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Suvi võib olla ka kibe tööaeg
Kiili Varahalduse SA töömehed teavad, et siis kui enamik inimesi suvel
puhkab, on neil tegemist kõige rohkem.
Foto: Marko Tooming

Kiili Varahalduse hallata on
Kiili gümnaasium ja spordihall,
lasteaia majad, vallamaja, rahvamaja ning mõned hooned
veel. Nendes kohtades saab remontida ja ehitada kõige paremini siis, kui inimesi majas vähe. Ehk siis, kui haridusasutustes suvevaheaeg ja muudes majades suvepuhkuste aeg.
Kiili Varahalduse SA juhatuse liige Assar Kalvet ütleb, et tänavusel suvel oli rohkem tegemist kui eelnevatel aastatel.
“Suvi on üldiselt alati kiire, aga
sel aastal veel eriti, sest meie
haldusesse lisandus ka vallamaja ja tegemisi oli varasemast
rohkem,” selgitab ta.

Uue süsteemiga kohanemine ja selle
lõplik juurutamine
võtab natuke aega.

Arvestagem sügisel
väikeste liiklejatega!

Jalakäijale ja ratturile
Kindlasti tuleb rõhutada, et teed
ületades tuleb aeg maha võtta
isegi siis, kui on hirm, et võib
hiljaks jääda. Pahatihti arvatakse, et ülekäigurajale jõudnud jalakäijal on automaatselt eesõigus ja ta võib, kõrvale vaatamata, sirge seljaga, üle tee marssida. Paraku see nii ei ole. Jõudes
ülekäigurajani, tuleb veenduda,
et ka autojuht on jalakäijat märganud ja kavatseb seisma jääda.
Alles siis võib ülekäigurajale astuda ja teed ületama asuda.

Vallamajas oli kohe alustuseks palju teha. Tuli lahti kaevata ja soojustada vundament,
paigaldada hüdroisolatsioon ja
teha korralik pandus, sest vihmavesi kippus vallamaja soklikorruse seinu kahjustama. See
kõik oli ettevalmistus suuremaks ehitustööks, sest vallamaja keldrikorrusele on planeeritud ja projekteeritud eakate ja
puudega inimeste keskus, kuhu
tuleb eakatele istumisruum väikese kööginurgaga, vajalikud
ruumid sotsiaaltöötajatele, duširuum ja tualetid, saun, riietusruum, käsitööruumid. Lisaks
ehitatakse soklikorrusel välja
valla arhiiv. Lähiajal on kavas
ehitamiseks välja kuulutada
vastav hange.

Lasteaiale soetati suvel kolm uut mänguväljakut. Üks neist on väikese maja juures, kaks neist suure maja
juures. Assar Kalveti sõnul peaks nüüd kõigile mängimiseks ruumi jätkuma.

Parandati akustikat
Üks suurematest töödest aga
tehti koolimajaga külgnevas
spordihoones, kuhu paigaldati
heliisolatsioon. Kuivõrd tegu on
suure saaliga, on isolatsioon hädavajalik, et saalis üritusi läbi
viia ning et treenerid ja kehalise kasvatuse õpetajad ei peaks
oma häält ära karjuma. “Kool
kasutab spordisaali ka aulana ja
seni on näiteks kõnede pidamine olnud suhteliselt problemaatiline, kuna saali järelkaja on
äärmiselt pikk – heli hakkab
lihtsalt kajama,” iseloomustab
Kalvet. “Sama asi on trennide ja
kehalise kasvatuse tundidega –
õpetajad ja treenerid kurtsid
tihti, et lastele arusaadavaks tegemiseks peab väga kõvasti rääkima ja päeva lõpuks on hääl
ära.”
Esialgu paigaldati pool arvu-

tuslikust isolatsioonist, ca 300
m2 plaate. Seintele lihtsalt rohkem ei mahtunud. Vajadusel
paigaldatakse edaspidi ka ülejäänud kogus, mis peaks minema lakke. See ei saa olema lihtne, sest saali ustest ei mahu sobiva suurusega tõstukid sisse.
Väiksematega ei pääse aga lae
alla.
Remonti tehti ka ühes spordihalli pesuruumis. Vahetati seina- ja põrandaplaadid, pandi
uus ripplagi.
“Koolimaja amortisatsioonikõver on nüüdseks jõudnud
punkti, kus hoone nõuab järjest
rohkem investeeringuid,” räägib Kalvet.
Lisaks vahetati välja spordihalli kassa- ja läbipääsusüsteem.
Senine süsteem tõrkus sageli
ning sellele ei pakutud uuendusi ja tuge. “Uue süsteemiga ko-

Kui kooliteel kõnniteed pole, tuleb jalakäijal liikuda vasakul
pool teepeenral.

hanemine ja selle lõplik juurutamine võtab natuke aega, mistõttu palume klientidelt kannatust ja mõistvat suhtumist,” ütleb Kalvet.
Uued mänguväljakud
Tavapäraselt teostati igasuvist sanitaarremonti koolis ja
lasteaia suures majas. Kummaski värskendati ca tuhat ruutmeetrit seinapinda.
Et laste arv kasvab ja kokkadel oleks paremad töötingimused, soetati kooli ja lasteaia kööki suuremad kombiahjud. See
võimaldab lühendada toiduvalmistamise aega ja muudab köögitöötajatele tööprotsessi mugavamaks.
Märkimist väärt asi toimus
suvel ka Kiili Lasteaias, kuhu
hangiti juurde kolm mänguväljakut – kaks neist paigaldati

suure maja juurde, üks väikse
maja juurde. Lasteaia basseinile aga soetati UV-seade, et vähendada basseinivees kemikaalide osakaalu. Nimelt tapab
ultraviolettkiirgus baktereid,
mida peaks muidu kemikaalidega tõrjuma.
Tööd käisid ka Kiili rahvamajas. Pikemat aega on seal muret
valmistanud saalide parkettpõrandad, mis suviti, kui keskküte
ei tööta, niiskuse tõttu üles kippusid kerkima. Sel suvel tehti
põrandale paisumisvuugid, kinnitati lahtised parketilipid ning
lihviti ja õlitati pinnad uuesti.
“Loodame, et edaspidi sarnaseid
probleeme ei teki – tegemist on
ju ikkagi Kiili valla esindussaaliga,” ütleb Kalvet.
Uue väljanägemise said ka
rahvamaja suure ja väikese saali seinad. | Marko Tooming
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Septembri saabumisega lisandub suviselt tühjadele teedele
palju väikseid ja suuri liiklejaid.
Arvestagem nendega!
Vähestel lapsevanematel on
võimalik iga päev oma last kooli saata ja pärast tunde koju
tuua. Seetõttu peab suurem osa
uutest kooliminejatest õppima
iseseisvalt liiklema. Kuna esimese klassi laps on alles päris
väike, on vanemate ärevus ja
mure igati põhjendatud.
Selle mure leevendamiseks
on kõige kindlam õpetada oma
lapsele liiklusreegleid. Esimese
klassi koolilaste puhul soovitan
vanematel koolitee koos lastega kindlasti läbi käia. Jalutuskäigu ajal tuleks selgitada, kus
on ohtlikud kohad, mida peaks
jälgima, kuidas liikuma, kuidas
on kõige turvalisem teed ületada ja kuhu peab sel ajal vaatama.

Kui kooliteel kõnniteed pole,
tuleb jalakäijal liikuda vasakul
pool teepeenral, selle puudumisel sõidutee vasaku ääre lähedal
ning sõidukeid takistamata.
Jalgrattaga liigeldes tuleks olla
sõidutee parema ääre lähedal
või teepeenral, ohustamata seal
liiklevaid jalakäijaid.
Ratturitest koolijütsid ärgu
unustagu, et alla 16-aastane
jalgrattur peab kandma kiivrit.
Et kiiver saaks kukkumisel lapse pead kaitsta, peab see olema
paras ja rihmadega kinni nii, et
see pead raputades paigast ei
liigu.
Lisaks kiivrile peab ka jalgratas vastama nõuetele ehk olema varustatud ees valge ja taga
punase helkuriga ning hämaras
liikudes ka sama värvi tuledega.
Lisaks peab rattal olema kell ja
töökorras pidur. Selliselt varustatuna võib iseseisvalt jalgratast
juhtida vähemalt 10-aastane
laps ning 10-15-aastasel peab
olema jalgrattaluba. Alla 8-aas-

Kergtee Kiilis.

tane laps võib jalgratast juhtida
ainult lähedase juuresolekul.
Varu rohkem aega
Kuigi vanemate õpetussõnad on
tähtsad, on veelgi tähtsam eeskuju, mida lapsevanem oma liikluskäitumisega lapsele näitab.
Et september mööduks rahulikult, külastan ka ise koolide esimesi klasse, et veelkord meelde
tuletada, kuidas ohutult liigelda ja tervena kodust kooli ja koju tagasi jõuda.
Lõpetuseks soovin autojuhtidele meenutada, et selleks, et
kooliaasta algusega kaasnevad
ummikud mööduksid võimalikult valutult ning hiljem ei tuleks kaotatud minuteid kiirust
ületades tasa teha, tasuks varuda veidi rohkem aega tööle
jõudmiseks. Aitab ju kasvõi see,
kui hommikul viis minutit varem toast välja tulla. Sellega
kaotate võib-olla lonksu oma
kohvitassist või jääb lõpuni lugemata artikkel ajalehes, kuid
seda aega maanteel kiirust ületades tasa tehes, võite kaotada
oma elu. Ja mis veel hullem, ka
kellegi teise elu.
Turvalist kooliaasta algust! |
Kätlin Murre, noorsoopolitseinik
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Kiili Kunstide Kooli
õpilaste suvised tegemised
Suvevaheaeg on kõikidele
õpilastele puhkuseks koolirutiinist ning annab võimaluse tegelda nende asjadega, milleks
kooliaasta jooksul nii palju aega ei jää.
Ka Kiili Kunstide Kooli õpilased on puhanud täiel rinnal,
kuid kuna meie kool on huvikool, siis on juhtunud nii, et
õpilaste puhkuse sisse on sattunud huvitavate asjadena ka koolitööga seotud laagrid ja esinemised.
Suvevaheaeg polnud saanud
veel õieti alatagi, kui Kiili Kunstide Kooli käsikellade ansambel
“Tiivulised kellad” 7. juuni hommikul oma instrumendid bussi
pakkis ja Lottemaa poole teele
asus. Seal toimus tore kontsert,
millele järgnevalt kõik esinejad
ka kohalike kuulsuste ja vaatamisväärsustega tutvuda said.
Lottemaa külastamine on muutunud “Tiivuliste kellade” jaoks
juba traditsiooniks ning ansambli juhendaja Inna Lai sõnul
on ka juba järgmiseks suveks
kokkulepe esinemiseks Lottemaaga olemas.
Kohane on siinjuures ära
märkida, et “Tiivulised kellad”
otsivad oma ridadesse uusi
mängijaid. Oodatud on lapsed
alates üldhariduskooli 2. klassist. Kiili Kunstide Kooli õpilastele on ansamblis osalemine tasuta. Teistele rakendub osalustasu 9 eurot kuus.
Laager Neemel ja Moostes
Juulikuul sõitsid mitmed kunstiklassi õpilased Neeme külla
Jõelähtme vallas. Seal toimus
nimelt iga-aastane Kose Kunstikeskuse eestveetav kunstilaager. See on juba teine kord, mil
õpetaja Galina-Maria Herodes
oma õpilastega sealses laagris
osaleb.
Laagris viibitud nädala jooksul visandati, joonistati ja maaliti vabas looduses mere ääres
ning loodi looduslikest materjalidest kunstiteoseid otse rannal. Laagri viimasel päeval korraldati Neeme rahvamajas laagris valminud töödest ühisnäitus.
Loomingulistest ülesannetest vaba aega veedeti ühismängudega toas ja õues ning käidi
ka matkal Ihasalu külas. Ilmaga
laagrilistel vedas, sest see võimaldas rannas tööde maalimise kõrval ka meres suplemas
käia. Kõik osalenud jäid laagriga rahule ning arvata võib, et
järgmisel aastal on nii mõnelgi
neist plaanis taas nädalake Neemel veeta.
Laagriskäik ootas sel suvel ka
Kiili noori viiuldajaid ja tšelliste, kellest nii mitmedki osalesid
Harjumaa Keelpilliorkestri suvelaagris Moostes. Laager toimus augusti keskpaigas ning
sinna kogunesid orkestri mõlemad koosseisud, ehk siis nooremate ja vanemate õpilaste koosseis. Meie koolist osales vanemate õpilaste koosseisus kolm

õpilast ja nooremate koosseisus
seitse õpilast. Lisaks veel kaks
õpetajat.
Laagris oldud päevade jooksul tehti loomulikult palju proove, kuid töö kõrval toimus ka
mõndagi toredat. Külastati kohalikku pillimeistrit Raivo Sildoja, kes rääkis lähemalt pillide
valmistamisest ning andis häid
hooldusnõuandeid. Raivo Sildoja korraldas koos oma abikaasaga laagrilistele ka toreda rahvamuusikaõhtu, kus kohalviibijad
said rahvapillidega tutvust teha
nii kuulates kui pärast ka ise
mängida proovides.
Loomulikult sisustati proovidest vaba aega veel ujumisega kohalikus järves ning erinevate mängudega. Laagri lõpetas
suur kontsert, kus lapsevanematele ja teistelegi huvilistele esitati laagris õpitud lugusid. Mõlemad orkestrikoosseisud jätkavad tööd loodetavasti juba sügisvaheajal.
Meistriklass Tallinnas
Umbes samal ajal Harjumaa
Keelpilliorkestriga pidas oma
laagrit ka Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester. Seal osales
Kiilist kaks trompetimängijat.
Sarnaselt keelpillilaagriga, käis
ka puhkpillilaagris hoolas harjutamine, aga erinevalt keelpillilaagrist, kogunesid puhkpillimängijad Mooste asemel hoopis Vändrasse.
Laagrilised andsid kokku
kaks kontserti, millest esimene
toimus Kurgjal ja teine Vändras.
Viimane neist oli Vändra 500.
aastapäeva auks peetud suure
rahvapeo raames.
Loomulikult mahtusid päevakavasse muud laagrile sobilikud toimingud, alates ujumisest
ja lõpetades toreda ühise grillimisega. Ka puhkpillimängijad
plaanivad peagi taas järgmiseks
harjutuslaagriks koguneda.
Vahetult kooliaasta alguse
eel kogunesid pianistid VII pianistide suvekooli Tallinna Muusikakeskkoolis. See on iga-aastane tore ja kasulik üritus nii
õpilastele kui õpetajatele, sest
päevade jooksul saavad osalevad õpilased tunde Tallinna
Muusikakeskkooli klaveriõpetajatelt ning sellistes meistriklassides jätkub õppimist nii õpilasele kui õpetajale. Kiilist osalesid kuus õpilast koos oma kahe
õpetajaga. Suvekool kestis küll
kokku samuti neli päeva, aga
erinevalt laagritest, läksid osalejad igal õhtul ikka oma koju,
et järgmisel hommikul taas tööga alustada. Meistriklassi tundide kõrval ootasid õpilasi veel
improvisatsiooniklassid ning toredad liikumistunnid. Muuhulgas kohtuti pianist Sten Lassmanniga. Toredad ühistegevused, nagu näiteks rabamatk, aitasid kindlasti osalenud lastel
leida uusi tuttavaid teiste noorte pianistide hulgast. | Kiili Kunstide Kool

Kiili vanamuusikaansambli
meretagused reisid
Kiili vanamuusikaansambli suvi oli tore ja tegus.
Juuli lõpus rändasime Saaremaale, kus esinesime Kuressaare lossipäevadel, mis seekord
olid juubeli tõttu eriti pidulikud.
Meie sisustada oli kaks täispikka õhtust kontserti kapiitlisaalis. Lisaks andsime mitmeid lühikontserte. Erinevaid tegevusi
oli nii lossihoovis kui ka lossis,
avastamist leidus kõigi jaoks!
Peale keskaegset rongkäiku läbi Kuressaare linna, peeti maha
näidislahing ja rüütlivõistlused,
ka hobustel. Esimene õhtu lõppes ilutulestikuga, mille järel
said huvilised haruldase võimaluse nautida öise lossi salapära.
Mängisime peale südaööd väikseste gruppidena lossi eri paigus ning külastajad said meid
kuulmise järgi üles otsida. Õhkkond oli vägagi keskkaegne, nii
et sulandusime oma kostüümide ja repertuaariga sellesse kenasti.
Kuigi kell näitas hiliseid öötunde, särasid nii meie ansambli muusikute kui ka publiku silmad.
Peale mõningast suvepuhkust asusime taas proove tegema, asju pakkima ja rännuteedele.
Muljed Soomest
Inge Ivaste jätkab reisikirjeldusi Soome-Rootsi-Ahvenamaa
tuurilt:
Reis algas silmi avades äratuskella peale, mis helises 19.
augusti hommikul täpselt kell
5.45. Muidugi ei saanud ma selle peale kohe üles ja hõõrusin
ärritatult silmi, aga kuna märkasin, et kalendris on kuuel
järgneval päeval punane ring
ümber, tõusin kärmelt püsti, et
pakkida oma viimsed asjad Kiili Vanamuusikaansambli reis
jaoks.
Bussis oli paljusid uniseid
nägusid, aga saime end välja
magatud nii bussi- kui laevasõidul.
Helsingisse jõudes oli proovini veel aega, selle sisustasime
turisti “nahas” vaatamisväärsustega tutvudes. Muidugi ei ole sa
mingi turist, kui Helsingis olles
Linnamäe lõbustuspargist kasvõi korraks läbi ei hüppa... Pöörlevast vaatetornist saime imetleda Soome pealinna kõrgustest,
vau!
Peale tunnikest lõbutsemist,
asusime teele meie esimesse
esinemispaika. Pyhan Laurin
kirkko on väga kaunis ja hubane keskaegne kirik. Enne tõsine
proov ja pärast vaimustav kontsert, nii esinejatele kui ka vaatajatele. Tundus, et olime oma
esimesel kontserdil menukad.
Lisapalata ei saanud lahkuda ei
sel korral ega ka edaspidi. Tänusõnu, siirast imetlust ja kutseid
tagasi tulla jagus kõikjal.
Pakkisime asjad, mis meie

Fotod: Kiili Vanamuusikaansambel

Ahvenamaal Mariehamni kirikus. Õnnelikud muusikud peale kontserti.

jaoks tähendab pillide, pultide
ja kostüümide bussi toimetamist. Eriti suurt hoolt vajab klavessiin, milleta me kuidagi hakkama ei saa, aga mis nõuab palju, hoolt, aega ja ruumi. Sõitsime bussiga kämpingusse, kus
veetsime öö.
Järgmine kontserdipaik oli
Temppeliaukio ehk kuulus Helsingis asuv Kaljukirik. Alles
poolteist aastat tagasi külastasime vanamuusikaansambliga
kaljusse ehitatud kirikut külalistena ja kujutasime ette, kui
lahe ja äge oleks siin esineda, tol
ajal tundus see mõte kauge ja
võimatuna. Nüüd aga esinesime
seal 30-minutilise promenaadikontserdiga. Tore kui unistused
ja kujutlused lähevad täide!
Edasi Rootsi
Õhtul alustasime teed laevaga
Rootsi poole ja hommikul olimegi kuningriigis kohal.
Esimesena läksimegi vaatama kuningalossi, ilmselt oli ka
kuningas kodus, sest sini-kollane lipp lehvis kõrgel katusel.
Külastasime ka ühte väga suursugust ja uhket kirikut (Storkyrkan), mis lausa külmavärinad
peale ajas. Natuke vaba aega
Stockholmi vanalinnas seiklemiseks ja siis alustasime pikka
sõitu Vadstenasse. Kohale jõudsimegi alles öö hakul, vahepeal
tegime ka lõunapausi ja ujumispeatuse.
Hommikul tegime proovi ja
seadsime sammud Vadstena
kuulsaima kiriku (Klosterkyrkan) poole. See oli minu meelest meie reisi kõige võimsam
esinemispaik – kirik oli suur ja
pikk kaja muutis lood veel ilusamaks. Eriti võimsalt kõlas uhke polüfooniline lugu “La Porta”, mida mängime kahes ansamblis (keelpillid ja plokkflöödid). Selliseid lugusid mängitigi renessansi ajastul suurtes kirikutes ja see lõi tõeliselt elava
tunde.
Külastasime kiriku ja kloostri rajaja püha Birgitta muuseumi ja ehtisime ennast sealolevate keskaegsete kostüümide-

Kati, Tiina, Marten ja Tobias mänguhoos.

ga, mis sobisid meile nagu valatult.
Väike kosutav puhkehetk
kohvikus koos rikkaliku lõunasöögiga ja valmistusimegi taas
järgmiseks kontsertiks sama linna teises krikus (Vätternkyrkan).
Vaat see osutus tõeliselt menukaks! Juba alguses särasid publiku silmad, vaadati vaimustunult ja lauldi innukalt sobilikes
kohtades meiega kaasa.
Kui aga lahkusime kontserti
lõpus lavalt, olime sunnitud sinna kohe tagasi minema, sest
publik plaksutas kõik ühes rütmis. Mängisime neile lisapala,
aga meid kutsuti ikka ja jälle tagasi. Niisiis tegime ka teise lisapala – bussisõidul omandatud
neljahäälse ja neljas keeles aafrika päritoluga gospelmuusika
loo, mille üks salm sai lauldud
rootsi keeles. Vaimustus oli vastastikune.
Nii publiku kui ka meie ansambli silmis paistsid rõõmupisarad, sest tunne pärast head
kontserti oli vapustav.
Samal õhtul reisisime Linköpingisse. Jõudsime üsnagi öösel
kohale, panime vajalikud pillid
ja asjad kirikusse. Et kõik alati
sujuvalt läheks, on igal ansambliliikmel kindel ülesanne, mille
eest ta vastutab. Näiteks: pultide lahtitegemine ja kokkupakkimine, trummikoti vedamine,
rütmipillide lavale toimetamine, lavataguse heakord jne.
Pühapäeva hommikul esinesime Linköpingi kirikus jumalateenistusel, õhtul ootas meid

aga samas kohas täispikk kontsert. Ka see kontsert osutus sama menukaks kui eelmisel õhtul Vadstenas, plaksutati ja kutsuti lavale tagasi, publiku tungival soovil esitasime kaks
lisalugu. Viimane rootsikeelne
laul tekitas taaskord ühise “laulupeo”.
Kontsert Ahvenamaal
Öö veetsime veel Rootsis, aga
juba varahommikul hakkasime
Linköpingist sõitma, sest teekond Stockholmi oli pikk. Seekord maabusime peale mõnetunnist laevasõitu Ahvenamaal,
kus samal õhtul toimus meie
reisi viimane ehk seitsmes kontsert.
Enne proovi käisime veel
mõnusal piknikul – grillisime ja
ujusime meresopis.
Õhtune kontsert pani reisile
väärika punkti. Mängitud sai
hästi ja emotsioonirohkelt, pärast söödi veel kooki ja räägiti
reisimuljeid. Öösel läksime jälle laeva ja jäime suurest rahulolust ja väsimusest kohe magama. Hommikul jõudsime Soome
ja sealt läks kohe järgmine laev
Eestisse. Varsti oligi kodumaa
jalge all.
Reisist on veel paljugi mäletada, kogemusi ja emotsioone
on nüüd laekatäis juures, aga
varsti peame hakkama taas harjutama, sest juba septembri lõpus on kontserdid Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis ja Põltsamaa lossis. | Kiili Vanamuusikaansambel

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. 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 marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Kuidas olla katkuga koos
On teada juhtumeid, kus suured loomataudid on saanud alguse inimeste mõtlematust käitumisest. Näiteks võib tuua Belgia, kuhu sigade Aafrika katk
jõudis 1985. aastal eraisiku pagasis.
Sigade Aafrika katku levik on
tekitanud küsimusi ka neis, kes
ei ole igapäevaselt seapidamisega kuidagi seotud ja seafarmi
ei külasta. Sellised inimesed
tõenäoliselt taudi edasi ei kanna. Sellest hoolimata soovitame
kõigil järgida lihtsaid käitumisreegleid, mis aitavad takistada
viiruse levikut. Vastutustundliku käitumisega saame vähendada riske Eesti seakasvatusele.
Mõned lihtsad reeglid:
Ära karda – seakatk ei ohusta inimesi. Sigade Aafrika katk
on loomataud, mis ohustab vaid
kodu- ja metssigu. Samas võivad kõik inimesed sattuda viiruse edasikandjaks.
Sealiha võib süüa, see on ohutu. Ametlikult turul olev liha on
kontrollitud. Sigade Aafrika katkuga piirkondadest ei saa teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse vedada elussigu, sealiha ja sealihatooteid.
Väldi teadmata päritolu sealiha ostmist juhuslikelt pakkujatelt – müüjatelt.
Ära jäta toidujäätmeid loodusesse. Ka lahtine kompostihunnik metsatalus või suvilas võib
osutuda nakkuse allikaks metssigadele, kui neil on sellele ligipääs. Ka matmine ei aita, sest
sigadel on hea nina.
Ära too reisilt ega võta reisile
kaasa loomseid saadusi. Viiruse
levikul kujutavad endast suurt
ohtu inimesed, kes toovad teisest riigist kaasa sealiha või sealihatooteid. Kui sellise toidu jäägid satuvad loodusesse või

seafarmi, tekib otsene oht seakatku viiruse levikuks. Viirus on
väga vastupidav ka külmutatud,
soolatud, vinnutatud lihas ning
toorsuitsu lihas ja vorstides,
kuid talub ka mõõdukat liha
kuumutamist (60-70°C). Seega
on kõik nakatunud sealihatooted sigadele potentsiaalselt ohtlikud ka väga väikestes koguses.
Hoia seafarmidest eemale! Kui
oled viibinud riigis, kus sigade
Aafrika katku on diagnoositud,
siis hoia eemale seafarmidest ja
loomasööta käitlevatest ettevõtetest, kuna võid olla viiruse
edasikandjaks. Viirus on väliskeskkonna tingimustele väga
vastupidav, säilides külmutatud
lihas mitu aastat, soolatud lihas
kuni 310 päeva, suitsutatud lihas kuni kuus kuud, mullas ja
pinnases kauem kui kuus kuud,
loomakorjustel kuni kaks kuud,
väljaheidetes kuni 11 päeva.
Surnud või haiged loomad
metsas. Kui leiad metsast surnud metssea, helista Harjumaa
veterinaarkeskuse numbrile 658
0420 (info.harju@vet.agri.ee)
või veterinaar- ja toiduameti
vihjetelefonil 605 4750 (vet@
vet.agri.ee). Pärast looduses ja
metsas viibimist puhasta oma
riided ja jalanõud (kui kahtlustad, et oled olnud kontaktis nakatunud sea korjuse või väljaheidetega).
Tutvu informatsiooniga
www.seakatk.ee.
NB! Hoia eemale taudipunktidest ja sigade matmispaikadest! Mõtlematud inimesed, kes
lähevad taudipunktide või matmispaiga juurde uudishimust
olukorda uurima või pildistama,
võivad sattuda ise taudi edasikandjaks. | Vladimir Vahesaar,
VTA Harjumaa veterinaarkeskuse juhataja

HARJU MAAKONNA MAAKONNAPLANEERING RAIL BALTIC
RAUDTEE TRASSI KORIDORI ASUKOHA MÄÄRAMISEKS.
ESKIISLAHENDUSE AVALIK VÄLJAPANEK 31.08-13.09.2015.
Harju maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee
trassi koridori maakonnaplaneeringu eskiislahendus eelistatud trassile (Harju maakonnas lõigud 16A+16B+14C+14G+11A-II+15B+11B-II)
ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile. Planeeringu (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info alates esmaspäeva, 31. august 2015 pärastlõunast. Harju maavalitsus korraldab
eskiislahenduse tutvustamiseks avalikud arutelud järgmistelt:
Harju maavalitsuse III korruse saalis 14.09.2015 kell 14.00 (asukoht
Roosikrantsi 12, Tallinn)
Loo kultuurikeskuses 14.09.2015 kell 18.00 (asukoht Saha tee 7B,
Loo alevik)
Rae kultuurikeskuses 15.09.2015 kell 18.00 (asukoht Aruküla tee 9,
Jüri alevik)
Kiili gümnaasiumis 16.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 2, Kiili alev)
Saku Valla Majas 17.09.2015 kell 18.00 (asukoht Teaduse 1, Saku alevik)
Maakonnaplaneeringu algatajaks Harju maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Harju maavanem.
Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; www.harju.maavalitsus.ee) ja
koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).
Lisaks annab Harju maavalitsus edasi informatsiooni avalike koosolekute toimumise osas Rapla maakonnas, kus tutvustatakse Rail
Baltic raudtee trassi koridori Rapla maakonnaplaneeringu eskiislahendust. Rapla Maavalitsus korraldab eskiislahendust tutvustavad
avalikud arutelud järgmiselt:
Rapla riigimaja suures saalis 18.09.2015 kell 15.00 (asukoht Tallinna
mnt 14, Rapla)
Kohila gümnaasiumis 21.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 1, Kohila
alev)
Järvakandi kultuurihallis 22.09.2015 kell 18.00 (asukoht Mai 1, Järvakandi alev)

Septembris toimub
Kiili huvimess
Septembrikuus koonduvad
kõik Kiili valla huvihariduse
pakkujad messile. Esimest korda toimuv Kiili huvimess pakub
elanikele võimalust saada infot
vallas toimuvate huviringide
ning trennide kohta ning seda
korraga ühest kohast.
Huvimess toob kokku suure
hulga kohalikke huviringe ning
spordiklubisid ning ei puudu ka
avalike sündmuste korraldajad
ja ringiruumide rentijad. Sündmuselt saab infot nii lastele kui

täiskasvanutele mõeldud trennide ja huviringide kohta, osa
saab võtta näidistrennidest,
kuulata ja vaadata esinemisi,
proovida oma käega käsitöö- ja
kunstiringide tegevust, mängida käsikellasid jne.
Huvimessilt saab hea ülevaate, milliste aladega on võimalik
vallas tegelda, seda ise järgi
proovida, et teha just õige huviringi valik.
Tänaseks on messile registreerunud juba ligi 20 tegijat –

nende hulgas Kiili noortekeskus, sulgpalliklubi, võrkpallikool, Harju jalgpalliklubi, tantsustuudio Junksel, mitmed Kiili koolis tegutsevad ringid jne.
Kui tunned, et soovid ka oma tegevust elanikele huvimessil tutvustada, võta ühendust aadressil kadi@kiilivald.ee.
Kiili huvimess toimub 26.
septembril algusega kell 12.00
Kiili spordihallis. Jälgi ka Kiili
rahvamaja Facebooki. | Kadi
Kroon-Laur

Suve lõpp toob palju hüljatud
lemmikloomi
Lemmikloomade suvilapiirkondadesse mahajätmise jätkuva ja laialdase probleemi tõttu
korraldab Eesti Loomakaitse
Selts viiendat aastat kampaaniat “Suvi läbi. Asjad pakitud.
Kõik pereliikmed kaasas?”. Selle raames pannakse inimestele
südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ja märkama hüljatud lemmikloomi.
“Tegelikult tuleb mõelda juba enne lemmiklooma võtmist,
kas tema eest ollakse valmis
hoolitsema ka siis kui ta on kasvanud suureks ja aeg on kolida
ruumikast suvekodust tagasi
linnakorterisse. Kui loom on aga
endale võetud, on tema saatuse
hooleks jätmine väga vastutustundetu tegu: kahest hüljatud
koduloomast kasvab vaid loetud
aastatega paarisajapealine metsik loomakoloonia, mis vaevleb
haiguste, külma ja nälja käes,”
selgitab Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja
Mäll.
Eesti Loomakaitse Selts, lisaks mitmed teised loomakaitseorganisatsioonid ja aktiivsemad omavalitsused võitlevad
igal aastal loomakolooniate likvideerimisega – ühed leebemal,
teised julmemal moel. Kulub
palju ressursse vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade päästmiseks ja
abistamiseks. Ehkki Eestis on

SÜNNIPÄEVAD SEPTEMBRIS
91 Kiira Uudne
91 Veera Sõtšjova
87 Vladimir Zaytsev
86 Richard Kalbus
86 Helju Aru
85 Laine Kahu
82 Albert Noormets
82 Aleksander Moistus
80 Kaljo Arakas
79 Aadu Seller
79 Jaak Avamere
78 Riina Kuus
78 Anne Elvelt
77 Ülo Aunap
77 Rudolf Kipus
76 Leida Teder
76 Eevi Kaur
76 Victor Dobrynin
75 Elvi Tae
75 Aita Mihkelsoo
75 Maie Aavik
70 Helmut Lusti
65 Oleg Konts
65 Sirje Tooman
65 Sirje Minhof
65 Anne Toomsaar

03.09
30.09
26.09
02.09
21.09
29.09
16.09
25.09
17.09
17.09
21.09
09.09
12.09
11.09
24.09
07.09
21.09
24.09
10.09
15.09
17.09
09.09
07.09
15.09
17.09
28.09

MEIE VALDA SÜNDISID
20. juunil Kertu Veeret, palju õnne, Maris Matt ja Jaanus Veeret!
22. juunil Kerret Sikaste, palju õnne, Ingrid ja Kristjan Sikaste!
09. juulil Sindrella Lumi, palju õnne, Kadri Maada ja Urmo Lumi!
15. juulil Triinu Mets, palju õnne,
Aili Madisson ja Meelis Mets!
18. juulil Romet Kaarde, palju õnne, Kadi Arras ja Siim Kaarde!
01. augustil Ralf Laaneväli, palju
õnne, Kristi Aaver ja Lauri Laaneväli!
03. augustil Mihkel Vahter (Vaher), palju õnne, Mari Ots ja Sander Vahter (Vaher)!

loomade hülgamine seadusega
keelatud ja kriminaalkorras karistatav, on hülgajaid keeruline
tabada ja vastutusele võtta kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja loomaomanike andmete
registrisse kandmiseks.
Eesti Loomakaitse Selts kutsub kodanikke üles printima

välja “Suvi läbi. Asjad pakitud.
Kõik pereliikmed kaasas?” kampaania plakateid, jagama neid
oma kodukohas ning postitama
kuulutustetahvlitele. Lisaks teatama hüljatud lemmikloomadest seltsi infotelefonil 526 7117
või e-postiaadressil info@loomakaitse.ee. | Siiri Treimann,
keskkonnanõunik

Igas kodus peab olema korstnapühkija akt
Päästeamet tuletab meelde,
et vastavalt tuleohutuse seadusele peab 2015. aasta septembrist igal kütteseadmega maja
omanikul olema ette näidata
kutselise korstnapühkija akt.
Eramajades võib kütteseadet
puhastada ise, kuid iga viie aasta jooksul peab seal seadme üle
vaatama ja puhastama kutseline korstnapühkija. Tuleohutuse seaduse kehtestamisest, mis
selle kohustuse määrab, möödub tänavu septembris viis aastat. See tähendab, et käesoleva
aasta sügisel peab igal kütteseadmega maja omanikul korstnapühkija tehtud tööd tõendav
dokument olemas olema.
Korstnapühkija akt on tähtis
ohutuse seisukohast, kuid annab majaomanikule lisaks ka

PALJU ÕNNE

spetsialisti arvamuse küttesüsteemi tehnilise korrasoleku kohta ja õnnetuse korral on võimalik kindlustushüvitise saamiseks
tõendada, et küttekolded olid
hooldatud. Seepärast tuleb akt
kindlasti säilitada. Kui küttesüsteem on ohtlik ja seda kasutada
ei tohiks, annab korstnapühkija sellest teada omanikule ja ka
päästeasutusele.
Kes ei ole viimase viie aastajooksul lasknud korstnaid puhastada kutselisel korstnapühkijal, soovitab päästeamet korstnapühkija kontakti saamiseks
helistada päästeala infotelefonil 1524. Korstnapühkijal peab
kindlasti olema kutsetunnistus.
Selle kehtivust tuleb enne töö
tellimist kindlasti kontrollida
kutsekoja kodulehel.

Tuleohutuse seadus jõustus
1. septembril 2010. Igal majaomanikul on võimalus otsustada, millisel perioodil viie aasta
jooksul ta oma ehitise küttesüsteemi puhastamise kutsetunnistusega korstnapühkija teha annab ja vastava akti nõutab. Kui
majaomanik on viimase viie
aasta jooksul kutsetunnistusega korstnapühkija teenust kasutanud ja vastav akt on olemas,
ei ole kohustust sel aastal korstnapühkijat kutsuda, kuid on
siiski soovitav.
Kortermajades ja ridaelamutes peab korstnat pühkima igal
aastal kutseline korstnapühkija, kes tehtud tööde kohta akti
väljastab. | Annika Koppel, päästeameti põhja keskuse kommunikatsioonijuht

07. augustil Emma Linda Piirat,
palju õnne, Eleri-Riin ja Riho Piirat!
09. augustil Gustav Kiiver, palju
õnne, Helen Sergejev ja Marko
Kiiver!
11. augustil Hanna Reitelmann,
palju õnne, Eveli ja Henry Reitelmann!
14. augustil Rasmus Rauam, palju
õnne, Ege-Riin Muuli ja Jaanus
Rauam!
16. augustil Gustav Õunapuu, palju õnne, Piret Karri ja Maarjus Õunapuu!
17. augustil Aliise Alev, palju õnne, Kadi Luik ja Andres Alev!
17. augustil Karl Kravik, palju õnne, Kaisi Viirsalu ja Mihkel Kravik!

Teadaanne
Kõik eakad, kes soovivad
transporti Eakate festivalile Salme kultuurikeskusesse 30. septembril või 1. oktoobril, palun
sellest teada anda Urve Valdnale telefonil 679 0260 hiljemalt
18.09.2015.
Kiili vallavalitsus tellib vastavalt osalejate arvule transpordi festivalile ja tagasi. | Ann
Vahtramäe, sotsiaalnõunik
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Kiili Keeruliste tantsurühm
lõpetas hooaja Saaremaal
Kiili Keeruliste segarühmal
sai juuliga läbi pikk hooaeg. Kogu hooaeg kujunes küll paljuski meeste tantsupeo taktikepi
all, ent tehtud sai palju muudki
– esinemised nii Tallinna jõululaadal, Paekna tantsupeol,
Saaremaal Taritu laulupeol. Lisaks väiksemad esinemised Kiili rahvamaja üritustel ning palju muudki.
Peale Paekna tantsupidu ja
meeste tantsupidu Rakveres
võetud väikest pausi oli heaks
vahelduseks hooaja lõpetamiseks juulis minna ülemeremaale – Saaremaale. Ja seda Saaremaa pikimate traditsioonidega
laulupeole - Taritu 54. laulupeole.
Ilmataat üritas küll ehmatada esinejaid ja pealtvaatajaid
vihmaga, ent peo edenedes jättis laulupeolised rahule. Kümmekond koori ja kolm rahvatantusrühma ning muusikud ja juhendajad – kokku ligi 200 esi-

nejat – andsid ettekujutuse, kui
palju selles piirkonnas on inimestel tahet oma kultuuri edendada.
Kooridelt sai kuulda nii üldlaulupidude kuldvara, viimase
laulupeo repertuaaris olnud uudisteoseid (nt P. Uusbergi “Muusika”) kui saarlaste laule ja seadeid lauludest.
Kiili Keerulistel tuli kokku
üles astuda koguni kolmel korral. Aga eks seegi ole arusaadav
– ju oodati. Taritu rahvas oli
tantsijate rõõmuks isegi uue betoonist tantsuplatsi valmis saanud.
Pidu jätkus parimate Saaremaa andidega – suitsukala, saare õllega ning simmaniga.
Suured tänud ka juhendajale ja tantsuõpetajale Triin Aasale.
Juba septembris ootavad Kiili Keerulisi ees oma seitsmendal
hooajal uued väljakutsed. | Aare Harak, Kiili Keeruliste tantsija

Luigel toimub vanavara- ja
käsitöölaat
27. septembril toimub Luige
näituseväljakul esmakordselt
vanavara- ja käsitöölaat. Peale
ostlemise on võimalik osaleda
ka mitmetes loengutes, töötubades – Anne Ruussaar räägib
klaasi ja portselani arengust
Eestis, Jaan Künnap õpetab pilte tegema, Lembe Inkineni käe
all saab meisterdada kaarte.
Laada korraldajad Epp Priimägi ja Rene Noni ütlesid, et olles olnud ise pikemat aega tegevad taaskasutuse valdkonnas,
laienes ettevõtmine ja tekkis
idee leida uued omanikud nõukaaegsetele ja vanematele seisma jäänud esemetele – nii sündis Paavli Retropood.
“Luige vanavara-ja käsitöölaat on meie arengus loogiline jätk,” lausus Priimägi. “Peale selle oleme ka ise pikemat ae-

ga Luigel elanud, ja kuna meie
lähedal on avar laadaplats, siis
otsustasime, et elavdame veidi
ka ümbruskonna elu ja korraldadame laada oma kodu lähedal.”
Tema sõnul korraldatakse
Eestis sarnaseid laatasid küll üsna mitmeid, aga enamus nendest jääb Harjumaa piiridest
välja.
“Ootame kõik oma valla inimesi laadal osalema nii kauplejate kui ka külastajatena,” lisas
Priimägi.
Laadakülastaja sissepääs
maksab 2 eurot ja kauplejate
platsitasu on 20 eurot.
Registreerimisvorm asub http://vanavara.registreeru.ee. Lisainfot saab FB lehelt “Luige vanavara- ja käsitöölaat”. | Kiili
Leht

Külast külla: Nabalakandi
külade päev 2. augustil
Külast külla ehk avatud külade päevi on korraldatud ja korraldatakse viimastel aastatel
mitmel pool Eestis. Nabalakandi küladest avas Sõmeru küla
esimesena oma kujuteldavad
külaväravad 2. augustil ajutisel
külaplatsil Sarapiku talu heinamaal. Samaaegselt oli külastajatele avatud talumuuseum
Kangru talus Sookaera külas,
kus Voode ja Lehte Kööp on kogunud erinevaid taluesemeid
eelnevatest sajanditest ning
need kenasti vaatamiseks välja
pannud.
Külaplatsi ettevalmistamise
ja kogu tehnilise poole eest
kandsid hoolt Kaupo ja Koit
Kaupmees. Jaanisoo talus valmis Aavo Lendi käte vahel sild
üle maantekraavi muu maailma
ja külaplatsi vahele, mis muuseas kandis vähemalt kümmet
meest. Ervin Bernhard disainis
külale külamärgi ning hoolitses
telkide kujunduse eest. Küla
sümboolikaga külmikumagnet
valmis ühistööna. Veiko Ilus ja
Anu Martinson jäädvustasid üritust. Ilmataat ja tuul tulid samuti appi, tuues kohale sooja
suveilma ja lennutades senini
asfalteerimata riigimaanteelt
tolmu peoplatsilt eemale.
Sooja Suve Koffikus toimetasid Grete Leosk ning Kristel
Amor, neile abiks olid Merle Kivimäe, Elen Leosk, Juuli Laanemäe ja teised. Kohvikus pakuti
Sõmeru perenaiste valmistatud
ja külaliste poolt kaasa toodud
hõrgutisi, vorstikesi, värsket hapukurki jm. Jahimeeste väljapandud vorstikesed osutusid
seejuures tõeliseks tõmbenumbriks. Võimalik oli osta
mett ning tutvuda alternatiivse
toidusäilitamisvõimalusega –
kodus kasutatava toidukuivatiga.
Heade Leidude Kirbukas pak-

Fotod: Sõmeru küla

Sooja Suve Koffikus toimetasid Grete Leosk ning Kristel Amor.

Igaüks sai proovida erinevaid vikateid, meistrid andsid nõu ja õpetusi.

kus erinevaid võimalusi osta endale igasuguseid vajalikke asju
kokkuleppehinnaga. Kirbuka perenaine Kristi Säkk oskas pakkuda valikust igale külalisele
midagi vajalikku, ostuta lahkumine olekski olnud kohatu. Kristi valmistas ka Sõmeru rahvariided.
Suurte Tigude Tuba perenaise Anett Leoski juhtimisel ja Ly
Romeikise järelvalve all võimaldas unikaalset võimalust lastele värvida/lakkida viinamäetigude kodasid endale suveniiriks,
joonistada, teha näomaalinguid
ja punupatse. Janar Säkk hoidis
silma peal, et lastel ikka sportlikku tegevust oleks. Kes melust
väsinud, sai samas rahulikult

kaltsuvaibaribasid lõigata ning
ühist külavaipa heegeldada.
Vaip küll selle peo raames valmis ei saanud, kuid see annabki lootust, et ühisüritusi ka tulevikus ette tuleb ning heegeldamine jätkub.
Heigo Amor õpetas heinaniitmist ja vikatiluiskamist,
meistriklassi isikliku vikatiga
andis Valdur Suits. Igaüks sai
proovida erinevaid vikateid,
meistrid andsid nõu ja õpetusi
ning niitmishuvilisi leidus igas
vanuses. Kertu Õismaa õpetas
joogatehnikaid lastele ja lapsemeelsetele – värvilistel kaltsuvaipadel istujate ring päikesepaistes peegeldas sisemist heaolutunnet ja rahu ka kõrvalseis-

jaile.
Seesama mõnus tunne jäi
peale ürituse lõppu ka korraldajatesse. Tore oli. Külastajaid jagus nii Sõmeru külaplatsile kui
Sookaera talumuuseumi. Suur
tänu kõikidele, kes tegid ning
kõikidele, kes tulid. Järgmise
korrani! | Katrin Martinson

Kiilitar käis Europeade'il
5.-9. augustini Rootsis Helsingborgi linnas toimunud 52.
üleeuroopalisel rahvakunstifestivalil Europeade osales mitmesaja Eesti rahvatantsija seas ka
Kiili valla naisrühm Kiilitar.
Europeade on iga-aastane
rahvakunstifestival, kus saavad
kokku Euroopa eri riikide rahvatantsijad, -lauljad ja -muusikud. Tänavusel osalejaterohkel
Europeade’il võisid eestlased
tunda end suurrahvana: Eestit
esindas 21 bussitäit ehk 889 inimest. Eestist rohkem oli esindatud vaid Saksamaa, kokku võõrustas Helsingborg ligikaudu
6000 rahvakunsti harrastajat.
Viie päeva jooksul said helsingborglased ja linna külalised osa
mitmest suurkontserdist, rongkäigust ja lugematutest tänavakontsertidest. Oma kultuuri ja
traditsioone esitlesid 248 gruppi 26 riigist.
Kiilitar esines koos teiste
Eesti naisrühmadega ava- ja
lõppkontserdil Helsingborg Are-

Foto: erakogu

Kiilitar Europeadel Helsingborgis augustis 2015 pärast rongkäiku.

nal. Avakontserdil esitasid Eesti naisrühmad Aveli Asberi “Lössi”, lõppkontserdil Ülle Feršeli
“Üits paigakese”. Publik võttis
naiste tantsude lavastused väga soojalt vastu, aplausi põhjal
jätsid neile kustumatu mulje
“Lössi” lainetus ja “Üits paigakese” pöörlevate seelikute vurrid. Peale selle oli igal bussitäiel
kavas mitu tänavaesinemist.
Kiilitar esines koos Loo ja Kostivere lastega pooletunnise ka-

vaga Helsingborgi raekoja juures ja linnapargis. Koos said eri
riikide rahvakunsti harrastajad
kogu festivali melu nautida reedeses rongkäigus ning õhtuti
simmanitel festivali pealaval
Henry Dunkeri platsil. Kogu ürituse ajal olid Kiilitarid tänu oma
kaunitele Kihelkonna rahvariietele linnarahva ja festivalikülaliste pidev huvi- ja imetlusobjekt.
Festivali ajal jõudsid tantsi-

jad näha ka teiste rahvaste esinemisi, tutvuda Helsingborgi
linnaga ning käia looduskaunil
Kulla poolsaarel, maailmakuulsas Höganäs'i keraamikakojas ja
Helsingborgist paarikümneminutise praamitee kaugusel asuvas iidses Taani linnas Helsingøris.
Kiilitar osales Europeade’il
esimest korda, nii et Rootsi mindi õhina ja põnevusega. Tagasi
tuldi küll väsinud jalgadega, aga
toreda kogemuse võrra rikkamana.
Kiilitarid tänavad südamest
oma juhendajat Triin Aasa selle meeltülendava võimaluse
eest tantsida end eurooplaste
südamesse. Kiilitari osavõttu
toetas rahaliselt Eesti Kultuurkapital.
Järgmine Europeade toimub
tuleval suvel Belgias Namuris.
Just Belgias (Antwerpenis) toimus 1964. aastal ka esimene Europeade. | Merike Koppel ja Katrin Kuldkepp, Kiilitari tantsijad

KIILI LEHT | nr 7 | August 2015

www.kiilivald.ee

SPORT | 5

Kiili vald Eestimaa
suvemängudel kolmas
10.-12. juulil Kuressaares toimunud 14. Eestimaa suvemängudel esinesid väga tublilt Kiili
valla sportlased, saavutades 67
valla konkurentsis väga kõrge 3.
koha! Võitis Tartu vald 232 p,
teine oli Rae vald 231 p, ja kolmas seega Kiili vald 223 p. Kavas olnud 10 alast võisteldi 9
alal. Arvesse läks kergejõustik+4
parema ala kohapunktid.
Alustame kergejõustikust,
kus võideti lausa viis kuldmedalit! Tüdrukute 800 m (2.31,72)
ja 1500 m (5.17,84) jooksus näitas oma selget üleolekut ja võitis kindlalt kaks kuldmedalit Liis
Grete Atonen. Palju õnne! Lisaks saavutas Liis Grete tüdrukute kõrgushüppes 15. koha tulemusega 1.40. Kaks kuldmedalit võitis ka Triin Maller, kes võitis NV I grupi kaugushüppe tulemusega 4.53 ja 100 m jooksu
ajaga 14,81. Palju õnne! Lisaks
saavutas Triin NV I grupi kuulitõukes 9. koha tulemusega 8.16
ja odaviskes 10. koha tulemusega 21.68. MV II grupi kaugushüppes võitis kuldmedali vanameister Einar Luup tulemusega
5.18. Palju õnne! Lisaks saavutas Einar MV II grupi 800 m
jooksus 4. koha ajaga 2.25,39.
Meeste 400 m jooksus saavutas
ajaga 52,18 4. koha Rain Ridalaan (võitis äsja Pekingi MMil
võistelnud Jaak-Heinrich Jagor
49,19 sek). MV II grupi 100 m
jooksus saavutas Kaupo Kütt 5.
koha ajaga 14,47 sek. Väga tubli oli Kiili tulevikulootus Rainer
Kravets, kes poiste 3000 m jooksus saavutas 9. koha ajaga
10.48,56 ja 1500 m jooksus 11.
koha ajaga 4.56,05. Naiste kaugushüppes saavutas 9. koha Kertu Väikemaa tulemusega 4.62.
MV II grupi odaviskes saavutas
9. koha Kaupo Kütt tulemusega
28.71. MV I grupi kuulitõukes
saavutas 9. koha Jüri Käer tulemusega 9.94. MV II grupi 3000
m jooksus saavutas 11. koha
Kaupo Kütt ajaga 14.02,33. MV
I grupi 100 m jooksus saavutas
14. koha Kristo Meius ajaga
14,36 sek. MV II grupi kettaheites saavutas 14. koha Kaupo
Kütt tulemusega 23.45 ja MV II
grupi 800 m jooksus saavutas
Kaupo Kütt 15. koha ajaga
2.55,72. MV I grupi kuulitõukes
saavutas Kristo Meius 16. koha
tulemusega 8.84. MV II grupi
kuulitõukes saavutas Kaupo
Kütt 17. koha tulemusega 9.29.
MV I grupi odaviskes saavutas
Kristo Meius 19. koha tulemusega 33.19. Naiste kuulitõukes
saavutas tulemusega 7.82 Kertu
Väikemaa 20. koha. Meeste 100
m jooksus saavutas ajaga 12,30
Raivo Maripuu 20. koha. Meeste kuulitõukes saavutas tulemusega 10.67 Rain Ridalaan 24. koha. Meeste 4x100 m teatejooksus saavutas Kiili vald , koosseisus Einar Luup, Rain Ridalaan,
Rainer Kravets ja Raivo Maripuu, 16. koha. Kergejõustiku
üldkokkuvõttes saavutas Kiili
vald 42 valla konkurentsis väga
tubli 6. koha. Meeste võrkpallis

Eestimaa 14. suvemängude jalgrattakrossi M16 vanuseklassi võitja –
Markus Pajur.

Eestimaa 14. suvemängude jalgrattakrossi M40 vanuseklassi 2. koht –
Tõnno Palm.

Eestimaa 14. suvemängude
meeste võrkpalli esikoht – Kiili
vald.

(osales 17 valda) tõestas Kiili
meeskond taaskord, kes on valdade võrkpalli valitsejad (eelmine aasta võideti samuti). Alagrupis võideti Värska valda 2:0,
Ambla valda 2:0, Kernu valda
2:0. Vahegrupis võideti Viljandi
valda 2:0, Saarde valda 2:0, Ülenurme valda 2:1 (nende meeskonnas mängis ka Argo Meresaar). Poolfinaalis võideti vana
sõpra Rae valda 2:1 ja finaalis
jällegi Ülenurme valda 2:1 ja
võidutants võis alata! Jess! Super! Vägev, mehed! Võistkonnas
mängisid Kristo Meius, Kuldar
Männilaan, Mihkel Sepp, Andres Kärner, Markus Lepmets,
Henry Oro, Martin Thalfeldt,

Eestimaa 14. suvemängude kergejõustiku NV I grupi kaugushüppe ja 100 m jooksu võitja – Triin
Maller.

Marko Koern, Jaano Haidla.
Treener Jaano Haidla.
Jalgrattakrossis, mis peeti
Karujärve Tervisespordikeskuses, saavutas Kiili valla võistkond 24 valla konkurentsis väga kõrge 2. koha (võitnud Saku
valla võistkonnale kaotati vaid
1 punktiga)! M16 vanuseklassis
näitas taas teistele tagatulesid
ja võitis kuldmedali pika puuga

Foto: Bruno Tamm

Markus Pajur. Palju õnne, Markus! Väga tublilt sõitsid ka Lauri Tamm, kes saavutas 8. koha,
ja Madis Aasalo, kes saavutas 9.
koha. Tubli 18. koha saavutas
Karl-Martin Nurm. M40 vanuseklassis võitis hõbemedali Tõnno Palm. Palju õnne! Väga tubli 8. koha saavutas Asko Nurm,
tubli 12. koha Bruno Tamm ja
13. koha Olavi Israel. Jaanus
Tiisvend saavutas tubli 34. koha.
Jahilaskmises, mis peeti Orissaare lähedal Tagavere lasketiirus, saavutas Kiili valla võistkond, koosseisus Sergei Kivi,
Alar Lehtsaar, Andres Ratassepp, 11 valla konkurentsis väga tubli 4. koha (3. koha võistkonnale kaotati 1 punktiga!).
Köieveos saavutas Kiili valla
meeskond 11 valla konkurentsis tubli 5. koha (eelmisel aastal
võideti pronksmedalid). Alagrupis võideti 2:0 Vinni valda, 2:0
Jõgeva valda, 2:0 Iisaku valda ja
kaotati 0:2 Tartu vallale ja 0:2
Väike-Maarja vallale. 5.-6. koha
matsis võideti 2:0 Lääne-Saare
valda. Võistkonnas tõmbasid
Lauri Leosk, Andrei Dubov, Jüri
Käer, Marko Parvi, Tiit Jasson,
Enar Samarokov. Kapten Urmas
Kikkas. Mälumängus (osales 21
valda) saavutas Kiili valla võistkond – Hannes Palang, Aimur
Liiva, Riina Tamm, Anu Printsmann, Sigrid Särak – väga kõrge 5. koha. Mälumängu tase oli
üldse väga kõrge, näiteks võitnud Jõgeva valla võistkonna
koosseisus olid sellised mehed
nagu Arko Olesk ja Tiit Naarits.
Orienteerumises saavutas
Kiili valla võistkond 37 valla
konkurentsis samuti väga tubli
5. koha. M35 vanuseklassis 5.
koht Erki Kriks, 19. koht Taimo
Nellis, 28. koht Mart Sooberg.
M45 vanuseklassis 16. koht Einar Luup, 27. koht Meelis Atonen. M55 vanuseklassis 8. koht
Tiit Tatter, 27. koht Jaan Orav.
N16 vanuseklassis 15. koht Ingrid Sooberg, 20. koht Jonna Soomets. N35 vanuseklassis 8. koht
Anneli Orav. N55 vanuseklassis
10. koht Virve Orav. Väga tublilt
esines juhtide võistluses meie
vallavanem Aimur Liiva, kes tõi
vallale tublid 7. koha punktid.
Naised võrkpallurid saavutasid 12 valla konkurentsis tubli
8. koha. Alagrupis võideti 2:0
Kernu valda, kaotati 0:2 Viljandi vallale ja 0:2 Paikuse vallale.
Vahegrupis võideti 2:0 Audru
valda ja 2:0 Iisaku valda ning 7.8. koha mängus kaotati 0:2 Lääne-Saare vallale. Naiskonnas
mängisid Merje Volt, Laidy Lainoja, Eve Tappo, Dace Azace,
Kaisa Orunurk, Inga Annus, Anna-Liisa Ovir, Kätlin Kaareste.
Nagu näha, olid kõik Kiili valla võistkonnad 8 parema seas,
super tulemus! See tõestab taas,
et oleme väga sportlik vald.
Suured-suured tänud kõigile
sportlastele, kes valda esindasid, suured- suured tänud Kiili
vallavalitsusele,tänud Arne Auto'le. | Kaupo Kütt

Kermo Tamm Kiili Gümnaasium 3A klassist.

Kiilis toimus 3. korda
maastikuratta sarja etapp
Juba kolmandat aastat korraldas rattaklubi CC Rota Mobilis
Kiilis Škoda Maastikuratta sarja etapi. Ilmataat oli meile ilusa
ilma kinkinud ja osalejaid oli
kokku tulnud 238.
Võrreldes eelmiste aastatega, olime rada vürtsitanud erinevate ärevate elementidega.
Nendeks oli “rockgarden” (kividest koosnev rajalõik), palgiüle-

tus ja kindlasti publiku lemmik
– autokummide ületus Kiili
Gümnaasiumi külje all.
Täname õla alla panemise
eest Kiili vallavalitsust, A-Autohooldus OÜ-d ja kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest!
Kiili valla elanikele oli ja on ka
tulevikus see üritus tasuta! |
Bruno Tamm (CC Rota Mobilis),
Kiili elanik ja rajameister
Foto: Erki Arumeel

Rannavolleturniiril osalejad.

Kangrus võisteldi
rannavolles
26. augusti päikesepaistelisel
ja soojal õhtupoolikul toimus
Kangru väljakutel traditsiooniline rannavolleturniir TEIP –
Tütred, Emad, Isad, Pojad.
Sportlikult pingelises, kuid
äärmiselt sõbralikus õhkkonnas
peetud turniiri võitsid emadtütred arvestuses Triin-Maria,
teise koha saavutasid Katrin-Laura ning kolmandad olid

Ülle-Johanna. Isad-pojad võistlusgrupi parimad olid Kristo-Rasmus, teiseks pürgisid
Margus-Nils, kolmandad Erki-Lauri. Tõele au andes, peab
tunnistama, et mõned aktiivsemad võrkpallurid olid võistluste ajaks kaasmängija “lapsendanud”, seda siis pakkumaks nii
lastele kui endale mängurõõmu.
| Erki Arumeel

Uus portaal tervisespordi
sõpradele
Alates augustist on avatud
kõigile tervist ja liikumist väärtustavatele inimestele veebiportaal Liigume.ee.
Liigume.ee portaali eesmärk
on suurendada teadlikkust liikumisharrastustest ja tuua liikumise juurde rohkem inimesi.
Liigume.ee sisaldab kõige põhjalikumat spordiürituste kalendrit Eestis, teste oma kehalise
vormi hindamiseks, spordiürituste korraldajate eksklusiivset
infot, spordiblogisid ja uudiseid.
Eurobaromeetri küsitlused ja
EOK liikumisharrastuse uuringud näitavad Eestis spordi- ja
liikumisharrastuse kasvutrendi.
2014. aasta sügisel läbi viidud
küsitluse järgi tegeleb Eestis regulaarselt liikumisharrastusega
42% täisealisest elanikkonnast
ja aasta jooksul leiab tee vähemalt mõnele rahvaspordiüritusele u 250 000 inimest.

Ühenduse Sport Kõigile peasekretär Peeter Lusmägi ütles,
et strateegias “Eesti sport 2030”
sõnastatud eesmärgi kohaselt
vastab aastal 2030 eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal
ning heaolu Põhjamaade tasemele. “Selle eesmärgi saavutamise üheks eelduseks on inimeste suurem teadlikkus liikumisharrastuse vajalikkusest.
Uuest portaalist leiavad nõuandeid nii olemasolevad harrastajad kui ka need, kes plaanivad
korrapäraselt liikumisega tegelema hakata. Koostöö Eesti juhtivate teadlaste ja õppejõududega tagab ka portaalis oleva info usaldusväärsuse,” ütles ta.
Varem Liikumisaasta 2014
koduks olnud veebileht sai uue
näo koostöös ühendusega Sport
Kõigile, Eesti Olümpiakomitee
ja Ajakirjade Kirjastusega. | Kiili Leht
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Kiili vallarahva
VIII sportmängud
Kiili vallarahva VIII sportmängud jätkusid 23. augustil 10.
alaga: ratta+jooksu teatevõistlusega. Osales 7 võistkonda.
Võistkonnas kaks naist ja neli
meest. Algusest lõpuni juhtis ja
võitis pika-pika puuga Kangru
aleviku võistkond, koosseisus
Andra Rannik, Liis Grete Atonen, Tõnno Palm, Manfred Tikenberg, Anti Arumägi, Toomas
Loho. Võiduaeg 1:14.26,51. Midagi pole öelda, kõva sõna!!!
Palju õnne! Kiili 2 võistkond –
Pille Laev, Diina Rahimsaikova,
Tõnu Aamisepp, Ivo Tatrik, Bruno Tamm, Rainer Kravets – ajaga 1:23.09,61 tubli teine koht,
ja Nabala-Paekna võistkond –
Kristi Roost, Siret Somarokov,
Indrek Sinisaar, Raido Kivik,
Marek Tubli, Lauri Sinisaar –
ajaga 1:24.16,11 üllatas kolmanda kohaga! Järgnesid: 4. Luige-Sausti, 5. Kiili I, 6. Vaela-Mõisaküla, 7. Lähtse.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 10. ala:
1. Kiili 2 83 p.
2. Kangru 81 p.
3. Nabala-Paekna 73 p.
4. Kiili I 72 p.
5. Luige-Sausti 69 p.
6. Lähtse 53 p.
7. Vaela-Mõisaküla 51 p.
8. Maksimaa 47 p.
9. F-Team 44 p.
10. Kiili Gümnaasium 34 p.
11. Kiili Keerulised 12 p.

Fotod: Kaupo Kütt

Avaldame südamlikku
kaastunnet perekonnale
abikaasa, isa ja vanaisa

Mälestame kauaaegset
head ja sõbralikku

JAAN
VESILOIGU

JAAN
VESILOIKU.

surma puhul.
Perekonnad Tammer,
Valdna, Aruaas ja Vesiloik

Arusta küla elanikud

In memoriam

In memoriam

EINO SAAR

LAINE LEOSK

31.08.1930-21.07.2015

24.12.1927-30.07.2015

Kiili vallarahva sportmängude 10. ala võitja – Kangru võistkond.

In memoriam

JAAN VESILOIK
12.06.1938-12.08.2015

In memoriam

TAISI REBANE

XI Kiili Kuulijänn – naised.

09.07.1928-26.06.2015

In memoriam

ELVIINA
NIINEORG
20.11.1947-27.08.2015

In memoriam

MARTIN
VILGATS
02.04.1959-10.07.2015

Triatlon
Triathlon Estonia 2015 täispikk triatlon – ujumine 3,8 km,
jalgratas 180 km, jooks 42,2 km)
mehed 40-49 vanuseklass: 3.
koht Toomas Loho 9:27.08,1; 11.
Ivo Tatrik 10:54.32,1.

In memoriam

ARVI
KRISTELŠTEIN
04.11.1949-01.08.2015

In memoriam

UNO LOO
02.11.1926-02.08.2015

Kergejõustik
Eesti noorte meistrivõistlustel Rakveres võitis TB 800 m
jooksus kuldmedali Liis Grete
Atonen, ajaga 2.27,70. Palju õnne! TB 1500 m jooksus võitis
kuldmedali jällegi Liis Grete
Atonen, ajaga 5.11,77. Palju õnne! PB 800 m jooksus saavutas
Rainer Kravets 13. koha ajaga
2.23,37. PB 2000 m jooksus saavutas Rainer 8. koha ajaga
6.51,40.

Jalgpall
Rahvaliigas lõppes alagrupiturniir. Kiili JK meeskonnal see
aasta play-off'idesse asja ei olnud, jäädes 6 p alagrupis 4. kohale. Viimastes mängudes kaotati Viimsis kohalikule Sisehoovi Legendid meeskonnale 3:4 ja
kodus Kiilis 1:0 eduseisust 1:2
Mariae Moha meeskonnale. Nabala Kohalikud Koprad meeskond saavutas 3 p 6. koha.
Kiili JK ja Nabala Kohalikud
Koprad omavahelise mängu Kiilis võitis Kiili JK tulemusega
12:5 (väravalööjad: Jaan 4, Sander 4, Silver, Kairo, Sven, Kaupo, Erki – 2, Kaidu, Risto, Lauri
– 1).

ORU TEHNOÜLEVAATUS

XI Kiili Kuulijänn – mehed.

Jahilaskmine
Eesti karikavõistlus CSP-100
2015 üldjärjestus: 3. Andres Ratassepp, 40. Sergei Kivi.
Eesti meistrivõistlused FITASC Sportingus – 200 märki:
11. Andres Ratassepp – 168 tabamust, 15. Alar Lehtsaar – 164
tabamust, 64. Sergei Kivi – 122
tabamust, 71. Alar Tammela –
110 tabamust.
Eesti karikavõistlused Inglise Sporting : 4. Andres Ratassepp, 38. Sergei Kivi.

XI Kiili Kuulijänn
30. augustil peeti Kiili jaanitule platsil XI Kiili Kuulijänn.
Alustasid naised ja julgeid naisi oli seekord võistlusrajal kolm
ning kindla võidu võttis Marit
Laidroo. Teise koha saavutas
Pille Laev ja kolmanda koha Salome Laev.
Võistkondliku võistluse võitis kindlalt ja kaitses eelmise
aasta võitu võistkond SKV, koosseisus Erkki Meius, Kristo

Meius, Vahur Õismaa; teise koha võitis võistkond HAVI koosseisus Jüri Käer, Reyo Tippi, Marek Onno; kolmanda koha saavutas esmakordselt osalenud
Kiili Jalgpalliklubi võistkond,
koosseisus Andrus Looskari,
Jaan Uudelt, Tanel Torim, ning
tubli neljanda koha saavutas
võistkond LELL, koosseisus
Kristo Kütt, Silver Klaar, Ermo
Eha.
Meeste individuaalvõistluse
võitis kolmandat aastat järjest
Erkki Meius, kes pärast esimest
ala oli 5. kohal. Kõva sõna! Palju õnne! Teise koha võttis lõpuks omale Erkki vend Kristo
Meius, kes oli pärast 3. ala 6. kohal, siis tõusis kaks kohta ja
kindlustas kahe viimase alaga
tubli teise koha! Palju õnne!
Eelmise aasta neljanda koha vahetas kolmanda koha vastu Vahur Õismaa, pole paha! Neljas
koht üllataja Tanel Torim, eelmise aasta 2. koht Jüri Käer seekord viiendal kohal, 6. kohal pärast kahte ala juhtinud Andrus
Looskari, suurüllataja Silver

Klaar 7. kohal, tubli 8. koht Ermo Eha, vigastustega kimpus
Kristo Kütt 9. koht, Kiili JK peatreener Rainis Saar 10. koht ja
Kiili JK suurim väravalööja Jaan
Uudelt seekord jalga valgeks ei
saanud ja 11. koht. Tänud Kiili
vallavalitsusele ja suurim tänu
heale ilmale!!

Jalgrattasõit
Eesti meistrivõistlused jalgratturite maanteesõidus: M14 –
15. Lauri Tamm, M16 – 3. Markus Pajur. Palju õnne!, Sen2 – 1.
Tõnno Palm (2. Jaan Kirsipuu).
Palju õnne!, MU, ME – 20. Anti
Arumägi.
Eesti meistrivõistlused trekisõidus, Pirita velodroom: OMNIVA sõidu Eesti meister Anti
Arumägi. Palju õnne!

Triatlon
Eesti Meistrivõistlustel duotlonis, Otepääl, võitis M40 vanuseklassis kuldmedali Toomas
Loho. Palju õnne! | Kaupo Kütt

Kose vald, Oru küla

Avatud

T, N 9.00-19.00
L 9.00-16.00
info 5622 1499

Aitan müüa/üürile anda/
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ
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Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
AUGUST 2015
Kiili Vallavolikogu määrus nr 14 Kiili valla
2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 34 Kiili Vallavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 38 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Kuldnoka
tee 1, Tüüstre tee 4, Lote, Paisjärve” muutmine. Kiili Vallavolikogu otsus nr 35 Haldja
tn 49 katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 36 Ehitiste peremehetuse tuvastamine Paekna külas.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 37 Haldusreformi küsimustes vallaseisukohtade kujundamiseks ajutise komisjoni moodustamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
26. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 416 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Mooni tn 10, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 417 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Veenuse tn 29, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 418 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Aruvälja, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 419 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks
Viktoria, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 420 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks Petersoni, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 421 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks
Randvee, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 422 Ehitusloa
väljastamine abihoone(garaaž) püstitamiseks Randvee, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 423 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks Padi tn 7, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 424 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks
Voore tn 4, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 425 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu laiendamiseks
Karja tn 10//Mäe tn 2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 426 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks
Tammetalu tn 31, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 427 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Sausti katoodkaitsejaama elektrivarustus) püstitamiseks Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 428 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Tallinna ringtee telemaatikaseadme elektrivarustus) püstitamiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 429 Kirjaliku
nõusoleku andmine väikeehitise(abihoone) püstitamiseks Voore tn 4, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 430 Kirjaliku
nõusoleku andmine väikeehitise (abihoone) püstitamiseks Metsa tn 9, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 431 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 23, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Kasutusloa
väljastamine ehitisele(üksikelamu) Lageda
tee 16, Vaela küla.
4. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus 457 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Toominga, Sausti küla
Vallavalitsuse korraldus nr 458 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Metsatiigi, Lähtse küla
Vallavalitsuse korraldus nr 459 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Rõõmu tn 11, Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 460 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Side tn 31, Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 461 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Heina tänava tänavavalgustus) püstitamiseks Heina tänav T1
Kangru alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 462 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Kangru lasteaed)
püstitamiseks Kullerkupu tn 10, Kangru
alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 463 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kaire
tee 4, Paekna küla

Vallavalitsuse korraldus nr 464 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 17, Vaela küla
Vallavalitsuse korraldus nr 465 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 13, Lähtse küla
Vallavalitsuse korraldus nr 466 Luige alevikus Niine kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus 484 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Masti tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 485 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Masti tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 486 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks
Küttimi tee 11, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 487 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks
Lea tn 9, Kangru alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 488 Ehitusloa
väljastamine ehitise (abihoone) püstitamiseks Kriilemetsa, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 489 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Pääsukese tee 7A
veetorustik) Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 490 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Pääsukese tee 7a kanalisatsioonitorustik) püstitamiseks Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 491 Kiili alevis
Kurna tee 2 detailplaneeringu koostamise
mittealgatamine
Vallavalitsuse korraldus nr 492 Lihthanke
viitenumber nr 165522 “Kiili valla koolibussi liinidele vedaja leidmine” pakkumuste
kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine
ja eduka pakkumuse valimine.
Vallavalitsuse korraldus nr 493 Kiili valla
kohalike teede ja tänavate liiklusmärkide
(teede nimed ja lisatahvlid) ning nende
paigaldamine.
19. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 507 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Männi tn 12 ja 12a detailplaneeringuala sõidutee) püstitamiseks
Oksa tn, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 508 Ehitusloa
väljastamine ehitise (loomakasvatushoone) lammutamiseks Sepamäe tee 16, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 509 Ehitusloa
väljastamine ehitise(silohoidla) lammutamiseks Kurna tee 22, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 510 Ehitusloa
väljastamine ehitise (loomakasvatushoone) lammutamiseks Kurna tee 22, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 521 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 60, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 522 Kasutusloa
väljastamine ehitise osale (kaksikelamu)
Taga-Kaevu, Kangru alevik.
25. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 523 Ehitusloa
väljastamine üksikelamu püstitamiseks
Mõisaküla tn 3, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 524 Ehitusloa
väljastamine ehitise (Kiili valla Luige aleviku kergliiklustee lõigul PK0+00 kuni
8+00) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 525 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kasteheina tn 38, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 526 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 14, Vaela küla.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
26. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Kaskemäe
katastriüksuse sihtotstarbe ja lähiaadressi
määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 438 Katastriüksuse jagamine, Tominga.
4. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 476 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Pääsukese tee T2
Vallavalitsuse korraldus nr 477 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Pääsukese tee
Vallavalitsuse korraldus nr 478 Lepiku katastriüksuse jagamine
Vallavalitsuse korraldus nr 479 Kinnistu
ostueesõigusest loobumine, Haugla
11. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 494 Männi ka-

tastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 495 Luige katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 496 Sõeru tee
katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 497 Tammemasti tee 3 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 498 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Sepamäe tee T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 499 Puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Kullerkupu, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 500 Puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Hõbehundi,
Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 501 Arvamuse
andmine jäätmeloa taotlusele,OÜ BLRT IK
19. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 514 Männi tn 3
ja Männi tn 3a katastriüksuse lähiaadressi
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 515 Katastriüksuse jagamine, Ruti.
Vallavalitsuse korraldus nr 516 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Lähtse küla, Vanatoa II maaüksuse
detailplaneering.
Vallavalitsuse korraldus nr 517 Puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Mäe, Mõisaküla
Vallavalitsuse korraldus nr 518 Puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Nabala mõis,
Nabala küla.
25. AUGUST 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 527 Männi tn 9
katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 528 Männi tn
8/2 katastriüksuse lähiaadressi muutmine
Vallavalitsuse korraldus nr 529 Männi tn
8/1 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 530 Männi tn 5
katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
MUUD KÜSIMUSED
26. JUUNI 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 447 Osaühing
Kiili KVH 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV
LUIGE ALEVIKUS NIINE KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE KIILI
VALLAVALITSUSE 04.08.2015 KORRALDUSEGA NR 466
Planeeritav maa-ala asub Kiili vallas Luige
alevikus. Planeeringualasse on kaasatud
Niine katastriüksus (katastritunnusega
30402:001:0118, sihtotstarbega 100%
maatulundusmaa, pindalaga 20 428 m2).
Juurdepääs maaüksusele on tagatud 15
Tallinn-Rapla-Türi tee kaudu.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Kiili
valla üldplaneeringut. Detailplaneeringuga
on kavandatud Luige alevikus 2,30 ha suuruse maa-ala kaheks ärimaa krundiks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ärihoonete (ehitusmaterjalide kaupluse, restorani, hotelli, äri/
teenindus hoone ning toitlustuskoha) rajamiseks, lisaks liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE TEADE
Kiili vallavalitsus teatab, et 9.06.2015 korraldusega nr 377 “Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Lähtse
küla, Vanatoa maaüksuse detailplaneering” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas
Lähtse külas asuva Vanatoa
(30401:003:0191) katastriüksuse detailplaneeringule järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi,
millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni olulist suurenemist. Detailplaneeringus tuleb käsitleda Kurna-Tuhala
teelt lähtuvat, detailplaneeringu ala mõjutavat müra ja õhusaaste suurust ning ulatust (sh kumulatiivne mõju) ja vajadusel
näha ette leevendusmeetmed. Keskkon-

nalubade vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes detailplaneeringu ala ja selle
lähiümbruse keskkonnatingimustest ja
maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud
asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette ja
planeeringu elluviimisel rakendatakse võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavaid leevendusmeetmed, sh ala
kuivenduse projekteerimine ja selle välja
ehitamine enne elamutele ehituslubade
väljastamist. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt suhteliselt
väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade
taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisel ei kaasne olulist negatiivset
mõju planeeringuala ümbritsevale keskkonnale (ala on juba inimtegevusest mõjutatud);
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid , mida planeeringuga kavandatav tegevus
võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese
tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit.
Planeeringuala elanikele võib mõningast
ebamugavust põhjustada asjaolu, et Kiili
lasteaias ei pruugi kohe olla piisavalt kohti
väikelastele;
6. detailplaneeringu ala lähiümbruses ei
ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole
registreeritud keskkonnaohtlikku tootmist
ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Valgustuse negatiivset mõju tuleb
vähendada valgustuse suunamisega elamute poole (õuealale). Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näit tolm) võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke
seotud peamiselt ehitustöödega;
8. kavandatava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
Tegevuse eesmärgiks on Lähtse külas asuva Vanatoa (30401:003:0191) katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine,
maa-ala krundijaotusplaani koostamine,
moodustatavate kruntide ehitusõiguse
määramine ning vastavalt hoonestuskavale planeeritava maa-ala haljastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete väljatöötamine.
Tegevuse kirjeldus: planeeritava maa-ala
suurus on 69 958 m2. Detailplaneeringuga
kavandatakse Vanatoa katastriüksuse jagamine kruntideks ja kruntidele sihtotstarvete määramine järgmiselt: elamumaa (9
krunti ridaelamutele ja 4 üksikelamutele),
üldmaa (2 krunti), transpordimaa (1 krunt)
ja tootmismaa (1 krunt alajaamale).
Detailplaneeringute koostaja on Arhitektuuribüroo Foon OÜ (registrikood
11197980, postiaadress Vene tn 10-16, 10123
Tallinn, e-post rait@foon.ee).
Detailplaneeringu koostamise algataja ja
koostamise korraldaja on Kiili vallavalitsus
(Nabala tee 2a Kiili alev), detailplaneeringu kehtestaja on Kiili vallavolikogu (Nabala tee 2a Kiili alev). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili vallavalitsuses (Kiili
alev Nabala tee 2a, tel 679 0260, arhitekt
Anne Margusoo) 08.-27.07.2015.

mist Kiili vallas Lähtse külas asuva Vanatoa (30401:003:0192) katastriüksuse detailplaneeringule järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi,
millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu
saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja
maakasutusest, ei põhjusta kavandatavas
mahus ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega
kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga, kui detailplaneeringus nähakse ette alale uue kuivendussüsteemi projekteerimine ja selle välja ehitamine enne elamutele ehituslubade väljastamist;
3. avariiolukordade esinemise tõenäosus
on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel
järgitakse detailplaneeringuga esitatud
tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud
nõudeid;
4. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringus tuleb tegevused kavandada selliselt, et oleks tagatud Maapõueseadusest lähtuvate nõuete
täitmine;
5. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega
teisi maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
6. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese
tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit;
7. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei
ole varasemalt toimunud tootmist ega
muud keskkonnaohtlikku tegevust;
8. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Valgustuse negatiivset mõju rohekoridorile saab vähendada valgustuse suunamisega elamualade poole (rohekoridorist eemale). Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud
peamiselt ehitustöödega;
9. planeeritaval alal asuva kinnisasja
maakasutuse sihtotstarvete muutmine ei
põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju,
kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja
kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
Tegevuse eesmärgiks on Lähtse külas Vanatoa (30401:003:0192) katastriüksusel
ehitusõiguse määramine (maakasutuse
sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv
krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pind, hoonete suurim lubatud kõrgus);
krundi hoonestusala (see tähendab krundi
osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemine; juurdepääsuteede, vajalike tehniliste kommunikatsioonide ja haljastuse lahendamine;
servituutide vajaduse määramine.
Tegevuse kirjeldus: planeeringuga nähakse ette Kiili vallas Lähtse külas asuva Vanatoa katastriüksuse (30401:003:0192)
2,44 ha suuruse maa-ala kruntideks jagamine ja sihtotstarbe muutmine elamumaaks (9 krunti), üldmaaks (2 krunti) ja
transpordimaaks (2 krunti).
Detailplaneeringute koostaja on Arhitektuuribüroo Foon OÜ (registrikood:
11197980, postiaadress: Vene tn 10-16,
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HIN- 10123 Tallinn, e-post: rait@foon.ee).
Detailplaneeringu koostamise algataja ja
DAMISE MITTEALGATAMISE TEADE
Kiili vallavalitsus teatab, et 19.08.2015 kor- koostamise korraldaja, kehtestaja on Kiili
raldusega nr 516 “Keskkonnamõju stratee- vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev).
gilise hindamise mittealgatamine, Lähtse Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili
küla, Vanatoa II (30401:003:0192) maaük- vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala tee 2a, tel
679 0260, arhitekt Anne Margusoo)
suse detailplaneering” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hinda- 26.08.-11.09.2015.
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ERAKUULUTUSED

Aiakujundus ja haljastusteenused, kalmukujundus. www.tervendavaed.ee. Tel
5394 9164, tervendavaed@gmail.com
ArborEst OÜ: ohtlike puude langetamine,
puude hooldus. Tel 517 6969, info@
arborest.ee

Harjumaa
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee
Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame
puit- ja võrkaedasid, lammutustööd, haljastustööd. Killustiku, liiva, freesasfaldi müük.
Tel 5812 9927, e-mail citybar@mail.ee

ARHITEKT. Eramu projektid, ka tagantjärele. Hind ehitusloani 1280 €. Tel
5831 9789, aare.raamat@gmail.com

Pakun raamatupidamisteenust väikese või
keskmise suurusega ettevõtetele. Töö algdokumendist bilansini. Tel 511 8735, caroly.
studio@mail.ee

BennetPuit OÜ Keilas võtab tööle CNC-pingi
operaatori. Lisainfo tel 502 2268

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont. Kaheksa-aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Tel 5690 3327

Ehitusluba. Kasutusluba.
info@arhitektjainsener.com
Tel 522 0023, Mikk
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 €/minut. Vt ka ennustus.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Kõrghaljastus OÜ: puude hooldus, ohtlike
puude langetamine, hekkide pügamine,
kändude freesimine. Tel 5697 6599, info@
korghaljastus.ee

Puiduga tegelev ettevõte Keilas pakub tööd
puidupingi töölisele (freespink, formaatsaag).
Kontakt margus@sylvanwood.eu, tel
5331 3606

Müüa kuivad ja märjad küttepuud. Info tel
5349 2730, 5562 1018, kyttepuud@gmail.
com

Soodsaima hinnaga saematerjal – küsi
hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520

Müüa liiva, killustikku, mulda, sõnnikut,
kruusa ja asfaldipuru kohaleveoga. Tel
507 9362
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm (hind alates 33 €/rm). Kojuvedu. Tel 522 7345. E-post marek406@
gmail.com
Müüa sõnnik, muld, killustik, liiv. Tel
5697 1079
Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel 5569 9796, 5551 8498.
Nostalgiakaup ostab nõukogudeaegset
vanavara. Tel 514 0618
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostame enne 80ndat toodetud mööblit,
kodusisustust, mänguasju. rbvstuudio@
gmail.com, tel 5347 5518, Margus
Ostan maad Kiili vallas. Võib pakkuda ka
koos majaga. Silver, tel 5343 4949

Registreerumine ja info:
www.eas.ee/ettevotluspaev
Ettevõtluspäeva rahastab
Euroopa Sotsiaalfond

Kopp-laaduri
teenus

Kaevetööd, vee- ja
kanalisatsioonitrassid,
drenaažikraavid,
vundamendiaukude
kaeve, mullatööd jne.
Info: 5645 4137
Kivisalu OÜ

Seinad soojaks ja tuulepidavaks termovahuga, maja hind alates 600 €. www.therm.
ee, tel 5660 6010 “süstime seinad soojaks”
Silvestal OÜ ostab hea hinnaga raieõigust,
metsamaad ja metsamaterjali. Tel
5308 8945, www.silvestal.ee

Müüa küttepuud, hind alates 33 €/rm. Tel
509 6735

17. septembril kell 9.30
Tallinna Lillepaviljonis.

Raid & Ko kinnisvara- ja õigusbüroo kliendid soovivad osta kinnisvara Tallinna lähipiirkonnas. Info ja hindamine tasuta!
kadri@raid.ee. Tel 5661 1103, Kadri Allaste

Müüa kahetoaline korter Kiili alevis, Nabala
tee 8-4, kaupluse ja bussipeatuse vahetus
läheduses. Lisainfo tel 5647 2642

Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5-20 cm, kaseklots 5-20 cm, lepp
30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.
ee, www.unitedexpo.ee

ettevõtluspäev

Soovin vahetada renoveeritud kahetoalise
korteri (35 m2) remonti vajava suurema
2-3-toalise korteri vastu. Tel 5666 8663
Teeme õunamahla kliendi õuntest. Hind alates 0,45 €/l toormahlalt. Võimalik transport
(2 € / 10 km, asume Tammiku külas, Kose
vallas). Info tel 5621 9762, www.nommetalu.
ee
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee
Teostame järgmiseid ehitustöid: üldeehitus,
puitkatused, terassid – Meelis, tel
5665 6793; lammutustööd, septikute ja
mahutite paigaldus, ujuvsildade ehitus –
Märt, tel 5594 8418
Vajatakse koduabilist üks kord nädalas Kiili
vallas Sausti külas. Helistada tel 503 0450,
Ingrid
Valmistame käsitöö-palkmajasid vastavalt
kliendi soovile. Tarneaeg kiire, hinnad
soodsad. Tel 522 2777
Väikeveod kuni 2,5 t. Müüa killustikku, liiva,
mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast,
asfaldipuru ja freesturvast kohaletoomisega.
Tellija materjalide vedu. Tel 509 2936
Värvime teie majad, aiad, suvilad jne.
Lisainfo tel 5682 8612
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liikumispunktides ning teeme
santehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva. Koostame ehitusprojekte ning teostame geodeetilisi
mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel 5850 4300

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

Kiili spordihoones
on kolmapäeviti
kell 18.00-19.30
võimalus mängida
lauatennist.
Hind 4.50 eurot.
Esimene trenn
9. septembril.

