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z Vali Kiili Aasta Tegu 2009! Tutvu nominentidega ja vali oma lemmik!
Hääletada saab kõrval oleva küsitlusvormi abil, e-maili aadressil
kiilileht@kiilivald.ee või posti teel saates kirja aadressile: Kiili
vallavalitsus, Nabala tee 2a, 75401 Kiili alevik. Märksõna “Aasta Tegu”.
Oma hääle saad anda ka valla kodulehel www.kiilivald.ee. Hääletada
saab kuni 12. veebruarini. Võitja tehakse teatavaks 23. veebruaril.

Erki Meister kantaat “Anima Horum Bona” / Hea elu/,
pühendatud Kiili Kammerkoorile ja Kunstide Kooli
Kammerorkestrile. Teose esmaettekanne toimus 29. novembril Kiili
Rahvamajas ja 4. detsembril Tallinnas Niguliste kirikus.
Kiili sissesõidutee ja ristmiku valmimine.
Kergliiklustee valmimine.
Kiili lasteaia Uuesalu filiaali loomine.
Vallarahva sportmängud.



Vali Kiili valla
Aasta Tegu 2009!

Milline tegu väärib sinu arvates tiitlit Kiili Aasta Tegu 2009?
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Muudatustest uuel aastal

Omavalitsuste liidule
valiti uus juhatus
z Kolmapäeval, 20.
jaanuaril toimusid
Arukülas, Raasiku
vallamajas HarjuTarmo Vaik,
maa Omavalitsuste
vallavanem
Liidu (HOL) uue
juhtkonna valimised. z Sinu ees on selle
aasta esimene Kiili
Juhatuse esimehe kohale pakuti
Leht.
välja tuntud mees, senine HOLi
aseesimees, Kose vallavanem Vello
Jõgisoo (Reformierakond). Temale
seati konkurentsi pakkuma Harku
vallavanem Kaupo Rätsepp (Isamaa
ja Res Publica Liit). Hääletamisel
valiti juhatuse esimeheks häältega
33:10 Vello Jõgisoo (pildil).
Teise päevakorrapunktina
hääletati HOLile aseesimees.
Sellele kohale
kandideeris
vaid üks inimene, Loksa
linnapea Helle
Lootsmann
(Keskerakond). Teda toetati 28
poolthäälega.
Juhatuse liikmekandidaatideks
seati üles Keila linnapea Tanel
Mõistus (Reformierakond), Keila
vallavolikogu esimees Heiko Raamat (IRL), Saue vallavolikogu
esimees Rein Tiga (IRL) , Harku
vallavanem Kaupo Rätsepp
(IRL), Raasiku vallavanem Andre Sepp (Reformierakond), Vasalemma vallavanem Aleksei
Šatov (Keskerakond) ja Tallinna
linnavolikogu esimees Toomas
Vitsut (Keskerakond).
Keila vallavanem Kadri Tillemann
üritas üles seada ka naabrimehe,
Kernu vallavanema, parteitu Enn
Karu kandidatuuri, aga Kernu
vallavanem taandas ennast – las
nooremad proovivad, arvas ta.
Valimistel osutusid kõik valituks.
Ka Toomas Vitsut, kes sai küll
vaid ühe hääle. HOLi põhikirja
järgi kuulub Tallinna linnale aga
juhatuses üks koht. Kelle linn ennast
esindama saadab, saab automaatselt
koha ka juhatusse. Harju Elu
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Loodan, et uue toimetuse käe all
valminud lehest leiate palju huvitavat. Omalt poolt annaksin
väikese ülevaate valla 2010. aasta
eelarvest, mis lehe ilmumise ajaks
on läbinud kaks lugemist volikogus
ja ootab veebruaris lõplikku kinnitamist.
Raskel ajal tuleb teha ka
ebameeldivaid otsuseid. Ku-

na valla laenukoormus on konkurentsitult kõige kõrgem Eestis
(165% eelarvest), siis tuli uuel
vallavalitsusel teha mõned rasked
valikud, et hoiduda näiteks Pärnus
tekkinud olukorrast, kus linnakassa
on tühi.
Mis on suuremad muudatused,
mis meid kõiki puudutavad?
Esiteks bussipiletite dotatsioon
kooliõpilastele. Oleme sunnitud
suurendama õpilaste omaosalust.
Täpne suurus selgub volikogus
vaidluste käigus. Üks on aga kindel
– vallasisese kuukaardi hind ei
tõuse. Oma vallas koolis, trennis või
kunstide koolis käivatel lastel seega
lisakulu esialgu ei tule.
Teiseks elluastumistoetus. Seni
jagati seda valimatult kõigile.
Vallavalitsus on seisukohal, et
toetada tuleb neid, kellel abi vaja
on. Niisama raha laiali jagamine on
ebaefektiivne.
Sellest tulenevalt ka kolmas

ettepanek volikogule – lõpetada
lastehoiu toetuse maksmine kõigile
hoolimata sissetulekutest. Edaspidi
on kavas tõsta toetuse piirmäär 2400
kroonilt 3000 kroonini ning toetada
neid, kes seda tõesti vajavad.
Lisaks pidime vähendama sünnitoetust 5000 kroonilt 4000 kroonini. Uusi makse ei kehtestata. Nii
vallavalitsuse kui ka volikogu palgafondi on vähendatud kokku üle
350 000 krooni.
Kuna lasteaia järjekord on
pikk, oleme otsustanud igal aastal
vähemalt ühe uue rühma avada. Ka
2010 aasta 1. septembrist avatakse
üks või kaks uut rühma. Täpne kohtade arv ja asukoht selgub paari kuu
jooksul.
Loodan, et hoolimata rasketest
aegadest leiavad kõik siiski ka
midagi positiivset, kas siis suusarajalt, uisuplatsilt, rahvamajast
või lihtsalt kodus pere ja lähedaste
keskel olles.

Hea Kiili valla elanik!
Aimur Liiva,
volikogu
esimees

z Oktoobrikuistest
valimistest on
varsti möödas kolm
kuud, mis on olnud
tõsine õppimise
aeg nii uuele vallavalitsusele kui
volikogule.
Tavapäraste volikogu päevakorrapunktide kõrval on hetkel kahtlemata kõige tähtsam olnud valla
2010. aasta eelarve arutelu, mille
read ja tulbad räägivad sellest, mida
on või siis ei ole praegustes kitsastes

majandusoludes võimalik valla
arenguks teha. Mul on heameel
öelda, et senised istungid ja arutelud
volikogus on olnud suuremalt
jaolt konstruktiivsed ja asjalikud,
paljude teemade puhul jagavad nii
koalitsioon kui opositsioon ühist
nägemust.
Kahtlemata on ka asju, mis tekitavad erimeelsusi ja pingeid, kuid
õnneks on need pigem teisejärgulised teemad nagu näiteks eelmise
vallavanema lahkumishüvitise suurus.

Volikogul kindel roll
Ma väga loodan, et sellist üldjoontes asjalikku joont õnnestub
volikogul ka edaspidi hoida. Vallaelaniku jaoks on ju oluline see, et
kõik vajalik toimiks – lapsed saaks
koolis ja lasteaias käia, teed oleks
lumest lahti lükatud, kodanikule
olulisi toiminguid tehtaks vallamajas ettenähtud aja jooksul,
rahvamaja jt sarnaste asutuste
uksed oleks huvilistele lahti ning
sotsiaaltoetused jõuaks abivajajateni

kiiresti ja korrektselt. Volikogul on
selles kõiges oma kindel roll, seal
vastuvõetud otsuste abil luuakse
õiguslik ruum, milles vallavalitsus
saab kodanike huvides igapäevaselt
tegutseda.
Vallavolikogu liikmed saavad tihtipeale ka personaalseid pöördumisi.
Vallas, kus elab ametlikult üle nelja
tuhande elaniku ja mitteametlikult
ligi viis tuhat, on kahtlemata erinevaid muresid alates mõnest menetletavast detailplaneeringust ja
lõpetades konkreetsete valla poolt
finantseeritavate töökohtade ja
teenustega.

Leiame ühise keele
Nagu on teada, jagunevad
poliitilised otsused laias laastus
populaarseteks ja ebapopulaarseteks
ning kahjuks ei võimalda loodus-,
majandus- ega muud seadused teha
ainult populaarseid otsuseid, mis
kõigile ühtviisi meeldiksid.
Volikogus viimasel ajal arutlusel olnud küsimustest on üks selliseid kahtlemata õpilase kuu-

Kasutusloata kodu toob omanikule trahvi
Kinnisvara on paljude inimeste
lemmikteema. Sel alal peavad ennast
paljud spetsialistideks – alustades
koduperenaistest ja taksojuhtidest
ning lõpetades kinnisvaraalal tegutsevate professionaalidega.
Seejuures on kinnisvara valdkonnas palju dokumente, mille
sisu ja vorm on tavakodanikule
sageli ebaselge. Üheks selliseks
dokumendiks võib pidada ehitise
kasutusluba. Omades eramut ja
nautides loodud kodutunnet ei
pruugi just sageli mõelda selles
elamise seaduslikkusele. Tuleb
tõdeda, et palju ehitisi kasutatakse
kasutusloata. Hinnanguliselt
puudub ca 70% eramajadest kasutusluba.
Kasutusluba on dokument,
mis oma lihtsa sõna taga peidab

märksa keerukamat vormi ja tähendust. Levinud on arvamus, et
kasutusluba on pelgalt formaalsus
ja selle taotlemine on järjekordne
bürokraatlik samm. Seejuures
tuleb tähtsustada selle loa olulisust
terviklikus ehitusprotsessis. Üldjoontes võib kohaliku omavalitsuse
poolt kasutusloa väljastamisega
pidada ehitustegevust lõpetatuks.
Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või
selle osa vastab ehitisele ettenähtud
nõuetele ja seda võib kasutada
vastavalt kavandatud kasutamise
otstarbele.
Uuselamutes elavatel inimestel
võib keerelda peas mitmeid
küsimusi seoses kasutusloaga
– kas, miks, kuidas jne? Nimetatud
küsimustest kerkib kõige sagedamini

esile küsimus – miks? Järgnevalt
on toodud vaid mõned paljudest
põhjustest, miks taotleda oma elamule kasutusluba?
Kasutusluba on vajalik ehitise
seaduslikuks kasutamiseks. Ehitise
kasutamine ilma kasutusloata
on ebaseaduslik ja kohalikul
omavalitsusel on õigus vastava
kohustuse täitmata jätnud ehitise
omanikku trahvida. Kasutusloata
elamispinna eest võib trahvisumma
ulatuda kuni 18 000 kroonini. Lisaks annab kasutusloa olemasolu
eelkõige omanikule kinnituse, et
ehitis, mida ta kasutab, vastab
kõikidele nõuetele ning ehitist võib
funktsionaalselt ja ohutult kasutada.
Nimetatud asjaolu osutub eriti
tähtsaks siis, kui ehitises toimub
õnnetus, sest kasutusloata ehitises
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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.

toimunud õnnetuse korral võib
kindlustusasutus keelduda hüvitise
maksmisest.
Kasutusloa praktiline vajadus
seisneb eelkõige selles, et kasutusloata hoone müümine on raskendatud, sest teadlikud ostjad oskavad müügihinnas alla küsida just
kasutusloa puudumisele viidates.
Tuleb täheldada, et tänases nii
majanduslikus kui ka kinnisvaraturul
valitsevas enneolematus olukorras
on mitmed kohalikud omavalitsused
tõhustanud eramute kasutuslubade
olemasolu kontorolli. Olukorras,
kus seljataha on jäetud buumiaeg,
on käsil rahulikum ja tegutsemiseks
sobilikum periood, seda nii kohaliku
omavalitsuse kui ka kasutusloa
taotleja poolel.
Majanduse ülikiire arenguga

kaardi omaosaluse suurus, mis
jõudis lõpuks välja suhteliselt
erakordse nimelise hääletuseni ja
tähendab vallast väljapoole kooli
ja huviringidesse käivate laste vanematele väljaminekute teatavat
suurenemist alates märtsikuust.
Samas volikogu liikmete hüvitismäära vähendamine on tõenäoliselt otsus, mida võib pidada populaarseks ja loomulikult õigustatuks
ajal, mis pole majanduslikus mõttes
just parim.
Lõpetuseks tahan kinnitada, et
Kiili valla käekäigu ja tuleviku pärast
ei ole põhjust suurt muret tunda.
Opositsiooni ja koalitsiooni vahel ei
ole teravat ja leppimatut vastuolu ja
tõeliselt olulistes küsimustes leitakse
tavaliselt ühine keel.
Esialgne valimistejärgne elevus
on asendunud asjaliku argipäevaga
ja volikogu tööd on huvi korral võimalik igaühel tulla ka oma silmaga
vaatama.
Volikogu koguneb iga kuu
kolmandal neljapäeval algusega
kell 17.00 Kiili Gümnaasiumi
auditooriumis.

kaasas käinud ehitusbuumi
ajal valminud hoonetes on oma
kodu sisse seadnud paljud pered. Hoolimata sellest, et kodu
kasutatakse igapäevaselt, puudub
paljudel neist teadmine kasutusloa
puudumisest. Teadupärast jäeti
kinnisvarabuumi ajal paljudele
hoonetele, eriti ühepereelamutele,
kasutusluba liigse bürokraatia tõttu
vormistamata.
Inimesed, kes ei tea, kas tema
poolt kasutataval elamispinnal on
kasutusluba, saavad sellekohast
informatsiooni ehitisregistri veebilehelt. Siinkohal tuleb märkida, et
kui kasutusluba on väljastatud enne
2003. aastat, siis ei pruugi vastavat
märget elektroonilises andmebaasis
siiski olla.
Katrina Pajus, konsultant

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.
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Tänavuse Kiili Moeshow
üks peavõit jäi Kiili
z Laupäeval Kiili
spordihallis toimunud moehow oli
järjekorras juba
kaheksas.
Tänavusel Kiili Moeshow`l anti
välja peaauhind kahes kategoorias
– nooremas ja vanemas. Nooremas
kategoorias osutusid võitjaks Kiili
enda noored moeloojad Anni
Tahk, Amina Ahhajeva, Maarja
Hannus, Liis Kask ning Helina Aun
kollektsiooniga “Technology Dolls”.
Vanema kategooria võidu
viis Saaremaale Kristiina Purga
kollektsiooniga “Voodoo”.

Rakverest
Saaremaani
Ürituse korraldanud Kiili Moeshow Team`i programmijuhi
Reilika Muuli sõnul oli tänavusel
moeshow`l osalejaid üle Eesti.
“Saaremaalt, Rakverest, Viljandist,
Tallinnast, Jürist,” loetles Muuli
kohti, kust tänavusele moekonkursile tuldi. Loomulikult olid esindatud
ka Kiili valla enda noored andekad
moeloojad.
Kui algselt oli osalejate nimekirjas 20 kollektsiooni enam kui 200
osalejaga, siis kolm disainerit jäi
erinevatel põhjustel oma loominguga kohale tulemata. Vaatamata
sellele jagus üle kahe tunni kestnud
moeshow`le värvikaid kollektsioone
ja esitlusi. Õhtu ühe suurima aplausi pälvis vanemas kategoorias
eriauhinna pälvinud Saaremaa
noormehe Taavi Turgi kollektsioon
Versus 2.0.
Julged lahendused ja värvikad
lavashow`d asetasid raskesse olukorda võistluste žürii (kuhu kuulusid
teiste seas Evelyn Mikomägi ja
ajakirja Mood moetoimetaja Britt
Samoson, kes oli ka žürii esimees),
kel läks lõpliku otsuse tegemiseks
rohkem aega, kui algselt arvati.

Show läheb edasi
Reilika Muuli sõnul jättis üleüldine raske majandusseis oma jälje ka
moekonkursi korraldamisse. Tema
sõnul oli vahepeal õhus ka moeshow
ärajäämine. “Õnneks leidsime vii-

Kiili Moeshow 2010
Nooremas kategoorias:

4310

Siseministeeriumi andmeil elas Kiili
vallas 31. detsembri 2009 seisuga
4310 inimest. Nii naisi kui mehi oli
vallaelanike hulgas 2155. Aastaga
kasvas elanike arv Kiili vallas 128
inimese võrra.

• I koht: Tahk, Ahhajeva,
Hannus, Kask ja Aun kollektsiooniga “Technology Dolls”.
• Eriauhind: XL-Fotostuudio
fotosessioon: Kristina Toome.
• Eriauhind: Salon+ juukselõikus, värvimine: Mirjam
Kristian.

UUDISED

Vanemas kategoorias:
• I koht Kristiina Purga
kollektsiooniga “Voodoo”.
• Eriauhind: XL-Fotostuudio
fotosessioon: Taavi Turk.
• Eriauhind: Salon+ juukselõikus, värv: Maris Lember.
• Esikohad said endale:
Salon+ kinkekomplekti “Tigi
S-Factor” (vanemas kategoorias), French Riviera
500.- kinkekaardid, Kristiine
Megazone 500.- kinkekaardid,
Magic Design’i poolt disainitud
Kiili Moeshow 5-liitrised klaasist pokaalid kommidega ja
Magic Designi etno-helkurrinnamärgi, Floret OÜ lillekimbud, ajakirja “Mood”
6-kuu tellimused, pehmed
mänguasjad, mille disainis
spetsiaalselt võitjate jaoks
Gerda Mõttus.
mase kahe nädala jooksul palju
tublisid sponsoreid, kes olid nõus
üritst toetama,” lausus ta.
Paljud ettevõtted, kes möödunud
aastatel üritust toetanud olid, tänavu siiski loobusid. See muutis
olukorra keeruliseks ka moeshow
korraldajatel, kes nüüd suure osa
korralduskuludest peavad oma taskust tasuma.
Reilika Muuli säilitab siiski
optimistliku meele: “Me oleme selle
üritusega nii kõvasti vaeva näinud,
et ära jätta ei tahaks seda kuidagi,”
lausus Muuli. Tema sõnul toimub
üritus kindlasti ka järgmisel aastal,
loodetavasti on masu selleks ajaks
juba taandunud. Kunagi ehk toodab
moeshow ka kasumit, loodab Muuli.
Üritust toetasid ka Kiili vallavalitsus ning Kiili gümnaasium.
Marko Tooming

Hoiatus: puud ja oksad
murduvad lume all!
Möödunud pakane ning paks
lumekiht tekitavad puudele palju
pahandust. Väga palju oksi ning
puid on hiljuti murdunud Luigel
ja Kangrus. Mõned toomingad on
vaalutatud või murdunud Kiili
pargis. Puude oksad on külmunud
ja haprad ning seetõttu teeb paks
lumi oksad või lausa terved puud
hõlpsasti katki.
Kiili vallavalitsus palub olla
ettevaatlik metsas sportijatel ning
Kangru mänguväljaku kasutajatel,
sest oksad või puud murduvad
ootamatult. Eriti haprad on praegu
männid, kuused ning lehtpuud on
veidi sitkemad. Majaomanikel soovitame võimaluse korral raputada
okaspuudelt lund vähemaks ning
puude seisundit pidevalt jälgida.
Heli Kalvet, vallaaednik

Tule doonoriks ja aita
ligimest!

Nooremas kategoorias võitsid esikoha Kiili noored moedisainerid Anni Tahk,
Amina Ahhajeva, Maarja Hannus, Liis Kask ning Helina Aun kollektsiooniga
“Technology Dolls”. Marko Tooming

Kutsuge appi K Grupp!
Juba käesoleva aasta 1. veebruarist
vurab Kiili vallas ringi K Grupp
Turvateenuste patrullauto. Kui
olukord seda nõuab, lisandub teine
auto Tallinnast. Vallavalitsus ja OÜ
K Grupp Turvateenused sõlmisid
valveteenuse osutamise lepingu,
mille raames valvame esialgu
Kiili gümnaasiumi ja spordihalli,
lasteaeda, laste- ja noortekeskust,
rahvamaja ja kunstide kooli,
Uuesalu maja ja Kiili vallavalitsust.
Valla elanike elu teeb turvalisemaks
ka see, et lisaks nimetatud hoonete valvamisele patrullime oma
autoga regulaarselt mitmel patrullmarsruudil Kiili valla piires.
Kiili valda tunneb K Grupp hästi
juba 2004. aastast , sest sellest ajast

KIILI KUU

on paljud koduvalveklienti sellest
vallast meiega rahul olnud. Meie
klientidele on see samuti hea uudis,
et vald meiega koostööleppe sõlmis,
sest nüüd suureneb turvalisus veelgi
regulaarsete patrullmarsruutide abil.
Turvalisuse huvides muudetakse
marsruute ja läbisõiduintervalle iga
teatud aja tagant.
K Grupi valveteenusega on võimalik liituda ka teistel valla elanikel
ja ettevõtetel. Nüüd, kus patrullauto
on kodule või firmale veelgi lähe-

mal, on kurjadel inimestel vähem
võimalusi kusagil tõsist kahju tekitada.
Lisainfot meie ja teenuste kohta
leiab meie kodulehelt www.kgrupp.
ee ja tel: 6 191 980 või e-posti kaudu
kgrupp@kgrupp.ee. Kiili piirkonna
konsultandiga, kelle nimi on Jüri
Loss, saab ühenduse e-posti kaudu:
jyri@kgrupp.ee.
Turvalisi koostööaastaid soovides,
K Grupp Turvateenused

K Grupp
• K Grupp Turvateenused on
10 aasta vanune Eesti ettevõte.
• Meil töötab ligikaudu 400
inimest.
• Oleme tööandjad ning
valveteenuse osutajad nii
Tallinnas, Jõhvis, Narvas,
Rakveres, Tartus, Pärnus,
Põlvas, Valgas, Võrus kui ka
nende linnade lähiümbruses.
• Meid usaldavad sellised
tuntud ettevõtted nagu Eesti
Raudtee, Reval Hotelligrupp,
Comarketi kaupluste kett,
Fazer, Tallinna Elektrijaam,
Tasku Keskus, Norma, Riigi
Kinnisvara AS jpt.
• Meil on viiendat aastat au
osutada raevahtide teenust
Tallinna Raekojas.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Harjumaal järgmised doonoripäevad:
3. veebruaril kell 10-15 Tallinna
Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee
5);
8. veebruaril kell 12-15 Anija
Valla Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi
2, Kehra);
10. veebruaril kell 10-15 Keila
Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17,
Keila);
11. veebruaril kell 11-15
Küberneetika Maja suures saalis
(Akadeemia tee 21);
17. veebruaril kell 10.30-15 Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt
62);
26. veebruaril kell 10-13 Saku
Valla Majas (Teaduse 1, Saku).
Doonoripäeva külastamiseks
tuleks varuda umbes 45 minutit,
millest vereloovutus võtab 5 kuni
10 minutit ning ülejäänud aeg kulub
ankeedi täitmisele, meditsiinilisele
läbivaatusele ning väikesele
puhkusele pärast vereandmist.
Vereandmine on valutu ja ohutu
protseduur, mille käigus võetakse
doonorilt 450 ml verd. See moodustab kõigest 8% kogu täiskasvanu
inimese verest. Vere maht taastub
kohe, vererakkude arv keskmiselt
72 tunni jooksul. PERH
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Energiamärgis – mis
see ikka täpselt on?
Andrus
Limbach,
Kiili valla
elanik,
majanduskomisjoni
liige

z Majanduskliima
on jahtunud juba
mõnda aega, koos
talvise temperatuuriga jahutab külm
ka meie elamisi ja
tuulutab rahakotti.
Elamiskulude eest maksmine
kallineb üha ja korterelamu korteriomanikel, k.a eramaja omanikel
on tekkimas soov säästa küttekulude
arvelt. Oma igapäevases kasutamises on Eesti elamufond väga energiamahukas, kulutades üle 40 %
üldisest ressursside kasutamisest,
kuid üha enam on kasvamas keskkonnateadlikkus – tahame ju säästa
pikas perspektiivis järeletulevatele
põlvedele puhast vett, elektrienergiat
ja kütteks kasutatavat toorainet,
lühemas perspektiivis aga säästa
igapäevastelt väljaminekutelt.
Euroopa Liidus on mõnda aega
pööratud liikmesriikide tähelepanu
energiakasutuse vähendamisele ning
juba on algatatud energiatõhususe
miinimumnõuete direktiivi muutmine eesmärgiga veelgi enam vähendada tulevikus elamufondi
energiakasutust. Energiaauditist ja
energiamärgisest on meedias olnud
juttu päris palju, kuid need kipuvad
tavatarbija jaoks ikka segamini
minema. Energiaaudit on audiitori
poolt koostatud pikk ja põhjalik
ülevaade korterelamu k.a eramaja

energiatarbimisest, mis sisaldab
nii eelnevate aastate põhjal tehtud
arvutusi kui termografeerimise
tulemusena valminud infrapunapilte
maja soojuse lekkekohtadest ja
võimalikest külmasildadest, samuti
võimaldab detailne soojuspilt hinnata, kui korralikult on soojustus
paigaldatud.
Termografeerimist saab edukalt
toimetada talvisel perioodil kui
välisõhu temperatuur on alla viie
kraadi.
Energiaaudit on aluseks ka korterelamute renoveerimislaenuga
teostavateks töödeks vajalike
projektide tellimiseks ning seda toetatakse riiklikult SA KredExi kaudu.
Energiamärgis on lihtsam ja
odavam dokument neljal lehel,
mis annab kiire ülevaate elamus
tarbitavatest ressurssidest (vesi,
elekter, gaas, küte) ja annab
esmased soovitused olukorra parandamiseks.
Energiamärgis annab võimaluse
kodu ostmisel võtta arvesse ka seda,
kui palju tuleb edaspidi seal energia
ja sooja saamiseks maksta, mis
omakorda aitab valida säästlikuma
elamu ning planeerida senisest
tõhusamalt kulusid.

FOTOUUDIS

Rae valla mees
juhib uuest aastast
Kiili Varahaldust
z Kiili Varahalduse
SA-l on uuest
aastast uus juht.
4. jaanuarist asus
sihtasutuse juhataja
kohale Gunnar Podnek.
Varem automaatikakomponentide
müügiga tegelenud firmas Baltimaade müügijuhi ametis olnud Podneki sõnul sai avaldus uuele töökohale kandideerimiseks sisse antud, et rutiini murda. “Tegelesin
viimased 15 aastat müügiga ja see
ei pakkunud enam midagi,” lausus
ta. Podneki sõnul oli just uue ameti
teistsugune iseloom põhjuseks,
miks ta sihtasutuse juhatajaks kandideeris.
Uus juhataja räägib, et Kiili vallast ta just palju varem ei teadnud.
“Olin siit mõningad korrad läbi
sõitnud, paari fakti teadsin samuti,”
meenutab ta.

Esimene mulje
Esimesed kogemused Kiili Varahalduses on uue juhi jaoks olnud
väheke vastukäivad. “Esimestel
päevadel vaatasin, et kõik asjad
toimivad, kõik tegutsevad, milleks
mind veel siia vaja on?” meenutab
Podnek. Päev-päevalt hakkas
probleeme siiski juhatajagi jaoks
laekuma. “Praegu on erinevaid asju
iga päev, millega tuleb tegelda,”
lausub Podnek.
Valdkondi, millega sihtasutus
tegeleb, on seinast seina: teede
korrashoid, kooli ja lasteaedade
toitlustamine, valla omandis olevate
hoonete haldamine, erinevate pooleliolevate projektidega tegelemine.
Podneki enda jaoks on hetkel kõige
olulisem end pooleliolevate projektidega kurssi viimine.

Suur ettevõte

Päästjad rajasid Kiili liuvälja
Päästetöötajad on üle vabariigi tulnud omavalitsustele appi liuvälju rajama.
Jaanuari keskel jõudsid tublid päästjad appi ka Kiili vallale. Pilt on tehtud
15. jaanuaril, mil päästeameti töötaja Kiili Gümnaaiumi esisel platsil
viiteistkraadises pakases veega lund leotas. Marko Tooming

TULE EHITA LUMELINNA!

Kiili Gümnaasiumi esisel platsil, 6. veebruaril kell 11.00-17.00
toimub lumelinna ehitamine. Osavõtmiseks registreeri oma võistkond
hiljemalt 2. veebruariks aadressil urmet.haas@kiilivald.ee või
telefonil 5198 5331. Parimatele auhinnad.
Kuum tee kohapeal, töövahendid kodust kaasa!
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Praegu töötab Kiili Varahalduse
sihtasutuses 31 inimest. Podneki
sõnul on tegu arvestatava suurusega ettevõttega. Raske aeg
on sihtasutusest juba töötajaid
viinud. “Eelmine juhataja (Aare
Ets) koondas kõvasti ridu, kui
head ajad läbi said,” räägib uus
juhataja. Viimase aasta jooksul on
sihtasutusest koondatud 14 inimest,
mis moodustab ca kolmandiku
töötajaskonnast. “See on tõsine arv,
tingitud sellest “heast” masust, mis
meil on,” kommenteerib Podnek.
Olulisematest projektidest on
sihtasutuses hetkel pooleli Kiili pargi
projekt, Kiili suusaradade rajamine,
Kiili noortekeskuse fassaadi ja
katuse remont, rahvamajale ventilatsiooni rajamine. Suurimaks ettevõtmiseks peab Podnek lähitulevikus
noortekeskuse renoveerimist, sest
vanast hoonest jäävad alles vaid
seinad.
Uut sponsorit otsitakse ka
Kiili spordihallile. Kuigi hoone
seinal ripub uhkelt Kalevi logo,

ei sponsoreeri suurettevõte
spordiasutust juba aasta jagu. Reklaamtahvel on spordihalli seinal veel
vaid “tehnilistel põhjustel”, nagu
ütles Kiili Varahalduse korrashoiuja teenindusjuht Priit Lopato.
Niipea, kui leitakse raha kraana
jaoks, mis logo maha võtab, kaob
reklaamtahvel seinalt.

Otsitakse sponsorit
“Tänasel päeval uue sponsori
leidmine spordihallile pole lihtne,”
lausub Gunnar Podnek ja kutsub
kõiki, kel hea idee, seda Kiili Varahaldusele välja pakkuma.
Ka spordihalli põrand vajab
vahetamist. See töö tahetakse ära
teha tänavuse aasta jooksul, selleks
on vaja leida aga 150 000 krooni.
Praegune spordisaali põrand, kus
erinevate sportmängude jaoks vajalikke jooni on juba liialt palju,
on kolme aasta jooksul piisavalt
amortiseerunud ning vajab väljavahetamist.
Marko Tooming

Kiili Varahalduse uus juhataja Gunnar
Podnek elab uude ametisse veel
sisse. “Esialgu on vaja end kurssi viia
sellega, mis hetkel ettevõttes pooleli
on,” leiab ta. Marko Tooming

Gunnar Podnek
• Sündinud 11. 05. 1959.
• Haridus: Tallinna Polütehnikum, tehniline keskeriharidus.
• Eelmised ametikohad:
trikotaazhi tootmiskoondis
Marat, elektritsehhi meister;
Tallinna Ehitusteenindusvalitsus, elektrik-objektijuht;
1990ndate alguses oma firma,
elektritarvete maaletoomine
ja müük;
1996. aastast automaatikakomponentide müügiga
tegelenud firmas Baltimaade
müügijuht.
• Aastast 1980 abielus, kaks
last.
• Elab Rae vallas, Veskitaguse
külas.
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Naisselts korraldas
Kiili Gümnaasiumis
jõuluturu
z Kiili Leht kogus
arvamusi üritusel
osalejatelt.

Kiili õpetajate visiit
Kiievisse tõi kaasa
sõprussuhted ja
heategevuse
z Eelmise õppeaasta
kevadel võõrustasid
Kiili Gümnaasiumi
õpetajad Kiievi 188.
kooli õpetajaid.
Tutvustati kooli, valda, pealinna ja
käidi ainetundides. Otsustati alustada koostööd.
Novembri algul lendas grupp
Kiili Gümnaasiumi õpetajaid
Ukraina pealinna Kiievi kooli
vastukülaskäigule. Võõrustajatel
oli koostatud väga huvitav Kiievit
kultuuriliselt tutvustav programm.
Põhirõhk oli koolidega tutvumisel
ning sõprussidemete loomisel.
Järgmise sammuna otsustati hakata korraldama õpilastevahelist koostööd.
Kiievit külastanud grupi jaoks oli
kõige emotsionaalsem kohtumine
Kiievi eestlastega. Kiievisse on viinud neid inimesi armastus. Oma
sünnimaad peetakse meeles läbi
laulu ja lastele eesti keelt õpetades.
Suvel osalesid nad naiskoor
“Sõlekesega” laulupeol.
Seltsi tegevuse jaoks on neil
kasutada väga pisike toake Kiievi
äärelinnas. Ukraina riik KiieviEesti seltsi tegevust ei toeta. Nii
tekkiski mõte toetada seltsi tegevust
rahaliselt ning raamatute ja õpikutega.
Detsember on juba traditsiooniliselt Kiili Gümnaasiumis
heategevuskuu ja nii otsustati
jõululaada tulu annetada KiieviEesti seltsile, lisaks annetused korjanduskastist õpilastelt, õpetajatelt
ning laadalistelt. Sellest annetusest
saavad nad pea pool aastat maksta
üüri oma ruumi kasutamise eest.
Jaanuari keskel tuleb Eestisse
ning Kiili kooli Kiievi-Eesti saatkonna töötaja Mare Litnevska, kes
on seltsi esinaine. Siis saab kool
annetused ja raamatupaki üle
anda ning lisaks Eesti Vabariiki
tutvustavad joonistused Kiievi sõpruskoolile.
Anne Rentel,
Kiili Gümnaasiumi õpetaja

Kiili delegatsioon Kiievis. Erakogu

Kiili memmed ja Ago (keskel) tähistasid rahvatantsupeol oma 20. tegevusaastat. Helen Valdna

Tantsutrupi juubelit
tähistati tantsuga
z Kiili Rahvamaja rahvatantsurühmadel
on juba seitsmendat
aastat hea traditsioon korraldada
talvehakul rahvatantsupidu “Tantsuga talvesse”.
Tantsupidu on rahvatantsukollektiividele oluliseks väljundiks
ja rahvuskultuuri säilitamise
tähtsaks vahendiks. Üritusele oleme
kutsunud osalema ka naabervaldade
tantsurühmi, samuti laulukollektiive
ja muusikuid. Igal tantsupeol on
läbiv teema, mille järgi kujunevad
eripalgelised kavad. Tantsupidude
põhivedajaks on tantsuõpetaja Triin

Aas, kes oskab alati kokku panna
huvipakkuva kava.
Seekordse rahvatantsupeoga, mis
toimus 13. detsembril, tähistasime
rahvamaja ühe staažikama tantsukollektiivi Kiili Memmed ja Ago
20. tegevusaastat. Selgitusena olgu
öeldud,et Ago on selle tantsurühma
ainus meestantsija. Tema osalemine
lisab vürtsi paljudele tantsudele.
Sünnipäevalast tervitama ja
kava ilmestama oli kutsutud Jüri
Lustilised, Saku Seeniorid, naisrühm
Kiilitarid ja Kiili Noorte Segarühm,
kelle esimene esinemine läks väga
menukalt.
20 aastat tagasi tantsujuhi Laine
Kahu algatusel loodud ja 14 aastat
tema juhendamisel tegutsenud Kiili
Tantsumemmed on tantsurühm, kes
on tegutsemisaldis ja sooviga ikka
nähtav olla.

Laine Kahu tantsujuhi tööd edukalt jätkav Triin Aas on tantsurühma
ikka tuntud tasemel hoidnud.
Kiili Memmed on osa võtnud
kõikidest maakonnas läbi viidud
tantsuüritustest, käinud kontsertesinemistel naabervaldades ja teistes
maakondades.
Loendamatutel kordadel on esinetud oma valla üritustel. Eelmisel
hooajal oli tantsurühmale eriliseks
tunnustuseks ja meeldejäävaks
sündmuseks suvel toimunud Tantsupeo tulevalves osalemine. Ees
ootab veel palju sündmusi, mille
nimel tegutseda.
Kui tantsijatelt küsida, miks nad
rahvatantsuga tegelevad, siis vastus
on peaaegu ühtne – tantsus ja liikumises on elu! Rahvatants on ju nii
oluline, see seob meie rahvast.
Antoniida Kauber

Kiili vanamuusikaansambel andis kontserdi
Kadrioru lossis
29. detsembril andis Kiili vanamuusikaansambel kontserdi väärikas kontserdipaigas – Kadrioru
lossis. Aastalõpukontsert “Samm
sajandite taha” tõi kuulajateni
keskaja ja renessansi pühademeeleolu. Ansambliga koos musitseerisid Eve Kopli (laul ja fiidel),
Maria Staak (laul, rataslüüra) ja
Lauri Kivil (trompet). Kontsert
oli eeskätt mõeldud kingituseks
Kiili vallavalitsuse ja Kiili vanamuusikaansambli poolt Kiili valla
elanikele.
Täname ansambli juhendajat Heili
Meibaumi ja vanamuusikaansamblit
kauni kunstilise elamuse eest!
Eve Järvelill

Kiili vanamuusikaansambel andis aastalõpukontserdi Kadrioru lossis. Erakogu

Ly Nurme: Kiili jõuluturg oli toredaks sissejuhatuseks ilusale
jõuluajale. Tore oli näha, milliseid ilusaid ja vahvaid ehteid
ning asjakesi on inimesed ise valmistanud. Hea oli ka tõdeda, et käsitöö valmistamine pole veel unarusse
jäänud. Usun, et kõigil, kellel oli
tõsine soov kingitus osta, selle ka
leidsid. Ka lihtsalt uudistajatel oli
palju vaadata. Peale selle pakuti
jõululauale veel maitsvalt lõhnavaid
vorste ja hapukapsast ning muudki.
Ka kohapeal ei pidanud keegi tühja
kõhuga ringi kõndima, sest avatud
oli puhvet kodus valmistatud
koogikestega, mis vaata, et suurimat
huvi pakkus.
Ruum oli täis mõnusat sagimist
ja valikutest puudust küll ei olnud.
Ka lastel oli tore suurte inimeste
vahel ringi sibada. Nende päev
oli kindlasti täis elevust, sest oli ju
oodata jõuluvana. Mis seal salata,
ka täiskasvanutel lõid silmad
särama, kui jõulumees uksest sisse
astus. Tahan omalt poolt tänada
neid toredaid naisi, kes selle päeva
korraldasid. Suured tänud ka
neile, kes lastega kaarte ja ingleid
meisterdasid ning puhvetis visalt
vastu pidasid. Ja muidugi aitäh
kõigile, kes oma kätetööd ja muid
asju müüma tulid. See oli üks
meeldiv päev tervele perele.

Jõuluturg Kiili koolis. Eve Järvelill

Salme Väljataga: Jäin rahule,
kuigi ostuhuvilisi oleks võinud
rohkem olla. Loodan, et ka ostjad
jäid rahule. Kui aed annab välja
rohkem, kui oma pere vajadused,
siis tekibki tahtmine leida üles
see “kuskil keegi”, kes aiasaadusi
ehk vajab. See oli ka asine põhjus
meeldivaks suhtlemiseks teiste
vallaelanikega. Kirja sai pandud uusi
perenaiste nippe. Selgus, et meie
oma külas on asjalikud küpsetajad.
Kiidan ettevõtmist ja korraldajaid!
Andra Perv, Kiili Naisseltsi
esinaine: Kiili Naisselts on võtnud
enda kanda laatade ja turgude
korraldamise Kiili vallas. 2010.
aastal kindlasti jätkuvad kirbuturud
ning lisanduvad ka kevadine ja
suvine laat ning jätkuvalt jõuluturg.
Esimene jõuluturg oli kindlasti
Kiili inimestele uus ning seoses
sellega oli huvi vähene. Iga aastaga
hakkab turg kindlasti muutuma
populaarsemaks jõulukingituste
müümise ja ostmise kohaks. Meie
seltsi eesmärk on inimesi rohkem
kutsuda välja suhtlema oma
kodukoha rahvaga ja edendada
seega kohaliku kultuuritegevust.
Seltsi tegevusega saab liituda ja
lisainformatsiooni meie kodulehe
kaudu: kiilinaised.blogspot.com/.
Eve Järvelill
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Noored Kiili Pantrid tulid
Vilniuses kuuendaks!
z Lõppenud aasta 28.
ja 29. detsembril
toimus Leedus
Vilniuse sisehallis
Ida-Euroopa turniir
Ameerika pesapallis,
millest võttis osa
12 võistkonda
Leedust, Poolast,
Valgevenest. Eestit
esindasid meie
Pantrid!
Esimesel võistluspäeval loositi Kiili
Pantrid ühte alagruppi koos Poola
võistkonnaga Augustow Kruki ning
Leedu võistkondadega Vilniuse 1
ja Druskinink. Pantrite esimeses
mängus Poola Augustow Krukiga
läksid Poola poisid juhtima 1:0,
kuid Pantritel õnnestus mäng viigistada, viigipunkti tõi Pantritele Siiri
Talvistu, tänu Kristjan Ojasaare
löödud RBI-le. Sellega oli esimene
punkt alagrupis teenitud.
Teine mäng toimus Leedu klubiga
Druskinink, keda võideti juba kindlalt tulemusega 3:1. Punktid tõid
Pantritele Kevin Kiil, Haron Sepper
ja Jarmo Puura.
Viimane alagrupimäng peeti
Vilnius 1 võistkonnaga, kogu turniiri
suursoosiku ja hilisema võitjaga.
Pantrid osutasid neile esimeses
voorus head vastupanu: seis oli
1:1, kuid järgmistes voorudes võttis

Jätkusid Kiili
vallarahva III
sportmängud

Kiili Pantrite pesapallivõistkond Vilniuse turniiril. Vaata rohkem pilte galeriist: www.kiilipantrid.ee/et/. Kiili Pantrid

turniiri võitja oma ja võitis Pantreid
tulemusega 11:1.
Selle tulemusega pääsesid
Pantrid alagrupist edasi teisena ja
jätkasid mänge järgmisel päeval
esimese kuue hulgas.
Esimene mäng Vilnius 2 võistkonnaga oli juba peaaegu võidetud,
Pantrid juhtisid 3:0 tänu Kevin Kiili,
Riivo Rohi ja Haron Sepperi toodud
punktidele, RBI-d lõid Kristjan
Ojasaar ja Kevin Kiil. Kuid viimases
voorus lagunes mäng veidi ja Vilnius
2 võistkonnal õnnestus pöörata tulemus enda kasuks, võites mängu
tulemusega 5:3.
Teise mängu Leedu Kaunase

võistkonnaga kaotasid Pantrid
tulemusega 3:0. Sellest tulenevalt
pidid Pantrid mängima viimase
mängu 5.-6. kohale Valgevene Brest
1 võistkonnaga. Mäng oli väga
pingeline ja lõppes tulemusega 1:1,
mistõttu tuli mängida lisavoor, et
selgitada välja võitja. Alles teises
lisavoorus õnnestus Valgevene
võistkonnal tuua 1 punkt ja Kiili
Pantrid lõpetasid kogu turniiri 6.
kohaga 12 võistkonna hulgas.
Kiili Pantrite võistkonnas mängisid: eesväljakul söötja Kristjan
Ojasaar, püüdja Kevin Kiil, 1. pesavaht Ergo Rohi, 2. pesavaht Haron
Sepper, shortstop Riivo Rohi; 3.

pesavaht Robert Hanga ning tagaväljakul center-fielder Siiri Talvistu;
right-fielder Jarmo Puura ja leftfielder Mihkel Kanne.
Arvestades Kiili Pantrite ettevalmistuse taset ja treenimisaega
– harjutatud on ju alles aasta – on
tulemus üle ootuste väga hea. IdaEuroopa pesapall on kõige paremal
tasemel just Leedus ja Leedu treeneridki olid väga üllatunud Kiili
Pantrite mänguoskusest ja suutlikkusest. Tore on tõdeda, et sellega
on Eesti pesapall Euroopa kaardil
tagasi! Pantrid tänavad väga oma
toetajaid!!!
Tauno Koppel

SPORDIUUDISED
Jalgpall
Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis I liiga lõuna tsoonis saavutas Kiili SK meeskond vana aasta
lõpus oma esimese võidu, alistades koduväljakul Rapla JK Atli
tulemusega 5:3 (väravad Jaan
Uudelt (2), Silver Uudelt, Tauno
Koppel ja Sander Saar). Teise ringi
esimene mäng Kiilis uue aasta
alguses tõi kohe megaüllatuse: Kiili
SK alistas tsooni liidri FC Raketa
meeskonna 3:2 !!! (poolaeg 3:0).
Väravalööjad: Tauno Koppel (2)
ja Jaan Uudelt. Eks vastased tulid
kiilikaid mütsiga lööma, aga me
mehed kaitsesid hästi ja lõime kiirrünnakutest oma väravad ära. Lõpp
oli pingeline, kuid võidu olime ära
teeninud.
Esimest korda sel hooajal saime
kõik põhimehed kokku ning lisaks
veel üks tubli täiendus Sven Haas`i
näol annab treenerile rohkem võimalusi vahetusteks. Järgmises mängus Valgas FC Valga Warriori vastu
püssirohtu ei jätkunud, kaotus tuli
numbritega 8:11. Lahing anti, kuid
õnne ei olnud ja ka väravavahil ei
olnud just kõige parem päev. Jaan
Uudelt lõi selles mängus 4 väravat.
Pole paha! Alagrupis hoitakse hetkel
6. kohta.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga A-divisjonis
alustas võidukalt vahegrupi mänge
LKB Kiili SK meeskond, võites

Võistkondlik paremusjärjestus
peale 4. ala
1. Mõisa Otid
40 p
2. Kiili I
39 p
3. Kangru
35 p
4. Kiili 2
35 p
5. Kiili noored 27 p
6. Sausti
25 p
7. Nabala
21 p
8. Lähtse
18 p
9. Kiili vald
7p

C alagrupi mängus koduplatsil
Megaroni võistkonda tulemusega
76:65 (Siim Palu 18 p; Jens Vendel
18 p; Alari Kasemaa 15 p; Milvert
Vaaks 13 p) ning võõrsil Tallinna
Ülikoolid võistkonda 74:70.
Harjumaa meistrivõistlustel on
peale põhiturniiri I ringi Kiili SK 2.
kohal ja Kiili Autoveod meeskond
8. kohal. Kokku osaleb 2010 a.
Harjumaa meistrivõistlustel 9 meeskonda. Teist ringi alustas Kiili SK
108:56 võiduga Ääsmäe KK üle
(kokku tabati 14 3-punkti viset)
ning Kiili Autoveod võitis kodusaalis
Maardu SK 53:49 (Kris Pulver 18 p;
Priit Allikas 14 p; Allen Talviste 11
p) Väärt võit!

silmarõõmu Kiili tantsutüdrukud
Mariana Sinisalu juhendamisel. Turniiri karistusvisete võistlusel väljus
võitjana väravavaht Urmo Ilves, kes
seljatas viskajad seisuga 10:2.
Võistkondade parimad mängijad:
Kiili SK veteranid – Ott Põldsaar,
Kiili SK võrkpallurid – Kuldar Männilaan, Kiili SK korvpallurid – Jens
Vendel ja Kiili SK jalgpallurid –
Kevin Arike.
Võitjameeskonnas mängisid: Ott
Põldsaar, Einar Luup, Peedu Pedaru,
Siim Rannik, Märt Rannik, Mikk
Rannik, Arvo Rohi, Kaido Kütsen ja
Kaupo Kütt.

Saalihoki

Eesti valdade
XVIII talimängude
eelturniir

19. detsembril 2009 Kiili SK korraldatud saalihoki jõuluturniiri võitsid
6 punktiga Kiili SK veteranid:
Kiili SK jalgpallureid võideti 3:1,
Kiili SK võrkpallureid 4:2 ja Kiili
SK korvpallureid 2:1. Teise kuni
neljanda koha selgitamiseks tuli
kasutusele võtta väravate vahe,
kuna nii jalgpallurid, korvpallurid
kui ka võrkpallurid said võrdselt
2 p. (Kiili SK jalgpallurid – Kiili
SK korvpallurid 2:1, Kiili SK
korvpallurid – Kiili SK võrkpallurid
3:1, Kiili SK võrkpallurid – Kiili SK
jalgpallurid 5:1). II koha said Kiili
SK võrkpallurid (väravate vahe
8:8), III koha Kiili SK korvpallurid
(5:5) ja 4. koha Kiili SK jalgpallurid
(4:9). Mängude vaheajal pakkusid

Kiili valla kabe, male ja lauatennise
võistkonnad esinesid edukalt 16.
jaanuaril Kernu valla rahvamajas
peetud Eesti valdade XVIII talimängude eelturniiril.
Finaali, mis peetakse 27.-28.
veebruaril Väike-Maarjas, pääsesid nii kabe (Urmo Ilves, Vello
Madissoon, Helina Rajasalu,
Riivo Rohi, Kärt Ilja), male (Enn
Veskimäe, Kaljo Arakas, Darja
Dmitrenko, Ergo Rohi, Laura Kelly
Lumi) kui ka lauatennise (Lauri
Peterson, Jaan Sinisaar, Evelin
Mals, Kairo Parts, Helen Simbonen)
võistkonnad! Fantastiline tulemus!
Finaaliks head harjutamist!
Korvpallimeeskond jäi napilt
finaalist välja. Taeblas toimunud

turniiril võideti küll Taebla valla
meeskonda, kuid otsustavas mängus
kaotati 3 punktiga Märjamaa vallale
ja jäädi esimesena finaalist välja.
Kahju! Võistkonnas mängisid: Ott
Põldsaar, Mikk Rannik, Priit Allikas,
Sten Vendel, Alari Kasemaa, Allen
Talviste, Raul Koppel, Erik Mäe, Kris
Pulver ja Kaarel Loo.
Valla korvpallinaiskond mängis
lehe ilmumise ajal Parksepas,
nende tulemused avaldame juba
järgmises lehes. Finaalvõistlused
toimuvad, nagu eelpool juttu oli,
27.-28. veebruaril Väike-Maarjas,
kus toimub ka suusatamine: kõik
suusatajad andke endast märku
telefonil 5344 5009.

Võrkpall
Eesti meistrivõistluste I liigas lõpetas
TTÜ/Kiili võrkpallimeeskond 2009
a kahe võiduga: esmalt võideti
kindlalt võõrsil 3:0 Selver/Audentese VK ning seejärel kodusaalis
Kiilis “vana sõber” Liider/Rolltrans
3:1. Uut aastat alustati samuti kahe
võiduga: eriti magus võit saadi
Tartus, kus võideti eelmise aasta
esiliiga võitjat EMÜ SK meeskonda
3:1 ning seejärel juba kodus napilt,
aga kindlalt 3:2 Selver/Audentese
VK (selle võiduga tegid mehed
sünnipäevakingi oma treenerile
Jaano Haidla`le). TTÜ/Kiili jätkab
esimeses tugevusgrupis ainsana
“puhaste paberitega” – 6 mängust 6
võitu. Jätkake samal lainel!
Kaupo Kütt

3. ala – kabe – oli ülipõnev. Esimest
ja viiendat kohta jäi lahutama
kõigest 1,5 punkti! 12. detsembril
Kiili Gümnaasiumi sööklas peetud
turniirilt väljus lõpuks võitjana
Mõisa Otid võistkond (13 p),
koosseisus Lembit Maidla, Georg
Sooberg ja Carmen Kukkur. II koha
saavutas Kiili 2 võistkond (12,5 p),
koosseisus Üllar Aun, Jaak Puura
ja Olga Kivisalu ning III koha Kiili I
võistkond (12 p), koosseisus Peeter
Kosemaa, Vello Madissoon ja Sälli
Vendel. Järgnesid: 4. koht Kangru
(12 p), 5. koht Lähtse (11,5 p), 6.
koht Kiili noored (9 p), 7. koht Nabala (8,5 p) ja 8. koht Sausti (5,5
p).
4.ala – darts – toimus 12. detsembril Kiili Spordihalli aeroobikasaalis
ning lõppes Sausti võiduga, kes
kogus 6 p, koosseisus Risto Laar,
Aivi Osman ja Tarmo Osman. II
koha sai Mõisa Otid võistkond (5
p), koosseisus Raoul Annion, Külli
Joonson ja Urmas Liivo ja III koha
saavutas Kiili 2 võistkond (5 p),
koosseisus Ott Põldsaar, Karin Kütt
ja Priit Allikas. Järgnesid: 4. koht
Kiili I (3 p), 5. koht Kiili noored
(3 p), 6. koht Lähtse (2 p); 7. koht
Kangru (2 p) ja 8. koht Nabala (2
p).
Neli esimest ala on seljataga ja
heitlus üldesikohale on ülipõnev.
Kui eelmised aastad on Kiili I
võistkond juba alguses selge vahe
sisse teinud ja oma teed läinud,
siis sel aastal on esimesel nelja
alal olnud iga kord erinev võitja
(Kangru, Kiili I, Mõisa Otid, Sausti ).
Tore on see, et uued tulijad – Mõisa
Otid, Sausti ja Kiili 2 – võtavad
asja täie tõsidusega ning astuvad
valusalt teiste kandadele. Esimese
nelja alaga on oma alevi, aleviku
või küla eest võistlustules olnud
86 meest ja 31 naist. Edu kõikidele
võistkondadele ka edaspidiseks!

Kiili võistkond osales
segavolle turniiril
Laupäeval, 9. jaanuaril Sparta spordiklubis peetud segavolle turniiril
osales ka Kiili SK võistkond.
Sparta segavolle turniir tõi
kohale 16 võistkonda, kes alustasid
hommikul neljas alagrupis teed medalimängude suunas.
Kiili võistkond pääses alagrupist edasi, kuid kahjuks tuli veerandfinaalis tunnistada Sparta võistkonna paremust, kes koduväljakul
ennast kindlalt tundsid ja oma paremuse maksma panid.
Korraldajatele tegi heameelt kõigi
osavõtjate südi mäng ning rõõmus
meel. Eraldi väärib mainimist kurtide segavõistkonna kaasa löömine
Sparta turniiril – üks geimivõit oli
tunnustus nende trennidele.
Kiili SK segavolle võistkonnal on
plaan osaleda veebruaris algavas
Kalle-Malle Segavolle liigas. Liiga
on mõeldud Tallinna ja Harjumaa
segavõistkondadele ning korraldajaks on Tallinna Spordiliit.
Kaupo Kütt

VOLIKOGU OTSUSED
Detsember 2009
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 22
Lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 95
AÜ Ööbiku ja Sissesõidu maa
katastriüksuse sihtotstarvete ja
lähiaadresside määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
96 Nugise katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 97
AÜ Mõisaküla katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus
nr 98 Kiili Tehnopargi
detailplaneeringu osa
kehtestamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
99 Vallavanema töötamisega
seotud kulude hüvitamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus
nr 100 Volituste andmine
liisingueseme väljaostu
eesõigusevõõrandamiseks
enampakkumise korras;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
101 Vallavanema puhkusele
lubamine.
Jaanuar 2010
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 1
Kiili Vallavolikogu 15.11.2007
määruse nr 17 “Vallavolikogu
tööst osavõtu eest makstava
tasu suurus ja maksmise kord”
muutmise määrus.
• Kiili Vallavolikogu määrus
nr 2 Kiili vallavalitsuse
(ametiasutusena) struktuur,
teenistujate koosseis ja
palgamäärad;
• Kiili Vallavolikogu otsus
nr 1 Avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemuste
kinnitamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
2 Uuevälja katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 3
Õpilase kuukaardi omaosaluse
suuruse määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 4
Kinnisasja omandamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
5 Revisjonikomisjoni 2010
aasta I poolaasta tööplaani
kinnitamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
6 Männi 12 kinnistu ja riigi
maa osa (riigi reservmaa
piiriettepanek nr AT
021211126) detailplaneeringu
kehtestamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
7 Kiili Vallavolikogu otsuse
9.11.2009 nr 74 “Esindajate
nimetamine Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogusse
(üldkoosolekule)” ja otsuse
9.11.2009 nr 75 “Esindajate
nimetamine Eesti Linnade Liidu
üldkoosolekule ja Eesti Linnade
Liidu volikogusse” muutmine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 8 Kiili
Vallavolikogu 10.12.2009 otsuse
nr 100 “Volituste andmine
liisingueseme väljaostu
eesõiguse võõrandamiseks
enampakkumise korras”
muumine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Haridus- ja kultuuriküsimused
22. detsember 2009
• Vallavalitsuse määrus nr 20
Kiili Gümnaasiumi õpilaste
vastuvõtmise, ühest koolist
teise ülemineku, kooli õpilaste
nimekirjast väljaarvamise
tingimused ja kord.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
1. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr

Kiili Leht 7
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744 Projekteerimistingimuste
määramine abihoone
projekteerimiseks, Lähtse küla
Kääri tee 33;
• Vallavalitsuse korraldus nr
745 Projekteerimistingimuste
määramine abihoone
projekteerimiseks, Lähtse küla
Kääri tee 42;
• Vallavalitsuse korraldus nr
746 Projekteerimistingimuste
määramine aiamaja
ümberprojekteerimiseks
elamuks, Luige alevik AÜ Kõivu
nr 1;
• Vallavalitsuse korraldus nr
747 Projekteerimistingimuste
määramine puurkaevu
projekteerimiseks, Lähtse küla
Jaani;
• Vallavalitsuse korraldus nr
748 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks,
Luige alevik Luna 24;
• Vallavalitsuse korraldus nr 749
Ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks, Luige
alevik Luna 65;
• Vallavalitsuse korraldus nr
750 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Lasteaia 0,4 kV
elektrivarustus);
• Vallavalitsuse korraldus nr
751 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Vahtra tänav);
• Vallavalitsuse korraldus nr752
Metsameeste kodu, Mareti
tänav T5 kinnistu ja Viimsi
metskond M 55 kinnistu osa
detailplaneeringu koostamise
algatamine.
8. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr
766 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu ja
abihoone projekteerimiseks,
Luige alevik, AÜ Mooni krunt
nr 6;
• Vallavalitsuse korraldus nr
767 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu ja
abihoone projekteerimiseks,
Arusta küla, Kivi;
• Vallavalitsuse korraldus nr
768 Projekteerimistingimuste
määramine Kasteheina
tn ja Viljandi mnt ristmiku
sidekapi elektrivarustuse
projekteerimiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 769
Ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks Luige
alevik, Tammetalu 14;
• Vallavalitsuse korraldus nr 770
Ehitusloa väljastamine ehitise
(abihoone) püstitamiseks, Luige
alevik Luna 65;
• Vallavalitsuse korraldus nr 771
Ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks, Luige
alevik Luna 142;
• Vallavalitsuse korraldus nr 772
Ehitusloa väljastamine ehitise
(abihoone) püstitamiseks
Sõmeru küla, Matsu;
• Vallavalitsuse korraldus nr 773
Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks,
Sõmeru küla, Matsu.
15. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr
780 Projekteerimistingimuste
määramine abihoone(te)
projekteerimiseks, Sausti küla
Kalamäe;
• Vallavalitsuse korraldus nr
781 Projekteerimistingimuste
määramine Lepiku
reoveepumpla elektrivarustuse
projekteerimiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr
782 Ehitusloa väljastamine
puurkaevu püstitamiseks,
Sõmeru küla Sepamäe;
• Vallavalitsuse korraldus nr
783 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Mikumetsa II kinnistu

elektrivarustus);
• Vallavalitsuse korraldus
nr 784 Mikomäe 5 kinnistu
detailplaneeringu koostamise
algatamine.
22. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr
800 Projekteerimistingimuste
määramine aiamaja ja abihoone
rekonstrueerimiseks, Luige
alevik Luna 45;
• Vallavalitsuse korraldus nr
801 Projekteerimistingimuste
määramine puurkaevu
projekteerimiseks, Piissoo küla
Preesioja;
• Vallavalitsuse korraldus nr 802
Ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks, Luige
alevik Küllus 11;
• Vallavalitsuse korraldus nr 803
Ehitusloa väljastamine ehitise
(abihoone) püstitamiseks,
Sausti küla Lepatriinu.
5. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 1
Ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks, Luige
alevik Kõivu 1.
12. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
3 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu
rekonstrueerimiseks
ning abihoone (garaazhi)
projekteerimiseks Sõgula küla,
Sõeru.
19. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
11 Projekteerimistingimuste
määramine aiamaja
ümberprojekteerimiseks
elamuks Luige alevik Kõivu AÜ
9;
• Vallavalitsuse korraldus nr 12
Ehitusloa väljastamine Mardi
kinnistu elektrivarustuse
püstitamiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr
13 Kasutusloa väljastamine
kaksikelamule Kangru alevik
Kullerkupu tn 6;
• Vallavalitsuse korraldus nr
14 Kääri tee 1 ja Kääri tee 3
kinnistu detailplaneeringu
koostamise algatamine;
• Vallavalitsuse korraldus
nr 15 Pärna IV kinnistu osa
detailplaneeringu koostamise
algatamine.
Sotsiaalküsimused
15. detsember 2009
• Vallavalitsuse määrus nr 19
Kiili valla eelarvest makstavate
täiendavate sotsiaaltoetuste
suuruse kinnitamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
1. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr 756
Katastriüksuste lähiaadressi
määramine;
• Vallavalitsuse korraldus nr
757 Tunnistada peremehetuks
ehitiseks Harjumaal, Kiili
vallas, Kiili alevis Kurna
tee 1, Kurna tee 3 ja Värava
katastriüksustega piirnev
asfaltplats;
• Vallavalitsuse korraldus nr
758 Tunnistada peremehetuks
ehitiseks Harjumaal,
Kiili vallas, Kiili alevis
vallamaja esine parkla koos
juurdepääsuteedega;
• Vallavalitsuse korraldus nr 759
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Kivi 3;
• Vallavalitsuse korraldus nr 760
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik Sangar 36;
• Vallavalitsuse korraldus nr 761

Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik Sangar 56;
• Vallavalitsuse korraldus nr 762
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Olta krunt nr 39;
• Vallavalitsuse korraldus nr 763
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Küllus 2;
• Vallavalitsuse korraldus nr 764
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik Tammetalu 5a.
8. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr 776
Katastriüksuste lähiaadressi
määramine;
• Vallavalitsuse määrus nr 18
Määrata Kiili vallas Mõisaküla
külas järgnevatele tänavatele
nimed: Mõisaküla tänav;
• Vallavalitsuse korraldus nr 777
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik, Uus-Vargamäe 10;
• Vallavalitsuse korraldus nr
778 Nõusoleku andmine
jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks, Luige alevik
Meremees-21.
15. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr 787
Õigusvastaselt võõrandatud
Allika A-110 maa tagastamine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 788
Katastriüksuste lähiaadressi
määramine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 789
Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine, Sepamäe tee;
• Vallavalitsuse korraldus nr 790
Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine, Kurna tee;
• Vallavalitsuse korraldus nr 791
Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine, Veski tänav;
• Vallavalitsuse korraldus nr 792
Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine, Tööstuse
tänav;
• Vallavalitsuse korraldus nr 793
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Side nr 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 794
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Mooni krunt nr 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 795
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik Luna 1;
• Vallavalitsuse korraldus nr 796
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik Sangar 42;
• Vallavalitsuse korraldus nr 797
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik Luna 10;
• Vallavalitsuse korraldus nr 798
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik Kaasik nr 2.
22. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus nr 807
Katastriüksuste lähiaadressi
määramine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 808
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Haldjas 36;
• Vallavalitsuse korraldus nr 809

Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Kõivu nr 15.
5. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse määrus nr
1 Kohanime määramine
– Määrata Kiili vallas Kiili
alevis järgnevatele tänavatele
nimed vastavalt juurdelisatud
skeemile järgmiselt: Lepa
tänav.
12. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse määrus nr
2 Kohanime määramine
– Määrata Kiili vallas Vaela
külas ja Kangru alevikus
järgnevatele tänavatele nimed:
Kangru tee. Määrata Kiili vallas
Kangru alevikus järgnevatele
tänavatele nimed: Kullerkupu
põik. Tunnistada kehtetuks
Kiili Vallavalitsuse 09.12.2008
määruse nr 24 “Kohanime
määramine” punkt 2;
• Vallavalitsuse korraldus nr 8
Katastriüksuste lähiaadressi
määramine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 9
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest
tähtajaline vabastamine, Luige
alevik AÜ Side krunt nr 17.
19. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 18
Katastriüksuste lähiaadressi
määramine.
Muud küsimused
8. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus
nr 779 Müüa OÜ’le Alu
Motors sõiduauto FORD
MONDEO TURNIER,
registreerimismärgiga 789ARP,
hinnaga 4000 (neli tuhat)
krooni pakkumises märgitud
tingimustel.
15. detsember 2009
• Vallavalitsuse korraldus
nr 799 Komisjoni
moodustamine kirjaliku avaliku
enampakkumise korras vara
võõrandamiseks.
5. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 2
Väljaande määramine Kiili valla
ametlike teadete avaldamiseks.
12. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
10 Volituse andmine valla
esindamiseks MTÜ Nelja Valla
Kogu juhatuses.
19. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
19 Anda Airi Mandre’le ja
Kiili Vallavalitsusele luba
avaliku noorteürituse “Kiili
Moeshow 2010 Nukumaja”
korraldamiseks Kalev Kiili
Spordihallis 23.jaanuaril 2010.
a. algusega kell 19:00, lõpuga
kell 23:00.
Raamatupidamisalased
küsimused
22. detsember 2009
• Vallavalitsuse määrus nr 21 Kiili
valla 2009.aasta lisaeelarve nr 1
kulude kinnitamine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 810
Sihtotstarbeliste vahendite
lülitamine Kiili valla 2009 aasta
eelarvesse;
• Vallavalitsuse korraldus nr 811
Haridusasutuste tegevuskulu
arvestusliku maksumuse
kinnitamine 2010 aastaks.

NB! Otsuste täistekstide ja
lisadega saab tutvuda Kiili
vallavalitsuses, Nabala tee 2a,
Kiili alev
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Kiili Leht

27. jaanuar, 2010

Peagi avab Kiili Maximas apteegi kõrval uksed uus
kiirsöögikoht

mis on rajatud kahe ettevõtliku Kiili valla naise poolt.
Selline mõte tekkis alles hiljuti ja juba detsembri lõpus saigi leping alla kirjutatud.
Uue söögikoha äriplaan on rajatud selle kaasaegsusele, kliendisõbralikkusele ja loomulikult heale toidule. Söögikohas pakutakse lisaks hamburgeritele ja friikartulitele
ka suppi ning värskeid saiakesi, nii on lõunale oodatud ümberkaudsetes ettevõtetes
töötajad. Menüüs on veel laste lemmikud viinerid friikartulitega, suu teeb magusaks
jäätisekokteil. Söögikoht on avatud iga päev kella 11-20.
Millal täpsemalt avamine toimub – jälgi reklaami söögikoha uksel!
Lõika kupong välja, sellega saad

Soodsalt
kuivtoidud
koertele, kassidele,
närilistele ja lindudele
koos kohaletoomisega
Kiili vallas!

Info:
www.rogeir.ee,
info@rogeir.ee
Telefonid
604 6217, 5656 0519

• Väikeehitus- ja
remonditööd;
• kaminad, pliidid, ahjud
ja nende remont;
• kanalisatsiooni- ja
elektritööd;
• kõik keevitustööd
• sõiduautode keevitus-,
plekitööd ja värvimine,
plaststangede remont;
• kabriolettsõidukite
katuste õmblemine;
• imesepistused – teie
ideede teostamine.
Aatemees OÜ
Tel 507 4924, 501 1573

KUULUTUSED
• Kaks vahvat pisikest tüdrukut
(6a ja 8k) Luige külas ootavad
külla toredat hoidjatädi paaril
korral nädalas mõneks tunniks.
Tasu kokkuleppel. Tel. 509 8381,
677 3585
• Kuivad küttepuud. Tel 5662 4838
• Müüa suvila Luige alevikus Energia AÜ (krundi suurus 1250 m2,
hinnaga 600 000 krooni). Info tel

648 5183
• Tööpakkumine! Pakutakse
tööd lillekasvatusega tegelevas
ettevõttes, töö on ajutine, märtsist
juunini.Tööotsija lühitutvustus
koos palgasooviga saata e-mailile
sepaviljad@hot.ee või postiga:
Sepa talu, Nabala küla, Kiili vald.
Parimatel võimalik saada tööd ka
pikemalt. Info tel 5393 7717. Aivar

Mentoripõhine e-õpe
Kutsume Teid osalema mentorpõhisel e-õppel, mille
käigus viiakse läbi tasuta ID-kaardi, digiallkirjastamise
ja e-teenuste kasutamise koolitus Kiili valla inimestele.
Koolitusel osalemise soovist palun teatada 5. veebruariks, Kiili Vallavalitsus tel 679 0260 või info@kiilivald.ee
Koolituse eesmärgiks on ettevõtete ja organisatsioonide
töötajate digitaalse kirjaoskuse arendamine ja seeläbi
kogu Eesti riigi efektiivsuse tõstmine.
Koolitus annab praktilised oskused digitaalallkirja ja
e-keskkonnas olevate teenuste turvaliseks kasutamiseks.
Õppemeetodiks on mentoripõhine e-õpe, mis baseerub
iseõppimisel arvutiklassis e-õppe vormis mentorkoolitaja kohapealse toe ja abiga. Selline õppemeetod on
paindlik nii sisu kui ka koolitustempo osas. Õpetatavaid
teemasid saab personaalselt valida lähtudes vajadustest
ja eelnevatest oskustest.

Permiso
Invest
Sinu partner
kasutusloa
taotlemisel.
Ehitise kasutusloa taotlemine
info@permiso.ee
Tel 512 9104
www.permiso.ee

avamisnädalal hamburgeri eine
ostuga kaasa tasuta jäätise!

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

Kuupäev Üritus
6.
Lumelinn, kell 11.00-17.00
Mälumäng Kiili Mnemo,
algus kell 16.00
15.-18. Lugemisaasta 2010 Kiili vallas.
Moto “Lugedes kasvab lugemisisu”.
Loeng “Raamatu tekkimise lugu”
19.
Noorte kodanikuaktiivsuse kampaania, esineb Chalice, kell 19.00
23.
12. kl õpilaste vastuvõtt
Vabariigi aastapäeva
tähistamine kell 19.00
24.
Suusaetapp Kangru Suusk
27.
Tantsu Workshop
28.

Tujutare peoõhtu kell 15.00
Kiili vallarahva sportmängud –
teatesuusatamine, lumerada

In memoriam

Marta
Raudijainen
24.12.1924-04.01.2010

Meie valda sündisid:
10. detsembril

Maik Ott Eber
Palju õnne, Anu ja Mihkel Eber!
10. detsembril

Kevin Treu
Palju õnne, Kristiina ja Turven
Treu!
12. detsembril

Suzi Jahnson
Palju õnne, Daire Freiberg ja
Jüri Jahnson!
12. detsembril

Hans Hugo Jahnson
Palju õnne, Daire Freiberg ja
Jüri Jahnson!
17. detsembril

Jonathan Kukk

Kiili valla ürituste ja sündmuste kalender,
veebruar

14.



Avamisnädalal saate
kasutada juuresolevat
kupongi , mille
esitamisel saab ostuga
kaasa tasuta jäätise!

Koht
Kiili Gümnaasiumi
esine plats
Kiili Rahvamaja

Palju õnne, Helen Suurman ja
Andreas Kukk!
17. detsembril

Mathias Kukk
Palju õnne, Helen Suurman ja
Andreas Kukk!
11. jaanuaril

Jonas Kaunispaik
Palju õnne, Eveli Kelk ja
Marko Kaunispaik!

Raamatukogu
Kiili Valla Noortekeskus
Vallavalitsus
Kiili Rahvamaja
Kangru alevik
Kiili spordihalli
aeroobikasaal
Kiili Rahvamaja
Kiili Nabala

In memoriam

Aado Purge
08.03.1957-17.12.2009

Sünnipäevad
veebruaris
90
89
87
85
82
80
80
77
77
75
75
75
75
70
70
70
65
65
60

Meeri Liiv
Salme Kiudsoo
Elise-Susanna Kolk
Õilme Uibo
Evald Annert
Asta Ilter
Olav Naano
Paul Laev
Laine Undritz
Adolf Lavonen
Ilmar Pruul
Aavo Roodla
Arved Salamäe
Alli Aalam
Luara Aleksejeva
Maie Muuli
Ülo Heli
Maeve Krampe
Mati Onno

13.02
07.02
04.02
15.02
25.02
04.02
14.02
09.02
08.02
08.02
14.02
05.02
07.02
03.02
19.02
10.02
12.02
11.02
28.02

