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Harju kauneim maakodu asub Vaelas
Kui uude koju koliti, oli ümberringi viljapõld, nüüd on naabrid.
Maale elama, oma ideid teoks
tegema – nii võib lühidalt kokku võtta põhjuse, miks Urmas
Kreegi kolis perega tosin aastat
tagasi Tallinnast Mustamäe korterist Kiili valda Vaelasse. Mitte
kaugele linnast, kuid siiski kohta, kus sai hakata looma päris
oma kodu. Tänavu valiti Kreegi
pere kodu Harju kauneimaks
maakoduks.
Kõik sai alguse aastatuhande
vahetuse paiku, kui pereisa Urmas asus Tallinna ümbruses otsima kohta, kuhu luua perele
uus kodu. “Tahtmine oli suur,
pääseda korterist,” meenutab ta.
“Mõte oli selles, et tahaks kohe
suuremat krunti, et oleks mängumaad, kus oma mõtteid ja
loomingulist potentsiaali kasutada õue kujundamisel.”
Sobiva koha leidmine aga
võttis kauem aega, kui võis arvata. Alles peale kolmeaastast
otsingut leidis ta sobiva paiga
Vaelas, Kiili alevist kilomeetri-kahe kauguselt. Kohas, kus
praegu asub maakonna kauneim
maakodu, lainetas siis viljapõld.
Tegu oli endise Rahva Võidu
kolhoosi maadega, kus rentnikud vilja kasvatasid. Metsaäärne krunt, mis oli sobiva hinnaga müügis, hakkas Urmas Kreegile meeldima. “Siis sai viljakasvatajatele öeldud, et ärge siia
enam vilja külvake,” muigab ta.
“Krundi ümber aga jätkas kombain tööd, nagu poleks midagi
juhtunud.” Krunt oli parajalt
suur, täpselt hektar.
Ümberringi oli tühjus. Lähim
maja oli ettevõtte Efekt tootmishoone. Elumaju ligidal polnud.
Aastal 2015 on aga perekond
Kreegi maja juures terve asum.
Oti on selle asumi nimi, maju
on kümneid ja kümneid. Ja neid
kerkib veel juurde, sest Kiili
poole jäävale maalapile kerkib
praegu uusarendus. Asumis on
aktiivne külaselts, korrastatakse ümbrust, rajatakse mänguväljakuid ja elu keeb. Kunagine
viljapõld on muutunud hooldatud aedadega elamupiirkonnaks.
“Ei uskunud, et 12 aastaga
ümbrus nii kiiresti muutub. Kolisin hajaasustusalale, nüüd elan
tiheasustusalal,” ütleb Urmas
Kreegi. “Aga mul pole selle vastu midagi.”
Tühjale maale
See aeg polnud siis veel saabunud, kui hakati põlglikult rääkima “põllu peale elama kolimisest”. Aga just põllu peale asus
Kreegi pere elamist rajama. Tuttavad, kes krunti vaatamas käisid, ahhetasid, et kuidas nii üksi, naabreid polegi, kas ei karda

Fotod: Marko Tooming

Urmas Kreegi tegi teoks oma unistuse ja kolis perega linnakorterist kohta, kus sai luua päris oma kodu – maja, sauna ning suure aia.

Kiviktaimlaid on Kreegi pere aias mitu. Pildil olev taimla on rajatud
paekivist.

jne. “Nende jaoks tundus see jabur. Aga hiljem, kui meile naabrid tekkisid, siis samad inimesed imestasid, et pagan, sul
naabrid nii lähedal, privaatsust
polegi,” muigab pereisa Urmas.
Kreegi pere kolis majja 2003.
aastal. Maja projekti otsis Urmas
Kreegi internetist, sattus peale
majale, mis mõeldud ehitamiseks Texase osariiki. Laiad räästad, et päike sisse ei paistaks.
Urmas Kreegile aga hakkas projekt meeldima, sest maja oli terrassiga, nagu endalgi südames
soov.

Teine kindel soov oli, et saun
peab asuma eraldi majas. Sest,
nagu pereisa ütleb, sauna ikka
minnakse, see tähendab, et lähed sauna üle õue, mitte kõrvaltuppa.
Kuid tema suurim kirg on ikkagi õue kujundamine.
Loominguline rõõm
Algusaastatel läks kõige rohkem
energiat puude ja põõsaste istutamisele, et tekiks õue-tunne,
et poleks enam lihtsalt põllumaa, meenutab pereisa. Tuulega on lagedal maal probleeme

Majatagune terrass oli Kreegi pere kindel soov.

ARVAMUS
MARET VÄLJA
HARJU MAAVALITSUSE ARENGUTALITUSE PEASPETSIALIST
Harjumaa kauneima maakodu tiitliga pärjatud kodu võlus oma avaruse ja voolavusega. Iluaed vaheldub maitsekalt köögivilja- ja puuviljaaiaga. Maakodule kohaselt on seal ruumi lastele nii pallimängudeks
kui jalgrattasõiduks. Korrastatud metsaveerele on rajatud lõkkeplats.
Just taotletud terviklikkuse tajumine sai komisjoni otsuse langetamisel määravaks.

siiani, kuid puud kasvavad iga
aastaga ning pakuvad aina rohkem varju. Ja nüüd on ka naabrid, kes samuti haljastusega tegelevad, puid-põõsaid istutavad.
Puud-põõsad on pärit aian-

ditest, puukoolidest ja osa ka otse metsast: Urmas kaevas pöidlajämedused vitsad maast välja
ja istutas enda aeda. Seetõttu on
õuel palju metsapuid.
“Haljastus on selle mõttega

tehtud, et oleks tuulevari, samas
ka silmale ilus vaadata; et terrassil istudes oleks hea vaade,
samas varjaks piisavalt võõraste pilkude eest,” iseloomustab
Urmas Kreegi. “Lõuna suunal on
madalamad põõsad, et ei hakkaks päikest varjama.”
Nii maja ees kui taga jäävad
silma kiviktaimlad. Maja taga
kasvavad taimed põllukividel,
maja ees paekivil. Kogu kivi on
pärit sealtsamast Vaelast. Kive
on endiste põldude kõrval metsaservas endiselt hulgi, küllap
kunagi koristati seal põlde kividest, pakub Urmas Kreegi.
Lõpuks tulebki välja, et vaatamata esmamuljele, et tegu on
kohaliku mõisniku elukohaga,
on suur osa õue kujunduselementidest pärit sealtsamast, kunagiselt põllult või kohalikust
metsast. “Ma ei kuulu jõukate
hulka ja eesmärk polegi olnud
jõukurit esitada,” ütleb pereisa.
“Pigem oleme maalähedast kodu tahtnud teha.”
Tema ise toas ei püsi, tahtmine aias teha ja toimetada on
lihtsalt nii suur. “Abikaasa ongi
hädas, et toas on nii mõnigi asi
veel pooleli seetõttu, et mees ei
taha toas olla,” muigab Urmas
Kreegi. Tosin aastat Vaelas elamist pole aias tegutsemise indu
vähendanud. Nüüd saab lihtsalt
asja rahulikumalt võtta – enam
pole suuri istutustöid ega rasket ehitamist. Nüüd saab rahulikult terrassil istuda ja mõelda,
mida järgmiseks võiks teha.
Hooajalised aiatööd – niitmine,
puude-põõsaste piiramine, rohimine, kastmine – tuleb muidugi ära teha, kuid sellele kulub
nädalas 4-5 tundi. Neid töid ei
pea tegema üksi, olulise panuse annavad ka abikaasa ja lapsed.
Kui Kauni Kodu maakondlik
komisjon Kreegi perel külas
käis, siis avaldas neile muljet
tervik. Et kõik on paigas, nii nagu peab. Kuid professionaalse
kujundaja kätt siin mängus pole, aia on kujundanud pereisa
eeestvedamisel pere ise. Perenõukogu otsustab, kuidas teeme, ütleb Urmas Kreegi. “Profi
abi pole kasutanud, sest mulle
on tähtis enda ideede realiseerimine,” põhjendab ta. “Muidu
muutuksin kellegi teise ideeede
teostajaks, aga see pole pooltki
nii huvitav.”
Nüüd on tehtud töö eest tunnustus käes. Ees ootavad veel
kaks olulist käepigistamistseremooniat. Augustis tunnustab
perekond Kreegi tööd president
Ilves, septembris maavanem Rajasalu. | Marko Tooming
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9A klass
Johanna Kristina Artjušin
Hans Joonas
Kristin Juss
Kärt Kodar
Annika Krusimäe
Carmen Krampe
Anni Kurmiste
Kristel Kübarsepp
Kaspar Laks
Maret Luud

Andrus Maripuu
Anastasia Oberg
Kaur Palang
Johannes Pors
Martin Gert Puura
Kevin Raja
Fred Rohi
Katleen Roos
Fred Saaremets
Tauri Tammaru

9B klass
Janete Aas
Kadri-Ann Adra
Jako Amor
Robert Hanga
Annabel Israel
Kevin Jasson
Mai-Ly Kristal
Anni Kuus

Ermo Kuusk
Kevin Kütt
Märtin Laanemets
Annaliisa Mals
Martin Riismann
Helena Vahtramäe
Annagreta Õismaa
Brit Marleen Õismaa

12. klass
Kevin Annion
Ken Areng
Kerth Aun
Otto Keerberg
Sirli Kikas
Maris Kivi
Karmen Klaasen
Mery-Liis Kolbak
Kert Kustavson
Grete Leosk

Kätlin Michelis
Tanel Nigul
Kaija Põder
Berit Põldoja
Helery Põllumägi
Meriliis Raidma
Ragnar Rohumäe
Meri-Ly Sõitja
Relle Zimmermann
Kelly Valdna

Me elame otsival ajastul
Koolihariduse peamine mõte
on valmistada noori ette tulevikuks. Tulevik on aga midagi sellist, mida me veel ei tunne ja
mida võime vaid katkendlikult
aimata, rabeledes üha kiiremini muutuvas olevikus.
Tulevikuks valmistumine ei
tähenda, et peaksime noori ette valmistama internetiks. See
on juba minevik, see on juba
juhtunud. Tänased lapsed hakkavad võib-olla oma elu jooksul
sõitma autopilootsete hõljukitega, kasutama tehislikke kehaosi, vahetama asukohti ilma
füüsilist keha kaasa võtmata jne.
Me ei saa neid otseselt selleks
ette valmistada. Me saame vaid
toetada elukestvat õppimistahet ning avatud ja aruka suhtu-

mise kujunemist kõige uue ja
tundmatu suhtes.
Kes otsustab, milliste tarkuste ja oskustega peaks kool noored ellu saatma? Kas otsustaja
on Euroopa Liit, Eesti riik, kohalik omavalitsus, kool ise või
tundi andev õpetaja? Tegelikult
otsustavad kõik natuke midagi,
aga usun, et palju on kooli ja
eriti palju iga õpetaja teha. Kui
me usaldame õpetajat, kui me
suhtume temasse kui oma ala
professionaali (nagu arsti või juristi), siis toetame sellega olulisel määral laste õppimist ja
arengut.
Usaldus on aga alati kahepoolne, sest õpetaja peab usaldama lapsevanemat ja suutma
õppida noortelt. Jah, meil tuleb

õppida ka noortelt endilt, sest
see, mis meie tänase arusaama
järgi on võõrastav või ei vasta
meie ootustele, võib osutuda tulevikuinimesele oluliseks, et
saaks olla edukas ja oma eluga
toime tulla. Vaid niiviisi, õpikogukonnana toimides, saab iga
kool olla omanäoline ja hea
kool.

Mida me ootasime, kui
tänased lõpetajad
kooli astusid, kas keegi
mäletab?
Seega, me elame otsival ajastul, peame olema avatud ja
suutma kiiresti kohaneda, et toime tulla muutuva maailmaga.
Me elame vaid korra ja tahaksi-

me selle ühe korra vältel olla
õnnelikud. Lisaks isiklikule õnnele tahaksime jääda ellu ka
rahvana.
Parim, mida me selleks teha
saame, on anda oma lastele
maksimaalselt hea haridus.
Meie ees on Kiili Gümnaasiumi tänavused lõpetajad. Edukat
sooritust kinnitavad tunnistused on valmis kirjutatud. Tulemused on üle ootuste väga head.
Gümnaasiumi lõpetas üks õpilane (Meri-Ly Sõitja) kuldmedaliga ja põhikooli kolm õpilast
(Anni Kurmiste, Kaspar Laks,
Maret Luud) kiituskirjaga ja kogu lennu eksamitulemused olid
kõrgetasemelised. Eriliselt tuleks ära märkida, et põhikooli
riiklikul matemaatikaeksamil ei

põrunud keegi ja et kolmandik
tegi eksami hindele “5”.
Gümnaasiumi eksamitulemusi hakatakse võrdlema
üle-eestilistes edetabelites, aga
riigi keskmisega on võrdlustulemused juba laekunud ja need
on väga rõõmustavad. Emakeele eksami üleriigiline keskmine
punktisumma on 67, Kiili Gümnaasiumis 72; matemaatikas
vastavalt 45 ja 54 ning inglise
keeles 67 ja 72. Lisaks saavutas
kolm õpilast inglise keeles (Karmen Klaasen, Kelly Valdna, Meri-Ly Sõitja) ja üks (Kaija Põder)
emakeeles tulemuse üle 90
punkti.
Kiili Gümnaasium ei ela päevast päeva eksamitulemuste nimel või nende hirmus, aga loo-

mulikult pole meil ka ükskõik
sellest, kuidas kool tulemusvõrdlustes välja paistab. Iseküsimus on muidugi see, mis on
või mis ei ole see oodatud tulemus. Mida me ootasime, kui tänased lõpetajad kooli astusid,
kas keegi mäletab?
Sügisel alustab kooliteed 92
esimese klassi õpilast ja ma loodan, et meil jätkub tarkust ja
avatud meelt, et mõelda aastale 2027, st ajale, kui nemad kooli lõpetavad.
Tänan kõiki lõpetajaid ja
nende vanemaid ning kõiki õpetajaid ja koolitöötajaid.
(Koostatud 19.06.2015 lõpuaktustel peetud kõne põhjal) |
Mihkel Rebane, Kiili Gümnaasiumi
direktor

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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Mis tehtud, mis teoksil
Enne suve on asjakohane anda väikene ülevaade suurematest töödest ja projektidest, mis
sellel aastal on kavandatud vallavalitsuse poolt ellu viia või juba realiseerunud. Eeskätt puudutab see teetöid ning vallamaja kompleksis asuvate ruumide
renoveerimist.
Kiili valla 2015. aasta teehoiutööde kavas ära toodud objektidest on juuni lõpu seisuga
valmis Voore tänava osaline
ning Paju ja Saare tänava täielik asfalteerimine, mille rahastamisel tulid vallavalitsusele appi ka piirnevate kinnistute omanikud. Siinkohal tänusõnad nii
kõigile projekti panustanud elanikele kui eraldi nende esindajale Joel Augile.
Renoveeritud on ka lõik Lasteaia tänavast ning sellega koos
rajatud uus 10-kohaline parkla,
mis on lahendanud pikaajalise
parkimisprobleemi Lasteaia 8 ja
10 korruselamute juures. Lasteaia tänav alates Pargi tänava
ristmikust kuni kelgumäe juures asuva kurvini on plaanis ära
pinnata. Sama kehtib Kiili alevis ka Voore tänava lõigu kohta
kuni Toominga tänavani ja osaliselt ka Maksimäe tänava lõpuosa kohta.
Kahjuks on seganud pindamistöödega alustamist vihmased ilmad, aga kindlasti olukord
lähiajal paraneb.
Luige alevikus on topeltpindamiseks ette valmistatud
Mooni, Tulbi ja Lehola tänavad,
sh tõstetud ülespoole teel asuvad kaevuluugid. Varasügisel on
loodetavasti võimalik ära pinnata Väljamäe tee lõik, mis viib
sealse asumi piirilt Rae vallas
asuva Õlleköögi teeni, aga antud projekti realiseerumine sõl-

tub maanteeametist, kes vastavalt lepingule on lubanud teostada pindamiseks vajalikud ettevalmistustööd.
Tänavate asfalteerimistööd
on veel sellel suvel kavas Kangru alevikus Heina tänaval, kusjuures on tegu järjekordse positiivse näitega koostööst – piirnevate kinnistute omanikud katavad tänavavalgustuse rajamise kulu ning vallavalitsus asfalteerimise kulu. Asfalteerimine
on planeeritud ka Heina põik tänavaosal, kus kohalikud elanikud osalevad samuti kulude katmises.
Asfaldi panek jätkub Lähtse
külas Rätsepa teel ning Kiili alevis Ristiku, Allika ning Metsa tänaval, seda samuti elanikepoolse kaasfinatseerimisega. Rätsepas on juunikuus juba teostatud
täiendav kraavide ja truupide
rajamine, et tagada liigvee kindel äravool märjal perioodil. Kiili vallavalitsus tänab siinkohal
kõiki elanikke, kes ka oma krundist väljapoole ulatuva elukeskkonna parandamisel on valmis
oma õla alla panema, ühise jõu
ja rahaga saavad asjad korda
oluliselt kiiremini kui vald seda
üksi suudaks.
Tegeleme kruuskattega
Kiili vallas ei ole ainult tänavad,
vaid ka kruusateed, mille seisukord on paraku väga erinev – kui
nt Siimu-Paali tee ning Kurna
tee, samuti osade Paeknast lõunasse jäävate teede olukord on
hetkel hea või vähemasti rahuldav, siis teised on pärast jaanipäevaseid vihmavalinguid küllalt kehvas seisus (Metsanurga,
Kuke-Ihuvere jne). Vald investeerib kruuskatete taastamisse
vastavalt võimalustele ja loo-

mulikult ka sellele, kui palju on
ühe või teise tee ääres elanikke,
kas seal liigub igapäevaselt koolibuss, st on lastega pered jne.

Vald investeerib
kruuskatete taastamisse vastavalt võimalustele.
Teostatud on teepeenarde
koorimist mitmel teelõigul,
Paekna-Kassaru teel kaevatud
ka täiendav kraav ning paigaldatud teetruup, lõiguti on kavas
kruuskatte taastamisi. Tervikuna jäävad kruusateed siiski suureks probleemiks, kuna paljudel
juhtudel on need rajatud väga
ammustel aegadel otse sohu (nt
pool Nabala-Patika teest, Metsanurga tee) ning nende heasse
seisukorda saamine, rääkimata
kõvakattest, eeldaks väga suuri
investeeringuid, mida vallal
kahjuks ei ole lähiaastatel võimalik teha. Loomulikult tuleb
tagada kõikide teede sõidetavus
ja seda vallavalitsus koos teehooldust teostava lepingupartneriga ka üritab tagada. Maanteeametil oli sellel suvel plaanis
kõvakatte alla viia riigimaantee
lõik Nabalast kuni Tuhalani,
kuid kahjuks on projekt takerdunud, kuna vastav hange on
kohtus vaidlustatud. Loodame
siiski, et osapooled jõuavad
kompromisslahenduseni ning
projekt nähtavas tulevikus realiseerub.
Hetkel on väja kuulutatud ka
Luige kergliiklustee hange, mis
lubab “vanast” ehk eelmise perioodi eurorahast rajada ca 700
m pika lõigu Viljandi maantee
ääres, mis ühendab Tammejärve ja Luige bussipeatused. Aastal 2016 on juba uue perioodi

Pildid: jaaniõhtu Kiili pargis 22. juunil
Fotod: Kadi Kroon-Laur

Köieveo võitjameeskond Majaspets.
Vallavanem Aimur Liiva jaanitule tõrvikuga.

Õhtujuht Meelis Sarv.

Esines ansambel Regatt.

eurorahade toel plaanis valmis
ehitada lõigud Kangrust kuni
Tammejärve peatuseni ning
Luige peatusest kuni Tallinna
ringteeni. Läbirääkimised maaomanikega käivad ning suurema osaga on tänaseks kokkulepe saavutatud. Eeltoodud teetööde nimekiri ei pruugi 2015.
aastal olla lõplik, volikogus on
läbinud esimese lugemise lisaeelarve, mis võib tuua teede ja
tänavate remondi osas täiendust.
Uus pesemiskoht
Vallamajaga seotud töödest on
tänaseks valmis saanud juba
2014 alanud raamatukogu osa
koos täiendavate akende ning
ventilatsioonisüsteemiga. Soojustatud on Karja tänava poolse majaosa soklikorrus ja paigaldatud niiskustõke, mis loob
võimaluse sinna pensionäride
päevakeskuse rajamiseks, sh tekib hooldamist vajavatele inimestele ka pesemisvõimalus,
mida vallavalitsuse sotsiaalosakond on ammu oodanud. Töö on
mahukas, kuna väljavahetamist
vajavad kõik kommunikatsioonid – kütte- ja veesüsteemid,
elektrijuhtmed, vajalik on paigaldada ventilatsioon jne, samuti tuleb luua ligipääs ratastooliga liikujatele.
Lõpetuseks info, et käimas on
ka iga-aastane valla arengukava ning eelarvestrateegia uuendamise protsess, see on läbinud
volikogus esimese lugemise
ning kõigil on võimalik omi
põhjendatud täiendus- või muudatusettepanekuid esitada. Dokumendi avalik arutelu toimub
augusti lõpus ning sellest anname kindlasti eraldi teada. | Aimur Liiva, vallavanem

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD JUULIS
94 Valli Evardson
93 Laine Laev
90 Helja Krinpus
87 Taisi Rebane
86 Linda Saar
85 Polina Khorina
84 Helmi Viirsalu
83 Eetla Leedu
81 Marfa Žarova
81 Milvi Tammer
80 Vahur Kask
80 Loreida Salumäe
79 Alina Laid
79 Elle Kivistik
77 Marion Fedukha
77 Eevi Leppik
76 Eve Kaljusaar
75 Koidu Solo
70 Malle Lainela
65 Nadežda Božlova
65 Urve Urb

26.07
29.07
29.07
09.07
27.07
29.07
25.07
02.07
02.07
28.07
01.07
20.07
07.07
31.07
27.07
27.07
22.07
31.07
17.07
10.07
27.07

SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS
92 Valmi Toajaak
85 Nelli Toater
85 Eino Saar
84 Ants Veskimäe
83 Voode Kööp
83 Leili Allik
82 Elmar Iida
79 Niina Levdonen
78 Anne Juhkam
77 Rein Viljak
76 Vello Suits
76 Valdur Suits
76 Üllar Hiiekivi
75 Võido Rahula
70 Lia Kõuhkna
70 Kaljo Arro
65 Rein Ots
65 Vjatšeslav Rusak

06.08
10.08
31.08
18.08
12.08
21.08
29.08
15.08
04.08
10.08
19.08
19.08
29.08
07.08
17.08
20.08
07.08
08.08

MEIE VALDA SÜNDISID
6. mail Monika Maksimova, palju õnne, Anastassia Maksimova ja
Dmytro Maslachkov!
28. mail Liisi Saukas, palju õnne, Kaie ja Allan Saukas!
7. juunil Marite Sikamägi, palju õnne, Helen Uibokand ja Maarek Sikamägi!
Foto: www.8R.ee

Kiili Rullist võttis tänavu osa 64 võistlejat.

Toimus seitsmes Kangru
Rull
24. mail toimus Kangru külas
järjekordne Kangru Rull, mis oli
järjekorras juba seitsmes. Tegemist on kohaliku iseloomuga
rulluisuvõistlusega, kus lisaks
rulluisutajatele saavad omavahel mõõtu võtta veel lapsed tõukeratastel. Ilm oli suviselt soe
ning päikeseline. Võistlustest
võttis osa 64 inimest, kellest 33
olid lapsed ja 24 inimest oli Kiili vallast. Võistlusele sõideti kohale ka Rakverest ja Pärnumaalt,
Läänemaalt ja Tartust.
Auhindu jagati kokku üheksas kategoorias, kusjuures eliidile oli oma võistlusklass ja Kiili valla elanikud võistlesid lisaks
üldarvestusele veel Kiilli valla
karikale.
Kui laste hulgas oli rajal väga palju kiilikaid, siis järgmiseks
aastaks tahaks Kiili valla täiskasvanud rulluisutajatele südamele panna, et teie jaoks on loodud lisaks eraldi võistlusklass –
Kiili valla karikas. Kuna võistlus
toimub n-ö koduõuel, siis ootame teilt suuremat osavõttu!
Kuna tehnilise viperuse tõttu jäid kohapeal välja loosimata lubatud rulluisukoolitused,
siis tegime seda hiljem ja toome ära ka võitjate nimekirja. Palume võitjatel meiega ühendust
võtta.
Rullibussi koolitus (www.rullibuss.ee): Armin Aleks Nigul,
Richard Riikoja, Kert Tallinn.
Rulluisukooli koolitus (www.
rulluisukool.ee): Tobias Runge,
Lennart Riikoja, Elis Tomingas.
Üritus sai teoks Rulluisuklubi 8R eestvedamisel ja Kiili
Spordiklubi toel. Üritusele pa-

VÕITJAD
MINI RULL
1. Kevin Reinsalu 2.32
2. Philip Jõgi 2.51 (Kiili)
3. Marleen Peterson 2.54
MINI TÕUKS
1. Martin Voit 2.39 (Kiili, Kangru)
2. Niklas Sildre 2.41
3. Siim Tomingas 2.42 (Kiili,
Kangru)
NAISED N16
1. Kristiine Kalev 7.12
2. Elizabeth Jõgi 7.14 (Kiili)
3. Kirsi Gertrud
NAISED N
1. Gerli Eltermaa 7.17
2. Veronica Ivanov 7:17
3. Kirsten Nigul 8.24
MEHED M16
1. Kenri Tops
MEHED M
1. Meelis Tamre 13.33
2. Einar Elbing 13.52
3. Ego Veevel 13.54
MEHED ELIIT
1. Kert Keskpaik 12.03
2. Lauri Koort 12.14
3. Andrus Kuusk 13.05
NAISED KIILI
1. Elizabeth Jõgi 7.14 (Kiili)
MEHED KIILI
1. Mikk Rannik 15.53 (Kiili)
2. Elmer Taim 15.53 (Kiili)
3. Philip Jõgi 2.51 (Kiili)

nid lisaks õla alla veel Sepalilled, Plekk ja Värv, A&T sport
ning Värska Originaal.
Tänud ka korraldajate poolt
kõigile Kangru küla elanikele,
kelle liikluskorralduse me pooleks päevaks sassi lõime, aga kes
olid selle suhtes väga mõistvad!
Ürituse info, pildid ja korraldajate kontaktid leiate aadressilt www.8R.ee/Kangrurull. | Rulluisuklubi 8R
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Kas tunned Kiilit?
Käes on koolivaheaja esimene nädal, puhkus ja suvi võib
alata.
Ühel suhteliselt igaval kolmapäeval trenni tehes, kohtasin Kiilis oma kahte sõpra, kellega vesteldes ja koos aega veetes olin ma plaanimata sattunud väga toredasse “Kas tunned
Kiilit?” orienteerumismängu.
Koos kolmekesi sõitsime jalgratastega läbi neli punkti, mis asusid Kiili keskuse läheduses, tegime pilte, naersime ja lobisesime. Algus oli paljutõotav...
Õhtul leppisime kokku, et
neljapäeval jätkame ja arvatavasti ikka vajame ka kolmandat
päeva, et saaks kõik 11 punkti
läbi käidud ja uuritud. Mõeldudtehtud, neljapäeval startisime,
seljakotid seljas, piknikukraam

kaasas ja naeratused näol.
Päev oli tegus, alustasime
Nabalast, siis Paeknasse, seejärel Luigele ja Kangrusse, ja kõik
vajalikud kohad olidki läbi käidud ning võisime alustada piknikuga.
Need kaks jalgrattamatka
päeva meie kodukandis Kiilis,
ilus päikseline ilm, tugev tuul, u
60-70 läbitud kilomeetrit, naljad ja tore seltskond on see, mis
tuletavad mulle alati meelde,
kui keegi peaks küsima: “Kus
Kiilis asub Katkusurnuaed või
Möldri kurisu?”
Aitäh, et korraldasite sellise
põneva kodukanti tutvustava
mängu.
Lisaks minule teavad neid
kohti ka Sander Palang ja MarkErik Tölpt. | Elizabeth Jõgi

Pärlipood avab Kiilis oma
neljanda kaupluse
Tulevad sooduspakkumised, kavandatakse kunsti- ja käsitöökoolitusi

Fotod: Marko Tooming

2007. aastal e-poena helmeste ja ehete valmistamise materjalide müügiga alustanud Pärlipood avab juuli keskel Kiilis
kaupluse, mis on ettevõttele juba neljas. Tänaseks on poodide
kaubavalik kasvanud märkimisväärselt: lisaks pärlitele kaubeldakse käsitöö-, kunsti-, kontori-, kooli- ja kodutarvetega.
Pärlipoe omanikeks on Kiili
valla elanikud Maarit ja Rain Ridalaan. Maarit Ridalaane sõnul
tegi neile ettepaneku Kiilis pood
avada Maxima, kelle keskuses
Pärlipood avatakse. Ruumid vabanesid siis, kui Kiili raamatukogu hoonest välja kolis. Nendes ruumides Pärlipood hakkabki paiknema. “Kiili tuleb meie
neljas kauplus, esialgu väheke
väiksema valikuga kui teistes
kauplustes, rohkem outlet-tüüpi pood, kus on sooduspakkumised,” selgitab Maarit Ridalaan.
Kuivõrd ruumi on palju, siis
on plaan teha osa kauplusest
omamoodi kunstistuudioks, kus
hakkaksid toimuma kunsti- ja
käsitöökoolitused. “Kui mainisime paarile kunsti- ja käsitööhuvilisest tuttavale vallas, et
avame Kiilis kaupluse, siis oli
suur huvi, et kas ka koolitused
tulevad,” ütleb Maarit Ridalaan.
Kaupluse avamine on kavandatud 15. juuli paiku, parajalt
niipalju enne koolitarvete hooaja algust, et oleks aega kauplus
korralikult sisse seada.
Neljas kauplus
Pärlipoode on praegu kolm: esimene avati 2011. aastal Pärnus
Kaubamajakas, teine 2012. aasta mais Tallinnas Magistrali keskuses ning kolmas mullu oktoobris Tallinnas Ülemiste keskuses. Alguse sai kõik aga 2007.
aastal, kui Maarit Ridalaan avas
e-poe. Toona pangas kinnisvaralaenude haldurina töötanud
naine jäi lastega koduseks. Kuivõrd tema hobiks oli käekottide
tikkimine paelte ja pärlitega, tuli tellida pärleid. Neid aga Eestis siis ei müüdud ning välismaalt tuli pärleid tellida suurtes kogustes. Mis üle jäi, müüs
Maarit selleks loodud e-poes
maha. “Käsitöömaailm vallutas
kogu pere. Ka abikaasa jättis
oma IT-töö ja tuli pärlite maailma,” meenutab pereema. “Viimased kolm aastat olemegi ainult sellega tegelenud.”
Kui 2011. aastal Pärnu kauplus avati, pakuti lisaks helmestele ja ehete valmistamise materjalidele ka muid käsitöökaupu – kudumiseks, heegeldamiseks, tikkimiseks ja õmblemiseks. Poe kontseptsioon oli sündinud. Pärast seda, kui aasta hiljem oli avatud kauplus ka Tallinnas, laiendati paari järgneva
aastaga mõlemat kauplust neli
korda.
Lisaks põrandapinna märgatavale suurendamisele laienes
ka tootevalik – hakati pakkuma
rohkem käsitöökaupu, lisaks ha-

See pilt, kus Maarit Ridalaan hoiab pärlikeed, on tehtud Pärlipoe Ülemiste keskuse kaupluses. Juulis avatakse pood Kiilis, Maxima keskuses, kus varem asus raamatukogu.

TEAVE
MIDA LEIAD PÄRLIPOEST?
• Pakutakse vajalikku käsitöö ja
kunsti tarbeks. On lai valik käsitöötooteid, kunsti- ja kontorikaupasid ning meisterdamise
vahendeid.
• Suur valik on helmeid, pärleid
ja ehtematerjale.
• Kunstikaupadest võib leida
värve, värvilisandeid, pintsleid,
lõuendeid, pabereid.
• Pakutakse ka kontorikaupu.
• Lisaks leiab vajaliku kudumiseks, heegeldamiseks, tikkimiseks ja õmblemiseks.
• Plaanis on korraldada käsitööja kunstikoolitusi.

kati müüma ka kunsti-, kooli- ja
kontorikaupu. Mullu avati kauplus renoveeritud Ülemiste keskuses.
Kogu kasv on toimunud
nõudluse tõttu, selgitab Maarit
Ridalaan. Kui kaubavalik suureneb, siis tähendab, et kliendid
on seda soovinud. “Pärlid ja
ehete valmistamise tarvikud
olid need, millest asi alguse sai,
aga klientide soovidega arvestades oleme arenenud täisfunktsionaalseks käsitöökaupluseks,”
ütleb ta. “Täpselt nii nagu klient
on küsinud, on kaubavalik kasvanud.”
Ka mehed joonistavad
Nagu nimest võib järeldada, on
pärleid Pärlipoes palju – umbes

Kuigi trendid muutuvad, jäävad mõned asjad alati popiks. Villane lõng
on müügihitiks Pärlipoe Pärnu kaupluses.

2000 erinevat. On klaasist ja
plastist pärlid, on Swarowski
kristallid, on poolvääriskivid ja
naturaalsed pärlid. Kuid aina
rohkem rohkem tuleb juurde
kaupu muudest valdkondadest.
“Kui vaadata trende Euroopas,
siis käsitöö valgub aina rohkem
kunsti- ja kontorivaldkonda,”
ütleb Maarit Ridalaan.
Kõige kuumem sõna on tema
sõnul praegu scrapbooking, mis
tähendab lihtsalt öeldes papist
ja paberist käsitööd – albumeid,
karpe, kaarte jne. “See on popp
Euroopas ja järjest rohkem ka
Eestis. Me propageerime seda ja
meil on vajalikud vahendid olemas,” lausub Maarit Ridalaan.
Kuid hinnas on siiani ka traditsioonilisem käsitöö – näiteks

Pärnu kaupluses on väga popp
villane lõng; Tallinnas Magistrali keskuses aga lähevad hästi
kaubaks õmblustarbed.
Üllatavalt palju on meesterahvastest kliente, ütleb poe perenaine. Kaupluse külastuseks
on meestel põhiliselt kaks põhjust: kas on vaja midagi parandada, näiteks õmmelda, või siis
on vaja naisele kingitust. Popid
on meeste seas Swarowski ripatsid, millest tehakse naisele kõrvarõngaid.
“Väga paljud mehed joonistavad, mis oli meie jaoks üllatuseks,” ütleb Maarit Ridalaan.
“Seda ei kuule tänapäeval just
palju, et öeldakse – minu hobi
on joonistamine.” | Marko Tooming
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Kiili laste seikluslaager
Käidi loomadega tutvumas ja paduvihmaga metsas telkimas.
Kiili alevis toimus 16.-19. juunil järjekordne seikluslaager.
Osales 30 last. Lisaks oli Kiili
alevis nädala jooksul näha tavapäraselt rohkem laigulises vormis kaitseväelasi. Tegemist oli
Kaitseliidu Tallinna maleva
Põhja kompanii liikmetega.
Esmaspäeval tegid lapsed
tutvust topograafiaga, meisterdasid kaarte, aardelaekaid ja
peitsid varanduse kooli parki
ning lasid vastasvõistkonnal varanduse üles otsida. Lisaks õpiti esmaabi andmist: verejooksu
peatamist, haava sidumiskunsti, kannatanu käsitlemist ja filmigrimmi tegemist. Nii võiski
kohata poes mõnda laagrilist,
kellel oli siniseks löödud silm
või verine haav. Neile meeldis
väga filmigrimmiga eputada.
See kõik oli kunstlik ja midagi
tõsist tegelikult ei juhtunud.
Küsimused-vastused
Teisipäeval külastasime Tallinna loomaaeda, kus tutvuti giidi
abil loomadega ja söödeti laste
loomaaias mägikitsedel kõhud
täis. Loomaaias jagus lastel palju küsimusi. Miks on sellel mägikitsel habe ja teisel pole? Vastus: “See ju kodukitse esivanem.” Kui see paabulind sulgedest lagedaks kitkuda, kas siis
kõik lapsed saavad ühe sule?
Vastus: “Kõigile ei jätku.” Küsija: “Selge, siis ei tasu see tegu
ennast ära.” Mis on elevandi
lemmiktoit? Vastus: “Banaan,
selle lõhna tunnevad elevandid
paari kilomeetri taha.” Kas tiigrit võib ka kodus pidada, kass ju?
Vastus: “Selleks tuleb kolida
USAsse. Seal peetakse kodudes
sama palju tiigreid, kui neid looduses on.” Miks on rumalad inimesed krokodillidele münte
söögiks visanud? Vastus: “Täiskasvanud inimesed ei tea, et
mündid on krokodillile eluoht-

Foto: Gunnar Richter

Kiili lapsed käisid tänavu seikluslaagris ja valla metsades laagrid telkimas.

likud, vaid arvavad, et toovad
õnne”. Mis tööd ma loomaias tegema peaks, et 10-sendiseid
saada? Vastus: “Münte saab
instruktori käest”.
Igatahes pärast Kiili laste
loomaia külastust olid kõik loomade söögiautomaadid tühjaks
tehtud ja kitsekari oli nõuks võtnud lastega bussi kaasa trügida,
et veel lahketelt lastelt sööki
nuruda. Lisaks söödi ise mitu
kuupmeetrit suhkruvatti ära.
Kolmapäeval toimus metsalaagri ettevalmistus ja tehti algust maskeerimise õppega. Nii
mõnigi Kiili elanik võis veidrat
pilti näha, kuidas murumätas
põllu peal jalad alla võttis. Tegelikult oli see laagrilisest snaiper, kes vahetas positsiooni. Lisaks liikus alevi tänaval lastega
koos veider jeti sarnane metsamurjan – see oli meie oma Kiili
Leopold, kes käis ka toidulaadal
kalja ostmas.
Vihmaga metsas
Neljapäeval jätkus metsalaager
ja lapsi Kiili vahel näha polnud,
sest nad õppisid loodusega ühte sulanduma. Hoolimata sellest
et vihma valas kui oavarrest, oli
metsas päris hea vihmavarjus
olla. Loomulikult püstitati ale-

vi piirile metsa päris ehtne sõjalaager koos kõige juurde kuuluvaga. Ööbiti köetavates telkides. Vooliti puust grillkahvlid ja
harjutati laagri kaitset ning
muid tähtsaid liikumis- ja
metsaelu võtteid. Juhuse tahtel
sattus laagrit külastama telesaate “Kodutunne” võttegrupp.
Kaameramees vaatas kahes viirus seisvaid lapsi ja ütles instruktorile: “Tehke midagi, ma
teeks ühe klipi”. Kõlas käsklus:
“Lõke”. Hetkega haihtusid lapsed metsa alla laiali. Ainult siinseal võis puu tagant uudishimulikke silmi näha. Kohmetunud
helimees ja kaameramees ei
osanud midagi lausuda, sest seda tegevust esimese duubliga
polnud võimalik linti saada:
“Vabandust, kas te saaksite seda korrata?” “Pole probleem,
aga targem oleks teil seista puu
kõrvale, muidu tallatakse teid
ära,” vastas instruktor. Kõlas
käsklus: “Päike”, ja enne kui
kaameramees arugi sai, seisid
lapsed tema ees sirgelt kahes
viirus. “Äge, sellist sipelgarallit
pole ma enne veel näinud!”
Poole üheteistkümne ajal õhtul kostus telkidest unelaulu.
Veider, aga see oli parim unerohi. Kaitseliitlastest ahjuvahid

said terve öö kuulata laste unes
rääkimist. Mõni vandersell ajas
end istuli ja küsis: “Kuidas ma
siia sain?” Instruktor vastas lakooniliselt: “Tuttu!” Kohe kukkuski väsinud pea asemele. Nii
mõnigi magaja tuli tõsta oma
asemele tagasi, sest pöörles teine nagu kellaosuti. Instruktorid
kiitsid hommikul, et lastega oli
palju lihtsam: “Tõstsid hopsti!
asemele tagasi ja tehtud!” Kaitseliitlastega metsalaagris olla
lugu teine: proovi sajakilost
norskavat mehemürakat asemele tagasi tõsta! Paras maadlemine. Laste esimene öö telgis
möödus ilma viperusteta, hoolimata sellest, et nii mõnigi laps
õhtul asemel istudes teatas, et
tema ei julge mitte mingil juhul
magama jääda. Eks mõni vägilane valas ka pisara, aga instruktori rahustava pai peale vajusid
vesised silmad kinni ja suikusid
unele. Hommikuse ahjuvahikorra instruktor ütles naljatades:
“Seda unelaulu värki peaks ka
kaitseliidu õppusel kasutama.
Tead, kui hea oli magama jääda!”
Hommikul sadu lakkas, linnud lausa karjusid oma laulujuppi ja päike piilus pilve tagant
välja. Lapsed kargasid jalule ja

Kiili Noortepäev
Lastekaitsepäeva tähistamiseks korraldas Kiili
Valla Noortekeskus 31. mail traditsioonilise lastele ja noortele suunatud ürituse, kus sai nautida
nii noortepärast meelelahutust kui ka proovida
erinevaid loovtegevusi.
Batuudid, vahvliköök, näomaalingud ja muusikalised etteasted on olnud juba aastaid lastekaitsepäeva kavas, sel aastal said Kiili noored lisaks osaleda ka erinevates töötubades.
Tutvust tehti tänavakunsti, kipsijäljendi, fotograafia, arvutimuusika ja DJ-tööga. Noortele esinesid Hanf Kung, Kiviabi ja Duo Malva ja Kirsipu.
Lisaks toimus kohalike politsetöötajate poolt
läbi viidud jalgrataste ohutu sõidu kool ja vigursõidu õpe ning aeglustussõidu võistlus. Samuti jagas politseimaskott Lõvi Leo lastele meeneid.
Kiili Valla Noortekeskus soovib tänada tublidest noortest vabatahtlikest koosnenud korraldusmeeskonda, kes aitasid Kiili Noortepäeva õnnestumisele nõu ja jõuga kaasa.
Kiili Noortepäev 2015 sai teoks Harju maavalitsuse avatud noortekeskuste projekti toel. | Urmet Haas, Kiili Valla Noortekeskuse juhataja

Näiteid Kiili Noortepäeva fotograafiatöötoas tehtud piltidest.

tegid hambapesu võistluse. Ees
ootas isevalmistatud hommikusöök, mis tipnes vahukommide
lõkkel grillimisega. Muide, vahukommid ja küpsised on hambaarstide lemmikud. Kui neid
enam ei müüdaks, siis lõpeks
hambaarstidel ka töö otsa ja
nälg tuleks majja.
Metsaomaniku pisarad
Kätte oli jõudnud reede ja laager oli vaja kokku panna. Nii
moodustati mitu erinevat gruppi, igaühel oli oma ülesanne täita. Veider, välikäimla kokkupanijate gruppi oli kõige suurem
tung. Metsatuka omanik Alan
Liias tuli samuti uudistama ja
lahkus pisarsilmil. Mitte, et
metsaalune oleks siledaks tallatud. Või ei olnud enam ühtegi
kuusekäbi vedelemas ja oksaroikad olid ka ära põletatud või allesjäänud korralikult riita laotud. Vähe sellest, lapsed olid ka
viimse kui jänesekapsa pintslisse pannud. Enne oli metsa all
korralik roheline jänesekapsa
vaip maas. Ei, need olid rõõmupisarad – “minu metsas oli tõeline elu!” Isegi paljunäinud Nettan Mart ei mäletanud, et kaitseliitlased sellist suurejoonelist
telklaagrit oleks kunagi Kiilis
teinud: “Suured ahjudega telgid, lõkkeasemed, välikäimla,
pesemisplats, varjuga köök, lõkkeinstrumentide parkla, võrkkiige lebola ja turnimisala ning
moondamisvõrguga piiratud.
Välikatel oli ainult puudu.”
Kui asjad olid kokku pandud,
metsaalune koristatud ja lõke
kustutatud, parendati veel sõjamaalinguid ning jalgsirännak
tagasi alevisse võis alata.
Rahvamajas ootas lapsi ees
“heade laste” disko. Muusikakooli õpetaja vaatas seda raju
tantsu vihtumist ja vangutas ainult pead: tema ei usu, et need

lapsed olid kaks päeva ja ühe öö
selles sajuses metsas. Kus tuleb
see energia?
Peagi jõudis kätte pidulik
laagri lõpetamine. Auhindu jagus kõigile. Nimelt, kui Kaitseliidu peastaabi avalike suhete
ametnikud kuulsid lastelaagri
läbitud programmist, saadeti
kulleriga kõigile lastele Kaitseliidu meened. Tõele au andes tegid Kiili lapsed kaks korda raskema metsalaagri läbi kui Kiili
gümnaasiumi riigikaitse õpilased oma riigikaitseõpetuse metsalaagris. Nii andsidki instruktorid heade soovidega igale lapsele üle Kaitseliidu salli ja kompass-termomeetriga instruktori vile. Kõik lapsed andsid ka
vande, et kohustuvad sel aastal
abiinstruktoritena viisakalt ja
eeskujulikult käituma.

Eks mõni vägilane valas ka pisara, aga instruktori rahustava pai
peale vajusid vesised
silmad kinni.
Kostuski viimane “valvel!” ja
seikluslaager kuulutati lõppenuks. “Aga tort?” uuris üks tähelepanelik nukitsamees. “Ei,
see jääb instruktoritele. Te juba
maiustasite jänesekapsaga,”
vastas rahuloleva näoga instruktor küsijale. Nukitsamees
uuris, kulm kortsus, instruktori
kumerat kõhtu ja teatas: “Ma arvan, et sina küll enam torti süüa
ei tohiks!” Samas läksid kõrvalruumi uksed pärani ja kaunis
maasikatega kaetud tort ootas
lapsi viimasele ampsule.
Korraldajad tänavad Kiili vallavalitsust rahalise toe ja toitlustamise võimaluste eest, Kaitseliitu ja loomulikult maaomanikke Mart Nettanit ja Alan
Liiast. | Gunnar Richter, sõjalis-sportlik klubi Põhjaskorpion
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Kiili vallarahva
VIII sportmängud
Kiili vallarahva VIII sportmängud jätkusid 9. alaga – kergejõustikuga. Tegemist uue alaga ehk varem pole kergejõustik
sportmängude kavas olnud.
Võistlus peeti Jüri Gümnaasiumi staadionil 21. juunil. Võistkonnas kaks meest ja üks naine.
Iga võistleja osales 100 m jooksus, kaugushüppes ja kuulitõukes. Arvestust peeti mitmevõistluse punktitabeli alusel. Osales
kaheksa võistkonda ning esikoha saavutas 3263 p Kiili I võistkond, koosseisus Mari-Liis Ladvik, Kristo Kütt ja Rain Ridalaan.
Tubli teise koha saavutas 2975
p Nabala-Paekna võistkond,
koosseisus Kristina Mäe, Kaidu
Liiv ja Lauri Sinisaar, ning auhinnalise kolmanda koha 2882
p Kangru võistkond, koosseisus
Liis Grete Atonen, Markus Vaher ja Indrek Vaher. Järgnesid:
4. Kiili 2 2759 p, 5. Vaela-Mõisaküla 2518 p, 6. Luige-Sausti
2440 p, 7. Lähtse 1907 p, 8.
F-Team 1123 p. Suured tänud
kohtunikele ja abilistele: Andra, Laura, Vaike, Remi, Kristi,
Meelis.
Individuaalne paremusjärjestus:
Mehed
1. Rain Ridalaan
(12,05, 5.88, 10.89) 1742 p
2. Lauri Sinisaar
(12,31, 5.43, 9.75)
1529 p
3. Margus Parts
(13,99, 4.96, 9.13)
1123 p
4. Kaidu Liiv
(14,12, 5.02, 8.52)
1079 p
5. Kristo Kütt
(14,09, 4.87, 7.93)
1021 p
6. Janar Novitski
(13,18, 4.24, 7.04)
993 p
7. Indrek Vaher
(14,10, 4.40, 8.48)
966 p
8. Indrek Perv
(14,60, 4.50, 9.16)
959 p
9. Markus Vaher
(13,10, 4.20, 6.24)
953 p
10. Eido Üksvärav
(13,78, 4.13, 7.91)
932 p
11. Kristo Meius
(14,62, 4.30, 9.04)
914 p
12. Sven Maiste
(14,42, 4.24, 8.65)
905 p
13. Rain Tibar
(14,30, 4.40, 7.77)
897 p
14. Kaupo Kütt
(14,45, 4.03, 8.51)
859 p
15. Imre Aljas
(15,23, 3.76, 6.92)
631 p
Naised
1. Kertu Väikemaa
(13,67, 4.20, 8.34)
986 p
2. Liis Grete Atonen
(13,13, 4.45, 5.78)
963 p
3. Elizabeth Jõgi
(14,94, 3.73, 6.26)
620 p
4. Kätriin Hänilane
(14,84, 3.52, 6.42)
611 p
5. Mari-Liis Ladvik
(15,63, 3.45, 6.11)
500 p
6. Kristina Mäe
(16,70, 3.17, 5.84)
367 p
7. Pille Tormis-Erlich
(18,75, 3.01, 6.02)
317 p
Võistkondlik paremusjärjestus peale 9. ala:
1. Kiili 2
73 p
2. Kangru
70 p
3. Kiili 1
65 p
4. Nabala-Paekna
64 p
5. Luige-Sausti
61 p

Fotod: erakogu

6. Lähtse
48 p
7. Maksimaa
47 p
8. Vaela-Mõisaküla
45 p
9. F-Team
44 p
10. Kiili Gümnaasium 34 p
11. Kiili Keerulised
12 p
NB! Järgmine ala alles augustikuus, seniks puhkame ja naudime suve.

Jalgpall
Rahvaliigas osaleb sellel aastal nagu eelnevatel aastatel Kiili vallast kaks meeskonda – Kiili JK ja Nabala Kohalikud Koprad. Mõlemal satsil on seni peetud kaks kohtumist ning tabelis
võit ja kaotus. Kiili JK meeskond
võitis esimeses mängus 11:4 JK
Rapla Lokomotiiv meeskonda,
kuid kaotas teises mängus võõrsil 2:8 Padise Valla Jalgpalliklubi meeskonnale. Nabala Kohalikud Koprad meeskond kaotas
esimeses mängus koduplatsil
2:8 JK Rapla Lokomotiiv meeskonnale ning teises mängus, samuti koduväljakul mängides,
tehti ajalugu: nimelt võideti
Rahvaliiga ajaloo esimene kodumäng!, seda 3:1 Padise Valla
Jalgpalliklubi meeskonna vastu.
Palju õnne!

TTÜ/Kiili võrkpallimeeskond saavutas amatöörsportlaste maailmamängudel 2. koha.
Foto: Kaupo Kütt

Kergejõustik
Harjumaa 2015. a meistrivõistlustel kergejõustikus Kose
staadionil võitis naiste kettaheites kuldmedali Anu Teesaar, tulemusega 50.24. Palju õnne!
Meeste 1500 m jooksus võitis
kuldmedali Reio Ridalaan, ajaga 4.45,14. Palju õnne! Meeste
100 m saavutas Reio 7. koha,
ajaga 12,0. Väga tublilt esines
võistlustel Liis Grete Atonen,
kes võitis lausa kolm medalit!
Võisteldes tüdrukute B-klassis,
võitis Liis Grete hõbemedali 300
m jooksus, ajaga 47,02, ja kaugushüppes, tulemusega 4.73,
ning pronksmedali kõrgushüppes, tulemusega 1.50. Palju õnne! Tubli tüdruk!
Eesti noorte teatejooksude
meistrivõistlustel Paide Linnastaadionil võitis Audentese SK
naiskonna koosseisus pronksmedali Liis Grete Atonen. Palju
õnne!
Lääne-Virumaa 2015. a kergejõustiku meistrivõistlustel
Rakveres võitis meesveteranide
800 m jooksus kuldmedali Rain
Ridalaan, ajaga 2.02,27. Palju
õnne!

4. amatöörsportlaste
maailmamängud
7.-14. juunini toimusid Itaalia linnas Lignanos (suurepärased spordirajatised ja ideaalne
mereäärne asukoht) järjekorras
4. amatöörsportlaste maailmamängud (World Sports Games),
mida rahvusvaheline organisatsioon CSIT korraldab iga kahe
aasta tagant. Maailmamängudel osalesid liikmeorganisatsioonide esindused, teiste seas
Eestist spordiselts Kalev ja spordiliit Jõud. Kokku osales ligi
4000 sportlast, esindatud oli üle
30 riigi ja 25 liikmesorganisatsiooni. Spordimängude raames
toimuvad kergejõustiku, ujumi-

Vallarahva mängudel kolmanda koha pälvinud Kangru võistkond: Liis Grete Atonen, Markus Vaher ja Indrek Vaher. Nii Liis Grete kui Markus lõpetasid sel kevadel alles seitsmenda klassi.

se, korvpalli, male, jalgpalli, futsali, judo, pentanki, lauatennise, tennise, rannavolle, võrkpalli ning maadluse võistlused.
TTÜ/Kiili võrkpallimeeskond on
nendel mängudel juba aastaid
Eesti ja Kiili lippu kõrgel hoidnud. Sellel aastal otsustasime
välja panna ka Kiili rannavolle
naiskonna. Naiskonna kokkusaamine läks üle kivide ja kändude, kuna otsuse tegime pisut
hilja ning suveplaanid olid enamusel juba tehtud. Koos pealinna piigadega saime naiskonna
kokku.
Esindasime võistlustel spordiselts Kalevit, delegatsioonijuht oli Aleksander Tammert.
Kokku oli Kalevi delegatsioonis
27 inimest (15 oli Kiili kandiga/
nimega seotud), esindatud oli
võrkpall, kergejõustik, rannavõrkpall, tennis, pentank.
Ilmataat soosis meid, päike
paistis igal päeval ning termomeeter näitas julgelt üle 30
kraadi.
Kõige tublima töö tegi TTÜ/
Kiili võrkpallimeeskond, kes
saavutas 2. koha, finaalmängus
pidid nad alla vanduma Austria
koondisele 1:3 (meenutuseks, et
kaks aastat tagasi Bulgaarias
toimunud maailmamängudel
kaotati samuti finaalis 1:3 Venemaale). Võistkonnas mängisid Kristo Meius, Kuldar Männilaan, Miljard Liik, Mihkel Sepp,
Henry Oro, Martin Thalfeldt,
Erik Mäekivi, Ahto Tuuling, Villu Vahter ja treener Jaano Haidla. Rannavolle naiskond, koosseisus Marit Laidroo, Merje Volt,
Irina Suhhova, Piret Priimägi,
saavutas tubli 7. koha.

Kiili rannavolle võistkonna naised ja Kaupo Kütt maailmamängudel.

Üksikaladel oli tules Miljard
Liik, kes lisaks võrkpallile osales ka kergejõustikuvõistlusel ja
mitte halvasti – saavutas meeste kõrgushüppes 5. koha. Kergejõustikuvõistlusel osales ka
Kaupo Kütt, kes saavutas meeste 1500 m jooksus 16. koha ja
meeste odaviskes 5. koha. Merje Volt saavutas tennise võistlusel tubli 7. koha. Võib öelda, et
kiilikad olid väga tublid!
Nädal aega sporti, head seltskonda , päikest ja merd – oli selline tubli spordipuhkus ning kodune sombune suvi ei tundugi
enam väga kurb!
2017 on maailma spordimängude toimumiskoht meile väga
lähedal, siis võõrustab mänge
Riia. Kuna koht lähedal, siis tasub kaalumist ka teiste alade
esindajate osavõtt, aga see on
siis Kiili spordiklubi ja Kalevi lä-

birääkimiste teema. Kellel asja
vastu suurem huvi, siis aadressilt www.csit.tv/en leiab lisainfot, samuti saab infot Kaupo Küti käest.

Keegel
Eesti klubide 2015. a võistkondlikel meistrivõistlustel saavutasid SK Talke võistkonna
koosseisus 4. koha Toomas Vendel ja Jens Vendel, KK Reval II
võistkonna koosseisus 6. koha
Margus Mänd, Marko Kikas ja
Gert Ernesaks ning SK Kalju
võistkonna koosseisus 7. koha
Aivar Hannus.

Jahilaskmine
Eesti karikavõistlustel vintraudsest seisvate siluettide laskmises saavutas Alar Tammela

31. koha.
Eesti Grand Prix Compak
Sportingus 200 märki saavutas
Andres Ratassepp 182 tabamusega 48. koha ja Sergei Kivi 168
tabamusega 98. koha.

Jalgrattakross
Estonian Cup – Eesti Rattamaratonide sari – 3. etapp – Kalevipoja Rattamaraton, 67 km –
esimese 200 lõpetaja seas – 7.
Anti Arumägi. Poolmaraton – 35
km – 2. Markus Pajur, 43. Madis
Aasalo

Orienteerumine
Eesti meistrivõistlustel lühirajal Miilas saavutas M65 vanuseklassis Tiit Tatter 4. koha ja
M75 vanuseklassis Jaan Orav 5.
koha. | Kaupo Kütt
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Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
JUUNI 2015
Kiili Vallavolikogu määrus nr 11 Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 12 Kiili Vallavolikogu 13.08.2009 määruse
nr 19 “Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri” muutmine.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 13 Ida-Harjumaa Jäätmekava 2015 - 2020
vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 28 Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 29 Audiitori määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 30 Maa munitsipaalomandisse taotlemine,
Vana-Laastu.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 31 Haldja tänav T1 katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 32 Nabala-Patika tee T2 katastriüksuse
omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 33 Mõisakülas riigimaa reservmaa nr
AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu koostamise algatamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED, 26. MAI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 327 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Tammetalu tn 34.
Vallavalitsuse korraldus nr 328 Projekteerimistingimuste määramine
Kullerkupu tn 1a mobiilsidemasti projekteerimiseks Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 329 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Lageda tee 10, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 330 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise(biopuhasti) püstitamiseks Pärnaoja, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 342 Kasutusloa väljastamine ehitisele(Nurmenuku tn 9 elektrivarustus) Nurmenuku tn, Kangru alevik.
2. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus 343 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Olevi tn 32, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 344 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Haldja tn 7, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 345 Projekteerimistingimuste määramine
reoveepuhasti projekteerimiseks Kõrtsupõllu, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 346 Ehitusloa väljastamine ehitise (Männi tn
12 ja Männi tn 12a detailplaneeringuala kanalisatsioonitorustik) püstitamiseks Oksa tn, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 347 Ehitusloa väljastamine ehitise (Männi tn
12 ja Männi tn 12a detailplaneeringuala külmaveetorustik) püstitamiseks Oksa tn, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 348 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemi muutmiseks Lageda tee 17, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 349 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemi muutmiseks Lageda tee 15, Vaela küla
Vallavalitsuse korraldus nr 350 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Kääri tee 52, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 351 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Kääri tee 60, Lähtse küla.
9. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus 364 Kiili Vallavalitsuse 21. aprilli 2015 korralduse nr 237 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Pähklisalu, Sausti küla” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 365 Projekteerimistingimuste määramine
elektrivarustuse projekteerimiseks Pikavälja tee 1, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 366 Projekteerimistingimuste määramine
elektrivarustuse ehitusprojekti koostamiseks Viktoria, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 367 Ehitusloa väljastamine aiamaja rekonstrueerimiseks Tulbi tn 16, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 368 Ehitusloa väljastamine ehitise (büroohoone) osaliseks rekonstrueerimiseks Nabala tee 2a, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 369 Tee-ehitusluba Lehise tänav Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 370 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Pikavälja tee 3, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 371 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Köstrioja tee 6, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 372 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Eeruma tn 3, Kiili alev.
16. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 390 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Kivi tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 391 Ehitusloa väljastamine üksikelamu rekonstrueerimiseks Männi tn 5, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 392 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Indreku, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 393 Ehitusloa väljastamine üksikelamu laiendamiseks Külluse tn 11, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 394 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise (abihoone) püstitamiseks Padi tn 15, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 395 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Köstrioja tee 6, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 396 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise (abihoone) püstitamiseks Rätsepa tee 44, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 397 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kaste põik 1, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 398 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Põllu põik 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 399 Kasutusloa väljastamine ehitise (kaksikelamu) osale Kalju tee 8, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 400 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksi-

kelamu) Rätsepa tee 3, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 401 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 15, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 402 Vaela külas Mardi detailplaneeringu
koostamise algatamine
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED, 26. MAI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 335 Kaasiku-Sepa maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkusest.
Vallavalitsuse korraldus nr 336 Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine.
2. JUUNI 2015
Vallavalitsuse määrus nr 3 Kohanime tee määramine, Kastani tee, Nulu
tee, Pöögi tee, Mägimänni
Vallavalitsuse korraldus nr 354Väljaotsa katastriüksuse lähiaadressi
muutmine.
9. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 376 Katastriüksuste piiride muutmine, Anne,
Simoni.
Vallavalitsuse korraldus nr 377 Keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine, Lähtse küla, Vanatoa maaüksuse I maatükk detailplaneering.
16. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 403 Katastriüksuste piiride muutmine, Anne,
Simoni
Vallavalitsuse korraldus nr 404 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kurna
tee T1
Vallavalitsuse korraldus nr 405 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Sepamäe tee T2
Vallavalitsuse korraldus nr 406 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Osaühing EKOVIR
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV
KIILI VALLAVALITSUSE 15.01.2008 KORRALDUSE NR 8 “MARDI, RAEHANSU JA VIKMARI KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE
ALGATAMINE” OSALINE KEHTETUKS TUNNISTAMINE MARDI
KATASTRIÜKSUSE OSAS NING VAELA KÜLAS MARDI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE KIILI VALLAVALITSUSE 16.06.2015
KORRALDUSEGA NR 402.
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 2,50 ha. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Vaela külas Mardi (katastritunnusega 30401:001:0941)
katastriüksuse jagamine elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava
maa kruntideks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks (3-4 ridaelamuboksi krundi kohta) ning planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Tunnistada osaliselt kehtetuks Kiili vallavalitsuse
15.01.2008 korraldus nr 8 “Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” Mardi katastriüksuse (katastritunnusega 30401:001:0941) osas.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE
TEADE
16.06.2015 korraldusega nr 402 “Kiili vallavalitsuse 15.01.2008 korralduse nr 8 “Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” osaline kehtetuks tunnistamine Mardi katastriüksuse
osas ning Vaela külas Mardi 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 kavandatava
tegevuse elluviimisel tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest
ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline
kasutamine antud asukohas eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud peavad piirduma planeeringualaga. 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 mõjutatud 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 detailplaneeringuga kavandatav
tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavalt inimese tervist, heaolu,
vara ega kultuuripärandit;
6. detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, mõningast valgusreostust võib tekkida ala
valgustamisest. Mõningast vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse
käigus;
8. kavandataval alal asuva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse seadustega kehtestatud
nõudeid.
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 2,50 ha. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Vaela külas Mardi (katastritunnusega 30401:001:0941)
katastriüksuse jagamine elamu-, transpordi- ja üldkasutatava maa
kruntideks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse

seadmine kuni kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks (3-4 ridaelamuboksi krundi kohta) ning planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 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, info 679 0260) 19.06.-03.07.2015.
MÕISAKÜLAS RIIGIMAA RESERVMAA NR AT021211057 JA REFORMIMATA RIIGIMAA NR 5125 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE KIILI VALLAVOLIKOGU 18.06.2015 OTSUSEGA NR 33
Planeeritav maa-ala asub Kiili vallas Mõisakülas. Tegemist on kahe reformimata riigimaa maatükiga – Lepiku tee ja Kadaka tee elamukruntide ning Väljamäe tee vahele jääva riigimaa reservmaa nr AT021211057
maaüksusega (läänepoolne maaüksus) ning Väljamäe tee ja Uuemaa
tee vahele jääva reformimata riigimaa nr 5125 maaüksusega (idapoolne maaüksus). Juurdepääs maaüksustele on tagatud Väljamäe tee või
Uuemaa tee kaudu. Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt: riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu eesmärgiks on Riigimaa reservmaa nr AT021211057 maaüksusele Vaela küla valgustatud õppe-, tervise-, spordi- ja suusaraja rajamine ning reformimata riigimaa nr 5125
maaüksuse jagamine, millest läänepoolne osa (ligikaudu 9,60 ha suurune tükk), jääb Kiili vallale munitsipaalomandisse ning millele jääb
kehtima Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP) ning idapoolne osa (ligikaudu 20,40 ha
suurune tükk) jääb riigi omandisse keskkonnaministeeriumile ning
maatüki valdajaks saab maa-amet ning millelt eemaldatakse Kiili valla
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP).
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE
TEADE
18.06.2015 otsusega nr 33 “Mõisakülas riigimaa reservmaa nr
AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 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 kavandatava
tegevuse elluviimisel tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest
ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline
kasutamine antud asukohas eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud peavad piirduma planeeringualaga. 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
alal saab tegevust korraldada keskkonda vähehäirival moel. 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 detailplaneeringuga kavandatav
tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavalt inimese tervist, heaolu,
vara ega kultuuripärandit;
6. detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, mõningast valgusreostust võib tekkida ala
valgustamisest. Mõningast vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse
käigus;
8. planeeritava ala maakasutuse ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist
mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse
seadustega kehtestatud nõudeid.
Planeeritav maa-ala asub Kiili vallas Mõisakülas. Tegemist on kahe reformimata riigimaa maatükiga – Lepiku tee ja Kadaka tee elamukruntide ning Väljamäe tee vahele jääva riigimaa reservmaa nr AT021211057
maaüksusega (läänepoolne maaüksus) ning Väljamäe tee ja Uuemaa
tee vahele jääva reformimata riigimaa nr 5125 maaüksusega (idapoolne maaüksus). Juurdepääs maaüksustele on tagatud Väljamäe tee või
Uuemaa tee kaudu. Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt: riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu eesmärgiks on Riigimaa reservmaa nr AT021211057 maaüksusele Vaela küla valgustatud õppe-, tervise-, spordi- ja suusaraja rajamine ning reformimata riigimaa nr 5125
maaüksuse jagamine, millest läänepoolne osa (ligikaudu 9,60 ha suurune tükk), jääb Kiili vallale munitsipaalomandisse ning millele jääb
kehtima Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP) ning idapoolne osa (ligikaudu 20,40 ha
suurune tükk) jääb riigi omandisse keskkonnaministeeriumile ning
maatüki valdajaks saab maa-amet ning millelt eemaldatakse Kiili valla
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP). Detailplaneeringu koostajat pole veel teada. Detailplaneeringu koostamise algataja on Kiili vallavolikogu 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 22.06.-06.07.2015.
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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

Kopp-laaduri
teenus

Kiili vallavalitsus
pakub

Kaevetööd, vee- ja
kanalisatsioonitrassid,
drenaažikraavid,
vundamendiaukude
kaeve, mullatööd jne.
Info: 5645 4137
Kivisalu OÜ

KIILI LASTEHOIUS
TÖÖD HOIDJALE.
Vajalik lapsehoidja kutsetunnistus. Täiendav informatsioon
tel 511 5216.

ERAKUULUTUSED

Heina- ja rohumaade niitmistööd. Tel.
527 1184

puhastust. Tel 5888 0999, info@euclean.
eu

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 €/minut. Vt ka ennustus.ee

Pakun juhendaja teenust nendele, kes
õpivad autokoolis või on selle lõpetanud
aga soovivad minna eksamile või soovivad
oma sõiduoskusi parandada. Tel +372
5822 3288 ja e-mail lettelmo@gmail.com

Kaevame, planeerime, lammutame. Rendime
miniekskavaatorit ja laadurekskavaatorit
juhiga ja ilma. Tel 551 9778
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Müüa kuivad ja märjad küttepuud. Info tel
5349 2730, 5562 1018, kyttepuud@gmail.
com
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega,
lepp 34 €/rm, kask 39 €/rm. Tel 509 9598
Müüa liiva, killustikku, mulda, sõnnikut,
kruusa ja asfaldipuru kohaleveoga. Tel
507 9362
Müüa maastur Honda CRV (2001. a.) Auto
väga heas korras, kaasa lamellrehvid koos
velgedega. Helistada telefonil 509 2960
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkustega 30-60 cm (hind alates 33 €/
rm). Kojuvedu. Tel 522 7345. e-post
marek406@gmail.com
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-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ostan MTZ-82/80, Jumz EO (mõlemad suure
kabiiniga). Tel 5694 0400
Ostan ära Teie kasutu sõiduki. Tel
5695 5775
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee
Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist

Pakun tööd kraanaga veoautojuhile.
Tööpiirkond Tallinn, Harjumaa. Tel 528 9420
Puiduga tegelev ettevõte Keilas pakub tööd
puidupingi töölisele (freespink, formaatsaag).
Kontakt: margus@sylvanwood.eu, tel
5331 3606
Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo kliendid soovivad osta kinnisvara Tallinna lähipiirkonnas. Info ja hindamine tasuta!
kadri@raid.ee. Tel 5661 1103, Kadri Allaste
Soodsaima hinnaga saematerjal – küsi
hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee

Internetis jäätmeveo
teenust pakkujate suhtes
tasub olla ettevaatlik
Aitan müüa/üürile anda/
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

ORU TEHNOÜLEVAATUS
Kose vald, Oru küla

Avatud

T, N 9.00-19.00
L 9.00-16.00
info 5622 1499

Telli meilt terrassi ehitus, soovi korral koos
omanäolise lillekastist piirdega! Ehitame ka
aedu, pinklaudu jm puidust tooteid. Tel
5825 8360
Tule roosisõprade päevale Harjumaal Kose
vallas Rosmakori roosiaias 11.-12. juulil. Vt
www.rosmakor.eu ja tel 5647 0163
Väikeveod kuni 2,5 t. Müüa killustikku, liiva,
mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast,
asfaldipuru ja freesturvast kohaletoomisega.
Tellija materjalide vedu. Tel 509 2936
Värvime teie majad,aiad,suvilad jne. Lisainfo
tel 5682 8612
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.

Ta lendab koos tuultega taeva all, ta on talvehommiku hall.
Viljapõllul paistab päiksena suvel, sügisel su juurde vihmana tuleb.
Kui hommikul ärkad ja taevas näed linde, neid vaadates olla võid päris kindel,
et ta laulab seal eemal koos nendega, kuid öösel muutub täheks ta...

Kallis Lea! Meie kaastunne armsa

EMA

kaotuse puhul.
Töökaaslased Kiili lasteaiast

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo on viimastel kuudel avastanud mitu juhtumit,
kus internetikuulutuse kaudu
jäätmeveo teenust pakkunud
isikud on jäätmete seaduslikku
käitluskohta viimise asemel vedanud need lihtsalt kusagile
loodusesse.
“Erinevates internetiportaalides ja kuulutustelehtedes pakutakse muuhulgas ka jäätmeveoteenuseid, kuid taoliste pakkumiste suhtes tuleb olla ettevaatlik. Tegu võib olla isehakanud jäätmekäitlejaga, kes võtab
teenuse eest küll tasu, kuid jätab võetud kohustuse nõuetekohaselt täitmata,” ütles Harjumaa büroo juhataja Monica
Rand.
Näiteks tuli mõni aeg Keskkonnainspektsioonile teade, et
Saku vallas asuva Tänassilma
tehnopargi lähedale on tekkinud jäätmehunnik. Kontrollimisel selgus, et sinna on veetud
praktiliselt kogu korteri sisu:
mööbel, riided, nõud, kardinad
ja muu majapidamiskraam. Jäätmete hulgas leiduvate dokumentide järgi tuvastati Tallinna
korteriomanik, kes soovides vabaneda eelmise korteriomaniku
asjadest, leidis portaali okidoki.
ee kaudu teenusepakkuja, kes
oli valmis soodsa hinnaga jäätmed ära viima. Selle asemel, et
viia jäätmed seaduslikku käitluskohta, vedas ta need lihtsalt
linnast välja metsa alla.
Juhtumiga seoses algatati
väärteomenetlus.
Kuna teo toimepanija ei

pruugi olla hiljem tuvastatav
(paljudel juhtudel kasutatakse
kõnekaarti), vastutab lõppkokkuvõttes heauskne tellija. Seadus näeb ette, et kui jäätmevaldaja annab jäätmed käitlemiseks
üle käitlemisõigust mitteomavale isikule, vastutab jäätmete
käitluse eest jäätmevaldaja.
Jäätmete ebaõige käitlemise
korral saab jäätmete üleandjat
karistada rahatrahviga.
Sellepärast peaksid inimesed
eelnevalt veenduma, et tegu on
legaalse teenusepakkujaga, kellel on jäätmekäitluseks vajalik
luba olemas. Riigi Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee olevast infosüsteemist KLIS saab järele vaadata,
kellele on jäätmeluba väljastatud.
“Paljudele tuleb siiani üllatusena, et jäätmejaamades võetakse elanikelt paljusid jäätmeid
tasuta vastu – eelkõige ohtlikud
jäätmed, näiteks värvid, lakid,
liimid, lahustid, puhastusvahendid, ravimid, patareid, akud,
päevavalguslambid, väetised.
Samuti saab tasuta ära anda vanu autorehve ja koduelektroonikat,” märkis Rand.
Jäätmejaamades on võimalik
tasu eest ära anda ehitusjäätmeid, klaasi ja muudki.
Vajalikku infot oma kodukoha jäätmekorralduse, lähimate
jäätmejaamade, jäätmete vastuvõtmise ja hindade kohta saab
näiteks veebilehelt www.kuhuviia.ee, samuti kohalike omavalitsuste kodulehtedelt. | Keskkonnainspektsioon
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