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“Meil on tõesti õnne
olnud. Miks ei peaks
me seda siis vahel
teistega jagama!”
| Külli Joonson

KIILI VALLA AJALEHT / WWW.KIILIVALD.EE

NR 1 (2413)

JAANUAR 2020



Kiili Gümnaasium –

uue õppekava pilootkool
 Nagu iga hea ja hästi toimiva süsteemiga, nii on koolis ka
õppekavadega – neid tuleb
aeg-ajalt uuendada. Et need ikka kaasaegsed püsiks, elule jalgu ei jääks. Seda enam, et hariduse tase on Eestis kõrge –
PISA testi põhjal oleme maailmas kindlalt esiviisikus.
1. klassi õppurid on elevil,
jagub nii küsimusi klassiõpetaja Esta Kullamaale, jagub aga
ka ise rääkimise rõõmu. Teemaks needsamad linnud, kes
koduaedades laulavad ja külmal talvel säutsudes süüa küsivad. Või hoopis ära lendavad.
„Meil ongi täna teemaks
linnud,“ kõneleb klassiõpetaja
Esta Kullamaa. See tähendab,
et loodusõpetuse tunnis räägitakse lindudest üldiselt; eesti
keele tunnis kirjutatakse tiivulistest väike jutuke või loetakse neist midagi; matemaatika
tunnis arvutatakse aga, mitu
lindu istub elektriliinil kui varem oli seal kolm ja siis neli lisaks lendas.
Kõik oleks just kui mullu ja
muistegi, aga...
„Kooli õppekavasid uuendatakse reeglina iga kümne aasta tagant. Et mõnd suurt süsteemi
muuta, tuleb täpselt teada, mis
suunas ja kuidas muuta,“ võtab jutujärje üle õppejuht Elve Kukk.
Pea aasta tagasi, 2019. aasta märtsis sai Kiili Gümnaasium Haridus- ja Teadusministeeriumilt ettepaneku osaleda
riiklike õppekavamuudatuste
piloteerimise üle-eestilises
töörühmas. Loomulikult võttis kool huvitava ettepaneku
vastu, seda enam, et kooli õppejuht Elve Kukk tegi samal
teemal – aineõppelt üleminek
üldõppele – oma magistritöö
Tallinna Ülikoolis.
Kiili Gümnaasiumiski moodustati piloteerimiseks töörühm, kuhu kuuluvad kõik I
kooliastme õpetajad, klassiastmete esindajad on Jaanali Koppel, Kersti Pilt ja Esta Kullamaa, töörühma juhib Elve
Kukk.
Mille poolest erineb üldõpe
aineõppest?
„Oluline on, et õppeainete vahel oleksid seosed ja lapsel kujuneks terviklik maailmapilt.
Päriselus mingi probleemi lahendamisel me ei mõtle, kas on
vaja kasutada matemaatika või
loodusõpetuse tundides saa-

N.R. Energy rajatud Kiili
katlamaja.

Kiili saab
kaks
kilomeetrit
kaasaegset
kaugküttetorustikku

1. a klassiõpetaja Esta kullamaa seletusi kuulavad Marten Tuvi ja Kert Ambos. 		
dud teadmisi, hakkame lahendust otsides ise seda märkamata ühendama teadmisi,“ kõneleb Elve Kukk.
Kokku osalevad pilootprojektis 7 kooli, Harjumaalt veel
Tallinna Reaalkool ja Õismäe
Vene Lütseum. Pilootprojekte
 TEADMISEKS
Miks valiti Kiili Gümnaasiumis
keskseks õppeaineks loodusõpetus?
Loodusõpetus annab õpilasele
tervikliku eakohase pildi looduskeskkonnast, toob kõige paremini esile protsesside vahelised
seosed ning mõtestab lahti inimese kui bioloogilise objekti
koha looduskeskkonnas. Õppimise käigus kujuneb arusaam,
et igal nähtusel on põhjus ja
igasugune muutus looduses
kutsub esile teisi muutusi. Loodusõpetuses esile toodud teemad kinnistatakse lugemispalade käsitlemisel, keeleharjutuste
täitmisel, töötatakse läbi arvutamisel, kujutatakse käelise tegevuse kaudu, kasutatakse luuletuste ja laulude õppimisel, elatakse uuesti läbi dramatiseerimisel ja mängudes.

juhivad HTM, Innove ja tulemusi analüüsivad Tallinna ja
Tartu Ülikool.
Kiili Gümnaasiumis on võetud pilootprojekti keskseks õppeaineks loodusõpetus, sest ...
„...loodusõpetus annab õpilasele tervikliku eakohase pildi
looduskeskkonnast,“ põhjendab Elve Kukk, kelle magistritöö andmetel -mis toetus rohkem kui 100 õpilase hulgas läbi viidud uuringule – omandavad õpilased üldõppes õppeaineid paremini kui aineõppes,
samuti on tunnis aktiivsemad.
Üldõpetus oma olemuselt
soodustab õppija ise tegemist,
seega lapse individuaalsete
võimete arvestamist ja arendamist. Üldõpetuse teostamisel arvestatakse õppija soove
ja tema huvi, lapse individuaalseid võimeid.
Mina nõuab uus õppemeetod
õpetajalt?
„Eks esialgu suuremat tööd
tunniks valmistumisel,“ tunnistab klassiõpetaja Esta Kul-

lamaa. Valmis õppematerjale
ju pole, pilootprojektis osaleval õpetajal tuleb endal leida
täiendavad õppematerjalid
tundide läbiviimiseks.
„Kui juba üks õpetaja on
klassiga ühe õppeaasta läbi teinud, siis järgmisel õpetajal on
lihtsam – saab kasutada valmis materjale, neid loomulikult
ka ise täiendades,“ arvab klassiõpetaja.
„Tähtis on seegi, et õpetajad peaks saama ülikoolist koolitusi uue suuna osas, nii et see
teeb ülemineku õpetajatelegi
põnevaks,“ ütleb Esta Kullamaa välja ka õpetajate arvamuse. Pealegi – piloteerimine
toob küll tööd juude, aga kui
juba riiklikult uuele õppemeetodile üle minnakse, hakkavad
teisedki koolid ja õpetajad sama tööd tegema. Nii on pilootprojeketis osalenud koolidel
teistega võrreldes edumaa.
„Üks põhjusi, miks just Kiili kool pilootkooliks valiti, peitub selles, et meie koolis on mitu aastat tegeldud kujundava

Ülo Russak

hindamisega,“ teab õppejuht
Elve Kukk. Kujundav hindamine tähendab protsessi, mille
käigus hinnatakse ning motiveeritakse õpilasi suuliste ja
kirjalike hinnangutega, et kokkuvõttes jõuda õppekavas ettenähtud tulemusteni. Algkoolis meil numbrilisi hindeid ei
panda, lapsed saavad nii suulist kui kirjalikku tagasisidet.
Koolis on välja töötatud ka trimestrite hinnangulehed. Neid
täidab esmalt õpilane, kes siis
märgib, kuidas ta enda arvates
oma oskuste arendamisega
hakkama on saanud; siis täidab lehe õpetaja ja viimaks annavad oma hinnangu ka lapsevanemad. Ka õpilaspäevikutes on koht lapse, õpetaja ja
lapsevanema tagasisideks.
„Nii saame tagasisidet ka
õpilase kodust ja – mis kõige
olulisem! - kõik kolm õppeprotsessi osapoolt, õpilane, õpetaja ja kodu, osalevad ka tulemuse hindamisel, õpitulemuste saavutamisel“ on Elve Kukk
kindel. | Ülo Russak

 Soojatootja N.R. Energy rajab Kiili alevisse kahekilomeetrise kaasaegse
kaugküttetorustiku, mis vähendab trassi soojakadusid
ja aitab elanikel küttekuludelt kokku hoida. Uus torustik valmib plaanide järgi tänavu sügisel.
N.R. Energy juhatuse
liikme Ahto Tisleri sõnul aitab torustiku rekonstrueerimine langetada Kiili kaugküttepiirkonnas soojuse
maksumust ja tagada piirkonna suurenenud küttevajaduse: „Kiili küttevajadus
kasvab seoses hiljutise kooli juurdeehitusega. Kuigi
Kiilis on kaasaegne hakkpuidul katlamaja, siis asula
torustik on väga vana ja selle asendamine uue ökonoomse küttetrassiga aitab
soojakadu oluliselt vähendada.“ Torustiku renoveerimistööd algavad kevadel.
Tööde valmimisaeg on planeeritud enne sügisese kütteperioodi algust.
„Rekonstrueerimise käigus rajame üle kahe kilomeetri kaasaegset torustikku. Uus kaugküttetorustik
peab olema võimeline soojust edastama septembri lõpus uue kütteperioodi alguses ja täielikult valmis ehitatud 2020. a novembri lõpuks,“ selgitas Tisler.
Küttetrassi ehitaja leidmiseks on välja kuulutatud
hange. Projekti investeerivad EL Ühtekuuluvusfond,
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja OÜ N.R.
Energy.
„Vabandame Kiili elanike ees võimalike ehitustöödest tulenevate liiklusseisakute pärast ja anname endast parima, et torustiku
rekonstrueerimistööd segaksid tavapärast elurütmi
võimalikult vähe,“ sõnas
Tislar. | Kiili Leht
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Kiili vald 2020 –
elanikest ja eelarvest
 Kiili valla elanike arv oli 1.
jaanuari 2020 seisuga 5704 inimest. 2019. aasta jooksul lisandus valda 243 registreeritud elanikku. Suurim kasv oli Kiili alevis (82), Vaela külas (61), Luige
alevikus (57), Lähtse külas (34),
Paekna külas (16), Sausti külas
(13) ja Kurevere külas (10).
Kõige rohkem vähenes rahvastik nende inimeste võrra, kes
olid registris valla täpsusega ja
aasta alguses registrist välja arvati (-31), samuti Kangru alevikus (-8). Lapsi, kelle sünniaasta on 2019, on tänase päeva seisuga registris 93.
Teispoolsusesse lahkus aasta jooksul 22 inimest ehk loomulik iive on erinevalt suures
osas ülejäänud Eestiga võrreldes tugevalt positiivne. Võrdluses teiste omavalitsustega oleme üks vähestest, kus rahvaarv
kasvab (4,45%) ehk teisel kohal
Rae valla (5,67%) järel ja Saue
valla (3,11%) ees.
Elanikega seonduvad küsimused - arv, vanus, sooline
struktuur, paiknemine, toimetulek, registris olek jne on omavalitsuse vaates väga oluline,
kuna sellest sõltub otseselt kui
palju on võimalik planeerida vahendeid investeeringuteks ja
püsikuludeks ning teiselt poolt
on see aluseks teenuste mahu
kavadamisele, näiteks lasteaiaja koolikohtade arv tulevikus,
hoolekande küsimused jne.
Kiili valla eelarves on käesoleva aasta põhitegevuse tuludeks planeeritud 10,5 miljonit eurot. Tulude poole
moodustavad:
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Kiili valla kulude struktuur 2020.

Aastatel 1980-2000 sündinud naiste arv Kiili valla registris.

- 74,5% on maksutulu ja sellest
omakorda suurem osa moodustab üksikisiku tulumaks
(2020. aastal saab omavalitsus
11,96% töötajate brutotulust);
- 20,5% on saadavad toetused,
mis põhiosas moodustuvad
kooliõpetajate palgarahast;
- 4,7% on kaupade ja teenuste
müük ehk põhiosas on see
lasteaia- ja kunstide kooli kohatasud;
- 0,3% on muud tulud.
Maksumaksjaid oli vallas 2019.
aastal keskmiselt 2850 ning elanike keskmine brutopalk oli
1690 eurot kuus. Kiilist eespool

on Harku (1706 eurot), Viimsi
(1731 eurot) ja Rae (1774 eurot).
Kiilile järgnevad Saku (1574 eurot) ja Saue (1527 eurot). Tallinna vastav number on 1344 eurot.
Kiili valla põhitegevuse
kuludeks on kavandatud 9,4
miljonit eurot. Sellest moodustavad:
- 53,2% personalikulud ehk
kooli, lasteaia, kunstide kooli,
vallavalitsuse jne töötajate tasu
- 38,5% majandamiskulud ehk
valla hoonete kütte, tänavavalgustuse, teede hoolduse jne
kulud;
- 6,8% toetused nagu näiteks
sotsiaaltoetused, sünnitoetused, nn ranitsatoetused jne;
- 1,5% muud kulud.
Põhitegevuse tulude-kulude vahe 2020. aasta eelarves on 1,18
miljonit eurot.
Investeeringuteks on kavandatud 5,7 miljonit eurot, millest
3,9 miljonit moodustab kooli
juurdeehitus. Selle katteks on
otsustatud võtta laenu 3,5 miljonit eurot.
Lisaks investeeritakse teede
ehitusse ja renoveerimisse 670
tuhat eurot, maade ostuks on
plaanitud 55 tuhat eurot, tänavavalgustuse rajamiseks ja renoveerimiseks 445 tuhat eurot
ja muudele rajatistele 25 tuhat
eurot.
Kiili Varahalduse SA-le on
eraldistena ette nähtud (lisaks
kooli juurdeehituse summale)
uue Vaela lasteaia maa ostuks
ja projekteerimiseks 325 tuhat
eurot, valla hoonete renoveerimiseks 196 tuhat eurot, lasteaia
suure maja remondiks 37 tuhat
eurot ning perearstikeskuse
kaasfinantseeringuks 30 tuhat
eurot.

Teed, tänavad ja valgustus
2020. eelarve näeb selles valdkonnas ette järgmised suuremad objektid ja investeeringud:
- Paekna-Arusta ja Põlde-Spari
teede osaline pindamine – 60
tuhat eurot
- Kiili alevis parkimiskohtade
rajamine, sh Lootuse tn pikendus – 30 tuhat eurot
- Tamme-Kangru tee ehitus
koos Lii ja Lea tn ehitusega –
330 tuhat eurot
- Lasteaia tn läbimurre ja asfaldi taastamine – 250 tuhat eurot
- Sausti teel bussipeatuste taskute rajamine – 40 tuhat eurot
Sellele lisandub teede jooksev
hooldus summas 290 tuhat, sh
lõiguti kruusa pealevedu ja üksikute lühemate lõikude mustkatte alla viimine.
Vallavalitsus on algatanud ka
protsessi Luigel Tammetalu tn
lõunapoolse osa elanikelt ülevõtmiseks ning sama tänava

Investeeringuteks on
kavandatud 5,7 miljonit eurot, millest 3,9
miljonit moodustab
kooli juurdeehitus.
Selle katteks on otsustatud võtta laenu 3,5
miljonit eurot.
Viljandi maanteelt algavale
osale sundvalduse seadmise,
eesmärgiga kogu tänav edaspidi mustkatte alla viia.
Tänavavalgustuse osas on
kavandatud Kiili alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine
KIK-i toetusraha abil (omaosalus 34%), kergliiklustee valgustuse ehitamine lõigul Miku tee
– Maxima bussipeatus ning
Meistri tee 2a mänguväljaku ja

Rätsepa tee osalise valgustuse
rajamine.
Sõltuvalt lõplikest talvistest
teede hoolduskuludest on võimalik ka mõne objekti lisandumine.
Muud olulised objektid
ja teenused
Maanteeamet Kiili vallas asuvatel riigiteedel olulisi investeeringuid ja töid käesoleval aastal ei
kavanda, küll on avaldatud hiljuti riigi teehoiukava ja sellesse
on jõudnud ka uue 2+2 maantee
rajamine Tallinna piirist kuni
Tallinna ringteeni ehk nn Raudalu-Luige lõik. Selle asukoht on
kavandatud Luige alevikust lääne poole, raba serva ning ehitusaastaks planeeritakse 2030.
Põhja-Eesti Taastusravikeskus renoveerib Nabala tee 2a seni veel kasutusest väljas olevad
ruumid uueks Kiili Perearstikeskuseks. Kuigi euroraha on eraldatud, pole antud projekt kahjuks edenenud esialgse ajakava
kohaselt, kuid loota on, et ehitustööd saavad õige pea hoo
sisse.
Perearstide poolt teenuse
pakkumist viivitus ei takista, ka

Maksumaksjaid oli
vallas 2019. aastal
keskmiselt 2850 ning
elanike keskmine
brutopalk oli
1690 eurot kuus.
Kiilist eespool on
Harku (1706 eurot),
Viimsi (1731 eurot) ja
Rae (1774 eurot).
praegused ruumid on olemas,
kuid loomulikult on ootus uute
tingimuste järele suur. Perearst
Aunini nimistu teenindamiseks
on Terviseamet kuulutanud välja konkursi ning loodame positiivset tulemust. Paralleelselt
otsib ka vallavalitsus võimalikke huvilisi, kes tahaksid ennast
meie kogukonnaga siduda.
Oleme valmis pidama läbirääkimisi eraettevõtjatega võimaliku ujula-spordikeskuse
projekti osas, kuid tingimuseks
on selle asukoht Kiili Gümnaasiumi juures, kus on selleks ka
kinnistu kavandatud.
Valla enda eelarvelised võimalused lubavad lähiaastatel
rajada küll lasteaia- ja koolikohti ning tagada muude seadusega ette nähtud teenuste olemasolu, kuid teiste objektide lisandumine on võimalik ainult
koostöös erasektoriga või EL-i
finantsmeetmete kaasabil, kui
neid peaks avatama.
Pärast kooli juurdeehituse
valmimist (2020) on järgmiseks
suureks objektiks Vaela lasteaed (2021/22), misjärel on vältimatu laenuvõimekuse taastumise periood ja uusi olulisemaid

investeeringuid on võimalik kavandada alates 2026.
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on esitanud riigile taotluse uue bussiliini avamiseks,
mis hakkab kurseerima marsruudil Estonia-Ülemiste-Assaku-Jüri-Kiili-Sausti-Kohila.
Prognoositavalt peaks buss
Kiili alevist jõudma Ülemistele
ca 40 minutiga ning esialgu on
kavandatud seitse väljumist ööpäevas. Nagu kõikide uute liinide puhul, on ka antud juhul ette nähtud testperiood.
Uute peatuste asukohad on
täpsustamisel, eeldatavalt on
need Luna tn ja Sausti mõisa läheduses. Orienteeruv liini käivitumine toimub novembris
2020.
Mida toob lähitulevik?
Kiili valla elanike vanuseline
struktuur ei ole tavapärane, teatud vanusegrupid on võrreldes
teistega tavatult suured, konkreetselt 1970-80-te põlvkond
ning nende lapsed. Samal ajal
on 1990-te segment oluliselt
väiksem ning hoolimata küllalt
hoogsast kinnisvaraarendusest,
ei ole selle eagrupi osakaal eriti ka kasvanud.
Kuna esimene laps sünnib
Eestis täna keskmiselt ligi
30-aastasel naisel, on varsti potentsiaalseid lapsesaajaid kaks
korda senisest vähem. Näiteks
sünniaastaga 1980 on meil elanike registris kokku 119 inimest, samal ajal kui 1990. aastal sündinuid on 76 ning 1996.
aastal sündinuid kõigest 27. Kuna lapsi sünnitavad ainult naised, siis on kriitilise tähtsusega
just nende arv (vt joonist).
Kui panna viimase paari aasta sünnid kaardile, siis on näha, et tegelikult kõik 2004-2008
kinnisvarabuumi aegsed piirkonnad annavad täna väga väikest juurdekasvu ning sündide
üldise taseme säilitamiseks
peaks nende asemele astuma
kiiresti samaväärses mahus uusi.
Mingil määral see ka toimub,
2018. aastal oli „beebibuum“
Kiili alevi vanades kortermajades ning Vaelas Lageda teel,
2019. aastal Kiili alevi uutes
kortermajades ja ridaelamutes
ning Saustis Kaljula arenduses.
Investeeringute ja ka tööjõu
planeerimise seisukohast on
igal juhul tegu keeruka olukorraga. Raskuspunkt asub paratamatult (ja endiselt) lasteaia- ja
koolikohtade tagamisel, kuid
suur osa inimestest on jõudmas
ikka, kus saab juba elada rohkem endale ning seeläbi muutub ootus suuremaks ka muudele teenustele.
Elanike arvu kasv, mis ületab
2-3% aastas, on tõsine väljakutse ükskõik millise omavalitsuse jaoks ja mitte ainult Eestis. |
Aimur Liiva, vallavanem
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Isis Medical – nimi vastavalt
tõekspidamistele
Luige üritused toimuvad
nüüd rohelisel energial

Külli Joonson (paremal) koos kolleeg Nele Sisasega isis Medicali kontori eesruumis

 Ehkki firma nimi – Isis Medical - ei kõla just kõige kristlikumalt, töötavad selle nime
all inimesed, kellega me kõik
seotud oleme. Kõige kristlikumal kombel ja kõige tugevama
sideme, veresidemega.
„Kui keegi annab oma vereproovi või doonorverd, siis läheb
veri haiglas või laboris kindlasti suurde masinasse, analüsaatorisse, mis verd analüüsib. Ja
väga suure tõenäosusega on see
masin Isis Medicali paigaldatud
ja meie spetsialistide hoole all.
Nii on selle Kiili ettevõtte puudutust tunda igal pool, kus tegemist meditsiiniga,“ kõneleb
Isis Medical OÜ asutaja, juht ja
omanik Külli Joonson.
Ka kraadiklaasid, stetoskoobid, testimisvahendid mitmete
haiguste kindlakstegemiseks,
ühekordseks kasutamiseks
mõeldud kindad ja nõelad - sõnaga enamus see, milleta pole
tänapäevane meditsiin võimalik, on suures osas meie meditsiiniasutustesse jõudnud läbi
Isis Medicali ja firma spetsialistid ka hooldavad ülimoodsaid
kalleid seadmeid.
Haigla- ja kiirabiseadmete
korrasolekust sõltub tihti inimese elu. See aga tähendab firma tehnikute valmisolekut 24/7.
„Samas ei maksa arvata, et meie
tehnikud haiglates lausa pidevas valveseisakus on,“ muigab
Külli Joonson, „kogu kaasaegne
meditsiinitehnika on ühendatud internetivõrku, interneti
teel saab siis seadmete „ajus“
tekkinud probleemid lahendada; kui tegu aga mehaanilise
rikkega, peab tehnik ikkagi kohale sõitma.“
Läheb tõesti hästi
Sellel firmal läheb hästi – nii
mõtleb vist iga Isis Medical
kontoriuksest sisenenu. Kohe
välisukse juurest algav seina-

maaling saadab külalise mööda treppi teisele korrusele. Seal,
avaras moodsas ooteruumis,
püüab külastaja pilku sama
kunstniku, Monica Palmi seinapannoo.
Kuskilt ei õhka närvilist ruttu, nagu võiks arvata firmast,
kelle spetsialistid võivad iga
hetk startida mõnd tehnika viimast sõna remontima. Vastupidi, kabinetist astub terekätt
sirutades välja väga maitsekalt
riietatud omanik Külli Joonson.
„Meil läheb hästi;“ ütleb ta
ainult. Firma, mille arstiametit
pidanud Külli Joonson 2003.
aastal asutas – tarvis oli Eestisse tuua mitmeid maailmatasemel meditsiiniseadmeid ja võidetud oli nende tootja usaldus
– on nende aastatega kasvanud
5 miljonilise käibega ettevõtteks, mis annab tööd tosinale
inimesele ja mis varustab väga
erinevate meditsiiniseadmetega kolme Baltimaad.
Kuidas võita usaldus?
Usaldus peab olema partnerite
vahel, rõhutab Külli Joonson. Ja
toob vaid ühe näite. Pahatihti
käib haiglate vahel väike „võidurelvastumine“, tahetakse
naabrist olla ikka parem, kallim
ja võimsam seade soetada. Ei
ole reeglina müüja asi öelda, et
alati pole väikesel haiglal väikeses kohas nii uhket ja kallist
masinat vaja. „Samas püüame
olla sellisel juhul pigem just
partnerid, aitame teha mõistlikuima otsuse, soovitame meditsiiniasutusele vajaduste- ja
taskukohast seadet,“ räägib
Külli Joonson usalduse võitmisest – ei saa ajada nagu pühvel ainult oma rahavagu. „Pikas perspektiivis tuleb see ausus eduna meile tagasi.“
Samas tekib küsimus: kas
meie meditsiiniasutused on ikka piisavalt hea tehnikaga va-

rustatud, alatihti on kuulda, et
üht või teist keerukamat operatsiooni minnakse tegema näiteks Soome või Saksamaale.
„Võin kätt südamele pannes
öelda – meie meditsiiniasutused on täiesti Euroopa tasemel
tehnikaga varustatud, ei jää me
milleski alla ka põhjanaabrite,
Soome haiglatele. Jah, mõni üksik Soome suurhaigla, mis on
veel suurem kui meie suurhaiglad, omab võimsamaid seadmeid, aga üldiselt on Eesti meditsiiniasutused täiesti tasemel,“ kõneleb Isis Medicali
omanik meie haiglate varustatusest.
Samas – nagu kõik siin maailmas, liigub ka meditsiin globaliseerumise suunas. Ka Eesti suurimad haiglad pole enam
piisavalt suured, et kogu tehnikat omada. Ja seda pole vajagi
- lihtsam on mõne haruldlase
haigusega patsient saata ravile
sinna, kus vajalik tehnika olemas. Seal on ka arstid mõne haruldlasema haigusega rohkem
kokku puutunud, tuleb ju patsiente kogu Euroopast.
Miks ikkagi kurjakuulutav Isis?
Ei ole ajakirjanik esimene, kes
firmaomanikult uurib, miks on
meditsiinifirmal nii kurjakuulutav nimi – Isis? Vastus on kiire tulema: vanas Egiptuses oli
Isis üks peajumalannadest, kes
oli viljakuse ja tervise jumalanna, käsitööliste, haigete ja rõhutute sõber ning kaitsja. Sealt
nimi, mis peaks sõnastama ka
firma eesmärgid. Siis kui sündis Isis Medical, polnud hirmuäratavast terroriorganisatsioonist veel midagi kuulda.
„Meie eesmärgid olid aga juba firma sündides paigas, tahtsime vihjata seda ka nimega,“
sõnab Külli Joonson. „Meie
valdkonnas on töö nõudlik, intensiivne, vastutusrikas. Äri on

		

Ülo Russak

ühislooming ja see eeldab, et
ettevõtja on ümbritsetud tugeva meeskonnaga. Püüame igati
hoida oma inimesi.“
Kokku on Isis Medical töötajatel muljetavaldav hulk erinevaid boonuseid. Töötajatel on
lisaks korralisele puhkusele veel
jõulu- ja jaanipäevapuhkus, hüvitatakse lasteaiatasud ja koolilaste huviringid. Eks kodus
töötamise võimalustki saa boonusena võtta.
Tulemus – neli aastat pole
firmast keegi lahkunud, kaadrivoolavus on null. Kui on vaja olnud aga ikkagi mõni inimene
tööle võtta, siis on ta leitud
reeglina soovituste põhjal –
mõni töötaja teab inimest, kes
meeskonda täpselt sobiks...
Ka firmaomaniku enda pere
– abikaasa, poeg ja tulevane minias – on tasapisi kõik Isis Medicali tööle tulnud. Nii et sellest
firmast saab rääkida kui väga
põhimõttelisest perefirmast.
Ka igapäevaelus on Isis Medical jäänud kindlaks oma
kreedole, aidanud abivajajaid.
Toetatud on naiste turvakodusid, loomade varjupaika, aga ka
eraisikuid, kellel pole suutlikkust eluliselt vajalikku meditsiinitehnikat osta.
Näiteks helistab inimene
peale lapse rasket operatsiooni,
küsib hüübimisfaktorit määrava seadme järele. Kuuldes hinnast, muutub inimene väga murelikuks. Aga et see seade on
talle eluliselt vajalik, oleme üritanud selliseid inimesi siis aidata. Ka on korraldatud üritusi
Vähiravifondi toetuseks.
„Edu saavutamiseks on meie
alal vaja peale tarkuse ja töökuse ka õnne. Ja meil on tõesti ka
õnne olnud. Miks ei peaks me
seda siis vahel teistega jagama,“
võtab Külli Joonson kokku oma
ja oma firma kreedo. | Ülo Russak

 Luige näitusteväljakut ja
Luige baasi haldav OÜ Eesti
Tõukari tegi investeeringu rohelisse energiasse, paigaldades
tootmishoone katusele 107 kW
koguvõimusega päikesepargi.
Jaanuaris võrku ühendatud
päikesepark katab kevad- ja suvekuudel ära Luige baasi rentnike ja Luige näitusteväljakul
toimuvate ürituste elektrivajaduse. Kokku paigaldati tootmishoone katusele 197 mono ja
168 polükristallpaneeli koguvõimsusega 107,27 kW.
“Päikesepaneelid paigaldasime 100% omavahenditest.
Uurisime erinevaid EAS ja PRIA
poolt pakutavaid meetmeid,
kuid paraku olid kõik meetmed

mõeldud maapiirkondadesse
või tootmisettevõtetele,” selgitas OÜ Eesti Tõukari juhatuse
liige Koit Põld.
Päikesepargi paigaldanud
OÜ Smartecon juhatuse liikme
Magno Kure sõnul toodavad
Luigele paigaldatud päikesepaneelid ka keskmise pilvisusega
ligi 30% koguvõimsusest, ehk
ligi 32 kW. Selline kogus elektrit katab ära keskmise Luige
näitusteväljakul peetava ürituse energiavajaduse. Lisaks annab tootja 25 aastase garantii.
Päikesepargi rajamine on osa
OÜ Eesti Tõukari suuremast visioonist muuta Luige baas ja
Luige näitusteväljak keskkonna- ja inimsõbralikumaks.

Toompeale lippu heiskama!
 Eesti Vabariigi sünnipäeva
hommikul, 24. veebruaril on
kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu
heiskamisele. Lipp tõuseb hümni saatel kell 7.34.
Kõne peab Riigikogu esimees
Henn Põlluaas. Õnnistussõnad
ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas
Viilma. Ette loetakse 1918. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi
iseseisvusmanifest.
Esinevad Eesti Meestelaulu
Seltsi meeskoorid ning Politseija Piirivalveorkester.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.05.
Alustame üheskoos Eesti riigi sünnipäeva!

Sõmerulased Katkusurnuaial
 Jõulupühade ajal kogunevad Sõmeru küla elanikud, et
viia ka Katkusurnuaiale küünlad. Läinud aastal kohtusime
26. detsembri hommikul Piissoo bussipeatuses, et ühiselt
käia surnuaial ning viia sinna
küünlad esivanemate meenutuseks. Ühine hetk kalmistul

toob meid kokku ning annab
võimaluse mõelda nende inimeste peale, kes ammu taevastele radadele liikunud. Tuleb
tunnistada, et katkusurnuaed
on muutunud – seoses ümbritseva metsa lageraiega on see
praegu nagu oaas kõrbes. | Katrin Martinson, Sõmeru külavanem

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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Kiili Harrastusteater käivitab
suurt suveprojekti
 Kiili Harrastusteater - sellist
nime kannab meie trupp alates
2012.aastast, päris algusest. Ka
varem on olnud Kiilis tugev näitering, kellel olid kuuldavasti
soojad sõprussidemed Saaremaa Rahvateatriga. Aga 2012.
aastal, kui mina näiteringi juhtimisega tegelema hakkasin,
mäletasid seda veel vähesed.
Mulle meeldib töö rahvateatris. Näitejuhi töö on nagu uurija oma – äkki leiad inimese alateadvuses selle, mille olemasolust tal endal ei pruugi sageli
aimugi olla.
Ääretult põnev on tunda inimest, kes on nii “tavaline” oma
igapäeva elus, aga laval muundub kellekski teiseks. Ja teda on
hea vaadata-kuulata, tema
mängu nautida.
Sellepärast arvan - harrastusnäitleja on lavalolemise eest
igati tänu ja tunnustuse ära
teeninud. Ta tegeleb oma hobiga pere ja põhitöö või õpingute kõrvalt. Öeldakse ju, et kes
palju kanda jõuab, sellele ka
palju antakse. Mina olen näitlejatele väga tänulik koosveedetud tundide eest.
Tõsi, hetkel seisab meil harrastusteatri trupiga ees esietendus Aleksandr Vitar´i “Jaam”,
mis peab lavaküpseks saama nii
ruttu kui võimalik.
Lugu on tõlge vene keelest
ja mitte just parim variant, aga
loo mõte tuleb teatrilaval siis-

Episood Kiili harrastusteatri etenduselt.

ki esile ja tegelikkuses annab
ikkagi vaataja oma hinnangu
tehtule.
Suvine suur ettevõtmine
Selle aasta suurem ettevõtmine
on kavandatav suve-etendus
Nabala mõisa hoovis. Esitan
üleskutse kõikidele Kiili valla
aktiivsetele inimestele ja loomulikult kõikidele rahvamaja
taidlejatele ja kunstide kooli juhendajatele ning õpilastele, et
saaks kokku mõnusa tegijate-seltskonna.
Teeksime alustuseks loo sellel suvel ja siis püüaksime neid
suve- etendusi teha juba igal
suvel. Looksime sellise su-

ve-melu traditsiooni. Stsenaariumi eest hoolitseb, õigemini
seda juba kirjutab harrastuskirjanik Annely Kallo.
Selle suve lugu tuleb ikka armastusest ja noorusest ja omavahelistest suhetest sel ajal, kui
olid esimesed talud ja Kaesmahla talus elasid kolm Marenimelist neidu: üks neist oli peretütar ja teised teenijapiigad.
Aga kõigil neil oli üks soov - kenale, asjalikule noormehele naiseks minna ...
Kindlustunnet tulevaste ettevõtmiste osas lisab tublisti
teadmine, et meie korraldatud
harrastusteatrite üleriigiline lühinäidendite festval läinud aas-

Erakogu

ta oktoobris Janno Puusepa fondi toetseks õnnestus väga hästo - uhke tunne oli kogu Eesti
harrastusteatrte näitlejaid vastu võtta just Kiilis.
Tänu Reigole (Kiili Rahvamaja juhataja Reigo Salum – toim)
oli festivali tehniline pool väga
hästi organiseeritud.
Sellel festivalil toetas iga
taidleja, iga külastaja Janno
Puusepa loodud fondi, sügava
puudega inimeste elukvaliteedi parandamiseks. See ei olnud
festival Janno tarbeks. See oli
meie kõigi rahaline toetus tema
loodud fondi tarbeks. | Ellen
Teemus Kiili Harrastusteatri juhendaja.

Avatakse hajaasustuse programmi taotlusvoor
 Hajaasustuse programmi
eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele maal.
Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine;
• aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine;
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel,
et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:
Taotleja alaline elukoht on
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud. Projektil võib
olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval
peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku

omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotlust
koos lisadokumentidega saab
esitada Kiili vallavalitsusele
17.veebruarist – 17.aprillini
2020.a.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on
tehtud rahastamisotsus. Selleks, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, tuleb enne

taotluse koostamist kindlasti
läbi lugeda programmdokument (22.02.2018 vastu võetud
Riigihalduse ministri määrus nr
14 “Hajaasustuse programm”)
ja kasulik on tutvuda ka programmi seletuskirjaga. Vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann’iga
(e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.6790278).
Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab veebruari algul
nii Riigi Tugiteenuste Keskus
kodulehelt (https://www.rtk.ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm) kui ka valla kodulehelt. | Siir Treimann, keskkonnanõunik

Ühetähejutuvõistlus
Eestikeelse olemise tulevik
peitub eesti keeles lugemises
ja kirjutamises. Meie emakeel
on eesti keel. Eesti keele abil
väljendame oma mõtteid kõige selgemini ja arusaadavamalt.
Keel on võimas ja imeline
tööriist, millega saab palju ära
teha. Eesti keele auks ja kaitseks tähistame igal aastal 14.
märtsil emakeelepäeva. Selle
päeva tähistamiseks kuulutab
Kiili Raamatukogu välja ühetähejutuvõistluse.

VÕISTLUSE TINGIMUSED :
1. Osalejatel tuleb kirjutada
A4 formaadis jutt pikkusega kuni 1 lehekülg (font 12,
reavahe 1,5), mille kõik sõnad algavad ainult ühe ja
sama vabalt valitud tähega.
Jutu võib kirjutada vabalt
valitud teemal.
2. Töö esitada Kiili raamatukokku elektrooniliselt aadressile raamatukogu@kiilivald.ee või tuua Nabala
tee 2a trükitult 1 eksemplaris, kuhu on märgitud au-

tori (autorite) nimi (nimed), vanus ja aadress.
3. Võistlusest võivad osa võtta kõik Kiili valda registreeritud elanikud.
4. Laekunud töid hinnatakse
kolmes vanusegrupis:
a) kuni 12 aastased
b) 13 – 18 aastased
c) 19 aastased ja vanemad
5. Töid hindab 3-liikmeline asjatundlik žürii.
6. Tööde esitamise viimane
tähtaeg on 2.märts 2020.
7. Võitjad kuulutatakse välja

14.märtsil raamatukogu
kodulehel. Parimaid tunnustatakse tänukirjaga ja
premeeritakse Rahva Raamatu kinkekaardiga 10, 20,
30 eurot.
8. Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku oma
töö avaldamiseks Kiili Lehes.
Ladusaid lugusid lootes,
Kiili Raamatukogu
Võistluse juhend on ka Kiili
Raamatukogu kodulehel
www.kiiliraamatukogu.ee
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Algasid Kiili vallarahva sportmängud
 Algust tehti Kiili vallarahva
XIII sportmängudega ehk küladevahelise võistlusega. Esimene ala oli bowling, mängiti
Mustamäe bowlingus, Akadeemia tee 30. Korraldaja Maksimaa võistkond. Võistkonnas
kaks meest ja üks naine. Võistkondi oli tosin. Kahjuks ei osalenud Kangru võistkond, küll
aga on hea meel tõdeda, et
meiega on liitunud ka üks uus
võistkond - Äärekad.
Miks selline nimi, miks liitusid ning kuidas oldi rahul esimese võistlusega, vastab võistkonna esindaja Toivo Tomingas: ”Meie nimi tuleneb, meie
asukohast, milleks on Ääre tänav, Vaela külas. Liitusime, kuna oleme sportlikud ja aktiivsed inimesed. Soov lävida oma
valla elanikega. Jäime väga rahule, nii oma kohaga, kui organisatoorse poolega, rääkimata
kaasvõistlejatest! Ootame suure huviga järgmist väljakutset.
Terv.”Äärekad”.”
Vaela tublim
Soovime neile, kui ka kõikidele teistele võistkondadele edu
ja toredat hooaega.
Nüüd siis tulemustest. Võistlus oli tore, ja küllaltki tasavägine, võitja selgus praktiliselt
viimaste visetega. Võidu noppis 501 punktiga Vaela Mõisaküla võistkond, koosseisus Margit Maidla, Margus Maidla ja
Toomas Vendel. Tubli teise koha viskas välja Kiili 2 võistkond,
koosseisus Marit Laidroo, Kristo Meius ja Märt Allikas, kogudes 494 punkti.
Ning tubli kolmas koht kuulus 480 punktiga Nabala - Paekna võistkonnale, koosseisus Eve
Urbas, Peeter Viigimäe ja Aivar
Hannus.

Kiili vallarahva XIII sportmängude esimese ala ehk bowlingu esikolmik.

Parimad naised ja mehed
Järgnesid : 4. koht - Kiili Noored - 478 p.; 5. koht - Luige Sausti - 462 p.; 6. koht - Sõmerlased - 444 p.; 7. koht - Kiili I 426 p.; 8. koht - Maksimaa - 421
p.; 9. koht - Lähtse - 402 p.; 10.
koht - Äärekad - 388 p.; 11. koht
- Metsanurga - 382 p.; 12. koht

- Päikesemajad - 362 p. Individuaalne paremusjärjestus (
kolm paremat ) naised : esikoht
Airi Ladvik ( Kiili I ) - 175 punkti, teine koht Eve Urbas ( Nabala
- Paekna ) -174 punkti ja kolmas koht Marit Laidroo ( Kiili 2
) - 164 punkti. Mehed : esikoht
Rainer Põld ( Kiili Noored ) -

Erakogu

222 punkti, teine koht Toomas
Vendel ( Vaela - Mõisaküla ) 220 punkti ja kolmas koht
Rando Pusa ( Lähtse ) - 192
punkti.
Tänud Kiili vallavalitsus, Kiili Spordiklubi ja korraldaja
võistkond Maksimaa ja Rain. |
Kaupo Kütt

 VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS PEALE ESIMEST ALA :
esikoht - Vaela - Mõisaküla 12 p.
teine koht - Kiili 2
11 p.
kolmas koht - Nabala -Paekna10 p.
neljas koht - Kiili Noored
9 p.
viies koht - Luige - Sausti
8 p.
kuues koht - Sõmerlased
7 p.
seitsmes koht - Kiili I
6 p.
kaheksas koht - Maksimaa
5 p.

üheksas koht - Lähtse
kümnes koht - Äärekad
11. koht - Metsanurga
12. koht - Päikesemajad

4 p.
3 p.
2 p.
1 p.

Järgmine ala ehk kart on kavas
23. veebruaril. Võistkonnas kaks
meest ja üks naine.

 SPORDIUUDISED

Korvpall

.
 Korvpalli OPTIBET Rahvaliigas - Põhja regioon - REGULAR - II divisjonis on Kiili SK
võitnud kodusaalis Cumulus
Consulting meeskonda 69:60
(Allen Talviste elu mäng - 17 p.;
Kaarel Loo - 13 p.; Oliver Sepp
- 12 p.; Mikk Rannik - 10 p.),
seejärel kaotati Tallinnas Retlar / BC Forwards meeskonnale
67:70 (Kaarel Loo - 21 p.; Allen
Talviste - 14 p.; Siim Palu - 13
p.; Eiki Madissoon elu mäng 11 p.), järgmine mäng jällegi
Tallinnas ning jällegi kaotus,
sedapuhku West Tallinn meeskonnalt 63:85 (Siim Palu - 15 p.;
Janek Zurba - 14 p.; Allen Talviste - 13 p.). Järgmises mängus
kodusaalis Kiilis saadi jällegi
baranka, seekord Nordauto
meeskonnalt 67:75 (Ott Põldsaar - 18 p. - 6 3-punkti viset ;
Siim Palu - 16 p.; Oliver Tuus 12 p.; Allen Talviste 11 p.).
Traditsioonilisel Raasiku uusaastaturniiril saavutas Kiili SK
meeskond seekord III koha. Võideti 31:20 Afterbasket Raasiku
meeskonda, võideti Aruküla

vutati kodusaalis Kiilis, kui alistati 3:2 Eesti Maaülikooli meeskond (25:19, 22:25, 19:25, 25:14,
15:9) ning hetkel ollakse turniiritabelis 7. kohal.

Keegel

Kiili SK korvpallimeeskond - Raasiku uusaasta turniiri kolmas koht.
Erakogu

meeskonda 31:27 ja kaotati
28:38 esikoha saavutanud Kostivere meeskonnale. Meeskonnas mängisid : Kristo Kütt. Eiki
Madissoon, Kaarel Loo, Mikk
Rannik, Allen Talviste, Janek
Zurba, Kristo Kaugija, Oliver
Sepp, Kris Pulver ja Indrek
Kaarlep.

Võrkpall.

 Eesti meistrivõistlustel
meeste 1. liiga põhiturniiril on
heasse hoogu läinud EstNor /
Kiili meeskond. Sel aastal on

mängitud 4 mängu ja kõik on
kotti pandud. Sealhulgas kõik
võidud on tulnud endast tabelis kõrgemal olnud meeskondadelt. Esmalt võideti Tallinnas
3:0 Tallinna SK meeskond
(25:13, 25:22, 25:19), seejärel
saavutati kodusaalis Kiilis magus võit naaber Liider / Rae vald
meeskonna üle 3:1 (25:21,
25:20, 19:25, 25:22). Eriti magus võit saadi Võrus, kohaliku
Võru VK / Werro meeskonna üle
3:1 (25:18, 25:21; 21:25, 25:23)
ning veelgi magusam võit saa-

 Eesti lahtistel kõrvalklasside individuaalsetel meistrivõistlustel sportkeeglis ( Rae
keeglisaal, Peetri ) võitis meesseenioride B vanuseklassis esikoha ehk kuldmedali ehk tuli
Eesti meistriks Kiili Spordihalli administraator, vanameister
Toomas Vendel. Palju õnne!
Eesti lahtistel meistrivõistlustel sportkeeglis ( Rae keeglisaal, Peetri) saavutas 14. koha
Marko Kikas, 17. koha Jens Vendel, 29. koha Margus Mänd, 43.
koha Toomas Vendel, 50. koha
Aivar Hannus.

Kergejõustik

 Harjumaa 2020 a. meistrivõistlustel sisekergejõustikus (
Lasnamäe Kergejõustikuhallis )
võitis naiste 300 m. jooksus III
koha ehk pronksmedali Liis
Grete Atonen, ajaga 42,15.

Meeste 60 m. jooksus saavutas 11. koha Aleks Kris Koppel
ajaga 7,76. ning meeste teivashüppes saavutas 4. koha Robert
Kompus tulemusega 3.50.
Eesti T U16 vanuseklassi
mitmevõistluse meistrivõistlustel ( Lasnamäe Kergejõustikuhall ) saavutas Marie Randala
13. koha (9,81 - 1.38 - 9.97- 4.98
- 3.00,37)

Kabe

 Eesti meistrivõistlustel vene
kabes ( 64 ruudu ) minikadettidele ( B - 8) saavutas Rander Tarend tubli 9. koha.

Jalgpall

 Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel 2. liigas ei ole EstNor
/ Kiili meeskonnal praegu eriti
head ajad. Kui kaotasime põhi
ründajad Silveri ja Juhani, siis
vahepeal heasse hoogu sattunud Rainer Põld kõmmutas väravaid igas asendis, on nüüd ka
tema vigastus reziimis ja vaatab meie mänge tribüünilt.
Kaotatud on kolm järjestikku
mängu. Jõgeva Spordikeskus

Virtus peetud mängus kohaliku WC Äksi Wolves meeskonnaga alustasime hästi, läksime
juhtima 1:0, poolaeg 2:2, kuid
mängu kaotasime 4:6 (väravad
Kristjan Leol, Karl - Sander Eensoo, Roland Samberk, Timo Erkki Huttunen).
Järgmises mängus jälle võõrsil - Rõuge Kooli võimlas - kohaliku Rõuge Saunamaa meeskonna vastu saime hooaja esimese tõelise sauna - kaotasime
poolaja 2:8 ja kogu mängu 4:18
(väravad Mikk Hüüdma - 3,
Kristjan Leol).
Siis kodumäng Rummu Dünamo II meeskonnaga, tundus
kõigile, et võit peaks olema kindel, poolaja võitsime 4:2, kõik
oli kontrolli all, aga vastased nii
ei mõelnud.
Teisel poolajal jäime taha
4:6. Võitlesime läbi raskuste
veel viigi 6:6, kuid 20 sek. enne
lõpuvilet lõid vastased meile
võiduvärava - kaotus 6:7. Ei
kommentaari!! (väravad Taavi
Kaarma - 2, Roland Samberk - 2,
Sven Haas, Marek Tiido). | Kaupo Kütt
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Kiili vallavalitsus
teatab

mine ehitise (puurkaev) püstitamiseks Kasetuka,
Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 483 Ehitusloa väljastamine ehitiste (sademevee kanalisatsioonitorustik)
NB! Otsuste täistekstide ja lisapüstitamiseks Saaruste tee // Sarapiku tee, Sausti
dega saab tutvuda Kiili vallavalitküla.
suses, Nabala tee 2a, Kiili alev
Vallavalitsuse korraldus nr 484 Ehitusloa väljastamine ehitise (abihoone) püstitamiseks Pikavälja tn
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 19.12.2019 määrus nr 13 Määruse 5, Vaela küla.
eelnõu nr 2019-11/01 Kiili valla 2019. aasta II lisaeel- Vallavalitsuse korraldus nr 485 Ehitusloa väljastamine ehitise (sõidutee) rajamiseks, Arise tee, Vaela
arve vastuvõtmine.
küla.
Kiili Vallavolikogu 19.12.2019 otsus nr 23 Audiitori
Vallavalitsuse korraldus nr 486 Kasutusloa väljasmääramine.
Kiili Vallavolikogu 19.12.2019 otsus nr 24 Luige ale- tamine ehitisele (üksikelamu) Kaljula tee 18, Sausti
küla.
vikus Kaare tn 7 detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu 19.12.2019 otsus nr 25 Kiili Valla- 31. detsember 2019
volikogu 17.10.2019 otsuse nr 21 “Omafinantseerin- Vallavalitsuse korraldus nr 497 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise
gu garanteerimine” muutmine.
Kiili Vallavolikogu 19.12.2019 otsus nr 26 Tiitli Aas- kohustuse puudumisel Kangru aleviku ÜVK rajatiste projekteerimiseks Kangru alevik
tate tegu andmine.
Kiili Vallavolikogu 23.01.2020 määrus nr 1 Kiili valla Vallavalitsuse korraldus nr 498 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Allika tn 29, Kiili
2020. aasta eelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu 23.01.2020 määrus nr 2 Tunnus- alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 499 Kasutusloa väljastamise kord Kiili vallas.
Kiili Vallavolikogu 23.01.2020 otsus nr 1 Kiili Valla- tamine ehitisele (üksikelamu) Side tn 40, Luige
volikogu 21.03.2013 otsuse nr 10 “Kiili Vallavalitsu- alevik.
se struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning tee- Vallavalitsuse korraldus nr 500 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Maikellukese tn 3,
nistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja
Kangru alevik.
oskustele esitatavate nõuete kinnitamine” muutVallavalitsuse korraldus nr 501 Kasutusloa väljastamine.
Kiili Vallavolikogu 23.01.2020 otsus nr 2 Tammeta- mine ehitisele (üksikelamu) Rooli tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 502 Kasutusloa väljaslu tänav T4 katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu 23.01.2020 otsus nr 3 Peetri tee tamine ehitisele (üksikelamu) Lepiku tee 3, Vaela
küla.
T3 katastriüksuse omandamine.
7. jaanuar 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 1 Ehitusloa väljastamine
VALLAVALITSUSE OTSUSED
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nurmenuku tn
Ehitus- ja planeerimine
8, Kangru alevik.
17. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 481 Projekteerimistingi- Vallavalitsuse korraldus nr 2 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 42, Lähtmuste määramine ehitusprojekti koostamiseks
se küla.
Marsi tn 12, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 3 Kasutusloa väljastaVallavalitsuse korraldus nr 482 Ehitusloa väljasta-

Kiili vallavalitsus
teatab

mine ehitistele (üksikelamu ja abihoone) Metsa tn
23, Kiili alev.
14. jaanuar 2020
Vallavalitsuse korraldus nr Ehitusloa väljastamine
ehitise (puurkaev) püstitamiseks Aruvälja, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 9 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) püstitamiseks Riina, Sõmeru
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 10 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Miku tee
6,Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 11 Kasutusloa väljastamine ehitisele (tänavavalgustus, sõidutee ja kõnnitee) Peetri tee T2, Vaela küla.
21. jaanuar 2020
Vallavalitsuse korraldus nr21 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Tõnuaasa,
Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 23 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kasteheina tn 29,
Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 24 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lepiku tee 10, Vaela
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 25 Kiili alevis Loopõllu
detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 26 Vaela külas Kangru
tee 2 detailplaneeringu koostamise algatamine.
Keskkond ja maaküsimus
17. detsember 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 487 Katastriüksuse jagamine, Põdra
Vallavalitsuse korraldus nr 488 Katastriüksuse jagamine, Tamme tn 9
Vallavalitsuse korraldus nr 489 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Aruvälja, Metsanurga küla
Vallavalitsuse korraldus nr 490 Kiili Vallavalitsuse
21.08.2019 korralduse nr 322 „Hajaasustuse programmi projektide kaasrahastamine 2019.a” muutmine.
31. detsember 2019

hindamise vajadus puudub.

21. jaanuar 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 25 Kiili
alevis Loopõllu detailplaneeringu koostamise algatamine
Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili
vallas, Kiili alev.
Planeeringuala suurus on ca 1,1ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
• Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega
krundi jagamine ning moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine. Moodustatakse 3
maaüksust: 1 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus.
Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1
eluhoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne
kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korrus ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 300m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteed (ligipääsu lahenduse planeerimisel arvestada kehtestatud DP0138 Looaasa ja
Loovälja VI kinnistute ning Andrese tn 3 detailplaneeringuga), parkimine ja tehnovõrkudega
varustamine.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise

21. jaanuar 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega
nr 26 Vaela külas Kangru tee 2 detailplaneeringu
koostamise algatamine
Detailplaneeringu koostab K-Projekt Aktsiaselts.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili
vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 2.67 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
• Kiili valla üldplaneering
• Trummi-I kinnistu detailplaneering (DP0108)
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
Kangru tee 2 katastriüksuste jagamine kaheks
äri ja/või tootmismaa sihtotstarbega krundiks
ja moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Kavandatavatele kruntidele määratakse
ehitusõiguse kokku kuni kuue (ühele krundile
kuni 3 hoonet, kuni 4 korrust, kõrgus kuni
16m) tootmis- ja/või büroohoone püstitamiseks ja koos sellega heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu
elluviimiseks.
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

2.

3.

4.

5.

6.

MUUD KÜSIMUSED
17. detsember 2019
Vallavalitsuse määrus nr 8 Kiili valla eelarvest
makstavate toetuste suuruste kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 494 Kiili Lasteaia õpetajate töötasu alammäära kinnitamine 2020. aastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 495 Toidupäeva maksumuse kehtestamine 2020. aastaks.
31. 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.
7. jaanuar 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 6 Kiili valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine aastaks
2020.

tegevust, mis põhjustaksid kavandatavale
tuleb planeerida selliselt, et tegevustega
kaasnevad võimalikud mõjud (eelkõige müra,
tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid.
õhusaaste, vibratsioon) on väikesed ja nende
7. tegevusi tuleb alale planeerida selliselt, et
ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.
ei kaasneks olulisel määral soojuse, kiirgukeskkonnatingimustega arvestamine on eelse, lõhna ega vibratsiooni teket. Valgustuse
datavalt võimalik planeerimisseaduse § 126
negatiivset (vähendada valgusreostust) mõju
kohaselt planeeringumenetluse käigus;
tuleb vähendada valgustuse suunamisega
detailplaneeringu algatamise staadiumis
selliselt, et see ei häiriks liiklejaid teedel,
ei ole täpselt teada alal edaspidi toimuma
tänavatel ega läheduses asuvaid ettevõtteid
hakkavad tootmistegevused, mistõttu ei saa
ja piirkonna elanikke.
hinnata detailsemalt tegevustega kaasnevaid
8. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses
tagajärgi. Planeeringuga tuleb näha ette
ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega
alale sellised tegevused, mis olulisi negaesine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes
tiivseid mõjusid ei põhjusta või näha ette
kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringunegatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad
ga kavandatav tegevus võib mõjutada;
leevendusmeetmed. Õigusaktidega kooskõ9. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtulas toimuvate tegevuste korral ei põhjusta
sega aladele ja/või kaitsealustele objektidele
detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas
eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne
looduskeskkonna vastupanuvõime ega loomõju puudub.
dusvarade taastumisvõime ületamist.
10.
planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhavariiolukordade esinemise tõenäosus on
justa olulist negatiivset ruumilist mõju, kui
väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgiehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi
tamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud
ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
nõudeid.
keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida
11. planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terdetailplaneeringu menetlemise käigus. Koos
viseameti (kiri 23.12.2019 nr 9.3-1/19/6968ehitusloa taotlusega tuleb vallavalitsusele
2) ja Keskkonnaameti (kiri 18.12.2019 nr
esitada rajatavasse ehitisse planeeritud toot6-5/19/245-2) poolt tehtud märkustega ja
mise tehnoloogiline kirjeldus selliselt, et oleks
ettepanekutega.
võimalik kaaluda keskkonnamõju hindamise
vajadust.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses
ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei
Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt
ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikKiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
ku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku

Armastust lapsele
Lapse parim kasvu- ja arengukeskkond on
tema perekond.
Kahjuks ei ole mitte kõigil lastel võimalust
üles kasvada oma sünnivanemate juures.
Perel, kes soovib ja on valmis pakkuma
hoolt, tuge ja armastust lapsele, kes on sündinud teistest vanematest, on võimalik hakata kasupereks.

Vallavalitsuse korraldus nr 503 Nõusoleku andmine veeloa pikendamiseks, Aasu turbatootmisala,
AS Jiffy Products Estonia.
Vallavalitsuse korraldus nr 504 Kiili Vallavalitsuse
21.08.2019 korralduse nr 322 „Hajaasustuse programmi projektide kaasrahastamine 2019.a” muutmine.
7. jaanuar 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 4 Katastriüksuse jagamine, Kasemetsa.
Vallavalitsuse korraldus nr 5 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Kasemetsa, Sausti küla.
14. jaanuar 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 12 Ülevaino katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 13 Kiili Vallavalitsuse
03.12.2018 korralduse nr 462 “Katastriüksuse jagamine, Pika” muutmine.
21. jaanuar 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 27 Katastriüksuse jagamine, Aia põik 7.

Võta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga, et
uurida lähemalt erinevate võimaluste kohta.
Helista tel 655 1666
(E, T, N, R kl 10–17 ja K kl 14–21) või kirjuta
asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Lisainformatsiooni leiab nii veebilehelt
https://tarkvanem.ee/kasupere/ kui ka
Tark Vanem Facebooki lehelt
https://www.facebook.com/tarkvanem/
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 PALJU ÕNNE

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI
ameti- ja täiendkoolitus Tallinnas

VAIKNE, KERGE JA VÕIMAS
AKUSAAG STIHL GTA 26
AKU 10,8v Lithium-Ion
JUHTPLAAT X 10cm 1,1mm
SAEKETT 1/4 PM3
AKULAADIJA AL 1 LED

149€ 179€

Lp kutseline autojuht! Kui Teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete oodatud osalema autojuhi 35-tunnisel
tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel täiendkoolitusel Tallinnas.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega.

Täiendkoolitus (35 tundi) toimub 23.–26.01.2020, 216 €
03.–06.02.2020, 216 €

*KÕIK SAEKETID JA JUHTPLAADID -10%!!!
AUTODELE,
MURUTRAKTORITELE

YUASA AKUD* -10%
*tavahinnaga tooted sooduses kuni 29.02.2020

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

AIATÄHT SAKU: Tehnika 7 (Saku keskel E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval)
AIATÄHT TALLINN: Tuleviku tee 10, Peetri (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres)
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
TALLINN Tel: 5558 5709 SAKU Tel: 5324 4296 E-post: info@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

Koolitajad: Lenno Põder
ja Vitali Nester AutoSert
Kompetentsikeskusest.

Koolituse algus kell 9
aadressil Pärnu mnt. 555,
Peoleo Hotell

Registreerimiseks või lisainfo saamiseks helista meile julgelt
telefonil 58 867 665
või külasta meie kodulehte: www.autosert.ee

GAASIKATLAD
RADIAATORID
PÕRANDAKÜTE

6776600

REINPAUL OÜ OSTAB
AASTA RINGI HAKKEPUIDU
TOOTMISEKS KÕIKJAL EESTIS
→ kasvavat ja virnastatud võsa;
→ puidutöötlemise jääke: klotse, saepuru,
puukoort, pindu;
→ lepikute raieõigusi.

T-R 11.00-18.00

ALLIKA tee 2, PEETRI, 75312, RAE vald

GRILLIGURU.EE

07. jaanuaril Alina Orehova
Palju õnne, Nadežda Orehova ja
Eduard Orehov!
20. jaanuaril Kadi Kubjas
Palju õnne, Annely Lippasaar ja
Anti Kubjas!
09. novembril Adeele Kruusalu
Palju õnne, Geelika ja Silver
Kruusalu!

In memoriam

In memoriam

SIRJE HIIE

KÜLLI SOOMETS

10.04.1950-23.12.2019

30.01.1963-01.01.2020

EMA

→ virnastatud ja kokkuvedamata raiejäätmeid;

GAASIGRILLID
PELLETGRILLID
SUITSUAHJUD

03. jaanuaril Sofia Karina Koski
Palju õnne, Anni ja Jari Juhani
Koski!

HOOLDUS
REMONT
MÜÜK PAIGALDUS

Kalda 7B, Tallinn, info@kyte.ee

AVATUD

23. detsembril Liise Laaneväli
Palju õnne, Kristi ja Lauri Laaneväli!

Südamlik kaastunne Sulle,
Katrin Rajasalu, kalli

tel.

L I G U R U G R I L L I K A U B A M A JA

MEIE VALDA SÜNDISID
11. detsembril Roger Piik
Palju õnne, Triin Taliga ja Urmas
Piik!

KATLAD JA KÜTTESÜSTEEMID

PELLETIKATLAD
PELLETIPÕLETID
SOOJUSPUMBAD

GRIL

SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS
94 Silvia Roosaar
93 Ruth Kalmet
92 Zinaida Šalak
90 Asta Ilter
90 Olav Naano
89 Asta Aas
87 Laine Undritz
85 Aavo Roodla
84 Mart Porila
83 Eevi Tammik
82 Heino Aasma
82 Malle Roseniit
81 Ants Aalam
81 Mati Orumaa
81 Ants Rannamäe
80 Alli Aalam
80 Maie Muuli
79 Maie Paistik
79 Vaike Kallasmaa
79 Ene Aamisepp
79 Valentina Aks
79 Elmet Tulp
78 Nikita Aks
77 Lea Merilaht
75 Ülo Heli
70 Mati Onno
65 Sergei Bannõh

KAHEKÜMNEAASTANE
KOGEMUS!

 5343 9250
 Kaur@reinpaul.ee

www.reinpaul.ee

surma puhul.
Kolleegid Kiili Gümnaasiumist
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JÄÄTMEKONTEINERITE
(12-30M3)

RENT JA VEDU

• Veo ja tõstetööd
• Kinnisvara ettevalmistamine
renoveerimiseks
• Territooriumite hooldus
• Erineva suuruse ja keerukusega
• Metallitööd

INFO@WTHALDUS.EE
56157 888

TORUMEES

TULE BUSSIJUHIKS

TORUMEES

Ootame HARJU MAAKONNA LÄÄNESUUNA liinidele
rõõmsameelseid ja hakkajaid bussijuhte!
Liinid lähtuvad
PALDISKIST, KEILAST, LEHETUST, BALTI-JAAMAST
Nõudmised kandidaadile:
- kehtiv D-kategooria juhiluba;
- bussijuhi kutsetunnistus
ja juhikaart;
- tahe töötada klienditeenindajana

56159680
www.eaststar.ee

IGAT MASTI
TORUTÖÖD:
56159680
www.eaststar.ee
SAN. SEADMED,
BOILERID,

KATLAD,
KATLAMAJAD,
IGAT
MASTI
TORUTÖÖD:
SOOJUSPUMBAD......
SAN.
SEADMED, BOILERID,

Ettevõtte poolt pakume:

www.eaststar.ee
KATLAD,
KATLAMAJAD,
SOOJUSPUMBAD......

 ERAKUULUTUSED

Müüa Harjumaal 3 meetrist küttepuud
sanglepp ehk must lepp kohaletoomisega.
Miinimum kogus 15 tihumeetrit. Lisainfo
telefoni teel! +37256487816
Müüa sega lehtpuu al: 44 eur/rm, valge
lepp al: 44 eur/rm, sanglepp al: 48 eur/
rm, kask al: 58 eur/rm, saar al: 58 eur/
rm, metsakuiv al: 50 eur/rm; 30cm
lisandub 3 eur/rm. Kontakt: 56975216
Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu on
tasuta! Tel 5383 9215
MÜÜA SAETUD JA LÕHUTUD KÜTTEPUUD
PIKKUSEGA 30-60 CM. KOJUVEDU. TEL.
5227345. e-post: marek406@gmail.com
Müüa maitsev Eesti toidukartul Laura,
30 kg võrkkotis. Hind 13€ kott, ostes
korraga 3 kotti või rohkem 10€ kott.
Kiili vallas transport tasuta. Tel: 53430025
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
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi.
Ostan vene autode/mootorrataste osi.
T. 5102349
Sõidukite Kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika) 55678016
Teen kodude ja ühistute üldruumide
hoolduskoristust ja suurpuhastust. Hoian
teie reisi ajal lilled kastetuna ja lemmikloomad toidetuna. Helista mulle 5399 3595
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus.
Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. Tel 5306 1181.
majapaberid@gmail.com

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete
ehitamine
t ä i s l a h e n d u s t eg a .
Tel 5352 9476, www.miltongrupp.ee
Ehitus ning remondi tööd. Fassaadikatuste-vaheseinte-saunade-terrasside
ehitus. Parketi,uste,akende,liistude
paigaldus ja muud siseviimistlus tööd.
53605083
Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad ja
küttesüsteemid tel. 55528487
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
Ohtlike puude langetamine,hekkide ja
õunapuude lõikus tel. 521 0334
Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus,
hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191
KORSTNAPÜHKIMISTEENUS TEL: 53330556
www.korstnahooldus.ee
Ohtlike puude langetamine Tel 5663 2968
Ohtlike puude langetamine ja puude
hoolduslõikus. www.puulangetus.eu tel
58228154
Pottsepatööd : ahjud, pliidid, kaminad ja
küttesüsteemid tel. 55528487
TEOSTAME EHITUS-, VIIMISTLUS- JA
RENOVEERIMISTÖID Harjumaa piirkonnas
Pakume oma klientidele kvaliteetset
terviklahendust ja usaldusväärset
koostööd. Ehitusmehed OÜ, tel: 53431487,
info@ehitusmehed.com
Kaardid ennustavad.Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee

www.eaststar.ee

Müüa Harjumaal, Anija vallas
elamumaa neli krunti kokku
23940 m² Lilli külas, lisainfo
telef: 5147886
Autode kokkuost Harjumaal.
Uuri oma auto hinda
www.autohoov.ee 58190200
Langetame, hooldame puid ja freesime
kände just Teie piirkonnas. Leiame
koos lahenduse! Meid saab kätte
www.puumehed.com, tel 5626 3857”
Vannitubade ja korterite remont
ning viimistlus.
Küsige pakkumist:
Tel: 5257443
E-post: info@remontjaviimistlus.ee
Koduleht: www.remontjaviimistlus.ee
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
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
Sõidukite kokkuost! Võib pakkuda igas
hinnaklassis ja seisukorras autosid!
Raha kohe kätte! Tel 55522223

- konkurentsiõimelist töötasu < 1600 EUR;
- pikaajalist töösuhet;
- ettevõttepoolset valmisolekut tööle- ja kojusõitude
tagamisel ning elamiskohaga seonduvate küsimuste
lahendamisel.

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

Pakutavad teenused: · Transportteenus
· Ekspressveod
· Tellimusveod

INFO

eesti keeles 6064969
vene keeles 53310437
Teie sooviavaldust ootame aadressile cv@sebe.ee.

+372 5387 9707

Kanarbiku talu
Kuivad 17%
küttepuud!
lepp
sanglepp
kask

Kodu
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

Pikkus 30 cm, 38cm
Vedu alates 5 rm.
Olemas ka võrgus.
Tel 5373 7294

nr 1

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

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

UUEL AASTAL
UUED HINNAD!!!
küsige pakkumist
Tartumetsalt

55577007

janno@tartumets.ee

PUIDUPOOD Sakus Üksnurme teel
müüb ehituspuitu ja puitbriketti
• lauad, prussid		
• OSB ehitusplaadid		
• transpordivõimalused

• aialipid • voodrilauad
• soojusmaterjalid

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

