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Pilt mullusest tantsu- ja laulupeost.

Tantsu- ja laulupeol
toimub tänavu ka laat
24. mail kogunevad Nabala
mõisa hoovi taas Kiili valla isetegevuslased – tantsijad, lauljad
ja pillimängijad – et lõpetada
suurejooneliselt hooaeg ning
anda vallarahvale üks vägev
kontsert. Varem Paekna lauluja tantsupeo nime kandnud üritus on tänavuseks muutunud
Kiili rahvapeoks, kus toimub ka
kevadlaat. Õhtu lõpetab vabariigi üks popimaid bände Curly
Strings.
Kiili rahvamaja juhataja Kadi Kroon-Laur ütleb, et tänavune üritus toimub väheke suuremalt kui möödunud aastatel.
“Esinevad peaaegu kõik rahvamaja trupid. Esmakordselt on
kohal kellade ansambel, õhtut
viivad läbi Kiili harrastusteatri
näitlejad, õhtu lõpetab Curly
Strings ja kevadlaada paneme
samuti üritusele juurde,” loetleb ta. Uus on ka see, et üles astuvad Kiili Kunstide Kooli õpilaste oma bändid.
Seekord pannakse pillimeestele üles ka oma katusega lava,
et ka vihmasabina korral pillid
ja tehnika kuivaks jääks ning
üritus ikka toimuks. Ka pealt-

vaatajatele pannakse igaks juhuks suuremad telgid üles, kui
ilmajaam peaks hallima taeva ja
veega ähvardama.
Kui laadakaubitsejaid tuleb
rohkem, tehakse laada-ala sinna, kus tavaliselt on tantsu- ja
laulupeo ajal asunud parkla. Autod saavad sel juhul parkida üle
maantee asuval heinamaal. Kui
kauplejaid on vähem, asub kevadlaada ala mõisamaja kõrval
hoovis. Kaubitsejaid peaks kohale meelitama ka see, et laadaplats on tasuta ning sel nädalavahetusel mujal suuremat laata
ei toimu. Üritus algab kell üks
päeval, pärast kohalike etteasteid lõpetab peo Curly Strings
umbes tunnise kavaga.
Kroon-Lauri sõnul oli vahepeal mõttes üritus Kiili alevi jaanituleplatsile kolida, kuid valik
langes siiski Nabala mõisahoovi, sest seal on “kenam keskkond”. “Nüüd ma muretsen vaid
selle pärast, et oleks ikka ilus
ilm ja rahvas tuleks kohale,” ütleb ta.
Kiili rahvapeo ja kevadlaada
korraldab Kiili vald. | Marko Tooming

24. MAIL KELL 13.00
NABALA MÕISA HOOVIS

ESINEVAD:
Kiili lasteaia tantsurühm Jaaniussid // Kiili Ago ja memmed //
Segarühm Kiili Keerulised // Naisrühm Kiilitar // Kiili gümnaasiumi lauljad
Kiili Kunstide kooli ansamblid ja lauljad // Käsikellade ansamblid
Grazioso ja Tiivulised kellad // Kiili Kammerkoor // Kiili Kapell

Päeva juhib Tarmo - Koit Reile
Laadale registreerimine aadressil kadi@kiilivald.ee
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Kiili harrastustrupi juht ja lavastaja Ivo Eensalu (vasakul) selgitab Ennule, kuidas monoloogi esitama peaks. Esietenduseni on jäänud veel nädal.

Läbi raskuste tähtede poole
Sel nädalal tõi Kiili harrastustrupp lavale iirlase psühholoogilise põneviku.
Lehe ilmumise nädala kolmapäeval toimus Kiili rahvamajas
üks oluline sündmus – Kiili harrastusteater tõi lavale iiri näitekirjaniku Ed O'Neill'i tüki “Silmus”. Enne veel kui kohalikud
näitlejad publiku ette astusid,
käis Kiili Leht uurimas, kuidas
esietenduseks valmistutakse.
Nädal varem, neljapäeval,
poolt tundi enne proovi algust
oli kokku lepitud kohtumine
harrastusteatri juhendaja Ivo
Eensaluga, kes on ka ise Kiili
valla elanik. Juba viimased kümme aastat, nagu ta ajakirjanikule kinnitab. Harrastustruppi juhib ta möödunud aasta sügisest.
“Kadi Kroon-Laur võttis minuga ühendust, neil läks eelmine juhendaja ära ja otsisid uut,”
ütleb Eensalu.
Olite kohe pakkumisega nõus?
Eks ma vaatasin, mida nad
oskavad teha ja mida on teinud.
Siis mõtlesin repertuaari peale,
kui palju näitlejaid on. Vallas
elab üle 4000 inimese, aga näitemängu tahab teha 6-8.
Aga kui inimesed tahavad,
siis miks mitte teha. Tahtmist,
seda on kõvasti, iseasi, kuidas
tekst meelde jääb ja annet on.
Mis vahe on proffidel ja
harrastajatel?
Esiteks on professionaalses
teatris teineteise mõistmine.
Terminid on põlvest põlve läinud, kui midagi öeldakse, siis
saadakse teineteisest aru. Siia

tullakse teiselt töölt – mul on
siin taksojuht, ja kui ta on 14
tundi taksoga sõitnud, siis mida sa saad nõuda. Aga ma unustan selle ära, tahan ikka maksimumi. Eks neile on kõik uus ja
huvitav, aga on mõned asjad,
mida peab nõudma. Kui publik
tuleb saali ja maksab selle eest,
siis ta ikka tahab näha ja kuulda. Eks selliseid asju peab ka
profile meelde tuletama. Panso
karjus samamoodi proovides lava tagant, et ei kuule!
Palju Te proovide ajal karjute?
On teatud asju, kus ma karjun. Aga see minu pahandamine, seda nad ei võta tõsiselt.
Aga tahtmist on, nagu ütlesite?
Jah, tahtmist on küll. Oleks
teistelgi – minu näopilt ripub
sügisest saati rahvamaja seina
peal, nagu oleks tagaotsitav, et
tule näiteringi. Ma ei tea, kas ei
julgeta või ...
Nii et oleks inimesi lisaks vaja?
Jah, ikka oleks vaja. Me teeme praegu tükki (“Silmus” –
M.T.), kus on kolm meest, üks
tüdruk, üks naine. Suuremaid
asju ei saa teha, midagi rahvapärast näiteks.
Kuidas olukord on enne esietendust?
Katastroofiline (hakkab naerma). Aga eks meil on aega veel.
Aga kui me tegime luuleõhtu
Nabalas, siis nad üllatasid mind,

oli päris meeleolukas.
Kas trupp närveerib ka?
Ei. Nad vist ei anna endale
aru, et juba järgmisel kolmapäeval on etendus.
Siirdume rahvamaja all asuvasse ruumi, kus üks kohalikest
näitlejatest, Tarmo, on juba kohal ja loeb keskendunult teksti.
Kui ajakirjanik tunneb huvi, kas
ta varem on samuti näitlemisega tegelenud, ütleb Tarmo, et ikka on juhtunud, noorest peast
sai kohe päris aktiivselt tegeldud. “Olin seotud Salme kultuurimajaga, tegime estraadietendusi. Sain sellise toreda mehega nagu Karl Kalkuniga estraadi teha,” meenutab ta. “Siin Kiilis oli ka väiksem näitering ja
siis sai tehtud isegi väikseid
tuure üle vabariigi.” Tuleb välja, et jutt käib aastatest 19681970 kandis.

Aga see minu pahandamine, seda nad ei
võta tõsiselt.
Taas sattus Tarmo kohalikku
näitetruppi juhuslikult – tegelikult läks ta rahvamajja, et külakapelli mängima pääseda. Sinna ta saigi, aga parajasti pandi
kokku ka näitetruppi, ja lasteetendusse oli karu vaja. Tarmo
lubas “karu ära teha” ja nii ta
harrastustruppi jäigi.
“Silmus” meeldib Tarmole
küll. Pidavat selline “hea intri-

geeriv lugu” olema. “Hoiab kogu aeg pinget üleval. Rollid on
ka sellised arhailised maainimesed,” iseloomustab ta.
Tema kõrvale on end vahepeal istuma sättinud Enn, kes
on 71-aastasest Tarmost veel
vanem. Enn ütleb, et oma osaga on ta ikka jännis, kuidagi ei
oska mängida. Tarmo lohutab,
et temalgi tuleb see õige “küpsekssaamine” alles lavale astudes, kui publik saalis. “Enne ei
olegi nagu õiget tunnet,” ütleb
ta mõtlikult.
Näitlejaid tuleb juurde. Saabuvad Annabel ja Sirje. Esimene käib veel koolis, aga on juba
kindel, et tahab näitlejaks saada. Sellepärast saigi truppi tuldud. Ja tekst pidavat juba peaaegu peas olema. Sirje ütleb, et
temagi viimane lavakogemus
jääb kooliaega. Harrastustrupiga pani liituma soov rutiini
murda. “Lihtsalt pidi sellest kiirest rattast korra nädalas välja
astuma. See oli hea võimalus
proovida, kas tuleb välja või
mitte,” ütleb ta.
Ivo Eensalu kuulab oma näitlejate juttu, muigab vahepeal,
aga asi on naljast kaugel. See
näidend pole niisama, tegu on
päris kõva pähkliga, isegi proffide jaoks. “Ta on psühholoogiliselt tõsine tükk. Tõsised probleemid, sündmus sündmuse otsa. Mängida on siin kõvasti. Kui
50% sellest, mis tükki kirjutatud, ära mängime, siis on väga
hästi,” ütleb ta. | Marko Tooming
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Ühismälumäng lõpetas
hooaja
Kahe valla kilvaliiga jätkab sügisel.

Foto: Allar Viivik

Varasematel aastatel mängisid Kiili ning naabervalla Saku
kilvarid eraldi kas Kiili Mnemo
või Saku Ajukat. Kiili Mnemo
alustas aastal 2003 ja Saku Ajukas aastal 2007. Mullu sügisel
aga ühinesid kaks sarja.
Esimene võistlus peeti oktoobris Saku Valla Majas, edasi
mängiti neid vaheldumisi Kiilis
ja Sakus.
Finaalvoor toimus 13. aprillil taas Sakus ning selles osales
kahe valla peale kokku 17 võistkonda. Juba enne finaali oli üldesikoha kindlustanud Saku valla Üksnurme võistkond. Selle
koosseisus mängisid Aase Sammelselg, Mariann Lugus, Vello
Tõnso ning Jaan Loide. Neile
kuulus kahe valla ühisliiga uus
karikas, mille valmistasid Saku
keraamikaringi liikmed ning
raamatute kinkekaardid.

3-4aastased ja 5-6aastased.

7-9aastased.

ti keelde teiste hulgas sõnad aare, hetk, huvi, mugav, näitlema,
retk, sangar, tehas, üliõpilane ja
vihjama? Vastus on soome keel.
• Seda auhinda anti välja aastatel 1993-1997 Jakob von Uexkülli algatusel. Laureaatide hulgas olid muuhulgas Madis Kõiv,
Fred Jüssi ja Vello Salo. Milline
auhind? Vastus on Eesti Taassünni Auhind.
• Praaga külas Vara vallas
Tartumaal puuduvad praegu püsielanikud. Mille poolest on aga
küsitav küla Mandri-Eestis ainulaadne? Vastus on, et asulas
puuduvad teed ja külasse saab
ainult vett mööda.
• Küsitava steroidide hulka
kuuluva aineta ei saa läbi ükski
mees ega naine. Aine, mille keemiline valem on C19H28O2,
eraldas kristallilisel kujul esimesena pulli munanditest Ernst
Laqueur 1935. Selle aine kolesteroolist sünteesimise meetodi
leiutamise eest said Butendandt
ja Ruzicka 1939. aastal Nobeli
preemia. Milline aine? Vastus oli
testosteroon. | Allar Viivik

Kiili parima võistkonna Paprika koosseisus mängisid Esta Kullamaa,
Hannes Palang, Anu Printsmann ja esimest hooaega ka Aimur Liiva.

koosseisus mängisid Esta Kullamaa, Anu Printsmann, Hannes Palang ja Aimur Liiva.
Kolmandaks võitles ennast
südi mänguga võistkond Õlmarid, edestades lõpuks õige napilt
võistkonda Nipitirid. Õlmarite
meeskonnas mängisid Margus
Müür, Urmas Lipso, Kristian
Kirsfeldt ja Rain Reiman. Ka teine ja kolmas koht said auhinnaks raamatute kinkekaarte.
Kõikide etappide küsimused
koostasid ning koos Kiili ja Sa-

10-12aastased.

Paprika teisel kohal
Kokkuvõttes teisele kohale jõudis varasematel aastatel korduvalt Kiili Mnemo sarjas võidutsenud Paprika. Võistkonna

ku kultuurijuhtidega viisid mänge läbi Mart Vellama ja Allar Viivik.
Kahe valla ühine mälumänguliiga jätkab praeguste plaanide järgi oktoobris. Oodatud on
nii varem osalenud võistkonnad
kui ka päris uued tegijad.
Kuidas tunda testosterooni?
Ning lõpetuseks mõned küsimused, millele tuli võistkondadel
lõppenud hooajal vastata.
• Mis keelest on tulnud ees-

PANE
SEINALE!

HOONE VÄLINE TULEOHUTUS
13-15aastased.

Päikeserattal kõlasid
parimad noored hääled
Märtsi viimasel nädalavahetusel toimunud kevadisel laulukontserdil astusid üles Kiili valla tublid laululapsed. Kuigi publikule ja lauljatele oli tegemist
suure laulukontserdiga, istus
siiski saalis žürii (Kadi Härma,
Tuuli Velling, Kirsti Tammik),
kes valis igast vanuserühmast
parimad esindama Kiili valda
Harjumaa Laululapse konkursil.

Lauljaid saatis ansambel koosseisus Markus Lattikas, Mihkel
Pilt, Tõnis Kivisild ja Elvis Jakobson.
Maakondlikule konkursile
pääsesid Marii Madissoon, Gerda Liisi Villems, Lisette Roosve,
Elin Taim, Keith Lysandra Luigas, Mia-Marta Olonen, Rasmus Rüütel, Anete Salu. | Kadi
Kroon-Laur

Suvelaagrid taas tulekul!
Eelmisel suvel korraldas Lasteklubi Väike Päike esmakordselt suvelaagri ka Kiilis. Sellel
aastal tegutseme koostöös
MTÜga Roosiõis. Kavas on korraldada kaks laagrit aadressil
Ööbiku tänav 2, Luige alevik:
15.06-19.06 ja 10.08-14.08.
Lastelaagri eesmärk on pakkuda Kiili valla lastele põnevaid
tegevusi ja väljasõite suvevaheajal, kui nende vanemad on tööl.
Laager on hea koht, et leida uusi sõpru ja õppida koostegemisest rõõmu tundma. Samuti tutvuda uute hobide või spordialadega.
Eraldi rõhk on meil meisterdamisel, et arendada laste käelisi oskusi. Lisaks saavad lapsed
osaleda söögitegemisel, et osata teha lihtsamaid palasid.
Selleks suveks plaanime järg-

mist: läheme tutvume Draamateatri tagaruumidega ja teeme
etenduse proovi, Nukufilmi Lastestuudios teeme ise filmi, pildistame ja vaatame filmi Eesti
suurimas stuudios XL-Sudios,
tutvume motikatega Kiili tehnikaringis, matkame metsarajal ja
mängime maastikumängu, tegeleme robootikaga, meisterdame ja mängime. Täpsemate
laagrikavadega saab peatselt
tutvuda www.roosiõis.ee.
Tänu Kiili valla toetusele on
laagri maksumus Kiili lastele 50
eurot. Hinnas väljasõidud, lõuna ja oode, meisterdamisvahendid.
Lisainfo ja registreerumine:
janne.ojanurm@lasteklubi.ee
ja tel 5560 2691.
Põnevat laagrisuve ootama
jäädes! | Lasteklubi Väike Päike

• Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus Ȳ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

Ȳ 0.80 m

• Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks
ise puhastada.
• Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti."

Töötasapind kui korstna kõrgus

Ȳ 1.20 m

METS

Tuleohtlik aeg

Ȳ 20 m

• Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses
• Piira kivide või pinnasevalliga
• Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
• Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
• Ära jäta lõket järelvalveta
• Lase täielikult ära põleda või kustuta
veega.

PÕLEVMATERJALID (nt puuriit)

KATUSEREDEL

Küttegaasil töötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspool siseruume.
Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

Ȳ4m

PRÜGIKONTEINER

Ȳ2m
10 L

või

enam kui 100 L

6 kg

Ȳ 15 m

LÕKE

läbimõõduga üle 1 m

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

Kuluheina ja roostiku põletamine on

Ȳ8m

Ȳ2m

KEELATUD

10 L

Ȳ5m
LÕKE

Tahkel kütusel töötav

6 kg

läbimõõduga alla 1 m

grillseade grillsöega.

või

6 kg

Hoia käepärast sobiv
tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE KORRAL HELISTA PÄÄSTEALA INFOTELEFONILE 1524 • TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112
TESTI OMA KODU TULEOHUTUST SIIN: WWW.KODUTULEOHUTUKS.EE

Päästeamet kutsub korraldama tuleohutustalguid
Sellel aastal toimub Teeme
Ära talgupäev 2. mail. Teeme
Ära talgupäeva meeskond kutsub koostöös päästeameti ja
päästeala vabatahtlikega korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel
talgutel senisest rohkem tähelepanu tuleohutusele.
Tuleohutustalgutel:
• selgita välja, kas sinu kodukandis saab päästeauto ligi elu-

majadele ja veevõtukohale;
• viska majade keldritest välja kõik üleliigne, liikumist takistav ja kergesti süttiv;
• vaata, et lõkkeplats oleks
nõuetele vastav ning selle ümbrus prahist puhas;
• veendu, et sinu kodukohas
on elumajadel korras küttekehad ja korstnad;
• puhasta teeääred ja koduümbrus koledast ja kergestisüt-

tivast rämpsust;
• veendu, et kodutänava majanumbrid oleksid tänavalt korralikult näha;
• ole lõpuks ometi kindel, et
sinu kogukonnas või kasvõi kortermajas on kõigil töökorras
suitsuandur.
Teeme Ära meeskond jagab
sellel aastal koostöös päästeametiga lisaks traditsioonilisele stardipaketile ning tuleo-

hutusalasele infole talgujuhtidele ka suitsuandureid. Muudame üheskoos oma kodukoha tuleohutuks! | Indrek Hirs, päästeamet

Lisame mõne korstnapühkija kontaktid:
Veikko Nurm, tel 5391 9988
Janek Soosaar, tel 5645 6635
Arvo Piht, tel 5877 1665
Veikko Juusu, tel 507 2651

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Kiili muusikud tõid rahva
ette Vivaldi suurvormi
2. aprillil oli taaskord ajalooline
hetk, mil Kiili muusikud astusid
oma kodupubliku ees üles ühiselt ette võetud suurvormiga.
Laval olid Kiili Kunstide Kooli
kammerorkester ja Kiili kammerkoor, esitust kaunistasid
noored vokaalsolistid Tallinna
Muusikakeskkoolist. Viimati toimus taoline ettevõtmine mitu
head aastat tagasi, kui kanti ette Erki Meisteri kantaat “Anima
Horum Bona”.
Sel korral kõlas akadeemili-

se muusika varasalve üks tähtteostest – Antonio Vivaldi “Gloria”. Eks ettevalmistamisega tegemist muidugi oli, koor õppis
ja harjutas läbi hooaja, orkester
pääses paari-kolme prooviga.
Ühised proovid olid juba suur ja
ühine rõõm ning kontsert puhas privileeg kõigile osalejatele. Olime tõesti kõik väga rõõmsad, et kontserdil oli saal rahvast täis ja vastuvõtt mõnusalt
soe. Omade toetusel võib suuri
tegusid teha! | Tuuli Metsoja

Valla asulad kutsuvad sel
suvel külla
Üritus “Külast külla” on toimunud Eestis juba mitu aastat,
seda tuntakse ja korraldatakse
mõnes kohas ka “kohvikutepäevana”. Idee on lihtne – ühel päeval avavad asula elanikud oma
aiavärava ning kutsuvad kõiki,
kel huvi, endale külla.
Kiili rahvamaja juhataja Kadi Kroon-Laur ütleb, et “Külast
külla” ongi kohvikutepäev
ideest tuletatud. “Ürituse mõte
on, et iga küla inimesed tutvustavad oma tegemisi ja traditsioone või praegusi ettevõtmisi. Näiteks tegeled mesindusega – näitad, kuidas mett vurritatakse, või on sul hobused, näitad hobuseid, inimesed saavad
ratsutada.” Samamoodi saab
omal õuel avad kohviku, pakkuda külalistele kas tasuta või ra-

ha eest tassi kohvi, astuda üles
pereansambliga vms.
Kroon-Lauri sõnul on ühelt
poolt tegu meelelahutusliku üritusega, teiselt poolt ühendab
see kogukonda, ka kohalikud
õpivad üksteist paremini tundma. “Et inimesed käiksid ja vaataksid, kes meil siis elavad, on
omamoodi “saame tuttavaks”teema,” ütles ta.
Vallas on praegu kindlad
kolm üritust – 2. augustil korraldab oma tutvumispäeva Sõmeru küla koos teiste Nabala
paikkonna asumitega. Üritus
toimub Sarapiku talu heinamaal.
16. augustil ootab kõiki külla Luige alevik ja 30. augustil
toimub üritus Kangru alevikus.
| Marko Tooming

Kassid ja koerad Kiili vallas
Lemmikloomad on meile sõpradeks ja seltsilisteks. Selleks, et
lemmiklooma pidamine oleks
meeldiv nii loomapidajale kui
ka kaaskodanikele, tuleb teada
Kiili vallas sätestatud koerte ja
kasside pidamise eeskirja ning
sellest kinni pidada. Loomapidaja peab tagama oma looma
üle järelevalve ning kaaskodanike ohutuse.
Avalikus kohas:
• peab loomapidaja tagama,
et lemmikloom ei ohustaks teisi loomi, inimesi, vara ega rikuks
avalikku korda;
• on kohustuslik kasutada jalutusrihma ning vajadusel suukorvi või koonurihma;
• peab jalutusrihmale või
loomale olema kinnitatud helkur või sellega võrdsustatud ese;
• avalikel üritustel või rahvarohketest kohtades peab koer
olema lühikese, kuni kahe meetri pikkuse, jalutusrihma otsas ja
omanik peab olema võimeline
looma kontrollima;
• on keelatud loomaga viibida spordiväljakul, laste mänguväljakul, laste liivakastis ning
laste- või haridusasutuste territooriumil, kui pole öeldud teisiti;
• vastutab loomapidaja, et tema loom ei reosta avalikult kasutatavat kohta;
• ei tohi looma pesta ega ujutada üldkasutatavas ujumiskohas;
• ei tohi loom olla nakkusohtlikult haige.
Kiili vallas on looma omani-

kul kohustus oma koera vaktsineerida ning kõik Kiili valla koerad ja Kiili alevis, Luige ja Kangru alevikus elavad kassid peavad olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris hiljemalt kümme päeva peale lemmiklooma
kolmekuuseks saamist. Kui
loom on võtmise ajal vanem, siis
tuleb seda teha looma omandamise esimese kuu jooksul. Kiibiga märgistatud looma on lihtsam omanikuga taas kokku viia.
Lemmiklooma kadumise korral
tuleb teavitada hoiupaika ning
teha lemmiklooma fotoga kuulutused.
Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Kiili vallavalitsus. Hulkuvast loomast tuleb
teatada Kiili valla keskkonnanõunik Siiri Treimannile (679
0278). Ohtliku ja hulkuva koera
puhul teavitada politseid lühinumbril 112. Hulkuv koer toimetatakse MTÜ Loomade Hoiupaika.
Kiili valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja rikkumisel,
kui see on põhjustanud ettevaatamatusest varalise kahju või
inimesele tervisekahjustuse, karistatakse rahatrahviga.
Kiiret reageerimist vajavate
juhtumiste puhul tuleb helistada 112 või esitada süüteoteade
www.politsei.ee, võimalik on
pöörduda ka piirkonnapolitseiniku vastuvõtule neljapäeviti
15.00-17.00. | Sandra Kougija,
Lääne-Harju politseijaoskonna praktikant

Ettevõtjate liitu juhib
Toomas Tõldsepp
Aprilli algul toimunud Kiili
Ettevõtjate Liidu (KEL) aasta
üldkoosolekul valiti liidule uus
juhataja ja juhatus. Juhatajaks
valiti Toomas Tõldsepp, juhatusse veel Heiki Mikomägi ja
Peeter Vois. Toomas Tõldsepp
ütles Kiili Lehele, et seekord valiti liidule juhatus väheke teistmoodi kui varem. Eelmistel kordadel valiti juhatus, kes valis juhatuse esimehe, seekord valiti
enne juhatuse esimees, kes siis
valis endale meeskonna.
Tõldsepale tegi ettepaneku
ettevõtjate liitu juhtima asuda
varem samas ametis olnud Külli Joonson. “Ta ei soovinud
enam juhataja olla, mõtles, et
võtab vaheaasta,” selgitas Tõldsepp. “Ta on Kiili vallavolikogu
liige, tegev Oti seltsis, tal on
oma ettevõte, tal on ühiskondlikke ülesandeid päris palju.”
Tõldsepa sõnul soovib ta liidu tegevust aktiviseerida, et tekiks juurde uusi liikmeid. Samuti peab ta oluliseks, et ettevõtlus Kiili vallas areneks. “Kui tekivad töökohad, tekivad elanikud ja vastupidi. Sünergia peab
olema mitmepoolne, üks asi
mõjutab teist,” ütles ta.
Tõldsepale kuulub Kiilis asuv
laoettevõtte Hansateenus OÜ,
hiljuti müüs ta Kiili alevi serval
asuva lao- ja bürookompleksi.
Kiili Ettevõtjate Liit on Kiili

Foto: Marko Tooming
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Lilli Tamm
Vaike Rästas
Helga Mäe
Laine Niinepuu
Armilde Vesiloik
Joann Lello
Vaike Sillanurm
Hilje Kivimäe
Saima Noormets
Evi Kivisalu
Salme Nurmberg
Lehte Kööp
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Alida Veskimäe
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Aime Põldsalu
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15.05
09.05

MEIE VALDA SÜNDISID

KELi uus juhatuse esimees Toomas Tõldsepp.

valla ettevõtjaid, ettevõtlusega
seotud asutusi ja kohalikust ettevõtlusest huvituvaid inimesi
koondav organisatsioon. Liidu
eesmärgiks on kaasa aidata ko-

haliku kogukonna elu- ja ettevõtluskeskkonna edendamisele
ning seista kohalike ettevõtete
ühishuvide eest. | Marko Tooming

25. märtsil Loore Pehk, palju
õnne, Merle ja Kristjan Pehk!
04. aprillil Tormi Laar,
palju õnne, Nele ja Rasmus Laar!
09. aprillil Jaan Daniel Laasi,
palju õnne, Krista ja Aimar Laasi!

Hajaasustuse programmi taotluste
vastuvõtt
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada
paberil või digitaalselt allkirjastatuna Kiili vallavalitsusele
(aadress: Nabala tee 2a, Kiili
alev, 75401 Harjumaa; e-post:
info@kiilivald.ee) hiljemalt 2.
juunil 2015.
Hajaasustuse programmi
eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele neis
piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine
ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta
toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete koha-

selt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt
alates 1. jaanuarist 2015);
3. taotlejal ei tohi taotluse
esitamise hetkel olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab
vastama taotlejaga samadele
nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks
tervikliku lahenduseni. Näiteks
peab projekti lõpptulemusena
olema joogivesi kättesaadav,
juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab
olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks
loetakse ka ajavahemikus 2010–
2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse
programmist saadud toetuse
summa. Taotleja ja kaastaotle-

ja oma- ja kaasfinantseering
peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Projektiga kavandatud töid
tohib alustada alles pärast seda,
kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on
teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist
kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla
ametnikuga. Kiili vallas on kontaktisikuks keskkonnanõunik
Siiri Treimann, tel 679 0278 ja
e-post siiri.treimann@kiilivald.
ee.
Hajaasustuse programmi
programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale.

TEEME ÄRA TALGUD KIILI VALLAS
ÜLEMISE SOOKAERA KORRASTUS
• Toimumispaik: Sookaera küla, Aaviko talu
• Talgud toimuvad 2. mail kell 10-20
“HOOGU JUURDE” – SOOKAERA HALJASTUSTALGUD
• Toimumispaik: Sookaera küla, Urge talu
• Talgud toimuvad 2. mail kell 10-13
KIILI GÜMNAASIUMI HEAKORRAPÄEV

• Toimumispaik: Kiili Gümnaasium
• Talgud toimuvad 30. aprillil kell 9-10
OTIKÜLA TALGUD
• Toimumispaik: Vaela
• Talgud toimuvad 2. mail kell 11-15
SÕMERU KÜLASILTIDE PAIGALDAMISE TALGUD
• Toimumispaik: Sõmeru
• Talgud toimuvad 2. mail kell 11-14

Koerte ja kasside
tasuta
vaktsineerimine
Iga-aastane tasuta koerte-kasside vakstineerimine marutaudi vastu toimub Kiili vallas järgmiselt:
Laupäev 30. mai
kell 10.00-11.15 Kiili vallamaja
ees
11.25-11.45 Lähtse bussipeatuses
11.50- 12.10 Nabala keskuses
12.20-13.00 Paekna bussipeatuses
14.15-15.00 Luige keskuses
15.10-15.30 a\ü Rool
15.40-16.15 Magistraali jalakäijate silla Luige poolne ots (Meremehe tn)
Võimalik vaktsineerida koeri katku viiruse, adenoviiruse ja
parvoviiruse vastu. Hind 8 eurot.
Leptospiroosi, katku viiruse,
adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfuensa vastu. Hind 12 eurot.
Kasse on võimalik vaktsineerida herpeseviiruse, kaltsiviiruse ja panleukopeenia viiruse
vastu. Hind 10 eurot.
NB! Kaasa vaktsineerimispassid! | Heli Suits, volitatud loomaarst
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TEAVE
LIIKUMISMÄNG “TUNNE
KIILIT” 4. MAI-20. JUUNI
• Mängus osalemiseks tuleb läbida 11 Kiili vallas asuvat ette
antud huvipunkti. Igas punktis
on vihje, mille leidmisel moodustub lahendussõna. Liikumismängu punkte ei pea läbima
ühel päeval, igaüks valib sobiva
tempo ja aja. Liikumiseks ei tohi
kasutada mootorsõidukit, vaid
kondijõudu.
• Kõikide osalejate vahel loositakse Kiili jaanitulel 22. juunil
välja põnevaid auhindu.
• Täpsed mängureeglid ja juhised leiab Kiili rahvamaja kodulehelt ning rahvamaja Facebookist.
• Sündmust toetab Euroopa
Sotsiaalfond.

Kiili kevadsuve
täidavad mitmed
liikumisüritused
Aprillist septembrini viiakse
Kiili vallas läbi mitmeid liikumisüritusi Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Liikumisüritused on
suunatud eelkõige täiskasvanutele, kuid osaleda võivad ka lapsed. Projekt on juba alguse saanud, kui Marko Saviauk viis Kiili pargis läbi disc-golfi koolituse. Juba mai esimesel laupäeval
sõidab Kiili alevisse taas Rullibuss, et tutvustada õiget rulluisutamise tehnikat. Rullikoolitus
toimub 2. mail kell 12.00 Kiili
gümnaasiumi parklas. Osalejad
peavad kandma kiivrit!
18. juuli varahommikul ootame joogahuvilisi varahommikusele päikesetervitusele. Ebatraditsiooniline joogatund toimub ka augustis (14. august),
kui tund viiakse läbi tähesajus,
perseiitide ajal. Joogat juhendab
Kersti Pedaru.
6. augustil leiab aset ka jalgratta-ajaloomatk Nabala-Paekna matkarajal. Matkajuhiks on
Mari-Ann Remmel.
Juulikuus viib huvilisi metsa
matkama Katrin Mesilane. Jalgsimatka käigus tutvustatakse
kõike põnevat söödavat, mida
metsast leida võib. Septembris
tuleb taas külla Mirko Miilits,
kes aitab leida motivatsiooni ja
annab häid nõuandeid tervislikeks eluviisideks, iseseisvaks
treeninguks jne.
Mai algusest kuni jaanipäevani toimub vahva liikumismäng “Tunne Kiilit” (vt infokasti), kus osalemiseks tuleb läbida ette antud punktid Kiili vallas. Kõikide punktide läbimisel
saab kokku laheduse, mis tuleb
koos kohustuslike selfiedega
saata korraldajale. Mängu ametlik lõpetamine toimub Kiili jaanitulel, kus kõikide õige vastuse saatnud osalejate vahel loositakse välja toredaid auhindu.
Täpsema info liikumismängu
kohta leiab Kiili rahvamaja kodulehelt ning rahvamaja Facebook'ist. | Kadi Kroon-Laur

Markus Pajur soovib tulevikus
olümpial Eestit esindada
Tee tippu nõuab täielikku pühendumist ja vanemate abi.
Markus Pajur on 14-aastane
noormees, kes elab Vaela külas
ja õpib Kiili Gümnaasiumi 8B
klassis. Ta on Eesti meister mägirattakrossis. Samuti on ta
võitnud Eesti meistrivõistlustelt
nii hõbedasi kui ka pronksiseid
medaleid. Ta on noorte maanteerattasõidus oluliseks peetava Urumarja velotuuri 2014. a
võitja, võites tuuri neljast etapist kolm ning olles ka tuuri aktiivseim rattur. Markus kuulus
ka Eesti koondisesse ning osales sellel suvel Austrias peetud
Euroopa noorte meistrivõistlustel mägirattakrossis. Eelkõige
on ta aga pühendunult treeniv
noor, kes soovib oma alal kaugele jõuda.
Kuigi põhiosa treenib Markus Pirital, sest seal on tema
treener ja klubikaaslased, siis
aeg-ajalt võib teda ka Kiili teedel sõitmas kohata. Samuti on
ta üsna kindlalt kohal kohalikel
rattaüritustel, nt Kiili kolmapäevakul või külade mängudel. Ta
on mitmel korral esindanud Kiili valda valdade mängudel, kust
ta on kahel viimasel aastal vallale toonud ka M16 klassi esikohapunktid.
Mõistlikud õpetajad
Liikuv ja sportlik on Markus
olnud lapsest saati, kuid ratta-

spordiga on ta aktiivselt tegelenud umbes viis aastat. Enne ja
osaliselt ka juba rattaspordiga
tegelemise ajal proovis ta erinevaid alasid, nt jalgpalli ja sulgpalli, samuti sai aastake käidud
Kalevi ujumiskoolis. Sulgpall
meeldib talle väga, ja kui talvel
on ratturitel ettevalmistav periood, siis käib ta seda vahel
siiani n-ö oma lõbuks mängimas. Ka jooksmine tuleb tal hästi välja, näiteks on ta võitnud
mitu aastat Saaremaa Kolme
Päeva Jooksu oma vanuseklassis. Markus: “Rattaspordi juurde jäin selle pärast, et see on väga mitmekülgne ja huvitav. Mulle meeldib ala ka seetõttu, et
suurema osa ajast toimuvad
treeningud väljas.”
Kuna rattasport on suurel
määral vastupidavusala, siis
tunnise treeninguga päevas
kindlasti hakkama ei saa. Tavaliselt on treeningud viis korda
nädalas ja trenni pikkus on üldjuhul minimaalselt kaks tundi,
laagrites võivad koormused
küündida ka 4-5 tunnini. Kuna
klubi on Pirital, kulub lisaaeg
veel sinna ja tagasi sõiduks,
ning ei ole harvad juhused, kus
koju jõutakse kell kaheksa või
pool üheksa õhtul. Siis veel söömine ja õppimine ja ega muuks
enam eriti aega ei jäägi.

Foto: erakogu

Markus Belgias Koppenbergcrossi-nimelisel legendaarsel cyclo-cross
võistlusel.

Aprillist hakkavad võistlused,
mis on pea igal nädalavahetusel, ja hooaeg lõpeb olenevalt
sõitjast oktoobris-novembris. Ka
laagrid kuuluvad sportlike tulemuste parendamise juurde. Kevadeti ollakse umbes kuu aega
Eestist eemal rattakilomeetreid
kogumas.
Markus: “Õpetajad juba üldiselt teavad, et vahel pean laagrite või võistluste tõttu koolist
eemal olema. Mulle on vastu
tuldud ja olen selle eest oma
kooli õpetajatele väga tänulik”.
Mis puudutab edasist kooliteed, siis peale üheksandat klassi on jäänud kaks valikut: kas
jätkata Kiili Gümnaasiumis või
suunduda Otepääle Audentese

Spordigümnaasiumi, kus koolielu käib veidi teise süsteemiga ja arvestatakse, et koolis õpivad sportlased.
Unistus tippspordist
Markus on seadnud endale
suured sihid ja pikem eesmärk
on ikkagi tippsport. Unistuseks
oleks ka Eestit MMil või olümpiamängudel esindada.
Suured eesmärgid nõuavad
suurt pühendumist, aga paratamatult ka väga palju raha. Vähemalt noorteklassides tuleb
noore sportlase perekonnal kanda praktiliselt kõik kulutused
alates igakuisest klubimaksust
kuni riiete ja jalanõudeni välja.
Samuti on headeks võistlus-

tulemusteks ja koondisesse pääsemise eelduseks heal tasemel
võistlusratas. Rattaid peab olema vähemalt kaks ja remondiga seotud kulutused tuleb samuti vanematel tasuda. Veel kulub raha laagritele ja võistlustele, sest kõiki võistlustel käimisi
klubi ei toeta. Õnneks on siiani
olnud abiks ka mõned toetajaid
ning vahel on vajaliku asja saanud ka võistlustelt auhinnana.
Kuna siiani on võistlustulemused rõõmu pakkunud ja Markusel endal tahtmine kõvasti
trenni teha olemas, siis on peres ka pingutatud alaga jätkamise nimel.
Mõned nädalad tagasi sai
stardipaik.ee keskkonnas algatatud projekt, millega Markus
loodab koguda kokku vajaliku
summa cyclo-krossi ratta ostmiseks. Kuna tegemist on
kõik-või-mitte-midagi projektiga, siis saab raha kätte ainult juhul, kui eesmärgiks olev summa
kokku saadakse. Projekt veel
kestab ja loodetavasti õnnestub
summa kokku saada.
Markusel on kõrge motivatsioon trenni teha ja edasi jõuda.
Ta naudib ka raskeid treeninguid ja võistlusi, sest need aitavad edasi areneda. “Raske õppustel, kerge lahingus” ütleb
Markus lõpetuseks. | Kiili Leht

Aiast aeda Kiili vallas
Projekt “Aiast aeda – Kiili vallas” sai teoks tänu KÜSKi kohaliku omaalgatuse programmi
toetusele 2014. a kevadvoorus.
Seadsime eesmärgiks Kiili vallas elavate inimeste omavahelise suhtluse töötubade kaudu
ning ühistegevuse tugevdamise. Projekt lõppes sel aastal
märtsis, aga eesmärk on sügisest taas alustada sarnase vormina kooskäimisi/koolitusi.
Koolitustel oleme kohtunud
mitme väga hea lektoriga: Ülle
Toomeoja – bioresonantsi terapeut, Kristi Lehtla – taimetark,
Eha Lätt – massöör, organismi
ja kodu puhastamise koolitus,
Janno Seeder – Feng Shui ja lisaks taimede töötuba ja puude
lõikamise praktiline koolitus.
Oleme omandanud tarkusi
ning kevadel oli paljudel osalejatel rõõm silmis tehtu pärast,
et soovime kindlasti sarnast
kooskäimist koos koolitusega
jätkata.
Jagame Kiili lehe lugejale
Metsamoori koolituse kokkuvõtet, kellel on soovi lisainfot saada, palume kirjutada ning siis
saadame lisaks koolituse materjale. Samuti soovitame kirjutada, kui keegi soovib tulevaste
sündmuste infot meilile saada:
kiilinaisselts@gmail.com.
Metsamoor Irje Karjus
Irje õpetus on, et taime tuleb
vaadata kui inimest ehk nagu
sarnasuse sündroomi – kui vajame abi jalgadele, suguorgani-

tele, peame kasutama taime
juuri. Õis – nägu, mis näitab, kas
me särame või oleme väsinud.
Vars on keha, lehed on hingamisorganid ning juured allapoole vööd jalgadeni. Seemned on
peas olevad mõtted, mida me
külvame, me peame neil laskma
alati juurduda, enne kui loodame, et nendest võrsed kasvavad.
Aju on hormonaalne süsteem.
Taime vägi on aga erinev.
Näiteks kevadel varajased esimesed lehed ja juured on kõige
tugevamad puhastajad ja energia andjad. Sügisesed aga kannavad endas teistsugust energiat, sest selles on tugevam vastupanuvõime, kuna valmistab
meid ette talveks ja aitab vastu
panna külmale.
Taimed näitavad ka muid asju, näiteks sirel on lahkumise
energia – kui keegi läheb kodust
ära, siis näiteks sirel sellel aastal ei õitse.
Kollane värvus – võilill, vereurmarohi, üheksavägine, päevalill, saialill – neis on mõruainet, mis aitab meie sappi ja
maksa tugevdada ja puhastada.
Hiirekõrvaseemned – kõrgvererõhutõve vastu, kuna ta on
südamekujuline. Sisaldab samas
ülipalju K-vitamiini.
Inimene on selline, nagu on
tema elukeskkond. Eestimaal on
paljudes taimedes palju kaltsiumi, ka joogivees, ja see näitab
seda, et me peame olema tugevad ja vastupidavamad kui soojamaa inimesed.

Eestlased vajavad enim rahustavaid ja vastupanu suurendavaid taimi, mitte energiat
tõstvaid ergutavaid taimi, kuna
see on omane selle maa kliimale ja kuna just selleks need taimed meil kasvavad. Juurde
peaks võtma magneesiumirikkaid taimi.
Millist ravimtaime kasutada
• Münt: kustutaja ja unustaja – kui sul midagi vaja meelest
ära kustutada, kasuta piparmünti; kui midagi on liiga palju, siis
kustutab eelneva protsessi ja aitab alustada uut. Valuvastane
taim, vähendab elektromagnetvälja mõju inimesele. Aitab vabastada kuhjunud ja vanaks läinud mõtetest tunnetest, peavalud.
• Raudrohi: verelill – vereringe organid, paneb verejooksu
kinni ninas, näiteks lehe hoidmine aitab, mõjutab vereloomet
luuüdis. Annab energiat, kaotab
masenduse, depressiooni ja ükskõiksuse. Külmetuse korral aitab kiiresti verevoolule kaasa,
kasutada ainult hommikuti, kuna ta ergutab. Suur mõju naiste
suguorganitele, aitab emaka
kokkutõmbamisel, sünnitusel
hea kaaslane. Erinevad traumad,
kui haav ei taha kokku kasvada:
raudrohi või tõrvasalv. Juua teena või teha tõmmis ja ennast
sellega üle valada.
• Meliss: teeb südame rõõmsaks, kasutada ainult lehti ja enne õitsemist. Melissi energeeti-

line sõnum – rahulolutunde ja
armastuse loomine iseenda suhtes. Kasutada õhtuti enne magama minemist, rahustab südametegevust, tekitab heaolutunde. Mehed, kes ei mäleta unenägusid, hakkavad neid nägema ja
mäletavad sisu.
Tugevad haavad, põletus, villid – melissi seerum, tõmmis
peale panna. Lisaks on tal viiruste peatamise toime, bakterite leviku peatamine organites.
• Angervaks: valge kreemjas
meelõhnaline taim, mis paneb
sisemise tasakaalu paika, põletiku ära võtja, tugev palaviku
alandaja, kui teha tõmmis ja sellega keha sisse määrida, on kiirema toimega kui rohud. Naistele hea verejooksude puhul.
Maagiline ja võimas taim parandab villid ja haavad.
• Kroonohakas – tõstab vererõhku.
• Punane ristik – kurguenergia, suguorganid. Naiste taim,
lahendab kõik naiste probleemid kuni kliimaksini välja. Kliimaksi ajal naine hakkab uutmoodi maailma tunnetama ja
ristik aitab tal selleni kiiremini
jõuda. Suur östrogeeni allikas –
energeetika, suhtlemine. Lisaks
aitab päästa piinavatest köhadest, kõik erinevad bakteriaalsed ja muud viiruslikud köhahaigused. Paar tassi teed. Tinktuuri piserdada õhtul voodis enda peale, kui ei ole soovi uinuda.
• Nõges – liikumapanev jõud,

kuna tema energia on terav, sest
kokkupuutel nahaga ta kõrvetab ja tekitab teistsuguse emotsiooni. Toob välja inimese sisemise looma, tõstab sugutungi,
toitainerikas taim, mis sisaldab
palju vitamiine, mineraalidest
enim rauda ja magneesiumi.
Nõgesesalv – lahenevad need
nahaprobleemid mis muude salvidega ära ei lähe, ohatised, allergilised lööbed.
• Põdrakanep – meeste taim
– tulilill. Mõjub organismile sarnaselt nagu kanep – ergutab. Siberis korjatakse lehed ja külmutatakse, siis kuivatatakse ja keedetakse talvel piimas, seda jooki nimetatakse Ivan Chai, tänu
sellele imejoogile elavad siberlased rasked talved üle. Kui kasutada põdrakanepi juurt, siis
võib kolm ööpäeva järjest tantsida.
• Naistepuna – nimetatakse
ka Johannese vereks. Müstiline,
maagiline vägi, kuna sisaldab
päikese kaudu tekkivat ainet hüperatsiin. Kasutada, kui kellelgi
on süütunne, et ei ole piisavalt
hea – tee, pigmendilaigud aitab
ära võtta, kui kasutada tõmmist.
Tugev rahusti, antidepressant,
paljudes ravimites kasutatud
taim. Naistepuna annab päikese sinu ellu. | Andra Perv, Kiili
Naisselts
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Kiili Kunstide Kooli
sündmused aprillis
Märtsikuu oli mäletatavasti
Kiili Kunstide Kooli õpilastele
edukas konkurssidel osalemise
kuu, mil saavutati häid kohti nii
regionaalsetel kui vabariiklikel
võistlustel. Rõõm on tõdeda, et
ka aprillikuised konkursid tõid
meie õpilastele eelkõige meeldejäävaid hetki, kuid ka auhinnalisi kohti.
Laupäeval, 11. aprillil, toimus
Viimsi Muusikakoolis Loode-Eesti regiooni kitarrikonkurss, kus osalesid ka Maria Niineorg, Erkki Laagriküll ja Kermo
Kütsen, kes kõik õpivad õpetaja Robert Jürjendali kitarriklassis. Tubli esinemise järel sai tihedas konkurentsis oma vanuserühmas 3. koha Erkki Laagriküll.
Mõned päevad hiljem, 15. aprillil toimus Loode-Eesti regiooni keelpillikonkurss, mida sel
aastal peeti Keila Muusikakoolis. Kiilist oli võistlustules kaks
tšelloõpilast – Laura Paas ja Tobias Erik Liiva õpetaja Kalev
Vaidla tšelloklassist ja üks viiuliõpilane – Liisi Mäesalu õpetaja Katrin Hõlpuse viiuliklassist.
Tšellode osas ei olnud konkurents väga tihe, kuid see ei vähenda kummagi tubli tšellisti
pingutust – Laura Paas sai oma
vanuserühmas 1. koha ja Tobias
Erik Liiva 3. koha. Viiulite konkurents oli sel aastal kordades
suurem ning väga ilusa esituse
teinud Liisi Mäesalu seekord žürii poolt äramainimist ei leidnud.
17. ja 18. aprillil peeti aga
Saue valla kultuurikeskuses
maakondlikku laste lauluvõistlust “Harjumaa laululaps 2015”.
Kiili vallas toimunud eelvoorust
pääsesid Kiili Kunstide Kooli
lõppvõistlusel esindama Elin
Taim, Mia Marta Olonen, Keith
Lysandra Luigas ja Anete Salu,
kes kõik õpivad õpetaja Liina
Saare lauluklassis. Konkurents
on Harjumaa laululapse võist-

lustel alati tihe ning tubli esinemise teinud Kiili Kunstide Kooli laululapsed seekord auhinnalisi kohti ei pälvinud.
Konkursside kõrval osalesid
meie õpilased ka mitmetel kontsertidel. Näiteks esinesid Eesti
Muusikakoolide Liidu konkursi
“Parim noor instrumentalist
2015” Loode-Eesti regioonist
auhinnalistele kohtadele tõusnud õpilased 10. aprillil Keila
Muusikakoolis toimunud pidulikul auhinnagalal. Kiili õpilastest olid laval Karolina Kravets,
Helen Utšenikov ja Kertu Paal.
Päev hiljem kogunesid noored tšellomängijad Kuusalust ja
Raplast Kiili Kunstide Kooli, et
siin koos kohalike tšelloõpilastega üks tore iga-aastane kontsert anda. Seekord oli kontserdil esinejaid tavapärasest vähem, kuid toreda kontserdi lõppedes olid seekordsed osalejad
kõik kindlad, et järgmisel aastal
saab sama üritus juba märksa
osavõtjaterohkem olema.
Ka Kiili Vanamuusikaansambel ei istunud aprillis käed rüpes, vaid valmistus järjekordseks kontsertreisiks. Seekordne
ringsõit viis ansambli Rakvere
Eragümnaasiumisse ja Kiviõli
Kunstide Kooli, kus publiku rõõmuks kõlasid kontserdid sarjast
“Elav muusikaajalugu”.
Tegus aprillikuu on möödanikuks saanud ning kõik õpilased-õpetajad oma mõtetega
maikuus, mil Kiili Kunstide Kooli pere tavapärasest veelgi tihedamas rütmis töötab, sest erinevate kontsertide, konkursside ja näituste kõrval on ees ootamas arvestused ja eksamid,
milleks valmistumine käib juba
praegu täie hooga. | Kiili Kunstide Kool

Alanud on uute õpilaste
vastuvõtt Kiili Kunstide
Kooli
Kiili Kunstide Kool on väga
mitmekülgne kool, kus saab õppida nii muusikat kui kujutavat
kunsti. Käesolevaga kuulutame
välja uute õpilaste vastuvõtu sügisel algavaks õppeaastaks. Täpsemat infot õpetatavate erialade kohta leiab meie kodulehelt
www.kiilikunstidekool.ee.
Uuel õppeaastal koolis õppima asumiseks tuleb õpilase vanemal esitada avaldus digitaalselt e-posti teel sirle@kiilivald.
ee või paberkandjal Nabala tee
12, Kiili. Avalduse vormid on allalaaditavad samuti meie kodulehel www.kiilikunstidekool.ee.
Muusikaosakonna põhiõppesse astumiseks tuleb lastel
sooritada sisseastumiskatsed,
mis toimuvad Kiili Kunstide
Koolis 27. mail kell 16.00. Eelnevalt on õpilasel võimalik koos
vanematega osaleda ka konsultatsioonil, kus tutvustatakse

ülesandeid, mille täitmist katsetel oodatakse. Samuti on samas võimalik esitatda ka täpsustavaid küsimusi nii sisseastumiskatsete kui koolis õppimise kohta. Konsultatsioon toimub
Kiili Kunstide Koolis 19. mail
kell 18.00.
Muusikaosakonna põhiõpe
on ainus suund meie majas, kuhu astumiseks peavad õpilased
tegema sisseastumiskatsed.
Kunstiosakonda, käsikellade
ringi, muusikaosakonna ettevalmistusrühma lasteaias ja beebikooli ja väikelaste laulurühma
saab astuda avalduse alusel ilma katseteta ning vastuvõtt toimub avalduste saabumise järjekorras, kuni kohti jätkub.
Lisainfo kodulehelt www.kiilikunstidekool.ee. Küsimuste
korral võib julgelt pöörduda Kiili Kunstide Kooli õppealajuhataja poole sirle@kiilivald.ee.

SPORDIUUDISED

Kiili vallarahva
VIII sportmängud
Kiili vallarahva VIII sportmängude 5. ja 6. ala – kabe ja
koroona – peeti 12. aprillil Kiili
Gümnaasiumi sööklas ja fuajees.
5. alal – kabes – osales 9 võistkonda, võistkonnas kaks meest
ja üks naine.
Võitlus esikohale oli väga
pingeline. Nii Luige-Sausti kui
ka Kangru võistkonnad kogusid
võrdselt 40 p, kuid paremus teisel laual kindlustas esikoha Luige-Sausti võistkonnale, koosseisus Arno Uutma, Eido Üksvärav,
Andra Perv. Eelmise aasta võitja Kangru seekord teisel kohal –
Urmo Ilves, Siim Rannik, Kärt Ilja. Uskumatu kõva andmine käis
kolmanda koha peale, kus lõpuks jäi kolmandat ja kuuendat
kohta lahutama vaid 2 punkti!
Üllatava kolmanda koha võitis
seekord 25 p Kiili 2 võistkond,
koosseisus Kallo Keelmann, Üllar Aun, Pille Laev. Järgnesid: 4.
Kiili I 24 p, 5. Maksimaa 23 p, 6.
Lähtse 23 p, 7. Kiili Gümnaasium
18 p, 8. Kiili Keerulised 11 p, 9.
Nabala-Paekna 10 p.
6. alal – koroonas – osales 9
võistkonda, võistkonnas kaks
meest ja üks naine – võitis samuti Luige-Sausti võistkond –
Indrek Oopkaup, Ants Oopkaup,
Marcella Tammes kogusid 36
punkti. Kiili 2 võistkond – Kaupo Kütt, Risto Saarjärv, Anne
Nurmetalo – kogusid 32 p ja
saavutasid teise koha, ning auhinnaline kolmas koht kuulus
27 p Nabala-Paekna võistkonnale, koosseisus Jaan Sinisaar,
Kardo Valdna, Helen Valdna.
Järgnesid: 4. Kiili I 27 p, 5. Lähtse 24 p, 6. F-Team 21 p, 7. Kiili
Gümnaasium 18 p, 8. Kangru 17
p, 9. Maksimaa 14 p.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 6. ala:
1. Kiili 2
56 p.
2. Luige-Sausti
43 p.
3. Kangru
43 p.
4. Kiili 1
40 p.
5.Vaela-Mõisaküla 38 p.
6. Nabala-Paekna
36 p.
7. Lähtse
30 p.
8. Kiili Gümnaasium 29 p.
9. F-Team
29 p.
10. Maksimaa
25 p.
11. Kiili Keerulised 12 p.

Võrkpall
Tallinna meistrivõistlustel
meestele kaotas Kiili SK meeskond 1/8 finaalis 1:3 meeskonnale Läätsed.com ja kukkus edasisest konkurentsist välja. TTÜ/
Kiili meeskond võitis aga 1/8 finaalis 3:0 Seltskond meeskonda, veerandfinaalis võideti 3:0
Wilsons meeskonda ja poolfinaalis võideti kahes mängus
TLÜ meeskonda: Tallinnas võideti 3:1 ning kodusaalis Kiilis
3:0 ( 27:25, 25:23, 25:23 ) ning
pääseti finaali! Jess! Edu neile!

Korvpall
Tallinna Kossuliiga B-divisjoni 1/8 finaali korduskohtumises Kiilis pidi Kiili SK meeskond
võitma Jokker meeskonda vähe-

Fotod: Kaupo Kütt

Vallarahva sportmängude 5. ala, kabe

...ja 6. ala, koroona.

malt 8 punktiga, et pääseda veerandfinaali. Tegu oli täiesti võidetava vastasega, Kiili mehed
juhtisidki vahepeal juba 12
punktiga, kuid lõpp läks jällegi
nihu, kui vastased panid Euroliiiga kaitse peale, ei suudetud
külma närvi hoida ja lõpuks tuli isegi 76:77 peksa saada. Kahju! (Milvert Vaaks 20 p, Siim Palu 14 p, Raul Kõiv 12 p, Alari Kasemaa 11 p).
Kuid kohtumistes kohtadele
9.-16. on ennast tublilt motiveerida suudetud. Esmalt võideti
kodusaalis 77:69 Saare Teed
meeskonda (Ott Põldsaar 14 p,
Kaarel Loo 13 p, Karmo Allikas
13 p, Kris Pulver 10 p), kuigi vabaviskeid visati minu lasteaias
käiva lapselapse Karl-Eriku tasemel – 18/4 ehk 22,2%! – ning
seejärel Tallinnas Häädemeeste Vesi meeskonda napilt 74:73
(Jens Vendel 25 p, Milvert Vaaks
10 p). Vabavisked seekord 24:15
ehk 62,5%. Jäänud on veel üks
mäng – 9.-10. koha peale.
Eesti seenioride meistrivõistlustel 50+ vanuseklassis tuli
Wombatid meeskonnaga Eesti
meistriks Ott Põldsaar. Palju õnne! Otsustavas mängus Tallinnas Sõbra Spordihoones võitis
Wombatid meeskond – mitte
võitis, vaid lausa purustas –
olümpiavõitja Tiit Soku meeskonna Betoonimeister 103:64!
Üleplatsi mees taaskord Ott, kes
viskas rekordilised üheksa
3-punkti viset! Kokku Otilt 32 p.
Peedu Pedaru 28 p, Aleksander
Karavajev 4 p, Sergei Babenko 3
p. Vastasmeeskonnast Rashid
Abeljanov 26 p ja Tiit Sokk 22 p
– kolm 3-punkti viset.
Harjumaa 2015. a meistrivõistlustel korvpallis Kuusalu

spordihoones võitis Kiili SK
meeskond B-alagrupis esmalt
33:21 MC Kolga meeskonda ja
seejärel 34:23 Kose valla meeskonda ning saavutas alagrupis
esikoha. Poolfinaalis tuli kahjuks 29:32 alla vanduda Rae
Koss/Hansaviimistlus meeskonnale, kuid mängus pronksmedalitele võideti jällegi Kose valla
meeskonda, seekord 38:35. Seega 3. koht ja pronksmedalid Kiili SK meeskonnale: Karmo Allikas, Alari Kasemaa, Karmo Kõivutalu, Kaarel Loo, Ott Põldsaar,
Mikk Rannik, Allen Talviste,
Milvert Vaaks, Jens Vendel, Kaupo Kütt. Palju õnne!
Eesti naiste meistrivõistluste 1. finaalmängus kaotas 1182
Tallinn naiskond (Birgit Piibur
9 p) 65:78 Tallinna Ülikool naiskonnale (Janett Perv 8 p). Teises
mängus võitis 1182 Tallinn (Birgit 7 p ja 8 resultatiivset söötu)
omakorda Tallinna Ülikool naiskonda (Janett 5 p) lisaajal 83:80
ja viigistas seeria 1:1.

Motokross
Martin Michelis, Kiili Gümnaasiumi 5C klassi õpilane, lõpetas talvise Adrenalin Arena
sisehalli 3-etapilise krossivõistluse 3. kohaga. Palju õnne!
Kohad: 24.10.2014 2. koht,
2.01.2015 3. koht, 20.03.2015 4.
koht.

Keegel
Linnahalli memoriaalvõistlusel Rae keeglisaalis Peetris saavutas Toomas Vendel tubli 5. koha, Margus Mänd 11. koha, Aivar Hannus 19. koha ja Jens
Vendel 21. koha.

Sulgpall
Aprillis toimusid Eesti 2015.
a seenioride meistrivõistlused
sulgpallis, kust võtsid osa ka Kiili Sulgpalliklubi mängijad.
Meeste paarismängus 35+ vanusegrupis saavutas Ahti Mardo
koos Ott Aaloega 4. koha.
Meeste üksikmängus vanusegrupid 40+ saavutas Kiili Sulgpalliklubi mängija Aare Luigas
4. koha. Meeste paarismängus
vanusegrupis 45+ saavutasid
esikoha ja kuldmedalid Antti
Sepp ja Meelis Tammik ning 3.
koha ehk pronksmedalid Margus Varres ja Ian Schimanski.
Palju õnne!

Kergejõustik
Eesti 2015. a veteranide talvistel meistrivõistlustel saavutas meeste 800 m jooksus hõbemedali Rain Ridalaan. Palju õnne!

Jalgrattasport
Eesti Rahva Velotuuri 1. etapil – Karksi-Nuia Rattaralli, 71,4
km – saavutas Anti Arumägi 27.
koha.
Team Rattapood CUP – 1.
etapp, Voka – M16 vanuseklassi 2.koht Markus Pajur.

Jooks
Veteranipäeva Sinilillejooksus – 3,2 km – saavutas Elizabeth Jõgi üldarvestuses 61. koha, kuid N16 vanuseklassis 3.
koha, ajaga 12.47,6. Palju õnne!
Peaminister Taavi Rõivase aeg
oli 13.22,1 (peab rohkem harjutama). | Kaupo Kütt
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Kiili vallavalitsus teatab
KANGRU ALEVIKUS LEA TN 9 KINNISTU DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE KIILI VALLAVOLIKOGU 16.04.2015 OTSUSEGA NR 18
Detailplaneeringuga muudetakse maa-alal kehtestatud Suurekivi kinnistu detailplaneeringut Lea tn 9 kinnistu osas. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on Kangru alevikus Lea tn 9 krundile (katastritunnusega 30401:001:1253), 1929 m2 suurusele maa-alale, Suurekivi
detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse osaline muutmine ning
ehitusõiguse määramine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu või ühe
kuni 2 korteriga elamu ehk paarismaja ja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks, lubatud suurima ehitisealuse pinnaga krundil
kokku kuni 260 m2 ning hoonestusala suurendamine ja kohustusliku
ehitusjoone muutmine Lea tänava poolt senise 16,40 m asemel 10,00
m kaugusele ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

KÕSSI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE KIILI
VALLAVOLIKOGU 16.04.2015 OTSUSEGA NR 19
Planeeritava maa-ala suurus on 8,76 ha. Ehitisregistri andmetel paikneb Kõssi katastriüksusel üks rajatis ning kolm hoonet. Rajatisest asub
Kõssi katastriüksusel puurkaev (ehitisregistri koodiga 220424328).
Hoonetest asuvad Kõssi katastriüksusel elamu (ehitisregistri koodiga
116061261, ehitisealuse pinnaga 365 m2); ait (ehitisregistri koodiga
116061263, ehitisealuse pinnaga 47 m2) ning kuur (ehitisregistri koodiga 116061262, ehitisealuse pinnaga 89 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Kõssi maaüksuse (katastritunnus
30401:003:0515) jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks
ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Olemasolevad
ehitised jäävad planeeringu järgselt maatulundusmaa sihtotstarbega
krundile, millele detailplaneeringuga ehitusõigust lisaks ei kavandata.
Detailplaneeringuga seatakse moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning
kahe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse
planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja
tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.
Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib
detailplaneeringu koostamise kohustus ning kehtib reegel: üks elamu
2 ha kohta. Detailplaneeringuga jagatakse Kõssi maaüksus (katastritunnus 30401:003:0515) üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks
(pindala 4429 m2) ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks (pindala 83218 m2).

TEADE PEREMEHETU EHITISE ARVELEVÕTMISE KOHTA
Kiili Vallavalitsus teatab, et Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr
211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punktide 8 ja 9
kohaselt on alustanud peremehetu ehituse hõivamise menetlust Kiili
vallas Paekna külas Lepiku katastriüksusega (katastritunnus
30401:002:0289), Tormi katastriüksusega (katastritunnus
30401:002:0288) ja Pääsu katastriüksusega (katastritunnus
30401:002:0328) piirneval alal asuva pumpla hoone osas.
Ehitise viimane teadaolev omanik oli kolhoos “Rahva Võit”.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse
kohta, esitada need kirjalikult ning dokumentaalselt tõestatuna
18.06.2015 Kiili Vallavalitsusele aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev 75401,
Kiili vald, Harju maakond või e-posti teel info@kiilivald.ee.

LÄHTSE KÜLAS ANNUKSEMAA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
KIILI VALLAVALITSUSE 07.04.2015 KORRALDUSEGA NR 205
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 8,38 ha. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Lähtse külas Annuksemaa (katastritunnus 30401:003:
0634) katastriüksuse kruntideks jagamine ning Jalaka tänav T1 (katastritunnus 30401:003:0595) katastriüksuse piiride muutmine. Detailplaneeringuga määratakse kruntidele ehitusõigus kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega
varustamine.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE
TEADE
07.04.2015 korraldusega nr 205 “Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni olulist suurenemist. Detailplaneeringus käsitleda maanteelt lähtuva mürataseme ja õhusaastuse muutumist (sh kumulatiivne
mõju) ja vajadusel näha ette leevendusmeetmed. Keskkonnalubade
vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus. Kui detailplaneeringu menetlemise käigus selgub täiendavaid, olulisi asjaolusid või fakte, on vallavalitsusel õigus algatada KSH menetlus;
2. lähtudes detailplaneeringu ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonna-

mõju, kui detailplaneeringus nähakse ette ja planeeringu elluviimisel
rakendatakse võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavaid
leevendusmeetmed, sh ala kuivenduse projekteerimine ja selle välja
ehitamine enne elamutele ehituslubade väljastamist. Tegevusega
kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt suhteliselt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse
detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud
nõudeid;
3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisel ei kaasne olulist negatiivset mõju
planeeringuala ümbritsevale keskkonnale;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid
loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid , mida planeeringuga
kavandatav tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega
kultuuripärandi;
6. detailplaneeringu ala lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust
ning alal ei ole registreeritud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud
keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse
ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Valgustuse
negatiivset mõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega elamute
poole. Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näit tolm) võib esineda
ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses
jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
8. kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete
muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse
ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel kehtestatud nõudeid.
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 8,38 ha, maa-ala kirjeldus on
esitatud lisas nr 1. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Annuksemaa (katastritunnus 30401:003:0634) katastriüksuse kruntideks
jagamine ning Jalaka tänav T1 (katastritunnus 30401:003:0595) katastriüksuse piiride muutmine. Detailplaneeringuga määratakse kruntidele ehitusõigus kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning
lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostajate ei ole veel teada. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala
tee 2a, Kiili alev, tel 679 0260). Detailplaneeringu kehtestaja on Kiili
Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee
2a, Kiili alev, vallaarhitekt Anne Margusoo, tel 679 0272 või info
679 0260) 07.-24.04.2015.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE
TEADE
16.04.2015 otsusega nr 19 “Lähtse külas Kõssi maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase, õhu saastatust, olulistjäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest
ja maakasutusest, ei põhjusta kavandatavas mahus ehitiste rajamine
ning sihtotstarbeline kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju,
kui detailplaneeringus nähakse ette võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks leevendusmeetmed. Tegevusega kaasnevad võimalikud
mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000
võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara. Vältimaks negatiivseid mõjusid Kõssi kü läheduses paiknevale arheoloogiamälestisele, tuleb kavandatav tegevus kooskõlastada Muinsuskaitse
ametiga;
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud
jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku
tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse
ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni
võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas
koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
8. planeeritaval alal asuva katastriüksuse maakasutuse (sihtotstarbe)
muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste
projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid;
9. Muinsuskaitseamet nõustub Lähtse külas asuva Kõssi katastriüksuse
(30401:003:0515) detailplaneeringu algatamisega ning detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise mittealgatamisega. Detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga;
10. Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla osakonna hinnangul ei kaasne
planeeritava tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju KeHJS § 5

mõistes ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse §
9 lg 2 p 8 kohaselt planeeringumenetluse käigus.
Planeeritava maa-ala suurus on 8,76 ha. Ehitisregistri andmetel paikneb Kõssi katastriüksusel üks rajatis ning kolm hoonet. Rajatisest asub
Kõssi katastriüksusel puurkaev (ehitisregistri koodiga 220424328).
Hoonetest asuvad Kõssi katastriüksusel elamu (ehitisregistri koodiga
116061261, ehitisealuse pinnaga 365 m2); ait (ehitisregistri koodiga
116061263, ehitisealuse pinnaga 47 m2) ning kuur (ehitisregistri koodiga 116061262, ehitisealuse pinnaga 89 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Kõssi maaüksuse (katastritunnus
30401:003:0515) jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks
ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Olemasolevad
ehitised jäävad planeeringu järgselt maatulundusmaa sihtotstarbega
krundile, millele detailplaneeringuga ehitusõigust lisaks ei kavandata.
Detailplaneeringuga seatakse moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning
kahe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse
planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja
tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostaja on Hirundo OÜ. Detailplaneeringu koostamise algataja, koostaja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus
(Nabala tee 2a, Kiili alev, tel. 679 0260). Detailplaneeringu kehtestaja
on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee
2a, Kiili alev, vallaarhitekt Anne Margusoo, tel 679 0272 või info
679 0260) 20.04.-04.05.2015.

LUIGE ALEVIKUS TAMME TN 9, TAMME TN 15, TAMME TN 17, TAMME
TÄNAV T1 DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE KIILI VALLAVALITSUSE 21.04.2015 KORRALDUSEGA NR 248
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 1,73 ha. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus
30402:001:0004) ja Tamme tn 15 (katastritunnus 30402:001:0051) katastriüksuste kruntideks jagamine ning Tamme tn 17 (katastritunnus
30402:001:0050) ja Tamme tänav T1 (katastritunnus 30402:001:0101)
katastriüksuste piiride muutmine. Detailplaneeringuga seatakse Tamme tn 9 ja Tamme tn 15 kruntidele ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks.
Tamme tn 17 katastriüksusele ehitusõigust juurde ei kavandata. Lisaks
lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE
TEADE
21.04.2015 korraldusega nr 248 “Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn
15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegilist hindamist, sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni olulist suurenemist. Põhjavee kaitseks tuleb tagada olemasoleva puurkaevu kaitsetsoon ja järgida tegevuste piiranguid antud
alal;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest
ja maakasutusest, ei põhjusta kavandatavas mahus ehitiste rajamine
ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset
keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks leevendusmeetmed, sh tuleohutuse
tagamine. 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;
3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid
loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Maastikuliselt väärtuslikud ja tundlikud alad jäävad detailplaneeringu alast lääne suunas (raba) ja kavandatud tegevused neid eeldatavalt oluliselt ei mõjuta;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega
kultuuripärandit;
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud
jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku
tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse
ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest, kuid seda
saab vähendada valgustuse suunamisega elamutele ja valgusti tööaja
piiramisega. Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti
on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
8. kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete
muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste
projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
–>
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Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 1,73 ha. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus
30402:001:0004) ja Tamme tn 15 (katastritunnus 30402:001:0051)
katastriüksuste kruntideks jagamine ning Tamme tn 17 (katastritunnus 30402:001:0050) ja Tamme tänav T1 (katastritunnus
30402:001:0101) katastriüksuste piiride muutmine. Detailplaneeringuga seatakse Tamme tn 9 ja Tamme tn 15 kruntidele ehitusõigus
ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Tamme tn 17 katastriüksusele ehitusõigust
juurde ei kavandata. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostaja on FE Arhitektid OÜ. Detailplaneeringu
koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus
(Nabala tee 2a, Kiili alev, tel 679 0260). Detailplaneeringu kehtestaja
on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee
2a, Kiili alev, vallaarhitekt Anne Margusoo, tel 679 0272 või info
679 0260) alates 22.04-08.05.2015.

LUIGE ALEVIKUS KAARE TN 7 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE
ALGATAMINE KIILI VALLAVALITSUSE 21.04.2015 KORRALDUSEGA
NR 249
Planeeritava maa-ala suurus on 2562 m2. Ehitisregistri andmetel
paikneb Kaare tn 7 katastriüksusel 1 ehitis – üksikelamu (ehitisregistri koodiga 120554664, ehitisealuse pinnaga 204 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Kaare tn 7 katastriüksuse (katastritunnus 30404:017:0830) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele
elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE TEADE
21.04.2015 korraldusega nr 249 “Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist. Keskkonnalubade vajadust
tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kavandatavas mahus ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas eeldatavalt
olulist negatiivset keskkonnamõju. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta loodusvarade taastumisvõime ega looduskeskkonna vastupanuvõime ületamist,
sest planeeringuala ja lähiala on juba inimtegevuse poolt oluliselt
mõjutatud (muudetud) keskkond. Kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid
loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida detail planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega
kultuuripärandit;
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, mõningast valgusreostust tekib ala valgustamisest. Valgustuse negatiivset mõju saab vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see ei häiriks naabreid. Mõningast vibratsiooni
võib esineda ehitustegevuse käigus;
8. kavandatav tegevus tegevus ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
Planeeritava maa-ala suurus on 2562 m2. Ehitisregistri andmetel
paikneb Kaare tn 7 katastriüksusel üks ehitis – üksikelamu (ehitisregistri koodiga 120554664, ehitisealuse pinnaga 204 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Kaare tn 7 katastriüksuse
(katastritunnus 30404:017:0830) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostaja on Optimal Projekt OÜ. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus
(Nabala tee 2a, Kiili alev, tel 679 0260). Detailplaneeringu kehtestaja
on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee
2a, Kiili alev, vallaarhitekt Anne Margusoo, tel 679 0272 või info
679 0260) 22.04.-08.05.2015.

Rail Balticu raames viiakse läbi arheoloogiline uuring
Rail Balticu planeerimise osana kuulutas tehnilise järelevalve amet koostöös muinsuskaitseametiga välja kümnendi suurima arheoloogiliste uuringute
läbiviimise hanke.
Tänavu suvel ja sügisel on
plaanis teha maastikuseiret ja
väljakaevamisi kokku kuni 40
maa-alal, kust võib eelduste kohaselt tulla väärtuslikke leide.
“Tegu on uuringute teise etapiga, mis viib spetsialistid arhiivist loodusesse,” ütles muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas.
“Uuringute esimese etapi käigus vaadati läbi sadu arhiividokumente, mida võeti arvesse ka

erinevate Rail Balticu trassialternatiivide võrdluse koostamisel.
Äsja väljakuulutatud hanke
raames tehakse väljakaevamisi
paikades, kust arhiividokumentidele tuginedes võib eeldada
arheolooge huvitavaid leide.”
Tänavuste uuringute käigus
on kavas kaevata läbi üks kivikalme Raplamaal, kaardistada
ja täpsustada andmeid kadunud
kalmistute, muistsete elu-, tööja pühapaikade kohta ning uurida vanu teid ja sillakohtasid.
Lisaks professionaalsetele arheoloogidele kaasatakse võimalusel ka hobiotsijaid, kes on läbinud koolituse ja saanud muin-

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Aprill 2015
Kiili Vallavolikogu määrus nr 10 Kiili Vallavolikogu 23.09.2010 määruse nr 14 “Kiili vallaeelarvest kodanikuühenduste toetamise kord”
muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 18 Kangru alevikus
Lea tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 19 Lähtse külas
Kõssi maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 20 Ehitiste peremehetuse tuvastamine Sookaera külas.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 21 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Väljamäe tee T20.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
24. märts 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 183 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Sangari tn 10, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 184 Projekteerimistingimuste määramine elektrivarustuse
projekteerimiseks Sausti katoodkaitsejaam,
Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 185 Ehitusloa väljastamine aiamaja laiendamiseks Kuu tn 56,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 186 Ehitusloa väljastamine ehitise (Kurna-Tuhala tee tänavavalgustuse elektrivarustus) püstitamiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 187 Kasutusloa
väljastamine ehitisele(üksikelamu) Allika tn
22, Kiili alevik.
31. märts 2015
Vallavalitsuse korraldus 190 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Lundu, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 191 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Randvee, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 192 Projekteerimistingimuste määramine elektrivarustuse
projekteerimiseks Randvee, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 193 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Padi tn
12, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 194 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise (piirdeaed) püstitamiseks Padi tn 12, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 195 Kasutusloa
väljastamine ehitisele Kivila tn 10, Kangru
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 196 Kasutusloa
väljastamine ehitisele Metsa tn 7, Kiili alev.
7. aprill 2015
Vallavalitsuse korraldus 206 Projekteerimistingimuste määramine elektrivarustuse projekteerimiseks Ristiku tn 18, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 207 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Rooli tn 11, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 208 Ehitusloa väljastamine üksikelamu laiendamiseks Vahtra
tn 2, Kiili alev.

suskaitseametilt kultuuriväärtusega asja otsimise loa.
Uuringu raames viiakse läbi
maastikuseiret ja väikesemahulisi väljakaevamisi erinevates
paikades kogu tulevase Rail Balticu trassi ulatuses. Uuringu tulemused võetakse aluseks raudtee projekteerimisel ning hilisemal ehitamisel.
“Tegu on ühe mastaapsema
arheoloogilise uuringuga meie
ajaloos. Usume, et leiud ja nende süsteemne uurimine annavad meile täpsema pildi esivanemate tegemistest tänasel
Harjumaal, Raplamaal ja Pärnumaal,” on Ulla Kadakas uuringu
tulemuste osas optimistlik.

Vallavalitsuse korraldus nr 209 Ehitusloa väljastamine ehitise (abihoone) püstitamiseks
Vahtra tn 2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 210 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (kaksikelamu) Toominga tn 9, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 211 Kasutusloa väljastamine ehitisele Lageda tee 40, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 205 Lähtse külas
Annuksemaa detailplaneeringu koostamise
algatamine.
14. aprill 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 217 Projekteerimistingimuste määramine ehitise küttesüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
Miku tee 8, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 218 Projekteerimistingimuste määramine ehitise küttesüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
Maksimäe tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 219 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
Künka, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 220 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
Tammetalu tn 39, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 221 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemi muutmiseks Maksimäe tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 222 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (kaksikelamu sektsioon) Lageda tee 38, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 223 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (kaksikelamu sektsioon) Lageda tee 13, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 224 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (kaksikelamu sektsioon) Lageda tee 11, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 225 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lageda
tee 12, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 226 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (Kurna tee tänavavalgustuse elektrivarustus) Kurna tee T1, Kiili
alev.
21. aprill 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 235 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Purje tn 5, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 236 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Kuu tn 51, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 237 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Pähklisalu, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 238 Projekteerimistingimuste määramine ehitise küttesüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
Kase tn 12, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 239 Projekteerimistingimuste määramine Oksa tn 14 elektrivarustuse projekteerimiseks Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 240 Projekteerimistingimuste määramine rajatise (Saarteraba lõkkekoht) projekteerimiseks Viimsi metskond 202, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 241 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Kaasiku
tn 26, Luige alevik.

Hankega leitakse töö läbiviija eeldatavalt mai lõpuks ja uuringud algavad juunikuus. | Anu
Võlma, tehnilise järelevalve ameti
avalike suhete peaspetsialist
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Vallavalitsuse korraldus nr 242 Ehitusloa väljastamine aiamaja laiendamiseks Meremehe
tn 9, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 243 Ehitusloa väljastamine ehitise (Saarte raba lõkkekoht)
püstitamiseks Viimsi metskond 202, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 244 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemi muutmiseks Rukkilille tn 8-1, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 245 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemi muutmiseks Kase tn 12, Kiili alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 246 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise(Abihoone-kasvuhoone) laiendamiseks Meremehe tn 9, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 247 Kasutusloa
väljastamine ehitisele(üksikelamu) Tammetalu tn 61, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 248 Luige alevikus
Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 249 Luige alevikus
Kaare tn 7 detailplaneeringu koostamise algatamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
24. märts 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 188 Arvamuse
andmine jäätmeloa taotlusele, AS Mustamäe
Haljastus.
Vallavalitsuse korraldus nr 189 Puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Toajaagu, Sookaera küla.
31. märts 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 199 Pargi katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 200 Nellise ja Teemaa katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 201 Kinnistu ostueesõigusest loobumine, Noormäe.
Vallavalitsuse korraldus nr 202 Arvamuse
andmine jäätmeloa taotlusele, OÜ Vialine
Recycling
7. aprill 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 213 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Väljamäe
põik T20.
Vallavalitsuse korraldus nr 214 Maa riigi
omandisse jätmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 215 Katastriüksuse
jagamine, Merikese.
Vallavalitsuse korraldus nr 216 Katastriüksuse
jagamine, Uus-Kase.
14. aprill 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 231 Katastriüksuse
jagamine, Noormäe.
Vallavalitsuse korraldus nr 232 Peremehetuks
ehitiseks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 233 Arvamuse
andmine jäätmeloa taotlusele, Ecodiesel OÜ.
Muud küsimused
31. märts 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 204 Hankeplaani
kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA
SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, KIILI ALEV
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PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. www.kütteladu.ee
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn.

ERAKUULUTUSED

ATKO Liinid pakub tööd bussijuhtidele Harju
maakonna liinidel algusega Loksalt, Keilast
ja Maardust. Vajalik elukoht piirkonnas. Info
tel 627 2713, 5552 2010
Haljastus- ja aiakujundusprojektid. Küsi
pakkumist tel 5620 8864 või hele@linnart.
ee. Vaata ka lisaks linnart.ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 €/minut. Vt ka ennustus.ee
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike
puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel
5626 3857, www.arbormen.ee
Koguja ostab vanu (enne 1940) postkaarte
ja fotosid 5 €/tk: kohtade vaated,
sündmused jm (ka kasutatuid). Tel
528 2330
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Luige Kiirtoitlustus pakub tööd suvehooajaks
klienditeenindajale. Tel 5348 3223
Müüa kuivad ja märjad küttepuud. Info tel
5349 2730, 5562 1018, kyttepuud@gmail.
com
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
okaspuu klots 5-20 cm, lepaklots 5-20 cm,
kaseklots 5-20 cm, lepp 30 cm, kask 30
cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel. Alates 50st kotist on transport
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine tel
5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.
unitedexpo.ee
Müüa liiva, killustikku, mulda, sõnnikut,
kruusa ja asfaldipuru kohaleveoga. Tel
507 9362
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega,
lepp 32 €/rm, metsakuiv okaspuu 32 €/
rm, kask 37 €/rm. Tel 509 9598
Müüa männiistikud potis, taimede kõrgus
35-65 cm, pakume ka taimede transporti.
Tel 55925118
Müüa sõnnikut (7 t 150 €, 15 t 220 €),
mulda, killustikku, liiva. Tel 5697 1079,
taluaed@hot.ee
Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel 5569 9796, 5551 8498.
Nostalgiakaup ostab nõukogudeaegset
vanavara. Tel 514 0618
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja

saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551
2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan 6 t kallutava käru 2PTS6, Zil'i
haagise GKB819. Tel 5694 0400
Ostan kasvavat lepavõsa käsitöö valmistamiseks, kokkuleppel ka langetamiseks ja
koorimiseks. Hinnaks 30 senti meeter. Tel
565 8482, Udo
Ostan KM-kohuslase firma. Tel 5888 8088
Ostan ära Teie kasutu sõiduki. Tel
5695 5775

PAKUME TÖÖD KEELETOIMETAJALE
Seoses töömahu
kasvuga pakub Harjumaa
Ühinenud Meedia tööd keeletoimetajale.
Tööülesanneteks maakonnalehe Harju Elu ja
vallalehtede keeleline toimetamine.
Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset
tööd arenevas kollektiivis, konkurentsivõimelist
palka, tööpaika kesklinna läheduses.
Kandidaadilt ootame filoloogilist kõrgharidust, kasuks tuleb ajakirjanduses töötamise kogemus.
CV koos palgasooviga saada
aadressil ylo@harjuelu.ee.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee
Pakun tööd kraanaga veoautojuhile.
Tööpiirkond Tallinn, Harjumaa. Tel 528 9420
Pottsepatööd, meistril kutsetunnistus ja suur
kogemus. Tel 5836 9820
Sauel asuv Roadservice OÜ otsib liikluskorraldajaid ja -reguleerijaid. Liikluskorraldajal
vajalik B-kategooria luba. Lisainfo tel
5198 7058, mari@roadservice.ee
Seoses töömahu suurenemisega otsib tööriideid õmblev firma oma kollektiivi õmblejaid. Asukoht Klooga. Telefon 5364 2927
Soodsaima hinnaga saematerjal – küsi
hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520
Tark majaomanik ei looda korduvalt soojale
talvele, vaid “Süstib seinad soojaks”: www.
therm.ee, tel 5660 6010
Tänavakivi paigaldus ja müük, aedade ehitus
ja haljastus. Tel 551 9855, 558 8842, www.
kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.com
Vanatehnikahuviline ostab vanaaegsete
jalgrataste ja sääreväristajate varuosi. Võib
pakkuda ka tervikuna. Tel 510 2349
Väikeveod kuni 2,5 t. Müüa killustikku, liiva,
mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast,
asfaldipuru ja freesturvast kohaletoomisega.
Tellija materjalide vedu. Tel 509 2936
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liikumispunktides ning teeme
santehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva. Koostame ehitusprojekte ning teostame geodeetilisi
mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel 5850 4300

Reklaamipinna broneerimine
ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee, tel 646 2214.

KIILI ÕPILASMALEV 2015
2015. a Kiili õpilasmalev toimub
29. juunist 10. juulini.
Kui oled maleva toimumise ajaks vähemalt 13-aastane Kiili valla noor, siis on
sul võimalus kandideerida õpilasmalevasse. Sooviavalduse saad Kiili valla
noortekeskusest või kirjutades aadressil noortekas@kiilivald.ee. Avaldusi võetakse vastu 15. maini.
13-14a vanuse malevlase tööpäeva pikkus on 4 tundi, 15-17a vanuse malevlase tööpäeva pikkus on 6 tundi.
Töötasu 2,34 eurot tunnis (bruto).
Malevlastele on tagatud toitlustamine
lõunapausil. Malevlaste ülesanneteks on
erinevad heakorratööd Kiili vallas.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitust,
septikute, mahutite paigaldust, pinnasetöid, kändude
juurimist ning kivi- ja tänavakatete ehitustöid ning
omanikujärelevalve teenuse osutamist. OÜ Tarindiprof, 512 1790, Siim

Teostame ehitus- ja
remonditöid

Üldehitus – katused, räästad,
vintskapid, betoonitööd,
fassaadid, terassid, palkmajad
jooniste järgi. Siseviimistlus –
plaatimine, värvimine, kips,
seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume Teile parima
lahenduse! Tel 5897 6656 /
meelisehitus@gmail.com

