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“Uuel aastal loodame
ikka sama tegusalt
edasi toimetada!”
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Madis
Arro
võitis
näosaate

Lõbus
helkurkõnd
Kiili alevis

Madis Arro näosaate finaalis kui Elaine Paige. 											

 Madis Arro (33) on vallas
tuntud eeskätt ansambli Reminders solistina. 15. detsembril sai Madis tuntuks üle
Eesti – ta võitis TV3 meelelahutussaate “Su nägu kõlab
varsti tuttavalt”. Võiduga
kaasnes ka preemia 10 000 eurot.
Kahe aasta ees loodud Reminders esitab nii kodu- kui
välismaa hitte kaheksakümnendatest. Madis Arro kõrval
teevad seal muusikat Kalle
Raudmets, Raimond Vahter,
Ivo Vanem ja Avo Laanemaa.
Uus väljakutse
“Näosaade on mulle alati meeldinud. Aegade jooksul on abikaasaga jutuks olnud, kui lahe
oleks sellises saates osaleda.
Kui sellel kevadel tuli casting’u
kutse ja abikaasa seda nägi,
saatis ta mulle selle edasi vaid
ühe lausega: näed, nüüd on
võimalus proovida,” räägib Madis Arro saatesse sattumisest.
Näosaate casting kestis mitmeid nädalaid. “Teate, et mind
on saatesse valitud, sain ma
jaanilaupäeval. Sõitsime just
bändiga Tõrvasse esinema. Ülihea meel oli,” muheleb mees.
Sellel sügisel valiti näosaate algkoosseisu kaheksa võistlejat – lisaks Madis Arrole Pelle Põldma, Marta Arula, Mihkel Tikerpalu, Norman Salu-

Staari ettevalmistamine
mäe, Eleryn Tiit, Kärt Anton ja
Marianne Leibur.
Näosaatest osavõtt tähendas, et iga võistleja pidi mõnda artisti järele tegema. Saate
lõpus andsid neli kohtunikku
punktid skaalal 4–12. Kes kõige vähem punkte sai, langes
välja. Ülejäänud jätkasid võistlemist järgmises saates, kuhu
lisandus uus võistleja.
Nõnda lisandusid võistluse
käigus Tanel Laidna, Getter
Pärle, Karmo Nigula, Katre

Sepp, Elisa Kolk, Freddy Tomingas ja õnneliku kaotajana
kord juba välja kukkunud Mihkel Tikerpalu, kelle televaatajad interneti teel saatesse tagasi hääletasid.
Madis alustas näosaadet
inglise hardroki bändi Whitesnake imiteerimisega. Järgmises saates tegi ta järele eesti
koloratuursopran Margarita
Voitest, siis ameerika alternatiivrokibändi R.E.M, vene laulja Dima Golovi, šoti laulja Ma-

ggie Reilly’t, ameerika soulmuusika ristiisa James Browni, ameerika poproki bändi
Scissor Sisters ja eesti poproki
bändi Traffic.
Emotsioone raske talitseda
Neljandas näosaates pääses ta
üle noatera. “Žürii esimees
Tanja Mihhailova ütles, et vot,
täna teeme nii, et keegi välja
ei lange. Selleks väljalangejaks
tegelikult oleksin olnud mina,
sest ma sain kõige vähem

Fotod: TV3

punkte,” meenutab Madis keerulisi hetki.
Miks Mihhailova Arro ikkagi ära päästis?
“Mina olin muidugi sellel
hetkel ääretult tänulik, aga
miks ta seda tegi, sellest meil
juttu ei olnud,” ütleb Remindersi solist.
“Lõppvoorus mina parodeerisin inglise lauljatar Elaine
Paige’i ja hispaania tenor José
Carrerast. Laulu ühe poole
peal olin üks isik, teise poole
peal juba teine. Seda ei olnud
näosaates varem keegi teinud,“
meenutab mees.
Finaalis ei otsustanud võitjat mitte kohtunikud, vaid rahvahääletus telefoni teel. “Loomulikult sa ootad võitu ja loodad seda, aga et ma tõesti võitsin – üllatus oli suur. Emotsioonitulva oli raske talitseda,”
räägib Madis.
Auhinnaks saadud 10 000
eurost poole annetab ta vähiravifondile “Kingitud Elu” ja
Tallinna Lastehaigla Toetusfondile.
Ülejäänud raha eest on kavas perega reisil käia. On ju
Madisel abikaasa Maritiga (32)
kolm last – Maili (4), Marek (9)
ja Mattheus (11). “Kuhugile
soojale maale, et natukene päikest saada, aga sihtkoht täpselt paigas veel ei ole,” tunnistab mees. | Andres Tohver

 Eelmisel aastal osalesid
Kiili lasteaia õpetajad koos
nooremate rühmade lastega teha ühiselt helkurkõndi. Hea ja
kasulik idee tuli politsei- ja piirivalveametist, kellega lasteasutusel on tihe side lastevanemate kaudu. „Pilootprojekt“
õnnestus – rahul olid lapsed,
nende vanemad, kasvatajad ja
politseinikud.
„Sel aastal hakkasime helkurkõnniks valmistuma varakult. Tahtsime kaasata kõik
lasteaia lapsed ja nende vanemad,“ kõneleb helkurkõnni üks
korraldajatest, Kiili lasteaia
õppealajuhataja Liivi Nettan.
Politseiametist saadeti lasteaeda helkurlinti, millest lapsed siis paigaldasid helkureid
oma meisterdatud nukkudele. Õpetajate juhendamisel
pandi helkurid nukkudel ka
täpselt paika – põlvekõrgusele, sõidutee poole. Lastele pakkus põnevust helkurite otsimine pimedast ruumist taskulambiga. Päev enne kõnnile
minekut toimus lastega veel
ühine arutelu helkuritest, kus
osalesid Nurmely ja Ave politseist.
Helkurkõnni päeval, 26. novembril kell viis õhtul kogunesid lapsed, nende vanemad ja
õpetajad lasteaia juures olevale parkimisplatsile. Kohal olid
ka politseinikud ja neid üritustel alati saatev lõvi Leo, kes
kontrollis, kas kõigil on ikka
helkurid olemas. Helkurkõnnil
osalejatele jagati helkureid,
mida anda vastutulevatele inimestele, kellel helkur puudus.
Siis siirduti pikas rivis - ehk
umbes paarsada osalejat ühiselt vallamaja poole. Kõnni
käigus sai kingitud helkur
ühele autojuhile, kes väljus
pargitud autost helkurita.
Vallamaja juures ootas tulijaid
vallavanem Aimur Liiva, kes
tänas tublisid helkurkõndijaid
kiidusõnadega ja lõvi Leo andis pulgakommi.
Ühist helkurkõndi on plaanis tulevikuski lastega teha.
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Mis jääb mööduvat aastat meenutama Kiili vallas?
VOLIKOGU ESIMEES

MERJE EINMANN

 Kindlasti oli sellel aastal nii
valla kui ka meie elanike jaoks
mitmeid olulisi sündmusi:
Koolimaja juurdeehituse
algus, meie valla kollektiivide
osalemine Laulu- ja tantsupeol aga nagu ikka jäävad eredamalt meelde ikka kõige
värskemad sündmused.
Kasutangi siinkohal võimalust tänada Kiili Gümnaasiumi peret, kes korraldas väga
huvitava ja hariva kodanikupäeva Kiili kooli õpilastele.
Heaks kodanikuks ei sünnita, selleks kasvatakse. Tubliks kodanikuks kasvavad lapsed tänu vanematele ja õpetajatele, sellepärast soovin, et
meie õpetajatel jätkuks jõudu
ja indu ka edaspidi hoolida,
suunata ning oma teadmisi
noortele jagada, nii kasvab
meile uus põlvkond aktiivseid
ning tublisi kodanikke.
KIILI GÜMNAASIUMI DIREKTOR

RUTH PEKKENEN

 Aasta Kool 2019 finaali
jõudmine, viis kooli koori laulupeol, suurepärased tulemused riigieksamitel.
KIILI RAHVAMAJA KUNSTILINE JUHT

REIGO SALU

 Eks laulu- ja tantsurahvale
oli esmajoones laulu- ja tant-

supeao aasta, laulupeolistele
lausa juubeliaasta. Meie rahvamajas tegeleti põhjalikult
rühmade ettevalmistamisega
ja arvan, et tulemused olid väga head. Meie kollektiivid olid
esindatud meie suurimal peol.
Ka toimus Kiili Rahvamajas esimest korda üle-eestiline heategevuslik lühilavastuste festival „Loomelend“, kus
11 erinevat harrastusteatrit
etendasid oma lühilugusid.
Kui siia juurde arvestada
veel meie igapäevatöö, mida
erinevate kontsertite, kino,
teatri, huviringide ja muu huvitegevuse käimashoidmisel
teeme, siis võime liialdamata
öelda – oli töine aasta
KIILI VARAHALDUSE SA JUHATUSE LIIGE

ASSAR KALVET

 Kiili Varahalduse jaoks oli
lõppeva aasta olulisemaks
sündmuseks kindlasti Kiili
gümnaasiumi juurdeehituse
alustamine. Mainimata ei saa
jätta ka Kiili Kunstide Kooli
tarbeks ruumide renoveerist
vallamaja soklikorrusel. Valmisid senisest avaramad ruumid keraamika ja skulptuuri
huviringide läbiviimiseks,
tööd alustas ka päris uus
“Klaasistuudio”. Lõppevast
aastast võiks esile tuua veel
lasteaia moodulmaja laiendust.

Mida ootate algavalt uuelt, 2020. aastalt?
VOLIKOGU ESIMEES

MERJE EINMANN

 Tahaks ütelda klassikalised
sõnad: rahu maailmas, aga tegelikult on minu tänane soov,
et kodusel poliitikamaastikul
saabuks lõpuks (töö)rahu ja
valitsus saaks keskenduda
oma põhitöö tegemisele ja
Eesti elu edendamiseele.
KIILI GÜMNAASIUMI DIREKTOR

RUTH PEKKENEN

 Lahendust ruumikitsikusele - uue koolihoone valmimist

da. Meie seinte vahel käib
koos 12 erinevat ringi, rahvatantsijatest käsikellade ansambli ja raamatuklubini, lauluansambel, kammerkoor,
peaotantsu ja keraamikaringid, lisaks toimub regulaarselt veel kilvaturniir.
Nii et meil on üks töine, samas aga inimestele meelelahutust ja huvitegevust pakkuv
maja. Sedaviisi tahame jätkata.
KIILI VARAHALDUSE SA JUHATUSE LIIGE

KIILI RAHVAMAJA KUNSTILINE JUHT

ASSAR KALVET

 Uuel aastal loodame ikka
sama tegusalt edasi toimeta-

 Tulevalt aastalt ootame
kooli juurdeehituse sujuvat ja
tähtaegset valmimist.

REIGO SALU

Kiili
jõulupuu

 Sellel aastal on saanud
uue ja viisaka väljanägemise
nii keskväljak kui jõulupuu,
mis on ehitud alates esimesest advendist ja jääb ehituks
kuni märtsi alguseni. Ehti-

mise tööd tegid arborist Tiit
Keskküla ja valla heakorraspetsialist Heli Kalvet. Aega
kulus terve päev, paigaldati
31 suurt LED kera.

Ilus jõulupuu kodu
lähedalt oma käega
 Kui Kardo Valdna sai 18, tuli
talle natuke erandlik mõte – hakata kuuski kasvatama, et siis
kunagi tulevikus neid jõulupuudeks müüa, inimestele jõulurõõmu tehes endale ka raha teenida.
„Võib-olla noore mehena oli
see mõte tõesti natuke erandlik,
noored ei mõtle ju nii väga pikalt ette,“ arvab kuuseistanduse peremees Kardo Valdna täna.
Aga tookord, 16 aastat tagasi
viis mehe sellele mõttele sööti
jääda ähvardav maa. „Isa tahtis
viljakasvatust lõpetada – ei tasunud ära – ja midagi tuli ju
maha istutada. Siis ma mõtlesingi – miks mitte kuused,“ kõneleb Kardo.
Nii istutatigi hektarile põllumaale 1500 mõnekümne sentimeetri pikkust kuusehakatist.
Nüüd on kuusehakatised sirgunud keskmise täismehe pikkuseks, mõni natuke lühem, teine
tublisti pikem.
„Eks inimesedki ole erinevad,“ põhjendab peremees kuuskede erinevat kasvu. Igal juhul
– olgu nad siis natuke pikemad
või lühemad – on kuuskedel pa-

Kardo Valdna oma kuuseistanduses, kus jõulurõõmu jagub veel paljudele.

rim jõulupuuiga. Ja istanduse
peremees ootab jõulu eel huvilisi istandusse. „Iga tulija saab
ise endale kuuse välja valida, jalalt maha lõigata,“ räägib peremees kuuskede müügist.
Üle 20 euro ei võeta ühegi
puu eest, nii et hind on pea poole soodsam kui kaubandusest
ostes.
„Ja ega aegagi palju kulu,“
teab müüja ostjate harjumusi.

kõige kiiremini on puuga istandusest välja tuldud kolme minutiga, kõige kauem on otsimisele kulutatud tund aega.
Kaugemad kuuseotsijad on
Paeknas käinud Paldiskist ja Piritalt, rohem oodataks aga ikka
oma valla inimesi, neil lähim
maa tulla ja kauni puuga koju
minna. Konkureerimist RMKga, kes oma metsast tasuta jõulupuid jagab, Kardo ei karda:

Ülo Russak

paljud RMK kliendid on peale
pikka metsas uitamist minu
juurde tulnud, polevat seda
kõige-kõige ilusamat jõulupuud
leidnud. „Igal aastal istutan
jõulupuudeks müüdute asemele 400 – 500 uut istikut juurde,“
kõneleb Kardo kuuseistanduse
jätkusuutlikkusest.
Nii et kauneid koduvalla
kuuski jätkub kiililastel veel
aastategi pärast. | Ülo Russak

Keila ohvriabitöötaja teenindab ka Kiilit
 Alates reedest hakkab Keilas
käima sotsiaalkindlustusameti
ohvriabitöötaja Kristel Pilliroog-Nava. Kristel on Keila politseijaoskonnas (Keskväljak 8a)
igal reedel kell 10–15. Ohvriabitöötaja jõudis Keilasse sotsiaalkindlustusameti ning Politsei- ja
piirivalveameti ühiste jõupingutuste tulemusel. „Jõudsime politseiga tõdemuseni, et kui ohvriabitöötaja on Keilas kohal, aitab see ohvritel kiiremini abini
jõuda. Seda, kas tulevikus on
ohvriabitöötaja Keilas ka alaliselt
 PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS
91 Meta Pärnaste
89 Uno Tae
85 Ülle Mannov
84 Lilja Kildjer
83 Ann Rosita Cecilia Englund
78 Maie Kütt
77 Ivo Pärn
77 Silvi Vau
77 Jüri Saluste
76 Rein Pirson
76 Juri Timtšenko
76 Linda-Helle Klooster
75 Inid-Mave Vain
70 Virve Oidekivi
70 Ester Ojamaa
70 Evi Nodapera
70 Väino Ruutopõld
65 Helle Kosemaa
65 Sirje Sulg
65 Marje Raag
MEIE VALDA SÜNDISID
07. novembril Geron Tikko
Palju õnne, Katrin Tõrukene
(Tõruke) ja Rauno Tikko!
18. novembril Airi Ratas
Palju õnne, Anna ja Ardo Ratas!

kohal, näitab aeg,“ kommenteeris sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuse juht Mari Tikerpuu.
Keila piirkonnavanem Mart
Meriküll möönis, et konkreetse
teenuse vajadus tuli elust enesest: „Piirkonna elanikke vaadates on neil Tallinnas Rahumäel
käia paras katsumus. Teenuse järele tundsid vajadust ka vägivallajuhtumeid lahendavad ametnikud, et saaksid oma tööd planeerida ja vajadusel kaasata sotsiaalkindlustusameti ametnik-

ke.“ Ohvriabi teenused on mõeldud inimesele, kes on langenud
kuriteo ohvriks või keda on koheldud vägivaldselt, hoolimatult
või halvasti.
Ohvriabist saab õnnetusjuhtumi korral abi ja nõustamist.
Anname ka nõu, kui oled mures
lähedase pärast või tahad spetsialistina inimest toetada. Asume igas maakonnas. Nõustame
konfidentsiaalselt ja vajadusel
anonüümselt. Ohvriabi kriisitelefon 116006 on 24/7 kättesaadav. Teenus on tasuta.

 PAKUME
Tuge mis tahes vägivalla kogemisel (füüsiline, vaimne, seksuaalne, majanduslik);
• psühholoogilise abi kulude
hüvitamist;
• võimalust taotleda ohvriabi
hüvitist;
• toetamist MARAC-võrgustiku
põhimõttel, kus inimese nimel
teevad koostööd erinevate
erialade spetsialistid;
• lepitusteenust;
• teenuseid inimkaubanduse
ohvritele, seksuaalselt väärkoheldud lastele ja saatjata
alaealistele välismaalastele.
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ga koos meisterdasin, maalisin
ja joonistasin, olid vahel naabrilapsedki meil. Ja kuidas sain
ma neile öelda, et teie minge
nüüd koju, mina hakkan omi
lapsi õpetama,“ muigab Anna-Maria sinna aastate taha, mil
Vainode pere Kiili vallas Paekna külas elas.
Kuuldused, et kunstiõpetajaks õppiv inimene külalastele
õpetust jagab, aga levisid. Nii
hakkaskki kunstiõpetaja Anna-Maria 1988 tegutsema ametlikult, alustades Jüri koguduse
pühapäevakooli tundidega
Nabalas palvemajas.
Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio
Pühapäevakoolis õpiti piiblilugusid, lauldi, meisterdati. Kui
Anna-Maria peale kuut aastat
iganädalast tundide läbi viimist
väsis ja enam sellega tegeleda
ei jaksanud, ei raatsinud lapsed
Õpetaja Anna-Maria Vaino oma pühapäevakooli õpilastega jõulukaunistusi valmistamas. Vasakult Elisabeth, Helena, Gerda, Marian ja Mia. 	
laial minna. Nad old harjunud
														Ülo Russak
koos meisterdama ja muid vahvaid käelisi tegevusi tegema.
Siis sai pöördutud Kiili valla
poole, ja taotletud tegevustoetust. Nabala Kunstistuudio tegutseb siiani Kiili Valla toetusel
ning lapsed leiavad ilma mingi
reklaamita üles Nabala Vennastekoguduse Palvemaja, mille
ruumides tunnid toimuvad
Anna-Maria Vaino asutas
koos kahe kunstnikust ja kuns Käed? Miks valiti just käed, peal tagasi, oma igapäevaseid
tiõpetajast kaasamõtlejaga 2007
mõtiskleb klaasikunstnik toimetusi toimetamas, lastele
Nõmme Klaasi- ja KeraamikaAnna-Maria Vaino. Ja ütleb siis kunsti- ja muusikaõpetust jagastuudio, kuhu muretseti keraaise vastuse: käed on väga väl- mas, ise ilu, armastust ja hoolimika- ja klaasikunstiks vajalijendusrikkad, peaaegu nagu sil- vust loomas.
kud seadmed.
mad... Kui on koos aga mitme
„Nüüd vormime siin Paeknas
põlvkonna käed, siis need süm- Kuidas kõik algas
keraamilised esemed – kruusid,
boliseerivad juba järjepidevust, Peale Eesti Muusika- ja Teatriavaasid, taldrikud – ja mina viin
väärtuste hoidmist.
kadeemia lõpetamist 1995. aasnad Nõmmele põletusahju. Siis
Nüüd on need käed, mille üle tal leidis Anna-Maria Vaino ratulevad õpilased, glasuurivad
kunstnik kunagi mõtiskles ja kendust koorijuhina. Juba süntööd ja annavad neile viimase
millest hakkab tulevikuski mõ- dides loomingulised geenid pälihvi. Või tegeleme Nõmmel
tisklema - vähemalt jääb neid rinud Anna-Maria tundis – te- President Kersti Kaljulaid kinkis paavst Franciscusele 28. novembril
hoopis klaasikunstiga,“ kõneleb
igaveseks meenutama -, Vatika- ma mõlemad vanemad olid külaskäigu ajal Vatikani Anna-Maria Vainolt tellitud klaasskulptuuri.
õpetaja.
nis, paavst Franciscuse pühades kunstnikud, ema moekunstnik 
Erakogu
ruumides. Kunstnik, muusik ja ja isa skulptor -, et millestki on
Ikka tullakse tagasi
pedagoog Anna-Maria Vaino on puudus. Nii omandas naine pe- koolis veel teisegi hariduse, sai kraadi.„Kui meie peres lapsed Kes on õpetaja Anna-Maria juuise aga jälle kahe jalaga maa re ja töö kõrvalt Tallinna Üli- kunstide õpetaja magistri- veel väikesed olid ja ma nende- res korra alustanud, tuleb ikka

Kunstiõpetajalt
Rooma paavstile

ja jälle tagasi. „Mõni laps tuleb
– loomulikult koos ema-isaga
- juba nelja-aastaselt. Ja jääbki
käima,“ räägib õpataja algajatest.
Aga eelmise aasta kevadel
astus ka üks 26-aastane noormees läbi, tahtis õpitut meelde
tuletada. „Ja nii on tihtilugu –
käiakse kunstitundides põhikooli lõpuni, siis peetakse väike
vahe ja tullakse uuesti,“ kõneleb õpetaja.
Ise ilu loomine
Kui küsida Anna-Maria Vainolt, mis on tema lemmiktegevus või kuidas ta oma nappi aega jaotab, siis on vastus kiire
tulema: kõik on olulised tegevused, nii muusika kui kunsti
õpetamine.
Hingele kõige lähedasemaks
peab ta aga ikka ise ilu loomist
ja klaasikunsti.
Näiteks on valmistanud
klaasikunstnik Anna-Maria
Vaino ajaloolise Jüri kihelkonnakiriku mitmed vitraažid. Viimase aja töödest on mahukaimad kunstniku poolt valmistatud Veerenni tervisekeskuse
valgustid, samuti käte motiividel ja pate de verre tehnikas seinakaunistus. „Need käed sümboliseerivad meie jaoks tähtsaid asju - tervist, hoolimist,
ühtehoidmist,“ põhjendab
kunstnik.
Nende käte motiivi juurde,
mis Rooma paavstile kingiti,
jõudis Anna-Maria Vaino kuus
aastat tagasi, kui ta oma suguvõsa käsi näituse töö jaoks
klaasiks vormis. Tegi kolmed
käed – noore tüdruku, naise ja
vanema mehe pihud.
Paavsti jaoks valiti mehe
käed. Mehe pihkudesse on peidetud elupuu, sõõr ja ristid –
olulised etnograafilised märgid, mis on tihedalt läbi põimunud ka kristliku sümboolikaga.
Aga küllap valiti mehe käed
ka selle pärast, et need olid suured ja tugevad. Meie kõikide ja
igaviku hoidjad. | Ülo Russak

Taas tantsiti talvesse
 Pühapäeval 8. detsembril
toimus Kiili Rahvamajas traditsiooniline talvine tantsuüritus
„Tantsuga Talvesse“.
„Kuigi tähistame selle traditsioonilise peoga aasta möödumist ja talve saabumist, tundub
talv sel aastal taevasse jäävat.
Aga ega meie tantsud sellest
tantsimata ei jäänud,“ sõnas
peale meeleolukat pidu Kiili
Rahvamaja kunstiline juht Reigo Salu. Aastaid on talvise tantsupeo eestvedajaks olnud rahvamaja tantsijate juhendaja
Triin Aas, kes sel aastal tantsijad juba 17. korda talvesse tantsima kutsus. Nagu ikka, olid seegi kord jalga keerutamas Kiili
Rahvamaja enda tantsurümad,
Kiili vallast kaugemalgi hästi

Koos tantsisid ka Kiili Tantsumemmed ja lasteaia rühm Põrnikad

Peol osales natuke vähem kui 100 tantsijat

tuntud segatantsurühm „Kiili
Keerulised“ ja naistantsurühm
„Kiilitar“, „Ago(ta) ja memmed“,
lisaks noorte rühm Kiili Kirjud,
lasteaiarühm Põrnikad; esines
ka lauluansambel Elurõõm.
Tantsulist külakosti olid toomas

aga Kiili Rahvamaja saalil on
rahva ja tantsijate mahutamisega piirid. Sel aastal oli pealtvaatajaid natuke vähem kui tantsijaid, aga saal oli ikka rahvast
täis, üle 150 inimese meie saal
ei mahuta,“ kõneles Reigo Salu

rahvatansijad Saku ja Rae vallast. Kokku käis tantsupõrandal
ligi sadakond rahvatantsijat.
„Võinuks ju rohkemgi tantsijaid olla – mingit konkurssi sel
toredal peol tantsupõrandale
pääsemiseks me ei korralda –

väikese murega suureks kasvanud valla kitsaks jäävast rahvamaja saalist.
Traditsioonilise tantsupeoga
tähistati ühtlasi ka Kiili vanima
tantsutrupi, Kiili tantsumemmede 30. juubelit. Kiili memmed

Fotod: Reigo Salu

on tantsinud küll koos 30 aastat
aga mitte kogu aeg sama nime
all. Mõnda aega tantsiti nimega
„Ago ja Memmed“. Nüüd kolis
aga Ago ära ja „Kiili Tantsumemmed“ otsivad uut nime.
| Ülo Russak

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 646 2215. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Saksamaalt Kiili noortekeskusesse

Laadal olid müümas ka Kiili Kirjud

Fotod Terje Atonen

Kokku osales heategevuslaadal sadakond müüjat.

Toimus meeleolukas
jõululaat
 Laupäeval, 14. detsembril
toimus Kiili Gümnaasiumis
traditsiooniline heategevuslik jõululaat, millelt laekuv tulu taheti seekord annetada
Laste ja noorte kriisiprogrammi toetuseks.
Nagu igaks laadaks, olid
kõik „kaupmehed“ - õpilased,
kohalikud ettevõtjad ja õpetajad – seekordki korralikult valmistunud. Seda kinnitasid
kaubaletid gümnaasiumihoone suures spordisaalis. Müügil olid kenasti kaunistatud piparkoogid, muffinid ja teised
maiustused aga ka käsitöö –
kootud sallid, mütsid, kindad.
Kokku oli 88 müügileti taga
müümas rohkem kui sada õpilast, kohalikku ettevõtjat aga
ka õpetajat.
„Kogu kaup oli kodumaine,
peamiselt firmamärgiga „Made in Kiili“, kinnitas ürituse
üks korraldajatest, Kiili Gümnaasiumi huvijuht Aivo Tammela.

Väikesed laadalised.

Kooli avaras fuajees pidasid õpetajad seekord mitte
korda vaid korralikku kohvikut, kus samuti jõulumaiused
müügil. Avatud olid ka töötoad, õppida sai kinkepakkide
ja küünlajalgade kaunistamist, noorimatele oli avatud
aga lauamängude töötuba.
Kauplejatele pakkusid meelelahutust muusika- ja tantsukooli õpilased.
Meeleoluka päevaga teeniti ühiselt 1681 eurot ja
53 senti

Eakate tegevusrohke päev
 Kiili eakate päevakeskuses
toimub aktiivne tegevus pidevalt, aga see on „omade vahel“. Seekord aga tuli meile
külla Kiili valla volikogu esinaine, proua Merje Einman.
Tal olid kaasa suured kastid
külakosti, mitte ainult väga
heade kommide ja mandariinidega, vaid ka aktiivseks tegevuseks mõeldud vahenditega. Nimelt õpetas valla esindaja meile mesilasvahast küünalde ja geelküünalde tegemist.
Kui kohvilauas said jutud
aetud, hakkasimegi praktilise
tööga pihta. Paljud said esma-

kordselt teada, et mesilasvaha on ka kaunist jõulupunast
värvi, mitte ainult kollast.Töö
oli lõbus, saime hulga kauneid
küünlaid. Geelküünlaid polnud me varem kunagi teinud,
ka need tulid toredad välja igal ühel omamoodi kaunistatud.
Nii möödus aeg kiiresti ja
meile jäi veel materjali, et
edaspidi omapäi tegutseda.
Oleme tänulikud. Teate kui
vähe on tegelikult vaja, et eakatele rõõmu teha. Soovime
kõigile kaunist jõuluaega. Olge terved ja hoidke üksteist.
| Helgi Taim

 4. novembrist 13. detsembrini töötas Kiili noortekeskuses
23-aastane Maja Schneider.
Saksamaal lasteiaias ametis olnud noor naine tegeles Eestis
7-14-aastaste noortega, korraldades neile liikumis- ja loovusmänge.
Päeva jooksul käib Nabala
teel paiknevas Kiili noortekeskuses sadakond noort. Toimuvad sporditreeningud ja õmblusringid, korraldatakse kokanduspäevi, mängitakse ka piljardit ja lauamänge.
Varasemalt Kiili noortekeskuses välismaalasi töötanud ei
ole. Kuidas ikkagi sattus kauge
Kölni tüdruk Maja Schneider
Kiili valda?
Katoliiklikust lasteaiast
Kölnis töötas Maja kohalikus
katoliiklikus lasteaias nimega
Christi Geburt. “Koos lasteaiaga käin ma kirikus üks-kaks
korda kuus, aga eraelus ma aktiivne usklik ei ole,“ tunnistas
ta samas. Eestis Maja varem viibinud ei olnud. “Ma ei olnud
Eestist eriti palju kuulnud, aga
olin siiski aru saanud, et loodus
on siin väga ilus ja mitmekesine,” ütles ta.
“Samuti soovisin õppida
noortekeskuses teismelistega
töötama,“ lisas ta. Kahe aasta
eest oli ta töötanud ja reisinud
kuus kuud Uus-Meremaal, proovides ka lapsehoidmist.
Taotluse Eestisse praktikale
tulekuks kirjutas Maja tänavu
kevadel Euroopa Liidu toetusprogrammi Erasmus kaudu.
Kuuenädalaseks tööks Kiili
noortekeskuses 4. novembrist
13. detsembrini sai ta stipendiumina 1500 eurot.
Maja Schneider üüris Tallinnas korterit koos Kathrin

bürood, kus tuleb pabereid täita,” võrdles Maja.
Kui palju ta aga eesti keelest
aru sai? “Eesti keelest ei saa ma
üldse aru, mõistan ainult üksikuid numbreid ja väljendeid. Ma
räägin laste ja kolleegidega inglise keeles. Eesti lapsed oskavad
inglise keelt paremini kui saksa lapsed,“ arvas Kölni neiu.

Maja Schneider Kiili noortekeskuses.

Schreiberi, Cinzia Russo ja
Jeanne Mooriga, kes samuti saabusid Eestisse stipendiumiga
noorsootööd tegama Kölnist.
Kathrin töötas Saue vallas,
Cinzia ja Jeanne Viimsi vallas.
Mis on erinev?
Mille poolest erinevad eesti lapsed saksa lastest? “Näiteks suhtumine alkoholi on erinev. Saksamaal tohivad 16-aastased
noorukid õlut juua, aga siin on
see lubatud alles alates 18. eluaastast,” oli Maja üllatunud.
“Alkoholi tarbinuna on Eestis autorooli istumine rangelt
keelatud. Saksamaal on see lubatud kuni 0,5 promillini, mis
tähendab, et võib võtta ühe või

Andres Tohver

kaks õlut,” rääkis sakslanna.
“Siin süüakse palju kala. Saksamaal süüakse kala eeskätt
põhjapoolsetes rannikupiirkondades, mujal ei ole see nii levinud,” võrdles Maja. Eesti toitudest üllatas teda kõige rohkem
verivorst, kuigi seda süüakse
mõnevõrra ka Saksamaal jõulude ja lihavõtete ajal. “Verivorst
on OK, aga see ei kuulu minu
igapäevasesse menüüsse,” naeris ta.
“Tehnika on Eestis palju
enam arenenud kui Saksamaal.
Igal pool saab kaardiga maksta,
Saksamaal see nii levinud ei ole.
Eestis saab ennast interneti
kaudu elanikuks registreerida.
Saksamaal on selleks vastavad

Südamlik läbisaamine
Kiili noortekeskuses tegeles
Maja 7-14-aastastega. “Vanemad lapsed on iseseisvamad kui
noored lapsed. Vanemate lastega on rohkem võimalusi erinevaid tegevusi korraldada , on
rohkem mänguruumi loovatele ideedele,” arvas sakslanna.
Kohalike lastega mängis ta
liikumismänge, loovusmänge.
Sakslanna tunnistas, et eestlastele meeldivad Xbox, samuti
Playstation ja Kendama. “Nad
mängivad oma nutitelefoniga,
tantsivad palju,” lisas ta.
“Eesti lapsed ja noorukid on
üsna arenenud. Nad tunduvad
vanemad kui nende tegelik vanus on. Nad on rahulikud, sõbralikud, kohati endassetõmbunud,” arvas ta.
“Läbisaamine on olnud uskumatult südamlik, loomulik ja
armastusväärne,” rääkis Maja.
Nüüdseks kodulinna naasnud sakslanna tulevikuplaanide hulka kuulub kindlasti sotsiaaltöö õppimine Kölni katoliiklikus kõrgkoolis. Selleks kulub aega kaks-kolm aastat
Tulevikku silmas pidades
loodab Maja veel kätt proovida
kusagil välismaal, kas siis
noortekeskuses või lasteaias.
“Noorsootöö on minu missioon. Ma soovin ennast arendada,” naeratas ta. | Andres
Tohver
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Saalijalgpalli uudised

Raimonds Vilde andmas Kiili Spordihallis üle oktoobrikuu parimale Credit24 mängijale Valentin Kordasele ( TalTech ) auhinnatsekki.

Erakogu

Üle pika ajal mängiti vallas
rahvusvahelist võrkpalli
 Eesti meistrivõistlustel 1. liigas avas võiduarve ka EstNor /
Kiili meeskond. Kodusaalis Kiilis võideti 3:0 Audentese SG /
Noortekoondis (25:21, 25:12,
25:9). Järgmises voorus kaotati
Tartus 2:3 kohalikule Eesti
Maaülikooli SK meeskonnale
(22:25, 25:17, 25:16, 24:26,
10:15).
Hooaja teine võit tuli võõrsilmängus IMsport / Järvamaa
meeskonna vastu 3:0 (25:18,
25:13, 25:18). Kodusaalis Kiilis

ei saadud Saaremaa meeskonna vastu ja kaotus tuli 1:3
(25:20, 23:25, 16:25, 22:25).
Aasta viimases mängus Rakveres, Rahu hallis, mängiti sitkelt
kohaliku BMF / Rakvere VK vastu, kuid kaotusest 1:3 polnud
pääsu. (22:25, 21:25, 25:22,
23:25 ). Aasta lõpetatakse 11
võistkonna seas 9.-ndal kohal.
9 mängust koguti 2 võitu ja 7
kaotust. Geimide vahe 13:21
Üle hulga aja nähti Kiili
Spordihallis ka rahvusvahelist

võrkpalli.Nimelt mängis TalTech meeskond Credit24 meistriliiga raames 2 mängu Kiili
spordihallis. RTU / Robezsardze
(Läti) meeskonda võideti 3:1.
Lätlaste meeskonna peatreener
on legendaarne Läti võrkpallur
ja treener, 1988 a. Souli olümpiamängude hõbemedalivõitja
ja ka Eestis aastaid mänginud
Raimonds Vilde. VK Biolars /
Jelgava (Läti) meeskonna käest
saadi 0:3 kaotus. Jelgava meeskonna peatreener on samuti

tuntud Läti võrkpallur ja treener, samuti aastaid Eestis mänginud Austris Stals.
Rahvaliiga II tugevusgrupis
- mehed - on SK Tats / Kiili
meeskond võitnud 3:0 nii Sylvesteri meeskonda , kui ka Palivere SK meeskonda.
Naiste II tugevusgrupis võitis Kiili SK naiskond 3:0 SK Tats
/ Saku naiskonda ja kaotas 0:3
Intervoll naiskonnale ning saavutas alagrupis 9 p. II koha.
| Kaupo Kütt

Kergejõustik

Kabe.

 TV 10 Olümpiastarti 2020
Harjumaa finaalvõistluste I
etapp, Lasnamäe Kergejõustikuhall. Poisid vanem grupp 60
m. jooks - 41. koht Gustav Rasva - 9,34 ; 56. koht Hendrik Käänik - 10,14 ; kaugushüpe - 43.
koht Gustav Rasva - 3.66 ; 55.
koht Hendrik Käänik - 3.29.
Erki Noole Kergejõustikukooli 22. sünnipäevavõistlus,
Tallinna spordihall. T 20052006 s. 200 m. jooks - I koht Marie Randala - 27,39 , kaugushüpe - III koht Marie Randala 4.80.
P 2005-2006 s. 200 m. jooks
- II koht Robert Kompus - 26,20
, kaugushüpe II koht Robert
Kompus - 5.38.

 Paunvere 23. kabeturniir :
Minikadetid ( sünd. 2006 - 2008
) - tüdrukud I koht Emilia Kello. Pisikadetid ( sünd. 2009 ja
hiljem ) - poisid III koht Georg
Kello. 4. koht Maik Ott Eber, 5.
koht Rafael Korjus, 7. koht Jan
Kaspar Kaarus.
Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel 100 ruudu kabes võitis Paide linna võistkonna koosseisus II koha ehk hõbemedali
Urmo Ilves. Palju õnne! Emilia
Kello saavutas Nupuklubi 2
võistkonna koosseisus 6. koha.
Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel 64 ruudu kabes võitis Nõmme Kabeklubi 1 võistkonna koosseisus II koha ehk
hõbemedali Imre Anton.

Palju õnne! Urmo Ilves võitis Paide linna võistkonna
koosseisus III koha ehk pronksmedali. Palju õnne!

Oliver Tuus - 18 p., elu mängu
teinud Allen Talviste - 14 p. )

Korvpall

 Eesti lahtistel paarismängu
meistrivõistlustel sportkeeglis
pääsesid Toomas Vendel - Jens
Vendel eelvoorus saavutatud 8.
kohaga veerandfinaali, kus alistati vastane 3:1. Poolfinaalis tuli kahjuks alla vanduda seisuga
1,5:2,5, kuid mängus III kohale
ehk pronksmedalitele alistati
vastane 3:0. Palju õnne!
Kalju - Killuke - Talke auhinnavõistlusel sportkeeglis saavutas Toomas Vendel 16. koha,
Margus Mänd 30. koha ja Jens
Vendel 33. koha. Naistest saavutas Eve Urbas 5. koha. | Kaupo Kütt

 SPORDIUUDISED

 OPTIBET Rahvaliiga - Põhja
regioon- REGULAR - II divisjon
on võidumaitse suhu saanud
Kiili SK meeskond. Kodusaalis
Kiilis võideti 79:50 Grosberg
meeskonda ( Kaarel Loo - 24 p.,
Allen Talviste - 12 p, ), ja kuigi
järgmises mängus samuti kodusaalis kaotati 54:61 Keila KK /
JP meeskonnale ( Kaarel Loo 20 p., Allen Talviste - 10 p. ), siis
võidusoonele saadi jälle juba
järgmises mängus Tallinnas, kui
võideti 79:40 Vahipataljon
meeskond ( Oliver Sepp - 18 p.,

Keegel

 Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel 2. liigas mängis
EstNor / Kiili meeskond 3. voorus koduplatsil 8:8 viiki Rantipol Võru Helios meeskonnaga.
Oli päris raske ja huvitav mäng.
Poolaja kaotasime 2:4.
Teisel poolajal mehed ärkasid justkui talveunest ja juhtisid 1.50 min.
Enne lõpuvilet 8:5. Siis aga
mehed justkui uinusid taas ja
vastased suutsid mängu viigistada!!! , kujuures viigivärava
lõid nad 19 sek. enne lõppu!!
Tule taevas appi! Tänud fännidele! Väravad: Rainer Põld - 4,
Ju ha n Jog ra f Siim - 3,
Karl-Sander Eensoo.
Järgmises mängus võeti teekond ette Arukülla, kus vastaseks kohalik Unibox meeskond.
Poolaeg kaotati 1:4, kogu kohtumine 3:6. Väravad : Erki
Olesk, Timo Erkki Huttunen,
Rainer Põld.
Seejärel jällegi kodumäng ja
vastaseks FC Otepää meeskond. Poolaja võitsime 3:2,
kuid mäng lõppes 4:4 viigiga.
Viigivärava lõid vastased....27
sek. enne lõpuvilet. Jällegi,
teist kodumängu järjest on võit
olnud nii lähedal. Kahju! Tänud jällegi fännidele! Väravad
: Timo Erkki Huttunen, Rainer
Põld , Rola nd S a m b erk ,
Karl-Sander Eensoo.
Järgmise vooru mäng jällegi kodusaalis Kiilis ja vastaseks FC Äksi Wolves. Kahjuks
tuli vastu võtta 4:5 kaotus.
Poolaja kaotasime 0:3, jäime
taha veel 0:4, mehed ei andnud alla ja võitlesid lõpuni,
kuid kaotusest seekord ei pääsenud. Väravad : Rainer Põld
- 3, Roland Samberk. Fännidelt jällegi tubli töö pasunate
ja trummidega!

Vahepeal mängiti ära ka
Eesti saalijalgpalli karikavõistluste 1/8 finaal, kus kodusaalis võeti vastu juba tuttav Rantipol Võru Helios meeskond.
Jällegi tasavägine mäng.
Poolaja kaotasime 2:3, teisel poolajal läksime ette 4:3,
kuid lõppsõna jäi vastastele.
Kaotus tuli 4:7 ja see tähendas
et karikavõistluste finaalis
meid seekord ei näe, aga pole
hullu:) Väravad: Juhan Jograf
Siim - 2, Rainer Põld, Roland
Samberk.
Esimene ring mängitud ja
see näitas seda, et tase on väga kõva, kõik võivad kõiki võita ja vastupidi.
Mängud on olnud rasked ja
raskemaks läheb, kuna meeskonna kaks väravalööjat - Silver Kruusalu ja Juhan Jograf
Siim - on jalgpalli putsad vahetanud kahjuks karkude vastu.
Nii on, neid mehi me sel
hooajal enam väravaid löömas
ei näe.Head paranemist mehed! Värava löömise on nüüd
enda õlule võtnud meeskonna
kapten Rainer Põld, kes on
nüüd heasse hoogu läinud ja
põmmutab päris uljalt.
Loodame, et ta jalga gaasipedaalilt ära ei võta ja paneb
hooaja lõpuni vastaste väravavahid palle väravast välja
võtma. Loodame ka seda, et
teised mehed ka toetavad väravalöömisel Rainerit ja teine
ring läheb paremini.
Hetkel siis EstNor / Kiili
turniiritabelis hoidmas 7
meeskonna seas 4 kohta. (1
võit, 3 viiki ja 2 kaotust, väravate vahe 34:35).
Edu mehed ja võtke teadmiseks, et fännid on teiega.
| Kaupo Kütt
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Kiili vallavalitsus
teatab
03. DETSEMBER 2019 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA
NR 461 LÄHTSE KÜLAS VANA-ALTOA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
Detailplaneeringu koostab Respekt OÜ.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili
vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on ca 7,98ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
• Kiili valla üldplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vana-Altoa katastriüksuse jagamine ja moodustatud
kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse 3 ridaelamu krunti, 13 üksikelamu krunti, 4 üldkasutatava maa krunti ja 1 transpordimaa krunt. Ridaelamu krundile tohib ehitada ühe
kuni kahekorruselise ridaelamu kõrgusega kuni 9,0m
(abihooneid mitte), maksimaalne korterite arv ühes
ridaelamus on 6 (kortereid planeeringualal kokku 16)
ning ridaelamukrundi koormusindeks peab olema
suurem kui 800m2/korter. Ridaelamute puhul arvestada minimaalselt 2 parkimiskohta 1 korteri kohta.
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. Pos. 21 krundi suuruseks min. 2ha. Parkimisvajadused tuleb lahendada
krundi piires. Riigitee 11158 Lähtse-Paekna tee ristumiskohas tuleb planeeritav tänav näha ette vähemalt
6m laiuseks. Lisaks näha ette haljasribaga (min 1m)
sõiduteest eraldatud 3m laiune kergliiklustee 11158
Lähtse-Paekna tee serva ja 2m laiune kergliiklustee
planeeritud uue sõidutee serva. Planeeringuga lahendata ka planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kiili vallavalitsus
teatab
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 19.11.2019 määrus nr 12 Reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Kiili vallas.
Kiili Vallavolikogu 19.11.2019 otsus nr 22 Laenu võtmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimine
22. oktoober 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 396 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel päikeseelektrijaama projekteerimiseks Sausti tee 44, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 397 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu, septik imbväljakuga) püstitamiseks Keldrimäe, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 398 Ehitusloa väljastamine ehitise (loomakasvatushoone) ümberehitamiseks
Luige tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 399 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Reinu tn 7, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 400 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Pihlaka tn 1, Kangru alevik.
29. oktoober 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 402 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Oja
tee 3, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 403 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) püstitamiseks Pähkli-Annukse,
Lähtse küla.
5. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 406 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Tammetalu tn 46, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 407 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sepa,
Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 408 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) püstitamiseks Vaela tee 16, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 409 Ehitusloa väljastamine ehitise (Elisa sidemast) püstitamiseks Aiandi, Na-

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist
hindamist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase ja õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist. Detailplaneeringus tuleb käsitleda Lähtse-Paekna teelt
lähtuva müra ja õhusaaste suurust ning ulatust.
Planeeringuga tuleb anda selline lahendus, et
teelt lähtuvad negatiivsed mõjud (sh kumulatiivsed) ei ületaks õigusaktidega kehtestatud norme.
Vajadusel näha ette piisavad leevendusmeetmed.
Planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terviseameti kirjas (14.11.2019 nr 9.3- 1/19/5974-2) toodud nõuete ja märkustega.
2. keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus.
3. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse
keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel
järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi
ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
4. õigusaktidega kooskõlas toimuvate tegevuste
korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu
piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega
loodusvarade taastumisvõime ületamist.
5. 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;
6. kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavalt inimese tervist, heaolu, vara;
7. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt
toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud

keskkonnaohtlikku tegevust.
8. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral
soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Valguse mõju tuleb
vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et
see ei põhjustaks häiringuid teedel liiklejatele ja
naaberkatastriüksustele. Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest
suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt
ehitustöödega.
9. detailplaneeringuga tuleb tegevused planeerida
selliselt, et maaparandussüsteemi töö naaberkatastriüksustel oleks tagatud. Vajadusel (olemasoleva süsteemi rikkumisel) tuleb projekteerida ja
välja ehitada uus, kuivendust tagav drenaaž. Uue
kuivendussüsteemi rajamisel tuleb hinnata ka
Sahkari peakraavi vastuvõtuvõimet täiendava vee
suunamiseks. Vajadusel näha ette meetmed kraavi vastuvõtu ja ärajuhtimisvõime suurendamiseks.
10. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt
planeeringumenetluse käigus.
11. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega
aladele ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub.
12. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta
olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse
kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.

bala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 410 Kasutusloa väljastamine ehitisele (abihoone) Tuulevälja tee 6, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 411 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Side tn 5, Luige alevik..
12. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 418 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tammetalu tn 11, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 419 Osakasutusloa väljastamine ehitiste osadele (ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik) Miku tee T1 ja Astelpaju tee T1, Vaela
küla.
19. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 430 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Olevi
tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 431 Ehitusloa väljastamine
ehitiste (vee- ja kanalisatsioonitorustikud) püstitamiseks Saaruste tee // Sarapiku tee, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) püstitamiseks Kubja, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 433 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Ääre tn 2, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 434 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Ääre tn 1, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 435 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Ambose, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tulbi tn 14, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 437 Kasutusloa väljastamine ehitisele (gaasirõhu reguleerimisjaam) Sõlme,
Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 438 Kasutusloa väljastamine ehitisele ( Kiili-Paldiski gaasitorustik) Sookaera
küla
Vallavalitsuse korraldus nr 439 Kasutusloa väljastamine ehitisele (gaasitorustiku katoodjaam) Harukraani tee, Sookaera küla.
26. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 448 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Haldja tn 22,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 449 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Andrese tn 18,
Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 450 Ehitusloa väljastamine ehitise (sõidutee) rajamiseks, Veski tänav, Kiili
alev.

Vallavalitsuse korraldus nr 451 Ehitusloa väljastamine
ehitise (korterelamu) püstitamiseks Astelpaju tee 8,
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 452 Ehitusloa väljastamine ehitise (korterelamu) püstitamiseks Astelpaju tee
6, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 453 Kasutusloa väljastamine ehitistele (üksikelamu ja abihoone) Ristiku tn 8,
Kiili alev.
3. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 456 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
Kangro, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 457 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Vambola tn 16, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 458 Kasutusloa väljastamine ehitisele (ridaelamu) Põllu tn 12, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 459 Kasutusloa väljastamine ehitisele (suvila) Sangari tn 21, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 460 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Mõisaküla tn 9, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 461 Lähtse külas Vana-Altoa detailplaneeringu koostamise algatamine.
10. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 472 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Kangro X detailplaneeringu täpsustamine
Vallavalitsuse korraldus nr 473 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kaljula tee 11, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 474 Kasutusloa väljastamine ehitisele (korterelamu) Põllu tn 11, Kiili alev.
Keskkond ja maaküsimus
5. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 412 Hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne Vana-Haljamardi, Sõmeru küla (vesi).
Vallavalitsuse korraldus nr 413 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine Kasetuka, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 414 Puuraugu asukoha
kooskõlastamine Nurmenuku tn 8, Kangru alevik.
12. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr420 Katastriüksuse jagamine, Uuevälja ja Koka.
Vallavalitsuse korraldus nr 421 Katastriüksuse jagamine, Sobliku.
Vallavalitsuse korraldus nr 422 Hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne, Vana-Haljamardi kanali-

ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA LÄHTSE KÜLAS
KÄÄRI TEE 1 JA KÄÄRI TEE 3 DETAILPLANEERINGU
ESKIIS AVALIK ARUTELU KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, 16.01.2020 KELL 14:00
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 eskiis avalik arutelu Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 16.01.2020 kell 14:00.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
22.01.2020 KELL 1800-20:00 TOIMUB KIILI
LASTEAIA SUURES MAJAS AADRESSIL LOOTUSE TN 4 KOOLITUS-VESTLUSRING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE JA/VÕI AUTISMISPEKTRIHÄIRE TUNNUSTEGA LASTE VANEMATELE.
Kohtumisel käsitletakse lapse arengu toetamise
võimalusi ning arutletakse, millised on efektiivsed
sekkumised koolis, lasteaias ja kodus. Ühtlasi soovime välja selgitada vanemate arvamuse regulaarselt kooskäiva tugigrupi loomise kava osas.
Koolitusele registreerumiseks palume hiljemalt
10. jaanuar 2020.a võtta ühendust Kiili Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Karmen Heinmaaga
e-posti aadressil karmen.heinmaa@kiilivald.ee.

satsioon, Sõmeru küla.
19. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 440 Kinnistu ostueesõigusest loobumine, Välja tänav T1 ja Välja põik.
Vallavalitsuse korraldus nr 441 Puuraugu asukoha
kooskõlastamine, Vainu, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 442 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Riina, Sõmeru küla.
26. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 454 Katastriüksuse jagamine, Papimetsa.
Vallavalitsuse korraldus nr 455 Katastriüksuse jagamine, Tüüstre tee 17.
3. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 462 Katastriüksuse jagamine, Pika.
Vallavalitsuse korraldus nr 463 Katastriüksuse jagamine, Tüüstre tee 4
Vallavalitsuse korraldus nr 464 Kuldnoka tee T2
sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 465 Lehola tänav sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 466 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Priimula, Peoleo, Lähtse küla.
10. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 475 Katastriüksuse jagamine, Sausti tee 6
Vallavalitsuse korraldus nr 476 Katastriüksuse jagamine, Saare
Vallavalitsuse korraldus nr 477 Kohanime määramine, Papimetsa tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 478 Hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne, Laeva, Lähtse küla.
Muud küsimused
12. november 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 427 Kiili Lasteaia rühmade arvu kinnitamine ja lasteaiarühmades laste arvu
määramine 2019/2020 õppeaastaks.
Vallavalitsuse üldkorraldus nr 428 Raamatukogu lahtiolekuaegade muutmine.
3. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 470 Kiili Lasteaia rühmade arvu kinnitamine ja lasteaiarühmades laste arvu
määramine 2019/2020 õppeaastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 471 Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020.
aastaks.
10. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 480 Perearstikonkursile
esindaja nimetamine
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REINPAUL OÜ OSTAB
AASTA RINGI HAKKEPUIDU
TOOTMISEKS KÕIKJAL EESTIS
→ kasvavat ja virnastatud võsa;
→ virnastatud ja kokkuvedamata raiejäätmeid;
→ puidutöötlemise jääke: klotse, saepuru,
puukoort, pindu;
→ lepikute raieõigusi.

Kodu
loata?
nr 1

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING
KAHEKÜMNEAASTANE
KOGEMUS!

projektibüroo.ee

kasutuslubade
taotleja Eestis*
*viimase 6 kuu jooksul väljastati
Projektibüroo abil üle 60 kasutusloa

 5343 9250
 Kaur@reinpaul.ee

www.reinpaul.ee

Hansaküte.ee
Puitbrikett 150 eur alus
Pellet 195 eur alus.
HINNAD ENDISELT HEAD
Te. +372 55503348
info@hansakute.ee
www.hansakute.ee

KOHALE TOOME TASUTA

Pakutavad teenused: · Transportteenus
· Ekspressveod
· Tellimusveod
+372 5387 9707

OÜ RIAB Transport Saku vallas otsib

veokijuhti 8x4 kallurile
ja veoki kraanajuhti
• Vajalik C-kategooria,
kutsetunnistus ja digikaart.
• Oluline ka eelnev
töökogemus antud valdkonnas!

GSM 53 448 851

•

sten@riabtransport.ee

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee
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Hansabuss otsib bussijuhte Harjumaal
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 Haiba, Kiili, Saue ja ka muude
Harjumaa 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 kodulehelingi kaudu:
www.hansabuss.ee/tule-toole või helista telefonil 6713267 ning saame tuttavaks!

Liitu meiega!
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. Tutvu lähemalt: https://hansagrupp.ee

Autode kokkuost harjumaal. Uuri
oma auto hinda www.autohoov.ee
58190200

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

Sõidukite kokkuost! Võib pakkuda igas
hinnaklassis ja seisukorras autosid!
Raha kohe kätte! Tel 55522223

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 saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345. e-post marek406@gmail.com
Müüa valge lepp alates 44 € / rm, sanglepp alates 39 € / rm, kask alates 57 €
/ rm. Info tel 5697 5216
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid
koguseid. Info tel 5559 7572
Müüa elamumaa neli krunti koos
transpordimaaga, kokku 23940 m²
Harjumaal, Anija vallas, Lilli külas, lisainfo
telef: 5147886
Müüa kuivad küttepuud kohaletoomisega
sanglepp, lepp. Hind al. 50 eur. rm.
Tel. 5099598 pakhalupuu@gmail.com
Müüa Harjumaal 3 meetrist küttepuud
sanglepp ehk must lepp kohaletoomisega.
Miinimum kogus 15 tihumeetrit. Lisainfo
telefoni teel! +37256487816
Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu on
tasuta! Tel. 53839215
Ostan talumaja koos suure krundiga
Tallinnast kuni 50 km kaugusele. Hooned
võivad vajada remonti. Tel 508 0065
Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel
maksan ausat hinda. 53416769 või
info.lercon@gmail.com
Ostan vanaaegseid jalgrattaid,
sääreväristajaid, nende raame ja muid
osi.Ostan vene autode, tsiklite osi.
Tel 5102349.
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

Väiksem ehitusfirma teostab
ehitustöid kogu harjumaa
piirkonnas.
Meeskond kogemustega ja töö
alati kvaliteetne.
DH Service OÜ
www.fassaadkorda.ee
Langetame ja hooldame puid just Teie
piirkonnas. Leiame koos lahenduse!
Meid saab kätte www.puumehed.ee,
tel 5626 3857

F-Trans OÜ teostab reovee äravedu
Jõelähtme vallas. Tellimine ja info
5065 406 www.fekaal24.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika). Tel 5567 8016
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Teeme
küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka
korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või
5821 6554
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
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine
täislahendustega. Tel 5352 9476,
www.miltongrupp.ee
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi
hinnapakkumist. Tel 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee

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

• aialipid
• OSB ehitusplaadid
• transpordivõimalused

Avatud E–R 8.30–17.00, L 10.00–14.00
Tel 501 0701, 510 9068, 670 6876
www.teevenpuit.ee
TEEVEN PUIT OÜ

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

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

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

Ohtlike puude langetamine,hekkide ja
õunapuude lõikus tel. 521 0334
Katastrimõõdistamine, kinnistute jagamine,
liitmine, muutmine. Tel. 56450996, kirsika.
koitjarv@gmail.com
TEOSTAME EHITUS-, VIIMISTLUS- JA
RENOVEERIMISTÖID Harjumaa piirkonnas.
Pakume oma klientidele kvaliteetset
terviklahendust ja usaldusväärset koostööd. Ehitusmehed OÜ, tel: 53431487,
info@ehitusmehed.com
www.ehitusmehed.com
Pottsepatööd : ahjud, pliidid, kaminad ja
küttesüsteemid tel. 55528487
Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Katuserennide
puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
Kaevetööd miniekskavaatori- ja laadur
ekskavaatoriga. Tel: 56509585 ;
janjoe76@gmail.com
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

TEE JÕULUD
RIKKALIKUKS
ja müü enda
kinnistu Tartumetsale

5557 7007

janno@tartumets.ee
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