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Vald eriolukorras
Kiili Vallavalitsus teatab
Alates 16. märtsist on tühistatud kõik järgnevatele nädalatele planeeritud kodanike vastuvõtud. Elanike nõustamine toimub tavapärastel vastuvõtuaegadel kolmapäeviti kell 14.00–18.00 ja
neljapäeviti kell 9.00–12.00 telefoni ja e-kirja teel.
Palume taotlused, dokumendid jms edastada
elektrooniliselt info@kiilivald.ee. Kodanike vastuvõttude taastamisest teavitame koheselt, kui
eriolukord lõpetatakse. Kiili vallavalitsuse spetsialistide kontaktandmed leiab aadressilt www.
kiilivald.ee/ametnikud.
Sotsiaalosakond
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas on 5 töötajat,
kellel kõigil on võimalus kasutada isiklikke sõiduvahendeid või osakonna autot ning vajadusel
abistada inimesi toidu/ravimite kohale toimetamisel. Ülevaade üksi elavatest eakatest on vallavalitsusel olemas.
Perearstid
Kiili Perearstikeskuse (dr. Lutteri nimistu) töökorraldus on alates 16. märtsist järgmine:
• Plaanilised tervisekontrollid lükatakse edasi. Kõiki registreeritud patsiente informeeritakse
telefoni teel, võimalusel korraldatakse kaugvastuvõttu telefoni teel.
• Praegusel perioodil võetakse vastu vaid ägedate kaebustega patsiente.
• Kõigil ägedate kaebustega patsientidel palutakse võtta esmalt ühendust perearstikeskusega
telefoni, e-perearstikeskuse või e-posti teel (kiiliperearst@gmail.com).
• Eriolukorra ajal saab helistada telefonidel
604 0120 ja 5378 6381.
• Keelatud on tulla keskusesse etteregistreerimata!
• Krooniliste haiguste põdejatel palutakse üle
kontrollida oma ravimikogused ja vajadusel pikendada oma retsepte telefoni, e-perearstikeskuse või e-posti teel.
Perearst Liis Aunini töökorraldus on alates 16.
märtsist järgmine:
• Ajutiselt on peatatud profülaktilised tervisekontrollid ja perearsti/pereõe nõustamised, profülaktiliste vereanalüüside võtmine, ei toimu ka
tervisetõendite väljastamist.
• Toimuvad imikute plaanilised läbivaatused
ainult 2n, 1k, 2k, 3k, 4,5k, 6k, 9k, 12k vanustele
lastele. Vereanalüüside andmine toimub ainult
etteregistreerimisel.
• Kogu perearstikeskuse tegevus käib esmalt
läbi telefoni või e-maili, ägedate sümptomite korral kutsutakse teid vastuvõtule.
• Retseptide pikendamised ja muud mitte kiireloomulised soovid/küsimused palume võimalusel edastada emailile maris.pereode@gmail.
com.
Pereõe vastuvõtt E–R kell 8.00–15.00 tel
604 0366, maris.pereode@gmail.com. Perearsti
vastuvõtt E, T, N, R kell 10.00–14.00, K kell 14.00–
18.00 tel 511 3622, liis@linking.ee.
Apteegid
• Euroapteek on avatud E–R kell 10.00–19.00,
L kell 10.00–16.00.
• Benu Apteek on avatud E–R kell 9.00–19.00,
L kell 10.00–15.00.
Eriolukorra tõttu kehtivad järgmised muudatused:
• tervishoiutöötajal on lubatud kirjutada ravimeid välja kuni kaheks kuuks,
• apteegist võib väljastada ravimit ainult ühe
korduvretsepti alusel ja kuni kaheks kuuks,
• apteegist ravimit väljastades tuleb arvesse
võtta varem välja ostetud ravimikoguseid ja väl-

jastada ravimit üksnes juhul, kui juba soetatud
ravimist ei jätku pideva ravi puhul järgnevaks kaheks ravikuuks või fikseeritud ravikestuse puhul
ravi lõpuni,
• erandjuhul võib ravimi apteegist väljastada
kui inimese elu või tervis satuks ravimi väljastamata jätmisel ohtu. Ravimi väljastaja peab ravimi väljastamise põhjuse dokumenteerima,
• käsimüügiravimeid võib apteegis ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta.
Kauplused
• Kiili Coop on avatud E–P kell 9.00–20.00.
• Kiili Maxima on avatud E–P kell 9.00–21.00.
Postiteenused
• Kiili postipunkt on suletud 1. maini. Kõik postipunktidesse minema pidavad saadetised suunatakse Järve Keskuse postkontorisse või pakiautomaati.
• Kiili Konsumi pakiautomaat töötab.
Eesti Post osutab eriolukorra ajal postiteenust
postkontorites ning iseteeninduskanalites, ajalehed ja kirjad jõuavad postkastidesse nagu ikka.
Kiili spordihall
Kiili spordihall on esialgu suletud märtsi lõpuni, edasine tegevus sõltub viiruse levikust ja sellekohane info avaldatakse jooksvalt.
Kiili raamatukogu
• Kiili raamatukogu on külastajatele suletud.
• Raamatuid saab endiselt tagastada tagastuskasti.
• Kui vaja saab raamatuid laenutamiseks tellida www.lugeja.ee kaudu, e-postiga raamatukogu@kiilivald.ee, telefoni 604 0341 teel. Tellitud
raamatud on paigutatud raamatukogu esikusse.
Jäätmevedu
AS Eesti Keskkonnateenused on teatanud, et
jäätmevedu toimub nii nagu lepingus kirjas.
• Klientidel palutakse tagada ligipääs mahutitele nii, et vahetu inimeste kontakt poleks vajalik ning kliendid hoiaksid töötajatega distantsi
vähemalt 2 meetrit.
• Kui majapidamises on keegi teadaolevalt viirusesse nakatunud või on nakatumise kahtlus, siis
palutakse jäätmeid liigiti mitte koguda, vaid panna suletavasse kilekotti ja olmejäätmete hulka.
• Kliente kontorites vastu ei võeta ja vajalikke
toiminguid saab teha telefonitsi, e-posti või e-iseteeniduse kaudu. Kontaktid on leitavad www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/kontakt.
Ühistransport
MTÜ Põhja-Eesti Ühistransport andmetel on
kõik kehtivad sõiduplaanid, kaasa arvatud eriolukorras muudetud sõiduplaanid leitavad www.peatus.ee/#route_search.
Info võib ajas muutuda, vaata valla kodulehelt.
Kiili Vallavolikogu 19.03.2020 protokollilise
otsusega on osalustasud Kiili lasteaias seoses
eriolukorraga järgmised
1. vanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias kuni 15.
aprillini, saavad aprillikuus osalustasust täieliku vabastuse, 2. vanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias kuni 1. aprillini ja jätkavad lasteaias käimist 1. aprillist
kuni 15. aprillini, saavad aprillikuus 50% osalustasust vabastuse, 3. vanemaid, kelle lapsed on käinud
lasteaias eriolukorra algusest kuni 15. aprillini ehk
kasutanud lasteaiateenust tavapärasel viisil, osalustasust ei vabastata.
Olukorda hinnatakse uuesti aprilli keskpaigas
ning sellest lähtuvalt otsustatakse, kas ja kuidas jätkub osalustasu maksmine.

Distantsõppele
positiivne tagasiside
Kiili Gümnaasiumi üleminek
distantsõppele toimus sujuvalt.
Olime selle mõttega juba varakult harjunud, sest märgid, et
distantsõpe võib reaalsuseks
saada, olid meedia vahendusel
juba nädala jagu varem olemas.
Olime õpetajatel palunud üle
vaadata ainekavad ning läbi
mõelda võimalused ainekava
vähendamiseks nii, et nõutavad
õpitulemused oleks siiski võimalik saavutada.
Õpilased tegevuses
Vajadus üle minna distantsõppele selgus lõplikult 12.
märtsi pealelõunal. 13.märtsil
kogunes kooli juhtkond koolimajas ning valmis ajutine tunniplaan ja õpilaste päevakava.
Pidasime vajalikuks päevakava
kehtestamist selleks, et vanematel ja õpilastel oleks kodus
lihtsam õppetööd organiseerida. Samuti pidasime seda heaks
vahendiks, et hoida õpilasi kodus ja tegevuses. Kõikidel õpilastel algavad tunnid kell 9.00,
tunni pikkus on 60 minutit (sisaldab ka puhkepausi), kell
12.00–13.00 on lõuna ja liikumispaus ning edasi jätkub õppetöö. Tunni jooksul on võimalik õpetajale esitada küsimusi ja
saada vajadusel ainealast juhendamist.
Leppisime kolleegidega kokku, et kehtestatud tunniplaan ja
päevakava kehtivad 31.märtsini ning seejärel tehakse vajalikud muudatused. Vajalike muudatuste väljaselgitamiseks küsime tagasisidet nii õpetajatelt,
lapsevanematelt kui ka õpilastelt. Reedel, 20. märtsil, saatsime kõigile põhikooli õpilaste

Direktor Ruth Pekkenen, arendusjuht Kersti Varblane, I ja II kooliastme
juht Elve Kukk ning III ja IV kooliastme juht Rauno Alev 13. märtsi kriisiFoto Andres Tohver
koosolekul.

vanematele küsitluse tagasisideme kohta. Tahame teada arvamust õppekoormuse ja probleemide kohta.
Tagasiside saime 374 põhikooliõpilase vanema käest. Positiivne on see, et vaid neli vanemat hindasid õppekorraldust
mittesobivaks, ülejäänud vanemate hinnangul toimib distantsõppe korraldus väga hästi. Toodi välja murekohti mõne õppeaine osas, oli neid, kes pidasid
koormust liiga väikseks või siis
just liiga suureks. Aitäh kõigile,
kes vastasid.
Kriitika õpetajatelt
Gümnaasiumiõpilastest vastas küsitlusele 61 õpilast. Nemad on õppekorraldusega valdavalt rahul ning hindavad seda, et saavad oma aega distantsõppel ise paremini planeerida.
Kriitikat tuli õpetajatelt tööülesannete edastamise kohta,
ka meil on siin millest õppida.

See aeg on keeruline meile
kõigile. Mitte ainult seetõttu, et
õppekorraldus on teistsugune ja
harjumatu. Kindlasti on oluliselt lihtsam hakkama saada
nendes peredes, kus lapsel on
tekkinud tööharjumused ning
mõningane iseseisvalt töötamise oskus. Keeruline on motiveerida last, kes õppimisest ei huvitu ning kogu vastutuse vanematele lükkab. Usun, et järgmised nädalad toovad teatava rutiini ning ka nendes peredes,
kus asjad esimestel nädalatel
eriti hästi ei sujunud, hakkab
paremini minema. Me keegi ei
tea, kui kaua praegune olukord
kestab. Usun, et kõige tähtsam
on püüda säilitada positiivne
meel ning leida ka sellest harjumatust olukorrast midagi
head. Julgustan kõiki vanemaid,
kellel on muresid mõne õppeainega, kohe ja kiiresti õpetajat
sellest informeerima. | Ruth Pekkenen, Kiili Gümnaasiumi direktor

Eriolukorra põhjustatud muudatused sotsiaaltöös
Vastab Ann Vahtramäe, valla
sotsiaalnõunik (tel 508 1638).
Eriolukorras on katkestatud
kodanike vastuvõtt vallavalitsuses ning ka kodukülastusi ei
tehta. Nõustamine toimub
e-posti ja telefoni teel. Vajadusel saab paberkandjal avaldusi
tuua valla postkasti.
Eakate sünnipäevatoetuse
osas võtsin juubilaridega ühendust ning sünnipäevatoetus

kantakse neile pangakontole.
Kodudes me hetkel eakaid õnnitlemas ei käi.
Kõigi märtsikuu sünnipäevalistega on juba ühendust võetud
ning edastatud sünnipäevaõnnitlused.
Lisaks uurisin, kuidas nad
hakkama saavad antud eriolukorraga ning praegu saab väita,
et kõigil on tagatud toidu ja ravimite kättesaamine noorema-

te pereliikmete poolt (otsest
kontakti välditakse ning toit/ravimid viiakse eakale ukse või värava taha).
Osadel juhtudel elavad eakad
noortega ühel pinnal.
Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonnal on teada need isikud,
kes on niikuinii sotsiaalosakonna vaateväljas ning vajavad abi
ka eriolukorrast mittetulenevalt.

NB! Kiili Vallavalitsuse teadaanne!
Kui keegi teab vallas naabrit või tuttavat, kellel
võib seoses koroonaviirusest tingitud piirangutega
olla probleem nt toidu või ravimite kättesaamisega, siis ootame kiiresti infot.
Kogukonna tähelepanelikkus on hetkel väga oluline, et kõigi võimalike abivajajateni jõuda. Üksi elavad eakad ja teised, kes ka tavaolukorras vajavad
abi, on vallavalitsusele teada ning pidevalt sotsiaa-

losakonna vaateväljas. Aga kui nt keegi on üksi kodus karantiinis ja tõepoolest pole muud varianti toidu hankimiseks, siis tuleks samuti anda sellest vallavalitsuse sotsiaalosakonnale teada. Hetkel puudub info, et Kiili vallas keegi päris üksi oleks.
Meile saab helistada telefonil 679 0265 ja kirjutada info@kiilivald.ee.
Hoidkem iseendid ja üksteist!
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Seoses Covid-19 viirusega on ellu kutsutud kriisikomisjon. Komisjoni kuuluvad vallavalitsuse
esindajad, valla allasutuste ja ettevõtete juhid.
Eriolukorra tõttu toimub informatsiooni jagamine, vahetamine ja arutelu peamiselt e-posti teel või muid
elektroonilisi kanaleid kasutades. Komisjoni pädevusse kuulub
eriolukorras rakendatud meetmete tulemuslikkuse analüüs
ning täiendavate ettepanekute tegemine. Kriisikomisjoni esimees on Aimur Liiva, tel 5560 8303, aimur.liiva@kiilivald.ee.

NB!

Mida arvavad
distantsõppest õpetajad?
Milliseid aineid on raskem õppida ja õpetada distantsilt
Tiina Teder, matemaatikaõpetaja: Kindlasti reaalaineid. Matemaatikas on üsna vähe õpilasele jõukohaseid iseseisvat lugemist
eeldavaid tekste, mis aitaksid eriti vanema kooliastme õpilastel
õppekavas nõutavaid teadmisi omandada. On olemas ka mõned
õppevideod, aga need on pigem üksikute teemade kohta.
Kristiine Lebin, Kelly Lindeman ja Kristi Männilaan
(eripedagoogid-väikeklasside õpetajad): Õpetame väikeklassides
matemaatikat, kirjandust, eesti ja inglise keelt. Nendest ainetest
on kõige keerulisem õpetada ja lastel iseseisvalt õppida inglise
keelt ja matemaatikat. Inglise keeles vajavad lapsed palju abi nii
lugemisel, tõlkimisel, hääldamisel ja ülesannete mõistmisel. Seega oleme teinud nendega tunde läbi Zoomi videokeskkonna. Kuid
kindlasti on õpiraskustega lastel raske kõikides ainetes, kus tuleb
palju lugeda ja loetud teksti põhjal tööd teha.
Millist vanuseastet on raskem õpetada?
Tiina Teder: Erinevates vanuseastmetes on erinevad keerulised momendid. Nooremate puhul on internetis saadaval palju rohkem erinevaid õpet toetavaid mänge ja keskkondi, kus õpilased
saavad harjutada (peastarvutamist jms) ja seetõttu on selles vanuseastmes veidi lihtsam õpet korraldada.
Gümnaasiumi matemaatikas leidub ka erinevaid õppekeskkondi, kus saab midagi teha, aga igaüks neist läheneb teemadele omamoodi. Üldjuhul saab seal ehk õigeid vastuseid kontrollida, aga
mitte koos samm-sammult ülesannet lahendada. Seetõttu on gümnaasiumiõpilaste õpetamine matemaatikas oluliselt keerulisem.
Kuna otsene suhtlus puudub, siis on väga raske aimata, mida
õpilased hästi mõistavad ja millest on iseseisvalt raske aru saada.
Triin Brenner: Annan tunde 4., 5. ja 7. klassis. Võibolla 7. klass
on ses suhtes keerulisem, et – nagu ette teada – on seal õpilasi, kes
nö võtavad vabalt. Ma pole sugugi kindel, et kui jätan suuliselt läbi teha harjutusi, et nad kõik ka seda teevad. Eks õppimine on muidugi õpilase enda vastutus, aga õpetajana mure ikka jääb.
Kas vanemad peavad oma lapsi praegu rohkem toetama kui tavaõppemeetodeid kasutades?
Triin Brenner: Kindlasti. Tunnitööde tegemine on nüüd ju
kodus, puhtalt õpilase ja vanema vastutusel. Õpetaja on muidugi
toeks ja küsimustele avatud, aga see pole ikka see. Lapsevanemana, tehes samal ajal oma tööd, pean paralleelselt tegelema ka oma
7. klassi õpilase õppetööga. Õnneks ta on üsna nutikas ja enamasti saab ise hakkama. Aga sundima peab ikka.
Kui suur on protsent, kellel pole koduõppeks võimalusi, kuidas
olete nende probleemid lahendanud?
Janika Lainemäe: Kooli poole ei ole pöördutud murega, et
koduõpet ei ole võimalik läbi viia. Ehk ennetasime seda veidi, sest
juba nädala esimesel päeval pakkusime peredele võimalust laenutada kodus õppimise ajaks koolist sülearvuti. Arvuteid on koolil 60,
16. märtsil soovis endale sülearvutit laenutada 36 õpilast. Ühel perel on olnud probleem internetiga, nende murega tegeleb kohalik
omavalitsus.
Kas Kiili Gümnaasiumi õpilased lõpetavad kevadel klassi/kooli sama edukalt nagu alati või jätab interneti teel õppimine oma “jälje”
ka tunnistusele?
Riina Juga, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja majandusõppe õpetaja: Mis oleks üldse jälg tunnistusel? Jälg on kindlasti see, et otsesuhtlust klassikaaslastega ei ole. Õpetamine ei ole loengute pidamine, ka klassis peavad õpilased ise lugema/uurima/mõtlema/
tegema e-ülesandeid jms. Loodan, et õpilaste iseseisvus suureneb,
sest õpetaja ei ole kogu aeg käeulatuses. Vanemad ei peaks üleliia
muretsema, nemad ei peagi oskama neid keskkondi kasutada, mida õpilased on harjunud koolis kasutama. Usun, et vanematele õpilastele sobib õppetöö korraldus, kus on võimalik oma töid/tegemisi teha endale sobival ajal. Ajaloos on olnud palju oluliselt keerulisemaid olukordi, kuid need põlvkonnad, kelle haridustee oli häiritud, ei jäänud rumalaks ja saamatuks.Kindlasti praegune õppetöö korraldus õpetab meid ja rikastab. | Küsis Ülo Russak

Oluline info eriolukorra ajal!
EAKATELE

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk
üle 60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles
vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama
kodust. Kõigil üle 60-aastastel
soovitab terviseamet vältida
rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning suhelda laste ja lastelastega vaid telefoni või elektrooniliste kanalite kaudu.
Pese tihti ja hoolikalt käsi
Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab
kätele sattunud viiruse. Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks kätele puhastada ka kindad
ja kotisangad.
Järgi hügieeni
Kui aevastad või köhid, siis
kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt
prügikasti ja puhasta seejärel
käed. Kui sul ei ole salvrätikut,
kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasi levimist.
Kui aevastad vastu paljast kätt,
võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.
Väldi füüsilist kontakti haigusnähtudega inimesega
Väldi kontakti või hoia distantsi vähemalt üks meeter inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või
nohu. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal,
võid tema aevastamise korral
piisknakkuse sisse hingata ja ka

ise haigestuda. Kuna praegu on
ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole
soovitatav kallistada.
Väldi silmade, nina ja suu katsumist
Sinu käed puutuvad avalikes
kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad
olla hiljuti viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi,
nina või suud mustade kätega,
siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.
Kui on palavik, köha või hingamisraskused, otsi varakult abi
Ütle tervishoiutöötajale või
perearstile, kui oled olnud lähikontaktis inimesega, kellel on
hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik, köha või hingamisraskused. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame kodust
ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista 112.
Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid
Järgi hoolikalt tavapäraseid
hügieeninõudeid, sealhulgas kätepesu ning võimalusel püsi kodus, kuni oled tervenenud (minimaalselt 14 päeva).
Kas terviseamet viib läbi kodukülastusi?
Terviseametil kodukülastusi
praegu plaanis ei ole. Kui keegi
tuleb sind külastama ja väidab,
et on ametiisik, peab ta küsimise korral näitama oma töötõendit. Juhul, kui on kahtlus, et tegemist pole ametiisikuga, helista häirekeskusesse numbril 112
või häirekeskuse telefonil 1247.
Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid produkte
Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata piima. Samuti ära tarbi
pesemata puu- ja köögivilju.

MUU OLULINE

Kui kaugtöö tegemine pole
võimalik ja tuleb käia tööl, on
oluline järgida hügieeninõudeid
ja lihtsaid ettevaatusabinõusid:
• Võimalusel väldi ühistransporti ja sõida autoga või mine
tööle jala.
• Võimalusel hoia inimestega kahemeetrist vahet.
• Pese hoolsalt käsi pärast
teiste inimeste läheduses olemist, pärast õuest tulemist, pärast tualeti kasutamist, enne
sööki, pärast liftiga sõitmist, jne.
• Väldi kätlemist, kallistamist
ja kehalist kontakti kõigi inimestega.
Haigustunnuste ilmnemisel
jää koju ja vajadusel palu töövõimetuslehte.
Tervisemure korral küsi nõu
tasuta perearsti nõuandeliinilt
1220 (avatud ööpäevaringselt).
Alates 16. märtsist on avatud
üleriigiline abi- ja infotelefon
1247, mis jagab informatsiooni
koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.
Eesti Perearsti Seltsi koostatud nõuanded: “Kuidas kaitsta
eakaid koroonaviiruse eest?”
leiab Eesti Perearstide Seltsi kodulehelt www.perearstiselts.ee.
Televisiooni vahendusel
edastatakse koroonaviiruse kohta ajakohast infot Eesti Televisioonis (ETV). Alates esmaspäevast, 16. märtsist on “Aktuaalne
kaamera” argipäeviti eetris neljal korral: kell 12, kell 17, kell
18.30 ja kell 21.00.
Tuludeklaratsioonidega pole
vaja kiirustada
Paljud inimesed soovivad tuludeklaratsiooni esitada paberil. Hetkel on Maksu- ja Tolliameti bürood suletud. Kuid

muretsema ei pea, sest tuludeklaratsiooni esitamise lõpptähtajani (30. aprill) on veel piisavalt aega.
Maksu- ja Tolliamet jagab
jooksvalt uut infot.
Küsimuste korral võib helistada MTA infotelefonile 880 0811
ning samuti on võimalus kirjutada e-mailile eraklient@emta.
ee.
Politsei- ja Piirivalveameti teeninduste töö
Politsei – ja Piirivalveameti
teenindused on edasilükkamatute toimingute jaoks avatud.
Kriitilise vajaduse puudumisel
on parem teenindussaali mitte
tulla. Kui dokument hakkab aeguma, palu abi lähedastelt, kes
aitavad taotlust esitada iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.ee või posti teel “Pärnu mnt
139, Tallinn, 15060”.
Rohkem informatsiooni dokumentide taotlemise kohta
leiad politsei kodulehelt www.
politsei.ee. Valminud dokumente hoiab Politsei- ja Piirivalveamet teeninduses kuus kuud.
Pensionite taotlemine
Kui sa ei ole veel pensionär,
siis avalduse pensioni saamiseks
võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist.
Avalduse saab esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@
sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/
pension-toetused/pensioni-taotlemine.
Pensionit makstakse arvelduskontole nii nagu igakuiselt.
Kojukande võimalike tõrgete
vältimiseks palume kõigil pensioni saajatel anda teada enda
arvelduskonto number. Selleks
võtab sotsiaalkindlustusamet
kõigi kojukannet saavate inimestega ühendust.

Viljandi maantee rekonstrueerimine
Teatavasti planeeritakse
peatselt alustada Viljandi maantee rekonstrueerimisega. Kiili
Leht uuris, mis täpsemalt plaanis on. Vastas Reio Vesiallik (pildil), Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalameti juhataja asetäitja.
Kui kaua kestavad ja millised
tööd konkreetselt tulevad tegemisele?
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on käesoleval ajal
ette valmistamas hankemenetlust Viljandi mnt (Liivametsa
tee–Pärnu mnt) rekonstrueerimistööde töövõtja leidmiseks
ning ehitustööd on planeeritud
teostada käesoleva aasta ehitusperioodi jooksul (mai kuni november).
Millised tööd konkreetselt tegemisele tulevad?
Rekonstrueerimistööde mahus vahetatakse välja teekonstruktsioon ning rajatakse 3,25m

damiseks mõeldud 20-kohaline
parkla.
Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED tänavavalgustus. Ülekäiguradadele
rajatakse erivalgustus ning
vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks paigaldatakse reljeefsed kõnniteeplaadid.
laiuste sõiduridadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee.
Asfaltkatte kogulaius sõiduteel
on 7,5 m. Tänava paarisnumbritega aadressidega poolsele küljele rajatakse 3 m laiune asfaltkattega kergliiklustee. Lõigule
jäävatesse bussipeatustesse rajatakse confalt kate. Lisaks rekonstrueeritakse koostöös Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-iga
raudteeülesõidukoht, kus lisaks
sõidutee osa rekonstrueerimisele rajatakse mõlemale poole
nõuetekohased jalakäijate raudteeületuskohad. Rekonstrueeritakse ka ülesõidu piirkonnas
asuv, Järve Terviseraja teenin-

Kas täpsustaksite ka tööde järjekorda ja ajagraafikut?
Ehitustööde detailne ajagraafik ning ajutised liikluskorralduslahendused täpsustuvad
peale ehitushanke läbiviimist
ning ehitustööde teostajaga
töövõtulepingu sõlmimist.
Kuidas puudutavad teetööd
maantee ääres elavaid inimesi?
Ehitustööde ajal esineb ehitustööde piirkonnas ajutisi liikluspiiranguid, kuid kohalikele
elanikele ning piirkonnas tegutsevatele asutustele ja ettevõtetele, sh Liiva kalmistule, tagatakse vajalik juurdepääs. | KL

VÄIKE RINGTEE
JUBA PIKKA AEGA ARUTLETAKSE KA TALLINNA VÄIKESE
RINGTEE RAJAMISE VAJALIKKUSE ÜLE. KUI KAUGELE SELLEGA REAALSELT JÕUTUD ON?
Vastab Jaan Tarmak, maanteeameti strateegilise planeerimise
juht: “Käesoleval ajal koostatakse Tallinna väikese ringtee
eelprojekti, mida finantseerivad
ühiselt Maanteeamet, Tallinna
linn, Rae vald ning Tallinna Lennujaam. Eskiisprojekti valmimise tähtaeg on juuni 2021.
Eelprojekti koostamise järgselt
on vajalik kokku leppida järgmise projektstaadiumi tellija ning
ehitustööde rahastuse allikad.
Ühtlasi koostame ka eskiisprojekti, et määrata, millise trassi
peal võiks kaugemas tulevikus
uus 2+2/2+1 tee tulla. Eskiis
peaks valmima sellel aastal,
projektijuht on Margus Viiklepp.
Teehoiukavas on indikatiivsena
märgitud, et 2030. aastal ehitatakse esimene lõik Tallinna piiri
ja ringtee vahel. Sellest varem
ehitatakse Rail Baltica ristumised piiratud kohtades.”

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 kiili@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Konverentsi korraldaja Ardo Niinre tänab Kiili sümboolikat kandva vihmavarjuga huvitava ettekande eest Eesti Vabaõhumuuseumi vanemFoto Ülo Russak
teadur Heiki Pärdit.

Kihelkonnale pühendati
ühine ajalookonverents

Marek Vainola ja Melari Vainola Kiili konstaablijaoskonna ees.

Foto Andres Tohver

Kui kutsumuseks on olla
abipolitseinik
Paekna külas elav Marek Vainola (47) hakkas abipolitseinikuks pool aastat enne pronksiööd, 2006. aasta lõpus. Viimased kaks aastat on reididel saatjaks olnud poeg Melari (26).
Vainolate suguvõsas on politseitööl pikad traditsioonid.
“Minu vanavanaisa oli kunagi
Narva politseijaoskonna juht.
Vanaonu töötas riikliku autoinspektsiooni juhataja asetäitjana.
Isa ja isa onu töötasid miilitsas,”
meenutab Marek.
Marek ise nuusutas politseitööd juba üheksakümnendatel.
“Olin 1991–1994 tööl Tallinna
liikluspolitseis,” räägib mees.
Põhitöö kõrvalt
Viimased 16 aastat on Marek
elanud Paekna külas. “Olen ettevõtja. Minu firma LKB OÜ tegeleb kindlustusjuhtumite käsitlusteenuse osutamisega. Käime varakahjusid üle vaatamas,
teostame taastusremondi kalkulatsioone,” selgitab ta.
Mareki poeg Melari on projektijuht lavatehnika müügi- ja
paigaldusfirmas Progear OÜ. Tema ettevõte tegeleb koolide,
kultuurimajade ja riigiasutuste
lavatehniliste lahenduste väljatöötamise ja projekteerimisega.
Abipolitseinikuna käis Marek
esimest korda väljas 2006. aasta lõpus . “Mina ei ole sellest
seltskonnast, kes läksid pronksiöö-hurraaga kaasa, vaid olin
juba eelnevalt selles ametis. Minu esimesed töötunnid abipolitseinikuna möödusid Saue
jaoskonnas.”
Kui palju aega abipolitseiniku töö peale kulub? “Kaks-kolm

korda kuus teeme IPAP patrulle. Selle peale kulub 20–25 tundi kuus,” selgitab Marek. IPAP
on lühend sõnadest iseseisva
pädevusega abipolitseinik. Sellised abipolitseinikud võivad kahekesi patrullida ilma politseiametnikuta.
Melarist sai abipolitseinik
2018. aasta septembris. Temal
kulub selleks isegi 40–50 tundi
kuus. “Käin lisaks IPAP patrullile mõnikord patrulltoimkonnas, mis koosneb politseiametnikust ja ühest abipolitseinikust,” selgitab noormees.
IPAP patrulli puhul saab abipolitseinik ise avaldada soovi,
millises piirkonnas tööd teha ja
kellega. Ühe patrullimise maksimaalne pikkus on 12 tundi.
“Üldiselt on politseisüsteem
paindlik. Kui sa tahad teha 8
tundi või 10 tundi, siis täpselt
nii ka saad,” räägib Marek.
Rahulik piirkond
Kiili vallas on aktiivseid abipolitseinikke kokku kolm – Marek Vainola, Melari Vainola ja
Allan Kuusk. “Allan on minu
juures tööl. Tema on ka kindlustusjuhtumite kahjukäsitleja,”
täpsustab Marek.
Milliste probleemidega abipolitseinik ikkagi kokku puutub?
“Eks need ole valdavalt avaliku
korra rikkumised. Kutsed on
seotud näiteks öörahu rikkumisega. Kusagil kogunevad noored, tarbitakse alkoholi, tehakse suitsu jne. On ka vargusi poodidest, hoonetest, autodest...”
räägib Marek.
Abipolitseinikud on läbinud
alarmsõidukoolituse ja neil on

teenistusrelv. Mareki relvaks on
püstol Glock 19. “Otsest tulevahetust ei ole olnud. Laipa pole
ma pidanud tassima. Töö eeldab
siiski pidevat valmisolekut. Õhtul patrullima minnes ei pruugi
sa hommikul elusa ja tervena
tagasi tulla,” arvab ta.

“Meie lapsed saavad
turvaliselt õues
mängida, saavad
koolist koju ja kodust
kooli.”
“Iseseisvat pädevust omavate abipolitseinike töö on suhteliselt sarnane politseiametnikele. Peamine erinevus on see, et
politseiametnik saab tegevust
menetleda, karistust määrata.
Abipolitseinikul karistuse määramise õigust ei ole,” ütleb Marek.
Et Kiili valla ja Saku valla
peale on üks konstaablijaoskond, panustatakse valdavalt
nendesse piirkondadesse. “Kui
tõesti on vaja abipolitseinikku
kusagile mujale, siis tehakse
mujal neid tunde,” ütleb Marek.
Kas Kiili vald on turvaline
vald? “Vaadates kuritegevust
abipolitseiniku vaatevinklist,
võib väita, et siin on üsna vaikne ja rahulik elada. Kuritegevuse tase on madal,” arvab Melari. “Kuritegevuse statistika poolest on Kiili vald Harju maakonna üks madalama kuritegevusega valdasid,” täpsustab Marek.
Turvatunde nimel
Abipolitseiniku roll on paljuski enda näitamine, et inimestes turvatunnet tekitada. “Kuna

Kiili vallas on kuritegevuse protsent madal, siis väljakutseid teenindavatel politsei patrulltoimkondadel igapäevaselt Kiili valda asja ei ole. IPAP patrulli eksisteerimine ja liikumine ongi
see, mis sinist ja valget värvi
piirkonda toob,” selgitab Marek.
Kui on suvi ja rahvast enam
liikmel, on ka abipolitseinikul
tegevust rohkem. “Talvel lõppeb
aktiivne elu valdavalt juba öösel kella kahe ja kolme paiku
ära. Siis ei ole mõtet lihtsalt niisama patrulli tänaval hoida,” ütleb Marek.
Kuidas suhtub aga Mareki
abikaasa sellesse, et mees läheb
aeg-ajalt 12 tunniks patrullima,
selle asemel, et kodus pere keskel olla? “Eks ta ole kompromisside kunst. Abikaasa on mõistev. Kõik saavad aru, et me ei käi
aega surnuks löömas. Me ajame
seda asja, mis toob meile turvatunde, et meie lapsed saavad
turvaliselt õues mängida, saavad koolist koju ja kodust kooli,” arvab mees.
Melari on poissmees. “Ei ole
mul veel seda probleemi, et keegi mind piiraks. Üritan abipolitseiniku asja mõistuse piires võtta, et töö ja eraelu ei kannataks
selle pärast.”
“Melari on ju tubli kaitseliitlane ka. Tal on seda auru ikka
päris palju,” kiidab Marek poega.
Lisaks Melarile on Marekil
veel kaks poega, kes on seitsmeja kuueteistaastased ning nooruse tõttu abipolitsenikena tänaval veel patrullida ei või. “Eks
tulevik näita, mis neist saab,” lisab Melari. | Andres Tohver

Ajalooline Jüri kihelkond hõlmas praeguse Rae ja Kiili valla
territooriumi, lisaks veel osa
Raasiku vallast praeguse Aruküla piirkonnas. Teisipäeval, 10.
märtsil Jüri kultuurikeskuses
toimunud ajalookonverentsil
kõneldigi muistsest kihelkonnast läbi aegade: alustati esimestest kirjalikest märkmetest
31 küla kohta Taani hindamisraamatus 13. sajandil ja jõuti
välja tänapäevase “tsiviliseeritud” euroopaliku küla ja külarahva tekkeni läinud sajandi esimestel aastakümnetel.
Kaheksasada aastat
“Eks see meie eesmärk oligi,
anda konverentsi ajaloohuvilistest külalistele ülevaade kunagise kihelkonna toimimisest
alates esimestest kirjalikest
märkmetest kuni ajani, mida vanemad inimesed veel mäletavad,” kõneles konverentsi korraldaja, Kiili Gümnaasiumi ajalooõpetaja Ardo Niinre. “Jüri kihelkonna küladel täitub või on
täitumas 800 aastat. Sellel
mõeldes korraldasimegi kokkusaamise,” sõnas Niinre. Kiili vallale oli see esimene kord ajalookonverentsi korraldada, Rae vallale oli äsjatoimunu juba 13.
“Eks selle pärast otsustasimegi
koos korraldada, et ajalooliselt
ja kultuuriliselt on need kaks
naabervalda omavahel väga tihedalt seotud,” põhjendas Niinre ürituse ühiskorraldamist. Kahe valla ühiskorraldus tõi ka Jüri kultuurikeskuse avara saali
huvilisi täis. Külalisteks olid nii
gümnaasiumide vanemate klasside õpilased ja ka paljud teised
ajaloo- ja koduloohuvilised.
Jüri kihelkonnas paiknevatest muististest rääkis arheoloog
Ants Kraut ja tõdes, et Taani
hindamisraamatut võib tõepoolest pidada ka muinaskülade
osas muististe 800 aasta taguseks registriks. Tallinna Linnarhiivi töötaja Tiina Kala ettekanne käsitles Jüri kihelkonna Taani hindamisraamatus mainitud
külasid.
Teede arengust kihelkonnas
ja laiemalt üle Eesti kõneles teedeajaloo uurija Valdo Praust. Kui

veel pronksiajal olid peamisteks
liiklussoonteks veeteed – Jüri
piirkonnas Pirita jõgi – siis juba
viikingiajal tekkisid ka esimesed
maismaateed oma soosildadega. Kogu Eestis arenesid aastaringselt kasutatavad teed lõplikult välja 13. sajandiks ehk
keskaja alguseks.
Jüri kirik
Tallinna ülikooli teadur Villu Kadakas kõneles Jüri vanast
kirikust (sakraalhoone, mis ehitati aastatel 1220–1227, kandis
siis nime Vaskjala kirik ja asus
Vaskjala külas) ja uuest kirikuhoonest, mis õnnistati sisse 15.
detsembril 1885. aastal. Nagu
ajaloolase asjakohased illustratsioonid kuulajaile tõestasid,
asub praegune Jüri kirik täpselt
vana kiriku kohal, ka mitmed
müürid on täpselt samadel kohtadel, – ehitatud ehk vanade
müüride vundamendilegi –
juurde on ehitatud vaid koori
osa ja täielikult on muudetud
torni kuju. Praegune Jüri kirik
on ühine kirik Rae ja Kiili vallale.
Eesti Vabaõhumuuseumi vanemteadur Heiki Pärdi kõneles
sellest, kuidas ka maarahvas tsiviliseerituks sai, kuidas läinud
sajandi esimestel aastakümnetel jõudsid tänapäevased pesemisvõimalused ja vesiklosetid
kodudesse.
Eesti Disainerite Liidu liige
Heidi Solo meenutas talumehe
insenerliku mõtlemise üht tippsaavutust ehk kodalukku.
“Minu arvates olid kõik ettekanded väga asjakohased, huvitavad ja sisukad. Villu Kadaka
ettekanne üllatas mind kui ajaloolast just oma virtuaalse poolega – ettekandja näitas täpselt,
kuidas katab tänapäevase kiriku arhitektuur muistset kirikut
ehk mille poolest kirikud erinevad. Nii põhjalikult pole keegi
kodalukkusid uurinud kui Heidi Solo – nii et seegi oli väga huvitav ettekanne,” tõdes ajalookonverentsi korraldaja ja moderaator Ardo Niinre.
Ürituse läbiviimist toetasid
nii Kiili kui ka Rae vald. | Ülo
Russak
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Käru-Kaarel, paras puder, kaks kaksikut ja...
Raamatukogu ühetähejutuvõistlusele saadeti 28 tööd erinevas vanuses autoritelt, millest kõige enam oli K-tähega jutte. Kindlasti oli sellise jutu kirjutamine kõigile paras väljakutse, aga pani ka keele üle rohkem mõtlema Žürii
valis välja parimad.

Käru-Kaarli koduloomad kaunil
kolmapäeval
Kauges Kadakajuure külas
kasvas Käru-Kaarel koos kallite
koduloomadega. Kui käes kolmapäev, kires kukk kangesti kõvasti
kell kuus kehvakuu kolmandal
koolipäeval, käskis koikust kaugeneda: kiirelt kooli! Käru-Kaarel kugistas köögis karaskist kukli koos kakaoga kõhtu, koolikott
kaasa, kaarikuga kulgeti kiiruga
kooli. Kaunis kollane koolimaja
kutsus kavalalt kõiki kaunitesse
kunstidesse, kehalisse, keelde.
Kõik koduloomad kenasti kodus kepslesid, kaagutasid, kiresid. Kuid korraga kuri karvane
koer Kont klähvib, kuna kaugemal kohev kass Kiti küünistab
kaitsetut kitsetall Kostjat. Kostja
kablutab kassist kiiresti kaugemale, koer kihutab kass Kiti koheselt kaugemale kõrge kase kaudu kuuri katusele. Keegi kavalalt
koputab, kõik kohkuvad. Kaugelt
kostab kirev kukk Kusti, kes kauni kõlaga kutsub kohe kõiki
kaema kahte kauaoodatud külalist, kelleks kujunesid kaunid kanad: Kiku, Kaku. Kanadel kaasas
kollased kummikud, kuna kaunis
kevad kohe käes. Kukk Kusti kohkub kui kuuleb kaugemal koera
klähvimist, komistab korraks,
kuid kireb külalistele kauni kõlaga kikerikii.
Kui koolis käidud, kell kaks kodus, kahmas Käru-Kaarel käru,

Kuni 12-aastased
• 1. koht Kerdo Kuiger “Käru-Kaarli
koduloomad”
• 2. koht Tristan Heinsalu “Karude
kolmapäev”
• 3. koht Henri Tuisk “Kutsu kurblugu”

kuhu kühveldas kuhjaga kruusa,
kallas kruusa küüni kõrvale kõvemaks katteks. Kastis karikakrad, krookused, karukellasid,
ka kurke klaasist kasvuhoones.
Käru-Kaarel koperdas kiirustades käruga kogemata kadakatesse, kuusk kõrvalt küünistas kavalalt, kägu kukkus kurjakuulutavalt.
Käru-Kaarel klopsis kokku kanadele kauni kuuri kase kõrvale.
Kanad kaagutavad kaunis kodus
kükitades, kama kõhtu kühveldades. Kanad kaagutasid kui kuulsid, kuidas kaugemal kägu kukkus kuusikus kümme korda. Käru-Kaarel kohendab koera kuudis ka koiku kenasti korda. Kitsetalleke kiirustatakse kohemaid
kanalast kaugemale, kuna kukk
kipub kurjustama, kui koidikul
keegi kapjadega kooserdab.
Kuldne kuu kaunistab koduhoovi kaunil kevadisel kalendrikuul. Kell kümme Käru-Kaarel
kümbleb kui kuutõbine kosutavas
karastavas kümblustünnis, kuivatab koheva kirju käterätikuga.
Köögis keetis kõigile kastrulis
kaalikaid, kartuleid, küpsetas kohakala. Kuna kolmapäev kadumas, kõik kuked, kanad, kiisud,
kutsud, kitsed, ka Käru-Kaarel
kukub koikusse külili. Kaunis kevad kirevas Kadakajuure külas
käib kui kellavärk. Kerdo Kuiger

Kaks kaksikut
Kahjuks kaks korralikult käituvat kaksikut korraldasid kol-

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD APRILLIS

Ära märgiti Helena ja Hendrik Kääniku ning Jonathan Hageni lood.
13–18-aastased
• 1. koht Karin Hiiekivi “Kaks kaksikut”
• 2. koht Helena Pajo “Astroloog Anton”

mapäeval korraliku kisma. Kaks
kaksikut, Katariina kui ka Katrin,
kadusid kolmapäeva koidikul kodust. Kelly kohtas kahte kaksikut
koidikul kahekesi kõndimas. Kelly kartis kaksikuid, kadus kiiresti kuhugi. Katariina kui ka Katrin
kõndisid kaugele, kaugele kodust,
kõndisid kõrbe. Kõrbes kohtasid
kaksikud kaameleid, karusid,
kaelkirjakut kuid ka karihiirt, kes
kadus kaugele kollasesse koidikusse. Kaksikud käisid kõikjal
koos: koos koolis, koos kodus,
koos ka kõrbes. Katariina koos
Katriniga kõndis kergelt kõrbest
kaugemale kuni koitis koolimaja.
Koos käisid kaksikud kollases
koolis, kus kell kaheksa kõik klassidesse kiirustasid. Kellaseier
kohtus kaheksaga, Katariina koos
Katriniga kiirustas klassi, koolikotid käes.
Karin Hiiekivi

Paras puder
Palaval pärnakuu pühapäeval
platerdas puhtaks pestud pesu
päikesepaistel pesunäpsidega pesunööril.
Pagariemand Penelope, peas
pidulik paabulinnusulgedega peaehe, pakkis parasjagu peekonipirukaid punase paelaga pappkarpi. Prauhh!
Pigimustaks päevitunud põlvpükstes paljasjalgne poiss Patrick põrutas pikerguse parknahast palli pagariemanada peeglisse.
Päikeselaigus pagarikoja paekivi põrandal pärlendasid paar-

• 3. koht Elisabeth Kooskora “Kahvatud kaksikud”
19-aastased ja vanemad
• 1. koht läks jagamisele, Tiina Paas
“Paras puder” ja Liis Ambos “Taaveti tähelend”
• 2. ja 3. koht jäi välja andmata.

sada peenikest piiktervat peeglikildu.
Peljates peapesu pistis Patrick
punuma, põigates Pune põiktänavale.
Peekonipirukas pihus, püüdis
pahur Penelope poissi pika pilguga.
Pöördel põiktänavale peatas
Patricku pahaendeline pidurikrigin. Piimaauto põhjast paiskus
pikk pahisev, purihambuline piimajõgi. Põraki!
Prantsatanud pikali piimajõkke, piidles poiss piinlikusest peetpunasena paksuhuulelise piimaautojuhi Priidiku pahast peavangutust.
Pehkinud pruunikarva plangult paistsid peagi proua Preesi
prunnakad punetavad põsed.
Põdura pulstunud porikarva
puudlikoeraga patseeris piimaauto poole priitahtlikult porujommis poolearuline pensionär Peedu. Peedu punase paigaga paigatud pintsaku põuetaskust paistis
poolik poolkuivanud põdravorst.
Püüdes pidurdada peohaardest plehku pistvat peni, plärtsatas Peedu piimajõkke.
“Ptüi,” pahises papi põlastavalt punasest põskhabemest.
Pärast Patricku parema põlve
puruks puremist pistis puudlikoer
pikka pidu pidamata padrikusse
plehku, poolkuivanud põdravorst
põses.
“Pärgli päralt,” podises proua
Preesi plangul. “Püsti põrguline!”
porises painavas peavalus piimaautojuht, pahvides Peruu piibu-

tubakat. Prrr!
Porikärbsed pidasid paarikümnekesi peene pirinaga pidulikku pulmapidu. Putuktoiduline
puukoristaja purjetas piimajõel,
purjed pingul, püüdes pidutsevaid piimast pungil porikärbseid
pintslisse pista.
Prouat plangul paelus pimestumiseni piimautojuhi Priidiku
palja pealaega profiil.
Peagi pakkus proua Preesi
Priidikule portselanist praetaldrikult pahaks läinud pohlamoosiga pannkooke. Puukepiga peaaegu püstijalu püsiv Peedu pakkus proua Preesile pealetükkivalt
pruunist plastikpudelist põrgujooki. Peedu punsunud punaste
põskede pihta plaksatas proua
Preesilt paar parajat plitakat.
Proosalisel päikeseloojangul
prääksusid pilliroos paterdavad
pardid püsti põrguliselt pilliroogu pugiva põdrapulli peale.
Paisjärve paadisillal paitas
Priidik pulmaplaani pidades pihikseelikus paljasäärelise proua
Preesi põlvedel puhkavat pead.
Päeva pimenedes põõnas Peedu põhjast paksu tõmmates puunotina proua Preesi purpurpunastesse pungadesse puhkevas
pojengipõõsas.
Pagarikojas pragas pagariemand Penelope Patrickuga,
pannes pojapoja puretud põlvele purustatud paiselehti.
Porihallist pilvevallist paukuva pikse praginaga pahisev paduvihm pühkis põiktänavalt piimajõe.
Tiina Paas

Kuidas me Sõmerus kepphobuseid valmistasime...

Sõmerulased oma äsjavalminud
Foto erakogu
kepphobustega.

Selleks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et
kepphobuste tegemise mõte oli
meil ammu. Idee taga oli kõmu
Soomes üsna levinud spordiala
kohta, mis kuidagi asjaliku täiskasvanu pähe ei taha mahtuda
– nimelt kepphobustel ratsutamine.
Kepphobused on Soomes populaarsed, peetakse kohalikke
meistrivõistlusi , kepphobuseid
müüakse ja ostetakse, korraldatakse nende iludusvõistlusi.
Tundub natuke naljakas, aga kui

sügavamalt mõelda, siis on tänapäeval hinnas iga tegevus,
mis inimese liikuma paneb ja
ekraani tagant välja toob. Ka käteosavuse arendamist millegi
isetegemisel ei saa pidada vähetähtsaks.
Sõmerlased said Sepamäel
kokku 1. märtsi hommikul, igaüks tõi kaasa omad puhtakspestud sokid , nööbi- ja lõngavaru.
Ning loomulikult sobiva kepi:
Kellel oli kaasas harjavars, kel
lel leparoigas. Ja nii me siis teekonda kepphobustemaailma

alustasimegi. Kõigepealt pea kuju, siis silmad. Nööpsilmad on
terased, need näevad kaugele (ja
kõigest läbi, kui vaja). Aga nende tegemisel tuleb natuke vaeva näha, sest ikka kipub nõel
sõrme minema. Seejärel kõrvad
ja lakk. Kristel Amoril olid kaasas tark abimees käsitööraamatu näol ja sealt saadud õpetus
aitas Kristelil ja Elisabetil teha
hobuselakk hoopis kohevamaks
kui teistel. Siis rakmed, kaunistused, rosetid. Ja naeratus...
Kepphobused valmisid paa-

ri-kolme tunni jooksul, kõik
suured ja väikesed tegijad olid
õhinal ametis. Suured poisid panid lõpuks mõnele ka saba taha.
Ja nii saidki tõuaretuse tulemusena mopp-kepphobuse. Rõõmu kui palju.
Jah, eks nüüd ole külarahval
imestada – suured ja väikesed
kogunevad pühapäeva hommikul kepphobuseid tegema! Kus
seda enne on nähtud. Aga.. küll
me need veel ka hüppama paneme! | Katrin Martinson, Sõmeru külavanem

Eakad botaanikaaias

“Jaam”, kus täituvad kõik soovid

Kiili Eakate Päevakeskuse
uueks juhiks on aktiivne noor
inimene Aime Pärn, kes kohe
käis ka välja mõtte ekskursiooniks Tallinna Botaanikaaeda, et
tutvuda orhideedega.
Kuna meil paljudel on kodus
orhideed, siis olime kohe rõõmuga nõus. Ühel hommikul võttiski meid vallamaja eest peale
meie armas Kiili takso, mida
juhtis Toivo.
Botaanikaaias ootas meid
giid Krista, kes mitte ainult ei

8. märts oli imeilus päev. Just
sellel päeval on meestel äkki
meeles, et naised armastavad
lilli... Aga sellel päev oli Kiilis
veel üks sündmus: Kiili Rahvamajas toimus Kiili näiteringi
järjekordne esietendus. Loo autor on Aleksandr Viter ja pealkiri “Jaam”. Mängisid kolm
naist, seega igati naistepäeva
etendus!
Lühidalt loo sisust: kolm
naist satuvad jaama, aga mis
jaam see on, kus ta asub – seda

rääkinud meile orhideedest,
vaid viis meid lausa ümbermaailmareisile. Kui maailmas arvatakse olevat umbes 300 000 taimeliiki, siis meie jõudsime tutvuda vaid väikese osaga neist.
Aga huvitav oli.
Kõige tähtsam on veel see, et
jõudsime selle reisi teha enne
suurt karantiini. Praegu üksi kodus olles on väga tore kõike
nähtut uuesti mõttes läbi käia,
kuna see elamus ei unune niipea. | Helgi Taim

ei tea neist keegi. Lihtsalt ühel
hetkel viivad nende teed sellesse jaama. Jaama suure algustähega! See on omapärane paik,
kus täituvad kõik soovid. Jaam
tegutseb meie alateadvusest tulenevatel soovidel ja saab toitu
meie fantaasiatest. Tähelepnuväärne on see, et Jaamas saab
kõike tasuta ja keegi ei pea vaeva nägema, ega pingutama unistuste täitumise pärast. Jaam täidab kõik soovid, ainult ühte ei
saa – Jaamast ära sõita ei saa.

Naised on sinna sattunud
millegipärast, mis nad oma igapäevaelus valesti tegid ja ainult
siis, kui nad leiavad õige soovi,
mis muudab maailma kas või pisutki paremaks, ainult siis, kui
see soov on tõeliselt tähtis, ainult siis on võimalik Jaamast
lahkuda. Vot selline lugu on.
Laval mängisid: Salomé Laev,
Mariliis Lill ja Ellen Teemus. Heli ja valguse etenduse tarbeks
tekitas Reigo Salu. | Ellen Teemus, Kiili näiteringi juhendaja
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Erna Mäe
Elvi Leimets
Edna Kipus
Aasa Pors
Margarita Nõmm
Janne-Urve Grusdam
Ella Pärn
Maret Teetlaus
Anatoly Fomin
Saima Lumi
Ilvi Aasma
Lii Luup
Kuno Raude
Georg Sooberg
Juri Škubel
Rünno Veesaar
Ants Pert
Salme Väljataga
Udo Leuska
Volli Pärnla
Tiia Raaväli
Tarmo-Koit Reile
Ludmilla Arakas
Eve Kurvits
Heino Lipp
Manni Poska
Helve Kalvet
Rita Kärklina
Vera Nesterova
Kersti Randver
Zoja Šarapova
Viktor Toman

MEIE VALDA SÜNDISID
23. veebruar Henriette Pahtma,
palju õnne, Mari Mikk ja Aigar
Pahtma!
26. veebruar Elis Henly Rühka,
palju õnne, Kaili Tamm ja Ragner
Rühka!
1. märts Lukas Palmpuu, palju õnne, Mirjam ja Janek Palmpuu!
6. märts Sebastian Pikk, palju õnne, Reelika Arm ja Alan Pikk!
8. märts Marleen Kallikorm, palju
õnne, Anett Leosk ja Magnus Kallikorm!
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Kiili on Eesti sportlikum väikevald
36. Eesti omavalitsuste talimängud toimusid 29. veebruarist 1. märtsini Otepääl, Kundas,
Aseris, Haljalas, Rakveres. Kokku ligi 1400 sportlast poolesajast omavalitsusest võistlesid
murdmaasuusatamises, mäesuusatamises (mäesuusk ja lumelaud), naiste ja meeste korvpallis, ujumises, males, kabes,
lauatennises ja juhtide võistluses. Kiili valla sportlased esinesid väga tublilt ja saavutasid
üldjärjestuses viienda koha, kuid
väikeste valdade arvestuses (kuni 8000 elanikku) esikoha.
Selles arvestuses võitsime
kaks medalit. Esikolmik oli järgmine: esikoht Kiili vald – 229
punkti, teine koht Põhja-Sakala vald – 223 punkti ja kolmas
koht eelmise aasta võitja Alutaguse vald – 220 punkti.
Nagu näha, siis oli punktide
vahe väga väike, aga seda magusam see võit. Seda enam, et
eelmisel aastal jäime teiseks.
Suurtest valdadest (üle 8000
elaniku) võitis Tartu vald, Rae
valla ja Saue valla ees ning linnadest Rakvere linn, Keila linna
ja Viljandi linna ees. Väikseid
valdu oli võistlustules 21, suuri
valdu samuti 21 ja linnasid kaheksa.
Tublid suusatajad
Üldkokkuvõttes läks arvesse
murdmaasuusatamise kohapunktid pluss viie parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis olevatelt
spordialadelt ehk 6 spordiala
kohapunktid. Nüüd järjekorras
ka aladest – hoolimata lumevaesele talvele osales murdmaasuusatamises 325 inimest 33 omavalitsusest. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse individuaaldistantside
10 parema tulemuse kohapunktid ja kahe parema teatevõistkonna kohapunktid.
Kiili valla võistkonnas osales
üldse seitse meessuusatajat individuaaldistantsidel. Nendest
kuus sõitsid siis ka järgmisel
päeval teatesuusatamises.
Sõideti Tehvandi spordikeskuse väga raskel kahekilomeetrisel rajal. Mehed 40+ vanuseklassis (4x2 kilomeetrit) saavutas tubli seitsmenda koha Erkki
Hummal, 18. koha Jaanus Tiisvend ja 21. koha Andres Leosk.
Mehed 50+ vanuseklassis (2x2
kilomeetrit) saavutas 27. koha
Herkki Suurman ja 31. koha vanameister Vello Madissoon
(sünd. 1951).
Vello oli üldse suusavõistluse kõige vanem osaleja! Müts
maha, Vello! Kõva sõna! Meeste klassis (4x2 kilomeetrit) saa-

Marten Aun sai omavalitsuste talimängude lumelaua M16 vanuseklassis teise koha.

vutas 42. koha Janar Tähepõld.
Meeste teatesõidus (3x4 kilomeetrit) saavutas Kiili 1 võistkond – Janar Tähepõld, Andres
Leosk, Erkki Hummal 26. koha
ja Kiili 2 võistkond – Erkki Madissoon, Herkki Suurman, Vello
Madissoon 27. koha. Kiili vald
saavutas murdmaasuusatamises kokkuvõttes 20. koha.
Lumelauas medal!
Mäesuustamine toimus Väike-Munamäe suusakeskuses
ning osales 19 omavalitsust.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kuue
parema tulemuse kohapunktid
sõltumata võistlusviisist ja
võistlusklassist. Laupäeval toimus mäesuusa võistlus ja pühapäeval lumelaua võistlus. Mäesuusatamine: N16 vanuseklass
15. koht Helemai Hein, M16 vanuseklass üheksas koht Hannes
Erlich, N35 vanuseklass neljas
koht Pille Erlich-Tormis, M40
vanuseklass viies koht Margus
Vesper, 12. koht Hillar Hein, Mehed viies koht Raigo Kivi, kuues
koht Kauri Kõrm.
Lumelauas võitsime Kiili vallale talimängude teise medali.
Nimelt M16 vanuseklassis saavutas teise koha ehk võitis hõbemedali Marten Aun.
Meeste neljas koht Üllar Aun,
kuues koht Kaupo Kõrm, 10.
koht Tõnu Nurmetalo. Kiili vald
saavutas mäesuusatamises kokkuvõttes väga tubli viienda koha.
Ujujad esikuuikus
Ujumisvõistlus toimus Kunda spordikeskuse ujulas. Distantsid olid 100 meetrit vabalt,
100 meetrit rinnuli, 100 meetrit selili ning teateujumine 4x50
meetrit vabalt. Kokku osales 21
omavalitsust. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks
liidetakse igal omavalitsusel 12

parema tulemuse kohapunktid
sõltumata vanuseklassist ja parema teatevõistkonna kohapunktid.
Ujumises võitis Kiili vald ka
oma talimängude esimese medali ehk M40 vanuseklassi 100
meetrit vabalt ujumises saavutas, ajaga 1.09,34 kolmanda koha ehk võitis pronksmedali Toomas Loho.
M40 vanuseklassi 100 meetri vabalt ujumises viies koht Tõnu Anton ajaga 1.11,02 ja kaheksas koht Tarvo Kapp, ajaga
1.14,25. Poisid: kuues koht Gregor Rasva, ajaga 59,65. Mehed –
12. koht – Jorke Patrick Raadik,
ajaga 1.03,12. Tüdrukud: neljas
koht Käroli Kütt, ajaga 1.04,48
ja 14. koht meie pesamuna Tuuli Truuvelt, ajaga 1.21,43.
N35 vanuseklass neljas koht
Kadri Kapp, ajaga 1.22,96. Seejärel 100 meetrit selili. Poisid:
seitsmes koht Gregor Rasva, ajaga 1.17,29. Meeste kümnes koht
Jorke Patrick Raadik, ajaga
1.09,58. M40 vanuseklass neljas
koht Toomas Loho ajaga
1.26,63, viies koht Tarvo Kapp,
ajaga 1.31,64, seitsmes koht Tõnu Anton, ajaga 1.34,66.
Tüdrukud: kuues koht Käroli Kütt, ajaga 1.19,10 ja kümnes
koht Tuuli Truuvelt ajaga
1.32,58.
Seejärel 100 meetrit rinnuli.
Poisid: seitsmes koht Gregor
Rasva, ajaga 1.20,79. M40 vanuseklass kuues koht Tõnu Anton,
ajaga 1.35,40, üheksas koht Toomas Loho, ajaga 1.38,81 ja kümnes koht Tarvo Kapp ajaga
1.44,61.
Tüdrukud: kümnes koht Käroli Kütt, ajaga 1.36,50, 12. koht
Tuuli Truuvelt, ajaga 1.43,98.
Teateujumises saavutas Kiili 1
võistkond kooseisus Jorke Patrick Raadik, Tuuli Truuvelt, Käroli Kütt, Gregor Rasva väga
tubli kuuenda koha. Kiili vald

Foto erakogu

saavutas ujumises kokkuvõttes
väga tubli seitsmenda koha.

baajakeskuses ning osales 23
omavalitsust. Kiili valla võistkond mängis kooseisus Andres
Lampe, Eduard Virkunen, Piret
Kummel, Feliks Nersesjan ja Polina Staroverova. Võistkond oli
avamängus vaba, teises mängus
kaotati 3:5 Viljandi vallale, kolmandas mängus võideti 5:0 Kanepi valda, neljandas kaotati 2:5
Saue vallale, viiendas võideti 5:4
Rae valda ja kuuendas kaotati
2:5 Põhja-Pärnumaa kahele vallale.
Kokkuvõttes saavutati tubli
14. koht.
Mina tänan kõiki sportlasi,
kes valda esindasid, tänud Kiili
vallavalitsus, tänud AMP Viimistlus OÜ, tänud Rainer Truuvelt, tänud Arne Auto. | Kaupo
Kütt
UUDISED

Kabetajad Eestis viiendad
Kabe võistlus toimus Kunda
ühisgümnaasiumi aulas. Osales
24 omavalitsust. Võistkonna
suurus on viis võistlejat ehk
kaks meest (sünd. 2003. ja varem) ja üks naine (sünd. 2003.
ja varem) ja üks poiss (sünd.
2004. ja hiljem) ja üks tüdruk
(sünd. 2004. ja hiljem).
Mängitakse Šveitsi süsteemis
üheksa vooru ajakontrolliga.
Kiili valla võistkond ehk Urmo
Ilves, Imre Anton, Katrin Rajasalu, Emilia Kello ja pesamuna Georg Kello võitsid 7:3 Jõgeva valla teist võistkonda, 7:3
Saaremaa valda, 6:4 Häädemeeste valda ning 7:3 Elva valda. Nad viigistasid 5:5 Paide linnaga, 5:5 Keila linnaga ning
kaotasid 4:6 Tartu vallale, 4:6
Saue vallale ja 3:7 Jõgeva valla
esimesele võistkonnale. Kuid
saavutasid 48 punktiga väga
tubli viienda koha.
Juhtide võistluses esindas
Kiili valda vallavanem Aimur
Liiva. Ta seda väärikalt ehk tõi
vallale seitsmenda koha punktid.
Naiste korvpalli mängud toimusid laupäeval Haljala võimlas (alagrupi mängud) ja pühapäeval Kunda spordikeskuses
(kohamäng). Osales kümme
omavalitsust. Kiili valla naiskond mängis A-alagrupis ning
kaotas kõik neli mängu. Ehk siis
Tartu vallale 19:58, Luunja vallale 16:30, Rapla vallale 10:44 ja
lisaajal 40:45 Alutaguse vallale.
Kohamängus 9. –10. kohale võideti 37:12 Lüganuse valda. Kiili valla naiskond mängis koosseisus Mari-Liis Ladvik, Krislin
Saag, Karola Adoson, Pille Pappel, Marleen Müller ja Kerstin
Timmermann.
Lauatennis toimus Aseri Va-

Petank
Eesti sisemeistrivõistlused,
Tallinn, Algi petangihall – Singel – naised neljas koht Merike
Lusbo, mehed kaheksas koht
Harry Lusbo ja 25.–32. koht Aigar Lusbo.
Tulistamine – naised – seitsmes koht Merike Lusbo, mehed
– kaheksas koht Harry Lusbo,
18. koht Aigar Lusbo.

Liis Grete Atonen – U20 Eesti
meistrivõistluste kuld.

Kergejõustik
Eesti talvised meistrivõistlused, Lasnamäe kergejõustikuhall – naised 400 meetri jooksu
neljas koht Liis Grete Atonen.
Naised 4x400 meetri teatejooks
– Audentese SK naiskonna
koosseisus 1. koht ehk kuldmedal Liis Grete Atonen. Palju õnne!
Eesti U23, U20, U18 vanuseklasside talvised meistrivõistlused, Lasnamäe kergejõustikuhall – M U20 3000 meetri jooksu kolmas koht Karl Mell. M U20
800 meetri jooksu 10. koht Karl
Mell. N U20 kolmikhüpe 10.
koht Kärt Roossaar. N U20 400
meetri jooksu 2. koht Liis Grete
Atonen. Palju õnne! N U20 800
meetri jooksu esikoht Liis Grete Atonen. Palju õnne! N U20
4x200 meetri teatejooks – Audentese SK naiskonna koosseisus esikoht Liis Grete Atonen.
Palju õnne! | Kaupo Kütt

Mälutreener
Tauri Tallermaa –
lugejate lemmik
Läinud aastal ilmunud raamatute seast valisid “Apollo” lugejad lemmikuks mälutreener
Tauri Tallermaa raamat “Ajulugu”.
Kas populaarsema raamatu auhind tuli üllatusena?
Täiesti ootamatuna tuli tunnustus “Apollo lemmik 2019”.
Eriti arvestades, kui palju raamatuid ühe aasta jooksul poodides pakutakse ja kuna minu
raamat jõudis olla kaupluselettidel veidi üle kuu aja, siis loota
või oodata kogu valiku ja hinnatud autorite seast sellist esiletõstmist, oli ilmselgelt utoopiline. Aga mulle meeldis raamatupoe turundusjuhi kommentaar mu raamatule: “Apollo enda lemmikuks sai Tauri Tallermaa raamat “Ajulugu”, kuna
hindame kõrgelt autori teemavalikut ning lugejale hõlpsasti
loetavaks tehtud käsitlusviisi.
Võibolla aitab see raamat pinget maha võtta ja lihtsustab lugejal orienteerumist enda elutelje aju arengus – kus parasjagu ollakse, kuhu suundutakse.”
Kui kaua raamatut kirjutasite?
2017. aasta sügisel küsiti kirjastusest Helios nii nagu muuseas, et millal ma raamatu välja annan. Otsisin oma algsed
ideed välja, tutvustasin neile ja
alustasimegi koostööd. Algus oli
üsna vaevaline. Mina rääkisin,
toimetaja kirjutas. Ühel hetkel
lugesin tema kirjapandut ja sain
aru, et pean kõik ise uuesti üle
kirjutama. Lõpp aga läks kiiresti tänu sellele, et kirjastus andis
raamatupoodidele teada, et mu
raamat jõuab poodidesse 27.november 2019.
Milline on raamatu seos Teie
igapäevatööga?
See raamat on otseselt seotud minu igapäevatööga, milleks on aju, mälu ja tähelepanu
teemadel esinemine ning koolitamine. Kuna ma ei jõua kunagi kõike ära rääkida, siis seepärast paningi raamatusse suurema osa oma teadmistest selles
osas, kuidas aju kujuneb ning
kuidas oleks mõistlik oma elu
selle järgi edukaks elada.
Kas raamatusse raiutuna võivad leida end inimesed, kes on
käinud teie juures koolitusel?
Raamat on jaotatud inimese
vanuse järgi peatükkideks, kus
kõik teooria on näitlikustatud
minu enda kogemustega. Kuna
minu elu on mõjutanud paljud
inimesed, siis on mõned nendest ka raamatusse jõudnud.
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Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 19.03.2020 otsus nr 6 Mäe tee T2
katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu 19.03.2020 otsus nr 7 Saurustemaa
teemapargi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
Kiili Vallavolikogu 19.03.2020 otsus nr 8 Kiili Vallavolikogu erakorraline otsus.
Kiili Vallavolikogu 19.03.2020 määrus nr 5 Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 “Kiili valla jäätmehoolduseeskiri” muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu 19.03.2020 määrus nr 6 Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 “Kiili valla eelarvest
sotsiaaltoetuse maksmise kord” muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu 19.03.2020 määrus nr 7 Kiili Vallavolikogu 17.03.2019 määruse nr 9 Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord muutmise määrus.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
25. VEEBRUAR 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 67 Ehitusloa väljastamine
ehitise (puurkaev) püstitamiseks Vainu, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus 68 Ehitusloa väljastamine
ehitise (sõidutee ja tänavavalgustuse) rajamiseks, Sarapiku tee ja Saaruste tee, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 69 Ehitusloa väljastamine
ehitiste (üksikelamud) püstitamiseks Kääri tee 30 ja
30a, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 70 Ehitusloa väljastamine
ehitise (puurkaev) püstitamiseks Tiidu, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 71 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Kangru tee 23, Vaela küla.
3. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 73 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Vaska tn 3, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 74 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Vaska tn 5, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 75 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Pargi tn 11, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 76 Ehitusloa väljastamine
ehitise (puurkaev) püstitamiseks Aruste-Jaani, Arusta
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 77 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Väljamäe põik 9, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 78 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Mõisaküla tn 41, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 79 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 3, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 83 Vaela külas Kangru tee
19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 89 Kiili alevis Uue-Matsi ja
Kiivi detailplaneeringu kehtestamine.
10. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 90 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saartevahe tee 1,
Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 91 Ehitusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Pikavälja tn 11, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 92 Ehitusloa väljastamine
ehitiste (suvila ja saun-kasvuhoone) lammutamiseks
ja ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Vambola tn 16,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 93 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Pikavälja tn 4, Vaela küla.

Vallavalitsuse korraldus nr 94 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Pikavälja tn 2, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 95 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Allika tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 96 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kullerkupu tn 21, Kangru
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 97 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Paju, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 98 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kivila tn 9, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 99 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kaare tn 2, Luige alevik.
17. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 106 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Aasavälja, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 107 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 64,
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 108 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 62,
Vaela küla.
KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
3. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 80 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Luige alevikus
Kirsi, Sarapuu, Männimetsa maaüksuste detailplaneering.
Vallavalitsuse korraldus nr 81 Katastriüksuse jagamine, Vareti.
Vallavalitsuse korraldus nr 82 Katastriüksuse jagamine, Vanatoa.
Vallavalitsuse korraldus nr 84 Korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine, Kaasiku tn 29, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 85 Korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine, Päikese tn 36, Luige alevik.
10. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 100 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Kurna tee T1, Veski tänav T3 ja Tehnika tänav T4.
Vallavalitsuse korraldus nr 101 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Veski tänav T6.
Vallavalitsuse korraldus nr 102 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Veski tänav T5.
17. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 109 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Kurna tee T2, Tõnumardi-Põdra tee T1,
Uuemaa tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 110 Katastriüksuste piiride
muutmine, Poti, Oda ja Tamme-Kangru tee T9.
Vallavalitsuse korraldus nr 111 Kohanime määramine,
Suure-Sahkari tee, Vana-Altoa tee, Vanatoa tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 112 Korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine Rõõmu tn 30, Luige alevik.
MUUD KÜSIMUSED
3. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse määrus nr 1 Õpilaste sporditoetuse
summa kehtestamine 2020. aastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 88 OÜ Kiili KVH nõukogu
liikme tagasikutsumine.
10. MÄRTS 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 105 Kiili Vallavalitsuse
29.11.2010 korralduse nr 657 “Kiili Vallavalitsuse infoturbepoliitika ja Kiili Vallavalitsuse infosüsteemi kasutamise korra kinnitamine” kehtetuks tunnistamine.

NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV.
VAELA KÜLAS KANGRU TEE 19, HINDREKU JA
EVARDI DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A,
23.03.–06.04.2020
Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud
OÜ, töö nr 06/18. Planeeritav maa-ala asub Harju
maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala
suurus on 145 744 m2. Planeeritaval maa-alal kehtib
Kiili valla üldplaneering ja Evardi 1 kinnistu detailplaneering (DP0153). Kiili Vallavolikogu 12.04.2007 otsus
nr 17.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste jagamine ja liitmine ümberkruntimise teel kaheks hoonestatavaks krundiks ja kaheks hoonete ehitusõiguseta krundiks. Kangru tee 19, Hindreku ja
Evardi katastriüksustest on ette nähtud ümberkruntimise teel moodustada neli krunti järgmiselt (vt Põhijoonis): üks ärimaa krunt, üks tootmismaa krunt, üks
maatulundusmaa krunt, üks transpordimaa krunt.
Krundil pos nr 1 kavandatud hoonete ehitisealune
pindala on kuni ca 36% ja krundil pos nr 2 kuni ca
20% planeeritud krundi pindalast. Käesolevas detailplaneeringus on hoonete lubatud suurim kõrgus kavandatud piirkonna äri-tootmishoonete keskmine, so
pos nr 1 kuni 14 m ja krundil pos nr 1 kuni 12 m. Lisaks
ka juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, heakorrastuse, haljastuse,
keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
ajavahemikus 23.03.–06.04.2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla
geoinfosüsteemis EVALD.
KANGRU ALEVIKUS VIIRPUU TN 1 JA VIIRPUU TN 3
DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK
KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 30.03.–
30.04.2020
Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr
1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus. Planeeringuala
suurus on ca 17 211 m2. Planeeritaval maa-alal kehtib
Kiili valla üldplaneering ja ehitusteatis nr
1711201/20906
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viirpuu
tn 1 ja Viirpuu tn 3 katastriüksuste jagamine viieks
elamumaa sihtotstarbega krundiks ja moodustatud
kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks korterelamu krunti ja kolm
üksikelamu krunti. Korterelamu krundile tohib ehitada
ühe kuni kahekorruselise korterelamu kõrgusega kuni
9,0 m, maksimaalne korterite arv ühes korterelamus
on 10 (pos. 1) ja 8 (pos. 2) ning korterelamukrundi
koormusindeks peab olema suurem kui 400 m2 / korter. Korterelamute puhul arvestada minimaalselt kaks
parkimiskohta ühe korteri kohta. Üksikelamu krundile
tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5
m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind
kuni 300 m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada
krundi piires. Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi ristumiskohas (km 6,089) tuleb kohaliku 3040320 Viirpuu tänavat laiendada kuni pos. 1 sissepääsuteeni (peale pöörderaadiuseid) 5 m laiuseks. Lisaks näha ette haljasri-

baga sõiduteest eraldatud 2 m laiune kergliiklustee
kuni Viirpuu tänav T2 krundini (30401:001:0419). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut
muutev seoses sellega, et ei moodustata kogu planeeritavast alast 15% sotsiaalmaa sihtotstarbega
krunti, kuna Kangru alevikus (Kullerkupu tn 10) asub
piirkonna lasteaed, mille kõrval asub 5,11 ha suurune
üldkasutatav maa, spordirajatiste ja terviseradadega.
Täiendava sotsiaalmaa krunti järgi pole vajadust ka
seetõttu, et uue kortermaja juurde on planeeritud rajada laste mänguväljak ning planeeringu alast 360 m
kaugusel, Pihlaka tn 6 KÜ-l, asub olemasolev üldkasutatav maa, samuti planeeringu ala naabruses olev
Viimsi metskond 55 maaüksus (katastritunnusega
30401:001:2359 ) on antud piirkonna rekreatsioon
ehk virgestusalaks.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
ajavahemikus 30.03.–30.04.2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla
geoinfosüsteemis EVALD.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA MÕISAKÜLAS TOMINGA JA TAMMETÕRU DETAILPLANEERINGU ESKIISI
AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 30.03.–30.04.2020
Detailplaneeringu on koostanud osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala
asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeritava maa-ala suurus on 38 009 m2. Planeeritaval
maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine.
Pos. 1 puhul on lubatud ehitada üks elamu (kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja kolm
abihoonet (kuni ühekorruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitisealuse pinnaga kuni 500 m2. Pos. 2
puhul on lubatud ehitada üks elamu (kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja kolm abihoonet
(kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m)
ehitisealusepinnaga kuni 700 m2. Lisaks lahendatakse
planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev.
Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu kohustus ning
kehtib reegel: üks elamu kahe ha kohta, kusjuures
piirdega võib piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni
ca 2000 m2. Kuna Tominga ja Tammetõru kruntide
pindalad on 19 005 m2, on käesoleva detailplaneeringu puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Tegemist on olemasolevate kruntidega,
mille sihtotstarve on elamumaa.
Üldplaneeringus on määratud, et hajaasustuses ja külades väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala
on detailplaneeringuta lubatud ehitada kuni 500 m2
ehitusaluse pinnaga elamuid ja selle juurde kuuluvad
kuni kolm abihoonet. Pos. 1 puhul on lubatud ehitada
üks elamu (kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja kolm abihoonet (kuni ühekorruseline ja
maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitisealusepinnaga kuni
500 m2. Pos. 2 puhul on lubatud ehitada üks elamu
(kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja
kolm abihoonet (kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ehitisealuse pinnaga kuni 700 m2.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kii-
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li Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
ajavahemikus 30.03.–30.04.2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
3. MÄRTS 2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 89 KIILI ALEVIS UUE-MATSI JA KIIVI
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused
OÜ, töö nr 536-DP. Planeeritav maa-ala asub Harju
maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala
suurus on ca 15,17 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib
Kiili valla üldplaneering.
Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Harjumaa Kiili valla Kiili alevi Sausti tee 4 (end. Matsi II)
katastriüksuse (kat. üksus nr 30401:001:0058, kinnistu reg. nr 3918902, sihtotstarve – maatulundusmaa 100%) osaline ja Kiivi katastriüksuse (kat. üksus
nr 30401:001:0858, kinnistu reg. nr 8926902, sihtotstarve – maatulundusmaa 100%) jagamine eraldi
uuteks katastriüksusteks ning moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe muutmine ning hoonestusalade ja hoonestustingimuste määramine kuni
kolmekorruseliste korterelamute, 2–3-korruseliste
(terrass) korterelamute ja ridaelamute ning üksikelamute ehitamiseks. Samuti määratakse tekkivatele katastriüksustele juurdepääsud avalikuks kasutuseks määratavatelt teedelt ning määratakse üldkasutatav maa. Sausti tee 4 katastriüksus (18 906
m2) planeeritakse kaasomaniku Tiina Lett (huvitatud isik 3) soovil ainult osaliselt, osa 1 (17 344 m2)
jääb maatulundusmaaks, osa 2 (391 m2) üldkasutatavaks maaks ning osad 3 (691 m2) ja 4 (480 m2)
transpordimaaks. Lisaks tehakse planeeringus ettepanek vähendada osaliselt maaparanduskraavi ehituskeeluvööndit 25-lt meetrilt 15-le meetrile.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
MITTEALGATAMISE TEADE
Kiili Vallavalitsuse 3.03.2020 korraldusega nr 80
“Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Luige alevikus Kirsi, Sarapuu, Männimetsa
maaüksuste detailplaneering” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH)
Kiili vallas Luige alevikus Kirsi, Sarapuu, Männimetsa
maaüksuste detailplaneeringule.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on väljakujunenud infrastruktuuriga piirkonda planeerida keskkonnasõbraliku tehnoloogiaga, keskkonda mittehäirivate väikeettevõtete ja heakorrastatud elamuala; kavandatavatele kruntidele piiride määramine; maa
kasutamise sihtotstarvete ja ehitusõiguse ulatuse
määramine; juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, heakorrastuse,
haljastuse, keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise
korraldaja on Kiili Vallavalitsus (aadress Nabala tee
2a, Kiili alev, tel 679 0260, e-post info@kiilivald.ee).
Detailplaneeringu kehtestaja on Kiili Vallavolikogu
(aadress Nabala tee 2a, Kiili alev). Detailplaneeringu
koostaja on Arhitektuuribüroo Akos OÜ (aadress
Paldiski mnt. 25, Tallinn 10612, tel 661 2246, e-mail
anu@akos.ee).
KSH hindamist ei algatata järgmistel põhjustel:
1. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta

planeeringus kavandatud mahus ehitiste rajamine
olulist negatiivset keskkonnamõju. Kruntidel toimuvaid tegevusi tuleb planeerida selliselt, et tegevustega kaasnevad võimalikud mõjud (eelkõige müra,
õhusaaste, vibratsioon) on väikesed ja nende ulatus
piirneb peamiselt oma krundiga. Planeeringu lahenduse saab anda selliselt, et kavandatav tegevus ei
kahjusta eeldatavalt inimese tervist, heaolu, vara.
2. detailplaneeringu menetlemise staadiumis ei ole
täpselt teada alal edaspidi toimuma hakkavad tootmis- ja äritegevused, mistõttu ei saa hinnata detailsemalt tegevustega kaasnevaid tagajärgi. Planeeringuga tuleb näha ette alale sellised tegevused, mis
olulisi negatiivseid mõjusid ei põhjusta või näha ette
negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed.
3. tootmishoonetele tuleb vallavalitsusele esitada
koos ehitusloa taotlusega rajatavasse ehitisse planeeritud tootmise tehnoloogiline kirjeldus selliselt,
et oleks võimalik kaaluda keskkonnamõju hindamise
vajadust.
4. valgustuse negatiivset mõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega ja tema tööaja reguleerimisega selliselt, et see ei põhjustaks valgusreostust, ei
häiriks piirkonna elanikke, liiklejaid teedel-tänavatel.
5. detailplaneeringus tuleb käsitleda 15 Tallinn-Rapla-Türi teelt ja Tallinna ringteelt lähtuvaid
mõjusid (suurust, ulatust). Planeeringuga tuleb anda selline lahendus, et eelpool nimetatud rajatistelt
lähtuvad negatiivsed mõjud (sh kumulatiivsed) ei
ületaks õigusaktidega kehtestatud norme. Vajadusel
tuleb näha ette piisavad leevendusmeetmed.
6. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu menetlemise käigus.
7. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike,
kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega
kehtestatud nõudeid.
8. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus. Õigusaktidega kooskõlas
toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist.
9. 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.
10. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
registreeritud jääkreostust ega mõnda keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaks kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid.
11. kinnisasja igakordsel omanikul on kohustus taluda avalikes huvides toimuva riigikaitselise tegevuse
tõttu tekkivaid ja kinnisasjale levivaid keskkonnahäiringuid, sealhulgas müra, põrutusi, vibratsiooni, suitsu jms.
12. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega
aladele ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt
kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub.
13. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse
kehtestatud nõudeid.
KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda tööpäevadel ja tööajal Kiili vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala tee 2a, tel 679 0260) ja Kiili valla elektroonilises dokumendiregistris.

ERAKUULUTUSED

Korstnapühkimisteenus
Tel 5333 0556
www.korstnahooldus.ee
Aastaringne ohtlike puude lõikus ja
hoolduslõikus. Väljaõppinud puudelangetajad parima hinnaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Tel 513 3458, info@
ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee

Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid, aparaate ja töömasinaid! Võib
pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust
ega kindlustust! Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei aegu! Tel 5457 5055

Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-katustevaheseinte-saunade-terrasside ehitus. Parketi,
uste, akende, liistude paigaldus ja muud
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 5306 1181. majapaberid@
gmail.com
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katuseredelite müük. Tel 503 8628
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks tel
+372 5821 6554 või www.lõõr.ee
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 raieteenus.
Tel 505 7786, www.puukirurg.ee
Langetame, hooldame puid ja freesime
kände just Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.com

Lp mesinikud! Luke vahavabrik vahetab
kärjepõhja 2,5 €/kg Tallinnas Marja 4D,
laupäeval, 4. aprillil kell 12.00–14.00.
Tel 5687 9660 Luca, 5645 2997 Anu

Miinimum kogus 15 tihumeetrit. Lisainfo
telefoni teel! Tel +372 5648 7816
Müüa Harjumaal Lilli külas, Anija vallas
elamumaa, neli krunti kokku 23 940
m2. Lisainfo tel 514 7886

Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70 l
kottidesse. Hind 5 €. Vedu tasuta. Tel
5341 1252
Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu on
tasuta! Tel 5383 9215
Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa maitsev Eesti toidukartul Laura, 30
kg võrkkotis. Hind 12 € kott, ostes korraga
kolm kotti või rohkem, 10 € kott. Kiili
vallas transport tasuta. Tel 5343 0025
Müüa muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt.
Tel 5395 3788
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345. E-post marek406@gmail.com
Müüa saetud, lõhutud küttepuud, toored ja
kuivad – lepp, sanglepp, kask. Kaminapuud
40 l võrgus (lepp, kask). Tel 509 6735,
halukuller.ee
Müüa segalehtpuu alates 44 €/rm, valge
lepp alates 44 €/rm, sanglepp alates 48
€/rm, kask alates 58 €/rm, saar alates 58
€/rm, metsakuiv alates 50 €/rm, +30 cm
lisandub 3 €/rm. Kontakt tel 5697 5216
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
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine ja puude
hoolduslõikus. Tel 5822 8154, www.
puulangetus.eu
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968

Lõikan hekki, saetööd aias, trimmerdamine. Tel 5554 7291

Müüa Harjumaal kolmemeetrist küttepuud
sanglepp ehk must lepp kohaletoomisega.

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja kaubikuid, võib remonti vajada! Tel 5309 2650
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan vene

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja
lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire
vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan tel 5618 8671 või seisevauto@
gmail.com

autode/mootorrataste osi. Tel 510 2349
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Pakun tööd puusepale, kes oskab käsitleda
freespinki, komplekteerida uksi-aknaid. Töö
asukoht Keila. CV või kirjeldus saata info@
nordtimber.ee või lisainfo saamiseks helista
5664 2025
Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad ja
küttesüsteemid. Tel 5552 8487
SMM Ehitus teostab järgmisi töid:
üldehitus, sisetööd, katusetööd, plekksepateenus ja terrasside ehitus.
Teostame lisaks septikute ja kanalisatsioonide paigaldust. Tel 5854 9195,
smm.ehitus@gmail.com

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016
Sõidukite kokkuost! Autoromude
kokkuost! Ostame ära Teie kasutult
seisva autoromu! Äravedu puksiiriga,
arvelt kustutamine! Tel 5552 2223

Teostame ehitus-, viimistlus- ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Pakume oma
klientidele kvaliteetset terviklahendust ja
usaldusväärset koostööd. Ehitusmehed OÜ,
tel 5343 1487, info@ehitusmehed.com
Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind
150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191
Õunapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra
kujundamine tugevaks ja viljakandvaks.
Hekkide pügamine. Okste äravedu. Tel
510 6830, aednik Lembit Lennuk
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, www.miltongrupp.
ee
Vannitubade ja korterite remont ning
viimistlus. Küsige pakkumist tel
525 7443, e-post info@
remontjaviimistlus.ee, koduleht www.
remontjaviimistlus.ee
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