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Kiili vanamuusikud
kontsertreisil Norras

Veljo Konnimois tuletõrje redelauto Bronto Skylifti 25 kilo kaaluva hüdrosilindri osaga tootmistsehhis.

Ülo Russak

Radius Machining –
brändiks kvaliteetne teenus
 2005. aastal Pelgulinna pisikeses korteris sündinud Radius
Machining OÜ on tänaseks kasvanud ca 8 miljonilise käibega
tegijaks, kus kahes tehases Harjumaal valmivad igal aastal
rohkem kui viis miljonit erinevat detaili erinevatele masinatele, ettevõtte tegevjuhist omanik Veljo Konnimois unistab aga
firma viimisest börsile.
„Nii on ta kuidagi läinud
jah,“ muigab Veljo Konnimois
oma tagasihoidlikul moel. 15
aastat tagasi töötas mees veel
Soome firmas projektijuhina,
koordineeris tootmist Lätis ja
Leedus. Soomlased tahtsid hea
spetsialisti tegevuspiirkonda
laiendada, anda talle tootmise
käivitamine ka Vene turul...
„Siis tundsin, et aitab. Mul oli
kodus last ootav naine ja ma pidin minema määramata ajaks
määratule Venemaale...“ meenutab tänane omanik aega, mil
hakkas mõtlema oma firma loomisest. Tegevusvaldkond, milles tulevane ettevõtja tegutseda tahtis, oli talle teada nii
teoorias kui praktilise poole
pealt: Veljo Konnimois omandas masinaehitusinseneri teadmised Talinna Tehnika Kõrgkoolist, soomlaste juures ametis olles õppis selgeks aga turundusnipid. Oma ettevõtte loomiseks
oli aga vaja lahendada senistest
märksa keerulisem turundusü-

lesanne: müüa idee maha abikaasale, sest freespingi ja teiste
seadmete soetamiseks oli vaja
nende ühine korter müüki panna...
Brändiks kvaliteetne teenus
Nüüdseks on korteri asemel perele maja ostetud. „Ja mõni objekt veel pealegi,“ muigab Veljo Konnimois. Radius Machining OÜ, mis Viimsi ühes garaažis 2005. aasta märtsis oma
esimese freespingi käivitas, töötab nüüd erinevatel täpismasinatel kokku ca 70 inimest, ettevõtte lepingupartneriteks on
Saksamaa, Rootsi, Taani, Inglismaa ja teiste Euroopa riikide
tuntud masinatootjad. Nii toodetakse näiteks erinevaid sõlmi
tuntud mehitamata sõidukite
Milrem tarvis, kriitilisi komponente kogu maailmas hästi teada tuletõrje redelauto Bronto
Skaylift jaoks; Eesti nimekamatest toodetest valmistatakse
erinevaid sõlmi Cleveroni pakiautomaatidele ja Starship pakirobotitele.
„Meil pole oma kindlat kaubamärki, peenemalt öeldes oma
brändi,“ rõhutab Veljo Konnimois. Metallitöötleja Radius
Machining OÜ brändiks on kvaliteetne teenus. „Mei ei lähe turule jutuga, et oleme maailma
parimad puksitreialid. Me pakume lahendusi, me müüme usal-

dust,“ rõhutab metallosi tootva
ettevõtte juht.
Unikaalsematest toodetest on
Radius Machining OÜ-s valmistatud meie esimese tudengite
kosmosesatelliidi EstCube 1 kõik
mehhaanilised osad, ka Soome
satelliitide Aalto 1 ja Aalto 2
mehhaanilised korpused on pärit Harjumaalt nagu ka Põhja-Jäämere kohal jääväljade liikumist jälgiva satelliidi Iceye
korpuse osad. Kõik need unikaalsed tooted kõnelevad ise, millist
tenililist taipu ja täpsust nende
valmistamiseks vaja on. „Tahtsin juba lapsepõlvest saati saada ehitajaks,“ meenutab Veljo
Konnimois. Kõrgkooli astudes
tundus talle üks ehitus kõik, olgu siis masina- või majaehitus.
„Nüüd saan aru, milles vahe: kui
ehitaja võib eksida millimeetriga, siis meie ei tohi eksida isegi
sajandikmillimeetriga,“ toob
näite neitsi tähtkujus sündinud
ja seega juba loomult täpsust armastav Veljo Konnimois. „Eestis ehitatakse järjest rohkem tarku ja täpseid maisnaid,“ teab
Radius Machiningu juht. See tähendab, et Eesti turul vajatakse
nende toodangut aina enam.
Praegu läheb umbes pool toodangut ekspordiks.
Võimaluste otsija
Mis on see, mis ettevõtte juhti
ja kogu meeskonda - Radius

Machiningus töötavad valdavalt
mehed – vormis hoiab? „Mul
käivad töö ja hobi koos. Olen
loomult võimaluste otsija. Äratundmisrõõm, et mõnele keerulisele probleemile, keerulisele
konstruktsioonile on lahendus
leitud, on minu jaoks kõige suurem rõõm. Erinevad võimalused
mind käima panevadki,“ räägib
Veljo Konnimois.
Koos ülejäänud meeskonnaga harrastab omanik aga ka õige rasket ala – triatloni, kus Eesti võistkondlikel meistrivõistustel oli Radius Machiningul ka
oma meeskond väljas. „Järgmisel aastal osaleme juba kahe
võistkonnaga,“ lubab ettevõtte
juht, kes ise lööb kaasa rattasõidus.
Aasta ettevõte
Kiili Ettevõtjate Liit valis sellel
aastal aasta ettevõtteks Radius
Machining OÜ, kuigi – paradoks, paradoks – see ettevõte
enam Kiili territoorumil ei tegutse, Krediidiinfo annab ettevõtte aadressiks hoopis Rae
valla.
„Oleme endiselt Kiili Ettevõtjate Liidu liikmed ja ei kavatsegi tsunftist välja astuda,“ kinnitab Veljo Konnimois. Sest firmal
on Kiili vallas, otse keskuse serval kaks hektarit maad, kuhu
ükskord tullakse ehk oma kogu
tootmisega tagasi.

 Sügise saabudes on Kiili vanamuusikaansambel mitmel järjestikusel aastal andnud kontserte väljaspool Eestit. Oleme
esinenud Inglismaal ja Hispaanias, sel korral ootasid ees kaunid paigad Norras.
Tallinnast lendasime 27. septembril Oslosse ning sealt Bergenisse. Juba samal õhtul toimus pikk proov koos Sankta
Sunniva Kammerkooriga, kellega andsime järgmisel õhtul ka
ühise kontserdi festivalil “Bergen Kirkeautunnale” Sandvikeni kirikus. Samas kirikus töötab
kantorina eestlanna Brita Maripuu, kes meile palju abiks oli.
Esmaspäeval lendasime
Fredrikstadi, kus tähistasime
saabuvat muusikapäeva kont-

Pilt on illustratiivne. 

serdiga Fredrikstadi katedraalis. Pidulikkust lisas kontserdile auväärne kuuljaskond - Eesti suursaadik Norras ning külalised teistest saatkondadest,
kes suure huviga kontserti kuulasid. Kontsert võeti taaskord
soojalt vastu ning suursaadik
imetles meie ansambli kõrget
taset ning ka kõige pisemate
mängijate suurepärast lavalist
olekut. Pärast esinemist olime
palutud Eesti suursaadiku vastuvõtule.
Viimane kontsert toimus Oslo metodistikirikus. Hubane kirik oli rahvast täis ning nautisime viimast kontserti täiel määral. Jäine rahule nii selle kontserti kui kogu reisiga.
Muljeid jagas Tiina Mäe

Shutterstock.com

Murdja hunt jäi laskmata
 Ülemöödunud laupäeval nägid põdrajahil olnud jahimehed
Kiili valla maadel, täpsemalt
Paekna-Tõdva tee vahelises
metsas kolme hunti. Tegu oli
tõenäoliselt kahe täiskasvanud
ja ühe noore loomaga.
“See võis olla ka pesakond,”
arvab Janek Laaneväli, kes suurima huntidest, tõenäoliselt isase, ka sihikusse püüdis. “Hundid polnud kaugel, ehk 15–20
meetrit. Mõtlesin siis, et jälgin
suurimat looma ka läbi optilise
sihiku,” meenutab Kiili Jahiseltsi juhatuse liige kohtumist kiskjaga.
Hundid sattusid nii lähedale jahimeestele põdrajahi käigus, mil aju läbi metsa küttide
poole liikus. “Eks need kolm siis
aju eest põgenedes jahimeeste
liinile sattusidki,” arvab jahimees, kinnitades samas, et kui-

gi loom oli kirbul, päästikule
vajutamise kihku tal ei tekkinud. “Pole veel hundilaskmise
hooaeg, ka puudus meil hundilaskmiseks luba,” ütleb jahimees. “Kui need olid ikka kohalikud hundid ja mitte läbirändajad ning tulevikus hakkab
piirkonnas pahandusi juhtuma,
siis see luba ka hangitakse,” on
ta kindel.
Viimati nähti hundikarja Kiili kandis 5–6 aastat tagasi, kellest viis looma jahi käigus ka kütiti.
Hundilaskmise hooaeg algab
1. novembril, selleks ajaks peaks
selge olema, kas nende võsavillemite küttimiseks on luba tarvis. Igaks juhuks soovitab kogenud jahimees ümbruskonna inimestel aga ettevaatlik olla, ka
oma lemmikud, koerad ja kassid
kodus pidada. | Ülo Russak
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Kiili perearstidest

P

erearstiteenus on üks
olulisemaid teenuseid,
vältimatult vajalik igale inimesele. Eesti riigis on perearstide süsteem üles ehitatud selliselt, et perearsti nimistuid avab (kuulutab välja)
Terviseamet ja väljakuulutatud nimistule saavad kandideerida perearsti kvalifikatsiooni omavad isikud. Samas
on perearsti näol tegemist ettevõtjaga ehk põhimõtteliselt
kuulutab Terviseamet välja, et
mingis piirkonnas on perearstil võimalus alustada ettevõtlusega (meditsiiniteenuse pakkumisega) ja riik maksab selle eest iga nimistus oleva patsiendi pealt raha, millega perearst peab end ära majandama.
Ettevõtjast arst palkab seejärel teenuse osutamiseks vajaliku abitööjõu (õed) ja hangib vajaliku sisustuse ja meditsiiniaparatuuri. Ruumid,
kus teenust pakkuda, on enamasti võimaldatud kohaliku
omavalitsuse poolt ja enamasti kaetakse ka kommunaalkulud, nagu näiteks ka Kiili vallas.
Kokkuvõtteks – perearsti
nimistud kuulutab välja ja perearstid leiab riik (Terviseamet) ning kohalik omavalitsus
saab pakkuda tuge ruumide
osas ja aidata katta kommunaalkulud ning võimalusel leida perearstile ka muid motivatsioonivahendeid. Perearstide ja eriti heade perearstide
leidmine ei ole teatavasti lihtne ning Terviseameti ja kohaliku omavalitsuse koostöö on
kindlasti vajalik. Siinkohal
teengi üleskutse – kui meie
vallas on keegi, kes on mõelnud perearsti praksise avamisele või soovib panustada
abiarstina või kui keegi teab
head arsti, kes võiks tahta Kiili valda perearstiks tulla, siis
me oleme info eest väga tänulikud.
Kiili valla hetkeseis
Kiili valla elanikke teenindab
praegu kaks perearsti – dr
Meelika Lutter ja dr Liis Aunin
ehk siis eksisteerib kaks perearsti nimistut, mõlema piirsuurus on vastavalt riigi kehtestatud määrale 2000 patsienti. Dr Lutteri nimistus ei
ole vabu kohti juba pikemat
aega, dr Aunini nimistus on
veel ligi 300 vaba kohta. Kiili
valla elanike arv on 2019. aasta sügisel ületanud 5600 inimese piiri ning sellise hulga
patsientide teenindamiseks on
juba kõige lähemas tulevikus
vältimatult vajalik kolme perearsti nimistu olemasolu, mida Kiili Vallavalitsus Terviseametilt ka taotleb. Terviseamet
ei ole seni soovinud kolmanda nimistu avamist, tuues
põhjuseks, et dr Aunini nimistus on olemas piisavalt vabu
kohti. Arvestades aga kõiki asjaolusid, oleme vallavalitsuses
optimistlikud: otsus täiendava nimistu avamiseks nähtavas tulevikus siiski tehakse.

Kiili vesi on etem Tallinna omast
 Kuna aeg-ajalt kostub pretensioone Kiili valla vee ja valla
vee-ettevõtte, Kiili KVH aadressil, otsustas Kiili Leht uurida
probleemide tagamaid. Küsimustele vastab Kiili KVH juhatuse liige Andro Ennok

Vallavanem Aimur Liiva.

Perearstide ruumid
Kahe perearsti nimistu teenindamiseks vajalikud ruumid on
meil lähitulevikus tagatud vallamaja kompleksis aadressil
Nabala tee 2a koostöös Põhja-Eesti Taastusravikeskusega, ruumid renoveeritakse
2020. aasta suveks. Mõlemal
perearstil on loomulikult võimalik senistes ruumides jätkata, kuni tervisekeskus saab
valmis.
Pärast seda kolib dr Lutter
sinna üle ning dr Auninil on
võimalus jätkata oma praksist
aadressil Nabala tee 4a, vastava kinnituse on vallavalitsus
sealsete ruumide omanikult
saanud (olgu öeldud, et erinevalt praegustest ongi need
ruumid algselt ambulatooriumiks ehitatud). Põhjus, miks
perearst dr Aunin ei koli sarnaselt dr Lutterile uude tervisekeskusesse, on selles, et
kahjuks ta ei olnud nõus sõlmima partneri ehk Põhja-Eesti Taastusravikeskusega pikaajalist lepingut. See tingimus
on ühest küljest kirjas meetme määruses, mis on euroraha taotlemise aluseks ruumide remondil ja teiseks on pikemaajalise kohustuse võtmine ja stabiilsuse tagamine ka
otseselt patsientide huvides.
Lõpetuseks
Kiili vallas on täna tagatud
teenuse pakkumiseks ruumid
kahele ja alates järgmise aasta suvest kolmele perearstile.
Seega ei saa ruumide puudus
olla mitte ühegi perearsti lahkumise põhjuseks. Kui lahkumise soov on tingitud mingitest muudest asjaoludest või
uutest väljakutsetest, on arusaadav, aga ükski perearst ei
saa lahkuda Kiilist Tallinna või
kuhugi mujale koos olemasoleva patsientide nimistuga,
seda Terviseamet lihtsalt ei
võimalda ja seda on vallavalitsusele ka kinnitatud. Kui arst
lahkub, siis ilma nimistuta ja
seesama Terviseamet kuulutab uue arsti leidmiseks välja
konkursi, mis võib loomulikult
võtta aega, aga olukord igal juhul lahendatakse. Kiili Vallavalitsuse teravdatud tähelepanu on teemale suunatud ning
lõppeesmärgiks on asjakohase ning professionaalse esmatasandi arstiabi tagamine
kaasaegses keskkonnas. Võimalikest arengutest antud
valdkonnas anname teada esimesel võimalusel. | Aimur Liiva, Vallavanem

Kui suurt piirkonda Kiili
KVH veega varustab ehk mitu majapidamist mitmes
asunduses on teie tarbijad?
Kiili KVH teenindada on hetkel
ligi 1660 tarbimiskohta, kust
saab oma igapäevase tarbimisvee 4600 inimest, mis on umbes
85% Kiili valla elanikest. Meie
tarbijad elavad kaheksas piirkonnas. Nemdeks on Kiili, Kangru, Luige-Sausti, Lähtse, Vaela,
Nabala, Paekna ja Mõisaküla.
Kui mitmel protsendil nendest tarbijatest on pretsnsioone? Kui sagedased ja
millised on probleemid?
Nurinat on meieni jõudnud üksikutelt klientidelt, keskmiselt
alla kümne juhtumi aastas. Mured on olnud väga erinevad, mitmel puhul on olnud nurinat vee
kvaliteedinäitajate osas, mis ei
vastavat nõuetele. Ka on probleemiks olnud vee üldkaredus
või vee rõhk torustikus või mured kaugloetavate veearvestitega.
Kas Kiili vallas kasutatakse
kohalike puurkaevude vett?
Jah kasutame kohalike puurkaevude vett, mis asuvad Luigel ja
Kiilis.
Kas joogivee kvaliteediprobleemid on tingitud veest,
torustikest või on tekkinud
hoopis muudel põhjustel?
Veetöötlusjaamadest väljuv joogivesi vastab igati nõuetele.
Mõndadel juhtudel on mureks
üksikutes torustike lõikudes ladestunud mangaan, kuid see pole üldine ja trassis olev vesi on
ohutu. Probleem on üksikutel
klientidel, lokaalne ja oleme
meie poole pöördunud klienti-

Kiili vee-ettevõtte, Kiili KVH juhatuse liige Andro Ennok kinnitab, et Kiili vesi on maitselt parem kui Tallinna
vesi.
Ülo Russak

de muredest teadlikud ning järjepidevalt tegelenud murede lahendamisega.
Millest on tingitud probleemid mangaaniga?
Enamus, so ca 70-80% puurkaevudest väljapumbatavas vees sisalduv mangaan püütakse veetöötlusjaamades paiknevate filterseadmete abil kinni, kuid
trassi edasi pumbatav joogivesi
sisaldab seda reeglina endiselt,
kuigi lubatud piirides so kuni 50
μg/l. Sellise jääkmangaani sisaldus on tavapärane ja Kiili pole
erand. Joogivee täielik puhastamine (so sisuliselt destilleerimine) muudaks vee hinna oluliselt
kallimaks ja selleks puudub ka
vajadus. Nii ongi viimaste Kiili
aleviku joogivee analüüside järgi veetrassi edastatavas joogivees mangaani sisaldus normaalolukorras ca 30-50 μg/l.
Siiski kurdavad mõned tarbijad, et mangaanisisaldus
vees ületavat lubatud piirnormi...
Mangaani näitajate kohatine
ületamine lõpptarbija juures on
seletatav sellega, et aastate
jooksul on joogivees sisalduv
mangaan ladestunud veetrassi-

de seintele ja hetkeliste rõhumuudatuste tulemusel võib see
sealt tükkidena vabaneda (vees
ja filtritel nähtav must heljum).
Probleemi esmase lahendusena
teostasime 2019 aasta kevadel
Kiili alevi hüdrantide kontrollitud avamise meetodil trassidele loputuse ja sügisel koostöös
Schöttli Keskkonnatehnika ASiga Kiili veetöötlusjaama hoolduse ning filterseadmete puhastamiseks täiendava investeeringu ning filterkeha reaktiveerimise protsessi parenduse. Ühtlasi oleme joogivees sisalduva
mangaani näitajad võtnud kõrgendatud tähelepanu alla, milleks teostame regulaarselt
omaanalüüse. Oleme olukorra
lahendamisest sama huvitatud,
kui kõik joogivee tarbijad.
Lisaks oleme kavandanud
trasside hüdropneumaatilise e.
õhk-vesi läbipesu (pilootprojektina Lähtse ja Nabala lõigus) ja
kriitilisemates kohtades täiendavate pesu- ja loputuslahenduste tekitamise (näiteks Lasteaia 14 tupiktorustik), mis peaks
tagama puhtama torustiku pikemaks perioodiks. Loomulikult
ei taga ka taoline pesu jäädavalt
täielikku puhtust, vaid seda tuleb teostada edaspidi regulaar-

selt vastavalt kohalikele oludele ja spetsialistide soovituslikele juhistele.
Kas olete kaalunud Tallinna
Vee kliendiks hakkamist?
Kiili KVH on Tallinna Vesi AS
klient ja ühenduse võimalus Tallinna torustikust joogivee võtmiseks on olemas. Tallinna joogivee keemiliste elementide sisaldus on Kiili joogiveega ligikaudu sama, kuid aegajalt lisatud kloori tõttu ei ole selle maitseomadused Kiili veest paremad.
Kiili kohaliku joogivee maitseomadusi on hoopis kiidetud. Lisaks oleks Tallinnast joogivee
tarnimine Kiili klientidele kokkuvõttes kallim ning see ei annaks mingeid eeliseid.
Mida ütlete lõpetuseks?
Tagamaks joogivee parem kvaliteet kõigile tarbijatele, oleks
hea, kui kliendid pöörduksid
oma muredega otse meie poole, et saaksime probleemsed kohad kaardistada ja leida parima
viisi probleemsete lõikude loputuseks ning teostada vajadusel täiendavalt pesu. Ühtlasi palume ka klientidel regulaarselt
oma hoonete torustikku loputada.

Jäätmetest vabaks
VANA AKNAKLAASI
KOGUMISRING
Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 09.novembril 2019 vana
aknaklaasi (lehtklaasi) kogumise ja äraveo. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.
Kogumismahutid asuvad järgmistes kohtades:
l
Paekna küla, bussipeatuse
juures kell 9.00-13.00
l
Kiili alev, katlamaja juures
Pargi tänava parklas kell
13.30-16.30
l
Luige alevik, Kaare ja Sulevi tänava ristmikul kell 9.00-13.00
l
Luige alevik, Tammetalu ja
Mooni tänavate ringteega piirneval tänaval kell 13.30-16.30
Konteinerisse tohib panna ainult lehtklaasi (st ilma puidust,
metallist või plastikust raamideta).

Klaasi ja raamide panek konteineri kõrvale maha on keelatud.
Aknaklaasi võtavad Kiili valla
elanikelt vastu ka järgmised jäätmejaamad: Rahumäe jäätmejaam
(Rahumäe tee 5a) ja Pääsküla
jäätmejaam (Raba tn 40) Tallinnas ning Jõelähtme prügila.
NB! Enne jäätmejaama viimist tuleb kontrollida, mida ja
millal seal vastu võetakse. Kaasa tuleb võtta ID kaart, sest siis
on teenused soodsamad (teatud
jäätmeliikide osas ka tasuta)!
MIDA TEHA PUULEHTEDE JA
TEISTE BIOLAGUNEVATE
HALJASTUSJÄÄTMETEGA?
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (okkad, käbid, puudeja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu
jms) on hõlmatud korraldatud

jäätmeveoga (vedajaks Eesti
Keskkonnateenused AS). Selliseid jäätmeid võib
l
kompostida oma krundil lahtises aunas või kinnises mahutis;
l
a nda üle jäätmevedajale.
Äraantavad biolagunevad aiaja haljastujäätmed peavad
olema pakitud kuni 200L suurustesse pealt suletud läbipaistvatesse kilekottidesse
ning sisaldama üksnes haljastujäätmeid. Kilekottide äravedu tuleb vedajalt tellida
(saata e-kiri tallinn@keskkonnateenused.ee või helistada tel 1919). Kilekotid tuleb
paigutada äraveo päevaks vedajaga kokkulepitud asukohta. Kui kotis on ebaõigeid
jäätmeid, kotti ära ei veeta.
Sobivaid kotte saab osta jäätmevedajalt ja sularaha eest

tööpäevadel ka vallavalitsusest (Nabala tee 2a, Kiili alev).
l
viia ise jäätmejaama (Pääsküla
või Rahumäe jäätmejaama Tallinnas), kus ühelt toojalt võetakse päevas tasuta vastu kuni
kuus 100-liitrilist kotitäit biolagunevaid haljastujäätmeid.
NB! Nende jäätmete hulka ei
kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad ega ka
muud olme- või ehitusjäätmed.
Enne jäätmejaama viimist
tuleks kontrollida, millal seal
jäätmeid vastu võetakse. Kaasa
tuleks võtte ID kaart, sest siis
on teenus soodsam (teatud jäätmeliikide osas ka tasuta)!
Kiili valla kodulehel on jäätmekäitlusinfo leitav aadressilt:
https://www.kiilivald.ee/maaja-keskkond/jaatmekaitlus | Siiri Treimann, keskkonnanõunik
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Kiili Kunstide Kooli kunstiosa
kond on rõõmsal kasvutrendil
 Avar klassiruum on töö- ja
loomeindu täis: joonistatakse,
maalitakse, katsetatakse uut
värvimistehnikat... Kõigest on
aru saada, et siin klassis õpivad
tulevased kunstnikud. Või hoopis arhitektid. Või disainerid...
Igal juhul noored, kelle elus tulevikuski kunst olulist rolli
mängib.
„Kui mina siia 2015 aastal
õpetajaks tulin, õppis Kiili
Kunstide Kooli kunstiosakonnas
47 õpilast,“ meenutab lähiajalugu kunsti- ja kunstiajaloo õpetaja Hanna Laur. Nelja aastaga
on õpilaste arv pea kahekordistunud, täna õpib Kiili Kunstide
Koolis 83 õpilast.
“Eks see kasv ikka sellele tugine, et lapsed ise, eriti aga nende vanemad väärtustavad aina
enam kunstiõpet,“ arvab kunstiõpetaja Leelo-Mai Aunbaum.
Kiilis saadakse aru, et süvendatult kunsti õppinud noorel on
tulevikus eriala valikulgi suuremad võimalused, usub õpetaja.
Loomulikult on kunstiõppe
hoogsale arengule kaasa aidanud oluliselt seegi, et ka Kiili
Kunstide Kooli ja valla juhtkond
on seda õppesuunda tähtsustanud. Vallavalituse poolt sai kool
pakkumise sisustada kunstiõppeks klassiruumid otse vallamajja. Nii saadi 2018/2019 õppeaastal enda käsutusse teisel korrusel olevad kaks ruumi, kus nüüd
on maali- ja käsitööklass. Käesoleval õppeaastal saadi keldrikorrusel juurde veel kaks suurt
väga hea ventilatsiooniga ruumi - iseenesest mõista on seal
nüüd skulptuuri- ja keraamikaklass.
„Üritame lastele anda teadmisi nii ruumilisest kui tasapinnalisest kunstist,“ kõneleb õpetaja Hanna Laur. Äraseletatult
tähendab tasapinnaline kunst
maalikunsti, ruumiline vorm aga
skulptuuri ja keraamikat. Et lapsed saaksid ka kunstist silmaringi avardavaid teadmisi, on viimased neli aastat põhjalikumalt
õppekavas olnud ka kunstiajalugu. Varasemalt puudutati olulisi autoreid ja nende teoseid
loomingutundide raames.
„Võtsime ehitusel kasutatavad kergemad kiviplokid ja hakkasime neist sulptuure välja tahuma,“ räägib õpetaja Aunbaum
skulptuuri algõppest, mis vajab
väga hea ventilatsiooniga klassi. Savikunst, ehk peenemalt
öeldes keraamika, vajab jälle keraamiliste vormide põletamiseks
suurt ahju, mis peab omakorda
asuma hästi ventileeritud omaette ruumis – ka see on sellest
õppeaastast olemas. Seda, et Kiili Kunstide Kooli kunstisuuna
varustatus nii ruumide kui tehnika ja materjalidega ületab

Kiili Koer 2019
 Sellel sügisel toimus Kiilis
juba neljandata aastat kohaliku koerarahva suursündmus koerte mäkkejooks koos näitusega
Mäkkejooks toimub ju traditsiooniliselt Kiili Vaskamäel,
kus nii suured kui ka väikesed
koerad jooksevad peremehe
kutsumise peale mäe otsa. Näitus on aga koht kus saavad
kokku tulla ja oma siledat karva ning nõtket kõnnakut näidata kõik Kiili koerad, tõutunnistuse olemasolu ei ole kohustuslik, La Kratz on ka uhke olla! Ainus tingimus osalemiseks
on see, et koer oleks terve ja
hästi kasvatatud. Koeraomanik
sai kohtunikult ka lühikese tagasiside oma koera kohta.
Kiili Koerte päeval osales
mäkkejooksul 22 kiiret koera
ja näitusel 26 kaunist koera .

Kiili kiireim koer oli Saksa
lambakoer Xena, omanik Gita
ning Kiili kaunimaks koeraks
valiti kohtuniku poolt bokser
Qiwi, omanik Kersti. Kiili koer
2019 tiitli sai noor ja lootust
andev Labradori retriever
Sherlok, omanik Triin. Laps ja
Koer lisavõistlusel osales koguni 6 võistluspaari.
Kõik olid ülitublid, kuid esikoha saavutasid Boxer Indi
koos Emmaga.
Suured tänud näitust hinnanud kohtunik Irja Lipp!
Sponsoritena panid meie üritusele õla alla Purina Eesti ja
Royal Canin.
Kiili koerte päevast saadud
tulu läks Kiili koerteplatsi talgupäeva ja avaürituse korraldamiseks.
Järgmisel korral kohtume
2020 septembris. | Käpajälg

Kunstitunnis. Pildil vasakult Polina Koroljova (all, sinise kostüümiga), Carolyn Marley, Säde Liis Raidaru, õpetaja Leelo-Mai Aunbaum, Liis Vanari, Shara Järve, Kendra Poom, õpetaja Hanna Laur ja Ronja Riibe. Ülo Russak

nüüd tublisti Harjumaa keskmist, kinnitavad mõlemad õpetajad.
Kes on õppuriteks?
Kunstikooli võetakse lapsi alates seitsmendast eluaastast, ehk
neid, kes juba koolis käivad.
„Koolieelikuid me kahjuks vastu ei võta, sest tegemist on ikkagi progresseeruva õppega
ning väga väikestel lastel puudub kunstiõppeks vajalik püsivus,“
kõneleb Hanna Laur. Reeglina õpivad lapsed meil kuni põhikooli ehk 9. klassi lõpuni,“ täpsustab Leelo Aunbaum. Kindlat
spetsialiseerumist – see grupp
tegeleb maali, teine skulptuuri,
kolmas keraamikaga – koolis
veel ei toimu. „Oleme oma kunstiosakonnas võtnud kindla suuna õpetada nii, et õpilastel tekiks gümnaasiumi lõpetades
võimalus astuda ükskõik millisesse Eesti kõrgemasse kunstikooli, või kandideerida hoopis
kuskil välismaal,“ avab õpetaja
Laur perspektiive. Nendele
noortele, kes on kindlalt otsustanud siduda oma tuleviku loomega, minna näiteks Kunstiakadeemiasse, pakub Kiili Kunstide
Kool võimalust jääda õppima
täiendavale lisa-aastale. Lisa-aasta võimalust saab kasutada kuni täisealiseks saamiseni.
Lisa-aasta käigus jätkub väiksemas mahus kontakttunde erialaõpetajaga ning õpilastel on iseseisvalt võimalik kasutada kunstiosakonna tööruume ja –vahendeid, et ennast loominguliselt
teostada. Praegu õpib kunstide
koolis lisa-aastal kaks tütarlast.

Kes õpetavad?
Kõik kunstiõpetajad on aga ka
tegevkunstnikud, läbides regulaarselt erinevaid koolitusi ja esinedes ise ka näitustel. Eelmisel
aastal käidi ühiselt meenutamas
keraamika põhitõdesid ja juurde
õppimas erinevaid tehnikaid ja
võtteid. Sel õppeaastal on juba
läbitud klaasi modelleerimise
ning vahavalu koolitus, novembris on ootamas kursus "Looming
ja uus tehnoloogia" kus täiendatakse end videotehnikas.

„Nii hoiame end uusimate
kunstisuundade ja -tehnikatega
kursis, et kõik seda ka noortele
edastada,“ kõneleb Leelo-Mai
Aunbaum, kes valmistub jaanuaris Tartus toimuvaks maalinäituseks. Õpetaja Katrin Koskarul esineb järgmise aasta alguses kogunisti maalinäitusega Pariisis. „Nii
on õpilastelgi huvitavam õppida
kui õpetajad on tegevukunstnikud, oskavad seostada kunsti
praktilist poolt pedagoogikaga,“
arvab Hanna Laur. | Ülo Russak

Kuigi jalutusväljakul lahutab suuri ja väikeseid koeri turvaaed, ei lahuta ükski aed tõelisi sõpru.

Kauaoodatud koerte
jalutusväljak on valmis
Kiilis on valminud koerte jalutus- ja treeningväljak suurtele ning väikestele koertele.
Väljakule paigaldati pingid,
prügikastid ja infotahvlid ning
koerte treenimiseks elemendid ning rajati valgustus.
Suur tänu Felix Aamisepale
Nii valla arengukava koostamise käigus kui ka muidu on
koeraomanikud korduvalt
avaldanud soovi, et Kiilis
peaks olema koerte väljak.
Alates väljaku mõttest kuni
valmimiseni läks aega 4 aastat. Kõige suurem väljakutse
oli sobiva asukoha leidmine.
Õnneks leidub meie vallas
häid inimesi, kes mõtlevad
suuremalt – väljaku rajamine
sai teoks tänu maaomaniku
heale tahtele, kes andis vallale maa tasuta kasutamiseks.
Suur tänu sulle Felix Aamisepp kõikide valla koerte ja
koeraomanike poolt!
Kujunduslikult lahendati
väljak nii, et ühel pool on ala
väikstele koertele ja teisel pool
suurtele koertele, kahte ala
eraldab piirdeaed. Väljak on
varustatud ekskremendikastide ja biolagunevate kottidega,
et koeraomanik saaks oma
lemmiku järelt koristada. Vald

korraldab jalutusväljaku regulaarset koristamist ja varustamist kakakottidega. Lisaks
heakorra tagamisele on koerte jalutus- ja treeningväljakud
vajalikud ka selleks, et koerte
jalutamine oleks vallas kõigi
jaoks ohutu ning pakuks koertele ning omanikele vajalikku
liikumisvabadust ja väljakutseid.
Kavas näidistreeningud
Septembris lõid koeraomanikud kaasa talgupäeval kus korjasime kive ja silusime maapinda, 11 oktoobril korraldasime jalutusväljaku avapeo,
kohale tuli väikesi ja suuri
sõpru. Pagaripoisid valmistasid koerust täis teemakohase
pidutordi, koertele jagati koeramaiust.
Oma teenuseid tutvustasid
Kiili õpilasfirma Käpa Rõõm
esinadajad, kes pakuvad meie
vallas koerte jalutamisteenust.
Et tagada meie lemmikute
turvalisus ja õppida elemente
õigesti ning ohutul kasutama,
hakkab Käpajälg iga kuu korraldama näidistreeninguid, lisainfot toimuvate treeningute kohta saab Käpajälje Facebooki lehelt. | Merje Einmann

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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Heidi Solo lukkude
näituse ERM- is.
 Heidi Solo autorinäitus eesti lukkudest avati pidulikult
25. septembril Eesti Rahva
Muuseumis. Heidi Solo on
Kiili valla kodanik ning tema
firma MRK Magic Design on
samuti registreeritud meie koduvallas.
Ta on Sausti kooli vilistlane, töötanud mõnda aega ka
Kiili Vallavalitsuses arhitektina ja on praegu Tondi Põhikoolis puutöö õpetaja.
Heidi Solo näitusest: „Eesti Rahva Muuseum võttis minuga ühendust näituse kureerimiseks aasta tagasi, novembris 2018. a. Töömahtu

suurendas minu suur soov
tuua näitusele ainulaadseid
ekaponaate, näiteks Hiiumaalt
pärit kahe võtmega avatav
norra-tüüpi kodalukk, mis alates 1918. aastast on alaliselt
Lübeckis.
Eripäraseid museaale on
näitusel 25, millest 17 paigutasime pööratavatesse stendidesse, mis annab külastajale
võimaluse vaadelda luku erinevaid tahke.“
Näitusesaali mitte mahtunud lukke näitan ERKL-i poolt
korraldataval Mardilaadal Saku Suurhallis novembris.“ |
Ardo Niinre

Kiili valla tööandja
ja elanik.
 Taas on käes aeg mõõta radooni tööandjatel ja elanikel
kellel on töö ning eluruumid
maja alumistel korrustel. Radooni mõõdetakse 1.11-30.04
ajavahemikus. Mõõteaeg on 2
kuud. Infot ja detektoreid saab
e-poest www.1radoon.ee või
küsige hinnapakkumist e-kirja teel info.radoon@gmail.
com . Kõik tööandjad peavad
seaduse järgi mõõtma radoo-

ni tööruumides (laod, kontorid, kauplused, tootmishooned) 2023. aastaks. Hoolitsege enda ja töötajate tervise
eest juba täna.
Eraisikul puudub mõõtmiskohustus kuid radoon sellest
ei hooli! Radooni tõttu haigestub Eestis üle 100 inimese
kopsuvähki aastas! Ole teadlik ohtudest ja võta kasutusele meetmed.

Puudega inimesed leiavad
piisavalt mõistmist
 Septembris asus vallavalitsuse sotsiaalnõuniku ametikohal
tööle Merili Adamson. Nüüd
soostus ta Kiili lehele ka intervuu andma.
Keda ja millistes küsimustes
tuleb sotsiaalnõustajal enim
nõustada?
Vastab sotsiaalnõunik Merili Adamson: „Kõneldes sellest,
millisesse sotsiaalsesse gruppi
kuuluvate inimestega sotsiaaltöötaja enim tegeleb, siis ütleksin: tegeleme enim eakate ja
puuetega inimestega, osalise
töövõimega inimestega, erivajadustega laste ja nende peredega.
Abistame näiteks tööealisi
osalise töövõimega inimesi töövõime hindamise taotluse täitmisel ning võimaluste kohta
saada toetavaid teenuseid näiteks Eesti Töötukassast. Puuetega eakaid aitame puude pikendamise küsimustes. Eakate lähedased küsivad nõu, kui on
tõusnud lähedaste hoolduskoormus, sest abivajajast eakas ei saa
enam iseseisvalt kodus hakkama. Eestis ja ka mujal Euroopas
ollakse arvamusel - mis on ka
minu arvets väga õige -, et kui
vähegi võimalik, siis võiks eakas
võimalikult kaua elada omaenda kodus. Kui mingil hetkel ei
ole see enam võimalik, siis vajavad lähedased tuge ja nõustamist, näiteks kas või abi üldhooldekodu valikul.
Puuetega laste vanemaid
nõustame puude pikendamise
osas ning teenuste osas, mida
pakuvad haridus-, sotsiaal- ja
tervishoisüsteem ning kohalik
omavalitsus.“

Sotsiaalnõunik Merili Adamson oma töökabinetis. 

Millised on olnud ekstreemsemad juhtumid teie ametis?
Kiili vallas olen töötanud lühikest aega ja siin ei ole selle aja
jooksul õnneks midagi ekstreemset veel juhtunud. Varasemad ekstreemsed juhtumid on
puudutanud üksi elavaid lähedaste sugulasteta eakaid, kes ei
saa enam iseseisvalt oma kodus
ega koduümbruses hakkama,
kuid kes on diagnoosi (alzheimer, dementsus) tõttu ei tunneta enam adekvaatselt oma olukorda ja maailma toimimist ning
seavad ennast nii mõnigi kord
ohtu. Nad ei mäleta, et päeva
jooksul tuleb süüa ja juua, ei
mäleta kaupluse, apteegi ja pangakontori asukohta, ei tea, milleks on vajalik ID-kaart ja mida
teha pangakaardiga ning ekst-

reemseima juhtumi puhul ei teinud üks proua oma kodus vahet
raadiost tuleval muusikal ja telefonihelinal. Sellistel juhtudel
võtab abivajaja õigele teenusele aitamine aega mitmeid kuid
ja isegi kuni aasta, kuna kõigepealt tuleb luua usalduslik suhe
ja alles siis saab hakata astuma
samme, et inimest aidata.
Millist tuge ootavad Kiili abivajajad enim teistelt asutustelt ja ettevõtetelt (vallavalitsus, sotsiaalministeeium jne)?
Ma arvan, et tähtsaimal kohal
on tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lastele, seejärel
sotsiaaltransport.
Kas puudega inimesed leiavad kaaskodanikelt piisavalt
mõistmist?

Ülo Russak

Minu arvates on Eestis praegu
sellega juba täitsa hästi.
Ehk räägite mõne sõnaga
iseendast (haridus, senine
töökogemus)?
Lõpetasin aastal 2013 Tallinna
Ülikoolis sotsiaalteaduste eriala ja sain magistrikraadi. Bakalaureuse õppe ajal töötasin
vahelduva eduga (suveperioodid, haiguste ja puhkuste asendamine) ühes Ida-Virumaa
asenduskodus kasvatajana,
2011-2017 olin Põhja-Tallinna
Valitsuse sotsiaalhoolekande
osakonna spetsialist ning enne
Kiili valda tööle tulemist Adeli
Rahvusvahelise Rehabilitatsioonikeskuse rehabilitatsiooni koordinaator.Olen õnnelikus
abielus ja mul on 4,5 aastane
tütar. | Küsis Ülo Russak

Jõulutoetustest vallas
 Ühekordset rahalist toetust
65 eurot on võimalik taotleda
kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel,
eestkoste- ja hooldusperedel,
kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili
vald. Kui 3- ja enamalapselises
peres kasvab vähemalt üks laps,
kellel on määratud puue, on

makstava jõulutoetuse suurus
130 eurot. Ühekordset 30 euro
suurust toetust saavad taotleda
õigusvastaselt represseeritud
isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on
Kiili vald. Avaldusi saab esitada
1. novembrist kuni 20. detsembrini e-posti teel või ise kohale
tulles. Avalduse vorm on kätte-

saadav Kiili valla koduleheküljel.
Kiili Vallavalitsuse poolt on
kõigile kuni 18-aastastele lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on
Kiili vald, kingituseks kommipakk.
Kiili Gümnaasiumis õppivad
lapsed saavad kommipakid kät-

te koolis, Kiili Lasteaias käivad
lapsed saavad kommipaki kätte
lasteaias.
Mujal koolides ja lasteaedades õppivate kuni 18-aastaste
laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas alates 01.12.2019–
31.12.2019. | Ann Vahtramäe, sotsiaalnõunik

Hiljemalt 1. jaanuariks 2020 on vaja ehitised kanda ehitisregistrisse
 1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (EhSRS) kohaselt tuleb ehitisregistri
andmed korrastada hiljemalt
2020. aasta 1. jaanuariks.
Korrastamise käigus kantakse võimaluse korral registrisse
kõik sinna seni kandmata üle 20
m² ehitisealuse pinnaga hooned.
Seda, kas kõik hooned on ehitisregistris olemas ja nende andmed on õiged, saab igaüks ise
kontrollida järele registri avalikust vaatest www.ehr.ee. Otsimiseks tuleb sisestada oma kinnistu aadress või katastritunnus
ning seejärel näidatakse teile
kõiki sel kinnistul registrisse

kantud ehitisi. Kui klikata hoone ehitisregistri koodil, on võimalik näha hoonete andmeid
ning nende kohta esitatud dokumente.
Erandiks on alla 20 m2 ja (samal ajal) alla 5 m kõrgused eluhooned ja eluhoonete teenindamiseks vajalikud hooned (õues
asuvad kuurid, saunad jne), mida praeguse seaduse järgi ei pea
registrisse kandma. Küll ei ole
ka nende hoonete registrisse
kandmine keelatud. Samas ka
need hooned peaksid asuma ehitusala sees.
Kui ehitis on püstitatud omavoliliselt ja enne 01.juulit 2015
ehitusseadustiku kehtima hakkamist (ilma projekti ja kirjali-

ku nõusoleku taotlust või ehitusloa taotlust esitamata ja luba saamata), siis registrisse
kandmine ehk tagantjärgi seadustamine toimub EhSRS § 28
ja 29 alusel ning riigilõivuseaduse § 331´6 kohaselt tasutakse
riigilõivu 500 eurot.
Olemasolevate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks palume kõigepealt üles otsida kõik
dokumendid, mis on hoonete ja
kinnistuga seotud, ning täita
andmete esitamise teatis koos
lisadega.
Andmete esitamise teatise
vormi leiab aadressilt: https://
www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/ehitisregister.

Küsimuste korral pöörduda
kindlasti Kiili valla ehitusosakonda telefonidel 6790 277 ja
6790 276 või e-post arnold.
knuut@kiilivald.ee või mart.
neppo@kiilivald.ee.
Kiili Vallavalitsusele on väga
oluline, et saaksime Kiili vallas
asuvate hoonete kohta ehitisregistri andmed õigeks. Seetõttu
kutsume kõiki kinnistuomanikke üles üle vaatama endale kuuluvate hoonete andmed ehitisregistris ning vajaduse korral
pöörduma Kiili Vallavalitsusse,
et üheskoos leida parim võimalik moodus, kuidas kanda puuduvad ehitised ehitisregistrisse
hiljemalt järgmise aasta 1. jaanuariks.
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Pesapall
 Pesapalliklubi Kiili ´Pantrid´
tulid kümnendat aastat järjest
Eesti meistriks, kui selle aasta
finaalis võideti koondmeeskonnaks moodustatud Kostivere
Amigost / Old Starsi võistkonda
tulemusega 3-1. Palju õnne!
Kolmanda koha mängus võitis
Tallinna Pesapalliklubi tulemusega 14-4 Sakut!

Jalgrattasport

Kiili vallarahva XII sportmängude 10. ala ehk discgolf i esikolmik. 

Erakogu

Lõppesid Kiili vallarahva
XII sportmängud
 Kiili vallarahva XII sportmängud jätkusid 29. septembril
kümnenda alaga ehk discgolfiga. Korraldaja Luige – Sausti
võistkond ja ala toimus Kurna
DiscGolfiPargis. Võistkonnas
kaks meest ja üks naine. Osales
kümme võistkonda.
Võistlus oli väga tasavägine
ning võitjana väljus selle aasta
külalisvõistkond Saku valla
võistkond, koosseisus Lore Leppik, Teet Soasepp ja Georg
Sebastian Kraas, tehes kokku
161 viset. Ainult ühe viskega
kaotas neile Kiili Noored võistkond, koosseisus Marita Pirnipuu, Kristjan Leol ja Karl Aksin.
Tubli kolmas koht 171 viskega
– Luige – Sausti – võistkond,
koosseisus Aire Tark, Marko Saviauk ja Karmo Saviauk. Järgnesid : 4. koht Nabala – Paekna –
172 viset, 5. koht Lähtse – 180
viset, 6. koht Maksimaa – 190
viset, 7. koht Kiili I – 200 viset,
8. koht Kiili 2 – 202 viset, 9. koht
Vaela – Mõisaküla – 203 viset ja
10. koht. Sõmerlased – 230 viset. Individuaalne paremusjärjestus (3 paremat) – naised : 1.2. Lore Leppik (Saku vald) ja
Marita Pirnipuu (Kiili Noored)
– 57 viset, 3. Nelli Licht (Lähtse) – 60 viset.
Mehed: 1. Teet Soasepp (Saku vald) – 47 viset, 2.-3. Kristjan
Leol (Kiili Noored) ja Jaanis Hiob (Nabala – Paekna) – 49 viset.
Viimane 11. ala ehk mälumäng toimus 19. oktoobril Kiili
Rahvamajas. Korraldaja võistkond Saku vald ning võistkonnas kuni viis liiget.
Osales tosin võistkonda, kes
vastasid 25-le spordiküsimusele. Oli jällegi väga pingeline

 TULEMUSED
LÕPLIK VÕISTKONDLIK
PAREMUSJÄRJESTUS:
I Luige - Sausti
107 p.
II Lähtse
98 p.
III Kiili 2
97 p.
4. Kiili I
89 p.
5. Maksimaa
88 p.
6. Vaela - Mõisaküla 68 p.
7. Metsanurga
66 p.
8. Kiili Noored
63 p.
9. Sõmerlased
63 p.
10. Nabala - Paekna 58 p.
11. Kangru
57 p.
12. Päikesemajad
29 p.
Sportmängude mälumängu võitja Luige-Sausti võistkond.

Kiili vallarahva XII sportmängude lõplik esikolmik koos Kiili vallavanemaga.

võistlus. Liider vahetus pea iga
vooru järel ning lõpuks võitis 17
punktiga Luige – Sausti võistkond koosseisus Vaike-Astrid
Kuusk, Piia Laanemets, Hannes
Palang, Risto Laar, Gunnar Lillepruun. Tubli teise koha saavutas 16 punktiga Kiili I võistkond,
koosseisus Urmas Piik, Alo Lengert, Ivo Tatrik, Art Aamisepp
ning auhinnalise kolmanda koha 15 punktiga Nabala – Paek-

na võistkond koosseisus Jaan Sinisaar ja Neeme Mäe. Järgnesid:
4.koht Maksimaa – 14 p., 5. koht
Kiili 2 – 12 p., 6. koht Kangru –
11 p., 7. koht Vaela – Mõisaküla
– 11 p., 8. koht Lähtse 10 p., 9.
koht Sõmerlased 10 p., 10. koht
Kiili Noored – 9 p., 11. koht
Metsanurga – 7 p., 12. koht – 6
p. Tänud Laura! Tänud Triin,
Pille, Salome!
Kokku osales sportmängudel

287 inimest. Tegemist siis uue
võitjaga sportmängude ajaloos
(enne on võitnud Kiili I – seitse
korda, Kiili 2 – kaks korda, ja üks
kord nii Vaela , Mõisaküla kui ka
Kangru). Palju õnne Luige –
Sausti võistkonnale ja muidugi
selle võistkonna eestvedajale-esindajale Vaike – Astrid
Kuusk!! Tänud osalemast ja pakkumast toredat ja lõbusat konkurentsi Saku vald – Tänud Laura!! Tänud uuele võistkonnale
Päikesemajad! Suured tänud
ürituse peakorraldajatele Kiili
vallavalitsus, Kiili Spordiklubi.
Suured tänud auhinnalaua katmise eest AS Estko (pani välja
auhinna iga ala parimale naisele ja mehele) ja Kiili Betoon OÜ
(pani välja auhinna Kiili vallarahva XII sportmängude kõige
sportlikumale perekonnale –
seekord läks see perekond
Aun´ile Kiili I võistkonnast. Palju õnne!!) Tänud kõigile võistkondade esindajatele, tänud
kõigile, kes osalesid lõpupeol.
Tänud õhtujuht Indrek Siren!
Tänud The Tuberkuloited ja
Erich Krieger! Kohtume jaanuaris! | Kaupo Kütt

 Suure-Jaanis toimunud cyclo-crossi Eesti Meistriks krooniti alles esimest aastat U-23
vanuseklassis sõitev Kiili vallas
Vaela külas elav Markus Pajur!
Palju õnne! Markus asus võistlust juhtima esimesel ringil,
kuid üsna pea sai Martin Loo ta
kätte. Sõidu keskel ründas Markus omakorda ja sai sisse väikese vahe. Hetk hiljem tuli samal
ringil Loo esijooksult rehv maha ning vahe kärises hoobilt
suureks. Järele jäänud distantsiga tiitlikaitsja Martin Loo Markusele lähemale ei jõudnud ning
nii sai esimest korda kuldmedali kaela Cycling Tartu rattur
Markus Pajur. Lõpuks oli vahe 1
minut ja 37 sekundit.
M-16 vanuseklassis saavutas
III koha ehk pronksmedali Lauri Tamm. M-sen2 vanuseklassis
saavutas Bruno Tamm 20. koha.

Keegel
 KK Pinpin auhinnavõistlus
sportkeeglis, Mustamäe, Tallinn: mehed - 7. koht Toomas
Vendel, 8. koht Jens Vendel, 26.
koht Marko Kikas, 40. koht Margus Mänd. Naised - 17. koht Eve
Urbas.

Jalgpall
 Eesti U-18 poiste koondis pidas Gruusias kaks maavõistlust
võõrustajate koondisega (esimene mäng kaotati 0:3, teine
0:2). Eesti koondisekoosseisus
Kiili valla noormees Kristjan
Stüff. Edu edaspidiseks!
Tüdrukute U-19 koondis
mängis EM-i valikturniiril Itaalias, kus vastasteks olid võõrus-

tajad Itaalia (kaotati 0:5), Venemaa (kaotati 0:6) ning Sloveenia (kaotati 0:5). Kaotused kaotusteks, hoopis heameel on selle üle, et Eesti koondist esindasid kaks Kiili valla neidu Karolina Perv ja Jonna Soomets.

Kergejõustik
 Eesti murdmaajooksu Karikavõistlused, Jõulumäel: PU16
- 2 km. - 5. koht Mark-Markos
Kehva - ajaga 6.46 ; NU20 - 4
km. - III koht Liis Grete Atonen,
ajaga 18.20.

Võrkpall
 Algust tehti Eesti meistrivõistluste esimese liiga põhiturniiriga. Uue nimega EstNor /
Kiili meeskond (endine TTÜ /
Kiili) on alustanud hooaega kahe kaotusega. Kodusaalis alistuti 0:3 (21:25, 24:26, 23:25) Võru
VK / Werro meeskonnale ja teises mängus Jüri Spordihoones
1:3 (21:25, 15:25, 25:21, 27:29)
Liider / Rae valle meeskonnale
(võistkonnas Siim Lomp ja Lauri Arumeel). Eelmise aasta valitseja Tallinna Ülikool (võistkonnas Urmas Piik, Alo Lengert,
Nils Erik Rühka) on alustanud
jällegi 2 võiduga. Esmalt mängiti 3:0 üle LotusTimber / Neemeco SK meeskond, seejärel
murti 3:1 maha BMF / Rakvere
VK meeskond. EstNor / Kiili
järgmine kodumäng ongi 2. novembril kell 13 Kiili Spordihallis just Tallinna Ülikooli meeskonnaga.

Korvpall
 Alustas ka korvpalli Rahvaliiga. Kiili SK meeskond mängib
Põhja regiooni Regular - II divisjonis. Esimeses mängus Õismäe Sportmängude majas kaotati 49:59 Aiakoda / Korvpallikarud meeskonnale (Kaarel Loo
ja Janek Zurba - 17 p.). Teises
mängus kodusaalis Kiilis tuli samuti vastu võtta kaotus, sedakorda Omniva meeskonnalt
70:74 (Ott Põldsaar ja Oliver
Tuus 15 p.; Kaarel Loo - 14 p. ja
Allen Talviste - 10 p.) | Kaupo
Kütt

Saalihoki õppepäev
 3. oktoobril toimus Kiili Gümnaasiumis saalihoki õppepäev,
mille korraldasid ja aitasid läbi
viia Eesti Saalihokiliit ja Spordiklubi Spordipalavik.
Kiili Gümnaasiumist osalesid
spordipäeval 7-nda ja 8-nda klassi õpilased ning kehalise kasvatuse õpetajad ning treenerid erinevatest Harjumaa koolidest.
Õppepäeva viis läbi saalihokit
meistriliigas mängiv Rasmus Talviste, kes peab ka treeneriametit.
Õppepäeval olid abis naiste
koondise endine esinumber, väravavaht Kadri Heinla, kes rääkis
lähemalt väravavahtide olulisusest ja tegevustest. Üritust aitasid
korraldada Kiili Kooli vilistlased ja
tänased meistriliiga mängijad
Margus Sinisaar ning Indrek Sinisaar spordiklubist Spordipalavik.

1970-datel Rootsis alguse
saanud saalihoki on kogumas
kiirelt populaarsust maailmas
ning suund on jõuda ka olümpiaalaks.
Eestis on saalihokit mängitud 1990-date algusest ning pidevalt mängijate ja harrastajate arvu kasvatav ala on maailmas koondiste arvestustes kõrgetel kohtadel - mehed on 9. Ja
naised 16. kohal.
Päeva lõpetuseks tehti ühispilt ning Eesti Saalihokiliidu ja
SK Spordipalavik poolt kingiti
Kiili Gümnaasiumile vastavalt
10+10 saalihoki keppi ning pallid, mis kindlasti aitavad paremini kehalise kasvatuse tundides saalihokit läbi viia. Loodetavasti õnnestus. | Margus Sinisaar, SK Spordipalavik
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Kiili vallavalitsus teatab
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili
vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev
VOLIKOGU OTSUSED
–K
 iili Vallavolikogu 18.10.2019 otsus nr 21 Omafinantseeringu garanteerimine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
24. SEPTEMBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 358 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) laiendamiseks üle 33% Kõivu tn 10,
Luige alevik.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 359 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 47, Lähtse küla.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 360 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (suvila) Sulevi tn 9, Luige alevik.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 361 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik) Sausti
tee 9 ja 11, Kiili alev.
1. OKTOOBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 365 Projekteerimistingimuste
andmisest keeldumine Kurna tee 25, Kiili alev.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 366 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Rõõmu põik 6,
Luige alevik.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 367 Kasutusloa väljastamine
ehitistele (üksikelamu) Miianoora, Mõisaküla.
9. OKTOOBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 375 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Pähkli-Annukse, Lähtse küla.
15. OKTOOBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 379 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lepiku tee 2, Vaela
küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 380 Ehitusloa väljastamine ehitise (abihoone) püstitamiseks Tuulevälja tee 6, Lähtse küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 381 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) püstitamiseks Liblika, Sõmeru küla.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 382 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Andrese tn 15, Kiili alev.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 383 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 19, Lähtse küla.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 384 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Kaljula tee 23, Sausti küla.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 385 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Kaasiku tn 44, Luige alevik.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 386 Kasutusloa väljastamine
ehitistele (üksikelamu ja abihoone) Maksimäe tn 7, Kiili
alev.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 387 Vaela külas Vainu detailplaneeringu koostamise algatamine
–V
 allavalitsuse korraldus nr 388 Sausti külas Sausti tee 34
detailplaneeringu koostamise algatamine
KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
24. SEPTEMBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 362 Algallika ja Väikehaldja
katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
1. OKTOOBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 368 Katastriüksuse lähiaadressi muutmine, Sausti tee 19.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 369 Marsi ja Veenuse tänavatele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 370 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Vaela tee 16, Kiili alev.
9. OKTOOBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 376 Kangro katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
–V
 allavalitsuse korraldus nr 378 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Tiidu, Sõgula küla.

In memoriam

LAINE
NIINEPUU
04.05.1928-25.09.2019

15. OKTOOBER 2019
–V
 allavalitsuse korraldus nr 389 Katastriüksuse jagamine,
Kääri tee 30.
– Vallavalitsuse korraldus nr 390 Katastriüksuse lähiaadressi
muutmine, Indreku.
MUUD KÜSIMUSED
15. OKTOOBER 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 395 Kiili lasteaia hoolekogu
kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks.







ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA LÄHTSE KÜLAS KÄÄRI TEE
1 JA KÄÄRI TEE 3 DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK
VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A,
04.11.2019 KUNI 09.12.2019
Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas,
Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on ca 3328m2.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
• Kiili valla üldplaneering
• Rätsepa maaüksuse detailplaneering (Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsus nr 29)
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva
elamumaade jagamine ning moodustatavatele kruntidele
ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse
olemasolevad elamumaa sihtotstarbega krundid (2tk) neljaks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m)
ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 220m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK TOIMUB KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI
ALEV, KIILI VALD AJAVAHEMIKUS 04.11.2019 KUNI
09.12.2019.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
15. oktoober 2019 Kiili Vallavalitsuse otsusega nr 388
Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamise algatamine
Detailplaneeringu koostab Ruumi Grupp OÜ.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas,
Sausti külas.
Planeeringuala suurus on ca 19,09ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
• Kiili valla üldplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse 3 üksikelamu krunti ja 1 maatulundusmaa krunt. Üksikelamu
krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu
kõrgusega kuni 9,0m ja ühe abihoone kõrgusega kuni
4,5m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. 11157 Sausti-Kiili tee servas näha ette haljasribaga
sõiduteest eraldatud 3m laiune kergliiklustee. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajadus puudub.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.

Sügav kaastunne Angelikale
kalli

ISA

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
perekond Raadikule

15. OKTOOBER 2019 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 387 VAELA KÜLAS VAINU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
Detailplaneeringu koostab Guru Projekt OÜ.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas,
Vaela külas.
Planeeringuala suurus on ca 1,13ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
•
Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vainu
(30401:001:2686) katastriüksusele ehitusõiguse määramine kokku kuni kolme (kuni 3 korrust, kõrgus kuni 12m) kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone püstitamiseks ja koos
sellega heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks. Vainu kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili valla
üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:
1. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta planeeringus
kavandatud mahus ehitiste rajamine olulist negatiivset
keskkonnamõju. Kruntidel toimuvaid tegevusi tuleb planeerida selliselt, et tegevustega kaasnevad võimalikud
negatiivsed mõjud (eelkõige müra, õhusaaste, vibratsioon, valgusreostus) on väikesed ja nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga. Valgustuse negatiivset mõju
tuleb vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see
ei häiriks liiklejaid teedel, tänavatel ega läheduses asuvaid ettevõtteid ja piirkonna elanikke.
2. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus;
3. detailplaneeringu algatamise staadiumis ei ole täpselt
teada alal edaspidi toimuma hakkavad tegevused, mistõttu ei saa hinnata detailsemalt tegevustega kaasnevaid tagajärgi. Planeeringuga tuleb näha ette alale sellised tegevused, mis olulisi negatiivseid mõjusid ei põhjusta või näha ette negatiivsete mõjude vähendamiseks
piisavad leevendusmeetmed. Õigusaktidega kooskõlas
toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist.
4. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
5. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu menetlemise käigus. Koos ehitusloa taotlusega
tuleb vallavalitsusele esitada rajatavasse ehitisse planeeritud tootmise tehnoloogiline kirjeldus sellisel määral, et
oleks võimalik kaaluda keskkonnamõju hindamise vajadust.
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud
keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaksid kavandatavale tegevusele
(sh ehitustegevusele) piiranguid.
7. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne
Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida
planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
8. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega aladele
ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub.
9. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta olulist
negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel,
ehitamisel ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terviseameti ja Keskkonnaameti poolt tehtud märkustega ja ettepanekutega.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus
tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk… ja katkeb siis.

kaotuse puhul

Avaldame südamest
kaastunnet Sirjele perega
abikaasa, isa ja vanaisa
kaotuse puhul

EK „Maksimäe“ elanikud

ERKI RAADIK

ERKI

Töökaaslased Kiili Lasteaiast

Perekond Ever ja Kosemaa

Siiras kaastunne Sulle,
Sirje Raadik, armsa

ABIKAASA
surma puhul.

Kolleegid Kiili
Gümnaasiumist.

 PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIKUUS
89 Erna Kukk
86 Hillar-Endel Põldoja
82 Algur Feldhoff
81 Gert Aleksejev
75 Vello Läänemets
SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRIKUUS
97 Selma Ruutopõld
88 Eva Liigmann
88 Leida-Benita Kirsh
88 Veera Laev
87 Malle Seller
86 Ester Kalviste
84 Ilmar Mikkor
83 Leida Artjušina
83 Avo Kuus
82 Anni Vesiloik
81 Enda Jääger
80 Svetlana Belkova
78 Virve Pors
76 Jüri Viigimäe
75 Irene Vili
70 Ludmilla Tammoja
65 Vaike Paas
65 Mihhail Tikovenko
65 Vladimir Sõtšjov
MEIE VALDA SÜNDISID
04. septembril Marcus Mäesepp
Palju õnne, Ande Pinnar ja Mait
Mäesepp!
14. septembril Robin Kebja
Palju õnne, Merilin Rosar ja Reigo
Kebja!
20. septembril Hannes Kurnikov
Palju õnne, Jane Mitt ja Margus
Kurnikov!
01. oktoobril Karmen Kivi
Palju õnne, Mariel Laaban ja Eigo
Kivi!
04. oktoobril Trevor Reiberg
Palju õnne, Liisi Noode ja Risto
Reiberg!
07. oktoobril Kris Regat
Palju õnne, Liis Loorents ja Sven
Regat!~
07. oktoobril Kristofer Kariste
Palju õnne, Kertu Junolainen ja
Kermo Kariste!
11. oktoobril Lenna Iirak
Palju õnne, Anni Küttim ja Raul Iirak!
17. oktoobril Mia-Ariana Kallas
Palju õnne, Kelly Paasian ja
Ove-Kristjan Kallas!
18. oktoobril Remi Randala
Palju õnne, Kalli Kippasto ja Sven
Randala!
19. oktoobril Helina Sikamägi
Palju õnne, Helen Uibokand ja
Maarek Sikamägi!

In memoriam

HARRI PIKK
30.06.1955-12.10.2019

In memoriam

ERKI RAADIK
21.04.1947-04.10.2019
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Puidupood
Sakus Üksnurme
teel müüb
Uuest
korraldatud
jäätmeehituspuitu ja puitbriketti
veost
Jõelähtme
vallas
• lauad, prussid
• aialipid
asema
veopäeva ise tellida – • OSB ehitusplaadid
• voodrilauad
vahel
ei
süveneta
jäätmeveda- • transpordivõimalused
• soojusmaterjalid
jalt tulnud infosse ja loodetakSegase, et
auto tuleb
uuesti mõ- L 10.00–14.00
Avatud
E–Rise
8.30–18.00,
olmejäätmed
Tel 501
0701,
ne päeva
pärast.
• 510 9068, 670 6876

Koduleht: www.torustikud.ee
Pakutavad teenused: · Transportteenus
· Ekspressveod
· Tellimusveod

e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 553 3948

www.teevenpuit.ee

+372 5387 9707

Moodulkorstnate,
soojustsalvestavate kaminate,
moodulahjude müük ja paigaldus. Paigaldus vaid 3 päeva.

Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega –
lepp, sanglepp,
metsakuiv okaspuu.
Hinnad alates 45 eurot / rm.

KAMINANURK OÜ
Kontakt
kaminanurk@gmail.com
56618891

Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee

•
•
•
•
•
•
•

klaas TEEVEN PUIT OÜ
pakendid
vanapaber
suurjäätmed
Ostame
üle Eesti seisma
haljastusjäätmed
jäänud
sõidukeid.
Avabiolagunevad
köögijäätmed
ohtlikud
jäätmedarvelt maas,
riilisi,
riketega,

vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Võtame arvelt
ise maha. Pakkumised
võimalusel piltidega
seisevauto@gmail.com
või 5618 8671.

Hubast soojust kõikidesse
kodudesse soovib
Teie korstnapühkija!
www.akorsten.ee
Tel 5648 3971

autoremont
ja
Aiandusühistutega
hooldus

rendilepingute
lõpetamisest
eavitatakse avalikkust massiteabevahendite kaudu ning
Jõelähtme valla ajalehes. •

Põhjapilpa, Lõunapilpa, Kirdepilpa,
Pisipilpa, Idapilpa ja Kasekese
kinnistud linnulennult. Foto Tõnis
Tuuder

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

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
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 ERAKUULUTUSED

OTSIME
BUSSIJUHTE
LIITU MEIEGA!

Köögid, liuguksed ja garderoobid,
hinnad soodsad, garantii. Tel. 50 290
75; e-kiri: liuguksed@kallion.net
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

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sulle meeldib bussi rooli keerata?
Oled usaldusväärne, sõbralik ning „teeme-ära“ suhtumisega?
Sulle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata?
Sul on olemas D-kategooria load ja vajalikud kutsetunnistused?
Kõneled eesti ja vene keeles?
Soovid teha vastutusrikast tööd Harjumaa edela suuna (Haiba, Kiili, Saue)
bussiliinide teenindamisel?

Hansabussis ootab Sind töötaja- ja peresõbralik töökeskkond, kus hoolime oma inimestest ja nende
tervisest ning pingutame selle nimel, et luua keskkond, kus igaüks tunneks ennast hästi ja hoituna!
Oleme usaldusväärne ja aus tööandja ning täidame oma lubadusi.
Pakume hea töö eest brutotasu 1300-1700 eurot, pikaajalist töösuhet ja paindlikke töötingimusi,
koolitusi, ametiriietust, vajadusel abistame transpordi ja majutusega.
Peame meeles olulisi peresündmuseid, nt toetame kuni 16.a laste lapsevanemaid koolimineku puhul
rahalise toetusega ning tunnustame pikaajalisi lojaalseid töötajaid.
Tundub huvitav väljakutse?
Saada oma sooviavaldus meili teel: personal@hansabuss.ee
või helista telefonil 671 3267 ning saame tuttavaks!
Hansabuss on Baltimaade kvaliteetseim bussiettevõte, mis korraldab tellimusvedu peamiselt Eestis, Lätis ning
Põhja-Euroopas ja riigisiseseid avalik-kommertsbussiliine ning töötajate regulaarset tööle- ja koju veo teenust. Hansabuss
kuulub Hansa Gruppi, mis on suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid bussitranspordi-, autorendi ja tarbesõidukite müügiga
tegelevaid kontserne Baltikumis, kuhu kuulub 16 ettevõtet. Hansa Grupi kontsernis töötab orienteeruvalt 700 inimest ja
käive ulatub 50M € aastas. Vaata lähemalt: https://hansagrupp.ee/#liitu-meiega

OTSIME
TEHNOLOOGI!
Kas sa oled töötanud kohas, kus ürgne loodus
kohtub moodsa tehnoloogiaga otse sinu käte all?
Kus sind ümbritseb valgus ja puhtus, sinu selga
mudib massöör ning lõunad on pea tasuta?
Ei ole? Siis on aeg kandideerida.
Kes see on?
See, kellele meeldib tootmine nii väga, et teeks või peedist pesumasinale trumli. Kes juurutab ja koolitab, analüüsib ja optimeerib
nii, et kvantiteedist saaks tõhus kvaliteet. Kui sulle meeldib mõõteinstrumentidega mõõtu võtta ja dokumente dresseerida, oled
kohe auhiilguse kiiluvees.

Mida ootame?
Päris nii ei pea olema, et silm on sirkel ja nina on vinkel, aga kui on, siis muidugi!
Meeldiv on, kui sul on puidutöötluse või muu tehniline keskeriharidus. Kiindume sinusse kohe sügavalt, kui sul on varasem töökogemus tehnoloogi või
kvaliteedispetsialistina. Eesti keele oskus on tähtis. Also you must master
English! Ты тоже говоришь по-русски? Это хорошо!

Mida pakume?
Tehas on meil vileuus ja töötab nagu kellavärk ning kohale toob virk ühistransport.
Meil saab lasta tööpinged välja mudida massaažilaual või elada end välja sportides.
Meie kambale on see tasuta. Kohila Vineeris on viinerid ja muud toidud peaaegu
poolmuidu, sest kompenseerime kohapealset einestamist. Tehnoloogika vajab
tegemist esmaspäevast reedeni kell 8.00–16.30.

Tunned, et sul on TEHNOLOOGI geenid?
Saada oma CV aadressile personal@kohilavineer.ee

Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu
on tasuta! Tel 5383 9215
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 toored küttepuud - lepp 42€/rm,
sanglepp 45€/rm, saar 50€/rm, kask
55€/rm. Metsakuiv okaspuu 48€/ ruum.
Kogus alates 7 rm, transport hinna sees.
Tel: 5551 8498
Müüa valge lepp alates 44 € / rm,
sanglepp alates 39 € / rm, kask alates
57 € / rm. Info tel 5697 5216

Väiksem ehitusfirma teostab ehitustöid
kogu harjumaa piirkonnas. Meeskond
kogemustega ja töö alati kvaliteetne.
DH Service OÜ, www.fassaadkorda.ee
dhserviceou@gmail.com +372 5696
3580

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info tel 5559 7572

Aastaringne ohtlike puude lõikus
ja hoolduslõikus. Väljaõppinud
puude-langetajad parima hinnaga.
Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Tel 513
3458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee

Müüa elamumaa neli krunti koos
transpordimaaga, kokku 23940 m²
Harjumaal, Anija vallas, Lilli külas,
lisainfo telef: 5147886

Otsime hea tehnilise taibuga
töötajat kaubikute ümberehitusel.
Töö sisuks erinevad väikebussides
tehtavad sisetööd ja lõppviimistlus.
Asukoht Keila lähedal Kumnas.
Lisainformatsioon: +372 5028725
www.bennett.ee

Ootame oma kollektiivi osalise
tööajaga juuksurit ja
ripsmetehnikut. Sensorial
Iluteenused, Miku tee 7, Vaela.
Tel 53 733 153

Olete oodatud pediküüri ja
geelküünte hooldusesse!
Sensorial Iluteenused, Miku tee 7,
Vaela. Tel 53 733 153

Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt +
transport. 53953788
Müüa kasutatud plastik välikäimlad. Tel
506 8501
Otse tootjalt pakitud kandiline kase
puitbrikett al 170 eur, pakitud
turbabrikett al 135 eur, 6 ja 8mm
pellet al 195 eur, kivisüsi 25kg kotis,
235 eur t klotsid võrgus 2,5 eur. Vedu
5068 501

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

Ostan vanaaegseid jalgrattaid,
sääreväristajaid, nende raame ja muid
osi.Ostan vene autode, tsiklite osi. Tel
5102349.
Ostame või müüme-üürime Teie
kinnisvara. Kiire vormistamine. Tuuli, tel
5623 9904, e-kiri tuuli@real24.ee
Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Pere ostab auto –1500€. 58190200
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika). Tel 5567 8016
Kutsetunnistusega arborist pakub puude
ja ohtlike puude langetust, puude
hoolduslõikust, viljapuude hoolduslõikust,
kändude freesimine, raiejäätmete
hakkimine ja utiliseerimine, hekkide
hooldus. Kruntide puhastus võsast ja
puudest ka raie teenus. Tel nr. 5057786
www.puukirurg.ee
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.
ee või 5821 6554
F-Trans OÜ teostab reovee äravedu
Jõelähtme vallas. Tellimine ja info 5065
406 www.fekaal24.ee

HANSAKÜTE
Hinnad ikka suvised.
Puitbrikett alates 2 alusest 145 eur.
Pellet 195 eur alus
Tel. +372 55503348
info@hansakute.ee
www.hansakute.ee

Teostame üldehitustöid; Viil- ja
lamekatusetööd, vihmavee süsteemid,
terrasside ehitus, plekitööd ja plekk
detailide valmistamine. Kontakt 5854
9195 e-mail: smm.ehitus@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
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
Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Katuserennide
puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663
2968, 5340 2068
Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde
järjekorrad lühikesed ja hinnad soodsad.
Küsi hinnapakkumist. Tel 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936
Ohtlike puude langetamine,hekkide ja
õunapuude lõikus tel. 521 0334
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete
ehitamine täislahendustega. Tel 5352
9476, www.miltongrupp.ee
Pliidid, soeseinad. Vanad head
plekkahjud. Ehitus ja remont,
konsultatsioonid. Pensionäridele
soodustus. Tel 56249455
Ehitustehnika ja väikebussi rent
Kuusalus. Info: janjoe76@gmail.com
või +372 5650 9585 https://www.
facebook.com/terimek.ou
Fassaadid, üldehitus, plekitööd,
krohvimine, viimistlus 57878925
Vannitubade renoveerimine. Plaatimine
ja siseviimistlus 53728382

Müüa privaatne talumaja
koos kõrvalhoonetega
looduskaunis Paekna
külas, Kiili vallas.
katastrinumber:
30401:001:3007. Kinnistu
suurus on 19997m²
Lisainfot saab: 5147886

