Kiili ei toeta ringraudteed | MEIE METSAS TOIMETAB KARU | Robokaru robootikakool | Edukad
dukad

KIILI LEHT

tantsijad
ta
| Sport | RISTSÕNA

„
„Rahvatants
on ideaalne
ssport, toob esile tantsija
vvaimsuse ja annab
hingeliselt palju.“
h
| Triin Aas, Kiili rahvatantsujuht

KIILI VALLA AJALEHT / WWW.KIILIVALD.EE

AUGUST 2022

NR 6 (2438)

Kiili valla spordijuht toob
uut sära ja hingamist

Aed, mis rõõmustab silma,
soojendab südant ja hinge
 Eesti kauni kodu konkursil
korraldatud Harjumaa kauneima kodu võistluse kolm parimat
on nüüdseks välja sõelutud.
„Ehkki presidendi auhind antakse vaid kolmele, väärivad
tunnustust kõik konkursil osalenud kodud,“ kinnitas žürii liige, Keila abilinnapea Inge Angerjas.
„Kaunite kodude rohkus tegi hindajate töö keeruliseks,
kuid vastutasuks pakkus ohtralt
silmailu ja avastamisrõõmu. Iga
ülevaadatud nominent oli omanäoline ja eriline: silmaga nähtava tagant piilus välja omanike hool ja armastus ning tulemuse saavutamiseks tehtud hindamatu mõttetöö ja kätevaev,“
ütleb abilinnapea.
Sel aastal osutusid võitjaks
Terje Liivase ja Madis Lepiku
kodu Vaela külas Kiili vallas, perekond Varrese kodu Arukülas
Raasiku vallas, ja Ülle Koski ning
Matti Immoneni kodu Laiakülas Viimsi vallas.
Alustati tühjalt põllult
„Meie kolisime Vaelasse
2007. Maja oli küll valmis, aga
ümberringi oli põld, lage väli,“
meenutab Terje Liivas algust 15
aastat tagasi. Esmalt rajasid uusasunikud muru, siis istutasid
hekid krundi piirile. Nüüd on nii
viirpuu-, kuuse-, kui ka elupuuhekk maja tänavapoolses küljes
mitme meetri kõrguseks kasvanud, pakkudes kaitset tuule ja
võõraste pilkude eest.

Inimeste tunnustamine ei ole kunagi
liiast, eriti kaunite kodude eest.
„Ja linnulaul kajab nüüd
aias,“ rõõmustab perenaine. Varem oli maja ümber lage, ühtegi puud krundil ei kasvanud.
Lindudel polnud kuskile pesagi
teha. Nüüd on aga hekid linnupesi ja õu linnulaulu täis.

Perenaine Terje Liivas koos pereliikme Cocoga.

Professionaalse aiakujundaja abi pole pererahvas kasutanud. „Eks alguses oli natuke
kõhe – kuidas sa hakkad tühjale krundile midagi istutama,
krunti kujundama,“ naerab Terje nüüd tagantjärele algaja hirme. Siis kutsus üks tuttav algajad aednikud vaatama oma aeda, mille ta oli tosin aastat tagasi rajanud. Võõrast aiast saadi mingilgi määral ettekujutus,
milline võib nendegi aed tosina
aasta pärast välja näha. See andis julgust.
„Siis alustasime ühest krundi nurgast põõsaste ja puude istutamisega ja ilupeenra rajamisega. Kui juba esimesi tulemusi
nägime, siis vaatasime – päris
tore,“ meenutab perenaine. See
andis veel julgust juurde – kõik
istutatud puud on pererahva enda valitud, peenrad oma kujundatud. Krundi keskele on kokku
kantud kõik krundil leidunud kivid, kujundatud võimas kiviktaimla, kus oksapuuvormide
kõrval kasvavad mitut värvi pü-

sikud. Silmailu loomiseks.
„Põnevad okaspuuvormid,
hoolikalt pügatud hekid, mõnusad istumisnurgad ja keskkonda sobivad kõrvalhooned – isegi kuur meenutab krundi teises
nurgas asuvat mängumaja,“ tegi žürii kokkuvõtte Vaelas käigust.
Aed mis soojendab hinge
„Hommikukohvi meeldib perenaisele juua maja ees kiigel istudes. Õhtul, töölt tulles, on aga
lihtsalt hea aias toimetada, aiatöö viib mõtted kontoritööst eemale,“ räägib perenaine oma
harjumustest. Suurim töö aias
on hekkide pügamine.
Ettepaneku aga esineda kaunite kodude konkursil tegi perele Kiili heakorraspetsialist Heli Kalvet. „Tema mulle ütleski,
et on tähele pannud meie aeda
ja ilusti pügatud hekke, kas me
ei tahaks konkursil osaleda,“
meenutab tunnustatud kauni
kodu omanik teed konkursile.
Pererahvas kinnitas küll, et po-

Ülo Russak

 TEAVE
KOLMEKS KAUNIMAKS HARJUMAA KODUKS VALIS ŽÜRII
• perekond Varrese kodu Arukülas Raasiku vallas,
• Terje Liivase ja Madis Lepiku
kodu Vaela külas Kiili vallas,
• Ülle Koski ja Matti Immoneni
kodu Laiakülas Viimsi vallas.
Presidendi auhinna saavad sügisel kõik kolm kodu. Maakondliku
konkursi võitjaid tunnustab Harjumaa omavalitsuste liit sügisel
toimuval Harjumaa aasta tegija
tänuüritusel ja traditsiooniliselt
pälvivad konkursi võitjad presidendi tunnustuse.

le rajanud aeda konkursi tarvis,
vaid... „Ostsin paar aastat tagasi ühest Inglismaa kuninglikust
aiast Highgrove Garden savist
seinaplaadi millel on kirjutatud
väga ilus mõte aia kohta – aed,
mis rõõmustab silma, soojendab
südant ja toidab hinge,“ meenutab Terje.
Ja nüüd on tal just selline aed
endal olemas. | Ülo Russak

 KOMMENTAAR
INGE ANGERJAS, ŽÜRII LIIGE
Iga koduaia rajamine on seotud võimaluste ja vahenditega. Mida aasta edasi, seda mitmekesisemaks on läinud meie aiad, inimesed panustavad aina rohkem nii vahendeid kui ka aega. Seda on näha kas
või eestlase trenditeadlikkusest – iga aastaga ilmub aedadesse aina
enam robotmuruniitjaid.
Mida peale kõige kauni veel aias vaatame ja hindame? Kindlasti lipumasti – kas lipukultuuri hoitakse? Väga oluline on säästlikkus – kas
kogutakse vihmavett ja biojäätmeid? Siis – kas peale pügatud madala
muru on aias ruumi ka lillemurule? See tähendab – kas on liigiline
mitmekesisus.
Kodukaunistamise liikumine on väga oluline, aitab hoida meie kultuuri ja traditsioone, sellepärast ei tohi see ka ära kaduda. Kutsun omavalitsusi üles korraldama kohalikke konkursse, et siis selle võitja esitada maakonnakonkursile. Mõnes omavalitsuses jääb aga kohalik konkurss tähelepanuta. Inimeste tunnustamine ei ole kunagi liiast, eriti
kaunite kodude eest.

Ka laste mängumaja harmoneerub krundil olevate muude hoonetega.

 Helen Aava jutt on energiline. Tema särtsakas ja sportlik
olemus tõestab, et tegemist on
tõelise spordiinimesega.
„Sport ja liikumine paneb
inimesed särama ja peale igat
treeningut on hea tuju ja naeratus garanteeritud,“ on Helen
veendunud.
„Lapsepõlves ja nooruses tegelesin tennisega kõrgel tasemel ja mind on saatnud sport
kogu elu,“ räägib vastne spordijuht, kes tegeleb aktiivselt HIIT
treeningutega. Armastus kõrge
intensiivsusega intervalltreeningu vastu tekkis energilisel
naisel kuus aastat tagasi, kui lisaks juhataja ametile MyFitnessi spordiklubis, hakkasta ka ka
läbi viima selle stiili treeninguid.
„Usun, et see treening sobib
kõigile, sest üldfüüsilised harjutused on peamisteks elementideks . Liituda võivad ka kõik
Kiili inimesed, kel huvi,“ kõneleb Helen Aav.
„Otsustasin kandideerida
Kiili spordijuhiks kindla põhjusega – julgustada ja toetada kogukonda veelgi enam liikuma.
Olen pikaajalise juhtimiskogemusega ning suutnud viia läbi
tõeliselt edukaid sporti edendavaid tegevusi ning üritusi,“ ütleb naine.
See, et rahvasport Kiilis väga
kõrgel tasemel on – ollakse mitmekordsed valdade sportmängude võitjad – teeb peagi tööd
alustavale spordijuhile ainult
rõõmu. „Mulle meeldib võita.
Tahan kaasa aidata, et head tulemused püsima jääksid ja saak-

Helen Aav.

Ülo Russak

sime veel enam areneda. Stardikoht tundub hea,“ kõneleb
Helen.
Tööle asudes soovib spordijuht esmalt tundma õppid kolleege ning tutvuda põhjalikult
Kiili spordirajatiste ning treenimisvõimalustega. „Mõtted ja
plaanid on juba oma peas olemas, aga kõik ikka järk-järgult.
Kiili vald on kiiresti arenev ning
liikumine võiks ja peaks sellega
kaasas käima. Kindlasti ei tohi
unustada ka eakaid, sest minu
vanaema, kes on 89 aastane, on
tõeline liikumisfanatt,“ on Helen arvamusel.
Kohtumised tulevaste kolleegidega vallamajas on olnud ainult postiivsed.
„Uksest sisse astudes oli väga rõõmus ja viisakas vastuvõtt
ning vestlused tekitasid minus
oodatud tunde. Elus pean väga
oluliseks viisakaid, sõbralikke,
toetavaid ja usaldavaid töösuhteid ning kohtumistel tundsin
seda õiget tunnet. Huumor on
vajalik ja õnneks leidsime ka
selle ühise joone,“ tundis Helen.
Tööd alustab Helen Aav 1.
augustil. | Ülo Russak
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Kiili maadel toimetab karu
 „Kolmapäeva, kuuenda juuli
seisuga võime öelda, et vähemalt kolm korda on karu meil
rüüstamas käinud. Viimastel
päevadel pole käinud, aga varem käis kolmel päeval järjest.“
Nii kõneleb Saku abivallavanem,
Saku ja Kiili valla piiril elav Tanel Ots.
Esimest korda märgati karu
rüüstet jaanipäeval. Siis oli ta
kolm mesipuud ära lõhkunud.
„Karu käis varemgi, aga jaanipäevaks panin videokaamera
üles,“ räägib kahjukannataja. Videolt on selgesti näha, kuidas
karu ajab end tagajalgadele püsti, üritab kollast mesipuud ümber lükata. Kui see esimese korraga ei õnnestu, laseb metsloom
end neljale käpale tagasi ja hakkab mesipuud enda poole tõmbama. Tõmbab ja rebib, kuni
mesipuu ongi külili. Siis läheb
juba kärgede imemiseks. Esimene nälg kustutatud, tassib karu
muist kärgi eemale, kõrge rohu
sisse.
Tanel elab oma perega Saku
ja Kiili valla piiril. Nii et tema
talu piir on ka Saku valla piir.
Samas jääb talu Kiili jahiseltsi
maa peale.
„Ei teagi, et siin ajalooliselt
varem oleks karud elanud. Aastakene tagasi tuli see ott siia ja
on siin endale kindla elupaiga
leidnud, käib kimbutamas ümberkaudseid mesinikke.“ Nii on
karu Otsa kinnitusel külas käinud veel Sausti-Nõmme küla
kahel mesinikul, Kasemetsas,
isegi Kiili gümnaasiumi juurde
jäävas mesilas.
„Karust on oma metsamas-

 KOMMENTAAR
ASKO VEETAMM, KIILI JAHISELTSI ESIMEES
Keru elab meie jahimaadel oma
karu elu, otsest ohtu ta inimestele ei kujuta. Augustis algab jahihooaeg peale, eks siis näe, kas
saame karulaskmiseks loa. See
on Keskkonnaameti otsustada,
kellele luba väljastatakse. Meie
oleme Kiili jahiseltsis valmis küttima. Hetkel on karu aga meie
maadelt kadunud. Ega ta pikalt
ühes paigas püsi.

siivi piires saanud paras paharet. Pärast esimest korda, mil
ta tegevust jäädvustasin, tuli ta
tagasi juba järgmisel päeval, siis
hakkas kaugemale heina sisse
veetud kärgesid üle noolima,“
meenutab taluperemees Ots.
Ka Kiili jahiseltsi meestega
on Tanel Ots kõnelnud. Üht kõnelust meenutab ta nii: „Helistasin tuttavale jahimehele. Sain
vastuseks, et karu on parasjagu
nende söödaplatsil, aga juba
hakkas liikuma minu maja poole. Öeldi, oota, varsti on kohal.
Tõsi see oli. Läks vaevalt veerand tundi mööda, kui karu oligi jälle siin uudistamas,“ räägib
Ots ja kinnitab, et tema karu
peale kuri ei ole, mees ise on valinud omale elupaigaks metsaäärse ala.
„Aga karu võiks siiski inimeste eluasemed rahule jätta,“ arvab Ots, kes praegu karu kahjusid dokumenteerib, et oleks
ametimeestele vajadusel esitada. Seni pole karu Otsade majale lähemale tulnud kui 30 meetrit. | KL

Tanel Otsa karukaamera

K I I L I RAAMATU KO G U S ALG AB

SUVELUGEMISE MÄNG
ÕPILASTELE

„KARIKAKRAMÄNG“
MÄNG KESTAB 1. JUUNIST - 19. AUGUSTINI

REGISTREERI END RAAMATUKOGUS.
LAENUTA RAAMATUID.
IGA LOETUD RAAMATU EEST SAAD OMA
KARIKAKRALE ÜHE ÕIELEHE.

20. AUGUSTIL, KIILI KÜLAPÄEVAL,
PEETAKSE MAHA ÜKS SUUR RAAMATUPIDU,
KUS ON PÕNEVAD ESINEJAD JA JAGATAKSE
KÕIGILE OSAVÕTJATELE AUHINDU.

HAKKAME SUVEL LUGEMA!
„KARIKAKRAMÄNG“ ALGAB JUUNIS!

LISAINFO VT: WWW.KIILIRAAMATUKOGU.EE

Kiili ei ühine Tallinna ringraudtee eriplaneeringuga
 Tallinna ringraudteest on kõneldud ja kirjutatud vähemalt
20 aastat. Raudteeliin ümber
Tallinna võimaldaks kaks suurt
linnasisest kaubajaama Koplis
ja Ülemistes linna piiridest välja kolida, samuti hõlbustaks see
liin reisijate liikumist trassil
Maardu–Paldiski.
15. juunil sai aga viimase allkirja koostöölepe, millega Tallinna linn, Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL), Keila linn, Lääne-Harju vald, Mainor Ülemiste AS, AS Technopolis Ülemiste, Ülemiste Center OÜ, AS
Alexela Logistics, Paldiski Sadamate AS ja Tallinna Sadama AS
osalevad Tallinna ringraudtee

riigi eriplaneeringu rahastamises. Selle koostöölepingu alusel
teeb HOL valitsusele ettepaneku algatada raudtee osas riigi
eriplaneering.
Koostöölepinguga võtavad
lepingupooled kohustuse kaasrahastada Tallinna ringraudtee
eriplaneeringu koostamist aastatel 2022–2028 kokku 1,3 miljoni euroga vastavalt kokkulepitud ajagraafikule. Planeeringu algatamine läheb maksma
kolm miljonit, millest osa tuleb
riigilt.
„Praegu on meil trassikoridoridena reaalselt arvestatud
kaht koridori, üks läheb ühelt
poolt Ülemiste järve, teine tei-

selt poolt. Mida aasta edasi, seda reaalsem tundub, et arvesse
tuleb ikkagi lõuna poolt ümber
Ülemiste järve minek, linnapoolne järvekülg on juba kõik
täis ehitatud,“ räägib Sepp.
HOL-i tegevjuht on kindel, et
kui praegu jääb riigil eriplaneering tegemata, siis omavalitsustel jääb ära kohustus säilitada
trassialune maa vabana.
Need maa-alad lihtsalt ehitatakse täis ja ringraudteed ei
tule.
Planeeringu koostaja leidmiseks korraldab rahandusministeerium hankemenetluse. „Eel-

planeeringu teostamise käigus
peab selguma trassi asukoht ja
rajatise lõplik hind. Selle kolme
miljoni eest saame projekti eskiisistaadiumis,“ selgitab HOL-i
tegevjuht.
15. juunil allkirjastatud lepingule on alla kirjutanud ainult
kolm omavalitsust, Tallinna ja
Keila linn, samuti Lääne-Harju
vald. Samas läbib trass ka Rae,
Kiili ja Saku valda, mõjutades
oluliselt elu nendeski omavalitsustes. Miks pole need omavalitsused lepingus osalised, samuti Maardu linn, mille elukorraldust trass mõjutab? | KL

 KOMMENTAAR
AIMUR LIIVA, KIILI VALLAVANEM
Kiili vald Tallinna ringraudtee eriplaneeringu algatamisega ei ühinenud, kuna meie vald sellest projektist ainult kaotab. Projektiga ühinenud omavalitsused peavad projekti käivitamiseks ka rahaliselt panustama, maksma kinni projekti käivitamiseks kuluva summa, mis Kiili
valla puhul oleks olnud esialgu 50 tuhat eurot. Tekib õigustatud küsimus, et miks me peaksime valla maksumaksja rahaga maksma kinni
millegi sellise käivitamise, mis meile endile ainult ebamugavusi tekitab. Pole kuidagi adekvaatne.
Saan aru Tallinna linnast, kes tahab enda juurest suuri kaubaladusid ja
-jaamu ära saada, aga selle tulemusena liiguvad need veosed koos
probleemidega meie juurde. Kohtumistel HOL-is oli selge sõnum, et
kogukond peaks ringraudtee projekti käivitamise puhul saama
iga-aastaselt hoopis talumistasu, mitte ise maksma mingeid eriplaneeringuid vms kinni. See pole ühestki otsast meie huvi. Sama meelt
on algusest peale olnud ka naabrid Sakust.
Kui ringraudtee peaks tõepoolest kunagi rajatama, siis lõikab see Kiili
valla territooriumi Kangru aleviku nurgast nagu plaanitav Rail Balticki,
kuid mõju on tegelikult suurem kui vaid seal toimuv riive. See raudtee
hakkab jooksma pikalt ka Luige aleviku kõrval, seal hakkavad veerema ka ohtlikud veosed, mida Tallinn tahab enda juurest ära saada,
aga need on meie inimeste jaoks samavõrra ohtlikud.
Kahtlen sügavalt, kas see ringraudtee üldse tuleb, sest see on mõeldud ikkagi üsna üheselt Venemaa-suunalt tulevate kaupade transpordiks, olles kavandatud ka nn „vene laiusega“. Arvestades geopoliitlist
olukorda maailmas, ei ole hoomatavas tulevikus Venemaalt tulevad
kaubavood kasvamas. Lisaks on alati küsimus ka rahas ja ehituse vaates üsna hoomamatutes summades, kui juba ainuüksi eriplaneeringu
koostamine maksab kolm miljonit eurot.

Toetus esimesse
klassi minevale
lapsele
Alates 1. septembrist on
võimalik taotleda esimesse klassi mineva lapse toetust. Toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale, kui laps on kantud 1.
klassi õpilaste nimekirja. 2021. aastal on toetussumma 150 eurot.
Toetuse taotlemiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele taotluse veebikeskkonna SPOKU
kaudu. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

Elluastumistoetus kiitusega lõpetajatele
Põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli kiitusega lõpetajal,
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kiili vald, on võimalus taotleda elluastumistoetust. 2022. aastal on toetussummad
järgmised:
• põhikooli kiitusega lõpetajale 250 eurot,
• gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale 500 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 250 eurot,
• kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajale 250 eurot.
Elluastumistoetuse taotlemiseks peab kooli lõpetaja esitama
vallavalitsusele kolme kuu jooksul arvates kooli lõpetamisest
taotluse. Taotlusele lisatakse lõputunnistuse koopia. Kooli lõpetamisel makstav elluastumistoetus väljastatakse rahalise väljamaksena. Taotluse saab esitada veebikeskkonnas SPOKU või
paberkandjal Kiili Vallavalitsuses kohapeal.
Küsige julgelt lisainfot ja abi toetuste taotlemisel: Madli Kaljula, tel 679 0265, e-post madli.kaljula@kiilivald.ee.

Kaardil on kaks võimalikku ringraudtee trassi.

HOL

KIILI GÜMNAASIUMI LÕPETASID KULDMEDALIGA KAKS ÕPILAST,
MARTHA LÄÄNEMÄGI JA CATLEEN KOORT
Kuna tajusid, et võid lõpetada
medaliga?
Martha Läänemägi (ML, ülemine
pilt): Medaliga lõpatmine muutus reaalsuseks 12. klassi keskel,
kui enamus ained olid läbitud.
Catleen Koort (CT):
Teadmine, et võin lõpetada medaliga, oli mul
juba põhikooli lõpetamisel, aga reaalse kinnituse sain 11. klassis peale uurimistöö kaitsmist.
Mis olid koolis su lemmikained, mis sulle aga
huvi ei pakkunud?
ML: Kõige enam meeldis mulle matemaatika
ja ajalugu. Tundsin ennast nendes ainetes
enesekindlalt ja õpimotivatsioon oli alati olemas.
CT: Lemmikaineteks olid matemaatika ja keemia, lisaks ka
iga-aastased BFMi kursused.
Huvi ei pakkunud füüsika ning
kunstiajalugu.
Kuidas iseloomustaksid oma
klassi?
ML: Klass jääb mulle meelde väga sihikindla ja ambitsioonika
grupina. Ühiste eesmärkide ni-

mel olime kõik valmis endast
parima panustama. Epideemia
tõttu me väga ühiseid kokkusaamisi nautida ei saanud, kuid
need vähesed, mis meil õnnestus korraldada, olid veedetud
sõbralikus ja lõbusas
seltskonnas.
CT: Oma klassi iseloomustaksin ühtehoidva,
teotahtelise ja erilisena.
Me veetsime küll enamus aja distantsil olles,
kuid suutsime siiski luua
mälestusi, mis jäävad
igaveseks meelde nii
meile kui ka mõnele
õpetajale loodetavasti.
Kuhu lähed edasi õppima, kelleks tahaksid
saada?
ML: Edasi suundun ma
TalTechi, kus hakkan õppima
äriinfotehnoloogiat ning tulevikus loodan leida endale erialase
töökoha.
CT: Plaan on minna Tallinna Ülikooli matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi
erialale ehk tulevikus saaks minust analüütik või statistik, päris
kindlalt ei oska öelda ning kõik
võib veel muutuda.
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Kiili Gümnaasiumi
tublid lõpetajad

12. klass: esireas (vasakult) Triinu Jürisoo , Hanna Jõgila, Kaitel Keks, klassijuhataja Margit Kuldvee, Catleen
Koort, Lisandra Pekkenen, Martha Läänemägi, Mia Marta Olonen, Kristin Ojasaar, Lisette Luik, keskel (vasakult) Bren-Sören Kopamees, Karol Keelmann, Eliise Riimand, Stella Kuuskmann, Nele Väljataga, Mirjam Hiiekivi, Marii Kaljulaid, Annabel Seen, Regiina Nikker, Andero Jasson, tgareas (vasakult) Jakob Laiv, Gregor
Siim
Kokk, Siim Pass, Karl Markus Kõrm, Oliver Sepp, Martin Voit, Markus Lepik, Jasper Laus, Markus Madi.

 KLASSID
12. KLASS
1. Mirjam Hiiekivi
2. Andero Jasson
3. Hanna Jõgila
4. Triinu Jürisoo
5. Marii Kaljulaid
6. Karol Keelmann
7. Kaitel Keks
8. Gregor Kokk
9. Catleen Koort
10. Bren Sören
Kopamees
11. Aleks Kris Koppel
12. Stella Kuuskmann
13. Karl Markus Kõrm
14. Jakob Laiv
15. Jasper Laus
16. Markus Lepik
17. Lisette Luik
18. Martha Läänemägi
19. Markus Madi
20. Regiina Nikker
21. Kristin Ojasaar
22. Mia Marta Olonen
23. Siim Pass
24. Lisandra Pekkenen
25. Eliise Riimand
26. Annabel Seen
27. Oliver Sepp
28. Martin Voit
29. Nele Väljataga

9.A KLASS
1. Mart Hannus
2. Säsil Inno
3. Aron Jasson
4. Maria Jürisoo
5. Robert Kompus
6. Endri Laagriküll
7. Markus Mikomägi
8. Elisabeth Palm
9. Mette Marta Pesti
10. Kristi Pihlak
11. Käroliis Pärna
12. Rassel Rohtla
13. Piret Schnur
14. Kermo Tamm
15. Triin Tilga
16. Kaur Tepper
17. Anna Võsokovski
18. Rene Võsokovski
9.B KLASS
1. Dylan Alexander
Patrick Bowman
2. Karmen Kalbus
3. Kätlin Kopli
4. Isabelle Kornak
5. Kaur Kruve
6. Melissa Marii Leima
7. Kristofer Luik
8. Katrin Läänmäe
9. Marta-Miia Melsas
10. Georg Robert

Mikkor
11. Anett Mäesalu
12. Riho Nelk
13. Õnne-Mari Olev
14. Pille-Riin Perv
15. Priscilla-Gabrielle
Poom
16. Kermo Sutt
17. Miina Tiganik
18. Karl Tuisk
19. Jon Egert Vilkis
20. Ander Vokk
9.C KLASS
1. Anette Almazov
2. Marten Arro
3. Gregor Heinsalu
4. Oskar Hurt
5. Mattias Kalvik
6. Markus Koor
7. Lisette Kosemaa
8. Tõnis Laikask
9. Ander Leet
10. Lennart Luik
11. Mia-Mari Mikomägi
12. Nora Männilaan
13. Grete-Ly Nurmberg
14. Racheli Ojavee
15. Agathe Purge
16. Simon Saska
17. Robin Sisas
18. Robert Suislep

19. Elin Taim
20. Anna-Maria Tamme
21. Sander Täht
22. Kaupo Uudre
23. Robin Õunamägi
9.D KLASS
1. Markus Brenner
2. Jeteli Kaasik
3. Anette Kaja
4. Rikko Kallus
5. Rasmus Kasemaa
6. Kirsika Kütsen
7. Saskia Leht
8. Janar Leinberg
9. Mona Maandi
10. Marii Metsamaa
11. Iris Mill
12. Romek Männiste
13. Mihkel Paloots
14. Marten Raag
15. Robin Rajasalu
16. Jan-Eric Reintal
17. Kristiana Säkk
18. Merilyn Toks
19. Johanna-Adeele
Uibo
20. Lovisa Vaatsep
21. Kalmer Vain
22. Karl Vain
23. Mia Väljataga

Vaikna

Kiili vallarahva 15. sportmängud
 Kiili vallarahva 15. sportmängude seitsmes ala – rannavolle
– toimus 5. juunil, Kangru rannavolle väljakutel. Korraldaja
Andrese võistkond. Väljakul korraga üks mees ja naine, ehk segapaar. Osales 13 võistkonda.
Mängiti üks geim 21 punktini.
A-alagrupi võitis võistkond
Päikesemajad. Teise koha ehk
poolfinaali pääsu eest kogusid
nii Lähtse, Kiili VaVo kui ka Luige-Sausti võrdselt punkte, kuid
tänu omavaheliste mängude
punktide vahele saavutas alagrupis teise koha Lähtse võist-

kond, kolmanda koha saavutas
Luige-Sausti ja neljanda koha
Kiili VaVo. Viienda koha saavutas kolme võidu ja kolme kaotusega Kangru, kuuenda koha ühe
võidu ja viie kaotusega Kiili 1
võistkond ja seitsmenda koha
saavutas kõik mängud kaotanud
Sõmerlased võistkond. B-alagrupi võitis täiseduga ehk viie
võiduga Andrese võistkond.
Rannatennis
Kaheksas ala – rannatennis
– toimus 26. juunil ning samuti Kangru rannavolle väljakutel.

HARJU RAJU
PATRULLVÕISTLUSE
AVALIK PUNKT
13. august 2022 Kurissaare karjäär Voosel
Võimalus tulla vaatama,
kaasaelama ja ergutama tublisi
Põhja maakaitseringkonna naisi ja kodutütreid
kes on asunud rajale juba 12.08 õhtul.
Tule ise ja võta sõber kaasa.
KÜSIMUSTE KORRAL KIRJUTA
JAANIKA.KUTSAR@NAISKODUKAITSE.EE

NAISKODUKAITSE
HARJU RINGKOND

Korraldaja Kangru võistkond.
Väljakul korraga üks mees ja
naine ehk siis jällegi segapaar.
Osales 12 võistkonda. Mängiti
kahes alagrupis ja kõik kohad
mängiti välja.
A-alagrupi võitis kõik viis
mängu võitnud Vaela spordiselts, teise koha saavutas nelja
võidu ja ühe kaotusega Andrese võistkond, kolmanda koha
kolme võidu ja kahe kaotusega
Kiili VaVo, neljanda koha kahe
võidu ja kolme kaotusega Kangru, viienda koha ühe võidu ja
nelja kaotusega Kiili 1 võistkond
ja kuuenda koha kõik mängud
kaotanud Äärekad võistkond.
B-alagrupi võitis samuti kõik
viis mängu võitnud Nabala-Paekna võistkond, teise koha saavutas nelja võidu ja ühe
kaotusega Kiili 2 võistkond, kolmanda koha kolme võidu ja kahe kaotusega Luige-Sausti, neljanda koha kahe võidu ja kolme
kaotusega Sõmerlased, viienda
koha ühe võidu ja nelja kaotusega Lähtse ja kuuenda koha
kõik mängud kaotanud Päikesemajad võistkond.
Esimeses poolfinaalis võitis
Vaela spordiselts 6:2 Kiili 2
võistkonna ja teises poolfinaalis Nabala-Paekna 6:0 Andrese
võistkonna. Järgnesid kohamängud – 12. koht Äärekad (Stella
Tomingas, Toivo Tomingas), 11.
koht Päikesemajad (Eliise Eha,
Sven Kassatik), 10. koht Kiili 1
(Mari-Liis Ladvik, Paavo Ladvik), üheksas koht Lähtse (Marit Kaur, Imre Aljas), kaheksas
koht Sõmerlased (Helen Karu,
Marek Agar), seitsmes koht
Kangru (Laura-Liisa Volt, Veljo
Volt), kuues koht Kiili VaVo
(Merje Einmann, Mikk Rannik),
viies koht Luige-Sausti (Laura
Viiroja, Raul Martin Maidvee).

Kiili rannavolle esikolmik.

Mängus kolmandale ja neljandale kohale võitis Andrese võistkond (Kersti Rost, Alo Lengert)
6:5 Kiili 2 võistkonda (Marit
Laidroo, Kristo Meius) ning finaalmängus võitis Nabala-Paekna võistkond (Hannah Toomjõe,
Lauri Arumeel) 6:3 võistkonda
Vaela spordiselts (Jane Taaber,
Rain Sinimaa).
AS Estko poolt välja pandud
eriauhinnad võitsid Hannah
Toomjõe ja Lauri Arumeel (Nabala-Paekna). Täname ala korraldajaid – Kangru võistkonda –
Andra&Merje&Veljo.
Kettagolf
Üheksas ala – kettagolf – toimus 17. juulil Kurna DiscGolfiPargis. Korraldaja Nabala-Paekna võistkond. Võistkonnas kaks

Erakogu

meest ja naine. Mängiti üks ring
(18 korvi) ja liideti kolme võistkonna liikme visatud visked
kokku ehk kes tegi kõige vähem
viskeid oli võitja.
Osales 13 võistkonda. Võitjana väljus Lähtse küla võistkond
(Nelli Licht, Kristjan Leol, Marek Tammine) 153 viskega. Auhinnalise teise koha 157 viskega saavutas Maksimaa võistkond
(Maarja Noormets, Heitti Randkivi, Marvin Mardiat) ja tubli
kolmanda koha saavutas 161
viskega Nabala-Paekna võistkond (Hannah Toomjõe, Henrik
Härma, Priidu Kodar).
Senise üheksanda alaga on
esikoha saavutanud kaheksa
võistkonda ja esikolmiku kohti
on ette näidata 11 võistkonnal.
Järgmine ala – köievedu (ne-

 PAREMUSJÄRJESTUS
TULEMUSED PEALE
ÜHEKSANDAT ALA
1. Lähtse
2. Päikesemajad
3. Luige-Sausti
4. Kiili 2
5. Kiili 1
6. Sõmerlased
7. Maksimaa
8. Vaela spordiselts
9. Äärekad
10. Andrese
11. Kangru
12. Nabala-Paekna
13. Kiili gümnaasium
14. Kiili VaVo
15. Metsanurga

95 p
93 p
93 p
85 p
84 p
75 p
75 p
68 p
67 p
63 p
62 p
60 p
56 p
54 p
14 p

li naist + üks mees) – toimub 7.
augustil Nabala jaanitule platsil, korraldaja Sõmerlased võistkond. Algus kell 11.00. | KL

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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Kui kolmest kuust sai tantsides 20 aastat
 „Tulin kolmeks kuuks, aga
olen jäänud aastateks. Tantsurõõmu, mis need aastad andnud
on, ei oska aga keegi kokku arvata.“
Nii kõneleb Kiili vallas rohkem kui 20 aastat rahvatantsijaid tantsupidudele viinud tantsujuht Triin Aas. Vanavanemate maile kolinud leigari kutsus
Kiili tantsu õpetama toonane
rahvamaja hing Antonida Kauber.
„Tol ajal tegutses Kiilis vaid
tantsumemmede rühm Laine
Kahu juhendamisel. Kolhoosi
ajal tegutsenud nais- ja segarühm olid ammu lõpetanud,
lasterühm laiali minemas, sest
juhendaja läks lapsepuhkusele.
Antonida siis ütles, et asenda
juhendajat need mõned kuud,“
räägib tantsujuht algusest Kiilis.
Kiilitari sünd
Tulekul oli suur tantsupidu
„Las jääda ükski mets“. Antonida üleskutsel saime kokku rühmajagu naisi, et viimasel hetkel
tantsupeo reele hüpata. Kiiresti oli rühmale nime tarvis. „Nähes naiste siluette kaunites Kihelkonna rõivastes, oli selge –
Kiilitar!“ meenutab tanstuõpetaja esimese tantsurühma asutamist. Lisaks tantsivad tema juhendamisel Kiilis veel segarühm
Kiili Keerulised ja Laine Kahult
päritud eakate rühm Ago ja
Memmed uue nimega Ago ja
Mummu-Liine. Kõik Triin Aasa
rühmad harjutavad Kiili Rahvamaja katuse all ja toel.
Kiilitaris tantsivad naised vanuses 30+, aga näiteks Piia Laanemets, Tiiu Luup ja Krista Nikkari on rühmas tantsinud päris
esimesest trennist peale. „Tantsija on alati noor,” naerab tantsuõpetaja Triin Aas.
Nii Kiilitarid kui segarühm
Kiili Keerulised on kogenud
tantsupidudel esinejad, osaletakse nii üleriigilistel kui Harjumaa pidudel ja võistutantsimistel, aga kindlasti keerutatakse
jalga ka oma kodusel Paekna
tantsupeol. Segarühma mehed
on osalenud Rakveres meeste
tantsupidudel, nii ka selle aasta juulis.
Tantsitud on mitmetel pidudel ja festvalidel väljaspool Eesti piire. „Maailma me just vallu-

Võistkond Aga Miks? koosseisus Lennart Luud, Ralf Saarmets ja Mikkel Reinola.

Erakogu

Tantsurühm Kiilitar Jõgeval, naiste tantsupeol „PereLugu“.

Robokaru põnev kool

Tantsujuht Triin Aas koos rahvatantsijast tütre Helli Aasaga.

tanud ei ole, aga lähiriigid on läbi tantsitud,“ räägib tantsuõpetaja Aas. Kaugeim geograafiline
paik Kiilitarile on Frankenberg
Saksamaal, Kiili Keeruliste nime all jõudsime aga lausa Californiasse USA-s.
„Eakate rühmaga on raskem
suurele peole minna, ei saa rühma kokku, sest Kiilis pole eakaid
inimesi, kõik on noored,“ naerab Triin Aas. Seda suurema lustiga tantsivad Kiili memmed-taadid kohalikel pidudel.
Kus tantsijaid, seal ka toetajaid
Kui on rahvatants, peavad
olema ka rahvariided. Nii on see
alati olnud. Kiilitari kaunid Saaremaa Kihelkonna rahvarõivad
on pärandus sügavast nõuka
ajast – õmmeldud aastal 1978.
Neid kandsid kohaliku kolhoosi „Rahva Võit“ tantsijad 1980.
aastal Olümpiaregati avamisel
Tallinnas.
„Seda haruldast pärandit
nüüd kannamegi,“ muheleb
tantsujuht, „praavitame kuskilt
natuke ja jälle tantsime!“
See rahvariie näeb kena ja
uhke välja küll, aga ei esinda
paikkondlikke traditsioone. Kii-

Erakogu

li on ajaloos kuulunud ikka Jüri
kihelkonna alla. „Meil ongi
omad, Jüri kihelkonna riided
valmimas, oleme nendega ka
tantsinud. Aga suurtel pidudel
käime ikka saarlaste rõivaga,“
kõneleb tantsujuht.
Tantsu harjutatakse kord nädalas, kaks tundi ühtejutti ja
siis, enne suuremaid esinemisi,
võetakse pühapäev lisaks, pool
päeva korraga.
„Püüame lati alt mitte läbi
joosta. Tahan, et kõik minu rühma naised peale selle, et nad
hästi tantsivad, ka ilusad, esinduslikud välja näeksid,“ ütleb
Triin Aas oma kreedo.
Ise on ta koos abikaasaga
tantsijateks Tallinnas. „Tallinnas makstakse trenni eest päris
korralik summa,“ ütleb rahvatantsija. Kiilis maksab vald aga
nii treenerile tasu kui ruumide
rendi, on toeks peosõitudel ja
rahvariiete soetamisel.
„Rahvatants on ideaalne
sport, toob esile tantsija vaimsuse ja annab hingeliselt palju,“
ütleb Triin Aas põhjuse, miks
terve nende pere rahvatantsu
tantsib ja miks ta alati naeratavana tantsutundi läheb. | KL

 Meie ümber kiirelt muutuvas
maailmas on lastele hariduse
andmine keeruline, kuna paljusid neid ameteid, mida praegu
1. klassi astuvad noored tegema
hakkavad, ei ole veel olemas.
Aga kindlasti on need uued töökohad seotud programmeerimise ja robootikaga. Seda näeme
kasvõi oma valla poes, kus müüja asemel suhtleme kaupade
eest makstes robotiga.
Häbenema me ei pea
Noorte mitmekülgset huviharidust on Kiili vald ikka toetanud, toetades ka noorte informaatikaõpet Robokaru Robootikakoolis, kompenseerides lastevanematele osaliselt huvikooli tasu. Sel aastal lõpetasime
edukalt juba 7. robootikahooaja
ja oma robootikuid ei pea Kiili
vald häbenema.
Robootika huvikoolis paneme põhirõhu mehhaanika ja
programmeerimise põhialuste
omandamisele ning loogilise
mõtlemise arendamisele, lisades sinna juurde individuaalsema lähenemise projekti ja rühmatöödesse. Selle käigus saavad
lapsed tundides selgeks paarija grupitöö, oskavad arvestada
naabriga, õpivad oma ideid teistega jagama. Samuti luuakse
seosed koolis õpitu ja reaalelu
vahel, et noored mõistaksid, kus
koolis õpitut kasutatakse. Seeläbi kinnistatakse kooli õppekavas õpitavaid teemasid. Robootika sobib hästi ka õpiraskustega lastele, sest siin toimub õpe
läbi mängu ning teadmised kinnistuvad kergemini.
Kiili vallas toimub robootika
õpe vanuseastmete kaupa ning
kasutuses on kõik kaasaegsed
Lego robotid: WeDo, Spike Prime, Spike Essential ja Ev3. Tasemed on määratud vastavalt
Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekavale. Selleks, et edukalt lõpetada Robokaru Robootikakooli, on vaja läbida seitse taset ja

jätkata saab nö jätkuõppes.
Esimese tutvuse robootikaga
saab teha juba lasteaias, kuid
põhiõpe algab 1. klassis.
1.–2. klass alustab baasõppega, kus tutvutakse robotite põneva maailmaga ja õpitakse
seostama reaalaineid reaalse
eluga. 3.–4. klass liigub edasi
järgmise roboti juurde ning ka
ülesanded, mida vaja täita,
muutuvad keerulisemaks. Alates viiendast klassist võtavad
noored osa juba poole aasta pikkuse ettevalmistusajaga First
Lego League võistlusest, mida
võib pidada robootika olümpiaadiks. Samas saab robootikakooliga liituda ka otse näiteks
kolmandale kursusele tulles. Siis
saab laps eelnevate aastate
teadmised kiiremini kätte.
Meie tulemused
Kiili valla edasijõudnute
meeskonnad, kus osalevad mõned juba väga staažikad robootikud, saavutasid läbi aegade parima tulemuse just First Lego
League võistlusel. Esmalt saadi
ülevaate selle aasta teemast,
milleks oli logistika ja transport.
Igal meeskonnal on kohustus
leida teema lõikes mingi probleem, mis tuli innovaatiliselt lahendada. Selleks käisid noored
külas Omniva pakendikeskuses
ning kohtusid videosillal Starshipi pakirobotite ehitajatega.
Noored meeskonnast Aga
Miks? (Lennart Luud, Ralf Saarmets ja Mikkel Reinola) valisid
probleemiks pakendite taaskasutamise, disainides ka vastava
uuendusliku paki. Samuti kontakteeruti sarnast toodet arendava firmaga Prantsusmaal ning
külastati ka oma valla ettevõtet
AS Effekt, kus Heiki Mikomägi
tutvustas noortele võimalusi
toota pakendeid klaaskiust.
Veidi noorem meeskond Nameless Dudes (Ragnar Tarend,
Rasmus Matiisen, Kristjan Kalvet) valis teemaks jäätise trans-

pordi, ning kontakteerus nii Balbiino kui LaMuu jäätisetootjatega, kellele tutvustasid oma
tööd ja innovaatilist lahendust.
Esimest aastat võistlev meeskond „Smily Face“ (Lauri Leosk,
Johannes Paap ja Rasmus Kassatik) uuris aga Kiek In De Köki
kohviku logistilisi probleeme.
Finaalikogemusega Aga
Miks? saavutas robotimängus
29 meeskonna hulgas auhinnalise 4. koha ning lisaks saadi ka
innovatsiooniprojekti teise koha karikas. Nameless Dudes sai
21. koha.
Väiksemad ka tublid
Kevadel said ka väiksemad
robootikud oma töid esitleda. 6.
mail, kui koolis toimus emadepäeva üritus, korraldas Robokaru Robootikakool First Lego Leaque (FLL) Explore näituse. See
on rahvusvaheline näitus, mida
korraldatakse maailma 60 riigis
ning igas riigis valitakse üks
võistkond, kes esindab oma
maad ülemaailmsel näitusel.
Laste ettevalmistus kestis
pea kuu aega ning selle jooksul
pidid lapsed valima välja ühe
kindla transporditava toote, selle transpordiahelat uurima ja
püüdma seda võimalusel paremaks teha. Lisaks tuli antud teemal ehitada oma „minimaailm“
mis visualiseeris transporditava teekonna.
Selle aasta näituse teema oli
kaupade transport. Näitusel
esitleti kolmes erinevas vanuseastmes kaheksa projekti. Lapsed uurisid, kuidas jõuavad jänestele söögiks porgandid, kuidas nafta jõuab puurtornist bensiinijaama või tehasest arvutid
meile koju.
Päevast said osa paljud algklasside ja põhikooli lapsed, kes
näituse ajal kooli fuajeest läbi
käisid. Palju õnne kõigile tublidele robootikutele ja kohtume
taas sügisel! | Liia Tammes, Robokaru Robootikakooli direktor

Elektrilevi Elektrivõrkude Koolituskeskuse ehitushange
on üleval tähtajaga 09.08.2022
 Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriosakonna vanemteaduri Renee Puusepa kommentaar. „Tänu Elektrilevile oleme nüüd sammu
lähemal jätkusuutliku, ringmajanduslikke alustõdesid järgivale projekteerimis- ja ehituskultuurile. Selliseid musterlahendusi on vaja, et ühendada hoonete kavandamine nende tootmise ja rajamisega. Modulaarsed mustermajad on tavapäraste, platsil ehitatud
hoonetega võrreldes kvaliteetsemad, keskkonna- ja inimsõbralikumad – nutikal rakendamisel ka taskukohasemad.“ | KL
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SA Kiili Varahaldus ootab
oma meeskonda
hooldustehnikut!!
Ootame oma meeskonda hooldustehnikut, kelle
ülesandeks on remondi- ja hooldustoimingute ning
väliste heakorratööde teostamine Kiili gümnaasiumis,
lasteaias, rahvamajas jt Kiili valla objektidel.
Ootused kandidaadile
• omad tehnilist taipu ja
oskad käsitleda tööriistu,
• soovid tööalaselt
areneda ning tahad
sellesse panustada,
• oled hea suhtlemisoskuse ja positiivse
ellusuhtumisega,
• oled kohusetundlik ja
aus,
• omad B-kategooria
juhilube.

Omalt poolt pakume
• huvitavat ja
vaheldusrikast tööd,
• stabiilset töötasu,
• kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid,
• suurepärast ja toetavat
töökeskkonda,
• väljaõpet kohapeal,
• võimalust osaleda kohaliku elu edendamisel.

Tööle asumise aeg kokkuleppel
Tööaeg täistööaeg
Asukoht Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Kandideerimiseks ja lisainformatsiooni saamiseks võta
meiega julgesti ühendust!
Lisainformatsioon
Telefon 5303 9893
E-post info@kiilivarahaldus.ee
Aadress Nabala tee 2A,
Kiili alev, Kiili vald, 75401
Harjumaa

Tark pühib suvel!
Soojust kodudesse soovib
Teie korstnapühija!
info@akorsten.ee
tel 5648 3971

TEOSTAME EHITUSJA REMONDITÖID:
- katused,
- vundamendid,
- terrassid;
- eramute ja saunade
täislahendused.
VÕTA ÜHENDUST
5345 6090 või
5664 8608,
info@margoo.eu

Höövelmaterjal Saematerjal
Voodrilauad Terrassilauad
Voodrilaudade Immutatud puit
värvimine
Veski 10, KIILI | E-R 8:00-16:30 | 526 0608 | rene@decowood.ee
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Info ja tellimine

51 36 999
ŝŶĨŽΛŬǇƩĞůĂĚƵ͘ĞĞ
ǁǁǁ͘ŬƺƩĞůĂĚƵ͘ĞĞ

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 30.06.2022 otsus nr 17 Kiili valla 2021.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 30.06.2022 otsus nr 18 Kiili alev, Ristiku tänav T5 katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu 30.06.2022 otsus nr 19 Kiili Vallavolikogu 25. november 2021 otsuse nr 37 „Kiili Vallavolikogu komisjonide liikmete kinnitamine“ muutmine.
VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISALASED KÜSIMUSED
24. MAI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 222 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saaruste tee 30, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 223 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saaruste tee 19, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 224 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kivilaari, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 225 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Pajuvälja, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 226 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) laiendamiseks Veenuse tn 29, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 227 Ehitusloa väljastamine ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks Paekna tee 14, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 228 Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu
detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
31. MAI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 237 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Õunaaia, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 238 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saaruste tee 27, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 239 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee ja kõnnitee): Kastani tee, Mägimänni tee, Pöögi tee , Nulu tee ja
Vaela kergliiklustee Vaela külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 240 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee ja kõnnitee) Tee nr 3040101 Sahkari tänav ja Välja tänav, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 241 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee ja kõnnitee) Välja tänav, Välja põik, Kooli tänav T2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 242 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee, kõnnitee ja kergliiklustee) Vanatoa tee, Suure-Sahkari tee, Vana-Altoa tee ja kergliiklustee, Lähtse küla.
7. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 251 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Kasemäe, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 252 Ehitusloa väljastamine ehitise (ridaelamu) püstitamiseks Vanatoa tee 13, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 253 Ehitusloa väljastamine ehitise (ridaelamu) püstitamiseks Vanatoa tee 9, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 254 Ehitusloa väljastamine ehitise (ridaelamu) püstitamiseks Vanatoa tee 7, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 255 Ehitusloa väljastamine ehitise (soojuspuuraugu) rajamiseks Nurmenuku tn 8, Kangru alevik.
14. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 265 Vaela külas Lepiku tee 29 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 266 Ehitusloa väljastamine ehitise ümberehitamine (puurkaev-pumpla) Kadaka tee 27a, Vaela küla.
21. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 273 Vaela külas Mareti kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 274 Ehitusloa väljastamine ehitise laiendamiseks Rooli tn 7, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 275 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Aia tn 10, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 276 Vaideotsus.
28. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 286 Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu
kehtestamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 287 Kiili alevis Karja tn 2A detailplaneeringu
koostamise lõpetamine.
5. JUULI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 296 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Uue-Abro, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 297 Ehitusloa väljastamine ehitiste (ridaelamute) püstitamiseks Välja tn 2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 298 Ehitusloa väljastamine ehitiste (ridaelamute) püstitamiseks Välja põik 2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 299 Ehitusloa väljastamine ehitiste (korterelamute) püstitamiseks Välja tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 300 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikela-

mu) püstitamiseks Ristiku tn 35, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 301 Ehitusloa väljastamine ehitise (katusealune) püstitamiseks Kullerkupu tn 10, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 302 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) lammutamiseks Nabala tee 14, Kiili alev.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
24. MAI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 229 Pajulille katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 230 Katastriüksuse jagamine, Sausti tee 17.
Vallavalitsuse korraldus nr 231 Katastriüksuse piiride muutmine, Vaela
tee 55 ,57, 57a ja 57b.
Vallavalitsuse korraldus nr 232 Valli tee T4 sundvalduse seadmine
Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 233 Sausti kergliiklustee T2, Nabala tee T1,
Vaela tee T1 ja Kurna tee T19 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 234 Kiili Vallavalitsuse 17.05.2022 korralduse
nr 220 „Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav // Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 235 Puuraugu asukoha kooskõlastamine
Mõisaküla tn 7, Mõisaküla.
31. MAI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 243 Kiili Vallavalitsuse 03.05.2022 korralduse nr 199 „Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kiili alevi soojatrass“ muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 244 Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine Pärtle A-24.
Vallavalitsuse korraldus nr 245 Ettekirjutuse nr 9-11.6/1-22 uus tähtaeg.
7. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 256 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Tammetalu, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 257 Puuraugu asukoha kooskõlastamine
Tammetalu, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 258 Korraldatud olmejäätmeveoga liitumise
kohustusest tähtajaline vabastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 259 Katastriüksuse jagamine, Aruste-Arbo.
Vallavalitsuse korraldus nr 260 Katastriüksuse jagamine, Tõnise.
Vallavalitsuse korraldus nr 261 Toomkivi tänav, Toomhansu tänav,
Toompihla tänav T2, Kergliiklustee T11 ja Karja tänav T2 sundvalduse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
14. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 267 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Pajuvälja, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 268 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Opmani tee T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 269 Kiili Vallavalitsuse 23.11.2021 korralduse
nr 537 „Katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine, Olevi tänav //
Sangari tänav // Sulevi tänav, Küttimi tn 11, Olevi tn 1, Olevi tn 2, Olevi
tn 32, Sulevi tn 10, Sulevi tn 11 ja Sulevi tn 14“ muutmine.
21. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 277 Kergliiklustee T49 ja Kergliiklustee T50
sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 278 Kergliiklustee T7, Kergliiklustee T8,
Kergliiklustee T9 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 279 Katastriüksuse jagamine, Niine.
Vallavalitsuse korraldus nr 280 Hajaasustuse programmi projektide
kaasrahastamine 2022.a.
Vallavalitsuse korraldus nr 281 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Pikamäe tee 7, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 282 Riigihanke „Harku, Saue, Saku ja Kiili
valdade kliima- ja energiakava“ korraldamine ja volituse andmine riigihanke korraldamiseks.
28. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 288 Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav
// Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 289 Vanaveski katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 290 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Toomkivi tänav, Toomhansu tänav, Toompihla tänav T2 ja Kergliiklustee T11.
Vallavalitsuse korraldus nr 291 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Sillaotsa, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 292 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Uue-Aasa, Kiili alev.
5. JUULI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 303 Kiili Vallavalitsuse 17.05.2022 korralduse
nr 219 „Katastriüksuste jagamine, Lagemaa tn 1 jaIlbapõllu tn 1“ muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 304 Kiili Vallavalitsuse 03.05.2022 korralduse nr 199 „Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kiili alevi soojatrass“ muut-
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mine.
Vallavalitsuse korraldus nr 305 Möldri kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 306 Maa riigi omandisse jätmine, Piiritaja.
Vallavalitsuse korraldus nr 307 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Tuule tee 1, Sõmeru küla.
MUUD KÜSIMUSED
31. MAI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 247 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Kiili Tänavahoki 2022“.
Vallavalitsuse korraldus nr 248 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Rahvusvaheline koertenäitus „Eesti Võitja 2022““.
Vallavalitsuse korraldus nr 249 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Kiili Pizza Lastekaitsepäev“.
Vallavalitsuse korraldus nr 250 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Luige vanavara- ja käsitöölaat“.
7. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 262 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Laste jooksumaraton koos Pipiga“.
Vallavalitsuse korraldus nr 263 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Skoda MTB kolmapäevakud“.
Vallavalitsuse korraldus nr 264 Reklaami paigaldamise luba.
14. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 272 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Rahvuslik koertenäitus“.
21. JUUNI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 284 Volituse andmine Kiili valla esindamiseks MTÜ-s Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.
Vallavalitsuse korraldus nr 285 Evakuatsioonikohtade määramine.
5. JUULI 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 313 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Koduaia kontserdid Karukella tänaval“.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.


24.05.2022 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 228 KANGRU ALEVIKUS TÕNUMARDI II KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE.
Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu algatamine toimus 8.02.2005 aastal Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 45 (algatamisest möödunud aeg – 17 aastat).
Menetluse lõpetamine tähendab, et kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering kehtestada või mitte. Seega
ei tähenda sätte sõnastus, et detailplaneering tuleb ilmtingimata kehtestada. Detailplaneeringu koostamise lõpetamisel võib tugineda ka
menetluse lõpetamise sätetele PlanS § 129, milles on välja toodud, et
planeeringu koostamise korraldaja võib otsustada detailplaneeringu
koostamise lõpetamise, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis
välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub
detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamise korralduse eelnõu (18.03.2022
kiri nr 8-1/1125-5) edastati puudutatud isikutele e-tähtkirjana. Omniva
väljavõtetelt on näha, et puudutatud isik on teate kätte saanud. Meelis
Arumeelele edastati kiri nr RD190092575EE 21.03.2022 kell 10.38 ja
kättetoimetatud on see 22.03.2022 kell 08.57.
Tuginedes PlanS § 129 lõikes 1 punktis 1 sätestatule (detailplaneeringu
koostamise võib lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud,
mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik
keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest) ja punktis 4 (detailplaneeringu koostamise
võib lõpetada, kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude
hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna) lõpetab Kiili Vallavalitsus
Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu menetluse.
VAELA KÜLAS LEPIKU TEE 29 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 04.–25.07.2022.
Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hendrikson & Ko, töö nr
21004062. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 10,4 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja Lepiku I kinnistu detailplaneering
(DP0130).
Detailplaneeringu eesmärk on Vaela külas Lepiku tee 29
(30401:001:1428) kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine ning
sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Kavandatud on üldkasutatava sihtotstarbega krunt (pos. 1), millel on ette nähtud pakendimahutite plats. Hoonestust ei ole ette nähtud. Planeeritud pos 2 on elamumaa krunt, määratakse eitusõigus ühe kuni kahekorruselise elamu ja
ühe abihoone ehitamiseks. Planeeritud pos 3 on transpordimaa krunt,
millele on ette nähtud jalgrada Lepiku tee ja Väljamäe tee vahel. Ka-

vandatud kruntide ehitusõiguse näitajad on esitatud kruntide ehitusõiguse ja piirangute tabelis põhijoonisel. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9 m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind on kuni 300 m2. Parkimisvajadused lahendatakse krundi piires.
Ligipääs moodustatavale elamumaa krundile Lepiku teelt. Vaela külas
Lepiku tee 29 detailplaneeringu lahenduse joonis on esitatud lisas nr 3.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame ajavahemikus 04.–25.07.2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla
geoinfosüsteemis EVALD.
21.06.2022 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 273 VAELA
KÜLAS MARETI KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsus tegi 14.06.2018 kirjaga nr 8-1/2409-9 järelepärimise
detailplaneeringu taotlejale Taavi Sepp planeeringumenetluse jätkamise soovi kohta ja teatas, et huvi puudumise korral planeeringu menetlus lõpetatakse. Taavi Sepp vastas Kiili Vallavalitsuse kirjale 02.07.2018
(kiri nr 8-1/2409-10), milles avaldab soovi planeeringu menetlust mitte
lõpetada, kuna soovib jätkata detailplaneeringu koostamisega.
Kuna Kiili Vallavalitsusele pole alates 02.07.2018 esitatud mitte ühtegi
detailplaneeringu materjali menetlemiseks ja olemasolevate materjalide põhjal pole Kiili Vallavalitsusel võimalik detailplaneering kehtestada,
siis ainuke võimalus täita seaduses esitatud tähtaega on detailplaneeringu menetlus lõpetada. Kiili Vallavalitsus edastas 18.03.2022 kirjaga
nr 8-1/2409-11 detailplaneeringu taotlejale Taavi Seppale detailplaneeringu menetluse lõpetamise eelnõu e-tähtkirjana (RD190092589EE).
Omniva väljavõtetelt on näha, et puudutatud isik on teate kätte saanud
(22.03.2022 18:48). Taavi Sepp pole eelnõule oma arvamust esitanud.
Otsus tugineb ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse § 1 lõike 4 (enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 1.07.2018) ja planeerimisseadustiku § 129 lg 1 alusel (detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus). Kiili Vallavalitsusele pole alates
02.07.2018 esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks ja olemasolevate materjalide (2014. aastal vastuvõetud) põhjal
pole võimalik detailplaneeringut ellu viia.
28.06.2022 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 286 KIILI
ALEVIS UUE-AASA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE.
Detailplaneeringu on koostanud OÜ Kompro, töö nr T – 2375.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 10,2 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on Kiili alevis Uue-Aasa kinnistu jagamine ja
ehitusõiguse määramine ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga moodustatakse rohevõrgustiku alast väljapoole jäävale alale kolm üksikelamu krunti ja üks transpordimaa krunt
ning üks maatulundusmaa krunt rohevõrgustiku alale. Üksikelamu
krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni
9 m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300 m2. Ligipääs lahendatakse kooskõlas
koostatava Priidu maaüksuse detailplaneeringuga (DP0207) läbi Aasa
kinnistu (30401:001:1460) moodustades selleks tee jaoks eraldi katastriüksuse. Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
28.06.2022 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 287 KIILI
ALEVIS KARJA TN 2A DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE.
Alates 22.12.2020 pole Kiili Vallavalitsusele esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks. Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kiili valla üldplaneeringu kohaselt paikneb
planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kiili valla üldplaneeringu järgselt on Karja tn 2A detailplaneeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks haljasala ja parkmetsaala (HP). Planeeringu
eesmärk on vastuolus Kiili valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi
pole sinna lubatud elamuid planeerida. Alates 01.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 129 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, kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise
lõpetamiseks või kui planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt
koostamise käigus. Otsus tugineb PlanS § 129 lg 1 punktile 4, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui planeeringu
koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude
kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid
ei kanna.
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Elle Kurmiste
Uno Sirel
Tiit Kõuhkna
Anni Soosaar
Aime Valdna
Viivi Laidla
Asta Rajasaare
Biruta Botva
Malle Lainela
Aleksander Oskar
Ellen Rööp
Aet Tammerik
Boriss Izotov
Natalja Izotova
Ene Mäe

SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS
92
91
90
90
90
87
84
83
83
83
82

Nelli Toater
Ants Veskimäe
Leili Allik
Linda Kukk
Voode Kööp
Nina Komarova
Tamara Juursoo
Üllar Hiiekivi
Valdur Suits
Vello Suits
Võido Rahula

In Memoriam

TETIANA
ANDRONOVA
01.12.1948–28.05.2022

In Memoriam

HELME KASK
28.05.1938–13.06.2022

In Memoriam

MARGARITA
NÕMM
22.04.1936–21.06.2022

kaotuse puhul.

Läks viimsele teele,
üks tugev hing.
Teda õrnalt kandis,
mahe tuuleke.
Elu, mis rändab edasi.
Head teed, head teed!

Kiili lasteaia töötajad

ELMAR IIDA

Südamlik kaastunne
Kristelile kalli

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

 PALJU ÕNNE

EMA

29.08.1933–11.07.2022

81
81
81
81
80
77
77
76
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65

Malle Gunjašin
Elmar Metsar
Elmi Tiismus
Helgi Väljataga
Mare Uustal
Kaljo Arro
Lia Kõuhkna
Vladimir Skalyzhenko
Alinchan Fatakhov
Mare Kaarus
Elvi Leosk
Maire Matis
Hubert Märska
Marju Rühka
Krista Tauts
Sergei Agu
Raino Arak
Mare Oad
Lilia Pink
Svetlana Popko
Toivo Reiljan
Svetlana Stepuk

MEIE VALDA SÜNDISID
• 22. mai Laura Haugas, palju õnne, Kerly Kariste ja Ülari Haugas!
• 23. mai Adelle Parksepp, palju
õnne, Jane Tisler ja Rainer Parksepp!
• 27. mai Joosep Vainomees, palju õnne, Maivi ja Tõnu Vainomees!
• 31. mai Luna Kaugeranna, palju
õnne, Aire Simmo ja Kristo Kaugeranna!
• 3. juuli Leon Männilaan, palju
õnne, Raili Pallav ja Eemeli Männilaan!
• 8. juuli Mariel Teidla, palju õnne,
Liisi Tomingas ja Argo Teidla!

In Memoriam

RAUL JÕENURM
25.03.1947–29.05.2022

In Memoriam

SILVIA
ROOSAAR
20.02.1926–19.06.2022

In Memoriam

ELARI AARDE
15.07.1988–28.06.2022

In Memoriam

ELMAR IIDA
29.08.1933–11.07.2022
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Vastanute
vahel loosime välja
Kiili sõba. Vastused
saata xx. xxiks
ristsona@kiilivald.ee.

KUU
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...SÕNA
(SUBSTANTIIV)
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VEEKESKUS

50.

ESTONIAN
SECURITY
SERVICE

HELILOOJA
SUUR RUUM

...-KIRI

ISSILE
KUULUV
TALU

KAHESUGUSELT

LEHK
SÕIDUK
KÄRPLANE

ANSAMBLIT
KIILITARID
JUHENDAB
20 AASTAT
... ...
KÕUTS
TORNVILJAHOIDLA

KAUGEMAL

...SAMMAS

KÄHKU

AIALILL
KÜLGETÕMBAV,
LIGIMEELITAV

SILMUSEGA
NÖÖR LOOMADE PÜÜDMISEKS
LIPP

AAFRIKA
LIIT

ISA VEND

2 × TÄHT
TIHUMEETER

VÄLJAK

VÄIKE
KRUUS

NEER
(LADINA K.)

KALLIS

...
KRONOR

OKAY

LÜHIKE
MUUSIKATEOS

VERETÖÖ

ENDINE-

GRAMM

RAHAKOTT

LENNUNDUSEGA
TEGELEJA

KELVIN

USA
OSARIIK

TANTSUPLATSIL
ON
ANSAMBEL ...

KÜSISÕNA

NÕU
POETESS
(1883–1980)

KÜLATÄNAV

NAISENIMI

MAGAMISKOHT

OHMU

AJAÜHIK

JOONLASTE
ESIISA

SPORDIKLUBI

ASTAAT

JÄRJEST.
TÄHED

ANTIMON

ITAALIA
MAAKOOD

KOMPANII

MEES
(LADINA K.)

TRAGI, KÄBE

VÕIDUSÕIT

ARVUTI
VÄLJUNDSEADE

LAULJA

ASETSEMISVIIS

OHKAMINE

ROHTLA

ENO RAUA
TEOS

TÖÖRIIST

AMERICAN
METAL
MARKET

LAMEKAAN

AMPER

SAKSAMAA
MAAKOOD

LEKKIMINE
CARL
GUSTAF ...
MANNERHEIM

MILANO
JALGPALLIKLUBI AC ...

... JONG-UN
RÖNTGEN

EESTI
DRAAMATEATRI
NÄITLEJA
... PÄRN

MÕNI TEINE
HERCULE
POIROT
SEKRETÄR
MISS ...

PÕHJAEESTI PANK
POLIITILINE
RAHVAKOOSOLEK

JOOK

METROO

PÕSK

VEDIK

SEE,
KELLELE
MISKI
KUULUB

TÄHESÜSTEEM

PER
ANNUM

VANKRI
TELG
VÄÄVEL

KOHKUMUS

AAR

LAUPÄEV

EINSTEIN

REISIRONGIDE
OPERAATORFIRMA

MEEDIK

CIRCA

 ERAKUULUTUSED

MÜÜK
Müüa kinnistu, kaks maja (aastaringseks
elamiseks), talutehnika, kõrvalhooned,
segamets 4,3 ha, kataster 90202:002:
0013, Lääne-Virumaal, Simunamäe külas.
Tel 5665 1265

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Info tel 509 9598, www.pakhalupuu.
ee, pakhalupuu@gmail.com

Värvitud voodrilaua, põrandalaua,
tuulekasti-, terrassi- ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta. Tel
5373 1117, www.espuit.ee

Alumiiniumist teisaldatavate katuseredelite
valmistamine ja müük. Redelid ja töötasapinnad laos olemas. Transpordi tellijale
paigaldus tasuta! Tel 503 8628
Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevikus pakub
soodsalt immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal), soojustust
(vill ja Kingspan PIR'i), aiakaupu (varjualused, aiamööbel jpm). Pakume ka transporti.
Tel 5656 0096, www.ehitusoutlet.ee
Kütteladu24 – parim valik ja hinnad
pakitud küttematerjalil. Tel 520 2190
Küttepuude müük. Lühikesed tarneajad. Tel
5648 4838
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 konservikarbid, kaaned, kaanetajad,
roostevabad autoklaavid. Tel 506 8501
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Pakkuda ka võrkkotis
kuivi küttepuude tootmisjääke. Kojuvedu.
Võtame tellimusi vastu iga päev. Tel
522 7345, marek406@gmail.com
Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Metsakuiv okaspuu. Kogus alates 7
rm, transport hinna sees. Lisainfo ja
tellimine tel 5551 8498

Ostame Teie vana kasutatud aiatehnika, nt.
muruniiduk, murutraktor jms. Pakkuda võib
nii korras tehnikat, kui ka katkiseid.
Aiatehnika hooldus ja remont. Võta ühendust
tel 504 9838, OÜ Võtikmetsa,
www.votikmetsa.ee

Katuste süvapesu, remonttööd ja värvimine, fassaadide pesu ja värvimine,
akende pesu, veerennide puhastus, tänavakivide pesu. Töökogemus 11 aastat.
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee

Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. Tel
5896 1576

Korstnapühkija, tel 5333 0556,
www.korstnahooldus.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

OST
TEENUS
Igas seisus autode kokkuost ja ARKist
kustutamine. Pakkuda võib nii sõitvaid,
kalleid, kui ka romusid. Tel 5823 8310,
ostameautod.ee

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid,
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja
lihtsalt seisvaid. Järgi tulen puksiiriga
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt
maha võtan ise. Tel 5618 8671,
www.seisevauto.ee

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav. Pakkuda võib ka Vene autot. Kiire tehing,
arvelt mahavõtmine ja vormistamine!
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

Vanaraua äravedu, vana mööbli ja
kodumasinate äravedu. Autode ost.
Veoteenus/kolimine. Tel 554 7345

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

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

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

Liuguksed, garderoobid, köögid, hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075,
liuguksed@kallion.net

Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Viljapuude ja
hekkide lõikus. Väiketraktori teenused:
metsamaterjali kokkuvedu, tööd
frontaallaaduriga jms. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

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

Soovite müüa oma kinnisvara Tallinnas
või Harjumaal, helistage tel 5623 9904
ja lepime kokku tingimused

Reklaamipinna broneerimine ja teadete edastamine myyk@harjuelu.ee

Vanaraua tasuta äravedu: plekk, aiavõrk,
torud, pesumasinad, pliidid, mahutid,
tööriistad jne. Ise laadime, lõikame. Tel
5550 5017

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka www.ennustus.ee
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine. MTR
EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel
518 8889. Korstnapühkimine. Tel 522 1082
Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel
5557 9399
Korstnapühkimise teenus, nõuetekohane akt.
Tel 5553 8506, www.korstnakunst.ee,
info@korstnakunst.ee

Tel 522 1151, FB OÜ Nagusul, IG
@nagusulou, nagusul@gmail.com
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968
OÜ CKE Inkasso ostab ja menetleb võlanõudeid. Tel 5667 8555, vaata www.ckeinkasso.
ee
Pakun heina- ja rohumaade, teeäärte
niitmistöid. Tel 527 1184
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute
ümbruses. Helista ja küsi lisa tel 5399 3595
Pottsepatööd kõikjal Eestis. Tel 5554 3730,
www.tellipottsepp.ee

KES
TEEB
KAEVU?

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Garantii kolm aastat. Tel
5618 9517, joosep.sepp@mail.ee
Kutseline korstnapühkija puhastab küttesüsteemid! Vormistame ka korrektse korstnapühkimisakti. Tel 5664 6756, OÜ Korstnapuhastaja, vaata lisa www.korstnapuhastaja.
ee

Lühikesed
järjekorrad,
kiire teenindus!




Litsentseeritud korstnapühkija. Tel
5361 5567, www.kuldnekorsten.ee
Liuguksed ja riidekapid. Parimad hinnad.



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

