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Kangru elanikud ei lepi
eelistatud trassivariandiga
Külaselts saatis avaliku kirja peaminister Taavi Rõivasele.

Foto: Marko Tooming

Septembri keskpaigas toimunud Rail Balticu eskiislahenduse avalikul arutelul esitas Kangru Küla Selts põhjendused, miks
peaks loobuma Harju maavanema väljavalitud trassist, mis
möödub väga lähedalt Luigest
ja Kangrust.
Enne seda oli selts saatnud
avaliku kirja peaminister Taavi
Rõivasele, kus samad märkused
esitati põhjalikumalt ning nõuti samas praeguse planeerimisprotsesse peatamist.
Selts nimetab kirjas seniseid
Rail Balticu trassivaliku otsuseid loogiliselt põhjendamatuteks ning vigu sisaldavatele materjalidele toetudes tehtuks. Arvutused näitavad seltsi esindajate sõnul, et valides nn läänepoolse trassi eelistatud variandiks, tekitatakse riigile rahalist
kahju, mis ulatub kümnetesse
miljonitesse eurodesse.
Avalikus kirjas märgitakse, et
eelistatud trassivariant peaks
olema 12A, mis kulgeb mööda
olemasolevat raudteed. “Teine
eelistus peaks olema idapoolne
trassikoridor (kulgeb Harjumaal
läbi Rae ja Kose valla – M.T.) kui
oluliselt odavam võrreldes läänepoolsega. Ning alles kolmas
eelistus peaks olema läänepoolne trassikoridor,” seisab avalikus kirjas.
Minna sealt, kus on
Kangru elanik Mart Riikoja on
üks neist, kes peaministrile saadetud kirjale alla kirjutas. Tema
sõnul eelistab selts varianti 12A,
sest see on kõige mõistlikum valik. “Seal on ju põhimõtteliselt
trass olemas, oleme selle Tallinna osas läbi käinud,” rääkis ta.
“Meie seas on ka Aavo Remmelkoor, kes on ehitusinimene ja jagab neid asju. Seal on võimalik
kiirraudtee teha, sest Valdeku ja
Viljandi maantee ülesõidu vahel on väheväärtuslikke maju.”
Riikoja arvates on 12A mõistlik ka juba seetõttu, et siis ei rajata olemasolevale raudteele lisaks paralleelraudteed. “Hulk
inimesi jääks siis elama kahe
raudtee vahele,” nentis ta.
Siiani pole selts peaministrilt vastust saanud. Seaduse järgi on vastamiseks aega 30 päeva.
Nihutada põhja poole?
Üks ettepanekuid, mis Kiili koolimajas toimunud avalikul arutelule kõlama jäi, oli maavanema poolt väljavalitud trassi nihutamine Kangrust põhja ehk
Raudalu poole. Praeguse seisu-

Ohtlikud jäätmed ja
koduelektroonika
Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh külmikud)
kogumine ja äravedu toimub laupäeval, 10.10.2015. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.
Kogumisauto peatub järgmistes suuremetes keskustes:
Kiili
Lähtse
Nabala
Paekna
Luige
Luige
Luige
Luige
Kangru
Vaela
Mõisaküla

vallamaja parklas
Rätsepa tee alguses
bussipeatuses
bussipeatuses
Luna väravas (Sausti tee poolt)
Kaare tn pakendimahuti juures
Põllu 13 ees
Luige bussipeatuse juures
Estko parklas
Kuuse tee 2 pakendimahutite juures
Väljamäe põik 1 juures

10.00-10.40
10.45-11.05
11.15-11.35
11.50-12.20
12.45-13.10
13.15-13.45
14.00-14.20
14.30-14.50
15.00-15.20
15.30-15.50
15.55-16.10

NB! Koduelektroonika peab olema komplektne (st mootorid jms
peavad olema masinatel ja aparaatidel küljes).
Koduelektroonikat saab eraisik tasuta ära anda tööpäeviti Kiili
alevis asuvasse kogumispunkti. Seadmete üleandmine tuleb eelnevalt vallavalitsuses kokku leppida (tel 679 0260, e-post info@
kiilivald.ee). | Siiri Treimann, keskkonnanõunik

Kiili-Saku mälumängu
ühisliiga ootab osalejaid
Eelmisel aastal kokku viidud
Kiili ja Saku mälumängijad jätkavad ka uuel hooajal ühisliigas.
Mängud toimuvad kord kuus,
kordamööda Kiili gümnaasiumi
sööklas ja Saku huvikeskuses.
Mälumängust ootame osa
võtma 4-liikmelisi vabalt moodustatud võistkondi Kiili ja Saku valla asutustest, küladest ja
sõpruskondadest. Mängu juhivad kilbarid Allar Viivik ja Mart
Vellama.

2015/2016 hooaja turniirid
toimuvad:
19.10 I voor Sakus
16.11 II voor Kiilis
21.12 III voor Sakus
18.01 IV voor Kiilis
15.02 V voor Sakus
21.03 VI voor Kiilis
18.04 VII voor Sakus (finaal)
Võistkondade registreerimine aadressil kadi@kiilivald.ee.
| Kadi Kroon-Laur
Fotod: Kadi Kroon-Laur

Praeguse seisuga võtab Harju maavanem Rail Balticu planeeringu vastu 2016. aasta jaanuaris ning siis pannakse see taas avalikule väljapanekule. Avalikke arutelusid on oodata veel.

ga kulgeks raudtee läbi Viljandi
maantee ja Kangru tee ristmiku
ning autoliikluse jaoks ehitataks
eritasandiline ristmik. Juurdepääsuks majapidamistele ehitatakse uued teed ning lahendus
tuleb leida ka kergliiklejate
jaoks, kes soovivad pääseda Raku järve äärde.
Samamoodi tuleb leida lahendus bussipeatuse ja peatusele juurdepääsu osas. Kiili ja
Rae valla piirile on kavas rajada
ka ökodukt suurimetajate tarbeks.

“Esiteks on see jabur,
teiseks kallis variant.”
Mart Riikoja sõnul oleks trassi nihutamine Raudalu poole
terve mõistuse seisukohast parem variant, kuid ebapiisav
Kangru aleviku elanike jaoks.
“Kangru Kangruks, see trass läheb ka läbi Uuesalu,” ütles ta.
“Esiteks on see jabur, teiseks

kallis variant.”
Harju maavalitsuse arengutalituse peaspetsialist Alan
Rood ütles, et Kangru Küla Seltsi poolt tehtud ettepanekuid
analüüsitakse põhjalikult. “Selles osas teeme koostööd maanteeameti ja Kiili vallavalitsusega,” märkis ta. “Lõplik otsus ettepanekute osas tehakse pärast
seda, kui insenerid on neid ettepanekuid põhjalikult analüüsinud.”
Harju maavalitsus tegi trassi
planeerijatele ka ettepaneku
kiirraudtee Harjumaa peatuste
osas. Kiili vallas hakkaks peatus
asuma Luigel, ülejäänud kolm
peatust oleks Assakul, Sakus ja
Kurtnas.
Sesteri käik
Et asju veel segasemaks muuta,
tegi rahandusminister Sven Sester (IRL) septembri teises pooles keskkonnaminister Marko
Pomerantsile (IRL) ja majandus-

ja taristuminister Kristen Michalile (Reformierakond) ettepaneku kaaluda uuesti võimalust,
et Rail Baltic läheks läbi Nabala-Tuhala kaitseala.
Kui keskkonnaministeerium
lubas ettepanekut kindlasti kaaluda, siis Harju maavalitsuses
ollakse pigem sellele ettepanekule vastu. Alan Roodi sõnul
suhtutakse maavalitsuses ettepanekusse “ettevaatlikult”.
“Neid trasse on varasemate eskiiside avalikustamise käigus
tutvustatud ning need on tekitanud tõsist vastuseisu nii kohalike elanike kui looduskaitsjate seas,” ütles ta. “Samuti ei
toetaks läbi Nabala kulgev trass
kohaliku rongiliikluse arendamist.”
Lisaks seaks Nabalat läbiva
trassi uuestikaalumine ohtu kogu Rail Balticu rahastamise, sest
see lükkaks planeeringu kehtestamise ligikaudu aasta jagu edasi, märkis Rood. | Marko Tooming

Legorobootika lastele.

Kiilimoto tehnikaring.

Kiilis toimus valla esimene huvimess
26. septembril toimus Kiili
spordihallis valla esimene huvimess. Oma tegemisi tutvustas
kokku 24 huviringi ja asutust.
Toimusid näidisesinemised ja

-trennid ja sai aimu, mida ringides täpselt tehakse ning millised võimalused vaba aja veetmiseks on täiskasvanutel. | Kadi Kroon-Laur
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KL Männiku malevkond
ootab uusi liikmeid
Ligi 15 000 tegevliikmega
Kaitseliit jaguneb 15 malevaks.
Malevad omakorda valdavalt
territoriaalsel põhimõttel malevkondadeks. Kaitseliidu ühes
suuremas malevas – Harju malevas – on lisaks veel ka eksterritoriaalne allüksus Männiku
malevkond, mis tegutseb kogu
Harjumaa piirkonnas.
Männiku malevkond on välja kasvanud 2003. aastal loodud
Männiku üksikkompaniist. 2010.
aastal ületas liikmete arv 300
piiri ning tollane Kaitseliidu
ülem otsustas üksikkompanii
nimetada malevkonnaks.
“Arvestades seda, et Kaitseliit konkureerib paljude erinevate vaba aja veetmise võimalustega ja seda eriti noorte seas,
teeb rõõmu, et Männiku malevkond on jätkuvalt kiiresti kasvava liikmeskonnaga. Oleme noored nii mitmeski mõttes. Selle
aasta juunis tähistasime viiendat sünnipäeva, aga ka liikmeskond on nooruslik – meie keskmine vanus on 36 eluaastat,”
rääkis Männiku malevkonna
pealik lipnik Daniel Nüüd.
Põnevad erialad
Nüüdi sõnul tegeldakse Männiku malevkonnas nii nagu teisteski Kaitseliidu allüksustes
Eesti Vabariigi riigikaitse edendamisega. “Kuna malevkond
koosneb erialarühmadest, siis
on leidnud endale sobiva riigikaitsesse panustamise viisi väga erinevate elualade esindajad,” rääkis ta.
“Männiku malevkond koosneb erialarühmadest, mis võimaldavad spetsialiseeruda tavapärasest põnevamatele militaarvaldkondadele, mida ei ole
teistes Harju maleva malevkondades. Iga uus Kaitseliidu liige
peaks Männiku malevkonnas
leidma endale just selle eriala,
mis teda kõige rohkem paelub:
alates tagalatoetusest ning lõ-

TEAVE
MÄNNIKU MALEVKOND
• manniku.harju@kaitseliit.ee
• Männiku tee 121, 11216 Tallinn
• harju.kaitseliit.ee/mannikumalevkond
• Häid inimesi pole kunagi liiga
palju. Kui soovid riigikaitsesse
panustada, siis võta meiega
ühendust. Leiame sulle sobiva
allüksuse ning oleme abiks liitumisprotsessi paberimajandusega.

petades demineerimisega,” lisas
Nüüd.
Rakendus ka tavaelus
Kaitseliit on küll sõjaväeliselt
korraldatud organisatsioon, kuid
selle tegevus loob riigikaitsevõimet tervikuna, mitte ainult sõjaväelist väljaõpet andes ja korraldades. Männiku malevkond
paneb suurt rõhku väljaõppele,
kuid riigikaitsesse saab panustada ka muul moel, kui korra
kuus seljakoti ja relvaga metsas
roomates. Näiteks mõnes koolis riigikaitse tunde läbi viies,
noorkotkaste ja kodutütarde
tööd korraldades või mõnel
spordivõistlusel malevkonda
esindades.
Samuti annab Kaitseliit teadmisi ja oskusi, millele leiab rakendust ka tsiviilelus. Alates
põhjalikest esmaabialastest
teadmistest lõpetades näiteks
sellega, kuidas metsa eksides öö
üle elada. Samuti oskusi ja teadmisi, et olla vajadusel abiks
metsatulekahjude või reostuste
likvideerimisel või metsa eksinud inimeste leidmisel. See kõik
aitab suurendada elanikkonna
võimekust nii oma pere, kodu
kui ka kodukandi turvalisuse
tõstmisel.
Kaitseliitu võivad kuuluda nii
mehed kui naised. Ainult naistele pakub harivat ja väljakutseterohket tegevust Kaitseliidu
eriorganisatsioon Naiskodukaitse. | Jukko Nooni

Kiili rahvakooli koolitused
2015/16. õppeaastal
Kursus
Itaalia keel
algajad
Inglise keel
kesktase
Vene keel
Soome keel
alg- ja kesktase
Hispaania keel
algajad
Eelkool

Fotod: Marko Tooming

Toimumise aeg
E, K kell
18.00-19.30
E, K kell
18.30-20.00
K kell
19.00-20.30
R kell
18.00-20.15
E, N kell
19.00-20.30
I rühm E
kell 14.00-16.50
II rühm N
kell 13.15-16.00

Esimene kohtumine
5.10 kell 18.00
ruum 145
5.10 kell 18.30
ruum 253
4.11 kell 19.00
ruum 220
16.10 kell 18.00
ruum 145
5.10 kell 19.00
ruum 221
I rühm 1.10 kell 13.15
ruum 150B
II rühm 5.10 kell 14.00
ruum 150B

Kursused toimuvad Kiili gümnaasiumi ruumes. Kõikidele
kursustele vajalik eelregistreerimine. Kursustele registreerimine ja lisainfo – www.rahvakool.webs.com – võta ühendust rahvakool@kiili.edu.ee.

Kuke-Ihuvere tee.

Mooni tänav Luigel.

Heina tänav Kangrus.

Väljamäe tee.

Paju tänav Kiilis.

Paekna-Kassaru kruusatee.

Paljud teed said suvel korda

2015. aasta suvel-sügisel toimusid Kiili vallas mitmed teede ja tänavate renoveerimised,
osa teostatud objektidest on ära toodud fotoreportaažis.
Kiili vallavalitsus tänab Väljamäe inimesi, kes tulid operatiivselt ja talgute korras appi
teeääri võsast ja puudest puhastama.
Täname ka kõiki kohalikke
elanikke, kes aitasid väiksema
või suurema summaga kaasfinantseerida Kuke-Ihuvere tee
mustkatte alla viimist, samuti

Kangrus asuvate Heina ja Heina põik tänavate ning Kullerkupu lõigu rahvast, kes samal moel
valgustuse rajamisele või asfalteerimistöödele õla alla panid.
Kiili alevis on elanikepoolse
kaasfinantseerimise toel saanud
korda Voore, Saare ja Paju tänav,
lehe trükkimineku hetkeks loodetavasti ka Ristiku ja Allika tä-

nav.
Lähiajal ootavad veel järge
Rätsepa tee Lähtses ning Haldja tänav Luigel. Elanike vabatahtlik osalemine taristu puudujääkide likvideerimises, mille mittekorrasoleku põhjused
ulatuvad kümne või isegi rohkema aaasta taha, on kantud
soovist saada elukeskkond kii-

remini korda kui ainult vallaeelarve võimalused seda lubaksid,
ehkki 2015. aastal teedesse ja
tänavatesse investeeritud vallaeelarveline eraldis on samuti
märkimisväärselt suur.
Siinkohal veelkord väga suur
tänu kõigile, kes on leidnud võimaluse appi tulla! | Kiili vallavalitsus

Elering ootab talumistasu taotlusi 1. novembrini
Elektri ja gaasi süsteemihaldur Elering võtab sellel aastal
talumistasu taotlusi täiendavalt
vastu kuni 1. novembrini ning
maksab talumistasuna maaomanikele välja summa, mis võrdub
tehnorajatise kaitsevööndiga
hõlmatud kinnistuosa maksimaalse maamaksuga.
“Kuna talumistasu regulatsioon on puudulik, saame maksta tehnorajatisi taluvatele maaomanikele tänavu talumistasuna välja maamaksu kaitsevööndi ulatuses, vabastades maaomanikud sellise maaomandiga
seotud otsesest kulust. Maamaksu ulatuses talumistasu
maksmise kohustuse osas valitseb meie hinnangul selgus lähtuvalt riigikohtu otsusest ja sel-

lest ka lähtume. Kindlasti ei ole
see maaomanike poolt vaadates
piisav, aga siiski samm edasi
võrreldes varasemate talumistasudega,” kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi
Veskimägi.
“Samas toetan igati justiitsministri sellesuvist algatust seadusandluse korrastamiseks talumistasu maksmise osas ja loodame järgnevatel aastatel tugineda tasu maksmisel juba uuele selgele regulatsioonile. Eelkõige ongi see seadusandja otsus leida tasakaal tehnorajatise
talumise tasu ja võrgutasude vahel. Mida kõrgem on talumistasu, seda kõrgemad on näiteks ka
gaasi ja elektri võrgutasud,” lisas Veskimägi.

Täpsem info talumistasu
kohta on leitav Eleringi ja Elering Gaasi kodulehelt. Taotlus
tuleb esitada kodulehtedelt leitaval blanketil, saates selle
elektronposti aadressile ene.antik@elering.ee või info@elering.ee või ka kirja teel aadressile Elering AS, Kadaka tee 42,
12915 Tallinn. Talumistasu
makstakse välja tavapäraseks
tähtajaks ehk 1. detsembriks.
Need talumiskohustusega
kinnistute omanikud, kes on
taotluse esitanud mõnel varasemal aastal, ei pea taotlust
uuesti esitama, välja arvatud juhul, kui nende pangakonto
number või muud olulised andmed on vahepeal muutunud. |
Elering

Foto: Marko Tooming

Kõrgepingeliin Paeknas.

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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Sügisene lehtede
äravedu
Kiili vallavalitsus annab teada, et selle aasta sügisel saavad
Kiili alevis, Luige ja Kangru alevikes olevate kinnistute omanikud anda ära oma krundilt kokku kogutud lehed, okkad, käbid
ja kulu. Äravedu toimub vastavate kottidega ja neid saab osta
alates 6. oktoobrist kuni 4. novembrini vallavalitsusest hinnaga 5 eurot/rull ning arvestusega üks rull (kuni 10 kotti)
krundi kohta. Kottidesse ei tohi
panna muid jäätmeid (näiteks
olmejäätmeid, kive jms). Kui
kotti on siiski pandud teistsuguseid jäätmeid, jäetakse sellised kotid ära vedamata.
Kui mõni krundiomanik soovib lehti ära anda eelmisest korrast alles jäänud kottidega, palume sellest vallavalitsusele teatada. Teatamine on kindlasti vajalik, sest teenusevajajate nimekiri koostatakse meile teatanud
isikute põhjal.
Lehtedega kotid tuleb panna
9. novembri õhtuks tee äärde
oma värava või aia taha selliselt,
et need ei häiriks autode ja jalakäijate liiklemist. Lehekottide
äravedu on plaanitud alates 10.
novembrist ja hiljem välja pandud kotte ära ei veeta.
Täiendavat informatsioon:
Siiri Treimann, keskkonnanõunik, tel 679 0278, siiri.treimann@kiilivald.ee. | Siiri Treimann, keskkonnanõunik

Kasuta võimalust
kiipimiseks
Vastavalt Kiili vallavolikogu
poolt kehtestatud Kiili valla
koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjale,
peavad kõik Kiili vallas elavad
koerad ja kassid olema kiibitud
(looma identifitseerimiseks on
tema naha alla paigutatud kiip)
ja kantud Kiili valla lemmikloomade registrisse. Kiibi paigaldab loomaarst. Registrikande
saab teha loomaarst, loomaomanik ise (vt: www.kiilivald.
ee/maa-ja-keskkond/lemmiklooma-registreerimine) või
pöörduda kande tegemiseks Kiili vallavalitsusse.
Vallale lähim loomakliinik on
MTÜ Loomade Hoiupaik (aadress Sinirebase 24, 11217, Tallinn, www.pets.ee/kontaktid).
Kiili valla elanike registrisse
kantud loomaomanik, kes laseb
oma lemmiklooma kiipida ajavahemikul 12.10.2015 kuni
16.11.2015, saab soovi korral
taotleda vallavalitsuselt kiipimise toetust. Toetus ühe koera
või kassi kohta on kuni 7 eurot.
Toetust saab taotleda peale loomale kiibi paigaldamist.
Toetuse saamiseks tuleb
taotlejal hiljemalt 1. detsembriks 2015 esitada Kiili vallavalitsusele kirjalik avaldus, milles
on näidatud ära järgmised andmed: taotleja nimi ja elukoha
aadress ning telefoninumber;
kus ja millisele loomale kiip paigaldati; arveldusarve number,
kuhu toetus kanda; avaldusele
tuleb lisada koopia loomaarstile makstud arvest (koopiat saab
teha ka vallavalitsuses). | Siiri
Treimann, keskkonnanõunik

Kiili Gümnaasium on
kasvueas

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS

Nagu kasvueas lastele kipuvad riided kiiresti väikseks jääma, jääb kiiresti kasvavale õpilasperele väikseks ka koolimaja.
Foto: Marko Tooming

Kiili Gümnaasiumis alustas 1.
septembril õppetööd 704 õpilast, mis on 54 võrra enam kui
aasta tagasi. See seab tõsise
ruumiprobleemi ette kooli juhtkonna, kus kaalutakse, kuidas
vajalikku ruumi juurde saada.
Mure ei puuduta vaid tänavust
õppeaastat, mil koolimajja veel
kuidagi ära mahutakse – järgmistel aastatel õpilaste arvu kiire kasv jätkub, jõudes mingil
hetkel juba üsna tuhande lähedale.
Sama probleemiga maadlevad ka Kiili valla naabrid ja teised Tallinna ümbruse omavalitsused – sel sügisel valmis juurdeehitus Saku Gümnaasiumil,
Saue linna kool aga on otsustanud ruumiprobleemi lahendamiseks rentida mooduleid. Mõni aeg tagasi avati juurdeehitus
Jüri Gümnaasiumil. Tasub meenutada, et alles ülemöödunud
sügisel valmis juurdeehitus ka
Kiili koolil.
Kiili Leht käis alanud õppeaastast ja tulevikuplaanidest
rääkimas kooli direktori Mihkel
Rebasega.
Kiili Gümnaasiumi ruumikitsikust iseloomustab hästi fakt, et
koolimajas on ühe koolilapse
kohta kõige vähem põrandapinda kogu vabariigis. Kuidas
kool õpilaste arvu kasvuga hakkama saab?
Mihkel Rebane: See ei ole asi,
millega tahaks edetabelite eesotsas olla. Kiili koolimaja mahutab tänasel päeval 28 klassikomplekti. Selle arvu ületasime
juba mullu, mistõttu tegime näiteks aeroobikasaalist muusikaklassi, korraldasime ümber garderoobi jne. Tippaasta saabub
tänaste andmete järgi 2020, kui
meil on koolis 39 klassikomplekti.
Lisatud joonis piltlikustab
klassikomplektide arvu kasvutrendi võrrelduna tänase ruumiprogrammi võimalustega.
Jooniselt peaks olema väljaloetav ka see, et kui me juurdeehitust ei tee, ja loodame, et pärast
aastat 2020 hakkab õpilaste arv
langema, siis jõuaksime normaalsetesse tingimustesse ehk
12 aasta pärast. Pealegi, me võime üpris kindlad olla selles, et
aastal 2020 on koolis 39 klassikomplekti (900 õpilast), aga kas
ja kui kiiresti toimub taas õpilaste arvu vähenemine, pole
kaugeltki nii selge.
Mõistma peab sedagi, et üks
lisanduv klassikomplekt ei tähenda seda, et saame hakkama
ühe lisaklassiruumiga. Näiteks
põhikooli klass vajab normaalseks tegutsemiseks 1,4 klassiruumi.
Nüüd tuleb mõelda, mida
teeme.
Millised on variandid?
On mitu stsenaariumit. Koostame praegu koolis analüüsi

Kiili Gümnaasiumi direktor Mihkel Rebane leiab, et vaatamata ruumiprobleemile on Kiili koolis hea õppida. Nüüd tuleb vaid välja mõelda,
milline on parim variant kasvava õpilaste hulgaga hakkamasaamiseks.

Klassikomplektide arvu kasvutrend võrrelduna Kiili koolimaja tänase
ruumiprogrammi võimalustega.

ning oktoobris läheme sellega
vallavolikogu majanduskomisjoni ja kooli hoolekogu ette.
Minu jaoks on täiesti selge,
et 12-aastase tõusu üleelamiseks ei ole moodulmajade kasutamine ei normaalse õpikeskkonna ega ka majandusliku
mõttekuse seisukohalt mõistlik
lahendus. Pikemas perspektiivis (alates 2017 sügis) võiks lahenduseks olla juurdeehitus ja
lasteaia väikese maja (endine
kooli väike maja) kasutuselevõtt.
Lähiülesanne on aga sügis 2016,
kui meil pole veel ei juurdeehitust ega ka lasteaia väikest maja.
Aga need võimalused, millest
rääkisin, on alles võimalikud variandid, sest ehitamine on alati
valikute küsimus. Kui vald paneb suure hulga raha kooli ehitusse, siis kuskilt jääb seda vä-

hemaks, ja siin on vaja paljude
osapoolte kokkulepet ning
mõistmist.
Gümnaasiumi üle on vallas ju
arutatud ka varem.
Täna on riik öelnud, et aastaks 2025 on kogu gümnaasiumiharidus riigi käes. Uskuda või
mitte, aga arvan, et ka siis on
veel piisavalt munitsipaalgümnaasiume.
Tänasel päeval oleks meil
gümnaasiumi juba väga raske
sulgeda – see ei toimu ju nii, et
täna ütleme ja homme enam
pole. Sulgemine võtab aega neli aastat, aga siis lõpetab meil
põhikooli juba 90 õpilast. Need
õpilased peavad ju kuhugi edasi õppima minema ning ei Tallinn ega naabervallad pole võimelised nii suurt hulka vastu
võtma. Pealegi on tänane prak-

tika, et üle 60% põhikooli lõpetajatest jätkab Kiilis gümnaasiumis.
Seega oleks gümnaasiumiosa
kaotamine vastutustundetu.
Oleme väga kõvasti pingutanud,
et gümnaasiumis oleks normaalne akadeemiline tase ning
saavutanud ka tulemusi, sest 44.
koht üle-eestilises riigieksamite pingereas on tavakoolile ülihea tulemus. Pealegi ei lahendaks gümnaasiumiosa kaotamine ruumiprobleemi sedavõrd, et
juurdeehitamine osutuks ebavajalikuks.
Muutujaks võib olla võimalik
haldusreform. Kuna reformi kriteeriumid pole täna veel avalikud, siis ei saa sajaprotsendiliselt ka liitumissurvet välistada.
Aga ma usun, et ma eksi, kui ütlen, et Kiili valla inimene ei taha ei oma valla ega oma gümnaasiumi kadumist.
Kuidas kool ruumikitsikusega
hakkama saab?
Eks tunniplaani oligi kohutavalt keeruline kokku saada.
Paljudel klassidel on tunnid
kord siin, kord seal, näiteks võib
emakeele tund toimuda viis korda nädalas alati erinevas ruumis. Meil on kaks emakeele
klassi, aga õpetajaid on viis. Sama asi on matemaatikaga, võõrkeeltega jne. Eks probleeme on
palju (söökla, garderoob,
tööõpetus jne), aga ei taha viriseda, oleme suhtelisel rõõmsalt
inimesed ja kui suudame olla
heatujulised, siis saame ka hakkama. Ja meil palju noori õpetajaid viimaste aastatega juurde tulnud ning nemad aitavad
tuju rõõmsana hoida.
Üks tulistest teemadest on pagulased. Kas Kiili kool oleks
valmis pagulaste lapsi vastu
võtma?
Venekeelne Postimees just
küsis mult seda. Ma vastasin, et
kui meil oleks piisavalt ettevalmistusaega ja ressursse, siis vajadusel võiksime hakkama saada. Aga see ei saa juhtuda homme. Teoreetiliselt pole pagulaste õpetamine mingi ületamatu
probleem, sest me peame ka täna erivajadustega hakkama saama. Me kohaneme kogu aeg,
kool pole ammu enam üksnes
akadeemiline asutus.
Vaatamata ruumiprobleemile
oskad Sa lõpetuseks kindlasti
midagi positiivset öelda.
Usun, et õpilasel, õpetajal ja
vanemal on endiselt Kiili koolis
hea. Mured, millest rääkisime,
on tõsised, aga need on ju head
mured, sest Kiili kooli tahetakse tulla ja Kiili vallas jätkub lapsi. Probleemid on väljakutsed,
mis tuleb lahendada – tuleme
hommikul hea tujuga õppima ja
õpetama ning lahendame rahulikult probleeme, sest see on
meie töö. | Küsis Marko Tooming

90 Taima Kodar
87 Salme Järv
87 Janis-Helmuts Keizars
86 Loreida Tint
85 Erna Kukk
84 Vilma Põldaru
82 Enn Pedak
82 Hillar-Endel Põldoja
80 Milda Mõttus
79 Oleg Izborski
78 Arne Roodla
78 Algur Feldhoff
77 Iivi Annok
77 Gert Aleksejev
77 Salme Mitt
77 Triin Porila
76 Jaan Valdna
76 Maie Klaser
76 Jüri Reäk
76 Valju Vitkin
75 Enn Maasepp
70 Toomas Kirss
70 Priit-Juhan Hinnov
70 Kaarel Kõrm
70 Enn Kasak
65 Malle Jõgi
65 Ene Järv
65 Vladimir Chernyaev

24.10
01.10
18.10
07.10
08.10
29.10
05.10
06.10
14.10
10.10
02.10
10.10
02.10
08.10
16.10
16.10
03.10
14.10
15.10
17.10
29.10
15.10
17.10
26.10
31.10
11.10
16.10
28.10

MEIE VALDA SÜNDISID
29. august Kail Pendin, palju
õnne, Kadri ja Margus Pendin!
07. september Morten Romanov,
palju õnne, Triin Brenner ja Raido
Romanov!
12. september Armin Sepp, palju
õnne, Katrin ja Ainar Sepp!
19. september Uku Nurmetalo,
palju õnne, Kertu Mutli ja Tõnu
Nurmetalo!

Kevadine oht
saab alguse
sügisel tegemata
tööst
Käesoleval aastal on Kiili vallas olnud kaks kulupõlengut,
möödunud aastal oli kolm kulupõlengut – see on väga positiivne areng. Et kevadised kulupõlengud ei põhjustaks kahju,
kutsuvad päästjad omanikke
maavaldusi korrastama sügisel,
kuni on võimalik rohtu niita.
Pärast lume sulamist kuivab
kõrge rohi kevadpäikese ja -tuule käes kiiresti ning piisab ühest
inimlikust eksimusest, kui kulutulekahju on käes. Paljud kulutulekahjud saavadki alguse
inimlikust lohakusest ja ka pahatahtlikust inimtegevusest, olgu selleks siis hooletult tehtud
lõke, kustutamata suitsukoni või
tahtlikult süüdatud heinamaa.
Maastikutulekahjudes hävineb
meie looduslik keskkond, tihti
on kaasnev keskkonnakahju väga suur, ning on ka olukordi, kus
ohtu on sattunud inimesed ja
nende vara.
Kevadiste kulupõlengute vältimiseks on hea, kui niidetakse
maavaldused juba sügisel.
“Maaomanik, kes hilissuvel
viimase heina maadelt niidab ja
maavaldused korrastab, aitab
ennetada ohtlikke tuleõnnetusi, säästab elukeskkonda ja
hoiab kokku päästeressurssi,”
paneb inimestele südamele
Põhja päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal
Ants Aguraiuja.
Kulu põletamine on aastaringselt keelatud ning karistatav tegevus. | Barbara Lichtfeldt,
Põhja päästekeskuse pressiesindaja
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Foto: Kiili Pantrid

Eesti meistrid Kiili Pantrid.

Pantrid on kuuekordsed meistrid
2015. aasta hooajal korraldas
Eesti Pesapalli ja Softpalli Liit
Eesti meistrivõistlusi ameerika
pesapallis nelja võistkonna vahel. Nendeks olid Kiili Pantrid,
Tallinna Pesapalliklubi, Kostivere Amigos ning OldStars. Eesti meistri väljaselgitamiseks
mängiti suve jooksul kokku 22
mängu ja kõik need toimusid
Kostiveres, kus asub Eesti ainuke pesapalliväljak.
Hooaja algul oli põhifavoriidiks OldStars, kes võitis kõik
mängud, kuid kaotas kaks viimast mängu, ühe Pantritele
ning teise Amigosele.
Play-off’id, mis kavandati augusti lõppu, tõotasid tulla põnevad nii kolmanda kui ka esimese ja teise koha peale. Nagu
varasematelgi aastatel mängisid kolmanda koha peale Tallinna Pesapalliklubi ja Kostivere
Amigos ning finaalis mängisid

Kiili Pantrid ja OldStars. Kolmanda koha võitis Kostivere
Amigos 7-vooruses mängus tulemusega 22:12. Finaal OldStarside ja Kiili Pantrite vahel kujunes nagu eelmiselgi aastal väga
pingeliseks, mängiti kõik 9 vooru ja mäng kestis 4 tundi. Kiili
Pantrite söötja Kristjan Ojasaar
tegi terve mängu jooksul 200
söötu, mis on muljetavaldav, ja
lõpuks Pantrid võitsid mängu
tulemusega 14:10. Pantrid saavutasid võidu suuresti tänu
meie Kiili noortele: Kristjan
Ojasaarele, Ergo Rohile, Kevin
Kiilile ja Aleks Kris Koppelile
ning tugitaladeks olid Tauno
Koppel, Hargo Kalaus, Vairo
Virkko Ruhno, Reijo Sõmer, Vahur Põder, Marek Nurk, Kaupo
Kütt, Sten Tiede, Markus Kuhlbach ja Danel Matrossov.
Palju õnne Kiili Pantritele 6.
meistritiitli puhul! | Kiili Pantrid
Foto: Sparta jalgpallikool

Sparta poisid Barcelona Summer Cupi'il.

Kiili vutipoisid Barcelonas
Kiili Gümnaasiumi 4B klassi
poisid Ken-Märten Müütnik,
Mihkel Loo, Kaur Tristan Kommusaar ja Patrik Tool käisid suvel Sparta Jalgpallikooli 2005. a.
sündinud poiste meeskonnaga
võistlemas Hispaanias Barcelona Summer Cup'il. Kohal oli
võistkondi Skandinaaviast, Lõuna- ja Kesk-Euroopast, Põhja-Aafrikast ning vanuses 10-16.
Sparta poisid võistlesid 2005. a.
sündinute vanusekassis. Treeneriteks olid Ralf Rogov ning
Kait Talve.
Teel finaali poole võitsid
Sparta poisid kõik mängud ning
finaali mindigi juba favoriitidena. Finaalis alistati Birkirkara FC
Youth Academy (Malta) tulemusega 5:1. Ka oma vanuseklassi
parim väravavaht ning resultatiivseim väravakütt valiti just
Sparta Jalgallikoolist. Tegelikult
mindi Hispaaniasse lihtsalt
võistluskogemust saama ning
erinevaid mängustiile õppima.
Turniiri võit oli poistele nagu
kirss tordil.
Mängimine Hispaania suvises kuumuses oli eesti poistele
väga raske ning tõeline katsumus. Jalgapalliväljakul ju varju
ei leia ning kuumus oli juba
hommiku kell 9 umbes 35 kraadi.

Õnneks olid treenerid kõik
läbi mõelnud, nii et külma vett
ning jäätist jagus kogu turniiri
ajaks ning keegi kuumarabandust ei saanud. Küll said kõik
poisid (ning ka fännid) kuhjaga
parimaid emotsioone, mida jagub veel praeguseni.
Turniiri võitu tähistasid spartakad ekskursiooniga PortAventura lõbustusparki. PortAventura on Euroopa suurimaid ning
ka populaarseimaid lõbustusparke. Muidugi nautisid Eesti
poisid seda täiega ning kõigile
tundus, et tegelikult jäi ühest
päevast selles pargis väheseks.
Enne lennukile minemist
käidi uudistamas ka FC Barcelona kodustaadionit Camp Nou.
Sparta poisid said istuda maailmakuulsatel tribüünidel, jalutada läbi maailma tippjalgpallurite riietus- ning puhkeruumidest,
viibida FC Barcelona pressiruumis ning uurida kõiki karikaid
ning medaleid, mis klubi aastate jooksul võitnud on.
Sparta Jalgpallikooli treeningud algasid sel sügisel ka Kiili
Gümnaasiumis. Need neli poissi on kindlasti kohal!
Poiste vanemad tänavad Kiili vallavalitsust, kes selle reisi
teokssaamist ka omalt poolt
toetas. | Maris Parik

Kiili vallarahva
VIII sportmängud
Kiili vallarahva VIII sportmängude 11. ala – discgolfi –
võitis Kiili 2 võistkond, koosseisus Marita Pirnipuu, Olav Erikso, Kristjan Leol, kellel kulus
kaks ringi (1 ring = 9 rada) läbimiseks 184 viset, tubli teise koha saavutas Kiili I võistkond –
Merike Urbanik, Jüri Käer, Silver
Klaar – 188 viskega ja kolmanda koha saavutas eelmise aasta
võitja Luige-Sausti võistkond,
koosseisus Marcella Tammes,
Marko Saviauk, Eido Üksvärav,
199 viskega. Järgnesid: 4.
F-Team – 201 viset; 5. Vaela-Mõisaküla – 208 viset; 6.
Maksimaa – 211 viset; 7. Kiili
Keerulised – 219 viset; 8. Nabala-Paekna – 220 viset; 9.
Kangru – 221 viset; 10. Lähtse –
232 viset; 11. Kiili Gümnaasium
– 123 viset ( naine puudu). Individuaalselt olid kolm paremat
meest: 1. Karmo Saviauk ( Kiili
Gümnaasium ) – 51 viset; 2.-3.
Marko Saviauk (Luige-Sausti) ja
Karl Aksin (Nabala-Paekna) – 52
viset, ning kolm paremat naist:
1. Marita Pirnipuu (Kiili 2) – 70
viset; 2. Kätlin Kaareste
(F-Team) – 72 viset; 3. Merike
Urbanik (Kiili I) – 73 viset. Suured tänud ala läbiviimisel, Marko Saviauk.
12. ala – keegel – toimus
sportmängude ajaloos esmakordselt ja see sai teoks tänu
heale naabrile Rae vallast, Rae
Keeglisaali lahkele peremehele
Kaljule. Võistkond viskas 100 viset kordamööda. Sellel alal ei olnud vastast ehk võitsid pika
puuga Nabala-Paekna võistkond, koosseisus Eve Urbas, Aivar Hannus, Margus Mänd, 575
punktiga. Tubli teise koha saavutas 461 punktiga Vaela-Mõisaküla, koosseisus Margit Maidla, Margus Maidla, vanameister
Toomas Vendel, ning heitluses
kolmandale kohale käis võistlus
viimase viskeni ja siin väljus
võitjana Luige-Sausti võistkond,
koosseisus Marcella Tammes,
Risto Laar, Aivar Vadi 404 punktiga. Järgnesid: 4. Kiili 2 – 403 p;
5. F-Team – 397 p; 6. Kiili I – 370
p; 7. Lähtse – 335 p; 8. Maksimaa – 329 p; 9. Kiili Gümnaasium – 309 p; 10. Kangru – 290
p.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 12. ala: I Kiili 2 – 102
p; II Kiili I – 88 p; III Nabala-Paekna – 88 p; 4. Luige-Sausti – 87 p; 5. Kangru – 86
p; 6. Vaela-Mõisaküla – 68 p; 7.
Lähtse – 60 p; 8. F-Team – 59 p;
9. Maksimaa – 57 p; 10. Kiili
Gümnaasium – 38 p; 11. Kiili
Keerulised – 17 p.
Viimased kaks ala – laste
kombineeritud teatevõistlus ja
mälumäng – toimuvad 17. oktoobril, samal kuupäeval leiab
aset Kiili rahvamajas ka VIII
sportmängude pidulik lõpetamine.

Jalgpall
12. septembril Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihallis toimunud
2015. a. Eestimaa rahvuste karika viimasel, 3. etapil saavutas

Fotod: erakogu

Elizabeth on tublisti treeninud, tulemused on paranenud
ja uuel aastal uue hooga. Edu!

Triatlon
Kangru mees Toomas Loho
on triatlonis M40 vanuseklassis
Eesti paremaid. Toomase selle
suve võistluste tulemused:
23.05 Tõrva duatlon EKV II
M40 1. koht
24.05 Jüri V basseinitriatlon.
M40 3. koht
21.06 Valga Valka Helen
Triathlon, poolpika triatloni
Eesti MV M40 1. koht
28.06 Viljandi triatlon, EKV
II triatlon. M40 1. koht
4.07 Tartu Mill Triathlon,
Balti KV, EKV III triatlon. M40
1. koht
19.07 Paide MEK triatlon,
EKV IV triatlon. M40 1. koht
25.07 Tallinn triatlon, Eesti
MV olümpia distantsil, EKV V
triatlon. M40 3. koht
20.09 Saaremaa duatlon, EKV
IV. M40 1. koht
Ühtlasi kindlustas Toomas
endale triatloni Eesti KV arvestuses M40 vanusegrupi esikoha
ja duatloni Eesti KV arvestuses
M40 vanusegrupi esikoha. Palju õnne!

Elizabeth Jõgi.

Jalgrattasport
Eesti MV maastikurattamaratonis saavutas Anti Arumägi
10. koha. Estonian Cup rattamaratonide sarja (8 etappi) üldkokkuvõttes poolmaratonis M16 vanuseklassis 9. Markus Pajur, 18.
Madis Aasalo. Mehed – 8. Rait
Kull. Maraton – mehed – 15. Anti Arumägi; M40 – 3. Tõnno
Palm, 36. Bruno Tamm, 140. Jaanus Tiisvend, 183. Olavi Israel.
MTBest Rattamaratonide
sarja (8. etappi) üldkokkuvõttes
poolmaratoni 1. koht Markus
Pajur. Palju õnne! Maraton –
mehed – 8. Anti Arumägi, 182.
Ermet Vain. M40 – 18. Bruno
Tamm, 31. Indrek Sinisaar

Nabala-Paekna keeglivõistkond.

eestlasi esindanud Kiili JK
meeskond tubli 3. koha! Esmalt
alistati B-alagrupis poolakate
Polonia meeskond koguni 7:1
(väravad Markko 2, Sander 2,
Jevgeni 2, Sven ) ning kaotati 0:1
Biskek (kirgiisid) meeskonnale.
Poolfinaalis kaotati kahjuks 0:1
Boitsy (valgevenelased) meeskonnale, kuid 3.-4. koha mängus võideti 2:0 Biskeki (kirgiisid)
meeskonda (väravad Anti ja
Sander). Palju õnne! 3. etapi
lõplik paremusjärjestus: 1. Boitsy (valgevenelased), 2. Maccabi
(juudid), 3. Kiili JK (eestlased),
4. Biskek (kirgiisid), 5. Neftsi
(aserid), 6. Polonia (poolakad).

Rulluisutamine
Elizabeth Jõgi võistleb sellel
aastal N19 vanuseklassis. Tabasalus Uusmaa Rullituuril
võistlus ebaõnnestus, kuna olid
viletsad ilmastikuolud ja Elizabeth kukkus, saavutades vanuseklassis 4. koha.
11. juulil Eesti meistrivõistlustel kiir-rulluisutamise trekisõidus N19 vanuseklassis 200 m
ja 500 m esikoht, väljalangemissõidus naistest 3. koht ja poolmaratonil (Pärnu Uusmaa Rullituur 5. juuni) N19 3. koht.
Selline tulemus eestikatel on
muidugi super, kuid midagi palju eksootilisemat oli juunikuine

Keegel

Rahvuste Karika 3. etapi 3. koht –
Kiili JK meeskond.

võistlus Hiinas, kus Elizabeth
saavutas poolmaratonil naiste
3. koha.
26. juulil Marupe Läti poolmaratonil saavutas Elizabeth
naistest teise koha ja vanuseklassis esimese koha. 2.augustil
Lätis Jurmala poolmaratonil
saavutas Elizabeth vanuseklassi kolmanda koha.
9. augustil Kalevipoja Rullituuri poolmaratonil saavutas
Elizabeth tubli teise koha enda
vanuseklassis.
23. augustil Eesti suurimal
rulluisuvõistlusel, Tartu Rulluisumaratonil, lõpetas Elizabeth
ajaga 1:22:40.85, N17 vanuseklassi 1. koht, naistest 7. koht, üldarvestuses 86. koht (596 lõpetanud osavõtjat).
5. septembril Tallinna Rullituuri poolmaratoni N19 vanuseklassi kolmas koht ja kogu
2015. aasta Uusmaa Rullituuri
N19 esimene koht.

Rae keeglisaali auhinnavõistlused. Mehed – 12. Aivar Hannus, 18. Jens Vendel, 20. Margus
Mänd. Naised – 1. koht Eve Urbas. Palju õnne! Meesseeniorid
B – 2. koht Toomas Vendel. Palju õnne!

Orienteerumine
Eesti MV pikal rajal Mõndaveres – M65 4. Tiit Tatter, M70
12. Georg Sooberg, N65 2. koht
ja hõbemedal Virve Orav. Palju
õnne!
Veteranide maailmameistrivõistlustel orienteerumises
Rootsis saavutas Tiit Tatter tavarajal M65 vanuseklassi B-finaalis 22. koha ja Georg Sooberg
M70 vanuseklassi C-finaalis 48.
koha.

RMK Kõrvemaa
neliküritus
Üldkokkuvõttes ( suusk – 38
km; jooks – 16 km; triatlon (ujumine 350 m, ratas 22 km, jooks
– 4 km); ratas – 40 km) 31. Margus Maidla – 6:33:31; 52. Urmet
Hiiekivi – 7:05:47. | Kaupo Kütt
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Кийли-Сипсик-Стрельна...
Человек, несведующий от
такого сочетания, уж точно
придет в недоумение – где
эстонская волость Кийли, а
где посёлок Стрельна – Муниципальное образование в составе Петродворцового района города федерального значения Санкт-Петербурга...
А уж каким боком здесь
любимец всех детей Эстонии
– вне зависимости от того, на
каком языке они разговаривают, эстонском или русском
– Сипсик, уж точно сразу не
понять. Но именно этот забавный персонаж Эно Рауда, придуманный писателем почти
пятьдесят лет назад, стал поводом малышам из стрельнинского детского сада №34
открыть для себя эстонскую
детскую прозу, и милого, остающегося притягательным,
несмотря на солидный книжный возраст, Сипсика.
А сподвиг их на подобное
открытие визит группы детсадовских работников из Кийли к коллегам в Стрельну –
поселение, задуманное еще в
начале 18 века Петром 1 в качестве загородной резиденции, эдакой “русской Версалии”.
Впрочем, столь глубокая
история к цели визита отношения не имела – разве что ее
следы, в виде удивительного
по красоте Константиновского дворца, который делегация
посетила, и который не мог не
восхитить своим великолепием.
А началось все несколько
лет назад, когда для участия в
одном из проектов в рамках
партнерского сотрудничества
с коллегами из Финляндии,
необходимо было привлечь и
третью сторону из числа
стран Балтийского региона.
Будучи тогда членом волостного собрания волости Кийли
Клара Орехова – она возглавляла тогда комиссию по интеграции – в качестве готового
варианта предложила “Муниципальное образование поселок Стрельна”.
20 сентября 2013 года соглашение о сотрудничестве
было подписано в нашей волости Кийли, но предварительно представители волости нанесли визит своим российским коллегам. И вот, два
года спустя, в начале июня, в
пос. Стрельна налаживать более широкие контакты поехали 11 детсадовских работников из Кийли. Наверное, лучшего варианта для знакомства
на профессиональной почве
и не придумать. Дети были,
есть и будут, как будут и те,
кто учит их рисовать и лепить,
считать и писать, присматривает за ними на прогулках и,
что греха таить, вытирает сопливые носы, пока мамы и
папы трудятся на благо семьи.
У воспитателей и учителей
дошкольного образования задачи и в эстонской волости, и
в петербургском пригороде
одинаковы, зато любопытно
посмотреть, что такого дела-

ют коллеги, чего не делаем
мы, да и про себя понять, в
чем мы особенные молодцы.
Сразу стоит сказать, что
оба садика связывает невероятная любовь к театру. В детском саду Кийли, который
сейчас посещает 336 детей,
спектакли ставятся в течение
всего года, но пик выпадает
на март – месяц театра, так
что востребованность театральных реквизитов велика.
Тем любопытнее оказалось
знакомство с костюмерной
детсада №34, обилие костюмов приятно поразило эстонских воспитателей, а нарядные стулья в актовом зале в
красно-золотистых тонах напомнили о русской народной
колористике. А еще в актовом
зале есть секция со старыми
игрушками, так что нынешние малыши вполне могут
представить, во что играли их
мамы и папы, бабушки и дедушки – чем не урок истории
на фоне нынешних высокотехнологичных “лего” и героев популярных мультиков.
Здание детсада в целом,
одного из четырых в Стрельне, вряд ли может соперничать со своим новым и очень
современным эстонским аналогом в Кийли, но за счет сделанного два года назад, по
итогам выигранного конкурса, ремонта, производит, по
мнению эстонских коллег,
впечатление элитного дошкольного учреждения. Хотя
директор детсада – Сергиеня
Елена Александровна и сами
работники детсада №34
“элитным” и каким-то особенным свой дом для дошколят не считают, пусть их двор
и выстлан диковинным
специальным искусственным
покрытием. Как оказалось, и

в Стрельне, и в Кийли очень
трепетно относятся к родителям – в специальном выпуске
настенной газеты особо благодарят тех, кто самолично
делает что-то хорошее для
детского сада, куда водит своих детей. По словам руководителя Кийлиского детского
сада Майби Реэкер, в плюс себе они сразу записали свою
кадровую политику – в Кийлиском детском саду на постоянной основе работает логопед и медицинский работник, в Стрельне это приходящие сотрудники. Но тут уж
“спасибо” нужно сказать руководству волости, которое не
поскупилось на то, чтобы выделить на это деньги из волостного бюджета.
Отличается и система
оплаты труда. В Кийли в рамках бюджета и, что называется, “штатного расписания”. В
Стрельне к базовой зарплате
могут прибавляться “бонусы”
за разного рода дополнительную работу, например, подготовка особых представлений
по случаю календарных
праздников, которые здесь в
большом почете. Но, конечно,
деловая составляющая визита не смогла затмить эмоциональную. Невероятный детский восторг вызвали не только эстонские конфеты, которыми угощали гости, но и
Сипсик собственной персоной
– такую игрушку детям подарила директор Кийлиского
детсада Майби Реэкер, и
книжку на русском языке с
напутствием не только прочитать, но и непременно изобразить фрагменты сказки,
чтобы потом эти рисунки
можно было бы показать их
сверсникам в Эстонии.
Было у эстонской делега-

ции еще и посещение Петродворцового колледжа, где готовят кулинаров и автослесарей. Директор этого колледжа, Наталия Фёдоровна Лукашенко, депутат Муниципального образования пос. Стрельна, провела интересную экскурсию по учебному заведению и рассказала, что преподаватели колледжа, наряду со
своими подопечными, участвуют в конкурсах профессионального мастерства в разных странах мира и получают
гранты (безвозмездные субсидии организациям в денежной форме на проведение исследований, обучение и др.
цели).
А обед, состоящий из “первого”, “второго” и необыкновенно вкусных свежевыпеченных булочек оказался выше
всяких похвал, хотя, по словам польщенных хозяев, они
так “балуют” своих учеников
и преподавателей каждый
день, разве что с вариациями
меню.
Ну и как же обойтись в такой насыщенной событиями
поездке без экскурсии по летнему Петербургу, где многие,
несмотря на близость к Эстонии, не были никогда или же
посещали город на Неве очень
давно.
Огромную благодарность
управа волости Кийли и члены делегации выразили главе местной администрации –
Ирине Климачёвой, которая
организовала эту незабываемую встречу и везде сопровождала эстонскую делегацию.
И, конечно, Наталии Фёдоровне Лукашенко, директрору
Петродворцового колледжа,
которая является также председателем комиссии по культуре и спорту, тех главных направлений сотрудничества,
которые будут развивать Кийли и Стрельна.
Особая заслуга в организации этого визита со стороны
нашей волости Кийли Клары
Ореховой, члена комиссии по
социальным делам, образованию, культуре и спорту – это
отметили как детсадовские
работники Кийли, так и принимающая сторона. Как ни
банально это звучит, но энтузизм и неравнодушие всегда
были локомотивами добрых
и полезных дел, остаются они
таковыми и поныне. Контакты, заложенные этим и предыдущими визитами жителей
Кийли и Стрельны, будут продолжаться, ибо, невзирая на
сложность межгосудартсвенных отношений и политические споры, интерес простых
людей друг к другу не ослабевает, и народную дипломатию
никто не отменял.
В этом году Стрельна отметила свое 515-летие, и в октябре в Кийли ждут гостей из
Стрельны, как ждут их и в
Кийлиском детском саду. Уж
очень любопытно, каким нарисуют Сипсика дошколята из
Ст р ел ь н ы . . . | Н а т а л ь я
Маллеус, журналист

Karikakramäng
raamatukogus
Kiili raamatukogu korraldas
esmakordselt suvelugemise
võistluse õpilastele, ikka selleks,
et lapsi rohkem lugema ärgitada. Ettevõtmine sai nimeks “Karikakramäng”.
Osavõtja sai iga raamatukogust laenutatud ja loetud raamatu eest oma karikakrale lisada ühe õielehe. Loetud raamatute kohta esitasid raamatukogutöötajad küsimusi. Osavõtjaid
oli kümmekond, ootasime küll
rohkem, aga esimese sellise
võistluse kohta oli seegi tubli
tulemus.
Üle saja raamatu
Võistluse vastu tundsid huvi
8-11-aastased lapsed, vanemad
lugesid küll, aga võistlusmoment jättis neid külmaks. Kõige
usinamad lugesid üle 20 raamatu, keskmiselt loeti 15 raamatut
suve jooksul. Noorte lugejate
lemmikuteks olid Aino Pervik,
Ilmar Tomusk eesti autoritest
ning Sinikka ja Tiina Nopola ja
Martin Widmark tõlgitud autoritest.
Kokku laenutasid “Karikakra-

mängust” osavõtjad 109 raamatut, paljusid loeti mitme osavõtja poolt. Eks ole vana tõde, et
sõbra soovitust võetakse kõige
rohkem kuulda, ühele meeldinud raamat rändas õige pea juba teise lugeja lauale.
Laste nimel
Septembri alguses olid kõik
osalejad palutud raamatukokku
suvelugemisest kokkuvõtteid tegema ja karikakratorti sööma.
Kõige “suuremad” lugejad said
kingituseks raamatu.
Järgmisel suvel juba uus “Karikakramäng”.
Laste lugemise edendamisele pööratakse tähelepanu kõigis
raamatukogudes. Ikka püütakse välja mõelda midagi, mis lapsi innustaks ja haaraks. Alati tuleb kasuks kolleegide sellealaseid kogemusi kuulda.
Suvelugemise projektid raamatukogudes tulevad arutlusele ka Harjumaa raamatukogutöötajate kokkusaamisel oktoobri alguses, mis seekord toimub Kiili raamatukogus. | Taie
Saar, Kiili raamatukogu direktor

Treeningud Kiili lasteaia
spordisaalis, Lootuse tn 4!
E, N, kell 19.00-20.00 terapeutiline
võimlemine, lisainfo Marit, 5330 0678
K, kell 19.00-20.00 zumba
/tantsuline fitnesstreening/
K, kell 20.00-21.00 toning /lihasvastupidavustreening/, oodatud ka mehed,
lisainfo Marilin, mannkosu@hotmail.com,
5552 4995
1 treeningu hind 5 eurot
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Kiili vallavalitsus teatab
KIILI ALEVIS PARGI TN 2 KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE KIILI VALLAVOLIKOGU 17.09.2015 OTSUSEGA NR 40
Planeeritav maa-ala asub Kiili vallas Kiili alevis. Planeeringualasse on kaasatud Pargi tn 2 katastriüksus
(katastritunnusega 30401:001:0577, sihtotstarbega
100% tootmismaa, pindalaga 592 m2). Juurdepääs
maaüksusele on tagatud Pargi tänavalt.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Kiili valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on Kiili alevis Pargi tn 2 krundile (katastritunnusega
30401:001:0577), 592 m2 suurusele maa-alale, ehitusõiguse määramine ühe kuni kolmekorruselise korterelamu ja ühe kuni ühekorruselise tehnohoone
püstitamiseks, lubatud suurima ehitisealuse pinnaga
krundil kokku kuni 200 m2, krundi sihtotstarbe
muutmine 100% tootmismaast 100% elamumaaks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
LÄHTSE KÜLAS PAALI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE KIILI
VALLAVALITSUSE 15.09.2015 KORRALDUSEGA NR
578
Planeeritava maa-ala suurus on 10,30 ha. Ehitisregistri andmetel maaüksusel hooned puuduvad. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Paali
maaüksuse (katastritunnus 30401:003:0041) jagamine üheks elamumaa, üheks maatulundusmaa ning
üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe kuni
kahekorruselise üksikelamu ning kahe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine
Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt: üldplaneeringuga määratud
miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus ning kehtib reegel: 1 elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib piirata vaid
elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2. Erandjuhtumil võib väiksemaks jagamine toimuda põhjendatud
vajadusel detailplaneeringu alusel. Kuigi detailplaneeringuga on võimalik tagada antud tingimus elamuehituse planeerimiseks, ei ole kinnistu jagamine
üksnes kaheks elamumaa krundiks mõistlik, sest elamumaana kasutatakse vaid kuni 20% krundist. Lisaks on kontaktvööndi elamumaa kruntide suurused
vahemikus 5639-2476 m2.
Kuna Paali maaüksuse detailplaneeringuga soovitakse uut hoonestusala T-11115 Kurna-Tuhala tee ligidale, olemasolevate katastriüksuste Uus-Paali ja Vana-Paali vahele ning krundi suurus jääks kontaktvööndis olevate elamumaa sihtotstarvetega kruntide
vahemikku, siis on antud detailplaneering krundi
suuruse osas üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 4073 m2 ja
üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suurusega 94 768 m2, millele uusehitust ei soovita.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
MITTEALGATAMISE TEATED
• Kiili vallavalitsus teatab, et 01.09.2015 korraldusega nr 548 “Keskkonnamõju strateegiline eelhindamine keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta Karja tn 2 ja Karja tn 2a kinnistute detailplaneeringu osas” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Kiili alevis
Karja tn 2 ja Karja tn 2a kinnistutekinnistu detailplaneeringule järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks keskkonda
oluliselt saastavat tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta
nõuetele vastavate hoonete rajamine eeldatavalt antud asukohas olulist negatiivset mõju. Ehitustegevusega kaasnevad teatavad negatiivsed mõjud, nende
ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ja transpordist tingitud mõjuga. Kui ehitustöödel ja ehitiste
hilisemal kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid, on avariiolukordade esinemise
tõenäosus on väike;
3. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu käigus. Keskkonnamõju hindamise

vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise järgmistel etappidel või katastriüksusele tegevuslubade (näiteks ehitusloa) taotlemise menetlemisel;
4. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist. Detailplaneeringu
elluviimisega ei avaldata olulist mõju Kiili alevi väärtuslikule haljastusele, sest detailplaneeringuga likvideeritav või muudetav haljastus on suhteliselt väheväärtuslik. Planeeringuala ja selle lähipiirkond on olnud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud;
5. planeeringualal ja selle lähiümbruses ei paikne
Natura 2000 võrgustiku alasid, kaitstavaid loodusobjekte ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või
tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
6. olemasolevate andmete põhjal detailplaneeringuga kavandatava tegevustega ei kahjustata inimese
tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. Planeeringualale lähimate elamute juures ei tohi äri- ja teenindustegevusest tingitud müratase ületada lubatud
piirmäärasid. Detailplaneeringu käigus tuleb teha
teedelt (tänavatelt) lähtuva müra kohta täpsem müraprognoos ning vajadusel määrata piisavad leevendusmeetmed;
7. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
registreeritud jääkreostust ega mõnda keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaks kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid;
8. eeldatavalt ei kaasne kavandatava tegevusega
olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Valgusreostust saab vähendada valgustuse suunamisega selliselt et see võimalikult vähe põhjustaks liigset
häiringut naaberelamutele ja liiklusele teedel. Vibratsiooni võib esineda ehitustöödel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud esmalt ehitustöödega;
9. olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmine
ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui
ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel
järgitaks kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kiili
alevis Karja tn 2 (30401:001:0409) ja Karja tn 2A
(30401:001:0408) kinnistute planeeritava maa-ala
hoonestamine kuni kahekorruseliste korterelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Vastavalt korraldusele, tuleb planeeritavate
hoonete esimestel korrustel näha ette avalikkusele
suunatud äripinnad.
Tegevuse kirjeldus: planeeringus kavandatakse kahe
katastriüksuse liitmist üheks elamu- ja ärimaa sihtotstarvetega krundiks. Alale kavandatakse ehitada
kuni 2 hoonet, kus on elamispinda kuni 30 korterile
ning büroo-, teenindusja/või äripinnad.
Detailplaneeringu koostaja on Archiland OÜ (registrikood 11072103, aadress Mahtra 56-26 Tallinn 13812,
e-post archiland@hot.ee). Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev). Detailplaneeringu
kehtestaja on Kiili vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili
alev). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala tee 2a, tel 679 0260, arhitekt Anne Margusoo) alates 09.-30.09.2015.
• Kiili vallvalitsus teatab, et 01.09.2015 korraldusega
nr 549 “Keskkonnamõju strateegiline eelhindamine
keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse
kohta Miku kinnistu detailplaneeringu osas” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringule järgmistel põhjustel:
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 Kurna-Tuhala teelt lähtuva mürataseme ja
õhusaastuse muutumist (sh kumulatiivne mõju) ja
vajadusel näha ette piisavad leevendusmeetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks. Keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes detailplaneeringu ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju, 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 – ala
on juba inimtegevusest mõjutatud;
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 kultuuripärandit. Mõningast negatiivset mõju võib avaldada lasteaia kohtade puudus,
kuid mõju täpset suurust ei ole võimalik ette näha;
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 (õuealale). Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näit tolm) võib esineda põhiliselt 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.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Miku
(30401:001:0845) kinnistu planeeritava maa-ala
kruntideks jaotamine, moodustatavate kruntide
hoonestamine kuni kahekorruseliste üksikja ridaelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Planeeritava maa-ala suuruseks on
märgitud 7,81 ha.
Tegevuse kirjeldus: planeeringuga nähakse ette
maa-ala kruntideks jagamine ja sihtotstarbe muutmine elamumaaks (4 krunti ridaelamutele, 4 krunti
korterelamutele, 9 krunti üksikelamutele), üldmaaks
(1 krunti) ja transpordimaaks (4 krunti).
Detailplaneeringute koostaja on OÜ Stuudio Beeta
(reg. kood 11211295, aadress: Metsanurga tee 29, Saku vald, 75516 Harjumaa, e-post: arh@stuudiobeeta.
ee). Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja, kehtestaja on Kiili vallavalitsus
(Nabala tee 2a, Kiili alev). Otsusega saab tutvuda
tööpäevadel Kiili vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala
tee 2a, tel 679 0260, arhitekt Anne Margusoo) alates 10.-30.09.2015.
• Kiili vallavalitsus teatab, et 08.09.2015 korraldusega nr 571 “Keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine, Sonni kinnistu detailplaneering”
otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist
hindamist (KSH) Kiili vallas Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringule järgmistel põhjustel:
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 Kurna-Tuhala teelt lähtuva mürataseme ja
õhusaastuse muutumist (sh kumulatiivne mõju) ja
vajadusel näha ette piisavad leevendusmeetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks. Keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes detailplaneeringu ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette ja planeeringu elluviimisel rakendatakse võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavaid leevendusmeetmed. 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 - ala
on juba inimtegevusest mõjutatud;
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 kultuuripärandit. Mõningast nega-

tiivset mõju võib avaldada lasteaia kohtade puudus,
kuid mõju täpset suurust ei ole võimalik ette näha;
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 (õuealale). Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näit tolm) võib esineda põhiliselt 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.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Sonni
(30401:001:0466) kinnistu planeeritava maa-ala
kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele
ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute, kaksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: maa-ala jagatakse 10 krundiks.
Moodustatud kruntidest neli on elamumaaks kahekorruselistele, kuni 8 korteriga väikeelamutele, kaks
ärimaa krunti on kauplusele ning teistele teenuseid
pakkuvatele ettevõtetele. Kaks sotsiaalmaa krunti
jäävad haljasmaaks (mänguväljakud, puhke- ning
spordirajatised). Kaks katastriüksust on transpordimaaks.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise
korraldaja ja kehtestaja on Kiili vallavalitsus (Nabala
tee 2a, Kiili alev). Detailplaneeringu koostaja on Larkeston OÜ (reg. kood 11732700, Saeveski 3, Tallinn
11214, info@larkeston.ee). Otsusega saab tutvuda
tööpäevadel (kolmapäeval 14.00-18.00 ja neljapäeval 9.00-12.00) Kiili vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala
tee 2a, tel 6790260, keskkonnanõunik S.Treimann).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade.
• 15.09.2015 korraldusega nr 578 “Lähtse külas Paali
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, olulist jäätmeteket, 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 ilmnemisel nende vähendamiseks
piisavad 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. Muinsuskaitseamet ei nõua kavandatud
tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamist. Vältimaks negatiivseid mõjusid läheduses paiknevale arheoloogiamälestisele, tuleb mälestise kaitsevööndis kavandatud ehitus- ja kaevetööd
eelnevalt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga;
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.
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Planeeritava maa-ala suurus on 10,30 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Paali maaüksuse (katastritunnus 30401:003:0041) jagamine
üheks elamumaa, üheks maatulundusmaa ning
üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe kuni
kahekorruselise üksikelamu ning kahe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla
üldplaneeringut järgmiselt: üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus ning kehtib reegel: üks elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib
piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2.
Erandjuhtumil võib väiksemaks jagamine toimuda
põhjendatud vajadusel detailplaneeringu alusel. Kuigi detailplaneeringuga on võimalik tagada antud
tingimus elamuehituse planeerimiseks, ei ole kinnistu jagamine üksnes kaheks elamumaa krundiks
mõistlik, sest elamumaana kasutatakse vaid kuni
20% krundist. Lisaks on kontaktvööndi elamumaa
kruntide suurused vahemikus 5639-2476 m2.
Kuna Paali maaüksuse detailplaneeringuga soovitakse uut hoonestusala T-11115 Kurna-Tuhala tee ligidale, olemasolevate katastriüksuste Uus-Paali ja Vana-Paali vahele ning krundi suurus jääks kontaktvööndis olevate elamumaa sihtotstarvetega kruntide
vahemikku, siis on antud detailplaneering krundi
suuruse osas üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 4073 m2 ja
üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suurusega 94 768 m2, millele uusehitust ei soovita.
Detailplaneeringu koostaja on OÜ Hirundo. Detailplaneeringu koostamise algataja on Kiili vallavalitsus
ja koostamise korraldaja on Kiili vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev, tel 679 0260). Detailplaneeringu kehtestaja on Kiili vallavolikogu (Nabala tee 2a,
Kiili alev).
Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, keskkonnanõunik
Siiri Treimann, tel 679 0278 või info 679 0260).
Kiili vallavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr 595
“Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Aiandi kinnistu detailplaneering” otsustati
mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Kiili alevis Aiandi kinnistu detailplaneeringule järgmistel põhjustel:
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
tuleb käsitleda Sausti teelt lähtuva müra ja õhusaase
suurust ja ulatust ja vajadusel näha ette piisavad
leevendusmeetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks. Keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda
detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes detailplaneeringu ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette ja planeeringu elluviimisel rakendatakse võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavaid leevendusmeetmed (sh puurkaevu likvideerimine). Tegevusega
kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt suhteliselt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäo-

sus 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 – ala
on juba inimtegevusest mõjutatud;
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 kultuuripärandit. Mõningast negatiivset mõju võib avaldada lasteaia kohtade puudus,
kuid mõju täpset suurust ei ole võimalik ette näha;
6. detailplaneeringu ala lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust. Alal ei toimu 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 (õuealale). Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näit tolm) võib esineda põhiliselt ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses
jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
8. planeeringuga hõlmatud ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel
ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud
nõudeid.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Kiili vallavalitsuse 08.04.2008 korraldusega nr 132 “Aiandi
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Sausti külas (nüüd
Kiili alevis) Aiandi (30401:001:1408) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suuruseks on 2,84 ha.
Tegevuse kirjeldus: detailplaneeringuga kavandatakse maa-ala jagamist kuue üksikelamu ja kolme ridaelamu püstitamiseks.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise
korraldaja ja kehtestaja on Kiili vallavalitsus (Nabala
tee 2a, Kiili alev, Harjumaa).
Detailplaneeringu koostaja on OÜ GPP (reg. kood
10172185, Aardla 23E, Tartu 50110, e-post info@gpp.
ee, tel/faks +372 736 6028).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel (kolmapäeval
kell 14.00-18.00, neljapäeval kell 9.00-12.00) Kiili
vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala tee 2a, tel
679 0260, keskkonnanõunik Siiri Treimann).
VOLIKOGU OTSUSED
SEPTEMBER 2015
Kiili Vallavolikogu otsus nr 38 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Väljamäe põik T20. Kiili Vallavolikogu otsus nr 39 Kiili Vallavolikogu 21.05.2015
otsuse nr 25 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Toominga tänav T4, Andrese tänav T2” muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 40 Kiili alevis Pargi tn 2
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
1. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 533 Projekteerimistingi-

In memoriam

In memoriam

VALMI TOAJAAK

ENN AMBOS

06.08.1923-02.09.2015

30.11.1953-09.08.2015

Avaldame südamlikku kaastunnet tütardele peredega kalli

VALMI TOAJAAGU
surma puhul.

In memoriam

HENDRIK
NARGLA
11.09.1988-13.09.2015

Avaldame südamlikku
kaastunnet perekonnale
abikaasa, isa ja vanaisa

HARRI KIVILI
surma puhul.

Perekonnad Tammer, Valdna, Noormets,
Aruaas, Kööp, Kokassaar, Vesiloik

Jarmo, Priit, Juhan, Tiit,
Madli, Karin peredega

muste määramine ehitusprojekti koostamiseks Allika
tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 534 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Õnne
tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 535 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Väike-Veerksu, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 536 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Algallika, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 537 Ehituslubade väljastamine Ilbapõllu detailplaneeringuala tehnovõrkude
püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 538 Ehitusloa väljastamine ehitise laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Päikese tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 539 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Raagi, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 540 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kaksikelamu sektsioon) Lageda tee
48, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 541 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kaksikelamu sektsioon) Lageda tee
42, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 542 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kaksikelamu sektsioon) Lageda tee
44, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 543 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kaksikelamu sektsioon) Lageda tee
46, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 544 Kangru alevikus Sarapuu tn 1 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
8. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus 557 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Kaire tee 3, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 558 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Tulbi tn 12, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 559 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Lageda tee 26, Vaela
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 560 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 1, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 561 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kurna tee 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 562 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 34, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 563 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 3, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 564 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 10, Lähtse küla.
15. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus 574 Projekteerimistingimustega Kiili Vallavolikogu 10. detsembri 2002 otsusega
nr 58 kehtestatud “Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” osaline muutmine katusekalde piirangu osas Kangru alevikus, Kaste tn 1 krundi osas.
Vallavalitsuse korraldus nr 575 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Meremehe tn 20, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 576 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kasteheina tn 34, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 577 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Kääri tee 54, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 578 Lähtse külas Paali

maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine.
22. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 587 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kaasiku tn 38, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 588 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Külluse tn 27, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 589 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kasemäe, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 590 Projekteerimistingimuste määramine elektrivarustuse ehitusprojekti
koostamiseks Talve, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 591 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Kaire tee 5, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 592 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nurme, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 593 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 58, Lähtse küla.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
1. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse määrus nr 4 Kohanime määramine,
Männi tänav, Männi põik
Vallavalitsuse korraldus nr 547 Katastriüksuse jagamine, Tamme.
Vallavalitsuse korraldus nr 548 Keskkonnamõju strateegiline eelhindamine keskkonnamõju strateegilise
hindamise vajalikkuse kohta Karja tn 2 ja Karja tn 2a
kinnistute detailplaneeringu osas.
Vallavalitsuse korraldus nr 549 Keskkonnamõju strateegiline eelhindamine keskkonnamõju strateegilise
hindamise vajalikkuse kohta Miku kinnistu detailplaneeringu osas.
8. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 565 Männi tn 10/1 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 566 Männi tn 10/2 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 567 Männi tn 10/3 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 568 Männi tn 10/4 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 569 Männi tn 10/5 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 570 Männi tn 10/6 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 571 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Sonni kinnistu
detailplaneering
15. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 581 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Kirsi tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 582 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Väike-Veerksu, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 583 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Metsatiigi, Lähtse küla.
22. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 594 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Ristiku tänav T7.
Vallavalitsuse korraldus nr 595 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Aiandi kinnistu
detailplaneering.
MUUD KÜSIMUSED
15. SEPTEMBER 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 586 Klasside täituvuse
piirnormi suurendamine Kiili Gümnaasiumis
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV
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Südamlik kaastunne õpetaja
Lembi Kivilile abikaasa

Südamlik kaastunne
Lembi Kivilile

LILLI TAMM

HARRY KIVILI

ABIKAASA

Kiili gümnaasiumi kollektiiv

KG 23. lend

surma puhul.

surma puhul.
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Meenutame tihti

HARRI KIVILIT
ja avaldame kaastunnet
Lembile.
Tiina ja Ardo Niinre

Südamlik kaastunne
Lembile kalli abikaasa

HARRI KIVILI
surma puhul.

Naabrid Varatu ja Saluste

Mälestame sõbralikku ja
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Transporditeenused kaubikuga
(Renault Traffic).
Hinnad mõistlikud.

NB!

JÄRGMINE KIILI LEHT
ILMUB 29. OKTOOBRIL.
Kaastöid ja
reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt
21. oktoobriks.

Kiili spordihallis
on võimalik kolmapäeviti mängida
lauatennist – kell
18.00-19.30.
Hind 4.50

Info tel
527 3921

Kopp-laaduri
teenus

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

ERAKUULUTUSED

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 522 0023, Mikk
Hekilõikus, saetööd aias. Tel 5554 7291
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 €/minut. Vt ka ennustus.ee
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 kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5-20 cm, kaseklots 5-20 cm, lepp
30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.
ee, www.unitedexpo.ee
Müüa küttepuud, hind alates 33 €/rm. Tel
509 6735
Müüa liiva, killustikku, mulda, sõnnikut,
kruusa ja asfaldipuru kohaleveoga. Tel
507 9362
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 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.
Müüa ühetoaline sanitaarremonti vajav
korter Kiili alevis viiekorruselises majas
teisel korrusel. Hind 40 000 €. Lisainfo tel
505 6283
Nostalgiakaup ostab nõukogudeaegset
vanavara. Tel 514 0618
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ostan 1-2-toalise korteri Tallinnas või Tallinna lähedal. Tel 5618 6948
Ostan maad Kiili vallas. Võib pakkuda ka
koos majaga. Silver, tel 5343 4949

OÜ Atko Liinid pakub tööd bussijuhile
elukohaga Harku, Jõelähtme, Keila,
Kohila, Loksa, Kiisa, Rapla ja ümbrus.
Info telefonil 627 2713 või 5335 8698
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee
Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame
puit- ja võrkaedasid, lammutustööd, haljastustööd. Killustiku, liiva, freesasfaldi müük.
Tel 5812 9927, e-mail citybar@mail.ee
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont. Kaheksa-aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Tel 5690 3327
Raid & Ko kinnisvara- ja õigusbüroo kliendid soovivad osta kinnisvara Tallinna lähipiirkonnas. Info ja hindamine tasuta!
kadri@raid.ee. Tel 5661 1103, Kadri Allaste
Seinad soojaks ja tuulepidavaks termovahuga, maja hind alates 600 €. www.therm.
ee, tel 5660 6010 “süstime seinad soojaks”
Silvestal OÜ ostab hea hinnaga raieõigust,
metsamaad ja metsamaterjali. Tel
5308 8945, www.silvestal.ee
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle
kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga,
kaasomandis või kaitsealal. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing.
Tel 508 0065, info@skpinvest.ee
Soodsaima hinnaga saematerjal – küsi
hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520
Soovin osta maja Kiili vallas. Võib vajada
renoveerimist. Tel 5691 3700
Talvekartul koju. Tel 5665 2465
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee
Väikeveod kuni 2,5 t. Müüa killustikku, liiva,
mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast,
asfaldipuru ja freesturvast kohaletoomisega.
Tellija materjalide vedu. Tel 509 2936

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

ORU TEHNOÜLEVAATUS
Kose vald, Oru küla

Avatud

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

