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Õpetaja Esta Kullamaa ja 2.a klassi õpilane Kristiina Luts “õpipesas”.

Õpetaja Kersti Pilt koos õpilastega arvude maailmas. 2.a klassi poisid
Thomas, Robin Georg, Richard, Raul ja Christofer.

Õpetaja Annika-Matred Rajaleid oma klassiga: esireas (vasakult) Revo Nicholas, Leona, Micaela, teises reas Keidi Marii, Annabel, Liisa-Marie ja MeÜlo Russak
rit; taga Tristan.

Õpetaja Epp Lääts ja abiõpetaja Eneli Kaal.

Kiili uus koolihoone – algus tulevikule
Esimene veerand uues koolihoones, uute seinte vahel on läbi, vaheajal hoone pidulikult
avatudki (loe lk 6 ja7). Nüüd on
lapsed tagasi ja õpetajad on tagasi, kõik uut energiat täis.
Selle pärast pole imestada, et
kui vahetunnihelin kostab, on
noored kibekiiresti avaras valgusküllases koridoris, kus põrandale joonistatud keksumäng,
siis vingerdavate siugude sarnased triibud, siis jälle keks. Ja päris klassiuste ees numbrid ühest
sajani, erinevates värvitoonides,
aga korralikult kastikestes. Sealsamas klassiuste kõrval aga
kaldteed avade ja puidust varbadega, kus nii hea tundub olevat turnida.
Ühele tavalisele inimesele –
näiteks ajakirjanikule – kelle
kooliaega tänasest päevast lahutab õige mitu kümnendit,
tundub see kõik natuke ulmeline. On siis ronimine, roomamine ja keksumäng koolis see kõige paslikum tegevus?
“Ega siis koridoris lapsed tänapäeval ainult keksu mängi,”
ütleb 2.b klassiõpetaja Anni-

ka-Matred Rajaleid kindlalt.
“Koridorid on uues majas nii põnevad, et tuleme lastega siia õppetunni ajalgi, mängime metoodilisi mänge,” tutvustab noor
pedagoog moodsa pedagoogika
köögipoolt. See tähendab, et
tund jätkub koridoris. Siin saab
mänguliselt õppida eesti keelt,
matemaatikat, loodusõpetust.
Sõnaga kõiki põhiaineid, mida
annab ka omavahel siduda.
“Meil on siin metoodilised
kapid, õppepesad, igal ainel
oma,” täiendab paraleelklassi
klassiõpetaja Esta Kullamaa.
“Näiteks loodusõpetuse õppepesas on puulehed. Lastega siis
laotame lehed laiali ja koos arutamegi, miks ja kuidas muudab
loodus sügisel oma värve,” räägib kogenud õpetaja.
Materialiseerunud ideekorje
“Juba see klassiruumist väljaminek, liikumine, tekitavad
lastes uusi emotsioone, ained
kinnistuvad paremini,” usub
Annika-Matred Rajaleid, kellel
õpetajana läheb neljas aasta
klassi ees.

“Numbreid aga kasutame
matemaatikamängudes. Õpetaja ütleb numbri ja lapsed peavad siis õigele arvule astuma.
Või tuleb õpilastel mõni matemaatiline tehe teha ja siis õigele vastusele kiirustada. Kes ees,
see võitja,” tutvustab 1.c klassiõpetaja Kersti Pilt arvtabeli otstarvet põrandal.
Koolimaja teisel korrusel on
samasugune tabel, ainult et
kraad kangem – korrutustehete
õppimiseks.
Kui mõelda natuke selle aja
peaga, mil lapsed pidid veel kenasti koolikoridoris jalutama,
siis süttib tahtmatult ohutuli –
kas sellises virvarris, mil lapsed
ühtaegu ronivad oma ronimispuurides, mängivad keksu, teised lihtsalt jalutavad, õnnetused ei ole varmad tulema? –
kokkupõrked, nihestused...
“Ei ütleks, et lapsed sellisel
alal rohkem järelvalvet vajavad
kui tavalises “jalutamiskoridoris”. Kui näen, et kisub tormamiseks, või võetakse ette tegevus, mida ei tohiks, siis on lapsi lihtne suunata mõnele muu-

le teadlikule ja lubatud tegevusele,” arvab Kersti Pilt.
“Lapsed on juba kord sellised, et õnnetusi tikub ikka juhtuma. Kuna siin koolis on lastel
rohkem läbimõeldud, suunatud
tegevusi ka vahetunnis, siis juhtub ka õnnetusi tegelikult vähem,” kõneleb Esta Kullamaa
oma kauaaegsetele pedagoogikogemustele toetudes.
Kõik õpetajad kiidavad ehitajaid, kes lastele oskasid põneva koolimaja ehitada. Ideed selleks tulid aga kooli pedagoogidelt enestelt – tehti ideekorje
ideedele, mis võiks koolis peale
traditsioonilise ja harjumuspärase veel olla. Ja nüüd on see
kõik realiseerunud.
Suurte kõrval ka väikeklassid
Tänapäeval kõneldakse aina
enam personaalsest lähenemisest igale õpilasele, igale inimesele. Kiili kooli algklasside maja ehitades on tänapäevaselt
mõeldud – lisaks tavaklassidele
on siin kolm väikeklassi. “Maksimaalselt tohib väikeklassis õppida kuni kuus õpilast,” tutvus-

tab õpetaja Epp Lääts tänapäevase pedagoogika põhimõtteid.
Suunab lapsi väikeklassi aga
mitte kool vaid Rajaleidja peale
põhjalikku tutvumist noorega.
“Eraldi suurest klassist õpime
siis eesti keelt, matemaatikat ja
loodusaineid, aga käsitöö, laulmine, kunstiõpetus ja kehaline
kasvatus on kõigil lastel koos,”
räägib abiõpetaja Eneli Kaal väikeklassis õppimisest.
Vahetund on läbi, õpilased
kiirustavad tagasi oma klassidesse – kes suurde, kes väikesesse. Pedagoogid ootavad veel
viivu, siis lähevad nemadki – kes
suure, kes väikese klassi ette.
Kiili vald pole koolimaja ehituselt raha ega vallaametnikud
töötunde ja närvikulu kokku
hoidnud. Kas tuleb see ükskord
läbi hariduse ja haritud inimeste valda ja laiemalt Eestimaale
tagasi?
Õpetaja Annika-Matred Rajaleid on tagasi. Kiili koolis ta
kunagi oma haridusteed alustas. Nüüd on ta siinsamas, klassi ees, kõrgharitud pedagoogina.

TEAVE
Kiili kooli juurdeehituse käigus
ehitati 3300 ruutmeetrit uut ja
renoveeriti 850 m2 olemasolevat pinda. Uues hoones on 12
klassiruumi, raamatukogu, avar
fuajee ja koridorid. Renoveerimise käigus avardusid sportimisvõimalused, laienes toitlustusala. Ehitus ise maksis 3,8 miljonit eurot, sisustus rohkem kui
400 000 eurot. Riik ehituseks
raha ei eraldanud, ehitati valla
vahenditest laenu toel.

“Siin on nii äge,” hüüavad
lapsed klassis kooris ajakirjanikule, kes korraks julgeb tundi
segada. “Meil on nüüd oma klassiruum, igaühel oma laud!”
“Varem jagasime tõesti klassi teise vahetusega, polnudki
nagu oma klassiruumi,” täpsustab klassiõpetaja oma õpilasi. Ja
lisab siis: “Olen käinud teisteski koolides, aga pole näinud paremaid õpitingimusi õpilastele
ega töötingimusi pedagoogidele kui seda on Kiili koolis!”
Õpilased kuulavad vaikides.
Ehk mõtlevad tulevikule. Või
selle algusele. | Ülo Russak
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Kiili valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju
strateegilise hindamise
avalik väljapanek
Kiili valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu
avalik väljapanek toimub 12.11.
2020–3.01.2021.
Planeeritavaks alaks on kogu
Kiili valla territoorium, ala suuruseks on 100,4 km2.
Kiili üldplaneeringu eesmärk
on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning seeläbi Kiili vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.
Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis
toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud
mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tu-

lemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.
Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevana ei ole oodata riigipiiriülest mõju ega mõju Natura 2000 aladele.
Materjalidega on võimalik
elektroonselt tutvuda Kiili valla kodulehel – www.kiilivald.ee
– ning kohapeal paberkandjal
Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee
2a, Kiili alevik tööpäevadel kell
9.00–14.00.
Avaliku väljapaneku ajal
12.11.2020–03.01.2021 saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja
küsimusi üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta Kiili Vallavalitsuse aadressile info@kiilivald.
ee või Nabala tee 2a, Kiili 75401.
Pärast avalikku väljapanekut
toimuvad avalikud arutelud,
millest teavitatakse eraldi pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Avatud on uus Perekliinik
Meil on hea meel Teile teatada, et oktoobris avas uksed uus
Tervisekeskus, aadressil Nabala
tee 2, mis koondab enda alla
kõik Kiili perearstid ehk kokku
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 kahe nimistu
eest vastutavad 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 nimistu
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 nimistute juures töötav personal võib muutuda.
Tervisekeskuse töös toimuvad mõned muudatused
(vt teabekasti).

KOMMENTAAR

Vastuvõtule registreerimine
Perearsti, pereõe või füsiote-

Septembrikuu Kiili Leht avaldas abivallavanemast planeerimisosakonna juhataja Karin Silmanni (pildil) seisukohad kehtestatava üldplaneeringu kohta. Kordame olulisemat.
Mille poolest uus planeering
erineb praegu kehtivast?
Ma ei tooks neid erinevusi
väga esile. Sest uus üldplaneering on hetkel nagu toormaterjal – hea, selge, näeb kõikjal ette ühtlast arengut. Tegelikult on
seal palju olulisi segmente puudu. Ja puuduoleva üle tahavadki planeeringu koostajad koos
vallaelanikega arutleda. Sest üldplaneerig peab lahendama valla tähtsaima küsimuse.
Mis on Kiili valla tähtsaim küsimus?
Ikka inimene. Ehk lahtiseletatult öeldes – kui suureks me
tahame Kiili valla kasvatada. See
on üldplaneeringu põhiküsimus.
Arvan, et Tallinna lähedase vallana pole Kiilil oma elanike arvu kasvatamisega probleeme.
Aga kas me tahame seda? Kui
jah, siis tuleks ehitada kortermaju. Aga kuhu? Inimesed peavad mõtlem, kui palju me tahame korterelamuid. Või ei taha
neid üldse, tõmmates valla kasvule pidurit.
Need on need peamised küsimused, millele loodame vallaelanikelt vastuseid saada, saada
vallavalitsusele nii öelda mandaat tegutsemiseks. Ja ootan
siin kõiki kaasa rääkima, olgu
tegu siis ettevõtja, koduperenaise, külavanema või lihtsalt külainimsega.
Leidke see pooltund, lugege

rapeudi vastuvõtule palume eelregistreerida telefonil 604 0120
või e-maili teel kiili@perekliinik.ee.
Telefoni teel broneerides palutakse Teil valida vastavalt nimistule 1 või 2. See ühendab
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 konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast.
Vastuvõtule mitte ilmumisest
palume teada anda telefoni või
e-maili teel!
Võib tekkida olukordi, mil
Teile pakutakse vastuvõtuaega
mõne teise arsti või pereõe juurde See on vajalik, et tagada kiirem meditsiiniline abi. Perearstid ja -õed osalevad aeg-ajalt
täiendkoolitustel, puhkavad või
on haiguslehel.

Retseptide pikendamine
Teavitame Teid, et edaspidi
kordusretseptide tellimise aeg
on viis 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/erakorralise meditsiini osakonna väljavõtte alusel).
Ägedast haigestumisest (kõrvavalu, kurguvalu, jms) palume
meid teavitada esimesel võimalusel telefoni või e-maili vahendusel. Vajadusel kutsume Teid
vastuvõtule samal päeval. Ägeda haigestumise korral palume
teavitamata mitte kohale tulla!
See on oluline, et piirata viiruste levikut ning ägeda nakkustunnustega patsiendid ei puutuks kokku tervete patsientidega.

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

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.
Me oleme väga tänulikud
Teie mõistva suhtumise eest! |
Kiili Perekliinik

KIILI LEHT KÜSIB

Kas remont Sausti
ringteel õigustas ennast?
dokument läbi, arutage peres
või külaseltsis ja siis käige välja
oma ideed ja mõtted. Ainult nii,
ühiselt arutades, saame me tulemuse, mida ei pea ka kümne
aasta pärast häbenema.
Kus üldplaneering avalikustamist leiab?
Avalikustame selle nii valla
ajalehes kui ka valla kodulehel.
Kindlasti tutvustavad koostajad
seda ka vallavolikogu liikmtele.
Nii et ükskõik kes teist kohtub
lähitulevikus omakandi volikogu liikmega, astuge julgesti
juurde, võtke varrukast kinni ja
öelge talle oma arvamus uuest
üldplaneeringust. Küll see siis
ka vallamajja jõuab.
Kui mitmeks aastaks üldplaneering tehakse?
Ega kindlat aega ei ole. Üldplaneering kehtib vastavalt elule. Kui tuleb hakata väga tihedalt üldplaneeringut muutma,
siis tuleb analüüsida, kas poleks
mõtekam juba uus teha. Nii et
lihtsam on teha üldplaneering
pika perspektiiviga kui hakata
jälle peatselt uut tegema.

Kiili Lehe poole pöördus
Saustinõmme külas elav ettevõtja Neeme Vaino.
“Miks võeti ette Viljandi
maanteed Sausti külaga ühendava ringtee remont, kelle huvides see oli?” tahtis ettevõtja
teada. “Minu arvamus on, et remondiga muudeti täiesti töötav
ristmik mittetöötavaks. Kiili
poolt tulles pole võimalik
manööverdada Viljandi maantele, ilma et ületaks kõrgeid teepiirdeid. Väikese autoga on see
peaaegu võimatu,” pahandas iga
päev seda teed sõitev kohalik ettevõtja Neeme Vaino, kes oma
sõnade kohaselt on ametis olnud nii ehitusjuhi, projektijuhi
kui ka kvaliteedijuhina, aga nii
praaki tööd pole ta ise teinud
ega läbi lasknud. Hulk raha on
mõttetult raisatud, leidis Neeme Vaino.
Et Sausti ringristmiku teemal
on arutletud ka Kiili elanike sotsiaalmeedia kommuunis, palus
toimetus ringristmiku remonti
kommenteerida Maanteeameti
spetsialistidel.
Vastab Maanteeameti põhja
teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk.
Kui palju antud ringristmiku remont maksis?
Kogu terviku (ringristmik ja

rampide katte taastusremont)
maksumus kokku oli 717 000
eurot (koos käibemaksuga).
Ringristmiku ümberehitus moodustas sellest ligi 50%.
Miks see töö ette võeti? Kas
tehti midagi valesti, et autod
Viljandi suunas enam pööret
teha ei saa? Kas on plaanis viga
parandada?
Ringristmiku ümberehitustööd võeti ette, kuna tegemist
oli liiklusohtliku kohaga, kus
juhtus aastas mitmeid liiklusõnnetusi. Ringi läbimise kiirused olid suured ja toimus pidev
sõiduradade lõikamine ringil.
Täpsemat statistikat liiklusõnnetuste kohta on võimalik vaadata Liikluskindlustuse Fondi
kodulehel asuvalt kindlustusjuhtumite kaardilt.
Ehitustööde käigus eraldati
ringil olevad sõidurajad eralduskividega, et takistada sõiduradade lõikamist ringristmikul.
Ringile pealesõidud muudeti
täisnurksemaks ning mõneti
kitsendati sõiduradasid – seda
kiiruste vähendamise eesmärgil, ringristmikud ei ole mõeldud suurtel kiirustel läbimiseks.
Rajatud ristmiku optimaalne läbimiskiirus jääb vahemikku 20–
30 km/h.
Kõnealune ristmik on oma

olemuselt turboringristmik, mis
ei ole mõeldud ringlevaks liiklemiseks nagu nö traditsioonilise ringristmiku puhul võimalik on. Juht peab valima õige
sõiduraja vastavalt liikluskorraldusvahenditele enne ringile
sisenemist, ringristmikul sõiduraja vahetamist ei toimu.
Kõik manöövrid on ohutult
sooritatavad, kui juht valib enne ringristmikule sisenemist õige sõiduraja vastavalt liikluskorraldusvahenditele ja olukorrale
vastava sõidukiiruse. Arvestades sõiduradade arvu ja liiklussagedust on turboringi lahendus selles kohas optimaalne lahendus.
Valitud lahenduse eelised
võrreldes nö traditsioonilise
ringristmikuga on vähem konfliktpunkte, suurem ohutus ja läbilaskvus. Ka enne ehitustöid oli
antud kohas tegemist turboringristmikuga, kuid liiklejad eirasid teekatte märgistust ning
seetõttu eraldati sõidurajad
eralduskividega. Saared ja nn
päised sõiduradade vahel on
liiklust rahustav meede ning kiirused ringristmikul on selgelt
väiksemad kui tavalistel mitmerajalistel ringristmikel. Lahendus on koostatud vastavalt Eestis kehtivatele nõuetele ja normidele.

Seega ei ole ristmikku valesti ehitatud ning parandusi ei ole
vaja teha. Kokkuvõttes on kõik
pöörded sooritatavad.
Kus on veel analoogseid ringristmikke rajatud?
Analoogsed ringristmikud on
Tartus, Harjumaal Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee
3,6 kilomeetril olev turboring.
Sel teel on ka 4,6 kilomeetril
ristmik, mille ehitame järgmisel
aastal natuke ümber.
Lisaks on turboringristmikud
Tallinn-Paldiski maanteel 25 ja
25,5 kilomeetril ehk Keila ringid. Neile paigaldame eralduskivid ka.
Saku-Laagri maanteel on 6
kilomeetril nn Maksimarketi
ring. Sinna paigaldame eralduskivid ka.
Kokkuvõttes: turboringidel
on kiirused madalamad, liiklemine sujuvam ning kui õnnetus
peaks toimuma, siis on see kergemate tagajärgedega.
Kas kõrgendused ringil lumesahkade tööd ei sega?
Kõrgendused muudavad selle töö mõnevõrra keerukamaks,
aga üldjoontes ei sega. | Kiili
Leht

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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Ootame
Harjumaa teenetemärgi
kandidaate!
Kutsume üles esitama kandidaate, kes väärivad saavutuste
ja Harju maakonnale osutatud teenete eest tunnusena Harjumaa teenetemärki.
Kõigil on võimalus esitada Harjumaa teenetemärgi andmiseks
ettepanekuid, märkides

Sinu kodu on sinu kindlus!
tavalistele välisvalgustitele.
Enely Meho
Saku ja Kiili
piirkonnapolitseinik

Enamikku korteritesse või
majadesse sissemurdmistest on
võimalik vältida. Loe järgmisi
soovitusi ja mõtle, kui turvaline
on sinu kodu ning kuidas seda
kindlamaks muuta.
Turvalise kodu uksed on tugevad ja kindlad ning alati lukus
• Muretse korralik ja tugev
välisuks. Samuti tasub vältida
klaasiga välisust.
• Juhul kui kurjategijal on
võimalik siseneda korterisse aknast või läbi rõdu, ei tohiks valida uksele lukku, mida on võimalik seestpoolt pöördlukust
avada.
• Lukustage uksed ka kodus
olles. Ärge peitke varuvõtit tüüpilisse kohta: uksemati alla, lillepotti või kirjakasti. Neid kohti oskab varas esmajärjekorras
kontrollida.
• Ka kortermajas tuleks trepikoja ust hoida lukus, et soovimatud isikud ei saaks omavoliliselt trepikotta siseneda.
Pimedal ajal tulevad kasuks liikumise peale reageerivad valgustid
• Paigaldage hoovi liikumisanduriga valgustid, mis liikumisele reageerides põlema
süttivad ja tähelepanu äratavad.
Sensoreid on võimalik lisada ka

Garaaž ja kuur olgu alati lukus
• Hoia garaaž ja kuur alati lukus. Vaata, et maja ümbruses ei
vedeleks tööriistu või redeleid,
mida saaks kasutada majja sissemurdmiseks.
Paigalda valveseadmed ja
kindlusta oma vara
• Valvekaamerad ja signalisatsioonid on koostöös lausa
asendamatud. Paigaldatud valveseadmed või turvafirmade
teenuste kasutamine vähendab
riski langeda varguse ohvriks.
Kui viibid kodust eemal, saad
nutiseadme abil oma valvekaameraid kuvada ning nende pilti kontrollida. Lisaks on võimalik salvestisi hiljem järele vaadata ning vajadusel korrakaitsjatele edastada.
• Kindlustusleping ei aita
kahju ära hoida, küll on sellest
abi, kui kahju juba tekitatud.
Märgistage esemed, mis on
väärtuslikud, ja tehke neist fotod
Vargad eelistavad väärtuslikke ning kergesti äraviidavaid ja
hõlpsalt müüdavaid esemeid
nagu jalgratas, televiisor, arvuti, tehnikaseadmed, antiikesemed ning kuld- ja hõbeehted.
Märgistatud esemeid on raskem
edasi müüa ja seetõttu võtavad
vargad neid kaasa harvemini.
Kui midagi siiski kaasa võetakse, on lihtsam varga tabamisel
oma asju ära tunda. .
• Kirjuta üles elektroonika-

jm seadmete seerianumbrid,
sest neid vajab politsei varastatud esemete tagaotsimisel.
• Kui sa ei taha väärismetallist eset märgistada, tee sellest
fotod, millel on näha toote
proovitempel ja muud tunnusmärgid. Kui ese varastatakse, on
politseil palju kergem omanikku leida.
• Kaasaegseim lahendus asjade märgistamiseks on mikrotäppmärgistus, mis ei ole palja
silmaga nähtav. Igale märgistatud asjade omanikule üleantava unikaalse koodi abil on politseil varastelt kätte saadud asju kontrollides võimalik asja tegelik omanik tuvastada ja varastatu tagastada.
Võõrad ukse taga
• Ära ava ust kohe, vaid vaata läbi uksesilma või kasuta ukseketti.
• Tee kindlaks, kas tundmatu on see, kellena ta end tutvustab. Kui ta esitleb end politseinikuna või päästeteenistujana
palu tal näidata oma töötõendit. Töötõenditel peab olema
töötaja pilt ja asutuse nimetus.
Politseinikud ja päästeametnikud kannavad kodukülastust tehes vormirõivastust.
• Remondimehed, kullerid,
gaasi- ja veenäidu kontrollijad
jmt annavad oma tulekust enamasti eelnevalt teada.
• Kui sul on mingeidki kahtlusi inimese kohta, kes su ukse
taga on, ära lase teda sisse!
• Kui lapsed on üksinda kodus, ei tohiks nad sisse lasta ke-

dagi, keda nad ei tunne või kelle tulekust ei ole ette teatatud.
Pikema kodust äraoleku korral
tuleks teavitada naabreid
• Anna neile teada, et oled
kodust ära ja palu neil võimalusel iga päev kontrollida sinu maja või korteri uksi ja aknaid.
• Kui võimalik, ütle ära kõigist regulaarsetest saadetistest
(postist) või palu naabritel oma
postkasti tühjendada.
• Püüa jätta mulje, et ollakse
kodus. Võimalusel muretse aegrežiimil töötavaid lüliteid, mis
panevad sinu äraolemise ajal
tööle valgustid, raadio ja muud
seadmed.
• Kardinad akna ees päeval
on kindlaks märgiks, et omanikke pole kodus. Kui oled ainult
ühe õhtu eemal, siis võid kardinad ette tõmmata.
• Ära jäta tubadesse nähtavale kohtadele asju, mis võivad
aknast sisse vaadates huvi ja
kiusatust tekitada.
• Kodust ära minnes ei ole
vaja sotsiaalmeediasse postitada oma eelseisvast reisist või
kodust lahkumisest. See annab
pahatahtlikele inimestele teada, et kodus pole kedagi.

• kandidaadi nime, isikukoodi või sünniaja ning
kontaktandmed,
• teene kirjelduse.
Ettepanekuid saab esitada Harjumaa Omavalitsuste Liidu postiaadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil
info@hol.ee kuni 2. novembrini 2020.
Täpsem info telefonil 615 0352.
Taotlusvormi leiate www.hol.ee.
Esitatud kandidaatide seast teeb valiku Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ning teenetemärk antakse üle Harjumaa ballil 30. detsembril 2020 Rahvusooperis Estonia.

“Kuldne mikrofon”
Aruküla rahvamajas
MTÜ Aruküla Kultuuriselts
korraldab 2020. aastal esmakordselt Harjumaa kohalikes
omavalitsustes elavatele professionaalsetele lauljatele lauluvõistluse, kust võtavad osa isad
ja emad.
Igast omavalitsusest üks professionaalne laulja isade ja emade seast. Kokku kaks lauljat
ühest omavalitsusest. Igas omavalitsuses on kindlasti need
lauljad olemas.
Lauluvõistlus toimub Aruküla rahvamajas, laupäeval, 21. novembril algusega kell 19.00.
Esinetakse kahes rühmas: al-

Helista 112, kui...
• avastad, et sinu koju on sisse murtud, kuid ära sisene ega
liigu sündmuskohal ringi,
• märkad kahtlase käitumisega inimestest või sõidukit enda või naabri maja ümbruses,
• oled varguse ohvriks langenud.

Ohutu kütmise meelespea
Saabunud on sügis ja sellega
koos ka kütteperiood. Selleks, et
kodu saaks ohutult soojaks köetud, tuletame meelde ohutu
kütmise näpunäited.
Enne kütteperioodi algust tuleb korstnapühkijal lasta kodused küttekolded üle vaadata. Kui
tarvis, tuleb need puhastada ja
puuduste korral ka remontida.
Tuleohutuse seaduse kohaselt
peab kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme korra aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud
tööde kohta akti.
Eramajades võib korstent
pühkida ka ise, kuid kord viie
aasta jooksul peab süsteemid

kindlasti üle vaatama kutseline
korstnapühkija. Koduseid kütteseadmeid tasub aeg-ajalt näidata ka pottsepale, kes oskab
vajadusel parandustöid teha ja
ahjude, pliitide ning kaminate
ohutuse osas nõu anda. Kindlasti tasub kontrollida, kas
korstnapühkijal ja pottsepal on
kutsetunnistus. Kutsetunnistus
tagab tema teadmised ja õigete
töövõtete tundmise ning siis on
ka maja- või korteriomanikul
kindlus küttesüsteemi tuleohutuse kohta.
Kütmisel tuleb kasutada ainult kuiva puitu. Niiske puit tekitab rohkesti põlemisjääke ning
põleb halvasti ega anna seetõt-

tu ka piisavalt sooja. Oluline on
meeles pidada, et kütteseadme
siiber tuleb kogu kütmise ajal
hoida täiesti avatud asendis, et
põlemisel tekkivad mürgised
gaasid, nende hulgas vingugaas,
saaks korstna kaudu koldest väljuda. Samuti on oluline, et kogu
kütmise ajal oleks õhu pealevool
põlemiseks piisav – vanemat
tüüpi ahjude puhul, kus kolde
all puudub tuharuum, peab
õhuavadega koldeuks olema suletud, kuid välimine uks piisavalt avatud. Uuemate kütteseadmete puhul tasub kindlasti järgida kasutusjuhendit.
Kindlasti tuleb veenduda, et
kodus oleks töökorras suitsuan-

dur. Lisaks suitsuandurile tasub
küttekoldega eluruumidesse
paigaldada ka vingugaasiandur.
Nii suitsu- kui ka vingugaasianduri korrasolekut tuleb testida
vähemalt kord kuus, vajutades
anduri testnupule. | Silver Kuusik, Päästeamet
Müüa
lõhutud küttepuud
kohaletoomisega: kuiv lepp
alates 52 € / rm, kuiv
okaspuu alates 45 € / rm,
lepp, sanglepp soodsalt.
Küsi hinda!
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee
Tel 509 9598

guses võistlevad isad ja siis
emad. Vahepeal on vaheaeg.
Iga omavalitsus võib saata
lauluvõistlusele ainult ühe isa
ja ema. Iga isa ja ema esitab ühe
endale sobiva iseloomuga laulu.
Lauljate saatmiseks on korraldajal parimatest muusikutest
kokku pandud saateansambel
Janno Trumbi eestvedamisel.
NB! Laulunoodid saata palun
postiaadressil või meili teel garina@kultuuriselts.eu, et Janno
Trump saaks need vormistada
õigesse helistikku ja ansamblile mängitavaks.
Helitehnik on Otto-Karl
Vendt. Valgus Taisto Raamat.
Kõigil osalejatel on saateansambel kohustuslik.
Lauljaid hindab kolmeliikmeline žürii, kes valib isade ja emade seast välja kolm paremat
lauljat.
Saateansambliga saavad kõik
lauljad koos harjutada ja läbi
laulda 21. novembri hommikul
alates kell 10.00.
Kui Harjumaa omavalitsustest osaleksid kõik lauljad, siis
tuleb kokku 30 lauljat.
Lisainfo tel 529 2550, Garina
Toomingas.

Reklaamipinna broneerimine
ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee tel 646 2214

Lp mesinikud!
Luke Vahavabrik vahetab
kärjepõhja Tallinnas
7. novembril Marja tn. 4D
kell 11.30–12.30. Luca
5687 9660, Anu 5645 2997

Kolm kogenud remondimeest teevad sise- ja
välistöid: kipsi-, plaatimis-, betooni- ja puidutööd, parketid, terrassid,
katused, fassaadid,
elektritööd, sanitaartehnilised tööd. Kiire ja
kvaliteetne töö
töö. Mõistlik
hind. Tel 5835 9608
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Sügises ajalugu ja ilu otsimas
Oli 1. oktoober, kaunis “vananaistesuve” hommik, kui Kiili eakad kogunesid järjekordseks reisiks Harjumaale,
tutvumaks Padise kloostri, Harju-Risti kiriku ja A. Pärdi Keskuse vaatetorniga. Seekord oli reisi peakorraldaja Aime haigestunud ja juhtohjad võttis Lii
üle.
Esimene peatus oli Padise kloostris.
Seal ootas meid giid Anneli Pärling, kes
ise on Padise juurtega. Ta oskas palju
huvitavat pajatada.
Padise on Eesti erilisemaid mälupaiku, siin asub Põhja-Euroopa ainus terviklikult säilinud tsistertslaste kloos-

ter. Klooster on unikaalse arhitektuuriga, selle rajasid 14. sajandil tsistertslaste ordu mungad. Padise klooster on
esimene Harjumaa arhitektuurimälestis, mis taasiseseisvunud Eestis vastava tähise sai.
Koos vaheaegadega ehitati kloostrit
kokku üle 200. aasta. Kloostriaegsest
sisustusest on säilinud 14. sajandi kirikukell, mis asub Harju-Risti kirikus.
Säilinud on ka haruldane Kolgata
grupp, mida oleme näinud Niguliste kirikus. Padise kloostri kirikusaalis on väga hea akustika ja eriline aura, mistõttu on see hinnatud kontserdipaik.

Edasi läks sõit Harju-Ristile, kus
asub Harju-Risti kirik. Kirik on 700. aasta vanune, massivsete müüridega, kirik allus algselt Padise kloostrile. Kirikul on unikaalne poolringikujuline
torn, mis tekkis esialgse ümartorni varisemise tõttu 17. sajandil.
Kiriku raskepärane piilar ja madal
võidukaar annavad omapärasele ja iidsele pühakojale arhailise võlu. Võimalus oli tõusta kirikutorni, et näha vaadet ümbruskonnale. Samuti oli võimalus imetleda restaureeritud pikihoonet
ja käärkambrit koos ainulaadse kamina ja keldriga.

Sügava mulje jättis kiriku juurde rajatud väikestele elamata eludele pühendatud mälestusmärk, mille juures
on nn. hingede aed.
Lõunasööki nautisime väikeses Padise sööklas, kus maitsva ja rikkaliku
söögi juures puhkasime ühtlasi ka jalgu.
Edasi läks sõit A. Pärdi Keskuse juures olevasse vaatetorni. Keskusega olime põhjaliku tutvuse teinud juba avamisejärgselt.
Nüüd tahtsime minna torni, et imetleda vaadet meie sügiseselt kaunile
loodusele ja merele. Siin olid meil oo-

tamatud seiklused. Esimene uudistajate grupp jõudis üles-alla õnnelikult.
Järgmist gruppi ootas üllatus, kuna lift
läks rikki ja osa vanaprouasid ootas võimalus jäädagi üles kaunist loodust
imetlema.
Hädast aitas välja noor “liftineiu”,
kes pidi paar korda käima trepist
üles-alla, et kuidagi “meelitada” streikivat lifti laskuma koos ehmatanud vanaprouadega. Aga – lõpp hea, kõik hea.
Oli väga meeliülendav reis. Tänud korraldajatele ja nagu ikka, suur aitäh bussijuht Toivole, kes ennastsalgavalt tuleb meiega lahkelt toime. | Helgi Taim

Padise kloostri siseAllar Viivik
hoov.

NOVEMBRI ÜRITUSED
01.11 kell 13.15 Kiili vallamaja eest väljasõit Rae Kultuurikeskusesse
vaatama etendust “Mare, Mare, Mare”. Etendus algab kell 14.00. Üritus on tasuta. Osavõtusoovist palun teada anda telefonil 5558 9446.
Võimalus tulla etendust vaatama ka oma transpordiga.
02.11 kell 14.00 tuleb päevakeskusesse vestlema erinevatel teemadel
piirkonnapolitseinik Enely Meho (pettuste ohvriks langemine, liiklemine pimedal ajal jne).
24.11 kell 14.00 tuleb Päevakeskusesse külla meie oma vallas elav proviisor Kersti Vahtramäe. Teemaks on erinevad nahaprobleemid ning
nende leevendamine, apteegikosmeetika jne.
29.11 kell 15.00 Kiili rahvamajas “Tujutare Sügispidu”. Peaesineja Boris
Lehtlaan. Osalustasu 1 euro.
Üritustele tule tervena! Olge ise terved ja hoidke teisi! Kõigi ringide ja
ürituste kohta saate infot küsida ka telefonil 5558 9445. Kaunist sügist ja toredaid elamusi. | Aime Pärn, sotsiaalhoolekande töötaja

EAKATE HUVIRINGID
ESMASPÄEVITI
Käsitööring “Pitsiklubi” alates kell 10.00 päevakeskuse ruumides (Nabala tee 2a, keldrikorrus).
Mälutreening kaks korda kuus päevakeskuse ruumides alates 5. oktoobrist (edasi 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12 kell 14.00). Osalejate arv
on piiratud, palun kindlasti registreeruda telefonil 5558 9446. Korra
maksumus 3 eurot. Juhendaja eakate mälutreener Reet Trei (temast
on artikkel septembrikuu Eesti Naises).
Meeste saun Päevakeskuses 10.30–13.00.
TEISIPÄEVITI
Eakate võimlemine kell 11.00–11.45 Kiili rahvamajas, juhendaja Triin
Aas. Pärast võimalus minna sauna Päevakeskusesse.
Naiste saun Päevakeskuses 11.00–13.30.
NELJAPÄEVITI
Käsitööring “Pitsiklubi” alates kell 10.00 päevakeskuses.
Lauluansambel “Elurõõm” kell 15.00 Kiili rahvamajas, alates 01. oktoobrist, juhendaja Nele Vendel.
Rahvatantsurühm “Kiili memmed” kell 17.45–19.00 Kiili rahvamajas
alates 24. septembrist, juhendaja Triin Aas. Oodatakse uusi tantsijaid!
Ootame kõiki osa võtma! Info tel 5558 9446.

Jõulutoetustest vallas
Ühekordset rahalist toetust
65 eurot on võimalik taotleda
kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel,
eestkoste- ja hooldusperedel,
kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald.
Kui kolme- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks
laps, kellel on määratud puue,

on makstava jõulutoetuse suurus 130 eurot.
Ühekordset 30 euro suurust
toetust saavad taotleda õigusvastaselt represseeritud isikud,
kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald.
Avaldusi saab esitada 1. novembrist kuni 20. detsembrini
digitaalselt allkirjastatuna

e-posti teel või paberkandjal
Kiili Vallavalitsuses.
Avalduse vorm on kättesaadav Kiili valla kodulehel www.
kiilivald.ee.
Kiili Vallavalitsuse poolt on
kõigile kuni 18-aastastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri
andmete kohaselt on Kiili vald,
kingituseks kommipakk.
Kiili Gümnaasiumis õppivad

lapsed saavad kommipakid kätte koolis, Kiili Lasteaias käivad
lapsed lasteaias.
Koduste ning mujal koolides
ja lasteaedades käivate kuni
18-aastaste laste kommipakid
on lapsi ootamas Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas alates
01.–31.12.2020. | Ann Vahtramäe, sotsiaalnõunik/osakonna juhataja
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Vallarahva mängud jätkusid malega
Kiili vallarahva 13. sportmängud jätkusid 10. oktoobril Kiili
gümnaasiumi sööklas üheksanda alaga – male. Korraldaja oli
Lähtse võistkond. Osales üheksa võistkonda, kus liikmed üks
mees ja üks naine.
Ajakontroll 9+9 minutit
partiile + 2 sekundit igale käigule alates avakäigust (mängiti
6 vooru Sveitši süsteemis).
Kindla võidu noppis Kiili 1
võistkond, koosseisus Kadri Ummus-Vello Madissoon.
Tubli teise koha saavutas
Lähtse võistkond, koosseisus
Marit Aljas-Imre Aljas ning väga tubli 3. koha saavutas Kiili 2
võistkond, koosseisus Salome
Laev-Peeter Kosemaa. Järgnesid
4. koht Sõmerlased, 5. koht Luige-Sausti, 6. koht Päikesemajad,
7. koht Nabala-Paekna, 8. koht

Äärekad, 9. koht Maksimaa. Parim naismängija Kadri Ummus
(Kiili 1) ja parim meesmängija
Vello Madissoon (Kiili 1) . Suured tänud korraldajatele ehk
Lähtse team ja Heli-Imre. |
Kaupo Kütt
Võistkondlik paremusjärjestus
peale üheksat ala
1. Kiili 1
88 p
2. Luige-Sausti
85 p
3. Kiili 2
81 p
4. Päikesemajad
80 p
5. Lähtse
72 p
6. Sõmerlased
64 p
7. Maksimaa
55 p
8. Nabala-Paekna
54 p
9. Kangru
49 p
10. Äärekad
47 p
11. Kiili Noored
44 p
12. Vaela-Mõisaküla 40 p
13. Metsanurga
40 p

Vallarahva sportmängude üheksanda ala ehk male meeste ja naiste esikolmikud.

Erakogu

SPORDIUUDISED

Jalgpall
Augustist kuni oktoobrini toimusid Eesti Noorte Meistrivõistlused U9 vanuseklassi A-taseme Põhja regiooni võistlused
jalgpallis. Kiili Gümnaasiumi 2.
klassi poisid esindasid Harju JK
Rae meeskonda. Mängud toimusid 4. voorus, ühes päevas oli
3–4 mängu.
Poistel läks väga hästi, võideti 14 mängu ja saadi üks õnnetu kaotus esimese vooru esimesest mängust Viimsi poiste
käest (juhiti 3:1, kuid mäng kaotati 3:4). Vastastele löödi 81 väravat ja endale lasti võrku 20
palli. Vastased olid näiteks Tallinna FC Levadia, Rakvere JK
Tarvas, FC Kuressaare, FCI Tallinn, Saku Sporting, Tallinna FC
Ararat jne.
Kiili poistest esindasid meeskonda Marten Tomingas, Simo
Saarjärv, Kristofer Artjušin, Gregor Käer. Treener Margus Martsep.

Kergejõustik
TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja neljas etapp, Rakvere staadion. Poiste noorema vanuseklassi 1000 m jooksu võitis Kiili
gümnaasiumi 6. klassi poiss Romet Ridalaan, ajaga 3.04,46.
Palju õnne! Tegemist on TV 10
Olümpiastarti kõigi aegade neljanda tulemusega!
Rometi noorem vend Ramon
saavutas tubli 14. koha, ajaga
3.28,10. Palju õnne ka poiste
treenerist isa Rainile!
TV 10 Olümpiastarti 2020.
Harjumaa finaalvõistluste kolmas etapp, Kose staadion. Poisid noorem grupp (sünd. 2008
ja hiljem) 1000 m jooks – 1. koht
Romet Ridalaan, ajaga 3.03,67.
Tubli 4. koht Ramon Ridalaan,
ajaga 3.28,00.
TV 10 Olümpiastarti 2020.
Harjumaa finaalvõistlused kergejõustiku mitmevõistluses (60
m; kuulitõuge; 60 m tj.; kaugushüpe; teivashüpe; kettaheide;
1000 m; kõrgushüpe; pallivise).
Kuusalu staadion. Nooremad

Treeningud Kiilis
Pilates
• E, N kell 19.00–20.00
• Kiili gümnaasiumi spordihalli aeroobika saal 1
• Treener / füsioterapeut Marit
Lüüs, tel 5330 0678, maritlyys@
hotmail.com
• Pilates on rahuliku muusika
saatel kogu keha treening suurema rõhuga keha keskosa tugevdamisel. Paraneb rüht ja tasakaal ning sobib hästi ka lihaspingetest tuleneva valu leevendamiseks
Total body workout
• K kell 18.30–19.30
• Kiili gümnaasiumi spordihalli aeroobika saal 1
• Marilin Kosubenko, tel
5552 4995, mannkosu@hotmail.com, FB Marilin Kosubenko
• Kogu keha lihasvastupidavustreening, kus kasutame ka erinevaid vahendeid: hantlid, kangid
jne. Treening on mõnus just sellepärast, et ükski lihasgrupp ei
jää tähelepanuta, seega terve
keha saab läbi töötatud. Kaasa
haara veepudel & treeningrätik,
mugavad riided ja tossud. Hind
6 eurot
Hatha jooga
• T kell 19.00–20.00
• Kiili gümnaasiumi spordihalli aeroobika saal 1
• Juhendaja Tiina Lett, tel
5382 0719, kontakt.toyoga@
gmail.com, FB ToYoga
• Sobib ka algajatele! Kaasa oma
joogamatt! Hind 7 eurot.

Harju JK / Rae jalgpalli võistkond.

poisid – 3. koht Kristofer Vutt.
Eesti meistrivõistlused
murdmaajooksus, Järvakandi
Terviserada – mehed 10 km –
10. koht Rainer Kravets (ühtlasi MU 23 vanuseklassi 4. koht),
ajaga 00.36,04.
PU 16 vanuseklass 2 km – 2.
koht ja hõbemedal Gregor Rasva, ajaga 00.06,02.
PU 14 vanuseklass 1 km – I
koht ja kuldmedal ehk Eesti
meister Romet Ridalaan, ajaga
00.02,59.
47. Saaremaa kolme päeva
jooks – koolide arvestus – väga
tubli 4. koht Kiili gümnaasium
(Romet Ridalaan, Ramon Ridalaan, Henri Säkk), kokku 79
kooli! Noorte distantsid – 1.
päev 2 km, 2. päev 3,24 km ja 3.
päev 3,2 km.

Korvpall
Harjumaa 2020. meistrivõistlustel korvpallis, Saku valla
spordikeskuses, võitis Kiili SK
finaalmängus Saku meeskonda
59:40 ja tuli Harjumaa meistriks.
Meeskonnas mängisid Kristo Murd, Kaarel Loo, Eiki Madissoon, Mikk Rannik, Janek Zhur-

Erakogu

ba, Oliver Sepp ja Karmo Kõivutalu.

Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel 1. liigas on mängitud kaks vooru
ning EstNor / Kiili meeskond on
kaotanud mõlemad mängud.
Esimene mäng kodusaalis Kiilis
kaotati LotusTimber/ Neemeco
SK meeskonnale 1:3 (20:25;
24:26; 25:14; 17:25) ning teine
mäng võõrsil Tallinna SK meeskonnale samuti 1:3 (25:21;
22:25; 22:25; 21:25).
Harjumaa 202. meistrivõistlustel Kiili spordihallis saavutas
SK Tats naiskond 2. koha ehk
hõbemedali.
Naiskonnas mängisid: Kärt
Tepper, Triinu Lamp, Kaili Laanemets, Tuuli Loho, Hannah Rosenfeld, Mia Marta Olonen, Brittany Tool. Treener Marit Laidroo. Kiili SK naiskond saavutas
4. koha, koosseisus Kätlin Kaareste, Mari-Mai Koha, Laura Väikemaa, Raili Sõna, Katrin Soima, Triin Maller, Laidy Proosväli, Piia Laus, Kersti Rost.
EstNor / Kiili meeskond saavutas seekord pronksmedali.
Meeskonnas mängisid And-

res Kärner, Kuldar Männilaan,
Robin Liiv, Kristo Meius, Martin
Voit, Taavi Kallas, Markus Lepmets, Jon Silver Eerma, Martin
Thalfeldt, Miljard Liik. Treener
Kuldar Männilaan.
SK Tats meeskond saavutas
4. koha, koosseisus Jasper Laus,
Hendrik Kose, Ranel Ramoosa,
Joosep Vihandi, Joosep Põldma,
Karl Jakobson, Karmo Saviauk.

Kabe
Eesti meistrivõistlustel kiirkabes (100 ruutu) võitis meestest 1. koha ja tuli Eesti meistriks Urmo Ilves. Imre Anton saavutas 4. koha, naistest Emilia
Kello samuti 4. koha.
Eesti meistrivõistlustel välkkabes (100 ruutu) ei olnud jälle
Urmole vastast ning järjekordne kuldmedal rändas Kangrusse. Georg Kello saavutas 16. koha ja naistest saavutas Emilia
Kello 5. koha.

Keegel
Eesti klubide võistkondlikel
meistrivõistlustel esimeses liigas teeb sel aastal debüüdi Kiili SK meeskond. Mängitud on

kaks vooru ja võiduarve on veel
avamata. Esimeses mängus
Mustamäe keeglisaalis kaotati
2:6 KK Tallinn 2 meeskonnale
ja kodusaalis Rae Keeglis kuivalt
0:8, veel eelmine aasta meistriliigas mänginud KK Reval 2
meeskonnale. Pole hullu, sest
mängida on veel 12 mängu.
Meeskond näeb välja selline:
Paavo Ladvik, Rainer Truuvelt,
Kristo Meius, Margus Maidla,
Märt Allikas, Rain Semiskar, Silver Klaar, Riivo Rohi, Kristo
Kütt, Kaupo Kütt.

Lauatennis
Eesti 2020. võistkondlikel
meistrivõistlustel osalevad erinevates liigades ja võistkondades mitmed Kiili valla lauatennise mängijad:
3. liiga Indrek Perv (Lauatennisekeskus 2); Andrus Steinbach
(Keila Pinksiproff 1),
4. liiga Hainer Õunapuu (TalTech SK / Paremteenindus.ee),
Ivar Leontjev ja Eduard Virkunen (Riisipere LTK 1),
5. liiga Heino Laidmaa ja Jaan
Sinisaar (Riisipere LTK 2); Toivo Tuisk (Kalev LTK 4). | Kaupo
Kütt

Jõusaal
• E–R kell 17.00–22.00, L suletud, P kell 15.00–21.00
• Hind alla 18-aastased 2,5 eurot kord, 16 eurot kuukaart,
18-aastased ja vanemad 4,5 eurot kord, 30 eurot / kuukaart,
saun 3 eurot kord
Lauatennis
• E, K kell 19.00–22.00, P kell
15.00–21.00
• Hind 4 eurot inimene / 1,5 h
Sulgpall
• Saadaval mõned vabad ajad E,
T ja K
• Kaupo Kütt, tel 5344 5009,
kaupo.kytt@kiilivarahaldus.ee

Ostan vanavara:
Tarbeklaasi tooted,
mööblit, dokumente,
fotosid, mänguasju,
nõusid, tööriistu, ehteid, kunsti, mootorattaid ja palju muud! Tel
56078579, Ardo
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Sünnipäevakink
avati moodne al
Kiilis traditsioone armastatakse –siin on läbi aastakümnete haritud mitte ainult põldu vaid ka inimest, edendatud rahvakultuuri,
tegeldud aktiivselt spordiga.
Kool on olnud praeguse Kiili valla territooriumil juba rohkem
kui 162 aastat. Kuigi selle aja jooksul on korduvalt vahetunud koolimaja asukoht, kooli nimi ja ühiskondlik kordki, on läbi ajaloo säilinud vallas siiski teadmine, et kool on kogukonnakeskus, kool on
see, mis hoiab kogukonna noore, tegusa ja arenevana. Küllap see
on ka põhjus, miks olenemata riigikorrast, on kooli ja haridust peetud oluliseks ning tähtsaks.
Reedel, 16. oktoobril tuldi jälle Kiili kooli juurde kokku, tähistamaks peale kooli 162. sünnipäeva veel üht olulist sündmust, koolimaja algklasside hoone valmimist. Kuigi õppetöö käib uues majas juba septembri algusest, otsustati see avada just nüüd, kooli
sünnipäeval. Ja seda – kuigi Kiilis traditsioone austatakse! – väga
ebatraditsionaalselt: uus maja avati mitte lindi läbilõikamise, vaid
kuldsete konfettide vihmaga. Ootamatu kullasadu rõõmustas kõiki külalisi nii lähedalt kui kaugelt.
Kiilis austatakse küll traditsioone, aga lindilõikamisest otsustati kooli avamisel loobuda. Aplausi saatel langevad kuldsed konfetid.

Õnnitlevad Kose vallavanem Merle Pussak ja Kose kooli direktor Martin
Medar.

Kiili vallavanem Aimur Liiva kõnepuldis algkoolide hoone ehituslugu
meenutamas.

...Kiili õpetajate naiskoor

Esinevad õpetaja Sille Rohi 3.c klassi laululapsed ja...

Kool pole ainult neli seina
“Kool pole vaid hoone, nii nagu pole kodu vaid neli seina. Olulised on inimesed ja tegevused, mida nende seinte vahel tehakse.
Just see annab kodule kodutunde ja koolile sisu. Tänaseks on väikesest külakoolist kasvanud 923 õpilasega suurkool.” Nende sõnadega alustas uue maja aatriumis pidulikku aktust Kiili Gümnaasiumi direktriss Ruth Pekkenen.
“Kaasaja hariduspoliitika ootab koolilt üha rohkem. Ühest küljest traditsioone ja stabiilsust, teisalt aga järjest enam reaalseid
samme suurte ja põhimõtteliste muutuste suunas. Ootused koolile on kõrged. Samas pole ju mingi saladus, et koolid on keerulises
seisus. Õpetajaskond vananeb, õpetajaamet on keeruline ning noorele põlvkonnale väheatraktiivne. Eks see ole ka põhjuseks, miks
liigagi sageli kohtuvad klassiruumis 21. sajandi õpilane, 20. sajandi õpetaja ja nii mõnigi kord 19. sajandi meetodid. Kaasaegne õpikäsitlus ütleb, et õppimine peab olema ennastjuhtiv ning koostöine. Muutuste ja uuendustega kaasaskäimine sunnib järjepidevalt
enesetäiendamise ja uute oskuste omandamise poole mitte ainult
õpilasi, vaid ka õpetajaid. Mul on hea meel tõdeda, et meie kooli
õpetajaskond on õpihimuline ja uudishimulik. Vastvalminud kaasaegsete lahendustega algkoolimaja ja lisandunud loodusainete korpus avab suurepärased võimalused õppimis- ja õpetamispraktika
uuendamiseks,” kõneles teenekas direktor kokkutulnuile, unustamata avardunud tingimuste eest tänada ka valla juhtkonda ja ehitajaid.
Ehitatud on riigi toetuseta
“Oleme sellel aastal avanud uue algklasside hoone, samuti on
olulisel määral laienenud nii spordihoone kui toitlustuse pool. Ehitus hõlmas 3300 m2 uut ja 850 m2 renoveeritud pinda. Kõik selle
oleme me suutnud ehitada
ilma igasuguse riigipoolse
toetuseta. 3,8 miljonit läks
maksma ehitus ja rohkem
kui 400 tuhat eurot sisustus,” kõneles vallavanem Aimur Liiva oma sõnavõtus
ehituse maksumusest.
“Miks me siis ehitasime?
Haridusministeeriumi ökonomistide pilguga vaadatuna oli Kiili Gümnaasium
mõnel viimasel aastal tõenäoliselt “unelmate kool” –
klassid maksimaalse täituvusega, pinnakasutus
üliefektiivne – selle näitaja
poolest oleme riigis esikümnes kohe pärast Tallinna
kesklinna koole –, õpetajate
Esines ka kooli ansambel “Gymnastica”.
palk vabariigi keskmisest tüki kõrgem. Paraku ei ela inimesed excelis. Kaks õpivahetust võib olla väga efektiivne ja mingis
muus vaates ka lahendusi pakkuv – näiteks sai kunstide kooli tunde teatud gruppidele viia läbi hommikupoole, koolitransport oli
hajutatud –, aga medali teine külg jättis ikkagi tugevalt soovida.
Õpetajate koostöö kannatas, osadele peredele, eriti alevist kaugemal elavatel, olid tõsised probleemid logistikaga – nii pidi teise
klassi laps ise hommikul õigel ajal ärkama, vajalikud toimetused
toimetama ja siis õigel ajal bussile minema, et 12-ks kooli jõuda;
teatud trennid ja huviringid olid õhtupoolse vahetuse jaoks üldse
kättesaamatud,” kõneles vallavanem põhjustest, miks juurdeehituse kasuks ikkagi otsustati.
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k haridusele:
lgklasside maja
“Kiili Gümnaasium on mitmes mõttes natuke eriline kool – tegu on esiteks valla ainsa kooliga ja teiseks kasvava kooliga, kus täna õpib juba 923 last. Hoolimata sellest, et kool on suur, ei ole meil
põhikoolist väljalangevust ja hoolimata sellest, et kulud ühe õpilase kohta on ühed väikseimad Eestis, ei ole kooliperel millestki
puudus. Lapsevanemad hindavad oma kooli ja turvalist kooliteed
väga kõrgelt (alla 5% õpilastest alustab oma 1. klassi õpinguid Tallinnas või kusagil mujal) ning koolis on kaheksa väikeklassi, et tagada sobiv õpirütm ka neile, kes ei suuda teistega alati sammu pidada,” rääkis Aimur Liiva valla ainsast koolist.
Vallavanem meenutas ka noorsportlaste ja nende treenerite saavutusi võrkpallis ning sedagi, et 2019. aastal jõudis Kiili kool Aasta Kooli konkursil finaali, olles ka inglise keele riigieksami tulemuste põhjal vabariigis esikümnes!
“Tavapärasel sügispäeval on meil koolimaja ees üle 150 jalgratta – see ütleb, et meie laste koolitee on turvaline,” kõneles Aimur
Liiva. Erilist tänu avaldas vallavanem Kiili Varahalduse Sihtasutusele ja selle juhile Assar Kalvetile, kes kogu ehitusprotsessi vedas
ja korraldas.
Peale ametlike kõnede said sõna õnnitlejad. “Kuigi oleme igas
olukorras väga head naabrid, läheb meil tõsiseks madinaks alati
spordiradadel ja -platsidel. Ja kuigi Kiili on pisem, ei vannu te kunagi alla,” kiitis kiilikaid naabrimees, Rae vallavanem Madis Sarik.
“Et Kiili vallas on kõik olemas ja kõik aina kasvab, siis kingin Kiili
rahvale meie ühise kiriku, ajaloolise Jüri kihelkonnakiriku pildi. Aidaku see meie valdade vahel heanaaberlikke suhteid ja sõprust hoida,” rõhutas naabervalla vanem Ruth Pekkenile pilti üle andes.
Ärge laske koolil enam paisuda
“Kui naabril läheb hästi, siis läheb hästi ka meil,” ütles teise naabervalla, Saku vallavanem Marti Rehemaa. “Kiili vallalt on Sakul
ikka ja alati midagi õppida. Ja meil on hea meel teie üle. Meil on
hea meel, et kasvab vald ja kasvab kool. Aga uskuge mind head
naabrid – ühel hetkel tuleb see piir, kus kool enam kasvada ei tohiks. Meie oleme Sakus nii kaugel, et meie kool on vabariigi üheks
suuremaks kooliks kasvanud, kus õpib 1430 last. Ja see tekitab peavalu mitte ainut koolijuhtidele ja paljudele õpilastele, vaid ka vallajuhtidele. Sest kui koolis käib üle tuhande lapse, siis – uskuge
mind – tulevad hoopis uued probleemid, teistsugused jamad. Nii
et mõelge juba aegsasti uue kooli ehitamisele, ärge laske seda enam
kasvada,” manitses Marti Rehemaa oma pidukõnes nii Kiili vallakui koolijuhte.
“Vallavanem Aimur Liiva märkis, kui palju õpilasi käib koolis
jalgratastega. See on üks õnnelikuks olemise märke. Sest kui last
ei tuua kooli ema-isa autoga, vaid ta tahab tulla ise ja jalgrattaga,
siis on see koolimaja ja see koolitee piisavalt turvaline ja mõnus.
Ja selle ehitusega on see koolimaja muutunud veel paremaks õpikohaks ja veel turvalisemaks. Hoidke seda maja nagu oma silmatera,” lõpetas oma kõne Marti Rehemaa. Ja kallistas kõvasti direktriss Ruth Pekkeneni.
“Igal kevadel saadame
70–80 last kooliteele. Ja alati mu süda väriseb sees –
kuidas nad seal, selles suures majas, küll hakkama saavad, kas nad leiavad selle õige ruumi, kas nad leiavad
garderoobis oma riided üles.
Kuigi ma alati tean – nad
saavad hästi hakkama,”
alustas oma sõnavõttu Kiili
lasteaia juhataja Maibi Rikker. “Nüüd, selles uues majas on mu süda aga eriti rahul, siin saavad mu lapsed
koridoris isegi keksu mängida. Väga-väga armas maja
on ehitatud. Armas ja avar.
Ja väga ilus,” kiitis lasteaia
juhataja Maibi Rikker uut
koolimaja. “Et me oleme
kooliga väga läbi põimunud – isegi ehitus käib kordamööda, ikka
kool ja lasteaed, kool ja lasteaed, siis tahan teile kinkida kaks puud,
küll kõrvuti kasvavat, aga üksteisest tihedalt-tihedalt läbipõimunud puud,” andis lasteaia juhataja koolile üle oma sümboolse kingituse.
Ilusate sõnade ja meeleolukate kõnede vahele kuulati õpetajate naiskoori ja kolmanda klassi õpilaste laule. Kõik huvilised said
teha ka ringkäigu majas, uudistada uusi klassiruume, avaramat söögisaali ja tutvuda avardunud sportimisvõimalustega. Kooli renoveeritud fuajees pakkus muusikalisi elamusi õpilaste ansambel
Gymnastic, juhatajaks tehnoloogiaõpetaja Alari Pikkorainen.

Sõpruse ja heanaaberlikkuse märgiks kingib Rae vallavanem Madis Sarik Kiili koolile Jüri kihelkonnakiriku pildi.

Hariduses ja haritusest kõnelevad Kiili Gümnaasiumi direktriss Ruth Pekkenen ja Kiili kasteaia juhataja Maibi Rikken.

Külalisi kooli avamisele oli saabunud lähedalt ja kaugelt.

Erik Peinar
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kooskõlastamine Sausti tee 53, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 333 hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne, Käspre, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 334 Kiili Vallavalitsuse
19.05.2020 korralduse nr 163 “Katastriüksuste piiride
muutmine, Kesk-Vaela tänava detailplaneeringu ala”
muutmine.
20. OKTOOBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 342 Aruste katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
MUUD KÜSIMUSED, 22. SEPTEMBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 311 OÜ Kiili KVH nõukogu
uue liikme nimetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 312 Kiili Varahalduse Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV.

töö nr 2018-02.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili valVOLIKOGU OTSUSED
las, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 2,71 ha.
Kiili Vallavolikogu 22.10.2020 otsus nr 22 Ristiku täPlaneeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneenav T6 katastriüksuse omandamine.
ring.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva elamuEHITUS- JA PLANEERIMISALASED KÜSIMUSED
maa jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehi22. SEPTEMBER 2020
tusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse
Vallavalitsuse korraldus nr 308 ehitusloa väljastamiolemasolev elamumaa sihtotstarbega krunt kaheks
ne ehitiste (laohoone ja piirdeaia) püstitamiseks Veseraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustataki tn 8, Kiili alevik.
vatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi
Vallavalitsuse korraldus nr 309 kasutusloa väljastaühe elamu (kuni kahekorruseline ja maksimaalne kõrmine ehitisele (sõidutee ja tänavavalgustus) Sausti
gus 9 m) ja ühe abihoone (kuni ühekorruseline ja
küla Saaruste tee ja Sarapiku tee.
maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealu28. SEPTEMBER 2020
sepinnaga kuni 300 m2. Krundile pos. 2 on ette nähVallavalitsuse korraldus nr 313 Vaela külas Vainu detud servituut pos. 1 ligipääsu tagamiseks. Lisaks latailplaneeringu kehtestamine.
hendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus,
Vallavalitsuse korraldus nr 314 Kiili alevis Kurna tee
juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega va16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu kehtestarustamine.
mine.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut
Vallavalitsuse korraldus nr 315 Kiili alevis Tüüstre tee 28.09.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSE- muutev.
5 detailplaneeringu kehtestamine.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili VallaGA NR 313 VAELA KÜLAS VAINU DETAILPLANEEVallavalitsuse korraldus nr 316 projekteerimistingivalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
RINGU KEHTESTAMINE
muste määramine ehitusprojekti koostamiseks Miku- Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ,
valla geoinfosüsteemis EVALD.
hansu, Vaela küla.
VAELA KÜLAS SAARE MAAÜKSUSE ÜLDPLANEEtöö nr DP 197-2019. Planeeritav maa-ala asub Harju
6. OKTOOBER 2020
RINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU EELNÕU
maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala
Vallavalitsuse korraldus nr 321 ehitusloa väljastamine suurus on ca 1,13 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib
(ESKIISLAHENDUSE) AVALIK VÄLJAPANEK JA
ehitise (mänguväljak) laiendamiseks Kuuse tee 16,
AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE ARUTELU
Kiili valla üldplaneering.
Vaela küla.
Kiili Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 10 algatati
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vainu
Vallavalitsuse korraldus nr 322 ehitusloa väljastamine (30401:001: 2686) katastriüksusele ehitusõiguse
detailplaneeringu koostamine Vaela külas Saare (kaehitiste (elamu, värav) püstitamiseks Rätsepa põik
tastritunnus 30401:001:1945) maaüksusel ja lähialal
määramine kokku kuni kolme (kuni kolm korrust,
14, Lähtse küla.
kõrgus kuni 12 m) kaubandus-, teenindus-, ja büroo- ning otsusega nr 10 jäeti algatamata keskkonnamõju
Vallavalitsuse korraldus nr 323 ehitusloa väljastamine hoone püstitamiseks ja koos sellega heakorrastuse,
strateegiline hindamine.
ehitise (elamu) püstitamiseks Pikavälja tn 13, Vaela
haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrku- Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili valküla.
dega varustamise lahendamine ning keskkonnatingi- las, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 3,52 ha,
Vallavalitsuse korraldus nr 324 projekteerimistingipaikneb maantee 11115 Kurna-Tuhala tee, Rae valla,
muste seadmine planeeringus kavandatu elluviimimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Välja- seks. Vainu kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili
Kurna küla, Rebase kinnistu ja Vaela küla Kuuse tee
taguse, Sõmeru küla.
9, Kadaka tee 1/3/5/7/9/11 elamutega. Juurdepääs
valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe
13. OKTOOBER 2020
detailplaneeringu alale on Kurna teelt.
osas.
Vallavalitsuse korraldus nr 327 ehitusloa väljastamine Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldpla- Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saare
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saaruste tee 28 // neeringu muutmise ettepanekut.
katastriüksuste jagamine transpordimaa sihtotstarSarapiku tee 4, Sausti küla.
bega ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega kruntiDetailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili VallaVallavalitsuse korraldus nr 328 ehitusloa väljastamine valitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
deks ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse
ehitise (puurkaev) rajamiseks Mardi, Paekna küla.
määramine. Kavandatavale ühiskondlike ehitiste sihtvalla geoinfosüsteemis EVALD.
Vallavalitsuse korraldus nr 329 projekteerimistingi28.09.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSE- otstarbega krundile määratakse ehitusõiguse kokku
muste määramine detailplaneeringu olemasolul ehikuni kuue hoone püstitamiseks. Lubatud on ehitada
GA NR 314 KIILI ALEVIS KURNA TEE 16, 16A JA
tusprojekti koostamiseks, Kaljula II, Kalju tee 8 ja Kal- LOOVÄLJA TEE 3 DETAILPLANEERINGU KEHTESTA- kuni kahekorruselised lasteaia hooned kõrgusega kuju tee maaüksuste detailplaneeringu täpsustamine.
ni 9 m ja abihooned kõrgusega kuni 4,5 m (ehitiseMINE
Vallavalitsuse korraldus nr 330 Luige alevikus Tamalune pind kokku kuni 5000 m2). Lisaks planeeritakDetailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt
metalu tn 2 krundi detailplaneeringu koostamise lõse pargi ja reisi parkla vähemalt seitsmele masinale
osaühing, töö nr 167-2018D. Planeeritav maa-ala
petamine.
ja jalgratastele. Detailplaneeringuga lahendatakse
asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. PlaVallavalitsuse korraldus nr 331 Vaela külas Tilluvälja
neeringuala suurus on 13 088 m2. Planeeritaval maa- heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise
detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja endise Kiili loo- ja tehnovõrkudega varustamine ning keskkonnatingi20. OKTOOBER 2020
makasvatuskompleksi territooriumi detailplaneering muste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiVallavalitsuse korraldus nr 337 ehitusloa väljastamine (DP0081, Kiili Vallavolikogu 20.05.2010 otsus nr 32). seks.
ehitise (aiamaja) laiendamiseks üle 33% Olevi tn 8,
Kiili valla üldplaneeringu järgselt on Saare katastriükKäesoleva detailplaneeringu eesmärk on Kurna tee
Luige alevik.
susele määratud maakasutuse juhtfunktsiooniks või16, 16a ja Loovälja tee 3 kinnistute piiride muutmine,
Vallavalitsuse korraldus nr 338 ehitusloa väljastamine moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine
malik arenguala väikeelamumaa juhtfunktsiooniga.
ehitise (päikeselektrijaam) püstitamiseks Sausti tee
Planeeringuala juhtfunktsioon on vastuolus Kiili valla
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
64, Sausti küla.
kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on lubatud üheparkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendaVallavalitsuse korraldus nr 339 ehitusloa väljastamine mine. Olemasolevate Kurna tee 16, 16a ja osa Looväl- pereelamud, ridaelamud ja korterelamud (üldplaneeehitise (puurkaev) rajamiseks Tuulevälja, Sõmeru kü- ja tee 3 kruntide liitmisel moodustatakse kaks uut
ringu kaart). Algatatava detailplaneeringu eesmärk
la.
tootmismaa sihtotstarbega krunti. Kurna tee 16 krun- on Saare katastriüksuste jagamine transpordimaa
Vallavalitsuse korraldus nr 340 Mõisakülas Orumäe
di hoonestusala nihutatakse ja ehitusalust pinda suu- sihtotstarbega ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega
detailplaneeringu detailplaneeringu kehtestamine.
rendatakse. Kurna tee 16 krunti on lubatud hoonesta- kruntideks. Ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega
Vallavalitsuse korraldus nr 341 Projekteerimistingikrundile määratakse ehitusõigus lasteaia ehitamida ühe põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega
muste määramine ehitusprojekti koostamiseks Riina, kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõr- seks.
Sõmeru küla.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu
gusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
pindalaga 2000 m2. Loovälja tee 3 krunti on lubatud (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 29.10–
22. SEPTEMBER 2020
14.12.2020 k.a.
hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja
Vallavalitsuse korraldus nr 310 puurkaevu asukoha
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallakõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorrukooskõlastamine Kivi, Arusta küla.
valitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
seline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse
28. SEPTEMBER 2020
valla geoinfosüsteemis EVALD.
ehitisealuse pindalaga 3000 m2.
Vallavalitsuse korraldus nr 317 Nabala-Patika tee T1
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldpla- Ettepanekuid ja / või vastuväiteid detailplaneeringu
sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
kohta ootame e-kirja teel aadressile info@kiilivald.ee
neeringu muutmise ettepanekut.
Vallavalitsuse korraldus nr 318 korraldus sunniraha
või posti teel Nabala tee 2a, Kiili alevik, Kiili vald
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallarakendamiseks, Fonde Holding OÜ.
29.10.–14.12.2020 k.a.
valitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
Vallavalitsuse korraldus nr 319 korraldatud olmejäät- valla geoinfosüsteemis EVALD.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku
meveoga liitumise kohustusest tähtajaline vabasta28.09.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSE- väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
mine talviseks perioodiks.
17.12.2020 kell 15.00 Kiili vallamajas (Nabala tee 2a,
GA NR 315 KIILI ALEVIS TÜÜSTRE TEE 5 DETAIL13. OKTOOBER 2020
Kiili alevik).
PLANEERINGU KEHTESTAMINE
Vallavalitsuse korraldus nr 332 puurkaevu asukoha
Detailplaneeringu on koostanud Mimikri stuudio OÜ, Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata

Kiili vallavalitsus teatab

jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt Kiili valla
geoinfosüsteemis EVALD.
13.10.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 330 LUIGE ALEVIKUS TAMMETALU TN 2
KRUNDI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 04.03.2014 korraldusega nr 125 on
algatatud Luige alevikus Tammetalu tn 2 krundi detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tammetalu tn 2 (katastritunnus
30401:001:0835) krundi ehitusõiguse määramine
ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe ühekorruselise abihoone rajamiseks hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2 ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise
käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu
elluviimise tulevikus, sealhulgas, kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.
13.10.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 331 VAELA KÜLAS TILLUVÄLJA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 162 on
algatatud Vaela külas Tilluvälja detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela
külas Tilluvälja maaüksuse (katastritunnus
30401:001:0759) jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Olemasolevad ehitised jäävad
planeeringu järgselt maatulundusmaa sihtotstarbega
krundile, millele detailplaneeringuga ehitusõigust lisaks ei kavandata. Detailplaneeringuga seatakse
moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile
ehitusõigus kuni kahekorruselise üksikelamu ning kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneering algatati 10.03.2015. Esimene kord
esitati detailplaneeringu materjalid ülevaatamiseks
31.03.2016 ja märkused nendele koostati 21.04.2016.
Teine kord esitati detailplaneeringu materjalid meile
ülevaatamiseks 15.03.2017 ja märkused nendele
12.04.2017. Seejärel pole detailplaneeringu koostamisega edasi mindud. Arvestades eeltoodut on Kiili
Vallavalitsusel seadusest tulenev kohustus menetlus
lõpetada, seda kas detailplaneeringu kehtestamisega
või lõpetamisega. Käesoleval juhul pole Kiili Vallavalitsusel võimalik Tilluvälja detailplaneeringut kehtestada, kuna detailplaneeringu materjalid on puudulikud ning ka detailplaneeringu menetlus pole läbitud
nõutud mahus. Seega võttes aluseks eelpool kirjeldatu ei jää meil muud võimalust, kui detailplaneeringu menetlus lõpetada.
20.10.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 340 MÕISAKÜLAS ORUMÄE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringu on koostanud OÜ Visioonprojekt,
töö nr 20190408. Planeeritav maa-ala asub Harju
maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeringuala
suurus on ca 2 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili
valla üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse määramine.
Krundile määratakse ehitusõigus ühe eluhoone (kuni
kahekorruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja kolme abihoone (kuni kahekorruseline ja maksimaalne
kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 500 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteed (ligipääs
alates Kuke-Ihuvere tee ja Eromaa-Sääse tee ristilt),
parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
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Kuldset ja sooja sügist
kõikidesse kodudesse!
soovib Teie korstnapühija!
info@akorsten.ee
tel 5648 3971

Ootame oma meeskonnaga liituma tootmistöölist plastkaevude valmistamiseks!

Ootame oma meeskonnaga liituma
tootmistöölist!

Peamised tööülesanded
• kontrollkaevude
valmistamine
• materjalide
transport töökohale ja
ettevalmistamine
• valmistoodangu
pakkimine
• tootmis- ja
kvaliteediraportite täitmine
Pakume Sulle
• kohapealset väljaõpet
• põnevat tööd, toetavat
meeskonda ja kaasaegset
töökeskkonda
• töötulemustest sõltuvat
konkurentsivõimelist palka

Peamised tööülesanded
• plasttorude tootmisliini
opereerimine
• toodangu pakkimine
• kvaliteedi mõõtmiste
teostamine ja
protokollimine
• heakorra hoidmine
tootmisruumides
Pakume Sulle
• korralikku väljaõpet
kaasaegsest torutootmisest
• põnevat tööd, toetavat
meeskonda ja kaasaegset
töökeskkonda
• soodsaid
sportimisvõimalusi

• soodsaid
sportimisvõimalusi
Ootame Sinult
• tahet töötada tootmises
ja teha oma tööd hästi
• tehnilist taipu ja täpsust
• korrektsust ja
kohusetundlikkust
• eesti keele oskust
• head füüsilist vormi
• valmidust
meeskonnatööks
Kasuks tuleb
tõstukijuhtimise oskus.
Töökoht asub Kiilis.

Kandideerimiseks saada oma CV personal@
pipelife.com. Küsimuste korral helista 605 5160.
www.pipelife.ee

Ootame Sinult
• soovi õppida ja
omandada uusi teadmisi
• tahet töötada tootmises
ja teha oma tööd hästi
• valmidust vahetustega
tööks (8.00–20.00 ja
20.00–8.00)
• eesti keele oskust
• tõstuki juhtimise
kogemust
• täpsust, korrektsust,
kohusetundlikkust ja
koostöövõimet
• head tervist ja füüsilist
vormi

Kandideerimiseks saada oma CV personal@
pipelife.com. Küsimuste korral helista 605 5160.
www.pipelife.ee

In Memoriam

In Memoriam

MAIT LAURITS

VEERA LAEV

21.11.1956–21.10.2020

24.11.1931–24.10.2020

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRIS

MEIE VALDA SÜNDISID

91 Selma Ruutopõld
89 Leida-Benita Kirsch
89 Eva Liigmann
88 Malle Seller
85 Ilmar Mikkor
84 Leida Artjušina
84 Avo Kuus
83 Anni Vesiloik
82 Enda Jääger
81 Svetlana Belkova
79 Virve Pors
77 Ene Leht
77 Jüri Viigimäe
76 Irene Vili
75 Fritz Ulrich Zurbuchen
70 Eve Grensmann
70 Aino-Helene Liiv
70 Lidia Seeberg
65 Ülle Hiiesalu
65 Johannes Lõndso
65 Mihhail Tur

16. september Johann Kinkar, palju õnne, Marin ja Harri Kinkar!
18. september Kasper Kõu Agar,
palju õnne, Helen Karu ja Marek
Agar!
20. september Kaarel Kivik, palju
õnne, Maarja Lipp ja Raido Kivik!
20. september Hans-Richard Rõkka, palju õnne, Triinu Kiviloo ja
Roomet Rõkka!
21. september Rikard Kalamees,
palju õnne, Elina Tomson ja Mikk
Kalamees!
23. september Lisell Olesk, palju
õnne, Eliise Eha ja Erik Olesk!
29. september Emma Kikas, palju
õnne, Anneken ja Andres Kikas!
6. oktoobril Kirsili Konts, palju
õnne, Raneli Harak ja Kenno
Konts!
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KES
TEEB
KAEVU?

Lühikesed
järjekorrad,
kiire teenindus!
maasoojuskaevude puurimine
puurkaevude puurimine
ja puhastamine
süvaveepumpade ja
septikute paigaldus
vee- ja kanalisatsioonitööd
504 2999, 508 9848
www.baltipuurkaev.ee

Hansaplanti
kohvik on avatud!
Meid tuntakse hea kohvi ja värskete
kookide järgi, samuti on meil suurepärane
à la carte menüü! Ootame kõiki külla!
E–R 10.00–19.00, L 10.00–18.00, P 10.00–17.30
Hommikusöök E–P 10.00–11.30, lõunapakkumised
E–R 11.30–15.00. Pühapäev on pannkoogipäev!
tel +372 5322 6847
mail kohvik@hansaplant.ee
Aadress Kangru tee 19, Vaela, 75413 Harju MK

RUF PUITBRIKETT –
1000 kg

125 eurot / alus
kvaliteetne ja
ostjate lemmik

ÜMAR PUITBRIKETT
(auguga) – 1000 kg

140 eurot / alus

auguga puitbriketi
põlemise aeg 1 h pikem

PELLET – 960 kg

Kohviku Rahva Võit (Vaela tee
12, Kiili) avamispidu toimub

190 eurot / alus
soodne küte
pelletikatlasse

Halloweeni
päeval 31. oktoobril
kell 14.00–19.00.

Olete

oodat

ud!
Kohvik avatud
E–R kell 7.00–18.00
L kell 10.00–16.00
P suletud
Tel 5306 1888
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OÜ Helve Rist Hambaravi
jätkab klientide vastuvõttu endistes
ruumides aadressil Nabala tee 2a,
Kiili alev.

Registreerimine
telefonil
516 8480.

Raja talu müüb kvaliteetset

talvekartulit.
Sordid
Laura, Gala,
Vineta, Jõgeva
kollane.
Tel 5389 0402

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee
• Kase-kuuse puitbrikett
otse tootjalt
• Kase puitbrikett
• 6 ja 8 mm
premium pelletid
• Turbabrikett
• Pakitud kivisüsi
• Kütteklotsid võrgus
• Kask võrgus alates

alates 125 €
alates 135 €
alates 190 €
alates 130 €
alates 240 €
2€
2,6 €

Vedu. Tel 506 8501

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
Küsi pakkumist!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,
juurdeehitused. Pööningu-,
katuse-, fassaadi-,
vundamendi soojustamine
ja renoveerimine.
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ERAKUULUTUSED

Müüa muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt.
Tel 5395 3788

Ostan nõukaaegseid õhumullidega
Tarbeklaasi vaase. Tel 5677 0569

Müüa saetud, lõhutud küttepuud, toored ja
kuivad – lepp, sanglepp, kask. Kaminapuud
40 l võrgus (lepp, kask). Tel 509 6735,
www.halukuller.ee

Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan vene
autode / mootorrataste osi. Tel 510 2349

MÜÜK
Müüa kandiline puitbrikett (kuusk 120
€ / 960 kg, kauapõlev kask 135 € /
960 kg), ümmargune kauapõlev
puitbrikett 150 € / 960 kg, premium
pellet 6 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 saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Võtame
tellimusi vastu iga päev. Pakkuda on ka
võrkkotis kuivi küttepuude tootmisjääke.
Tel 522 7345, marek406@gmail.com
Müüa sauna- ja suitsuahjud. Tel 505 4355

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

Müüa elamukrunt Kiili alevis – hind
29 000 €. Kõik ehituse alustamiseks
on olemas – taotle ehitusluba ja alusta
ehitamisega! Täpsem info tel 558 6598
või www.kv.ee/3249523

Müüa kvaliteetsed küttepuud koos
transpordiga (saetud, lõhutud, täpsed
kogused, erinevad pikkused). Tel
504 9838, Võtikmetsa OÜ

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, www.puu24.ee

Müüa mahe lambaliha, ettetellimisel,
pool või terve lihakere. Tel 5662 6510

Müüa Harjumaal kolmemeetrist küttepuud,
hall lepp, must lepp, kask, kohaletoomisega.
Miinimum kogused 15 tihumeetrit. Lisainfo
tel 5829 3564
Müüa hobusesõnnik 70 l 5 € kott, kompostmuld 70 l 8 € kott ja männikooremults
80 l 5 € kott. Vedu tasuta. Tel 5341 1252
Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu on
tasuta! Tel 5383 9215
Müüa lõhutud küttepuid 30–60 cm, nii
toorest kui kuiva, koos kohaletoomisega.
Tel 518 3927, tamps222@gmail.com
Müüa maitsev Eesti toidukartul Laura.
Pakitud 25 kg võrkkotti. Hind 12 € kott.
Ostes vähemalt 3 kotti hind 10 € kott.
Müüa ka porgandit. Kiili vallas transport
tasuta. Tel 5343 0025

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
Teisaldatavate alumiiniumist katuseredelite
müük. Tel 503 8628,
www.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

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

Trigon Experts OÜ ostab kasvavat
metsa ja metsakinnistuid, ka raiutuid
ja hüpoteegiga. Tel 518 3927,
info@trigonexperts.ee

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
Estest PR OÜ ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650

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

TEENUS
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
viljapuude lõikus, kändude juurimine.
Tel 521 0334

Teostame ehitus-, viimistlus- ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Tel
5343 1487, Ehitusmehed OÜ,
info@ehitusmehed.com

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

Katuste süvapesu ja 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

Osutan raamatupidamisteenust väikeja keskmistele ettevõtetele. Korrastan,
haldan, nõustan. raamatupidamine@
antri.ee

SMM Ehitus OÜ: kõik üldehitus-, sise-,
katusetööd, plekksepateenus ja
terrasside ehitus, septikute ja
kanalisatsioonide paigaldus. Tel
5854 9195, smm.ehitus@gmail.com

Korstnapühkimisteenus,
tel 5333 0556,
www.korstnahooldus.ee
Arboristi tööd, sh ohtlike puude raie, tel
5827 9373, Sorav Orav OÜ
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka www.ennustus.ee
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel

518 8889
Kolatakso 24/7. Vana mööbli, vanaraua ja
kodumasinate äravedu. Tel 554 7345
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, garderoobid ja riidekapid.
Parimad hinnad. Tel 522 1151, FB Nagusul
OÜ, nagusul@gmail.com
Liuguksed ja garderoobid. Köögid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075,
liuguksed@kallion.net
Mahlapressimisteenus ja mahla müük
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo tel
621 9762
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed
ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel
5620 6899, www.epopaigaldus.ee
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. Töötan 30 km raadiuses
Jõelähtmest. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Väikeveod, kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, asfaldipuru, betoon
Tel 509 2936
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, www.miltongrupp.
ee

TÖÖ
Metanex OÜ pakub tööd abitöölisele. Info
tel 501 5433
Metanex OÜ pakub tööd C-kategooria
autojuhile. Täpsem info tel 501 5433

PRAKTILISED
JA
UUEL TASEMEL
KOOLITUSED
TALLINNAS

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

9.–12.11, 21.–29.11 (L, P, L, P),
26.–29.11, 7.–10.12, 27.–30.12 (eesti keeles)
2.–5.11, 30.11–3.12, 14.–17.12,
27.–30.12 (vene keeles)

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

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

2.11, 16.11, 30.11 (eesti ja vene keeles)
Kõik koolitused on autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega

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

