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Ilmub “Vennaste ja vete
vald. Nabala kohalood”

Kiili lasteaia Sipelgate ja Liblikate rühma lapsed.

Kiili Kunstide Kooli väikelapsed emade-isadega.

Ivo Linna ja Antti Kammiste.

Tants ja trall päikese all
21. mail löödi Nabala mõisahoovis taas pidu lahti – toimus
nüüdseks juba traditsiooniline
rahvapidu koos laadaga. Ilmaga
oli (taas!) vedanud ning kena
perepäeva oli tulnud nautima
suur hulk vallaelanikke.
Tänavuseks päeva naelaks oli
kutsutud esinema Ivo Linna
koos Antti Kammistega. Kiili
rahvamaja kunstiline juht ja
rahvapeo peamine korraldaja
Kadi Kroon-Laur ütles, et vanameister Linna jäi esinemise ja
peoga rahule.
Kuid tähtsaid esinejaid oli
teisigi: peo muusikalise poole
täitsid Kiili Kunstide Koolist
tšellode ansambel ja kitarriansabel, Kiili gümnaasiumist mudilaskoor, õpetajate ansambel ja
lastekoor ning loomulikult kohalik briljant Kiili Kammerkoor.

Lauldi ka ühendkoorina ning solistina astus üles tänavu “Harjumaa laululapse” konkursil kolmanda koha saavutanud Johanna Kristina Artjušin. Esinejate
seas oli ka kohalik naisansambel A-moll, kes hiljuti andis
Saarte rabas kontserdi.
Tantsupeol astusid platsile
segarühm Kiili Keerulised, naisrühm Kiilitar, Kiili Ago ja Memmed, Kurtna kooli neidude
rühm, Kiili Kunstide Kooli väikelapsed emade-isadega ning
Kiili lasteaia Sipelgate ja Liblikate rühma lapsed.
Päeva juhtis Tarmo-Koit Reile.
Kadi Kroon-Lauri sõnul sai
ka tänavuse rahvapeo ja laadaga rahule jääda ning järgmisel
aastal tullakse Nabala mõisahoovis taas kokku. | Kiili Leht

Fotod: Kadi Kroon-Laur

Kiili Kunstide Kooli tšelloansambel.

Kiili Ettevõtjate Liit valis uue juhatuse
Kiili Ettevõtjate Liit (KEL) valis 11. aprillil toimunud üldkogu koosolekul uue juhatuse, kuhu kuuluvad esimehena Risto
Saarjärv (Install Group OÜ) ning
liimetena Heiki Mikomägi (AS
Efekt), Lauri Peterson (L.T.
Good), Kaido Kõrm (OÜ Euroteam) ja Sergei Kivi (Kiili KVH).
Seni KELi juhatuse esimehe
ametis olnud Toomas Tõldsepp

(Hansateenus OÜ) juhatusse ei
kandideerinud. Uue juhatuse
esimehe Risto Saarjärve sõnul
põhjendas Tõldsepp loobumist
aja nappusega.
Saarjärv ütles Kiili Lehele, et
tema esimeseks ülesandeks saab
kindlasti olema uute liikmete
leidmine, sest Kiili vallas on palju ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes
KELi ei kuulu.

“Siia on jäänud nii-öelda vana kaardivägi, aga noori ja hakkajaid ettevõtjaid on vallas palju. Kaks uut liiget olen juba
suutnud leida,” rääkis ta.
Teiseks ülesandeks on Saarjärve sõnul on suhtluse elavdamine vallavalitsusega, mis viimasel aastal jäi tema sõnul ebapiisavaks.
“Kord kvartalis tahaks ikkagi

kokku saada. Ettevõtjatel on
palju muresid seoses omavalitsusega ja loodame, et vald ka
neid kuulda võtab,” märkis ta.
Üldkogul valiti KELile ka aktiivsed liikmed, kelleks on Külli Joonson (ISIS Medical OÜ),
Hannele Hagen (Follow), Toomas Tõldsepp, Valeri Kukk (VK
Invest OÜ) ja Nikolai Pitšugov.
| Marko Tooming

Kevad on jahe ja pikaldane tänavu. Ootad ja ootad, igapäevaselt töölt tulles vaatad, kas aias
on mõni oksake ehk muutunud
pisut rohelisemaks. Valgus on
seevastu imeline, salvestub inimese ajusse pimedateks perioodideks. Ma armastan Eesti kevadet, siin jõuad seda märgata
ning sellest osa saada. Lõunamaades piisab paaripäevasest
tähelepanu kadumisest ning...
tormikiirusel kulgev kevad ongi möödas ja palav suvi käes.
Nabala pärimuslugude kogumikuga on samad lood nagu kevadega Eestis. Alguse sai protsess ühel 2016. aasta hilistalvisel nädalavahetuse päeval, kui
Ants Talioja allakirjutanule helistas ja Sarapiku talust läbi astus. Antsu südamel oli mõte, et
Nabala pärimuslood peavad
kaante vahele saama. Seda
enam, et hingega Nabalat uurinud folklorist Mari-Ann Remmel Kirjandusmuuseumist oli
põhimõtteliselt nõus seda suurt
tööd ette võtma. Pärimus kaob,
kui seda ei talleta – inimesed,
kes teadsid ja mäletasid, lahkuvad ning Google ei suuda neid
suust suhu kantud lugusid asendada. Paber on sageli oluliselt
kindlam talletusmaterjal, kuigi
hävib tules ja vees.
Et midagi liikuma panna, on
vaja liikumapanevat jõudu. Õnneks oli nõus projekti üheks vedajaks tulema Liivi Tamm, kelle juured on Vaidasool. Liivil on
lahtised käed, selge mõistus ja
ilus lauluhääl – lisaks firma
Meediapilt vedamisele laulab ta
ansamblis “Miinus seitse” ning
Kalevi kammerkooris, korraldab
folkmuusikafestivali Moisekatsi Elohelü ning on tuntud raudteehuviline.
Vaja oli ka juriidilist keha, et
alustada projektide kirjutamist
ning raha otsinguid raamatu
tarvis. MTÜ Sõmerlased polnud
veel sündinud. Lahke saatus tõi
meie teele Margit Miller-Solo,
kes lahkesti oli nõus kaasa lööma. Nii taotles esimesed tarvilikud projektrahad MTÜ Tuhala
Ajaloo- ja kunstikamber. Protsess hakkas liikuma. Mari-Ann
Tartus kirjutas, korrastas, süstematiseeris jne. Liivi Tamm ja
allakirjutanu Põhja-Eestis küsi-

sid ja kirjutasid, helistasid ja
meilisid. Aeg-ajalt pidasime telefonitsi nõu, rõõmustasime ja
kurvastasime, kuid lootus ei kadunud kordagi.
Kröömikesehaaval nihkus
raamat valmimise poole. Lisandus lehekülg teksti, parandusi,
täpsustusi, täiendusi, tekkis esimene toetaja, järgmine, sellest
järgmine...
Tänu kõikidele protsessis
osalenud inimestele ja organisatsioonidele on raamat nüüd
valmis. Raamatu kujundas kaunilt Angelika Schneider, kelle
kunstnikukäsi on meeldejäävaks
vorminud mitmekümneid imelisi raamatuid. Väga oluline roll
projekti rahastamisel oli Eesti
Kultuurkapitalil, mis toetas
meie tegevust läbi mitme erineva rahastusotsuse. Abiks oli Kiili ja Kose valla tugi raamatu valmimisele. Oma toetava õla pani varakevadel 2017 alla ka Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus Risto Järve näol, kelle
selge nägemus ning asjakohased kogemused aitasid raamatu
valmimisele palju kaasa.
Raamatu “Vennaste ja vete
vald. Nabala kohalood” esitlus
toimub 7. juunil kell 19.00 Nabala mõisas. Üritus on kutsetega, sellega soovime tunnustada
toetajaid ning kõiki selles protsessis otseselt või kaudselt osalenud inimesi.
Raamatut saab alates juunist
osta raamatupoodidest või kontakteerudes meiliaadressil somerukyla@gmail.com. | Katrin
Martinson, Sõmeru külavanem,
MTÜ Sõmerlased

NB!
JÄRGMINE KIILI LEHT ILMUB 29. JUUNIL.
Kaastöid ja reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt 21. juuniks.
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Kiire kevad ehitusosakonnas
Aastaks 2020 peavad kõik ehtised olema kantud ehitusregistrisse.

Tänavuse Kangru lastepäeva korraldustiim.

10 aastat Kangru lastepäeva
Kümme aastat on maikuu viimasel pühapäeval täitunud
Kangru mänguväljak suure suve hakul arvukate papupaaridega. Küla südames paiknevast
mänguväljakust saab korraga
nagu sipelgapesa. Kümned silkavad-sädistavad-kilkavad väikesed kangrukad teevad kogu
küla korraga rõkkavaks ja rõõmsaks.
10 aastat on õpitud suuri tarkusi, katsutud rammu orienteerumises, rattaga trikitamises, takistusraja läbimises, isegi botikuheites. 10 aastat on leidunud
Kangru lastepäevale tublisid
toetajaid, kes on aidanud pisikeste laste unistusi pisutki täide viia. Oleme alati hoidnud
joont tuua see päev lastele kätte tasuta, et keegi soovijatest ei
jääks rõõmust ilma.
10 aastat ei ole tegelikult ju
väga pikk aeg ühe inimese elus.
Küll on aga 10 aastat tõeliselt
märkimisväärne aeg ühe pisikese jõnglase jaoks. Kangru lastepäevadest on kasvanud 10 aastaga välja tublid tegijad lapsed,
kes nüüd juba hoolega tänastesse üritustesse panustavad ja ise
korradajatena kaasa aitavad.
Seekordne Kangru lastepäev
toimus imelisel päikeselisel päeval 28. mail. Kohale tuli 116 tegusat ja tublit Kangru last vanuses 1–14. Ürituse alguses sai
tehtud ajusoojendust Psühhobussi abiga. Mängiti põnevat ja
kaasahaaravat mängu, ja oli lausa ime, kuidas Psühhobussi
neiud oma malbel moel suutsid
huviga jälgima, kaasamõtlema
ja üheskoos mängima panna nii
suure hulga erinevas vanuses
lapsi.

Päeva sisustasid jalgratta vigursõit, mänguväljaku seiklusrada, küla pilvelõhkuja ehk kõrgeima puuklotsitorni ehitus,
Psühhobussi erinevad ülipõnevad ülesanded. Oleme propageerinud aasta-aastalt rattaga
liiklemises kiivri kasutamist. Ka
sel korral demonstreeriti, mis
juhtub munaga, kui ta kannab
kukkudes kiivrit, ja mis saab juhul, kui muna kukub vastu maad
“palja peaga”. Kõigil lastel kontrolliti ka kiivri olemasolu. Ilma
selleta vigursõidule rajale ei lastud. Kõik kaasalööjad said päeva lõpetuseks omale toredad üllatused. Kogesime taaskord, et
“Kangru lapsed on tegijad!”
Üritust aitasid läbi viia Kiili
vallavalitsus, Trükikoda Kolm
Lõvi, Psühhobuss, Lambanahk,
Aiaspets, politsei- ja piirivalveamet, Amway ja kohalikud entusiastlikud lapsevanemad.
Meile lastevanematena tundus päev vahva, aga kõige ilusam ja ausam on tagasiside ikka lastelt.
Maskott Tibu sai päeval kümneid-kümneid sooje kallistusi.
Ja ühe väikese poisi eriliselt tugev kallistus võttis Tibu kohe
päris sõnatuks... Pisikesed käed
hoidsid Tibu kaelast kõvasti kinni ja tibukõrva sosistati: “Aitäh,
et te sellise toreda lastepäeva
meile korraldasite!” Õnneks
varjas Tibu liigutusepisaraid
kollane ümmargune peapall
Selleks, et see traditsioon jätkuks ka järgmised 10 aastat, on
väga vaja uusi tegusaid lastepäeva korraldajaid. Igasugused
ideed on teretulnud. Andke ennast julgelt märku! | Kangu Küla Selts

Ehitus- ja planeerimisosakonna aastaring on sarnane loodusega: kui talv on rahulikum aeg,
siis kevadel ärkavad kõik, kes
soovivad midagi ehitada, osta-müüa-vahetada. Lisaks tuleb
tegelda jooksvalt ehitistega, mis
vajavad tagantjärele seadustamist, ning järelevalvega.
Ehitus- ja planeerimisosakonnas on aga töötajaid vaid neli – osakonna juhataja Arnold
Knuut, vallaarhitekt Eduard
Ventman ning ehitusjärelevalve spetsialistid Märt Neppo ja
Kadre Rumm.
“Kevad annab tunda,” tunnistab Arnold Knuut, kes töötab
osakonna juhatajana alles esimest kuud. Kiili vallavalitsusse
tuli ta tööle eelmise aasta septembris. Varem 11 aastat Tallinna linnavalitsuses ehituslubade
ja projektide läbivaatamisega
tegelenud Knuut teeb Kiili vallas sama tööd ja on enda sõnul
siinse ametiga väga rahul. “Ei
saa öelda, et koormust on vähem, aga õhkkond on parem,”
ütleb ta. “Tööd jagub, just vanu
asju tuleb korrastada.”
Vanade asjade all peab Knuut
silmas eelkõige seadustamata
ehitisi ehk neid, mida pole ehitusregistrisse kantud. Seaduse
järgi peavad kõik ehitised olema registrisse kantud 2020. aastaks. Selle nimel praegu vallas
suurt tööd tehaksegi.
Puudulikud dokumendid
Ehitusjärelevalve spetsialist
Märt Neppo ütleb, et inimesed
on palju teadlikumad kui 10
aastat tagasi, ent osa asju on va-
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Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Arnold Knuut (esiplaanil) ja
ehitusjärelevalve spetsialist Märt Neppo soovitavad inimestel alati, kui
küsimised tekivad, nende poole pöörduda. Parem enne küsida kui pärast kahetseda.

ja endiselt selgeks teha. “Kõige
rohkem on probleeme juurdeehitistega, laeindamistega –
inimesed hakkavad liiga vara
ehitama ning kasutusluba taotletakse tagantjärele,” räägib ta.
Arnold Knuut ütleb, et iga
kuu tuleb vallamajja kutsuda vähemalt üks omanik, kes on ebaseaduslikult ehitise püsti pannud või ehitusprojektist mööda
ehitanud. “Seadustamata hoonetega tuleb otsustada, kas kantakse ehitusregistrisse või lähevad lammutamisele,” räägib ta,
ja lisab, et on olnud isegi neid
juhtumeid, kus hoone on ehitatud ehitusprojektis ettenähtust
nii erinev, et tagantjärele tuleb
detailplaneeringut muuta.
Märt Neppo sõnul on lammutamine äärmuslik abinõu,
aga kui seadusi ja naabri õiguseid on rikutud, siis ei jää midagi muud üle. Seni on Kiili vallas
lammutatud vaid ohtlikke ehitisi.

“Ehitama peab projekti järgi.
Kui tahetakse midagi muuta, siis
tuleb enne kooskõlastada, mitte ehitada ja siis luba küsida,”
märgib Neppo. “Siis küsitakse,
et miks ei anta kasutusluba. Ei
saagi anda.” Ka Knuut kinnitab
tema sõnu: reeglina on suurim
viga see, et enne ehitatakse ja
siis küsitakse.
Kui ehitis on projektis ette
nähtust täiesti erinev ehitatud,
siis ei pruugi kasutusluba saada. Neppo praktikas on üks selline juhtum ette tulnud. Kui majal kasutusluba pole, tekivad
probleemid pangaga, kes on ehitamiseks laenu andnud. Seega
pole mõistlik projekti kooskõlastamata muutma hakata.
Üks murekoht, millest palju
räägitud pole, on ehitusprotsessi dokumenteerimine. Neppo
sõnul tuleb pidada päevikut, kus
päev-päevhaaval kirjas, mida
tehti, kuidas tehti, kes tegi, milline oli ilm jne. “Päevik on vaja

kasutusloa saamiseks ja ilma kasutusloata ei saa ehitis kasutada,” räägib ta. “Kui ehitisega midagi juhtub, siis saab päevikust
vaadata – kes tegi, kuidas tegi,
kes vastutab.” Neppo soovitab
alati, kui küsimusi tekib, valla
ehitus- ja planeerimisosakonna
poole pöörduda.
Kiili kasvab
Kiili valda on tänavu ja järgmistel aastatel kerkimas palju
uusehitisi, kinnitab Knuut, kelle sõnul on kinnisvaramaaklerid pidevalt huvi tundmas vallas asuvate ehitiste ja maatükkide vastu. “Ehitamist ja arendamist on vallas praegu väga
palju,” ütleb ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja. “Praegu on menetluses mitu detailplaneeringut, kus on ette nähtud mitu hoonet, elamuid ja ridaelamuid. On näha, et tulevikku vaadates on arengut.”
Knuuti sõnul areneb enim
Kiili alev, kus ka praegu on valmimas uued kolmekorruselised
kortermajad rahvamaja taga.
Uued elamud ja elanikud on
hea uudis, arvestades Kiili alevi
uut soojamajanduse arengukava. Knuuti sõnul peavad uue
arengukava järgi liituma kaugküttevõrguga kõik majad, kus on
vähemalt kolm korterit. See tähendab aga odavamat toasooja
kõigile, sest mida rohkem on liitujaid, seda odavam on hind. Sama kehtib ka siis, kui hakatakse
uuendama alevi amortiseerunud
soojatrasse – uute liitujatega
muutub kogu remont kõigi jaoks
odavamaks. | Marko Tooming

Jack Russellid Kangrus
Juba 5. aastat järjest täitub
maikuu keskel Kangru metsaalune valge-pruuni-mustakirju
“karvapallidega”. Eesti Jack Russelli terjerite tõuühingu korraldatud 12. Kevadpäev toimus
seekord 21. mail.
Kohal oli üle 50 russelli ning
enam kui kaks korda rohkem
inimesi. Kangru elanikud said
koeratõuga tutvust teha ja lapsed said kutsusid paitada.
Ilm oli ilus nagu kevadpäeval
ikka ja koerte võistlused said
kõik kenasti peetud – jänese-

jooksus, vinkupüügis ning takistuste rajal. Kiiremad ja osavamad said ka auhinnad.
Osavad said meisterdada
koertele mänguasju ning toimus
õnneloos, mille tulu läheb
Kangru külaseltsi koerte kakakoti-jaama ostmiseks. Toimus
ka noorkoerte näitus-ülevaatus,
seal osales 25 koera.
Järgmisel korral saab russeleid Kiilis näha 27. augustil, siis
toimub Kiili staadioni kõrval tõu
erinäitus. Tere tulemast uudistama! | EJRTÜ

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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Raske ja sügava
puudega lastele
lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuse osutamine
Alates 1.01.2017 eraldatakse
rahalisi vahendeid raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamiseks läbi toetusfondi. See lõi vajaduse kehtestada
volikogul uus määrus, millega
saab tutvuda nii Riigi Teataja
kui ka Kiili valla kodulehe vahendusel (Kiili Vallavolikogu
20.04.2017 määrus nr 4 “Raske
ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamise kord”). Kohalikud omavalitsused võivad
rahalisi vahendeid kasutada raske ja sügava puudega laste ning
nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks, mis aitavad vähendada raske ja sügava
puudega laste perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.
Teenused, mida osutatakse
või rahalised vahendid, mida
eraldatakse, on järgnevad:
lapsehoiuteenus, intervallhooldus, sotsiaaltransporditeenus,
tugiisikuteenus, kodu kohandamise teenus, erinevad teraapiad
ja muud sotsiaalteenused.
Teenuse taotlemiseks tuleb
taotlejal esitada avaldus vallavalitsusele, millele on lisatud
teenust taotleva isiku nimi, isikukood, elukoht ja kontakttelefon; teenusele suunatava lapse
nimi, isikukood, elukoht ja lapse arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta.
Rahalisi vahendeid/teenuseid
on võimalik kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks. Teenuse eest tasutakse
teenuse osutajale teenuseosutaja arve aluse.
Rohkema informatsiooni saamiseks palume tutvuda määrusega nr 4 ja/või pöörduda Kiili
vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakond

Aknaklaasi
kogumisring
Kiili valla elanikud saavad vana aknaklaasi tasuta ära anda 3.
juunil. Kogumismahutid asuvad
järgmistes kohtades:
• Paekna küla, bussipeatuse
juures kell 9.00–13.00
• Kiili alev, katlamaja juures
Pargi tänava parklas kell 13.30–
16.30
• Luige alevik, Kaare ja Sulevi tänava ristmikul kell 9.00–
13.00
• Luige alevik, Tammetalu ja
Mooni tänavate ringteega piirneval tänaval kell 13.30–16.30
Konteinerisse tohib panna
ainult lehtklaasi (st ilma puidust, metallist või plastikust
raamideta). Klaasi ja raamide
panek konteineri kõrvale maha
on keelatud. | Siiri Treimann,
keskkonnanõunik

Kurnasse rajatakse
kettagolfi rada

PALJU ÕNNE

Sügisel peaks saama mõisapargis juba disc-golfi mängida.
Kunagine suursugune Kurna
mõisapark, mille kohta ulatuvad
andmed 17. sajandisse, on täna
üsna nutuses seisus – kuigi Rae
vald on seda viimastel aastatel
jõudumööda korras hoidnud,
pole pargialale leitud rakendust,
mis sinna inimesi tooks. Kuivõrd
park on suur – 11 hektarit, pole
seda niisama mõtet hooldada.
Päästerõngaks pargile sai
Kurna külaseltsi ettepanek rajada parki kettagolfi rada. Kuivõrd idee jõudis Rae valla arengukavasse, võttis vald asja enda
kätte. PRIAle esitati taotlus kettagolfi raja ehitamist toetada
ning taotlusele saadi jaatav vastus. PRIA eraldas vallale selle
tarbeks 43 420 eurot.
Oma osa panustab ka Kiili
vald. Kuivõrd Kiili pargi rada
pandi ohutuse tagamiseks kinni, aga vallas on palju huvilisi ja
kõrgel tasemel mängijaid, otsustati Rae valla algatust toetada
ning rajada Kurna kettagolfi rada koos.
Kiili vald panustab raja ehitamisse 20 000 eurot. Vallavanem Aimur Liiva sõnul aitab
Kiili vald raja ehitamisele kaasa
sellepärast, et hoolimata otsingutest koos RMKga Kiili vallas
head ja sobilikku kohta raja
jaoks ei leitud. “Kurna on meile
väga lähedal ja on mõistlik teha
koostööd naabritega. Lisaks on
raja sisulise poole kavandaja
Marko Saviauk Kiili valla elanik,” ütles ta.
Rada on esimene etapp
Rae abivallavanem Madis Sarik
on ettevõtmisest vaimustuses –
nii kaua, kui tema mäletab, on
Kurna mõisapark olnud üks mahajäetud ja võsastunud paik, kuhu jalga naljalt ei tõsta. Nüüd
saab teha mitu head asja korraga – spordirajatise, pargi korda

Foto: Marko Tooming
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MEIE VALDA SÜNDISID
25. aprill Lars Vähi, palju õnne,
Karmen ja Henrico Vähi!
25. aprill Heinrich Liiv, palju õnne,
Mari-Liis Arro ja Imre Liiv!
3. mai Karl Kägu, palju õnne,
Laidy Põldmaa ja Elon Kägu!
4. mai Ralf Johann Arro, palju õnne, Monika Lüdig ja Ergo Arro!
8. mai Roosi Stoitšev, palju õnne,
Heleri ja Roland Stoitšev!
Rae abivallavanem Madis Sarik seisab pargis kohas, mida talle meeldib nimetada “promenaadiks”. Tulevikus peaks siin saama jalutada ja kettagolfi mängida.

ning elavdada elu Kurna külas.
Sarik näeb vaimusilmas, et
kettagolfi rada on vaid üks
etapp pargi korrastamisest.
Edaspidi peaks sinna rajama jalutusrajad, puhastama pargitiigid ja tegema Kurnale ka oma
külaplatsi, kus kohalikud saaksid koos käia.
Park kuulub küll vallale, kuid
see on looduskaitse all. See
muudab ehitustööd kindlasti
keerulisemaks, kuid mitte võimatuks. Et teada saada, kui
väärtuslikud puud pargis on
ning millised puud peab kindlasti alles jätma, kutsuti sel kevadel parki arborist Sulev Järve.
“Sel aastal kaardistasime iga
puud,” räägib Sarik. “Järve on
üks Eesti tuntumaid dendrolooge, tema on ala puu-puult üle
vaadanud, mis on väärtuslik ja
mis mitte. Tema arvates on üks
väärikas asi käest ära lastud.”
Suurte masinatega parki ei
pääse, ehitamisel tuleb kasutada loomingulisust. Lisaks kettagolfi rajale tehakse parki teed ja

rajatakse sillad.
Sügiseks valmis
Ettevõtmise rattad on juba liikuma lükatud – vald on välja valinud kaks ettevõtet, kellest üks
asub kettagolfi rada rajama ning
teine teid ja sildu. Praegu, mai
keskel, töödega veel pihta ei saa
hakata, sest lindude pesitsusajal
kehtib raierahu. Tööd peaksid
pihta hakkama 15. juunil ning
sügisel, loodab Sarik, saab juba
raja avada.
Huvi on uue raja vastu juba
praegu suur. Kurna raja eripäraks ja plussiks saabki olema, et
tegu pole ristkasutusega paigaga, kus kokku jooksevad näiteks
kettagolfi rada ja terviserajad.
Sellistes kohtades kipuvad õnnetused ikka juhtuma ja sellised
radu on Tallinnas ja Harjumaal
mitmeid. Kurnas jooksevad rajad nii, et kettagolfarid ja jalutajad üksteist ei sega. Ruumi,
nagu öeldud, on pargikompleksis palju.
Teiseks plussiks on koha

Rahvamajas tervitati uusi vallakodanikke
Kiili rahvamajja olid kutsutud uued väiksed vallakodanikud koos oma vanematega. Et
eriline päev ikka meelde jääks,
anti igale värskele vallakodanikule medal, millele oli graveeritud “Olen Kiili valla laps” ning
kaante vahel tunnistus. Lisaks
anti noortele vallakodanikele
raamat “Väike puu”. Fotol, mille autoriks on rahvamaja kunstiline juht Kadi Kroon-Laur, on
koos kõik üritusel osalejad. | Kiili Leht
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70 Karla Siida
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omapära – näiteks asuvad pargis tiigid, ning asjatundjad on
juba Sarikule öeldud, et kui neid
annaks kuidagi radadel ära kasutada, siis oleks Kurna park
hoobilt Euroopa disc-golfi kaardil. Kettagolfarite huvi kinnitab
ka Kurna külavanem Aivar Aasamäe, kes nimetab pargi korrastamist ja kettagolfi rada
suurte asjade alguseks. “Praegu
on kivi lükatud liikuma ja loodame, et tuleb üks suur veeremine,” ütleb ta.
Külarahvas on ka ise hingega asja juures – paar nädalat tagasi toimusid mõisapargis suured talgud, kus peale külarahva
osalesid ka kettagolfarid Kiili
vallast ja mujalt Eestist. Saadakse aru, et projekt, mis äratab huvi üle Eesti, annab positiivse
süsti ka kohalikule elule.
“Absoluutselt tore asi küla
jaoks. Kui siin hakatakse käima,
siis tuleb kohale elu sisse,
võib-olla tehakse ka Üksik Rüütel taas lahti,” unistab Aasamäe.
| Marko Tooming

9. mail Lilli Härson, palju õnne,
Tuuli Härson ja Valter-Kristjan
Oberg!

Kiili rattur saavutas MM-etapil
esikoha
Kreekas Rhodosel peetud UCI
Gran Fondo World Series osavõistlusel saavutas Tõnno Palm
vanusegrupis M45-49 ühel etapil esikoha. Võimas!!! Palju õnne, Tõnno, kõva mees oled!!!
Kolmepäevasel jõuproovil,
mille parimad lunastasid pääsme augusti lõpus Prantsusmaal
peetavale Gran Fondo MMile,
oli Tõnno grupisõitudes kuues
ja neljas, oma vanusegrupis vastavalt teine ja esimene.
Täpselt sama hea tulemuse
(esimene ja teine) sõitis M45-49
vanusegrupis välja 2016. aasta
Gran Fondo MMi pronks kreeklane Loukas Katapodis.
Kolmandad poodiumikohad
jagasid ukrainlane Viktor Petrovych ja iraanlane Omid Sfandiyari. | Kaupo Kütt

Markus Pajur
võitis maastikukrossi
Rootsis Sandvikenis peetud
juunioride UCI 2. kategooria
MTB võidusõidul sai esikoha
Eesti koondislane Markus Pajur,
kellele oli see esimene võit sedavõrd kõrgel tasemel.
Stardis oli 20 ratturit, sealhulgas Rootsi juunioride paremik. 17-aastase Pajuri võiduaeg
oli 1:14.33, lähimat rivaali edestas ta 12 sekundiga. Teine Eesti koondise liige Karl-Brent Premet sai 11. koha (+6.19).
Päev varem peetud Säteri
UCI kategooria krossil oli Pajur
kolmas ja Premet kaheksas.
Naiste eliitklassis saavutas Mari-Liis Mõttus Sandvikenis viie
startija hulgas neljanda koha.
Koondis jätkab võistlemist tuleval nädalavahetusel Norras, Oslo lähistel RYE Bikefestivali kolmepäevasel MTB tuuril. | err.ee
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Kiili kodutütred võitsid
luureretkel esikoha

HANSAPLANTI AIANURK

Suvi kutsub aeda!
Juunis alustavad õitsemist
paljud püsililled – naudi värvidemängu aias, muuda terrass
hubaseks õuetoaks ning katseta aias uusi põnevaid taimesorte, sest ka aed vajab vaheldust.
• On imeline rododendronite õitsemisaeg. Rododendron on
imeliselt õitsev salapärane kaunitar, kelle kasvatamist ei tasu
sugugi karta. Põhitõdesid tundes on rododendron ja kanarbikulised ühed lihtsamini kasvatatavad taimed. Väikese turbaaia rajamine ja hooldamine on
äärmiselt lihtne!
• Näpista ära tulpide ja nartsisside kuivanud õied, aga õievars jäta kasvama.
• Öökülmade oht ei ole veel

möödas. Jälgi hoolikalt ilmateadet. Lisaks suvelilledele vajavad
külmakaitset ka maasikaõied.
Katteloor on selleks puhuks parim abiline.
• Suvelilled vajavad rikkalikuks õitsemiseks pidevat väetamist ja kastmist.
• Niida hoolega muru – nii
saad pehme ja tiheda muruvaiba. Hoolika niitmise tagajärjel
annavad alla ka muruumbrohud.
Väeta muru lämmastikurikka
väetisega. Võid külavata ka uut
muru.
• Toesta aegsasti kõrgekasvulisi püsililli, enne kui nad

jõuavad lamanduda.
• Tõrju tigusid! Vihmane ilm
soodustab tigude levikut. Teod
võivad väga suurt kahju teha
lopsakate lehtedega taimedele,
eriti hostadele.
• Rohi ja kobesta peenraid.
Parim on seda teha peale vihma
või kastmist.
• Püga lehtpõõsahekki.
• Murra mägimändidel ja
männibonsaidel uute kasvude
tipud ära enne, kui nad jõuavad
liialt puituda. Nii muutuvad
männid tihedamaks.
• Istuta peenrale kurk, kõrvits ja kabatšokk.
• Murra viinamarjal välja kõik
mittevajalikud kasvud: kännuvõsud, vanemate okste vesivõ-

sud ja viljaokstel olevad õisikuteta võrsed.
• Viljapuudele võid endiselt
riputada feromoonpüüniseid
õunausside ennetamise eesmärgil.
• Jälgi lehetäide olemasolu ja
vajadusel tõrju neid.
• Põõsaaluste multšimine
koorepuruga vähendab umbrohtumist ja leevendab taimede
kastmisvajadust.
•Kuigi tuppa on aina vähem
asja, ära unusta kasta siiski toas
suvitavaid toalilli. Jälgi ka, et
keskpäevane päike toas olevatele taimedele liiga ei teeks.

28.–30. aprillil osalesid Harjumaa kodutütred ja noored kotkad Kaitseliidu korraldatud luureretkel, mis sai alguse Simisalu
loodusmaja juurest.
Retk koosnes kahest rajast:
punasest ja sinisest. Sinine rada oli 15 km pikk ja sellele startisid 8–13-aastased kodutütred
ja noored kotkad. Punase raja
starti läksid 14–18-aastased
võistlejad. Raja pikkus oli 55 km
ning see tuli läbida 35 tunniga.
Start anti südaöösel ja võistlused toimusid äärmuslikes ilmastikuoludes. Lapsed said rada läbides nii vihma, tuult kui ka
lund. Mõlema raja läbimiseks oli
vaja teha tiimidel koostööd: lugeda kaarti, anda esmaabi, panna proovile oma füüsilised oskused ja sõjalised teadmised.
Punasele rajale läks 17 ja sinisele rajale 20 võistkonda. Finišisse jõudis seitse punasele ja

Foto: Eliise Riimand

Võidukad Kiili kodutütred.

11 sinisele rajale startinud
võistkonda. Mõlemal rajal osalesid Kiili Imelise Aasa kodutütred (KIAKT). Vanemate KT rühma koosseisu moodustasid Eliise Riimand, Nele Väljataga, Miia

Eliise Pors ja Helina Piibeleht
(Loksa kodutütar) ning nooremate KT rühma esimese võistkonna Mirjam Hiiekivi ja Liisa
Umbleja, teise võistkonna Lisete Riimand, Ilon Leontjev, Han-

na Kose ja Gerda Levo. KIAKT
vanemate tüdrukute võistkond
saavutas luureretkel esikoha.
Järgmiseks võistluseks on Ernake, millest võetakse kindlasti
osa. | Eliise Riimand

Eakate reis Eesti Rahva Muuseumi
Ühel tuulisel, külmal, aga siiski päikesepaistesel maikuu päeval võtsid 16 kultuuri- ja ajaloohuvilist eakat ette reisi Tartusse, et külastada ERMi. Teel möödusime lumekatte all olevatest
põldudest ja metsast – meie ilmad ju! Tartus kohvikupaus ja
olimegi Raadil.
Eelmisel aastal kiiruga tehtud haljastusest ja roosiväljadest ei ole küll lumevaese talvega midagi järele jäänud. Kahju
nähtud vaevast. Maja ise eemalt
vaadates ka hallivõitu kolakas.
Aga sisenedes – vau-efekt missugune!
Avar, valgusküllane, ja mis
üle tuulise platsi tulnule eriti
tähtis – mõnus soe. Kahetunnine kiire jalutuskäik giidiga läbi
püsinäituse “Kohtumised”

rauaajast tänapäeva andis lühiülevaate sellest, millega tuleb
nüüd endal hakata tegelema
järgmistel muuseumikülastustel.
Väga huvitav ja efektsete väljapanekutega on Soome-ugri
püsinäitus “Uurali kaja”. Omamoodi õpetlik, sest väljuda saate sealt alles siis, kui teate väljumiskoodi, st mis järjekorras ja

millistest rahvastest on juttu.
Seda teadis meist õnneks Krista.
Maja on suur ja peale näituste on keldrikorrusel museaalide
hoidla, millest väike osa on nähtav ajarajal läbi klaaspõranda.
Majas on veel teatrisaal, Hurda
saal, auditooriumid, raamatukogu, rahvakultuuri teabekeskus, ruumid ERMi Sõprade selt-

sile, kohvikud, kauplus ja muidugi hulgaliselt ametiruume.
Enne avamist sisustushankega
tähelepanu tekitanud restoran
on juba suletud – inventari väljavahetamine.
Igavesti sisutihe päev sai
teoks tänu Kiili vallavalitsusele, kes tasus transpordi eest. Tänu ka eakate keskusele. | Liis
Jurak

Eelteade!
Sõmeru külapäev toimub sel aastal 29. juulil. Kuna aasta 2017 on
laste- ja noortekultuuri aasta, siis teeme ühiselt väikese metsamatka.
Oodatud on kõik, kel hing on noor või lapsik. Kohale on lubanud tulla sääsed, parmud ja palavus (või vihm).
Kohtume 29.07 kell 12.00 Angerja oja sillal Sõmeru külas (riigimaantee 11115). Tark paneb jalga pikad püksid ja head jalatsid. Meid ootab ligikaudu 5 km natuke metsikut maastikku üllatustega.
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Külas Soome sõpradel

Otsime rõõmsameelset ja kohusetundlikku lapsehoidjat/abilist augustis sündivatele kaksikutele.
Kaksikutest poiss ja tüdruk ootavad Sind Kangru külla appi
(E–R 9–17) neljal või viiel korral nädalas, et Sa aitaksid nende
ema nii hoidmisel, vajadusel ka väheke koristamisel ja söögi
tegemisel. Oleme huvitatud pikaajalisest koostööst. Tunnivõi kuutasu kokkuleppel. Enesetutvustust ja tasusoovi ootan
e-maili peale või helista ja saame kokku. Mairi, mairi.tamm3@
gmail.com, tel 508 7977.

Mai alguses viibis grupp Kiili kooli 4.–6. klasside õpilasi
Soomes Askola vallas. Juba traditsiooniks saanud sõprusvalla
koolide külastus oli oodatud nii
meil kui ka Askola algkoolides.
Sel aastal valmistusid õpilased läheneva Eesti Vabariigi 100.
ja Kiili valla 25. sünnipäeva
meeleolus. Koostasime Eestit ja
Kiili valda tutvustavaid esitlusi.
Traditsiooniliselt otsisime ka
riike ühendavaid elemente. Seekord jäi sõelale Georg Ots ja
“Saaremaa valss”, millest kokku valmis üks humoorikas etteaste.
Askolas võtsid meid sel aastal vastu Kirikuküla kool, Journaanküla kool ja Särkijärve kool.
Kõikides koolides esinesime
vastastikku ning õpetasime üksteisele mänge. Mänge sai valitud nii aastakümnete tagant kui
ka kaasaegsete hulgast. Suure
huvi osaliseks sai laulumäng
“Rikas mees”, mille olime ka
soome keelde tõlkinud. Soome
laste pillimäng ja nn oma klassi bänd olid meie laste lemmikud.
Vallamajas võttis meid vastu
valla uus juht Juoni Martikai-
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Kiili kooli grupp koos võõrustajatega.

nen, kes samuti meie eeskavast
osa sai. Vallavanem rääkis, et
peab Kiili ja Askola valla koostööd väga oluliseks ning saatis
Kiili rahvale tervitusi.
Ka sel aastal sattus meie külaskäik kohaliku kunstide kooli
aastalõpu aktusega samale ajale. Raamatukogus avati sel puhul kevadnäitus, õnnitleti kooli lõpetajaid, tehti kokkuvõtteid
aastast. Südantsoojendav oli
kuulda lastevanematele räägitud koostööst Kiili Kunstide
Kooliga ning planeeritavast ühisest suvelaagrist.

Lisaks pakkusid võõrustajad
lastele võimalust lustida mängukeskuses HopLop ning tutvuda Porvoo linna ja Brunbergi
kommivabriku toodanguga.
Kolm päeva sooja vastuvõttu, maaliline loodus ja lõbus
seltskond jäävad osalejatele
kauaks meelde. Tänan Kiili
gümnaasiumit, õpetaja Maret
Marksonit ning vahvaid reisikaaslasi Kaur Tepper, Triin Raja, Karl Jõgila, Berit Raja, Karmo
Varatu ja Annabel Savolainen!
Tänu teile saime selle kogemuse osaliseks. | Esta Kullamaa

Külas pensionäride klubil Hõbelõim
Hõbelõim asub Kose vallas
Orul ning sai hiljuti sai 30-aastaseks. 16. mail õnnitleti sünnipäevalapsi lillede ja meenetega.
Selle klubi esinaine on Milvi
Nokkur. Ansambel Elurõõmu
kutsus aga esinema Oru rahvamaja rõõmsameelne juhataja Jekaterina Kaljukivi. Esitasime
seal seitse laulu: “Meie laul”,
“Suveöö valss”, “Hoidkem neid
päevi”, “Metsa veerel väike maja”, “Helisev maailm”, “Vana
valss”, “Kohtumise laul”. Sünnipäevalastele esitasime ansambli traditsioonilist sünnipäevalaulu.
Kuna alati anname üle tänu-

kirja või õnnitluse, siis ma palun selleks alati abi vastutulelikult ja särasilmselt Urve Valdnalt. Oma valla tutvustamiseks
võtsin kaasa viimase kuu Kiili
Lehti, mille üle oli neil hea
meel, sest seal oli ka tutvustus
meie valla kevadpeost Nabala
pargis.
Kahju, et pidime varem lahkuma, sest bussijuhil oli graafik
muutunud.
Meil oli plaanis külastada
Arusta külas perekond Kööpide
Kangru talu muuseumi, see aeg
jäi lühikeseks. See on vaatamist
väärt – seal on palju sellist, mida võib leida iga kodus, kuid ka

sellist, mida ei ole kõik näinud.
Nad on selle aida remondiga
palju vaeva näinud.
Mõned asjad, mis mulle silma jäid, olid vanad heegelpitsid, mesindusest mitu huvitavat
asja, näiteks emamesilase transportimiseks väike, paarisentimeetrine puurike. Siis koduõuest leitud rästik, mis oli klaasi vahel. Kui on küla päevad ja
pere on nõus, siis soovitan soojalt seda kohta kooliõpilastele,
sest seal on ka palju puidutöö
riistasid, mis on esivanemate
pärand. Ansambli naised lubasid küll uuesti külastada. |
Maire Pikk

Kiili sulgpallurite edukas kevad
Kevad 2017 on olnud Kiili
Sulgpalliklubi mängijatele väga
edukas. 8. aprillil toimus viimane 5 Li-Ning Super seeria osavõistlus, kus meie klubi noormängija Kadi Kaljurand saavutas naispaarismängus koos
mängijaga Helen Kaarjärv naiste meistriliigas esikoha. Samal
võistlusel saavutasid Aare Luigas ja Kristjan Täherand meeste paarismängu meistriliigas 3.
koha. Mihkel Luigas ja Helen
Kaarjärv saavutasid segapaarismängu meistriliigas 4. koha.
Kuna peale viimast osavõistlust kuulutatakse välja ka 5 osavõistluse kolm paremat mängijat naiste ja meeste seas, siis
seekord saavutas naiste seas 2.
koha Kadi Kaljurand ning meeste seas Mihkel Luigas.
13. mail toimus võistlus Kevadsuled, kus meeste paarismängu esiliigas saavutasid esimese koha Mihkel Luigas ja Tanel Viirmann, segapaarismängu
esiliigas saavutasid esimese ko-
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Kiili sulgpallurid saavutasid auhinnalisi kohti.

ha Mihkel Luigas ja Kadi Kaljurand ning naiste 2. liigas saavutasid esimese koha Keith
Lysandra Luigas ja Heleri Kruusimaa.
20. mail toimus GP finaal,
kuhu pääsevad paremad mängijad vaid kutsetega hetke edetabeli alusel.
Seekord pääses Kiili Sulgpalliklubist finaali noormängija
Keith Lysandra Luigas, kes saa-

vutas U15 vanuseklassis üksikmängus 4. koha ning paarismängus koos Arina Krõlovaga 2.
koha.
27. mail toimusid Tallinnas
Balti seenioride meistrivõistlused, kust võtsid osa nii Eesti, Läti kui ka Leedu mängijad ning
Aare Luigas saavutas oma vanuseklassis 2. koha.
Palju õnne kõigile võitjatele
ning kaunist suve! | Irja Luigas

Henrik Normann
tõi Taimaalt
kraaniga hundi
“Kraaniga hunt Bangkokist”
on Henrik Normanni kolmas
monotükk, kus ta astub lavale
päris üksinda. Üsna hiljuti vallutas ta lavalaudu publikuhitiga “Henrik Normanni uskumatud seiklused New Yorgis”.
““Kraaniga hunt Bangkokist”
on tükk, mis on inspiratsiooni
saanud minu Tai reisist,” räägib
Normann etenduse sünniloost.
“Olen oma elu jooksul päris palju ringi reisinud, kuid selliseid
kogemusi, emotsioone ning õppetükke elust enesest kui sealt,
pole ma mitte kuskilt mujalt
saanud.”
Õnneliku juhuse tahtel otsis
Küla Villa puhketalu peremees
Hanno Remmel oma talusse suveks lõbusat ning kaasakiskuvat
teatritükki ning pöördus ettepanekuga Henrik Normanni
poole. Henrikut hakkas idee huvitama ning ta sõitis kohapeale
vaatama, mis koht see Küla Villa on.
“Küla Villa asub Sakus Kajamaa külas ning lummab oma
erilise atmosfääri ja õhustikuga. See on piisavalt linna lähedal, kuid kohapeal tundub, et talu asub keset ürgset loodust.
Sealsamas tegin otsuse, et teeme ära!” meenutab Henrik esimest kohtumist Küla Villas.
Etendust ettevalmistava tiimi suurus on kümmekond inimest. Etenduse ajal assisteerib
Henrikut nelja-viieliikmeline
tiim. Lisaks Henrikule kirjutas
etenduse stsenaariumi Kati Jägel, kes on teinud ka lavastuse
muusikalise kujunduse. Kõike
laval toimuvat juhib ja juhendab lavastaja Anne Paluver.
Etendused toimuvad pühapäeva õhtuti ning kohale tasub
tulla juba tund aega varem, sest
avatud on armsad kohvimajakesed, kus pakutakse head kohvi
ja maitsvaid suupisteid. Etendus toimub Küla Villa peamaja
õuel, vabas õhus, nii et kindlasti tasub kaasa võtta ka soojemaid riideid.
“Olen oma monotükkidega
tuuritanud väga erinevates kohtades ja andnud etendusi nii sadu inimesi mahutavates teatrisaalides kui ka pisikestes armsates kohvikutes, kus publikuks
vaid paarkümmend inimest,” ütleb Henrik. “Oma pikaajaliste
kogemuste najal võin julgelt
öelda, et Küla Villa teatriõhtud
saavad olema ainulaadsed ja erilised gurmeeteatriõhtud, kus lisaks mõnusale teatrielamusele
saab nautida ilusat Eesti loodust
ning head sööki ja jooki.”
Henrik Normanni monoetenduse “Kraaniga hunt” esietendus toimub 4. juunil algusega
kell 19.00 ning järgmised etendused 18. juunil ning 9. ja 16.
juulil. Pileteid saab osta Piletilevist ja enne etenduse algust
kohapealt. Tõsistel teatrihuvilistel tasub aga piletid soetada
varakult, sest nii on piletihind
soodsam ning kindel, et soovitud kuupäevale pileteid saab. |
Annika Remmel
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Kiili vallarahva X
sportmängud
Kiili vallarahva X sportmängud jätkusid 7. ja 8. alaga. 20.
mail toimus LaitseRallyPargis 7.
ala – kardisõit. Osales 11 võistkonda, võistkonnas kaks meest
ja üks naine. Iga võistleja sõitis
8 minutit ja kirja läks parim ringiaeg. Võistlus oli väga tasavägine ja võitjana väljus Kiili 2
võistkonna “karditiim”, koosseisus Kaisi Kullamaa, Ermo Eha ja
Gunnar Varatu ehk Rootsi Gunn,
koondajaga 2.11,044. Tubli teise koha sõitis välja Kiili Noored
võistkond, koosseisus Anet Vendel, Jakob Pajur ja Erki Olesk,
koondajaga 2.11,291, ning tubli kolmanda koha eelmise aasta
võitja Kangru võistkond, koosseisus Kätlin Toms, Priit Rannik
ja Mario Ilves, koondajaga
2.13,532. Järgnesid: 4. Lähtse
2.14,973; 5. Maksimaa 2.15,013;
6. Nabala-Paekna 2.15,405; 7.
Sõmerlased 2.15,460; 8. Luige-Sausti 2.15,548; 9. Vaela-Mõisaküla 2.15,772; 10. Kiili
I 2.16,159; 11. Metsanurga
2.18,854.
Individuaalne paremusjärjestus (3 paremat): Naised: 1. Kaisi Kullamaa (Kiili 2) 44,292, 2.
Angelika Lott (Luige-Sausti)
45,486; 3. Anet Vendel (Kiili
Noored) 46,463. Mehed: 1. Jakob Pajur (Kiili Noored) 41, 874;
2. Priit Kello (Maksimaa) 42,391;
3. Ivari Haltunen (Kiili I) 42,750.
21. mail toimus Männiku Jahilasketiirus 8. ala – jahilaskmine. Esmakordselt kavas olnud
alal osales 11 võistkonda, võistkonnas kaks meest ja üks naine.
Igal võistlejal tuli lasta 15 võistluslasku. Kõige kindlamat silma
ja närvi näitas Nabala-Paekna
võistkond, koosseisus Kristi
Roost, Vjatseslav Russak ja
Eduard Virkunen, tabades 24
märki. Teise koha tulistas välja
Maksimaa võistkond, koosseisus Jaanika Tutt, Sergei Kivi ja
noorsportlane Rain Semiskar,
tabades 22 märki ning tubli kolmanda koha saavutas Luige-Sausti võistkond, koosseisus
Janika Loos, Alar Tammela ja
Raido Romanov, tabades 19
märki. Järgnesid: 4. Sõmerlased
15 märki; 5. Metsanurga 13
märki; 6. Kiili Noored 12 märki;
7. Kiili I 11 märki; 8. Kiili 2 10
märki; 9. Lähtse 9 märki; 10.
Vaela-Mõisaküla 9 märki; 11.
Kangru 7 märki. Individuaalne
paremusjärjestus (3 paremat):
naised – 1. Janika Loos (Luige-Sausti) 7 märki, 2. Grete
Leosk (Sõmerlased) 5 märki, 3.–
4. Kristi Roost (Nabala-Paekna)
Jaanika Tutt (Maksimaa) 4 märki. Mehed – 1. Sergei Kivi (Maksimaa) 12 märki, 2.–3. Alar Tammela (Luige-Sausti), Vjatseslav
Russak (Nabala-Paekna) 11
märki.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 8. ala:
1. Kiili 2 70 p,
2. Kangru 67 p,
3. Kiili Noored 64 p,
4. Kiili 1 59 p,
5. Maksimaa 57 p,
6. Luige-Sausti 56 p,
7. Lähtse 56 p,

oli finaali vääriline. Liider/Rae
vald võitis kaks esimest geimi
25:23 ja 25:23, siis ärkas kevadunest ja finaali ärevusest ka
TTÜ/Kiili meeskond, võites 3
järgmist geimi 25:20, 25:19 ja
15:9 ja kogu kohtumine seega
3:2 ja kuldmedalid kuuluvad
neile! Palju õnne, mehed!

Jalgpall

Kiili vallarahva X sportmängude 8. ala – jahilaskmine – võitja Nabala-Paekna võistkond.
Fotod: Kaupo Kallas

Tallinna 2017. a meister meeste võrkpallis TTÜ/Kiili meeskond (pildil
keskel).

Algust tehti 2017. a Rahvaliigaga jalgpallis. Kiili Pallid meeskond kaotas esimeses mängus
A-tasandi III alagrupis esmalt
koduväljakul 7:11 FC Eston Villa II meeskonnale (väravad:
Sven 3, Jaan 2, Toivo-Silver 1)
ning teises mängus võideti samat vastast võõrsil väljakul 3:2
(väravad: Sven, Jaan, Toivo).
FC Nabala on pidanud kaks
mängu B-tasandi I alagrupis.
Esimeses mängus kaotati 1:2
Raasiku FC Joker III meeskonnale (värav Kristjan) ja teises
mängus 0:8 Anija JK II meeskonnale.
Kiili meeskond osales ka rahvuste karikavõistluste I etapil
Nike Arenal. Alagrupis võideti
1:0 Neftsi meeskonda (aserid),
mängiti 0:0 Maccabiga (juudid)
ja kaotati 0:2 Poloniale (poolakad). 3.–4. koha mängus kaotati kahjuks samuti 0:2 Dnipro
meeskonnale (ukrainlased) ja
saavutati seega 4. koht. Kokku
osales esimesel etapil 8 meeskonda. Kokku toimub kolm
etappi.

Kabe
Kiili Vallarahva X sportmängude 7.ala – kardisõidu – võitja Kiili 2 võiskond.

Harjumaa 2017. a meistrivõistlused meeste võrkpallis – 2. koht – SK
Tats meeskond.

Eesti meistrivõistlustel välkkabes (100 ruutu) saavutas Urmo Ilves 4. koha.
Eesti meistrivõistlustel kiirkabes (100 ruutu) tegi Urmo vigade paranduse ja tuli Eesti
meistriks! Palju õnne!

Kergejõustik

Harjumaa 2017. a meister meeste võrkpallis – Kiili SK I meeskond.

8. Nabala-Paekna 51 p,
9. Sõmerlased 50 p,
10. Metsanurga 40 p,
11. Vaela-Mõisaküla 35 p
12. Kiili Keerulised 1 p.

Võrkpall
Kiili spordihall võõrustas
taaskord Harjumaa meistrivõistlusi võrkpallis meestele ja naistele. Laupäeval, 29. aprillil, peetud naiste turniiril osales 7 naiskonda. Kiili SK II naiskond mängis A-alagrupis ning kaotati mõlemad mängud: 0:2 nii Spordiklubi Raesport naiskonnale kui
ka Peetri Võrkpalliklubi/Rae
naiskonnale. Kiili SK I naiskond
mängis B-alagrupis ja võideti
2:1 Keila Võrkpalliklubi naiskonda, 2:0 Keila Võrkpallikooli
naiskonda ja 2:1 Türisalu Spordiklubi naiskonda. Kohamängudel 5.–7. kohale võitis Kiili SK II
naiskond 2:0 nii Türisalu Spor-

diklubi naiskonda kui ka Keila
Võrkpallikooli naiskonda ja saavutas tubli 5. koha.
Kiili SK I naiskond võitis
poolfinaalis 2:1 Spordiklubi
Raesport naiskonda ja finaalipääse oli tagatud. Finaalis tuli
küll 0:2 alla vanduda suurfavoriit Peetri Võrkpalliklubi/Rae
naiskonnale, kuid hõbemedalid
olid ausalt välja teenitud! Palju
õnne!! Naiskonnas mängisid
Daze Azace, Kätlin Kaareste,
Maarja Kapsi, Laidy Lainoja, Piia
Laus, Raili Sõna, Kristel Tamm
ja Eve Tappo.
Meeste turniiril pühapäeval,
30. aprillil, osales 9 meeskonda.
A-alagrupis mänginud SK Tats
meeskond võitis 2:1 Keila Võrkpalliklubi II meeskonda ja 2:1
Tefa/ESB meeskonda. B-alagrupis mänginud Kiili SK II meeskond võitis 2:1 Türisalu Spordiklubi meeskonda, kuid kaotas
0:2 Liider/Rae vald meeskonna-

Harjumaa meistrivõistlused naiste võrkpallis – 2. koht – Kiili SK I
naiskond.

le. C-alagrupis mänginud Kiili
SK I meeskond võitis 2:0 nii Keila Võrkpalliklubi I meeskonda
kui ka Võrgusemud meeskonda.
1. vahegrupis võitis SK Tats
meeskond 2:0 Kiili SK II meeskonda, kuid kaotas 1:2 Keila
Võrkpalliklubi I meeskonnale.
Kuna Kiili SK II meeskond võitis omakorda Keila Võrkpalliklubi I meeskonda, tekkis kolme
meeskonna vahel surnud ring
ehk see tähendas seda, et SK
Tats pääses finaali! Jess! Keila
Võrkpalliklubi I meeskond pääses pronksikohtumiseni ja kahjuks Kiili SK II meeskond pääses mängima 5.–6. kohale, kus
kaotati 1:2 Liider/Rae vald
meeskonnale.
2. vahegrupis võitis Kiili SK I
meeskond mõlemad mängud:
2:0 Tefa/ESB meeskonda ja 2:1
vana sõpra Liider/Rae vald
meeskonda ja finaalipääs oli tagatud.

Finaalis aga noortel ehk SK
Tats meeskonnal enam püssirohtu ei jätkunud ja Kiili SK I
meeskond võttis kindla 2:0 seisuga oma 8. Harjumaa meistritiitli. Palju õnne, mehed! Meeskonnas mängisid Kristo Meius,
Ahto Tuuling, Erik Mäekivi, Kaimar Lomp, Raido Seppam, Henry Oro, Mihkel Sepp, Markus
Lepmets, Andres Kärner. SK Tats
meeskonnas mängisid Lauri
Arumeel, Nils Erik Rühka, Renet
Vanker, Kaur Palang, Krister-Martin Hani, Siim Lomp ja
Jon Silver Eerma.
Tallinna meistrivõistlustel
meestele võitis TTÜ/Kiili meeskond veerandfinaalis 3:0 DSV
meeskonda. Poolfinaalis mängiti City Volley meeskonnaga.
Kui kodus võideti 3:1, siis võõrsil mängides piisas ka 2:3 kaotusest, et finaali pääseda, kus
vastaseks jällegi vana sõber Liider/Rae vald meeskond. Finaal

Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel Kadrioru staadionil
võitis TN vanuseklassi 300 m
jooksus esikoha Liis Grete Atonen, ajaga 41,63. Palju õnne!
100 m tõkkejooksus võitis Liis
Grete pronksmedali, ajaga
15,35. Palju õnne! PN vanuseklassi kuulitõukes võitis Markus
Vaher hõbemedali, tulemusega
12.33. Palju õnne! 100 m jooksus saavutas Markus 10. koha,
ajaga 12,02. PV vanuseklassi
3000 m jooksus võitis Rainer
Kravets pronksmedali, ajaga
9.54,05. Palju õnne!
TV 10 olümpiastarti 46. hooaja IV etapil Pärnu Rannastaadionil võitis tüdrukute noorema
vanuseklassi kaugushüppes
(mõõdetud äratõukekohast) 2.
koha Miia Kaare, tulemusega
4.87. Palju õnne! Palliviskes saavutas Miia tulemusega 44.26 5.
koha.

Rogain
XT Kevadrogain jooksudistantsil (kontrollaeg neli tundi),
saavutasid naiste arvestuses teise koha ja naised 40+ arvestuses esikoha Triin Maller ja Imbi
Soome. Palju õnne! | Kaupo Kütt
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In Memoriam

In Memoriam

HILJA KUUSMIK

MEELIS REGO

17.12.1931–21.05.2017

11.11.1975–09.05.2017

Avaldame kaastunnet
lastele kalli isa

MEELIS REGO
kaotuse puhul.

Koolikaaslased Kiili
Gümnaasiumist

23. MAI 2017
Vallavalitsuse korraldus 137 Osaühing Kiili KVH
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 18.05.2017 määrus nr 5 Kiili Valla- 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
volikogu 15. novembri 2007 määruse nr 27 “Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga liitumise ja võr- TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV
gust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse
LÄHTSE KÜLAS ANNUKSEMAA DETAILPLANEEkord” muutmise määrus. Kiili Vallavolikogu
RINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALIT18.05.2017 määrus nr 6 Reklaami paigaldamine ja
SUSES, NABALA TEE 2A, 19.06–3.07.2017
reklaamimaksu kehtestamine Kiili vallas. Kiili VallaAnnuksemaa katastriüksus asub Harjumaal Kiili valvolikogu 18.05.2017 otsus nr 11 Ehitise peremehelas Lähtse külas, Kiili alevist kagusuunas, 11115 Kurtuks tunnistamine, 0,4kV kaabelliin Kiili alevis.
na-Tuhala tee ääres jäädes sellest põhjasuunas.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Kaugus Kiili alevi keskusest ca 2,5 km, Tallinna süEHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
dalinnast ca 25 km. Annuksemaa detailplaneeringu
25. APRILL 2017
koostamise eesmärgiks Lähtse külas Annuksemaa
Vallavalitsuse korraldus nr 104 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehi- (katastritunnus 30401:003:0634) katastriüksuse
tusprojekti koostamiseks, Ilba ja Lepiku kinnistu de- kruntideks jagamine ning Jalaka tänav T1 (katastritunnus 30401:003:0595) katastriüksuse piiride
tailplaneeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 105 Ehitusloa väljastami- muutmine. Detailplaneeringus määratakse kruntidele ehitusõigus kuni kahekorruseliste üksikelamute
ne ehitise (garaaž) püstitamiseks Sookaera küla
ehitamiseks ning lahendatakse planeeringuala heaSausti turbatootmisala.
korrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja
Vallavalitsuse korraldus nr 106 Kasutusloa väljastatehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suumine ehitisele (moodulgarderoob) Kooli tn 2, Kiili
rus on ca 8,38 ha.
alev.
Käesolevas detailplaneeringus on Annuksemaa kaVallavalitsuse korraldus nr 107 Detailplaneeringu
tastriüksusest ette nähtud moodustada kokku 32
mittealgatamine Saare tn 10, Kiili alev
krunti, millest: 23 elamumaa sihtotstarbega krunti
2. MAI 2017
üksikelamute püstitamiseks, 4 transpordimaa sihtVallavalitsuse korraldus nr 110 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise ko- otstarbega krunt juurdepääsuteede rajamiseks, 2
tootmismaa sihtotstarbega krunti (alajaama ja kahustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
nalisatsioonipumpla rajamiseks), 2 üldkasutatava
Toonekure, Sausti küla.
maa sihtotstarbega krunti avalikeks aladeks, 1 maaVallavalitsuse korraldus nr 111 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise ko- tulundusmaa krunt. Kavandatud hoonestusalade
suurus ja paiknemine jätab kruntidele piisavalt õuehustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
ruumi ja võimaldab nii õue kui ka elamu siseruumiMõisaküla tn 15, Mõisaküla
de planeerimist privaatselt. Detailplaneeringu reali9. MAI 2017
seerimine kavandatud 3 etapis. Käesolevas detailVallavalitsuse korraldus nr 117 Lihthanke viitenumber nr 184887 “Rätsepa tee kergliiklustee ehitus Kiili planeeringus kavandatud üldkasutatav maa krundid
valla Lähtse külas” pakkumuste vastavaks tunnista- pos nr 23 ja pos nr 28 ning transpordimaa krundid
pos nr 24, pos nr 25, pos nr 25a ja pos nr 30 ja on
mine ja eduka pakkumuse kinnitamine.
ette nähtud üle anda kohaliku omavalitsuse oman16. MAI 2017
Vallavalitsuse korraldus 121 Projekteerimistingimus- disse.
te määramine detailplaneeringu koostamise kohus- Jalaka tänav T1 katastriüksusel kehtib hetkel Kiili
tuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Tiidu, Vallavolikogu 08.10.2009 otsusega nr 64 kehtestatud Annukse detailplaneering. Nimetatud detailplaSõgula küla.
neeringus Jalaka tänav T1 katastriüksusele ette nähVallavalitsuse korraldus nr 122 Projekteerimistingitud sõiduteed ei ole käesolevaks ajaks rajatud.
muste määramine detailplaneeringu olemasolul

Kiili vallavalitsus teatab

Pargi 2 korterelamu madalpingemaakaabli ja liitumiskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 124 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu) püstitamiseks Andrese tn
17, Vaela küla
Vallavalitsuse korraldus nr 125 Ehitusloa väljastamine ehitiste (pääsla-alajaama hoone) ümberehitamiseks laohooneks ja piirdeaia püstitamiseks Kurna
tee 1b, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 126 Kasutusloa väljastamine ehitisele (laohoone) Kangru tee 6a, Vaela küla
23. MAI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 131 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lea tn 5,
Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 132 Ehitusloa väljastamine Kiili-Paldiski D-kategooria gaasitorustiku, ülerõhuga kuni 16 bar, rajamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 133 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Skatepark) Pargi tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 134 Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
25. APRILL 2017
Vallavalitsuse korraldus 108 Kohanime määramine,
Tuhkru tee.
2. MAI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 112 Avamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, GT4U Eesti OÜ.
16. MAI 2017
Vallavalitsuse korraldus 128 Kinnistu ostueesõigusest loobumine, Koppelvõsa, Koppelmetsa.
MUUD KÜSIMUSED

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEGA NR
1711802/03362 NURGA, LAGEMAA, VÄLJAÄÄRE,
PIKAVÄLJA, ÄÄRE JA LEPIKU II DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMINE
Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. 26.06.2008 kehtestas Kiili
Vallavolikogu otsusega nr 53 Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu.
Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku
II detailplaneeringu koostas Stuudio Beeta Arhitektuuribüroo (töö nr 11B-2006). Muudetakse:
• Kesk-Vaela tänava ja Pikavälja tänava sõiduteede
katete laiused vähendatakse 4,85 meetrile (detailplaneeringu järgi 5,2 meetrit);
• Kesk-Vaela tänava ja Pikavälja tänava kõnniteede
katete laiused vähendatakse 2,0 meetrile (detailplaneeringu järgi 2,5 meetrit);
• Pikavälja tänava tupiktee sõidutee katte laius vähendatakse 4,1 meetrile (detailplaneeringu järgi 4,6
meetrit);
• säilitatakse Opmani tee ning Pikkaru tee sõidutee
katete laius vastavalt olemasoleva olukorrale, mis
on 4 meetrit (detailplaneeringu järgi 7,0 meetrit);
• Opmani ja Pikkaru tee ristmik tavapäraseks kolmeharuliseks peatee-kõrvaltee põhimõttel töötavaks ristmikuks (detailplaneeringu järgi ringristmik).
Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated ning ettepanekuid ja vastuväiteid
saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee
5.–18.06.2017.
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ERAKUULUTUSED

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155
AS Silberauto Eesti, Ülemiste esindus
pakub tööd autoremondilukksepale. Info
tel 605 6950, e-mail ylemiste@
silberauto.ee

Kaevan ja puhastan tiike.
Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee.
Tuleme kohale ja teeme
hinnapakkumise.

Fekaalivedu. Tel 5307 6766

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

Ranna Tehnogrupp OÜ
Kaeve-, lammutus-, laadimis- ja
harjamistööd. Niitmine trimmerite
ja murutraktoriga. Heinamaade
niitmine rootor- ja tasandusniidukiga.
n

Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest. Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljoni euroni, mis on üks viimase aja suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris.
Kohila Vineer OÜ on kasepuidust spooni ja vineeri valmistav puidutöötlemise ettevõte. Lõpptooteks on kõrgekvaliteediline erinevate pinnakatetega vineer, mille peamised kasutusvaldkonnad on
ehitus, transporditööstus, laevaehitus ja mööblitööstus.

E-mail info@rannatehnogrupp.ee
Telefon 502 3466

Ootame oma meeskonna täienduseks

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt –
toome kohale ja kui vaja, paneme paika!
Pakume:
• transporditeenust (14,5 t veokid 6x4 külje peale kallutamise võimalusega ja kraanaga portekallur 6 t)
• treilervedu (max 18 t)
• kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust (ratasekskavaator,
roomikekskavaator 17 või 3 t ja Bobcat, lisaseadmed roxon
ja postiaugupuur)
• tõsteteenust (teleskooplaadur 17 m)
• anname rendile minilaaduri Bobcat, pinnasetihendaja
250 kg, mururulli jm tööriistu
• niidame muru (kogujaga murutraktor)
Helista 5342 5009 – aitame jõu ja nõuga!

puidupingi
operaatoreid,
kelle peamisteks tööülesanneteks on tootmisliini häireteta töö tagamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamine.

Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Kasutatud sõiduautode, pakiautode,
kaubikute ost. Tel 5361 2258

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee

Ostan seisma jäänud firma. Tel 5808 8088

Korstnapühkija ning pottsepa litsenseeritud
teenused. Akti väljastamine. www.aareahjud.
ee, tel 5621 1560
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee

Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks
või varuosadeks. Tel 5672 1410
OÜ Aatmaa pakub tööd lüpsjale lüpsiplatsil.
Kindlustame elamispinnaga. Täpsem info tel
504 0789
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee

Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust Kiili vallas, nii koduaedades kui ka
suurematel aladel. Helista ja küsi lisa tel
5566 0790

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee

Pakun tööd küttepuude tootjale. Töökoht
asub Kiili vallas Paekna külas. Lisainfo
saamiseks helista tel 5349 2730

Lammutustööd. Hoovide koristus. Ehitus- ja
remonditööd. Veoteenus. Sõidukite transport.
Tänavakivide paigaldus. Haljastus. Helista ja
küsi lisainfot. Tel 5684 4490,
lammutusabc@gmail.com. Leiame Teie
muredele lahenduse!

Pottsepa ja korstnapühkija teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine. Viljapuude
lõikamine. Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5348 7318 ja e-posti aadress igor@
inkteenused.ee

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad,
garantii. Tel 502 9075
Lõikan hekki, trimmeriga, pika heina
niitmine. Tel 5554 7291
Müüa killustik, liiv, kruus, täitepinnas,
haljastusmuld, vundamendi tagasitäide kuni
20 t korraga, soodsalt kohaletoomisega!
Tellimine telefoni teel eesti ja vene keeles.
Tallinn/Harjumaa. Tomz. Tel 5805 7676

Ootame Sind kandideerima kui
• oled kohusetundlik, täpne ja korrektne ning
suudad iseseisvalt töötada,
• omad tehnilist taipu ja arvutioskust vähemalt
algtasemel.

Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja
võrgus, klotsid ja tulehakatus 40 l võrgus
ja saepuru, tel 501 8594, kaminapuu.ee

Omalt poolt pakume:
• püsivat tööd,
• kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
vastvalminud tootmishoones,
• vahetustega tööd (12-tunnised vahetused,
nii päevased kui öised, 3 tööl, 3 vaba),
• ettevõttesiseseid soodustusi (sh sportimine
ja toitlustus, massaaž),
• väljaõpet kohapeal,
• turule vastavat töötasu (põhitasu+
tulemustasu).

Müüa maatulundusmaa. Harju maakond, Kiili
vald, Sookaera küla, Sassila. Pindala 1,96
ha. Hind 25 000 €. Krunt Tallinna
linnapiirist ainult 13 km, Viljandi mnt, Tõdva
-Nabala mnt 2,3 km. Teed krundini heas
seisukorras, elekter krundil, bussipeatus 150
m kaugusel. Katastrinumbrid
30401:002:0042, 30401:002:0043. Kontakt
tel 5566 9205, e-mail 590529@mail.ru

Töö on sobilik nii meeste- kui naisterahvastele.
Kandideerimiseks saada oma CV või
enesetutvustus personal@kohilavineer.ee või
Jõe 21, 79808 Kohila. Võimalik täita ka
töölesoovija ankeet kohapeal. Täiendav info tel
+372 5688 8517, Anu Soo.

Müüa toored küttepuud – lepp 33 € / rm,
sanglepp 36 € / rm, haab 36 € / rm, kask
39 € / rm, saar 39 € / rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel 5551 8498

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee

Korstna ja korstnapitsi ehitus. Tel
5557 9399

Tule osale Euroopa moodsaima tootmise käivitamisel!

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm (hind alates 33 € /
rm). Kojuvedu. Tel 522 7345. E-post
marek406@gmail.com

Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus
kohaleveoga. Tel 507 9362

Müüa märjad küttepuud. Valge lepp 33 €
/ rm, must lepp 36 € / rm, kask 39 € /
rm, metsakuiv okaspuu 35 € / rm.
Transport alates 5 ruumist. Tellimine tel
5349 2730, www.metsasoojus.ee

“Süstime seinad soojaks” ja tuulepidavaks
termovahuga. Soojuskonsultatsioon ja Thermi
termograafia. Tel 5660 6010, www.therm.
ee
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!
Toyota ja Mercedese kokkuost: ostame
Toyota- ja Mercedes-marki sõidukeid, võib
ka pakkuda muid marke sõidukeid. Tel
5567 8016
Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekpertiis.
Kasutusload. Tulipunane OÜ, tel 620 0542,
info@tulipunane.ee, www.tulipunane.ee
Tänavakivi, paigaldus ja müük, aedade
ehitus, haljastus. 14 aastat kogemust.
Kontakt tel 551 9855, henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd, lammutustöööd, killustiku,
liiva, mulla müük. Tel 5599 8657, email
kuldnekivi@online.ee
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
Õmblusettevõte asukohaga Keilas võtab
tööle õmblejaid. Kontakt tel 674 7567

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

