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“Eks igal ajal ole
omad probleemid.
Arvan aga, et hea sõna võ
võidab võõra väe!”
| Ilme PPõldsaar
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Külapäev pani inimesed tantsima ja mehed kokkama.

Fotod erakogu

Vaela külapäev
Kaupo Kütt Kiili sporditrofeedega.

Foto Ülo Russak

Kiili sportlased on profid
Ühtegi profisportlast meie
valla territooriumil ma küll elamas ei tea, aga profid on meie
sportlased tegelikult kõik. Oma
suhtumiselt sporti, oma pühendumuselt. Nii kõneleb Kiili valla spordielu eestvedaja Kaupo
Kütt.
Tegelikult, paberite järgi on
Kaupo Kütt hoopis spordirajatiste meister. “Minu hallata on
suvel staadion, talvel suusarajad ja uisuplats ning aasta läbi
spordihoone, kus tuleb panna
paika õhtuste treeningtundide
ajad, nädalavahetuse võistlused.
Ning korraldada vallasiseseid
spordivõistlusi,” räägib Kaupo
Kütt oma ametist.
Vallasisestest spordivõistlustest võiks nimetada näiteks Kiili Kuulijänni ja Kiili vallarahva
sportmänge.
“Tõepoolest tuli mulle tosin
aastat tagasi idee hakata korraldama küladevahelisi mõõduvõtmisi erinevatel spordialadel, mis
siis hiljem sai nime Kiili vallarahva sportmängud. Muidugi on
nende aastatega natuke formaat
muutunud, aga mõte – kutsuda
vallarahvas võimalikult aktiivselt sportima – elab tollest ajast
siiani,” täpsustab spordikorraldaja.
Rahvast hakkas spordile õhutama tänane valla spordijuht juba kolhoosiajal, mil Kiili kandis
tegutses “Rahva Võidu” nimeli-

ne ühismajand. “Olin kolhoosis
ametis autojuhina. Siis pakuti
mulle spordimetoodiku – oli vanasti selline ametikoht – ametit. Et olin juba noorusest spordihuviline, siis võtsin vastu,” kõneleb pea 30 aastat sporditööd
korraldanu.
Sporditud on läbi aegade
“Öeldagu kolhoosidest muidu mis tahes, aga sporti tehti ka
siis kõvasti, vähemalt “Rahva
Võidus”. Jõukas kolhoos oli meil.
Ja ei hoitud kehakultuurilt,
kaudsemalt rahva terviselt raha
kokku. Inimesed tegid hingega
sporti. Ja see on Kiilis tollest
ajast tänasesse kandunud. Toetas tollane kolhoosi esimees, legendaarne Rudolf Mannov sporti ja on toetanud kõik vallavanemad, nii palju kui neid Kiilil
on olnud,” kiidab Kaupo Kütt
oma ülemusi läbi aastate.
Organisatsiooni poolne toetus tähendab seda, et on leitud
eelarves raha nii võistluste korraldamiseks kui väljaspool valda toimuvate võistluskulude hüvitamiseks osalejaile.
“Muidugi kolhoosiaegseid või
valla algusaastate tingimusi tänastega võrrelda ei saa. Ainuüksi spordisaal oli siis vaevu kolmandik praegusest,” meenutab
spordikorraldaja. Küll aga teeb
muret praegu see, et ei ole korralikku staadioni. Aga Kiili ini-

mesed tegid siis hingega sporti
ja teevad nüüd – kõige tähtsam
pole aastatega muutnud.
Kiili valla sportmängud
“Kiili vallarahva sportmängudel, mis algavad jaanuaris ja
lõpevad oktoobris, võistlevad
omavahel külad-alevikud. Kahel viimasel aastal on aga formaat olnud selline, et iga küla
ise otsustab, mis alal tahab
võistluse korraldada,” räägib
Kiili mängude ellukutsuja.
“Viimastel aastatel on võisteldud 11–12 alal, aga on olnud
aastaid, mil rinda pisteti 17. alal.
Kokku on 12 aasta jooksul võisteldud 40 erineval spordialal,”
peab korraldaja täpset arvestust.
Pinget pakkuvamad on olnud
pushpall, võidusõit Ladade ja
bagidega, vibulaskmine, köievedu, jahilaskmine, golf, saalihoki, saalijalgpall. Kindel koht on
sportmängudel aga laste kombineeritud teatevõistlusel, kus
siis lapsed vanuses kuni 10 aastat omavahel mõõtu võtavad.
Siis on kogu spordisaal või staadion positiivset energiat ja võidukilkeid ja ka kaotuspisaraid
täis.
Valla mängud on aga taimelavaks tasand kõrgemale,
üle-eestilistele omavalitsuste
suve- ja talimängudele. Ka neil
mängudel on Kiili vald ikka esimeste hulgas olnud. Seda ka siis,

kui võisteldi endast märksa suurematega.
Ikka esimesed
Nüüd aga, mil peale haldusreformi tehti reform ka spordis,
hakati arvestust pidama suurte
ja väikevaldade osas eraldi, on
Kiili vald kahel viimasel aastal
järjest võitnud suvemängud ja
saanud teise koha talimängudel.
Kokku võisteldakse üle-eestilistel omavalitsuste suvemängudel 12 spordialal.
Mis on aga Kiili valla tugevaim ala? Spordikorraldaja ei
saa jätta meenutamata: “Rahva
Võidu” ajal oli selleks korvpall
– nii nagu toona kogu Eestiski
–, Kiili võistkond tuli kolhooside meistriks; oleme 2 korda tulnud ka Eesti valdade meistriks,
rääkimata mitmekordsest Harjumaa meistriks olemisest, nüüd
on aga esikoha võtnud võrkpall.
Nüüdki Tartus, 15. Eestimaa suvemängudel võitsid Kiili mehed
esikoha ja naised saavutasid
kolmanda koha.
Spordikorraldaja Kaupo Kütt
tahab aga ikka rohkem rõhutada vallarahva spordivaimu kui
üksikute professionaalsust. Aga
ka suhtumine sporti – mitte ainult tagajärgede tagaajamine –
võib olla professionaalne, ja ongi seda väga paljudel. Nii nagu
spordijuht Kaupo Küttil endalgi. | Ülo Russak

Kindlasti on paljudele teada
tuntud kohvikute päevad, mis
toimuvad suve jooksul erinevates linnakestes, külades ja asulates. See vahva ettevõtmine annab hea võimaluse ühe kogukonna inimestele üksteisega suhelda, pakkuda omaküpsetatud
hõrgutisi ja olla samas ka tarbija, kes saab sellest kõigest osa.
Vaela külas toimus samuti
aastaid tagasi kohvikute päev,
millest üsna kiiresti kasvas välja hoopis Vaela külapäev.
Sel aastal pidasime oma päeva 17. augustil. Traditsiooniliselt alustasime kerge võimlemistrenniga, millele järgnes
ühine pannkoogisöömine. Ühine hommikusöök on alati laste
üks lemmikettevõtmistest.
Päeva jooksul avati mitmeid
õdusaid kohvikuid ja tegusaid
töötube, samuti toimusid lõbusad etteasted. Külaplatsil on
alati püsti külatelk, mis on päev
läbi sisustatud erinevate tegevustega – sel korral oli ehete
meisterdamine, külaköök erinevate menüüdega; Harjumaa lasterikaste perede esindajad tegid

näomaalinguid, millest saadav
tulu läheb paljulapseliste peredele jõulutoetuseks. Sel aastal
oli kavas ka linnupesakastide
meisterdamine. See töötuba
osutus laste ning ka suuremate
seas vägagi populaarseks. Valmis sai üle 20 pesakasti, mis
kõik pannakse üles meie metsa.
Keskpäeval tegime korralikud
ühistantsu keerutused. Kiili
Keeruliste tantsijad haarasid külaelanikud sujuvalt endi sekka
ja ühiselt õpiti selgeks mitu
tantsu.
Vaela külapäeva põhinumbriks on kujunenud õhtused aiakontserdid koos kohvikuga Masala Garden. Indiapärane kohvik pakub autentseid India
maitseid ning on nelja aasta
jooksul võitnud nii mõnegi kõhu
täieliku poolehoiu. Kontsertkohvik on ka see kooslus, mis meelitab kohale suurima rahvamassi.
Feeling sellest üritusest sai
igatahes vägev. Julgustame teisigi külasid olema aktiivsed, et
tunda rõõmu ühisest ettevõtmisest. | Heret ja Liis, Vaela külaselts

Laienes tasuta sõidu õigus
Alates 1. augustist 2019 hakkas kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0-eurone piletihind
Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel
maakonna- ja kaugbussiliinidel
(Läänemaa avalikel kaugliinidel
153; 317; 321; 711; 712; 732),
kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele, puuduva töövõimega isikutele, töövõimetus-

pensionäridele ja sügava puudega isiku saatjatele.
Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik
tõendada kolmel erineval viisil
– pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Soodustust tõendav dokument kehtib koos isikut tõendava dokumendiga. |
Maanteeamet
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Kiili ja Saku maadevahetus
Maadevahetuse käigus muudeti Kiili ja Saku valla piiri nii,
et äärealade inimeste elukohaks
sai selle omavalitsuse territoorium, kus nad elada soovivad.
Vahetamine hõlmas kokku 79
hektarit maad, millest Saku vald
andis Kiilile 64,7 hektarit, Kiili
Sakule 14,3 hektarit.
Tagadi külas elav pere oli
2005. aastal kimbatuses. Esimesse klassi minev laps sooviti
panna Kiili Gümnaasiumi, kuid
et pere elukoht jäi napilt Saku
valda, pidanuks koolimineja minema Kurtna kooli.
Kiil kool on pere kodust kaheksa kilomeetrit, aga bussipeatus kõigest paari kilomeetri kaugusel. “Kurtna kooli ei lähe meie
kodu juurest bussigi,” selgitab
vanaema.

Statistikaamet otsib küsitlejaid
Statistikaamet kuulutas välja konkursi, et leida SHARE Eesti uuringu läbiviimiseks enda
meeskonda 35 ajutist küsitlejat
üle Eesti. SHARE on Euroopa
küsitlusuuring, millega kogutakse teavet üle 50-aastaste inimeste tervisliku seisundi, vananemise ja pensionile jäämise
kohta. Uuringu tulemuste põhjal hinnatakse, kuidas toimib riikide pensioni-, tervise- ja hoolekandepoliitika.
Küsitlejaks sobib aktiivne ja
positiivne inimene, kellele
meeldib suhelda ja kes soovib
lisa teenida. Küsitlejaid on vaja
üle Eesti. Küsitleja ülesanne on
intervjueerida oma piirkonna

inimesi nende kodudes. Töö tegemiseks annab Statistikaamet
küsitlejale sülearvuti ja katab
tööga seotud sõidukulud. Tööle
kandideerijal peab olema autojuhiluba ja oma auto.
Olenevalt piirkonnast ja inimese enda võimalustest, võib
ühe küsitleja valimis olevate isikute arv olla vahemikus 40‒140.
Töötada on võimalik paindliku
tööajaga. Küsitleja töötasu sõltub otseselt tehtud intervjuude
arvust. Tööga tuleb alustada juba oktoobri keskpaigast ja seda
jätkata kuni 2020. aasta juuni
lõpuni. Küsitlejaks saab kandideerida kuni 15. septembrini. |
Statistikaamet

Alexelast saab nüüd sularaha
Alexela mugavuspoodides
saab kasutada üle-eestiliselt sularaha väljavõtmise teenust. Sularaha väljamakset saavad kasutada kõikide pankade kliendid kõigis Alexela 36 mugavuspoes üle Eesti.
“Sularaha väljamakse teenust
oleme testinud juba mõnda aega. Nüüd on meil hea meel teatada, et mugavusteenus on kättesaadav kõikides meie mugavuspoodides üle Eesti,” ütles AS
Alexela juhatuse esimees Aivo

Adamson.
Alexela mugavuspoodide
kassast sularaha väljavõtmiseks
tuleb teha vähemalt ühe-eurone ost ning nimetada teenindajale summa, mida soovitakse sularahas välja võtta. Maksimaalne sularaha väljamakse summa
on 100 eurot. Seejärel sisestab
klient makseterminali oma pangakaardi ja selle PIN-koodi. Soovitud summa antakse kliendile
poekassast ja võetakse maha
kliendi pangakontolt. | Alexela

Telli korstnapühkija enne külma saabumist.
Kontrollin ja puhastan teie kütteseadme ning
väljastan nõuetekohase akti.
Helista 5600 4050, või kirjuta info@1korsten.ee.
Lisainfo www.1korsten.ee.

Maja ja maaga
Pere registreeris end Kiili
valla elanikuks, poiss pandi Kiili Gümnaasiumi ja kaks aastat
hiljem ka tütar. “Tänu Vambo
Kaalule,” kiidetakse peres endist Kiili vallavanemat.
Peres tuldi ka mõttele, et
miks ei võiks kogu oma maise
varaga – nii maa kui majaga –
Kiili valda kolida. Kiili vallavolikogu nõustus Kiili ja Saku valla piiride muutmisega, vastav
eelnõu algatati 2009. aastal. Otsuse all on volikogu esimehe
Toomas Väljataga nimi.
Mõistagi ei osatud peres arvata, et piiride muutmiseks kulub tervelt kümme aastat. “See
oli valitsuse venitatud töö,” arvatakse peres. Omavalitsuste

piiride muutmiseks on nimelt
vaja vabariigi valitsuse otsust.
Peaminister Jüri Ratase, riigihalduse minister Jaak Aabi ja
riigisekretär Taimar Peterkopi
allkirjadega otsus “Haldusüksuste piiride muutmine Saku
vallas ja Kiili vallas territooriumiosa üleandmisega” võeti vastu alles 6. juunil 2019. Otsus
jõustus 1. juulil.
Asjaajamine kestis sedavõrd
kaua, et praeguseks on pere mõlemad lapsed Kiili Gümnaasiumi juba lõpetanud.
Pere esindaja sõnul on Kiili
valda kolimise põhjuseks siiski
ka perearsti, prügiveo ja kaupluste lähedus.
Asjaajamisel aitas peret Kiili valla sekretär Urve Valdna. Lisaks sellele elamisele liideti
Saue Tagadi külast Kiili valla
Kurevere külaga veel üks majapidamine – kokku 20,6 hektarit
maad.
“Seal on noor pere. Nende
lapsed käivad teises ja kolmandas klassis,” arvatakse naabrite
soovist samuti Kiili valla elanikeks hakata.
Kuraditosin Sakule
Saustinõmme külas tekkis
jälle teistpidi probleem. Ehkki
enamus asulast paikneb Saku
vallas, ulatusid viimaste aastate arendused Nõmme teel ja Õie
teel otsapidi Kiili valda, kus neid
tunti kui Sausti küla. Haldusjaotuse tõttu oleks tulnud osad lapsed saata Kiili Gümnaasiumi,
kuid koolibussid sõidavad Saustinõmmelt vaid Saku kooli ette.

“Kui siit juba Saku valda käib
koolibuss, siis on vahetus loogiline. Meil on ainult ehitusosakond nendega tegelenud, sest
Kiili vald on pidanud ehitusload
andma,” selgitab Kiili vallavanem Aimur Liiva.
Selliseid kinnistuid on Sausti külas kolmteist – millest kümnel on majad –, kokku 5,7 hektarit.
Nõmme teel elav ja kodukontoris töötav Sten väidab, et Kiili valda kuulumine talle otseselt
probleeme ei tekitanud. Pere
lapsed on vanuses viis ja kolm
ning koolibussi veel ei vaja.
Steni lapsed käivad lasteaias
Tallinnas. “Kolisime Sausti külla kahe aasta eest, ei hakanud
lapsi teise lasteaeda ümber panema,” selgitab mees. Seda, et
ka Nõmme tee ots on nüüd osa
Saku vallast, said ta teada eelmisel nädalal e-maili teel. “Normaalne,” arvab ta sellisest asjaajamisest.
Aasta eest Nõmme teele kolinud Liina aga särab õnnest.
“Minu laps saab seitsmeaastaseks ja läheb septembris esimesse klassi. Ma tahtsin ta Saku
kooli panna, sest küla lapsed,
kellega ta mängib, käivad kõik
Saku koolis.”
Esialgu öeldi Liinale, et Saku
kooli ta laps ei saa, et kõigepealt
võetakse vastu oma valla lapsed,
siis teised. “Paha on üksi viia
last teise kohta, kui Saku kooli
buss käib siia,” arvab naine.
Ega täpselt teagi
Saku valla Tammjärve külast

HINNAVÕRDLUS
SAKU VALLA JA KIILI VALLA
PIIRIDE MUUTMISEST
TEAVITAMINE
1) Saku valla Tammejärve küla
territooriumiosa antakse Kiili
valla Kangru aleviku ja Luige
aleviku kosseisu (katastriüksused Viljandi mnt 100, 100a,
100b, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
114, 116, 118, 120 ja 122) ning Kiili
valla Luige aleviku territooriumiosa antakse Saku valla Männiku küla koosseisu,
2) Kiili valla Sausti küla territooriumiosa antakse Saku valla
Saustinõmme küla koosseisu
(katastriüksused Uue-Kustase;
Õie tee 17, 19, 21, 23, 25 ja 27
ning Nõmme tee 37, 39, 41, 44,
46 ja 48),
3) Saku valla Tagadi küla territooriumiosa antakse Kiili valla
Kurevere küla koosseisu (katastriüksus Kassaru).

sai Kiili vald neliteist katastriüksust, millest majapidamised
on kaheksal.
See 44,1 hektarit liideti Kiili
valla Kangru aleviku ja Luige
alevikuga. Omalt poolt loovutas
Kiili vald 8,6 hektarit Luige aleviku Männiku küla metsasest
alast, kus elamuid peal veel ei
ole.
Tammjärve külast saadud
kinnistute näol on tegemist
omaaegse suvilarajooniga, mis
on kohati üsna räämas. “Ei ole
väga ilus, aga mis teha,” tunnistab Aimur Liiva kimbatust Kiili
valla uute valduste osas, ehkki
hektarite poolest on vahetuse
näol tegemist võiduga. | Andres
Tohver

Kiili neiu on Eesti iluduskuninganna
Eesti kaunimad naised valiti
30. juunil Viimsi talveaias. Tänavune Eesti Iluduskuninganna on Anette Müürsepp Kiili
vallast ja Missis Estonia tiitlit
kannab Elina Kalju. Tegemist oli
Tiina Jantsoni korraldatud
võistluste 29. hooajaga.
Kuidas tuli Vaela külas elav
Anette Müürsepp mõttele minna iluduskuninganna valimistele? “Juba novembris pakkus jumestustoodete firma Blessix OÜ
asutaja Sigrid Kesküla kandideerimist välja. Aga mina mõtlesin,
et ma ei ole nii julge. Modellindusega pole ma kokku puutunud,” meenutab neiu. Kuid kuu
aega enne võistlusi otsustas ta
ometi osaleda. “Argusega ei jõua
elus kuhugi ning uusi asju tuleb
proovida. Eks enamike tüdrukute unistuses on olnud mõni missitiitel,” arutleb Anette.
Näitleb ja laulab
Lava ja esinemine talle siiski
täiesti võõrad pole. Anette õppis kolm aastat Polygon Teatri
koolis. Kahjuks läks aga õppegrupp laiali. “Ometi sain hea lavakogemuse Aita Vaheri käe all.
Tema tõi kõigist ande välja. Li-

saks olen õppinud Liivi Listra
laulustuudios ja Kiili kunstide
koolis Triin Lutsoja käe all,”
loetleb ta.
Et teada saada, kas korraldajad valisid sind kümne osaleva
neiu hulka, tuli saata lühitutvustus ja fotod. Üllatusena valiti Anette Müürsepp kümne hulka. “Siis saime juuni lõpus kokku. Olid treeningud ja lavalise
liikumise koolid. Olid ka meigikoolitused. Puhkusepäeval käisime misside ja missikandidaatidega ka T1 Mallis, kus sõitsime vaaterattaga,” meenutab
Anette Müürsepp.
Palju oli ka pildistamist. Eelvõistlus oli laupäeval 29. juunil,
kus valiti välja viis iluduskuninganna ja viis missisekandidaati. Nemad võtsid mõõtu päev
hiljem ehk 30. juunil Viimsi talveaias.
“Meie seltskond oli väga tore. Kõige enam oli tantsijaid.
Lauljaid vaid kaks. Ehk mina ja
üks missistest. Sõutantsus olid
ka kõik väga head,” kiidab ta.
Anette esitas lauluvoorus Adele lugu. “Adele laulud jäävad kohe meelde. Sõnum on ka selge,”
lisab ta.

Esiti ei uskunud
Pühapäeval, 30. juunil oli
lõppvõistlus. Parimad selgitati
viie vooru kokkuvõttes. Ehk toimusid suvekleidi, spordi-, laulu-, bikiini- ja õhtukleidi voor.
Kandidaat Anette Müürsepp
nautis enda sõnul enim õhtukleidi vooru, sest sai seal särada.
Õhtu lõpus kuulutati välja
võitjad. Missis Estonia tiitli ja
krooni sai Elina Kalju. Eesti Iluduskunganna on aga Anette
Müürsepp. Lisaks sai Vaela neiu
ka Miss Blessix tiitli. “See on
Raplamaa firma ja toodab looduslikke meigitarbeid. Mulle
meeldivad just looduslikud asjad,” kiidab Müürsepp. Printsesse ja esimest või teist missist tänavu ei valitud. Selle asemel jagati hulk väiksemaid tiitleid:
modell, fotogeenilisem daam,
bikiinimiss jne.
“Nõks käis läbi, kui öeldi minu nimi välja. Ei ole võimalik.
Esimesel päeval oli ikka šokk
suur. Alles teleuudisest sain aru,
et olengi iluduskunganna,” kirjeldab neiu tundeid.
Mida teeb ta iluduskuningannana edasi? “Oktoobris osalen

Eesti Iluduskuninganna 2019 on
Anette Müürsepp Kiili vallast.
Erakogu

Albaanias võistlusel Miss Globe. Minu jaoks on see väga oluline, et saaksin palju esineda.
Samuti tahan osaleda heategevuses,” räägib Anette Müürsepp.
Allar Viivik

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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Meenutusi suviselt laulu- ja tantsupeolt
Usun, et iga eestlane on tantsupidu näinud, kuid mitte kõik
ei ole tantsumurul käinud. Et
mitte piirduda lausega, et pidu
oli meeliülendav ning vahva,
siis olen kokku kogunud mõned
Kiili tantsijate mõtted ja tunded.
Oma emotsioone on jaganud nii
kogenud peolised kui ka debütant oma värske pilgu läbi.
Kiili Keerulised
Olen palju kordi osalenud
lauljana laulupeol, aga tantsupeo kogemus tantsijana mul seni puudus. Nüüd, kui pidu selja
taga, saan öelda – see oli täiesti ainulaadne elamus, laulupeol
osalemisega võrreldes täiesti
teistsugune kogemus.
Tegelikult oli väga mõnus
alustada oma suvepuhkust tantsupeo nädalaga – veetsime pikad päevad õues, täitsime vaid
tantsujuhtide käske ja korraldusi ning keskendusime tantsudele ja täppidele. Igatahes sai mõtted kiiresti töö juurest eemale.
Samas olime me ka keset loomingut – meiega katsetati väljakul erinevaid lahendusi, valides kõige mõjuvamat. See eeldas pidevalt tähelepanelikkust,
paindlikkust ja head mälu.
Minu jaoks oli üllatav, kui
palju muudatusi tehakse tantsudes prooviperioodil võrreldes
sellega, mida olime terve aasta
trennides timminud. Olin ju
pealtvaatajana näinud tantsupidude mustreid, aga ei olnud
mõelnud üldse sellele, et mustritesse minekuks tuleb samal
ajal ka kogu tants ära tantsida.
Laululaval ju enam viise ega sõnu ei muudeta, tantsudes aga
muutuvad nii sammud kui kohati ka muusika. Teiseks väljakutseks oli väljakul õigel ajal õige täpi peale jõudmine ja kogu
oma rühma ja kõigi teiste rühmade tunnetamine mustrites –
et me tegutseksime ühtse tervikuna. Lisaks oli vastutus olla
oma tantsude alguses õigel ajal
õiges kohas ja tantsuks valmis;
teada, kes on ühes või teises
tantsus sinu ees, kas trepist
minnakse rivis või paarides, kus
ja kui kaua seistakse, kuidas ja
kust väljakult lahkutakse. Peo
ajal sulle keegi seda enam kõlaritest meelde ei tuleta.
Tantsupeol adusin, et seal on
iga liige oluline. Kui laulupeol
ei märka ega tunneta ühe kooriliikme puudumist laululavalt
keegi, siis tantsuväljakul paistab tühi koht silma ka tuhande
tantsija seast; nagu seegi, kui
liikumisega eksid. Vastutus
tantsuväljakul on võrreldamatult suurem.
Alles selles protsessis sees
olles sain aru, millise tohutu töö
teevad tantsujuhid ja korraldajad ära enne pidu ja peo ajal
ning kui suurt rolli mängib treeneri osa tantsurühma saamisel
peole.
“Iga tantsupidu on alati väga oodatud sündmus. Pidu, mille planeerid varakult oma kalendrisse, et kindlasti vaba nädal saada, sest emotsioon ja üh-

tekuuluvustunne, mille sealt
saad on võrreldamatu. Tantsurahvas on alati üksteist toetav
ja abistav. Meie oleme õnnelikud selle üle, et saime olla rühmas, kes valiti peole.”
Kiilitar
“Meid valiti välja! Uhkus ja
rõõm meie tantsuõpetaja, meie
rühma ja iga tantsija üle eraldi
oli kirjeldamatult suur! Kiilitar
on oma tantsusammud hästi
omandanud, naeratused täiuseni viimistlenud ja oli valmis
suure peo tervikpilti oma panuse andma... Proovid on väsitavad, aga tunne on tugev. Meie
liigijuht ütles, et naiste peale
võib alati kindel olla, sest nende loomuses on püüelda täiuslikkuse poole ja selle saavutamiseks on nad võimelised
ööd-päevad samu samme kordama, ikka ja jälle peale-mahatulekuid harjutama ja kannatlikult istudes ootama kuni terve
väljak näeb välja täpselt nii nagu tantsujuht seda ette kujutab.
Oleme väsinud kuid enda üle
uhked.”
“Meie liigijuhi Agne siiras
rõõm ja usk naistesse andis võimaluse särada ja nautida iga
hetke tantsumurul. Mul oli võimalus viimase peo lõpus talle
lilled viia ja öelda aitäh kiilitaride poolt. See oli soe ja armas
hetk.”
“Esimest korda tantsupeo
ajaloos said ka naisrühmad
tantsida traditsioonilist lõputantsu “Tuljakut”.”
Tantsupeo proosa
“Lühike kokkuvõte – päkad
ümmargused, kingad auklikud,
hing rõõmus.” “Tantsupeo igapäevaseks osaks oli ka järjekorras seismine. Ikka pidi ootama,
et suppi saada, vett võtta, WC-d
külastada, jäätist või pirukat osta, oma tantsu oodata. Pärast pidu ei osanudki kohe olla, kui
polnud vaja sabas seista.” “Õnneks jäi suurem vihm seekord
taevasse ja keebitantsud tegemata.”
Tantsupeolise tugev tunne
Üks kogenud tantsupiduline
on jutu sees märkinud, et tantsupidu viib eemale kõik mured
ja valud, tantsupeotundest loobumine ei tule kõne allagi ning
pigem ollakse valmis selle tunde taastundmise nimel tantsumurul suisa surema.
Kokkuvõtteks: “Sellest on
aastakümneid möödas, kui lapsena tantsupeol käisin, kuid nii
tore oli jälle tunda seda tunnet
kuidas enne suurele väljakule
minekut põlv veidi värises ja
pulss kiiremaks läks. Miski ei ole
veel kadunud! Ole sa noor või
ole sa vana, ole sa kukk või ole
sa kana – meid kõiki ühendas
selle suvel “Minu arm”, meie
arm – tants!”
Kiilitaride Katrini, Tuuli, Merikese ja Ingridi ning Kiili Keeruliste Kersti, Reeni ja Triinu
meenutuse võttis kokku tantsuõpetaja Triin.

Maa hing, kus koos tuhandetega hingavad meie Kiilitar ja Kiili Keerulised.

Foto Sven Zacek

Enne rongkäiku.

Kiili Keerulised.

Kiili mudilaskoor.

Kiili segakoor.

Kiilitar.

Naiskoor.

Fotod Tauri Nikkari
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Ilme Põldsaar – õpetaja kogu elu
Noor õpetaja Ilme Veeroja
alustas pisikeses Nabala koolis
1957. aastal. Nabala kooli pole
ammu enam. Aga õpetaja Ilme
Veeroja-Põldsaar alustab jälle,
seekord 62. õpetaja-aastat suures Kiili Gümnaasiumis.
“Nabala on mu sünnipaik, lõpetasin seal kooli. Ja läksin edasi Tartu Pedagoogilisse kooli
õpetajaks õppima. Kui lõpetama hakkasin, tegi Nabala kooli
direktor taotluse, et ma oma
kooli saaksin,” meenutab Ilme
Põldsaar oma õpetajatee algust.
Loomulikult võtsid endised
õpetajad oma verinoore vast
diplomi saanud kolleegi hästi
vastu, juhendasid ja hoidsid nagu oma last. Lapsed, keda tal
õpetada tuli, olid ju kõik oma
küla lapsed, lapsevanemadki
kõik tuttavad. “See oli imetore
aeg,” võtab õpetaja Ilme Põldsaar väikekooli aja kokku.
Kui Nabala pisikeses koolis
olid ka pisikesed klassid, mõned
ka liitklassid, siis Kiili koolis ootasid õpetajaid juba suured klassid, 20 last klassis.
“Aga siingi majas, Kiili Gümnaasiumis, hakkas mul kohe
hästi minema. Üldse on mul elus
õnne olnud, pereeluga on kõik
hästi läinud, koolis on minu
klassi alati kõige särasilmsemad
lapsed sattunud,” kõneleb õpetaja oma õpilastest.
Koolimaja polnud tol ajal nii
suur nagu praegu, praegusest
majast oli pool sajandit tagasi
olemas vaid keskmine osa, tiivad on juurde ehitatud ja laste
arv on kasvanud 200-lt 800-le.
“Aga lapsed olid siis täpselt sama toredad ja lapsevanemad sama sõbralikud nagu praegu,
juhtkond nõudlik aga heatahtlik,” mäletab pedagoog koolielu
Kiili Gümnaasiumis pool sajandit tagasi.

Õpetaja Ilme Põldsaar Kiili Gümnaasiumi pargis.

Endised õpilased pole unustanud
Siis hakkas nende pere Kiili
ka maja ehitama. Sai tehtud
koolimajast otse üle tee, et oleks
hea lähedal käia. Ja Ilme Põldsaar on rohkem kui pool sajandit käinudki üle tee kooli. Käinud nii, et see endistel õpilastel
siiamaanigi meeles: need õpilased, kes nüüd juba kuuekümnendates eluaastates, saadavad
oma esimesele klassijuhatajale
sünnipäevaks ikka postkaarte,
kes aga kolmekümnendates,
korraldasid oma esimesele õpetajale 80. sünnipäeval suure peo.
“Käin siiamaani paljude endiste õpilastega läbi,” ütleb õpetaja. Kuigi tundub võimatu, et
esimene õpetaja saavutaks oma
õpilastega sellise kontakti, sellise suhte, et see õpilastele eluks
ajaks meelde jääb.

“Olen selline abiküsija tüüp,
kui midagi ei tea või ei oska, siis
pöördun laste või lastevanemate poole abipalvega. Ja keegi pole veel abist ära öelnud,” räägib
eluaegne pedagoog. Ja nii ehk
ongi see tihe vastastikune kontakt tekkinud. Õpilased ei tunne, et ainult nemad võivad õpetajalt midagi saada või tahta; ka
õpilased võivad oma õpetajale
midagi anda või pakkuda. “Olen
saanud õpilaste või vanematega alati kõik omavahel ära arutada, kõik head ja vead selgeks
rääkida, mingit probleemi pole
kunagi üles jäänud,” kõneleb
õpetaja.
Eeskujuliku töö eest on Ilme
pälvinud tunnustust nii kolleegidelt kui juhtkonnalt, lastest ja
lapsevanematest rääkimat. Ta
on olnud Kiili Gümnaasiumi parimate õpetajate hulgas ja 2009.

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD SEPTEMBRIS

Ülo Russak

aastal pälvinud ka Harjumaa
aasta õpetaja tiitli.
Rohkem kui pool sajandit on
pedagoog Ilme Põldsaar olnud
algklasside õpetajaks ja klassijuhatajaks, õpetanud esimestes
klassides eesti keelt ja matemaatikat, kodulugu ja muusikat,
andnud matemaatikatunde ka
vanemates klassides. Nüüd, viimastel aastetel olnud aga abiõpetajaks.
Nüüd abiõpetaja
“See tähendab, et kui õpetaja õpetab, siis mina jälgin samal
ajal klassi: kes lastest kaotas lugemisel järje, kes ei jõudnud
töövihikut õigel ajal avada – aitan õpilased järje peale,” kõneleb ta abiõpetaja ametis. On ju
tänapäeva mammutkoolides ja
suurklassidedes koos väga erineva tasemega õpilasi. Kõik pea-

vad aga edasi jõudma. Kiili
Gümnaasiumis on kokku kolm
abiõpetajat.
Kas eluaegne pedagoog arvab samuti, et koolides on kord
käest läinud, õpilased dikteerivad liiga palju, neil on liiga suured õigused.
Varem selliste probleemide
üle ei kurdetud.
“Eks igal ajal ole omad probleemid. Arvan aga, et hea sõna
võidab võõra väe. Hea sõnaga
saab kõik lahendatud. Sai varem
nii ja saab nüüd,” on abiõpetaja kindel.
Õpetajale peab aga tema töö
meeldima, muidu seda teha ei
saa, olgu siis lapsed head või
mitte nii väga head. Selle pärast
pole Ilme Põldsaar ka mõelnud
elus kunagi ametit vahetada.
Lapsi ja ametit tuleb armastada. | Ülo Russak

Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega –
lepp, sanglepp,
metsakuiv okaspuu.
Hinnad alates 45 eurot / rm.
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

Katusepesu ja värvimine
Fassaadidehooldus ja värvimine
Telefon 5919 1540
e-post tallinn@sunluna.ee
www.sunluna.ee

95 Kiira Uudne
91 Vladimir Zaytsev
90 Helju Aru
90 Linda Saar
86 Aleksander Moistus
84 Kaljo Arakas
84 Anders Lennart Englund
83 Jaak Avamere
83 Aadu Seller
82 Anne Elvelt
82 Riina Kuus
81 Ülo Aunap
81 Pilvi Korint
80 Victor Dobrynin
80 Eevi Kaur
80 Leida Teder
79 Maie Aavik
79 Aita Mihkelsoo
79 Alar Mändmets
79 Elvi Tae
78 Hilse Ambos
78 Margarete Laanemets
78 Rutt Laidinen
78 Tiiu Rannik
78 Leonora Soots
77 Reet Suitso
76 Arne Hiiu
75 Milvi Sootla
70 Elle Kalvistu
65 Sergei Kallion
65 Andres Merilo
65 Ljudmilla Miil
65 Aivar Novitski
65 Heli Subi
MEIE VALDA SÜNDISID
18. juuni Jon Evert Nõu, palju õnne, Triinu Kapp ja Olari Nõu!
20. juuni Säde Nurmetalo, palju
õnne, Kertu ja Tõnu Nurmetalo!
20. juuni Mila Teramees, palju õnne, Mirjam ja Raul Teramees!
21. juuni Ron-Romek Jõgi, palju
õnne, Pille-Riin ja Villu Jõgi!
24. juuni Sofia-Reet Künnapas,
palju õnne, Katarina ja Mihkel
Künnapas!
29. juuni Rosanna Nerep, palju
õnne, Riin Erikson ja Tõnis Nerep!
1. juuli Stefi Tähepõld, palju õnne,
Kristi ja Janar Tähepõld!
7. juuli Ron Karing, palju õnne,
Heidy Järve ja Ülar Karing!
13. juuli Erik Vitkovski, palju õnne,
Eerika Tamm ja Aleksandr Vitkovski!
21. juuli Lisett Pello, palju õnne,
Liilian Nargla ja Rauno Pello!
3. august Olivia Rohtsalu, palju
õnne, Anneliis Räpo ja Gunnar
Rohtsalu!
6. august Markus Kööp, palju õnne, Kadri ja Rauno Kööp!
9. august Elly ja Herman Hansson,
palju õnne, Scharlett ja Roland
Hannnsson!
9. august Emma Suga, palju õnne,
Dina Rahimšaikova ja Märt Suga!
11. august Valter Kurnikov, palju
õnne, Karin Anni ja Meelis Kurnikov!
12. august Johanna Lengert, palju
õnne, Kersti Rost ja Alo Lengert!
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SPORDIUUDISED

Jalgpall
21. Rein Kütti mälestusturniiri võitis 8 punktiga FC Plato
(Kütt&Co) meeskond, teise koha saavutas 5 punktiga FC Nabala meeskond, kolmanda koha
3 punktiga Kiili meeskond ja
neljandaks jäi 2 punktiga Kernu
Kadakas. Nabala võistkonna parimaks mängijaks tunnistati
Taavi Kaarmaa ja Kiili võistkonna parimaks mängijaks Toivo
Tomingas..

Korvpall

Eestimaa suvemängude naiste võrkpalli kolmanda koha võistkond.

Erakogu

15. Eestimaa suvemängude
tublim väikevald oli Kiili
Tartu linnas ja selle ümbruses peeti 12.–14. juulini Eestimaa suvemänge, mis kandsid
järjekorranumbrit 15. Mängudel
oli esindatud 50 Eesti valda ja
12 linna ligemale 3500 sportlasega. Külalistena lõid kaasa
võistlejad Soomest, Poolast,
Saksamaalt, Lätist, Venemaalt
ja Valgevenest.
Meie vald osales Tartus
üheksal spordialal ja ligemale
75 sportlasega ning väikeste
valdade (kuni 8000 elanikku) arvestuses tulime teist aastat järjest üldvõitjaks.
Arvesse läks lisaks kergejõustiku kohapunktidele ka kuue parema spordiala kohapunktid
teistelt mängude programmis
omavalitsustele ettenähtud
spordialadelt.
Väikeste valdade esikuuik oli
seega järgmine: Kiili 287 punkti, Alutaguse 248, Vinni 236,5,
Kastre vald 221, Luunja 209
ning Räpina 201,5. Üldkokkuvõttes saavutasime väga kõrge
viienda koha. Eespool Rae vald,
Tartu vald, Tartu linn ja Jõgeva
vald.
Alavõidu tõid meile taas
meesvõrkpallurid (osales 22
võistkonda). Kiili valla mehed
mängisid B-alagrupis ning võitsid kõik kolm mängu . Põltsamaa valda 2:1, Alutaguse valda
ja Jõhvi valda 2:0 ning saavutasid alagrupis esikoha ja pääsme
mängima kohtadele 1.–5. Seal

võideti 2:0 nii Türi valda, Tartu
vald 1 meeskonda kui ka Tartu
vald 2 meeskonda. Ainus kaotus
tuli vastu võtta 0:2 Rae valla
meeskonnalt, kuid sellest piisas,
et esikoht Kiili valda tuua. Kolmas oli naaber Rae.
Võistkonnas mängisid: Kuldar Männilaan, Ahto Tuuling,
Henry Oro, Andres Kärner, Martin Thalfeldt, Sander Punamäe,
Priit Tigane, Karmo Saviauk.
Treener Jaano Haidla.
Tublid naised pronksil
Suure üllatusega said hakkama meie valla naisvõrkpallurid.
Treener Marit Laidroo tüdrukud
mängisid ennast lausa esikolmikusse, täpsemalt pronksmedalitele.
Medal on väärt seda enam, et
mängiti kuuekesi ehk ilma vahetuseta.
Tüdrukud mängisid A-alagrupis ning võideti 2:0 Pärnu
linn, 2:0 Tõrva vald, 2:0 Saaremaa vald ja 2:1 Võru vald 2 naiskond. Alagrupis saavutati esikoht ja pääse mängima kohtadele 1.– 4. oli garanteeritud. Seal
kaotati 0:2 Kambja vallale, 0:2
Võru vald1 naiskonnale, kuid otsustavas mängus võideti 2:0 Rae
valda ja see tähendas, et pronksmedalid kuuluvad meie kaunitaridele. Valla eest mängisid:
Maria Säästla, Johanna Maar,
Mailis Pajumägi, Mairit Pajumägi, Regina Johanson, Kaili Laa-

nemets.
Kiili valla mälumängurid
Hannes Palang, Anu Printsmann, Riina Tamm, Saskia Saara Simisker ja Neeme Mäe tegid
ka ajaloo võimsama tulemuse.
Nad saavutasid 41 võistkonna
hulgas neljanda koha.
Taaskord tuleb kiita meie
vallavanemat Aimur Liivat, kes
osales juhtide võistluses ja tõi
meie vallale väärtuslikud seitsmenda koha punktid. Tubli
seitsmenda koha saavutasid ka
meie discgolfarid (osales 32
võistkonda).
Indiduaalselt oli tublimad
Fred Poom (meesseenioride
viies koht), Nelli Licht (naiste
kuues koht), Marita Pirnipu
(naiste seitsmes) Kristjan Leol
(meeste üheksas koht), Ruudi
Talviste (meesjuunioride 11.
koht, Kristi Roost (naiste 18.
koht), Allen Talviste (meesseenioride 23. koht), Karl Aksin
(meeste 27. koht), Jaanis Hiob
(meeste 48. koht), Andres
Aruaas (meeste 48. koht).
Rattakrossis hõbe
Medalid tulid meile ka jalgrattakrossis, kus osales kokku 29
võistkonda (esimene Rae, teine
Saku ja kolmas Antsla). Kiili vald
saavutas tubli kaheksanda koha. Meeste põhiklassis saavutas
Anti Arumägi koguni hõbemedali.
Naiste põhiklassis saavutas

Krista Karing kolmanda koha
ehk pronksmedali. Naiste 45+
vanuseklassis saavutas Marika
Kütt üheksanda koha ja Andra
Rannik kümnenda koha. Mehed
50+ vanuseklassis saavutas Hamigo Kaha 25. koha.
Jahilaskmise CSPs ( osales 19
võistkonda – 1. Saku vald, 2. Elva vald, 3. Põlva vald) saavutas
Kiili võistkond Margus Valgma,
Roland Pullerits, Sergei Kivi
üheksanda koha. Orienteerumises osales 42 võistkonda ning
Kiili võistkond saavutas 16. koha.
Lõpetuseks kergejõustik. Sellel osales 51 võistkonda ning
Kiili vald saavutas 17. koha. Medaleid oli kolm ehk kaks kulda
ja üks hõbe. Need võitis kõik
meie trumpäss Anu Teesaar.
Täpsemalt NV 1 grupi kuulitõuke kuldmedal Anu Teesaarele
tulemusega 12.48, NV 1 grupi
kettaheite kuldmedal Anu Teesaarele tulemusega 41.93 ning
NV 1 grupi kaugushüppe hõbemedal Anu Teesaarele.
Tänan kõiki sportlasi, kes
valda esindasid, tänud lastevanematele, kes oma lapsi kohapeal toetasid, tänan Kiili vallavalitsust, tänud bussijuhtidele
Toivo ja Arne, suured tänud
AMP Viimistlus OÜ.
Kohtume 29. veebruarist 1.
märtsini 2020 Viru-Nigulas
omavalitsuste talimängudel. |
Kaupo Kütt

26. juulist 4. augustini toimusid Soomes Espoos 15. korda
Fimba Maxibasketball poolt korraldatavad korvpalli maailmameistrivõistlused seenioridele.
Kiili valla lippu hoidsid sel turniiril kõrgel Ott Põldsaar ja Indrek Kaarlep. M 35+ sarjas osales
kaheksa riiki. Eestist kaks, lisaks
veel Venemaa, Ukraina, Kreeka,
Brasiilia, Soome ja El Salvador.
Eesti B ehk Mooste SK Mõis ehk
Indreku võistkond jäi alagrupi
esimeses kohtumises alla Venemaale viie punktiga, seejärel
saadi veel paremini mäng käima ning alistati El Salvadori ja
Soome koondised. Veerandfinaalis võideti 85:64 tugev Kreeka koondis. Poolfinaalis võideti
teine Eesti võistkond Kontsertlavad.ee meeskond tulemusega
101:56 ja jõuti finaali, kus tuli
jällegi alla vanduda Venemaa
koondisele, numbritega 83:105.
Seega teine koht.
M 50+ meeste turniiril (Ott
Põldsaar) osales kokku 27 meeskonda üle maailma. Esimeses
alagrupimängus võideti 71:46
Tsiili koondis, teises mängus
saadi korralik saun 52:101 Mehhiko koondiselt.
Kolmandas ja otsustavas
kohtumises võideti 47:34 Saksamaa koondis. Seejärel 1/8 finaalis murti maha Itaalia B
koondis numbritega 76:55. Veerandfinaalis Serbia koondise
vastu tuli sein ette. Kaotus tuli
numbritega 62:81. Viimases
mängus kaotati veel Kanada
koondisele 64:74 ja lõpptulemuseks jäi 7.–8. koha jagamine.
Peatreener oli Hannes Reinola.

Kergejõustik
Balti matš U16–U20 koondistele, Võrus: WU20 400 meetri
tõkkejooksu kolmas koht Liis
Grete Atonen 104,47.
Eesti karikavõistlused, Pärnu
rannastaadion: naised 400
meetri tõkkejooksu kolmas koht
Liis Grete Atonen 1.05,15; naiste kolmikhüppe 10. koht Kärt
Roossaar 9.88; naiste 4x100
meetri teatejooksu Audentese
SK naiskonnas kuues koht Liis
Grete Atonen.
Eesti mitmevõistluse meistrivõistlused, Rakvere staadion:
TU16 seitsmevõistluse 11. koht
Marie Randala 3583 punkti.
Eesti meistrivõistlused kergejõustikus, Kadrioru staadion.
Naiste 400 meetri jooksu üheksas koht Liis Grete Atonen
1.00,48 ning naiste 400 meetri

tõkkejooksu neljas koht Liis
Grete Atonen 1.07,33.

Rannavolle
Venemaal Kaasanis toimunud
rannavõrkpalli U18 vanuseklassi noormeeste Ida-Euroopa
Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlused tõid Eestile kaks medalit. Nendes mõlemas olid osalised Kiili valla
noormehed – Rasmus Meius hõbemedal (koos Kaur Erik Kaisiga) ja Karmo Saviauk pronksmedal (koos Rauno Haidlaga).
Meius-Kais alistasid esimeses
alagrupimängus Venemaa duo
2:0, teises mängus kaotati teisele Venemaa paarile 0:2. Alagrupis saadi teine koht ja tagati koht veerandfinaalis. Seal saadi loobumisvõit ja pääseti poolfinaali. Saviauk-Haidla võitsid
oma alagrupis mõlemad mängud. Alagrupis said nad seega
esikoha ja edenesid otse poolfinaali. Poolfinaalis läksid aga
kahjuks Eesti paarid omavahel
vastamisi ja 2:0 võidu võtsid
Meius-Kais, pääsedes seega finaali, kus jäädi tulemusega 0:2
alla Venemaa paarile ning teenisid seega hõbemedalid. Palju
õnne Rasmus! Medalid said kaela ka Saviauk-Haidla, kes võitsid pronksimängus 2:0 Venemaa
duo ja pälvisid seega pronksi.
Eesti rannavolle meistrivõistlustel, Paides, saavutas Urmas
Piik koos Sander Steinbergiga
hõbemedalid. Finaalis, mis oli
igati finaali vääriline ja võitja
selgitamiseks läks tarvis kolme
geimi, kaotati kahjuks 1:2 paarile Povjakel-Petrov.
Rasmus Meius-Kaur Erik Kais
saavutasid 9. koha. Naistest saavutasid Maria Säästla-Johanna
Maar 5. koha ja Annaliisa Mals
koos Inga Parvega 13. koha.
Kiili noored olid edukad suve jooksul peetud rannavõrkpalli võistlustel.

Jalgrattasport
Bakuus toimunud Euroopa
noorte olümpiafestivalil saavutas Eesti koondist esindanud
Lauri Tamm poiste grupisõidus
42. koha.
Hollandis Alkmaaris toimunud jalgratta maanteesõidu Euroopa meistrivõistlustel kuni
23-aastaste ratturite grupisõidus saavutas Eesti koondist
esindanud Markus Pajur 48. koha.
Tšehhis Brnos toimunud
maastikusõidu Euroopa meistrivõistlustel Eliminaator ehk
XCE formaadis võistlusel pälvis
veerandfinaali jõudnud Eesti
koondist esindanud Markus Pajur 11. koha.

Rulluisutamine
Eesti meistrivõistlused rulluisutamises, Adaveres. T19 200
meetri esikoht koht Elizabeth
Jõgi 22,8, T19 500 meetri esikoht koht Elizabeth Jõgi 55,22
ning naiste 10 kilomeetri kolmas koht Elizabeth Jõgi
23.44,05. | Kaupo Kütt
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Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee

Ostame üle Eesti seisma
jäänud sõidukeid. Avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Võtame arvelt
ise maha. Pakkumised
võimalusel piltidega
seisevauto@gmail.com
või 5618 8671.

neeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 294 Ehitusloa väljastamiVOLIKOGU OTSUSED
ne ehitise (korterelamu) püstitamiseks Astelpaju tee
Kiili Vallavolikogu 22.08.2019 määrus nr 9 Kiili valla
4, Vaela küla.
2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 295 Ehitusloa väljastamiKiili Vallavolikogu 22.08.2019 määrus nr 10 Kiili Valla- ne ehitise (korterelamu) püstitamiseks Astelpaju tee
volikogu 11.10.2018 määruse nr 11 “Kiili Vallavolikogu
2, Vaela küla.
tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmi- Vallavalitsuse korraldus nr 296 Ehitusloa väljastamise kord” muutmine.
ne ehitiste (Põldmäe III kinnistu II osa detailplaneeKiili Vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 19 Tamme täringu ala sidekanalisatsiooni, tänavavalgustuse, veenav T5 ja Tamme tänav T6 katastriüksuste omanda, kanalisatsiooni- ja drenaažitorustike) püstitamiseks.
mine.
Vallavalitsuse korraldus nr 297 Kasutusloa väljastaKiili Vallavolikogu 22.08.2019 otsus nr 20 Luige alevi- mine ehitisele (üksikelamu) Kivila tn 12, Kangru alekus Tamme tn 9 detailplaneeringu kehtestamine.
vik.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
13. AUGUST 2019
EHITUS- JA PLANEERIMINE
Vallavalitsuse korraldus nr 302 Projekteerimistingi25. JUUNI 2019
muste määramine detailplaneeringu koostamise koVallavalitsuse korraldus nr 248 Projekteerimistingihustuse puudumisel elektri maakaabelliini projekteemuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehirimiseks (Jüri-Kalev 10 kVF üleviimine 20 kV, Rae
tusprojekti koostamiseks, Arise kinnistu detailplavald ja Kiili vald Harjumaa projekti osa).
neeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 303 Ehitusloa väljastamiVallavalitsuse korraldus nr 248 Kasutusloa väljastane ehitise (moodullasteaed) laiendamiseks Lootuse
mine ehitisele (külmaveetorustik) Mõisaküla ÜVK.
tn 5, Kiili alev.
4. JUULI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 304 Ehitusloa väljastamiVallavalitsuse korraldus nr 255 Ehitusloa väljastamine ehitise (sõidutee, jalg- ja jalgrattatee ning parkla)
ne ehitiste (vee-, kanalisatsiooni- ja drenaažitorustiKarja tn (lõigus Nabala tee-Lasteaia tn) ja Nabala tee
kud) püstitamiseks Kiili tehnopargi detailplaneeringu 2c rekonstrueerimistööde teostamiseks.
alal.
Vallavalitsuse korraldus nr 305 Ehitusloa väljastamiVallavalitsuse korraldus nr 256 Ehitusloa väljastamine ehitise (sõidutee ja kõnnitee) rajamiseks, Kiili valne ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kõivu tn 18,
las Kiili alevis Mesika tänav ja Padi tänav.
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 306 Mõisakülas Orumäe
Vallavalitsuse korraldus nr 257 Ehitusloa väljastamine detailplaneeringu koostamise algatamine
ehitise (vallamaja) tervisekeskuse ruumide ümbe21. AUGUST 2019
rehitamiseks Nabala tee 2a, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 317 ProjekteerimistingiVallavalitsuse korraldus nr 258 Kasutusloa väljastamuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Masti
mine ehitisele (üksikelamu) Energia tn 3, Luige aletn 20, Luige alevik.
vik.
Vallavalitsuse korraldus nr 318 ProjekteerimistingiVallavalitsuse korraldus nr 259 Kasutusloa väljastamuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Soblimine ehitisele (üksikelamu) Energia tn 5, Luige aleku, Piissoo küla.
vik.
Vallavalitsuse korraldus nr 319 ProjekteerimistingiVallavalitsuse korraldus nr 260 Kasutusloa väljastamuste määramine detailplaneeringu koostamise komine ehitisele (üksikelamu) Kurna tee 2, Kiili alev.
hustuse puudumisel raadioside masti ja masti juurde
30. JUULI 2019
kuuluva sideseadmete konteineri projekteerimiseks
Vallavalitsuse korraldus nr 269 ProjekteerimistingiAiandi, Nabala küla
muste määramine ehitusprojekti koostamiseks Leho- Vallavalitsuse korraldus nr 320 Ehitusloa väljastamila tn 26, Luige alevik.
ne ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saare tn 8, Kiili
Vallavalitsuse korraldus nr 270 Projekteerimistingialev.
muste määramine ehitusprojekti koostamiseks Olevi KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
tn 2, Luige alevik.
25. JUUNI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 271 ProjekteerimistingiVallavalitsuse korraldus nr 249 Katastriüksuste piirimuste määramine detailplaneeringu koostamise kode muutmine, Talve ja Talveaasa.
hustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
4. JUULI 2019
Marge, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 261 Puurkaevu asukoha
Vallavalitsuse korraldus nr 272 Ehitusloa väljastamine kooskõlastamine, Saartevahe tee 1, Sausti küla.
ehitise (puurkaevu) püstitamiseks Papli, Lähtse küla. Vallavalitsuse korraldus nr 262 Arvamuse andmine
Vallavalitsuse korraldus nr 273 Ehitusloa väljastamine õhusaasteloa taotlusele, AS ELERING.
ehitise (puurkaev) püstitamiseks Tammetõru, Mõisa- 30. JUULI 2019
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 282 Sausti tee 19 katastriVallavalitsuse korraldus nr 274 Ehitusloa väljastamine üksuse sihtotstarbe määramine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lepiku, Sausti kü- Vallavalitsuse korraldus nr 283 Hirvemäe katastriükla.
suse sihtotstarbe määramine
Vallavalitsuse korraldus nr 275 Ehitusloa väljastamine Vallavalitsuse korraldus nr 284 Katastriüksuse jagaehitise (puurkaev) püstitamiseks lepiku, Sausti küla.
mine, Marjametsa.
Vallavalitsuse korraldus nr 276 Ehitusloa väljastamine Vallavalitsuse korraldus nr 285 Katastriüksuste jagaehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lepiku tee 5, Vae- mine ja piiride muutmine, Kangru ja Allikmäe.
la küla.
6. AUGUST 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 277 Ehitusloa väljastamine Vallavalitsuse korraldus nr 298 Karja tänav T2 sundehitise (üksikelamu) püstitamiseks Rätsepa põik 4,
valduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Lähtse küla.
13. AUGUST 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 278 Kasutusloa väljastaVallavalitsuse korraldus nr 307 Katastriüksuste piirimine ehitisele (üksikelamu) Reinu tn 5, Kiili alev.
de ja lähiaadressi muutmine, Pääsusaba ja PääsusilVallavalitsuse korraldus nr 279 Kasutusloa väljastama.
mine ehitisele (üksikelamu) Padi tn 9, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 310 Puurkaevu asukoha
Vallavalitsuse korraldus nr 280 Kasutusloa väljastakooskõlastamine, Liblika, Sõmeru küla.
mine ehitisele (üksikelamu) Oksa tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 311 Puurkaevu asukoha
Vallavalitsuse korraldus nr 281 Kiili alevis Sausti tee 6 kooskõlastamine, Eespõllutaga, Sookaera küla.
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
21. AUGUST 2019
korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 321 Isikliku kasutusõiguse
6. AUGUST 2019
seadmine, Pääsukese tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 293 ProjekteerimistingiMUUD KÜSIMUSED
muste määramine detailplaneeringu olemasolul ehi6. AUGUST 2019
tusprojekti koostamiseks, Arise kinnistu detailplaVallavalitsuse korraldus nr 300 Lihthanke “Kiili alevis

Kiili vallavalitsus teatab

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

Karja tn ja Nabala tee 2c parkla rekonstrueerimine”
eduka pakkumuse kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 301 Rätsepa tee, Kiili vald
drenaažitoru vahetus koos viie drenaažikaevu paigalduse ehitustööde kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV.

gatiivseid mõjusid, tuleb näha ette mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid,
3. õigusaktidega kooskõlas toimuva tegevuse korral
ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist,
KIILI ALEVIS SAUSTI TEE 6 DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NA- 4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei
paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looBALA TEE 2A, 26.08.–09.09.2019
duskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid looDetailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt
dusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus
osaühing, töö nr 165-2018D.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili val- võib mõjutada,
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist,
las, Sausti külas.
Planeeringuala suurus on 3,56 ha. Planeeritaval maa- heaolu, vara,
6. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral
alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja Matsi I osa,
soojuse, kiirguse ega lõhna teket, mõningast valgusToompihla osa ja Kasetuka osa detailplaneering.
reostust tekib valgustusest. Valgustuse negatiivset
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasmõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega sellioleva elamumaa jagamine ning moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneerin- selt, et see valgustaks vaid oma krunti. Mõningast
vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus ja
guga muudetakse osaliselt kehtivat Matsi I osa,
hooneid teenindavast transpordist,
Toompihla ja Kasetuka osa detailplaneeringut. De7. detailplaneeringuga tuleb tegevused planeerida
tailplaneeringuga jagatakse olemasolev elamumaa
selliselt, et maaparandussüsteemi töö naaberkatastsihtotstarbega krunt kaheks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele mää- riüksustel oleks tagatud. Vajadusel (süsteemi rikkumisel) tuleb projekteerida ja välja ehitada uus, kuiratakse ehitusõigus kummalegi ühe elamu (kuni kavendust tagav drenaaž,
hekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja ühe
8. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta
abihoone (kuni ühekorruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 300 olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehm2. Krundile pos. 2 tuleb ette näha servituut pos. 1
ligipääsu tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeerin- testatud nõudeid,
9. detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada
guala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
Keskkonnaameti, Põllumajandusameti ja Terviseameparkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldpla- ti poolt KSH eelhindamisele esitatud märkustega ja
nõuetega.
neeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili VallaPlaneeringu realiseerimine ei too kaasa olulist keskvalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
konnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.
valla geoinfosüsteemis EVALD.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Val22.08.2019 KIILI VALLAVOLIKOGU OTSUSEGA NR
lavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajava30 LUIGE ALEVIKUS TAMME TN 9 DETAILPLANEEhemikus 26.08.–09.09.2019.
RINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili VallaDetailplaneeringu on koostanud FE Arhitektid OÜ,
valitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
töö nr 02/15.
valla geoinfosüsteemis EVALD.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili val13.08.2019 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 306 MÕISAKÜLAS ORUMÄE DETAILPLANEE- las, Luige alevikus.
Planeeringuala suurus on 1,19 ha. Planeeritaval maaRINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu koostab osaühing Visioonprojekt.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili val- Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus 30402:001:0004) katastrilas, Mõisakülas.
Planeeringuala suurus on ca 2 ha. Planeeritaval maa- üksuse kruntideks jagamine ning Tamme tänav T1
(katastritunnus 30402:001:0101) katastriüksuste piialal kehtib Kiili valla üldplaneering.
ride muutmine. Detailplaneeringuga moodustatakse
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse määramine. Tamme tn 9 katastriüksusest kolm elamumaa krunti
Krundile määratakse ehitusõigus ühe eluhoone (kuni ja üks üldmaa krunt. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu
kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja kolja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks.
me abihoone (kuni kahekorruseline ja maksimaalne
Moodustatakse üks 4 m laiune üldmaa krunt avalikõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 500 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala kuks kasutuseks, mis võimaldab piirkonna elanikel ja
vajadusel ka päästeautodel ligipääsu metsa-alale.
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteed (lahenMoodustatakse ka Tamme tn 9 katastriüksusest kaks
dada ligipääs alates Kuke-Ihuvere tee ja Erotranspordimaa krunti, Tamme tänava teemaa laienmaa-Sääse tee ristilt), parkimine ja tehnovõrkudega
damise otstarbeks, maatehinguks moodustatavad
varustamine.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldpla- kaks krunti liidetakse Tamme tänavaga (Tamme tänav T1 katastriüksus). Lisaks lahendatakse planeerinneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hin- guala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
damist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt oluli- Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
se keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
Detailplaneeringuga kavandatakse 9843 m2 suurukeskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase,
sega alale üks üldmaa krunt ja kolm elamumaa krunti
õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni suurenemist. Keskkonnalubade vajadust Kiili valla üldplaneeringu kohasele metsaalale, kuhu
üldplaneeringuga elamumaa maakasutuse juhtotstuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus,
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse kesk- tarvet määratud ei ole, muutes seega praeguse metkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta pla- samaana märgitud ala üldplaneeringus elamumaa
maakasutuse juhtotstarbega alaks. Põhjendus Kiili
neeritud ehitiste rajamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Ehitiste kasutamisega kaasnevad mõjud valla üldplaneeringu muutmiseks on esitatud detailei ole veel teada. Planeeringuga saab näha ette alale planeeringu seletuskirjas punktis 4.1.2.
sellised tegevused, mis olulisi negatiivseid mõjusid ei Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
põhjusta. Kui detailplaneeringu menetluse käigus
selgub planeeritud tegevusega kaasnevaid olulisi ne- valla geoinfosüsteemis EVALD.
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Hubast soojust kõikidesse
kodudesse soovib
Teie korstnapühkija!
www.akorsten.ee
Tel 5648 3971
Kursana on erasektori juhtiv teenustepakkuja eakate hoolduse
ja teeninduse alal Saksa turul. Nüüdsel ajal on Kursanal 116
pansionaati, residentsi ja villat, kus hooldatakse ja teenindatakse ühtekokku 13 600 elanikku. Kursana on tegelnud vanaduspõlve veetjatele turvalise kodu loomisega ja neile vajaliku
hoolduse ja teeninduse tagamisega juba 26 aastat.

Kursana Eesti OÜ Merivälja
pansion otsib oma töökasse
kollektiivi hooldajat!
Töö sisu on kvaliteetse ja asjatundliku hooldusabi osutamine pansionis viibivatele klientidele.
Nõudmised kandidaadile:
• põhi- või keskharidus,
• korrektsus töös ja välimuses,
• kohusetundlikkus ja usaldusväärsus,
• eesti ja vene keele oskus,
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus,
• positiivne ellusuhtumine ja empaatiavõime,
• kasuks tuleb hooldustöötaja eriala ja / või hooldustöö
kogemus
Teid ootab ees sõbralik kollektiiv, kelle eesmärgiks on pakkuda oma klientidele head teenindust ning toetust igas
olukorras. Ettevõte pakub oma töötajatele soodustusi ja
häid töötingimusi ning pikaajalist ja stabiilset tööd. Võimalus töötada osalise koormusega.
Huvi korral palun võtta ühendust tel 623 0605 või
e-mail kursana@kursana.ee.

In Memoriam

HELMI VIIRSALU
25.07.1931–29.06.2019
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Kuidas kõik alguse sai...
Esimesed tarusoojad kärjeampsud maitsevad igale lapsele. Suviti vanaonult kingituseks saadud päris oma meepurk
jääb mulle aga nii keelele kui meelele igavesti. Võib-olla just
sealt selle mesinduspisiku saingi. Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskooli mesiniku eriala lõpetasin 2014. aastal.
Ühtlasi kuulun ka Eesti Kutseliste Mesinike Ühingusse. Esialgu oli mesindus eelkõige midagi põnevat, kuid praeguseks on sellest saanud minu meelistegevus. Alustasin kuue
perega, nüüd aga ületab suvekuudel töömesilaste arv 3 miljonit. Tarud asuvad Lääne-Eesti looduslikes paikades – metsades, niitudel, maastikukaitsealadel ja raiesmikel. Annan
endast parima, et minu mesilased oleksid terved ning saaksime koos pakkuda kvaliteetset ning puhast mett.

ERAKUULUTUSED

TULE
TÖÖTA
KODU
LÄHEDAL!

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

Meie Kiili eritoodete tootmise meeskonda on oodatud tublid, töökad ja
füüsiliselt vastupidavad

PLASTKAEVUDE VALMISTAJAD.
Pakume vajalikku väljaõpet, põnevat tööd toetavas meeskonnas ja
korraliku töötasu.
Saada oma CV aadressile personal@pipelife.com,
lisainfot küsi julgelt telefonil 520 4786.

Auto kokkuost! Ostan kasutuseta jäänud
sõiduauto või kaubiku, võib olla
remonti vajav. Pakkuda võib ka vene
autot. Tel 5365 4085, skampus@
online.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

Ehitus- ja remonditööd. Fassaadide, katuste,
vaheseinte, saunade, terrasside ning maalritööd. Terrasside ja aedade hooldustööd. Tel
5360 5083
Ehitusmehed teevad järgmisi töid:
puitkarkassmajad, kuurid, katused,
vundamendid, torutööd, aiad, terrassid,
fassaadi survepesu ja värvimine, parketi,
akende-uste paigaldus. Silvar. Tel
5894 4537,ehitusmehedharjumaal@gmail.
com
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad
Teie kodu tuleohutuse. Korstnapühkija, tel
5333 0556, OÜ Korstnahooldus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Keevitustööd väljakutsega kliendi juures
kohapeal. Valmistame ka metallist aedu, piirdeid, treppe ja muid metallkonstruktsioone.
Keevitamine MMA, MIG-MAG, TIG. Kõrge
kvaliteediga kiire töö. Tel 5377 6668,
valperkr@gmail.com
Kinnisvaramaakleri teenused, aitame Teid
korteri, maja, maa, garaaži või suvila
müümisel-vahetamisel-ostmisel. Teeme kõik,
et tehingud kiirelt ja kindlalt toimuksid.
Teie maakler Andrus Kubbe, tel 521 5086
Kutseline korstnapühkija, tehtud töödele
akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com
Langetame ja hooldame puid just Teie
piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid
saab kätte www.puumehed.ee, tel
5626 3857

Mahlapressimisteenus ja mahlamüük
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo tel
5621 9762

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650

Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70 l
kottidesse. Hind 5 €. Vedu tasuta. Tel
5341 1252

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee

Müüa killustik, liiv, muld jne. 1–20 tonni,
info@kallur.ee, www.kallur.ee. Tel
501 2123

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

Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu on
tasuta! Tel 5383 9215
Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362
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, lõhutud küttepuud, toored ja
kuivad – lepp, sanglepp, kask. Kaminapuud
40 l võrgus (lepp, kask). Tel 509 6735,
halukuller.ee
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

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid
koguseid. Info tel 5559 7572
Pere ostab sõidukorras auto, kuni 1400 €.
Tel 5819 0200
Pestud katus annab sinu hoonele uue
väljanägemise. Tel 5691 1019, e-post
rooferspuhastus@gmail.com
Soovin osta talu Harjumaale, eelistatult Kiili,
Saue või Saku valda. Elumaja võiks olla
heas korras ning krundi suuruseks vähemalt
1 ha, mida osaliselt võiks katta mets.
Kaugus Tallinnast kuni 30 km. Pakkumised
teretulnud, tel 5672 5424 või toomas.
weber@gmail.com
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel
5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
Veoteenus kaubikuga Tallinnas, Harjumaal
ja üle Eesti. Soovi korral ka Soome, Läti ja
Leedu. Kandevõime 2 t. Tel 558 4256

Müüa valge lepp alates 44 € / rm, sanglepp
alates 39 € / rm, kask alates 57 € / rm.
Info tel 5697 5216

Voodrilaua (värvitud), põrandalaua, tuulekasti, terrassi ja saematerjali müük. Vedu üle
Eesti tasuta. Tel 5373 1117, www.espuit.ee

Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda!
Helista ja küsi lisa tel 5566 0790

Võtame tööle õmbleja universaalmasinale,
asukoht Keila. Tel 5331 0767

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

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, www.
miltongrupp.ee

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

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

