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Valla tänukirja
pälvivad 6 inimest
Eesti Vabariigi aastapäeval 23.
veebruaril annab Kiili vallavalitsus
tänukirjad järgmistele vallakodanikele:
• Merje Volt, MTÜ Kangru Küla
Selts juhatuse liige. Selts pälvis oma
tegevusega tunnustussüsteemi
“Eestimaa õpib ja tänab” Harjumaa
tasandil Hariduse sõbra ja toetaja
nimetuse ja auhinna.
• Ardo Niinre, aktiivne kohaliku
elu tegelane, Kiili vallavanem aastatel 1994-1996. Hr Niinre pälvis
2010. aastal Kodanikupäeva aumärgi.
• Janne Toomse, Janar Säkk,
Mairi Tamm, Valeri Kravets panuse
eest doonorivere andmisel.
• Koidula Ameerikas, aktiivne
kohaliku elu tegelane, Kiili valla koduloo uurija. Pr Ameerikas pälvis
tiitli Harjumaa Aasta seenior-õppija
2010.
• Olev Rannik, endine Kiili Gümnaasiumi direktor ja Kiili vallavolikogu esimees aastatel 1993-1999.
Hr Rannik pälvis tiitli “Harjumaa
Aasta Õpetaja 2010”.
• Harri Virkunen, aktiivse tegevuse eest Kiili valla elu edendamisel.
Eve Järvelill

Märts Kiili
Rahvakoolis
Märtsis toimuvad järgmised koolitused:
• 2.03. kell 19.00 Õiguskoolis:
Lepingud ja tarbijakaitse. Koolitaja
Maret Hallikmaa. Hind 3,85 eurot.
• 3.03. kell 19.00 Homöopaatia:
Stress ja selle ravimid. Koolitaja
Krista Koppel. Hind 9,60 eurot.
• 16.03. kell 19.00 Aiakoolis:
Aiaplaneeringu analüüs. Koolitaja
Ülle Michelson. Hind 12,80 eurot.
• 17.03. kell 19.00 Homöopaatia:
Naiste ravimid. Koolitaja Krista
Koppel. Hind 9,60 eurot.
• Arvutikool 14.03. ja 28.03. kell
18.00. Koolitaja Tiina Teder.
• Inglise keele tunnid toimuvad
kolmapäeviti kell 19.00 ruumis 253.
Koolitaja Marina Rannula.
• Soome keele tunnid toimuvad
kolmapäeviti ja reedeti kell 18.00
ruumis 145. Koolitaja Aare Mae
• Vene keele tunnid toimuvad
esmaspäeviti kell 19.00 ruumis 146.
Koolitaja Larissa Panova.
Laupäeval, 16. aprillil toimub
teatrireis Rakverre. Sõidame vaatama romantilist komöödiat “Kui
Harry kohtas Sallyt.” Reisi hind 19
eurot. Osalemissoovist palume teatada 1. aprillini. Koolitustele on vajalik eelregistreerimine rahvakool@
kiili.edu.ee või kodulehel www.
rahvakool.webs.com.
Kiili Rahvakool

Teadaanne
Seoses trepi vahetusega pääseb
28. veebruarist perearst Liis Aunini
juurde ajutiselt läbi vallavalitsuse
ruumide.

VALIMISED
Riigikogu valimised
2011
Kiili valla valimisjaoskonna nr 1
asukohad on:
28. veebruarist 2. märtsini saab
eelhääletada oma elukohajärgses
valimisjaoskonnas kell 12.0020.00.
Hääletamisruumi asukoht: Kiili
vallamaja, Nabala tee 2a, Kiili alev.
Samas saab eelhääletada väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimispäeval, 6. märtsil, saab
hääletada kell 9.00-20.00.
Hääletamisruumi asukoht: Kiili
Gümnaasium, Kooli tn 2, Kiili alev.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta
kehtiv isikut tõendav dokument.
Kiili Leht

TTÜ/Kiili võrkpallimeeskond kogus Aasta Tegu hääletusel 34,5% häältest. Erakogu

Selgus Kiili valla
Aasta Tegu 2010
z Selgunud on konkursi Kiili Valla Aasta
tegu tulemused.
Hääletada oli võimalik valla veebis, tavaning elektronposti
teel. Kokku anti 570
häält.
Aasta Tegu 2010 konkursi võitja on
34,5% häältest kogunud TTÜ/Kiili

võrkpallimeeskond, kes esindas
Eestit 2010. a Rahvusvahelise
Töölisspordi Konföderatsiooni
maailmamängudel ja saavutas esikoha. Meeskond pälvib tänukirja ja
auhinna.
Konkursi ülejäänud nominendid:
• Kiili Rahvakooli asutamine ja
tegevuse alustamine. Tänukirja pälvivad Kiili rahvakooli asutajad, Kiili
Gümnaasiumi õpetajad Mari Hinnov
ja Esta Kullamaa.
• Kiili vallas alustas tegevust teine perearst. Tänukirja pälvib Meelika Lutter.

• Hommikupudru programm Kiili Gümnaasiumis. Tänukirja pälvivad
õpetajad Mari Hinnov ja Esta Kullamaa.
• Kiili Lasteaia uue rühma avamine. Tänukirja pälvib Kiili Lasteaia
juhataja Maibi Rikker.
• Eesti Talent 2010 finaalis osalemine. Tänukirja pälvib Kiili valla
elanik Madis Arro.
Autasustamine ja tänukirjade
üleandmine toimub 23. veebruaril
Kiili rahvamajas, Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel.
Eve Järvelill

Tähelepanu, koeraomanikud!
Kiili vallavalitsusele on tulnud kaebusi, et üle kõrgete
lumehangede pääsevad koerad oma õuest hulkuma,
kimbutavad möödakäijaid või mängivaid lapsi. Mitmel korral on antud teada koertest, kes jälitavad metsloomi.
Tuletan kõigile koeraomanikele meelde, et vastavalt
Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjale tuleb lemmiklooma pidada selliselt, et
oleks välistatud tema lahtipääsemine omaniku õuest.
Kui koer pääseb hulkuma, püütakse ta kinni ja viiakse
Tallinna loomade hoiupaika (aadress Viljandi mnt 24D,
Tallinn 11217; www.loomadehoiupaik.ee). Hoiupaigast
saab omanik koera kätte peale hoiupaiga poolt tehtud
kulude tasumist.
Kõik Kiili vallas elavad koerad peavad olema kiibistatud (looma identifitseerimiseks paigutatakse naha alla
kiip) ja kantud Kiili valla lemmikloomade registrisse.
Kiibi paigaldab loomaarst. Registrikande saab teha loomaomanik ise (vt www.kiilivald.ee/9481) või pöörduda
kande tegemiseks Kiili vallavalitsusse.
Siiri Treimann, keskkonnanõunik

Hulkuvad koerad püütakse kinni ning viiakse loomade
hoiupaika. Internet

6. märtsil saab valida Kiili
Gümnaasiumis. Marko Tooming

Korruptsioonivastane
ühing kutsub valimisi
vaatlema
Ühing Korruptsioonivaba Eesti
kutsub koostöös Avatud Eesti
Fondiga 2011. aasta Riigikogu valimiste raames üles vabatahtlikke
vaatlema valimistoiminguid valimisjaoskondades üle kogu Eesti, et anda
kodanikuühiskonna poolt panus
valimiste õiguspärase läbiviimise
tagamisse.
Vaatlemine on valimistoimingute
igakülgne jälgimine, sealhulgas osalemine hääletamise käigu ja valimistulemuste kindlakstegemise juures;
elektroonilise hääletamise korralduse ja süsteemi võtmehaldusprotseduuride jälgimine; hääletamise hea
tava ja ausa e-hääletamise põhimõtetest kinnipidamise jälgimine; märgatud tähelepanekute, seadustega
vastuolude jms ülesmärkimine.
Vaatlejaks ootame kõiki huvilisi.
Täiendav informatsioon ja registreerimine kodulehel www.
transparency.ee -> Valimiste vaatlemine.
Kalle Uusmaa, MTÜ
Korruptsioonivaba Eesti
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Haridus ja muutuv maailm
Mihkel
Rebane
Kiili
Gümnaasiumi
direktor
Järgmise 10 aasta jooksul ei oma
kriiditahvlid, hinded, koolikapid,
õpikud, pabertunnistused enam
senist tähtsust. Paber ja pliiats ongi
juba Facebook’i, YouTube’i, Skype’i,
MSNi, Google’sse siirdumas. Võibolla on suur osa õpitegevustest
juba lähitulevikus e-koolis lastele
kättesaadavad 24 tundi ööpäevas,
seitse päeva nädalas.
Seega, et õpilasi jätkuvalt motiveerida, peavad koolid suutma ajastuga sammu pidada. Kuid mitte
ainult see, kuidas me õpetame, vaid
ka kool tervikuna peab muutuma
hästi toimivaks ja kasutajasõbralikuks infosüsteemiks. Kooli e-keskkond peab võimaldama hallata
õppe- ja õpiinfot, kooli dokumentatsiooni, kommunikatsiooni ning andmebaase.
Tänased parimad lahendused on
mõne üksiku kooli (nt Inglise Kolledži Stuudium, Tartu Descartes’i
Sisevõrk) enda loodud infosüsteemid. Need lahendused sisaldavad
just seda, mida konkreetne kool tõepoolest vajab.
Riik ei taha vastutada
Riigi pakutavaid infosüsteeme
iseloomustab hästi näide, kuidas
EKIS (dokumendihalduse tarkvara)
kunagi turule tuli. Ministeeriumi
ametnik “reklaamis” toodet koolile

läbi telefoni nii: võite seda nüüd kasutada, aga ei pea. Kohustada muidugi ei saanud, aga mulje jäi selline,
et kuskilt on saadud eurorahad ja
nüüd on midagi olemas. Aga kelle
jaoks ja kas tulevastelt kasutajatelt
– koolidelt – ka küsiti, mida tegelikult vajatakse?
Andmed, mida riik koolidelt tahab on EHISes (Eesti Hariduse Infosüsteem), kus iga kuu või kvartal või
aasta tuleb mingeid andmeid kinnitada. Kuid selle suure ja lohiseva
süsteemi jätkuv probleem on selles,
et koolijuht või -omanik ei saa värsket statistikat. Kui aga haridusasutus
andmete omanikuna on andmed
infosüsteemi sisestanud, siis eeldaks,
et mingite toimingute jaoks sealt ka
vajalikud andmed tagasi tuleksid.
Parim näide on Kiili Lasteaia probleem, sest pooleteise aasta jooksul ei
suutnud ministeerium valeandmeid
muuta.
Lapsevanem on kõige paremini
tuttav eKooliga ehk elektroonilise
klassipäevikuga. eKool ei ole riiklik,
vaid eraomandis ettevõte, kuid hallata olevalt andmetehulgalt on ta
võrreldav nii EHISe kui EKISiga.
Sügisel 2010 pühkis riik nö käed
puhtaks ja teatas, et tema selle firmaga seotud pole, vastutagu nad ise
oma jamade pärast. Samas, andmed,
mida oli vaja hallata, on ju riigi kodanike omad ja riik pole omalt poolt
ühtki alternatiivi pakkunud hinnete,
hindamise ja kooliskäimise kontrollimiseks.
Suurüritus Kiilis
Kui lisada veel sellised “pisiasjad”
nagu õpilaspiletite haldus (MinuKool ja ISIC vms), õppematerjalide

Et õpilasi jätkuvalt motiveerida, peavad koolid suutma ajastuga sammu pidada.
Marko Tooming

haldus ehk raamatukogu (RIKS, Urram, EKIS vms), tunniplaan (TimeTable vms), e-õppekeskkond (VIKO,
Miksike, Moodle jne), e-post (WebMail vms) jne, siis tekibki unistus
ühest ja kõiki vajadusi rahuldavast
e-keskkonnast, kuhu tööpäeva alguses ühe logimisega siseneda saab.
Kuna vajadus tervikliku infosüsteemi järele puudutab enamust koolidest, siis kogunes Kiili Gümnaasiumi ja Tiigrihüppe SA korraldatud
seminarile “Millist e-keskkonda kool
vajab” üle kahesaja koolijuhi ja koolide infojuhi. Seminar toimus Kiili

Gümnaasiumi spordisaalis ja oli
kindlasti viimaste aastate esinduslikem üleriigiline haridusüritus Kiili
vallas.
Ettekanded olid huvitavad ja
vaidlused tulised. Ühiselt jõuti arusaamale, et olemasolevad infosüsteemid tuleb omavahel rääkima
panna ja et see on riigi probleem.
Kiili Gümnaasiumil on hea meel, et
suutsime riiklikult olulise probleemi
esile tuua ja loodame, et meie algatus viib ka tulemuseni, mis tagab
kõigile eesti koolidele tänapäevase
kooli infosüsteemi.

Talvel sõidame tasa ja targu
Üle pika aja möödusid jõulud ja
aastavahetus ilusa koheva lume ja
paraja külmakraadiga ning alates
novembrist on alanud talv oma
rõõmude ja ohtudega.
Ilusad talveilmad tekitavad hinges optimismi, kuid halvad ja tuisused panevad pingsamalt mõtlema
ohtudele ja takistustele liikluses.
Tegelikult kehtivad talvistes liiklusoludes mõningad reeglid, mida
täites võib rahuliku südamega ja
rõõmsameelselt liigelda. Esiteks ei
pea iga päev autoga liiklusesse
sööstma – mõelge alati, kas teil ikka
on vaja sõit ette võtta või saate jääda
koju või liigelda ühistranspordiga?
Kui suveoludes istume lihtsalt autosse, käivitame mootori ning sõidame,
siis lumega peame oma retki pikemalt planeerima.
Kontrolli varustust
Kui ilm on ilus ja teed läbitavad,
pole meil probleeme, aga pahatihti
on Eesti talves kõva tuul, libedad
teed ja lumetuisk. Raske ja kõrge
maastikuautoga on taolistes oludes
kindlasti oluliselt lihtsam liikuda,
kuid sportautode ja tavaliste masinate omanikud peavad arvestama
ilmastikuolusid ja ehk teinekord
sõitmata jätma, et tagada iseenda ja
teiste ohutus.
Kui oleme aga olukorra ees, et

sõita on vaja, on mõistlik eelnevalt
marsruut läbi mõelda, vältimaks
pisikesi ja umbes teid. Seejärel vaadakem enne väljumist üle auto tehniline olukord – rehvid, ning kontrollige kõiki vedelikke.
Kütuse paagid peaksid olema täis
ja igaks juhuks kaasas 10-liitrine tagavarakanister, paraja varrega labidas, puksiirtross, käivitusjuhtmed,
lisajope, paksemad kindad, täis akuga mobiiltelefon või telefoni aku
autolaadija. Samuti võiksime olla
teadlikud, et Päästeameti number
on endiselt 112, politseil 110 ja
Maanteeinfokeskuse tasuta number
on 1510. Viimasele võib julgelt helistada ja uurida teeolude ning ümbersõitude kohta.
Ole tähelepanelik
Juulis kehtima hakkav uus liiklusseadus nõuab autojuhtidelt helkurvesti kasutamist ning sellega harjumist on hea alustada just praeguste ilmadega. Lisaks hoolitsege ka
selle eest, et riiete küljes on helkurid.
Kuigi maanteed ja linnade põhimagistraalid on päris heas korras,
on sõiduradade märgistused lume ja
jää alla kadunud. Liiklusseaduse
kohaselt tuleb sellisel juhul määrata
rajad vastavalt auto laiusele ise,
mille järel on keelatud teha järske

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: kiilileht@kiilivald.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: kiilileht@kiilivald.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.

Septembris esmakordselt Eestis koduseid DNA isadusteste pakkuma
hakanud DNA Test OÜ on lühikese
ajaga kogenud suurt huvi nii DNA
testide kui üldise DNA temaatika
vastu.
Oleme aidanud lahendada väga
palju olukordi – tõestada keerulisi
bioloogilisi suhteid ning liitnud terve elu lahus elanud perekondi. Tihti
on tulnud ette juhtumeid, kus viime
kokku õed või vennad, kellel vanemad ühel või teisel põhjusel pole
kättesaadavad.
DNA Test OÜ esindaja Raido
Reiska sõnul on suurem osa testide
tulemustest, rohkem kui 95%, vastanud klientide ootustele, aga just
meelerahu tagamine on asjaolu,
mille suhtes oleme klientidelt saanud kõige positiivsemat tagasisidet.
Huvitavaks trendiks on kujunenud perekondade soov vahetult
pärast lapse sündi kindlaks teha
kõikide osapoolte bioloogiline seotus. Novembris tänu nõudlusele
pakkuma hakatud vanavanemate ja
lastelaste testidele lisaks on Eestis
põhineval ettevõttel DNA Test OÜ’l
2011. aastal samuti plaanis tulla
vastu klientidele, kes soovivad proovide andmiseks füüsiliselt ise kohale
tulla. Kuigi koduselt tehtavad DNA
testid on kergesti kasutatavad, turvalised ja konfidentsiaalsed, töötab
firma aktiivselt erinevate partnerlussuhete loomisega, et kliendid
saaksid isiklikult proovide andmiseks kohale tulla.
Lisainformatsiooni leiate meie
koduleheküljelt www.dnatest.ee
ning küsimuste korral pöörduge
palun meie poole elektronposti teel
info@dnatest.ee või helistades
numbril 523 2189 (eesti keeles) ja
5307 6076 (vene keeles).
DNA Test OÜ

Meelespea välismaale
tööle suunduvale
lapsevanemale

märguandeta pöördeid ja kaldumisi
enda poole pealt teisele poole. Peame igal hetkel olema kindlad, et
kaasliiklejad meid märkavad – selleks peavad autodel põlema tuled
ning eriti suurt tähelepanelikkust
paluks hallide ja valgete autode
omanikelt.
Lume ja jää karva masinaid on
teistel keerulisem vallide vahel märgata.
Juhul, kui näeme raskesse olukorda sattunud liiklejaid, kes näiteks
ukerdavad teepervel ega saa tagasi
teele, on viisakas ja vajalik neile
teed anda. Teame ju isegi, kui raske
on lume seest tagasi teele pöörata.
Väga ohtlikeks on muutunud ristmikud ja seda eriti kõrvateedeltänavatel: kõrgete lumevallide tagant võivad tulla nii jalakäiad kui ka
teised autod. Veel üheks suureks
ohuallikaks on lumesahad pimedal
ajal, mille masinaosast kaugemale
ulatuv sahk on valgustamata. Lumiste ilmadega liigub neid ringi palju
ning neist möödasaamine on suur
katsumus.
Samamoodi on nende taga sõita
halb, kuna sahk keerutab üles palju
lund. Olge ettevaatlikud ja mööduge
sahkadest vaid hea nähtavuse ja laia
tee olemasolu korral!
Kui aga siiski õnnestus end sügavasse lumme kinni sõita, on esime-

Kiili Leht

DNA testide kiire kasv
Eestis

seks tegevuseks end teistele liiklejatele nähtavaks teha ohutulede,
ohukolmnurga ja helkurite abil. Kinni jäädes ei ole mõtet hakata gaasiga
rapsima, sest kui rattad lumes lihtsalt ringi käivad, on pigem abiks
lumelabidas ja auto kõigutamine
mootori abil edasi-tagasi. Kui tee
ääres on paksem lumi, siis sellesse
sattudes ärge tehke järsku pööret
tagasi teele, see võib auto risti teele
visata.
Pidage meeles – kõik talvised tegevused roolis on sujuvad, rahulikud
ja ette mõeldud.
Vaatamata sellele, et talv kestab,
oleks kasulik vähesemate oskustega
juhtidel leida plats libedasõidu harjutamiseks või pöörduda autokooli
spetsialisti poole, kes heal meelel
annab ka üksikuid jäärajatunde. Üks
hea koht harjutamiseks nii professionaali näpunäidete abil kui iseseisvalt on Lagedil Kopli küla lähedal
valmival jäärajal.
Tundke mõnu talvest ja sõitke
rahulikult. Mõtleme positiivselt,
aidake kaasliiklejaid, kui vaja.
Kui teil tekkis küsimusi selle
teema kohta või on mureks muud
liiklusalased teemad, esitage oma
küsimus julgelt: info@rae-autokool.
ee.
Vello Voog
Rae Liikluskool OÜ

• Räägi lastele välismaale või kodust kaugemale tööle minemise
põhjustest.
• Aruta koos lastega, millist abi
nad vajavad.
• Leia lastele tugiisikuks täiskasvanu (lähisugulane, peretuttav, naaber), kes saab kiiresti reageerida
laste vajadustele ja oskab luua usaldusliku suhte.
• Räägi tugiisikule, mida temalt
ootad ja millist abi lapsed vajavad.
• Kindlasti informeeri välismaale
tööle asumisest lapse klassijuhatajat
ja anna talle enda ja lapse tugiisiku
kontaktandmed.
• Anna tugiisikule lapse klassijuhataja kontaktandmed ja võimalus
vaadata e- kooli.
• Hoia lastega kontakti, räägi ja
kuula neid iga päev.
• Ole vajadusel kättesaadav ja
tee koostööd last toetavate täiskasvanutega.
• Kui sa ei leia lastele sobivat turvalist täiskasvanut, informeeri sellest oma piirkonna lastekaitsetöötajat, kes aitab leida parima lahenduse.
• Lepi kokku laste tugiisikuga
hädajuhtumitest teavitamise viis.
Nii toimides annad sa lastele turvatunde.
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus, www.perenou.ee

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 kiilileht@kiilivald.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.

Kiili valla 2011.
aasta eelarvest
Valeri Kukk
Kiili vallavanem

z Eelmisel nädalal
kinnitas Kiili valla
volikogu valla 2011.
aasta eelarve.
Eelarve koostamine oli ühelt poolt
kergem, kuna vallavalitsuse osakonnad ja allasutused olid realistlikumad oma plaane tehes, teisalt jälle
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raskem, sest eelarve on viimase viie
aasta väikseim.
Tulu poole eest kannavad hoolt
eelkõige füüsilise isiku tulumaks,
maamaks ja riigipoolne sihtfinantseerimine. Erinevalt eelmistest aastatest ei ole eelarves näha tulu maa
müügist.
Kulu poolel oleme jätkanud valitsuskulude vähendamist läbi vallavalitsuse töö parendamise ja organisatsiooni muutmise.
Kulud kasvavad jätkuvalt lasteaiale, sest ka sel aastal kavatseb vallavalitsus avada ühe lasteaia rühma.
Täiendav ja ootamatu kulu ilmselt
läheb lasteaia katuse renoveerimiseks. 1. septembrist tõuseb lasteaias
käiva lapse lapsevanema poolt kaetava osa määr, et katta uute lasteaia

Nimi
Eelarve
Maksud
3 212 966
Füüsilise isiku tulumaks
2 956 041
Maamaks
256 925
Kaupade ja teenuste müük
201 556
Riigilõivud
15 339
Kaupade ja teenuste müük
186 217
Toetused
708 875
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks
kuludeks
23 462
Sihtotstarbelised toetused põhivara
soetamiseks
89 487
Mittesihtotstarbelised toetused
595 926
Muud tulud
15 658
Tulud varadelt
7 989
Muud tulud
7 669
TULUD KOKKU
4 139 055
KULUD
Üldised valitsemissektori teenused
Volikogu
s.h. personalikulud
majanduskulud
Valitsus
s.h. personalikulud
majanduskulud
soetused
Muu valitsussektor
eraldised
Reservfond
Muud kulud
Laenu teenindamine
Avalik kord ja julgeolek
Politsei
s.h. personalikulud
majanduskulud
Muu avalik kord
Majandus
Maakorraldus
majanduskulud
soetused
Maanteetransport
personalikulud
majanduskulud
eraldised
soetus ja renoveerimine
Üldmajanduslikud arendusprojektid
s.h. majanduskulud
eraldised
Keskkonnakaitse/haljastus
Jäätmekäitlus
majanduskulud
Haljastus
s.h. personalikulud
majanduskulud
Muu keskkonnakaitse
majanduskulud
Elamu ja kommunaalmajandus
Tänavavalgustus
majanduskulud
soetused
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
personalikulud
majanduskulud
Hulkuvate loomadega seotud
Veevarustus
Tervishoiu kulud
s.h. majanduskulud

533 409
39 369
38 091
1 278
393 057
293 994
92 991
6 072
10 226
10 226
83 088
7 669
7 669
6 391
959
320
639
5 432
311 425
35 528
16 355
19 173
227964
1 278
111 206
2 876
112 604
47 933
12 782
35 151
75 287
7 605
7 605
62 889
10 865
52 024
4 793
4 793
68 129
46 336
41 543
4 793
13 421
639
12 782
5 113
3 259
13 421
1 278

VALLAST KANDIDEERIVAD
6. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel kandideerib Kiili vallast kaks meest:
Vambo Kaal ja Tarmo Vaik. Kuivõrd mõlemad on olnud ka Kiili vallavanemad,
ei tohiks nad valla elanikele tundmatud olla. Kiili Leht andis mõlemale kandidaadile võimaluse oma seisukohad ja lubadused valijatele lühidalt kirja panna.

kohtade loomise kulutusi.
Oleme arvestanud omaosalusega
kergliiklustee rajamiseks Tallinna
piirist Kangru teeni ja Oti asumist
Vaelas Rätsepani Lähtses. Märtsis
kuulutatakse välja hange ning jätkuvad läbirääkimised kinnistute omanikega, kelle maadele tuleb kergliiklustee. Kui need saavad läbi, siis
võib summeerida kulud, mis läheb
kergliiklustee rajamine vallale maksma.
Võrreldes eelmises aastaga oleme
suurendanud kulutusi kultuuri, vaba
aja ja spordi toetamiseks. Eelarves
on arvestatud summadega Nabala
Palvemaja renoveerimise alustamiseks. Loodame, et ka sel aastal eelarve peab ning Kiili vallavalitsus
suudab täita võetud kohustusi.

eraldised
Vaba aeg, kultuur, religioon
Kunstide Kool
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
soetused
Teiste KOV huvikoolid
Laste ja noortekeskus
personalikulud
majanduskulud
eraldised
Vabaaja- ja spordiüritused
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
Raamatukogu
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
Rahvamaja
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
Seltsitegevus
s.h. majanduskulud
Kirjastamisteenused
personalikulud
majanduskulud
Religioon jm.
eraldised
Haridus
Lasteaed
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
Kiili Gümnaasium
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
Õpilaste vedu
s.h. majanduskulud
Haridusüritused
Muud hariduskulud
Teiste KOV koolid
Ostetav lasteaiateenus
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
Koduhooldus
personalikulud
majanduskulud
Muu perekondade ja laste kaitse
Laste päevahoid
Töötute sotsiaalne kaitse
Toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
KULUD KOKKU

12 143
512 809
229 066
194 272
19 078
14 604
1 112
25 565
53 110
25 245
7 669
20 196
75 959
15 339
37 644
22 976
50 331
20 452
8 468
21 411
61 841
27 629
17 723
16 489
320
320
13 741
320
13 421
2 876
2 876
2 589 712
915 906
467 611
225 499
222 796
1 358 083
630 783
403 076
324 224
73 498
73 498
4 474
237 751
122 710
115 041
172 506
34 094
12 015
11 300
10 779
5 637
4 487
1 150
3 196
26 204
4 155
3 862
95 358
32 755
13 455
49 148
4 283 089

FINANTSEERIMISTEHINGUD
144 034
aasta alguse raha jääk kassas/pangas 183 155
laenu tagasimaksed
-39 121
Tabelis toodud summad on eurodes.

Vambo Kaal
Isamaa ja Res Publica Liit
Kandidaat nr 271
Hea Kiili valla rahvas!
Märtsi alguses toimuvad järjekordsed Riigikogu valimised. On
oluline, et igaüks meist teeks sel
päeval oma valiku. Ainult nii saame
anda oma panuse meie riigi püsimajäämiseks ja arenguks.
Juba Aristoteles ütles: “Kes poliitika vastu huvi ei tunne, riskib sellega, et teda juhivad hullud”. Sellist
saatust Eestile ei taha meist keegi.
Mul on tööks parlamendis kaasa
võtta kaks väga head kogemust.
Kümme ja pool aastat kuulusin
taasiseseisvunud Eesti kolme esimese Riigikogu koosseisu. See oli aeg,
kui tuli otsustada riigi arengusuunad
ning välja töötada kogu uus demokraatlik seadusandlus. Täna võime
tõdeda, et oleme kindlalt õigel teel.
Paraku lisab argipäev uusi probleeme: jätkuv tööpuudus, lahendamata haridusreform, lasteaiakohtade
puudus, omavalitsuste autonoomia,
karjääride kasutuselevõtu põhimõtted.
Teise hea kogemuse sain Kiili vallavanemana töötades, olin selles
ametis kuus ja pool aastat. Koostöös
siinsete elanikega oli võimalus valla
arengus teha suur edasiminek, mis
annab ka tänasele Kiili vallale oma
näo. Kahjuks tuleb tõdeda, et viimase pooleteise aastaga on valla arengus olnud mitmeid tagasilööke.
Riigi keskvõim ja kohalikud oma-

Tarmo Vaik
Eesti Reformierakond
Kandidaat nr 520
Hea vallarahvas!
Jälle on käes aeg, mil meil tuleb
teha otsus, mis suunas meie riik
järgmise nelja aasta jooksul edasi
areneb. Enne kohalike omavalitsuste
valimisi poolteist aastat tagasi kirjutasin, et Kiili valla jätkusuutlikkuse
võtmesõna on koostöö. Olen kindel,
et sama kehtib ka riigi tasandil. Kui
tahame, et Riigikogu võtaks vastu
seadusi, mis oleksid meile abiks,
mitte ei teeks meie elu keerulisemaks, tuleb hakata seadusloomesse
senisest tunduvalt rohkem kaasama
kodanikeühendusi ja oma ala spetsialiste. Ainult see lubab loota, et
meie riigi esinduskogu ei pea pidevalt tegelema rahva huvide ja vajadustega mittehaakuvate praakseaduste ümbertegemisega.
Teiseks suureks probleemiks poliitikas pean usalduse vähesust. Millegi pärast ilmub suurem osa polii-

valitsused peaksid olema mõistvad,
teineteist usaldavad koostööpartnerid. Täna näeme võimu tsentraliseerimist keskvõimu poolt ja omavalitsuste umbusaldamist, nendega
mittearvestamist. Olen veendunud,
et Eestimaa areng on saanud teoks
tänu kohalike elanike ja omavalitsuste südikale pingutusele oma piirkonna arendamisel. Võimuvertikaalis
on vaja rollid tasakaalustada ning
omavalitsused vajavad uut arengule
suunatud seadusandlust.
Kindlasti jään oma põhiteemade
juurde, milleks on laste ja noorte hariduse, sportimise, huvihariduse võimaluste laiendamine. Need peavad
olema kättesaadavad kõigile lastele.
Lasteaiakoht peab olema igale soovijale ja siin tuleb riigi tugi taastada.
Noortele tuleb anda võimalus
saada tasuta kõrgharidus. Rahapuudus ei tohi saada kellelegi takistuseks hea hariduse omandamisel.
Maavarasid on vaja kaevandada,
kuid seda tuleb teha läbimõeldult.
Vaja on riigipoolset objektiivset
uuringut. Nabala karstialale kaevanduste rajamine oleks räige ja pöördumatu keskkonna rikkumine ja
seda ei ole meil õigust teha.
Toetan IRL-i poolt välja pakutud
emapensioni. Emapension on riigieelarvest makstav toetus pensionile
jäänud emale, kes on sünnitanud ja
üles kasvatanud lapse. Lapse kasvatamine on töö, mis on riigi püsimajäämiseks väga vajalik ning seda
tuleb väärtustada.
Ka Riigikogus saab toetada ja aidata kaasa valla arengule. Omavalitsustele suurema autonoomia andmine annab ka Kiili vallale paremad
arenguvõimalused. Riigipoolne
programm “Igale lapsele lasteaiakoht” on vallale ülioluline, et ehitada Kangrusse lasteaed.
Kui Sina, lugupeetud valija soovid, et tuleksin valda tagasi, tulen
kindlasti, et jätkata meie ühist tööd.
tikuid rahva ette vaid valimiste eel
ja ajal ning peale seda, kui hääled
kogutud, tõmbutakse jälle tagasi.
Pean äärmiselt vajalikuks hoida
sidet valijatega pidevalt, et olla kursis nii inimeste rõõmude kui ka muredega ning püüda neile ka lahendusi leida.
Selleks on ainuke võimalus käia
ise kõikides omavalitsustes kohapeal
ja inimestega suhelda. On ju Riigikogu liikmetel igas kuus üks nädal
ette nähtud valijatega kohtumiseks.
Kahjuks aga pole seda eriti tihti kasutatud, või on suisa väärkasutatud.
Kindlasti kavatsen seista ka selle
eest, et esimesel võimalusel jätkuks
programm “Igale lapsele lasteaiakoht”, ning et igal lapsel oleks võimalik käia sellises huvialaringis, mis
talle huvi pakub. Selleks tuleb sisse
viia märkimisväärne rahaline toetus
igale 6-19 aastasele lapsele.
Üks suuremaid probleeme on
meie valla rahvale kindlasti Nabala
karstialaga seonduv. Olen viimastel
aastatel võtnud oma südameasjaks
kaevandusfirmade plaanide vastu
võitlemise.
Me ei saa lubada mõne ärimehe
kasuahnuse nimel üles kaevata suurt
osa Harju- ja Raplamaast. Olen kindel, et Riigikogu liikmena õnnestub
mul koos kõigi teiste loodusest
hoolivate inimestega hoida ära
suurte karjääride rajamine meie
kodukohta.
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Kiili Leht

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. Projekt nr: 1.3.0102.10-0291
“Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili
vallas”.

Osale tasuta
projektis!
Kutsume osalema tasuta Kiili valla
töötuid või kaua töölt eemal olnud
inimesi, lapsevanemaid, kes on lapsega kodus olnud üle 18 kuu, ja lühiajalisi töötuid.
1. Eesti keele kursus vene keelt
kõnelevale elanikkonnale
Töötutele ja tööl olevatele inimestele, kelle töökoht on ohustatud
seoses eesti keele mittetundmisega,
alustame märtsis 2011 uut keelekooli, kus on veel kohti.
Eesti keele kursus on mõeldud
vene keelt emakeelena kõnelevatele
inimestele, kes soovivad eesti keele
õppimisega algust teha. Õpetaja
Tatjana Zhaivoronskaja. Koolitus
toimub õhtuti algusega 17.00.
2. Karjäärinõustamine
Aitab määratleda oma sobivust
konkreetsesse valdkonda, juhtimistasandile või ametikohale; luua realistlikku arusaama oma omadustest,
kompetentsist ja võimetest; selgitada välja oma eeldused ja huvi
tulevase või olemasoleva ametikoha
suhtes; suurendada või avastada
alternatiivseid tegutsemisvariante;
saada teadlikumaks isiklikest arenguvajadustest
Soovitame ka testida ennast ning
testi tulemused kaasa võtta kohtumisele www.rajaleidja.ee/index.php?i
d=103086&highlight=test
3. Motivatsioonikoolitus. Teemad
mida läbitakse:
Eneseväärtustamine; enesekindlus ja selle saavutamine; uskumused,
mis aitavad elust rohkem rõõmu
tunda; stress ja stressist vabanemise

tehnikad; pinge alandamise võtted;
suhtlemistakistused; töö otsimine;
ootused tööle, vajadused, huvid ja
soovid; tööintervjuu – mida küsitakse ja kuidas neile küsimustele vastata.
Kohtumistel on kõigil võimalik
kaasa rääkida. Huvitavad küsimustikud ja positiivsed praktilised harjutused.
Karjäärinõustamine ja motivatsiooni koolitus toimub töökesksete
nõustamisvestluste vormis, millele
eelneb ka personaalne hindamine
(üldvõimekuse- ja isiksuse omaduste
testid, rollimängud jm). Vestlused
viib läbi konsultant nõustaja.
4. Psühholoogiline nõustamine:
enesekindlus ja suhtlemine
Millised isiksuse omadused soodustavad või segavad meie suhtlemist? Kuidas me näeme teisi suhtlemise käigus? Me loome endast
mudeli, kes hakkab suhtlema meie
eest. Mida sellega teha? Kuidas leida
endale sobivat käitumist. Kuidas
saavutada sisemist tasakaalu. Arutelud, mõned testid, video tagasiside
ja harjutused tagasiside saamiseks
endale ja endast.
Palume osalemise sooviavaldused
saata e-posti: a.perv@hot.ee või helistada telefonile 5694 9272.

Lasteaia sünnipäeva auks valmis lumelinn. Erakogu

Sünnipäevapidu Kiili lasteaias
“Kiili lasteaeda, Kiili lasteaeda
tulla me tahame kõik.
Siin on koos nii vahva
mängida ja möllata.
Sõbrad tulge lasteaeda kõik!”
Nii lauldi lasteaia sünnipäevapeol.
13. veebruaril sai Kiili lasteaed 38aastaseks. Sünnipäeva ettevalmistusi
jagus pea kogu nädalaks. Lapsed
kaunistasid oma rühmaruume
lillede ja õhupallidega. Samuti
sai piduehtesse iga rühma uks.
Kunstiõpetaja Eha juhendamisel
said lapsed osaleda saali seina
kaunistamisel.
Neljapäeva hommikul kogunes
kogu lasteaiapere saali. Külla tulid
Majahaldjas ja Kiilineiu oma sõpradega. Koos lauldi sünnipäevalaule,
tantsiti ja mängiti. Kõik lapsed olid
meisterdanud klappsuu nukud.

Hetkega oli saal külalisi täis ja kõlas
lõbus ühislaul Plära-Lära Leenust.
Majahaldjas jagas lastele maiustusi.
Reedel olid aga kõik lasteaia
kolm maja täis magusat tordilõhna.
Käsitööõpetaja Monika ja rühmaõpetajate abil sai kaunilt kujundatud
tortideks mitu kasti küpsist ja 12
liitrit hapukoort.
Sünnipäevanädala kõige töökam
päev oli laupäev. Päikesepaistelist ja
karmi talveilma olid suure maja
õuele tulnud nautima paljud pered.
Lõbusas koostöös valmis põnev lumekindlus, kaks suurt liumäge ja
väiksematele lastele tore värviline
liblikas. Kogu lumelinnal hoiab silma peal Valge Kassi aasta lumine
hiirekuningas. Külmapoisse aitas
eemale peletada kuum tee ja liblikate-tirtsude tehtud küpsisetort.
Maibi Rikker, lasteaia direktor

22. veebruar 2011

Lastepesa püsib
raskuste kiuste
z Kui Ly Palang ja
Peeter Vois 2009.
aasta mais asusid
tulevasele lastehoiule ruume otsima, ei osanud nad
arvata, et nende
optimistlikud plaanid mitmesugustele
raskustele komistavad.
Tol hetkel tegutses Kiili vallas juba
üks laste päevahoid, Luige alevikus.
Kuivõrd päevahoid oli lapsi täis,
tundus Lastepesa avamine igati õige
ideena.
“2009 mais koostasime äriplaani
ja tundus, et optimism on põhjendatud,” meenutab Peeter Vois. “Aga
just siis, kui alustasime, tekkisid järsud muutused.”
2009. aasta sügisel avati valla
lasteaia filiaal Uuesalus. Väikelastega vallaelanikke rõõmustanud
sündmus andis esimese hoobi samal
ajal uksed avanud Lastepesale.
Valiti lasteaed
“10 lapsest, kes pidid meile tulema, läks 9 Uuesallu,” meenutab Ly
Palang. “Investeeringud aga olid
meil juba tehtud.” Nii otsustatigi lastehoiuga siiski jätkata. Asuti otsima
võimalusi, kuidas endast üle valla ja
kaugemalegi teada anda. Käiku läksid kõik kanalid – ajaleht, suustsuhu info, erinevad veebiküljed.
Kui septembris uksed avati, oli
Lastepesa nimekirjas 4 last. Luba oli
ruumides aga kokku hoida kuni 20
mudilast.
Segadus tekkis tollal ka valla
poolt makstavate toetustega. Kui
vald lõpuks otsustas lastehoius käivaid lapsi toetada, olid paljud vanemad oma võsukesele juba Tallinnast
koha leidnud.
Kuid Ly ja Peeter ei heitnud
meelt. Suurt kasumit ei loodetud
lastehoiust nagunii. Ja ka teavitustöö hakkas tasapisi vilja kandma.
Lapsi, kel lasteaias kohta polnud,
siiski vallas oli ja on siiani.
Veebruarikuu 2011 seisuga on
Lastepesa nimekirjas 16 last. Kes viibib lastehoius terved päevad, kes
paar tundi nädalas, seda otsustab
lapsevanem. See ongi lastehoiu eelis
lasteaia ees – siia saab tuua lapse
siis, kui seda vaja on.
Heategevus, mitte ettevõtlus
“Põhjus, miks ma üldse lastehoiuga tegelema hakkasin, oli lihtne
– mu enda poisil oli lasteaia kohta
vaja,” räägib Peeter. “Põhitööks, mis
leiva lauale toob, pole lastehoiu pidamine meile kummalegi.”
“Minul tekkis soov lihtsalt teha
midagi, millest on inimestele kasu,”
nimetab Ly oma põhjuse. “Tollal oli
lastehoiu järgi suur vajadus.”
Mõlemad kinnitavad, et võtavad
lastehoiu pidamist kui koolitust edasiseks eluks. “Juriidiliselt on tegu
ettevõtlusega, tegelikult tegeleme
aga heategevusega, sest mingit kasumit me ei teeni,” räägib Ly.
Kuid tegu pole laste peal katsetamisega. Lastepesas töötab 5 vas-

Lastehoius saab lapsevanem otsustada, kas tema pisipõnn on seal pidevalt või
siis, kui vaja on. Art veedab Lastepesas kõik argipäevad. Marko Tooming

Lastepesa kuutasud
• 5 täispäeva nädalas 319-435 eurot (päev 29 eurot).
• 4 täispäeva 261-362 eurot.
• 3 täispäeva 203-290 eurot.
• 2 täispäeva 174-232 eurot.
• 1 täispäev 124 eurot.
• 3 poolpäeva nädalas 151 eurot (päev 18 eurot).
• 2 poolpäeva 116 eurot.

tava kvalifikatsiooniga hoidjat, neli
neist käib tööl Kiili vallast. Kaks
Kristelit tulid Lastepesasse hoidjateks tööle läbi Kiili Aktiviseerimiskeskuse koolituse.
“Arvan, et me oleme väikeste
laste sissejuhatus maailma,” iseloomustab Ly Lastepesa missiooni.
“Siin käivad väga pisikesed, alates
aasta ja mõne kuu vanustest.”
Hubased ja valged ruumid ning
väljaõppinud hoidjad pakuvad las-

tevanematele kindluse, et nende
laps on kindlas kohas. Ka päevakava
on Lastepesas sama, mis lasteaiaski
– samamoodi süüakse ja magatakse,
tegeldakse erinevate asjadega päevakava järgi.
Mis edasi? “Suuri plaane pole me
kunagi teinud,” ütleb Ly. “Mõtleme
siiani ikka kevadest kevadeni.”
Kel huvi, saab lastehoiu kohta
uurida www.lastepesa.ee.
Marko Tooming

Kiili rühm Talvisel
Tuhamägede peol

Kiili segarühma mehed Kohtla-Nõmmel. Triin Nikkari

Edasi läksid kõik Tuhamägedele
tulnud tantsijad kaevandusse, kus
tantsiti kaevurite kaerajaani. Peale
kaerajaani tuli koguneda sorteerimishoone juurde, kust algas rongkäik kivihiie suunas. Kõik rühmad
pidi peole kaasa võtma lepitusohvriks maavaimudele kivi maapõuest
kaevandatud põlevkivi asemele. Nii
võtsime ka meie oma kivi kaasa, et
maavaimusid mitte vihastada. Peale
peotule süütamist võis tantsimine
Kohtla-Nõmme lumisel väljal alata.
Tantsud olid väga meeleolukad
ja külma polnud aega kellelgi tunda.
Kui väljal tantsud tantsitud, liiguti
sabatantsuga veidi eemale, kus
toimus õletulestik. Väga ilus oli seda

kõike vaadata. Kõik vaadatud, liikusid tantsijad rongkäiguga KohtlaNõmme rahvamajja, kus sai jalga
keerutada ansambliga Folksell.
Rahvamaja peol astusime üles ka
meie oma “Jõelähtme tantsudega”.
Esinemine läks hästi ja edasi saime
juba pidu nautida. Simmanil said
selgeks nii mõnedki uued tantsud,
samuti sai harjutada vanu häid
tantse.
Tuhamägede tantsupeost jäävad
kõigile tantsijatele meelde soojad
mälestused. Hoolimata külmast
ilmast ei ole tantsijal kunagi külm.
Tants teeb meele rõõmsaks ja keha
soojaks.
Triin Nikkari

Meil on laul,mis ütleb teile kõik...
z Nende sõnadega
algas naisansambli
Elurõõm sünnipäeva
kontsert 13. veebruaril Kiili rahvamajas “Tujutare”
peoõhtul. Tähistati
ansambli 15.tegevusaastat.
Arvuka kuulajaskonna seas oli
lauluansambli endisi lauljaid,
rahvatantsijaid, “tujutarelasi” ja
meie tegevusele kaasa aitajaid.
Külla oli kutsutud sõprusansambel
“Lustilised” Jürist.
Meie kontsertkava aitasid mitmekesistada Kunstide Kooli noored
muusikud: Laura viiulil, Helli flöödil
ja Tobias-Erik tšellol. See oli meile
tore kingitus.
“Neiuikka” jõudnud ansamblis,
nagu meid sel õhtul meelitavalt nimetati, laulab 11 naist. Pooled nendest laulavad ansambli asutamisest,
1996. aastast alates. Esimeseks lauluõpetajaks oli Elle Viikmaa, keda
tänaseni hea sõnaga meenutame ja
kelle õpetatud laulud on siiani repertuaaris. 12 aastat on ansambli
juhendajaks ja õpetajaks olnud Nele
Vendel.
Üle Eesti
Kroonikaraamatu järgi kokkuvõtteid tehes võib märkida,et oleme
selgeks õppinud 115 laulu, 13 korral

SÜNDMUS

Moeshow peavõidu
võttis Šokolaad
z Üheksandat aastat
toimunud üle-eestilisel noordisainerite moevõistlusel
osales jaanuari
viimasel laupäeval
ligi 200 noort moeloojat ja -modelli.

z 12. veebruaril käisid Kiili segarühma
tantsijad KohtlaNõmme kaevanduspark-muuseumis, kus toimus VII
Talvine Tuhamägede
Tantsupidu.
Kohale jõudes registreeris juhendaja
Triin Aas meie tantsurühma. Saime
kätte peo kavad ja toidutalongid.
Seejärel sai algust teha peokoha
ülevaatamisega.
Osa tantsijatest läks tutvuma kaevandusmuuseumiga. Enne kaevandusse minemist pidid kõik selga panema kaitsejaki ja pähe kiivri. Kaevandusmuuseumis sai näha kaevurite tööpaikasid ja maa-alust tehnikat, sõita sai ka kaevurite rongiga.
Teine osa tantsijaid vaatasid ringi
õues ja nad leidsid nii mõndagi huvitavat. Kaevandusmuuseumi ees oli
tore iglu, kus sees mõned kaerajaani
tantsisid. Edasi liiguti tantsuplatsi
poole, kus sai ATV taga sõita lendava vaibaga. Pikalt sai mõeldud, aga
tehti ikkagi ära. Emotsioone sõidu
ajal võisid kõik kuulda, kõrvaltvaatajana tundus, et sõiduga jäädi rahule.
Hiljem liiguti tagasi kaevandusmuuseumi majja, kus ühiselt sai
süüa kaevurisuppi.
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Naisansambel Elurõõm tähistas “neiuikka” jõudmist. 2x erakogu

oleme osa võtnud Harjumaa Memme-Taadi lustipidudest. Meie põhiliseks esinemispaigaks on olnud kohalik rahvamaja, kuid meie laulu on
kuuldud üle Eesti erinevates paikades: Hiiumaal, Põlvamaal, Raplamaal, Tallinnas, Roosna-Allikul, Kosel, Jüris, Nissil, Ääsmäel jne.
Suuremaks kordaminekuks ja
tunnustuseks meie tegevusele oli
2007. a. laulufestivalil “Veskitammi
Lauluratas” saavutatud 1. koht eakate ansamblite arvestuses.
Meie repertaaris on lemmiklauludeks saanud “Keegi pole üksik
laev”, “Naerata”, “Meie laul”, “Talveromantika”, “Suvelaul”, “Jälle on
päev” jt.
Palju toetajaid
Tore,et kroonikaraamatut on
järjepidevalt peetud, sest seal on
kirjas kõik meie tegemised.
Siinkohal tänud: Milvi Õigus, Niina Arumeel ja Maire Pikk. Mõeldes
neile kallitele inimestele, kellega
koos on veedetud kauneid hetki, ja
meie laulukaaslastele, kes on lahku-

nud igavikuteele, esitasime kontserdil laulud “Kolm kella” ja “Talveromantika”.
Ansambli tegevusele on kaasa
aidanud paljud. Tänuks neile kõlas
lustakatest lauludest koostatud
popurrii. Täname juhendajaid Nele
Vendelit ja Elle Viikmaa-Peet`i, Kiili
vallavalitsust ja Kiili rahvamaja.
Tänusõnad kuuluvad veel Antoniida
Kauberile, Milvi Raudlamile , EviMai Noorvälile, Vaike Kivistikule,
Arved Vainile ja Enn Vainumehele.
Ansambli lauljaid tänati rahvamaja poolt lillede ja voldikuga ansambli tegevusest, lustaka tantsuga
Tantsumemmede ja Ago poolt, südamliku tervitusega Jüri “Lustilistelt” ja kingipakiga, mille andsid üle
vallavanem Valeri Kukk ja sotsiaaltöötaja Talvi Aruaas.
Elevust ja rõõmu tekitasid vallavanema tänuavaldus ja tunnustussõnad ning preemiaks lubatud kahepäevane tasuta ekskursioon. Aga
kõige tähtsam: meid on märgatud.
Tiiu Viljak,
naisansambli Elurõõm laulja

Moeshow, mille teemaks oli tänavu
“Loitsud, mis enam ei kehti”, meelitas Kiili spordihalli täissaali pealtvaatajaid. Kahes vanusegrupis, nooremas ja vanemas, osales kokku
16 kollektsiooni. Üks kollektsioon
ei jõudnud Kiili Moeshow meeskonnajuhi Airi Mandre sõnul õigeks
ajaks valmis.
Et moevõistlus on tõesti üle-eestiline ning tuntud, tõestas osalejate
geograafiline jaotus: Kiili tuldi laupäeval oma loomingut demonstreerima Tartumaalt, Viljandist, Rakverest, Saaremaal ja Põltsamaalt.
Osalejaid oli ka Tallinnast ning
otse loomulikult Kiili vallast.
Rõhk naiselikkusel
Vanemas vanusegrupis peavõidu
võtnud kollektsiooni “Šokolaad” autori Alina Tubli (21) sõnul on moeshow tase nii korralduse kui kollektsioonide osas läinud iga aastaga
kõrgemaks. “Võistlus on niivõrd hästi korraldatud, et võtan sellest kindlasti ka järgmisel aastal osa,” lausus
Tubli.
Igapäevaselt Tallinna linnakantseleis juhiabina töötav Tubli ei pea
moeloomist küll oma tulevikuametiks, ent osaleb aastas siiski keskeltläbi 5-6 moeshow’l. Oma märgiks
peab ta naiselikkuse rõhutamist.
“Šokolaadi” looma asudes hakkas
mulle meeldima värvigamma helebeežist tumepruunini,” rääkis moeloomist hobina võttev Tubli. “Materjalidest kombineerisin kunstnahka
ja -siidi. Kui kõik kokku sai, tekkis
kollektsioonile ka nimi.”
Mood jääb Kiili
Airi Mandre iseloomustab Alina
Tublit kui “hämmastavat disainerit
originaalsete ideedega”.
Kiili moeshow`l osalevate disai-

Kiili Moeshow 2011
• Vanemas vanusegrupis võitis
Alina Tubli kollektsioon “Shokolaad”.
• Nooremas vanusegrupis
võitjaks tunnistati kiilika Anni
Tahki kollektsioon “Jokkeri
kaardipakk”.
• Publiku auhind läks meestekollektsioonile “Broken
Words”, mille autoriteks olid
Nele Mandre ja Gerda Parkja.
• Peale põhimeeskonna, kuhu
kuulus kolm inimest, osales
moeshow korraldamisel abiks
veel 50 inimest.
• Zhüriisse kuulusid Evelyn
Mikomägi (XL-Studios, Living
Models), Andrus Roos, Riina
Raja, rõivadisainer Maarja
Habicht ja EKA magistritudeng
Kristi Kuusk.
nerite kõrget taset kiitis ka žüriiliige
Andrus Roos. Samuti žürii tööst osa
võtnud XL-Studios ja modelliagentuuri Living Models omanik Evelyn
Mikomägi arvates sirguvadki taolistest üritustest uued tegijad Eesti
moemaastikule.
Airi Mandre märgib, et Kiili lavalaudadelt on tuule tiibadesse saanud
näiteks Doris Kivisalu. Juba mitu
aastat järjest on Kiilis moeloomingut
käinud näitamas ka Taavi Turk (disaininud rõivaid Rolf Juuniorile),
kes tänavu žürii poolt eraldi mainiti.
Kuigi moeshow korraldamine
võtab Airi Mandre sõnul meeletult
aega ja energiat, plaanitakse üritust
Kiilis ka järgmisel aastal. “Me usume, et see teeb inimesi õnnelikuks,
noordisainerid saavad oma loomingut tutvustada, kaasatakse lapsi, kes
muidu võib-olla ei tegelekski millegagi,” räägib naine.
Et missiooni jätkata, on alati tarvis ka tagasisidet ja toetajaid. Mandre eriline tänu kuulub Kiili Gümnaasiumi direktorile Mihkel Rebasele,
kes nende ettevõtmist innustab ja
toetab.
“Konkursi võitja Alina Tubli saatis
pärast võistlust veel meile kirja, kus
kiitis, et isegi Supernoova jäi ära,
aga Kiili Moeshow toimus,” meenutab Mandre positiivset vastukaja.
Marko Tooming

Kiili Moeshow vanema vanusegrupi võidukollektsiooni “Shokolaad” autori
Alina Tubli töödes on tugev rõhk alati naiselikkusel. Marko Tooming
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Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel võrkpallis
meeste I liigas mängis TTÜ/Kiili selle
aasta esimesed mängud Paide/Türi/
Väätsa SK meeskonnaga. Väätsas
tuli vastu võtta üllatuskaotus 2:3.
Järgmisel päeval Kiili Spordihallis
tehti vigade parandus – 3:1 võit jäi
koju. Seejärel mängiti 2 mängu Tallinnas – Eesti Näituste meeskonnalt
tuli vastu võtta 1:3 kaotus ning
Audentese SG/Noortekoondist
võideti raskelt 3:2. Tundub, et aasta
algul ei saa kuidagi vedama, aga
loodame, et pärast ei saada jälle
pidama.
Credit 24 rahvaliigas võitis Kiili
SK meeskond Harjumaa piirkonnas
A-alagrupis viimases alagrupimängus kodusaalis kindlalt 3:0 Kolga
Palliklubi ja saavutas alagrupis 9 p.
2. koha ning kohtub vaheturniiril Balagrupis 3. koha saavutanud Paldiski/Vasalemma meeskonnaga.
Kiili SK naiskond jäi samuti Balagrupis II kohale ja kohtub vaheturniiril A-alagrupis 3. koha saavutanud Keila Hariduse SA naiskonnaga.
Tallinna 2011. a. meistrivõistlustel võrkpallis osaleb sellel aastal
meestest kaks Kiili võistkonda. Esikoht on kaitsta TTÜ/Kiili meeskonnal ning tuleristsed saab Motroonik
meeskond, kes esimeses mängus
kohe ka võiduarve avas: A-alagrupis
võideti meeskonda VK Kramp M2
kuivalt 3:0 (loosi tahtel on Kiili mõlemad meeskonnad ka ühes alagrupis ning nende omavaheline mäng
Kiilis tõotab päris tuline tulla).
Ka TTÜ/Kiili meeskond pidas
oma esimese mängu VK Kramp M2
meeskonnaga ja võitis samuti kuivalt 3:0. Oma debüüdi Tallinna
meistrivõistlustel tegi ka Motroonik
naiskond, kes esimeses, väga emotsionaalses ja võitluslikus mängus
võitis VK Tefa naiskonda 3:2. Teises
voorus aga kummalgi võistkonnal
hästi ei läinud: mehed kaotasid 2:3
VK Täht Seltskond meeskonnale ja
naised 0:3 VK Täht naiskonnale.
Kalle-Malle Segavolle Liigas võitis Kiili SK esimeses A-alagrupi mängus kodusaalis VK Täht Seltskond
võistkonda kindlalt 3:0.
Nagu näha, on harrastusvõrkpallurid täitsa segaseks läinud – võetakse osa praktiliselt igast võistlusest, igast turniirist – iga nädal paar
mängu, tea, kuidas neil eraeluga
lood on...

Korvpall
Tallinna Rahvaliigas meestele
alustati vahegrupi mängudega. KAM
Personal/Kiili meeskond purustas
H-vahegrupis esimeses mängus BC
Raasiku meeskonna 80:46 (Kaarel
Loo 33 p – viis 3-punkti viset; Sven –
Erik Aasna 14 p, Angus Tõnnis 12 p,
Rait Haavel 10 p) Käe said valgeks
kõik platsil käinud 8 mängijat.
Järgmises mängus sõitis teerull aga
üle meie meeste – kaotati 59:86
võistkonnale Pühapäevapallurid
(Kaarel 16 p).
Tallinna Kossuliigas pidas vahegrupis oma teise mängu Kiili SK
meeskond. 27. jaanuaril võideti
kodusaalis raskelt 70:67 võistkonda
Glamox. Järgmises voorus aga kaotati võõrsil meeskonnale KK Välk
tulemusega 58:65 (Jens Vendel 26 p
– viis 3-punkti viset; Milvert Vaaks
10 p). Selles mängus said samuti
käe valgeks kõik platsil käinud
mängijad.
Seejärel võideti kodus Kopernics
meeskonda 88:73. Võit tuli märksa
raskemalt, kui numbrid näitavad.
Nimelt saabusid vastased mängule
ainult 5 mehega ja seda nähes mõtlesid meie mehed, et võit ongi juba

käes ja pingutada ei tulegi. Aga võta
näpust – vastased korraldasid sellise
3-punkti visete kontserdi, mida pole
meie saalis veel nähtud – ega ka
Kossuliigas vist mitte – vastased
tabasid mängus 18 3-punkti viset!
Iga teele saadetud vise praktiliselt
tabas.
Enne viimast veerandaega olime
taga – 54:68. Siis oli ka viimane aeg
mängima ja vastastele tihedalt peale
käima hakata – eks neil hakkas ka
juba väsimus tunda andma – viimane veerandaeg võideti 34:5! Sven
Kukemelk viskas 28, Jens Vendel 21,
Siim Palu 17, Sten Vendel 12 ja
Milvert Vaaks 10 p. Siis tuli Tallinna
Ülikooli võimlas alla vanduda Sport
Court meeskonnale 58:70. Nüüd
saabuti mängule juba ise 5 mehega.
Jens 22, Sven 16, Sten 10 p.
29. jaanuaril oli Kiili SK korvpalli
meeskond esmakordselt kutsutud
Kostivere Uusaastaturniirile korvpallis 2011. Osales 4 võistkonda. Kiili
võitis esimeses mängus 55:41 Kostiveret, teises mängus kaotati 44:47
Aruküla meeskonnale ning kolmandas mängus pidime Raasiku meeskonda võitma vähemalt 9 p, et tänu
surnud ringile turniirivõit ära võtta.
Mehed said sellega ka ilusasti
hakkama – 52:39. Seega kogusid nii
Kiili, Aruküla kui Raasiku kõik 5 p,
kuid parem korvide suhe omavahelistes mängudes andis esikoha Kiilile. Kiili +10, Raasiku 0 ja Aruküla
-10. Võistkonnas mängisid Jens
Vendel, Sten Vendel, Eiki Madissoon, Kaarel Loo, Angus Tõnnis, Ott
Põldsaar ja Kaupo Kütt.

Jalgpall
Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel
II liigas lääne piirkonnas pidas 23.
jaanuaril oma järjekordse mängu
Kiili SK meeskond. Kodusaalis oldi
vastamisi naabritega – Saku JKga – keda võõrsil õnnestus raskes
mängus võita 9:8.
Kuna oli teada, et Saku meeskond
võitleb alati lõpuni ja kergelt ühtegi
mängu ära ei anna, ning kuigi nad
asuvad turniiritabelis alles eelviimasel kohal 4 punktiga ( Kiilil teatavasti 16 p), ei tohtinud neid mütsiga
lööma minna. Mehed võitlesidki
asjalikult, esimene poolaeg võideti
7:2, kuigi teine poolaeg jäi viiki 2:2,
tuli võit numbritega 9:4 ja tabelisse
väga vajalikud 3 punkti. Väravalööjad: Sven 3, Tauno-Sander-Ergo
2 väravat.
30. jaanuaril pidi meestel olema
järgmine mäng Eesti Näituste Spordihallis JK Jalgpallihaiglaga. Kuid
halli administraator või keegi asjapulk, kes oleks pidanud spordihoone
uksed lahti tegema ja platsi mänguks
korda seadma, unustas selle ära!
Kokkuleppel vastastega otsustasime
mängu siiski ära pidada ja seda juba
Kiilis. Keerasime autodel otsa ringi
ja padavai! Kiili poole punuma.
Tee peal sai ka mõnele fännile
helistatud, et nad mängule tuleksid.
Tasemevahe oli aga liiga suur, et
mänguks oleks läinud – tulemus
21:2! ja kohustuslikud 3 punkti olid
käes. Väravalööjad: Sven 5, Tauno
5, Rainer 4, Aivo 2, Sander 2, Silver
2 ja Indrek 1 värav.
6. veebruaril mängiti kodusaalis
hooaja eelviimane mäng – koduplatsil viimane – vastasteks Saaremaa
JK meeskond. Mäng oli küllaltki
tasavägine, saarlased on sitked kui
kadakad. Juhtisime 3:1, 4:2 ning
seisul 5:3 lõime kaks otsustavat
väravat ja mäng oli tehtud – 7:3.
Tauno lõi 2 väravat (aga teenis ka
kollase kaardi, hooaja kolmanda,
mis tähendab, et viimases otsustavas
mängus Sparta vastu mees väljakul
olla ei tohi – kahju, väga vajalik
mängija), Rainer 2, Sven-Silver-
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Lumerajasõit ja teatesuusatamine peeti tõsiselt talvistes tingimustes. 2x Triin Raa, Tarmo Vaik

Kiili vallarahva IV sportmängud
Kiili vallarahva IV sportmängudel peeti 5. ala, milleks
oli teatesuusatamine. Võistlus peeti 6. veebruaril Kiili
Gümnaasiumi staadioni ümbruses. Ringi pikkus 800
m. Osales 7 võistkonda, võistkonna suurus 7 inimest
– etappide järjekorras: tüdruk (1 ring) – poiss (1 ring)
– naine (2 ringi) – naine (2 ringi – mees (3 ringi) –
mees (3 ringi) – mees (3 ringi). Võitis Kiili I võistkond
koosseisus Iris Rannik, Kevin Raja, Triin Maller,
Laura Väikemaa, Ivar Reisberg, Ivo Tatrik ja ankrumees Mikk Rannik. Eelmise aasta võitja Kiili noored
olid seekord teised – Teele Raja, Krister-Martin Hani,
Triinu Tikku, Kertu Väikemaa, Heikki Lett, Kerth Aun
ja kõige kiiremat sõitu teinud (lausa lendas) Arno
Aamisepp ning kolmanda koha saavutas MõisakülaVaela (endine Mõisa Otid) koosseisus Maria Säästla,
Markus Pajur, Meriliis Raidma, Ly Pajur, Maarek
Pajur, Erki Arumeel ja Hannes Järv. 4. koht Kangru,
5. koht Kiili 2, 6. koht Nabala-Paekna ja 7. koht
Lähtse.
13. veebruaril peeti 6. ala – lumerajasõit. Võistlus
peeti Paeknas, masinateks olid bagid. Võistkonnas
oli 3 meest ja 2 naist. Ilusal päikesepaistelisel, kuid
külmal talvepäeval peetud võistlus oli täis traagikat –
väljasõite, kaotusevalu, võidurõõmu. Esikohale sõitis
Ergo 1 värava.
Kuna see oli, nagu öeldud, hooaja
viimane kodumäng, tahaks tänada
kõiki fänne, kes meid vaatamas käisid, nii mõnigi võit tuli tänu teile.
Aitäh!

Kabe
Eesti meistrivõistlustel pisikadettidele 64 ruudu kabes poistele,
mis peeti 22. jaanuaril Tallinna
Malemajas, esinesid tublilt Kiili
Gümnaasiumi kaberingi lapsed
(treenerid Katrin ja Helina Rajasalu): 7. Hendrik Väljataga, 8. Ergo
Kruusvee, 9. Erkki Laagriküll, 10.
Karmo Saviauk, 11. Jan Arro, 22.
Carl Enn Hellat, 26. Kaur-Gaabriel
Rajasalu, 29. Patrick Soome.
Järgmisel päeval, 23. jaanuaril
peetud 100 ruudu kabes saavutas
Jan Arro 7. koha. Tublid!
Tallinna koolinoorte 2011. a.
võistkondlikel meistrivõistlustel 100
ruudu kabes saavutas Tallinna
Ühisgümnaasiumi koosseisus 13.
koha Diana Romanenkova.
Eesti naiste 39. meistrivõistlustel
rahvusvahelises kabes (100 ruutu),
mis peeti Tallinna Malemajas 29.
jaanuarist 4. veebruarini, saavutas
Helina Rajasalu 4. koha (et võita
pronksmedal, pidi Helina viimases
voorus oma vastasega – Marika Azojan – vähemalt viiki mängima, kuid
kahjuks tuli kaotus ).

Suusatamine
ETV Swedbank noorte karikasarjas
on peale 2 etappi M 14 vanusegrupis
Markus Pajur 14. kohal ja M 20
vanusegrupis Arno Aamisepp 15.

end Mõisaküla-Vaela, koosseisus Kersti Kruus, Eliisa
Õunamägi, Janek Õunamägi, Indrek Arro ja “vana kala” Fred Poom. 2. kohale kihutasid Kangru aleviku
noorsportlased Angelika Annus, Andra Rannik, Viljar
Ventsen, Taavi Tikenberg ja Kristo Karu (väljalükkajad Margus, Siim, Veljo) ning 3. koha (külalislahkus!)
saavutas koduradadel sõitnud Nabala-Paekna ralliteam – Heidi Ruutopõld, Olga Vinokurova, Andrus
Suits, Meelis Loosaar ja ankrumees Magnus Ruutopõld. 4. koht Kiili I; 5. koht Kiili 2 ja 6. koht Lähtse.
Tänud korraldajatele!
Järgmine, 7.ala – mälumäng – toimub 12. märtsil kell
11 Kiili Gümnaasiumi sööklas. Võistkonnas 3 meest
ja 2 naist. Sporditeemalised 25 küsimust. Kogu info
vallarahva sportmängude kohta saab Kiili Spordiklubi
ja Kiili valla kodulehelt.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 6. ala:
1. Mõisaküla-Vaela 51 p.
2. Kangru
47 p.
3. Kiili I
46 p.
4. Kiili 2
39 p.
5. Lähtse
37 p.
6. Kiili noored
32 p.
7. Nabala-Paekna 30 p.
8. Sausti
7 p.

kohal.
Eesti noorte ja juunioride meistrivõistlustel murdmaasuusatamises
3. etapil Otepääl 10 km vabastiilis
saavutas M 20 vanusegrupis 18.
koha Arno Aamisepp.
Eesti meistrivõistlustel murdmaasuusatamises 18. jaanuaril Mammastes saavutas meeste 15 km
klassikasõidus 27. koha Arno Aamisepp. Kaotus võitjale, kahekordsele
olümpiavõitjale Andrus Veerpalule,
6.58,1.
Harjumaa 2011. a. meistrivõistlustel murdmaasuusatamises, mis
peeti 29. jaanuaril Aegviidus, Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses, tuli
Kiili kaks pronksmedalit. Naisveteranide N 55 vanuseklassis tuli 3
km sõidus 3. kohale Virve Orav ajaga 12.14 ning meeste 5 km sõidus
võitis pronksmedali Arno Aamisepp
ajaga 12.24. Palju õnne!
Tüdrukute N 12 vanusegrupis
saavutas 1,4 km distantsil tubli 6.
koha Iris Rannik ajaga 6.00 ning
meesveteranide M 55 vanusegrupis
saavutas 5 km distantsil 11. koha
Tõnu Aamisepp ajaga 18.26.
27. Viru maratonil, mis peeti
Mõedakul, sõideti 42 km vabastiilis,
võitis Aivar Rehemaa. Kiili suusatajate kohad: 178. Arno Aamisepp,
249. Jaanus Tiisvend, 273. Urmet
Hiiekivi, 549. Tarvo Kapp, 665.
Tõnu Aamisepp, 667. Mikk Rannik,
827. Jaanus Tärnov.
SEB Kõrvemaa Suusamaratonil 5.
veebruaril võitis põhisõidu, 38 km
vabatehnikas laskesuusataja Kauri
Kõiv. Tubli 5. koha saavutas Arno
Aamisepp, 27. Olavi Israel, 115.
Raul Villo, 155. Margus Parts, 239.
Urmet Hiiekivi, 254. Tõnu Aami-

sepp.
14. Tamsalu-Neeruti maratoni
põhisõidu, 44 km vabatehnikas
võitis Indrek Tobreluts. Kiili meeste
kohad: 76. Olavi Israel, 403. Tarvo
Kapp, 535. Urmet Hiiekivi, 580.
Jaanus Tärnov. 13. Alutaguse maratoni – 40 km klassikat – võitis Vahur
Teppan. Kiilikate kohad: 142. Olavi
Israel, 307. Andres Aamisepp, 358.
Urmet Hiiekivi, 455. Tarvo Kapp,
648. Tõnu Aamisepp.

Lauatennis
Eesti veteranide meistrivõistlustel
29. jaanuaril Tallinnas saavutas
M 50 vanusegrupis 9. koha Oleg
Ratijev ja 15. koha Heino Laidmaa
ning M 60 vanusegrupis 15. koha
Jaan Sinisaar.

Keegel
13.-16. jaanuarini Tallinnas
Zelluloosis peetud Eesti lahtistel
meistrivõistlustel sportkeeglis osales
kokku 95 sportlast kuuest riigist.
Lisaks eestlastele olid esindatud
ka Itaalia, Rootsi, Taani, Saksamaa
ja Tšehhi võistlejad. Veteranide arvestuses tuli Eesti meistriks Toomas
Vendel (Toomas on ka Eesti individuaalne meister – aasta oli siis 1992
– ning lisaks hõbemedal aastast
1997 ja pronksmedalid aastatest
1994 ja 2003). Õnnitlused Vaelasse!
Eesti 2010/2011. a. klubide
meeskondlikel meistrivõistlustel
asub SK Talke võistkond (seal mängib ka Toomas Vendel) hetkel 9
meeskonna seas 3. kohal. Edu!
Kaupo Kütt

YFU Eesti pakub vahetuspereks
olemise võimalust
z MTÜ YFU Eesti
pakub võimalust
olla vahetuspereks
välismaalt pärit 1518 aasta vanusele
noorele õppurile.
Suurem osa Eestisse saabuvatest
noortest viibivad siin ühe õppeaasta
jooksul.
Vahetuspere ei ole vaid majutusprobleemi lahendaja, vaid tegemist
on ainulaadse võimalusega vahetult
tutvuda võõra riigi kultuuri ning
inimestega kodunt lahkumata. See
on silmapiiri avardav kultuurikogemus, mis võimaldab lisaks keelepraktikale ka teiste rahvaste eluolu
tundmaõppimist ning oma pereellu
vahelduse toomist.
Kolm korda programmis osalenud
pereisa Mait Land’i sõnul on YFU
andnud nende perele hindamatu
elukogemuse. “Meie kahelapselisest
perest on saanud viielapseline.”
Perekond Kamber toob esile, et
“Vahetuspereks olemine on hea või-

Kiili Leht 7

T E A T E D

22. veebruar 2011

malus end ja oma peret paremini
tundma õppida ning seeläbi kasvada
paremaks inimeseks.”
Sel aastal on Eestisse tulemas
kuni 40 vahetusõpilast, kes ootavad
pikisilmi kohtumist oma uue koduga. Noored asuvad elama siinse pere
juurde ning käivad koolis sarnaselt
nendevanuste kohalike õpilastega.
Seega saadakse suurepärane kogemus Eesti ühiskonnast, keelest ning
kultuurist. Just vahetuspere mängib
olulist rolli ühe noore inimese aasta
meeldejäävaks muutmisel.
Kõige olulisem vahetuspereks
kandideerimise puhul on soov ning
tahe uut inimest enda juurde elama
võtta. Kindlasti ei ole määravaks kodu asukoht, ega pakutava voodikoha
suurus.
YFU Eesti on mittetulundusühing,
mis on tegutsenud alates 1993. aasta veebruarist. Tegemist on 1951.
aastal asutatud rahvusvahelise õpilasvahetusega tegeleva organisatsiooni Eesti haruga. Läbi aastate on
vahetusõpilastele kodu pakkunud
üle 200 Eesti pere.
Info: Diina Tuulik, 730 5964,
diina@yfu.ee, www.yfu.ee.

VOLIKOGU OTSUSED
Veebruar 2011
Kiili vallavolikogu määrus nr 3, Kiili valla 2011. aasta eelarve vastuvõtmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 19, Kiili vallavolikogu 13. augusti 2009 a otsuse nr 45 “Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine” osaline kehtetuks tunnistamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 20, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 21, Diana katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 22, Riina katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 23, Uus-Vargamäe tn 13 katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 24, Ülase katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 25, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 26, Kiili vallavolikogu 18. novembri 2010 otsuse nr 78 “Viimsi metskond M52 katastriüksuste jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 27, rahvakohtunike nimetamise komisjoni
liikme valimine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Haridus- ja kultuuriküsimused
1. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 54, Kiili Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kinnitamine.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
24. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 28, projekteerimistingimuste määramine
üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Mõisaküla küla,
Väljamäe 26.
Vallavalitsuse korraldus nr 29, projekteerimistingimuste määramine
Maksima jaotusalajaama sidumiseks Kiili asulaga.
Vallavalitsuse korraldus nr 30, projekteerimistingimuste määramine
Rolandi kinnistu reoveepuhasti projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 31, ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks, Luige alevik, Kaasiku tn 44.
1. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 42, Ehitusloa väljastamine Luige piirkonna
veevarustuse püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 43, Ehitusloa väljastamine Luige piirkonna
reoveekanalisatsioon püstitamiseks.
8. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 55, projekteerimistingimuste määramine
Pentushka reoveepumpla elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 56, projekteerimistingimuste määramine
Uue-Matsi reoveepumpla elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 57, ehitusloa väljastamine üksikelamu
püstitamiseks, Kaljula tee 10, Sausti küla.

Ära seisa mu haual ja nuta mind taga, mind pole seal, ma vaikselt ei maga.
Ma lendan koos tuultega taeva all, ma olen talvehommiku hall...

Avaldame sügavat kaastunnet
Küllile, Enelyle ja Annikale peredega kalli

ema ja vanaema
kaotuse puhul.

Töökaaslased Kiili lasteaiast

Mälestame endist kolleegi

Virve Abet
Nabala POÜ töötajad

Avaldame kaastunnet Külli
Partsule kalli ema

Virve Abe
kaotuse puhul.

Tirtsude rühm vanematega,
Ivika ja Liina

15. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 65, projekteerimistingimuste määramine
aiamaja üksikelamuks laiendamise ja rekonstrueerimise projekti
koostamiseks, Luige alevik, Tammetalu tn 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 66, projekteerimistingimuste määramine
üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks,
Luige alevik, Ööbiku tn 2.
Vallavalitsuse korraldus nr 67, ehitusloa väljastamine üksikelamu
püstitamiseks, Väljamäe 26, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 68, kirjaliku nõusoleku andmine tehnosüsteemide muutmiseks, Lasteaia tn 1, korter 8.
Keskkonna- ja maaküsimused
24. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 34, Kiili vallavalitsuse 22.09.2009.a. korralduse nr 506 “Õigusvastaselt võõrandatud Kalda A-141 maa tagastamine” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 35, Mikomäe tee 5 katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
1. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 44, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Abro tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 45, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Allika tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 46, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Mäe-Jaagu tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 47, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Paekna-Kassaru tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 48, ehitise teenindamiseks vajaliku
maamääramine, Piissoo tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 49, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Põlde-Spari tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 50, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Saustiraba tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 51, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Sookaera-Nõmme tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 52, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Sookaera-Nõmme tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 53, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Vareti-Sillaotsa tee.
8. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 60, Kurna tee 18 maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkusest.
Vallavalitsuse korraldus nr 61, Kurna tee 20 maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkusest.
Vallavalitsuse korraldus nr 62, Paju maa ostueesõigusega erastamise
võimalikkusest.
15. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 69, ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine, Loovälja tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 73, korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu muutmine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.

In memoriam

Virve Abe
09.04.1935-14.02.2011

Valla üritused
23. veebruar kell 19.00
EV aastapäeva kontsert-aktus
Kiili rahvamajas
kell 9.30
vallavanema vastuvõtt 12. klassile
Kiili vallamajas
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva
tähistamine Kiili gümnaasiumis
27. veebruar kell 16.00
Mälumäng “Kiili MNEMO” Kiili
rahvamajas
4. märts kell 19.00
Pidu koolinoortele. Kiili rahvamajas. Esinevad bändid: J-Crash
ja Breymes (Jüri gümnaasiumist),
Non-Stop Sunday (Kiili gümnaasiumist) ja Peachpuff. Õhtu lõpeb
diskoga. Sissepääs 1,90 eurot
05. märts
Kangru Suusk. Kangru Neliküri-tuse I etapp. Start ja finish Kangru korvpalliplatsi juures
10. märts kell 10.00
Teatripäev “Karsumm” Kiili
lasteaias
11. märts
Vastlapäev Kangru alevikus
kell 20.00
Naistepäeva pidu Kiili rahvamajas
12. märts kell 11.00
Vallarahva sportmängud ja mälumäng Kiili gümnaasiumi sööklas
14.märts
Emakeele päeva tähistamine Kiili
raamatukogus
19. märts kell 13.00
Laste lauluvõistlus “Päikeseratas” Kiili Rahvamajas
20. märts kell 16.00
Mälumäng “Kiili MNEMO” Kiili
rahvamajas

KUULUTUSED
• Ehitusjärelevalvega tegelev firma
soovib rentida vähemalt 1 aastaks
2...4 toalise korteri või ridaelamuboksi Kiilis või Luigel ajutise kontori (koos ööbimisvõimalusega)
tarbeks. Tel 513 0919
• Kogemustega lapsehoidja võtab hoida Teie lapse. Info tel
5565 9751
• Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele. Tel 5858 6512
• Ostan teie vanad autoromud, vajadusel ARK kustutamine, transport tasuta. Ostan ka vanametalli,
demontaazh, suured ja väiksed
kogused. Ostan ka korralikke
sõidu-, veo- ja pakiautosid, paku
kõike, raha kohe. Töötame iga
päev. Tel 5829 5083
• Praegu on õige aeg tellida aiakujundusprojekt! Aiakujundusalased
nõuanded. Aedade rajamine. Hooldustööd. Õunapuude lõikus. www.
suurlilleaed.eu, tel:5647 3164
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
www.kodukliima.ee, tel 666 1355
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Kiili Leht
Head Eesti Vabariigi
aastapäeva!
Kiili vallavolikogu
Kiili vallavalitsus

“Jess Burger” võtab
tööle klienditeenindaja.
Soovi korral võta
ühendust
monreeta@gmail.com.

22. veebruar 2011

PUITBRIKETT
PELLETID
KOJUVEDU ÜLE
EESTI

Kiili Gümnaasium pakub tööd
alates 22.08.2011

poiste töö- ja
tehnoloogiaõpetajale
Eeldame:
• vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
• eelnevat koolitöö kogemust,
• entusiasmi ja elurõõmu.
Pakume:
• väga häid töötingimusi,
• häid võimalusi tervise
edendamiseks,
• võimalust eneseteostuseks kiirelt
uuenevas hariduskeskkonnas,
• motiveerivaid palgatingimusi.
Avaldus ja CV saata aadressil
mihkel.rebane@kiili.edu.ee. Info tel
5348 3722 Mihkel Rebane

Julge muuta
oma elu!

Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.
Registreerimine kell 11-17, tel 526 4697.
Sinu tugiisik Kiili vallas: reedeti kell 14-16 tel 5353 4103.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee

Rae valla spordikeskus
ootab Teid ujuma ja jõusaali E-R 6.3022.00 ning L ja P 8.00-22.00.
Ujula külastajate kasutuses on uus 25-meetrine 4 rajaga bassein, lastebassein ja mullivann ning duširuumides olevad leili- ja aurusaunad. Jõusaaliinventar täienes veebruaris
veel 3 kardiomasinaga: Matrix jooksurada,
Matrix veloergomeeter, Matrix Cross-Trainer.

esmaspäeviti ja kolmapäeviti 19.00 ning
algajatele esmaspäeviti ja kolmapäeviti
20.00. Treener Kristi Pedaru.

Täiskasvanute ujumiskursus
Toimub huviliste registreerimine täiskasvanute ujumiskursusele. Kursus koosneb 12
tunnist ning maksab 69.- Alustada soovime
kohe kui grupp täitub. Kirjuta oma osalemissoovist meile meili peale info@raespordikeskus.ee või helista tel 622 4240.

Bodypump Les Mills
Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti 18.00 ning pühapäeviti 19.00.
Treener Marek Sooäär.

Pilates
Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad

Vesiaeroobika
Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti 17.30 ja 18.45. Treener Maiu Herzmann.

Sportlikud sünnipäevad
Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste
kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi.
Võimalus on rentida ujularadu ja erinevaid
saale. Torti saab süüa aeroobikasaalis või siis

nõupidamisteruumis. Lisainfot saab telefonil
622 4247 või meili teel info@raespordikeskus.
ee
Tee oma sõbrale sportlik kingitus!
Milleks joosta mööda poode, kulutades palju
väärtuslikku aega ja otsida seda “midagi”.
Meie oleme teinud selle Teie jaoks palju
lihtsamaks. Meilt saab osta 15 või 30 euro
väärtuses kinkekaarte. See oleks nagu pakett
“kolm ühes”. 1) Teete sõbrale kingituse. 2)
Aitate oma sõbral meeldivalt sisustada vaba
aega. 3) Hoolitsete oma sõbra tervise eest.
Sellist kingitust väärib iga sõber!
Reklaam
Kõigil tervist edendavatel ja sporti toetavatel
ettevõtetel on võimalik Jüri Spordihoone ujula
seintele osta reklaampinda hinnaga 12,78 m2/
kuu. Lisainformatsiooni saab tel 622 4247 või
info@raespordikeskus.ee. Koduleht www.
raespordikeskus.ee

Kiili Gümnaasium pakub tööd
alates 22.08.2011

klassiõpetajale
Eeldame:
• vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
• eelnevat koolitöö kogemust,
• entusiasmi ja elurõõmu.
Pakume:
• väga häid töötingimusi,
• häid võimalusi tervise
edendamiseks,
• võimalust eneseteostuseks kiirelt
uuenevas hariduskeskkonnas.

Avaldus ja CV saata aadressil
mihkel.rebane@kiili.edu.ee. Info tel
5348 3722 Mihkel Rebane.

Meie valda
sündisid:
• 26. jaanuaril
Artur Paalberg.
Palju õnne, Jelizaveta
Truuse ja Ero Paalberg!
• 29. jaanuaril
Aron Kütsen.
Palju õnne, Marika ja
Karel Kütsen!
• 03. veebruaril
Trevor Johann Meister
Palju õnne, Triin ja Tarvo
Meister!

Sünnipäevad
märtsis
97
92
88
86
84
84
83
81
81
79
78
78
78
77
77
77
65
65

Helmi Kõrm
Ella Tilk
Ellen Vettik
Alfred Rohi
Asta Mandre
Vilja Karlson
Aleksander Soots
Heida Valdre
Edgar Uljata
Ants Kirsch
Helgi Trahov
Hilda Ivask
Ilina Rattasepp
Endel Kivistik
Endel Viirsalu
Aleksander Kester
Arved Vain
Oleksandr Domanin

29.03
08.03
11.03
16.03
17.03
11.03
06.03
12.03
24.03
11.03
09.03
08.03
05.03
31.03
15.03
06.03
09.03
27.03

