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Kiilis on haigestumine madal
Meelika Lutter
perearst

Oma nimistu patsientidele
tuginedes võin öelda, et Kiilis
on haigestumus koroonaviirusesse pigem madal. Märtsis oli
teatud perioodil testimine piiratud ja võisime vaid kahtlustada mõnel inimesel viirust. Kui
testimise võimalused avardusid,
oleme teinud praktiliselt kõikidel viirustunnustega patsientidel ka COVID-19 testid, kuid seni on kõik olnud negatiivsed.
Tundub, et Kiilis jõuti õigeaegselt sulgeda nii kool, lasteaed
kui ka teised asutused. Suur osa
Kiili elanikest on käitunud vastutustundlikult, püsinud kodudes, oma lapsi ja noori hoidnud
kogunemiste eest. Järgitud on
kätehügieenireegleid, aidatud
vanemaid elanikke poe- ja apteegikäikudega – see kõik on
ilmselgelt vältinud nakkuse levikut vallas.
Kuna inimesed püsivad kodudes, siis on märgatavalt vähenenud haigestumus ka kõikidesse teistesse hooajalistesse
viirushaigustesse, sealhulgas
grippi. Samas ei tohi me veel
pikka aega valvsust kaotada. Koroonaviirus ei ole kadunud ei
Eestist ega maailmast. Meil ei
ole veel toimivat vaktsiini ega
ravi. Seetõttu on väga oluline
jätkata praeguste eriolukorra
reeglitega ka tulevikus, kui kaua
– ei oska ette näha.
NB! Just enne lehe trükkiminekut tuli teade, et ühe patsiendi proov osutus positiivseks.

Meie inimesed.
Eesliinil!
ga seonduvat väljakutset. 1.–22.
aprillini oli neid 351. Kiili vallas
registreeriti samal ajavahemikul 1 lähisuhtevägivallaga seotud juhtum, seega on olukord
selles osas olnud tavapärane.
Liiklusest kõrvaldame endiselt palju joobes juhte, võrreldes eelmise aasta sama ajaga on
kasvanud raskes või kriminaalses joobes tabatud juhtide arv.
Ainuüksi 2020. aastal on üle
Eesti joobes juhid põhjustanud
ligi 160 liiklusõnnetust, milles
sai viga üle kolmekümne inimese. See on väga kurb.
Ette on tulnud lausa olukordi, mil sõidukit peatades on juht
imestunult rikkumise põhjenduseks öelnud: “Arvasin, et te
liiklust enam üldse ei kontrolli!”, mis kindlasti ei vasta tõele.
Et eriolukorra ajal on politseipatrulle tavapärasest rohkem,
siis on registreeritud ka liiklusrikkumiste arv Kiili vallas kasvanud.

Oleme kuuel
päeval nädalas
soovijatele kättesaadavad

Lasteaias käib
kaheksa last

Taie Saar
Kiili Raamatukogu direktor

Maibi Rikker
Kiili lasteaia juhataja

Kiili lasteaia neljas majas on
kokku 368 lasteiakohta – seega
oleme suur lasteaed. Praegu
töötab nelja maja peale üks valverühm, kus igapäevaselt käib
kaheksa last – kõik nn eesliinitöötajate lapsed... Arvatavasti
see karantiin kestab 4. maist
edasi, nii et leidkem endas veel
jõudu kodus püsida ja lapsedki
kodus hoida.
Laste kohta pean ütlema, et
nemad tunnevad uues olukorras ennast väga hästi. Kuigi erinevast vanusest, on nad tegelikult kolme pere lapsed, lisaks
veel kaks last. Ja koos on nad
käinud karantiini algusest saadik. Ka on nende eest hoolt
kandmas erinevate rühmade
meeskonnad rotatsiooni korras
– see tähendab kaks õpetajat ja
abiõpetaja, lisaks kokatädi. Nii
et meie lapsed on hästi hoitud
– et väljas on head ilmad, saavad nad lisaks tubasele aktiivsele tegevusele palju ka õues olla.

Perearst Meelika Lutter.

Liiklusest kõrvaldame endiselt
palju purjus juhte
Enely Meho
piirkonnapolitseinik

Eriolukord on mõneti muutnud politseitöö fookust. Oleme
selle viie nädala jooksul enim
tähelepanu pööranud inimeste
teavitamisele ja eriolukorra
reeglite selgitamisele. Patrulle
on varasemast ligikaudu 30%
rohkem. Meie eesmärk on olla
nähtaval ja inimeste jaoks olemas. Politseile on Kiili vallas

abis ka abipolitseinikud ja noortekeskuse töötajad. Igapäevaselt
kontrollime meile teadaolevaid
kogunemiskohti, kaupluste
ümbrusi, parke ja muid avalikke rajatisi.
Noortega, on tõesti tulnud
rohkem rääkida. Kuna viiruse leviku alguses polnud veel päris
selge, missuguseid vanusegruppe see mõjutab, jäid noored sellest teemast pigem kaugeks.
Praegugi tänaval mängivate laste ja noortega vesteldes kumab
läbi nende seas leviv arvamus,
et säärased kogunemised pole
ohtlikud, kuna noored raskelt

haigeks ei jää. Aga paljud neist
elavad koos vanaemade-vanaisadega, kes kuuluvad riskigruppi.
Eriolukord on peredele ehk
stressirohkem kui tavapärane
igapäevarutiin, seega tuleb oma
vaimsele tervisele samuti tähelepanu pöörata ja leida viise
enese maandamiseks, olgu selleks sport, maalimine või mõni
rekreatiivne tegevus. Kui peres
pole asjad korras ja vajad abi,
tuleb igal juhul üritada esimesel võimalusel sellest politseid
teavitada. Harjumaal oli märtsikuus 438 lähisuhtevägivalla-

Raamatukogus toimib kontaktivaba laenutus alates 14.
märtsist. Info selle kohta on raamatukogu kodulehel www.kiiliraamatukogu.ee ja FB lehel.
Päev otsa tegeleme tellimuste
vastuvõtmise, raamatute väljaotsimise, pakkimise ja laenutusriiulile panemisega. Tagastuskasti tagastatud raamatud
paneme eraldi seisma või desinfitseerime. Inimesed on uue
olukorraga hästi kohanenud,
probleeme pole olnud. Kui kõik
teised kultuuriasutused on suletud, siis raamatukogud pakuvad endiselt oma põhiteenuseid.
Vähemalt Kiili Raamatukogu
pakub – on ka neid raamatukogusid, mis on täielikult suletud.
Seega oleme otsekui eesliini
töötajad, kuuel päeval nädalas
soovijatele kättesaadavad. Kui
esimesel kriisinädalal olid inimesed šokis ja raamatute lugemine ei tulnud mõttessegi, siis
järgnevatel nädalatel on laenutusi olnud enam-vähem sama
palju kui tavaolukorras. Rõõmustab, et inimesed soovivad

meile jõudu ja tervist, keegi
poetas isegi vitamiinikarbi. Näeme iga päev, kuidas väärtustatakse lugemist. See on meeldiv
ja annab meile jõudu.

Telefonikõnede
arv on suurenenud
Ann Vahtramäe
sotsiaaltöötaja

Eriolukord on toonud kaasa
veidi teistmoodi töötegemise.
Töö maht ei ole eriolukorras
suurenenud, pigem on maht samal tasemel eelnevate aastatega. Kodanike vastuvõttu ei toimu ning kodukülastusi ilma erilise vajaduseta me praegusel
ajal ei tee. Koduteenuste pakkumine jätkub ka eriolukorra ajal.
Eakatele mõeldud päevakeskus
on suletud.
Kodanikud pöörduvad meie
poole rohkem telefoni või
e-posti teel, kuna vallamajas kohapeal vastuvõttu ei toimu. Telefonikõnede arv on küll suurenenud kui tavaliselt, aga kodanikel on ka teisi küsimusi, mitte ainult tulenevalt eriolukorrast või abivajadusest.

Kanalisatsioonis
rohkem jäätmeid
Andro Ennok
Kiili VHK juhatuse liige

Klienditeenindus on meil suletud, töö käib kaugtöö vormis,
nõupidamised ja suhtlus toimub
telefonitsi ja e-kanaleid pidi.
Operaatorid on valves ja jälgime kaughaldusest ÜVK süsteemi toimimist. Lisateenused ning
klientidega kokkupuude on viidud minimaalseks, osutame ainult kriitilisi lisateenuseid, kui
on ohus veevarustuse jätkumine kliendile. Positiivne on see,
et inimesed on olnud muudatuste suhtes mõistvad.
Mõningad plaanis olnud
torustike tööd oleme veidi siiski edasi lükanud.
Veidi on muret tekitanud see,
et viimasel ajal on kanalisatsiooni sattunud asju, mida ei tohiks sinna kindlasti visata nagu
hügieenivahendid, pakendid, riideesemed ja muud mittelagunevad jäätmed, samuti hanguv,
ummistusi tekitav toidurasv.
Kuigi tänaseks pole kanalisatsioonist nakkuse saamise kohta kinnitusi, on laboratoorsed
uuringud näidanud, et viirus püsib mõnda aega elusana ka reovees.
Kuna ummistusi on tekkinud
ja on olemas risk, et selle tulemusel võib tekkida reostus nii
tänavatel kui ka inimeste kodudes, siis palumegi oma klientidel olla eriti hoolsad eriolukorra ajal ja prügi kanalisatsiooni
mitte visata.
Jätkub lk 2
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Kiili vald eriolukorras
Üleriigilise eriolukorra kehtestamise algusest on käesoleva lehe ilmumise ajaks möödas
umbes 50 päeva. Oleme saavutanud omamoodi rutiini, esimesel hetkel ehmatusega tühjaks
tehtud poeriiulitest on nüüdseks vaid mälestus.
Suurem osa meist on uudse
situatsiooniga harjunud, aga
loomulikult on muutunud ka
käitumisharjumused. Käsi pole
ilmselt kunagi nii korralikult
pestud, tuttavale kätt andma ei
kipu keegi, desovahend on enamikul nii kodus kui autos ja mõnel isegi mask ees.
Tuleb kiita
Kiili valla elanikke tuleb kiita, sest mingeid probleeme, millele politsei või päästeamet
oleks tähelepanu juhtinud, ei
ole praktiliselt esinenud. Absoluutne enamus inimestest peab
2+2 reeglist kinni, poejärjekorras hoitakse vajalikku distantsi,
apteeki sisenetakse siis, kui eelmine ostja on väljunud, noorte
kogunemisi ei ole täheldatud
jne.
Võimalik, et siin mängib kaasa ka meie valla teatav eripära
– ligi 75% inimestest elab eramajades või ridaelamutes, kus
on võimalus olla ka omas aias,
igaühe personaalne ruum on
sellevõrra suurem. Meil ei ole
olnud vajadust spetsiaalsete
patrullide tänavale saatmiseks,
nagu seda on tehtud Loksal või
Keilas; noortekeskuse töötajate, abi- ning vahel ka pärispolitseinike märkusi on alati kuulda
võetud.

muti e-kanaleid kasutates. Võetakse vastu taotlusi, antakse
välja ehitus- ja kasutuslube, menetletakse detailplaneeringuid;
sotsiaalosakond tegeleb abivajajatega loomulikult ka silmast
silma.
Elu on küll pisut teistsugune,
aga teenused on endiselt tagatud. Samamoodi on kaks korda
peetud vallavolikogu istungeid,
kuna olulised otsused vajavad
paratamatult tegemist; selleks
olemas on nii Skype kui Volis,
samuti digiallkirjastamise võimalus oma seisukoha kinnitamiseks.

Kriisikomisjoni töö
Kiili valla kriisikomisjon on
pidanud oma kokkusaamisi esmaspäeviti Skype'i teel ning
meie päevakavasse kuulub alati ülevaade sellest, milline on
olukord valla allasutustes – koolis, lasteaias, vee-ettevõttes jne.
Algselt rakendatud meetmed
on osutunud igal pool piisavalt
tõhusaks ning vallaelanike käitumine nende järgmimisel vastutustundlikuks, mistõttu peale ühe päris alguses ilmnenud
positiivse diagnoosi pole rohkem nakatunuid, keda võiks Kiili vallaga seostada. Infot nakatunute kohta omavalitsuse täpsusega teada ei anta.

Kiili valla elanikke tuleb kiita, sest mingeid
probleeme, millele
politsei või päästeamet
oleks tähelepanu juhtinud, ei ole praktiliselt
esinenud.
Ka välismaalt saabumise tõttu algselt karantiini määratud
inimesed on tänaseks selle ammu läbinud ning uusi pole lisandunud. Asutuste igapäevase toimimise tagamine on loomulikult esitanud palju uusi väljakutseid, aga ilmselt keegi ei eeldagi, et kriisiolukorras saab elu
jätkuda täpselt samasugusena
kui varem.
Siinkohal eriline tänu kooliõpetajatele, kes on silmapaistvalt kiiresti ja efektiivselt suutnud ümber orienteeruda ning
võtta kasutusele kõik need tead-

LÕKKE TEGEMINE ja JÄÄTMETE ÄRAVEDU
Kiili Vallavalitsus tuletab elanikele meelde, et igasuguse
lõkke tegemisel peab lähtuma tuleohutuse seadusega kehtestatud nõuetest (rohkem infot Päästeameti kodulehelt).
Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimuste korral võib helistada päästeameti infotelefonil
1524.

NB! Ära põleta lõkkes puude ja põõsaste lehti, okkaid, käbisid, kokku riisutud kulu ja niidujäätmeid, sest need on
biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed.
Sellistest jäätmetest vabanemise võimalused:
1. Biolagunevad haljastujäätmed tuleb üle anda korraldatud jäätmeveo õigust omavale jäätmevedajale AS-le Eesti Keskkonnateenused. Selliste jäätmete äravedu tehakse ajavahemikul 1. aprillist kuni 30. novembrini. Äraantavad jäätmed peavad olema pakitud kuni 200 liitri suurustesse pealt suletud läbipaistvatesse kilekottidesse ning ei
tohi sisaldada muid jäätmeid. Kilekottide äravedu tuleb
vedajalt tellida (saata e-kiri tallinn@keskkonnateenused.
ee või helistada tel 1919). Kotid tuleb paigutada vedajaga
kokkulepitud asukohta. Nende jäätmete äravedu on praegu tasuta. Läbipaistvaid kotte saab vajaduse korral osta
ka jäätmevedajalt.
2. Biolagunevate jäätmete üleandmise kohustust ei ole juhul, kui neid kompostitakse nõuetekohaselt omal krundil.
3. Kiili valla elanikelt võtavad aastaringselt biolagunevaid
aia- ja haljastujäätmeid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni
kuus 100-liitrilist kotitäit) vastu ka Tallinnas asuvad järgmised jäätmejaamad: Pääsküla ja Rahumäe.

Vallavanem Aimur Liiva.

mised ja oskused, mida paljude
aastate jooksul on Tiigrihüppe
ja hiljem HITS-a koolituste käigus omandatud. Mõnevõrra
teistsugune elu on olnud lasteaednikel, kes tavapärasel viisil
on saanud tööd teha paar päeva kuus, aga kellele me oleme
püüdnud ja püüame ka edaspidi leida muud rakendust, mis
kogukonnale kasu toob.
Kui kooli vaates on eesootav
kevad ja suvi enam-vähem selged (välja arvatud lõpueksamitega seonduv), siis lasteaia rütm
kujuneb paratamatult tavapärasest teistsuguseks. On tõenäoline, et paljud täna sundpuhkusel olevad lapsevanemad peavad sel suvel töötama ning see-

tõttu on vajadus ka suurema
lasteaiateenuse järele.
Püüame antud küsimusele
läheneda paindlikult ja kui
eriolukord lõppenuks kuulutatakse ning üldised asjad pisut
selginevad, saab lasteaed teha
küsitluse ja täpsemaid plaane
seada. Senikaua, kuni kehtib
eriolukord, palume endiselt kõigil neil, kel vähegi võimalik, lapsi lasteaeda mitte tuua.
Maskides õpetajad ja eelkooliealised lapsed, keda pidevalt
desinfitseeritakse, ei ole praktikas ellu viidav olukord.
Vallavalitsuse töö pole katkenud
Kiili Vallavalitsus töötab sa-

Terviseamet andis hiljaaegu teada, et
perearst Aunini nimistule on määratud
asendaja, kelleks on dr
Anna Melnikova. Ta
alustab tööd 1. maist
ja esialgu samades
ruumides.
Anname endale täiel määral
aru, et maailm on muutunud,
majandusolukord sealhulgas
ning vanas rütmis ei ole võimalik eriolukorra lõppedes edasi
minna. Ilmselgelt tekib vajadus
negatiivse lisaeelarve järele ja
esmajoones teatud investeeringud teedesse ja teistesse taristuobjektidesse tuleb edasi lükata.
Enne aga, kui hakata otuseid
tegema, tuleb ära oodata otsuste tegemiseks vajalikud sisendid, eelkõige info maksulaekumiste ja töötute kohta. Riik lu-

bab kriisituge ka Kiili vallale, seda kinnitas peaminister 17. aprilli Skype'i kohtumisel volikogu esimehe, vallavanema, koolijuhi ja sotsiaalosakonna juhatajaga.
Igaühele peaks olema selge,
et jätkusuutlikku tulevikku ei
saa rajada üksikute ja ühekordsete abipakettide najale. Kiili
valla eelarvepositsioon on hetkel tugev, põhitegevuse kulude
finantseerimine ning laenude
teenindamine on tagatud. Oleme headel aegadel kogunud reserve ning ajanud konservatiivset eelarvepoliitikat, mis on
nüüd suureks abiks.
Uus perearst, uued ruumid!
Terviseamet andis hiljaaegu
teada, et perearst Aunini nimistule on määratud asendaja, kelleks on dr Anna Melnikova. Ta
alustab tööd 1. maist ja esialgu
samades ruumides, kus praegugi patsiente teenindatakse. Uue
arstiga hakkavad koostööd tegema nii praegune pereõde Maris Hakman kui ka aastaid varem
sama nimistu juures olnud pereõde Ellen Rööp.
Teine uudis puudutab uusi
perearstikeskuse ruume, kuhu
nii teine Kiili perearst dr Melika Lutter kui dr Melnikova oma
praksistega tulevikus kolivad.
Hange viidi läbi märtsikuus ning
tänaseks on ehitajale ruumid
töödeks üle antud. Tööd algavad
lähiajal ning kauaoodatud keskuse valmimise tähtaeg on septembrikuu esimene pool.
Jääge terveks! | Aimur Liiva,
vallavanem

Meie inimesed. Eesliinil!
Algus lk 1

See on üks tõeliselt õpetlik aeg
Külli Joonson
IsisMedical OÜ juhatuse liige

Oleme justkui mitme tule vahel. Ühelt poolt püüame Euroopast ning mujalt raskendatud
tarnetingimustel saada Covid19
reagente ja muid tarvikuid haiglatele, teiselt poolt sammu pidada haiglate kasvanud tellimiskogustega. Kolmandalt poolt
peame tagama meditsiiniliste
analüsaatorite tõrgeteta töö.
See tähendab meie töötajate paratamatut haiglate külastamist.
Endise arstina peab tegema
palju ette selgitustööd viirustest, maskide ja muude kaitsevahendite kasutamisest aga ka
rahustama inimesi.
Kogen suuremat kokkuhoidmistunnet.
Pakume abi – kus vaja! – ja
oleme ka ise saanud abi. Eriti tänan Kiili ettevõtet Estko. Kui ei
peaks muretsema oma lähedas-

te ja töötajate tervise pärast,
oleks see üks tõeliselt õpetlik
aeg!

Aastalõpukontserti ei tule
Kalev Vaidla
Kiili Kunstide Kooli direktor

Kiili Kunstide Koolis on õppeprotsess kulgenud nii normaalselt, kui praeguse eriolukorra tingimustes võimalik.
Muusika ja kunstiosakonnas jätkuvad tunnid osaliselt reaalajas
(skype, facebook messenger
jms) ning osaliselt koduste ülesannete näol.
Beebikooli ja ettevalmistusklassi õppetöö on peatatud, kuna nende läbiviimine e-vahenditega ei ole lihtsalt teostatav.
Konkursid, esinemised, näitused jms ühistegevused oleme pidanud paraku enesestmõistetavalt ära jätma.
Algul oli e-õppega kohanemine raske nii õpetajate kui õpilaste jaoks. Tundub, et praeguseks on saavutatud hea rutiin

ning enamus muresid on saanud lahenduse – seda kinnitas
ka tagasisideküsitlus õpetajatele ja lastevanematele.
Esineb veel juhuseid, kus
mõni õpilane ajutiselt “ära
kaob”, kuid ka need küsimused
leiavad ikka jooksvalt lahenduse.
Nagu ikka, siis on õpilasi, kellele e-õpe sobib päris hästi ning
samuti on neid, kes edeneks palju jõudsamalt kontakttundides.
Loodame sellele, et 15. maist
jõustuvad leevendused eriolukorrale, mis võimaldaksid meil
vähemalt osaliselt kontaktõppe
taastada. Kui leevendusi ei tule,
siis jätkame kooliaasta lõpuni
e-õppes.
Sõltumata leevenduste tulekust mai keskel on selge, et sel
aastal ei saa me kindlasti korraldada traditsioonilist aastalõpu kontsert-aktust ning ka teisi esinemisi, mis meie majas
traditsiooniliselt kevadeti aset
leidnud on.
Ka lõpetajate piduliku aktuse peame ära jätma.

Loodame leida siiski mingi
lahenduse, mis võimaldaks kooli lõpetajate jaoks oma õpingutele meeldejääv punkt panna.
Maikuus toimuma pidanud eksamid ja muud hindelised esinemised oleme praegu planeerinud õppeaasta päris lõppu
(mai lõpp-juuni algus). Kas need
saavad toimuda kooli saalis või
tuleb need sooritada e-vahendeid kasutades, selgub siis, kui
on selge, millised nõuded koolidele mai lõpuks kehtestatud
on.
Kiili Kunstide Kooli koolivaheaeg on õpilaste jaoks meie
poolt vaadates tavaline – tunde
ei toimu ja õpilased harjutavad
kodus pilli ning tegelevad kunstitöödega.
Beebikoolis ja ettevalmistusklassis õppetasu loomulikult
ei võeta. Ülejäänud õppijatel vähendati lähtuvalt eriolukorra tekitatud raskematest majanduslikest oludest lastevanemate
toetuseks aprillist õppetasu 50%
| Meie inimestega eesliinl oli e-kontaktis Ülo Russak

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 646 2215. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
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Kogukonnad kõnelevad
Ehk jäigi mööda kontinente konnates ja maailmas rännates vähe aega omaenda küla ja kodukandi tarvis. Kiili leht palus meie külaseltside eestvedajatel kõnelda, mis kodukandis tehtud, tegemisel ja tulevikus teha plaanitakse.

Külade ümarlaud ärgitab kogukondi
Maarika Nimmo
Kiili külade ümarlaua liige
Kiili vallas tegutsevad mitmed aktiivsed ja tublid kogukondade ühendused. Mõned neist tegutsevad juba pikalt ning omavad külaelu
edendamisel väga palju kogemusi. Samas on meil ka kogukondi ja seltse, kelle tegevus alles hakkab hoogu koguma. Lisaks on Kiili vallas
mõned head näited ka erinevaid kogukondi ühendavatest ettevõtmistest – näiteks toimuvad traditsioonilised ja populaarsed Kiili vallarahva sportmängud ning kohvikutepäev “Külast külla”.
Kiili külade ümarlaud kutsuti kokku selleks, et kogukondade vahelist läbikäimist ning kogemuste vahetamist aktiivsemaks muuta. Kuna kogukondade esindajate kogemused on erinevad ning kindlasti leidub võimalusi edaspidise koostöö edendamiseks ja edasiarendamiseks, leidsime, et selline niinimetatud ümarlaua vormis läbi käimine annaks hoogu Kiili kogukondade arengule. Ümarlaual saavad külaseltsid ja kogukondade esindajad jagada oma seniseid kogemusi ja rääkida nii oma tegemistest kui ka tulevastest plaanidest. Lisaks annab see võimaluse õppida teiste headest kogumustest, noppida ideid ning ühtlasi jagada teistega ka võimalikke ohu- ja murekohti.
Ümarlaud kogunes esimest korda jaanuaris 2019. aastal. Ümarlaual on osalenud Kiili valla külade aktiivsete seltside ja kogukondade
esindajad ning samuti ka kohaliku sporditegevuse edendajad ning Kiili Rahvamaja esindaja. Lisaks tavapärastele kohtumistele on külade ümarlaud käinud külast külla, et tutvuda kohalike tegemiste ning toimetustega. Seni on külade ümarlaua omale külla kutsunud Vaela ja Kangru. Järgmine külaskäik oli planeeritud Nabalasse, kuid see sõltub nüüd eriolukorra jätkumisest. Edasi on plaanis Paekna, Sõmeru, Luige ja Lähtse. Väga ootame ümarlauaga liituma ka Kiili keskuse inimesi/kogukondi, kes alles otsivad väljundit ja koostegemine
on alguses.
Teiste kogemustest õppimine ja tegemistest kuulmine on olnud osalistele nii huvipakkuv kui ka innustav. Lisaks annab see võimaluse edasiste koostöövõimaluste otsimiseks ning ühiste plaanide tegemiseks. Samuti loodame, et saame koostegutsemise pisikut jagada
ka nendesse kogukondadesse, kus see tänaseni tagasihoidlikum või alles alguses on. Sellega seoses on meil ka üleskutse – kui on veel
huvitatuid, kes sooviks külade ümarlaua töös kaasa lüüa, palun sellest märku anda maarika.nimmo@kiilivald.ee.
Kindlasti on sel aastal kriisist tulenevalt paljudel kogukondadel vaja plaanidesse muudatusi teha ja paljud üritused tuleb kas edasi lükata või hoopis ära jätta. Aga samas tuleks just nüüd pead kokku panna ja uusi lahendusi välja mõelda. Andke märku ja asume koos mõtlema!

Nabala
Nabala MTÜ
Möödunud aastal korraldasime juba traditsiooniks saanud jaanipäeva, mis meelitas kokku inimesi kogu vallast ning kujunes väga meeleolukaks. Esmakordselt korraldasime jaanipäeval kahe inimese puusaagimise võistluse, mis võeti rahva poolt hästi vastu.
Korraldasime eelmisel suvel üle mitme aasta jälle perepäeva, mis
jäi osalejate arvu poolest küll pigem tagasihoidlikuks, kuid üritus
oli sellele vaatamata meeleolukas ning tegevusrohke. Toimetamist
leidus nii pere pisikestele kui ka suurtele.
Sellel aastal oleme planeerinud samuti jaanipäeva ning perepäeva korraldada, kuid eriolukorda ning viimaseid arenguid arvestades ei ole kindel, kas üritusi korraldada saame. Eks seda näitab
aeg. Samuti oleme aktiivselt toimetamas külaplatsil, et seda juba
ette valmistada erinevate ürituste korraldamiseks tulevikus.

Kangru
Merje Einmann
Kangru külaseltsi liige

Kangru tähistas eelmise suve lõpus külaseltsi 15. aastapäeva toreda suvepeoga. Läksime talvepuhkusele teadmisega, et kui suusahooaeg läbi, siis hakkame jälle koos toimetama.
Suusatada saime talve jooksul tubli paar päeva, asi seegi. Rohkem oli tubaseid tegemisi, naised tantsisid rahvatantsu ja mehed
käisid saunas, lastele tegime korra teatrit ka, nii see talv mööda sai.
Aga kevad tuli sellel aastal teisiti, paljud jäid tööle kodukontorisse. Kodukontori rõõm on see, et ei pea hommikul vara bussi peale
minema või siis Viljandi maantee ummikus istuma ning lõuna saab
veeta terrassil päikest nautides. Kangru rahval on rõõm sellest , et
ümbruskonnas on palju ilusaid metsaradu, saab nautida ka imelisi loojanguid Raku järve ääres, rõõmu pakub sinilillesinine metsaalune. Metsas jalutades võtab nii mõnigi kangrukas kaasa kilekoti ja
korjab hooletute poolt maha visatud prahi üles. Tubli tegu, sellel
kevadel ühist koristuspäeva ei tule aga nii saab igaüks oma panuse anda, et ümbruskonna paigad puhtamad oleksid.
Nõmmekad tegid Raku kanti aprillis orienteerumisraja , kellel
huvi sai lähiümbruses perega vahvalt aega veeta, nii mõnigi pere
avastas enda jaoks toreda ühise liikumisviisi.
Ehk augustis saame korraldada ka meie traditsioonilise lastepäeva ürituse, ootejärjekorras on Kiili valla “Külast külla” ürituste
raames peetav Kangru päev ning ühe toreda külapeo tahaksime ka
maha pidada. Aga hetkel unistame ikka tasa ja targu ning suuri plaane ei tee. Kui liikumine jälle pisut vabam, on plaanis avada laste
mänguväljak ning korpvalli ja rannavolleväljakud. Üritustega esialgu ootame ja loodame, seniks naudime oma koduaedade tärkavat ilu ning ümbruskonna loodust ning liikumisvabaduse annab lähiümbruse superhea kergliiklusteede võrk, vastavalt soovile saame
valida Kiili, Luige, Uuesalu ja Tallinna suuna aga hetkel ikka oma
perega ja 2+2 reegleid järgides.

Vaela
Heret Annus
MTÜ Vaela Külaselts juhatuse liige
Vaela külaseltsil täitus tänavu aprillis juba üheteistkümnes tegutsemisaasta.
Selle ajaga on tagasihoidlikust, mõnekümne elanikuga Vaela külakesest saanud valla suurim küla. Ja mõned toredad traditsioonid
on meiega kaasas käinud seltsi tegevuse algusest peal, näiteks meie
populaarsed suvised Vaela küla peod ja kevadised ning sügisesed
talgupäevad.
Erinevate edukate projektide abiga oleme valmis teinud mitu
mänguväljakut lastele ja loonud toredaid ajaveetmise võimalusi
suurematele.
Üheks meie visiitkaardiks on Vaela Külaleht, mida oleme ainsa
Kiili küla ja kogukonnana välja andnud kaks korda aastas juba aastast 2013.
Meie suurim au ja uhkus on muidugi Vaela Terviserada, mis valmis tänu Leader-programmi toetusele ja koostöös Kiili vallaga. Täna saame öelda, et see terviserada teenib vägagi oma eesmärki, kuna igal aastaajal ja iga ilmaga on seal palju nii spordihuvilisi kui
metsanautlejaid.
Sellest innustatuna sai veidi enam kui aasta tagasi asutatud ka
MTÜ Vaela Spordiselts. Spordiseltsi toel ning üheskoos elanikega
on rajal tänaseks läbi viidud päris mitu vahvat spordiüritust. Alates eelmisest kevadest on koos käinud jooksukool. Spordiseltsi suurem eesmärk on koondada erinevad valla jooksuüritused üheks sarjaks, kutsuda Kiili lapsed, noored ja vanemad aktiivselt aega veetma, liikuma ja olema sportlikud.

Sõmeru

Paekna
Marek Vainola
Paekna külaseltsi liige
MTÜ Paekna Külaselts on loodud septembris 2018 aastal. Selle
lühikese aja jooksul oleme suutnud üksjagu palju ära teha. Paekna
piirkond on ühinenud Eesti Naabrivalvega turvalise keskkonna tagamiseks. Kiili vallavalitusega on sõlmitud kokkulepe ja külaseltsile on antud kasutada vallale kuuluv kinnistu mis kujundatakse
külaplatsiks-mänguväljakuks. Kiili valla poolt on MTÜ-de toetamise projektist saadud toetusi mille abil käesoleval suvel mänguväljak valmibki.
KOP-programmist on taotletud lipumasti ja pargipinkide soetamiseks raha; vastust küll veel ei ole, aga me loodame positiivsele otsusele
Käesoleva aasta kevadel ehk lähiajal püstitakse külaseltsi infotahvel, mis tänapäevasel kiirel internetiajastul on muutumas üheks
küla sümboliks.
Möödunud aasta Kiil valla kaasava eelarve ideevõit tuli samuti
Paekna Külaseltsile ja mille tulemusel rajatakse rattamaja (selle
kohta on varasemalt Kiili lehes artikkel juba ilmunud).
Juba üle 10 aasta on toimunud Paekna järve jooksud, mida üritame ka selle aastal sügisel korraldada.

Kristiina Bernhardt
fotovõistluse korraldaja
Sõmeru küla bussipeatus rõõmustab külaelanikke juba mõnda
aega ning täidab lisaks oma põhiülesandele ka kunstisaali funktsiooni. Nii said bussiootepaviljoni seintele mullu üles pandud fotod külaelanikest sellistena, nagu
neil on kombeks volbrit tähistada.
Loodus tegi aga oma töö ja pleegitas näituse peagi nähtamatuks.
Tänavu antakse peatuse seinad küla noorema põlvkonna kasutusse ja nii kuulutati talvel välja Sõmeru küla laste ja noorte fotokonkurss “Elu parim värk üldse nagu...”, mis andis noortele päevapiltnikele võimaluse lahtiste silmadega ringi vaadates parim värk
kaadrisse püüda või toredad seigad hoopiski oma telefonide ja arvutite arhiividest välja otsida. Konkursile saadeti kokku 13 tööd,
mis näitasid, et elu parim värk võib olla suvi ja sport, talv ja lumememmed, aga eriti äge värk on Sõmeru küla loodus oma loojangute, lillede, lumehärmatise ja vulisevate ojadega.
Praegusele eriolukorrale kohaselt jääb
näituse avamine viiruse taandumist ootama, kuid maailma eesrindlike muuseumide ja galeriide eeskujul avame noorte talentide fotonäituse virtuaalselt Sõmeru küla veebilehel.
Huviline skaneerib QR-koodi ning saab
ainulaadse elamuse osaliseks.
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Mihkel Saare Puukool eraldus
Hansaplantist
“Läinud aastal toimus Hansaplanti jagunemine, mina jätkan Mihkel Saar Puukooli nime
all, Indrek Naudi aga aianduskeskuse ja endise nimega Hansaplant,” kõneleb omanimelise
puukooli omanik Mihkel Saar.
“Hansaplant loodi 1997. aastal. Selle kaubamärgi all tegutses varem ka Hansaplanti puukool, kus kasvatati ette põõsaid
ja okaspuid, siis tuli juurde jaemüük ja sellest kasvas välja
Hansaplanti aianduskeskus,
mille osanikeks olid Indrek Naudi ja mina,” meenutab Hansaplanti ajalugu Mihkel Saar, kes
ka Hansaplanti ajal tegeles taimede ettekasvatamisega. “See
töö on mind alati paelunud,”
näitab puukooli omanik kilega
kaetud tunnelmaju, kus 1,5
hektril on kasvamas ligi 200 000
taime
Ka puukool on muutunud. 10
aastat tagasi lõpetati põõsaste
ja okaspuude kasvatamine, keskenduti püsililledele ja roosidele. Eelmise aasta kevadel jagunes siis Hansaplant OÜ, omanikud otsustasid ärid lahutada.
Lahkuti sõpradena
“See polnud mingi hetkeemotsioonil tekkinud otsus. Viis
aastat valmistasime seda protsessi ette. Kumbki osanikest sai
selle, mis oli tema huviks. Hansaplanti taimekasvatuse osa
töötab edasi Mihkel Saare Puukoolina, Indrek Naudi jätkab

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD MAIS

KOMMENTAAR
INDREK NAUDI, HANSAPLANT OÜ JUHATUSE LIIGE
Ettevõtete jagunemine ning oma ärisuuna arendamine on ettevõtluse
üks positiivne osa ja loomulik protsess. Täpselt nii juhtus ka Hansaplandi jagunemisel, peale mida fokusseerib ja arendab Mihkel Saare
Puukool ettevõtet taimede kasvatamisele ning kõrge kvaliteedi ja jätkuvalt hea sortimendi tagamisele. Vaieldamatult on selle tootmisettevõtte puhul tegemist kõikide Eestis tegutsevate puukoolide lipulaevaga ja täissortiment puukoolis kasvatatavaid tooteid on võimalik soetada hooajal Hansaplant Aianduskeskusest. Täpselt samuti on Hansaplant peale jagunemist oma tegevuse suunanud 100% jaemüügile
ning e-poe teenuse ja “taimed/aiakaubad lihtsalt koju – üle Eesti”
arendusele. Oma olemuselt on tootmine ning jaemüük väga erinevad
ärivaldkonnad, mis eeldavad erinevaid otsuseid, taustsüsteeme ja isegi persoone. Seetõttu on kahe ettevõtte omavaheline pragmaatiline
toimimine ning ka läbisaamine väga hea ja pealegi kasulik mõlemale.

Mihkel Saar ettekasvavatud roosiistikutega.

Hansaplanti aianduskeskusega.
Tootmine ja müük on nüüd lihtsalt lahus,” räägib Mihkel Saar,
kelle klient ka Hansaplant edasi on. “Meie koostöö on lausa
surepärane. Meie taimedest
suurim valik on ikka siin, Hansaplantis,” lisab ta. Ka Mihkel
Saare Puukool ise piirneb Hansaplanti keskusega, nii et väravgi on neil üks.
Kui omanik paneb puukoolile oma nime, tähendab see, ta
peab kindel olema: minu nime

Erakogu

alt tuleb vaid kvaliteetkaup.
“Eks see nii ongi,” kinnitab
Mihkel Saar, kelle puukool varustab püsikute ja roosidega
kõiki Eesti suuremaid aianduspoode. “Ja ega kõik ettekasvatatu Eestimaale ära mahugi, kolmandiku turustame Soome,”
rõõmustab Mihkel Saar, kelle
deviisiks on alati olnud – ka kõige nõudlikum klient peab tema
kasvatatud taimedega rahule
jääma.
Aastaringselt töötab puukoo-

lis kuus inimest, hooajal ehk kevadel, mil tuleb rohkem taimi
ette anda, on ka inimesi rohkem.
Ja kõik ikka kodukandist, Kiili
vallast või lähiümbrusest.
Püsililli kasvab aiandis 350
erinevat nimetust, roose on
poolsada. Millised sellest ilust
on aga enimnõutavad, populaarsemad?
“Lilli ostetakse silmadega.
Ostetakse seda, mis antud hetkel on ilus,” ei taha Mihkel ühtegi lille teisele eelistada. Emadepäeval tuleb suur roosivalik
müüki. Mais kasvab sortiment
üldse kõvasti suuremaks.
Hollandi talv ja hea kevad
“Hea kevad on aednikule. Ja
Hollandi talv oli, pehme,” kõneleb Mihkel Saar tänavusest aastast. Ja Hollandit ei maini ta ilmaaegu – sellelt lillede kodu-

maalt tulevad Kiili noored silmatud roosiistikud, mis siis siin
suuemaks kasvatatakse ja põhiliselt juunis kauplustesse saadetakse. Siis on taimed ostjaile
kõige atraktiivsemad.
Kui kõik kurdavad majanduskriisi üle, siis Mihkel Saarel on
oma arvamus: “Ehk mõni pikk
puhkusreis jääbki ära, selle asemel ostetakse hoopis koju rohkem lilli. Et silmailu oleks, mis
kurbuse ära viib.”
Kodus Mihkel Saar lilli ei kasvata. “Ainult” 300 rodo on tal
aias ajast, mil rododendronid
olid aednikule hobiks. “Ei taha
koju tööd jah kaasa viia. Töö
juures saan taimedega nii palju
tegeleda, et kodus pigem ei tegele. Rododendronid nõuavad
väga vähe hooolt,” kõneleb Mihkel Saar nendest uhketest lilledest.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Kiili Vallavalitsus teatab, et
avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on
tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada nende iseseisvat toimetulekut ja võimalusi osaleda ühiskonnaelus.
Toetatakse järgnevaid tegevusi:
• liikuvuse parandamiseks
(eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja ja eluruumi vahelise
käigutee kohandus, kaldtee,

ukskünnise paigaldus, ukse automaatika paigaldus jne);
• hügieenitoimingute parandamiseks;
• köögitoimingute parandamiseks.
Taotlusi saab esitada kuni
05.06.2020 e-postile info@kiilivald.ee või postiaadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald,
Harjumaa 75401. Taotluse vorm
on leitav Kiili valla kodulehelt.
Taotluse kohustuslikud andmed: taotleja (kohanduse saaja) andmed; taotleja seadusliku
esindaja andmed, kui taotleja on

alaealine või piiratud teovõimega; kohandatava eluruumi andmed; kohandamise vajadus ja
probleemkohad. Koos taotlusega esitatakse: koopia taotleja
isikut tõendavast dokumendist;
koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist; koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri); eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole
eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühis-

kasutuses olevaid ruume.
Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus. Vastavaks
tunnistatud taotlusele võtab
taotleja hinnapakkumised ja
esitab need Kiili Vallavalitsusele hiljemalt 30.06.2020. Vallavalitsus esitab hiljemalt
31.07.2020 koondtaotluse Riigi
Tugisüsteemi Keskusele, kes
teeb otsuse kohandustöid rahastada.
Taotlusvooru rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

meetmest “Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine”.
Küsige julgelt lisainfot ja abi
taotlemisel: Ann Vahtramäe, tel
679 0265, e-post ann.vahtramae@kiilivald.ee, Merili Adamson, tel 679 0245, e-post merili.adamson@kiilivald.ee.
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Helga Mäe
Joann Lello
Vaike Sillanurm
Hilje Kivimäe
Saima Noormets
Evi Kivisalu
Lehte Kööp
Salme Nurmberg
Siiri-Maie Ronimois
Helme Kask
Ilme Põldsaar
Alida Veskimäe
Eeva Kalda
Tiit Närmann
Aime Põldsalu
Liis Jurak
Jaak Laidla
Valli Muravjova
Gali Škubel
Krista Gilts
Dmitri Neruš
Hilju Valler
Leili Uudre
Allan Jõenurm
Irina Järv
Rita Kasak
Ants Kreek
Toivo Käige
Tõnis Laks
Aino Org
Viktor Petrov
Vladimir Petrov
Maie Säde

MEIE VALDA SÜNDISID
• 14. märts Aleksandra Pajupuu,
palju õnne, Liana Laur ja Aivar
Pajupuu!
• 18. märts Rasmus Ross, palju
õnne, Reelika Sooba ja Raido
Ross!
• 23. märts Oskar Paalberg, palju
õnne, Jelizaveta ja Ero Paalberg!
• 4. aprill Rosetta Anette
Põldsalu, palju õnne, Kairit Kesamaa ja Siim Põldsalu!
• 17. aprill Philip Haltunen, palju
õnne, Veronika ja Ivari Haltunen!

Paar sõna
lemmikute vaktsineerimisest
Kehtiv eriolukord seab piirangud ka meie iga-aastasele kasside-koerte vaktsineerimisele.
Üritust ei ole plaanis päriselt ära
jätta, aga toimumise aeg on ebaselge.
Endiselt kehtib seadus, et
kassid-koerad peavad olema
vaktsineeritud marutaudi vastu
intervalliga mis ei ületa 24
kuud. Ka on viimasel ajal leidnud kinnitust teated koerte ja
kasside katkuviiruse levikust.Tegemist on mõlemal juhul viirushaigustega, mida annab vaktsineerimisega vältida.
Kui marutaudi vaktsiini tehakse üle aasta, siis kompleksvaktsiini tuleb süstida igal aastal. Arvestades antud olukorda
võiks loomaomanik kaaluda loomaarsti koduvisiiti. Helistage,
leiame sobiva aja ja kaitseme
lemmikuid.
Tervist teile ja lemmikutele
soovides loomaarst Heli Suits,
tel 504 1060.
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Spordiperekond Atonenid: peaaegu 200
maratoni ning muidki jookse
Kätlin ja Meelis Atonenil koguneb kahe peale veidi üle 190
läbitud maratoni. Seega ulatub
jooksude kuninga pikkus veidi
üle 8100 kilomeetri. Kui lisada
ema, isa ning laste muudki distantsid, on läbitud tublisti rohkem.
Kiili Leht vestles sportliku
perekonna pea Meelis Atoneniga. Vastasid ka abikaasa Kätlin
ning lapsed.
Kuidas jõudsite just maratonijooksu juurde? Võib-olla tasunuks proovida lühemate distantsidega?
Meelis Atonen: Tegelikult on
mu peamine spordiala siiski
orienteerumine. Kui nõukogude armeest koju sain, oli kõva
tahtmine sporti teha. Orienteerujatel, suure mahuga harjutajatel, oli aga kombeks hooaja alguses või lõpus vormi kontrollimiseks maratoni joosta ja alla
kolme tunni aeg oli näitaja. Nii
ma 1988. sügisel, pool aastat
peale uuesti treenima hakkamist, Vändras maratoni starti
läksin. Oma esimese maratoni
katkestasin, tagantjärele tarkuses tahtejõuetusest. Vaatasin, et
eesmärk (aeg alla 2.49 )pole
enam reaalne ja tulin maha. Aga
aasta hiljem olin targemana
Vändras uuesti stardis ja sain
kenasti hakkama kui tuli lõpuaeg 2.48.28. See katkestamine
ongi mu maratonidelt ainsaks
jäänud.
Eks ma noorpõlves jooksingi
ikka lühemaid maid, aga pikamaajooks meeldis kõige enam,
olin seal ka edukam, sest loomulikku kiirust mul pole. Ka
orienteerumine oma tollases
formaadis pika vastupidavusalana ei soodustanud selle kiiruse
treenimist. Mis seal salata: Enn
Sellik ja Toomas Turb kodutanumal ning Lasse Viren põhjanaabrite juures olid suured innustajad.
Wikipedia väidab, et oled tänavuseks aastaks läbinud 188 naratoni. Kas see on Eesti rekord?
Tegelikult oli eelmise aasta
lõpuks koos 189 maratoni. Taht-

sin tänavus 200-maratoni juubelit tähistada, ent pean ilmselt
edasi lükkama.
Eesti rekordi suhtes olen
“poisike.” Selle kogumiga peaks
ma pingereas kuues olema,
maestro Rein Pärnal on hetkel
joostud 575 maratoni. Samas
ega ma pingereaks maratone
kogu, mina naudin maratoni kui
protsessi. Lähed kohale, trehvad
tuttavaid, tekib fiiling, siis jooks
ise, kus igakord on midagi, mis
meelde jääb ja pärast jooksu see
sumin... Ega seda ei kirjeldagi,
seda peab kogema.
Kas ja kui palju praegune
eriolukord treeninguid ning ettevalmistust mõjutab?
Viimane maraton oli mul eelmise aasta oktoobris Frankfurtis. Talv jäi seekord kuidagi vahele. Lastel olid võistlused ja siis
ma lükkan enda huvid tahapoole. Pidingi nüüd aprillis jooksma Järve metsas ja Londonis. Ja
mais veel neli ehk Vändra, Tartu maastiku, Helsingi ja Stockholmi maratonid. Aga sinna see
läks.
Minusuguse rahvasportlase
treenimist eriolukord halvemuse poole kindlasti mõjutanud ei
ole. Reisimist äriga välismaale
ei ole, kuna tööasju ajan kodukontorist suuremalt jaolt ja ka
pere logistilised ülesanded on
ära kukkunud, siis see annab
palju lisaaega. No muid ahvatlusi ka pole, saab vahest kohe
mitu korda päevas end liigutama vedada.
Kas mõni maraton on ka Kiili
vallas läbitud?
Seda kahjuks mitte. Küll olen
maratoni jooksnud naabrite juures Saku vallas. Samuti Keilas ja
Tallinnas.
Kui pikk on ühe täismaratoni
järgne taastumine?
Tippmehed kosuvad kuid.
Minagi nooruses, kui spordis ka
saavutamine mulle oluline oli,
liiga tihti maratoni ei jooksnud
ning valisin maratoni muu hooaja võimalustest lähtudes. Nooremana, eelmisel sajandil, ei

saanud ma üldse aru, miks minna maratoni lihtsalt läbima. Kui
alla kolme tunni ei saa, siis pole ju mõtet, mõtlesin. Kuskil
neljakümneselt tekkis teine hingamine, hakkasin nautima protsessi ja nii võib ka mitu nädalavahetust järjest 42,195 meetrit
läbida. Ei pea end ribadeks
jooksma, võtad mõnuga, ehkki
lõpus “sureb” maratonis igaüks,
nagu ütles legendaarne Frank
Shorter, 1972. olümpiavõitja.
Distants teeb ikka oma töö.
Abikaasa Kätlin on vist valinud
lühemad maad? Vähemalt Internet näitab niimoodi.
Meelis Atonen: Tegelikult on
Kätlin ikka ka maratone jooksnud. Tal on neid lihtsalt pisut
vähem joostud ehk viis hetkel.
Aga ta on palju noorem ka.
Kätlin Atonen: Mina jooksen
erinevaid distantse. Jooksuhuvi
algas proosaliselt, ma tüdinesin
stardi- ja finišialal Meelise ootamisest. Lihtsam oli ise jooksma minna. Esimese maratoni
jooksin täiesti juhuslikult. Läksime juunis 2017 Stockholmi,
kus Meelis tookord maratoni
joosta ei saanud. Ta oli värskelt
jalaluu murdnud ja kaksikuid
ootas minimaraton. Maratonieelsel päeval uurisin, kas Meelis saaks enda numbri mulle
ümber registreerida. Keegi perest võiks ju võimaluse ikka ära
kasutada. Ümberregistreerimine ei olnud võimalik, aga Meelis sai mind kirja panna ja nii ma
oma esimese maratoni läbisingi. Treeninud ma enne olin, läksin rahulikult jooksma ja nii see
esimene maraton läbitud saigi.
Peale seda olen igal aastal samas ja ka Berliinis maratoni
kaasa teinud.
Suuremad võidud ning tipptulemused?
Meelis Atonen: Maratonis on
minu parim 2.39.42 ja poolmaratonis 1.12.25. Sellised tublid
harrastaja ajad. Eesti meistrivõistluste medaleid mul ette
näidata ei ole, aga esikümnesse
olen tulnud, nii noorteklassides
kui ka täiskasvanute seas, nii

Kätlin ja Meelis Atonen omavalitsuste suvemängudel enne orienteerumisdistantsi.

jooksus kui orienteerumises.
Orienteerumise Ilvesteatel olen
kolmanda koha meeskonnas
jooksnud ning Jõudi meistriks
tulnud. Ma olingi orienteerumises parem teatejooksudes, seal
tekkis teine feeling. Aga see kõik
tubli harrastajana, muude asjade kõrvalt. Nüüd pole mul tulemused ammu enam olulised,
ehkki enda parima tahad ju ikka välja panna.
Lapsed Liis Grete ja Hans Erik,
kas vanemate eeskuju oli nii
nakkav, et valisite ka jooksud?
Liis Grete Atonen: Mingis
mõttes eeskuju kka mängis rolli. Hakkasin väiksena käima nii
peotantsu- kui mudilaste kehalise ettevalmistuse treeningutel
ja mõlemad meeldisid. Eks sealt
see spordipisik tekkis. Hiljem,
kui ka tulemused hakkasid tulema, läks kõik loomulikku rada
pidi. Kaheksanda klassi eel loobusin tantsimisest, sest topelt
võistluskoorem hakkas segama
ning langetasin otsuse rohkem
meeldinud kergejõustiku ning
jooksmise kasuks.
Meelis Atonen: Meil on kodus reegel, et ühes liikusmisringis või treeningul peab laps käima. Hans Erik ei armastanud
kooli ajal üldse saavutussporti,
käis treenimas, aga võiistlustel
ei osalenud. Gümnaasiumi lõ-

pus tekkis järsku huvi ja ülikooli ajal tegeles ta sprindiga ning
kaugushüppega. Liis Grete tahtis juba lapsena kõigist kiirem
olla. Muud alad ja mitmekesine
ettevalmistus on Audentese
Spordklubist tulnud.
Liis Grete on ikka tublisti
spordile pühendunud. Oma vanuseklassis on ta vabariigi
meistriks tulnud paarkümmend
korda, lisaks veel ports teist värvi medaleid. Vanuseklassi meistriks on ta tulnud jooksudstantsidel 400, 1500 ning ka 400
meetri tõkkejooksus ja teatejooksudes. Vanuseklassi medaleid mõned jooksudes, aga ka
mitmevõistluses, lisaks teatejooksudes. 4x400m teatejooksus tuli ta sel talvel juba Eesti
täiskasvanute meistriks. Liis
Grete on osalenud ka oma vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel ning Euroopa noorte olümpiapäevadel. Suurimaks
võiduks võib ilmselt pidada Balti matši võite. Sealt ka lisaks
mitmed esikolmikukohad. Sel
aastal lõpetab Liisu gümnaasiumi ja tänu sportlikele tulemustele ning heale õppimisele on
tal juba koht Tartu ülikoolis, eks
seal tuleb nüüd ka lõplik alavalik spordis teha.
Liis Grete Atronen: Kindlasti on plaanis ülikooli ajal sportimist tipptasemel jätkata, ala-

Liis Grete 400 meetri tõkkejooksus mullusel Eesti U20 meistriErakogu
võistlustel.

valik seisab ees sügisel.
Millised Hans Eriku põhilised
tegevused spordis?
Meelis Atonen: Nagu enne
öeldud, tegeles tema sprindi ja
hüpetega. Tänaseks on ta aktiivsest treenimisest treeneri käe
all taandunud, tegeleb harrastusspordiga ja käib korra aastas
ümber Viljandi järve jooksul teisi pereliikmeid kiusamas.
Noorem tütar Anna Mia on
õe moodi, tema peab juba treeningpäevikut ja tahaks aga võistelda. Treenib hoolega ja ei suuda erinevate alade vahel valida.
Aga esimesed võidud on tal juba olemas, suurematest saavutustest on ta aastaid Stockholmi minimaratonil esikuuikusse
jõudnud.
Mattias Siim on pisut oma
suurema venna moodi, sest ega
tema ka võistelda ei taha.Tema
lemmikala on sootuks ujumine.
Seal tunneb ta end kui kala vees.
Kaksikute puhul näitavad lähiaastad kui tublisti nad spordile pühenduda soovivad. Sundida ei saa, vanemate soov väga ei maksa, sest millegi saavutamiseks peab inimene ise tahtma. | Allar Viivik, allar@harjuelu.ee
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mistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Kaasiku tn 29, Luige alevik.
VOLIKOGU OTSUSED
Vallavalitsuse korraldus nr 138 Ehitusloa
Kiili Vallavolikogu 16.04.2020 otsus nr 9
väljastamine ehitise (suvila) laiendamiÜldplaneeringut muutva Lähtse külas
seks ja ümberehitamiseks elamuks Marsi
Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu tn 12, Luige alevik.
vastuvõtmine ja avalikustamise korraldaVallavalitsuse korraldus nr 139 Vaela külas
mine.
Kesk-Vaela tänav T2 ja lähiala detailplaKiili Vallavolikogu 16.04.2020 otsus nr 10
neeringu kehtestamine.
Vaela külas Saare maaüksuse detailpla21. APRILL 2020
neeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 142 ProjekteeKiili Vallavolikogu 16.04.2020 otsus nr 11
rimistingimuste määramine detailplaneeKiili Vallavolikogu 19.03.2020 otsuse nr 8
ringu olemasolul ehitusprojekti koostami“Kiili Vallavolikogu erakorraline otsus”
seks, Kiili tehnopargi detailplaneeringu
muutmine.
täpsustamine.
Kiili Vallavolikogu 16.04.2020 määrus nr 8 KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED, 24.
Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr
MÄRTS 2020
12 “Kiili Vallavalitsuse palgajuhend” muut- Vallavalitsuse korraldus nr 122 Isikliku kamise määrus.
sutusõiguse seadmine, Heina põik, KasteVALLAVALITSUSE OTSUSED
heina tn 20, Kasteheina tänav T1, KullerEHITUS- JA PLANEERIMISALASED
kupu tänav T5, Kullerkupu tänav T10, ViirKÜSIMUSED, 24. MÄRTS 2020
puu tänav T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 115 Projekteeri- 31. MÄRTS 2020
mistingimuste määramine ehitusprojekti
Vallavalitsuse korraldus nr 124 Sepamäe
koostamiseks Väike-Sobliku, Piissoo küla. tee T2 sundvalduse seadmine Elektrilevi
Vallavalitsuse korraldus 116 ProjekteeriOÜ kasuks. Vallavalitsuse korraldus nr 125
mistingimuste määramine ehitusprojekti
Isikliku kasutusõiguse seadmine, Andrese
koostamiseks Tuulevälja, Sõmeru küla.
tänav T1 ja Pargi tänav T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 117 Projekteeri- Vallavalitsuse korraldus nr 126 Katastriükmistingimuste määramine detailplaneesuste jagamine ja piiride muutmine, Pääringu olemasolul ehitusprojekti koostami- su ja Farminiidu.
seks, Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikaväl- 7. APRILL 2020
ja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täp- Vallavalitsuse korraldus nr 135 Isikliku kasustamine.
sutusõiguse seadmine, Sepamäe tee T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 118 Projekteeri- Vallavalitsuse korraldus nr 136 Katastriükmistingimuste määramine detailplaneesuste sihtotstarbe määramine.
ringu olemasolul ehitusprojekti koostami- 14. APRILL 2020
seks, Tohvri maaüksuse detailplaneeringu Vallavalitsuse korraldus nr 140 Katastriüktäpsustamine.
suse jagamine, Sausti tee 4 ja Kiivi.
Vallavalitsuse korraldus nr 119 Projekteeri- 21. APRILL 2020
mistingimuste määramine detailplaneeVallavalitsuse korraldus nr 143 Katastriükringu olemasolul ehitusprojekti koostami- suse jagamine, Uus-Kase.
seks, Lageda kinnistu detailplaneeringu
MUUD KÜSIMUSED, 24. MÄRTS 2020
täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 123 HankekoVallavalitsuse korraldus nr 120 Ehitusloa
misjoni moodustamine.
väljastamine ehitise (üksikelamu) püstita- 31. MÄRTS 2020
miseks Kesk-Vaela tn 56, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 129 HankeplaaVallavalitsuse korraldus nr 121 Ehitusloa
ni kinnitamine.
väljastamine ehitise (üksikelamu) püstita- 15. APRILL 2020
miseks Kesk-Vaela tn 58, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 141 Kiili Güm7. APRILL 2020
naasiumi töökorralduse muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 130 Ehitusloa
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEväljastamine ehitise (üksikelamu) püstita- GA SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITmiseks Eespõllutaga, Sookaera küla.
SUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.
Vallavalitsuse korraldus nr 131 Ehitusloa
väljastamine suvila lammutamiseks ja elamu püstitamiseks Meremehe tn 4, Luige
19.03.2020 KIILI VALLAVOLIKOGU OTalevik.
SUSEGA NR 7 SAURUSTEMAA
Vallavalitsuse korraldus nr 132 Ehitusloa
TEEMAPARGI DETAILPLANEERINGU KEväljastamine suvila lammutamiseks ja ela- HTETUKS TUNNISTAMINE
mu püstitamiseks Kaasiku tn 27, Luige
Detailplaneeringu on koostanud projekalevik.
teerimisbüroo Dialoog OÜ (töö nr
Vallavalitsuse korraldus nr 133 Ehitusloa
DP15/108).
väljastamine ehitise (päikeseelektrijaam)
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonpüstitamiseks Sausti tee 45, Sausti küla.
nas, Kiili vallas, Sausti külas. PlaneeringuVallavalitsuse korraldus nr 134 Ehitusloa
ala suurus on 7,98 ha.
väljastamine ehitise (aiamaja) püstitamiDetailplaneeringu eesmärk oli Sausti küseks Sausti tee 6a, Kiili alev.
las Konga katastriüksuse (katastritunnus
14. APRILL 2020
30401:001:2344) sihtotstarbe muutmine
Vallavalitsuse korraldus nr 137 Projekteeri- 100% maatulundusmaast (011; M) 40%

Kiili vallavalitsus teatab

ühiskondlike ehitiste maaks (016; Üh) ja
60% üldkasutatavaks maaks (017; Üm)
ning Konga katastriüksusele Saurustemaa
teemapargi rajamine. Saurustemaa oleks
olnud perepark, mille atraktsioonide hulka
kuuluks õppekeskus keskkonnahariduse
projektide ning õuesõppe tundide läbiviimiseks. Õppekeskusesse oli plaanitud püsi- ja rändnäitused mesoliitikumi ajastu
kliimast ja maakoore muutustest, kivististest, taimeliikidest jpm. Samasse hoonekomplekti kuuluksid ka veel siseseikluspark, mis teenindaks külalisi ka talvisel
perioodil ning pargi teenindamiseks vajalikud toitlustuse ja muud olmeruumid.
Planeeringuga oli kavandatud kinnistutele
teemapargile vajalik hoonestus koos toetavate rajatistega, sh parkla. Lisaks lahendati planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
14.04.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 139 VAELA KÜLAS KESK-VAELA TÄNAV T2 JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringu on koostanud Optimal
Projekt OÜ, töö nr 299.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 14,67 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneeringja Nurga, Lagemaa, Väljaääre,
Pikavälja, Ääre ja Lepiku II (DP0146).
Detailplaneeringu eesmärk vastavalt algatamise korraldusele on Vaela külas Kiili
vallas 14,67 ha suurusel maa-alal olevate
kruntide ümberjagamine, millest 20 krunti
on elamumaa sihtotstarbega, neli transpordimaa sihtotstarbega ja üks üldkasutatava maasihtotstarbega. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused,
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline lahendus. Üldkasutatava maa krundi suurus on planeeritud vähemalt 15%
planeeritavast alast. Moodustatavatele
elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus paariselamute (viis
krunti) ja ridaelamute (15 krunti) ehitamiseks.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal
või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA LÄHTSE
KÜLAS KÄÄRI TEE 1 JA KÄÄRI TEE 3 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA
TEE 2A, 11.05.–14.06.2020
Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 3328 m2.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja Rätsepa maaüksuse detailplaneering (Kiili Vallavolikogu 12.09.2000
otsus nr 29).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
olemasoleva elamumaade jagamine ning
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolevad elamumaa sihtotstarbega krundid (2 tk) neljaks eraldiseisvaks
üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus
kummalegi ühe elamu (kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja ühe
abihoone (kuni ühekorruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 220 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili
valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a,
Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 11.05.–
14.06.2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal
või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
16. APRILL 2020 KIILI VALLAVALITSUSE
KORRALDUSEGA NR 10 VAELA KÜLAS
SAARE MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
Detailplaneeringu koostajat pole algatamise hetkeks määratud.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 3,52 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja Saare ja Tominga kinnistute detailplaneering (DP0158).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on Saare katastriüksuste jagamine transpordimaa sihtotstarbega ja ühiskondlike
ehitiste sihtotstarbega kruntideks ning
moodustatud kruntidele ehitusõiguse
määramine. Kavandatavale ühiskondlike
ehitiste sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõiguse kokku kuni kuue hoone
püstitamiseks. Lubatud on ehitada kuni
kahekorruselised lasteaia hooned kõrgusega kuni 9,0 m ja abihooned kõrgusega
kuni 4,5 m (ehitisealune pind kokku kuni
5000 m2). Lisaks planeeritakse pargi ja
reisi parkla vähemalt seitsmele masinale
ja jalgratastele. Detailplaneeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu
elluviimiseks.
Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili
valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud
järgmistel põhjustel:
1. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja
maakasutusest, ei põhjusta planeeringus
kavandatud mahus ehitiste rajamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Kruntidel

toimuvaid tegevusi tuleb planeerida selliselt, et tegevustega kaasnevad võimalikud mõjud on väikesed ja nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga;
2. keskkonnatingimustega arvestamine on
eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse
§ 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus;
3. planeeringus tuleb kajastada Kurna-Tuhala teelt ja Kurna teelt lähtuvaid mõjusid
(müra, õhusaaste, vibratsioon), nende
suurust ning ulatust;
4. planeeringuga tuleb näha ette alale tegevused selliselt, et olulisi negatiivseid
mõjusid ei põhjustata. Vajadusel näha ette negatiivsete mõjude vähendamiseks
piisavad leevendusmeetmed. Õigusaktidega kooskõlas toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist;
5. avariiolukordade esinemise tõenäosus
on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
6. detailplaneeringus tuleb kajastada
meetmeid ohutuse tagamiseks Maksima
logistikakeskusest lähtuda võivate negatiivsete mõjude (näit. avariide) korral;
7. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu menetlemise
käigus;
8. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning
alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaksid kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid;
9. tegevusi tuleb alale planeerida selliselt,
et ei kaasneks olulisel määral soojuse,
kiirguse, lõhna ega vibratsiooni teket. Valgustuse negatiivset (valgusreostust) mõju
tuleb vähendada valgustuse suunamisega
selliselt, et see ei häiriks liiklejaid teedel,
tänavatel ega piirkonna elanikke;
10. 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;
11. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise
väärtusega aladele ja/või kaitsealustele
objektidele eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub;
12. planeeritaval alal kavandatud tegevused ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel,
ehitamisel ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
13. planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terviseameti poolt esitatud märkustega ja ettepanekutega.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal
või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
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ERAKUULUTUSED

MÜÜK
Eterniit-laineplaatide müük. Kevade soodus
-45%! www.1eterniit.ee. E-post
info@1eterniit.ee. Tel 508 4828
Katuseredelite müük. Tel 503 8628
Müüa Harjumaal kolmemeetrist küttepuud
sanglepp ehk must lepp kohaletoomisega.
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 kandiline puitbrikett 130 € /
1000 kg, ümmargune puitbrikett
auguga 150 € / 1000 kg, premium
pellet 6 mm ja 8 mm 190 € / 960
kg. Veovõimalus. Tel 504 0304

Müüa killustik, liiv, kruus, täitepinnas, freesasfalt, haljastusmuld, vundamendi tagasitäide
kuni 20 t korraga, soodsalt kohaletoomisega!
Tellimine telefoni teel eesti ja vene keeles.
Tallinn-Harjumaa. Tomz. E-post tomz@hot.
ee. Tel 5805 7676
Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu on
tasuta! Tel 5383 9215
Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362

Müüa loomasõnnikut 7 t / 150 €, 15 t /
220 €, mulda, täitepinnast, liiva ja
killustikku. E-post taluaed@hot.ee. Tel
5697 1079
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 nii väiksemas kui ka suuremas
koguses soodsa hinnaga koroonaviirusevastane pihustatav desinfitseerimisvahend (vedelik)! Vedelik hävitab 80
% efektiivsusega COVID-19
koroonaviiruse ning ka bakterid ja
hallitused! Tallinna-Harjumaa piires
kohaletoomine hinna sees! Tel
5623 9904

Müüa saetud, lõhutud küttepuud, toored ja
kuivad – lepp, sanglepp, kask. Kaminapuud
40 l võrgus (lepp, kask). halukuller.ee. Tel
509 6735
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. E-post
marek406@gmail.com. Tel 522 7345.
Müüa sauna- ja suitsuahjud. Tel 505 4355
Müüa soodsalt korras diivan ja kaks
pehmet tooli (pruun samet) ning tasuta
ära anda elutoa sektsioon – pikkus
3200, kõrgus 1650, asuvad Saue linnas.
Tel 513 8430

Müüa sega lehtpuu 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. Tel 5697 5216
Müüa toored küttepuud – lepp 42 € / rm,
sanglepp 45 € / rm, saar 50 € / rm, kask
55 € / rm. Metsakuiv okaspuu 48 € / rm.
Kogus alates 7 rm, transport hinna sees.
Tel 5551 8498
Voodrilaua (värvitud), põrandalaua, tuulekasti, terrassi- ja saematerjali müük. Vedu üle
Eesti tasuta. www.espuit.ee. Tel 5373 1117

OST
Autode kokkuost Harjumaal. Uuri
omaauto hinda. www.auto-hoov.ee. Tel
5819 0200

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

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja
lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire
vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või tel
5618 8671

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

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016

Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834

Sõidukite kokkuost! Autoromude
kokkuost! Ostame ära Teie kasutult
seisva autoromu! Äravedu puksiiriga,
arvelt kustutamine! Tel 5552 2223

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

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. E-post majapaberid@gmail.com.
Tel 5306 1181
Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-katustevaheseinte-saunade-terrasside ehitus. Parketi,
uste, akende, liistude paigaldus ja muud
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid,
aiad, terrassid, plaatimine, fassaadi ja katuse
survepesu ja värvimine, parketi, looduskivi
paigaldus. Silvar. E-post ehitusmehedharjumaal@gmail.com. Tel 5894 4537

Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel
5557 9399
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee
või tel +372 5821 6554
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas
ja korralik, tehtud töö kohta väljastan
nõuetekohase akti. E-post kuldnoop@
gmail.com. Tel 5689 0125
Langetame, hooldame puid ja freesime
kände just Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte www.
puumehed.com, tel 5626 3857

Liuguksed ja garderoobid. Köögid. Hinnad
soodsad, garantii. E-post liuguksed@
kallion.net. Tel 502 9075
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. www.
puuhooldaja.ee. Tel 5551 2104
Ohtlike puude langetamine ja puude
hoolduslõikus. www.puulangetus.eu. Tel
5822 8154
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334

Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed
ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist.
www.epopaigaldus.ee. Tel 5620 6899
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute
ümbruses. Helista ja küsi lisa. Tel
5399 3595
Teostame ehitus-, viimistlus- ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Pakume oma
klientidele kvaliteetset terviklahendust ja
usaldusväärset koostööd. Ehitusmehed OÜ.
E-post info@ehitusmehed.com. Tel
5343 1487
Vannitubade ja korterite remont ning
viimistlus. Küsige pakkumist. www.
remontjaviimistlus.ee. E-post info@
remontjaviimistlus.ee. Tel 525 7443

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
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. Aednik
Lembit Lennuk. Tel 510 6830
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. www.miltongrupp.ee. Tel
5352 9476

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

In Memoriam

LAIDI KOPPEL
1.08.1950–24.03.2020

In Memoriam

ASTA AAS
22.02.1931–16.04.2020

In Memoriam

PEETER
OIDEKIVI
06.02.1951–19.04.2020
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Seoses Kiili gümnaasiumi laiendusega
otsib Kiili Varahalduse SA uuest
õppeaastast oma kollektiivi
puhastusteenindajaid!
Tööülesanded
• puhastustööde
teostamine
Nõudmised kandidaadile
• vastutus- ja kohusetunne
• ausus
• töötahe
• korrektsus ja puhtus
• positiivne ellusuhtumine

Kasuks tuleb
• eelnev töökogemus
sarnasel ametikohal
• eelnev töökogemus
põrandahooldusmasinaga

Ettevõte pakub
• väljaõpet
• kaasaegseid
töövahendeid
• stabiilset töötasu
• positiivset töökeskkonda
• puhkuse võimalust suvel
Tööle asumise aeg kokkuleppel
Töötasu kokkuleppel
Nõutud keeled eesti
Tööaeg täistööaeg
Asukoht Kiili Gümnaasium, Kooli 2, Kiili alev, Kiili vald,
Harjumaa
Lisainformatsioon
Kontaktisik Kirlis Heinman
Telefon 5303 9893
E-post kirlis.heinman@kiilivarahaldus.ee
Aadress Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, 75401 Harjumaa

