Vabariigi aastapäeva pidustused Kiilis | KAHELE MEHELE AASTATE TEGU | Ametisse asus uus piirkonnapolit
piirkonnapolitseinik
tseinik

KIILI LEHT

“
“Olen
alati
eeelistanud juua
k
kraanivett.”
| Andro Ennok

KIILI VALLA AJALEHT / WWW.KIILIVALD.EE

VEEBRUAR 2019

NR 2 (2404)

Talihooldusteenus Kiili vallas

Kirjude tantsijate aasta
Kiili gümnaasiumis tegutseb
juba veidi rohkem kui aasta rahvatantsurühm Kiili Kirjud, mis
koosneb 7.–12. klassi poistest ja
tüdrukutest. Aasta pole ühe
rühma jaoks just pikk aeg, kuid
sellele vaatamata on juba esinetud Harjumaa laulu- ja tantsupeol, Aasta Sporditähtede galal
ja Tallinna jõuluturul.
Tantsurühma algataja ja juhendaja on Merike Kiil, kes sai
omakorda tõuke trupi loomiseks
oma 9. klassis käivalt tütrelt, kes
nüüd isegi Kiili Kirjudes tantsib.
“Väiksena tal polnud rahvatantsu vastu suurt huvi, aga iga aastaga on see suuremaks läinud.
Ja kui me mullu jaanuaris vaatasime noorte tantsupeo salvestust, siis tekkis mõte, et proovime ka Kiilis rühma kokku saada,” ütleb juhendaja.
Mõeldud-tehtud. Merikese
tingimuseks oli, et tegemist
peab olema segarühmaga. “Mul
ei ole tüdrukute tantsurühmade vastu midagi, aga minu hing
on ikkagi segatantsus. Minu
unistuste pilt on noorte segarühm – noored poisid ja tüdrukud, kes pakatavad elurõõmust ja energiast,” räägib ta.
Jaht poistele
Tantsivate poiste leidmine osutus aga keerulisemaks, kui arvati. Alguses polnud neid rühmas
ühtegi peale vahetusõpilase Jaapanist, kes suvel kodumaale tagasi sõitis. “Kui tantsisime mullu suvel Harjumaa laulu- ja tantsupeol, siis tantsisime naisrühmade kategoorias koos selle jaapani poisiga. Ta oli hästi tubli
poiss,” meenutab Merike.
Kuid juhendaja ei jätnud jonni – kui segarühm, siis segarühm. Sügisel korraldati Kiili
gümnaasiumis rahvatantsu demopäev, kuhu kutsuti esinema
ka poisid Jüri gümnaasiumist –
et kohalikel noormeestel tekiks
arusaam, et rahvatants on üks
igati vägev asi ja põdeda pole
vaja.
“Jüris on kolm rahvatantsurühma ainuüksi gümnaasiumis, lisaks veel põhikooli ja algkooli rühmad. Seal tantsib kooli peale üle 200 õpilase. Seal on
traditsioon, sellepärast ongi nii
palju rahvatantsijaid,” selgitab
Merike.
Demopäev oli mõnes mõttes
edukas – trupiga liitusid poisid
9. klassist, kokku kuus noormeest, kellest tänaseks on alles
neli. Gümnaasiumist aga poisse tantsima ei tulnud. Merike
aga julgustab kõiki liituma, sest
tants on tema sõnul palju enamat kui lihtsalt rütmiline liikumine – tants teeb enesekindlaks. “Enesekindlus tekib just

Kiili Kirjud mullu Harjumaa tantsupeol. Eesti lippu hoidis siis veel ainsa poisina jaapanlane.
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tantsides. Seda räägivad mulle
paljud tüdrukud, kes on siin aasta otsa käinud – nüüd nad julgevad välja öelda oma arvamust
koolitundides, kus iganes,” räägib ta.
Suvel Saksamaale
Et poisse segarühma jaoks
piisavalt pole (koosseis peaks
olema kaheksa poissi ja kaheksa tüdrukut), ei saa Kiili Kirjud
unistada ka tänavusuvisest üldlaulu ja -tantsupeost. Merikese
sõnul pole aga see lippu langetama sundinud – alati on mõni
muu sündmus, mille jaoks trenni tehakse. Sel suvel ootab ees
reis Saksamaale, kus toimub tänavune Europeade festival. Tegu on Euroopa suurima rahvakultuuri festivaliga, mis toimub
igal aastal erinevas Euroopa riigis. Näiteks 2011. a toimus suurfestival Tartus.
“Europeade on üks väga tore festival, kus saab palju tantsida, reisida, lisaks saavad poisid vajalikku enesekindlust,”
räägib Merike.
Saksamaa-sõidu nimel praegu kolm korda nädalas trenni
tehaksegi. Kuivõrd poisse pole
piisavalt, tantsib osa tüdrukuid
poiste osi. “Nad on hästi tublid,”
ütleb Merike, kelle sõnul on

Kiili Kirjud, nüüd juba eesti poistega.

imeline jälgida, kui kiiresti noored inimesed omandavad kõik
liikumised. “See on uskumatu,
kui kiiresti töötab nende aju ja
kuidas nad võrreldes täiskasvanutega jätavad meelde kõik
kombinatsioonid ja sammud,”
ütleb juhendaja.
Merike ise pole küll tantsujuhendaja haridusega, kuid tantsukogemust on tal endal piisavalt – tantsinud on ta Kiili Keerulistes, Tabasalu Tammedes ja

Toomedes, Tallinna Pääsukeste
tantsurühmas. Ja kui algavad
järjekordsed rahvatantsu juhendajate kooli kursused, kavatseb
ta ka “ametlikud” juhendaja paberid ära teha.
Suur eesmärk on Kiili Kirjudele aga järgmine noorte lauluja tantsupidu, mis toimub 2022.
aastal. “Ega me enne jonni ei jäta, kui saame selle segarühma
ikkagi täis. 2022 on meie poisid
12. klassis ja selleks ajaks väga

tublid tantsijad,” on Merike kindel. Ja tulekul on veel neljas
meeste tantsupidu, mis aset
leiab 2020. aasta suvel, ja naiste tantsupidu 2021. aasta suvel.
Kui tekkis huvi, siis oodatakse kõiki 7.–12. klassi õppivaid
tantsuhuvilisi noori tüdrukuid
ja poisse rahvatantsutrenni. Võta julgelt ühendust kirjutades
emailile merikekiil@me.com
või helistades telefonil
510 3334. | Marko Tooming

Talihooldusteenust teostavad
Kiili vallas 2021. aasta kevadeni:
• kohalikel maanteedel, erateedel ja asulate sisestel tänavatel Landhe Trade OÜ, allan@
teeehitus.ee,
• kergliiklusteedel ja avalikes
parklates MR Multi OÜ, kiili@
mrmulti.ee.
Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet vallale kuuluvatel teedel, lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel
ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on vallavalitsusele
esitatud avaldus erateel talihoolduse teostamiseks ja mis
vastab Kiili vallavolikogu määrusele 17. november 2011 nr 10
“Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord”.
Teedel, mida läbivad koolibussiliinid, tänavate, parklate ja
jalg- ning jalgrattateede seisunditase on 2, kõikidel teistel teedel 1. Erinevus on hooldetsükli
ajas, mis on kehtestatud erinevalt.
Hooldustsükli aeg:
• Teedel, mida läbivad koolibussiliinid, tuleb korrashoid tagada hiljemalt hommikul kella
7.00-ks.
• Teistel asulavälistel teedel
ja asulate sisestel tänavatel (v.a.
Kiili alev ja Kangru alevik, kus
hooldeaeg 4 tundi) lume ja lörtsi eemaldamine 8 tunni jooksul.
• Avalduse alusel talihoolet
teostatavatel erateedel tuleb tagada sõidetavus 24 h jooksul.
• Tänavate liivatamine või
sõelmete puistamine toimub
Kiili vallavalitsuse tellimusel.
• Lumetõrjet ei teostata erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt kive, võsa
ja muid segavaid objekte 1,5–2
m ulatuses tee servast, eemaldanud oksi 4 m kõrguselt, sissesõidul on kinnine värav või
tõkkepuu või ei ole tähistatud
vajadusel tee asukohta.
Kodanikel on võimalik teavitada probleemist ning pöörduda küsimuste korral Kiili vallavalitsuse poole telefonil 504
6443 või e-posti teel kadre.
rumm@kiilivald.ee
Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos viaduktidega, Tallinna-Rapla-Türi mnt,
Kangru tee, Tilluvälja tee, Vaela tee, Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala
tee, Sausti-Kiili tee, osaliselt
Kaare tn Luige alevikus.
Riigiteedel teostab talihoolet Eesti Teed AS , kelle poole
saavad elanikud pöörduda telefoni teel 5307 9686 või e-posti
teel keilavalve@eestiteed.eu.
Maanteeinfokeskuse telefon
1510. Ilusat talve! | Kadre Rumm,
teehoiu- ja hankespetsialist
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Paul Lillepruun.

Hillar-Endel Põldoja.

Kiili valla Aastate Tegu 2019
Paul Lillepruun
Sel aastal tiitli Aastate Tegu
pälvinud Paul Lillepruun on elupõline metsamees ja maaparandaja.
Mitmendat põlve Kiili valla
mees Paul Lillepruun sündis
12.06.1948. aastal. 1949. aastal
viidi ta üheksakuusena koos perega Siberisse, kus poiss sai paar
aastat kooliharidust ja vene keele oskuse. Tagasi Eestisse jõudis
ta 1957. aastal, kus jätkas kooliteed Sausti mõisakoolis, Kohila
keskkoolis ning Eesti Põllumajandusakadeemias hüdrotehnika inseneri erialal.
Paul Lillepruun on kandnud
hoolt Kiili valla maade eest ju-

ba 1970ndate aastate algusest,
kui asus melioraatorina tööle
kolhoosi “Rahva Võit”. Toona oli
vaja silma peal hoida kõigil
maaparandusobjektidel: kraavidel, kraavikallastel, suudmetel. “Et ikka vesi voolaks ja põldudelt saaks saaki,” nagu ta ise
ütleb.
Pärast kolhoosikorra lagunemist töötas Paul Lillepruun 21
aastat metsaspetsalistina riigi
heaks ning tema piirkonnaks
olid kõik Tallinna naabervallad
peale Jõelähtme. Ta tegeles
metsa ja metsaomanikega, jagas
raielubasid ning nõustas inimesi.
Paul Lillepruuni iseloomus-

tab lai silmaring ja mitmekülgsed huvid. Ta loeb palju, tegeleb
mälumänguga, huvitub ajaloost
ja mängib lauatennist. Raugenud ei ole ka tema huvi maaparandusobjektide vastu ning endiselt valutab ta südant koduvalla maade ja metsade pärast.
Hillar-Endel Põldoja
Tiitli Aastate Tegu pälvinud
Hillar-Endel Põldoja pikk töömehe elu on seotud haridusega.
Ta on olnud õpetaja, õppealajuhataja, kooli direktor ja Harju
maavalitsuse haridusosakonna
inspektor.
Hillar-Endel Põldoja õppis
Tallinna Pedagoogilises Insti-

tuudis vene keele ja kirjanduse
erialal. Oma haridusalase tegevusega on ta jätnud jälje Kuivajõe ja Jõelähtme 7-klassilise
kooli arengusse, kuid märgilise
tähtsusega on tema tegevus
Sausti (Kiili) koolis, kus ta töötas alates 1960. aastast. Toonane Sausti kool oli parimate koolide seas, mida illustreerivad arvukad delegatsioonide visiidid.
Oluline samm kohalikule hariduselule oli 8-klassilise kooli
keskkooliks muutmine.
Hillar-Endel Põldoja oli palju aastaid rajooni ainesektsiooni juhataja, Harjumaa direktorite nõukogu esimees, vabariigi
direktorite nõukogu ja revisjo-

nikomisjoni esimees ning haridusministeeriumi ainekomisjoni liige. Oma panuse on ta andnud ka teaduse heaks, osaledes
1966. aastast Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudis
(ÜPUI). 1998. aastal valiti ta
ÜPUI esimeheks. Ta on ÜPUI juhatuse liige tänaseni ja juhendab kooliajaloo sektsiooni tööd.
Ta on avaldanud artikleid ajalehtedes ja ajakirjades ning
ÜPUI kogumikes on temalt ilmunud 11 teaduslikku tööd didaktikas ja pedagoogika ajaloos.
Hillar-Endel Põldojal on suurepärane muusikaanne. Ta asutas kolhoosi “Rahva Võit” klubis
segakoori, olles ühtlasi selle esi-

mene dirigent. Klubi tantsuorkestris oli ta asendamatu klaverimängija. Alates 1955. a on ta
laulnud meeskooris ja segakoorides. Praegugi laulab ta Eesti
Õpetajate Meeskooris. Ka spordis on Hillar-Endel Põldoja saavutanud nii mõndagi, olles kolhoosi klubi lauatennise ja välkmale meister ja samade võistkondade liige rajooni spartakiaadidel.
Hillari tublit tööd on märgatud varemgi. 1977. aastal pälvis
ta vabariigi teenelise õpetaja
aunimetuse. 2005. ja 2006. aastal nomineeriti ta Vabariigi Presidendi hariduspreemia kandidaadiks.

Head inimesed! Kõne Eesti vabariigi 101. aastapäeva aktusel Kiili rahvamajas
Tervitan teid Kiili vallavalitsuse nimel ja soovin õnne Eesti Vabariigi saja esimese aastapäeva puhul. Ka käesolevasse
aastasse jagub olulisi teetähiseid ning märksõnu – Eesti laulupidude traditsioon saab 150
aastat vanaks ning tegu on emakeeleaastaga. “Ei emakeeleta
ela, lugude, laulude Eesti” on
sõnum, mis saab kajama laulukaare alt juubelipeol, mille juhtmõtteks on “Minu arm”. Eestimaa on üks ja ainus, nagu ka
meie keel, mille hoidmine on
ühtviisi kõigi ülesanne ka siis,
kui tähtpäevad seda ei toonita.
Eks ole nähtud igasuguseid aegu, tänased Kiili valla aastate
teo laureaadid on inimesed, kelle noorusaeg ja kõige tegusam
tööiga jäi perioodi, mida me ei
saa kuidagi nimetada vabaks.
Ometi kestsid nii keel kui meel
läbi kõikide okupatsioonide ja
Gustav Ernesaksa “Mu isamaa
on minu arm” Lydia Koidula sõ-

nadele lauldi lõpuloona ära isegi siis, kui punavõimud seda
polnud niiviisi ette näinud.
Eesti on väike ja Kiili vald ka,
me ei konkureeri teistega rahvaarvult ega maavarade rohkuselt, selle asemel püüame olla
nutikad ja efektiivsed, reageerida kiirelt muutustele ja avanevatele võimalustele. Suurtes piirides on see meil ju hästi välja
tulnud, eriti siin, Tallinna külje

all. Aga võib-olla mitte nii hästi igal pool mujal Eestis, kus inimesi ja eriti noori jääb järjest
vähemaks. Laulu- ja tantsupeo
korraldajad on 150. juubeliaastal mures, kas 20 aasta pärast
saab pidu enam harjumuspärasel moel läbi viia, kuna juba täna napib koorijuhte ja lauljaid,
kes tagaksid üleriigilise esindatuse. Rahvastikuteadlased omakorda viitavad, et sajandi lõpuks

elab siinmail tõenäoliselt miljon inimest praeguse 1,3 asemel
ning eesti sugu rahvast ehk 800
000 jagu. Sajandivahetus ei ole
tegelikult väga kaugel – täna
sündivad lapsed astuvad tööjõuturule 2045. aasta paiku, teevad
tõenäoliselt oma suurimad teod
uutel kuldsetel kuuekümnendatel ja näevad ka uut sajandivahetust.
Milline saab olema Eesti 20
või 40 aasta pärast, me tegelikult ei tea. Ettevõtja Jaak Nigul
hoiatab olukorra eest, kus ühiskonda tekib järjest rohkem juurde neid, kes arvavad endal olevat õiguse tegelda ainult sellega, mis meeldib või huvitab ja
jätavad ühiskonnale hädavajalikud tööd ja kohustused teiste
kanda. Kahtlemata on tal paljuski õigus. Järjest rohkem on
tunda ka väikeste huvigruppide
soovi otsustada seda, kuidas
ülejäänud ühiskond peab oma
elu elama ja milliseid sõnu to-

hib rääkida. Demokraatia üks
põhiprintsiipe oli vanasti see, et
vähemus allub enamusele. Täna tundub olevat pigem sedapidi, et enamus võib teha kõike
seda, millega vähemus nõus on.
See algab erinevate reeglistike
ja eeskirjade vohamisest (nt
soov sätestada riiklikult selliseid
asju nagu koolipäeva alguse kellaaeg) ja lõpeb nt sellega, et rahva tervise eest vms hoolitsemise egiidi all üritatakse piirata
isikuvabadusi. Olen veendunud,
et täiskasvanud inimesele ei ole
vaja lapsehoidjat, kes teda kasvatab ja imporditud poliitkorrektsuse malakaga meie komberuumi kuuluvate nähtuste
kallale minek lõpeb paremal juhul lihtsalt trotsi ja hullemal
tõrvikutega.
Medali teisel poolel unustatakse ära, et lisaks õigustele on
ka kohustused. Kui alati mitte
otseselt ühiskonna toimimiseks
vajalikesse seadustesse raiutud,

siis vähemasti moraalsed. On
näiteks vastsündinuid, keda ei
saa kohe tervislikel põhjustel
vaktsineerida ja kes “tänu” kaaskodanike vastutustundetusele
võivad korjata üles haigused,
mis veel kümmekond aastat tagasi olid juba unustatud. Väga
raske on hinnata, kas üheskoos
info hulga ja selle kättesaadavuse paranemisega on kasvanud
kollektiivne tarkus või hoopis
rumalus.
Neli aastat tagasi olid samamoodi vahetult pärast vabariigi
aastapäeva tulemas riigikogu
valimised ning paljude jaoks
õhus küsimus valiku raskusest.
Julgen arvata, et olukord on läinud nelja möödunud aastaga
veelgi keerulisemaks, paljud senised erakonnad on oma näo
kaotanud (meenutagem nt, kes
rääkis lennukilt raha külvamisest) ning need, kes on juurde
tulnud, pole suutnud piisavalt
kõnetada või pakuvad lahendu-

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Kiili valla Aasta Tegu
Võitja – Vaela terviserada
Oti ja Lageda elanike mure naabruses asuva metsaala pärast käivitas protsessid, mille tulemuseks on täna seal asuv väga korralik
valgustusega terviserada, rõõmuks suusatajatele, jooksjatele ja niisama jalutajatele. Eeskätt on see Vaela külaseltsi aktiivsete liikmete teene, kes rahataotluse Leaderi meetmesse tegid ning ehitushanke läbi viisid. Sellele eelnevad toimingud seoses detailplaneeringu kehtestamisega poleks olnud mõeldavad ilma Harju maavalitsuse küllaltki erandliku vastutulekuta, aga küllap tunnetati sealgi teema olulisust nii kogukonna kui valla jaoks laiemalt. Raja ehitaja kohta on samuti öelda ainult kiidusõnu, kuna kõik sai tehtud
korrektselt ning õigeaegselt. 2019. aastal on võimalik viimistleda
ka Väljame tee ääres asuvad parkimiskohad ning seega on Kiili vallas juures üks suur ning hea asukohaga spordiobjekt, mille hooldamise on tänaseks üle võtnud Kiili Varahalduse SA. Kiili valla poolt
kaeti projekti omaosalus 20 000 eurot, kokku maksis objekt 200 000
eurot.
2. koht Kiili madalseiklusrada
Kiili madalseiklusrada rajati Kiili parki 2018. aasta suvel ning
muutus laste hulgas kiiresti väga populaarseks. Nii suve- kui sügiskuudel leidus harva hetki, kui seal kedagi ronimas polnud ning
see pakub võimalusi ka kehalise kasvatuse tundide huvitavamaks
tegemiseks. Madalseiklusraja idee pakkus valla kaasava eelarve
raames välja kooli hoolekogu esimees Maiko Kalvet ning selle rajamisega seotud toimingud võttis enda kanda Kiili Varahalduse SA.
Asi õnnestus sedavõrd hästi, et isegi head naabrid Saku vallast käisid olukorraga tutvumas, vaimustusid ning rajasid endale kiirelt
samasuguse. Kiili valla 2019. aasta eelarves on omakorda kavandatud vahendid teise analoogse raja loomiseks Luige alevikku, Purje tn pargialale. Kiili madalseiklusraja lõplikuks maksumuseks kujunes ca 16 000 eurot.

Fotod: Marko Tooming

Kool tähistas aastapäeva
uutmoodi aktustega

Auhinnad Aastate Tegu eest andis üle volikogu esimees Merje Volt.

3. koht Kurna kettagolfi park
Võib loomulikult küsida, et miks on Kiili valla aasta tegude nimekirjas naabervallas paiknev objekt, aga selleks on siiski mitmeid
kaalukaid põhjusi. Esiteks on Kurna piirkond ajalooliselt ja ka täna teatud taristuobjektide kaudu väga tihedalt Kiili vallaga seotud.
Teiseks sai see suur projekt alguse asjaolust, et Kiili pargis tuli turvalisuse põhjustel rada sulgeda ning uue koha otsingud viisid lõpuks välja sedavõrd suurepärase asukoha leidmiseni kui endine
Kurna mõisa park. Kolmandaks oli ettevõtmise üheks hingeks Kiili vallas elav ala entusiast Marko Saviauk, kes pani õla alla raja kavandamisel ning lõpuks osales Kiili vald ka projekti kaasrahastajana, investeerides sinna 20 000 eurot. Loomulikult oli suurem osa
rahastusest ja organiseerimistöödest Rae valla kanda, aga koostöös peitubki edu võti ning meie piirkond on saanud ühe suurepärase vaba aja veetmise objekti võrra jälle rikkamaks. Kiili vald tänab ka Kurna külaseltsi, kelle on olnud projekti õnnestumisel väga oluline roll.

Kurna külaseltsi juht Aivar Aasamäe.

si, mis ühtviisi nii ebarealistlikud kui vastuvõetamatud. Samal ajal nendib Tallinna Ülikooli teadlane Anu Toots oma mõne päeva taguses arvamusartiklis, et ükski erakond ei otsi lahendust pikaajalisele küsimusele, kuidas praegune turvavõrk
püsima jääks, rääkimata selle
tugevdamisest. Tsiteerin: “Erakonnad vajutavad populisminuppu ning lubavad kaotada ravijärjekorrad, suurendada pensione ja toetusi. Kuidas ja mille
arvelt heldeid lubadusi täita,
jääb avamata. Ometi pole Eesti
sotsiaalsüsteemi tervis hea. Vaja on radikaalseid lahendusi, mis
tagaksid süsteemi jätkusuutlikkuse ja inimeste heaolu suurenemise.”
Osa erakondade netitrollid
ruttavad seepeale diskussiooni
fookust hägustama ja kuulutama, et Eestis ei eksisteerigi mingit heaoluühiskonda, see olevat
ainult lugupeetud professori
peas. Tõepoolest, raske on hinnata, väärtustada ja ülepea tajuda asju, mis on lihtsalt vaikimisi olemas – enne kui neid ühtäkki enam ei ole. Nagu näiteks

matsiooni põhjal, mis täna ei
vasta enam sugugi tõele. On ka
hulk muid põhjusi, nagu negatiivsusinstinkt, hirmuinstinkt
jms, kuid jätame selle huvitava
raamatuga tutvumise igaühe
enda hooleks.
Miks ma seda räägin? Eks
olete isegi tähele pannud, et mida aeg edasi, seda suurem hädaorg tundub Eesti elu paljude
arvates olevat ning sotsiaalmeedia on kahtlemata avanud arvamiseks ja hädaldamiseks piiramatud võimalused. Meie hulka
on märkamatult tekkinud inimesed, kellele tuleb üllatusena,
et suvel sajab vihma ja talvel
lund ning kes ei suuda vastavalt
olukorrale valida sobivat riietust
ja jalanõusid. Päästeamet teeb
seepeale kampaaniaid ja on tõsiselt mures, et kui peaks juhtuma mõni päris eriolukord, mitte lihtsalt veidi suurem lumesadu, siis ei oska paljud adekvaatselt käituda hoolimata kahest
magistrikraadist. Kolm talve külakoolis käinud vanaisa ja vanaema seevastu ei saaks üldse aru,
milles probleem on. Tasapisi on
tekkinud mingil põhjusel aru-

ravikindlustus, vanemahüvitised ja riiklik pension, mis on lõviosale maailmast tundmatud
nähtused.

Eesti rahvast on ikka
iseloomustanud kõrge
haridustase, tarkus leida keerulistel aegadel
õige teeots üles ning
oskus jääda kestma
sellel tuulte tahutud
maal.
Loomulikult on vabas ühiskonnas kõigil õigus arvata seda,
mis pähe tuleb ning tunda seda,
mida parasjagu hing tunneb, ja
päeva lõpuks sõltub kõik loomulikult mõõdupuust ning taustsüsteemist. Rootsi teadlane ja
meditsiiniekspert Hans Rosling
on kirjutanud suurepärase raamatu, mille nimi on “Faktitäius”, kuid teose tegeliku sisu
avab veelgi paremini selle alapealkiri: “Kümme põhjust, miks
me maailmast valesti mõtleme
ja miks asjad on paremini, kui
sa arvad”. Suurim väärtajumise
põhjus on see, et olukorda hinnatakse kunagi kuuldud infor-

Kooli direktor, Sissi Benita, Raivo E. Tamm, kodunduse õpetaja ja tugikeskuse juhataja.

Kõlab Eesti hümn.

saam, et keegi teine peab hoolitsema, päästma, ette nägema,
mõtlema ja vastutama. Kuni selleni välja, et aknast õue vaatamise asemel küsitakse Facebookis, milline ilm täna hommikul
on ja kas lumesahk on käinud.
Kui on toimunud raske avarii,
siis on loomulikult süüdi maanteeamet ja kui ravi ei anna tulemust, siis peaks vastutama arst
jne. Mis saab siis, kui ühel hetkel äkki Google vaikib ning sotsiaalmeedia, kuhu appikarje paisata, on ka rivist väljas?
Kallid kaasteelised, hoiame
palun oma riiki ja oma valda ja
inimesi, ühes sellega emakeelt
ja kultuuri. Ning ka seda vajalikku lugemis- ja kuulamisoskust, mis võimaldab ümbritsevast ja meid puudutavast päriselt aru saada. Eesti rahvast on
ikka iseloomustanud kõrge haridustase, tarkus leida keerulistel aegadel õige teeots üles ning
oskus jääda kestma sellel tuulte tahutud maal. Ainult meist
endist sõltub, kas see on ka
edaspidi samamoodi.
Head Eesti Vabariigi aastapäeva! | Aimur Liiva, vallavanem

22. veebruaril oli Kiili gümnaasium kaunistatud trikoloorivärvidega, et tervelt kolme aktusega tähistada vääriliselt meie
riigi 101. sünnipäeva ja saata
õpilased nädalaks koolivaheajale. Aktused olid kooliperele
uuenduslikud – esimest korda
ei olnud aktustel päevajuhti. Kogu heli tuli fonogrammilt, vahele oli pikitud tsitaate A. H.
Tammsaare loomingust. Fonogrammid oli sisse lugenud kooli huvijuht Aivo Tammela. Igal
aktusel pidas tervituskõne kooli direktor Ruth Pekkenen. Sõna
sai vallavanem Aimur Liiva. Esinesid etlejad koolist – loeti luuletusi, laulsid koorid ja tantsu
keerutasid rahvatantsijad Kiili
Kirjud.
Nooremate kooliastmete aktusel oli külalisesinejaks kohaliku noorkotkaste juhendaja,
kooli vilistlane Allan Saukas.
Uhkustundega olid riigilipu valves oma kooli kodutütred ja
noorkotkad.
Üllatuskülaliseks oli seekord
näitleja, harrastussportlane ja
reservohvitser Raivo E. Tamm.
Kõigi kõnelejate sõnum oli ühtne – tuleb hoida seda, mis meil
on – eestlust, eesti meelt ja kuna on ka emakeele aasta, siis
kindlasti ka eesti keelt.
Raivo E. Tamm alustas oma
kõne meenutusega oma kooliajast, mil lapsi tollal nende jaoks
arusaamatutel “punastel” tähtpäevadel kutsuti kooli aulasse,
kus siis kõnelesid vanad sõjaveteranid, rinnad täis erinevaid ordeneid ja punased lipud kõikjal
saalis. Ta ütles, et tal on suur au
ja rõõm seista täna Kiili koolirahva ees, sinimustvalge lipu
kõrval, ta oli väga tänulik, et teda kutsuti. Muuhulgas rääkis ta
enda ellu tulnud valikutest ja
soovitas, et kõikidest võimalustest tasub kinni võtta, kui vaid
ise tunned, et see võiks olla õige ja huvitav. Näiteks tõi ta oma
teatritee alguse – teatrikoolis oli
räägitud, et teater – see on elu.
Kui mõni memm sind trammis
ära tunneb, sest nägi sind eelmisel õhtul telelavastuses, siis
see ei ole kuulsus, mida sa vajad. Kui sind tuntakse ära seetõttu, et sind on nähtud teatrilaval, siis see on töö, mille üle

Fotod: Kiili gümnaasium

Üllatusesinejad Sissi Benita, Jessica Kari ja Madis Kari.

uhkust tunda.
Tema oma kursusejuhendaja sõnu kuulda ei võtnud, sest
soovis juba noorena võtta vastu pakkumisi, mis olid teatriseinte vahelt väljas. Seetõttu
koguski ta ennekõike tuntust telelavastustes ja -seriaalides. Ise
peab ta seda ka põhjuseks, mis
teda kunagi Kaitseliitu kutsuti.
Kaitseliidu teemal peatus külaline pikemalt ja kuulajatele jäi
tunne, et ta on tõesti uhke sinna kuulumise üle. Loomulikult
kutsus ta üles ka tänaseid noori Kaitseliidu ridadesse astuma.
Päeva üllatusesinejateks olid
lapsepõlvesõbrannad Sissi Benita ja Jessica Kari, süntesaatoril saatis neid Jessica isa Madis.
Kuna tegemist oli ennekõike
Eesti sünnipäevale pühendatud
üritusega, oli külalistel vaid üks
inglise ja ülejäänud emakeelsed
laulud. Muuhulgas kõlas Sissi
lemmik eestikeelne laul “Sinu
hääl”. Kui ta alustas sõnadega
“Tervitan sind, kas kuuled...”,
siis ma usun, et seda oli kuulda
ka meie koduvalla teise otsa –
niivõrd võimas oli see, kusjuures mikrofonist astus lauljatar
paar sammu kaugemale. Isegi
aktuse lõpuks püsimatuks muutunud lapsed jäid teda tardunult
kuulama. Pärast esinemist tänasid esinejad sooja vastuvõtu
eest ja leidsid aega, et kõigi soovijatega koos pilte teha, autogramme jagada ja kooli sööklas
veel ka koolilõunat süüa.
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Piirkonnapolitseinik Enely Meho: tahtsin
juba lapsepõlves politseinikuks saada
Fotod: Andres Tohver

Alates 17. jaanuarist on Saku-Kiili piirkonnapolitseinikuks
38-aastane Enely Meho. Kuigi
politseiniku ametit peetakse
meeste pärusmaaks, on politseisüsteemis naisi üha rohkem.
“Nii palju, kui ma mäletan,
olen ma kogu aeg tahtnud saada politseinikuks. Mul on noorem vend. Mängisime lapsepõlves mänge, kus tema oli pätt ja
mina politseinik,” meenutab Võru linnast pärit Enely Meho.
Naise suguvõsas varasemalt
politseinikke ei olnud, aga tema
isa töötas omal ajal Võrus valvekeskuses. “Temal oli väga palju miilitsatest sõpru,” räägib
Enely.
Õest politseinikuks
Keskkooli lõpetamise ajal oli
neiu kõigest 17, tolleaegsed normid nägid aga ette, et Paikuse
politseikooli astumiseks peab
olema vähemalt 19. Vanusepiirang oli seatud arvestusega, et
noormehed jõuaksid enne politseikooli sõjaväes ära käia.
“Kuna ma politseikooli minna ei saanud, siis ma läksin Tartu meditsiinikooli,” meenutab
naine. Meditsiinikoolis õppis ta
õeteadust, töötas õpingute kõrvalt Tartus psühhiaatriaõena
ning õpingute järel lühikest aega Võrus ka operatsiooniõena.
2003. aastal astus Enely Paikuse politseikooli. Kursuse suuruseks oli veerandsada noort.
Vastu võeti kaks kursust politseikadette, kummalgi kursusel
kuus õrnema soo esindajat. “Igal
kursusel tohtiski olla kuni kuus
naist,” meenutab Enely tolleaegseid piiranguid.
Ta on õppinud ka Sisekaitseakadeemias, kus omandas kaugõppes politseilise kõrghariduse korrakaitse suunal.
Naisest sai esmalt piirkonnapolitseinik Tartu linnas, siis Tallinnas Kristiine linnaosas. Alates käesoleva aasta 17. jaanuarist töötab ta Saku-Kiili piirkonnapolitseinikuna. “Mikk Pihu,
kes siin varem piirkonnapolitseinikuna töötas, läks vastu uutele väljakutsetele,” selgitab
Enely.

CV
PIIRKONNAPOLITSEINIK
ENELY MEHO
• 1980 sündis Võru linnas.
• 1987–1995 õpingud Võru 1. põhikoolis.
• 1995–1998 õpingud Parksepa
keskkoolis.
• 1998–2002 õpingud Tartu meditsiinikoolis.
• 2002–2003 operatsiooniõde
Võru haiglas.
• 2003–2005 õpingudPaikuse
politseikoolis.
• 2006–2010 õpingud Sisekaitseakadeemias.
• 2005–2007 piirkonnapolitseinik Tartu linnas.
• 2007–2019 piirkonnapolitseinik Tallinna Kristiine linnaosas.
• 2019... piirkonnapolitseinik Saku ja Kiili vallas.
• Vabaabielus, kahe lapse ema.

Talvel tähendab tööpäeva algus sageli seda, et politseiauto tuleb puhtaks rookida lumest.

Saku vald on naisele viimased kolm aastat olnud ka koduvallaks. “Mulle meeldib rahulik
elu. Ma olen ju ise väikesest linnast pärit,” ütleb ta.
Rõhk inimeste lepitamisel
Piirkonnapolitseinik töötab tavaliselt viis päeva nädalas, hommikul kella kaheksast õhtul
poole viieni. “Väljaspool tööaega me käime reididel ja aeg-ajalt
käime ka õhtuti väljas,” selgitab
Enely.
“Piirkonnapolitseinikuna on
minu kohustus selgitada välja
turvalisust häirivaid probleeme
ning otsida neile lahendusi, olles vahelüliks kõigi asutuste,
ühenduste ja inimeste vahel, kes
sellesse panustada soovivad,”
Fotod: Heiki Pärdi

ütleb ta.
Üheks töökohustuseks on
teostada lähisuhtevägivalla järelkontrolle. Abikaasadega räägitakse eraldi. “Kui naine elab
hirmu all, kardab oma meest,
siis ta mehe kuuldes ei räägi
meile mitte ühtegi sõna. Kahe
inimese inimese jutu põhjal saame enam-vähem selle tõe teada,” selgitab Enely igapäevatööd.
“Lähisuhtevägivald jaguneb
füüsiliseks ja vaimseks. On selliseid peresid, kus mees ei löö
naist, aga ta lihtsalt alandab ja
mõnitab. Tihtipeale ohver arvab, et ta ongi ise süüdi, et ta
meest pahandab,” räägib Enely.
On ka juhtumeid, kus naine
vägivallatseb mehe kallal. “Nai-

ne on rünnanud meest näiteks
alkoholijoobes,” meenutab
Enely. Muret teeb perevägivald
laste kallal, mis on viimaste aastatega kasvanud.
“Suure osa minu tööülesannetest moodustavad ka relvakontrollid. Lubade talitus saadab mulle info minu piirkonna
relvataotlejate ja relvaloa vahetajate kohta. Ma käin kodudes
üle vaatamas, kas inimene on
sobilik relvaomanik, kas tema
relvahoiutingimused vastavad
nõuetele,” selgitab Enely.
Lisaks tegeleb piirkonnapolitseinik naabritevaheliste suhetega. Sageli on põhjuseks tüli kaasomandi pärast. “See ei
olegi üldse politsei teema, kuid
mingis osas peab vahelüliks ole-

ma ja üritama neid lepitada,” arvab Enely.
Eraldi teemaks on üldine turvalisus: liiklus, alaealised, avalik kord. Vähemalt kord kuus
toimub politseireid, mis on suunatud avaliku korra tagamisele
ja alaealiste õigusrikkujate väljaselgitamisele. “Vestleme noortega. Kui on alust arvata, et
noored on tarvitanud alkoholi,
siis kontrollime neid,” selgitab
ta.
Kaks kolmandikku naised
“Töökohustuste täitmise ajal ma
ei ole kunagi relvast tulistanud,”
ütleb Enely. Ka püstolit kui ähvardusvahendit ei ole seni tulnud kriisiolukordades välja võtta. “Ma olen päris palju olukor-

di suutnud naiseliku kavalusega ära rääkida. Ma usun ka, et
hästi palju on kasu olnud psühhiaatriaõe taustast.”
Lääne-Harjus, mille hulka arvatakse Lääne-Harju vald, Harku vald, Saue vald, Keila linn,
Saku vald, Kiili vald ning Tallinna Haabersti, Kristiine ja Mustamäe linnaosa, on ligemale
kaks kolmandikku politseinikest
naised.
Mis on põhjus, et naised on
hakanud nii aktiivselt politseinikutööd õppima? “Pigem on
küsimus selles, miks mehed ei
taha enam politseinikuks väga
saada. Minu väga isikliku arvamuse järgi on peamiseks põhjuseks palk,” osutab Enely kitsaskohale. | Andres Tohver

Toimub üle-eestiline akende restaureerimise päev
Sel kevadel Eestis esmakordselt toimuva teabe- ning praktiliste oskuste edasi andmise
päevade mõte on julgustust saanud rootslaste igal kevadel 30.
mail toimuvast akende restaureerimise päevast.
Käesoleval aastal liitume
siinmailgi selle taastamist ning
ka taaskasutust väärtustava liikumisega. Puitaknad on vastupidavad ja kestavad teadliku
hoolduse korral aastakümneid.
Aknad on hoonetel nagu silmad, tuues ruumidesse vähemal
või enamal määral valgust ja
pakkudes seestpoolt välja vaadates erinevaid vaateid.
Juba esimeste päikeseliste

veebruarikuu päevadega oli näha, kuidas inimesed elavnevad,
tunnetades nagu meelemuutust
– valmisolekut tegutseda. Sellise ilusa ilmaga toast päikese
poole vaadates märgatakse
akent – tihti ju alles talvetolmust ning värskendust ootav.
Maikuuks, mil kutsume kõiki
akende taastamise päevadega
liituma, on akende klaasist paled ammu puhtaks pestud ja
vaim valmis väärikate puitraamidega akende hooldustööde
ettevõtmiseks: mis vajab värvivärskendust, kus on vaja kittida
või kus koguni kannatada saanud ja pudeneva verandaakna
raam plommimist vajab.

Üle Eesti toimub tänaseks
teadaolevalt teavituspäevi ning
praktilisi töötubasid juba 17 paigas. Tallinnas, Tartus, Paides,
Rakveres, Pärnus, Võrus, Valgas,
Lihulas, Haapsalus, Kuressaares
Linnade kõrval ka väikesemates
kohtades, maakondades – Viljandimaal, Hiiumaal, Muhus,
Põlvamaal, Harjumaal. Kindlasti toimub üritus ka Eesti Vabaõhumuuseumis.
24. mai on teavituspäev, fookuspäev kus kogunetakse loenguid kuulama või tehakse ringkäike. Laupäeval ja pühapäeval
järgnevad praktiliste tegevuste
töötoad soovijatele.
Kaasalöömisest võib aga jät-

kuvalt jooksvalt teada anda. Eriti on oodatud kogukonnakesksed ettevõtmised.
Peagi valmib ürituse näoraamatuleht, kust leiab informatsiooni kõigi toimuvate ürituste
kohta.
Korralda oma üritus!
Kui tekkis soov ka oma kodukandis sarnane teabepäev või
koguni töötuba korraldada või
siis hoopis joonistuste võistlus,
oma raamatukogus vastava erialakirjanduse näitus teha vms,
siis pane kirja toimumise koha
aadress, pisut infot toimuva sisu kohta ning korraldaja kontaktandmed ja anna sellest teada aune.mark@evm.ee.
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Kraanivesi on väga hea jook
Valla vee-ettevõtte Kiili KVH
uus juhataja Andro Ennok (37)
asus tööpostile mullu detsembri alguses. Elektroenergeetikas
ja ärikorralduses magistrikraadi omav mees on olnud varem
Raasiku valla vee-ettevõtte juht
ning töötanud üle kümne aasta
Eesti Energias, suure osa sellest
ajast energiahiiglase tütarfirmas
Elektrilevis.
Ettevõtte juhtimise, protsesside ja ärimudeli seisukohalt, arvab Ennok, on kõik taristuettevõtted oma olemuselt vägagi
sarnased. Seega pole suurt vahet, kas töötada Elektrilevis või
vee-ettevõttes. Erinev on vaid
tehnoloogia. Sama on see, et
klient on harjunud katkestusteta teenusega – seega peab selle
ka tagama.
Kiili vallas on Kiili KVH viimaste aastatega ja Euroopa Liidu rahaga rajanud kümneid ja
kümneid kilomeetreid uut
torustikku. Eesti riik on lubanud
Euroopa Liidule, et tiheasustusalad saavad puhta joogivee ning
veekeskkonna ning Euroopa Liit
on selle jaoks andnud raha.
Seni viimane paik Kiili vallas,
kus uus torustik paika sai, on
Mõisaküla. “Mõisakülas jäi teede taastamine kevadesse, sest
talvel pole mõistlik seda tööd
teha – kevadeks sulaks see ikkagi läbimatuks,” räägib Ennok.
Sügisene katse teid korda teha jäi torustiku ehitajal pooleli,
sest sügisvihmad ei lasknud
tööd lõpetada. Peale mõningaid
kohtumisi ja arutelusid on
nüüdseks saavutatud ehitajaga
kokkulepe, et teetööd tehakse
kevadel.
Euroraha plussid
Järgmine suur veetorustiku projekt on kavas Mareti asumis.
Praegu kogutakse piirkonna
kohta andmeid ning koostatakse rahastustaotlust. Kui Keskkonnainvesteeringute Keskuse
poolt tuleb positiivne rahastusotsus, asutakse maikuus tegutsema. “Siis peaks Mareti projekt olema kas tänavuse aasta
lõpuks või järgmise aasta alguseks valmis,” loodab Ennok.
See, et Euroopa Liidu rahaga
tehakse üle Eesti veevärgid korda ning tuhandeid majapidami-

Foto: Marko Tooming
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MEIE VALDA SÜNDISID
29. detsember Kerron Laar, palju
õnne, Mari Valker-Laar ja Risto
Laar!
10. veebruar Lenne Filing, palju
õnne, Anni Amor ja Fredi Filing!
11. veebruar Emilia Pallo, palju õnne, Kätlin ja Viljar Pallo!

Alanud aasta lind on öösorr

“Pudelis vesi ei pruugi olla kõrgema kvaliteediga,” ütles Kiili KVH juht Andro Ennok.

si ühendatakse tsentraalse veesüsteemiga, on tema sõnul suurepärane.
“Veemajandus oli Eestis pikka aega vaeslapse rollis. Me kipume unustama, mis oludes me
veel alles hiljaaegu olime ja tänaselt heaolult andma eksitavaid hinnanguid minevikule.
Oleme ausad, veevärk oli ikka
väga kehvas seisus ja meil endal
polnud võimekust, et seda olulist probleemi lahendada. See
oli suurepärane, et Euroopa Liit
andis meile selleks raha,” räägib
Ennok.
Lisaks puhtale veele jääb kogu see raha enamjaolt Eesti majandusse – sellega luuakse meile uusi töökohti, elavdatakse
meie majandust, investeeritakse meie tervisesse ja tulevikku,
mis tõstab eestimaalaste heaolu mitmeks järgnevaks põlveks.
See on tugev vundament meie
lastele, leiab Kiili KVH juht.
Poolteist kuud ametis ja ei
ühtki kaebust vallaelanikelt joo-

givee kvaliteedi kohta – selline
on vee-ettevõtte uue juhi statistika.
Valla vesi puhas
Midagi väga ootamatut ei saagi
veega juhtuda, sest terviseamet
teeb korralisi analüüse ning
need tulemused on siiani kõik
vastanud seaduses toodud piirväärtustele.
“Kui kuskil tekib probleem,
ootame kindlasti tagasisidet,”
kinnitab Ennok.
Suvel tekkis nii mõneski
omavalitsuses probleeme veevarustusega, sest kuumade ilmade tõttu kasteti aias rohkem
ning seda tehti puhta joogiveega. Ka Kiili vallas olid kogused
läinud suvel tavapärasest suuremad ja seda peamiselt kastmisest tingitult. Kiili KVH juht
nendib, et lääne ühiskondades
on levinud harjumus aeda joogiveega kasta, mis oleks mujal
maailmas ennekuulmatu.
Paljudes maailmajagudes

tundub kummaline mõte, et laseme nii kõrge kvaliteediga puhastatud joogivee kastmiseks
mulda või WC-potti langeda
ning siis läheme poodi, et sedasama joogivett pudelis osta ja
selle eest üsna kõrget hinda
maksta.
Kuna loodusliku põhjavee
maht on siiski piiratud, siis soovitab Ennok kraanivett eelistada eelkõige joogivee vajaduse
katmiseks. “Meie eesmärk on
pakkuda eelkõige puhast joogivett. Olen alati eelistanud juua
kraanivett ja Kiili kraanivesi on
joogiveena väga heade maitseomadustega ning kõrge kvaliteediga. Seda kinnitavad ka joogivee analüüsid. Pudelis vesi ei
pruugi olla kõrgema kvaliteediga ja on pigem mugavustoode,
kuid tekkiv pakend on suureks
koormaks loodusele,” räägib ta.
Ennok paneb südamele tegutseda keskkonnateadlikult, säästlikult ja jätkusuutlikult. | Marko
Tooming

Ülo Udumäe loodusfotod Kiili raamatukogus
Autor on õppinud Tartu
Kunstikoolis kujunduskunstnikuks, hiljem fotokursustel. Lemmikteemadeks on olnud portree
ja natüürmort, hiljem on lisandunud loodusfoto. On osalenud
aktiivselt fotonäitustel. Mitmed
loodusfotod on saanud tunnustuse Eesti Loodusfoto aastanäitustel.
Foto “Võrumaa” sai tunnustuse Looduse Aasta Foto 2009
maastikufotode seas.
Näitust saab vaadata märtsi
lõpuni. Kõiki näitusel esitletud
fotosid saab peale näituse lõppu soovi korral ka osta, kontaktid saab raamatukogust. | Taie
Saar, Kiili raamatukogu juhataja

PALJU ÕNNE

Foto: Ülo Udumäe

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2019. aasta linnuks öösorri.
Järjekorras 25. aasta lind öösorr
on varjatud eluviisidega lind,
kes tegutseb peamiselt pimedas
ning jääb sageli salapäraseks.
Öösorriaastal pakume võimalust tutvuda öösorri ja tema elupaikadega ning juhime tähelepanu öösorri arvukust mõjutavatele teguritele.
Öösorr viibib praegu talvitusaladel Kagu- ja Lääne-Aafrikas
ja naaseb Eestisse aprilli lõpus.
Männikutes elav rästa suurune
kirju lind eelistab tegutseda öösel. Päevavalgel püsib ta liikumatult ja sulandub ümbritsevasse keskkonda, mistõttu on
öösorri näinud vähesed. Rohkem on teada linnu omapärane
nurruv häälitsus, mida võib
kuulda soojadel suveöödel.
Eestis pesitseb hinnanguliselt 10 000–20 000 paari öösorre ja vähearvuka liigina kuulub
ta III kaitsekategooriasse. Peamisteks arvukust mõjutavateks
teguriteks peetakse elupaikade
kadumist intensiivse metsamajandamise ja toiduks olevate putukate arvukuse langust pestitsiidide kasutamise tõttu, samuti röövloomade saagiks langemist.
“Ilmselt on paljud kuulnud
öösorri sorisevat laulu või märganud teda öisel teel tulede

vihus ööliblikaid püüdmas, kuid
liigi käekäik on senimaani ebaselge,” põhjendas aasta linnu
valikut projektijuht Aarne Tuule. “Liigi arvukuse üheks mõjutajaks on muuhulgas öösorride
hukkumine autoteedel. Eestis
on lindude hukkumist liikluses
laiemalt uuritud vähe ja seetõttu võetakse see temaatika
öösorriaastal varasemast enam
luubi alla.”
Kevadel hakkab ornitoloogiaühing koguma vaatlusi öösorridest, et täpsustada liigi levikut
ja elupaigakasutust Eestis. Kavas on veel aasta lindu tutvustavad ettekandeõhtud ja suvised ööretked, kus loodusradadel
üheskoos öösorre otsitakse.
Eraldi tegevused on lastele ja
noortele. Aasta linnuga saab
tutvuda veebilehel www.eoy.ee/
oosorr .
Eesti Ornitoloogiaühing valib aasta lindu 1995. aastast.
Aasta linnu valimise eesmärk on
tutvustada avalikkusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma, samuti kaasata loodushuvilisi valitud liigi uurimisja kaitsetegevustesse. Varasemate aasta lindudega saab tutvuda ornitoloogiaühingu veebilehel www.eoy.ee/aastalind .
Aasta linnu projekti toetab
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus. | Ornitoloogiaühing
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Kiili Harrastusteatrist

SPORDIUUDISED

Kiili vallarahva
12. sportmängud
Kiili vallarahva 12. sportmängud jätkusid 2. alaga – talikardiga. Korraldaja Maksimaa
võistkond ja toimus see 17.
veebruaril Laitse RallyPargis.
Osalesid kõik 13 võistkonda.
Võistkonnas kaks meest ja üks
naine. Esmalt toimusid proovisõidud ja siis juba võistlussõidud.
Võistkonna arvestusse läks
iga võistleja võistlussõidu parim
ringiaeg. Võitis Kiili Noored
võistkond, koosseisus Anet Vendel, Andreas Lootus ja Jakob Pajur, koondajaga 160,165. Tubli
2. koht , ajaga 161,454, Nabala-Paekna võistkond, koosseisus Reilika Muuli, Rainer Muuli ja Eduard Vahemets, ning tubli 3. koht, ajaga 165,105, Kangru võistkond, koosseisus Laura-Liisa Volt, Kristo Karu ja Priit
Rannik. Järgnesid: 4. Metsanurga 165,929; 5. Kiili 2 166,397; 6.
Saku vald 166,505; 7. Lähtse
166,606; 8. Vaela-Mõisaküla
167,157; 9. Kiili 1 170,431; 10.
Luige-Sausti 171,223; 11, Maksimaa 171,465; 12. Päikesemajad 178,952; 13. Sõmerlased
184,291.
Individuaalne paremusjärjestus – kiirem ringiaeg (kolm paremat) – naised: 1. Marleen
Valdmaa (Saku vald) 55,481; 2.
Reilika Muuli (Nabala-Paekna)
55,599; 3. Anet Vendel (Kiili
Noored) 57,398. Mehed: 1. Jakob
Pajur (Kiili Noored) 51,283; 2.
Andreas Lootus (Kiili Noored)
51,484; 3. Rainer Muuli (Nabala-Paekna) 52,714. Kiiremale
naisele ja kiiremale mehele pani eriauhinna välja AS Estko. Aitäh!
Võistkondlik paremusjärjestus peale 2. ala:
1. Nabala-Paekna
24 p.
2. Kiili Noored
21 p.
3. Kiili 2
19 p.
4. Kiili 1
18 p.
5. Lähtse
18 p.
6. Metsanurga
16 p.
7. Kangru
12 p.
8. Saku vald
11 p.
9. Luige-Sausti
11 p.
10. Vaela-Mõisaküla 11 p.
11. Sõmerlased
10 p.
12. Maksimaa
7 p.
13. Päikesemajad
4 p.
NB! Järgmine ala – lauatennis – 17. märts. Toimub Kiili
spordihallis. Korraldaja Nabala-Paekna võistkond. Võistkonnas üks mees ja üks naine.
Algus kell 11.00.

Ujumine
15. veebruaril toimusid Jüri
ujulas Rae valla lahtised meistrivõistlused lühiraja ujumises,
kus osales ka Kiili valla tublisid
noori ujujaid. Tüdrukute –
10-aastased – 50 m vabaltujumises võitis esikoha ja kuldmedali Tuuli Truuvelt, ajaga 38,12.
Palju õnne! Teine esikoht ja
kuldmedal tuli Tuulile 50 m seliliujumises, ajaga 46,54. Palju
õnne!
Tüdrukute (8-aastased ja
nooremad) 25 m vabalt ujumi-

Kiili Harrastusteatri aasta on
alanud tegusalt. 19. jaanuaril astuti Elvas toimuval monolavastuste festivalil “Monomaania”
üles kahe tükiga. Laval esinesid
Aivar Vadi, Geza Csath'i looga
“Konn” ja Salome Laev, Janno
Puusepa kirjutatud etendusega
“Sa ja Ma”.
Märtsis on plaan teatril külastada Astangu Rehabilitatsioonikeskust ja astuda üles erinevate tükkidega Kiili Kohvikteater üritusel. Samal ajal käib
töö aprillis Kiili publiku ette tuleva esietendusega “Lisateenistus”.
Kiili harrastusteater astub tänavu üles ka Kiili Rahvapeol ja

Kiili vallarahva 12. sportmängude 2. ala – talikart – esikolmik.

ses saavutas 3. koha ehk pronksmedali Tuuli õde Triin Truuvelt
ajaga 22,67. Palju õnne! 25 m selili ujumises saavutas Triin samuti 3. koha , ajaga 26,31. Palju
õnne! Poiste (13–17 aastased )
50 m vabaltujumises võitis esikoha ja kuldmedali Kai Robert
Tiede ajaga 26,44. Palju õnne!
50 m seliliujumises saavutas Kai
Robert 4. koha ajaga 33,71. Poiste (10-aastased) 50 m vabaltujumises saavutas Mattias Siim
Atonen 22. koha ajaga 1:00,42,
ja 50 m selili ujumises saavutas
Mattias Siim 21. koha ajaga
1:07,96.

Jalgrattasport
25. Eesti meistrivõistlustel talikrossis 9. veebruaril Elvas võitis meeste (ME, MU) vanuseklassis (16,8 km) 2. koha ehk hõbemedali Markus Pajur. Palju
õnne!
M16 vanuseklassis (8,4 km)
võitis 3. koha ehk pronksmedali Lauri Tamm. Palju õnne!

Kergejõustik
Harjumaa 2019. a noorte
meistrivõistlused sisekergejõustikus Lasnamäe kergejõustikuhallis. Tüdrukud U16 kõrgushüpe – 1. koht ja kuldmedal Kirke
Talviste – 1.55. Palju õnne! Tüdrukud U16 60 m jooks – 2. koht
ja hõbemedal Marie Randala –
8,16. Palju õnne! Poisid U16 teivashüpe – 2. koht ja hõbemedal
Robert Kompus – 2.80. Palju õnne! Poisid U14 800 m jooks – 4.
koht Romet Ridalaan – 2.33,13.
Neiud U18 kaugushüpe – 5. koht
Kärt Roossaar – 4.86; neiud U18
60 m jooks – 6. koht Kärt Roossaar – 8,99.
Eesti U14 ja U16 talvised
meistrivõistlused Lasnamäe kergejõustikuhallis. Tüdrukud U16
200 m jooks – 3. koht ja pronksmedal Marie Randala – 24,63.
Palju õnne! Tüdrukud U16 60 m
jooks – 4. koht Marie Randala –
8,16. Tüdrukud U16 kõrgushüpe – 8. koht Kirke Talviste –
1.56. Poisid U16 teivashüpe – 9.
koht Robert Kompus – 2.90. Poi-

sid U16 400 m jooks – 13. koht
Robert Kompus – 1.04,09. Poisid U16 200 m jooks – 25. koht
Robert Kompus – 28,24. Tüdrukud U16 kaugushüpe – 29. koht
Kirke Talviste – 4.59. Tüdrukud
U16 4x200 m teatejooks – 2.
koht SK Elite Sport võistkonnas
Marie Randala. Palju õnne!
Eesti U23, U20, U18 talvised
meistrivõistlused Lasnamäe kergejõustikuhallis. Naised U20 400
m jooks – 2. koht ja hõbemedal
Liis Grete Atonen- 56,67. Palju
õnne! Naised U20 800 m jooks
– 2. koht ja hõbemedal Liis Grete Atonen – 2.24,58. Palju õnne!
Kaugushüppes saavutas Liis
Grete 6. koha, tulemusega 5.48.
Naised U20 4x200 m teatejooksus võitis Liis Grete Atonen Audentese SK naiskonna koosseisus esikoha ja kuldmedali. Palju õnne! Tüdrukud U18 kolmikhüpe – 10. koht Kärt Roossaar –
10.21. Tüdrukud U18 kaugushü-

Fotod: erakogu

Tuuli Truuvelt.

pe – 24. koht Kärt Roossaar –
4.66.
Eesti talvised meistrivõistlused – naised 400 m jooks – 6.
koht Liis Grete Atonen 59,21. |
Kaupo Kütt

Foto: erakogu

Kiili Harrastusteater Harjumaa
Harrastusteatrite festivalil 2018.

ühiselt Kiili rahvamajaga plaanitakse sügisel korraldada näitekirjaniku Janno Puusepa lühilavastuste festival.
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NB!

JÄRGMINE KIILI LEHT
ILMUB 28. MÄRTSIL.
Kaastöid ja
reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt
21. märtsiks.

Avaldame siirast kaastunnet
õpetaja Sillele ja tema
perele

EMA, VANAEMA
JA ÄMMA
kaotuse puhul.

Kolleegid algklassidest

In Memoriam

ALBERT
PANTELEJEV
22.01.1926–06.02.2019

In Memoriam

TÕNIS PRUULI
17.01.1944–07.02.2019

In Memoriam
Südamlik kaastunne õpetaja
Sille Rohile

EMA

kaotuse puhul.
Kiili gümnaasiumi pere

GENEVIVESYLVIA
FELDHOFF
23.01.1927–18.02.2019

In Memoriam

HELVI LENTS
18.01.1931–03.02.2019

In Memoriam

HILLAR TAMM
29.05.1935–05.02.2019

Vallavalitsuse korraldus nr 56 Pääsu katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
VOLIKOGU OTSUSED
MUUD KÜSIMUSED, 29. JAANUAR 2019
Kiili Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 3 Kiili Vallavolikogu 17.03.2016
Vallavalitsuse korraldus nr 50 Avalike teadete ajalehes avaldamise hinmääruse nr 7 “Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord”
dade kehtestamine.
muutmise määrus.
12. VEEBRUAR 2019
Kiili Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 4 Kiili Vallavolikogu 21.06.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 62 Riigihanke viitenumber nr 204220 “Kiili
määruse nr 7 “Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord” muutmine.
valla üldplaneeringu koostamine” eduka pakkumuse kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 21.02.2019 otsus nr 5 Rahvakohtunikukandidaadi valiNB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI VALmine.
LAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS JA PLANEERIMINE, 29. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 43 Projekteerimistingimuste määramine de- SAUSTI KÜLAS VEETAMME KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK
tailplaneeringu koostamise kohustuse puudumiselehitusprojekti koosta- VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 25.02–
11.03.2019.
miseks Matu, Paekna küla.
Detailplaneeringu on koostanud Nowap Projekt OÜ, töö nr DP0217.
5. VEEBRUAR 2019
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 51 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Andrese kinnis- Planeeringuala suurus on 3,56 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
tu detailplaneeringu täpsustamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Veetamme maaüksuse (katastritunnus
Vallavalitsuse korraldus nr 52 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksi30401:001:1508) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks
kelamu) Tammemasti tee 2, Kangru alevik.
ning üheks maatulundusmaa krundiks. Olemasolevad ehitised jäävad
Vallavalitsuse korraldus nr 53 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kaksikrundile pos.1. Detailplaneeringuga seatakse uuele moodustatavale elakelamu sektsioon) Piibelehe tn 4-1, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 54 Sausti külas Veetamme kinnistu detailpla- mumaa sihtotstarbega krundile (pos.2) ehitusõigus kuni kahekorruselise üksikelamu ning ühe ühekorruselise abihoone püstitamiseks, kokku
neeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
ehitisealusepinnaga kuni 300 m2. Maatulundusmaale ehitusõigust ei
12. VEEBRUAR 2019
planeerita.
Lisaks esitatakse määratakse maa-ala liiklus- ja parkimiskorVallavalitsuse korraldus nr 57 Projekteerimistingimuste määramine deraldus,
haljastuse
ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostiste asukohad, tuleohutuse nõuded, servituutide, naabrusõiguste ja kittamiseks, Veenuse tn 35, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 58 Ehitusloa väljastamine ehitiste (kasvuhoo- senduste vajadus.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.
ned) püstitamiseks Aiandi, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 59 Ehitusloa väljastamine ehitiste (kasvuhoo- Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses,
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 25.02–11.03.2019.
ned) püstitamiseks Kooli, Nabala küla.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel
19. VEEBRUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 63 Kasutusloa väljastamine ehitisele (ridaela- kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
mu) Rätsepa tee 14/1, Lähtse küla.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEGA KIILI TEHNOPARGI DETAILPLANEEKESKKOND JA MAAKÜSIMUS, 29. JAANUAR 2019
RINGU TÄPSUSTAMINE. AVATUD MENETLUSE ALGATAMINE PROJEKVallavalitsuse korraldus nr 44 Katastriüksuse jagamine, Kungla.
TEERIMISTINGIMUSTE ANDMISEKS.
Vallavalitsuse korraldus nr 45 Hajaasustuse programmi projekti lõppaKiili Vallavalitsuse esitati 16.11.2018 projekteerimistingimuste taotlus nr
ruande heakskiitmine, Mäe, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 46 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, 1811002/10987, millega soovitakse täpsustada Kiili tehnopargi kinnistu
detailplaneeringus pos. 21 ja pos. 22 hoonestusalasid ja krundipiire. ProEesti Keskkonnateenus AS.
jekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus
Vallavalitsuse korraldus nr 47 Nõusoleku andmine vee erikasutuseks,
pos. 21 ja pos. 22 omavahel liita üheks krundiks ning koos sellega ka liiJiffy Products Estonia AS
ta nende hoonestusalad. Taotlusele oli lisatud ka eskiis ja kruntimise
5. VEEBRUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 55 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Niidi tee plaan. 24.01.2019 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal krundil hooned
puuduvad.
T1.

Kiili vallavalitsus teatab

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus
põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas
üle viie aasta.
Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 13.08.2009 otsusega nr 45, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.
27.11.2018 ja 22.01.2019 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneeringu
täpsustamine on põhjendatud.
Detailplaneeringus on esitatud pos. 21 ja pos. 22 järgmised tingimused:
Tingimus
Pos. 21
Pos. 22
Sihtotstarve
TH75 / BB25 TH75 / BB25
3670
3964
Krundi suurus m2
Hoone lubatud kõrgus m
12
12
Hoone lubatud korruselisus 3
3
1950
800
Hoonealune pind m2
Hoonete arv krundil
3
3
1340
2199
Hoonestusala suurus m2
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneeringus pos. 21 ja pos. 22 hoonestusalasid ja krundipiire. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 21 ja pos. 22 omavahel liita üheks krundiks ning koos sellega
ka liita nende hoonestusalad. Tabelis on esitatud võrdlus olemasoleva
olukorraga:
Tingimus
Pos. 21
Pos. 22
Uus krunt
Sihtotstarve
TH75 / BB25 TH75 / BB25 TH75 / BB25
3670
3964
7634
Krundi suurus m2
Hoone lubatud kõrgus m
12
12
12
Hoone lubatud korruselisus 3
3
3
1950
800
2750
Hoonealune pind m2
Hoonete arv krundil
3
3
3
1340
2199
3539
Hoonestusala suurus m2
Väljastatavad projekteerimistingimused: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi.
Uue krundi ehitusõigused:
3
Tingimus
Uus krunt Hoone lubatud korruselisus
2750
Sihtotstarve
TH75 / BB25 Hoonealune pind m2
7634 Hoonete arv krundil
3
Krundi suurus m2
3539
Hoone lubatud kõrgus m
12 m Hoonestusala suurus m2
Uue moodustatava krundi ehitusõigused ei mõjuta naaberkruntide
omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.02.–04.03.2019. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja kodulehel www.kiilivald.ee.
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ERAKUULUTUSED
Aastaringne ohtlike puude lõikus ja
hoolduslõikus. Väljaõppinud puudelangetajad parima hinnaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Tel 513 3458, info@
ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee

Abi maja ehitusloa või kasutusloa
asjaajamisel. Tel 5306 1181, Mikk.
majapaberid@gmail.com
Arhitekt. Teen eramajaprojekte, ka
tagantjärele, laiendamine, jm. Hind
ehitusloani 1000–1500. Tel 5831 9789,
aare.keel@gmail.com

OST

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid
masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust
ega kindlustust! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei
vanane! TEL. 5457 5055

7. märtsil Kiili rahvamajas kell 16–18
Rahvusliku motiiviga riided ja UUED
MAGEVEEPäRLITEST NING VääRISKIVIDEST
DISAINEHTED ALLAHINDLUSEGA

-20% kuni -50%!

Lisaks bambusretuusid, värvilised
sukkpüksid ja stretšpüksid.
www.ethel.ee, FB Ethel Design

MESIMAGUS
NAISTEPÄEV

9. ja 10. märtsil kell 10.00–17.00
Tallinnas Lillepaviljonis Pirita tee 26

Müügil puhas Eesti mesi ja mesindussaadused otse mesinikelt, loodustooted.
Tasuta loengud ja konsultatsioonid.
Müügil käsitöö.
Pilet täiskasvanuile 2 eurot, pensionäridele ja õpilastele 1
euro, perepilet 3 eurot.
Lisainfo tel 508 9393.
Ürituse kava vaata FB Eesti Meetootjate Ühendus.

Auto kokkuostja! Ostan kasutuseta
jäänud sõiduauto või kaubiku, võib olla
remonti vajav. Pakkuda võib ka vene
autot. Tel 512 7543, bar500@hot.ee

Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi, katuste,
vaheseinte, saunade, terrasside ning maalri
tööd. Parketi, uste, akende, liistude
paigaldus. Tel 5360 5083
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Klaverihäälestusteenus kutsetunnistusega
häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi pakkumist
www.juhanungru.ee
Lõikan hekki, teen saetöid aias. Tel
5554 7291
Masinaehitusega tegelev ettevõte Peretec
OÜ pakub tööd keevitajale, lukkseppkoostajale, masinaehitusinsenerile ja treialile. Tehas asub Kiilis. Helistada telefonil
5615 6144
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkottides
kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja
raieõigust. puiduterminal24.ee, tel
5332 2711
Müüa küttepuud: segapuu alates 42 € /
rm, lepp alates 41 € / rm, must lepp alates
44 € / rm. Kuiv puu alates 54 € / rm.
Vedu hinnas. Tel 5666 0431

Müüa toored küttepuud – lepp 42 € / rm,
sanglepp 45 € / rm. Kogus alates 7 rm,
transport hinna sees. Tel 5551 8498
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne
kaup, toodetud Eestis. Võimalik tellida ka
väikseid koguseid. Info tel 5559 7572
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan MTZ 82, 6t PTS haagis, press Kirgistan,
saksa virtsapütt. Tel 5835 4991
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed
ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel
5620 6899, www.epopaigaldus.ee
“Süstime seinad soojaks” ja tuuulepidavaks
termovahuga. Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia. www.therm.ee, tel
5660 6010
Vihmaveesüsteemide, lumetõkete, korstnamütside ja käigusildade paigaldamine
katusele. Hinnad mõistlikud. Kodukate
OÜ, tel 5560 9894, info@kodukate.
ee

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

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

