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Lähtse – “kuidas
Sul ka läheb?”
Marje Perv
Lähtse külakogukonna liige

Lähtse küla on üks suurepärane koht elamiseks. Asume Kiilist väljudes lõuna pool, täpselt
alevi kõrval. See tähendab, et
lasteaeda, kooli ja tööle sõit toimub enamusel läbi valla keskuse. See on väga tore, et ei pea
edasi-tagasi sõitma, vaid ainult
edasi.
Lähtselt on mugav külastada
ka Kiili alevis olevaid mänguväljakuid, minna trenni või mõnele üritusele. Lisaks saab koju või
poodi sõites kursis olla sündmustega, mis Kiilis toimuvad.
Tänu kergliiklusteele on üritustelt hea isegi jalgsi koju tulla.
Näpuotsaga nägelemist
Meie küla on justkui
maa-asula oma põldude ja viliseva tuulega, kuid kuna inimesi elab siin natuke alla 500, siis
on siin ka piisavalt elu. Aga rohkem võiks olla melu. Lähtse küla oli veel mitte väga kauges minevikus väga väike küla, kuid
buumi ajal leidsid arendajad tee
siinsetele põldudele ja küla hakkas kerkima.
Peale buumiaega tuli teatavasti “masu”, mistõttu jäid Lähtse arendused pooleli. Et aga ikka eluga hakkama saada, lõi kohalik rahvas 2008. aastal infrastruktuuride haldamiseks oma
mittetulundusühingu, MTÜ Rätsepa Infra. Selline olukord tõi
külarahva alatihti kokku aru pidama. Aga kus on kolm eestlast
koos, seal on neli arvamust. Ja
et jutt läks paratamatult rahale,
siis olid meie koosolemised väga intrigeerivad. Seetõttu läks
ka enamus koosolemise aurust
vaidlemisele ja probleemidele
lahenduste otsimisele, aga mitte koos lustimisele. Kuigi väikesed seltkonnad siiski lävisid ja
seltsielu vaikselt käis, paljuhõlmav see polnud.
Uus aeg, uued kombed
Aeg on edasi läinud, teed,
veed ja tänavavalgustus on peaaegu et korras, mänguväljak on
saanud uue ilme. Lisaks on elamuid ja rahvast juurde tulnud,
paljud esmaasukatest siiski ka

ära kolinud... Mis aga peamine
– tekkinud on teatav uus valmidus nö seltsielulises mõttes elu
edendamiseks. Varsti juba aasta oleme suhelnud oma kogukonnas facebooki grupi kaudu.
Jagame infot – vaikselt on juba
avatus suurenenud.
Inimesed pakuvad üksteisele erinevaid asju, taimi, teenuseid, tooteid, mis neil endil üle
on. Ei häbeneta ka ise midagi
teistelt küsida. Suur asi oli ka,
kui eelmisel sügisel tegid ühe
pere lapsed tee äärde väikese
kohviku, kus pakkusid töölt tulijaile oma pere küpsetisi. Sügisel tegime algust ka talgutega,
kus oli kohal esialgu ainult 5
naist. Nüüd, maikuus oli kohal
juba 15 töötegijat, lisaks väikesed lapsed. Koostöö oli väga sujuv ja lõbus, nii et töö sai tehtud
mängeldes. Saime uusi tuttavaid
ja mõelda uusi mõtteid, mida
kõike võiks veel üheskoos ette
võtta.

Üldse on meie külas
tegelikult väga palju
huvitavaid, tegusaid,
humoorikaid inimesi ja
kui jälle kellegagi
neist tuttavaks saan,
siis imestan –miks me
üksteisega nii vähe
oleme haakinud, kui
meil on meelelahutust
kohapeal nii palju.
Meie külas on üks väga
sportlik mees, kes vabatahtlikult
on võtnud mänguväljakul olevate spordiplatside parendamise enda südameasjaks. Tänu Kiili Varahalduse SA avatusele on
koostöö väga hea, mistõttu on
meil Lähtse külas sel aastal
plaanis läbi viia erinevaid võrkpallivõistlusi ja kui olukord võimaldab, siis korraldada ka võrkpalliturniir, kuhu meie esindusmees volikogus ka auhinna välja lubas panna! Lisaks kogub
meie külas populaarsust rannatennis, mille harrastajate hulk
aina kasvab.
Üldse on meie külas tegelikult väga palju huvitavaid, tegusaid, humoorikaid inimesi ja
kui jälle kellegagi neist tuttavaks saan, siis imestan –miks
me üksteisega nii vähe oleme
haakinud, kui meil on meelelahutust kohapeal nii palju.

Sellised me olime, oma küla talgupäeval.

Kuidas sul ka läheb?
Kuna meie seltsielu on alles
lapsekingades, siis pole ükski
siinne mõte kivisse raiutud. Sel
aastal proovime siiski tublid olla ja Külast külla ürituse raames
ka Lähtses kohvikute päeva korraldada. Ja seda meile kõigile
tähtsal päeval – 20. augustil.
Mõned mõtted on osadel ka kirbuturuga seoses.
Kindlasti tuleb ära märkida,
et täiskasvanute ja laste sotsiaalne lävimine on oluliselt eri-

Triin Raa

nev, sest lapsed tutvuvad omavahel lasteaedades, koolides ja
käivad üksteisel külas ning kohtuvad mänguväljakul, tänavatel ratastega sõites, rulatades
jne.
Ühesõnaga... meil ei ole siin
väga millegagi teiste külade ees
esineda, aga miskit siiski on.Ja
see oluline on tajutav avatus,
sest mis seal salata, nii tore on
küla inimesest möödudes talle
julgelt “TERE” öelda ja küsida,
et kuidas Sul ka läheb...

Kiili Gümnaasiumi pere:
me saime koos hakkama!
Suur kevad on käes. Ja koolide lõpetamise pidulik aeg. Tänavu toimub kõik teisiti kui varasematel aastatel. Kas karantiin ja distantsõpe vajutas ka tulemustele pitseri? Kuidas toimuvad lõpuaktused?
Kiili Leht küsib, Kiili Gümnaasiumi direktor Ruth Pekkenen
vastab. Mille poolest tänavune
lõpetamine erineb varasematest? Kuidas tulevad lõpuaktused?
15. maist avanes võimalus
koolides taastada osaline kontaktõpe. Võimalus, mitte kohustus. Meie õpilaste arv on märkimisväärselt suur, samuti on hoo
sisse saanud koolimaja ehitustegevus ning hetkel on oluliselt
vähenenud koolimajas ruumide
arv, mida saame õppetöö läbiviimiseks kasutada.
Sellest tulenevalt otsustasime, et sel õppeaastal kõik lapsed korraga enam koolimajja ei
kogune ning enamus läheb 2.
juunil algavale suvevaheajale
vastu distantsõpet jätkates. Korraldame kontaktõpet 12. klassi
õpilastele ainekonsultatsioonide läbiviimiseks, väikestes gruppides toimuvad 10. klassi kevadkursused ning õpetajad on kutsunud kooli õpilasi, kes ei ole
õpitulemusi distantsõppe tingimustes saavutanud.
Aga lõpuaktused?
Tavapäraseid klassi- ja koolilõpupidusid ning ekskursioone me selle õppeaasta lõpus
korraldada ei saa.
Paberkandjal klassitunnistusi vaheklasside õpilastele ei väljastata, tunnistus on elektrooniline ning nähtav õppeinfosüsteemis Stuudium.
Lõpuklasside osas oleme tähelepanelikult jälgimas seda,
millised on juunikuus kehtivad
piirangud ning nõuded. Kindlasti ei saa korraldada tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku
suure rahvahulga. Järgima peab
kõiki avalikele kogunemistele
kehtivaid piiranguid ja reegleid.
Tänasel päeval koolile teada
antud piiranguid arvestades,
oleme planeerinud põhikooli ja
gümnaasiumi lõpuaktused läbi
viia rahvamajas. 9. klasside aktusele saame lubada vaid lõpetajad ning gümnaasiumi aktusele ühe lõpetaja kohta kuni
kaks külalist.
Kasutame nutikaid digilahendusi, mis võimaldavad aktusest distantsilt osa saada ka lõpetajate sugulastel-sõpradel-tuttavatel.
Kuna põhikooli õpilased sellel õppeaastal eksameid ei tee
ning 12. klassi riigieksamid ei

ole kooli lõpetamisega seotud,
soovime tuua lõpuaktuse varasemale kuupäevale. Planeerime
lõpetamise kuupäevaks 12. juuni. Planeerime, sest kahjuks ei
ole hetkel veel selge, millal on
võimalik koolidel hakata lõputunnistusi vormistama ja väljastama.
Uued lõpetamise tingimused
nõuavad lõputunnistustele uut
vormi ning seda ei ole riik veel
ümberkorraldada jõudnud.
Kuidas on mõjunud karantiiniaeg hinnetele?
Karantiiniaeg ei ole otseselt
hindeid mõjutanud. Tavapäratu on ehk see, et viimasel trimestril on rohkem kasutatud
mitteeristavat hindamist (arvestatud/mittearvestatud) ning
suuremahulisi töid on tehtud
vähem.
Kokkuvõtete tegemise aeg on
alles ees ning eks õppeperioodi
lõpp näitab, kui paljud õpilased
vajavad järeleaitamist kontaktõppes ning kellele määratakse
täiendav õppetöö.
Mis kogemuse distantsõpe andis edaspidiseks?
Kooli ja õpetajate vaatest andis veendumuse, et suurem osa
meie õpilastest on oluliselt rohkem võimelised iseseisvaks
tööks, on vastutustundlikud ja
oskavad oma aega hästi planeerida.
Praegune periood näitas, et
e-õppe võimalusi võib edaspidi
kasutada kogu koolile ja palju
julgemalt. Esimene tagasisideküsitlus distantsõppe perioodi
alguses näitas eriti vanemate
klasside õpilaste kõrget rahulolu.
Samuti on märk heast hakkamasaamisest see, et õppest nö
kadunud õpilaste hulk on väga
väike. Saime kinnitust, et mida
nooremad on õpilased, seda
rohkem vajavad nad otsekontakti õpetajaga ning nooremates klassides on veebitund, kus
õpetaja reaalajas juhendab, hädavajalik.
Õpetajad said väärt kogemuse erinevate keskkondade kasutamisest. Siiani vähe rakendust
leidnud digiõpikud ja keskkonnad, mille olemasolust paljudel
aimugi polnud, said igapäevaseks asendamatuks kaaslaseks.
Kahjuks saime omal nahal
tunda ka seda, et veebimaailmas
on nii mõnigi õpilane meist
sammu või kahe jagu ees ning
oma teadmisi ja oskusi ei rakendata alati positiivselt. Selle aasta seitsmendate klasside õpilaste hulgas on nutikaid, kuid kahjuks pahatahtlikke lapsi.
Loe edasi lk 3
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Millised on Teie
jaoks kriisi
õppetunnid?
Esta
Kullamaa, Kiili
gümnaasiumi
õpetaja

Esiteks julgen väita, et kriis pole veel läbi. Võib juhtuda, et tegelik õpptundide aeg veel tuleb
kui ettevaatamatult kriisi lõpetame. See õpetus oleks aga juba
liiga valus.
Elu eriolukorra ajal sundis
õppima elu ja tööd teisiti korraldama. Minu töö juures tähendas see eelkõige uute õppemeetoditega tegelemist ja põhjalikumat õppimist, kuidas distantsilt lastele ja vanematele teadmisi edasi anda. Nägin, kuidas
arvutiekraan piirab lihtsate
inimlike väärtuste ja emotsioonide vastastikku jagamist.

Meelis
Atonen, ettevõtja ja harrastussportlane

Kriis ei ole möödunud. Paljud
usuvad, et kui nüüd eriolukord
meie riigis on lõppenud ja mujalgi lõppemas, siis peaks kõik
laabuma hakkama. Paraku majandusse kriis alles jõuab. Valitsused, meie oma sealhulgas, ei
suuda varsti enam raha nii uljalt jagada kui alguses ning siis
saabub tõehetk, paljud inimesed jäävad töötuks, sest paljud
valdkonnad ei taastu ja paljud
tellimused jäävad tulemata. Kui
riigieelarvelised abimeetmed läbi saavad, siis selgub tegelik
töötute hulk ning sügisel kui ilmad lähevad pimedaks saabub
meile alles tegelik kriis kohale.
Reageerida tuleb kohe ja loodetavasti ei ole veel hilja.

Koit Põld,
Luige laada
korraldustoimkonna liige

Minu arvates tõestas kriis, et
meie valitsus saab ka keerukaimates situatsioonides, kriisiolukorras, hästi hakkama. Optimaalsel ajal kuulutati eriolukord
välja ja optimaalsel ajal ka lõpetati. Enamike naaberriikidega
võrreldes sai Eesti hästi hakkama. Ja loodame, et pandeemia
enam tagasi ei tule.
Enim üllatas ehk see, kui kiiresti hakkasid meie firmad riigilt raha küsima. Ei jõudnud
pandeemia veel õieti tuuregi
üles saada, kui paljudel olid näpud juba põhjas. Et tagavarad
peavad olema, – seda peaks
nüüd kriis küll kõigile õpetanud
olema.

Eriolukorra järgsetest plaanidest
Aimur Liiva,
vallavanem

Eesti riigis on eriolukord lõpetatud ja ühes sellega ka omavalitsustes, kuid suures maailmas on näha nii- ja teistpidi
olukordi. Kuidas see kõik mõjutab lõpuks majandust, arutavad
maailmakuulsad analüütikud
ning arvamusi on erinevaid alates lootusest, et tagasilöök tuleb tagasihoidlik ja ajutine kuni
päris mustade stsenaariumiteni, mis ennustavad kuni 10 aasta pikkust surutist.
Ühes ollakse siiski üksmeelel:
kindlasti tuleb teatav majanduslangus ja ühes sellega ka
maksulaekumiste vähenemine.
Nii nagu ei ole Eesti oaas keset
hädade merd, ei ole seda kahjuks ka Kiili vald. Ehkki vähesed
vallaelanikud töötavad majutusja toitlustussektoris ametikohtadel, mis on seni suurima löögi all olnud, leidub siiski piisavalt neid, kelle töökoht on seotud teenustega, millest rasketel
aegadel kiputakse esimesena
loobuma – ürituste korraldamine, erinevad ilu ja heaoluga seotud ettevõtmised jne.
Käesoleva lehe trükki mineku ajaks on meil olemas info
märtsikuu maksulaekumiste
kohta, millest pool oli teatavasti veel tavapärane, kuid langustrend kõikidel KOV-idel siiski juba ilmne.
Liiga palju infot ei anna veel
ka aprill, mai ja juuni – majandusspetsialistide hinnangul ilmneb tulemus pigem sügisel või
järgmise aasta alguses.
Negatiivne lisaeelarve
On ülimalt tõenäoline, et viimastel aastatel 10% ümber olnud maksulaekumiste kasvust
saab umbes sama suur miinus
ning selleks tuleb valmis olla.
Kiili Vallavalitsus koos volikogu
enamusega on seda meelt, et
alalhoidlik lähenemine on siin
parim lahendus. Parem jätta
hetkel midagi ära, mida saab
edasi lükata, kui pärast kahet-

Kiili kooli juurdeehitus on taas hoo sisse saanud.

seda.
Juunikuu volikogule esitab
vallavalitsus esimesele lugemisele negatiivse lisaeelarve ja selles on arvestatud esialgu 776 tuhande euro suuruse kärpega,
mille moodustavad kolm projekti – praeguste perearsti ruumide renoveerimine ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine
Nabala tee 2a, Kiili alevis Lasteaia tn läbimurre Karja tänavale
ning Tamme-Kangru tee ehitus.
Viimane neist on esimesena
joone all ning sõltuvalt olukorrast võib saada ka rohelise tule.
Muud 2020. aastaks kavandatud investeeringud on jõus
ning osaliselt juba ka alustatud
– Põlde-Spari ja Lehise põiktänava ning osaliselt Arusta tee ja
Tammetalu tänava mustkatte
alla viimine; Kiili alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine
(seotud KIK-i toetusega); Sausti teele uue bussiliini peatuste
rajamine; Vaela kergtee ja osaliselt Rätsepa tee ning sealse
mänguväljaku valgustuse rajamine; samuti kaasava eelarve
Paekna projekt.
Alguse saab ka projekt, mis
puudutab Vaela, Kangru, Rätsepa ja Mõisaküla piirkonna tänavavalgustuse lampide vahetust
LED-tehnoloogia vastu (samuti KIK-i toetusega)
Kriisiabi riigilt
Nagu paljud on kuulnud ja
lugenud, siis omavalitsustel on
oodata riigilt ka kriisiabi, mis jaguneb kolmeks. Esiteks otsene
toetus, mille kasutamise tingimused on vabad – selle eest on

vallal võimalik katta miinust,
mis tekkis saamata jäänud lasteaiatasust ja Kunstide kooli õppemaksust. Summa on 177,738
eurot.
Teine osa riigi toetusest,
summas 171,1888 eurot, on ette nähtud teedele ning selle eest
tohib teha täiendavaid projekte. Kiili vallavalitsuse ettepanek
volikogule on viia mustkatte alla viimane puuduolev lõik Kurna teest (ca 1 km) ning teha sama ka Nabala-Patika teega (ca
3 km).

Kiili Kooli ehitus on
jälle jõudnud graafikusse ning ehitaja
sõnul soovitakse objekt üle anda tähtaegselt ehk augusti alguses.
Ühel juhul saab lahenduse ligipääs Tallinna ringteele ja teisel juhul Nabala-Paekna piirkonna külade ligipääs Tartu mnt
suunal.
Projektide lõplik maksumus
sõltub muidugi hanketulemusest ning hetkel on vara öelda,
kas saame teha midagi veel. Ettepanek on sellisel juhul Luha-Salu tee Sausti külas.
Täiendavad investeeringud
Kolmas summa on ette nähtud investeeringuteks ja selle
suurus on 420 tuhat eurot. Kasutamise tingimused on ranged,
realiseerida tohib ainult projekte, mida omavalitsusel ei olnud
endal 2020. aasta eelarves kavandatud ja hiljemalt 2020. aas-

Ülo Russak

ta jooksul peab saama hanked
tehtud ja lepingud sõlmitud.
Reaalsed ei ole seetõttu projektid, mis nõuavad kas detailplaneeringu menetlust, suuremahulist projekteerimist, maade
omandamist eraomanikelt, kui
see on seotud pikaajaliste läbirääkimiste ja sundvalduse seadmisega jne.
Vabariigi Valitsuse mõte on
arusaadav: Eesti omavalitsustes
on reeglina väga palju neile
kuuluvaid objekte ja hooneid,
mis on aastaid oodanud rahasüsti – rahvamajad, lasteaiad,
spordihooned, hooldekodud
jms. Kusagil on vaja vahetada
katus või aknad, kusagil teha sisetööd, kusagil ventilatsioon
jne.
Kiili valla olukord on pisut
teistsugune, tänaseks on sisuliselt ainus vallale kuuluv ja avalikku huvi kandev veel renoveerimata objekt Kiili kooli staadion.
Lisaks staadionile on lähtuvalt etteantud tingimustest realiseeritav ka Lähtse-Nabala
kergtee, mille projekt vajab küll
uuendamist, aga on olemas ning
tõenäoliselt on võimalik ka
maade omandamises kokkuleppele saada.
Mõlemat siiski kahjuks ei saa
ning volikogu ees seisev ülesanne ja otsustuskoht saab kindlasti olema raske.
Kokkuvõtteks
Esialgne plaan on kärpida
eelarvest 776 tuhat eurot, sest
maksulaekumine paratamatult
väheneb ja osade kavandatud

investeeringute jaoks ei ole 99%
tõenäosusega raha. Riigi toetuse kasutame vastavalt tingimustele investeeringute jaoks, mida meil esialgselt küll sellel aastal kavas ei olnud, aga siiski vajavad tegemist. Ka kõik allasutused on loomulikult saanud käsu oma kulutused kriitilise pilguga üle vaadata ning asjad, mis
hetkel ei ole hädavajalikud, ära
jätta. Sama puudutab ka vallavalitsust.
Lisaeelarve teine lugemine
on kavandatud augustisse ja
loodetavasti on selleks hetkeks
maksulaekumiste osas pilt pisut
selgem. Samuti on võimalik vahepealse aja jooksul teha parandusettepanekuid ning muudatusi.
Lõpetuseks sellest, et Kiili
Kooli ehitus on jälle jõudnud
graafikusse ning ehitaja sõnul
soovitakse objekt üle anda tähtaegselt ehk augusti alguses. Paralleelselt käib sisustuse hange
ning usume hetkel optimistlikult, et kool saab septembris uksed avada.
Vastavalt kooli juhtkonna ettepanekule, mis on leidnud ka
hoolekogu ja koolipidaja toetuse, on koolil sügisest kavas väikesed töökorralduslikud muudatused, mida paljud on ammu
soovinud ja oodanud – esimese
kooliastme tundide ametlik algusaeg nihutatakse tunni võrra
hilisemaks, samas rakendub
soovijatele ka hommikune nn
pikapäevarühm. Need, keda teema konkreetselt puudutab, saavad täpsemat infot koolist.
Olgem ikka terved!

Märkame neid, kes vajavad abi
kond abistanud on. Vastab Kiili
valla sotsiaalnõunik Ann Vahtramäe.
Ann
Vahtramäe,
sotsiaalnõunik

Pandeemia levik ja majanduskriis pole ühtviisi mõjutanud
kõiki inimesi. Kõikjal leidub
neid, kes on rohkem kannatanud.
Kiili Leht uuris, keda ja kuidas vallavalitsuse sotsiaalosa-

Kas Kiili vallavalitsus on jaganud abivajajatele toidupakke?
Kiili vald on jaganud toidupakke kooliõpilastele ja neid jagatakse korra nädalas. Viimane
jagamine toimub 29.05.2020.
Toidupakke jaotatakse neile, kes
on selleks soovi avaldanud.
Muid abipakke Kiili vald eriolukorra ajal jaganud ei ole.

Kas töötute arv on vallas kasvanud?
Kiili vallas on võrreldes selle
aasta algusega töötuna arvel olijate arv tõusnud umbes 40 inimese võrra. Esmased toetused
määratakse Eesti Töötukassa
poolt. Riigi poolt on ettenähtud
toimetulekutoetus, mille taotlemiseks tuleb oma elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele
avaldus esitada koos kõikide vajaminevate lisadega. Toimetulekutoetuse saajatel on võima-

lik saada ka toiduabi. Kiili vallas on olemas ühekordne toetus
raskes majanduslikus olukorras
olijatele, mille saamiseks tuleb
samuti esitada avaldus.
Kas ka toidupank abistab hädasolijaid?
Kiili Vallavalitsus teeb koostööd Eesti Toidupangaga ning
kui leibkonna abivajadust hinnates selgub, et perekond vajab
lisaks kohaliku omavalitsuse
poolt pakutavale rahalisele toe-

tusele ka toiduabi, siis on Eesti
Toidupanga kaudu seda võimalik saada. Antud toetuste kohta
saab täpsemat infot kas Kiili
valla kodulehelt, telefoni või
e-posti teel. Toimetulekutoetuse kohta on kõige rohkem infot
Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee/et/toimetulekutoetuse-kkk. Tänase päeva seisuga (18.05.2020) ei ole maikuus
veel ühtegi toimetulekutoetuse
taotlust Kiili Vallavalitsusele
laekunud.

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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Meie Robokaru on tubli
Kiili gümnaasiumis on Robokaru robootikakooli robootika
tunde läbi viidud juba viis aastat. Sellel ajal alustanud lapsed
on jõudnud juba 6. ja 7. klassi.
Nende arengut on õpetajana olnud põnev jälgida, nähes, kuidas nad aasta-aastalt üha paremaks saavad.
Igal aastal on Kiili robootikud võtnud osa rahvusvahelisest võistlustest First Lego League (FLL). FLL on võistlusformaat, mis arendab lastes robootika, programmeerimise, meeskonnatöö, uurimustöö läbiviimise, eksimise ja enesejuhtimise oskusi. Kõike seda, mida vajab üks tubli õpilane, et edukalt
tulevikus ja ka praeguses eriolukorras hakkama saada.
Tundub ju lihtne, aga...
Programmis, mis on mõeldud
3.–9. klassi õpilastele, peavad
lapsed meeskonnana valima uurimustöö/probleemi teema, mida uurida, selle enda jaoks lahti mõtestama, et leida innovaatiline lahendus. Selleks töötatakse läbi erinevaid materjale,
intervjueeritakse oma ala eksperte ning koostatakse küsimustik. Samuti on vaja ette antud
robotimängu platsil lahendada
2,5 minuti jooksul võimalikult
palju erinevaid missioone oma
ehitatud robotiga (robotimänge
on kokku 3).
Tundub ju lihtne, kuid tegelikult arendab see võistlus lastes nii palju erinevaid oskusi, et

seda kõike nägemata on raske
laste tegemiste täit mahtu hoomata. Nagu võistlusel olnud vanemad ütlesid, siis nemad
mõistsid, mida lapsed tegelikult
võistluste ettevalmistamisel
omandavad alles lapsi võistlustel kõrvalt jälgides. Ja nii mõnigi üllatus, nähes oma lapses
omadusi, mida iga päev ei näe.

Tubli oli Kiili võistkond RP robotid koosseisus Kaarel Kalvet, Rudolf Lepa, Siim Saar, Grethel Aren. Pildilt puuduvad Stian Hillar Vaarmann ja
Erakogu
Gregor Puusta. Õpetaja Liia Tammese õpilased said karika.

Täname!
Eelmisel aastal sai üle-eestilisse FLL robootikavõistluse finaali üks Kiili tiim. Sel aastal
aga jõudis sinna lausa kolm
võistkonda. Siinkohal tänan Kiili gümnaasiumi peret ja Kiili
valla elanike, kes aitasid kahel
tiimil oma projekti jaoks uurimustööd teha vastates küsimustikele.
Lisaks tänu Kiili KVH'le, Kiili vallavalitsusele ja teistele ekspertidele, keda meeskonnad said
intervjueerida, et oma uurimustöö probleeme paremini lahti
mõtestada. Võite ise ette kujutada, kui suurt eneseületust ja
vaprust võib nõuda 3. klassi
noortelt see, kui on vaja minna
täiesti võõrasse kontorisse rääkima täiesti võõraste inimestega näiteks liigniiskusest Kiili
vallas ja tutvustada seal oma seni kogutud infot. Või kuidas õpivad 6. klassi noored kirjutama
kirja tee-ehituse spetsialistile,
et saada teada neile vajalikku
infot kergliiklusteede ehitamise kohta. | Liia Tammes, robootikakooli õpetaja

Noot-noodi haaval taastub elu kunstide koolis
Ka Kiili Kunstide Koolis on
pereheitmise aeg. Aga samas
tullakse noot-noodilt välja ka
kriisiaegsest karantiinist. Kui
palju lapsi lõpetab, kuidas toimus ja toimub õppetöö?
Kiili Leht küsib, Kiili Kunstide
Kooli direktor Kalev Vaidla vastab. Kuidas mõjus kriisieaeg
kunstiõppele, kas õppetöö toimus distantsilt või ei toimunud
üldse?
Kiili Kunstide Kool läks
eriolukorra alguses täielikult üle
distantsõppele. Ainsana peatasime õppetöö täielikult beebikoolis ja lasteaialastele mõeldud ettevalmistusklassis. Kahes
viimases taastub õppetöö alles
sügisel. 18. maist alates taastasime muusika- ja kunstiosakonnas osaliselt kontaktõppe, kus
osalevad vaid need õpetajad ja
õpilased, kes selleks nõusoleku
on andnud. Teised jätkavad distantsõppes. Enamus grupitundidest jääb distantsõppele selle
õppeaasta lõpuni.
Kui palju õpilasi kevadel lõpetab?
Kevadel lõpetab kokku 26
õpilast. Muusika osakonna nooremas vanuseastmes 8 ja vanemas vanuseastmes 4 õpilast.
Kunstiosakonnas lõpetab 6 õpilast, pärimusmuusikaosakonnas
3 õpilast ning muusikaosakonna vabaõppes 5 õpilast.

Kas lõpetajad kavatsevad kunstiõppega jätkata?
Õpilaste edasiste plaanide
kohta meil info praegu puudub.
Lõpetajate jaoks on eriolukorrast tingitud distantsõpe olnud
kõige keerulisem. Lõpueksamiteks valmistumine muusikaosakonnas ja lõputööde tegemine
kunstiosakonnas on olnud tavalisega võrreldes märgatavalt
raskem. Praegune eriolukorra
lõpp on olnud nii õpetajatele kui
lõpetajatele suureks kergenduseks, sest need kaks nädalat, mis
veel eksamiteni on jäänud, annavad võimaluse eksamikavasid
ning lõputöid palju kvaliteetsemalt viimistleda.
Kuidas plaanite lõpuaktuseid?
Kahjuks päris tavapärast lõpuaktust sel aastal lõpetajatele
korraldada ei saa, ent päris ilma
piduliku sündmuseta lõpetajad
ka ei jää. Korraldame igale osakonnale eraldi väikese sündmuse, kus lõpetajate väike arv ja
publiku arvu piirang ning ruumi suurus tagavad sündmuse
ohutuse
Kas olete valmis uute kunstikalduvustega noorte vastuvõtuks?
Kevad on ka see aeg, mil ootame avaldusi lastelt, kes uuel
õppeaastal Kiili Kunstide Koolis õpinguid alustada soovivad.
Katseteta vastuvõtt toimub
kunstiosakonnas, pärimusmuu-

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.

Kiili Gümnaasiumi pere:
me saime koos hakkama!
Algus lk 1
Nii mõnegi õpetaja veebitund
sai just nendes klassides rikutud inetust ja anonüümsest sõimu ning roppuste laviinist, millega oma klassikaaslasi ja tundi
läbiviivat õpetajat kostitati.
Kahju ja piinlik, kuid kahjuks
päris mitmes tunnis ja korduvalt toimunu.
Eks õpime kõik ning kooli
poolt mõtleme kindlasti läbi
veebiturvalisuse võimalused ja
paremad lahendused. Ikka selleks, et kaitsta selliste pahatahtlike rünnakute eest õpilasi ja
õpetajat.
Tahame sellest tavapäratust
ja erilisest kõige positiivsema ja
kasulikuma uude õppeaastasse
kaasa võtta ning seda jätkuvalt
ka rakendada. Usun, et õppisime siit kõik väga palju. Millised
olid õnnestumised ja mis jäi vajaka, selgub täpsemalt viimase
nädala toimuvast tagasisideküsitlusest.
Kaasa saavad kaasa rääkida
nii õpilased, lapsevanemad, kui
õpetajad.
Kui paljud gümnasisitidest valisid ikkagi eksamid?
Meie õpilased on teadlikud ja
vastutustundlikud. Tööd on tehtud nii varasematel aastatel, kui
distantsõppe perioodil. Seega ei
peaks keegi lõpueksamite pärast
liigselt muretsema.
Kaks õpilast loobus ühest eksamist – üks matemaatikast ja
üks eesti keele eksamist.
Kuhu 9. klassi lõpetajad edasi
suunduvad?
Ka see pilt on üsna tavapärane. Suurem osa lõpetajatest
kandideerib gümnaasiumisse –
nii meie kooli, kui Tallinna kesklinna mainekatesse koolidesse.
Samuti on neid, kes on teinud
valiku kutsehariduse kasuks.
Tähtis on see, et kõik põhikooli
lõpetajad oma haridusteed jätkata soovivad ning endale mee-

Kalev Vaidla.

sikaosakonnas, rütmimuusika
vabaõppes ning beebikoolis ja
muusikalises ettevalmistuses.
Katseteta õppekohale pääsemiseks tuleb esitada vaid avaldus
ning vabade õppekohtade olemasolul saab asuda sügisest õppima.
Muusikaosakonna põhiõppesse pääseb õppima vaid kat-

sete alusel. Katsed on tavapäraselt toimunud mai lõpus või
juuni alguses, ent sel aastal oleme otsustanud hädaolukorra
tõttu katsed edasi lükata ning
need toimuvad 24. augustil.
Avaldusi kõikidesse osakondadesse ootame juba praegu. Täpsem info meie kodulehel. | Kiili
Leht

lepärase ja jõukohase haridustee valivad.
Valikute tegemisel on suureks abiks olnud kooli karjäärikoordinaator Angela Rebas, kes
ka distantsõppe perioodil on lõpuklassi õpilastega aktiivses
suhtluses olnud.
Mida ütlete lõpetuseks?
Lõpetuseks soovin kooli
poolt tänada kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Keeruline periood on läbi saamas. Eriline ja täiesti tavapäratu meie
kõigi jaoks.

Kooli ja õpetajate
vaatest andis karantiiniaeg veendumuse, et
suurem osa meie
õpilastest on oluliselt
rohkem võimelised iseseisvaks tööks, on vastutustundlikud ja oskavad oma aega hästi
planeerida.
Me kõik pidime kiiresti tavapärasest, sisseharjunud ja mugavast rutiinist välja astuma.
Uus olukord oli hirmutav, kiiresti muutuv ja täiesti ettearvamatu. Meist keegi polnud kunagi
kogenud distantsilt õpetamise
või õppimise võimalust sellises
mahus. Meil kõigil puudus selleks ettevalmistus, oskused ja
teadmised. Olime selles osas
kõik võrdses seisus. Õnnestusime ja tegime ka vigu. Õppisime
iseenda ja teiste kohta märkimisväärselt rohkem, kui tavapärastes tingimustes.
Teame tänu sellele perioodile ehk ka paremini seda, mis on
päriselt tähtis ning ehk oskame
edaspidi mõnda inimest või olukorda paremini hinnata. Aitäh,
et teil jätkus kannatust, mõistmist ja rahu. See oli keerulises
olukorras ülioluline ja tähtis.
Me saime koos hakkama! |
Kiili Leht
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Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitoetuste
saajate ring laienes
Alates maist saavad riigilt
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule
omapuhasti ja reoveemahuti
paigaldamiseks toetust taotleda ka need eraisikud, kes elavad
alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
“Meie huvi on, et reovesi
saaks kokku kogutud ja puhastatud nii nagu vaja ning et keskkonda ega põhjavett ei reostataks. Seepärast soovime, et
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujaid oleks võimalikult
palju,” selgitas keskkonnaminister Rene Kokk toetusmeedet allkirjastades.
Seni ainult suurasulad
2018. aastal töötas Keskkonnaministeerium välja lahenduse, mis aitas eraisikutel liituda
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
“Varasemalt toetasime vaid
üle 2000 elanikuga reoveekogumisalade (RKA) eraisikute kinnistute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumist. Muudatus
seisneb selles, et nüüdsest toetame kõigil reoveekogumisaladel liitumist. Tingimuseks on
siiski eraisiku kinnistu paiknemine reoveekogumisalal ja kuna reoveekogumisalad on mää-

ratud vaid tiheasustusaladele,
siis toetusmeede ja taotlusvoor
on mõeldud ikkagi tiheasustusalade elanikele,” selgitas KIK-i
projektikoordinaator Tõnn Tuvikene meetme muudatust.
Suvilapiirkondi oodatakse liituma
“See meede hõlmab väga paljusid endisi ja ka praegusi suvilapiirkondi, kus senini on kasutusel kogumismahutid või kogunisti kuivkäimlad. Kõigil neil
on nüüd õigus taotleda toetust.
Eeldus on see, et piirkonna
vee-ettevõtja on välja ehitanud
torustiku, millega saab liituda.
Kui kohalik vee-ettevõtja ei ole
välja ehitanud torustikku, siis
on võimalus toetust taotleda
omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks. Et selle toetuse
sihtgrupiks on eraisikud, siis juriidilistele isikutele kuuluvad
kinnistud toetust ei saa,” kõneles Tõnn Tuvikene.
Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks
ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele ja oma-

puhastitele jagatakse toetust
piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on
teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata. Kogumismahuti ja omapuhasti rajamisel on
toetuse summa 1132 eurot. Veeja kanalisatsioonitrassi rajamist
toetab riik kinnistu kohta kuni
3792 euroga, olenevalt torustiku pikkusest.

Kogumismahuti ja
omapuhasti rajamisel
on toetuse summa
1132 eurot. Vee- ja
kanalisatsioonitrassi
rajamist toetab riik
kinnistu kohta kuni
3792 euroga, olenevalt
torustiku pikkusest.
“Kokku on nimetatud toetuseks KIKi eelarves ette nätud 17
miljonit eurot,” selgitas Tõnn
Tuvikene.
Taotlus toetuse saamiseks
tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt
2023. aasta jaanuaris või kuni
taotlusvooru eelarve täitumiseni.
Taotlemise tähtaeg pikeneb
ka neile, kelle majapidamine
asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. | Ülo Russak

TEAVE
VASTAB KIILI KVH OÜ JUHATUSE LIIGE ANDRO ENNOK
MILLISEID PIIRKONDI KIILI
VALLAS ÄSJA RAKENDUNUD
MEEDE ÜHISVEEVÄRGIGA
ÜHINEMISEL TOETAB?
Kiilis on kokku kuus kogumisala,
mis hõlmavad järgmisi asumeid
• Paekna kogumisala – Piissoo
ja Paekna küla,
• Nabala kogumisala – Nabala
küla,
• Mõisaküla-Väljamäe kogumisala – Mõosaküla ja Kurna küla (Rae vald),
• Lähtse kogumisala – Lähtse
küla,
• Luige–Kangru kogumisala –
Sausti küla, Luige alevik,
• Kiili kogumisala – Kiili alevik.
PALJU ON NEIS ASUMITES INIMESI?
Oleme saatnud KIKi poolt pakutava toetuse kohta infokirjad tänaseks 35 kinnistule, kes on
vee-ettevõttega varasemalt sõlminud liitumislepingud, kuid
kinnistusisesed torustikud tänaseni rajamata. Ühtlasi uurime
hetkel võimalusi kontakteeruda
kinnistute omanikega, kellel
oleks võimalik rajatud liitumispunktides liituda, kuid puuduvad kontaktid meiega. Kuna
toetus hõlmab osalt ka meie
ühisveevärgiga katmata alasid,
siis soovitame eeltoodud aladel
elavatel inimestel täpsustada
toetuse saamise võimalusi KIKiga.

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD JUUNIS

Jäätmemajandus – keegi risustab,
meie kõik maksame!
Kas koroonaviirus muutis inimeste käitumist ka olme ja
muude jäätmete utiliseerimisel?
Vastab vallavalitsus keskkonnanõunik Siiri Treimann. Mida
on uut jäätmekäitluses?
Jäätmete käitlemises on oodata päris palju uut, sest järjest
suuremat tähelepanu pööratakse jäätmete taaskasutusse võtmisele (nn ringmajandus). Et
jäätmeid saaks uuesti kasutusse suunata, tuleb neid oluliselt
paremini sorteerida. Ainult sorteeritud jäätmed tagavad edasised kasutamisvõimalused.
Kuidas vallavalitsus sellele kaasa aitab?
Täna on vallas päevakorras
pakendimahutite arvu suurendamine ja mahutite tihedam
tühjendus, sest kõik mahutid
täituvad sellel kevadel peale
tühjendamist väga kiiresti. Kahjuks pannakse pakendite hulka
palju selliseid asju, mis seal olla ei tohiks.
Oleme pakendite hulgast
leidnud näiteks palju riidekraami (sokkidest voodipesuni), metallist aiatoole, katkist mööblit,

metallist aiavõrku ja elektrijuhtmeid, kohvitasse, taldrikuid,
ehitusjäätmeid, aknaklaasi
jne.
Kahjuks ei suuda väga paljud
inimesed aru saada, et pakendimahutid ei ole olmeprügi konteinerid.
Mida veel tasuks teada?
Taaskasutusorganisatsioonid
tühjendavad mahuteid tasuta.
Kui aga mahutis on pakendite
hulgas muid jäätmeid, peab vallavalitsus (so vallaelanikud) selliste mahutite tühjendamise
kinni maksma.
Kas sellel aastal on ka ohtlike
jäätmete kogumisringe olnud,
kuidas on need läinud varasemate aastatega võrreldes?
Ohtlike jäätmete kogumisringi oleme teinud tavaliselt sügisel, oktoobrikuu algul, sest siis
on enamus inimesi kodudes ehitus- ja remonditööd lõpetanud.
Samuti on koristatud oma elamised ning kogutud kokku mittevajalik koduelektroonika. Kogumisringid on olnud edukad –
ära on antud ka päris palju ohtlikke jäätmeid. | Kiili Leht
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Linda Plado
Kalju Lepisk
Haja Leidmaa
Valentin Abranin
Alina Kotelnikova
Helgi Taim
Taisa Ringinen
Oxana Dobrynina
Taimi Pihl
Nelli Maklõgina
Mirdza Harjo
Peep Kildjer
Valdu Nellis
Liudmila Osechkina
Meta Puhm
Jaak Puura
Larissa Radkova
Urmas Allikas
Helle Kanamäe
Jaan Nõmmik
Juta Ots
Katrin Sildre
Aime Valdre
Sirje Kruusimaa
Anne Ligi
Tiina Ots
Juhannes Parts
Kaja Rüütel

MEIE VALDA SÜNDISID
17. aprill Otto Lilles, palju õnne,
Käthlyn Mikk ja Allan Lilles!
23. aprill Veronika Bolekhan, palju õnne, Khrystyna Bolekhan ja
Vasyl Bolekhan!
14. mai Roald Männik, palju õnne,
Heleri Järve ja Kristo Männik!
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Efekt AS tegevjuht Heiki Mikomägi äsja valminud, Rootsi saatmist ootavate kümblustünnidega.

Ülo Russak

Kiili kümblustünnid Euroopat vallutamas
Kiili ettevõte, aktsiaselts
Efekt, on Eestis ja kaugemalgi
tuntud komposiitmaterjalidest
toodete nagu paatide, kanuude
ja auto katusebokside tootjana.
Koroonaviirus on inimeste tarbimisharjumusi aga muutnud ja
Efekt on selle efektselt ära kasutanud. Nüüd vallutab Efekt
hoopis uue tootega Euroopa
turge.
Mõned aastad tagasi üllatas
AS Efekt Eesti riigipiiri tähistatavate piiritulpade riigihanke
võitmisega. Kokku tehti pea
1000 mustvalge triibuga komposiitmarjalist tulpa, igaühel
peal Eesti riigi vapp.
“Meid kutsuti konkursile,
läksime osalema ja võitsime,”
muigab Efekt AS-i tegevjuht
Heiki Mikomägi. Natuke kahemõtteliselt. Konkurss küll võideti, tulbad valmistati, aga...
“Oleks me teadnud, et me suurel riigihanke konkursil ainuke
osaline oleme, oleksime hoopis
teise hinna pakkunud,” reedab
Mikomägi selle riigihanke konkursi saladuse. Ettevõtte juhti
rahustab aga teadmine, et vähe-

malt Eesti riik sai läbi selle hanke soodsa hinnaga korralikud
piiritulbad. Nagu on korralik ja
kvaliteetne kõik, mis Efektis valmistatud. Tulbad kestavad kindlasti sama kaua kui riigi piirgi.
Läbi igaviku.
Keskmine töötasu jääb 2000
kanti
Kiili vanimas ettevõttes,
1988. aastal asutatud aktsiaseltsis Efekt töötab 14 inimest. Pole just suur arv, eriti võrrelduna
tööde mahuga, mis tehtud ja
mis parasjagu teoksil.
“Tähtis pole ainult töötajate
hulk, olulisem veel on nende
kvaliteet, oskused,” kiidab firma
juht oma inimesi. Üheski koolis
komposiitmaterjalide tootmistehnoloogiat ei õpetata. Selle
pärast on kõik töölised ka firma
enda koolitatud. “Meie ameti
õppimine on nagu vanasti oli
sepaks õppimine – meister koolitas selli välja,” räägib Mikomägi ametiõppest. Aga kes on siin
väljaõppe kord saanud, see on
ettevõttesse ka tööle jäänud.
Firma 14 töötaja keskmine töös-

Kevadine koerte ja
kasside vaktsineerimine
marutaudi vastu
laupäeval, 6. juunil 2020
Marutaud
5 eurot
loom!

Loomaarst
Heli Suits
tel 504 1060

taaž on 17 aastat. “Dünastiad
hakkavad tekkima, isad õpetavad poegi,” räägib ettevõtte juht
oma inimestest, Kiili valla inimestest.
“Valdav enamik töötajaist on
meil kohalikud,” täpsustab Mikomägi, kes ka iseennast – kuigi Tallinnas Nõmmel sündinud
ja kaua elanud – nüüd juba põliseks kiilikaks peab.
Muidugi pole ainuüksi spetsiifilised oskused ega kodu lähedal tööl käimine see, mis inimesi töökoha küljes kinni hoiavad. Midagi peab veel olema...
Korralik töötasu ja töötingimused on see “midagi”, mis inimesi ettevõttes hoiab. Nüüd otsitakse aga lisatööjõudu, meistrid on valmis noortele ametit
õpetama.
Ära hõiska enne õhtut
Alustanud kanuude, kaatrite
ja autode katusebokside tootjana, on Efekt aastatega aina
enam üle läinud projektipõhisele tootmisele. “Plastikpaatidega on raske Euroopas läbi
lüüa, tootjaid on palju,” tunneb

Mikomägi turgu ja konkurente.
See aga ei tähenda, et meistrid
tööta oleksid, aina enam tehakse projektipõhiseid tellimustöid.
Tellijateks on Harju Elekter, Esto Ensek AS ja teised rahvusvahelise haardega suurettevõtted.
Hiljaaegu tuli aga suurtellimus Rootsist – koostööpartner,
kellele aastaid on valmistatud
kümblustünne, mitmekordistas
järsku tellimust.
“Viiruse levik ja karantiin on
inimeste harjumusi muutnud,”
tõdeb Mikomägi. Rohkem püsitakse kodus, ei reisita. Aga ka
kodus olles otsitakse võimalusi
lõõgastumiseks, kulutades selleks raha, mis enne läks reisimisele. Nii on uueks trendiks paljudes maades saanud kümblustünnid.
Praegu toodetakse Efektis
neid 15 tükki, juunis juba 20
tünni päevas. “Meie teeme komposiitmaterjalidest tünni, rootslased valmistavad puidust ümbrise, panevad viled ja tuled külge, sõnaga – annavad lisaväärtuse,” kõneleb Mikomägi tagamaadest, kuidas Efekt on ajal,

KUIDAS LÄHEB, KIILI ETTEVÕTJA?
VASTAB KIILI BETOON OÜ JUHATAJA RAIN SINIMAA
Kiili Betoon OÜ käive on võrdne eelnevate aastate käibega, erilisi
muutusi pole. Kuna meie valdkonnas on tegemist käsitööga, siis hoiame oma töötajaid, teeme kõik, et säiliks nende kõrge kvalifikatsioon ja
seega töö kvaliteet. 2009/10 aasta languse ajal pääsesime nii, et kogu
kollektiiv jäi tööle. Loodame seda ka nüüd. Paraku, kuna lähiajal on
oodata kehvemat maksekäitumist osadelt firmadelt, ka pankrotistumisi, siis eks see hirmutab ka ehitusvaldkonda. Samas loodame riiklike
tellimuste suurenemisele. Päeva lõpuks kasvab kindlasti hästi kapitaliseeritud suurfirmade mõju ka ehitussektoris.
VASTAB ELEMENTMAJADE TOOTJA ESTNOR TEGEVJUHT RENEE MIKOMÄGI
Kuna oleme väga palju orienteerunud ekspordile, välisturgudele, tööjõu lähetamine välismaale on aga raskendatud kui mitte võimatu, siis,
ettevõtte käive on vähenenud, uued tellimused on ootele pandud või
edasi lükatud. Selle tõttu olime sunnitud ka osad inimesed koondama.
Usume aga, et kui Covid-19 teine laine jääb tulemata, siis tellimused
taastuvad järkjärgult. Kui aga sügisel on teine laine tulemas, mida kardetakse, siis läheb paljudel ettevõtetel väga raskeks, kaasa arvatud
meil. Loodame parimat.

mil kõik kurdavad toodangu
langust, suutnud läinud aasta
sama ajaga võrreldes seda hoopis kolmekordistada.
“Õnne peab ka olema,” arvab
kogenud tootmisjuht. Tosin aastat tagasi, eelmise majandussurutise aegu langes Efekti toot-

10.00–11.30 Kiili vallamaja ees
11.40–12.15 Lähtse bussipeatuses
12.30–12.45 Nabala keskuses
13.00–13.20 Paekna bussipeatuses
14.15–14.30 Luige keskuses
14.40–15.00 a/ü Rool
15.10–15.30 Magistraali jalakäijate
silla Luige poolne ots ( Meremehe
tn.)

Rõõm tõdeda, et
saame jälle jätkata
Kiili vallarahva 13.
sportmängudega.

Koerte vaktsineerimine katkuviiruse,
adenoviiruse, paragripiviiruse ja nelja serotüüpi leptospiroosi vastu. Hind
18 eurot (koos marutaudiga 23 eurot). Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja
panleukopeenia viiruse vastu, hind
15 eurot (koos marutaudiga 20 eurot).

> 21. juuni – rannatennis
> 28. juuni – mölkky
> 12. juuli – teatejooks
> 1. august – cornhole
> 6. september – discgolf
> 13. september – laste
kombineeritud teatevõistlus
> oktoober – male
> 31. oktoober – mälumäng

NB! Kaasa vaktsineerimispassid.

Muudetud ajakava näeb
praegu välja selline:

mismaht oluliselt, nüüd on siis
mõne kuuga kordades tõusnud.
“Ega enne õhtut ikka hõisata maksa,” ütleb mees elutargalt. “Praegu on küll sügiseni ettevõttel tellimused olemas, aga
vaatame, mis siis saab, mis majandus siis teeb.” | Ülo Russak
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Toeks dementsusega inimestele

Kui laps perre ei sünni... Liisa lugu

2018. a. septembris sõlmis
Sotsiaalministeerium lepingu
MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna
Diakooniahaiglaga Dementsuse Kompetentsikeskuse loomiseks. Dementsuse Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada
dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra
tõttu on kompetentsikeskus
keerulises olukorras – inimesed,
kelle jaoks on kompetentsikeskus loodud, kuuluvad ise riskirühma või puutuvad väga tihedalt kokku riskirühma kuuluvate inimestega ning sellest tingituna oli mõistlik loobuda ka
kõikidest üritustest ja kohtumistest.
Dementsusealase nõu saamiseks on võimalus helistada info- ja usaldusliinile 644 6440.
Infoliin töötab tööpäeviti – esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 12.00–
16.00 ning kolmapäeviti kella
16.00–20.00. Info- ja usaldusliinile saab helistada nõu saamise
kõrval ka murede/rõõmude jagamiseks ning helistada võib ka
lihtsalt suhtlemiseks, et vältida
isolatsioonis tekkivat üksindust,
ärevust ja depressiooni. Helistada võivad nii dementsusega
inimesed, nende lähedased, aga
ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna liikmed, kui neil on mure dementsusega inimese käekäigu
pärast. Kui helistaja ei soovi ennast tutvustada, siis ta võib oma
küsimused või mure esitada ka
anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Enne eriolukorra välja kuulutamist kogunesid dementsusega inimeste lähedased 22 eri
paigus üle Eesti. Mõnes tugigrupis käis lähedasi vähem, teises
rohkem, kuid tagasiside oli enamasti kõigil sarnane: nii hea, et
kokku saime, sai oma muret
teistega jagada, vahetada kogemusi.
Eriolukorra ajal ei saa enam
ka lähedased kokku tulla ning
seepärast hakkasime korraldama virtuaalseid tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Virtuaalses tugigrupis saab
osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast, virtuaalse tugigrupiga ühinemiseks peab inimesel olema kõlaritega arvuti ja internetiühendus. Oma soovist tugigrupiga ühinemiseks võivad
lähedased anda märku kirjutades info@eludementsusega.ee
või helistades info- ja usaldusliinile 644 6440.
Helistades numbrile 644
6440, tasub helistaja kõne eest
telefonioperaatori hinnakirja
alusel. Virtuaalses tugigrupis
osalemiseks peab olema internetiühendus, kuid nõu ja tuge
saavad kõik tasuta! | Dementsuse Kompetentsikeskus

Liisa* tuli Marika ja Antsu peresse nelja-aastaselt. Kahe pedagoogi peres kasvas juba kolm
poega. Peagi sündis veel kaks
poega. Praegu on peres kokku
kuus last. “Lisaks viiele pojale
saatis jumal meile tütre,” ütleb
pereema uhkelt.
Iga laps vajab peret ja turvatunnet. “Tunnen oma peres
usaldust. Saan olla mina ise –
öelda, mida mõtlen, olla rõõmus
ja kurb. Teha asju, mida naudin
ja mis teevad mind õnnelikuks.
Tean, et mind toetatakse alati,”
ütleb Liisa (19). Kuidas läks nii,
et 15 aastat varem otsustasid
Marika (49) ja Ants (62) hakata
hoolduspereks?
“Tegelikult ei teadnud me
sellest suurt midagi,” ütleb Marika. “Kuulsin, et ühel meie kandi tüdrukul suri ema ja lastekaitsetöötaja otsib talle hooldusperet. Arutasime asja kodus
ja leidsime, et meil on jõudu
ning soovi pakkuda talle kodu ja
soojust.”
Marika tunnistab, et tuttavad
ei mõistnud ega toetanud neid
algul. “Nad olid üllatunud. Küsiti, miks me seda teeme ja kuidas jaksame – see on ju võõras
laps.” Tänaseks teavad kõik, et
nad on tõelised õnneseened,
muidugi koos oma murede ja
rõõmudega. Ka lastekaitsetöötaja küsis algul Marikalt ja Antsult, kas nad tahavad tüdrukut
näha, enne kui teevad lõpliku
otsuse: “Mõtisklesime, et see
pole ju kataloogist tellimine.
Tähtis on otsus – pakkuda oma
kodu lapsele, kes seda väga vajab.”
Mis Marikat ja Antsu motiveeris? “Usk, et igas inimeses
peab olema headust, soov anda
midagi lähikondlastele. Teadsime, et meis on seda jõudu. Abiks
oli ka see, et meil olid juba lapsed. Me ei soovinud endale lihtsalt last juurde, vaid soov oli
pakkuda ühele lapsele tuge.”
Kuidas tuli Liisa peresse?
Liisa uued vanemad ei lapsendanud teda, kuigi see olnuks

võimalik. Nad valisid võimaluse olla Liisale hoolduspere (hiljem eestkostjad), sest ei tahtnud
muuta lapse lugu – tema identiteeti ega seda, et sünniperega
side katkeks.
Liisal oli armastav pere ja
hooliv ema. Tal olid ka isa ja vanaema, turvaline kasvukeskkond. Liisa oli hoitud laps. Ent
tüdruku ema suri, kui ta oli nelja-aastane. Marika ja Ants arvestasid, et lapsele olulised inimesed – isa ja vanaema – jäävad Liisa ellu alles ning laps tuleb nende perre oma loo ja juurtega, mida tuleb hoida ja toetada.
“See kõik võttis algul aega.
Liisa isa ja vanaema olid ettevatlikud. Ilmselt oli neil hirm,
mis oli mõistetav. Läks umbes
kuu, enne kui Liisa tuli koos isa,
vanaema ja lastekaitsetöötajaga meile esimest korda külla.
Saime tuttavaks, arutasime, kuidas edasi. Joonistasime Liisaga,”
meenutab Marika. Sel õhtul läks
Liisa tagasi koju, ent kohtumine andis tüdruku sünniperele
turvatunde. Ja nii jõudiski piiga
peagi Marika ja Antsu perre. Isa
ja vanaema ei saanud Liisat kasvatada, ometi suhtles Liisa nendega ka edaspidi tihedalt.
Umbes aasta hiljem suri Liisa
isa, vanaemaga suhe säilis. Vanaema käis Liisa sünnipäevadel
ja kogu pere omakorda vanaema
aiatöödes abistamas. Praegu on
Liisa vanaema 96-aastane ja nad
suhtlevad jätkuvalt tihedalt. Ka
lapselaps räägib vanaemast soojalt: “Oleme teineteise jaoks
alati olemas ja väga tähtsad. Ma
olen oma vanaemal ainuke lähedane inimene ning hoian teda.”
Mälestused ühisest algusest
Selleks hetkeks, kui Liisa perre tuli, olid Ants ja Marika omavahel ning lastega nii palju arutlenud, et kõigil oli vaim valmis.
“Mäletan küll, et mõtlesin vahel, kas hakkan seda tüdrukut
armastama samamoodi nagu
oma lapsi,” tunnistab pereema.

“Aga see oli vaid hetk. Kõik sujus kuidagi loomulikult. Liisa sai
kohe meie pere liikmeks. Ta
justkui sulas meie perre sisse,”
meenutab Marika. “Muidugi pidime mingeid asju Liisale õpetama, näiteks oskust jagada. Aga
see on arusaadav, sest ta oli peres üksik laps.”
Marika mäletab esimesest
kohtumisest pisikest potisoengu ja väga suurte pruunide silmadega tüdrukut: “Ta oli selline pontsakas ja kuidagi poisilik.
Praegu on Liisa tõeline kaunitar.” Tal on alles pildid nende
esmakohtumisest: “Mäletan, et
mul olid jalas sukkpüksid ja lühikesed juuksed. Ema joonistas
mu jalajälje – ilmselt et osta
mulle sobivad jalanõud. Mäletan, et ema hoidis süles väikest
last, ja hiljem sain teada, et tal
oli kõhus veel üks pisike. Oli
soe. Ja et järsku oli palju rahvast
– need olid sugulased. See kõik
oli teistmoodi, aga tore ja turvaline.”
Marika sõnum peredele, kes
kaaluvad võimalust võtta enda
perre teises peres sündinud
laps, on see, et kõik ei ole alati
ilus. Tuleb arvestada ja aktsepteerida, et igal lapsel on oma
juured, vanemad ja tähtsad inimesed. Lapsel võib olla oma
trauma ja ainult soovist aidata
ei piisa. Seepärast ongi oluline
tugivõrgustik, et pere ei jääks
üksi. Ka Marika pere oli kontaktis kohaliku lastekaitsetöötajaga ja neil oli võimalus saada igal
hetkel tuge. Marika sõnul võiks
igal perel olla mentor, kellega
vajadusel ühendust võtta. “Oluline on ka spetsialisti inimlik
huvi, kuidas pere hakkama
saab,” lisab naine, keda ennast
toetas vanem õde, kelle peres
kasvab samuti teises peres sündinud laps. Abiks oli ka õpetajast ema. Nimelt vajas Liisa algul eesti keele õppimises tuge,
sest oli pärit kakskeelsest perekonnast.
Ema, isa ja tulevik
Kelleks kutsub Liisa Marikat

Karmen Heinmaa.

ARVAMUS
KIILI VALLAVALITSUSE
LASTEKAITSESPETSIALIST
KARMEN HEINMAA
Töötades lastekaitsespetsialistina Kiili vallas on mul hea meel
tõdeda, et meie piirkonna pered
on tublid ja toimetulevad. Hetkel ei ole Kiilis asendushooldusteenusele suunatud ühtki last.
Kahjuks ei ole see nii kõigis
omavalitsustes. Eestis elab sadu
lapsi asendus- või perekodudes,
keda ei saa lapsendada või kellele lastekaitsetöötajad ei ole
leidnud hooldusperet, sest selliseid peresid ei ole piisavalt.
Need lapsed unistavad päris
oma kodust ja vanematest, kes
oleksid nende jaoks alati olemas, pakkudes hoolt, armastust
ja tuge.

ja Antsu? “Emaks ja isaks, nagu
ka pojad,” vastab Marika. Liisa
mäletab, et algul oli tal pisut
raske kohaneda: “Olin näiteks
harjunud pesema hambaid heal
juhul korra päevas. Aga ajaga
läks kõik paika ja harjusin uue
elurütmiga.” Liisa sõnul hoidsid
kõik teda algusest peale: “Ma
olen pereliige. Saan teha asju,
mis teevad mind õnnelikuks.
Saan olla rõõmus ja kurb, tunnen alati tuge. Loomulikult on
meil ette tulnud möödarääkimisi, isegi tülisid. Aga püüame alati mõista ja teha järeldusi.”
Uus algus oli keeruline ka
seetõttu, et korraga tuli Liisa ellu palju uut: uus pere, lasteaed,
sõbrad. “Kohanesin. Saan vendadega jumala hästi läbi. Ema ja
vanem vend on mulle alati
toeks. Nooremad vennad lihtsalt ei oska veel. (Naerab.) Isa
on muidugi ka isa, aga emaga
oleme eriti lähedased. Mõnikord
võtame aega endale, et olla kahekesi.” Marika kinnitab, et pere naised tegutsevad tõesti vahel omaette, lähevad näiteks
koos reisile: “Meestele muidugi meeldib, kui naised hoolitsevad nende eest, aga ka naistel
on vaja oma kvaliteetaega.”
Marika sõnul oli Liisa algusest peale väga seltsiv laps. “Kohanemisraskusi justkui polnudki, kuigi eks arusaamatusi ole ikka ette tulnud. Tegelikult on
meie ühine teekond Liisaga olnud nagu üks hea muinasjutt.”
Ta lisab, et Liisa võib nüüd olla
küll juba täisealine, ometi on ta
oma laps: “Ta ei hakka veel niipea pesast välja lendama, kuigi
läheb ülikooli.”
Ja mida ütleb Liisa? “Ma olen

Nadežda Leosk.

ARVAMUS
SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI
NÕUNIK NADEŽDA LEOSK
Eestis on ligi 800 last, kes kasvavad institutsionaalsel asendushooldusel, pere- ja asenduskodudes, endise nimega lastekodudes. Sotsiaalkindlustusamet hindab hooldusperede sobivust ja valmistab neid ette.
Otsime peresid, aga ka üksikuid
inimesi, kes soovivad või kaaluvad võimalust pakkuda ühele
või mitmele lapsele kodu, armastust, tuge ja hoolt. Meie
spetsialistid töötavad Eesti eri
piirkondades ning on valmis huvilistega kohtuma ja küsimustele vastama. Kui pere jõuab sotsiaalkindlustusametisse, siis esialgu vesteldakse – arutatakse
ootusi, soove ja motiive ning
antakse ülevaade edasistest
sammudest. Seejärel võib pere
esitada sotsiaalkindlustusametile hoolduspere sooviavalduse.
Järgnevad kodukülastus ja pereuuringu, et saada selgust pere
valmisolekust ja suutlikkusest
last kasvatada. Kui soovijad on
läbinud ka lapsevanemate eelkoolituse PRIDE, kantakse pere
üleriigilisse hooldusperede andmeregistrisse, et kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad
saaksid vajadusel perega ühendust võtta ning sõlmida hoolduspere lepingu. Edaspidi toetab omavalitsus peret nii rahaliselt kui ka moraalselt.
Kui tunned, et sinu peres ja südames on ruumi teises peres
sündinud lapsele, võta ühendust
Kiili valla lastekaitsespetsialisti
Karmen Heinmaaga (55512 286,
karmen.heinmaa@kiilivald.ee)
või sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna peaspetsialisti Aasa Rohtlaga (5301 7803,
aasa.rohtla@sotsiaalkindlustusamet.ee). Infot saab ka asendushoolduse infotelefonilt 655
1666 või e-kirja teel asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Uuri asendushoolduse kohta lisa
ka lehelt tarkvanem.ee/kasupere.

megaõnnelik, et mu vanemad
otsustasid mu enda perre võtta.
See on andnud mulle palju võimalusi. Mul on pere! Mul on
vennad! Ma ei oskagi öelda
muud, kui et mul on äge perekond. Varsti oleme kõik suured
ja meil on oma pered, aga me
jääme kindlasti käima kõik koos
siin oma vanemate juures. On
nii tore, et mul on inimesed, kes
mind armastavad.” | Nadežda
Leosk, sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse talituse lastekaitse osakonna nõunik

* Kõik nimed muudetud
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Kristjan Stüff – kui jalgpall
meeldib, siis naudi seda
Eesti noortekoondises mängiv jalgpallur Kristjan Stüff tegi
kaks kuud trenni kas koduaias
või kodusel Kiili staadionil. Õnneks polegi pärast eriolukorda
ta vorm nii roostes, kui võis karta.
Mai eelviimasel nädalal andis Kristjan Stüff intervjuu Kiili Lehele. Juttu oli nii vutist, kahekuulisest sunnitud mängupausist kui ka Eesti esindamisest noortekoondises.
Kuidas sattusite just jalgpalli
juurde? Kas kohe Kiili vallas?
Alustasin lasteaias ning esimesse trenni viis ema. Seda lihtsalt proovimiseks. Nii väiksena
veel ise enda soove ega huve ei
teadnud. Seega olin nõus minema. Peale esimest trenni hakkas
meeldima ning edaspidi oli
täiesti minu initsiatiiv. Kooli
minnes ütlesin kohe emale, et
tahan kindlasti jalgpallitrenni
minna ja nii sattusingi Tabasalu
jalgpalliklubisse. Nimelt alustasin kooli Tabasalu ühisgümnaasiumis.
Kas olete harrastanud ka muid
alasid ning miliste tulemustega?
Ja, samamoodi alustasin lasteaias kergejõustikuga ning jätkasin seda ka koolis kuni 6. klassini. Siis lõpetasin, sest jalgpalli- ja kergejõustiku trennide
koormus muutus liiga suureks.
Hakkasid tulema ülekoormusvigastused. Seega pidin ühe ka-

suks otsustama ning valisin
jalgpalli. Käisin ka TV10 Olümpiastarti võistlustel, kuid mingeid muljetavaldavaid saavutusi kergejõustikus ei ole. Veel
olen käinud pikamaaajooksuvõistlustel.

helda.
Füüsiline vorm ja ka palliga
oskused säilisid samuti. Iganädalaselt saadeti meile treeneri
poolt individuaalne treeningprogramm, mida jälgida ning
mis meid vormis hoidis.

Klubina olete ikka tegev Tabasalus?
Siiamaani treenin Tabasalus,
kus olen esimesest klassist saati olnud. 2016. aastal Kiili valda
kolides teadsin, et klubi ei vaheta ning jäin Harku valda.

Kas ja kuidas sellel ajal treenida
sai?
Nagu ka kõik teised, siis treenida saime ainult individuaalselt. Vahel sain kasutada ka ema
abi treeningutel, kuid muidu
käis töö täiesti individuaalselt.
Treeningplatsi leida oli paljudel
meeskonnakaaslastel ka raske,
sest kõik jalgpalliväljakud olid
ju mingi perioodi kinni. Ja päris
iga murulapi peal on keeruline
jalgpallitrenni teha. Seega kõik
liikusid enda kodu ümbruses
ringi ja otsisid sobivat maapinda, kus trenne teha.
Ise sain õnneks koduaiamuru ning ka Kiili staadionit kasutada. Nüüd kui sellest olukorrast välja saime oleme kõik väga õnnelikud, kuid ka karantiiniperiood ei olnud kõige raskem. Kõik said lõpuks ikka treeningud läbi viia. Hea uudis on
ka see, et vorm ei olnud üldse
nii roostes, kui arvata oleks võinud.

Kes on olnud treenerid ja eeskujud?
Kõige suurem eeskuju ning
kõige rohkem mind mõjutanud
treener on Risto Sarapik. Tema
käe all treenima hakkasin juba
esimeses klassis ning ta on ka
nüüd, Tabasalu esindusmeeskonnas minu treener. Veel on
mind klubi tasandil juhendanud
Jüri Talu, Alan Arruda ja Marko
Kristal. Ka noortekoondistes
olen läbi käinud erinevate treenerite alt.
Mida tähendab Teile ja kogu JK
Tabasalu meeskonnale enam
kui kahekuuline sunnitud paus?
Eks see oli meile jalgpalli
poolest raske aeg. Kõik meist
tahtsid ju jalgpalli mängida ning
kuna seda teha ei saanud siis
igatsus selle järele oli väga suur.
Meeskonnasisesed suhted aga
kannatada ei saanud, kuna saime omavahel läbi interneti su-

Millal mängud taas algavad?
Ettevalmistav sõprusmäng
oli juba 25. mail ning esimene
liigamäng toimub 31. mail.
Mida soovitada algajale roheli-

sele jalgpallurile? Millest alustada ja kuidas edasi toimetada?
Alustada tuleks sellest, et kas
jalgpall üldse meeldib sulle.
Muidugi lasteaias ja nii sa veel
päris oma soovidest aru ei saa.
Siis on mõistlik vanemaid kuulata. Kuid kui oled jalgpalliga juba veidi aega tegelenud ja see
kohe üldse ei meeldi, siis arvan,
et peaksid valima mõne teise
hobi.
Kui aga jalgpall meeldib siis
on kõige olulisem seda nautida.
Tihti põlevad mängijad läbi
või ei suuda enda tasemel esineda siis, kui nad asju üle mõtlevad ning ei naudi oma tegevust nii nagu alguses. Ka ise
olen täheldanud seda, et kõige
paremad mängud tulevad siis,
kui olen suutnud keskenduda
enda mängu nautimisele ning
julgusele väljakul.
Ära karda eksida. Jah, su treener võib olla sinuga sel hetkel
rahulolematu ning võid ka ise
end halvasti tunda. Kuid eriti
nooremana on vaja sul seda kogemust, mis töötab ja mis ei
tööta. Proovi julgelt erinevaid
lahendusi ning õpi oma vigadest. Kui oled eksinud siis ära
mõtle sellest mängu ajal palju,
proovi kiiresti analüüsida, mida
tegid valesti ja mängi edasi, julgelt.
Peale mängu küsi ka treenerilt tagasisidet, mis tema arvab,
mida oleksid võinud paremini
teha ning kuidas saaksid ise
mängijana areneda.

Kes saab palli kiiremini enda valdusse? Kristjan Stüff on keskel sinises.

Kristjan Stüff (sinises) peab õhuvõitlust.

Teie praegused suurimad saavutused jalgpallis?
Kõige uhkem olen võimaluste üle, mille olen saanud rahvuskoondist esindades. Iga aasta olen olnud enda vanuste
noortekoondises ning kõige olulisem turniir oli U17 Balti turniir. Minu jaks on iga koondisemäng väga eriline olnud. Klubi
tasandil on suurim saavutus
Evald Tipneri karikasarjas 1/4
finaali jõudmine 2018 aastal ja
1/8 finaali jõudmine 2019 aastal.
Mõlemal korral mängisime

Mihkel Naukas

FC Elva vastu, kes mängisid
meist liiga kõrgemal, Esiliigas
(Meie mängime Esiliiga B-s).
Kahjuks pidime ka mõlemal korral kaotust tunnistama, kuid väga ägedad ja kasulikud kogemused olid mõlemad.
2018. aasta mäng oli minu
jaoks esimene nii mäng suure
publiku ees, see oli päris ebareaalne kogemus. Pealtvaatajaid
oli kohal 521 ning oli ka teleülekanne. Atmosfäär oli uskumatu
ning väljakul tekkis ikka hoopis
teine tunne võrreldes varasemaga. | Allar Viivik

Markus Pajur ja Lauri Tamm, noored jalgratturid Kiili vallast
Kiili vallas toimetavad kaks
noort ja lootustandvat ratturit.
Ehk Markus Pajur ja Lauri
Tamm. Kiili Leht vestles mõlema sportlasega vahetult pärast
eriolukorra lõppu.
Kuidas sattusite just rattaspordi juurde?
MP: Rattasõidu juurde sattusin tänu vanematele. Nad võistlesid maastikumaratonidel, käisin nendega seal kaasas ja ükskord lasid nad mul lastesõitu
proovida. Pärast seda hakkas
rattasport väga meeldima.
9-aastaselt hakkasin juba igal
võimalikul võistlusel võistlema
ning ühinesin ka oma esimese
rattaklubiga. Tulemused olid algusest peale head ja see motiveeris mind pingutama. Esimesed välismaasõidud tulid siis,
kui olin 13–14-aastane. Iga aastaga läks asi tõsisemaks ja 2016
aasta hooaeg oli esimene, kus
keskendusin juba väga tõsiselt
rattaspordile.
LT: Läbi isa. Esimesi võistlusi ma ei mäleta. Aga mulle hakkas meeldima rattasport kui
hakkasin trennis käima. Seda
umbes 9-aastaselt). Liitusin klubiga Kalevi Jalgrattakool. Seal
on siiani väga tore seltskond.
Millised on maantee- või maas-

Markus Pajur maastikusõidul.

tikuratturi eeldused?
MP: Ala peab meeldima, See
on kõige olulisem. Kui see on
olemas siis kõvasti pingutades
on võimalik ka tulemusi teha.
Ma arvan, et see on igal alal samamoodi. Pole vahet kas maanteesõit või mingi muu spordiala.
LT: Esiteks: inimesele endale meeldib sõita maanterattaga.
Ja teiseks kindlasti pole kõige
tähtsam jõud. Kõige tähtsam on
see kui sa suudad mõtlemise
värskena hoida.
Kes on eeskujud?
MP: Suureks eeskujuks on
Peter Sagan. Kolmekordne maailmameister maantee grupisõi-

Maarek Pajur

Lauri Tamm õnnelikult finišis.

dus. See on minu unistuste tiitel ja suur eesmärk. Samuti
on tal väga äge iseloom ja ta
oskab fännidele endast hea mulje jätta. Minu jaoks on see oluline.
Kodumaalt on mulle eeskujudeks minu praeguse tiimi mänedžer Rene Mandri ja spordidirektor Jaan Kirsipuu.
LT: Minu eeskujuks on kindlasti Eesti tuntuimad profiratturid Tanel Kangert ja Rein Taaramäe.
Suurimad sportlikud saavutused?
MP: Eelmise aasta parimad
tulemused olid cyclokrossi eliidi eesti meistri tiitel ning U23

Erakogu

grupisõidu kolmas koht. Lisaks
veel maastikukrossi ehk XCO 1.
koht U23 vanuseklassis. Samuti võib rahule jääda UCI 2.2 kategooria Poola ühepäevasõidu
Grand Prix Doliny Baryczy
migród kuuenda kohaga.
LT: Kindlasti noorteolümpial
osalemine. Olen väga õnnelik et
sain osaleda sellisel võistlusel
ja see oli mulle väga heaks kogemuseks.
Kas ja kui palju mõjutas eriolukord treeninguid?
MP: Enne eriolukorda treenisin palju välismaal. Olin detsembri lõpust kuni jaanuari alguseni Hispaanias ja veebruari
keskel sõitsime klubiga Horvaa-

tiasse. Tegime seal kõvasti trenni ja valmistusime tulevasteks
võistlusteks. Sain seal ka ühe
stardi teha, kuid võistlused, millele oli põhirõhk seatud jäeti
kahjuks ära. 13. märts pidime
asjad kokku pakkima ja kodumaale naasema.
Nüüd käib treenimine kodus
ja minu jaoks üsna tavapärasel
moel. Selle hooaja algusest on
mul uus treener Toms Flaksis.
Ta on ühtlasi minu klubi Tartu2024 Baltic Chain Cycling tiimi treener. Kui olen kodus siis
teeb ta mulle läbi interneti plaanid ja mina täidan neid. Meie
vahel käib pidev suhtlus ja praegu on asi väga hästi töötanud.
Hetkel keskendume vormi ajastamiseks esimesteks võistlusteks.
LT: Enne eriolukorda toimus
treening Hispaanias. Kui me
Hispaaniast koju tulime oleks
mul pidanud olema üks treeninglaager veel Kreekas.
Praegusel hetkel on treeningkoormus päris suur. Kooli
tööd on vähem kui tavaliselt ja
see annab võimaluse rohkem
treenida. Praegusel hetkel treenin ma nii, et nädala sõidaksin
ma umbes 400 km. Treener on
Ado Hein
Millised võistlused tänavu ära

jäid?
MP: Ärajäetud võistluste nimekiri on pikk. Olulisemad minu plaanis olnud ärajäänud
võistlused olid Tour de Normandie, Ronde Van Vlaanderen U23
ning Tour of Estonia. Praeguse
seisuga saame välismaal võistlemist alustada juuli algusel,
kuid see pole veel täiesti kindel,
sest riigid avavad oma piire erinevalt. Kalender väga lahtine ja
võistluste korraldajad kindlalt
midagi ei luba. Mõned stardid
on lükatud ka sügisesse.
LT: Arvan et ära jääb maastikuratta EM. Ootasin väga seda.
Kuna see oleks ilmselt viimane
suur võistlus peale mida hakkan
ma rohkem maanteeratta peale
keskenduma.
Teie mõlema sportlikud eesmärgid?
MP: Selle aasta sportlik eesmärk oli teha tiitlivõistlustel
korralikku tulemust ja saada selle tulemusena järgmiseks aastaks profileping. Suur eesmärk
on tulla maailmameistriks grupisõidus
LT: Praegune eesmärk on
saada profiratturiks. Kui see on
saavutatud siis kindlasti tahaks
ka mõned teatud võistlused võita näiteks mõni etapp Tour de
France-il. | Allar Viivik
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Ohutut ja turvalist suve
kõikidesse kodudesse
soovib Teie korstnapühija!
info@akorsten.ee

Kiili lasteaed ootab oma
meeskonda

eripedagoogi.
Töökoormus 1,0. Tööleasumise aeg august 2020.
Tööleping määratud ajaga
(lapsehoolduspuhkusel
viibiva töötaja asendaja).
Kandideerimiseks palun
saata sooviavaldus, CV ja
haridust tõendavad
dokumendid hiljemalt
3. juuliks 2020 e-posti
aadressile maibi.rikker@
kiilivald.ee.
Lisainformatsioon tel
510 4668, Maibi Rikker.

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 21.05.2020 otsus nr 12 Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISALASED KÜSIMUSED
28. APRILL 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 145 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kivipõllu, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 146 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn
1, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus 147 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 3,
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 148 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn
5, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 149 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Pikavälja tn
10, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 150 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Tohvri tn 8,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 151 Ehitusloa väljastamine
ehitise (tootmis- ja büroohoone) püstitamiseks Veski tn 10, Kiili alev.
12. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 161 Vaela külas Kangru
tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu kehtestamine.
19. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 162 Kiili alevis Tüüstre tee
5 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
28. APRILL 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 152 Kohanime määramine, Toomkivi tänav, Toomhansu tänav ja Toompihla
tänav.
5. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 153 Katastriüksuse jagamine Jaagu, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 154 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine Kivipõllu, Sõgula küla.
12. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 158 Tööstuse tänav T1
sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 159 Katastriüksuse lähiaadressi muutmine, Tammetalu tn 46.
19. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 163 Katastriüksuste piiride muutmine, Kesk-Vaela tänava detailplaneeringu
ala.

MUUD KÜSIMUSED
5. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 157 Sundvalduse seadmine Kiili valla kasuks Kiili vallas, Luige alevikus, Kuura
tänav T2 asuva transpordimaa osaliseks kasutamiseks avalikes huvides.
12. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 160 Hankekomisjoni
moodustamine.
19. MAI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 164 Riigihanke viitenumber nr 219448 “Projekti “Kiili alevi tänavavalgustuse
taristu renoveerimine” ehitustööd” eduka pakkumuse kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 165 Riigihanke viitenumber nr 219334 “Projekti “Kiili alevi tänavavalgustuse
taristu renoveerimine” ehitustööde omanikujärelevalve teenus” eduka pakkumuse kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS, RÄTSEPA TEE 2, 4, 10, 12, 14 JA
16 KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMINE
Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.
Kiili Vallavalitsuse esitati 02.03.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/02666, millega soovitakse täpsustada Lähtse külas Rätsepa tee 2, 4, 10,
12, 14 ja 16 kinnistute detailplaneeringus esitatud
hoonestusala tingimusi ning haljastuse, heakorra ja
liikluskorralduse põhimõtteid. Taotlusele oli lisatud
skeem.
17.03.2020 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal
kruntidel hooned puuduvad.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on
möödas üle viie aasta.
Lähtse külas Rätsepa tee 2, 4, 10, 12, 14 ja 16 kinnistute detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.01.2007 otsusega nr 4, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse
projekteerimistingimuste andmisel:
1) hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
2) et projekteerimistingimuste andmine ei oleks
vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
3)üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja
hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud
üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib
projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid
mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Käesoleva korraldusega nihutatakse Rätsepa tee 2
ja Rätsepa tee 4 kruntide planeeringus ette hoonestusala Rätsepa tee poole. Mõlema krundi puhul hoonestusala ei suurendata. Selline detailplaneeringu
muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik
muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 alusel tohib
projekteerimistingimustega täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ja ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 7 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.
Käesoleva korraldusega täpsustatakse Rätsepa tee
2 ja Rätsepa tee 4 kruntidel planeeringus ette nähtud parkimiskorraldust, ligipääsude asukohti ja haljastuse põhimõttelist lahendust. Projekteerimistingimustega viiakse detailplaneering kooskõlla Kiili valla
üldplaneeringu nõudega, kus parkimine tuleb lahendada omal kinnistul. Koos sellega antakse ka uus lahendus kruntide juurdepääsudele ja nõutud haljastusele. Juurdepääsud on planeeritud Rätsepa teelt
ja uue lahendusena nüüd ka Kääri teelt. Rätsepa tee
4 üks ligipääs on lahendatud läbi naaberkinnistu
(Rätsepa tee 6, kt 30401:003:0124). Projekteerimistingimuste alusel ei teki juurdepääsu tagavat asjaõigust. Projekteerimistingimustes näidatakse vaid
avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht. Katastriüksuse omanikul on õigus saada juurdepääs
avalikule teele kokkuleppel üle võõra kinnisasja vastavalt asjaõigusseaduse § 156 lõikes 1 sätestatule või
esitades vastavasisuline avaldus Harju Maakohtule.
Kiili Vallavalitsus ei võta projekteerimistingimuste
väljastamisega endale mistahes varalisi või mittevaralisi kohustusi, mis on seotud juurdepääsu tagamisega kinnisasjale või juurdepääsutee väljaehitamisega avalikult kasutatava teeni või selle tee hooldamisega seoses. Kõik sellised kohustused on kinnisasja
omaniku ainukohustused.
Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus
ehitusseadustikus esitatud tingimustega.
Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse
viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti
võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu

detailplaneeringu täpsustamine kõige efektiivsem,
lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei
riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.
Hoonete lubatud katusekallete muutumise käigus ei
kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Sammuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu”
nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.
28.01.2020 vaatas eelnevalt ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Lähtse külas
Rätsepa tee 2, 4, 10, 12, 14 ja 16 kinnistute detailplaneeringus esitatud hoonestusala nihutamise, liikluskorralduse ja haljastus tingimused pole enam ajakohased ning nende muutmine on põhjendatud.
Otsus väljastada projekteerimistingimused, millega
määratakse:
1. ehitusõigus: lähtuda kehtivast detailplaneeringust,
võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid
täpsustusi;
2. Rätsepa tee 2 ja 4 hoonestusala muuta vastavalt
plaanile (uus hoonestusala märgitud punase joonega);
3. uus ligipääs Rätsepa tee 2 krundile Rätsepa teelt
ja Kääri teelt;
4. uus ligipääs Rätsepa tee 4 krundile Rätsepa teelt
ja Kääri teelt ja Rätsepa tee 6 krundilt;
5. Rätsepa tee 2 ja 4 parkimine lahendada täielikult
omal kinnistul vastavalt plaanile;
6. vertikaalplaneerimine, sadeveed ja drenaaž: lahendada vastavalt kehtivale detailplaneeringule.
Ehitusprojektiga tuleb lahendada sadeveed ja drenaaž, mida peab lahendama maaparanduse või veemajanduse ala spetsialist. Ehitusprojektiga tuleb tagada olemasoleva drenaažisüsteemi toimine.
Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei
mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei
muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust
ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.05.–07.06.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili
Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS SEPAMÄE TEE 15,
KIILI ALEV
Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.
03.02.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01411, millega soo-
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vitakse projekteerimistingimusi Sepamäe tee 15 (katastritunnus 30401:001:2743) krundile elamu ja abihoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.
01.04.2020 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal
krundil hooned puuduvad.
Planeerimisseadus (PlanS) sätestab detailplaneeringu koostamise kohustuse § 125 lõikes 1 ja lõikes 2.
PlanS § 125 lõikes 5 on toodud võimalus, et teatud
tingimuste olemasolul võib nimetatud paragrahvi
lõikes 1 ja 2 toodud üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamise kohustuse nõudest loobuda, andes välja projekteerimistingimused. Erandit
saab kasutada vaid juhul, kui ehitustegevus on
kooskõlas üldplaneeringuga. PlanS § 125 lõikes 5 on
toodud erand, millistel tingimustel võib kohaliku
omavalituse üksus üldplaneeringukohase detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda. See on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus.
PlanS § 125 lõike 5 alusel võib kohaliku omavalituse
üksus lubada püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
• ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna
väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas
piirkonna hoonestuslaadi;
• üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised
kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused,
ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
24.03.2020 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla
projektikomisjon ning on seisukohal, et uute hoonete püstitamine ei ole planeerimisseaduse ja Kiili valla üldplaneeringuga vastuolus, kuna hoonestus sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.
Erinevalt planeeringust on projekteerimistingimustega ehitusõiguse määratlemisel piiriks üldplaneeringus sätestatud ehituslikud tingimused ja projekteerimistingimuste taotlusega hõlmatud ala ümbruskonnas väljakujunenud keskkonnatingimused. Nii
saab projekteerimistingimusi kasutada eelkõige nn
ühe krundi planeeringute asemel aladel, kus on kõik
ehitusõiguse määramiseks olulised tingimused juba
varem välja kujunenud.
Arvestades eeltoodut saab väita, et olemasolevat
krunti (olemasolev 100% elamumaa sihtotstarbega
krunt, suurusega 1956 m2, tasuta ligipääs avalikult
kasutatavalt Sepamäe teelt) saab rakendada üldplaneeringus määratud väikeelamumaale (EV) esitatud
nõuded (lk 21–22):
• suurim lubatud ehitusalune pind uutel väikeelamukruntidel lubatud kuni 300 m2;
• ehituskrunti ei hoonestata kui krundi pikkus avaliku tänava või platsi joonel on alla 15 m;

• väikeelamu tervikkrundile on lubatud ehitada üks
üksikelamu (ühe korteriga elamu) ja üks abihoone;
• väikeelamu korruselisus on kuni 2 ja suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9,0 m ning abihoonel 4,5
m. Korruselisus ja kõrgus määratakse detailplaneeringuga;
• abihooneid võib plokistada naaberkruntide piiril
või kavandatakse krundi piirile naabrite ühise kirjaliku kokkuleppe alusel;
• parkimisvajadused tuleb lahendada oma krundi
piirides.
Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse
viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti
võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Käesoleval juhul on
projekteerimistingimuste kaudu ehitusõiguse andmine isiku suhtes kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.
Uue üksikelamu ja selle juurde kuuluva abihoone
ehitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei
kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.05.–07.06.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili
Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusegaprojekteerimisteated.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS SEPAMÄE TEE 11,
KIILI ALEV
Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.
03.02.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01402, millega
soovitakse projekteerimistingimusi Sepamäe tee 11
(katastritunnus 30401:001:2744) krundile laohalli
püstitamiseks sõnnikuhoidla vundamendile ilma detailplaneeringut koostamata.
01.04.2020 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal
asub krundil üks hoone ja kaks rajatist.
Planeerimisseadus (PlanS) sätestab detailplaneeringu koostamise kohustuse § 125 lõikes 1 ja lõikes 2.
PlanS § 125 lõikes 5 on toodud võimalus, et teatud
tingimuste olemasolul võib nimetatud paragrahvi
lõikes 1 ja 2 toodud üldplaneeringu kohase detail-

planeeringu koostamise kohustuse nõudest loobuda, andes välja projekteerimistingimused. Erandit
saab kasutada vaid juhul, kui ehitustegevus on
kooskõlas üldplaneeringuga. PlanS § 125 lõikes 5 on
toodud erand, millistel tingimustel võib kohaliku
omavalituse üksus üldplaneeringukohase detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda. See on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus.
PlanS § 125 lõike 5 alusel võib kohaliku omavalituse
üksus lubada püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
• ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna
väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas
piirkonna hoonestuslaadi;
• üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised
kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused,
ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
24.03.2020 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla
projektikomisjon ning on seisukohal, et uue hoone
püstitamine ei ole planeerimisseaduse ja Kiili valla
üldplaneeringuga vastuolus, kuna hoonestus sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda. Juhul kui soovitakse ehitada käesolevast korralduses sätestatust muud ehitist on detailplaneeringu koostamine kohustuslik.
Erinevalt planeeringust on projekteerimistingimustega ehitusõiguse määratlemisel piiriks üldplaneeringus sätestatud ehituslikud tingimused ja projekteerimistingimuste taotlusega hõlmatud ala ümbruskonnas väljakujunenud keskkonnatingimused. Nii
saab projekteerimistingimusi kasutada eelkõige nn
ühe krundi planeeringute asemel aladel, kus on kõik
ehitusõiguse määramiseks olulised tingimused juba
varem välja kujunenud.
Arvestades eeltoodut saab väita, et olemasolevale
krundile (olemasolev 100% tootmismaa sihtotstarbega krunt, suurusega 2725 m2, tasuta ligipääs avalikult kasutatavalt Sepamäe teelt) saab rakendada
üldplaneeringus määratud toomismaale (T) esitatud
nõuded (lk 23):
• maakasutuse juhtotstarve on tootmishoonete maa
(T). Lubatud on maakastuse kõrvalotstarve – ärimaa
(Ä) – juhul, kui krundil on lahendatud sellega seotud
parkimisvajadused;
• tootmistehnoloogia korraldada selliselt, et tootmismaa piiril jääks saastetaseme piirväärtus allapoole lubatud määra. Perspektiivis muuta kõigi vallas paiknevate tootmisettevõtete tehnoloogia keskkonda mittehäirivaks;
• tootmisettevõtte territooriumist tuleb 20% haljastada. Haljastusest 60% arvestada kõrghaljastusena.
Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse

viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti
võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu
ehitusõiguse andmine isiku suhtes kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks,
mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.
Laohalli ehitamisega ei kavandata tegevusi, mis
kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu.
Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr
224 “Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang,
täpsustatud loetelu” nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.05.–07.06.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili
Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusegaprojekteerimisteated.
KIILI ALEVIS TÜÜSTRE TEE 5 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, 08.–22.06.2020
Detailplaneeringu on koostanud Mimikri stuudio OÜ,
töö nr 2018-02.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 2,71 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine ning moodustatavatele kruntidele
ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev elamumaa sihtotstarbega krunt
kaheks 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 300 m2. Krundile
pos. 2 on ette nähtud servituut pos. 1 ligipääsu tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja
tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub
Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
ajavahemikus 08.–22.06.2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
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Eramu Harjumaal.

Saunamaja Viljandimaal.

Kiili pesula katust ja fassaadi ehivad nüüd päikesepaneelid, koguvõimsusega 30 kW.

Kiili mehed ehitavad päikesejaamasid
Kes viimasel ajal märganud,
siis on kõikjal Eestis tekkinud
hoonete katustele ning heinamaadele hulgaliselt päikesepaneele. Sellele on kõvasti kaasa
aidanud ka kaks Kiili meest,
onupojad Rando Lainesaar ja
Urmo Kallissaar. Nende ühine
ettevõtmine Ecosolar on viimased kuus aastat ehitanud Eestisse päikesejaamasid, alustades
väikestest võimsustest kuni
suurte 200 kW süsteemideni
välja. Mõned neist on tekkinud
ka Kiili valda.

on mõistlik paigaldada ainult
siis, kui puudub võrguühendus.

Kuidas leidsite tee päikesepaneelide juurde?
Oleme mõlemad eluaeg
tundnud huvi tehnika vastu.
Mina (Rando) olen olnud
elektrialal tegev umbes 15 aastat. Oma esimese päikesejaama
ehitasin hobi korras oma koju
seitse aastat tagasi. Seejärel
hakkasid mitmed sõbrad ja tuttavad ka tahtma. Ühel hetkel
hakkas hobist saama juba töö,
sest inimesed hakkasid aina
rohkem selle vastu huvi tundma. Siis panime Urmoga seljad
kokku ning hakkasime sellel alal
tõsisemalt tegutsema.
Mina (Urmo) olen lõpetanud
TTÜ energeetika eriala ning tegelen lisaks päikesepaneelidele
veel ka küttesüsteemide projekteerimise ja ehitusega. Kuna
need valdkonnad on omavahel
suhteliselt tihedalt seotud, siis
sealt ilmselt see huvi ka tekkis.

Mis on investeeringu tasuvusaeg?
Sellel aastal ehitatud jaamad
saavad elektrihinnale, mis on ca
3–5 s/kWh lisaks tootmistoetust
5,37 s/kWh võrku müüdud
elektri eest. Kokku siis ca 8–11
s/kWh, mis on veidi vähem kui
võrgust ostes. Sellepärast on kasulikum võimalikult palju toodetud elektrit ise ära tarbida.
Vaadates tasuvust näiteks eelpool mainutud 8 kW jaama näitel, jääb päikeseelektrijaama
ehituse tasuvusajaks umbes
seitse aastat. Kes mõtlevad päikeseelektrijaama ehitusele, siis
on mõistlik see ette võtta. Sel-

Miks siis ikkagi tasub päikesepaneele paigaldada?
Nagu me kõik teame, toodavad päikesepaneelid elektrit
ning elektrit on meil igapäevaselt vaja. Eesti kliimas saab väga hästi elektrit toota, selle
jaoks on siin päikest ja valgust
piisavalt. See jutt, et päikesepaneelid Eestis ei toimi, on vale.
Meil on olemas üle 100 Eestis
toimiva päikesejaama statistika, mille põhjal teame täpselt,
kui hästi Eestis päikesepaneelid
toodavad ning võime öelda, et

Kui kaua võtab päikesejaama
ehitus aega?
Keskmise kodumajapidamise päikeseelektrijaama ehitame
valmis 2–3 päevaga. Väiksemad
ehitame valmis isegi ühe päevaga. Küll aga võtab seadmete
tarnimine, eelnev paberimajandus ning kooskõlastamine ka
omajagu aega. Laias laastus võtab kogu protsess aega umbes
üks kuu.

Urmo (vasakul) ja Rando (paremal).

päikesepaneelid Eestis toimivad
väga hästi.
Aastane päikesekiirguse
energiahulk on meil umbes sama suur kui Saksamaal, aga kuna Eestis on keskmine õhutemperatuur madalam, siis töötavad paneelid Eestis parema
tootlikkusega kui näiteks
Kesk-Saksamaal.
Samuti on investeeringu suurus viimastel aastatel kõvasti
langenud.
Päikesepaneelide abil saab
elektriarveid oluliselt vähendada või sootuks nullini viia. See
omakorda tõstab ka kinnisvara
väärtust.
Kui palju peaks iga majapidamine omale päikesepaneele
paigaldama?
Eelkõige sõltub see majapidamise tarbimisest ehk elektri
vajadusest. Süsteeme projekteerime me aasta keskmise tarbimise järgi ehk näiteks majapidamine, kelle aastane elektritarve aastas on 7000 kWh (~770

eurot), peaks omale paigaldama
vähemalt 8 kW jagu päikesepaneele. Tänapäeva efektiivsete
paneelide juures on see kokku
ca 24 paneeli, mille jaoks on vajalik katusepinda vähemalt 50
m2. Sellise süsteemi maksumus
on suurusjärgus 6000 eurot, mis
on piisav, et ära katta selle majapidamise elektri aastane vajadus. Ehk siis aasta lõikes on selle majapidamise elektriarve
null.
Suvel on ju inimestel elektriarved väiksemad, samas just siis
päikesepaneelid toodavadki
elektrit. Kuidas need siis talviseid elektriarveid aitavad vähendada?
Kuna toodetud elektri salvestamine akudesse on akude kõrge hinna tõttu veel väga kallis,
siis on tekitatud võimalus oma
toodetud elekter võrku müüa.
Ehk siis süsteem on nii tark, et
kõigepealt läheb toodetud elekter oma tarbeks ning kõik ülejäänud läheb elektrivõrku. Sel-

leks paigaldab Elektrilevi kahesuunalise elektriarvesti, mis arvestab elektri liikumist kahes
suunas.
Kevadest sügiseni toodetud
elekter läheb enamus kõik võrku, sest siis on majapidamistes
elektritarve väike. Selle tulemusena tekib n-ö ettemaks ning pimedatel sügis- ja talvekuudel,
kui päikesepaneelid eriti ei tooda, ostad sa võrgust elektrit tagasi. Kuna sul on seal ettemaks,
siis tehakse ostetud ja müüdud
elektri vahel tasaarveldus. Enda
toodetud elektrit kohe ära tarbides ei pea maksma ka võrgutasu.
Küll aga tuleb arvestada iseärasust, et kui elektrivõrgust
kaob elekter, siis ei saa tarvitada ka enda toodetud elektrit,
sest süsteem on loodud töötama paralleelselt elektrivõrguga.
Õnneks on Elektrilevi viimastel aegadel kõvasti liine stabiilsemaks ehitanud ning pikemaid elektrikatkestusi tuleb ette üha vähem. Akudega süsteem

Pakume oma klientidele
päikeseenergia täislahendust, alates
konsultatsioonist,
tasuvusarvutustest ja
projekteerimisest kuni
süsteemi ehituseni välja.
Haldja 25, Kiili vald, Luige alevik

lega kaotatakse ära või vähendatakse oluliselt püsikulusid
elektrile.
Millest peaks alustama, kui on
plaanis päikesepaneelid paigaldada?
Kõigepealt tuleb välja selgitada, kui võimas süsteem tuleks
ehitada, kas selleks on ruumi
ning kas see on tehniliselt võimalik. Selle kõige väljaselgitamiseks ja korraldamiseks on
kõige lihtsam pöörduda paigaldusfirma poole, sest tavainimese jaoks tundub kogu see protseduur väga keeruline ning segane. Kõigepealt soovitame me
muidugi iseennast. Kuna me ise
elame Kiilis ja meie ladu asub
Kiilis, siis on Kiili kliente selle
võrra mugavam teenindada. Aga
tegelikult ei ole asukohal väga
suurt rolli, toimetame üle Eesti.
Meie kodulehel www.ecosolar.ee on kalkulaator, mis ütleb
elektriarve järgi ära, kui suure
jaama peaks paigaldama. Sealt
saab nende andmete järgi otse
meile päringu saata. Oma soovidega võib meile ka kirjutada
info@ecosolar.ee või helistada
565 5512.

Pakume sulle
• tasuta konsultatsiooni ja
igakülgset head nõu
• parima lahenduse
projekteerimist, võttes arvesse
Sinu elektritarbimist
• vajalikke seadmeid
• süsteemi ehitust ja käivitamist
info@ecosolar.ee
tel 565 5512

Külasta meie kodulehte www.ecosolar.ee ja arvuta,
kui palju päikesepaneele Sinu majapidamine vajab!
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Mälestame endist ansambel
“Elurõõm” lauljat

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

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

MILVI ÕIGUST.
Ansambel “Elurõõm” ja Nele
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ERAKUULUTUSED

MÜÜK
Müüa elamumaa. Lääne-Harju vald,
Valkse küla, Lepa tn. 2. Katastrinumber
29501:007:1330. Lisainfo tel 514 7886

Müüa Harjumaal kolmemeetrist küttepuud
sanglepp ehk must lepp kohaletoomisega.
Miinimum kogus 15 tihumeetrit. Lisainfo
telefoni teel! Tel +372 5648 7816
Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70 l
kottidesse. Hind 5 €. Vedu tasuta. Tel
5341 1252
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. Tel 5805 7676,
e-post tomz@hot.ee
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
3 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 sauna- ja suitsuahjud, tel 505 4355
Müüa segalehtpuu alates 42 €/rm, valgelepp
alates 42 €/rm, sanglepp (Must lepp) alates
46 €/rm, kask alates 56 €/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 €/rm. Kogus
alates 7 rm, transport hinna sees. Tel
5551 8498
Müüa Vanamõisa külas eramaja, 4 tuba.
Krundi suurus 1519 m2. Katastri nr
72701:002:1675. Olemas eksperthinnang! Rohkem infot tel 5623 9904

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

OST
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

Autode kokkuost Harjumaal. Uuri oma
auto hinda tel 5819 0200, www.autohoov.ee

Ostame eesti ja vene vanaraha, aumärke,
postkaarte, sõjandusesemeid. Pakkuda võib
kõike. Kuulutus ei aegu, raha kohe. Iga päev
kell 11–21. Ain, tel 5595 5996, Marko, tel
5650 7703

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel
518 8889
Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel
5557 9399

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja kaubikuid, võib remonti vajada! Tel 5309 2650

Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee
või tel +372 5821 6554

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav. Pakkuda
võib ka vene autot. Kiire tehing ja
vormistamine! Tel 5365 4085, e-post
skampus@online.ee

Korstnapühkimine (nõuetekohane akt),
ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh
korstnad) ehitus ja remont. Teen töid ka
nädalavahetustel. Tel 5372 4993, e-post
korstnapyhkija1@gmail.com

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 e-post
seisevauto@gmail.com

Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan
vene autode/mootorrataste osi. Tel
510 2349
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, e-post info@
est-land.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016

TEENUS
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, e-post info@
ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee

Aedade ehitus, väravate, treppide,
trepipiirete ning rõdupiirete valmistamine
ning paigaldus. Silkroad OÜ, tel 5306 1469,
info@alaveremetall.eu
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid,
aiad, terrassid, plaatimine, fassaadi ja katuse
survepesu ja värvimine, parketi, looduskivi
paigaldus, koristus, ehitusjärgne koristus.
Silvar, tel 5894 4537, e-post
ehitusmehedharjumaal@gmail.com
Fassaadide hooldus ja värvimine.
Terrasside ehitus ja hooldus. DH Service
OÜ. Tel 5696 3580, e-post daniel@
fassaadkorda.ee, fassaadkorda.ee

Juuksuriteenus Teie kodus Kiili valla
piires. Naiste- ja meestejuuksur tel
528 7125. Meestejuuksur tel
5681 0514. Ripsmepikendused tel
5850 5899. Küünehooldus tel
5373 3153. Pediküür tel 5598 9369.
Sensorial Iluteenused, Miku tee 7, Vaela

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834
Katuste süvapesu ja värvimine, akende
pesu, veerennide puhastus, fassaadide
pesu ja värvimine. Tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas
ja korralik, tehtud töö kohta väljastan
nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com
Langetame, hooldame puid ja freesime
kände just Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.com

Litsentseeritud korstnapühkija. Tel
5361 5567, www.kuldnekorsten.ee
Liuguksed ja garderoobid. Köögid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075, e-post
liuguksed@kallion.net
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja
heina niitmine, saetööd aias. Tel
5554 7291

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. Tel
5620 6899, www.epopaigaldus.ee
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute
ümbruses. Helista ja küsi lisa – tel
5399 3595
Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodud ohutuks! Korstnapuhastaja OÜ, tel
+372 5664 6756, vaata lisa www.
korstnapuhastaja.ee
Saemees.ee pakutavad teenused: ohtlike
puude raie, kändude freesimine,
võsalõikus, trimmerdamine, muru
niitmine, hekkide lõikamine. Võtke
meiega ühendust tel 528 6976, e-post
info@saemees.ee

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. Tel
525 7443, e-post info@remontjaviimistlus.ee, www.remontja-viimistlus.
ee

Matkaauto rent. Võimsate automaatkäigukastidega B-kategooria, paljude lisaja mugavusvarustustega matkaautod.
Väiksem 4-kohaline ja suurem 7-kohaline.
Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@hotmail.
com

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, asfaldipuru, betoon
Tel 5092 936

Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind
150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191

Ohtlike puude langetamine ja puude
hoolduslõikus. Tel 5822 8154, www.
puulangetus.eu

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, www.miltongrupp.
ee

Suvi! Parim aeg ehituseks!
Küsi pakkumist!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Majade ehitamine ja renoveerimine. Katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Üldehitustööd.

