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Presidendiga roosiaias

Kiili kooli juurdeehitus
valmimas
Lõikuskuu eelviimasel nädalal käis Kiili Gümnaasiumi juurdeehitusel veel vilgas töö. Paigaldati mööblit, ühendati elektrikaableid, mõnes paigas välkusid isegi pahtlilabidad ja pintslid, anti viimast lihvi.
“Põhiliselt toimub siiski süsteemide häälestamine, lisaks on
majas mööblitarnijad, lõppemas
on nii eritellimus- kui standardmööbli paigutus ruumidesse,”
rääkis viimastest töödest valla
kui tellija esindaja, Kiili Varahalduse Sihtasutuse haldusjuht
Asso Peever.
Muidugi võiks küsida: miks
veel kümme päeva enne kooli
algust, mil õpetajad võiksid juba õppevahendeid oma klassi
avarasse sektsioonkappi paigutada, koristajatädid viimaseid
ehitustolmu kübemeid märja lapiga kokku tõmmata, välguvad
alles pintslid, aga selline küsimine on ehk mõttetu – koroonaviirus on maha tõmmanud nii
mõnegi teise ehituse tempo,
mitte ainult Kiili kooli juurdeehituse oma.
Miks viimasel hetkel?
“Ehitus vältab kokku 12 kuud
ja selle valmimise lõpptähtaeg
on 31.07.2020. Selleks ajaks peavad ruumid olema ka sisustatud
ja kasutusvalmis,” kirjutas “Kiili Leht” septembris 2019.
“Ehituse käigus tekkis paraku erinevaid takistusi ja objekti
valmimistähtaegu pikendasime
mitmel korral. Ajagraafik on tihe, kuid ehitaja kinnitusel valmib objekt augusti lõpuks. Nagu iga suure ehituse puhul, jääb
ilmselt üles ka teatav hulk vaegtöid, mida livideeritakse vastavalt kokkuleppele ja mis õppetööd ning maja kasutamist ei sega,” kinnitas Assar Kalvet, Kiili
Varahalduse Sihtasutuse juhataja. Ka ehitaja esindaja, Haart
Ehitus OÜ projektijuht Taavi
Bremann kinnitas sama: ehitus,
väikeste vaegtöödega, mis õppeprotsessi koolis ei häiri, on
valmis kooli alguseks.
“Ega ehitus, võrreldes teiste
samasuurte objektidega, insenertehniliselt keerulisem ei ole,”
arvas Taavi Bremann. “Eripärane oli see ehitus ainult selle
poolest, et kogu aeg pidid 60–
80 ehitajat toimetama ja seadmed töötama nii, et õppetöö poleks häiritud.”
“Kõige keerukamad momendid ehituse tellija ehk valla jaoks
olid ikka need kui selgus, et püstitatud tähtaegu – olgu siis mis
põhjusel tahes –, ei ole võimalik täita,” tõi Assar Kalvet välja
tellija seisukoha.

Haart Ehitus OÜ projektijuht Taavi Bremann (vasakul) ja Kiili Varahalduse Sihtasutuse haldusjuht Asso Peever kooli juurdeehituse ees.

Rahastas Kiili vald
Ehitusega alustati täpselt
aasta tagasi – septembris 2019.
Juurdeehitusega lisandub koolile kasulikku pinda 1500 ruutmeetrit, kuhu mahuvad 12 klassiruumi ja kolm väikeklassi.
“Tekkinud on nagu eraldi
algkoolihoone, see võimaldab
kooli õppetöö läbi viia ühes vahetuses. Kõik algklassid koonduvad ühte, äsja valminud majja,” selgitas Asso Peever
Ehituse käigus remonditi ka
söökla ja uuendati köögiblokk.
“Kooli juurdeehitus ise maksab 3,5 miljonit eurot, sellele lisandub mööbli, sisustuse, köögitehnika ja muu maksumus. Nii
et lõppsummaks on ligemale
neli miljonit eurot,” rääkis Assar Kalvet ehituse maksumusest.
Juurdehitust ja hoones sisustamist rahastab Kiili vald, osaliselt ka laenurahaga.
Mida pakub juurdeehitus uut?
“Näiteks on juurdeehituse
fuajee multifunktsionaalne. Siin
saavad õpilased vahetundides
jalutada, samas võib siin väiksemaid etendusi või muud korraldada,” tutvustas Asso Peever
ümmarguse katuseaknaga fuajeed, mille tagaseinas istmed
nagu amfiteatris ülespoole tõusid.
“Esimeste klasside lastel
peaksid aitama vahetunnis
energiat maandada ka koridoridesse paigutatud ronimismoodulid – lastel hea siin aktiivselt

Assar Kalvet, Kiili Varahalduse Sihtasutuse juhataja.

TEAVE
KIILI KOOLI JUURDEEHITUS
• Algus september 2019
• Lõpp 1. september 2020
• Kasulikku pinda ca 1500 m2
• Maksumus koos sisustusega 4
miljonit eurot
• Tööde käigus remonditi ka põhihoone söökla, köögiblokk ja
fuajee

vahetundi sisustada,” kõneles
Kiili Varahalduse SA haldusjuht
Asso Peever, kes hakkab tulevikus ka hoonet haldama.
“Avaramaks on muudetud
ripplagede arvelt ka renoveeritud ruumid, näiteks põhimaja
fuajee ja söökla. Uue hoone fuajee/garderoob on murukatusega, mis lisaks silmailule kaitseb
konstruktsiooni kuumenemist
päikese käes ja aitab seega hoida ühtlasemat sisekliimat. Õhu

21. augustil viibis Eesti Vabariigi presidendi kutsel Kadrioru
roosiaias, parimate lõpetajate
vastuvõtul ka kevadel Kiili Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Karl Erik Villems. Kiili Leht
esitas sel puhul Karl Erikule
kaks asjakohast küsimust.

kagi kollektiivina, üksteisele tuge ning vajadusel ka abi pakkudes sellest ühest raskest eluetapist läbi tulla. Ja ei saa unustada oma perekonda, kes on loonud meile viljaka pinna, mille
peal kasvada ja võrsuda, kasvades kõrgele ning kaugele.

Kui president oleks Sulle pidulikul vastuvõtul sõna pakkunud,
millest oleksid kõnelenud?
Olen ausalt öeldes juba väsinud kuulamast kõnesid, kus
mainitakse koroonaviirust, aga
pean tunnistama, et ka värsked
lõpetajad ei saa sellest üle ega
ümber. Kõikides tänastes kõnedes suutis see viirus endale kohe koha leida ning kindlasti
oleksin ka ise talle oma kõnes
ühe segmendi ära broneerinud.
Nagu haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, siis kõikidel selle aasta lõpetajatel olid
erakordsed tingimused, mida
pole veel varem nähtud.
Kindlasti oleksin tahtnud rõhutada, milline au ja privileeg
on olla kutsutud pika traditsiooniga üritusele. Tunnen ja tean,
et minu klassist oleks võinud
minu asemel olla vabalt ükskõik
kes teine, sest me suutsime ik-

Millega tegeled hetkel?
Alustasin juuli keskel ajateenistust koos kümne teise klassikaaslasega, kuid koht on ka
soojas juba Eesti Lennuakadeemias. Olen juba natuke üle ühe
kuu ajateenistuses olnud ja võin
julgelt öelda, et pole see midagi nii hullu. Enne ajateenistusse astumist kuulsin igasuguseid
õudusjutte Eesti Kaitseväe kohta, kuid kui ise oled normaalne,
aktiivne ning vastutustundlik,
siis austatakse sind seal samamoodi ja tullakse isegi sulle vajadusel vastu. Eks ikka on mingil määral ka raske, aga see kõik
on normaalne. Kui sinu ümber
on toetavad ja abivalmid inimesed, siis pole ükski takistus ületamatu. Olen saanud selle lühikese ajaga väga palju uusi teadmisi, kogemusi ja sõpru, mis tulevad edaspidises elus kindlasti
kasuks. | Kiili Leht

Ülo Russak

kvaliteeti kontrollitakse ruumipõhiselt, ventileerimine toimub
täpselt siis kui seda on vaja. Kui
varem lasti köögist ahjude ja katelde kohalt tõmmatud kuum
õhk õue, siis nüüd kasutatakse
kogu soojus uuesti ära ruumide
kütmiseks. Tehnosüsteemid on
distantsilt monitooritavad ja
seadistatavad, kogu valgustus
on LED-tehnoloogial põhinev,”
loetles Assar Kalvet tehnoloogilisi uuendusi.
Ka muude kooli ruumide ja
spordihoone osa on nüüd paremini eraldatud ning täiskasvanud saavad õhtuti minna treening saaalidesse ilma fuajeed läbimata. “Teeme koostöös vallavalitsuse ja ehitajaga kõik endast oleneva, et tagada kooliaasta tõrgeteta algus,” lubas Kiili
Varahalduse SA juht Assar Kalvet. | Ülo Russak

Karl Erik Villems (vasakul) koos klassivend Henry Naudiga gümnaasiuTerje Atonen
mi lõpetamisel.

1. septembril Kiili Gümnaasiumis toimuval aktusel osalevad
gümnaasiumi õpilased, esimeste klasside õpilased ja nende
vanemad.
Ülejäänud koolipere saab aktust jälgida otseülekandena
kooli kodulehe kaudu. Kooli alguse avaaktused:
• kell 09.00 10.–12. klass,
• kell 10.00 1a ja 1b klass,
• kell 11.00 1c ja 1d klass.
NB! Gümnaasiumile ja esimeste klasside õpilastele annab
täpsed juhised aktusele kogunemise kellaaegade kohta
klassijuhataja. 2.–9. klassi õpilased jäävad koju.
Väikekülade buss toob gümnaasiumiõpilased kooli kell 8.30
ja viib tagasi kel 11.15.
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Kiili vald – mis tehtud, mis
tegemist ootab?
tes. KIK-i toetusega Kiili alevi
tänavavalgustuse renoveerimise projekt on saanud samuti alguse.
Aimur Liiva,
Kiili vallavanem

Paljud on viimasel ajal küsinud, kuidas läheb valla üleüldise koroonaviiruse foonil, mil
õhus on palju teadmatust ja
ebakindlust ning analüütikud
prognoosivad peatset majanduskriisi... Vastus on: oleme sarnaselt teistele omavalitsustele
küll ettevaatlikud, kuid samas
on Kiili valla rahaline seis hetkel kindel ning erinevalt mõnest
teisest KOV-ist ei ole meil olnud
tegelikult ühtegi reaalset põhjust hakata mõtlema negatiivse
lisaeelarve peale.
Maksulaekumine on võrreldes mitte ainult eelmise, vaid ka
käesoleval aastal vastuvõetud
eelarvega plussis, millele lisaks
on riik eraldanud täiendavaid
summasid kriisiabi nii ärajäänud omatulu kompenseerimiseks kui teede korrashoiuks. Samuti on tulekul investeeringutoetus, mille eest oleme otsustanud renoveerida Kiili kooli
staadioni.
Algselt “pausile pandud” kolmest 2020. aastasse kavandatud
investeeringust oleme otsustanud ühe siiski taas töösse võtta
ja see on Tamme-Kangru tee
ehitus.
Koolimaja juurdeehituse valmimine
Praktilise poole pealt on hetke suurim väljakutse koolimaja
juurdeehituste valmimine, et
kool saaks tavapärasel ajal õppetööga alustada. Sedavõrd suurel ja keerulisel objektil tuleb
paratamatult ette ootamatusi,
mille lahendamine on võtnud
arvatust kauem aega. Kiili Varahalduse Sihtasutus on tegutsenud samas operatiivselt ja hoidnud olukorral hoolikalt silma
peal, et likvideerides kõik kitsaskohad.
Tasapisi oleme jõudnud ka
seisu, kus koolibuss saab enamuse oma marsruudist sõita
mööda mustkattega teid. Nii
valla enda eelarve kui riigi
täiendavate investeeringute toel
on saanud või saamas sel suvel
parendatuks päris mitu kilomeetrit teid – Arusta, Põlde-Spari, Nabala-Patika, Kurna,
Luha-Salu ja veel mõned lühemad tänavalõigud.
Kergtee valgustuse rajamise
tööd Kiili alevi ja Miku peatuse
vahelisel teelõigul käivad. Lähtse suunal toimub valgustuse
projekteerimine, et see edaspidi, võimaluse tekkimisel rajada.
Need teelõigud on valitud pingereas esimesteks põhjusel, et
neid kasutavad igapäevaselt Vaela ja Lähtse õpilased jalgrattaga kooli ja huviringidesse sõi-

Muudest töödest
Muudest töödest, mida ei ole
tellinud vald, aga mis siiski meie
territooriumil aset leiavad või
meid muul viisil puudutavad, on
kõige rohkem kirgi kütnud Viljandi maantee sulgemine linnas,
mis tähendab ümbersõite, ummikuid ja ka ühistranspordi mittepüsimist graafikus.
Kohtumisel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhatajaga olen saanud kinnituse,
et septembri lõpus hinnatakse
olukord üle ning siis selgub ka
see, kas ja kuidas oleks võimalik vähemalt ühistransport suunata vanale rajale varem kui
detsembris.
Maanteeamet on võtnud suuremad tööd ette Luigel, kus sellel suvel renoveeriti mõlemad
ringteed ja nende juurde viivad
harud.
Paljud on ka küsinud, et milleks seda vaja oli? Vastuse leiab
ülevaatest “Ringristmike konstruktsioonilised tüüplahendused” lk 56 – “Aluspinnas on valesti valitud (ühtlaseteraline),
tee klass vale (varutegurid),
asfaltkihid liiga õhukesed (sobiks madala klassi teele). Katte
defektid ja lagunemine valdavalt selle tõttu, et koormus satub vuugi kohale.” Tavainimeste keeles: nimetatud ringteede
algsel rajamisel ei ole osatud
mingil põhjusel arvestada tee
reaalse liikluskoormusega; olukorda positiivselt hinnates – see
puudujääk on likvideeritud.
Soojatrasside renoveerimine
Kiili alevis on soojatootja NR
Energy alustamas KIK-i rahastuse toel kaugkütte soojatrasside renoveerimist, kuid tööde viibine ja kütteperioodi lähenemine teeb siiski murelikuks. Kütte
tagamine nii ühiskondlikele
hoonetele kui korrusmajadele
on loomulikult vältimatu ning
hoiame olukorral teraselt silma
peal.
Põhja-Eesti Taastusravikeskuse poolt tellitud ja osaliselt
EL-i struktruurifondide rahastatud Kiili Tervisekeskuse ehitustööd on tänaseks lõppenud,
kuid avarate ruumide sisustamisele läheb perearstidel veel
umbes kuu aega. See tähendab,
et patsientide vastuvõtt uues
kohas algab oktoobris.
Tulevikku vaadates on hetkel
kõige olulisem loomulikult see,
kuidas käitub koroonaviirus ja
milliseid üleriigilisi või kohalikke piirangumeetmeid on vaja
seetõttu rakendada. Loodame
siiski, et olukord ei muutu hullemaks ning õppetöö koolis nagu kõik muugi saab toimuma
kavandatud viisil.

Kiili Perekliinik avab uksed
Meil on hea meel teile teatada, et 1. oktoobril avab Kiilis uksed uus tervisekeskus, aadressil
Nabala tee 2a, mis koondab enda alla kahe perearsti nimistud
ja kaks füsioterapeuti. Kuna Kiili elanikkond järk-järgult suureneb, siis ei saa välistada, et tulevikus liitub Kiili Perekliinikuga ka kolmas perearst.
Hetkeseisuga vastutavad kahe nimistu eest dr Anna Melnikova ja dr Meelika Lutter. Nimistute juures töötavad ka dr
Oros, dr Aarend, dr Mamedova
ja dr Varblane.
Patsientide vastuvõttu ja
nõustamist teostavad nimistute juures töötavad pereõed, kelleks on Maris Hakman, Gaidi
Alt, Monika Jürisoo ja Katri Mägi. Füsioteraapiat viivad läbi
Alissa Zakharova ja Oleg
Krönström.
Palume Teil arvestada võimaliku asjaoluga, et erandolukordades võib nimistute juures
töötav personal muutuda.
Tervisekeskuse töös toimuvad mõned muudatused (vt teabekasti).
Vastuvõtule registreerimine
Tuletame meelde, et perearsti, pereõe ja füsioterapeudi vastuvõtule on vajalik ette regist-

reerida.
Alates 1. oktoobrist palume
registreerida perearsti, pereõe
või füsioterapeudi vastuvõtule
telefonil 604 0120 või e-posti
teel kiili@perekliinik.ee. Telefoni teel broneerides palutakse
Teil valida vastavalt nimistule
numbriklahvidel 1 (dr. Melnikova nimistu) või 2 (dr. Lutteri nimistu), seejärel ühendatakse
Teid vastava nimistu pereõega.
Kui vastuvõtule soovib pöörduda mitu isikut ühest perekonnast, siis palume broneerida
vastuvõtuaeg igale pereliikmele eraldi.
Pereõe ja füsioterapeudi vastuvõtule on võimalik registreerida ka meie kodulehel www.perekliinik.ee.
Kui Te hilinete vastuvõtule,
on perearstil ja -õel õigus osutada Teile tervishoiuteenust lühema konsultatsiooni aja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast.
Vastuvõtule mitteilmumisest
palume teada anda telefoni või
e-posti teel!
Võib tekkida olukordi, mil
Teile pakutakse aega mõne teise arsti või pereõe vastuvõtule.
See on vajalik, et tagada kiirem
meditsiiniline abi. Perearstid ja
-õed osalevad aeg-ajalt täiend-

koolitustel, puhkavad või on
haiguslehel.
Retseptide pikendamine
Teavitame Teid, et edaspidi
on kordusretseptide tellimise
aeg kuni 5 tööpäeva.
Kordusretseptide pikendamiseks palume pöörduda meie
poole telefoni või e-posti vahendusel. Retsepte on võimalik
tellida ka meie kodulehel oleva
kontaktvormi kaudu.
Töövõimetuslehe avamine
Kui Te olete haigestunud ja
soovite jääda koju, palume sellest teada anda esimesel töölt
puudumise päeval telefoni või
e-posti vahendusel. Tagantjärgi töövõimetuslehti ei avata (v.a
kiirabi ja erakorralise meditsiini osakonna väljavõtte alusel).
Ägedast haigestumisest (palavik, köha, kõrvavalu, kurguvalu
jmt) palume meid teavitada esimesel võimalusel telefoni või
e-posti vahendusel. Vajadusel
kutsume Teid vastuvõtule samal
päeval.
Ägeda haigestumise korral
palume teavitamata mitte kohale tulla! See on oluline, et piirata viiruste levikut ning et ägedate nakkustunnustega patsiendid ei puutuks kokku tervete

KONTAKTANDMED
KIILI PEREKLIINIK
• www.perekliinik.ee
• kiili@perekliinik.ee
• Telefon 604 0120
• Aadress Nabala tee 2a, Kiili
vald
Keskus on avatud E, T (laste tervisekontrolli päev), K, R 8.00–
16.00, N 8.00–18.00. Nimistud:
dr Meelika Lutter, dr Anna Melnikova

patsientidega.
Ravikindlustuseta patsient ja
tasulised teenused
Ravikindlustuseta patsient
võib samuti pöörduda oma perearsti või -õe vastuvõtule. Sellisel juhul peab patsient tasuma
talle osutatud üldarstiabi ja uuringute eest. Ravikindlustuse
kehtivust saab kontrollida portaalil www.eesti.ee. Tasuliste
teenuste hinnakirja leiate Kiili
Perekliiniku kodulehelt.
Nimistuga liitumine
Uutel patsientidel on võimalik registreerida Dr Anna Melnikova nimistusse. Selleks palume saata sooviavaldus e-posti
teel kiili@perekliinik.ee.
Oleme väga tänulikud Teie
mõistva suhtumise eest! | Kiili
Perekliinik

ARVAMUS
Oktoobri alguses avatakse Kiilis
uus ravikeskus – Kiili Perekliinik.
Avarad heledates toonides ruumid Kiili südames, vallavalitsusega samas majas on juba ootamas
– ootavad mööblit, meditsiinitehnikat ja -seadmeid, aga ennekõike loomulikult inimesi: patsiente, arste, õdesid...
Kiili perearstid tegutsesid seni
erinevates kohtades. Nüüdne uus
perekliinik ühendab aga kaks perearstinimistut, uude keskusse
asuvad koos tööle kaks perearsti
kõigi kolleegide-abilistega. Ja
ühenduses peitub jõud – tekkimas on tervisekeskus, kuigi nii
seda ametlikult ei nimeta.
Nagu kõik uued ettevõtmised, on
ka uus ravikeskus rajatud väikese
perspektiiviga – hetkel saab siin
olema kaks perearsti oma nimistutega, aga oodatakse juurde ka

veel kolmandat. Kuigi ühe arsti
nimistus ruumi natuke veel on,
siis arvestades Kiili valla elanike
arvu kasvu, on vallal peatselt ikkagi täiskohaga perearsti vaja.
Mida patsiendid, Kiili valla elanikud uuest keskusest võidavad?
Ennekõike hakkab senisest rohkem Kiili inimesi saama kodu lähedal oma esmast terviseabi.
“Kiili on noor ja kasvav vald: paljud noored pered, kes käivad
tööl Tallinnas, on oma meditsiinilise teenindamise sidunud samuti pealinnaga. Aga nii pea, kui
perre sünnivad lapsed, on Tallinnasse keeruline arsti juude minna. Esmane arstiabi võiks olla
kodulähedane. Nii et Kiili vald on
ka meditsiinilises mõttes elanike
arvu kasvuks valmis,” kommenteeris uue keskuse valmimist perearst Meelika Lutter.

Kiili Kunstide Koolis – tavalisest teistmoodi
Kalev Vaidla,
Kiili Kunstide
Kooli direktor

Kiili Kunstide Kool püüab uut
õppeaastat alustada võimalikult
tavapärases rütmis, ent on ka
mõningaid raskusi, mis vajavad
kooliaasta alguses ületamist.
Tavapärasest erinev on see,
et muusika põhiosakonna sisseastumiskatsed toimusid alles
24. augustil. Varasemalt on see
aset leidnud ikka enne suvevaheajale jäämist. Lisaks sellele

peame arvestama septembrist
sellega, et Kiili Gümnaasium
jätkab tööd ühes vahetuses –
enamus meie õpilastest õpib ju
seal. Kui seni oli Kiili Kunstide
Koolis võimalik teise vahetuse
lastele tunde teha ka hommikustel aegadel, siis nüüd peame
kõik õpilased mahutama pärastlõunasesse ning õhtusesse aega.
Tunniplaanide koostamisel
on see oluline kitsendus ning
karta võib, et õpilaste tunnid
hakkavad varasemate aastatega
võrreldes märgatavalt hiljem
lõppema.
Kuna Kiili Kunstide Koolis on

klassiruumidega vägagi kitsas,
siis oleme praegu läbirääkimistes ka Kiili Gümnaasiumiga –
äkki on võimalik osa õppetööd
õhtuti kooli klassiruumides läbi viia. Igal juhul on augusti
lõpp äärmiselt kiire ja pingeline aeg kõikide õpetajate jaoks.
Traditsioone järgides toimub
2. septembril Kiili Kunstide Koolis aktus kõigile uutele õpilastele. Selleks ajaks on probleemid
loodetavasti suures osas mingi
toimiva lahenduse leidnud.
Kuna meie õppetöö toimub
suures osas individuaaltundidena ning grupitundides on grupid üsna pisikesed, siis koroo-

naviiruse levimise oht on meil
keskmisest madalam.
Loomulikult on kõikjal koridorides olemas desovahendid
ning tuletame kõigile õpilastele ja õpetajatele meelde, kuidas
hoida ennast ja kaitsta teisi.

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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Küttetrassi ehitustööd
algavad augusti lõpus
Pikka aega on kõneldud Kiili
aleviku küttetrassi rekonstrueerimise vajalikkusest. Jaanuarikuu Kiili Leht kirjutas:
Soojatootja N.R. Energy rajab
Kiili alevisse kahekilomeetrise
kaasaegse kaugküttetorustiku,
mis vähendab trassi soojakadusid ja aitab elanikel küttekuludelt
kokku hoida. Uus torustik valmib
plaanide järgi tänavu sügisel.
N.R. Energy juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul aitab torustiku rekonstrueerimine langetada Kiili
kaugküttepiirkonnas soojuse
maksumust ja tagada piirkonna
suurenenud küttevajaduse: “Kiili küttevajadus kasvab seoses hiljutise kooli juurdeehitusega. Kuigi Kiilis on kaasaegne hakkpuidul katlamaja, siis asula torustik
on väga vana ja selle asendamine uue ökonoomse küttetrassiga
aitab soojakadu oluliselt vähendada.” Torustiku renoveerimistööd algavad kevadel.
Nüüd on saanud kevadest
noor sügis, mingit märki aga
soojatorustiku rajamisest Kiili

alevikus ei näe. Kiili Leht uuris,
millal algab lubatud küttetrassi
ehitus.
“Ehitusluba on väljastatud,
kaeveloa taotlus on esitatud ja
loa väljastamist oodatakse,” rääkis Kiili soojaettevõtte N.R.
Energy OÜ juhatuse liige Ahto
Tisler.
“Saime kaeveloa eelmisel nädalal. Kaevamiseks läheb eeldatavasti augusti viimastel päevadel. Päris täpset päeva ei ütle,
aga kopp läheb lähiajal maasse,” kinnitas TREV-2 Grupi
keskkonnaehituse valdkonna
juht Andres Pürg.
Kust ehitustöödega alustate?
“Tõenäoliselt alustame korraga mitmelt poolt. Liikumissuunaks on tõenäoliselt kooli ja
lasteaia poolt katlamaja poole,”
rääkis ehitaja esindaja.
Millal ilmuvad tänavatele-teedele teetöid tähistavad teeviidad?
“Asfaldialuseid lõike on selle trassi ulatuses väga vähe ,
enamus üleskaevatavatest ala-

dest on haljasalad. Nii et teeviitadega me alevikku väga ei
koorma,” lubas Andres Pürg.
Liikluse sulgemist ometigi tuleb ette?
“Arvan, et kui asfalttee või
tänav ka kuskilt üles kaevatakse, siis üritame panna ülesõidusillad, nii et liiklus saaks võimalikult vähem häiritud,” kinnitas
ehitaja esindaja.
Kas toasoe muutub Kiili elanikele, kes on kaugküttel, odavamaks või kallimaks?
“Soojakadude vähenemine
alandab müüdava soojuse
omahinda,” lubas Ahto Tisler.
Kui kulukaks trassi renoveerimistööd lähevad, kes rahastab?
“Rekonstrueerimisprojekt arvestab ka Kiili gümnaasiumi ja
lasteaia ning ka perspektiivsete
arendusprojektide suureneva
soojusenergia vajadusega. Selle
maksumuseks on orienteeruvalt
koos käibemaksuga ligi miljon
eurot, mida koos N.R. Energy
OÜ-ga rahastab ka Euroopa Lii-

FOTOUUDIS

du Ühtekuuluvusfond SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaudu,” rääkis Ahto Tisler rahastamisest.
Mitu kilomeetrit torusid maa alla paigaldatakse?
“Kokku vahetame renoveerimistööde käigus välja üle kahe
kilomeetri amortiseerunud, valdavalt 70. ja 80. aastatel paigaldatud soojustaristut. Kokku on
renoveeritaval kaugküttetrassil
26 liitumispunkti, neist 12 on
kortermajad,” lausus Andres
Pürg.
Millal trassi rajamine lõpeb?
“Eeldatavasti lõpeb see 2021.
aastal,” lausus Ahto Tisler.
Kas soojavarustus on elanikele
tagatud ka ehituse toimumise
käigus?
“Soojusvarustuse võimekus
on Kiili elanikele tagatud ka tänavusel kütteperioodil, tööde
lõplik valmimisaeg on 2021.
aastal,” kinnitas TREV-2 Grupi
keskkonnaehituse valdkonna
juht Andres Pürg. | Ülo Russak

Pühapäeval, 23. augustil toimus Kiili pargis uute vallakodanike tervitamine. Kutsutud olid 110 väikest vallakodanikku, kes sündinud viimase
14 kuu jooksul ja nende vanemad. Fotol väike vallakodanik Ron Koolmeister Kiili alevist koos õe Mia ning vanemate Karmeni ja Taneliga.
Foto Inga Mattiesen.

FOTOUUDIS

Suurejooneline suvelõpu kontsert Mustpeade Majas
Kiili vanamuusikaansambli
aktiivne kontserttegevus pole
juba ammu enam kellelegi üllatuseks. Muusikaelamusi on pakutud lähemal ja kaugemal.
Eelmise hooaja reisid viisid
ansambli Norrasse ja Soome,
Saaremaale, Pärdi keskusesse,
Kadrioru lossi, erinevatesse
mõisatesse, koolidesse ja mujalegi. Kõige tihedam oli jaanuar,
siis toimus lausa 7 kontserti.
Peale kevadist paratamatut isolatsiooniperioodi tegutseb ansambel nüüd taas värske vaimu
ja vaimustusega.
30. augustil kell 18 toimub
Tallinnas, Mustpeade Majas
suurejooneline kontsert “Sassis
sajandid ehk kevade teine tulemine”.
Ajastuhõnguline meeleolukas muusikarännak viib musitseerijad ja kuulajad läbi kuninglike õukondade, päikeseküllaste maastike, armunute unelmate, ristub palverändurite radadega ning peatub väärikate kirikuvõlvide all. Kavas: Landini,
Hassler, Gastoldi, Gabrieli, Morely, Dowland jt.
Et sel sassis aastal kaunid kevadviisid õigel ajal laulmata
jäid, pakutakse nüüd korraga õige mitme aastaaja lugusid. Erakordseks teevad kontserdi suurepärane solistide kooslus Eve
Kopli-Scheiber (sopran, Šveits)
Jaanika Kuusik (sopran), Kadri
Hunt (alt), Tõnis Kaumann (bariton), Marten Meibaum (bass),
Tarmo Tabas (vaheteksid) ja ansambli laiendatud instrumentaalkoosseis.
Kergelt lavastuslikul kontserdil jagub üllatusi nii silmale,
kõrvale kui maitsemeeltele. Tasub tulla!

Kui ilmastik lubab, siis lõpetatakse asfalteerimistööd Luige liiklussõlmes järgmise nädala lõpuks. Teekatte markeeringu taastamine, tänavakivide paigaldamine ja heakorratööd lõpetatakse hiljemalt 22.09,
sest siis on objekti lõpptähtaeg. Nii kinnitati Kiili Lehele MaanteeameÜlo Russak
tist.
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Teie
suvesündmus?

Rauno Alev,
Kiili Gümnaasiumi õpetaja

Kruiisisime Ahvenamaale.
Loomulikult on Ahvenamaal
kaunid majapidamised, pompöössed graniitkaljud ja ideaalsed rattateed. Loomulikult saab
laevatekilt nautida hunnitut
päikeseloojangut, mis tuleb
meeleheitlikult telefoni jäädvustada. Aga see kõik ei jätnud
minusse nii sügavat elamust kui
Ahvenamaa taarasüsteem. Oli
palav suvepäev ja ostsime ühest
kauplusest vett. Viisin tühjaks
joodud pudeli teise kaupluseketi taaraautomaati, lunastasin
taaratšeki, ostsin selle eest uue
pudeli vett. Kassas MAKSTI
MULLE ostetud (?) joogi eest
peale. Olin hämmingus. Müüja
ütles, et taarasse tagastatud eelmine veepudel oli kallim, see
katab uue vee hinna ja veel rohkem. Mulje Ahvenamaa pakendikäitlusest on kustumatu.

Ardo Niinre,
ajalooõpetaja

Otsustasime perega augustis
võtta ette reisi Narva, kõige idapoolsemasse Eesti ja Euroopa
Liidu piirilinna. Meie jalajäljed
jäid Victoria bastioni rootsi ajal
ehitatud kasemattidesse, Narva
vastavatud muuseumisse, kus
virtuaalsust on rohkem kui igavat ajaloojuttu või vitriinides
dokumente, käisime šokolaaditorti meenutavas Issanda Ülestõusmise peakirikus.Olgu öeldud, et ühena vähestest jäi see
kas tahtlikult või tahtmata Punaarmee poolt puruks pommitamata. Narva pole enam sugugi vene linn, hoolimata 4% eestlaste vähemuslikkusest. Seda
tõestasid Narva muuseumi giidide püüdlikud eestikeelsed ettekanded ning ammu ei saa
Narva söögikohtades enam “lohepraadi juustega” vaid ikka
“lõhet juustuga”.

Külli Joonson,
Isis Medical
OÜ juhatuse
liige

See suvi jääb maamärgina
kindlasti minu ellu. Üks armsamaid hetki oli poja pulm. Me
saame vanematena lastele ellu
kaasa anda juured ja tiivad, kuid
nende mõlema ulatus sõltub juba neist. Meditsiinitarvikute ettevõttena tegime ettevalmistusi juba suve algusest alates sügiseseks külmetushaiguste, aga
ka COVID19 võimalikuks uueks
laineks. Teist nii väljakutsete
rohket suve meie meeskonnal
polegi olnud. Kuid suvi on ilus!

Esimene külapäev Lähtses
Jätkupäev, nagu president Toomas Hendrik Ilves seda
päeva nimetab, ehk 20. august oli ka Lähtse külas eriline päev, nimelt toimus esmakordselt külapäev, mis
oli oma olemuselt kodukohvikute päev. Kui kevadel
hakkasime oma suht madala sotsiaalse lävimisega külas mõtlema, et võiks miskit ette võtta, siis lootsin salamisi, et kui tuleks paar kohvikutki, siis oleks juba

väga tubli tulemus. Üllatuslikult oli nimekirjas lõpuks
12 kodu ja lisaks ühinesid üritusega spontaanselt veel
kaks kohta. 14 koduaeda olid omadele ja külalistele
avatud, mis on üle ootuste super! Süüa sai hommikusööke, magusaid ja soolaseid küpsetisi, burgereid ja
pizzasid, oli majasuurune batuut, käsitööjäätiseid paljude erinevate maitsetega. Müüdi ka käsitöö- ja di-

saintooteid. Ilm oli suurepärane ja tuju kõigil väga
hea. Kogu üritus oli külaelule suur avanemine. Paljud
said uusi tuttavaid, mõned isegi jutu peale oma naabritega. Ja kui küsida, et kas see oli liiga kurnav, et uuel
aastal uuesti teha, siis vastus on – uuel aastal kindlasti
uuesti ja uhkemini! Sest emotsioonid on ülevad ja
head. | Marje Perv, Lähtse küla elanik
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Hispaania teetigudest, aga mitte ainult
2008. aastal esimest korda
Eesti looduses täheldatud lusitaania teetigu on levinud üle riigi. Mida kutsumata külalisega
ette võtta, liiatigi veel arvestades, et ta teeb palju pahandust
põldudel ja koduaedades?
Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist Eike Tammekänd
peab kohe sissejuhatuseks vajalikuks täpsustada: “Lusitaania
teetigu on Eestit vallutanud
võõrliigi laialt levinud nimi. Liigi õige nimetus on hispaania
teetigu.”
“Algupäraselt on hispaania
teetigu pärit Lõuna-Euroopast,
Hispaaniast ja Portugalist. Tegu
on peamiselt aedades ja põllumaadel leviva nuhtlusega, kes
sööb seal kasvavaid taimi ja vilju. Elavad ka niisketes rohustutes veekogude ääres ja parkides,
kus toituvad taimedest,” selgitab Tammekänd.
Juba 12 aastat
Skandinaavia riikides on hispaania teetigu juba vana külaline. Näiteks Rootsis avastati see
liik esmakordselt 1976. aastal,
Soomes 1990. aastal. Balti riikidest Leedus märgati teda esmakordselt kaheksa aasta eest.
“Esimesed kinnitatud vaatlusandmed Eestis pärinevad
2008. aastast. Tõenäoliselt jõudis see võõrliik siia aiandusäride kaudu Lääne-Euroopast kas
istikute mullapallides või sissetoodud mullaga. See on peamine levikutee ka kõikjal Lääne-Euroopas,” teab Tammekänd.
Keskkonnaametile teadaolevalt on praeguseks liik levinud
kõikjale Eestis, eriti massiliselt
Harjumaal, nagu on näha levikuandmete kaardil, kuhu igaüks
saab vastavalt oma tähelepanekutele täiendusi teha.
Milles ikkagi seisneb hispaania teeteo kahjulikkus? “Praeguse parima teadmise järgi on
tegu peamiselt ikkagi aia- ja
põllumajanduskahjuriga, mõju
looduslikele kooslustele ei ole
teada. Ka näiteks Soome ja
Rootsi teadmised viitavad sellele, et tegu ei ole niivõrd looduslikele kooslustele ohtliku liigiga, vaid just tõelise nuhtlusega aianduses ja põllumajanduses,” selgitab Tammekänd.
“Millised kodumaised liigid
talle enim võiksid maitseda, ei
oska praegu kindlalt öelda.
Aplale nälkjale sobivad tõenäoliselt samad taimed, mis kodumaistele nälkjatele – mahlase-

kutega kauplevas ettevõttes.
“Kiili vallas on hetkel (veel)
väga üksikud leikukohad märgitud ning isendite arvukus ei
ole võrreldav probleemsete paikadega, seetõttu ei saa ka kahju tekitamisest rääkida,” arvab
keskkonnanõunik.
Sarnaselt Tammekändile
soovitab ka Treimann juba läbiproovitud nõkse. “Meetodid on
ikka needsamad, mida on soovitatud – kokku korjamine, keev
vesi, sool jms. Sellega on siiski
tulnud kokku puutuda väga vähestel,” ütleb ta.
Lõpliku lahenduse osas on
Treimanni nägemus järgmine:
“Ideaalne oleks, kui koos istutusmaterjaliga selliseid elukaid
Eestisse ei toodaks. Muus osas
on vaja loota, et tuleks korralik
külm talv, mis asurkonda kindlasti piirab. Igasugused tõrjemeetodid on teadlaste sõnul
küll olukorda leevendanud, aga
ei taga liigi likvideerimist,” väidab keskkonnanõunik.
Samas paneb Treimann
inimeste südamele, et need
ei hävitaks hispaania teeteo
pähe suurt seatigu ja musta
seatigu, mis on kodumaised teoliigid.
“Olen viimastel nädalatel
leidnud päris suure hulga suure seateo laipu. Võiks ju tigudel
ikka vahet teha ja meie loomakesed alles jätta. Mul on omal
kogemused, et neist tüli pole
tõusnud,” arvab Kiili keskkonnanõunik.

Lusitaania (hispaania) teetigu.

mad ja niisketes kohtades kasvavad taimed,” arvab peaspetsialist.
Keeva vee, arbuuside ja õllega
Kuidas ikkagi hispaania teeteo vastu võidelda ja kas on lootust temast lahti saada?
“Sellest võõrliigist päriselt
lahti saada pole enam võimalik,
sest ta on levinud juba kõikjale
Eestis. Küll aga saab kindlasti
võõrliigi levikut piirata ja arvukust ohjeldada. Selleks tuleb
kõikjal võõrliigi leiukohtades te-

PÄRING
KAS LUSITAANIA TEETIGU ELAB KIILI VALLAS?
Kiili vallavalitsus kogub andmeid Eesti looduses tülikaks muutunud
Lusitaania teeteo elamisalade kohta Kiili vallas, et võimalusel ja vajadusel aidata võõrliigi tõrjet korraldada. Kui olete oma krundilt leidnud
sellise teo, palume saata Kiili vallavalitsuse keskkonnanõunikule e-kirjaga (siiri.treimann@kiilivald.ee) järgmine info:
1. krundi (katastriüksuse) asukoha aadress,
2. kas 2020. aastal on leitud üks isend või mitu,
3. selle isiku nimi ja kontakttelefon, kellelt saab vajaduse korral infot
juurde küsida.
Lusitaania teeteo kohta leiab täpsemat infot www.envir.ee/sites/
default/files/lusitaaniateetigu.pdf. Keskkonnaamet on koostanud nutirakenduse teokaart.keskkonnaamet.ee, mille kaudu saavad inimesed
saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta Eestis.

Uudo Timm

geleda pidevalt isendite hävitamisega ning vältida liigi uutesse kohtadesse levitamist, näiteks istikute, mulla ja aiajäätmetega,” on Tammekänd resoluutne.
“Peamine soovitus on jätkuvalt hispaania teetigude ja nen-

de munade kokku korjamine ja
nende keeva veega hävitamine.
Teomürkidega ei ole kindlust, et
just võõrliik selle kaudu hävib.
Lisaks tuleks mürki paigutada
väga paljudesse kohtadesse, mis
aga tapab ka kohalikke liike,
sealhulgas siile, ja võib kahjus-

TEAVE
MILLINE TA ON?
• Rahvapäraselt nimetused hispaania teetigu, kaputsiintigu, hiidnälkjas
• Täiskasvanud nälkja pikkus väljasirutatuna 7–18 sentimeetrit
• Hingamisava mantlikilbi eesosas
• Värvus varieeruv tumepruunist oranži ja ja kollakani
• Noortel nälkjatel esineb sageli mõlemal keha küljel taustavärvist pisut tumedam pikitriip
• Iseloomulik on tallaserva ere värvus, millel eristuvad selgelt tumedamad vaod
• Keha kattev lima on oranžikaskollane
HISPAANIA TEETEO LEVIK HARJUMAAL SEISUGA 25.08.2020
Anija vald
5 Kuusalu vald
8 Saku vald
118
Harku vald
633 Loksa linn
0 Saue vald
281
Jõelähtme vald
47 Lääne-Harju vald 226 Tallinna linn
974
Keila linn
131 Maardu linn
81 Viimsi vald
317
Kiili vald
51 Raasiku vald
10
Kose vald
3 Rae vald
168
Harjumaal koos Tallinna linnaga on inimesed sisestanud 3053 punkti,
kus hispaania teetigu on märgatud. Eestis kokku on sisestatud 4108
punkti, seega on Harjumaa osakaal 74%.
(allikas keskkonnaamet)

tada ka koduloomi,” selgitab
peaspetsialist.
“Otsus jääb lõpuks siiski
maaomaniku teha. Kindlasti tasub proovida ja kasutada ka
võõrliiki ligi meelitavaid lõkse,
näiteks arbuusid ja õlu, et isendid hõlpsamini kokku korjata,”
üllatab Tammekänd.
“Rõhutame, et võitlus selle
võõrliigiga on tulemuslik ainult
siis, kui tõrjumisega tegeletakse terves levikupiirkonnas korraga,” arvab ta.
Kiili vald mures
“Vallavalitsus palus juuli algul elanikke, et nad annaksid
teavet teetigude leiukohtadest.
Saime ainult ühe teavituse, et
hispaania teetigusid on nähtud
Kangru-Vaela kergliiklusteel. Lisaks sai edastatud ka keskkonnaameti vastav link tigude registreerimiseks,” teatab Kiili
valla keskkonnanõunik Siiri
Treimann.
Treimann ise nägi hispaania
teetigusid esimest korda ligi
kümme aastat tagasi ühes isti-

Nobe tigu
Lusitaania (hispaania) teeteost ei saadud üle ega ümber
ka Kose-Võõbu neljarealise
maantelõigu avamisüritusel,
mis leidis aset 14. augustil Ardu
viaduktil.
Teo kulul viskas villast
TREV-2 Grupi juhatuse esimees
Sven Pertens.
“Oleme palju kuulnud väiteid, et Tallinna-Tartu maantee
neljarealiseks ehitamine on edenenud teosammul,” muheles
Pertens. “Koos hea konkurendi
GRK Infraga kahe pealse siis
TREV-2 Grupp ehitas kolme
aastaga 24 kilomeetrit teed.”
“Kui nüüd rääkida tigudest,
siis Eesti viimase aja kõige tuntum tigu on teatavasti lusitaania teetigu ehk siis hispaania
teetigu, kes on nime poolest
teedeehitajale muidugi väga armas ja on ilmselt pakkunud palju avastamisrõõmu ka erinevatele aiapidajatele ja krundiomanikele üle Eesti. Ajakirja “Eesti
Loodus” andmetel liigub lusitaania teetigu kiirusega 5–9
meetrit tunnis,” teadis Petrtens.
“Tegin sellise lihtsa arvutuse. Oletame, et kui on tubli tigu,
liigub 10 tundi päevas, 5 päeva
nädalas, 2 päeva puhkab või toimetab midagi muud, nõnda
kolm aastat järjest – sain tulemuseks, et see lusitaania teetigu liigub kolme aastaga edasi 55
kilomeetrit ehk teeb tee-ehitajatele ligi 30 kilomeetriga ära,”
muigas Pertens. | Andres Tohver
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Kiili on Eesti sportlikum väikevald
Eesti sportlikumad omavalitsused selgusid 22.–23. augustil
Paides. Juba 45. korda toimunud
võistlusel osales ligi 2000 võistlejat. Võisteldi 12 spordialal –
kergejõustik, meeste võrkpall,
naiste võrkpall, tennis, petank,
orienteerumine, juhtide võistlus, jalgrattakross, mälumäng,
köievedu, kettagolf ning uus ala
– trikitõukeratta võistlus.
Paremad omavalitsused selgusid kolmes kategoorias – parimad linnad, parimad vallad kahes grupis: kuni 8000 elanikku
ja üle 8000 elaniku. Paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse
omavalitsuse kergejõustiku kohapunktidele kuue parema
spordiala kohapunktid teistelt
mängude programmis olevatelt
spordialadelt.
Linnade ja valdade mõlema
grupi kohapunkte arvestatakse
vastavalt spordialade üldjärjestusele absoluutarvetuses. Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt (v.a. juhtide võistlus,
kus osalemine annab 40 punkti): 1. koht 50 punkti, 2. koht 47
punkti, 3. koht 45 punkti, 4. koht
43 punkti, 5. koht 42 punkti jne.
Kõik spordialadel koha saanud omavalitsused saavad vähemalt ühe punkti. Punktide
võrdsuse korral on määravaks
parem koht kergejõustikus. Kokku osales 54 omavalitsust – 8
linna, 21 suurt valda ja 25 väikest valda.Nagu ikka osales
võistlusel ka Kiili valla võistkond. Osaleti kümnel alal ning
kokku osales võistlusel rekordarv võistlejaid – 90. Uskumatu, et tänu selle koroonajamale
saadi kokku suur, tubli ja kokkuhoidev meeskond.
Väga hea meel on ka selle
üle, et esmakordselt osales Kiili valla särgis ehk esimest korda
osales suvemängudel Kiili valla
võistkonnas lausa 29 sportlast!
Aitäh Teile ja loodan, et see ei
jäänud üheöö suhteks, vaid
koostöö jätkub.
Siinkohal kutsun ka kõiki teisi, kes on nõus valda mõnel alal
esindama, kas talvel või suvel,
aga mingil põhjusel ei ole seda
julgenud või tahtnud, julgelt
minuga ühendust võtma. Ma ei
hammusta. Ja ülirõõm on teatada, et Kiili vald saavutas mängudel väikeste valdade arvestuses esikoha. Super! Seda kolmandat aastat järjest!
Esikoht napi eduga
Seekord oli võistlus ülimalt
tasavägine, esikoht tuli ainult
ühepunktilise eduga, aga seda
magusam.
1. koht Kiili vald 280 punkti,
2. koht Vinni vald 279 punkti ja

Kiili valla köieveo meeskond – viies koht.

3. koht Setomaa vald 268 p. Üldkokkuvõttes saavutasime lausa
kuuenda koha! Aga nüüd natuke lähemalt. Kergejõustikus saavutasime 40 valla konkurentsis
väga tubli 12. koha (meie viimase 7–8 aasta parim tulemus).
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 20
parema individuaalse tulemuse
ja parema teatejooksu võistkonna kohapunktid olenemata
võistlusklassist. Punktide võrdsuse korral on määravaks parem
koht teatejooksus. Teatejooksu
võrdsuse korral määrab paremuse suurem esi- või paremate
kohtade arv individuaalaladel.
Medaleid tuli lausa kuus.
Kolm kulda ja kolm pronksi. NV
1 grupis (sünd. 1976–1985) tõi
vallale kaks kulda meie raudvara Anu Teesaar. Kuulitõukes oli
tulemus 12.77 ja kettaheites
44.57. Palju õnne! Kolmas kuldmedal tuli Kiili valda naiste
(sünd. 1986–2002 ) 800 m jooksus, kus meie teine raudvara Liis
Grete Atonen võitis ajaga
2.29,08. Palju õnne!
Väga tublilt võistles ka NV 2
grupis (sünd. 1975 ja varem) Kaja Muuli, kes võitis lausa kaks
pronksmedalit – 400 m jooksus
ajaga 1.25,72 ja 1500 m jooksus
ajaga 6.41,64. Palju õnne! Kolmas pronksmedal tuli meeste
(sünd. 1981–2002) 1500 m jook-

litõuge – 10. koht Piia Laanemets tulemusega 8.17; naised
4x100 m teatejooks (Rhea Kõivutalu, Liis Grete Atonen, Kärt
Roossaar, Eliise Riimand) – 11.
koht ajaga 56,34, naised 100 m
jooks – 11. koht Rhea Kõivutalu
ajaga 14,26; naised kaugushüpe – 12. koht Kärt Roossaar tulemusega 4.75; poiste A-vanuseklassi (sünd. 2003–2006 ) 100
m jooks – 13. koht Robert Kom-

Kokku osales 54 omavalitsust – 8 linna, 21 suurt valda ja 25 väikest valda.
Nagu ikka osales võistlusel ka Kiili valla
võistkond.

Kaja Muuli (paremal) NV 2 grupi 400 m jooksu ja 1500 m jooksu kolmas koht.
Erakogu

pel ajaga 52.72; MV 1 grupp
(sünd. 1971–1980) 3000 m jooks
– 5. koht Janar Säkk ajaga
10.11,80; MV 1 grupi 3000 m

Paremad omavalitsused selgusid
kolmes kategoorias – parimad linnad,
parimad vallad kahes grupis: kuni 8000
elanikku ja üle 8000 elaniku.
sus, mille võitis Rainer Kravets,
ajaga 4.29,91. Palju õnne! Teised tulemused: mehed 400 m
jooks – 5. koht Aleks Kris Kop-

Vahemängus võideti veel
kindlalt 2:0 F-alagrupi kolmanda koha meeskonda Viljandi valda. Ning siis mindi väljateenitud puhkusele ehk ööbimiskohta ja sauna teadmisega, et järgmisel päeval ehk pühapäeval
hakkab mäng 10.30.
Hommikul hambad pestud ja
hommikusöök söödud ning rahulikult veerandfinaaliks Kadrina vallaga valmistuv meeskond sai aga ootamatu kõne
peakohtunikult, et teid oodatakse palliplatsile, kuna teie mäng
pidi hakkama 09.30! Tule taevas
appi!
Tormati küll kähku kohale,
aga selgus, et Kadrina mehed on
ootamisest juba väsinud ja mängu mängima pole nõus. Räägiti
küll peakohtunikuga ja tema ütles, et kui vastased on nõus
mängima , siis tema kätt ette ei
pane, aga ei midagi, läbirääkimised ei õnnestunud, tabelisse
läks 0:2 kaotus. Valus, väga valus, see oli löök allapoole vööd.
Mängudes 5.–8. kohale võideti jälle kindlalt 2:0 nii Alutaguse valda, kui ka Põhja-Sakala
valda ning kokkuvõttes 5. koht
ehk siis ilma ühegi mängu kaotamata, isegi ilma ühegi geimi
kaotamata 5. koht. Pole paha!
Meeskonnas mängisid: Kuldar
Männilaan, Kristo Meius, Kristjan Sikaste, Rasmus Meius, Karmo Saviauk, Martin Voit, Remo
Torn, Miljard Liik, Markus Väl-

jooks – 7. koht Erkki Hummal
ajaga 10.30,90; mehed odavise
– 7. koht Kristjan Sikaste tulemusega 51.05; naised 1500 m

jooks – 7. koht Liis Grete Atonen
ajaga 5.26,26; mehed 5000 m
jooks – 8. koht Karl Mell ajaga
16.22,96; MV 1 grupi 800 m
jooks – 8. koht Erkki Hummal
ajaga 2.23,46; MV 1 grupi odavise – 8. koht Tauno Koppel tulemusega 34.62; naised kõrgushüpe – 8. koht Rhea Kõivutalu
tulemusega 1.50 , naised 100 m
jooks – 9. koht Liis Grete Atonen, ajaga 13,58; naised 1500 m
jooks – Silvia Luup, ajaga
5.42,62; NV 2 grupi kaugushüpe – 10. koht Piia Laanemets tulemusega 2.50; NV 2 grupi kuu-

Ranna tehnogrupp
Kaeve-, lammutus-,
laadimistööd
laadurekskavaatoritega.

Harjamistööd,
haljasalade
niitmine trimmerite
ja murutraktoriga.

E-mail info@rannatehnogrupp.ee

Tee-äärte, heinamaade niitmine
rootor- ja
tasandusniidukiga.

Tel 502 3466

pus ajaga 12,53; poiste A-vanuseklassi kaugushüpe – 14. koht
Robert Kompus tulemusega
5.78; mehed kettaheide – 14.
koht Kristjan Sikaste tulemusega 33.72, MV 1 grupi 3000 m
jooks – 14. koht Märt Prosin ajaga 12.24,08, MV 1 grupi 3000 m
jooks – 15. koht Eido Üksvärav
ajaga 12.59,32; naised odavise
15. koht Rhea Kõivutalu tulemusega 25.48, mehed kettaheide
16. koht Janar Tähepõld, tulemusega 27.83; naised odavise
16. koht Kärt Roossaar tulemusega 24.98; naised kaugushüpe
17. koht Rhea Kõivutalu tulemusega 4.38; mehed odavise – 19.
koht Janar Tähepõld tulemusega 27.83.
Tublid võrkpallurid
Meeste võrkpallis (osales 22
omavalitsust) mängis valla
meeskond (eelmise aasta võitjad ehk tiitlikaitsjad) A-alagrupis ja võitis selle kindlalt. Laupäeval toimunud mängudes võideti nii Alutaguse valda , kui ka
Rakvere linna 2. võistkonda 2:0.

jataga.
Naiste võrkpallis (osales 19
omavalitsust) mängis Kiili valla naiskond (eelmise aasta 3.
koht) B-alagrupis ning võitis
kõik kolm mängu. Keila linn
alistati 2:1, Saue vald 2:0 ning
Jõgeva vald samuti 2:0. Vahemängus võideti E-alagrupi 3.
koha naiskonda Raasiku valda
2:0 ning koht 8 parema hulka oli
tagatud. Veerandfinaalis aga
kaotati kahjuks 1:2 Setomaa vallale. 5.–6. koha mängus alistati
veel Tartu vald ning kokkuvõttes seega 5. koht. Naiskonnas
mängisid: Maria Säästla, Johanna Maar, Mailis Pajumägi, Mairit Pajumägi, Triinu Lamp, Brittany Tool, Äli Leontjev, Regina
Johanson, Kaili Laanemets, treener Marit Laidroo.
Köieveo võistkond taas kohal
Üle mitme aasta osales mängudel jälle Kiili valla köieveo
meeskond. Kokku osales 8
meeskonda. Kiili valla mehed
tõmbasid B-alagrupis ning kaotasid Vinni valla meestele
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Petank
Eesti meistrivõistlused, Kärdla, mänguviis tulistamine, mehed: 17. koht Harry Lusbo, 26.
koht Aigar Lusbo. Naised: 10.
koht Merike Lusbo. Duppel, 9.
koht Aigar Lusbo, Harry Lusbo;
39. koht Merike Lusbo (Sirje Viljaste). Trio 5. koht Aigar Lusbo,
Harry Lusbo, (Toomas Hoole).
Eesti meistrivõistlused, Voka: singel mehed: 12. koht Harry Lusbo, 18. koht Aigar Lusbo;
naised: 4. koht Merike Lusbo.

Jalgrattasport

Anu Teesaar – NV 1 grupi kuulitõuke ja kettaheite esikoht.

(võistkonnas ka Baruto ehk Kaido Höövelson, praegune Riigikogu liige) 0:2. Kohatõmmetel
kohtadele 4.–6. kaotati Jõgeva
vallale 0:2, kuid võideti omakorda 2:0 Paide linna meeskonda
ning saavutasid kokkuvõttes
tubli 5. koha. Kiili valla meeskond võistles koosseisus Tiit
Jasson, Lauri Leosk, Andrei Dubov, Marko Parvi, Rainer Truuvelt, Enrik Toompuu, Enar Samarokov. Võistkonna kapten legendaarne Urmas Kikkas.
Kiili valla kettagolfi võistkonnas osales Paides 15 mängijat. Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga
omavalitsuse kolme parema mehe ja ühe parema naise tulemuse kohapunktid (võistkonna arvestusse võib minna ka vastavast soost Juuniori ja Seeniori
tulemus). Punktide võrdsuse
korral on määravaks suurem esivõi paremate kohtade arv.
Kiili valla võistkond saavutas
28 võistkonna konkurentsis tubli 7. koha. Võistkonna arvestusse läksid Heitti Randkivi – mehed seeniorid 2. koht ehk hõbemedal. Palju õnne! Fred Poom –
mehed seeniorid 7. koht; Ruudi
Talviste – mehed juuniorid 8.–
10. koht; Marita Pirnipuu – naised 14. koht.
Veel osalesid: Ott Kivisalu,
Margus Kozerenko, Allen Talviste, Marko Saviauk – mehed
seeniorid ; Kristi Roost – naised;
Martin Leiger, Kristjan Leol,
Priidu Kodar, Raido Kivik, Jaanis Hiob, Henrik Härma – mehed. Juhtide võistlusel osales
jällegi tublilt vallavanem Aimur
Liiva, kes tõi vallale väärtusli-

kud 7. koha punktid. Aitäh!
Tänu kõikidele osalejatele
Kiili valla tennise võistkond
– Renee Mikomägi, Heiki Mikomägi, Merje Einmann – võitsid
esimeses ringis Vinni valda ning
pääsesid 8 parema hulka ehk
veerandfinaali, kus tuli 0:3 kaotus vastu võtta Rae valla võistkonnalt. Seejärel aga tuli jälle
kohtunike apsaka tõttu anda 7.–
8. koha kohtumises 0:3 loobumiskaotus Elva vallale ning kokkuvõttes seega 8. koht.
Jalgrattakrossi võistkond

hapunktid individuaalselt sprindilt ja 2 parema tulemuse kohapunktid teatevõistluselt olenemata võistlusklassist.
Punktide võrdsuse korral on
määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. N21 vanuseklass – 3. koht Silvia Luup.
Palju õnne! 14. koht Ingrid Sooberg, 18. koht Liisi Kask; M16
vanuseklass – 4. koht Romet
Kriks, 14. koht Siim Pello, 19.
koht Oliver Kask , M21 vanuseklass – 16. koht Oliver Immato;
M35 vanuseklass – 11. koht
Mart Sooberg, Erki Kriks – puu-

Eesti meistrivõistlused jalgratturite maanteesõidus. Eraldistart – M16 (14 km) – 2. koht
ehk hõbemedal Lauri Tamm
(KJK). Palju õnne! MJ (22 km) –
3. koht ehk pronksmedal Gregor Kokk (CFC). ME (33,8 km) –
3. koht ehk pronksmedal Markus Pajur (KCT). NE (22 km) – 8.
koht Krista Karing (KJK).
Eesti meistrivõistlused jalgratturite maanteesõidus. Grupisõit – M16 vanuseklass (63,6
km) – 2. koht ehk hõbemedal
Lauri Tamm (KJK). NE (63,6 km)

– 4. koht Krista Karing (KJK);
MU (159 km) – 5. koht Markus
Pajur (KCT); MJ (95,4 km) – 28.
koht Gregor Kokk.

Rannavolle
Suvel toimusid erinevates vanuseklassides Eesti meistrivõistlused rannavolles, kus siis
Kiili valla sportlased võtsid kamaluga kulda-hõbedat-pronksi.
U-20 poisid
1. Rasmus Meius / (Kaur Erik
Kais)
2. Karmo Saviauk / (Rauno
Haidla)
3. Markus Maila / (Timo Lõhmus)
5. Martin Voit / Jasper Laus
7. Remo Torn / (Jasper Frey)
U-20 neiud
7. Tuuli Loho / Kaili Laanemets
U18-poisid
1. Martin Voit / Jasper Laus
2. Joosep Vihandi / (Joosep
Põldma)
9. Remo Torn / (Jasper Frey)
13. Hendrik Kose / (Tristan
Urb)
U18-neiud
13. Liisi Laus / Saskia Leht

Kiili valla mehed tõmbasid B-alagrupis
ning kaotasid Vinni valla meestele
(võistkonnas ka Baruto ehk Kaido
Höövelson, praegune Riigikogu liige).
(osales 24 omavalitsust) saavutas tubli 10. koha. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid olenemata
võistlusklassist. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade
arv. Naised – 7. koht Krista Karing; N45 vanuseklass – 7. koht
Andra Rannik, 8. koht – Marcella Tammes. Mehed – 6. koht Anti Arumägi; 26. koht Janar Tähepõld; M40 vanuseklass – 10.
koht Tõnno Palm, 15. koht Janar
Novitski.
Kiili valla orienteerumissprindi võistkond saavutas 33
omavalitsuse konkurentsis tubli 10. koha. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 5 parema tulemuse ko-

duv KP; N16 vanuseklass – 19.
Anna Mia Atonen; M45 vanuseklass – 22. koht Meelis Atonen; N35 vanuseklass – 9. koht
Anneli Orav, 13. koht Airi Kask.
Sprindi segateade: MN21 vanuseklass – 6. koht Kiili vald 1.
võistkond (Silvia Luup, Rainer
Kravets, Erki Kriks, Anneli
Orav); Kiili vald 2. võistkond
(Mari Volberg, Meelis Atonen,
Romet Kriks, Anna Mia Atonen)
– tühistatud.
Kiili valla mälumängu võistkond – Hannes Palang, Neeme
Mäe, Meelis Atonen, Anu Printsmann, Riina Tamm – saavutas
31 omavalitsuse konkurentsis
11.–12. koha jagamise.
Mina tänan kõiki sportlasi,
kes valda esindasid. Tänan kõiki lapsevanemaid, kes oma lapse võistlusele ja tagasi sõidutasid, kõiki kaasaelajaid, kes ei
võtnud paljuks Paidesse sõita ja
omasid toetada. Aitäh Teile!
Suuremad tänud Kiili vallavalitsusele. Täname AMP Viimistlus
OÜ. Täname bussijuhte – Toivo
ja Arne.
Kohtume 5.–7. märts 2021 14.
Eestimaa talimängudel Ida-Virumaal. | Kaupo Kütt

Eesti rannavolle MV U18 poiste esikolmik.

Eesti rannavolle MV U20 poiste esikolmik.

U-16 poisid
9. Hendrik Kose / (Tristan
Urb)
U-16 neiud
4. Mirjam Karoliine Kask /
(Lisandra Tatrik)
9. Liisi Laus / Saskia Leht
17. Merii Laar / Anete Vihandi
U-14 poisid
5. Andreas Voit / (Carl Kreek)
U-14 neiud
1. Mirjam Karoliine Kask /
(Lisandra Tatrik)
9. Lisette Annion / (Elisabeth
Kulla)
9. Merii Laar / Anete Vihandi
Naised
9. Maria Säästla / Annaliisa
Mals
Mehed
4. Urmas Piik / Sander Steinberg
5. Rasmus Meius / (Kaur Erik
Kais)
45+ mehed
1. Kristo Meius / (Kaarel Kais)
| Kaupo Kütt
Sulgudeta nimed on Kiili
võistlejad, sulgudes väljaspoolt
pärit sportlased.
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Vallarahva sportmängud jätkusid kahe alaga
Kiili valla 13. sportmängud
jätkusid 12. juulil 5. alaga – teatejooksuga. Koht Vaela Terviserada ja korraldajateks Vaela-Mõisaküla võistkond. Osalesid kõik 13 võistkonda. Võistkonnas kolm meest ja naine.
Võistlus oli väga tasavägine,
kuna liider vahetus iga teatevahetusega.
Lõpuks jooksis end võidule
ehk pjedestaali kõrgemale astmele selle aasta sportmängude
uustulnuk võistkond Äärekad,
koosseisus Tea Suurkivi, Andre
Tomingas, Erast Männik ja Sander Mägi, ajaga 19:10.
Tubli teise koha saavutas alles teist aastat sportmängudel
osalev võistkond Päikesemajad,
koosseisus Sinilga Lepamets,
Märt Prosin, Reiko Kolatsk ja
Erik Olesk, ajaga 19:17. Tubli
töö, Kristin!
Auhinnalise kolmanda koha
saavutas ajaga 19:24 võistkond
Kiili 1, koosseisus Mari-Liis Ladvik, Rainer Kravets, Ramon Ridalaan ja Romet Ridalaan.
Järgnesid 4. koht – Sõmerlased – 19:29; 5. koht – Vaela-Mõisaküla – 19:56; 6. koht –
Metsanurga – 20:14; 7. koht –
Luige-Sausti – 20:17; 8. koht –
Lähtse – 20:21; 9. koht – Kiili 2
– 20:55; 10. koht – Kiili Noored
– 21:17; 11. koht – Kangru –
21:47; 12. koht – Nabala-Paekna – 23:06; 13. koht – Maksimaa
– 24:21. Täname korraldajaid –
Vaela-Mõisaküla võistkonna toredaid ja sportlikke inimesi. Oli
tore jooksupäev!
Järgmine ehk kuues ala toimus 1. augustil Kiili Gümnaasiumi staadionil. Korraldajateks
võistkond Sõmerlased ja alaks
oli esmakordselt sportmängude
ajaloos toimuv CORNHOLE
võistlus. Võistkonnas kaks inimest.
Osalesid jällegi kõik 13 võistkonda. Võistlus oli taas väga ta-

TEAVE
VÕISTKONDLIK JÄRJESTUS
PEALE KUUT ALA
1. Kiili 1
2. Päikesemajad
3. Kiili 2
4. Luige-Sausti
5. Kiili Noored
6. Lähtse
7. Sõmerlased
8. Metsanurga
9. Vaela-Mõisaküla
10. Kangru
11. Maksimaa
12. Nabala-Paekna
13. Äärekad

64 p.
54 p.
53 p.
51 p.
44 p.
41 p.
40 p.
36 p.
35 p.
35 p.
32 p.
30 p.
27 p.

savägine ja võitja selgus alles
viimases voorus. Esikoha saavutas10 võiduga 4. alal mölkky
võistlusel täielikult ebaõnnestunud Kiili 2 võistkond, koosseisus Märt Allikas-Kaupo Kütt.
Teise koha 9 võiduga saavutas –
üllatus-üllatus – Kiili 1 võistkond, koosseisus Silver
Klaar-Paavo Ladvik ning samuti 9 võiduga saavutas 3. koha
selle aasta üllataja – võistkond
Päikesemajad, koosseisus Urmo
Lepamets-Märt Prosin.
Järgnesid: 4. koht – Sõmerlased – 7 võitu; 5. koht – Metsanurga – 7 võitu; 6. koht – Nabala-Paekna – 7 võitu; 7. koht –
Luige-Sausti – 6 võitu; 8. koht –
Maksimaa – 6 võitu; 9. koht –
Lähtse – 5 võitu; 10. koht – Vaela-Mõisaküla – 5 võitu; 11.
koht – Kangru – 3 võitu; 12.
koht – Äärekad – 3 võitu; 13.
koht – Kiili Noored – 1 võit. Täname korraldajaid – võistkond
Sõmerlased lahedat tiimi väga
rikkaliku ja magusa auhinnalaua
eest!
Täname samuti Meraco OÜ –
Kadri-Raimo – võistluslaudade eest! AS Estko poolt välja
pandud eriauhinnad võitsid
Maike Kull (Vaela-Mõisaküla) ja
Eleri Mägi (Äärekad). | Kaupo
Kütt

Sportmängude viienda ala teatejooksu võistkondlik esikolmik.

NB!

JÄRGMINE ALA EHK DISCGOLF TOIMUB 6.
SEPTEMBRIL KURNA DISCGOLFIPARGIS.
VÕISTKONNAS KAKS MEEST JA ÜKS NAINE.
KORRALDAJA LUIGE-SAUSTI VÕISTKOND.

Kuuenda ala ehk cornhole esikolmik.

Erakogu

Kergejõustiklased olid taas tublid
Eesti teatejooksude meistrivõistlused, Pärnu Rannastaadion: PU16 vanuseklassi 3x800
m teatejooksus võitis SK Elite
Sport meeskonna koosseisus
kuldmedali Robert Kompus. Palju õnne!
3. koha ehk pronksmedali
võitis UP Sport meeskonna
koosseisus alles 12-aastane Romet Ridalaan. Palju õnne! TU16
vanuseklassi 100 m + 200 m +
300 m + 400 m teatejooksus võitis SK Elite Sport naiskonna
koosseisus hõbemedali Marie
Randala. Palju õnne! TU16 vanuseklassi 4x100 m teatejooksus ja 4x100 m tõkketeatejooksus saavutas Marie Randala SK
Elite Sport naiskonna koosseisus 4. koha.

Eesti noorte ja täiskasvanute karikavõistlused, Kadrioru
staadion: NU20 vanuseklassis
võitis 400 m tõkkejooksus hõbemedali Liis Grete Atonen (Audentese SK) , ajaga 1.05,87. Palju õnne! NU20 vanuseklassi 100
m jooksus saavutas Marie Randala (SK Elite Sport) 5. koha,
ajaga 12,78.
Noored medalitel
NU20 vanuseklassi kolmikhüppes saavutas Kärt Roossaar
(SK Fortis) 14. koha, tulemusega 10.63. MU20 vanuseklassi
200 m jooksus saavutas Aleks
Kris Koppel (Audentese SK) 14.
koha, ajaga 23,73 ning 100 m
jooksus saavutas Aleks Kris 17.
koha, ajaga 11,80. Eesti U14 ja

U16 vanuseklasside meistrivõistlused, Rakvere staadion:
PU14 vanuseklassi 1500 m jooksus tuli Eesti meistriks ehk võitis kuldmedali Romet Ridalaan
(UP Sport), ajaga 4.51,48.
PU14 vanuseklassi 800 m
jooksus võitis Romet ajaga
2.19,48 hõbemedali. Palju õnne! Teise kuldmedali võitis Romet Ridalaan T+P+T+P U14 vanuseklassi 100 m + 200 m + 300
m + 400 m teatejooksus UP
Sport võistkonna koosseisus.
TU16 vanuseklassis võitis
100 m jooksus 2. koha ehk hõbemedali Marie Randala (SK Elite Sport), ajaga 12,53. TU16 vanuseklassi 200 m jooksus võitis
Marie pronksmedali, ajaga
26,65.

Kaugushüppes saavutas Marie 23. koha, tulemusega 4.51.
PU16 vanuseklassi 2000 m jooksus võitis pronksmedali Gregor
Rasva (Audentese SK), ajaga
6.02,35. Palju õnne! PU16 vanuseklassi 800 m jooksus saavutas
Gregor 4. koha, ajaga 2.10,26.
Robert Kompus (SK Elite Sport)
saavutas 9. koha, ajaga 2.21,26.
Robert saavutas veel 400 m
jooksus 7. koha, ajaga 56,58 ja
teivashüppes 8. koha, tulemusega 3.40.
Grete Atoneni mitu tiitlit
Eesti U18, U20 ja U23 vanuseklasside meistrivõistlused,
Rakvere staadion: MU23 vanuseklassi 3000 m takistusjooksus
saavutas 1. koha ehk võitis kuld-

medali Rainer Kravets (UP
Sport), ajaga 10.26,80. MU23 vanuseklassi 800 m jooksus saavutas Rainer 6. koha, ajaga
2.09,85. NU20 vanuseklassi 800
m jooksus tuli Eesti meistriks
ehk võitis kuldmedali Liis Grete Atonen (Audentese SK), ajaga 2.21,55. NU20 vanuseklassi
400 m jooksus võitis Liis Grete
hõbemedali, ajaga 1.00,71. Teise kuldmedali võitis Liis Grete
400 m tõkkejooksus, ajaga
1.06,04. MU20 vanuseklassi 400
m jooksus saavutas Aleks Kris
Koppel (Audentese SK) 10. koha, ajaga 53,19. MU20 vanuseklassi 200 m jooksus saavutas
Aleks Kris 20. koha, ajaga 24,10.
NU20 vanuseklassi kolmikhüppes saavutas Kärt Roossaar (SK

Fortis) 6. koha, tulemusega
11.07.
Balti U18 ja U20 võistkondlikel meistrivõistlustel, Pärnu
Rannastaadion: NU20 vanuseklassi 400 m tõkkejooksus võitis
Liis Grete Atonen Eesti koondise ridades 3. koha, ajaga 1.05,24.
4x400 m segateatejooksus aitas
Liis Grete Eesti koondise 2. kohale.
NU20 vanuseklassi 800 m.
jooksus saavutas Liis Grete 6.
koha, ajaga 2.24,33.
Eesti noorte mitmevõistluse
meistrivõistlused, Tartu, Tamme staadion: TU16 vanuseklassi 7-võistlus – Marie Randala
(SK Elite Sport) 7. koht 3729 p.
(16,19; 1.41; 9.32; 26,23; 4.61;
25.55; 2.55,96). | Kaupo Kütt
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Kuidas küll mõni inimene jõuab...
18. august oli Kiili eakatele
rõõmus päev. Käisime külas
Viimsi valla eakate huviklubil.
Külastasime nende käsitööringi pikaaegse juhendaja Ljuba
Keskküla käsitöönäitust ja muljetasime kohvilauas.
Näitus oli väljas huvikeskuse saalis. Terve suur saal oli täis
käsitöömeister Ljuba Keskküla
imelisi töid. Esindatud olid tööd
44-s erinevas käsitöötehnikas!
Nendeks olid muhu tikand,
paeltikand, gobeläänid, portselanimaal, akvarell, kriidimaalid, hardangertehnika linikud,

mitut eri sorti pilutikandid, kudumid, nii käsitsi kui masinal,
eri pilutamistehnikas linikud,
niplispits, heegeldamine, viltimine, vitraaž jne.
See kõik oli väga muljetavaldav, mida meister, kes praegu on
93 aastane, on elu jooksul teinud.
Huvitav on märkida, et praegu on KUMU-s tema poja Ando
Keskküla mälestusnäitus, mis
on ka vaatamist väärt. Kohvilauas saime teada, et pr. Keskküla on Viimsi valla tänavune
laureaat.

Edasi sõitsime Orlovi lossi,
mis jättis vapustava mulje, kogu kompleks on korda tehtud ja
külastajatele avatud. Anne Veski näitus oli tore näide sellest,
kuidas suure tööga on tavalisest
Rapla tüdrukust saanud maailmakuulus laulja. Toredaks lisaks
oli näitusel tema esinemisriiete väljapanek.
Täis rõõmsaid muljeid läksime kõrvalasuvasse Kommunismiohvrite Memoriaali. Juba sisenemine nende müüride vahele oli masendav. Tuletas meelde seda elu, mida me viisküm-

Teetööd Viljandi maanteel
mend aastat elasime, müüride
vahel.
Müüridele on graveeritud tuhandete hukkunud kommunismiohvrite nimed. Aga kui palju
on vaimselt hukutatud inimesi,
kes seniajani pole selle aja painest vabanenud, kelle elu pöörati pahupidi.
Aga 20. augustil tähistame
rõõmsalt Vabariigi taassünni
aastapäeva ja oleme õnnelikud.
Täname kõiki neid, kelle abil
meie väljasõit toimuda sai, eriti abivlmis ja sõbralikku taksojuht Toivot. | Helgi Taim

Viljandi maantee remont häirib tugevasti Kiili valla elanike
ja kõiki Kiili sõitvate inimeste
liiklemist. Millal teetööd lõpevad? Kiili Leht võttis uurida.
Vastab Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.
Kas Tallinnast väljuva Viljandi
maantee ehitus- ja renoveerimistöödega ollakse graafikus?
Ehitustöödega ollakse
ajagraafikus.
Millal on ehituse lõpetamise

tähtaeg?
Ehitustööde lõpetamise tähtaeg vastavalt töövõtulepingule
on 12.12.2020.
Kas ühistransport lastakse korrastatavale teelõigule enne töö
täielikku lõpetamist?
Tänava avame ühistranspordile ja autoliiklusele siis kui
tööd on valmis. Seni palume
liiklejatel järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid
ja arvestada, et ehitustööde tõttu on piirkonna liiklus ajutiselt
häiritud.

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD SEPTEMBRIS

Reigo Salu.

Külast külla “Keskpõrandale kokku!”
Kiili pargis toimus 1. augustil esmakordselt avatud külade
päevade raames üritus “Keskpõrandale kokku!”.
Kohal olid mitmete külade

esindajad, tutvuda sai juba toimunud ja tulevaste üritustega.
Lisaks võis kaasa elada “Vallarahva sportmängude” etapile,
külastada laste kirbuturgu – või

isegi osaleda –, õppida elustamisvõtteid, proovida selga politsei kuulivesti, tutvuda keraamikaringi tegemistega ja lüüa
käed külge ka klaasist esemete

valmistamisel. Meeleolu hoidsid üleval mitmed tegevused
noortele ja erinevad mängud
kõikidele osavõtjatele. Õhtu lõpetas ansambel Apelsin.

Kiili Noortekeskus on uueks hooajaks valmis ja peale
selle, et loome tegevusi noortele iganädalaste ürituste
näol, on meie majas ka palju huviringe ja trenne.
Sellel õppeaastal on alustamas kaks uut huviringi – loovusring
ja noorte zumba.
Loovusringi on oodatud kõik 1.–4. klassi õpilased. Loovusringis
osalemine arendab eneseväljendust, julgust ja koostööd. Loovusring toimub kord nädalas teisipäeviti kell 13.30–14.30 või kolmapäeviti 14.00–15.00.
Noorte zumba tund sisaldab ainult lastele mõeldud liikumist, rütmikat ja tantse – spetsiaalselt lastele mõeldud koreograafiat.
Zumba arendab koordinatsiooni, vastupidavust, rütmitunnetust
ja enesekindlust. Noorte zumba hakkab toimuma kord nädalas,
reedeti kell 14.30–15.15. Samuti jätkavad oma tegevust tantsutrennid V.A.T Stuudio trennid toimuvad kolm korda nädalas.
Esmaspäeviti
• kell 15.00–16.00 akrobaatika 1.–3. klass
• kell 16.00–17.00 akrobaatika 4.–5. klass
• kell 17.00–18.00 akrobaatika 6.–9. klass
Teisipäeviti ja neljapäeviti
• kell 13.15–14.15 showtants 1.–2. klass
• kell 14.15–15.15 showtants 3.–4. klass
• kell 15.15–16.45 showtants 5.–9. klass
JJ-Streeti trennid toimuvad esmaspäeviti kell 15.30–16.30 (koolimajas) ja kolmapäeviti kell 15.30–16.30 noortekeskuses.
Oma Moodi Huvikooli tunniplaan on veel täpsustamisel. Õpetaja moodustab grupid jooksvalt kooli tunniplaanile.
28. augustil kell 12.00 ootame kõiki avatud uste päevale, tutvuma meie maja trennide ja huviringidega.
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Kiira Uudne
Vladimir Zaytsev
Helju Aru
Aleksander Moistus
Kaljo Arakas
Anders Lennart Englund
Jaak Avamere
Aadu Seller
Anne Elvelt
Riina Kuus
Ülo Aunap
Pilvi Korint
Riina Aus
Victor Dobrynin
Eevi Kaur
Leida Teder
Maie Aavik
Aita Mihkelsoo
Alar Mändmets
Elvi Tae
Hilse Ambos
Margarete Laanemets
Rutt Laidinen
Tiiu Rannik
Leonora Soots
Reet Suitso
Arne Hiiu
Milvi Sootla
Helmut Lusti
Sirje Tooman
Anne Toomsar
Natalja Kapralova
Malle Pikk
Jaane Rutopõld
Aleksandr Skatškov
Valeri Vaaks

65 Hillar Vatsel
65 Merike Veersalu
MEIE VALDA SÜNDISID
28. mai Penelope Pakkas, palju
õnne, Merlyn Lükk ja Arkko Pakkas!
27. juuni Sebastian Nozdrenko,
palju õnne, Darja Borissova ja Janek Nozdrenko!
1. juuli Mariel Hinno, palju õnne,
Merje Metsoja ja Silver Hinno!
11. juuli Roosi Valdmees, palju õnne, Helbe ja Egon Valdmees!
15. juuli Loore Otti, palju õnne,
Kätlin Piper jaMaido Otti!
26. juuli Lukas Aedmaa, palju õnne, Jekaterina Orel ja Aivar Aedmaa!
28. juuli Marie Toode, palju õnne,
Maaria Pielberg!
31. juuli Robin Salumäe, palju õnne, Kristin Männik ja Rao Salumäe!
5. august Karl Markus Kruminš,
palju õnne, Merilin ja Simeons
Kruminš!
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Ohutut ja turvalist suve
kõikidesse kodudesse
soovib Teie korstnapühija!

Reklaamipinna
broneerimine
ja teadete edastamine

info@akorsten.ee

myyk@harjuelu.ee
tel 646 2214

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 09.07.2020 määrus nr 10 Kiili valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu 09.07.2020 otsus nr 17 Andrese tänava katastriüksuse omandamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISALASED KÜSIMUSED
30. JUUNI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 214 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 60, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 215 Riigihanke viitenumber nr 222417 “Kiili
valla teede pindamine 2020” eduka pakkumuse kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine.
Vallavalitsuse korraldus nr 220 Riigihanke viitenumber nr 223793 “Kiili
alevis ja Vaela külas kergliiklustee valgustuse ehitamine” eduka pakkumuse kinnitamine.
28. JUULI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 221 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Rooli tn 11, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 222 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Olevi tn 9, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 223 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Pääsusilma, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 224 Ehitusloa väljastamine ehitise (ridaelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 10, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 225 Ehitusloa väljastamine ehitise (ridaelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 8, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 226 Ehitusloa väljastamine ehitise (ridaelamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 6, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 227 Ehitusloa väljastamine ehitise (elamu)
püstitamiseks Pikavälja tn 6, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 228 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lehola tn 26, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 229 Ehitusloa väljastamine ehitiste (abihoone, päikesepark ja piirdeaed) püstitamiseks Sepamäe tee 8, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 230 Ehitusloa väljastamine ehitise (PVC
hall) püstitamiseks Kasteheina tn 9, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 231 Ehitusloa väljastamine ehitiste (ridaelamu ja drenaažitorustik) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 4 ja Kesk-Vaela tänav T1, Vaela küla.
11. AUGUST 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 250 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks Põldmäe III
kinnistu detailplaneeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 251 Projekteerimistingimuste määramine Kiili vallas Sausti külas riigiteele 11157 Sausti–Kiili bussipeatuste rajamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 252 Ehitusloa väljastamine rajatise (soojatorustik) rekonstrueerimiseks Kiili alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 253 Ehitusloa väljastamine ehitise (sõidutee,
kõnnitee ja osalise tänavavalgustuse) rajamiseks Niidi tee, Lõime tee,
Niidi põik, Nõela tee Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 254 Vaela külas Vainu detailplaneeringu

vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 255 Kiili alevis Kurna tee 16, 16a ja Loovälja
tee 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 256 Riigihanke viitenumber nr 225203
“Pindamistööd: Kurna tee, Nabala-Patika tee ja Luha-Salu tee Kiili
vald” eduka pakkumuse kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine.
Vallavalitsuse korraldus nr 257 Riigihanke viitenumber nr 225196 “Rätsepa tee ja Meistri tee 2a tänavavalgustuse ehitamine” eduka pakkumuse kinnitamine.
18. AUGUST 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 261 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Rätsepa tee 2,
4, 10, 12,14 ja 16 kinnistute detailplaneeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 262 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Priimula, Peoleo, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 263 Ehitusloa väljastamine ehitiste (elamu ja
abihoone) püstitamiseks Sausti tee 37, Sausti küla.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
30. JUUNI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 216 Katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine, Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi.
28. JUULI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 232 Katastriüksuste piiride muutmine, Kaare
tn 2 ja Kaare tn 4.
Vallavalitsuse korraldus nr 233 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Viirpuu
tn 14a // Viirpuu tänav T4.
Vallavalitsuse korraldus nr 234 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Tamme-Kangru tee T4. Vallavalitsuse korraldus nr 235 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Reinu tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 236 Hajaasustuse programmi projektide
kaasrahastamine 2020.a. Vallavalitsuse korraldus nr 237 Hajaasustuse
programmi projektide kaasrahastamine 2020.a, Kure juurdepääsutee.
11. AUGUST 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 258 Katastriüksuste piiride muutmine, Tasuja tänav T1 ja Tasuja tn 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 259 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Väljamäe tee T1 ja Kergliiklustee.
18. AUGUST 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 264 Tõnumardi sundvalduse seadmine Kiili
KVH OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 265 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine,
Mardi, Paekna küla.
MUUD KÜSIMUSED
28. JUULI 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 242 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “Koduaia kontserdid Karukella tänaval”.
Vallavalitsuse korraldus nr 243 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “Rahvuslik koertenäitus”.
Vallavalitsuse korraldus nr 244 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “MTÜ Eesti Jack Russell'i terjerite tõuühingu koertenäitus”.
Vallavalitsuse korraldus nr 245 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “Koerte mäkkejooks ja koertenäitus”.
Vallavalitsuse korraldus nr 246 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “Rahvusvahelised koertenäitused”.
Vallavalitsuse korraldus nr 247 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “Luige-Sausti Perepäev”.
Vallavalitsuse korraldus nr 248 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “Basenjide erinäitus”.

Vallavalitsuse korraldus nr 249 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks “Mardi talu hoovikontsert – Maia Vahtramäe”.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.

VAELA KÜLAS VAINU DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK
KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 31.08.–14.09.2020
Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ, töö nr DP 197-2019.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on ca 1,13 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vainu (30401:001:2686)
katastriüksusele ehitusõiguse määramine kokku kuni kolme (kuni kolm
korrust, kõrgus kuni 12 m) kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone püstitamiseks ja koos sellega heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks. Vainu
kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses,
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 31.08.–14.09.2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
KIILI ALEVIS KURNA TEE 16, 16A JA LOOVÄLJA TEE 3 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA
TEE 2A, 31.08.–14.09.2020
Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt osaühing, töö nr
167-2018D.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 13 088 m2.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneering (DP0081, Kiili Vallavolikogu 20.05.2010 otsus nr 32).
Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on Kurna tee 16, 16a ja Loovälja
tee 3 kinnistute piiride muutmine, moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Olemasolevate
Kurna tee 16, 16a ja osa Loovälja tee 3 kruntide liitmisel moodustatakse
kaks uut tootmismaa sihtotstarbega krunti. Kurna tee 16 krundi hoonestusala nihutatakse ja ehitusalust pinda suurendatakse. Kurna tee 16
krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja
kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõrgusega
kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2000 m2. Loovälja tee 3 krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 3000 m2.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses,
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 31.08.–14.09.2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel
kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
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Teie soovid,
tehtud meie kätega!
Küsi pakkumist!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Majade ehitamine ja renoveerimine. Katuse-, fassaadija üldehitustööd. Korterite,
vannitubade remont.

In Memoriam

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

Mälestame kallist

TAISA RINGINENI,

Südamlik kaastunne
Üllele kalli

EMA

Avaldame sügavat
kaastunnet Üllele perega
kalli

EMA

MARIKA SÜLD
11.11.1945–24.06.2020

In Memoriam

In Memoriam

VIKTOR TOMAN

NIKITA AKS

24.04.1955–27.06.2020

18.02.1942–03.07.2020

endist tantsijat Kiili rahvatantsurühmast, ja avaldame sügavat
kaastunnet tütardele Hellele ja Üllele peredega.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Kiili Memmede tantsurühm

Kiili lasteaia töötajad

Töökaaslased Kiili
Varahalduse SA-st

In Memoriam

In Memoriam

In Memoriam

In Memoriam

HAJA LEIDMAA

ALLI AALAM

TAISA RINGINEN

SALME JÄRV

18.06.1931–20.07.2020

03.02.1940–21.07.2020

28.06.1936–12.08.2020

01.10.1928–13.08.2020

In Memoriam

MALVE LEUSKA
11.08.1963–07.07.2020

In Memoriam

VALLI
MURAVJOVA
26.05.1943–16.07.1920
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ERAKUULUTUSED

MÜÜK
Müüa kandiline puitbrikett, kuusk 120
€ / 960 kg, kask 130 € / 960 kg.
Ümmargune puitbrikett, kauapõlev 150
€ / 1000 kg. Premium pellet 6 mm ja
8 mm 190 € / 960 kg. Kuiv kütteklots
2 € / 40 l kott. Veovõimalus Harjumaal.
Tel 5335 9010, 682 7289, Viimsi
Kütteladu. www.kutteladu.ee

Müüa lõhutud küttepuid 30–60 cm, nii
toorest kui kuiva, koos kohaletoomisega.
518 3927, tamps222@gmail.com
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega:
sanglepp, lepp, kask. Hinnad soodsad, alates
42 € / rm. Küsi hinda! Tel 509 9598, www.
pakhalupuu.ee, pakhalupuu@gmail.com
Müüa multš, freesasfalt, killustik, liiv, muld
jne. 1–20 t. Tel 501 2123,
info@kallur.ee, www.kallur.ee
Müüa nisu. Tel 5648 4103

Müüa kuivi küttepuid: kask ja lepp 30,
38, 50 cm. Olemas ka 40 l võrgus. Tel
5373 7294, Kanarbiku talu

Müüa kuivad küttepuud, kütteklots,
puitbrikett, pellet, kivisüsi, liiv, killustik,
graniit, must muld, looma- ja hobusesõnnik, kompost. Info tel 5394 3606

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345, 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 pellet alates 190 € / alus, kase
RUF brikett alates 125 € / alus,
küttepuud alates 45 € / rm. Transport
tõstukiga hoovi. Head hinnad! Tel
600 0136, 520 0093, puu24.ee

Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70 l
kottidesse, 5 € kott ja kompostmuld 70 l
8 € kott. Vedu tasuta. Tel 5341 1252
Müüa kaks üheaastast ponimära. Tel
5599 0914, Aili, Roogoja talu
Müüa killustik, liiv, kruus, täitepinnas,
freesasfalt, haljastusmuld, vundamendi
tagasitäide kuni 20 t korraga, soodsalt
kohaletoomisega! Tellimine telefoni teel eesti
ja vene keeles. Tallinn-Harjumaa. Tel
5805 7676, Tomz, tomz@hot.ee
Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu on
tasuta! Tel 5383 9215
Reklaamipinna
broneerimine
ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee
tel 646 2214

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 võrgus kuivad kaminapuud lepp/kask.
Saadaval 40 l ja 60 l võrgus. Hind alates
2,8 € / võrk. Kiili vallas transport tasuta.
Tel 5343 0025
Müüa värske Eesti toidukartul Laura.
Pakitud 25 kg võrkkotti. Hind 15 € kott.
Kiili vallas transport tasuta. Tel 5343 0025
Teisaldatavate alumiiniumist katuseredelite
müük. Tel 503 8628, katuseredel24.ee
Voodrilaua (värvitud), põrandalaua,
tuulekasti, terrassi ja saematerjali müük.
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5373 1117,
www.espuit.ee

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

Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid, aparaate ja töömasinaid!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei aegu!
Tel 5457 5055

Ostan MTZ ja lääne traktori. Tel
560 96431

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

OÜ Trigon Experts ostab kasvavat
metsa ja metsakinnistuid, ka raiutuid
ja hüpoteegiga. Tel 5183 927,
info@trigonexperts.ee

Soovin osta Toyota Hilux & Toyota
Hiace, kõik aastakäigud! Tee pakkumine
tel 5552 2223

Ostame eesti ja vene vanaraha, aumärke,
postkaarte, sõjandusesemeid. Pakkuda võib
kõike. Kuulutus ei aegu, raha kohe. Iga päev
kell 11–21. Tel 5595 5996, Ain, tel
5650 7703, Marko
Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav. Pakkuda
võib ka vene autot. Kiire tehing ja
vormistamine! Tel 5365 4085,
skampus@online.ee
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,
info@est-land.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016

PRAKTILISED
JA
UUEL TASEMEL
KOOLITUSED
TALLINNAS

TEENUS
Fassaadide hooldus ja värvimine.
Terrasside ehitus ja hooldus. Tel
5696 3580, OÜ DH Service,
fassaadkorda.ee,
daniel@fassaadkorda.ee

Katuste süvapesu ja värvimine, akende
pesu, veerennide puhastus, fassaadide
pesu ja värvimine. Tel 5638 8994,
kpe.kpe@mail.ee

Langetame, hooldame puid ja freesime
kände just Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.com

Saemees.ee pakutavad teenused: ohtlike
puude raie, kändude freesimine,
võsalõikus, trimmerdamine, muru
niitmine, hekkide lõikamine. Võtke
meiega ühendust tel 528 6976,
info@saemees.ee

SMM Ehitus teostab järgmisi töid:
üldehitus, sisetööd, katusetööd,
plekksepa teenus ja terrasside ehitus.
Teostame lisaks septikute ja
kanalisatsioonide paigaldust. Tel
5854 9195, smm.ehitus@gmail.com

Vannitubade ja korterite remont ning
viimistlus. Teeme veel terrasside ehitusja remonditöid. Küsige pakkumist, Tel
525 7443, www.remontjaviimistlus.ee,
info@remontjaviimistlus.ee

Korstnapühkimisteenus,
tel 5333 0556,
www.korstnahooldus.ee
Aedade ehitus, väravate, treppide,
trepipiirete ning rõdupiirete valmistamine
ning paigaldus. Metallkonstruktsioonide
valmistamine. Tel 5306 1469, OÜ Silkroad,
info@alaveremetall.eu
Arboristi tööd, sh ohtlike puude raie, tel

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI
AMETI- JA TÄIENDKOOLITUS
35-tunnine täienduskoolitus
veoauto- ja bussijuhtidele
(kood 95, tagab pädevustunnistuse viieks aastaks)

7.–10.09, 19.–27.09 (L, P, L, P),
24.–27.09 eesti keeles
14.–17.09, 28.09.–1.10 vene keeles

Veoauto- ja bussijuhtide 140tunnine ametikoolitus alustajatele
+ C-, CE-, D-kategooria paketid

(kood 95, koolituse läbinu saab töötada veoauto- või bussijuhina)

7.09, 21.09 eesti ja vene keeles
Kõik koolitused on autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega

Koolituste algus kell 9
Pärnu mnt 55, Tallinn
(hotell Peoleo)

5827 9373, OÜ Sorav Orav

com

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

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

Kaks ehitajat teevad üldehitus- ja
renoveerimistöid. Hinnad kokkuleppel! Tel
5345 4701, 5341 8735
Kallurvedu. Liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel
518 8889
Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel
5557 9399
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks tel
+372 5821 6554 või www.lõõr.ee
Korstnapühkimine koos nõuetekohase aktiga,
ummistuste likvideerimine ja küttekollete
remont. Korstende, ahjude, pliitide ja
kaminate ehitus ning remont. Töid teostavad
litsenseeritud pottsepp ja korstnapühkija.
Korstnapühkija tel 5372 4993, pottsepp tel
5648 2818
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas
ja korralik, tehtud töö kohta väljastan
nõuetekohase akti. Tel 5689 0125,
kuldnoop@gmail.com
Litsentseeritud korstnapühkija. Tel
5361 5567, www.kuldnekorsten.ee
Liuguksed ja garderoobid. Köögid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075,
liuguksed@kallion.net
Liuguksed, garderoobid ja riidekapid.
Parimad hinnad. Tel 522 1151 FB OÜ
Nagusul, nagusul@gmail.com
Matkaauto rent. Võimsate automaatkäigukastidega B-kategooria, paljude lisa- ja
mugavusvarustustega matkaautod. Väiksem
neljakohaline ja suurem seitsmekohaline.
Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@hotmail.

Ohtlike puude langetamine ja puude
hoolduslõikus. Tel 5822 8154,
www.puulangetus.eu
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
viljapuude lõikus, kändude juurimine. 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
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. Töötan 30 km raadiuses
Jõelähtmest. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodud ohutuks! Tel +372 5664 6756, OÜ
Korstnapuhastaja, vaata lisa
www.korstnapuhastaja.ee
Teostame ehitus-, viimistlus- ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Tel 5343 1487,
OÜ Ehitusmehed, info@ehitusmehed.com
Viin ära kasutuna seisma jäänud raamatud.
Tel 5395 8295
Väikeveod, kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, asfaldipuru, betoon
Tel 509 2936
Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind
150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahend u s t eg a . Te l
5352
9476,
www.miltongrupp.ee

