Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 43 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Kannikese tänav ja Kannikese tn 3 Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 44 Paju katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 45 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Tammetalu põik, Mooni tänav T1, Tilluvälja tee T4 ja Mikuhansu
tee T3 Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 46 11115 Kurna-Tuhala tee katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 47 Katastriüksuste piiride muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 48 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Nabala-Patika tee T1 Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 49 Kasteheina tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 50 Kiili Vallavolikogu 20.01.2011 otsuse nr 15 “Vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni
koosseisu kinnitamine” muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 24. aprill 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 164 Projekteerimistingimuste määramine reoveepuhasti ehitusprojekti koostamiseks VanaManni, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 165 Projekteerimistingimuste mää-

Kiili raamatukogu
suvised
lahtiolekuajad:
1.06.-1.09.2012
E 12.00-19.00
T-R 10.00-18.00
lõuna 13-14
L, P – suletud

• 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
Kangru alevikus Kangru elamupiirkonnas väljaehitatud ja varemkavandatud tänavatele ja kergliiklusteedele transpordimaa kruntide moodustamine ja
liikluskorralduse põhimõtete määramine. Planeeritava maa-ala suurus on 4,8 ha.
Detailplaneeringu koostaja on OÜ Maaplaneeringud
(aadress Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, tel
652 8403). Detailplaneeringute koostamise algataja
ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev), detailplaneeringute kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsustega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart
Liho tel 679 0272) alates 17.05.2012 kuni 04.06.2012.

ramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Side tn 12.
Vallavalitsuse korraldus nr 166 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Vambola tn
18.
Vallavalitsuse korraldus nr 167 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Mõisaküla tn 14, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 168 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Mõisaküla tn 14, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 169 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee II etapp) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 170 Ehitusloa väljastamine rannavõrkpalliväljaku püstitamiseks, Nabala külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 171 Kasutusloa väljastamine ehitisele Maksimäe tn 10b, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 172 Kasutusloa väljastamine ehitisele Metsa tn 16, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 173 Luige alevikus Tamme tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 174 Kangru alevikus Kasteheina tn
30 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.
30. aprill 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 176 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Õnne tn
1.
Vallavalitsuse korraldus nr 177 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Kaasiku
tn 32.
Vallavalitsuse korraldus nr 178 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Sookaera küla, Aaviko.
Vallavalitsuse korraldus nr 179 Ehitusloa väljastamine kortermaja fassaadi rekonstrueerimiseks Lasteaia tn 2a, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 180 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Haldja tn 14, Luige alevik.

Avaldame sügavat kaastunnet õpetaja Heidi
Paistile ja lastele armsa

isa ja vanaisa
surma puhul.

Kiili lasteaia
Liblikate rühm

Südamlik kaastunne
Vadim Žuravlevile

isa

surma puhul.
Töökaaslased AS Estkost

In memoriam

Teet Subi
08.02.1951-17.05.2012

Vallavalitsuse korraldus nr 181 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Haldja tn 14, Luige alevik.
8. mai 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 189 Kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Lasteaia tn 2a, Kiili.
Vallavalitsuse korraldus nr 190 Kasutusloa väljastamine ehitisele Kurna tee 1a, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 191 Vaela külas Marja ja Ambuse
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 192 Kangru aleviku osalise siseteede detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
15. mai 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 194 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Tamme tn 1a, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 195 Kasutusloa väljastamine ehitisele Masti tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 196 Kasutusloa väljastamine ehitisele Vaela külas, Kangru tee 6.
Vallavalitsuse korraldus nr 197 Kasutusloa väljastamine ehitisele (ridaelamu 6 korterit) Kuuse tee 3, Vaela külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 198 Kirjaliku nõusoleku andmine
puurkaevu püstitamiseks Vana-Manni, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 199 Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
Keskkonna- ja maaküsimused, 8. mai 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 193 Vee erikasutusluba, Kiili KVH
OÜ.
15. mai 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 201 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Mikujõe tee 5, Paekna küla
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kiili Leht

30. mai 2012

Kutsetunnistusega korstnapühkija hoolitseb hea
meelega Teie küttekollete ja korstnate eest.
Vajadusest andke teada telefoni või maili kaudu.
Telefon 5682 0974
e-mail info@ akorsten.ee
Rohkem infot
leiab kodulehelt
www.akorsten.ee

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

KUULUTUSED
• Kas Teie ehitisel on kasutusluba? Abistame
ehituslubade ja kasutuslubade vormistamisel.
Konsultatsioonid. www.nordpartner.ee. Tel
5625 9716

------------------------• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba,
mõõdistamine. Tel 522 0023 M. Mikk

------------------------• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos

HALJASTUS- JA AIATÖÖD
•
•
•
•
•

PINNA PLANEERIMINE
MURUPLATSIDE RAJAMINE
SILLUTISTEEDE RAJAMINE
PUUDE JA TAIMEDE ISTUTAMINE
PROJEKTIDE KOOSTAMINE JA PLANEERIMINE
Tel: +372 5695 7600
E-post: info@laurifer.ee

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

veoga. Tel 501 8594

------------------------• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm.
Aastaringne tootmine ja lai puu sortiment.
Tasuta transport väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee

------------------------• Müüa või üürile anda kolmetoaline korter
Nabalas. Tel 5300 2919

------------------------• Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid,

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

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

trükiarv

2000

postkaarte, raamatuid. Küsi lisa 5399 6098,
Rene

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

------------------------• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda
võib kõike, tel 5678 6526

trükiarv

3000

------------------------• Ostan Teie seisva või mittetöötava auto (võib
olla ka remonti vajav või ülevaatuseta). Tel

trükiarv

7000

5674 0940.

------------------------• Otsin kohusetundlikku lapsehoidjat Kiilis,

trükiarv

2000 ja

kes hoiaks 2,9 aastast tüdrukut. Hetkel kahel
päeval nädalas ning köhade-nohude perioodiks. Hoidmine toimuks meie juures kodus

4000.
Kokku 18 000

trükiarv

(08.00-17.30). Tasu kokkuleppel. Kiire! 504 1267

------------------------• Puitkarkassmajad, terrassid, aiamajad, kuurid, lehtlad. Kõik puidu- ja siseviimistlustööd.
Olemas suur kogus puitmaterjali otse saekaatrist, erinevad prussid ja lauad. Oma transport,

Info ja broneerimine
telefonil 551 2348
Avatud:
E-R 9.00-18.00
L 9.00-15.00
P suletud

Suverehvide hinnad Nankang
165-65 R13-40 eur/tk
195-60 R14-45 eur/tk
Alates
195-60 R15-52 eur/tk
25. juunist
195-65 R15-55 eur/tk
vär vitööde
205-55 R16-65 eur/tk
vastuvõtt!

tööriistad ja materjalid. Tel 5698 5614, Puidumehed

------------------------• Soovin üürida/osta kahetoalise heas korras korteri Kiili alevikus otse omanikult, tel
5562 1771

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

------------------------• Teen heina- ja rohumaadel niitmistöid. Tel
527 1184

------------------------• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa

Ballooni vahetus Täishind Soodushind
5 kg teras
12 eur
9 eur
10 kg plast
20 eur
15 eur
11 kg teras
20 eur
15 eur
21 kg teras
35 eur
30 eur
Vabad töökohad: autoremondiluksepp, automaaler

Kõik
Bardahl õlid -20%!

Soodushind kehtib reklaami
ettenäitamisel kuni 30.06.12.

liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa,
sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936

------------------------• Ühendame Sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides. Vajadusel koostame ehitusprojekti ja teeme santehnilisi sisetöid. Paigaldame ka kiviparketti. Tel 660 4455,
5850 4300

