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Kurna park ja discgolf ootavad

Tõhus kaugküttesüsteem

Kui läks trumm, siis mingu ka pulgad. Kiili vallaga piirnevas Kurna külas seda vanarahva tarkusetera ei aktsepteerita. Kurna mõis on küll läinud või kohe-kohe minemas, kokku kukkumas, aga tubli värskenduskuuri läbi teinud mõisa park taasavati pidulikult 5. mail.
Aastaid peremehetses siin võsa, ära olid vajunud kunagised
kõrged pargiteed, mädanik oli
söönud sillad tiike ühendavatelt
kraavidelt ja tiigid ise oli aeg
kinni kasvatanud. Puud, pargi
uhkus, olid kas surnud või jalalt
kuivanud. Kurnasse polnud just
palju jäänud, mis kunagist uhket mõisaparki oleks meenutanud.
Kui Kiili vald aga 2016. aastal oma seni alevikus olnud
discgolfi rajale uut asukohta
hakkas otsima, läksid otsijate
pilgud ka kahe valla piiril olevasse Kurna parki. Et Rae vald
tegeles samal ajal oma elanikele ka sobivat puhke- ehk moodsamas keeles rekreatsiooniala
otsinguga, siis oli varsti vallajuhtide tasemel käed löödud.
Seda enam, et mõlema valla
keskusesse, nii Kiili kui Jürisse
on Kurnast linnulennult kolm
kilomeetrit. Rae vald võttis Kurna ajaloolise mõisapargi renoveerimise oma arengukavva –
jääb ju see park ikkagi Rae valla territooriumile –, Kiili vald aitas aga projekti stardirahaga
käivitada. Nii meenutab pargi
rekonstrueerimise algust Kurna
külavanem Aivar Aasamäe.
Nüüdseks, vähem kui kolme
aastaga, on 11-hektariline pargipind puhastatud võsast, pargiteede muldkehad on peale
täitmist taas tee kõrguse omandanud, seitsmest tiigist viis on
veekasvudest ja mudast puhastatud ning tiike ühendavatele
kraavidele-kanalitele on rajatud
taas sillad. Kõik haiged ja jalalt
kuivanud puud on eemaldatud,
asemele on istutatud 101 uut.
101 puud
Miks just 101, aga mitte näiteks
100 või 110, tekib pargi külastajal loomulik küsimus.
“101 on Kurna jaoks sümboolse tähendusega. Kurnas
elab 101 inimest, pikka aega
kurseeris Tallinnas ja Kurna vahet liinibuss numbriga 101 ja
Eesti Vabariikki tähistas oma
101 sünnipäeva just Kurna mõisapargi renoveerimise aastal,”
teab külavanem.
Massiivsed pargipingid on
valmistatud samas pargis kasvanud ja jalal kuivanud, pooleks
saetud saarepuudest, meistriks
oli Mõisaküla mees Mati Saukas.
Temalt tuleb pinkidele varsti ka
lisa – istumiskohad saab suurima tiigi ääres asuv vabaõhuetenduste ala, mida kaarena piiravad jaapani nulud – nii nagu
nad kunagi olid poolkaares ka

Massiivsel saarepuust pingil on hea istuda. Olgu siis külavanem Aivar Aasamäel või kellelgi teisel.
Fotod: Ülo Russak

Tantsuhoos on Kiili gümnaasiumi õpilased ehk siis Kiili Kirjud. Loomulikult ei tantsita sellisel peol kodukandi ehk Kurna rahvarõivasteta.

mõisa ees. Kahel noorel nulul
on kaelas aga medalid, mis annavad tunnistust Kiili ja Rae
valla ühisest ettevõtmisest, pargi taastamisest. Juurde on istutatud veel punaseid vahtraid,
hõbekuuski, püramiidhaabasid.
Prügikaste pole külavanem
lubanud tiialade äärde küll panna – muidu hakkavad discgolfarid oma taarat parki jätma – aga
mõni prügiurn on ikka pinkide
lähedusse sattunud.
Annetustega loodetakse parki
arendada
Park taasavati pidulikult 5. mail
Rae valla mängudega, kus 1472
meetrisel 18 tiiala ja korviga rajal oli väljas 28 discgolfivõistkonda. Meeleolu lõid Kiili rahvatantsijad, lapsed lugesid luuletusi ning loomulikult ütlesid
ka vallavanemad oma tervitus-

sõnad. Rituaalse pargi avamise
jaapani muteki taiko trummidel
tegi Hele-Riin Uib.
“Discgolfarid on meil siin
igapäevased käijad, võistlused
toimuvad igal kolmapäeval. Eelregistreerimisega lubatakse siis
rajale 90 mängijat, seni on rekordpäevaks olnud 86 discolfisõpra,” kõneleb külavanem. Sellise pargi ja discgolfiraja ülalpidamine nõuab vallalt ka kulutusi ala korrashoiuks. Kui palju
peavad maksumaksjad pargi
ülalpidamiseks kulutama, pole
veel selge, sest Rae vallavanem
Mart Võrklaev usub, et ka vastutustundlik spordisõber aitab
discolfirada ja selle lähiümbrust
üleval pidada. Pargis olevad kirjadega tahvlid osundavad, mis
numbrile võiks helistada neil,
kes tahavad pargi või golfiraja
heaks annetada näiteks kolm

Kas sina oled juba helistanud numbrile 900 1384 ja toetanud Kurna
pargi arengut, küsib infotahvel Kurna pargis.

eurot. Numbiks on 900 1384.
Number 1384 tähistab Kurna
mõisa esmamainimise daatumit
ajalooürikuis.
“Mujal riikides on selline finantseerimismeetod parkide
ülalpidamisel üsna levinud,”
kinnitab Mart Võrklaev, kes
usub, et ka Kurna pargi külastajad aitavad parki korras hoida ja
edasi arendada.
Pargi renoveerimisel jäeti
kuivanud saarepuud viie meetri kõrguselt kasvama. Nüüd oodatakse vigursaagijaid neist
puitfiguure välja saagima. Renoveeritud park kahe valla piiril ootab kõiki – sportlasi, kultuurihuvilisi või jalutajaid.
“Tublid mehed, need Kurna
mehed,” kiidab vallavanem Mart
Võrklaev kurnalasi. Tegid tõesti ära – loomulikult kahe valla
toel. | Ülo Russak, kiili@harjuelu.ee

TEAVE
REKONSTRUEERIMISE
MAKSUMUS
Kurna pargi rekonstrueerimine
läks projekti eestvedaja, Rae
abivallavanem Madis Sariku kinnitusel maksma ligi 200 000
eurot, millest discgolfiraja maksumuseks oli ca 14 000 eurot.
Suurima kuluartikli moodustasid
erinevad taastamis- ja heakorratööd. Näiteks pargis asuvate ja
kultuurajalooliselt oluliste
“näljatiikide” puhastamine sinna aastakümnete jooksul kuhjunud setetest, tiikidevaheliste
ajalooliste sildade taastamine,
vaateplatvormi rajamine ja ka
vajalikele haljastustöödele eelnenud dendroloogilised uuringud.
Lisaks Rae vallale panustasid
projekti 10 000 euroga Maxima
Logistikakeskus, 20 000 suuruse investeerinu tegi Kiili vald ja
43 420 euroga panustas PRIA
läbi oma LEADER programmi.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte ühing tunnustas Eesti ühe
suurima regionaalse soojatootja N.R. Energy üheksat küttepiirkonda tõhusa kaugküttesüsteemi märgisega, mis antakse
ettevõtetele, kes on investeerinud taastuvate energiaallikate
kasutamisse.
Märgised annavad Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte ühingu
(EJKÜ) tegevjuhi Siim Umbleja
sõnul võimaluse suurendada
tarbijate teadlikkust ja huvi soojuse tootmiseks kasutatavate
kütuste kohta. “Soovime motiveerida nii ettevõtteid kui tarbijaid eelistama taastuvaid
energiaallikaid ja tõsta samal
ajal kaugkütet esile kui keskkonnasõbralikku ning kaasaegset
soojusvarustuse süsteemi,” sõnas Umbleja.
N.R. Energy juhatuse liikme
Ahto Tisleri sõnul tunnustab tõhusa kaugküttesüsteemi märgiste saavutamine ettevõtte senist tegevust, millega on viimase kümne aasta jooksul investeeritud kaugküttesüsteemidesse üle Eesti ligi 15 miljonit eurot.
“Pingutame, et pakkuda
klientidele keskkonnasõbralikult toodetud soojusenergiat,
väiksemaid soojuskadusid, puhtamat õhku ja seetõttu ka taskupärasemat hinda,” kinnitas
Tisler. “Kuna tegeleme peamiselt väiksemates Eesti asulates,
siis on mahukate investeeringute elluviimine meie jaoks keerulisem, kui suure hulga soojatarbijatega suurlinnades. Seda
enam hindame tunnustust, mille ühing meile omistas.”
Üheksa märgist anti 20. mail
2019 üle Tarbja, Kaerepere, Kiili, Koigi, Märjamaa, Oisu, Tapa,
Turba ja Vana-Võidu võrgupiirkondadele, mille elanikele N.R.
Energy tänapäevaseid ja keskkonnasäästlikke küttelahendusi pakub.
Sel aastal investeerib N.R.
Energy kokku ligi 6 miljonit eurot kaugküttevõrkude renoveerimiseks ja laiendamiseks. Suurimad investeeringud teeb ettevõte Tapa uue reservkatlamaja
rajamiseks ja Rummu aleviku
kaugküttevõrgu renoveerimiseks.
1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev
N.R. Energy varustab soojusenergiaga 23 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ja müüb soojusenergiat rohkem kui 30
mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised
kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad jne. Ettevõte on tegev ka Eesti bituumeniturul.
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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.

Sõnumeid Sõmerust
Sõmerus nüüd oma kunstisaal
Meie “Teeme ära” talgud olid
planeeritud just selleks päevaks,
kui Sõmerus sadas vihma, ehk
siis 11. mai õhtupoolikuks. Sõmeru on pisike küla, meid on
umbes 80 inimest, vihmases
laupäevaõhtus kogunes meid ligi 30. Nagu ikka – erinevates vanustes, erinevat värvi jopedes,
erinevate oskustega seltskond.
14.05.2019 möödus aasta sellest kaunist kevadisest hommikust, kui küla, valla ja tolleaegse Harju Ühistranspordikeskuse koostööna taastus bussiliiklus Sõmeru külani. Sellega seoses otsustasime talgute korras
rajada lõpp-peatusse bussiootepaviljoni. Ja et ootajal igav poleks, lisasime väikese “maasika”.
Bussiootepaviljoni uhke ja
tummise korpuse tellisime peipsiveere mehe Illar Menindi
käest. Ühistegevuse korras sai
tehtud paviljonile põrand, täidetud postide alused, samuti
ehitatud eesmine sein. Sama
ühistegevuse käigus sõime Urmas Nemvaltsi praetud pannkooke, Styna Eerma küpsetatud
vorste, kõikide perenaiste poolt
valmistatud salatit – kooki –
teed – morssi – pirnikompotti.
Valget veini oli ka, aga ilm oli
selle nautimiseks natuke jahe.
Bussiootepaviljon kujutab endas 60ndate televiisorit (nn.
“Sipsiku telekas”), loodetavasti
tunneb bussiootaja, kuidas
“head lained pähe tulevad”.
Kiili vallas ei ole ühtegi statsionaarset näitusesaali. Selle

Sõmeru traditsiooniline
volbripidu 2019
Sõmeru küla pidas traditsioonilist volbrit seekord Keldrimäe
talus. Meie volbripeod said
Anett Leoski ja Styna Eerma algatusena alguse 2012 aastal.
Küla tuleb igal aasta aprilli
viimasel päeval kokku, et osaleda “nõiajahis”, mängida mänge
ning süüdata lõkketuli. Sel aastal ootas meid lisaks veel saun
ja kümblustünn. Mall ja Marko
Parvi võõrustasid külalisi maa

sees küpsetatud lamba, köögiviljade, lõkkekartulite ja imemaitsva supiga.
Nagu ikka, valiti ka parim
kostüüm. Naiste konkurentsis
võitis parima kostüümi auhinna Anett Leosk Lepikult, meestest oli ägedaim Urmas Nemvalts Haljamaalt ning lastest
Rainis Parvi Keldrimäelt. Järgmise aasta volber rändas loosi
tahtel Tammeojale.

Sõmeru sai sõprusküla
Sõmeru küla bussipeatus koos näitusesaaliga

olulise puudujäägi korvamiseks
avasime kunstisaali oma bussiootepaviljonis – seal on esimesena üleval Sõmeru volbripiltide fotonäitus. Kui põrand
sai valmis ja näituse ülespaneku hetk kätte jõudis, oli bussiootepaviljon korraga täis nobedate näppudega naisi – kõik tahtsid pilte üles panna. Üles said
tõeliselt toredad fotod toredatest inimestest toredates riietes
– kõik nõiad nagu volbrile kohane.
Tulevikus plaanime näitusi
vahetada.
Õhtuks jäi vihm üle, ja vorstid said otsa, näituselt ja näitusesaalist vaatasid vastu oma säravate silmadega inimesed. Vei-

ko Ilus tegi meist ühe viisaka
ühispildi.
Tänan eraldi töö , materjalide ja kaasamõtlemise eest Andres Aruaasa Raudsepalt, Marko
Parvit Keldrimäelt, Kaupo Kaupmeest Sarapikust, Ervin Bernhardti Liblikalt, Urmas Nemvaltsi Haljamaalt, Avo Lendi Jaanisoolt ja Heigo Amorit Vähjalt.
Ja kõiki teisi, kes kaasa lõid. Eriti meie armsaid perenaisi, kelle
valmistatu ikka ja alati halva ilma heaks pöörab.
Kiili valla poolt paigaldati
jalgrattahoidja ja valgustus, tänu selle eest.
Sõmerust, armastusega | Katrin Martinson, Sarapiku talu, külavanem

Sõmeru küla lõi sõprussuhted Kõdukülaga Tartumaalt.
Kontakt sai alguse ikka inimestevahelistest suhetest – Kristi
Säkk Sepamäelt leidis kolleegis
Aly Valvas'es mõttekaaslase, kes
oma kodukandis, väikeses Kõdukülas Rannu lähedal külaelu
edendab. Ikka eesmärgiga tunda end oma kodukandis hästi ja
teha tegevusi, mis tegijal endalgi silmad särama panevad. Küllap siis keegi ka kaasa lööb.
Sõitsime oma väikese delegatsiooniga siis kõdukülakatele
külla.
Kõduküla asub Rõngu/Elva/
Rannu lähikonnas Tartumaal,
külas elas 2011 rahvaloenduse
andmetel 115 inimest. Külavanemaks on Helina Greenberg.
Kõduküla maadel olid varasemalt Rõngu aiandi marja- ja
viljapuuistandused, mis nüüdseks on kadumas. Külaelanikud

on ühisel jõul meeles pidanud
oma külast pärit kuulsusi – pink
on püstitatud endisele jalgrattakuulsusele Endel Ruubelile.
Ruubeli auks peetakse siiani igal
aastal ka Ruubeli rattarallit. Teise piirkonna olulise inimesena
on mälestuskivi paigaldatud
tuntud keelemehele Ivar Ivaskile.
Kohtumisel vestlesime pikalt
Rannu rahvamajas, kus elu kees
ka pühapäevasel päeval. Ka Tartumaal tehakse külade tasemel
sporti, neil toimub kord aastas
Külade Olümpia, mida kordamööda iga küla korraldab.
Meie rääkisime bussiliiklusest, volbritest, talgutest, matkaradadest. Väikekülades toimetavate inimeste mured-rõõmud
on sageli mingil moel sarnased,
seda hoolimata asukohast. Iga
põnev kontakt teeb elu huvitavamaks.

Kiili gümnaasium “Aasta kooli” konkursil
31. mail kuulutatakse kümne
konkureeriva kooli hulgast välja “Aasta kool 2019”. Konkureerimas on ka Kiili gümnaasium.
Et lehe trükkimineku ajaks polnud tulemused veel teada, vastab Kiili Lehe küsimustele gümnaasiumi tehnoloogiaõpetaja,
konkursil osalemise üks initsiaatoritest Alar Pikkorainen.

Nagu iga osavõtja kool, tahaks hinnata ikka heaks, ehkki
hindamine on žürii ja publiku
töö. Meie astume starti lootuse
ja optimismiga nagu sportlane,
kes on trenni teinud, aga alles
finiš näitab, kel ei vedanud tuule suunaga, kel kärises ujumistrikoo või ununes laskemoon
starti.

Mida kujutab endast konkurss
“Aasta kool 2019”?
“Aasta kool” on Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt välja kuulutatud Aasta Õpetaja
konkursi üks kategooriatest,
mille eesmärk on esile tõsta ja
väärtustada haridustöötajaid ja
hariduse toetajaid. Konkursil
osalemiseks peab iga osavõtja
esitama oma koolist kuni kaheminutilise video, kus näidatakse õpilaste ja õpetajate vahelisi
toetavaid suhteid, lisaks kuni
kümnest pildist koosneva pildigalerii, millest ei puudu ka kooli sümboolika ja 1–5 lausest
koosneva kaaskirja.

Millised on Kiili gümnaasiumi
konkursitöö tugevamad küljed?
Kuna me ei tea, mida teised
on esitanud, vaid mõni kool on
avalikustanud oma video (kuid
klipp on vaid osa konkursist),
siis ei oska ennustada. Võime
vaid naljaga pooleks öelda, et
meil ongi vaid tugevad küljed.
Näiteks ilmselt on meil üks lühemaid kaaskirju – mis koosneb
vaid ühest lausest; värskelt selle õppeaasta alguses korrastatud koolistiil; nõuetekohaselt
täpselt kaheminutiline video,
mis helindatud tuliuue Kiili
koolist jutustava lauluga ja lõpuks – arvatavasti pole teistel
klipis sellise kategooria peaosatäitjat, keda on just pärjatud Kii-

Milliseks hindate Kiili gümnaasiumi võimalusi?

Tehnoloogiaõpetaja Alari Pikkorainen oli üks neist, kes ergutas
kolleege-õpetajaid ja õpilasigi
osalema konkursil “Aasta kool
2019”.

li valla Aastate teoga. Nimelt
mängib klipis peaosa kooli kunagine direktor Hillar-Endel
Põldoja.

Pildistamas on abiturient Helli Aas, kes oli ka üks Kiili gümnaasiumi
“Aasta kooli” konkursile minemise toimekatest toetajatest.

Kes on lähikonkurendid?
Võib-olla Võru gümnaasium,
aga nagu öeldud, ei ole kõik finalistid oma töid veel avalikustanud ja kaaskirju ning pildialbumeid tõenäoliselt ei näidatagi. Avalikuks hääletamiseks seati klipid üles 20. mail portaalis
Novaator. Kes on lähikonkurendid, saate ise Novaatoris otsustada, nagu ka omade poolt hääletada.

Mida annaks Kiili gümnaasiumile “Aasta kool” tiitel?
Kõigepealt seda, milleks see
konkurss on ellu kutsutud – et
väärtustada õpetaja elukutset,
sest Eesti õpetaja maine parandamine on eestikeelse hariduse
säilimiseks lihtsalt hädavajalik.
Uusi õpetajaid ei kasva peale.
Loomulikult on oluline tõsta
ka Kiili gümnaasiumi nähtavust
pildil – häid, eriti reaalainete

õpetajad vajab täna iga kool ja
mõistagi tullakse parema meelega kollektiivi, mis tuntud ning
kel üldsuse silmis parem kuvand. Kolmandaks liidab ja
ühendab kooli edukus nii kogukonda, õpilasi kui õpetajaid. Samamoodi kui väikerahva võidud
Eurovisioonil või olümpial. Ja
meie kool ongi meie rahvas. Küll
väga väike, pisike peotäis, aga
oma. Meie kiilikad.

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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Foto: Ülo Russak

President kallistas Lonnit ja Sonnit.

Kersti Kaljulaid külastas
Luige laata
Kiili vallas, Metsakitse talus teevad nii mõnedki Tallinna Liivamäe lasteaia lapsed esimese lähema tutvuse loomadega.

Šeflus, mis paneb kõigil
silmad särama

Oli vanasti üks kole sõna – šeflus. Kes seda sõna mäletab, mäletab ehk sedagi, et see
šeflus oli üks kole värk.
Linnarahvas – algkoolijutsidest töötavate pensionärideni –
aeti sundkorras linnast välja
maale, kolhoosnikele appi kartulit võtma, heina- või muud
põllutööd tegema.
“On alles šeff, tal on nii suured sarved ja ise on ta nii karvane,” seletab hele poisihääl karjaaediku ääres teistele omasugustele. “Ja oina sarved on nii
suured ja kõverad – ei tahaks temaga puksida,” arvab keegi plikatirtsudest. “Aga hobune on ikka kõige targem,” teab täpselt
üks noorsand ja viskab pestud
porgandi hobuse suunas.
“Lapsed, loomadele toitu visates vaadake, et keegi pihta ei
saaks. Kas teie tahaksite, et teid
kapsaste ja porganditega loobitakse,” sekkub autoriteetne
naishääl laste heledasse rõõmsasse melusse.
Andres Seepter, Metsanurga
küla Metsakitse talu peremees,
ainult muigab vaadates laste
rõõmu ja kapsaste-porgandite
lendu üle elektrikarjuse loomade poole. Bussitäis väikesi šeffe,
Tallinna Liivamäe lasteaia vanemate rühmade lapsi on oma
õpetajate ja abiõpetajatega karjaaia taga täiega toimetamas.
Isegi lasteaia juhataja on tähtsamad toimetused linna jätnud
ja loobib koos lastega porgandeid.
Biojäätmed tallu
“Algas meil see “šef lus”
kolm-neli aastat tagasi,” meenutab juhataja Imbi Pajula.
“Lasteaial oli probleem: kuhu
panna biojäätmed. Mina pole
aga seda meelt, et peaksime toidujäätmed ära viskama. Siis tuligi mõte tuua toidujäätmed siia,
talust saadetakse puhtad nõud
jälle tagasi.”
Metsakitse talu valiti just selle pärast, et talu noorperemees,

Fotod: Ülo Russak

Metsakitse talu peremehed, pärisperemees Andres ja noorperemees
Geron Seepter.

Geron, käis siis Liivamäe lasteaias. Ja tehingut tehes lepiti talu ja lasteaia vahel kokku, et
kord aastas, kevadel, tulevad
lapsed tallu külla, vaatama kuidas loomad aastaga kasvanud
on. Ja igal aastal, lasteaia sünnipäeval, 7. juunil laadib taluperemees Andres Seepter mõned
loomad – mägiveised, lambad ja
poni – auto järelkärusse ja sõidab koos aedikutega linna. Sünnipäevapeole.
“Siis ei ole ainult meie omad
lasteaialapsed loomadega sinasõprust loomas, loomaaeda kogunevad kogu ümbruskonna
lapsed vaatama, rõõmu jagub nii
suurtele kui väikestele,” räägib
juhataja sünnipäevapeost, kus
teinekord ka paabulind uhkelt
ringi kõnnib.

Kõige kodusemalt tunneb
end lastega mägiveise lehm
Möö. “Tema kasvas emata, söötsime lutipudelist. Jalutab teine
nüüdki vahel vabalt koduõues,”
kõneleb Andres Seepter lastele.
Loomad nähtud, minnakse
hulgakesi linde uudistama.
Neidki siin jagub – kanad, jooksupardid, paabulinnud. “Üks,
kaks... kaksteist,” loeb keegi
tarkpea kanakarja kokku.
Rebane võtab matti
“Õige!” kinnitab taluperemees.
Aga veel eelmisel nädalal oli
karjas kokku 20 kukke-kana. Rebane käis nädalavahetusel matti võtmas, murdis kaheksa lindu maha. Paabulinnud jalutavad seni veel uhkelt õues ringi.
Ja jookuspardid jooksevad.

“Šoti mägiveiseid on mul tegelikult 70 ringis,” kutsub peremees Andres lapsi teisele karjamaale. Sõidetaksegi. Noorperemees Geron isa Andresega teejuhina ees ja lasteaialapsed bussiga järgi.
Ja seal nad ongi, suurel karjamaal 70 suurt looma.
“Viis aastat tagasi Pärnust
ostsin,” teatab peremees. Firmal, kes Pärnu linna mereäärsel karjamaal loomi karjatas,
läks midagi valesti, satuti majandusraskustesse.Ja veisekari
pandi müüki. Metsakitse talu
võitiski pakkumise.
“Tegelikult hoidsin neil varemgi silma peal, oli näha, et kari on alatoidetud. Ostsime heina, Pärnus käies viisime Geroniga loomadele alati lisasööta,”
kõneleb peremees. Nüüd on kari kosunud 70 loomani, vasikad
veel lisaks, iga päev sünnib neid
lisaks.
Kari on kasvanud nii jõudsalt,
et talu omaenda kodulähedastest maadest jääb loomadele väheks. Nii renditaksegi maid teisteltki maaomanikelt.
“Ega igaüks maa eest kallist
hinda küsi,” räägib peremees
ärisaladustest. Mitmed pered on
tulnud ja palunud – karjatage ka
meie heinamaadel, hoidke maa
puhas. Vilja igaüks kasvatada ei
taha – loomadel ja hästihooldatud karjamaadel pilk lausa puhkab.
Muidugi ei saa uurimata jätta, palju Seepterite pere loomakasvatusega tulu teenib?
“Praegu olen raha ainult sisse pannud,” kinnitab taluperemees, kelle põhisissetulek tuleb
logistikafirmast. Aga ükskord
loodab värske loomapidaja karja nii suureks kasvatada, et see
annab nii töökoha kui sissetuleku. | Ülo Russak, kiili@harjuelu.
ee

Reedel, 10. mail külastas president Kersti Kaljulaid Kiili vallas Luigel toimuvat traditsioonilist maaelu näituslaata. Nagu
kinnitas ürituse peakorraldaja
Koit Põld, on Kaljulaid esimene
Eesti Vabariigi president, kes
laata ametlikult külastanud on
(Arnold Rüütel väisas Luiget
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehena).
Esimesena tervitasid saabunud külalist ürituse maskotid,
lehm Lonni ja sokk Sonni. Siis
juhatas peakorraldaja Koit Põld
auväärse külalise laadakauplejate tihedale telkide alleele. President leidis iga kauplejaga kiiresti ühise keele: ega piibeleht
pole karulauguga kogemata sassi läinud, uuris ta karulaugupestoga kauplevalt Treppoja Sahvri peremehelt; kas moosipiru-

kad lähevad ka tänapäeval paremini kui lihapirukad, tahtis ta
pagaritelt teada; kas Peipsi äärest tasub ikka merelinna Tallinna külje alla kalaga kauplema tulla, oli presidendil jutuks
Peipsi-äärsete kaluritega.
Pikalt peatus Kersti Kaljulaid
ka looma- ja linnukasvatajate
avaras telgis, kus tal ei jäänud
ka kanad katsumata ja vasikas
silitamata.
“Meie president on üllatavalt
hea suhtleja, olgu tegu siis kahe- või neljajalgsetega,” kommenteeris Koit Põld.
Kolm päeva, reedest pühapäevani kestnud maaelu näituslaadal oli väljas enam kui 300
eksponenti-kauplejat, laada külastatavus jäi halbade ilmade
tõttu varasematele aastatele natuke alla. | Ülo Russak

Põnev spordipäev
Esmaspäeva, 13. mai hommikul toimus Kiili gümnaasiumi
staadionil traditsiooniline, lasteaia viimaste rühmade ja kooli esimeste klasside ühine spordipäev. Olümpia, nagu mõnest
lapsekilkest tähsalt kostis. Rõõmu, põnevust ja kaasaelamist oli
palju.
“Lasteeaiast oli seekord osalemas 70 last, koolist pidi tulema 75, nii et ligi 140 neid lapsi
staadionil ka oli,” kinnitab lasteaia juhataja Maibi Rikker.
Ellu kutsuti see ühine spordipäev kolm aasta tagasi, kui
lasteaias arvati, et miks ei võiks
vanemate rühmade lapsed,
peatsed kooliminejad, kohtuda
spordiväljakul esimeste klasside õpilastega – on ju nemadki
valdavalt kooli läinud siitsamast
lasteaiast. Nii et sõbrad ja endised mängukaaslased kõik.

Olgu sõber või kunagine
mängukaaslane – staadioni pendelteatejooksus ega pallijooksus keegi armu ei saanud – kõik
pidid täie eest pingutama. Mati
Tabur, kooli liikumisõpetaja, jälgis suure häälekõvendajaga
staadioni keskel, et tähtsal jõukatsumisel kõik ikka reeglitest
kinni peaks. Teda assisteerisid
õpetajad Tiiu Tamm ja Angelika Linnamägi. Kaotajaid selles
võistluses polnud, peatsed kooliminejad tutvusid tulevaste
koolikaaslastega.
Sügisel läheb lasteaias kooli
75 last, lasteaeda tuleb lahkunute asemel aga 100 last vastu
võtta. Terve uus rühm.
“Oleme pidevalt kasvav lasteaed!” teab juhataja Maibi Rikker.
Aga eks ka probleemid kasva
koos lasteaiaga. | Kiili Leht
Foto: Ülo Russak

Spordipäeval.
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Erihoolekandeteenus nüüd
lihtsamalt ja kiiremini
TEAVE

Kristi Kähär
sotsiaalkindlustusameti erihoolekandetalituse juhtumikorraldaja

Erihoolekandeteenused on
mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes vajab juhendamist, nõustamist, kõrvalist abi, hooldust ja/või järelevalvet. Teenus võimaldab inimesel säilitada elukvaliteeti ja
tulla iseseisvalt toime või arendada toimetulekut vastavalt vajadustele ja võimetele. Toetavaid erihoolekandeteenuseid
võib saada oma kodus. Samuti
võib toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenust ning
ööpäevaringset erihooldusteenust saada teenuseosutaja pakutud elupinnal.
Mitte kõik psüühikahäirega
inimesed ei vaja erihoolekandeteenust. Teenust on tarvis, kui
inimesel esineb psüühikahäirest
tingitud riskikäitumine või ta
vajab rohkem toetust ja kõrvalabi, mida teised sotsiaalhoolekande teenused ei paku
Lühem teekond
1. aprillil jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus. See
võimaldab raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel saada erihoolekandeteenuseid, pöördudes
otse sotsiaalkindlustusameti
juhtumikorraldaja poole. See
muudatus lihtsustab erihoolekandeteenuste saamise teekonda. Enam ei tule teenuse taotlemisel esitada selliseid lisadokumente nagu rehabilitatsiooniplaan või psühhiaatri hinnang. Erihoolekandeteenuse ja
inimese toetusvajaduse hindamist ning inimese nõustamist
viivad 1. aprillist läbi sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad. Varem võis teenuse saamiseks vajalike dokumentide
kogumine kesta 3–4 kuud. Kõik
sõltus sellest, kui kiiresti leiti

JUHTUMIKORRALDAJAD HARJUMAAL JA TALLINNAS
• Agnes Sõlg, 5301 0899, agnes.solg@sotsiaalkindlsutsamet.ee
• Eduard Gusarov, 5309 1701, eduard.gusarov@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Jana Ravell 5193 4748, jana.ravell@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Kirke-Anneli Kuld, 5192 0299, kirke-anneli.kuld@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Kristi Kähär, 5307 2506, kristi.kahar@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Kristiina Noor, 5306 9610, kristina.noor@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Terje Luude, 5196 7022, terje.luude@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kristi Kähär.

aeg rehabilitatsioonimeeskonna juurde ning millal valmis rehabilitatsiooniplaan või kui ruttu saadi aeg psühhiaatri vastuvõtule. Nüüd teeb juhtumikorraldaja teenuse saamise otsuse
40 tööpäeva jooksul.
Toetusvajaduse hindamisel
kasutatakse toetus- ja abivajaduse hindamisvahendit. Hindamisel tuginetakse andmetele,
mis leiduvad teenust taotleva
inimese kohta riiklikes andmebaasides. Inimese toetusvajadust hinnatakse seitsmes eluvaldkonnas, mis on elukvaliteedi tagamiseks vajalikud: sotsiaalsed suhted, vaimne tervis,
füüsiline tervis, hõive ja õppimine, vaba aeg ja huvitegevus,
elukeskkond ja igapäevaelu toimingud.
Teenuse vajaduse väljaselgitamisse kaasatakse alati abivajaja ise, tema lähedasi ja teisi
olulisi võrgustiku liikmeid. Enne inimesega vestlemist vaadatakse üle kogu juhtumikorraldajale kättesaadav informatsioon
inimese tegevusvõime kohta,
mis on seotud hindamise teemade ja eluvaldkondadega. Selline info võib olla individuaalne
arengukaart haridussüsteemis,
teenuseosutajate kokkuvõtted
ja hinnangud, töövõime hinnangud, varasemad rehabilitatsiooniplaanid, puude taotlemisel
esitatud hinnangud ja lubatud
terviseinfosüsteemi andmed
diagnoosi kohta. Suheldakse ka

LIGI 3000 HARJUMAA TRENNILAST SAAB OMA SPORDIKLUBILE
ESMAABIKOHVRI
Laste- ja noortespordi edendamise konkursile “Sajaga spordi eest”
laekus ligi 460 sooviavaldust, mille seas oli treeninggruppe igast
Eesti maakonnast ja rohkem kui 30 spordialalt. Harjumaalt pääses
saja väljavalitu sekka 15 spordiklubi, kus käib trennis 2750 last ja
noort.
Kõige enam kohvreid läheb Harjumaal välja jagamisele noortele
jalgpalluritele, kergejõustiklastele, võrkpalluritele, ujujatele aga ka
judokatele ja käsipalluritele.
Üle-eestilise Benu Apteegi terviseprojekti raames saavad 100 noorte spordikooli või -klubi omale kiire ja adekvaatse esmaabi andmiseks hästi varustatud esmaabikohvri.
Benu apteekrid on treeningruppide esmaabikohvreid komplekteerides silmas pidanud nii kõige nooremate sportlaste kui ka tippu pürgijate vajadusi. Kohver sisaldab leevendusvahendeid kõikidele sagedastematele spordiga seotud tervisemuredele: külma- ja soojageele, spreisid, puhastus- ja haavahooldusvahendeid, erineva funktsiooniga plaastreid, teipe, elastiksidemeid, valuvaigisteid ning krambivastaseid ja seedeprobleeme lahendavaid tooteid.
Esmaabikohvrit said taotleda erinevate spordialadega tegelevad
treeninggrupid, kus treenivad lapsed ja noored vanuses 3–16 eluaastat. Kõigi laekunud soovide seast valis žürii välja 100 treeningruppi
või klubi, kes saavad endale isikliku esmaabikohvri. www.sajagaspordieest.ee.

omavalitsusega ja uuritakse varasema teenuste kasutamise
kohta. Olemasolevaid andmeid
täiendatakse hindamise käigus
otse inimeselt ja/või tema lähedastelt saadud informatsiooniga hetkeolukorrast.
Pakume tuge!
Hindamise käigus selgub, kui
palju vajab inimene tuge erinevates eluvaldkondades. Tuginedes kogutud andmetele, otsustab juhtumikorraldaja, kas inimese toimetuleku tagamiseks
on vaja just erihoolekandeteenust või saab abi tagada ka teiste sotsiaalhoolekande meetme-

tega. Sellisel juhul seostab juhtumikorraldaja inimese teiste
sotsiaalhoolekande organisatsioonide või kohaliku omavalitsusega, kes saavad inimesele
pakkuda vajalikku abi. Ühtlasi
teavitab juhtumikorraldaja kohalikku omavalitsust sotsiaalhoolekande abi vajavast inimest. Toetusvajaduse hindamisel kogutud info edastab juhtumikorraldaja teenuseosutajale.
Sellele tuginedes planeerib teenuseosutaja inimesele esmased
tegevused ja koostab personaalse tegevusplaani.
Erihoolekandeteenustel olevat inimest juhendatakse, toe-

PALJU ÕNNE

tatakse ja abistatakse, et ta tuleks toime igapäevaelus vajalike tegevustega ja ühiskonnaelus
osalemisega. Korraldatakse väljasõite, osaletakse näitustel,
käiakse teatris ja kinos. Tehakse käsitööd ja aiatöid. Inimene
osaleb vastavalt oma võimetele
teenuse tegevustes maksimaalselt ise.
Mis toimub Harjumaal?
Toreda näitena võib välja tuua
ühe Harjumaa teenuseosutaja,
kes pakub sellest kevadest erihoolekandeteenustel olevatele
inimestele aiatööd. Nimelt andis kohalik omavalitsus neile
kasutada osa aiamaast, kus tegevusjuhendajad hakkavad koos
teenuste saajatega kasvatama
aiasaadusi. Põld on juba küntud
ja taimed toas pottides eelkasvamas!
Harjumaal on hetkel 38 teenuseosutajat, kelle nimekirja
leiab sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt. Erihoolekandeteenust saab taotleda sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses
või juhtumikorraldaja juures
(aeg tuleb eelnevalt kokku leppida), elektroonselt iseteenindusportaalis eesti.ee, e-posti
teel aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee või kirjalikult
posti teel. Taotluse blankett
asub sotsiaalkindlustusameti
kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Sotsiaalkindlustusamet julgustab kõiki Harjumaa inimesi,
kes vajavad juba nüüd või tulevikus erihoolekandeteenuseid
või kelle hoole all on keerulise
käitumisega ja suure hooldusvajadusega lähedane, võtma
ühendust Tallinna sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatega.
Kohe teenusele saamiseks
taotlust esitama tingimata ei
pea, küll aga jagame hea meelega informatsiooni.

Ka Paeknasse naabrivalve piirkond
Eelmisel nädalal allkirjastati
Kiili Vallavalitsuses uue naabrivalve piirkonna leping.
Lepingule andsid allkirja vallavanem Aimur Liiva, Lääne-Harju politseijaoskonna juht
Veiko Randlaine, naabrivalve
piirkonna sektorivanem Marek
Vainola ja MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.
Uus naabrivalve piirkond loodi Paeknasse ja vastne sektorivanem Marek Vainola, kes on ka
abipolitseinik, võttis naabrivalve piirkonna loomise vajaduse
kokku järgmiselt: milleks oodata kui juhtub, parem on ennetada.
Naabrivalve mudel ongi üks
paljudest kuriteoennetuse tõhusatest tööriistadest.
Sündmus on kajastatud ka
Facebooki grupis “Kiili valla elanikud”. | Marek Väljari, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

Foto: erakogu

SÜNNIPÄEVAD MAIS
93 Linda Plado
89 Kalju Lepisk
88 Haja Leidmaa
84 Valentin Abranin
84 Alina Kotelnikova
84 Helgi Taim
83 Taisa Ringinen
81 Oxana Dobrynina
81 Taimi Pihl
80 Nelli Maklõgina
77 Mirdza Harjo
77 Peep Kildjer
76 Valdu Nellis
75 Liudmila Osechkina
75 Meta Puhm
75 Jaak Puura
75 Larissa Radkova
70 Tiina Niinre
70 Sirje Remmel
70 Maie Vainomees
65 Helve Mehilane
65 Tiia Mänd
65 Olev Rebane
MEIE VALDA SÜNDISID
29. aprill Riido Mäe, palju õnne,
Madli ja Oliver Mäe!
3. mail Franco Valler, palju õnne,
Liise Vares ja Henry Valler!
5. mail Mirely Heinmäe, palju õnne, Mai-Liis Tint ja Klenn Heinmäe!

Marutaud on
100% ennetatav
Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid
selle staatuse säilitamiseks on
oluline roll lemmikloomade
vaktsineerimisel. Veterinaar- ja
Toiduamet (VTA) teostab kaks
korda aastas metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist,
kuid ka koerad ja kassid peavad
olema vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu
osakonnajuhataja Harles Kaup
rõhutab, et lemmikloomad peavad olema regulaarselt vaktsineeritud. “Haiguse ärahoidmiseks tuleb pöörduda loomaarsti poole ning lasta vähemalt
kord kahe aasta jooksul kass või
koer marutaudi vastu vaktsineerida.” Vaktsiin on kõigile tasuta.
“Riik toetab marutaudivastast
vaktsineerimist tagades volitatud veterinaararstidele vaktsiini ning süstiks vajalikud vahendid,” lisas Kaup.
Marutaud on levinud meie
naaberriigis, samuti on sellel
aastal marutaudi juhtumeid olnud Poolas, Rumeenias ja Türgis. Eelmisel aastal tuvastati
juhtum Leedus. “Kuna inimesed
reisivad palju, siis võib juhtuda,
et haigus tuuakse kaasa välisriigist.” Marutaudist tingitud inimeste surmajuhtumid on suures osas seotud koerahammustusega.
“Sel aastal oli juhtum Norras,
kus suri noor naine, kes oli välisriigis koeralt hammustada
saanud,” selgitas Kaup marutaudi ohtlikust. | Elen Kurvits, VTA
kommunikatsioonispetsialist

Fotol vasakult: Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine, Kiili vallavanem Aimur Liiva, Paekna naabrivalvesektori vanem Marek Vainola,
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Kiili piirkonnapolitseinik Enely Meho.

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee
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Vaelas toimus esimene Jüriöö jooks
27. aprillil oli päev, kus Vaela
spordiselts tähistas jooksusündmusega 676 aasta möödumisest
ajaloolisest jüriööst. Toimus esimene Jüriöö jooks Vaela terviserajal.
Elevust ja saginat tekitas laste start. Suur rõõm, et sportimisele kaasatakse aina rohkem ka
pere järelkasvu. Koos perega
veedetud lõbusa kvaliteetaja
tõttu kasvavad Vaelas terved,
aktiivsed ja rõõmsad mudilased!
Jüriöö jooksul läbisid noored
ehk kuni 12-aastased erineva
pikkustega distantse. Noorim
osavõtja oli üheaastane piiga.
Kokku osales lastejooksudes 38
tublit last. Kõik, kes lõpetasid,
said premeeritud medalite ja
diplomitega. Vaela külaseltsi
abiga oli lastel võimalus osaleda auhindade loosis.

Õhtu kulminatsioon oli Jüriöö teatejooks, kus olid moodustatud neljaliikmelised võistkonnad, üks liige pidi olema
naisterahvas. Stardis oli kuus
võistkonda. Oma võistkonnad
olid välja pannud Vaela spordiselts, Mõisaküla, perekond Kütt,
perekond Mäekivi, Sõmerlased
ning sõpruskond Team Võitjad
Kiilist.
Võistkondadel tuli läbida erineva pikkusega distantse.
Pikim jooksumaa oli peaaegu 1500-meetrine ja lühim peaaegu kilomeetrine.
Teatejooksu käik oli põnev:
esimese vahetuse kiireim osaleja tuli Mõisaküla võistkonnast.
Teise vahetusega muutus ka
jooksu liider, esimesena tegid
teatevahetuse võistkond Võitjad. Kolmas vahetus liidri seas

Fotod: Raul Svirgsden

3–4-aastaste mudilaste start.

muutust ei toonud, teiseks oli
tõusnud peale esimest vahetust
neljandana tulnud Vaela spor-

Teatejooksust osavõtjad.

diselts. Viimasele teatejooksu
etapile läks esimesena Team
Võitjad ja kohe nende kannul

Vaela spordiseltsi võistkond, kus
ankrute lahingus väljus võitjana Vaela spordiseltsi esindaja.

Reval Sport premeeris võitjaid
veekeskuse ja spordiklubi perepääsmega. | Kaupo Kütt

SPORDIUUDISED

Kiili vallarahva
12. sportmängud
Kiili vallarahva 12. sportmängud jätkusid viienda ala ehk vibulaskmisega. Korraldaja oli
Lähtse võistkond ning osales
kümme võistkonda. Võistkonnas oli kaks meest ja üks naine.
Toimus “Veretu vibujaht”. Rajale oli üles seatud seitse 3D sihtmärki, mida läbiti kaks korda.
Kindla võidu noppis külalisvõistkond Saku vald, koosseisus
Katrin Virula, Carl Robert Taimla ja Kristo Kent, kogudes 756
punkti. Tubli teise koha koha
698 punkti laskis välja Kangru
aleviku võistkond, koosseisus
Grete Kõrsmaa, Kaido Kõrsmaa
ja Margus Üürike. Kolmas koht
kuulus 690 punktiga Luige-Sausti võistkonnale, koosseisus Vaike-Astrid Kuusk, Vello
Kõhelik ja Eido Üksvärav.
Järgnesid neljanda kohaga
Kiili 1 684 punkti, viies Maksimaa 684 punkti, kuues Metsanurga 654 punkti, seitsmes Kiili 2 638 punkti, kaheksas Lähtse 630 punkti, üheksas Sõmerlased 624 punkti ja kümnes Vaela-Mõisaküla 434 punkti. Neil
puudus võistkonnas üks mees.
Individuaalne paremusjärjestus oli järgmine:
Naised: 1. Katrin Virula (Saku vald) 248 punkti, 2. Vaike-Astrid Kuusk (Luige-Sausti)
244 punkti, 3.–4. Grete Kõrsmaa
(Kangru) ning Merle Aun (Kiili
1) 234 punkti.
Mehed: 1. Kristo Kent (Saku
vald) 264 punkti, 2. Tõnis Laks
(Maksimaa) 260 punkti, 3. Kaido Kõrsmaa (Kangru) 258 punkti, 4. Taavi Suurkivi (Lähtse) 250
punkti.
Võistkondlik paremusjärjestus viie ala järel:
1. Kiili 1 44 punkti, 2. Kiili 2
44 punkti, 3. Luige-Sausti 41
punkti, 4. Lähtse 41 punkti, 5.
Saku vald 38 punkti, 6. Nabala
-Paekna 37 punkti, 7. Kangru 37
punkti, 8. Maksimaa 36 punkti,
9. Vaela-Mõisaküla 31 punkti,
10. Metsanurga 30 punkti, 11.

Harjumaa meistrivõistlustel korvpallis saavutas Kiili SK meeskond kolmanda koha.

Kiili vallarahva 12. sportmängude viienda ala ehk vibulaskmise esikolmik.

Kiili Noored 29 punkti, 12. Sõmerlased 28 punkti ning 13. Päikesemajad 12 punkti.
NB! Järgmised alad: kuues
laste kombineeritud teatevõistlus ja seitsmes täiskasvanute
kombineeritud teatevõistlus toimuvad 9. juunil kell 11 Kiili
gümnaasiumi staadionil.

Korvpall
Harjumaa 2019. aasta meistrivõistlustel korvpallis (peeti
Kuusalu spordikompleksis) võitis Kiili SK meeskond kolmanda
koha ehk pronksmedalid. Osales neli meeskonda. Esimeses
mängus kaotati valusalt viimase sekundi viskest 28:30 Rae
Koss / Hansaviimistlus meeskonnale. Seejärel võideti küll
40:33 Rae Koss meeskonda, kuid
viimases mängus kaotati 24:32
Tallinnsalu meeskonnale. Võistkonnas mängisid Indrek Kaarlep, Siim Palu, Karl-Erik Glück,
Mikk Rannik, Stefan Vaaks, Karmo Kõivutalu ja Milvert Vaaks.
Tallinna Kossuliiga B-divisjoni testturniiri (kohad 17–24)
viimastes mängudes kaotas Kiili SK meeskond kodusaalis 64:68
Omniva meeskonnale (Ott Põldsaar 16 punkti, Priit Allikas samuti 16 punkti, Kaarel Loo 11
punkti). Võitis aga kodusaalis

70:48 Eurofasteners meeskonda (Kris Pulver viskas 22 punkti, sünnipäevalaps Allen Talviste 20 punkti, Janek Zhurba 11
punkti ja Siim Palu 10 punkti).
Olybet naiste meistriliiga
võitjaks krooniti teist aastat järjest Tallinna Ülikooli naiskond,
võites finaalseerias 3:1 Tartu
Ülikool / Kalev naiskonda. Viimaseks jäänud neljandas mängus, mille Tallinna Ülikool võitis 90:75, viskas Birgit Piibur
võitja naiskonna kasuks 15
punkti, võttis kolm lauapalli, andis seitse resultatiivset söötu,
tegi kaks vaheltlõiget ja kaks
pallikaotust.
Janett Perv ja Audentese
spordiklubi naiskond saavutasid neljanda koha.
Meesseeniorite Eesti meistrivõistlustel 50+ vanuseklassis
tuli kõik mängud võitnud Wombat 50 meeskonna koosseisus
Eesti meistriks Ott Põldsaar. Vähe sellest, 45+ vanuseklassis
võitis Ott meeskonnaga Setu
Sauna Selts hõbemedali.

Võrkpall
Harjumaa 2019. aasta meistrivõistlused võrkpallis toimusid
28. aprillil Kiili spordihallis.
Kiili valla võistkonnad võitsid kamba peale neli komplekti

medaleid. Naistest (osales kuus
võistkonda) tuli Harjumaa
meistriks Peetri spordiklubi
naiskond. SK Tats 1 naiskond,
koosseisus Maria Säästla, Johanna Maar, Regina Johanson, Mailis Pajumägi, Mairit Pajumägi,
Triinu Lamp, Brittany Tool, Kaili Laanemets, Äli Leontjev, treener Marit Laidroo, saavutas teise koha ja auhinnalise kolmanda koha saavutas Kiili SK 1 naiskond koosseisus Marika Raiski,
Maarja Kapsi, Liisa Peep, Piia
Laus, Raili Sõna, Margot Pähn.
Palju õnne! Kiili SK 2 naiskond
saavutas neljanda koha ja SK
Tats 2 naiskond kuuenda koha.
Meestest (osales viis võistkonda) võitis Harjumaa meistritiitli aastase vaheaja järel Kiili SK
meeskond, koosseisus Kristo
Meius, Ahto Tuuling, Erik Mäekivi, Taavi Kallas, Henry Oro,
Andres Kärner, Marek Sahtel ja
Rauno Riiner ning hõbemedali
võitis SK Tats meeskond koosseisus Karl Erik Villems, Urmas
Niklus, Sten Perillus, Nils Erik
Rühka, Siim Lomp, Lauri Luup
ja Karmo Saviauk.

Discgolf
Rae valla mängude discgolfi
võistlusel saavutas Kiili valla
võistkond koosseisus Marita Pir-

Harjumaa meistrivõistlustelt võrkpallis ehk Kiili valla võistkondade-medalistide ühispilt.

nipuu, Ott Kivisalu, Margus
Kozerenko, Tauri Nikkari tubli
kaheksanda koha.

Orienteerumine
Eesti meistrivõistlustel orienteerumisjooksu lühirajal saavutas M35 vanuseklassis Dag Ainsoo 11. koha ja M40 vanuseklassis Erki Kriks 12. koha

Kergejõustik
TV 10 Olümpiastardi 2019.
aasta Harjumaa kolmas etapp,
Kose staadion: PN 1000-meetri
jooksu esikoht Romet Ridalaan
3.11,4. Ramon Ridalaan 14. koht
ajaga 3.41,4.
TV 10 Olümpiastardi 48.
hooaja neljas etapp, Kadrioru
staadion: PN 1000-meetri jooks
neljas koht Romet Ridalaan ajaga 3.16,16.

Jalgrattasport
Filter Maanteekarikasari teine etapp Elva 33. Rattapäev 87,2
kilomeetris esikoht Markus Pajur, 12. koht (M45 vanuseklassi
1. koht) Tõnno Palm.

Kabe
Eesti meistrivõistlused
100-ruudulises välkkabes meeste esikoht ja kuldmedal Urmo Ilves. Naiste üheksas koht Emilia
Kello. Eesti meistrivõistlused
100-ruudulises kiirkabes meeste neljas koht Urmo Ilves.
Nupuklubi ja Tabasalu kabeklubi lasteturniir vene kabes
ehk 7. Kukesamm: 1. Emilia Kello, 4. Maik Ott Eber, 6. Mattias
Laurits, 7. Rafael Korjus, 11.
Georg Kello, 12. Tambet Pang,
34. Devid Sepp, 39. Kristo Maalust. | Kaupo Kütt
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TEAVE
RAHA ARVUDES
• Eesti Panga statistika kohaselt võeti tänavu märtsis Eestis sularaha
välja keskmiselt 87 000 korda päevas ja maksti sisse keskmiselt
14 000 korda päevas.
• Igas kuus tehakse Coopi kaupluste kassades ligi 30 000 sularaha
väljavõtmise tehingut.
• Pea pooled Coopi kaupluse ostudest tehakse sularahas, sularahatehingute osakaal on suurem väikestes asulates.
•Eesti pankadel on kokku 45 sularahaga arveldavat pangakontorit ja
211 sularaha sissemaksete automaati, millele lisanduvad enam kui 300
Coopi kauplust suurendavad sissemakse võimalusi üle 2 korra. Eelkõige suureneb sissemakse võimaluste arv väljaspool suuri linnasid.

Coopi kauplustes nüüd
sularaha sissemaksed
Coop Pank avas teisipäeval,
21. mail sularaha sissemaksete
teenuse ligi 140 Coopi kaupluses. Suve keskpaigaks saavad
panga era- ja ärikliendid raha
arvele panna juba rohkem kui
300 Coopi kaupluses, mistõttu
kasvab sularaha sissemakse
kohtade arv üle Eesti enam kui
kaks korda.
Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink rääkis, et kuna enamik Eesti pankade kontoreid on viimastel aastatel lõpetanud sularahaga arveldamise ja sissemakse võimalustega
pangaautomaate on väljaspool
suuremaid linnu vähe, siis peavad kliendid täna sularaha arvele panemiseks sõitma tihti
kümneid kilomeetreid. “Lahendame selle probleemi, sest suurendame sularaha sissemakse
kohtade arvu üle Eesti enam kui
kaks korda,” lausus Rink.
Tema sõnul näitab statistika,
et sularahaga arveldamine on
Eestis jätkuvalt väga levinud –
pea pooled Coopi kaupluste ostudest tehakse sularahas. “Sularaha väljamakse teenust kasutatakse Coopi kaupluse kassades igakuiselt ligi 30 000 korda ehk keskmiselt 1000 korda
päevas. Sularaha sissemakseid
pakkudes astume järgmise sammu,” lausus Rink.
Coop Pank avab sularaha sissemaksete teenuse 21. mail 138
kaupluses. Järk-järgult liidetakse süsteemiga rohkem kauplusi
ja hiljemalt suve keskpaigaks
toimib teenus enam kui 300
Coopi kaupluses üle Eesti.
Täpsema sularaha sissemakset võimaldavate kaupluste nimekirja leiate www.cooppank.
ee/sula.
Koostöös Eesti Väike- ja
Keskmiste Ettevõtjate Assotsiat-

siooniga (EVEA) läbi viidud küsitlus näitas, et ligi 70% vastanute jaoks on sularaha sissemakse võimaluste vähesus
probleem. “Ligi 80% ettevõtjatest on vajanud sularaha sissemakse võimalust viimase aasta
jooksul ning umbes pooled vajavad seda teenust vähemalt
kord kuus. Pooled vastanud väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad sooviksid ka, et sissemakse võimalus oleks lähemal kui
täna. Loodan, et Coopi kauplused saavad neile heaks lahenduseks,” sõnas EVEA president
Heiki Rits.
Sularaha sissemakse toimib
kaupluse kassas sama lihtsalt
nagu pangaautomaadis. Klient
ulatab sularaha müüja kätte, sisestab oma pangakaardi makseterminali ja kinnitab summa
PIN-koodi sisestamisega. Müüja ulatab seejärel kliendile sissemakset kinnitava kassatšeki.
Teenust saavad kasutada ainult Coop Panga era- ja ärikliendid, sest sularaha kantakse
kliendi Coop Pangas asuvale arveldusarvele.
Coop Panga erakliendid saavad arvele panna kuni 1000 eurot päevas ja 2000 eurot kuus.
Coop Panga ärikliendid saavad
kontole kanda kuni 1000 eurot
päevas ja 10 000 eurot kuus. Raha jõuab arvele hetkega ja on
koheselt kasutatav. Arvele saab
panna ka münte.
Coop Panga arvelduspaketiga liitunud klientidele on teenus tasuta. Teistele Coop Panga klientidele kehtib teenustasu 2 eurot + 0,5% sissemakstavast summast. Teiste pankade
kliendid, kes soovivad teenust
kasutada, peavad avama arvelduskonto Coop Pangas ja tellima pangakaardi.

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 16.05.2019 määrus nr 5 “Kiili Vallavolikogu
22.01.2015 määruse nr 2 “Tunnustamise kord Kiili vallas” muutmine”.
Kiili Vallavolikogu 16.05.2019 määrus nr 6 “Kiili Vallavolikogu
19.03.2015 määruse nr 7 “Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetamise
kord Kiili vallas” muutmine”.
Kiili Vallavolikogu 16.05.2019 määrus nr 7 “Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Kiili vallas”.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
23. APRILL 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 150 Kasutusloa väljastamine ehitisele (ridaelamu) Põllu tänav 10, Kiili alev.
30. APRILL 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 155 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kaljula tee 12, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 156 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Sõlme, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 157 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 32, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 158 Kasutusloa väljastamine ehitisele (korterelamu) Peetri tee 13, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 159 Kasutusloa väljastamine ehitisele (korterelamu) Peetri tee 11, Vaela küla.
7. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 167 Kasutusloa väljastamine ehitisele (korterelamu) Põllu tn 13, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 168 Kasutusloa väljastamine ehitisele (korterelamu) Põllu tn 15, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 169 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kadaka tee 14, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 170 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Olevi tn 14, Luige alevik.
14. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 171 Projekteerimistingimuste määramine rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks tee nr 304009 Tamme-Kangru tee, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 172 Kasutusloa väljastamine ehitisele (korterelamu) Peetri tee 9, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 173 Kasutusloa väljastamine ehitisele (korterelamu) Peetri tee 15, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 174 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Aru tn 12, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 175 Lähtse külas Vanatoa kinnistu I detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
21. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 180 Ehitusloa väljastamine ehitise (abihoone) püstitamiseks Masti tn 2, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 181 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kadaka tee 26, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 182 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Oja, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 183 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Sausti tee 1a, Kiili alev.
KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
23. APRILL 2019

Vallavalitsuse korraldus nr 154 Keskkonnamõju hindamise mittealgatamine, Luige-Kangru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine.
30. APRILL 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 160 Katastriüksuse jagamine, Veski tn 3
Vallavalitsuse korraldus nr 161 Katastriüksuse jagamine, Kurna tee 7
Vallavalitsuse korraldus nr 162 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, OY Pyrolla.
Vallavalitsuse korraldus nr 163 Puuraukude asukoha kooskõlastamine,
Allika tn 26, Kiili alev
14. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 176 Katastriüksuse jagamine, Jõeääre.
21. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 184 Kinnistu ostueesõigusest loobumine,
Tööstuse tänav T6.
Vallavalitsuse korraldus nr 185 Tuulevälja katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.
MUUD KÜSIMUSED
21. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 186 Osaühing Kiili KVH 2018 aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.

LÄHTSE KÜLAS VANATOA 1 KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 27.05–
10.06.2019
Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 73-18.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 3,56 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe
muutmine, maa-ala krundijaotusplaani koostamine, moodustatavate
kruntide ehitusõiguse määramine ning vastavalt hoonestuskavale planeeritava maa-ala haljastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtete väljatöötamine.
Planeeritud krundistruktuur lähtub Vanatoa kinnistu kujust, riigi kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee asukohast ja üldplaneeringuga naaberkruntidele ette nähtud funktsioonist ning ligipääsuvajadusest. Planeeritud on 13 elamumaa sihtotstarbega krunti ridaelamute ehitamiseks. Lahendus arvestab ridaelamubokside planeerimisel üldplaneeringust tuleneva koormusindeksiga KKKI – 800 m2 krundi pinda boksi
kohta. Olenevalt krundi pindalast on antud ehitusõigus 4–5 korteriga
ridaelamute ehitamiseks. Kokku planeeritakse alale 62 ridaelamuboksi. Transpordimaadeks on ette nähtud 4 maaüksust, lisaks 1 olemasolev (pos 19), mis on ette nähtud avaliku kasutusega ja üle antavad
Kiili valla omandisse. Planeeringulahendus näeb alale ette avaliku kasutusega 5 üldkasutatava maa krunti, suurusega kokku 10 533 m2.
Üldkasutatava maa krundid antakse üle Kiili valla omandisse. Avalikult
kasutatav üldkasutatava maa sihtotstarbega haljasala moodustab planeeritavast alast 15,1%. Planeeringu realiseerimine ei too kaasa olulist
keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses,
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 27.05.–10.06.2019.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
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In Memoriam

PEEP UUDRE
3.12.1942–9.05.2019

Käsitööna tehtud
nukuriided.
Osaleme 10.–12.mail
Luige laadal, 18. mail
Saku laadal ja 1. juunil
Keila laadal.
FB-st leiab samuti
nukuriided.ee nime alt.
www.nukuriided.ee.

Elu kui tundmatu tee iial ei
tea millal lõpeb see...
Südamlik kaastunne Kaidole
ja Leilile kalli isa ja abikaasa

PEEP UUDRE

In Memoriam

VALLI
EVARDSON
26.07.1921–27.05.2019

Mälestame armsat koolitädi

VALLI
EVARDSONI

kaotuse puhul.

ja avaldame siirast kaastunnet lahkunu lähedastele.

Marika ja Heino laste ja
lastelastega

Kiili gümnaasiumi pere

Mälestame head
vallakodanikku

VALLI
EVARDSONI

ning avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kiili Vallavalitsus

Peatselt algavatel vanalinna päevadel toimub palju põnevat erinevates muuseumides, kirikutes, õuedel ja hoovides, Raekoja platsil ja
ümbruskonna tänavatel. Tasub tulla kogu perega, sest tegevusi jagub nii suurtele kui väikestele.
1. juuni hilisõhtul ootame kõiki kell 21.00 Oleviste kirikusse – vana
pühakoja võlvide all kõlab keskaja ja renessansi kaunis muusika.
Teid rõõmustavad Kiili vanamuusikaansambel, solistid ja ansambel
NB!
Ühtlasi on see meie vägagi tegusa hooaja lõppkontsert. Sissepääs
tasuta!

Käsitööna tehtud
kaltsuvaibad.
Osaleme 10.–12.mail
Luige laadal, 18. mail
Saku laadal ja 1. juunil
Keila laadal.
FB-st leiab samuti
kaltsuvaip.ee nime alt.
www.kaltsuvaip.ee.

Mai 2019 | nr 5 | KIILI LEHT

www.kiilivald.ee

8 | REKLAAM

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

Brabant
Smaragd
Magnolia alba
Mustikataimed

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

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

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

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

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

Ehitise audit ühe nädalaga. eaudit.ee@
gmail.com, tel 5684 7855
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Koduaia planeerimine, eskiisid, projektid.
Haljastuse rajamine ja hilisem hooldus.
info@pepelle.ee, tel 503 0789, Peep
Korstnapühkija. Tel 5305 5041
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee
või +372 5821 6554
Langetame ja hooldame puid just Teie
piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid
saab kätte www.puumehed.ee, tel
5626 3857
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina
niitmine. Tel 5554 7291
Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362

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

Müüa liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-mail
liuguksed@kallion.net
Müüa muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt
+ transport. Tel 5395 3788
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345. E-post marek406@gmail.com
Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid.
Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus,
hinnad soodsad. Tel 505 4355

Müüa toored küttepuud – lepp 42 € / rm,
sanglepp 45 € / rm, saar 50 € / rm, kask
55 € / rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 5551 8498
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda!
Helista ja küsi lisa tel 5566 0790
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334
Ostame või müüme-üürime Teie kinnisvara.
Kiire vormistamine. Tuuli, tel 5623 9904,
e-kiri tuuli@real24.ee
Otsime puhastusteenindajat Raudalu Konsumisse. Päevane töö graafiku alusel. Palk
katseajal 600 eurot. Info tel 5304 3448
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
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid
koguseid. Info tel 5559 7572
Pere ostab sõidukorras auto, kuni 1400 €.
Tel 5819 0200
Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodud ohutuks! Korstnapuhastaja OÜ, tel
+372 5664 6756. Vaata lisa www.
korstapuhastaja.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel
5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd, lammutustööd. Tel 5639 1093,
email eleanor31@online.ee
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

