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Kiili Harrastusteater rõõmustas
päevakajalise etendusega
23. aprillil etendus Kiili rahvamajas Kiili Harrastusteatri
uus etendus “Lisateenistus”.
Etenduse lavastas Ellen Teemus,
näitlejateks olid Mariliis Lill, Salome Laev ja Aivar Vadi.
30. aprillil anti rahvamajas
“Lisateenistuse” kordusetendus,
ainult et pisut erineva koosseisuga. Sedapuhku astuvad lavalaudadele Margit Salmar, Merike Koort ja taas Aivar Vadi.
Harrastusteatri etendus põhineb vene kirjaniku Aleksander Galini näidendil “Sirena ja
Victoria”, mida Ellen Teemus
nägi eelmisel aastal PadiseRahva Teatri esituses. Teemus mugandas Galini teksti nõnda, et
sellest sai “Lisateenistus”.
“Mina leidsin, et lisateenistus kui selline on praegu väga
aktuaalne. Inimesed lähevad välismaale ja peavad neid teenindama, kellel ei ole haridust ega
midagi peale raha,” selgitab

Teemus.
“Lisateenistuse” proovidega
alustati mullu 6. septembril. Tasapisi õpiti selgeks tekst, ehkki
elul olid omad keerdkäigud varuks: Mariliis Lill sai emaks,
Margit Salmar pidi kolima aga
teise maakonda, sest tema töökoht viidi üle Viljandi linna.
Kas “Lisateenistust” on kavas ka kolmandat korda mängida?
“Iialgi ei või teada, mis juhtub, aga me oleme selleks valmis,” naerab Teemus.
12. oktoobril toimub Kiilis
vabariiklik lühilugude festival
“Loomelend”, mis kajastab näitekirjanik Janno Puusepa loomingut ja toetab tema fondi.
Järgmise aasta suveks on
Teemusel plaanis koos Anneli
Kalloga lavastada suuretendus,
mis põhineb Mari-Ann Remmeli “Vennaste ja vete vallal”. |
Andres Tohver
Foto: Tarmo-Koit Reile

“Lisateenistuse” esietendus 23. aprillil Kiili rahvamajas. Laval on Aivar
Vadi Konstantin Perkovski ja Mariliis Lill Sirena rollis.

Kiili Vallavalitsus tänab
Kiili Vallavalitsus tänab
Kiili lehe pikaaegset
koostajat ja toimetajat
Marko Toomingat ning
soovib edu ning kordaminekuid uuel ametikohal Eesti Rahvusringhäälingus! Õnnesoovidega ühineb ka Kiili lehe
väljaandja, Harjumaa
Ühinenud Meedia OÜ.
Edaspidi toimetab Kiili Lehte ajakirjanik Ülo Russak, kirjastamist jätkab Harjumaa
Ühinenud Meedia OÜ. Järgmine Kiili Leht ilmub 30.
mail, kõik kaastööd ja teated
palume saata aadressil kiili@harjuelu.ee.

Siberis on külm ja palju
pisikesi taimi
Kasvuhoone on siin kasvuhoones kinni. Ja suured kõik, rohelist ja lillevärvi täis. Ning tööd
– kõik see roheline, õitsev, kasvav ja lõhnav tahab hoolt. Rohkem kui 4000 ruutmeetril. Siberis.
“Alustasin taimede kasvatusega 2004. aastal ühe väikese
kavuhoonega Nabala külas.
2005 ja 2006 aastal tegutsesin
Kiili vanas aiandis ja siis jälle
Nabalas, Sepa talu maadel. Siis
juba kolme kasvuhoonega,” kõneleb ettevõtja Aivar Somarokov päris algusest. Sepa talust
pärineb ka ettevõtte nimi, Sepalilled OÜ, mille juht ja omanik
Aivar on. “Siis läks aga nii, et
vana Siberi karjalauda juurde
sain poolsada hektarit maad osta ja nii ma siia Siberisse oma
majapidamise ära kolisingi,”
meenutab ettevõtlik mees.
Muidugi ei saa ajakirjanik küsimata jätta: miks on bussipeatusel kasvuhoonete ees maanteel nii kurjakuulutav nimi – Siberi. Siberimaa nime kannab ka
üle tee asuv maaüksus. Kas siit
saadeti kunagi inimesi külmale
maale?
“Külm on siin küll,” naerab
turjakas ettevõtja, “talvel kohe
mitu kraadi rohkem kui mõne
kilomeetri kaugusel Nabalas.
Aga et siit inimesi oleks küüditatud – seda küll mitte,” teab ta
paiga ajalugu. See piirkond oli
hoopis kunagise jõuka kolhoosi “Rahva Võit” ääremaaks. Ja
kohalik rahavas hakkas seda siis
Siberiks kutsuma – kauguse tõttu. Nii see nimi sai. Ja jäi – kuni
tänase päevani.
Nüüd on kunagisel ääremaal
kasvamas tomatid, kurgid, peedid, kõrvitsad, maasikad, maitsetaimed, melonid ja arbuusid.
Suvelillede amplid pakuvad silmailu ja lisavad rohelisele värvikirevust.
Taimed ka ekspordiks
“Varakevadel paneme seemne
mulda, aprilli alguseks on tai-

Marko Tooming töötab nüüd Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalis.

Fotod: Ülo Russak

Sepalilled OÜ omanik ja juht Aivar Somarokov.

mehakatised nina maa seest
välja pistnud, maipühadeks mõned sentimeetrid kasvugi visanud. Siis potistame taimed, pakendame. Ja algab sõit poelettide poole, tarbija juurde,” kõneleb Kehtna põllumajandustehnikumist agronoomidiplomi
saanud Aivar Somarokov. Siberist pärit istikuid müüvad Hortes, Hansaplant, K-Rauta, Bauhaus... Müüakse igas suuremas
kaupluses, kus ettekasvatatud
istikud müügil. Olgu siis maasikad, melonid või maitsetaimed.
“Bauhausi kaudu liiguvad istikud ka Soome erinevatesse
kauplustesse,” ei varjagi peremees uhkust, et osa kaupa ekporditakse. Lilleamplid müüakse peamiselt Eestis.
“Laatadel me müümas ei käi,
isegi kodusel Luige laadal mitte – pole lihtsalt mahti,” kõneleb ettevõtja.

Lehtpeeti potistamas. Vasakult Martin Kivi, Elen Leosk ja Kristel Amor
– kõik kohalikud, Kiili valla elanikud. Ja ettevõtja Aivar Somarokov.

Sepalilled on jätkusuutlikud
Selline töö – istikute ettekasvatamine – nõuab rohkesti nobenäppe. Aastaringselt töötab Sepalilled OÜ-s neli inimest. Kiirematel tööperioodidel aga
üheksa-kümme. “Siis rendime
tööjõudu rendifirmadest,” avaldab etevõtja saladuse, kuidas
tööjõupuudust leevendada. “Aga
meil on kõik eestimaised inimesed, Ukrainast või Poolast me
töötajaid ei too, võõrtööjõudu
ei kasuta,” täpsustab Aivar Somarokov. Peremehel endalgi on
küünealused kiiretel aegadel
mullast mustad. Ja abikaasa Ritagi on põhitöö kõrvalt võimalusel ikka appi läinud, maasikataimi istutama.
Juulis-augustis, mil kasvumajadest ettekasvatatud istikud
müüdud, kasvavad siin tomatid
ja kurgid, et siis juba viljadena
kohalikku kaubandusvõrku minna. Kõik Sepalillede kasvumajad

on küttega, maailmaturg on kütusega kauplejad aga ärevaks
ajanud, hinnad käivad üles–alla, trend on aga üles...
“Eks siis meiegi peame oma
kauba hinda vastavalt kütusehinadele korrigeerima,” räägib
ettevõtja. Nii et kokkuvõttes
maksab kütuse hinnatõusu kinni ikka tarbija. “Muidu konkurentsis ei püsi,” teab Aivar.
Oma konkurendiks, istikute
ettekasvatamisel peetakse Sepalilledes põhiliselt Sagrot,
Sauel asuvat taimekasvatusfirmat.
“Eks lillekasvatajaid ole suuremaid ja väiksemaid, kõik konkurendid,” arvab Aivar Somarokov. Ise peab ta ennast keskmiseks lillekasvatajaks, kes ettevõtte jätkusuutlikkuse pärast
väga muretsema ei pea.
Ka tütar Piret Kermon tegeleb aianduse, täpsemalt maheviljelusega. | Ülo Russak

Merle Kivimäe on aiandis tööl juba 13. aastat. “Kui peremees hea poleks, ega siis ei töötaks,” kinnitab naine. Ja lillede ilu hoiab ka paigal.
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Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine
Kiili Vallavalitsus teatab, et
avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on
tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada nende iseseisvat toimetulekut ja võimalusi osaleda ühiskonnaelus.
Toetatakse järgnevaid tegevusi:
• liikuvuse parandamiseks
(eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja ja eluruumi vahelise
käigutee kohandus, kaldtee,
ukskünnise paigaldus, ukse automaatika paigaldus jne);
• hügieenitoimingute parandamiseks;
• köögitoimingute parandamiseks.
Taotlusi saab esitada kuni
09.06.2019 e-postile info@kiilivald.ee või postiaadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald,
Harjumaa 75401. Taotluse vorm
on leitav Kiili valla kodulehelt.
Taotluse kohustuslikud andmed: taotleja (kohanduse saaja) andmed; taotleja seadusliku
esindaja andmed, kui taotleja on
alaealine või piiratud teovõimega; kohandatava eluruumi andmed; kohandamise vajadus ja
probleemkohad. Koos taotlusega esitatakse: koopia taotleja
isikut tõendavast dokumendist;
koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist; koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri); eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole
eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.
Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus. Vastavaks
tunnistatud taotlusele võtab
taotleja hinnapakkumised ja
esitab need Kiili Vallavalitsusele hiljemalt 30.06.2019. Vallavalitsus esitab hiljemalt
31.07.2019 koondtaotluse Riigi
Tugisüsteemi Keskusele, kes
teeb otsuse kohandustöid rahastada.
Taotlusvooru rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond
meetmest “Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine”.
Küsige julgelt lisainfot ja abi
taotlemisel: Ann Vahtramäe, tel
679 0265, e-post ann.vahtramae@kiilivald.ee.

Vahetund presidendiga
Kohtusime selle noore inimese, 10. klassis õppiva Karoliine
Rämmiga Kiili Gümnaasiumis.
Kohtumise põhjus oli tõsine –
Karoliine valiti äsja oma kooli
õpilasesinduse presidendiks. Nii
me terve pika vahetunni ja natuke kauemgi presidendijuttu
rääkisime.
Karoliine, ütle, kuidas presidendiks saadakse?
Meie koolis valimiste kaudu,
koolis korraldati päris ehtsad
valimised. Kõigepealt selgitati,
kes presidendiks soovivad kandideerida – ja neid ikka oli. Lõpuks jäi sõelale viis kandidaati:
kolm kaheksandikku, üks üheksandik ja mina kümnendikuna.
Siis toimus ülekooliline hääletus. Selleks jagasid õpetajad
klassijuhataja tundides kõigile
õpilastele sedelid. Nii said kõik
hääletada oma lemmiku poolt.
Mina võitsin.
Kas oli ka debatt enne valimisi,
näiteks aulas – nagu pärispoliitikutel televisioonis või raadios?
Ei olnud. Alguses oli küll
plaanis, aga läks kiireks... Aga
kooli huvijuht andis meile küsimused küll ja neile pidime siis
kirjalikult vastama.
Ja need loeti siis kuskil ette?
Ei, olid siin koridoris suure
seina peal.
Kõik said järelikult tutvuda
kandidaatide programmiga.
Mis sa arvad, mis sinu programmis erilist oli, et sa võitsid?
Oeh... see on väga raske kü-

simus. Võib-olla oli see erinevus, et proovin koolielu teha põnevaks mitte ainult õpilastel
vaid mõtlen ka õpetajate peale
hästi palju. Et mis ka õpetajatele sobiks, mitte et ainult õpilaste elu huvitav ja meeldiv oleks.
Näiteks korraldasime 1. aprillil
õpetajate vahetuse: õpetajad
tõmbasid loosiga teise õpetaja
nime, kelle asemel nad läksid
siis tundi andma. Õpilased ei
teadnud sellest midagi ja järsku
tuli tundi teine õpetaja. See oli
paras pirukas kõigile. Õpetajatel endil oli ka huvitav, mitte ainult õpilastel.

kas eelarve pärast või muudel
põhjustel.
Ja õpetajad võtavad sind kui
õpilaste esindajat, kui presidenti tõsiselt, kuulavad ära?
Ikka. Jah ikka.
Kui palju teil esinduses üldse
õpilasi on?
Igast klassist – alates viiendast – on klassikaaslaste poolt
valitud üks õpilane, mõnest ka
kaks. Kokku tuleb ligi 40.
Kuidas te neljakümnekesi ühise
keele leiate. Kas koosolekud ei
kujune mitte mokalaadaks?
Ma isegi ei tea miks, aga enamus valitutest, esindajatest, neil
koosolekutel oma suud suuremat ei paota. Räägivad ikka
ühed ja samad näod. Kui aga midagi otsustama peame, siis hääletame. Nii on demokraatia tagatud.

Kui suure häälteenamusega sa
oma konkurente võitsid?
Umbes 630-lt hääletajalt sain
mina natuke üle kahesaja hääle, tubli kolmandiku. Teiseks
jäänu sai ligi sada häält vähem.
Siis võib vist öelda, et võit oli
mäekõrgune – sa oled otse ja
demokraatlikult valitud president. Räägi, palun, oma presidenditööst. Mis on presidendi
ülesanneteks? Kas oled vahelüliks õpilaste ja õpetajate ning
kooli juhtkonna vahel?
Jah, kindlasti. Oletame, et
keegi õpilastest käib väga hea
idee välja. Siis esimene asi –
arutame huvitava mõtte läbi huvijuhiga. Ja kui plaan paigas, siis
läheme direktorile mõtteid avaldama. Või pöördume teiste kõrgete jõudude poole – kõik oleneb olukorrast. Siis koosolekute läbiviimine. Arutame, mida
toredat võiks koolis ära teha.
Kui midagi on välja mõeldud, ja
kooskõlastatud, siis tuleb üles-

anded ära jagada – mis klass
millega tegeleb.
Mis küsimuste või probleemidega kaasõpilased sinu poole
pöörduvad?
Oeh... igasugustega. Näiteks
arvab mõni grupp, et koolikella
helin pole piisavalt meloodiline, palub et ma korraldaksin
selle vahetamise. Kui ka teised
nii arvavad, siis lähen kooli huvijuhi juurde, palun aidata. Tullakse ka igasuguste huvitavate
mõtetega, leitakse, et võiks niivõi naasuguse ürituse korraldada. Need on vahel väga-väga
väärt mõtted, aga kahjuks pole
neid alati võimalik ellu viia –

Ja saate kõik pisemadki üritused läbi arutatud?
Mitte päris nii. Meil on koolis selline rühmitus nagu Aktiiv.
Mina olen ka selle president.
See on selline väiksem kogukond, mis tegeleb väiksemate
ürituste korraldamisega, näiteks
aktiivse vahetunni läbiviimisega: pikal vahetunnil võtavad aktiivsed pallid või keksunöörid ja
me läheme suurde saali, veedame vahetunni sportlikult. Nii on
võimalik õpilase nutitelefonis
istumise asemel sportima saada.
Kuidas sa ise oma vaba aega
veedad?

Tegelen näitlemisega, käin
Tallinna Kanutiaia Noortemaja
näiteringis. Juba viis aastat. Siis
töötan vanalinnas, Cortile jäätisekohvikus. Töötan vaheaegadel ja ka kooli ajal lühematel
päevadel ja nädalavahtustel.
Jõuad kõike?
Jõuan! Olen terve elu tragi
olnud.
Kuidas sul koolis praegu hinded on? Jääb ka õppimiseks ikka aega?
Enamuses ikka viied, mõni
neli lipsab vahel ka ikka sisse.
Keeled istuvad mulle eriti hästi.
Teil on multimeedia kallakuga
gümnaasium. Kas Sulle pakub
ka meedia huvi. Tahad kolleegiks tulla, ajakirjanikuks õppida?
Üks mu tulevikumõtteid on
seotud just meediaga, kaalun
edasiõppimist Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis.
Kas sa koolipoliitikuna jälgid ka
suurt poliitikat, seda näiteks,
mis Toompeal toimub?
Jälgin. See mis praegu toimub, teeb kurvaks.
Kui sa õpilasesinduse presidendina saaksid kolleegi, pärispresidendiga kõnelda, mida sa
talle ütleksid või mida
küsiksid?
Uuriksin kindlasti tema arvamust koolide praeguse olukorra kohta ning ka selle kohta, mis
tema arvates koolides veel ära
teha saaks. | Ülo Russak

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 646 2215. 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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Talgupäeval
valmistutakse
juubelipeoks
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4. mai talgupäev ehk Teeme
ära on tänavu suuresti eeloleva
südasuve suurpeo lainel. Kuid
meisterdatakse ka õueraamatukogusid ning hinnatakse looduse olukorda.
Mida täpselt 12. talgupäeval
tehakse ning kus toimuvad Harjumaal põnevad tegemised, selles rääkis Harjumaa vabatahtlik
koordinaator Anneli Kana.
Millised on mai esimese nädalavahetuse talgute peamised
teemad?
Tänavustel talgutel on kolm
peamist teemat. Põhiline on
laulu- ja tantsupeo juubeliaastaga seotud talgud. Koos panustades näitame hoolimist oma
kodust. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta projektijuht Sten Weidebaum ütles, et üleskutse keskmes on korraldada talguid üle
Eesti kõigis maakondades tuleteekonnale jäävates paikades.
“Soovime seeläbi tuua rohkem
tähelepanu kõigile kohalikele
kultuuriväärtuslikele paikadele,
mis on seotud laulu- ja tantsupeoga, tänavuse tuleteega või
on inimestele oma kodukandis
olulised,” sõnas Weidebaum.
Just praegu on õige aeg plaane
teha, millistes paikades talgutöid vaja oleks.
Lisaks veel õueraamatukogude meisterdamise üleskutse.
Loodusega on seotud nurmenukutalgud looduse seisukorra
hindamiseks. Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub koos
Tartu ülikooli teadlaste ja Eestimaa Looduse Fondiga sel kevadel liituma veel ühe põneva
algatusega ehk nurmenukutalgutega. See lill aitab meie teadlasi olulise eesmärgi saavutamisel. Ehk hinnata Eesti looduse
tervislikku seisundit, liikide ja
elupaikade käekäiku. Loomulikult toimuvad nendele teemadele lisaks ka kõik muud talgud.
Kas Harjus (v.a. Tallinna) on
põhiline talgupäev ikka 4. mai?
Kui palju on paiku juba kirjas?
Põhiline päev on jah laupäev,
4. mai. Andmed on 21. aprilli
seisuga, sest registreerimine alles käib ja neid lisandub päevas
mitmeid, seega pole arvud lõplikud!
Enne 4. maid (sh. aprilli viimasel nädalal, ning 1. mail toimuvaid talguid on kirjas 41,
peale talgupäeva toimuvaid tegemisi on kirjas veel 26.
Harjumaal seni registreeritud talgutel toimub nii-öelda
tavapärane tegutsemine: kogukonnakeskuste, külaplatside, taluõuede, kiriklate, matka, tervise- ja spordirajatiste korrastamine, uuendamine, värskendamine. Jätkub ka 2018. aastal alanud kihelkonnatriipude värvimine.
Õueraamatukogud ei ole väga laia kõlapinda leidnud. Talguid võib kirja panna talgupäevani välja. Kui talgud toimuvad
peale 4. maid, siis ka peale seda
kuupäeva. | Allar Viivik

Helga Mäe
Laine Niinepuu
Joann Lello
Vaike Sillanurm
Hilje Kivimäe
Saima Noormets
Evi Kivisalu
Lehte Kööp
Salme Nurmberg
Siiri-Maie Ronimois
Helme Kask
Ilme Põldsaar
Alida Veskimäe
Tiit Närmann
Aime Põldsalu
Liis Jurak
Valli Muravjova
Gali Škubel
Krista Gilts
Dmitri Neruš
Hilju Valler
Valentin Gorbunov
Ardo Niinre
Jaan Sinisaar
Tatjana Zamkovaja
Virve Kütsen
Tuija Inkeri Mäenpää
Mati Raudsepp

Ferdinand Mäe tütar Kersti Vahtramäe ning kogumiku koostaja Ardo Niinre.

Tõdva vallast küüditatute
lood ilmusid kogumikuna
70 aastat tagasi, 25. märtsi
varahommikul alustas nõukogude võim Eestis teist massiküüditamist. See oli osa riikliku
julgeoleku ministeeriumi operatsioonist “Priboi”. Noorim
küüditatu oli teadaolevalt
3-päevane Anne Ojaäär Hiiumaalt, vanim 95-aastane vanamemm Maria Räägel Abja vallast. Kokku saadeti Eestist Siberisse 20 702 inimest.
Suurim traagika on küüditamise juures see, et üle 20 700
inimese saadeti Siberisse igaveseks ajaks. Keegi ei aimanud ette, kuidas impeeriumi olud aastast 1953, pärast diktaator Stalini surma muutuvad. Enamus
küüditatutest sai 1950-ndate
teisel poolel lõpuks kodumaale.
Harjumaa oli aastal 1949
praegusest märksa suurem. Rajoone polnud veel moodustatud
ning maakonda kuulus ka suur
osa tänasest Raplamaast. Praeguse Kiili valla aladel oli märtsis 1949 veel Tõdva vald.
Salvestatud jutud
30. märtsil ehk veidi enam, kui
70 aastat pärast suurküüditamist esitleti Kiili raamatukogus
värsket kogumikku “Kaduvad
mälestused”. Täpsemalt on lähivaates just Tõdva vallas märtsis 1949 juhtunu. Koostaja, ajaloolane Ardo Niinre on 102-leheküljelise kogumiku eessõnas
muuhulgas kirjutanud: ““Harju
Elus” Ants Ruusmanni poolt
avaldatud küüditatute nimekirjade põhjal viidi Tõdva vallast
Siberisse 99 inimest. Pääses 43
inimest, mis valla elanike 1940.
aasta üldarvust moodustas vastavalt 3 ja 1,3 protsenti. Enamuses veeti Tõdva valla inimesed

Fotod: Allar Viivik

Küüditamist ja elu Siberis meenutasid (vasakult) Uno Sirel, Avo Roodla, Paul Lillepruun ja Ilmi Aruväli.

küüditamiseks Keila jaama. Lääne-Harjumaalt väljasaatmiskohaks oli Novosibirski oblast.
/---/ Tõdva vallast küüditatute
asumispaigana on nimekirjades
läbivalt mainitud Tšerepanovo
29,2% ja Masljanino 22,2% rajoone.”
Küüditajad ei halastanud ei
vanadele, naistele ega lastele.
Vanim Tõdva vallast äraviidu oli
Anu Sonnberg (sündinud 1859).
Noorimateks sundviiduteks olid
1948. aastal sündinud Paul Lillepruun ja Rein Roots. Paul Lillepruuni meenutused on kogumikus kirjas ning mees oli ka
esitlusel kohal.
Just Paul Lillepruuni diktofoni räägitud mälestustest sai
Ardo Niinre sõnul kogumik alguse. Veel jagasid meenutusi-mälestusi-lugusid Ilmi Aruväli, Valli Evardson, Anne Härma, Asta ja Linda Mäe, Siiri-Maie Ronimois, Avo Roodla ja
Uno Sirel. Kersti Vahtramäe aitas mõista isa Ferdinand Mäe

päevikut. Tema tõi ka selgust
Asta, Linda ja Alma Mäe ning
Ferdinard Mäe kirjavahetuses.
Valdu Nellis aitas hankida küüditamiste ning vahistamise lisadokumente ning -materjale.
Salajane päevik vangla ajast
Nüüd lähemalt mõnest meenutusest. Ferdinand Mäe (1909–
1996) tütar Kersti Vahtramäel
olid isa kirja pandud päevikud
esitlusel kaasas. Mäe oli kirju ja
rikka eluga mees. Tema haridus
piirnes tõenäoliselt vaid kolme
aastaga Nabala vallakoolis. Kuid
ometi töötas ta hiljem Kurna
vallavalitsuses ning oli isegi
Tõdva valla täitevkomitee juht.
Enne aastat 1940 ei olnud ümbruskonnas vist ühingut või tegevust, kus mees poleks kaasa
löönud. Isamaaliit, Kaitseliit, vabatahtlik tuletõrje, koorid, tantsuringid, sport ja näitemäng. Lisaks pidas mees kauplust.
9. veebruaril 1948 F. Mäe vahistati ning õige pea mõisteti

talle kurikuulsa paragrahvi 58
alusel karistusena 25+5. Uute ja
vabamate aegade tulekuga õnneks Mäe vabanes. 1980-ndatel
pidas ta vanglaaegade meenutustest päevikut, kuid varjas seda pere ja sugulaste eest. Olemas on 120 kahele poole kirjutatud lehte. Neist valik on ka kogumikus ära trükitud.
Teismelistena Siberis
Avo Roodla oli küüditamise päeval 14-aastane. “Küüditamise
põhjus oli see, et isa oli Omakaitses. Isa vahistati 1945. aasta veebruaris. Ta oli nn. fašistide käsilane. Me ei teinud ju
sakslaste heaks midagi,” rääkis
ta põhjustest. Ometi viidi ema
koos kolme lapsega Tõdva vallamajja (asub Vaela külas) ja
sealt edasi Keilasse küüditamisrongi. Avo oli koos perega Tšerepanovost 25 kilomeetrit eemal. Kojusaamine algas aastal
1956. Õnneks said nad tagasi
Urge tallu, kus oli ees küüditamata jäänud vanatädi. “Oli väga õnnelik, et nüüd on kõik tagasi, elusad ja terved. Ja üks laps
oli veel juures.”
Anne Härma oli aastal 1949
kümnene. Siis ta veel praeguses
Kiili vallas ei elanud, vaid abiellus toonase Nabala kooli õpetaja Hilda poja Jaaniga aastaid hiljem. Kuid Anne rääkis pikalt
Hilda Härma ja ta pere küüditamisest Miku talust. “Seepärast
Hilda viidigi ära, et ta oli riigivastane. Hilda mees, Jaani isa,
oli Kaitseliidus. Juba enne 1949.
aastat viidi ta. See oli niimoodi,
et ta varjas ennast Hilda venna
juures Mihkli kirikus pastoraadis,” ütles Anne Härma. | Allar
Viivik

MEIE VALDA SÜNDISID
14. märts Emma Noora Hanga,
palju õnne, Karin ja Tarmo Hanga!
27. märts Emelin Assmann, palju
õnne, Janell ja Kuldar Assmann!
6. april Ralf Tammekänd, palju
õnne, Mairy ja Priit Tammekänd!
17. aprill Maria Veetamm, palju
õnne, Kaisi Kullamaa ja Asko Veetamm!

Metsad on
ohtlikult kuivad
Mitu nädalalt korraliku vihmata on muutnud metsad kuivaks ning tuleohtlikuks. Enamusel Harjumaast on suur tuleoht.
Esmaspäeva, 29. aprilli seisuga
on kogu Harjumaal tuleohu indeks vähemalt 3000. See tähendab juba äärmiselt suurt tuleohtu. Metsas ja muudel maastikel
tuletegemist tuleks vajadusel
vältida. Kohati ulatub indeks
maakonnas juba üle 4000.
Kuival ajal on lõkke süütamine keelatud, kui tuule kiirus on
5,4 m/s või enam (kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda). Hoovihma on oodata täna ja homme. |
Kiili Leht
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Hajaasustuse programmi
2019. aasta taotlusvoor
Hajaasustuse programmist
saab 2019. aastal taotleda toetusi 11.märtsist 2019 kuni 13.
maini 2019. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele
neis piirkondades.
Toetatavad tegevused
• majapidamises joogivee
kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on

ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis
taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval
peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku
omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud
31.oktoobriks 2020.
• Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest,
kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme
tingimuste kohta.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Kiili vallavalitsusele hiljemalt 13.maiks
2019. Töid tohib alustada alles
pärast seda, kui projekti osas on
tehtud rahastamisotsus ning
toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping.
Selleks, et taotlus vastaks
kehtestatud nõuetele, lugege
enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument
ja tutvuge ka seletuskirjaga. Vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimanniga
(e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel 679 0278).

Mureliku vallaelaniku kiri (vallakodanike fb-s): Paari viimase öö jooksul on tekkinud
Reinu tänava elektrikapile suur roosa grafiti. Kui
hakkasime ümbruskonnas ringi vaatama, siis panime tähele, et terve Sausti tee äär Reinu tänavast
kuni Maxima ringteeni on elektrikilbid samade tähtedega soditud. Samad tähed on soditud ka Vaela
tee bussipeatustele. Mujale pole jõudnud vaatama
minna. Antud probleemiga tuleb viivitamatult tegeleda, muidu on üsna pea kogu vald täis grafitit.
Ehk õnnestub valvekaameratelt huligaanid tabada.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Need leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt www.rtk.
ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.
• Taotlusvorm
• Projekti eelarve
• Garantiikirja näidis
• Veesüsteemide valdkonna
tegevuste kirjeldus
• Kanalisatsioonisüsteemide
valdkonna tegevuste kirjeldus
• Juurdepääsutee valdkonna
tegevuste kirjeldus
• Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste
kirjeldus
• Arvutamise abimees
Kiili vallas on toetuste andmisel eelistatud sihtrühmad
järgmised:
1. majapidamine, kus elavad
lapsed (lastega pere);
2. majapidamine, kus elab
isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse
seaduse tähenduses.
Toetuse andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus on
järgmine: 1. veevarustussüsteemid; 2. kanalisatsioonisüsteemid.
Vt Kiili valla kodulehel www.
kiilivald.ee/hajaasustuse-programm-2019. | Siiri Treimann,
keskkonnanõunik

Kommenterib Kiili vallavanem Aimur
Liiva: Kiili Vallavalitsus laseb reostuse likvideerida ja paralleelselt tegeleb süüdlase väljaselgitamisega, et kahju sisse nõuda ning astuda ka
täiendavaid samme. On lootust, et vähemasti üks
rikkumine on toimunud kaamera vaateväljas ning
süüdlasel endal tasub kergema karistuse saamise eesmärgil vallavalitsusega ühendust võtta. Kui
keegi nägi või oskab nimetada pahategijaid, siis
on tänulik nii politsei kui vallavalitsus (info@kiilivald.ee).

KredEx toetab väikese sissetulekuga
peresid elutingimuste parandamisel
Toetus on suunatud madala
sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes
moodustavad ühise leibkonna.
Toetussumma on kuni 8000 eurot, varasemalt ühe korra toetust saanud võivad taotleda kuni 5000 eurot.
Toetust saab taotleda:
1. eluaseme soetamiseks, kui
perel puudub pere vajadustele
vastav eluase või olemasolev
eluase on halvas seisukorras või
ruumiliselt ebapiisav;
2. ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluase
ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures
puudub näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav,
küttekolded on amortiseerunud
vms.
Olulisemad tingimused:
1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem,
kui 355 eurot leibkonna liikme
kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal
makstud kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.
aasta maksuandmete tõendid.
2. Kõik leibkonna liikmed

KredExi kodulehe ekraanitõmmis.

peavad olema registreeritud
toetusealusele elamispinnale.
Eluaseme püstitamise, elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise
korral peavad kõik leibkonna
liikmed olema registreeritud
ühele aadressile, kus reaalselt
elatakse.
3. Taotleja või tema kuni
15-aastane laps/lapsed peab
olema toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).
4. Taotleja omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina
kvalifitseeruv kinnisasi.
5. Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt
tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.
6. Peres kasvav raske või sü-

gava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude
tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus
puude määramise kohta.
7. Kui leibkonnas on kaks vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos.
Taotlust saab esitada alates
06. maist 2019 KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti
teel aadressil toetused@kredex.
ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab
esitada ka paberil, posti teel
aadressil Hobujaama 4, Tallinn,
SA KredEx, 10151, Kodutoetus.
Vormid lisatakse kodulehele
06. mail 2019.
Info taotlemise tingimuste ja
taotluste esitamise kohta leiate
KredExi kodulehelt.

Jäätmete käitlemine Kiili vallas
Jäätmeid tekib iga päev igas
inimtegevuse valdkonnas. Et
keskkond säiliks võimalikult
puhtana ja elamiskõlbulikuna,
on meil oma tegevustega vajalik eelkõige jäätmeteket vältida
või vähendada tekkivate jäätmete hulka ja ohtlikkust, seejärel juba tekkinud jäätmeid taaskasutada ning alles viimases järjekorras suunata neid ladestamisele.
Jäätmed on mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on
kohustatud seda tegema. Äraviskamine tähendab asja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist
selle kasutusele võtmisest või
kasutuseta hoidmist, kui selle
kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik, majanduslikest
või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik.
Jäätmekäitlus on jäätmete
kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda
jäätmeseadusest ja Kiili valla
jäätmehoolduseeskirjast.
Keskkonnaministri
16.01.2007 määruse nr 4 “Olmejäätmete sortimise kord ning
sorditud jäätmete liigitamise
alused” kohaselt peab tekkekohal koguma liigiti vähemalt
järgmisi segaolmejäätmeid
• paber ja kartong;
• plastid;
• metallid;
• klaas;
• biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;

• biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed;
• bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed;
• pakendid, sealhulgas paberja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid ja
muud jäätmeseaduse esitatud
olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
• puit;
• tekstiil;
• suurjäätmed;
• probleemtoodete jäätmed;
• ohtlikud jäätmed ja ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid.

Kelk ei ole pakend.

Jäätmete sorteerimine ja üleandmise võimalused
Paber ja kartong
Paberit ja kartongi (pappi),
mis on puhas ja kuiv ning mida
oma krundil (katastriüksusel) ei
kasutata, tuleb:
• väikeelamu kinnistul koguda liigiti ning viia vastavasse
üldkasutatavasse kogumismahutisse (jäätmepunkti, jäätmejaama) või anda eraldi pakituna
üle jäätmekäitlejale.
• koguda eraldi mahutisse
(kui kinnistul asub 5 või enam
korterit ) ja anda üle jäätmekäitlejale;
• isikuandmeid sisaldavate
paberdokumentide ja teiste
andmekandjate käitlemisel (sh.
hävitamisel) tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seadusega ja
arhiiviseadusega kehtestatud
nõuetest.
Paberi ja kartongijäätmete
mahutisse sobivad ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, vihikud, paberist ja kartongist kaustikud, kirja- ja joonistuspaber, ümbrikud, raamatud.
NB! Paber- ja kartongijäätmete mahutisse ei tohi panna
määrdunud või vettinud paberit ja kartongi, majapidamispaberit, kasutatud pabernõusid,
paberist ja kartongist pakendeid, kilet, fooliumi- ja kopeerpaberit.
Plastid (välja arvatud pakendid)
Plastikust tooted saab üle
anda

• Pääsküla ja Rahumäe jäätmejaamades Tallinnas;
• AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses (Jõelähtme
prügila);
• tellida jäätmete äravedu
vastavat jäätme- või veoluba
omavalt vedajalt (näit. AS Eesti
Keskkonnateenused, Ragn-Sells Eesti AS).
Metallid
Metallijäätmed saab anda ära
vastavat jäätmeluba omavale
vanametalli kogumisega tegelevale ettevõttele (näiteks Kuusakoski AS) või vastavasse jäätmekäitluskohta (näiteks Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamades Tallinnas).
Romusõiduk tuleb üle anda
tootja poolt määratud kogumiskohta (näiteks Kuusakoski AS)
või vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
omavale isikule (näit. romula).
Metallist kodutehnika (elektripliit, pesumasin, muruniiduk,
külmik) saab ära anda Kiili alevis asuvasse konteinerisse (Kurna tee 1a, üleandmiseks tuleb
aeg Kiili vallavalitsuses tel
679 0260 eelnevalt kokku leppida.) ja Pääsküla või Rahumäe
jäätmejaamades Tallinnas.
Raskete esemete (külmkapp,
pesumasin, elektripliit jms)
transportimiseks võid tellida
teenuse näiteks firmast Kolatakso.
Klaas
Aknaklaas, peegel jms saab
üle anda Pääsküla või Rahumäe
jäätmejaamades Tallinnas või

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses (Tallinna prügila).
Klaaspurgid, pudelid (vt pakendid).
Biolagunevad jäätmed
Selliseid jäätmeid tuleb koguda kindlasti teistest jäätmetest eraldi. Aia- ja haljastusjäätmeid ning toidujäätmeid võib
oma elamumaa krundil kompostida. Kompostimismahuti ja
-aun peavad paiknema naaberkrundi piirist vähemalt 2
meetri kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud
ei ole kokku leppinud teisiti.
Kompostimiskoht (aun, mahuti) ei tohi olla kaevule lähemal
kui joogivee võtmise kohale
määratud sanitaarkaitseala või
hooldusala.
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (haljastusjäätmed)
on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu jms.
Neid võib kompostida oma
krundil lahtises aunas või kinnises mahutis; anda üle vastavat õigust omavale jäätmevedajale (vt korraldatud jäätmevedu). Äraantavad biolagunevad
aia- ja haljastujäätmed peavad
olema pakitud kuni 200L suurustesse pealt suletud läbipaistvatesse kilekottidesse ning sisaldama üksnes haljastujäätmeid. Kilekottide äravedu tuleb
vedajalt tellida (saata e-kiri või
helistada). Kilekotid tuleb paigutada vedajaga kokkulepitud
asukohta. Biolagunevate aia- ja
haljastujäätmete ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete
üleandmise kohustust ei ole juhul, kui neid kompostitakse
nõuetekohaselt oma krundil (vt
kodulehelt Kiili valla jäätmehoolduseeskiri). Biolagunevate
aia- ja haljastujäätmete üleandmiseks sobivad kotid, mis on läbipaistvad ja ei ole suuremad
kui 200 l ning kannatavad (täidetuna) tõstmist.
Võib viia ise jäätmejaama
(Pääsküla või Rahumäe jäätmejaama Tallinnas). Ühelt toojalt
võetakse tasuta päevas vastu
kuni kuus 100-liitrilist kotitäit
biolagunevaid haljastusjäätmeid.
NB! Nende jäätmete hulka ei
kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed. Kui kotis on ebaõigeid
jäätmeid, kotti ära ei veeta.
Biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed
Biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed on näiteks köögi- ja puuviljad (sh koorismijäägid), leib, sai, poolfabrikaadid,
liha- ja kalajäätmed, pagari- ja
kondiitritooted, juust, või, margariin ning muud tahked toidujäätmed. Nende hulka sobivad
ka majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, lõikelilled, toataimed ja teekotid. Selliseid jäätmeid võib
kompostida oma krundil kinnises mahutis või anda üle jäätmevedajale . Biolagunevad jäätmed (va aia- ja haljastujäätmed),
mida nõuetekohaselt oma krundil ei kompostita, tuleb krundil,
kus asub:
• 5 ja enam korterit, toitlus-

tusega või toiduainetega tegelev ettevõte koguda eraldi mahutitesse ning anda üle jäätmekäitlejale (vt korraldatud jäätmevedu);
• väikeelamu või kuni 4 korterit, koguda eraldi ja pakendada. Kergesti riknevad ja halvalõhnalised jäätmed tuleb paigutada jäätmemahutisse paberivõi biolagunevasse kotti pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahutit. Jäätmeid tohib paigutada
ühte jäätmekotti mitte üle 10
kg, teistesse jäätmemahutitesse vastavalt jäätmeveolepingule. Nõuetekohaselt pakendatud
biolagunevad jäätmed võib panna olmejäätmete mahutisse. Juhul, kui naabruses (sh kortermaja juures) on olemas biolagunevate jäätmete avalik kogumismahuti, tuleb sellised jäätmed
panna sellesse mahutitesse.
Biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete mahutisse ei sobi näiteks toiduõli, vedelad toidud ja toiduained, suitsukonid,
pakendid ja muud bioloogiliselt
mittelagunevad jäätmed.
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed on
liiv, kruus, kivid, haljastuses kasutatavad väikevormid jms. Neid
saab üle anda Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamades Tallinnas ja AS Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskuses (Tallinna
prügila) või ehitusjäätmete käitluskohtadesse (küsi eelnevalt,
mida seal vastu võetakse).
Pakendid (sh paber- ja kartongpakendid, plastpakendid,
puitpakendid, metallpakendid,
klaaspakendid, tekstiilpakendid
jms.)
Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida
kasutatakse kauba (toormest
kuni valmiskaubani) hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks,
kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast
tarbijani. Pakendiks loetakse ka
samal eesmärgil kasutatavad
ühekorratooted. Pakendid võivad olla nn pandimärgiga või ilma pandimärgita.
• Pandimärgiga pakend tuleb
viia kaupluse (müügikoha) juures olevasse vastuvõtu kohta (
NB! Selle pakendi eest saad raha tagasi!).
• Pandimärgita pakendid
saab panna vastavatesse avalikesse kogumismahutitesse (NB!
Järgi alati juhiseid mahutil) või
tellida pakendite äravedu vastavat teenust pakkuvalt jäätmekäitlejalt.
Paber- ja kartongpakendite
mahutisse sobivad pappkastid
ja -karbid, jõupaber, paberkotid
ja muud puhtad paberpakendid,
lamineerimata kartong, lainepapp.
Klaaspakendite mahutisse
sobivad klaasist pudelid, klaaspurgid ja muud puhtad klaaspakendid (sh kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid).
Segapakendite mahutisse sobivad: jogurti- ja võitopsid,
õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (näit. šampooni-
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pudelid), plastnõud ja karbid ja
muud puhtad plastpakendid,
toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid, konservikarbid ja -purgid, kartongist mahla- ja piimapakendid, kartongist
kondiitritoodete karbid ja muud
puhtad kartongpakendid, joogipudelid, kilekotid, pakkekile.
Pakendeid ei pea põhjalikult
pesema, piisab loputamisest.
Kui loputamisega ei saa pakendit toiduainetest puhastada, tuleb pakend visata segaolmejäätmete mahutisse.
Pakendimahutisse ei sobi
näiteks toidu- ja muud biojäätmed, riided ja jalanõud, aknaklaas, keraamilised ja klaasnõud,
lambipirnid, tühjendamata ja
määrdunud pakendid, tootega
täidetud aerosooli pudelid ja kemikaalidega määrdunud pakendid, mähkmed, peegelklaas,
klaasist ja keraamikast nõud ja
potid, kasutatud pappnõud ja
-topsid, foolium- ja koopiapaber, kelgud, suusad, rulookardinad jm.
Pakendite sorteerimise kohta saab rohkem infot MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni,
OÜ Tootjavastutusorganisatsiooni ja OÜ Eesti Pakendiringlus kodulehtedelt.
Puit
Kodus mittevajaliku puidu
(sh puitpakendi) saab üle anda
• Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamades Tallinnas;
• AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses (Jõelähtme
prügila) või ehitusjäätmete käit-

luskohtades;
Tekstiil, mänguasjad, jalanõud, käekotid, kohvrid
Kasutatud riided, kodutekstiil
(näit. kardinad, linad, tekid jms),
mänguasjad, jalanõud, käekotid,
kohvrid, vihmavarjud, katkised,
vanad (taaskasutuseks kõlbmatud) võib
• panna oma prügikonteinerisse;
• viia Pääsküla või Rahumäe
jäätmejaamadesse Tallinnas;
• viia AS Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskusesse (Tallinna prügila);
• viia Kiili alevis Kurna tee 1a
asuvasse konteinerisse (konteiner on halli värvi, vastavate tähistustega);
Terved ja puhtad (sobivad kasutamiseks) asjad saab ära anda
• Rahume ja Pääsküla jäätmejaamades Tallinnas. (Ühelt
toojalt võetakse päevas vastu
kuni kuus 100-liitrilist kotitäit
kasutatud riideid);
• uuskasutuskeskuste kauplustes (vt https://uuskasutus.
ee);
• Sõbralt Sõbrale kauplustes
(vt https://sobraltsobrale.ee);
• konteinerisse Kiili alevis
Konsumi kaupluse juures;
• konteinerisse Kangru alevikus Kullerkupu tn 1a (Estko
parklas);
Uuskasutuskeskuse ja Sõbralt
Sõbrale kauplustes võetakse
vastu ka muid asju (näiteks raamatuid, nõusid, mööblit, töökorras koduelektroonikat jne).

Avalike pakendimahutite
paiknemine Kiili vallas
(NB! Järgi alati juhiseid mahutil)
Segapakend
Kiili alev
Kiili alev
Kiili alev
Kiili alev
Kangru alevik
Luige alevik
Luige alevik
Luige alevik
Luige alevik
Lähtse küla
Nabala küla
Paekna küla
Vaela küla
Mõisaküla

Lasteaia tn, katlamaja juures
Kurna tee 1a
Nabala tee 2a, vallamaja juures
Maksimäe tn 7 juures
Kullerkupu tn 1a, Estko parklas
Põllu tn 12 juures
Kaare tn
Vambola tn ja Tulbi tn ristmikul
Meremehe tn
Rätsepa tee 10 juures
Leevikese tn
Bussipeatuse juures
Kuuse tee 2e juures
Väljamäe tee ja Väljamäe põik ristmikul

Vanapaber ja papp (kartong)
Kiili alev
Lasteaia tn, katlamaja juures
Kiili alev
Nabala tee 2a, vallamaja juures
Kangru alevik
Kullerkupu tn 1a, Estko parklas
Luige alevik
Põllu tn 12 juures
Luige alevik
Vambola tn ja Tulbi tn ristmikul
Luige alevik
Meremehe tn
Vaela küla
Kuuse tee 2a juures
Klaaspakend
Kiili alev
Kiili alev
Kiili alev
Vaela küla
Luige alevik
Luige alevik
Luige alevik
Luige alevik
Kangru alevik
Paekna küla
Lähtse küla
Nabala küla
Mõisaküla

Kurna tee 1a
Lasteaia tn, katlamaja juures
Maksimäe tn 7 juures
Kuuse tee 2a juures
Põllu tn 12 juures
Kaare tn
Meremehe tn
Vambola tn ja Tulbi tn ristmikul
Kullerkupu tn 1a, Estko parklas
Bussipeatuse juures
Rätsepa tee 10 juures
Leevikese tn
Väljamäe tee ja Väljamäe põik ristmikul

Suurjäätmed Luige aleviku metsas.
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Vastu ei võeta katkiseid, määrdunud, hallitanud, koitanud
esemeid.
Suurjäätmed
Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole
võimalik paigutada jäätmemahutisse (näiteks mööbliesemed,
madratsid, vaibad, uksed, kardinapuud, aknaraamid, kraanikauss jms). Suurjäätmetena ei
käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid

(näit. autoromu või selle osad,
vanad rehvid) ning elektri- ja
elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (näiteks teler, külmik, elektripliit jms) ja teisi
tootjavastutusega hõlmatud
jäätmeid.
Suurjäätmete üleandmise
võimalused
• telli oma jäätmevedajalt
suurjäätmete äravedu ja pane
asjad kokkulepitud äraveopäevaks oma jäätmemahuti kõrva-
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le;
• vii ise jäätmejaama – Pääsküla või Rahumäe jäätmejaamades Tallinnas, Tallinna prügilas;
• asjad, mida saab taaskasutada – kogumispunkti või uuskasutuskeskusesse (vt https://
uuskasutuskeskus.ee).
Probleemtoodete jäätmed (sh
vanad rehvid)
• Vii Pääsküla või Rahumäe
jäätmejaamadesse Tallinnas.
Jäätmejaamas võetakse tasuta

vastu korraga kuni 8 velgedeta
sõiduauto rehvi.
• Lisaks jäätmejaamadele
võetakse vanu rehve tasuta vastu MTÜ-ga Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt
ning transpordiettevõtetelt. (Sobiva koha leiab http://rehviringlus.ee ).
Rehvide põletamine lõkkes ei
ole lubatud.
Kodutehnika (koduelektroonika)
• Kompaktseid koduelektroonika seadmeid, mida kasutataks
kodumajapidamistes, mis töötavad elektri, patarei või aku
pealt, saab tööpäeval ja tööajal
tasuta ära anda Kiili alevis Kurna tee 1a (end. Kiili töökoja värava lähedal) asuvasse kogumiskonteinerisse. Üleandmiseks tuleb aeg Kiili vallavalitsuses (tel
679 0260, info@kiilivald.ee)
eelnevalt kokku leppida.
• Kui seade on “laiali” lammutatud, näiteks puudub mootor, on tegemist olmejäätmetega ja olmejäätmete vastuvõtt on
tasuline.
• Kui soovid osta kauplusest
elektri- ja elektroonikaseadme
(nt televiisor, külmkapp, raadio
vms), on kauplus kohustatud vana samalaadse seadme vastu
võtma (ehk “uue vastu vana” tagasi võtma). Kauplus ei tohi
keelduda uue seadme ostmisel
vana samalaadse seadme vastu
võtmisest! Juhul kui uue seadme ostmisel vana seadet kohe
kaasas ei ole, võib kauplus hil-

jem keelduda selle vastuvõtmisest.
• Vii seade Pääsküla või Rahumäe jäätmejaama Tallinnas
või Tallinna prügilasse.
Ohtlikud jäätmed (sealhulgas olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega
saastunud pakendid)
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis võivad olla ohtlikud
inimese tervisele, varale või
keskkonnale. Ohtlike olmejäätmete hulka kuuluvad näiteks
• ravimijäätmed ja muud tervishoiujäätmed (näit. süstlad,
ampullid);
• päevavalgus- ja säästulambid;
• elavhõbedat sisaldavad
jäätmed (näit. luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
• mootori-, käigukasti- ja
määrdeõli;
• õlifiltrid, õlised puhastuskaltsud;
• lahustid ja lahustit sisaldavad värvi-, laki-, liimi- ja hermeetikujäägid;
• taimekaitsevahendid ja
muud pestitsiidid;
• kodukeemia (näit. pesuained, puhastusvahendid, happed
ja leelised, fotokemikaalid);
• kasutatud patareid ja akud.
Ohtlikud jäätmed tuleb koguda teistest eraldi. Ohtlike
jäätmete valdaja vastutab nende jäätmete ohutu hoidmise
eest kuni jäätmete üleandmiseni ohtlike jäätmete käitlemise
õigust omavale jäätmekäitlejale.
Ohtlike jäätmete üleandmise võimalused:
• Kiili vallavalitsus korraldab
ühel päeval aastas (tavaliselt kevadel või sügisel) elanikelt ohtlike jäätmete kogumise ja äraveoringi. Info kogumisringi toimumise kohta avaldatakse Kiili valla kodulehel ja vallalehes
Kiili leht;
• vii Rahumäe ja Pääsküla
jäätmejaamadesse Tallinnas või
Tallinna prügilasse;
• patareisid ja akusid võtavad
vastu kauplused ja müügikohad,
kus uusi patareisid ja akusid
müüakse;
• ravimid vii apteeki või anna üle ohtlike jäätmete kogu-
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misringile (toimub kord aastas,
info vallavalitsuse kodulehelt).
Ohtlikke jäätmete käitlejaid:
• Epler & Lorenz AS;
• Ragn Sells AS.
Ehitusjäätmed
Ehitusjäätmed on jäätmed,
mis tekkivad ehitiste või nende
osade rajamisel, lammutamisel,
renoveerimisel või restaureerimisel. Kulude vähendamiseks
on kasulik sorteerida ehitusjäätmed liikidesse nende tekkekohal. Kui jäätmeid ei kasutata kohapeal, tuleb need üle anda
• Pääskula või Rahumäe jäätmejaamades Tallinnas;
• ehitusjäätmete käitlemisõigust omavale ettevõttele (näit.
Ragn-Sells Eesti AS, AS Eesti
Keskkonnateenused, Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskus
(Tallinna prügila), Prügiekspert
OÜ, ATI Grupp OÜ). Soovitav on
enne helistada või e-kirja teel
küsida, kas neid jäätmeid vastu
võetakse;
• tellida jäätmete vedu veoõigust omavalt ettevõtjalt (näit.
AS Eesti Keskkonnateenused,
Ragn-Sells Eesti AS).
Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed on liigiti
kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk.
Need jäätmed kogutakse eraldi
mahutisse ja antakse üle vastavat käitlemisõigust omavale
jäätmekäitlejale. Korraldatud
jäätmeveo toimumise perioodil
peab jäätmevaldaja andma segaolmejäätmed üle riigihanke
korras valitud jäätmevedajale.
Jäätmete sorteerimise kohta
leiab rohkem infot Keskkonnaministeeriumi kodulehelt www.
envir.ee/et/jaatmed.
Jäätmejaamad
Kõiki liigiti sorteeritud jäätmeid saavad Kiili valla elanikud
üle anda järgmistesse jäätmejaamadesse:
• Pääsküla jäätmejaam
• Rahumäe jäätmejaama
• Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (Tallinna prügila
ehk Jõelähtme prügila).
NB! Enne jäätmejaama viimist kontrolli, mida ja millal
seal vastu võetakse. Võta
ID-kaart kaasa!
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Korraldatud jäätmevedu
Korraldatud jäätmevedu on
olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast
määratud jäätmekäitluskohta
kohaliku omavalitsuse üksuse
valitud ettevõtja poolt.
Kiili vallas veab alates 1.
märtsist 2019 olmejäätmeid ära
2018. aasta sügisel korraldatud
jäätmeveo riigihanke võitnud AS
Eesti Keskkonnateenused.
Kontaktandmed:
aadress: Artelli 15, Tallinn
10621, tel (+372) 640 0800,
e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee, koduleht: www.keskkonnateenused.ee.
Klienditeeninduse telefoninumber – 1919 (kõik kõned salvestatakse), tööaeg: esmaspäevast reedeni, 9.00–17.00.
Korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmed tuleb jäätmevaldajal üle anda veo ainuõigust
omavale vedajale. Korraldatud
jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid:
• segaolmejäätmed (ehk prügi);
• suurjäätmed, biolagunevad;
• aia- ja haljastujäätmed (mida oma krundil ei kompostita);
• paber ja kartong (krundil,
kus asub asub 5 ja enam korterit);
• biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed (krundil, kus
asub asub 5 ja enam korterit).
Erinevate jäätmeliikide (va
suurjäätmed ja biolagunevaid
aia- ja haljastujäätmed) jaoks
tuleb maja juurde välja panna
vastavad kogumismahutid (konteinerid).
Segaolmejäätmed kogutakse
eraldi mahutisse ja antakse üle
jäätmevedajale. Jäätmevaldaja
peab omama või rentima piisavas koguses nõuetekohaseid
jäätmemahuteid.
Köögi- ja sööklajäätmed kogutakse eraldi mahutisse ja antakse üle jäätmevedajale. Seda
peab tegema ka toitlustusega
või toiduainetega tegelev ette-
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võte.
Paber ja kartong (kui kinnistul asub 5 või enam korterit) kogutakse eraldi mahutisse ja antakse üle jäätmevedajale.
Suurjäätmed äravedu tuleb
jäätmevedajalt eraldi tellida
(saata e-kiri või helistada).
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (lehed, oksad, rohi
jms) vedu toimub ajavahemikul
1. aprillist kuni 30. novembrini.
Äraantavad biolagunevad aiaja haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 200 L suurustesse pealt suletud läbipaistvatesse kilekottidesse ning sisaldama üksnes haljastujäätmeid.
Kilekottide äravedu tuleb jäätmevedajalt eraldi tellida (saata
e-kiri või helistada). Kilekotid
tuleb paigutada vedajaga kokkulepitud asukohta. Vajadusel
saab sobivaid kotte osta AS Eesti Keskkonnateenused kontorist
(Artelli tn 15, Tallinn).
Biolagunevate jäätmete (nii
haljastu kui ka köögi- ja sööklajäätmete) üleandmise kohustust
ei ole juhul, kui neid kompostitakse nõuetekohaselt oma krundil.
Jäätmemahuti tühjendamise
sagedus
Jäätmevaldaja on kohustatud
tellima jäätmemahuti tühjenduse sellise sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumise, haisu
tekke ja ümbruskonna reostuse,
kusjuures mahuteid tuleb tühjendada
• tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal väikeelamute ja kuni nelja korteriga elamute juurest vähemalt üks kord
nelja nädala jooksul, kui biolagunevad jäätmed kompostitakse oma krundil. Tiheasustusala
on maa-ala, mis Kiili valla üldplaneeringus on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks. Lisaks sellele
kuulub tiheasustusala hulka
Mõisaküla tänava, Väljamäe tee,
Väljamäe põik ja Kanuti tänava

järgi adresseeritud katastriüksused;
• korterelamute (5 ja enam
korterit), asutuste ja ettevõtete
(sealhulgas teenindus-, äri- ja
tootmisettevõtete) juurest vähemalt üks kord 2 (kahe) nädala jooksul;
• hajaasustusega alal väikeelamute ja kuni 4 korteriga elamute juurest vähemalt üks kord
12 nädala jooksul, kui biolagunevaid jäätmeid kompostitakse
oma kinnistul;
• biolagunevaid jäätmeid sisaldavaid kogumismahuteid (v.a
süvakogumismahutid) tuleb
tühjendada vähemalt üks kord
kahe nädala jooksul. See nõue
kehtib nii hajaasustus kui ka tiheasustusaladele;
• segaolmejäätmete ja biolagunevate jäätmete süvakogumismahutit tuleb tühjendada
vähemalt üks kord 4 (nelja) nädala jooksul.
Ühiselt kasutatav jäätmemahuti
Jäätmevaldajad võivad kasutada ühismahutit jäätmevaldajate vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel
• tiheasustusalal lähestikku
asetsevatel väikeelamu kinnistutel või ühise õuealaga korterja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti;
• hajaasustusalal vaid maaomaniku nõusolekul rajatud
nõuetele vastavas kogumisko-

has (näit. Jäätmemaja).
Jäätmemahuti ühise kasutamise leping (vt näidis https://
www.kiilivald.ee/uhise-jaatmemahuti-kasutamise-taotlus)
peab sisaldama jäätmevaldajate (lepingu sõlmijate) andmeid
(kinnistu aadress, omaniku nimi, kontaktandmed), jäätmemahuti suurust ja paiknemise aadressi ja jäätmekäitluslepingu
sõlmijaks oleva kontaktisiku
andmeid (nimi, kontaktaadress).
Ühiskasutuse leping esitatakse
vallavalitsusele, kes edastab selle jäätmevedajale.
Jäätmevaldajaks (so inimene,
kes peab jäätmeid ära andma)
on suvila, elu- või äriruumina
kasutatava ehitise või korteri
omanik, samuti isik või asutus,
kelle valduses on sellised jäätmed.
Vastavalt jäätmeseadusele
loetakse alates 01.03.2019 kõik
Kiili valla jäätmevaldajad automaatselt liitunuks korraldatud
olmejäätmete veoga. Kuigi seadus ei kohusta jäätmevaldajat
vedajaga lepingut sõlmima, on
lepingu sõlmimine jäätmevaldajale siiski soovitatav täpsustamaks vajalikke tingimusi (tühjendamise sagedus, mahuti asukoht, mahuti või värava lukustamine, mahuti suurus, mahutite arv ja vajadusel mahuti rentimine jms). Lepingu mitteomamine või sõlmimata jätmine ei
vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest. AS-l Eesti
Keskkonnateenused on kohustus vedada jäätmeid vastavalt

Kiili Vallavalitsuselt saadud
jäätmevaldajate nimekirjale
(kinnistute omanike nimekiri)
olenemata sellest, kas jäätmevaldajal on leping AS-ga Eesti
Keskkonnateenused sõlmitud
või mitte. Kui mõnele omanikule tuleb jäätmeveo leping, aga
tal ei ole sellel kinnistul elamut,
korterit või suvilat, tuleb vabastuse saamiseks (nimekirjast välja arvamiseks) teha avaldus või
saata vastav kirjalik teade Kiili
vallavalitsusele (aadress: Nabala
tee 2a, Kiili alev või e-post: info@kiilivald.ee).
Korraldatud jäätmeveost
vabastuse saamine
Kui krunti ei kasuta mingil
perioodil (näiteks talvel), võib
krundi omanik taotleda jäätmeveost vabastamist. Vabastuse
saamiseks (nimekirjast välja arvamiseks) tuleb omanikul esitada Kiili Vallavalitsusele kirjalik avaldus.
Vabastuse andmiseks peab
Vallavalitsus
eelnevalt koh a p e a l
kontrollima, et jäätmevaldaja
vabastamise asjaolud
on tõesed ja
vabastamist
võimaldavad.
Vabastuse saanud
jäätmevaldaja peab
esitama järgmise aasta 20.

jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei
ole eelmise aasta vabastatud
perioodi kestel elatud või kinnistut ei ole vabastatud perioodil kasutatud. Jäätmevaldaja,
kes ei esita tähtajaks (so. 20.
jaanuariks) kinnitust, loetakse
korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
Jäätmete põletamine
Lahtises tules ehk lõkkes on
oma krundil lubatud tuulevaikse ilmaga põletada ohtlikke
jäätmeid mittesisaldavaid puidujäätmeid, lehti ja riisutud kulu tingimusel, et järgitakse tuleohutuse seadusega kehtestatud nõudeid. Kogumismahutis
(sh metallist tünnis) olevate
jäätmete põletamine on keelatud.
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Saku-Kiili kilvasarja võit läks naabervalda
15. aprillil sai Kiisa rahvamajas otsa juba viies kahe omavalitsuse ehk Saku ning Kiili mälumängusari. Seekord oli hooajal seitse vooru vaheldumisi
mõlemas vallas.
Et Saku valla maja ning selle
saal on remondis, siis võõrustas
tarku naisi ja mehi Kiisa rahvamaja. Kiili mängude paik oli endiselt gümnaasiumi söökla. Kokku osales sarjas hooajal 2018–
2019 18 võistkonda. Võidurõõmu jagus seekord enim võistkonnale Üksnurme, kes jõudis
esikohale või selle jagamiseni
neljal etapil seitsmest. Aga etapivõitu said nautida ka Õlmarid,
mullune üldvõitja Paprika ning
Kreisi Bii.
Seega läks üldvõit aastase va-

heaja järel Saku võistkonnale
Üksnurme. Selle koosseisus
mängivad Aase Sammelselg,
Mariann Lugus, Vello Tõnso
ning Jaan Loide. Teine koht tuli Kiili valda ehk võistkonnale
Paprika. Selle koosseisus on jätkuvalt Anu Printsmann, Esta
Kullamaa, Hannes Palang ning
Tarvo Kapp. Kolmanda koha
võitsid hea mänguga Abuulia
liikmed. Neljas oli Õlmarid, viies
Kreisi Bii, ja kuues Nipitirid.
Seitsmenda kohas said uustulnukad võistkonnast LC Saku.
Sarja kuues hooaeg algab
septembris. Oodatud on kõik senised võistkonnad ja loomulikult ka uued mängijad.
Ilusat ja nutikat suve! | Allar
Viivik

Fotod: Allar Viivik

Teise koha omanikud ehk võistkond Paprika Kiili vallast. Varem on võidetud nii oma valla kui ka ühise sarja esikohti.

Finaalmäng Kiisa rahvamaja saalis.

SPORDIUUDISED

72. koht Vjatseslav Rusak (veteranide 6. koht). Eesti karikavõistluste esimene etapp JK100. 20. koht Sergei Kivi (veteranide 5. koht) ja 35. koht Vjatseslav Rusakule (superveteranide 5. koht). VSS Eesti karikavõistluste 13. koht Alar Tammelale.

Sulgpall
Eesti Seenioride meistrivõistlustel Pärnu spordihallis meeste üksikmängus vanuseklassis
45+ võitis pronksmedali Margus
Maidla. Palju õnne! Meespaarismängu vanuseklassis 45+ kolmas koht ehk pronksmedal läks
Anti Sepale-Indrek Piiburile.
Palju õnne!

Kabe

Tublid minigolfarid.

Jätkusid Kiili
vallarahva 12.
sportmängud
Kiili vallarahva 12. sportmängud jätkusid 13. aprillil Kiili
gümnaasiumi spordihallis neljanda alaga ehk minigolfiga. Tegemist järjekordse uue alaga
meie võistlusel (kokku kavas 39
ala).
Korraldajaks oli Vaela-Mõisaküla võistkond.
Osales tosin võistkonda.
Võistkonnas kaks meest ja üks
naine. Võistlus oli lõbus ja tore
ning äärmiselt tasavägine. Võidu noppis 38 punktiga selle aasta uustulnuk, meile sõbralikku
konkurentsi pakkuv Saku valla
võistkond, (koosseisus Caroly
Suits, Kristjan Puustusmaa ja
Joel Naurist); tubli teise koha
saavutas 36 punktiga Kiili 2
võistkond (Anna Keelmann, Kallo Keelmann ja Kaupo Kütt)
ning tubli kolmanda koha 34
punktiga saavutas Luige-Sausti võistkond (Anne-Jaana Prantsuzova, Risto Laar ja Sven Naarits).

Järgnesid Lähtse – 33 p; Sõmerlased – 32 p, Maksimaa 32
p, Kiili 1 28 p, Vaela-Mõisaküla
27 p, Päikesemajad 23 p, Metsanurga 22 p, Kiili Noored 21 p,
Kangru 20 p.
Meeste individuaalne paremusjärjestus (kolm paremat):
Kaupo Kütt (Kiili 2) 16 p; Joel
Naurits (Saku vald) 15 p ja 3.–4.
koht noorsportlane Rain Semiskar (Maksimaa) ja Kaivo Kivistik (Lähtse) 14 p.
Naiste esikolmik oli Anne-Jaana Prantsuzova (Luige-Sausti) 15 p; 2.–3. koht Caroly Suits (Saku vald) ja Kette
Allmäe (Lähtse) 13 p. Täname
Vaela-Mõisaküla võistkonda ja
Taimo Nellist.
Võistkondlik paremusjärjestus
peale nelja ala
Nabala-Paekna
37 p.
Kiili 2
37 p.
Lähtse
35 p.
Kiili 1
34 p.
Luige-Sausti
30 p.
Kiili Noored
29 p.
Maksimaa
27 p.
Vaela-Mõisaküla
27 p.
Saku vald
25 p.

Kangru
25 p
Sõmerlased
23 p.
Metsanurga
22 p.
Päikesemajad
12 p.
NB! Järgmine ala ehk vibulaskmine on kavas 5. mail Lähtse külas, Tuulevälja teel.
Võistkonnas kaks meest ja
üks naine. Kellaaeg 11.30–16.00.

Harjumaa 2019. meistrivõistlused kabes (64 ruutu). Noortest
esikohal ning T13 esikohal koht
– Nona Nano. Palju õnne! Teine koht ja T13 teine koht – Emilia Kello. Palju õnne! Kuues koht
ja P10 3. koht kuulub Maik Ott
Eberile. Palju õnne! Seitsmen-

Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel meeste 1. liigas võitis tänavu Tallinna Ülikool. Esikoha teeb erilisemaks fakt, et tänavusel hooajal
võideti kõik 28 kohtumist. Kiili
valla lippu hoidsid kõrgel ja said
kuldmedali kaela Urmas Piik,
Alo Lengert ja Nils Erik Rühka.
Pole paha! Palju õnne! LotusTimber / Neemeco SK (peatreener Kuldar Männilaan). Neljas
koht kuulus võistkonnale TalTech / Kiili. Selle aasta kuues
koht läks võistkonnale Audentese SG / Noortekoondis (Rasmus Meius, Sander Palang).

Jõhvi spordihallis toimunud
Coolbet rahvaliiga finaalturniiril oli esindatud ka Kiili valla
võrkpall ehk meeste teises tugevusgrupis saavutas SK Tats
Kiili teise koha ja Tallinna Lennujaama SK neljanda koha. |
Kaupo Kütt

Harjumaa seeniorid 65+ on
Eesti meistrid
võrkpallis
Laupäeval, 6. aprillil toimusid Sürgaveres Eesti meistrivõistlused võrkpallis meestele
65+. Harjumaa meestel õnnestus finaalis ühe punktiga edestada Tallinna võistkonda ja tulla käesoleva aasta Eesti meistriks. Võistlusel osales veel Põlva, Paide, Viljandi, Tartu, Hiiumaa ja Läänemaa meeskond, kes
lõpetasid antud järjestuses. Võidukas meeskonnas mängisid
Gennadi Fomin, Valerionas Liutkevicius, Aare Malsroos Paul
Hein, Leho Aros, Aarne Innos ja
Sulev Jaanus. | Kiili Leht
Fotod: erakogu

Lauatennis
Harjumaa 2019. meistrivõistlused lauatennises toimusid
Tallinnas, Kristiine spordihallis: mehed 40 vanuseklassis tuli teine koht ja hõbemedal Hainer Õunapuule. Palju õnne! Neljanda koha saavutas Toivo
Tuisk. Paarismängus olid Toivo
Tuisk-Marius Pihlak ja Hainer
Õunapuu-Tõnu Kuus üheksandad.
Keila rahvaliiga meeste Agrupis saavutas teise koha
Eduard Virkunen. Palju õnne!

Jahilaskmine
Eesti karikavõistluse esimene etapp CSP-100. 40. koht Sergei Kivile (seeniorid – 11. koht),

dal kohal Rafael Korjus, kaheksandal kohal Georg Kello, kümnendal kohal ja P13 1. koht Sergo Remmel. Palju õnne! 12. koht
Mattias Laurits, 22. koht Mikkel
Reinola, 27. koht Rasmus Matiisen ning 32. koht Ragnar Tarend.
Eesti meistrivõistlused kadettidele (64 ruutu): tüdrukute
kolmas koht ehk pronksmedal
Nona Nano. Palju õnne! Viies
koht kuulus Emilia Kellole.

Lauatennisistid Harjumaal hõbedal.
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Eksperthinnang küttesüsteemile

Ostame kokku vanametalli ja vanapaberit!
Asume Tallinnas aadressil
Vesse 7 ja Juurdeveo 25G.
www.cronimet.ee
Platsid on
avatud E–R
8.00–17.00.

Majale kasutusloa taotlemise protsess hõlmab endas mitut
valdkonda, kus dokumentatsioon peab olema tip-top korras: elekter, vesi, projekt jne. Kui
majas on tahkeküttel töötav
küttekeha, siis peab ka sellel
olema teostusjoonis ning kasutatud materjalidel sertifikaadid.
Lisaks loomulikult tavapärane
korstnapühkimise akt.
Mitmete dokumentide puhul
tuleb vastav nõue kasutusloa
taotlejale üllatusena. On asju,
mida soovib näha vald ning siis
on veel lisaks dokumendid, millega soovib tutvuda maja üle
vaatav Päästeameti esindaja.

Seega kordame üle, et ainult
korstnapühkimise aktist hoone
kasutusloa taotlemisel ei piisa!
Nagu ehituse puhul ikka,
saab kõik alguse projektist. Ka
küttesüsteem peab vastama maja projektile. Kui viimases on
kirjas üks kamin elutoas, aga
ehituse käigus on hoopis valminud saun ja sinna pandud puiduküttega keris, siis tuleb vastav muudatus sisse viia ka projekti. Sauna kerised ongi tihtipeale kasutusloa puhul kõige
probleemsemad küttekehad,
sest nende puhul peab kindlasti olema kasutusel ka õige temperatuuriklassiga korsten. Keri-

Kaeve-, lammutus-, laadimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Harjamistööd, haljashalade niitmine
trimmeri ja murutraktoriga.
Tee-äärte, heinamaade niitmine
rootor- ja tasandusniidukiga.
E-mail info@rannatehnogrupp.ee
Tel 502 3466

autoremont
ja
hooldus
veermiku kontroll ja
remont
rehvivahetus
rehvid/varuosad
keevitustööd
õlivahetus
mootorite remont
diagnostika
elektritööd
info ja broneerimine
551 2348

se kasutus- või paigaldusjuhendis on alati kirjas väljuvate suitsugaaside temperatuur. Samuti
on korstnate puhul olemas kasutus- ja paigaldusjuhendid, kus
on kirjas kui kuum võib olla sinna sisenev suits. Kütteha ning
korstna temperatuuriklassid
peavad olema vastavuses!
Mida teha kui selliseid dokumente ei ole? Päästeamet aktsepteerib ka küttesüsteemide
eksperthinnangut, mis näitab
ära, kas küttesüsteem on ohutu
ning millistel tingimustel on
antud küttesüsteemi turvaline
kasutada. Tegemist ei ole dokumendiga, mida saab väljastada

kohe objektil kohapeal või mida võiks väljastada iga korstnapühkija. Selleks on vaja tase 5.
korstnapühkijat ehk korstnapühkija-meistrit. Samuti tuleb
alati arvestada võimalusega, et
enne positiivse tulemusega eksperthinnangu väljastamist tuleb teha mõned parandustööd,
et küttesüsteem vastaks kehtivatele seadustele ja normidele.
Just seetõttu ongi hea alustada
konsultatsiooniga, et teha kindlaks, kas küttesüsteemis on puuduseid, ning kui on, siis milline
on parim viis nende likvideerimiseks. | Pepe Sussen, korstnapühkija-meister
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Avaldame kaastunnet
Alar Nisule onu

HAAVO NISU
kaotuse puhul.
Töökaaslased

programmi projekti lõpparuande heakskiitmine, Jaanisoo, Sõmeru küla.
VOLIKOGU OTSUSED
Vallavalitsuse korraldus nr 133 Hajaasustuse
Kiili Vallavolikogu 18.04.2019 otsus nr 12 Üldprogrammi projekti lepingu peatamine Arusplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneerin- te-Arbo, Arusta küla.
gu kehtestamine.
9. APRILL 2019
Kiili Vallavolikogu 18.04.2019 otsus nr 13 LuiVallavalitsuse korraldus nr 139 Arvamuse andge alevikus Tamme tn 9 detailplaneeringu vas- mine vee-erikasutusloa muutmiseks.
tuvõtmine ja avalikustamise korraldamine
Vallavalitsuse korraldus nr 140 Puurkaevu asuKiili Vallavolikogu 18.04.2019 otsus nr 14 Kiili
koha kooskõlastamine, Sõlme, Sookaera küla.
valla jaoskonnakomisjoni moodustamine.
16. APRILL 2019
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Vallavalitsuse korraldus nr 145 Kiili VallavalitEHITUS- JA PLANEERIMINE
suse 07.08.2018 korralduse nr 319 “Katastriük26. MÄRTS 2019
suse jagamine, Nugise” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 113 Ehituslubade
Vallavalitsuse korraldus nr 146 Arvamuse andväljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks
mine jäätmeloa taotlusele, AS ISS Eesti.
Kulli, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 147 Puurkaevu asuVallavalitsuse korraldus nr 114 Ehitusloa väljas- koha kooskõlastamine, Lepiku, Sausti küla.
tamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
MUUD KÜSIMUSED
Veenuse tn 31, Luige alevik.
2. APRILL 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 115 Ehitusloa väljas- Vallavalitsuse korraldus nr 131 Hanke “Kiili aletamine ehitise (sõidutee ja kõnnitee) rajamivi tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhseks, Kiili vallas Vaela külas Pikavälja tänav ja
timise teenus” eduka pakkumuse kinnitamine.
Kesk-Vaela tänav.
9. APRILL 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 116 Ehitusloa väljas- Vallavalitsuse korraldus nr 141 Riigihanke viitetamine ehitise (Vaela ja Mõisaküla sidekaabel) number nr 206558 “Kiili valla üldplaneeringupüstitamiseks.
le keskkonnamõju strateegilise hindamise
Vallavalitsuse korraldus nr 117 Kasutusloa välkoostamine” eduka pakkumuse kinnitamine.
jastamine ehitisele (üksikelamu) Toompihla tn 16. APRILL 2019
6, Kiili alev
Vallavalitsuse korraldus nr 149 Kiili valla tänaVallavalitsuse korraldus nr 118 Kasutusloa välvate, jalgteede, kergliiklusteede ja parklate
jastamine ehitisele (üksikelamu) Kuu tn 21,
puhastustööd 2019. aastal.
Luige alevik
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA
Vallavalitsuse korraldus nr 119 Sausti külas
SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES,
Veetamme kinnistu detailplaneeringu kehtes- NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.
tamine.
2. APRILL 2019
26.03.2019 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALVallavalitsuse korraldus nr 123 Ehitusloa välDUSEGA NR 119 SAUSTI KÜLAS VEETAMME
jastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESRätsepa tee 19, Lähtse küla.
TAMINE
Vallavalitsuse korraldus nr 124 Kasutusloa väl- Detailplaneeringu on koostanud Nowap Projastamine ehitisele (biopuhasti) Jaanisoo, Sõ- jekt OÜ, töö nr DP0217.
meru küla.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,
Vallavalitsuse korraldus nr 125 Kasutusloa väl- Kiili vallas, Sausti külas.
jastamine ehitisele (üksikelamu) Nõmme tee
Planeeringuala suurus on 3,56 ha.
44, Sausti küla.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaVallavalitsuse korraldus nr 126 Kasutusloa väl- neering.
jastamine ehitisele (aiamaja) Sangari tn 6, Lui- Detailplaneeringu eesmärgiks on Veetamme
ge alevik
maaüksuse (katastritunnus 30401:001:1508)
9. APRILL 2019
jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega
Vallavalitsuse korraldus nr 134 Projekteerimis- krundiks ning üheks maatulundusmaa kruntingimuste määramine detailplaneeringu olediks. Olemasolevad ehitised jäävad krundile
masolul ehitusprojekti koostamiseks, Kiili par- pos 1. Detailplaneeringuga seatakse uuele
gi territooriumi detailplaneeringu täpsustami- moodustatavale elamumaa sihtotstarbega
ne.
krundile (pos 2) ehitusõigus kuni kahekorruVallavalitsuse korraldus nr 135 Projekteerimis- selise üksikelamu ning ühe ühekorruselise abitingimuste määramine detailplaneeringu olehoone püstitamiseks, kokku ehitisealusepinnamasolul ehitusprojekti koostamiseks, Sepaga kuni 300 m2. Maatulundusmaale ehitusõimäe kinnistu detailplaneeringu täpsustamine. gust ei planeerita. Lisaks esitatakse määratakVallavalitsuse korraldus nr 136 Ehitusloa välse maa-ala liiklus- ja parkimiskorraldus, haljasjastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
tuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrPikavälja tn 5, Vaela küla.
kude ja -rajatiste asukohad, tuleohutuse nõuVallavalitsuse korraldus nr 137 Kasutusloa väl- ded, servituutide, naabrusõiguste ja kitsenjastamine ehitisele (üksikelamu) Kaljula tee 21, duste vajadus.
Sausti küla.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneerinVallavalitsuse korraldus nr 138 Kasutusloa väl- gut muutev.
jastamine ehitisele (üksikelamu) Uus-KaskeDetailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
mäe, Piissoo küla.
Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digi16. APRILL 2019
taalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
Vallavalitsuse korraldus nr 143 Projekteerimis- LUIGE ALEVIKUS TAMME TN 9 DETAILtingimuste määramine detailplaneeringu
PLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI
koostamise kohustuse puudumisel ehituspro- VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 6.05.–
jekti koostamiseks Pääsu, Sõgula küla.
7.06.2019
Vallavalitsuse korraldus nr 144 Kasutusloa väl- Detailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid
jastamine ehitisele (üksikelamu) Tammemasti OÜ, töö nr 02/15.
tee 5, Kangru alevik.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,
KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
Kiili vallas, Luige alevikus.
26. MÄRTS2019
Planeeringuala suurus on 1,19 ha.
Vallavalitsuse korraldus nr 81 Arvamuse andPlaneeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplamine jäätmeloa taotlusele, OÜ EKOVIR.
neering.
2. APRILL 2019
Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige aleviVallavalitsuse korraldus nr 127 Hajaasustuse
kus Tamme tn 9 (katastritunnus

Kiili vallavalitsus teatab

Meie hulgast on lahkunud

ESTER
UIBOMÄE.
Meenutama jäävad Sõmeru
küla elanikud

30402:001:0004) katastriüksuse kruntideks
jagamine ning Tamme tänav T1 (katastritunnus 30402:001:0101) katastriüksuste piiride
muutmine. Detailplaneeringuga moodustatakse Tamme tn 9 katastriüksusest kolm elamumaa krunti ja üks üldmaa krunt. Elamumaa
kruntidele määratakse ehitusõigus ühe kuni
kahekorruselise üksikelamu ja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Moodustatakse üks 4 m laiune üldmaa krunt avalikuks
kasutuseks, mis võimaldab piirkonna elanikel
ja vajadusel ka päästeautodel ligipääsu metsa-alale. Moodustatakse ka Tamme tn 9 katastriüksusest kaks transpordimaa krunti,
Tamme tänava teemaa laiendamise otstarbeks, maatehinguks moodustatavad kaks
krunti liidetakse Tamme tänavaga (Tamme tänav T1 katastriüksus). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev,
Kiili vald ajavahemikus 6.05.–7.06.2019.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
18. APRILLI 2019 KIILI VALLAVOLIKOGU OTSUSEGA NR 12 ÜLDPLANEERINGUT MUUTEV
JÕEÄÄRE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringu on koostanud osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,
Kiili vallas, Nabala külas.
Planeeringuala suurus on ca 14,23 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõeääre katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2632)
kruntideks jagamine. Detailplaneeringuga nähakse ette Nabala külakeskme kõrvale kuue
elamumaa sihtotstarbega krundi rajamist olemasoleva kõrghaljastus (lepametsa) alale.
Viiele moodustatavale krundile määratakse
tingimused tiheasustuspõhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja
ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni
300 m2. Ühele moodustatavale krundile määratakse tingimused hajaasustuspõhimõttel ja
ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kolme kuni ühekorruselise abihoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil
kokku kuni 500 m2. Planeeringu lahendusega
antakse suunitlused ka ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.
Antud detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse sihtotstarvet vaid 25% kogu maa-alast
ning ei moodustada planeeritavast alast 15 %
avalikult kasutatav sotsiaalmaa krunti, kuna
Nabala külas on piisavalt palju ühiskondlike
ehitiste maa sihtotstarbega krunte (200 m
kaugusel planeeritavast alast Kuldnoka tee 7
katastriüksus, suurusega 6635 m2 ning 400 m
kaugusel olev Kuldnoka tee 2 katastriüksus,
suurusega 5,02 ha. Lisaks on 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11151 Tõdva-Nabala tee ristmikul külakeskuse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega katastriüksus, mis paikneb 350 m kaugusel planeeritavast alast). Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja
toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut
muutev seoses sellega, et ei moodustada sotsiaalmaa krunti.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
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Reklaami
ettenäitajale
soodustus
10%!

Tisleritööd,
eritellimused täispuidust:

trepid, mööbel, köögimööbel, uksed, aknad,
saunad. Tehtud töödest pildid FB ja www.rajy.ee.
Kontakt: info@rajy.ee, 522 6105, 5667 9441.

Pakume Eestis kasvatatud elupuid Brabant, Smaragd
ja Mongolia alba. Lisaks kadakalisi, kuuse- ja männiistikuid ning mustikataimi. Tugevad taimed!
Hinnad: Brabant
Smaragd
Magnolia alba
Mustikataimed

90–100 cm
100–115 cm
120–160 cm
60 cm

6,5 €
8€
20 €
9€

Transport üle Eesti kokkuleppel.
Kontakt 510 1325
Istikutel on sertifikaadid!
istiktaimed@gmail.com

KEVADINE KOERTE JA KASSIDE
VAKTSINEERIMINE
Laupäev, 11. mai 2019
10.00–11.30 Kiili vallamaja ees
11.40–12.00 Lähtse bussipeatuses
12.15–12.30 Nabala keskuses
12.40–13.00 Paekna bussipeatuses
14.15–15.00 Luige keskuses
15.10–15.30 a/ü Rool
15.40–16.00 Magistraali jalakäijate silla Luige poolne ots
(Meremehe tn.)
Marutaud 5 eurot loom. Koerte katkuviirus, adenoviirus,
paragripiviirus ja 4 serotüüpi leptospiroos 18 eurot (koos
marutaudiga 23). Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja panleukopeenia viiruse vastu, 15
eurot (koos marutaudiga 20).
NB! Kaasa vaktsineerimispassid.
Loomaarst Heli Suits, tel 504 1060.

ERAKUULUTUSED

liuguksed@kallion.net

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

Müüa muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt
+ transport. Tel 5395 3788

Abi maja ehitusloa või kasutusloa
asjaajamisel. Tel 5306 1181, Mikk.
majapaberid@gmail.com

Müüa renoveeritud majas stiilne
3-toaline korter Kiili keskuses, Lasteaia
14 aadressil. Korter on vaba ja valmis
kohe sisse kolimiseks. Müügihind:
94 500 €. Olen hinnapakkumistele
avatud! Kontakt tel 5827 1377

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

Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

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

Ostame või müüme-üürime Teie kinnisvara.
Kiire vormistamine. Tuuli, tel 5623 9904,
e-kiri tuuli@real24.ee

Bituumenkatuste remont SBS-rullmaterjaliga.
Hüdroisolatsiooni- ja plekitööd. Tel
5819 7445
Ehitise audit ühe nädalaga. eaudit.ee@
gmail.com, tel 5684 7855
Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi, katuste,
vaheseinte, saunade, terrasside ning maalri
tööd. Parketi, uste, akende, liistude
paigaldus. Tel 5360 5083

Ostan MTZ, saksa virtsapütt, kirgistan press,
sõnnikulaotaja. Tel 5609 6431
Ostan servamata kuiva männi materjali,
pikkused alates 1 m. Tel 551 6815
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan vene
autode / mootorrataste osi. Tel 510 2349
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee

Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid,
aiad, terassid, fassaadi survepesu ja
värvimine. Tel +372 5894 4537, e-mail
ehitusmehedharjumaal@gmail.com

Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed
ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel
5620 6899, www.epopaigaldus.ee

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

Pere ostab sõidukorras auto, kuni 1400 €.
Tel 5819 0200

Kas sinu puitfassaad, terrass või aed vajavad
uuendust? Kui jah, siis küsi pakkumist! DH
Service OÜ, dhserviceou@gmail.com, tel
+372 5696 3580

Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodud ohutuks! Korstnapuhastaja OÜ, tel
+372 5664 6756. Vaata lisa www.
korstapuhastaja.ee

Koduaia planeerimine, eskiisid, projektid.
Haljastuse rajamine ja hilisem hooldus.
info@pepelle.ee, tel 503 0789, Peep

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016

Lõikan hekki, saetöö aias, trimmeriga pika
rohu ja heina niitmine. Tel 5554 7291
Müüa killustik, liiv, kruus, freesasfalt, muld,
vundamendi tagasitäide. 20 t korraga,
soodsalt kohaletoomisega! Tellimine tel
5805 7676 teel eesti ja vene keeles. TallinnHarjumaa, Tomz, tomz@hot.ee
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkottides
kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja
raieõigust. puiduterminal24.ee, tel
5332 2711
Müüa liiv, killustik, haljastusmuld, kasvuhoonemuld, freesasfalt kohaleveoga. Tel
507 9362
Müüa liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-mail

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel
5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd. Tel 5639 1093
Voodrilaua (värvitud), põrandalaua,
tuulekasti, terrassi ja saematerjali müük.
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5373 1117, www.
espuit.ee
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936
Õunapuude lõikus, tel 5210 334
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

Puidupood Sakus Üksnurme teel müüb
ehituspuitu ja puitbriketti
• lauad, prussid
• voodrilauad
• soojusmaterjalid

• aialipid
• OSB ehitusplaadid
• transpordivõimalused

Avatud E–R 8.30–18.00, L 10.00–14.00
Tel 501 0701, 510 9068, 670 6876
www.teevenpuit.ee
TEEVEN PUIT OÜ

