Kiili õpetaja võitis
konkursi
LK 3

Lanimol täitus 20
aastat

Pantrid olid
Vilniuses tublid

LK 4

LK 6

Kiili
valla
ajaleht
Nr 1 (225)
2 6 . ja a n u a r
2011

Vali Kiili valla Aasta Tegu 2010!
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2010 nominentidega
ja vali nende seast
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Kiili Rahvakooli asutamine ja tegevuse alustamine
Kiili vallas alustas tegevust teine perearst
Hommikupudru programm Kiili Gümnaasiumis
TTÜ/Kiili võrkpallivõistkonna osalemine Rahvusvahelise
Töölisspordi Konföderatsiooni maailmamängudel



Hääletada saab kõrval oleva küsitlusvormi abil, saates kirja aadressile:
Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2a,
75401 Kiili alev (märksõna: “Aasta
Tegu”), või e-maili aadressil info@
kiilivald.ee.
Oma hääle saad anda ka valla kodulehel www.kiilivald.ee. Hääletada
saab 14. veebruarini.
Võitja tehakse teatavaks 23.
veebruaril.

Kiili Lasteaia uue rühma avamine (Kooli tn 2)

Madis Arro, Eesti Talent 2010 finaalis osalemine
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1. Lasteaia uus rühm.
2. Rahvakooli asutamine.
3. Uus perearst.
4. Hommikupuder Kiili koolis.
5. TTÜ/Kiili võrkpallivõistkond.
6. Madis Arro.
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Lepingu allkirjastasid Kiili KVH juhatuse liige Sergei Kivi ning Water
Ser Ehitusjuhtimise juhatuse liige Tarvo Kuusk. Kiili KVH

Sõlmiti Luige vee ja kanalisatsioonitrasside
ehitusleping
14. jaanuaril sõlmis OÜ Kiili KVH
ehituslepingu OÜ-ga Water Ser
Ehitusjuhtimine kogusummas
89,9 miljonit Eesti krooni. Lepingu
allkirjastasid Kiili KVH poolt juhatuse liige Sergei Kivi ning Water Ser
Ehitusjuhtimine poolt juhatuse liige
Tarvo Kuusk. Lepingu allkirjastamine viibis hanke korduva vaidlustuse tõttu.
Lepingu kohaselt tuleb teostada
Luige aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, tagamaks
elanikele kvaliteetse joogivee ja
kanalisatsiooni ühendused pärast
ühisveevärgi olulist laiendamist
alevikus. Tööde teostamise eeldatav
tähtaeg on juuni 2012. Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöid
finantseeritakse Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti
raames.
Kiili valla Ühtekuuluvusfondi

veemajandusprojekt sai Ühtekuuluvusfondist rahastuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsusega.
Projekti kogumaksumus on 268 miljonit krooni, millest Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab maksimaalselt 225 miljonit, s.o 84 % projekti
abikõlbulikest kuludest. Projekti 16
%-se omaosaluse katavad OÜ Kiili
KVH ja Kiili vald ühiselt.
Projekt on suunatud eeskätt
asulareoveedirektiivi ja joogiveedirektiivi nõuete täitmisele Kiili ja
Luige reoveekogumisaladel. Eesmärgiks on tagada kõigile elanikele reoveekogumisalade piires võimalus
liituda ÜVK süsteemiga ning tagada
neile nõuetele vastav ja kvaliteetne
joogivesi.
Rohkem infot projekti kohta leiab
www.kiilikvh.ee.
Sergei Kivi, Kiili KVH
juhatuse liige

Veebruar Kiili Rahvakoolis
z Kiili Gümnaasiumi
ruumides tegutsev
Kiili Rahvakool jagab
jätkuvalt täiskasvanutele teadmisi.
Inglise keele II kursus (30 tundi)
algas 19. jaanuaril. Toimub kolmapäeviti kell 19.00 ruumis 253. Koolitaja Marina Rannula. Kursuse hind
95,87 eurot.
Soome keele II kursus (30 tundi)
algas 26. jaanuaril. Toimub kell
18.00 ruumis 145, endiselt kolmapäeviti ja reedeti. Koolitaja Aare
Mae. Kursuse hind 95,87 eurot.
Vene keele II kursus (30 tundi)
algas 31. jaanuaril. Toimub esmaspäeviti kell 19.00 ruumis 146. Koolitaja Larissa Panova. Kursuse hind
95,87 eurot.
• 02.02. kell 19.00 Õiguskoolis:
Lepingud ja tarbijakaitse. Koolitaja
Maret Hallikmaa. Hind 3,85 eurot.
• 10.02. kell 19.00 Homöopaatia:
Peavalu ravi. Koolitused toimuvad
neljapäeviti. Koolitaja Krista Koppel.
Hind 9,60 eurot.
• 16.02. kell 19.00 Aiakoolis:
Puhkekohad. Püsililled. Koolitaja
Ülle Michelson. Hind 12,80 eurot.
• 21.02. kell 19.00 Ajalookoolis:
käsitlusele tulevad Kurna-Mõisaküla

Kiili Gümnaasium. Marko Tooming

rooma-rauaaja ja keskmise rauaaja
kaevamised; Sookaera põllkivihunnikute kaevamised; Lähtse asulakoha uuringud; Jüri teedesõlme aluse
maa arheoloogilised kaevamised.
Lektor on Ajaloo Instituudi teadur
magister Ain Lavi. Hind 5,15 eurot.
• Arvutikool 14.02. ja 28.02. kell
18.00. Koolitaja Tiina Teder. Hind
6,40 eurot kord.
• Laupäeval, 19. veebruaril toimub teatrireis Rakverre. Sõidame
vaatama etendust “Oscar ja Roosamamma: kirjad jumalale.” Reisi
hind 18,50 eurot.
Ootame koolitustele uusi huvilisi.
Kõikidele koolitustele on vajalik eelregistreerimine rahvakool@kiili.
edu.ee või kodulehel www.rahvakool.webs.com – võta ühendust!
Kiili Rahvakool

26. jaanuar 2011

Võlu ja valu 2010:
kokkuvõte aastast
Üks täisaasta on möödas, mil uus
volikogu ja vallavalitsus on pärast
valimisi tegutsenud ning üritanud
parendada Kiili keskkonda. Võimul
olev koalitsioon andis nii mõnegi
lubaduse ja nüüd tahaksin teha
esimesed väiksed kokkuvõtted olukorrast ja saavutustest möödunud,
2010. aastal.
Oleme ilmselt harjunud lugema
lehtedest või kuulma raadiost kõikvõimalikke pingeridasid, mis on
koostatud erinevatel alustel, kuid
ma ei tahaks tõsta väga esile ühtegi
tegu, sest kõik nad on olnud olulised
ja nende tähtsus meie valla elanike
jaoks olnud ilmselt erinev.
Eelarvest 2010
Alustaksin eelarvest. Eelmise vallavalitsuse pärandina oli 2009. aasta
lõpp väga nukker, sest pidime päris
korralikult rehkendama, et leida raha palkade maksmiseks. 2010. aasta
eesmärgiks finantsilises mõttes oli
saada uuesti jalad alla ja sellepärast
tegime möödunud aasta eelarve
konservatiivse ning kehtestasime
range finantsdistsipliini.
Suuremad kärped tabasidki vaba
aja ja kultuurisündmusi ning olulisel
määral vähendati vallavalitsemise
kulusid. Me ei osanud arvestada
möödunud talve lumerohkusega
ning lumekoristuse rahastamiseks
pidime kasutama reservfondi, kuid
seda kompenseeris tulumaksu ülelaekumine.
Eelarve ja selle täitmine on enamusele valla elanikkonnast suhteliselt abstraktne ja väga raskelt tajutav, kuid selle järgi me elame ning
realiseerime oma plaane ja soove
keskkonna parendamiseks. Kui raha
tuleb vähem kui me eeldasime, siis
peame nii mõnegi planeeritud tegevuse kõrvale panema.
Möödunud aasta näitas, et ka
masu-aja eelarvega on võimalik ellu
viia plaane ning täita inimeste soove. Esimene eesmärk, mille püstitasime, toimis: valla eelarve täitmine
läks plaanipäraselt ja me võime öelda, et vaatamata suurele laenukoormusele on Kiili vald finantsiliselt
likviidne ja hea maksuvõimega.
2010 sai tehtud!
Nähtavatest tegudest saame rääkida ehk eelkõige õpilaste bussiliinist Kiili valla lõunaosa laste tarvis,
uuest lasteaia rühmast ja uuest perearstikeskusest.
Paar aastat on räägitud, et Metsanurga-Sõmeru kandis elavate laste
jaoks tuleks käima panna koolibuss,
kuna liinibussi peatused on kaugel,
mõnel juhul lausa mitu kilomeetrit.
Alates märtsist hakkas õpilasbuss
sõitma üks kord päevas ja septembrist kaks korda päevas.
Uus lasteaia rühm tehti lahti veidi
hiljem planeeritust, kuid veel 18
lapse vanemad on rahul, et nende
last aitavad kasvatada ja õpetada
lasteaia töötajad. Kahjuks ei saanud
vastu võtta nii palju lapsi kui soovijaid oli, kuid me tegeleme lasteaia
kohtade küsimuse lahendamisega

Kiili Leht

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.

Kiili vallavanem Valeri Kukk. Marko Tooming

jätkuvalt.
Ka uue perearsti koha loomisega
on tegeldud kaks-kolm aastat, kuid
see realiseerus alles hiljuti: möödunud aasta novembris. Ei olnud lihtne
veenda dr. Meelika Lutterit avama
oma perearsti praksist Kiili vallas,
kuid täna on meie valla oma inimene meie endi arst. Ja taas on Kiili
Gümnaasiumi lapsed seotud Kiili
valla perearstiga ning ka valla sotsiaalosakond tunneb rõõmu aina
paraneva koostöö üle, sest valla vanurid ja puudega inimesed vajavad
nii arsti kui sotsiaalosakonna tähelepanu.
Täna toetab vald Kiili Perearstikeskust ka rahaliselt, kuna nimistu
ei ole täis ja haigekassa toetus on
just nii suur, kui on inimeste arv, kes
on uue perearsti nimistus. Siit ka
minu väike üleskutse: registreerige
end uue perearsti juurde, siis saab
vald vabaneva raha mujale suunata,
näiteks teede korrashoidu.
Mida toob 2011?
Lisaks eelpool nimetatule on vallavalitsus korraldanud ümber sotsiaalosakonna töö selliselt, et igal

osakonna töötajal on oma ruum, kus
ta saab segamatult vestelda inimesega, kes pöördub oma murega valla
poole ja viimane ei pea tundma ebamugavust liigsete kõrvade pärast.
Kaudselt, läbi Kiili KVH, on vald
seotud ka vee ja kanalisatsiooni torustiku paigaldamisega ÜVK projekti
raames Kiili alevisse ja Luigele. Kiilis
on juba tööd alanud ja Luigel algavad kevadel. Trasside paigaldamine
on toonud küll kaasa väikseid ebamugavusi, kuid loodan, et kõik saavad aru, et see on üldise heaolu nimel ning kannatavad ära.
Alanud aastal jätkame samal kursil eelarve ja finantsdistsipliini osas.
Tõsi, vaba-aja-, kultuuri- ja spordiüritused saavad rohkem raha kui
möödunud aastal, samas vallavalitsemise kulusid oleme veelgi vähendanud. Samuti kavatseme avada
veel ühe lasteaia rühma. Suurematest projektidest pean veel mainima
kergliiklusteede ehitust ning mitmeid koostööprojekte külade ja asumite MTÜ-dega nii kohaliku taristu
kui ka üldise keskkonna parendamiseks.
Valeri Kukk, vallavanem

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 segarühm Anna Raudkatsi
sünniaastapäevale pühendatud
tantsupäeval.

Kiili tantsijad koos Contraga Raekoja
platsil. 2x erakogu

Segarühm
tantsis
kahel
üritusel
z Kultuuripealinn 2011
raames toimub 20.28. augustil “Teatetantsimine”, mille
käigus läbitakse
tantsides 1000 km
Eestimaa maanteid.
Teatetantsu eesmärgiks on läbida lakkamatult tantsides ja musitseerides 15 maakonda ning ühendada sel moel Eesti rahvast. Sellega
seoses võtsid Kiili segarühma toredad tantsijad osa 9. jaanuaril
Tallinnas Raekoja platsis toimuvast
“Teatetantsu” avalöögist.
Läbi vanalinna
Ilm oli ilus, aga samas tantsimiseks libe ning sellest lähtuvalt võeti
tantsimiseks labajala samm. Tantsides läbiti 1 km ulatuses Tallinna
vanalinna tänavaid. Iga tantsurühm
tantsis väikese osa sellest kilomeetrist, andes teatepulga üle järgmisele
rühmale.
Kiili segarühm tantsis Müürivahe
tänaval. Jõudes oma n-ö tänavasse
avanes meile suur üllatus, tänavale
oli maja katustelt alla vajunud suur
hulk lund. See meie tantsulisi aga ei
muserdanud. Kui muusika lõpuks
meieni jõudis, saime labajalal liikumist alustada. Liikusime järgmise
rühma juurde ja kuna me tantsimist
ei suutnud katkestada, liikusime
selles rütmis tagasi Raekoja platsi,
kust tantsimine alguse sai.
Raudkatsi mälestuseks
Järjekordne tantsimine toimus
Kiili segarühmal 15. jaanuaril. Tantsiti Anna Raudkatsi 125. sünniaastapäeva tähistaval Harjumaa tantsupäeval Kuusalus. Anna Raudkats oli
eesti tantsupedagoog. Ta oli esimene eesti rahvatantsude koguja ja
rahvustantsuterminoloogia rajajaid.
Tantsupäev oli tore ja meeleolukas.
Kohal oli 8 rühma, tantsiti “Tuljakut”
ja meenutati Anna Raudkatsi. Meie
rühmale oli see üks prestiižsemaid
esinemisi, üritusest jäävad väga soojad ja head mälestused.
Triin Nikkari

Kiili Leht 3

U U D I S E D

26. jaanuar 2011

Kiili noored
muusikud esinesid
maakonna ballil
z 30. detsembril Estonias toimunud Harjumaa Ballil astusid
koos Harjumaa
Keelpilliorkestriga
lavale ka Kiili keelpillimängijad.
Kiili Kunstide Kooli õpetaja Katrin
Hõlpuse sõnul oli esinemine Estonia
kontserdisaalis kõigile kiilikatele positiivne ja innustav kogemus.
“Harjumaa Ballil esinedes moodustasime koos Harjumaa Puhkpilliorkestriga sümfooniaorkestri. Esinemisele eelnes rida proove, et lood
hästi omandada,” lausus ta.
Repertuaar sisaldas J. Straussi
valsse, Elgari “Lootuse marssi”, katkendeid operettidest “Viini veri”,
“Helisev muusika” jm. Kiili Kunstide
Koolist osalesid viiulimängijad Tanel
Mäe (VII kl), Küllike Kuber (VII kl),
Helena Vahtramäe (IV kl), Tiina
Mäe (Kunstide Kooli vilistlane) ning
õpetajad Katrin Hõlpus (viiul) ja
Kalev Vaidla (tšello).
Harjumaa Keelpilliorkester, mille
töös Kiili muusikud osalesid, ühendab maakonna muusikakoolide
keelpilliõpilasi ja -õpetajaid. Orkestris mängivad õpilased alates 4.-5.
klassist kuni õpetajateni välja. 2003.
aastal asutatud orkester saab kokku
keskmiselt korra kuus.
Keelpilliorkester on esinenud ka
välismaal: Soomes, Austrias ja Ungaris. Orkestri dirigent on algusaastatest peale olnud Hando Põldmäe.
Marko Tooming

Konkursi korraldaja Piret Suitsu
sõnul oli võidutöö tugevuseks seotus
tegeliku eluga – loodud tunnikava ja
töövahendid võimaldavad õpetada
pere eelarvet planeerima ja kulutusi
analüüsima eluliste näidete põhjal.
“Õpilastele antud juhtum, olgu
selleks töö kaotamine, haigus või
kulukas autoremont, õpetab eelar-

Tule kommipakile
järele!
Kiili vallavalitsuses on kuni 31.
jaanuarini ootamas kommipakid
kõiki Kiili valla registris olevaid kuni
16-aastaseid lapsi, kes ei ole neid
veel kätte saanud.
Kiili vallavalitsus on avatud: E, T,
N 8.00-16.30; K 8.00-18.00 ja R
8.00-14.00.
Tiia Part, lastekaitsespetsialist

Tarmo Vaik. Erakogu

Kiili-Nabala Tuletõrje- ja Päästeseltsi
asutamine
Kõik aktiivsed vallakodanikud on
oodatud Kiili-Nabala Tuletõrje- ja
Päästeseltsi asutamiskoosolekule 2.
veebruaril algusega kell 19.00 Kiili
rahvamajas.
Kohale on oodatud kõik, kes soovivad anda oma panuse koduvalla
turvalisemaks muutmisel.
Lähem informatsioon www.
kiilivald.ee.
Tarmo Vaik

Vallamaja läbipääsusüsteem muutub

Harju Keelpilliorkester Harjumaa Ballil. Kaarel Kose

Kiili õpetaja võitis
õppematerjalide konkursi
z Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse
korraldatud põhikooli majanduse
õppematerjalide
konkursi võitjale,
Kiili Gümnaasiumi
ühiskonnaõpetuse
õpetajale Riina
Rajale tõi edu elulistel näidetel põhinev
pere eelarve planeerimise õpe.

LÜHIDALT

vet muutustega kohandama ja
lahendusi otsima,” lausus Suitsu.
Samuti hindas žürii tõsiasja, et
materjali kasutamine ei eelda ilmtingimata arvuti olemasolu.
Riina Raja on situatsioonide
põhimõtet õppetöös kasutanud juba
aastaid. “Tunnis töötab see ülesanne
väga hästi. Pere eelarve koostamine
ja selle järgimine peaks olema elementaarne oskus kõigi jaoks. Siis ei
oleks meil inimesi, kellel “said eurod
kogemata otsa”, nagu äsja lehest lugeda võis,” lausus õpetaja.
“Rumalus rahaasjades tuleneb
osalt ka kogemuse puudumisest.
Keegi peab esialgu õpetama ja toetama. Targem on, kui seda teeb koolis õpetaja ja kodus lapsevanem,
mitte hiljem võlanõustaja. Kõige parem ongi seda teha konkreetsete
situatsioonide abil – siis on olukord
hoomatav ja jääb meelde,” rääkis
Riina Raja.
Teise koha saanud võistlustöö
autoriteks olid E.Vilde nim. Juuru
Gümnaasiumi õpetajad Tiina Sudi ja
Helle Kiviselg, kelle töö käsitles
erinevaid eraisiku jaoks olulisi majandusteemasid – kuidas arvutada

netopalka, planeerida pere eelarvet
ning suuremaid oste ja orienteeruda
erinevate pangateenuste vahel.
Konkursile laekunud töid hindas
žürii, mille koosseisu kuulusid Mainori Kõrgkooli professor Andres Arrak, Eesti Ajalooõpetajate Seltsi
esimees Indrek Riigor, Majandusõpetajate Seltsi esinaine Elbe Metsatalu, Eesti Ühiskonnaõpetajate
Seltsi juhatuse liige Marika Kaasik,
Haridus- ja teadusministeeriumi õppekava talituse peaekspert Einar
Värä, Piret Suitsu ning Eesti Koolitusjuht 2009, Swedbanki persona.
liarenduse spetsialist Terje Veide.
Kokku laekus konkursile 28 võistlustööd väga erinevatelt autoritelt
ning valdkondadest. Kõik võistlustööd on vabalt tunnis kasutamiseks
õpetajatele saadaval teabekeskuse
kodulehel www.teabekeskus.ee.
Esimest korda korraldatud konkursi eesmärgiks oli pakkuda õpetajatele uusi ideid majandusõppe
pakkumisel ja sidumisel õppijate
igapäevaeluga, et muuta majanduse
algtõdede omandamine lihtsamaks
ja õpilase jaoks huvitavamaks.
Marko Tooming

Hea vallakodanik! Vallavalitsus annab teada, et sel nädalal paigaldatakse vallamajja läbipääsusüsteem,
mis tõstab turvalisust ning aitab
parandada ka vallaametnike töökeskkonda.
Veebruarist alates ei pääse inimesed otse mööda vallamaja vabalt
jalutama, vaid kontakteeruvad kõigepealt sekretäriga, kes annab esmase informatsiooni ja vajadusel
saadab edasi õige ametniku juurde.
Vallavalitsuse näol on tegu ametiasutusega, mille suhtes kehtivad
omad turvanõuded ja reeglid ning
kohalikud omavalitsused peavad
muuhulgas juhinduma nt ISKE-st
ehk infosüsteemide kolmeastmelisest
etalonturbe süsteemist. Teiseks on
määrav asjaolu, et täna elab Kiili
vallas juba ca 4500 elanikku, mis on
võrreldamatult erinev olukord kasvõi kümne aasta tagusest ajast, kui
kõik tundsid kõiki.
Iga muutus ja uus asi võib kutsuda esile nurinat, see on kord juba
nii. Aga ma loodan siiralt, et uue
korra sisseviimise vajadus leiab suurema osa vallaelanike poolt mõistmist.
Valeri Kukk, vallavanem

Kui Sul on teema või idee,
millest peaks

Kiili Lehes
kindlasti kirjutama, anna
teada: marko@harjuelu.ee.
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Kiili vald pildis
z Aasta tagasi kirjutas Kiili Leht: “2010.
aastal alustab Kiili
rahvamaja fotokonkursside sarjaga.”
“Nende eesmärgiks on Kiili vallas
toimuvate arengute, sündmuste,
looduse ning elukeskkonna muutuste kajastamine läbi aastate.”
Tänaseks on aastaring täis. Neli
fotokonkurssi ning kolm fotokursust
on jätnud jälje valla ajalukku. Kui
parafraseerida üht kuulsat Eesti kultusfilmi, kus ähvardati panna inimene laulu sisse, et ta sealt enam välja
ei saaks, siis sama võib väita ka
pildistamise kohta – see, mis pildil,
sinna ka jääb.
Poole soodsam
Tänapäevane fotograafiaga tegelemine toimub üldiselt projektipõhiselt. Regulaarse fotoringi loomine
on huviliste kiire elutempo juures
võrdlemisi keeruline. Takistavaks
saavad erinevad fotoalased oskused
ja tase, kindlasti ka regulaarselt
toimiva ringi tunni omahind kursuslasele.
2010. aasta jooksul toimus kaks
kursust algajatele ning üks edasijõudnutele. Oluline on märkida, et
algajate kursus, mille jooksul käiakse kahe kuu vältel koos 8 korda, iga
kord 3 tundi, on võrreldes pealinna
samasisuliste kursustega üle poole
odavam. Sama kehtib ka edasijõudnute kohta. Arvestades õpetajaid, ei
ole soodsat hinda saavutatud kvaliteedi arvelt – põhiraskust kandev
kursuste juhendaja Peeter Sirge ning
külalislektor Endel Grensmann on
kõrgelt hinnatud professionaalid.
Paralleelselt fotoalase õppega
toimub ka fotokonkursside sari.
2010. aastal oli see jagatud aastaaegadele. Tulevikus võivad võistlused kajastada ka teisi teemasid –
vaikelu, loodus, sündmused või näiteks ühe kodaniku ettepanekul Kiili
valla valupunktide kajastamine.
On tekkinud omamoodi rotatsioon – ühelt poolt fotokursus, teisalt konkurss –, ring, kus ühe sündmusega ennast sidunu leiab sageli
tee teisele. Kursuse läbinu esitab
pildi ka konkursile, konkursil osaleja
saab innustust ning parema tulemuse eesmärgil osaleb suure tõenäosusega kursusel. Samuti ootab iga
konkursi esimest kohta tasuta osale-

Ablas siidisaba, pildistatud 26.
novembril naabri hoovis Lähtse
külas. Kaire Talviste

mine tema enda valitud fotokursusel.
Ajalugu fotodes
Kõige selle tulemusel on tekkinud
tore “fotoaktiiv”, kes lävivad omavahel ka peale kursuse lõppu. Planeeritakse ühiseid fotoväljasõite, fotomatku ning pildistamisi. Loomuliku
jätkuna ning teel paremate piltide
poole toimub eelkõige just neile
2011. aasta sügisel piltide järeltöötlemise kursus.
Konkursil osalenud tööd on kõik
tükike Kiili ajalugu ning pildistajad
osa sellest. Kiili valla 2011. aasta
kalendrit kaunistab Peeter Hageni
töö, mitmed pildid on illustreerinud
Kiili Lehe artikleid.
Viimati lõppenud algajate kursuse tööde näitus on üleval Kiili raamatukogus 7. veebruarini, sealt
edasi 7. märtsini võib suures prindis
pilte imetleda Kiili rahvamajas.
Fotokonkursi “Kiili Sügis 2010”
võitis Kaire Talviste suurepärase siidisaba jäädvustusega, teise koha
saavutas Triin Raa tööga “raagus
puu”, kolmanda koha pälvis Riina
Kirsipuu fotoga talvisest kibuvitsast.
Talvisele konkursile on võimalik
fotosid esitada kuni 1. märtsini.
Täpsemat informatsiooni kursuste ning konkursside kohta võib leida
Kiili rahvamaja kodulehelt.
Lauri Kivil
Kiili Rahvamaja juhataja

Õpime märkama ja muutma
Koos salamahti sibavate päkapikkude toodud maiustuste ja kingitustega tõi detsembrikuu Kiili
Gümnaasiumisse rõõmsa teate.
Algklasside keskkonnateadlikkuse
projekt, mis järjekorras juba kolmas
samalaadne, sai ka sel korral Keskkonnainvesteerimise Keskuse poolt
rahastuse.
Ära ootamata rahastuse otsust
alustasime projektitööd juba oktoobrist. Sel aastal on töö eesmärgiks inimeste kujundatud ja loodusliku keskkonna uurimine ja võrdlemine, probleemide leidmine ja
lahenduste otsimine. Püüame mõista ja õppida märkama meid ümbritsevas olevat ning vaatame, kas ikka
kõikide vajadustega on arvestatud.
Proovime muuta oma mõtteviisi
keskkonnasõbralikumaks ja jagame
kogetut kaaslastele ja täiskasvanutele. Just märkamine on märgusõna,
mis oli tõukeks ülekoolilise fotokonkursi “Imeline ja häbiväärne Kiili

vallas” korraldamisel.
Tänaseks on kooli usinad fotograafid esitanud võistlustööd, kokkuvõtted on tehtud ja auhinnadki
jagatud. Konkursile jõudsid enamasti imelised hetked. Põhjuseks
vast see, et selle aasta lumi ehk loodus on koleda ilusaks kujundanud.
Kõige imelisemaks tuli tunnistada
12. klassi õpilase Markko Hulkko
Lähtse külas tehtud foto “Uhke siidisaba”. Parimad pildid saatsid veel
Johanna Kristina Artjušin ja Kärt
Kodar 5a klassist, Meri-Liis Kolbak
8b klassist ja Karl-Martin Nurm 1a
klassist. Tänan kõiki osalejaid!
Järgmised kuud toovad tegemisi
ja toimetusi veel kuhjaga: otsime
infot internetist ja loodusradadelt,
tegutseme toas ja õues. Ja mis peamine – hoiame silmad lahti, et näha,
mis meie ümber toimub, kes meie
ümber elavad ja kuidas seda kõike
paremaks muuta.
Esta Kullamaa, projektijuht

(Vasakult) Hillar Urbanik ja õmblustsehhi pere: Maret Urbanik, Liivika Boginski, Anne Nurmetalo, Eve Põldaru.
Marko Tooming

Lanimos teatakse
eduka äri retsepti
z Kiilis tegutseva ettevõtte OÜ Lanimo
juhatuse esimees
Hillar Urbanik arvab,
et neil on olnud
õnne, et tootmist
on suudetud tänase päevani jätkata.
Möödunud nädalal
tähistas firma 20.
sünnipäeva.
Õnn on samas ju igaühe enda kätes.
Tahtmist ja oskust ettevõte rajada
ning seda 20 aastat edukana hoida
on samuti vaja.
Lanimo alustas selle nime all
1991. aasta jaanuarikuus. Tootmine
algas juba paar aastat varem. “Alustasime kolhoosiaja lõpul, kui tegime
allhanketöid tootmiskoondis Estoplastile,” meenutab Hillar Urbanik.
“Tegelesime elektrilülitite montaažiga.” Töötajaid oli siis üks – Hillari
abikaasa Maret.
Raske uskuda, kuid aasta pärast
oli ettevõttes töötajaid juba 24. Kui
firma nimeks sai Lanimo, oli ettevõtte hingekirjas lisaks veel 20 abitöölist.
Lahendus: Eestist välja
Pärast Nõukogude Liidu lagunemist selgus, et elektrilülitite tootmist
jätkata pole võimalik – nõudlus kadus koos kommunistliku impeeriumi
kokkuvarisemisega. Nüüd tuli teha

kiireid otsuseid.
“Tajusin, et tootmise jätkamiseks
peab jõudma välisturgudele, kuna
Eesti turg on väga väike,” lausub
Urbanik. “Uued äripartnerid leidsin
Soomest.”
Äripartnerid hakkasid Eestisse
tooma rikkis telefone, mida oli vaja
remontida. “1993. aasta juunikuuni
remontisime ja seadistasime kasutatud telefone,” meenutab Urbanik.
“Neid toodi siia lausa rekkatäite
kaupa.”
Siis sai seegi äri otsa. Juunis 1993
ostis Urbanik Soomes perefirmana
töötanud õmblustöökoja. Sealt sai
alguse kõiksugu kottide tootmine.
Seda tehakse Lanimos siiamaani,
tuntuim nimi tellijate seas on Soome
hiid Marimekko.
2005. aastal alustas Lanimo ka
kalastusvahendite tootmist, neid
toodetakse Norra firmale Elbe Normark. Nüüdseks on välja töötatud
ka esimene omatoode: kalastusvahend pindkala püüdmiseks. See
vahend võitis populaarsust Norras,
kus on palju selge veega järvi.
Koht, kuhu tulla
Tootmislepingud välisfirmadega
tõid Lanimole stabiilsuse ning lubasid palgata juurde töötajaid. Välisturgudele suunatud tootmine lubas
kergemalt üle elada ka majanduskriisi. “Riikides, kuhu me ekspordime, polnud kriis nõnda sügav kui
Eestis,” hindab Hillar Urbanik.
“Meie tootegruppe masu-aeg niivõrd
ei puudutanud. Ka raskel ajal püütakse kala.”
Ja nüüd: mis on Hillar Urbaniku
eduka äri retsept? “Head tooted, õi-

ged hinnad, tähtaegadest kinnipidamine ning head suhted partneritega,” loetleb mees. Kui need tingimused on täidetud, toimib iga äri
hästi, leiab ta.
Kuid selle, mida Urbanik kõige
olulisemaks hindab, jättis ta veel
nimetamata: töötajad. “Minu jaoks
on suurim tunnustus see, kui töötaja
ütleb: mul on tore siia igal hommikul
tööle tulla,” ütleb ta. “Seda rahas
väljendada ei saa.”
Urbaniku sõnul töötab Lanimos
praegu 8 väga tublit inimest, firma
algusaastatest peale on ettvõttes 5
töötajat.
Kiili on õige koht
Urbanik peab oma firmat eelkõige sotsiaalseks nähtuseks, mis annab
tööd kümnekonnale inimesele.
“Meie tootmine pole investeeringupõhine,” lausub ta. “Me elame koos
tootmisega, see ongi meie elu.”
Esimeseks eesmärgiks on stabiilsus ning areng peab toimuma
omavahendite arvelt, leiab ettevõtte
juht: “Laenu võtmisse suhtume
ülima ettevaatlikusega.”
Urbanik on kindel, et Kiili vald on
just see õige koht väikeettevõtluse
jaoks. “Valla juhtkond mõistab ja
toetab väikeettevõtlust,” räägib ta.
“Sealt leiab alati mõistmist ja tuge,
ükskõik mis küsimustes.”
Juhul kui lähiaastatel õnnestub
tootmist laiendada, kavatseb
Lanimo OÜ tootmise koondada Kiili
tehnoparki.
Õmblustsehh asub praegu vallamaja keldrikorrusel, mehhaanikatsehh on juba tehnopargis.
Marko Tooming
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Kiili kool osaleb Comeniuse
koolide koostööprojektis
Algus eelmises lehes.
Kolmas päev, reede, 19. november
oli otseselt seotud projekti põhiteemaga – veekultuur. Külastasime
veetöötlemisettevõtet Tallinna
Vesi.
Kella 9 ajal kogunesime kooli
juures ning uus tööpäev algas. Teel
liitusid meiega slovaki ja soome
õpetajad.
Esimesena külastasime Ülemiste
veepuhastusjaama, kus giid Laine
Põldoja rääkis veehuvilistele, kuidas
Tallinn on läbi aegade saanud oma
joogivee. Laine Põldoja on Kiili kooli
õpilasi lahkelt vastu võtnud ja koolitanud üle 10 aasta.
Ka seekord oli ta hästi läbi mõelnud, mida ja kui põhjalikult rahvusvahelisele seltskonnale rääkida ja
näidata. Kuna tehnoloogiliselt kulgeb enamik vee töötlemisest silmale
varjatult, näitas Laine Põldoja meile
protsessi loenguruumis katse abil ja
kõigi silme all sai puhtaks klaasitäis
hägust järvevett. Meie kooli õpilased
Anneli Sandre ja Hans Keerberg

tulid tõlkimisega hästi toime.
Seejärel ronisime kõrgeimale
korrusele, kus liikusime hiiglaslikus
ruumis suurte settebasseinide vahel.
Sealt avanes ka kaunis vaade Ülemiste järvele. Külastasime veel laboratooriumi ja juhtimiskeskust, kus ei
jää avastamata ükski rike ega kõrvalekalle. Järve kaldale jalutama aga
novembrikuus keegi väga ei kippunud.
Tehnikaülikooli raamatukogu
Kui veepuhastusjaamasid on enamik eesti õpilasi õpingute käigus
juba varem külastanud, siis Tehnikaülikooli raamatukogus on enamik
õpilastest esmakordselt. Hoone on
uus, põneva arhitektuuri ja ruumilahendusega. Siin leiab endale sobiva
lugemis- ja õppimispaiga iga tudeng.
Kuna Slovaki kool on sisult tehnikakool, siis poleks üllatav, kui mõne
noormehe peas hakkaks idanema
mõte edasiõppimisest just Tallinna
Tehnikaülikoolis. Ja ka kõhumuredele on siin mõeldud. Taskukohane
ja maitsev toit täitis noorte kõhud ja
hoidis tuju üleval.
Paljassaare
Miks otse minna kui ringi saab?
Nii arvas meie bussijuht, kes bussi nina esmalt Rocca al Mare poole
pööras ja mitu kilomeetrit edasi põrutas. Õpetaja ehmatuse peale võtsime kiirelt uue suuna. Ja siis äkki –
Pikk Hermann! Nüüd läks tõeliselt
kiireks. Jõudsime Paljassaarde minutipealt õigeks ajaks. Giid rääkis
inglise keeles, nagu eelnevalt kokku
lepitud.
Paljassaares oli palju vaadata, see
aga tähendas palju kõndimist üsna
suurel territooriumil. Alustasime
paigast, kuhu tuleb linna reovesi.
Suured rehad eemaldavad suure
prahi, liivafiltrid väiksema hõljumi.
Aerotankides teevad oma töö bakterid. Kohapeal jääkmudast toodetav
metaan varustab ettevõtet vajaliku
energiaga. Settest valmistatakse haljastuse tarvis mulda. Kogu territooriumist saime uhke ülevaate metaanitankide tipus olevalt vaateplatvormilt. Kõrgusekartjaid meie hulgas ei olnud.
Paar tundi puhkust ja kohtusime
ooperiteatris “Estonia”. Kavas oli
Malcolm Arnold’i muusikale kirjutatud ballett “Kolm musketäri”.

Ülemiste veepuhastusjaam, kust
Tallinn saab joogivee. Internet

Ootamatu elamus
Eelkõige oli ürituse mõtteks näi-

Mõned osalejate mõtted
• Algul oli natuke imelik ja ebamugav kahekesi lihtsalt istuda ja püüda ühiseid jututeemasid leida, kuid varsti muutus
õhkkond meeldivaks ja me sõbrunesime päris ruttu.
• Õhtu edenedes avaldus soomlaste kirg kaardimängude
vastu – me mängisime tunde, ning tundus, et soomlased
ei väsi kunagi.
• Vesteldes leidsime palju ühiseid sõnu nii eesti kui soome
keeles ja palju selliseid, mis tähendavad eri asju.
• Soomlastele meeldis vanalinn, kuna nad polnud sellist
veel varem näinud.
• Algul ei osanud ma midagi oodata. Aga kui me neid
nägime, osutusid nad väga toredateks ja sõbralikeks
inimesteks. Saime nendega väga hästi läbi. Kõik eelarvamused olid osutunud valeks.
• Õhtune ühine toidutegemine oli väga ühendav.
• Vabal ajal leiti erinevaid asju – kes käisid tantsimas, kes
piljardit mängimas, kes käis jahil.
• Võin öelda, et projekt oli väärt iga pingutust, mis selleni

data seestpoolt meie esindusteatrit.
Ballett etendusena peaks olema
mõistetav kõigile inimestele olenemata nende emakeelest. Aimates
aga enamiku tänapäeva noorte kultuurieelistusi, oli tegemist küllalt
riskantse valikuga.
Siin mõned noorte hilisemad
arvamised:
Olin üllatunud, sest arvasin, et
see ei meeldi mulle absoluutselt,
kuid tegelikult oli päris hea. (Raimi)
Õhtul läksime vaatama balletti
“Kolm musketäri”, mis oli kahtlemata päeva tippsündmus. Mina käisin
balletti vaatamas esimest korda ja
see avaldas mulle sügavat muljet.
Üllatavalt ka soomlastele ja slovakkidele, sest teatavasti paljud tänapäeva noored sellistest žanritest ei
huvitu. (Eeva)
Küsisin Joelilt, kas talle meeldib
ballett? Ta vastas, et ei tea, kuna pole kunagi balletti vaatamas käinud,
kuid olevat kuulnud, et see on suhteliselt igav. Ta küsis minult, et kaua
see kestab ning kui ma vastasin, et 2
tundi, ei tundunud ta enam sugugi
rõõmus. Hiljem, kui etendus läbi sai,
küsisin, et kuidas meeldis. Joel vastas, et oli väga huvitav ning paljupalju parem, kui ta arvata oleks
osanud. Nimelt arvas ta, et ballett
kujutab endast midagi sellist, et
valgetes kleitides baleriinid tulevad
lavale, tantsivad paar tundi järjest ja
see ongi kõik. Ka teiste külaliste
suust võis kuulda, et etendus meeldis neile väga ning nad olid positiivselt üllatunud. Minu arvamus ühtis
nende omaga. (Sirli)
Kui etenduse algul oldi mõneti
skeptilised, siis lõpus oli kuulda ainult positiivset järelkaja ja rahulolevat hääletooni. (Ann-Marii)
Tõesti – hoogne muusika, kaunid
kostüümid, ilusad inimesed, põnev
süžee, mida veel? Estonia ballett ei
jätnud kedagi külmaks.
Tallinna vaatamisväärsused
Laupäev, 20. november.
Juba tavapäraseks saanud hommikune väljasõit koolimaja juurest
ja läbi Suur-Sõjamäe tööstuspiirkonna Pirita poole. See oli üsna
trööstitu vaatepilt – polnud valget
lumevaipa, mis räämas keskkonda
varjaks, ega säravat päikest, mis tähelepanu kõrvale juhiks. Lasnamäe
kanal mõjus eelnevaga võrreldes
juba väga meeldivalt.
Esimese peatuse tegime Metsakalmistul. Kuigi ilm oli endiselt som-

bune, mõjus hommikune kaunis
männimets väga rahustavalt.
Jalutasime teerada mööda Eesti
vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi perekonna rahulani.
Möödusine Lydia Koidula, Paul Kerese, Georg Otsa ja paljude teiste
eestlaste jaoks suurkujudeks olnud
inimeste kalmudest.
Vaikusehetkes seisti Lennart Meri
viimsel puhkepaigal.
Need olid ilusad hetked.
Ilm – ainus vaenlane
Edasi läks sõit Piritale. Sageli on
nii, et mis ühele pakub palju huvi,
see on teisele igapäevane asi. Soomlaste ja eestlaste jaoks on meri nii
tavaline, Slovakkial aga “oma” merd
pole. Nii kibelesid slovakid juba
ammu, et saaks ometi mere äärde
jalutama! Kui see oodatu käeulatuses oli, polnudki ta enam nii ligitõmbav, hoopis külm ja tuuline, millest
igatseti kiiresti eemale.
Siiani oli meid oodanud soe buss,
nüüd oli see lõbu läbi. Jalutasime
läbi Kadrioru pargi, tegime pilti lossi
taustal ja seadsime sammud trammipeatuse poole. Kui miski või keegi
oli meie vastu, siis oli see ilmataat.
Sel mehel polnud meie jaoks nende
päevade jooksul varuks ühtki päikesekiirt.
Õnneks jäi lume- ja lörtsisadu
öötundidesse, aga niiskust ja kibedat
tuult olid päevad täis. Kuigi lõunapoolseid sõpru sai varem hoiatatud
kõige karmima ilma eest, ei võetud
seda eriti tõsiselt. Peale kõhutäit
Solarise keskuses Lido söögikohas
tehti slovaki õpetajate poolt karm
otsus – linnaekskursiooni asemel
saadeti 3 külalist koos oma võõrustajatega koju halba ilma ja möödunud väsitavat ööd välja puhkama.
Ülejäänud seltskond, kel soojad
riided seljas ja energia mõistlikult
jagatud, läks tutvuma Tallinna vanalinnaga. Giidideks olid Ann-Marii
Soima ja Anneli Sandre. Veidi enam
kui tunnine jalutuskäik viis meid
Viru väravatest Raekoja platsile,
edasi mööda Pikka Jalga üles Toompeale.
Imetlesime vaadet Tallinna punastele kivikatustele, käisime A.
Nevski katedraalis ja seisatasime
Toompea lossi ees. Ühine programm
lõppes Vabaduse väljakul.
Suur tänu meie õpilastele : Liisa
Aadussoo, Hans Keerberg, Sirli
Luup, Raimi Nikkari, Helina Rajasalu, Ann-Marii Soima, Anneli Sandre, Katariina Ubaleht, Eeva Vahtra-

jõudmiseks teha tuli.
• Ma õppisin selle projekti käigus palju – nad peavad lugu
samasugustest asjadest kui meie.
• Suundusime elutuppa jänesepraadi sööma. Talle vist see
eriti ei maitsenud, kuna jättis üle poole tõstetust järgi.
Üleüldse sõid vist slovakid väga vähe kodudes. Gabor sõi
meil olles ainult võileibu ja pihve.
• Tore oli võõrustada eakaaslast teisest rahvusest. Ma
teeksin seda uuesti ja julgeksin soovitada seda oma
sõbrale.
• Mina sain palju positiivseid kogemusi: esitluse ettekandmine võõrale publikule, inglise keele praktiseerimine,
inimestega suhtlemine ja uued tutvused. Kuid kahjuks on
igal asjal ka omad halvad küljed. Kui päris aus olla, siis oli
see väga energiamahukas ja väsitav ettevõtmine ja niipea
ma endale lisakoormusi ei soovi. Aga selle kõige kõrval
ei kahetse ma projektis osalemist ja loodan oma uusi
tuttavaid veel kohata.
• Möödus pea 45 minutit, kuid lõpuks jõudsid slovakid bussi

Algab tutvumine Ülemiste Veepuhastusjaamaga.

Kohe avaneb eesriie - algab
balletietendus. 2x erakogu
mäe – kes te olite igal hetkel oma
uute sõprade jaoks olemas.
Hüvastijätkuhetked
Ja olidki jäänud vaid loetud tunnid. Projektiga seotud õpetajad
kogunesid ning veetsid paar viimast
ühist tundi keskaegse õhkkonnaga
Olde Hansa restoranis.
Meenutasime möödunud päevi,
mis olid olnud väga tihedad, täis erinevaid tegemisi ja muljeid. Need
päevad läksid nii edukalt vaid tänu
väga paljude inimeste ühisele pingutusele.
Suur aitäh – Maiu Aadli, Mari
Hinnov, Esta Kullamaa, Aare Lutter,
Maret Markson, Ruth Pekkenen,
Katrin Rajasalu, Marina Rannula,
Mihkel Rebane, Krista Tauts, Kersti
Varblane, Kalli Vendik!
Projektis osalevad soomlased,
eestlased ja slovakid olid saanud
headeks sõpradeks – see ju oligi projekti avakohtumise eesmärk. Igaüks
meist, nii õpilane kui õpetaja, oli
saanud kogemuse võrra rikkamaks.
Lembi Kivil,
Kiili Gümnaasiumi
bioloogiaõpetaja, Comeniuse
koostööprojekti “Focus on Water”
Eesti koordinaator
Avalduse sisu eest vastutab avaldaja
isiklikult ja Euroopa Komisjon ei ole
vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

tagasi, kõigil täpselt üks ja sama kaup kaasa ostetud.
Hiljem selgus, et see oli nende õpetajate soov, et nad kaks
pudelit vett, paar banaani ja hunniku mandariine ostaksid.
• Lõppkokkuvõtteks oli kõik tore ja huvitav. Sai uusi kogemusi ja uusi tutvusi teistest riikidest. Leppisime kokku, et
millalgi sõidame ka neile külla, jään ootama.
• Esmalt, kui kuulsin projektist, ei osanud miskit selle kohta
arvata. Tundus alguses, et asjal puudub särts. Projekt
jõudis ootamatult kiirelt kätte ning sama ootamatu oli
ka minu reaktsioon asjale. Mulle isiklikult väga meeldis!
Need päevad, vahelduseks hallidele koolipäevadele, tõid
värvikust juurde ning loodan, et sääraseid projekte tuleb
meie koolis tihedamini ette.
• Lennuväljal tuli välja, et nad ei tahagi enam lahkuda – asi
läks eriti kurvaks.
• Hinges oli lausa tühjus pärast seda, kui sadamas hüvasti
jätsime. Kõik need päevad olime veetnud ühiselt – ja nüüd
oli taas tarvis pöörduda tagasi argiellu.
• Kohtumiseni kevadel Soomes Askola koolis!
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Noored Pantrid mängisid
Vilniuses minifinaalis

Kiili vallarahva IV
sportmängud

z Pantrite noorte
võistkond osales
28.-29. detsembril
Vilnius Cupil, millest
võttis osa 12 pesapallivõistkonda Eestist, Leedust, Poolast ja Valgevenest.

9. jaanuaril jätkusid Kiili vallarahva
IV sportmängud Kiili Spordihallis
3. ja 4. alaga ehk lauatennise ja
sulgpalliga. Mõlemal alal mängiti nii
meesüksik-, naisüksik- kui segapaarismäng.
Lauatennises jäi alistamatuks
Kiili I võistkond koosseisus Lauri Peterson, Margit Kohjus, Mikk RannikMerike Urbanik. Kangru võistkond
seekord teine – koosseisus Heino
Laidmaa, Merje Volt, Veljo Volt-Eda
Kabel ning kolmanda koha saavutas
Lähtse võistkond koosseisus Indrek
Perv, Relle Zimmermann, Kajar
Laus-Terje Zimmermann. Järgnesid
Kiili 2, Mõisa Otid, Kiili noored,
Nabala ja Sausti.
Sulgpallis võidutses jällegi Lähtse
ehk perekond Luigas – Aare, Irja,
Mihkel ja kõigest 7-aastane Keith
Lysandra Luigas. Tubli tüdruk! Teise
koha saavutas Mõisa Otid võistkond
– Margus Maidla, Birgit Maidla,
Hannes Järv-Margit Maidla ning
tubli kolmanda koha saavutasid Kiili
noored, koosseisus Kert Toming,
Kertu Väikemaa, Krister-Martin

Esimesel päeval loositi Pantrid Calagruppi, kuhu kuulusid veel Kaunase, Vilniuse II ja Valgevene Brest I
võistkond.
Esimene päev
Esimene mäng Bresti I võistkonnaga lõppes seisuga 0:0. Meeskonna
pitcher Kristjan Ojasaar näitas head
söödukvaliteeti ja eesväljak pidas.
Teine mäng mängiti Kaunase võistkonnaga ja see võideti 3:2, kusjuures
viimases voorus olime veel ühe
punktiga taga, kuid Robert Hanga ja
Aleks Kris Koppel said valede söötudega pesade peale ja Kevin Kiil ja
Kristjan Ojasaar lõid mõlemad poisid koju ning sellega mäng ka lõppes. See võit oli magus!
Kolmas mäng mängiti juba Vilniuse II võistkonnaga, mis võideti
kindlalt, tulemusega 2:0.
Esimese päevaga kogusid Pantrid
oma alagrupis 5 punkti 6 võimalikust ja siirdusid selle suurepärase
tulemusega koos Bresti I võistkonnaga järgmisse päeva mängima 1.-6.
koha peale!
Teine päev
Pantrid alustasid esimest mängu
Vilniuse I võistkonnaga nagu võrdne

Kiili Pantrid jõudsid Vilniuses minifinaali. Erakogu

võrdsega. Esimese kahe vooru järel
oli seis 0:0, kuid kolmandas voorus
õnnestus Vilniuse ühel mängijal kolmandast pesast koju joosta, kui catcher palli läbi lasi.
Mäng lõppes 2:0 Vilniuse I võistkonna kasuks. Ei ole ju väga halb,
kaotada turniiri võitjale kõigest 2
punktiga.
Teine mäng mängiti Valgevene
Brest II võistkonnaga ja see võideti
kindlalt 5:3. Viimases voorus Pantrid juhtisid 5:0, kui andsime söötmisvõimaluse meie noorimale mängijale Aleks Kris Koppelile, kes söötis
õiged söödud ära, kuid ka pesad
tulid täis ja vastased said mõned
punktid. Kristjan Ojasaar lõpetas
mängu kindlalt.
Kolmandaks mänguks ehk minifinaaliks kolmandale ja neljandale

kohale Pantrite ja Valgevene Skidel
Sugar Storm vahel kahjuks püssirohtu enam ei jätkunud ja tuli esimene ebaõnnestunud voor, kus
Valgevene poistel õnnestus teha
kolm kodujooksu ja minna juhtima.
Lõpptulemuseks jäi 4:0 Valgevene
kasuks ja Pantrid lõpetasid 12 võistkonna seas auväärse neljanda kohaga! Esimeseks tuli Vilniuse I ja teiseks Bresti I võistkond, kellega Pantrid mängisid eelmisel päeval 0:0
viiki!
Pantrid esinesid väga hästi ja
näitasid, et nad olid aastaga kõvasti
arenenud, mida kinnitasid paljud
teiste võistkondade treenerid. Siit
moraal: tuleb trennis käia ja hingega
harjutada, siis on kõik võimalik!
Harjutamine teeb meistriks!
Tauno Koppel

Paremusjärjestus peale 4. ala:
• 1. Mõisa Otid
33 p.
• 2. Kangru
31 p.
• 3. Kiili I
29 p.
• 4. Lähtse
28 p.
• 5. Kiili 2
27 p.
• 6. Kiili noored
23 p.
• 7. Nabala-Paekna
17 p.
• 8. Sausti
7 p.

Hani-Ketlyn Triik. Järgnesid Kangru,
Nabala, Kiili I ja Sausti.
Siinkohal on hea meel tõdeda, et
ka Sausti küla võistkond on taas
meiega liitunud – jäid ju neil esimesed kaks ala kahjuks vahele. Sel
aastal ei ole veel osalenud Kiili valla
võistkond – tegemist on vallavalitsuse töötajate ja allasutuste töötajate
baasil moodustatud võistkonnaga.
Aga loodame neid veel näha! Järgmise alana toimub 6. veebruaril teatesuusatamine Kiili staadioni ümbruses – registreerimine kell 10.30 ja
start kell 11.00.
Kaupo Kütt

Võistlused toimusid Kiili spordihallis. Marko Tooming

SPORDIUUDISED
Korvpall
Tallinna Rahvaliigas pidas oma selle
aasta esimese mängu KAM Personal/
Kiili meeskond. B-alagrupi viimases,
esikohta otsustavas mängus kaotati
küllaltki mannetult KK Viimsi meeskonnale 49:53 (Alari Kasemaa 13,
Kris Pulver 11, Erik Mäe 10 p).
Seega – alagrupis teine koht. Nüüd
jätkuvad mängud vahegrupis.

Jalgpall
Selle aasta esimese mängu Eesti
MV saalijalgpalli II liigas lääne piirkonnas pidas Kiili SK 9. jaanuaril
Tartus – vastaseks ei keegi muu kui
EMÜ SK meeskond.
Mehed olid mänguks väga hästi
häälestatud (meeles veel kodumängu valus kaotus). Oligi nagu Kiili
mängu koopia: meil ei tulnud midagi kodus välja, seekord ei tulnud
tartlastel oma kodus midagi välja.
See aga ei vähenda meie meeste panust sellesse võitu.
Kuna mitme mehe puudumisel
sõideti Tartusse küllaltki lühikese
pingiga, mängiti väga meeskondlikult, ei teenitud ühtegi kollast kaarti, oma võimalused kasutati ilusasti
ära ja ka kaitse pandi küllaltki korralikult lukku (väravas tegi oma selle hooaja debüüdi Aivo Kuusmaa).
Võit tuli tulemusega 10:6. Lõpuks
saadi sellest Tartu pundist ükskord
ikkagi jagu!
Väravad: Sven 4, Sander 3, Silver
2 ja Rainer 1 värav. Järgmine mäng
toimus 16. jaanuaril Raplas, vasta-

seks kohalik FC Reformierakond
Rapla meeskond. Algus oli hea, juhtisime 2:0 ja 3:1, siis aga lihtsad eksimused ja poolaja kaotasime 4:6.
Teise poolaja algus oli vägev –
läksime ette 8:6, siis hakkas mõjuma
väsimus, seis oli veel 9:9, seisul 9:10
oli meil neli ülihead võimalust mäng
viigistada, aga vastaste väravavaht
tegi just siis oma elu parimad tõrjed.
Lõpus üritasime meeletult viigiväravat lüüa, kaitse ununes hoopis ja
vastased lõid viimasel minutil veel 2
väravat ja mäng oligi lõppenud –
9:12. Kahju, oli võidetav mäng.
Aga elu läheb edasi – 4 mängu
veel ja üritame edasi, kuigi meeskonna read hõrenevad iga mänguga.
Väravalööjad: Sven 4, Tauno 3 ning
Sander ja Silver kumbki 1 värav.

Kabe
2010. a. juunioride maailmameistrivõistlustel 100 ruudu kabes, mis
toimusid 15.-21. detsembrini Hollandis Naaldwijkis, saavutas Helina
Rajasalu tüdrukute arvestuses 18.
koha.

Võrkpall
Credit 24 Rahvaliigas sai oma esimese kaotuse Kiili SK meeskond,
kellel Harjumaa B-tugevusgrupi Aalagrupis tuli alla vanduda Arukülas
kohalikule Pallimänguklubile 0:3
ning Kiili SK naiskond kaotas samuti
– 0:3 kaotus saadi naiskonnalt Peetri
Sõbrad.
8. jaanuaril sai teoks järjekordne

paaristurniir võrkpallis Kohila Kap,
mis toimus juba 13. korda. B-liigasse
registreerus 21 paari. Võitjad olid
Kristiina Abel ja Tarmo Salong.
Võistlustest võttis osa ka kaks Kiili
võistkonda. Come-backi teinud Kätlin saavutas Erkiga 5. koha ja MerjeMiljard mängisid ennast kohale 9.

Valdade XIX talimängude eelturniirid
Laupäeval, 15. jaanuaril toimusid
üle Eesti valdade XIX talimängude
eelturniirid kabes, males, lauatennises, naiste ja meeste korvpallis. Kiili vald oli kõigil aladel esindatud ja
mitte halvasti. Finaalturniirile, mis
toimub 26.-27. veebruarini Tartumaal Lähtes, pääsesime nii kabes,
lauatennises kui meeste korvpallis
ning lisaks toimub Lähtes ka suusatamine.
Meeste korvpalli üks eelturniire
toimus Kiilis, kus lisaks kohalikele
olid esindatud Kernu, Kuusalu, Kareda ja Vasalemma valla meeskonnad (viimasel minutil loobus Juuru
vald). Finaalturniirile pääses kaks
paremat. Mängiti turniirisüsteemis,
kus kõik mängivad kõigiga läbi.
Mänguaeg 2x10 min.
Kiili meeskond võitis avamängus
lisaajal 36:33 Kuusalu valla, seejärel
kaotati Vasalemmale 36:41, edasipääsu suhtes väga tähtsas mängus
võideti 34:28 Kareda valda ning
turniiri viimases mängus pidime
kindlasti võitma Kernu valla meeskonna, et teisena edasi pääseda. See
meestel ka õnnestus – 29:20 võit tuli

kindlalt.
Lõppjärjestus: 1. Vasalemma, 2.
Kiili (pääsesid finaalturniirilile), 3.
Kuusalu, 4. Kareda ja 5. Kernu. Palju
õnne meestele!
Võistkonnas mängisid Siim Palu,
Mikk Rannik, Milvert Vaaks, Sten
Vendel, Allen Talviste, Priit Allikas,
Kaarel Loo, Ott Põldsaar, Alari Kasemaa ja Erik Mäe.
Naised-kaunitarid pidid aga juba
hommikul kell 7 teekonna ette võtma, nimelt toimus nende eelturniir
Võru vallas Parksepa Keskkooli
võimlas. Finaalturniirile pääses 3
paremat naiskonda. Meie naised
mängisid A-alagrupis. Esimeses
mängus võideti raskelt Kose valla
naiskond, seejärel kaotati väga
tugevale Tartu valla naiskonnale
(Eesti naiste korvpalli meistriliiga
tase ning eelmise aasta valdade talimängude naiste 3. koht) ning alagrupi viimases mängus võideti
kindlalt Toila valla naiskond. Super,
tüdrukud!
Seega – alagrupi 2. koht ning
poolfinaalis mindi kokku B-alagrupi
võitja, väga tugeva Võru valla naiskonnaga (Eesti naiste korvpalli
meistriliiga tase ning eelmise aasta
valdade talimängude naiste 2.
koht).
Tüdrukud hakkasid uskumatult
südilt vastu, kaotus tuli, aga häbenema ei pidanud. 3.-4. koha mängus, kus vastaseks Paikuse valla
naiskond ja mängus kolmas edasipääsukoht finaalturniirile, oli tüdrukutel ausalt öeldes kumm tühi.
Kaotati, kuid neile oli see juba päeva

5. mäng.
Meie naiskonnas oli ainult üks
meistriliiga kogemustega mängija –
Audentese Spordigümnaasiumis
mängiv ja seal põhitegijate hulka
kuuluv Birgit Piibur ning lisaks neidude meistrivõistluste kogemustega
Mari-Liis Ladvik, ülejäänud on harrastajad: Sälli Vendel, Anet Vendel,
Riin Loo, Margit Miina ja Kristiine
Klaser.
Väsimus mängis viimases mängus
kindlalt rolli, kuid tüdrukud olid
vaatamata kaotusele ja finaali mitte
pääsemisele väga-väga tublid! Üldkoht kahe eelturniiri peale seega 7.8.
Kiili valla kabe-male-lauatennise
võistkonnad mängisid oma eelturniiri Kernu valla rahvamajas. Kabevõistkond – Urmo Ilves, Imre Anton,
Helina Rajasalu, Riivo Rohi ja Kärt
Ilja – võitis kõik oma vastased ja lootused finaalturniirilt jälle medal
tuua on kõrged.
Lauatennise võistkond – Lauri
Peterson, Jaan Sinisaar, Terje Liivas,
Kairo Parts ja Vesta Lissovenko –
kaotas 3 mängu, kuid võitis ühe ja
saavutas 4. koha ning viimase finaalturniirile viiva koha! Tublid!
Malevõistkond – Peeter Kosemaa,
Vello Madissoon, Darja Dmitrenko
ja Fred Ventsel – kaotas kõik mängud ja finaalturniirile ei pääsenud.
Aga tänud neile ikkagi! Finaalturniirile on seega Kiili vallast minemas
koos suusatajatega umbes 40-45
sportlast! Head harjutamist ja edu
Lähtel!
Kaupo Kütt

KIILI VALLAVALITSUS
TEATAB:
Teade peremehetute ehitiste arvele võtmise kohta
Peremehetute ehitistena
on arvele võetud Kiili alevis
järgnevad ehitised:
1. Vana-Loovälja katastriüksusega (katastritunnus
30401:001:0109) ja Loovälja
teega piirneval alal asuv tuletõrje veehoidla;
2. Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumil
Vana-Loovälja katastriüksusega (katastritunnus
30401:001:0109) piirneval
alal asuv maa-alune tuletõrje veemahuti.
Kõigil isikutel, kellel on
vastuväiteid nimetatud
ehitiste peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult
ning dokumentaalselt tõestatuna 05. märtsiks 2011
Kiili vallavalitsusele
aadressil: Nabala tee 2a,
Kiili alev 75401, Kiili vald,
Harju maakond.
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Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt.
Projekt nr: 1.3.0102.10-0291
“Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”.

KIILI TÖÖTUTE AKTIVISEERIMISKESKUS TEATAB:
KOOLITUSED JA NÕUSTAMINE, VEEBRUAR 2011.
EESTI KEELE KURSUS VENEKEELSELE ELANIKKONNALE: alustab uus grupp. Osaleda
saavad kõik Kiili elanikud, kes vajavad töötamiseks eesti keele oskust, samuti töötud ja mittetöötavad
elanikud. Eesti keele kursus on mõeldud vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele, kes soovivad
eesti keele õppimisega algust teha. Õpetaja Tatjana Zhaivoronskaja. Kursus toimub kokku 20 tundi.
TÖÖTUTELE JA MITTEAKTIIVSETELE TÖÖTURUL (ei pea olema ametlikult registreeritud töötukassas), samuti
lapsevanematele, kes on väikese lapsega kodus olnud üle 1,5 aasta ja ei ole tööturule naasnud.
TULE TASUTA KARJÄÄRINÕUSTAMISELE, MIS AITAB:
• määratleda oma sobivust konkreetsesse valdkonda, juhtimistasandile või ametikohale
• luua realistlikku arusaama oma omadustest, kompetentsidest ja võimetest
• selgitada välja oma eeldused ja huvi tulevase või olemasoleva ametikoha suhtes
• suurendada või avastada alternatiivseid tegutsemisvariante
• leida uusi rakendusvõimalusi
• saada teadlikumaks isiklikest arenguvajadustest
Lisaks kokkuleppel psühholoogiline nõustamine tasuta.
REGISTREERUMINE a.perv@hot.ee, Andra Perv, tel 5694 9272. Lisainfo: www.kiilivald.ee.

VOLIKOGU OTSUSED, jaanuar 2011
Kiili vallavolikogu määrus nr 1, tugiisiku teenuse osutamise kord.
Kiili vallavolikogu määrus nr 2, Kiili vallavolikogu
15.11.2007 määruse nr 17 “Vallavolikogu tööst osavõtu
eest makstava tasu suurus ja maksmise kord” muutmise
määrus.
Kiili vallavolikogu otsus nr 1, Kiili vallavolikogu 23.09.2010
otsuse nr 54 “Ajutise ehituskeelu kehtestamine” muutmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 2, Pärnakuu katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 3, Pärnaveere katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 4, maa munitsipaalomandisse
taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 5, maa munitsipaalomandisse
taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 6, Hilja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 7, ehitiste peremehetuse tuvastamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 8, Kangru tee 5 katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 9, Loovälja tee T4 // Sepamäe
tee T6 maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 10, Kiili vallavolikogu 18. märts
2010 otsuse nr 15 “A/Ü Tulp üldmaa kinnistu omandamine” ja Kiili vallavolikogu 19. augusti 2010 otsuse nr 39
“Vaela kergliiklustee katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine ja võõrandamine”
muutmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 11, munitsipaaleluruumidele
üüri suuruse kehtestamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 12, volituste andmine väikebussi rentimiseks.
Kiili vallavolikogu otsus nr 13, Kiili vallavolikogu otsuste
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis.
Kiili vallavolikogu otsus nr 14, vallavolikogu integratsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 15, vallavolikogu arengu- ja
keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 16, esindajate nimetamine
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule).
Kiili vallavolikogu otsus nr 17, esindajate nimetamine Eesti
Linnade Liidu üldkoosolekule ja Eesti Linnade Liidu volikogusse.
Kiili vallavolikogu otsus nr 18, Kiili valla jaoskonnakomisjoni moodustamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 21. detsember 2010
Vallavalitsuse korraldus nr 711, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Keldrimäe, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 712, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kasteheina 34 elektrivarustus) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 713, ehitusloa väljastamine
ehitise (Uuetoa kinnistu elektrivarustus) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 714, kasutusloa väljastamine

üksikelamu püstitamisel, Kai, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 715, kasutusloa väljastamine
abihoone püstitamisel Kai, Mõisaküla küla.
28. detsember 2010
Vallavalitsuse korraldus nr 730, ehitusloa väljastamine
ehitise (rannavõrkpalliväljak) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 731, ehitusloa väljastamine
ehitise (korvpalliväljak) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 732, ehitusloa väljastamine
ehitise (multifunktsionaane mänguväljak) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 733, ehitusloa väljastamine
väikeehitise (varjualune) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 734, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili alevi reoveekanalisatsioon) laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 735, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili alevi veevarustus) laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 736, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Lageda tee 10, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 737, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Lageda tee 12, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 738, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Lageda tee 14, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 739, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Lageda tee 16, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 740, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Lageda tee 18, Vaela küla.
4. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 1, kasutusloa väljastamine
üksikelamu püstitamisel, Aru tn 14, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 2, kasutusloa väljastamine
elektrivarustuse püstitamisel, Uuepõlde kinnistu.
11. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 5, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Sireli tn 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 6, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Kuuse tee 2, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 7, ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks, Luige alevik, Külluse tn 3.
18. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 14, projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks, Luige alevik, Tammetalu tn 57.
Vallavalitsuse korraldus nr 15, projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Kiili alev, Välja põik 1.
Vallavalitsuse korraldus nr 16, Kooli tn 2, Tennise ja Kiili
kinnistu osa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Keskkonna- ja maaküsimused, 21. detsember 2010
Vallavalitsuse korraldus nr 718, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Saustimõisa-Laane tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 719, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Evardsoni-Siberi tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 720, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Karja tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 721, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Luha-Salu tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 722, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Nabala-Soobiku tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 723, ehitise teenindamiseks

vajaliku maa määramine, Siberi-Sillaotsa tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 724, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tuisu tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 725, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Metsanurga tee.
4. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 3, peremehetuks ehitiseks
tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 4, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Loovälja tee T4 // Sepamäe tee T6.
11. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 9, Kiili vallavalitsuse
06.01.1998. a. korralduse nr 185 “Aiandusühistu ringpiiri
kinnitamine ja katastriüksuste moodustamine” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 10, Kiili vallavalitsuse
06.05.1997. a. korralduse nr 50 “Aiandusühistu ringpiiri
kinnitamine ja katastriüksuste moodustamine” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 11, Kiili vallavalitsuse
14.07.1997. a. korralduse nr 80 “Maa ostueesõigusega
erastamine ja teenindusmaa määramine” kehtetuks tunnistamine.
18. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 17, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Voore tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 18, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Kanarbiku tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 19, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Uuemaa tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 20, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Mikuhansu tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 21, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Mihkli tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 22, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Tilluvälja tee.
Sotsiaalküsimused, 21. detsember 2010
Vallavalitsuse määrus nr 11, Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine.
Muud küsimused, 28. detsember 2010
Vallavalitsuse korraldus nr 744, reservfondist raha eraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 745, Kiili vallavalitsuse korralduste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega.
Vallavalitsuse määrus nr 12, Kiili vallavalitsuse määruste
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega.
4. jaanuar 2011
Vallavalitsuse määrus nr 1, valimisjaoskonna moodustamine.
18. jaanuar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 13, loa andmine avaliku ürituse
korraldamiseks.
Vallavalitsuse määrus nr 2, Kiili vallavalitsuse 4. aprilli
2006. a. määruse nr 3 “Ajalehes Kiili Leht ja Kiili valla
kodulehel reklaami avaldamise hinnakiri” muutmise määrus.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili
vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kiili Leht

Kiili
Leht
Parim reklaamikanal
Kiilis!
Reklaami enda valla
loetavamas lehes!
Loe lähemalt:
www.kiilivald.ee/leht

Soodsalt
kuivtoidud
koertele, kassidele,
närilistele ja
lindudele,
tasuta koju Kiili vallas.
Info:
www.rogeir.ee
info@rogeir.ee
Telefon 5656 0519

Meie valda
sündisid:
• 26. detsembril Kristofer
Käer. Palju õnne, Tiina
Kuurmaa ja Jüri Käer!
• 30. detsembril Kirke
Somarokov. Palju õnne,
Malle Soosaar ja Janar
Somarokov!
• 5. jaanuaril Tristan Art
Ruben Williams. Palju
õnne, Riina Käi ja Jethro
Alan Neil Williams!
• 7. jaanuaril Henri Tuisk.
Palju õnne, Kadri ja Toivo
Tuisk!

26. jaanuar 2011

Sünnipäevad
veebruaris
90
86
83
81
81
78
78
76
76
76
76
75
70
70
70
70
70
65

Salme Kiudsoo
Õilme Uibo
Evald Annert
Asta Ilter
Olav Naano
Laine Undritz
Paul Laev
Ilmar Pruul
Adolf Lavonen
Arved Salamäe
Aavo Roodla
Mart Porila
Maie Paistik
Vaike Kallasmaa
Ene Aamisepp
Valentina Aks
Elmet Tulp
Märt Luus

07.02
15.02
25.02
04.02
14.02
08.02
09.02
14.02
08.02
07.02
05.02
05.02
05.02
15.02
24.02
26.02
28.02
23.02

KUULUTUSED
• Ahjude, pliitide, korstnate ehitamine või remont. Korstnapühkimisteenus. Küsi hinda. Tel 674 8140,
502 2243, ameti@hot.ee
• 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
• Pakun kvaliteetset maamõõduteenust. Katastritööd, geodeetilised
alusplaanid, ehitiste märkimine.
Tel 554 0070
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringu avalik väljapanek
Alates 7.02 kuni 7.03.2011 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek: Kooli tn 2, Tennise ja Kiili kinnistu osa detailplaneering,
millega on kavandatud Kiili alevis 2,39 ha suurusel maa-alal Kooli
tn 2, Kooli tn 2a ja Kooli alajaama kinnistu liitmine, liiklusmaa
eraldamise Kooli tn 2 kinnistust, noortekeskuse ja Kiil Lasteaia filiaali hoonele kinnistu moodustamine, sihtotstarvete määramine,
ehitusõiguse seadmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-16.30 ning
reedel kell 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav
avalik arutelu
16. veebruaril 2011 a kell 18.00 Kiili Gümnaasiumis, Kooli tn 2:
Kubja kinnistu detailplaneering eesmärgiga Lähtse külas Kubja
kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste
üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus 30,17 ha.

Hinges kurbus ja piiritu mure,
ääretu, rajatu lein...

Südamlik kaastunne Hellele
lastega abikaasa ja isa

Arthur Jaanuse
kaotuse puhul.

Kiili aiandi endised töötajad

Avaldame südamlikku kaastunnet Almale ja omastele
kalli poja

Arthur Jaanuse
surma puhul.
Vanad töökaaslased Mäelt

Kallist klassivenda mälestavad ja avaldavad sügavat
kaastunnet omastele

Arthur Jaanuse
kaotuse puhul.

Sausti kooli endised
klassikaaslased

Mälestame varalahkunud
KÜ Lasteaia14 kauaaegset
ja alati abivalmis ühistu
liiget

Arthur Jaanust.
Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.
KÜ Lasteaia14 liikmed

Valla üritused
veebruaris
28. jaanuar kell 19.00
Roheline Akadeemia esitleb:
Prantsuse rezhissööri Yann
Arthus-Bertrandi film “KODU”
(“Home”, 2009) rahvamajas
05.02 kell 17.00
Mailis Reps kutsub KÄRAMA
rahvamajas
06.02 kell 10.30
vallarahva sportmängud, teatesuusatamine, Kiili staadionil ja
pargis
13.02 kell 15.00
Naisansambli “Elurõõm” 15.
sünnipäeva tähistamaine. Klubi
“Tujutare” pidu, rahvamajas
18.02 kell 19.00
Õpilaste disko rahvamajas
20.02
Lumelinn koolimaja ees parklas
kell 16.00 Kiili Mnemo rahvamajas
23.02 kell 09.30
12. klassi õpilaste vastuvõtt Vabariigi aastapäeva puhul, Kiili vallavalitsuses
kell 19.00 Eesti Vabariigi 93. aastapäeva pidulik õhtu rahvamajas
27.02 kell 16.00
Kiili Mnemo rahvamajas

Kiili Noortekeskus kutsub
20. veebruaril kell 12.00-17.00
Kiili Gümnaasiumi esisele platsile

LUMELINNA EHITAMA!

Esikohaauhind 10 kinopiletit.
Kõrgeima lumememme võistlus eriauhinnale.
Kohapeal kuum tee, töövahendid kodust kaasa.
Registreerimine kuni 14. veebruarini
noortekas@kiilivald.ee või 5198 5331.

In memoriam

In memoriam

Elulõng sul katkes äkki
liialt ruttu kustus päev...

Arthur Jaanus

Jüri Tootsi

Südamlik kaastunne Taurile
ja ta perele kalli

04.01.1959-15.01.2011

08.07.1938-11.01.2011

kaotuse puhul.

isa

Klassikaaslased.

Lein ei mahu sõnadesse,
jääb alatiseks südamesse.

Südamlik kaastunne Hellele,
lastele ja lastelastele, armsa
abikaasa, isa ja vanaisa

Arthur Jaanuse
kaotuse puhul.

Triin ja Tauri, Luule.

Südamlik kaastunne Tiia ja
Alar Mandrele isa ja äia

Jüri Tootsi

Avaldame õpetaja Laidale
sügavat kaastunnet

ema

kaotuse puhul.

surma puhul.

POÜ Nabala töökaaslased

“Naerulindude”
lapsevanemad

