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Lumest, teedest ja
masinatest
z Eelmine talv oli üle
pika aja tõeliselt lumine, laste rõõmuks
ja autojuhtide kurvastuseks.
Kohalikke omavalitsusi võttis möödunud talv õhku ahmima, sest
keegi polnud arvestanud selliste
lumekoristustöödega ning see
mõjus laastavalt ka omavalitsuste
rahakotile.
Lisaks raha ülekulule ei saanud
jääda rahule lumekoristustööde kvaliteediga. Sellepärast otsustasime
käesoleval talihooajal lumetõrje töid
veidi teistmoodi korraldada.
Kõigepealt me jaotasime Kiili
valla kolmeks piirkonnaks, et lühendada aega, mis kuluks ühest kohast teise sõitmiseks. Samuti sõlmisime lumekoristuslepingu valla põhjapiirkonna haldamiseks suurema
ettevõttega (Üle OÜ), et tagada vajadusel piisava tehnika olemasolu.
Kiili alevit, Rätsepa ja Oti asumit
hooldab sama ettevõte (A.V.V Projekt OÜ), mis eelmiselgi aastal ning
lõunapiirkonnas toimetab omakandi
mees (Andrus Mäe), kes tunneb kohalikke olusid ja tähtsuse järjekorda
kõige paremini.
Monika ja Scarlet
Ei jäänud ilmataatki võlgu ja nii
algas talv sel aastal varem. Vähe sellest, et lund tuli pidevalt alla, kostitati meid ka lumetormidega, mis
vaatamata kaunitele nimedele
pöörasid arusaama põhjamaisest
kaunist talvest pea peale.
Pärast Monikat läks mõnes kohas
päev mööda enne kui liikuma saadi,
kuid pärast Scarletit toimus lumekoristus sujuvamalt ning siin tahakski
tänada valla elanikke mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest.
On tulnud mõned meilid ja kõned
tähelepanu juhtimiseks erinevatele

Mõne päeva pärast saab tõmmata
joone alla aastale 2010. See aasta
on olnud rikas sündmuste poolest
nii maailma mastaabis kui ka kohaliku mätta pealt vaadatuna. On
olnud nii õnnestumisi kui õnnetusi,
on olnud tõelist suve ja päris talve,
on toimunud selgeid eristumisi, mis
teinekord on toonud kaasa rohkem
emotsioone kui asi väärt on.
Praegu on aeg, kus saame vaadata tagasi möödunule, heita pilk endasse ning mõelda järgmisele aastale, uute soovide ja ootustega. Loodan, et kõik leiavad selleks aega, et
olla oma pere või sõprade keskel, et
aasta lõpetada soojade nootidega,
ka need, kellele võib-olla mööduv

aasta tõi rohkem muret kui rõõmu.
Soovin, et teil kõigil jätkuks usku,
lootust ja armastust nii aastavahetuseks kui ka sellele järgnevaks
argieluks. Uskuge endasse ja oma
tegemistesse, ärge kaotage lootust,
kui mõni asi ei lähe nii nagu oleks
pidanud, ja armastage oma lähedasi,
sest selle sära ei lase kurbusel ja õnnetusel ligi tulla. Leidke oma südamest päiksekillud, mis aitavad
valgustada teie teed läbi pimeda
talve ja säilitada tolerantsi erinevate
vaadete suhtes.
Nii saame koos teha aasta 2011
paremaks, kui oli mööduv aasta.
Austusega,
Teie vallavanem

Ardo Niinrele omistati aumärk
26. novembril, kodanikupäeval
andsid peaminister Andrus Ansip
ja siseminister Marko Pomerants
17 tublile kodanikule üle kodanikupäeva aumärgi.
Teiste seas pälvis tunnustuse ka
Kiili valla elanik, endine vallavanem
Ardo Niinre.
Ardo Niinre on olnud kauaaegne
haridusjuht ja eestvedaja peale Kiili

valla ka Raasiku ja Rae vallas. Ta on
tervisespordi arendaja, Aruküla terviseraja idee autor ja elluviija, Raasiku valla külaliikumise koordinaator, Rae valla ajalookonverentsi idee
autor ja algataja.
Niinre tegeleb aktiivselt koduloo
uurimisega. Ta on Kaitseliidu Harju
Maleva teenetemärgi kavaler.
Kiili Leht

Kiili rahvamaja kutsub!
29. detsembril algusega kell 20.00
Kõik teed peavad lumest puhtaks saama. Marko Tooming

kitsaskohtadele, mis on välja tulnud,
kuid need ei ole olnud tigedad, vaid
ennekõike kommenteerivad ja täpsustavad.
Head meelt valmistavad loomulikult need meilid, kus on palutud
tänada hea töö või kiire reageerimise
eest lumekoristajaid.
Teed saavad lahti
Kui alguses oli arusaamatusi, kas
siis mõne tee lahti lükkamise või
liiga kitsa sõiduraja suhtes, siis nüüd
peaks need olema ka lahendatud.
Oleme seda meelt, et vallaelanikud
peavad saama liikuda ning selle eest

peab hoolitsema vald, ehk ka metsateed saavad lahti lükatud. Järgmisel
aastal hakkame siiski vahet tegema,
kas inimene on valda registreeritud,
ja kas tee, mida hooldame, on ka
valla kasutusse antud.
Lõpetuseks tahan veel öelda, et
valla kodulehel on kõige värskem
info teede ja kontaktide kohta. Oleme kodulehel avaldanud lumekoristusfirmade kontaktisikute telefoninumbrid, et vallaelanikud saaksid
jagada informatsiooni, kui kuskil on
tee läbimatuks muutunud või halvasti lahti lükatud.
Valeri Kukk, vallavanem
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Aastalõpu peoõhtu
Piduliku meeleolu loovad:
• Kiili kammerkoor,
• Madis Arro – Eesti Talendi saate
finalist.
Õhtule lisavad hoogu särtsakad
“Fantasy” tantsijad.
Suurepärast tantsumuusikat
pakub ansambel “For You”.
Töötab baar.
Pääse 150.- / hinnas tervitusjook
ja suupiste. Kohtade tellimine:
tel.604 0344, 5596 9085

Vallavalitsus ootab Aasta Teo ettepanekuid
z Vallavalitsus ootab elanikelt ettepanekuid
“Kiili Aasta Tegu 2010” konkursile.
Mis on sinu hinnangul olulisim sündmus
või tegu, mis lõppeval aastal korda saadeti
– saada oma arvamus!
Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kuni 14.
jaanuarini e-mailile kiilileht@kiilivald.ee või
kirja teel aadressile Kiili vallavalitsus, Nabala
tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, 75401 Harjumaa;
märksõna “Aasta tegu”.
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Raamatukogu tänab
2010. aasta oli muuhulgas ka lugemisaasta. Paljude lugemisele
innustavate tegemiste kõrval oli
üks tähelepanuväärsemaid Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühingu
üleskutse kinkida oma kodukandi
raamatukogule üks väärtuslik raamat.
Nagu seisis üleskutses, on raamatu kinkimine heategu, millega
saab kogeda kinkimisrõõmu ja pakkuda paljudele teistele lugemismõnu. Kinkides raamatukogule, teeme
kingituse korraga paljudele. Head
teha tahtjaid ja andmisest rõõmu
tunda tahtjaid oli mitmeid. Kindlasti
ei tegutsenud kõik kinkijad üleskutsest lähtuvalt, vaid nad mõtlesid
niikuinii kohalikku raamatukogu
toetada.
Uusi, äsjailmunud või muid väärtuslikke raamatuid kinkinud inimesi
tahab raamatukogu tänada: Signe
Vedel, Ülli Aun, Liia Tammes, Merle
Paping, Peeter Vois, Johann Zeiger,
Kim Inno, Ivar Kallion, Salme Väljataga, Tõnis Prints, Maia Luus, Margit
Ubaleht.
Täname kõiki lugejaid ja raamatukogu kasutajaid, kes on meid sagedasti külastanud.
Raamatukogu tahab Teie kõigi
jaoks ka edaspidi alati oma väärtuslike kogudega olemas olla.
Edukat uut aastat!
Taie Saar, Kiili raamatukogu
juhataja

Sotsiaalnõustamise
telefon Abilaegas
Alates 2007. aasta algusest on
edukalt töötanud puuetega inimeste sotsiaalnõustamise telefon
Abilaegas, millele on lisandunud
nõustamine e-posti teel.
Abilaegas jätkab puuetega inimeste nõustamist ja nende probleemide lahendamisele kaasa aitamist ka tänavu. Seda tehakse MTÜ
Jumalalaegas, Tallinna Linna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu rahastamisel.
“Abilaeka näol on tegu eelkõige
puuetega inimestele ja nende lähedastele igapäevaselt vajaliku tugiteenusega, kus antakse helistajatele
praktilist nõu puude astmete ja rehabilitatsiooniga seonduvast, puude
iseärasustest, erinevate toetuste
taotlemisest, abivahenditest, tööhõivest, hariduse omandamisest, puuetega inimestega tegelevatest organisatsioonidest, rehabilitatsiooniasu
tustest ja paljust muust,“ rääkis
MTÜ Jumalalaegas juhatuse liige
Janar Vaik.
Abilaeka nõustaja Karin Leesmaa
lisab et aeg-ajalt küsitakse rohkem
infot töösuhetega seotud probleemide kohta – koondamisega seonduvalt, kuid valdavalt päritakse ikka
puude raskusastme taotlemise ja
vormide täitmise kohta.
“Informatsiooni saamise võimalusi on viimaste aastatega juurde
tulnud, kuid leidub ka neid inimesi,
kes mingil põhjusel ei surfa internetis,” nendib nõustaja.
Abilaeka telefonil saab oma küsimustele vastuseid iga tööpäeval kell
9:00-12:00. Abilaekale saab küsimusi esitada ööpäevaringselt e-posti
teel abilaegas@laegas.ee. E-kirjaga
saadetud küsimusele vastatakse hiljemalt järgneval tööpäeval.
Abilaeka telefon on 608 8860.

29. detsember 2010

Veemajandusprojekt Kiili
vallas jätkub ka uuel aastal
z Paljud inimesed
on tundnud huvi
veemajandusprojekti tegemistest.
Annan lühiülevaate
toimuvast.
Luige alevikus on juba valminud
võimas kaheastmeline pumbajaam
koos võimsa veetöötlemisega.
Pumpla valmimisega on tagatud ka
nõuetekohane tuletõrjevee varu.
Pumplat juhib kaasaegne automaatika, mida on võimalik jälgida ning
juhtida interneti teel.
Luige pumpla ehitus kestis üldjuhul sujuvalt, lepingujärgse tähtajaga. Ehitustöö käigus lammutati
vana pumpla. Hädavajalik seadmekogus koos elektri automaatikaga
jäeti kile alla kaetuks ning alustati
uue ehitust. Vesi, mida tarbijad enne
uuele pumplale ümberühendust tarbida said, oli küll nõuetele vastav,
kuid töötlemata toorvesi. Paraku
teist lahendust normaalse ehitustegevuse korraldamiseks ei olnud
võimalik kasutada.
Kui kogu planeeritu sujus normaalsuse piirides, siis nagu igal ehitusel, tekkisid ka selle ehituse käigus
väikesed viperused. Ehituse lõppjärgus tekkis ootamatu süsteemi ümberühenduse vajadus, mille tingis
elektrikatkestusest rikutud veepumba vahetus. Plaanivälist ümberühendust tundsid kõik Luige veekliendid
väga ebameeldiva kogemusena.
Vesi, mis pumba esmakäivitusel oli
puhas, määrdus ühtäkki mustaks.
Soovin siinkohal tänada kannatlikke
ning mõistvaid veekliente, kes teatades meile tekkinud probleemist,
hoidsid pahameelt tagasi. Plaaniväline ümberühendus pani Luige
veeklientide kannatuse tõeliselt
proovile. Vabandame tekkinud olukorra pärast.

Kiili KVH meeskond. Erakogu

Kiili asula veetöötluse ehitus on
kulgenud rahulikumalt. Vana pumpla töös hoidmine andis piiramatu
võimaluse Schöttli Keskkonnatehnika AS ehitajatele ehitustegevuse
planeerimiseks. Mitmesuguste asjaolude tõttu ehitati rekonstrueerimise asemel täiesti uus pumpla koos
uue reservuaariga.
Pisiviperusi esines ka Kiili pumpla
ehitamisel, kuid Kiili alevi veeklienti
need ei mõjutanud. Ümberühendus
uuele veepumplale toimus märkamatult. Heameel on teatada, et uus
ja võimas veetöötlus käivitati det-

sembri teisel nädalal. Veekvaliteedi
vahet peaks iga nõudlik Kiili veetarbija kindlasti märkama.
Kiili asula elanikel pole kindlasti
jäänud märkamatuks – pikad torud
koppadega tee ääres põllul. Asula
uute joogivee- ja kanalisatsioonitrassi
torude paigaldamisega tehti algust
oktoobris. Hankija õnneks pakkujad
ei vaidlustanud Kiili hanget selle
väiksema töömahu tõttu.
Luige aleviku toruehitusega loodame alustada uue aasta esimesel
kuul, kahjuks planeeritust peaaegu
pool aastat hiljem. Põhjuseks pole

muu, kui et Luige osa hange on pakkujate poolt vaidlustatud juba kahel
korral. Pakkujate vaide on põhjustanud hanke suur maksumus, mida
iga pakkunud ehitaja sooviks iga
hinna eest teostada. Riigihangete
seadusest tingitud toimingud ja nõuded ei võimalda varasemalt lepingut
sõlmida kui vaided on raugenud.
Kiili KVH töötajad annavad endast
parima, et vaided lõppeks lähiajal
ning käivitatud hanke teostus jõuaks
rahastuse aega mahutuda.
Toredat aastavahetust soovides,
Sergei Kivi

võistlusi vaatamas käivad, ütleks
vaid – ei kommentaari!
Aeroobikasaalis teeb väga tublit
tööd Kristi Pedaru, kelle juhtimisel
naised teisipäeviti ja neljapäeviti
(pilates+aeroobika) ennast veelgi
saledamaks treenivad. Jõusaali aga
ootaks rohkem kliente, selle täituvus
võiks parem olla (mainida tuleb veel
seda, et kooli ajal sisustavad oma
vaba aega seal koolilapsed – seega
täituvust nagu oleks).
Veel toimuvad esmaspäeviti ja
kolmapäeviti täiskasvanutele karate
treeningud Gunnar Richteri juhtimisel ning lauatennist saab mängida
samuti esmaspäeval ja kolmapäeval.
Spordisaal on välja müüdud 95%
(vabad ajad ainult reedeti: 17.3019.00 suur saal ja 20.30-22.00 1/3
saalist).
Kuna augustis sai uue ja ilusama

väljanägemise spordisaali põrand,
mis pani omakorda klientidele rangemad nõuded spordisaali sisenemisel, on need nõudmised klientide poolt hästi vastu võetud ning
koostöö on mõnus. Novembrikuu
käive oli spordihalli ajaloo rekordiliseim! Ka oktoober oli väga hea!
Kõige selle suure töö taga on
meie tubli personal eesotsas müügija teenindusjuhi Priit Lopatoga,
meie kaunid administraatorid Merike ja Hermeli ning koristajate tiim
eesotsas Heiliga. Kindlasti võiks parem läbisaamine olla Kiili Gümnaasiumiga.
Kiili Spordihall soovib kõikidele
klientidele häid jõule ning kõige
paremat uut aastat!
Kiili Spordihall on suletud 31.
detsembril ja 1. jaanuaril ning avatud 2. jaanuaril kell 15.00-21.00.
Kaupo Kütt

Aasta Kiili Spordihallis
Aasta hakkab lõppema ning Kiili
Spordihalli jaoks oli see küllaltki
edukas.
Spordihall pakub võimalusi erinevate spordialade harrastamiseks
– meie juures treenivad või võistlevad näiteks korvpallurid (Kiili SK –
Tallinna Kossuliiga; Kiili/KAM Personal – Tallinna Rahvaliiga), võrkpallurid (TTÜ/Kiili – Eesti meistrivõistlused I liiga; Kiili SK nais- ja
meeskond – Credit 24 rahvaliiga),
käsipallurid (AE Projekti Insener –
Eesti meistrivõistlused I liiga), jalgpallurid (Unibet/Nõmme Kalju –
Eesti meistrivõistlused saalijalgpallis
meistriliiga; Kiili SK – Eesti meistrivõistlused saalijalgpallis II liiga),
saalihokimängijad (Saku Fortuna
mees- ja naiskond – Eesti meistrivõistlused meistriliiga; SK Sinimäe
meeskond – Eesti meistrivõistlused
II liiga; Sparta Spordiselts naiskond

– Eesti meistrivõistlused meistriliiga).
Lisaks treenivad meil Kiili Sulgpalliklubi ja pesapalliklubi Kiili
Pantrid (Eesti meister 2010 ja Soome liiga III koht 2010).
Septembri lõpust kuni detsembri
keskpaigani (täpsemalt 28. september-19. detsember) on Kiili Spordihallis toimunud 40 spordivõistlust.
Lisaks on meil treeninguid pidanud
Eesti meeste saalihokikoondis ja
Eesti saalijalgpallikoondis! Päris
võimas!
Siinkohal on hea meelde tuletada
praeguse koalitsiooni valimiseelseid
kommentaare, et spordihall on mõttetult suur, aga kui vaadata praegu
erinevate spordialade harrastamise
hulka ja võistluste arvu, mida on
tunnustanud ka mitmed teiste
spordihallide juhid, ning kui juurde
lisada see pealtvaatajate hulk, kes

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.

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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Jaanuar
Rahvakoolis

Kiili Moeshow tuleb
taas jaanuaris

z Enne uude aastasse
astumist saab teha
väikese vahekokkuvõte esimese kolme
kuu tegemistest.
Selle aja jooksul sai Kiili Rahvakoolis
koolitust üle 60 õppuri. Avatud
olid inglise, vene ja soome keele
rühmad. Teadmisi sai omandada
ajaloo-, arvuti-, õigus- ja aiakoolis
ning homöopaatia kursustel.
Kõige populaarsemad kursused
on seni olnud inglise keel ja õiguskool. Kord-korralt tuleb kuulajaid
juurde ka ajalookooli. Kolmel teatrireisil osales kokku 123 teatrisõpra.
Etendusi käidi vaatamas Viljandis ja
Pärnus.
Kahjuks jõuavad riigi probleemid
ka Rahvakooli, mistõttu mitmed sügisesed registreerujad on pidanud
koolitustest erinevatel põhjustel
loobuma.
Uuel aastal on Rahvakoolis mõned asjad uut moodi. Keeleõpe pärast tööpäeva ei ole kindlasti lihtne
väljakutse. Nii otsustati inglise keelt
uuel aastal õppida senise kahe korra
asemel üks kord nädalas ja soome
keele õppijad võtavad natuke pikema koolivaheaja.
Vene keele rühma saame uuesti
avada vaid siis, kui leiame juurde
õppureid. Töö hakkaks toimuma üks
kord nädalas, kolmapäeviti kell 19.
• Inglise keele II kursus algab
12.01. kell 19 ruumis 253 ja toimub
kolmapäeviti.
• Soome keele II kursus algab
19.01. kell 18 ruumis 145 ja toimub
endiselt kolmapäeviti ja reedeti.
• 12.01. kell 19 Õiguskoolis: Perekonna- ja pärimisõigus. Koolitaja
Maret Hallikmaa. Hind 3,85 eurot.
• 19.01. kell 19 Aiakoolis_ Piirded ja hekid. Lehtpuud ja põõsad.
Koolitaja Ülle Michelson. Hind
12,80 eurot.
• 13.01. kell 19 Homöopaatia:
Köha ja nohu ravi. Koolitused toimuvad neljapäeviti. Koolitaja Krista
Koppel. Hind 9,60 eurot.
• 17.01. kell 19 Ajalookoolis:
Kiili ja Kiili piirkonna aarded. Koolitajad Ajaloo Instituudi numismaatikakogu hoidjad Mauri Kiudsoo ja
Ivar Lei-mus Hind 5,15 eurot.
• Arvutikool 10.01. ja 24.01. kell
18. Koolitaja Tiina Teder. Hind 6,40
eurot kord.
• Järgmine teatrireis toimub
veebruaris. Sõidame laupäeval, 19.
veebruaril Rakverre vaatama etendust “Oscar ja Roosamamma: kirjad
jumalale”.
Ootame uusi huvilisi koolitustele
ja ärge unustage, et kõikidele koolitustele on vajalik eelregistreerimine
rahvakool@kiili.edu.ee või kodulehel.
Kiili Lehe lugejatele soovime edasiviivat uudishimu ja rõõmu uutest
teadmistest 2011. aastal!
Kiili Rahvakool

Kui Sul on teema või idee,
millest peaks

Kiili Lehes

kindlasti kirjutama, anna
teada: marko@harjuelu.ee.

Kokkutulekul astus üles noortest muusikutest koosnev bluusibänd “BlueSmell”. Erakogu

Kunstide Kool
tähistas juubelit
z 11. detsembril leidis
Kiili rahvamajas aset
meeleolukas õhtu
– tähistati samas
majas tegutseva Kiili
Kunstide Kooli 20.
aastapäeva.
Kella kuueks kogunesid endised
ja praegused õpetajad, õpilased
ja kooli sõbrad saali, saamaks osa
kontsert-aktusest, mis oli üles ehitatud esinemisnumbritele, ajaloolistele
videolõikudele ning südamlikele
sõnavõttudele ja tänamistele.
Õhtu juhtideks olid Kaili Lass ja
Lauri Kivil, kes andsid ülevaate Kiili
Kunstide Kooli ajaloost läbi avastamisrõõmu pakkunud videosalvestiste
ja humoorikate tõsielulugude. Läbilõige tähtsamatest ajaloosündmustest andis aimu kooli asutamisest, algusaastatest, katuse vahetamiseks korraldatud talgute pidamisest ja paljudest teistest kooliga
seonduvatest värvikatest hetkedest.
Kontserdi peaesinejateks olid nii
vilistlased, praegused õpilased kui
endised ja praegused õpetajad. Nii
mõnigi vilistlane tõdes hiljem, et
pidi endiselt ületama oma lavahirmu. Hoolimata sellest kõlasid esitatud palad väga kaunilt. Lisaks muusikalistele etteastetele oli läbi terve
esimese korruse üles seatud näitus
endiste kunstiõpilaste töödest, kes
esitlesid nii kooliaegseid teoseid kui
ka hilisemal ajal tehtut.
Üldteada tõde on, et kool vajab
lisaks majale ka õpilasi ja õpetajaid.
Endiseid õpilasi oli kohale tulnud
meeldivalt palju, kuid kahetsusväär-

selt vähe oli külaliste hulgas endiseid õpetajaid. Ehk võib selle lugeda
samale ajale sattunud lumetorm
Monika “teeneks”.
Siinkohal võiks veelkord ära mainida kooli “vana kaardiväe”, kellest
paljud jäid kohale tulemata jätmise
tõttu kooli isiklikust tänust ilma: Tonio Tamra, Sirje Raadik, Antoniida
Kauber, Sirje Agan, Edith ja Märt
Mäe; kunstiõpetajaid Margit Kaseorg, Triin Aas, Epp Korp, Malle
Palm, Jaak Jõevee; tantsuõpetajaid
Grigori ja Maja Sondovicz, Kuno
Kütsen, Birgit Linnamäe, Madis Jääger, Raimo Rohi; muusikaõpetajaid
Toomas Sibul, Ingrid Novikova,
Piret Puusta, Kristjan Tralla, Aita
Sibul, Anu Pärn, Anu Liivsalu, Eve
Martjak, Kalle Koppel, Ain Agan,
Karin Rööp, Katrin Läll, Triin Jaago.
Samuti on kooli, õpilaste ja ka
lapsevanemate suure tänu ära teeninud kõik tänased õpetajad, endised ja praegused vallavanemad ja
volikogud, lapsevanemad ise ning
paljud teised kooli sõbrad. Tänutäheks jagati kunstiklassi õpilaste
poolt valmistatud kaunist keraamikat ning ilusaid soove.
Veel enne kontserdi lõppu oli kõigil kohalviibinutel võimalus õnnitleda kooli ja tänada meeldiva
õhtu eest. Kingitusi ja õnnitlusi tuli
nii raamatukogult kui Kiili Gümnaasiumilt. Vallavalitsuse eelarveväline toetus uue pianiino ostmiseks
oli koolile endale kindlasti meeldiv
üllatus.
Sõnavõttudest jäi kõlama mõte,
et Kiili valla lapsevanem peaks olema õnnelik, et meil on vallas selline
kool, mis teeb ära suure osa lapse
kodusest kasvatustööst. Samuti on
tore on tõdeda, et praegu kuulub

kooli nimekirja pea 200 õpilast ning
tundub, et huvi koolis õppimise
vastu on jätkuvalt väga kõrge. Mainimata ei saa jätta ka asjaolu, et Kiili
Kunstide Kooli õpilased on läbi aegade olnud edukad nii kunsti kui
muusika konkurssidel.
Kontsert-aktuse viimaste numbritena kõlas praegustest õpetajatest
koosnenud laulukoorilt kaks lugu ja
nemadki said oma tänuväärse töö
eest lilleõie ning saalist suure aplausi.
Peale konstert-aktust oli kõigil
võimalik väiksest saalist haarata
kohvi ja suupisteid, taaskohtuda vanade sõprade, tuttavate ja õpetajatega ning tutvuda majaga, mis on
kooli 20 tegevusaasta jooksul nii
mõnegi muutuse läbinud. Klassiruumides kerkisid esile kunsti- ja muusikatundidega seotud mälestused ja
leidsid aset südamlikud vestlused
õpetajatega.
Samal ajal sätiti all ümber saal, et
luua ruumi tantsuplatsile. Kell 21
astus lavale noortest muusikutest
koosnev bluusibänd “BlueSmell”.
Nagu eestlasele kohane, oli algul
tantsuplats päris tühi, hiljem aga
telliti bändilt lisalugusid, et saaks
veel jalga keerutada. Vahepeal liitus
laval bändiga ka Lauri Kivil, kes
täiendas lugusid trompetisoolodega.
Pidu saalis jätkus ka pärast bändi
lahkumist ning kestis varajaste hommikutundideni. Oleks raske öelda,
kumb õhtu osa oli parem – kontsertaktus või pidu – kokkutulek mõjus
ühtse harmoonilise tervikuna.
Edukat aastat ja tegutsemisrõõmu
kõikidele praegustele kunstide kooli
õpilastele ja õpetajatele!
Epp Vahtramäe, kunstiklassi
vilistlane

Moeshow toimub 29. jaanuaril ning
tänavuseks teemaks on “Loitsud,
mis enam ei kehti.”
Kiili Moeshow pileteid saab osta
Piletilevist. Piletite hinnad on kuni
10. jaanuarini eelmüügist õpilastele
35 krooni (2,24 eurot) ja täiskasvanutele 50 krooni (3,2 eurot). Alates 10. jaanuarist on piletihinnad
vastavalt 3,2 ja 4,8 eurot. Alla 6aastastele on üritus tasuta.
Kiili Moeshow žüriisse on lubanud tulla ka Victoria Kass (või tema
esindaja), kes tuleb värbama modelle. See, kui kaugele modell oma karjääris jõuda võib, on tema enda teha. Kui Victoriale jääb mõni modell
eriliselt meelde, on tal suured võimalused. Victoria Kass on Baltic Modelsi esindaja ja Carmen Kassi õde.
Kiili Moeshow teemad on tegelikult väga sügavamõttelised. Selle
aasta teema viitab sellele, kui inimene tunneb ennast iseenda vangina.
Teda vaevab koolistress või muu
probleem ja talle tundub, nagu
väljapääsu polekski.
Õpetussõnad, mida vanemad
räägivad, tunduvad tühised: neid ei
kuulata. Selle teema eesmärk on
lapsi mõtlema panna endast ja enda
muredest ning väljendama neid
enda kollektsiooni-kunsti kaudu. Me
loodame, et kõik avastavad, et igast
murest on siiski väljapääs.
Kiili Moeshow meeskond

Tantsuga talvesse
Juba kaheksandat talve detsembrikuus kohtuvad Kiili rahvamajas
tantsukollektiivid, kes kõik annavad endast parima,et sünniks suurepärane tantsuetendus.
Meie traditsioonilisel tantsupeol
on sümboolne nimi “Tantsuga talvesse”. Mis oleks toredam, kui külmas talves soojust saada nii kehasse
kui vaimu just tantsimisega. Tantsul
on võlujõud: ta ühendab inimesi,
kes armastavad tantsu, sõltumata
nende sünnimaast, rahvusest, erinevatest tantsustiilidest. Tants loob
meis ühtekuuluvuse tunde, tema
rütmid panevad kõiki kaasa liikuma.
Tänavuse tantsupeo kava pealkiri
oligi “Tants ühendab”. Näha sai nii
eesti kui vene rahvatantsu ja idamaadest pärit kõhutantsu.
Tantsisid Kiili tantsurühmad (juhendaja Triin Aas), Kurtna noorte
segarühm “Hellad tallad” (juhendaja
Eve Lutter), Saku kõhutantsutrupp
“Asmarah” (juhendaja Aili Reha) ja
Tallinnast vene noorte tantsuansambel “Neposedõ” (juhendaja Natalja Baranova).
Tõelist temperamenti, head koreograafiat ja säravat esinemist
kiirgas tantsuansamblist “Neposedõ”, kes pälvis ka publiku tormilise
aplausi. Omanäolise kaera-jaani
esitasid Saku kõhutantsijad. Just
nende tantsuversioon oli üle-eestilise kaera-jaani Euroopasse viimise
kampaania käigus pärjatud teise
kohaga kui üks omapärasemaid.
Kaera-jaani ühistantsimisega lõppes ka meie talvise tantsupeo kava.
Nii tantsijate kui ka publiku arvamus oli – väga hea pidu!
Antoniida Kauber

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

Toimub uus aednike
koolitus
z 17. jaanuaril algab
töötutele ja mittehõivatud Kiili elanikele aednik-haljastaja algkoolitus.
1. Aedniku kutse-eetika. Taimeriigi süstemaatiline ülesehitus.
2. Taimede ehitus ja arenemine.
3. Taimede nõuded kasvutingimuste suhtes.
4. Taimede väetamine. Taimehaigused ja taimekaitse.
5. Umbrohud. Muld, kasvusubstraadid. Multšid.
6. Taimede paljundamisviisid.
Seemnete külv, pikeerimine ja istutamine.
7. Köögiviljakultuurid.
8. Maitsetaimed ja suvelilled.
9. Puuvilja- ja marjakultuurid.
10. Tarbeaed koduaias.
11. Istutusalade ja murude hooldamine.
Kokku toimub koolitus 12 korda,
5 tundi korraga, esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval. Peale koolitust toimub praktika aiandites ja
parimatel on töölesaamise võimalus.
Koolituse ja praktika ajal makstakse
stipendiumit ja sõidutoetust. Kohtade arv grupis piiratud.
Eesti keele kursus vene keelt
kõnelevale elanikkonnale
Töötutele ja tööl olevatele inimestele, kelle töökoht on ohustatud
seoses eesti keele mittetundmisega,
alustame jaanuarist 2011 uut keelekooli.
Eesti keele kursus on mõeldud
vene keelt emakeelena kõnelevatele
inimestele, kes soovivad eesti keele
õppimisega algust teha. Õpetaja
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Hansaplanti keskus
– aiakultuuri
maaletooja Eestis
z Kangru teel asuv
aianduskeskus on
tuntud paik aiandushuviliste seas
üle Eesti.

Mari-Liis sai tööle Kiili valla aiandusettevõttesse pärast koolituse läbimist. Marko Tooming

Tatjana Zhaivoronskaja. Koolitus
toimub õhtuti algusega 17.00.
Kui tekkis huvi ja soov osaleda
koolitusel, siis palume kindlasti
ühendust võtta.
REGISTREERUMINE: a.perv@
hot.ee või Andra Perv 5694 9272.
Lisainfo: www.kiilivald.ee.
Koolitused toimuvad Kiili vallamajas kodukambri ruumides.

1997. aastal samas paigas tegevust
alustanud ettevõte on arenenud
aastatega kvaliteedimärgiks, mida
teised üritavad kopeerida.
“Enne meid aianduskeskust kui
sellist Eesti polnud,” ütleb keskuse
juhataja Hanka Uleksin. “Me oleme
aiakultuuri maaletoojad Eestis.”
Tänasel päeval tundub sõna
aianduskeskus meie jaoks loomulik
– me teame, mida oodata, kui sinna
sisse astume. Ometi pole taoliste
keskuste ajalugu Eestis kuigi pikk.
“Kuus aastat tagasi ehitasime
kaks uut kasvuhoonet, mis juba andsid väikese aianduskeskuse mõõdu.
Peahoone ehitasime kolm aastat
tagasi kasvuhoonete külge,” meenutab Uleksin. “Laienesime aianduskeskuseks, nagu seda mujal maailmas tuntakse.”
Enne uue hoone valmimist oli
Hansplantil kaks kasvuhoonet põllu
peal. Peahoone ehitamiseks tuli
otsida ehitajat väljaspool Eestit, sest
siinsetel ehitusmeestel puudus oskus
nii spetsiifilist hoonet ehitada. Ehitaja leiti lõpuks Hollandist.
“Aianduskeskuse puhul on iga
detail väga oluline,” lausub Uleksin.
“Hoone on ehitatud nii, et ta reageerib igale kliimamuutusele, eriti oluline on see näiteks troopiliste taimede puhul.”
Mis on aiakultuur?
Hansaplant alustas 13 aastat
tagasi kahe mehe – Indrek Naudi ja
Mihkel Saare – eestvõttel taimekasvatuse ja -aretusega. Tollal käis asi
nii, et ostja tuli oma taimele põllule
labidaga järele.
“Varem oligi Eestis sedasi, et
aianduskultuur polnud tarbijale
suunatud,” ütleb Hanka Uleksin.
“Ega see kultuur pole siiani eestlaseni täiesti jõudnud.”
Uleksin lisab, et aianduse eestlaseni toomine on olnud pikk tee, kuid
Euroopa tasemeni jõudmine võtab
veel aega.
Kuid mis on aianduskultuur?
“Aiandus tähendab kõike, mis on
seotud koduga,” laiendab Uleksin
arusaama. “Meilt leiab asju kõikjale
koju, ka näiteks rõdule või terrassile.”
Aianduskeskus pole ei aiand ega
tavaline ostukeskus. “Aiandist eristab meid see, et siin on tegu rohkem
meeleolu ja stiiliga ning et inimene
saab ühest kohast kõik kätte,”
lausub Hansaplanti juhataja. “Suurest ostukeskusest erineme suhtlemisvõimalusega, me pakume inimesele ka teadmist, ta saab teenindajaga rääkida ja küsimusi esitada.”
Vanematelt noorematele
Teenindajad on Hansaplantis
kõik aiandusharidusega. Kui tekib
küsimus, miks taim äkki krussi
tõmbus, tuleb vaid minna aiandus-

Hansplanti aianduskeskuse juhataja Hanka Uleksin aastalõpu hiti – kuusepuude kõrval. Tänavu on kuuskede müük eriti hästi läinud. Marko Tooming

keskusesse ning küsida.
Igaüks, kes keskusesse tuleb, vajab personaalset nõustamist. Küsimused on erinevad. “Meil on kindel
klient, kes nõuab teenust,” selgitab
Uleksin. “Kui inimene tuleb küsimusega, on tal kindel soov vastust saada.”
Kui varem oli aiandus vanemate
inimeste hobi, siis üha rohkem tekib
noori, kes on asjast huvitatud. Näiteks tuleb noor paarike ning soovib
osta taimi, mis lageda peal elamist
tuulte eest varjaks. “Või tullakse ja
küsitakse taime, mille eest ei pea
üldse hoolt kandma,” muigab keskuse juhataja.
Pidevalt arenemas
Et eestlaseni pole aiandus täiesti
jõudnud, näitab ka arvamus, et
aednik on naisterahvas. Seetõttu on
ka meesaednikest väga suur puudus
näiteks puukoolides, kus töö on füü-

siliselt nõudlik.
Kuigi Hansaplant on saavutanud
oma klientide seas hea maine, arenetakse pidevalt edasi. Viimane
ettevõtmine oli kohviku rajamine
aianduskeskusesse. Lähiajal loodetakse seal pakkuma hakata ka lõunasööki.
“Tahame pakkuda siin maailma
parimat kohvi ja saiakesi,” ütleb
Hanka Uleksin.
Kuivõrd aiandus põhineb tema
sõnul emotsioonil, nuputatakse
pidevalt, mida uut ja huvitavat
kliendile pakkuda. Edukat mõttetööd iseloomustab fakt, et klientuur
on pidevalt kasvanud, ka masu ajal.
“Meie eelis siin suurtest teedel
eemal on, et oleme säilitanud loodusläheduse,” ütleb Uleksin. “Mida
rohkem kaob inimesel kontakt maaga, seda rohkem tulevad nad meie
juurde värsket õhku hingama.”
Marko Tooming
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Kõik on vastuvõtuks valmis. 2x erakogu

Rühmatöö pakub põnevust nii eestlastele, soomlastele kui slovakkidele.

Kiili kool osaleb Comeniuse
koolide koostööprojektis
z 17.-21. november oli
Kiili Gümnaasiumi
jaoks meeldejäävad
päevad.
Ja mitte ainult kooli jaoks – toimunud ettevõtmisest said ühel või
teisel moel osa paljud Kiili valla
inimesed ja asutused. Kiili Gümnaasium võõrustas külalisi Soomest ja
Slovakkiast.
Kogu üritus leiab aset tänu Elukestva õppe programmi toetusele.
2008. aasta kevadtalvel teeb
Askola kooli juhataja Kiili kooli direktorile Mihkel Rebasele ettepaneku koostööks, mis võimaldaks sõprusvaldade noortele ühist tegevust.
Sihiks seatakse keskkonnateemalise
ühisprojekti koostamine.
Soome ja Eesti õpetajate esimene
silmast-silma kohtumine leiab aset
2008. aasta varakevadel Kiili Gümnaasiumis. Kolmandaks partneriks
saab juba varem Askola kooliga
koostööd teinud Stredna kool Slovakkias.
2008. a. novembris toimub projekti ettevalmistav kontaktseminar
Slovakkias. Seminari käigus täpsustame projekti teema ja planeerime
tegevused.
Projekti koordinaatoriks saab
Soome (õp. Samuli Hanski), teiseks
partneriks Slovakkia (õp. Zdenka
Vrablova), kolmandaks partneriks
Eesti (õp. Lembi Kivil).
2009. aasta veebruaris esitavad
kolm osapoolt Comeniuse projektitaotluse oma riigi sihtasutusele
Archimedes. Juulis toimub otsustamine. Vastus on küll edasisele koostööle julgustav, kuid rahalise toetuse
osas siiski eitav.
September-detsember 2009 toimub projekti täiendamine ja parandamine. Koostöö tulemusel valmib
uus versioon, mis esitatakse veebruaris 2010 taas sihtasutusele Archimedes hindamiseks.
Püsivus viis sihile
Kuigi taotlusi koguneb tunduvalt
rohkem kui eelmisel aastal, saabub
30. juunil 2010 rõõmustav sõnum –
Kiili Gümnaasiumi osalemine koolide koostööprojektis “Focus on
Water” on saanud kinnituse rahalise
toetuse saamiseks.

Projektiperiood algab 1. augustil
ja kestab kuni 31. juulini 2012. Selle
kinnituseks sõlmivad Sihtasutus
Archimedes, Hariduskoostöö keskus
ja Kiili Gümnaasium lepingu toetuse
kasutamise korra kohta.
Käesoleva õppeaasta septembris
algas tõsine töö.
Õpilased tutvusid projektiga esialgu ainetundides. Arutelude käigus
kujunes välja projektist huvituv tuumik, kuhu kuulusid peamiselt 11.
klassi aktiivsemad õpilased.
Mõttetalguid peavad ka õpetajad
– bioloogia- ja geograafiaõpetajat
ootab ees eelkõige tööde planeerimine ja sisuline juhendamine, kunstiõpetajate ülesandeks saab veeteemaliste posterite tegemisel abiks
olla. Palju lisatööd sai arvutiõpetaja,
kelle juhendamisel loodi kooli
kodulehele projekti blogi.
Kuna projekti töökeel on inglise
keel, siis on kaasa haaratud ka võõrkeelte õpetajad, et õpilaste koostatud artiklid ja ettekanded ikka veatud oleksid.

Vastavalt kokkuleppele jäi esimese kohtumise korraldamine Kiili
Gümnaasiumile.

Luubi all on vesi
Projektil on mitu eesmärki – nagu
nimigi ütleb, on läbivaks teemaks
vesi kui elu võtme-element. Esimeseks ülesandeks on tutvustada partneritele oma maa veevarusid ja veekasutuse traditsioone. Nii Soome,
Eesti kui Slovakkia õpilased kirjutasid veeteemalisi artikleid. Oktoobri
lõpuks koondati need Slovakkias
väljaantavasse projekti veebiajakirja.
Eestist lähetasid oma artikli Slovakkiasse Liisa Aadussoo, Eva Mõtshärg
ja Heikki Lett.
Samal ajal püüdsid põhikooli
õpilased oma mõtteid vee tähtsusest
väljendada kunstitundides. Valmis
palju toredaid joonistusi, millest
hiljem koostati meeleolukas näitus.
Gümnaasiumiõpilaste mõtted vee
tähtsusest leidsid kajastamist mitmes õnnestunud posteris.
Projekti teiseks väga oluliseks
eesmärgiks on pakkuda nii õpilastele
kui õpetajatele võimalusi luua uusi
kontakte, osaleda ja areneda rahvusvahelises koostöös, anda võimalus võõrkeele praktiseerimiseks,
tutvustada oma maad ja traditsioone
külalistele ning näha oma silmaga,
kuidas elatakse mujal.
See tähendab, et eelseisva kahe
aasta jooksul peab leidma aset kolm
projektikohtumist.

Kõige töökam päev
Neljapäev, 18. november oli
osalejate jaoks tõeliselt töine päev.
Hommik algas osalejate ja külaliste
registreerimisega, kus igaüks sai
rinda Frank Westholmi poolt
kujundatud nimekaardi. See detail
lisas üritusele ametlikkust ja oli
samas väga praktiline. Sekretäritööd
harjutasid 9. klassi neiud Agnes
Vaino, Marita Pirnipuu ja MaarjaLiis Viljak, kes jagasid osalejatele
edasiseks tööks vajalikke materjale.
Nende koostatud oli ka osalevaid
riike tutvustav seinaleht.
Soojenduseks võeti Eneli Otsa
juhtimisel ette koolimaja tutvustav
ringkäik. Uudistamist oli palju, tehti
fotosid, sõbruneti. Veidi enne kella
10 koguneti auditooriumi. Avasõnad
ütles Kiili Gümnaasiumi direktor
Mihkel Rebane. Korraldajad olid
väga rõõmsad, et Kiili vallavanem
Valeri Kukk võttis vastu kutse osaleda rahvusvahelise Comeniuse projekti avakoosolekul.
Päeva juhtimine oli usaldatud
abiturientide kätte – Sander Kroon
ja Heikki Lett ei vedanud alt.
Ettekannetega tegid algust Kiili
Gümnaasiumi õpilased. Huvitavaid
fakte Eesti ja tema inimeste kohta
esitas Heikki Lett. Karstinähtusest ja
Kiili valla veeprobleemidest rääkisid

Kiili võõrustas külalisi
Ootasime külla 2 õpetajat ja 4
õpilast Soomest ning 3 õpetajat ja 5
õpilast Slovakkiast. Õpetajad elasid
hotellis Dzingel, õpilased aga olid
majutatud eesti õpilaste kodudesse.
Siinkohal tahan südamest tänada
kõiki peresid, kes olid nii vastutulelikud ja jagasid oma kodusoojust
kaugete külalistega.
Esimesena jõudsid lennukiga
lõunaks pärale slovakid, kes olid
reisi alustanud juba varahommikul.
Soomlaste laev jõudis sadamasse
õhtuks. Eesti õpilased olid uusi sõpru kenasti vastu võtmas. Siinkohal
suurim tänu Kiili vallavalitsusele,
tänu kellele saime nende päevade
kestel kasutada valla bussi, ja bussijuht Arved Vainile, kes oli alati
kokkulepitud ajal kokkulepitud
kohas, ning Urve Valdnale, tänu
kellele kogu logistika paika sai.

Eeva Vahtramäe ja Sirli Luup. Laura
Kelly Lumi tegi ettekande Eesti soodest ja Mihkel Kork tutvustas Tallinna veekasutust keskajast tänapäevani.
Järgmisena saime jälgida Soome
õpilaste esitlusi. Jare ja Joel Järvinen ning Anna Snirvi ja Milja Laurila
tutvustasid Soomet ja sealset veekasutust.
Et kuulajad ikka erksad püsiksid
ning energiapuuduse all ei kannataks, liikusid publiku seas ringi kommikotid, mis kiiresti tühjenesid.
Viimasena kuulasime slovakkide
ettekandeid. Róbert Cápa, Gábor
Heiszki, Tamás Hervay, Tibor Répási
ja Anita Vidová tutvustasid Slovakkia riiki ja oma kooli. Veeteemaline
ettekanne tõi esile pigem ülemaailmseid probleeme, millel kandepind oli
tunduvalt laiem kui oma riik.
Seminari publik jälgis ettekandeid hoolega, sest iga osaline pidi
täitma töölehe, vastama küsimustele
ja andma hinnangu. Parimaks valiti
Eestimaad tutvustav Heikki Letti
esitlus. Vaheajal hinnati vee-teemalisi postereid. Esikoha võitis
Slovaki tüdruku Anita Vidova töö.
Nalja sai ka ...
Töökoosoleku teine pool oli vabamas vormis ja toimus kooli kunstiklassis.
Esimene ülesanne võimaldas end
proovile panna vee poolt tekitatud
erinevate helide mõistatamises. Oli
kohest äratundmisrõõmu ja hilisemat üllatusmomenti. Sulinate-vulinate-solinate-mühinate-kohinatesabinate lõpuks kõlas kaunis Händeli Veemuusika.
Edasi moodustati rühmad põhimõttel, et sellesse kuuluks nii eestlasi, slovakke kui soomlasi ja asuti
vastama viktoriiniküsimustele, mis
olid koostatud veebiajakirjas varem
avaldatud artiklite alusel. Samal ajal
asuti ka fantaasiaülesande kallale,
mille käigus pidi iga rühm kujutlusvõime ning isevärki materjalide piires tekitama midagi põnevat ja sisukat. Selle ülesandega juhtus nii, et
algul ei saanud hästi vedama, aga
pärast ei saanud mõni rühm enam
pidama.
Rühmatööde küsimuste koostamise eest suur tänu: Ketlyn Triik,
Heikki Lett, Eva Mõtshärg, Anneken
Alus, Ole Loigu.
Jäi veel kätte anda auhinnad pa-

rimatele, kiirematele, taibukamatele.
Kogu projektipere sõi ühiselt
koolilõunat. Suur tänu köögirahvale
maitsva toidu eest!
Ringkäik vallas
Esimene külaskäik oli vallamajja.
Vallavanem Valeri Kukk vastas külaliste küsimustele valla ja kohaliku
hariduselu ajaloo kohta. Räägiti
kiiretest muutustest kaasajal ja
tuleviku väljavaadetest linnalähedase omavalitsusena.
Järgmisena jalutasime läbi lörtsise lume Kiili Kunstide Kooli, kus
tervitas meid kooli direktor Lauri
Kivil. Sellesse kooli tuleb iga laps
vabast tahtest ja vabast ajast. Sooja
aplausi teenisid ära väikesed laululapsed, kes õpetaja Kaili Lassi juhendamisel külalisi mitme lauluga
tervitasid.
Seejärel tegime valla bussiga
väikese ringsõidu läbi Sausti mõisa
maade, Luige ja Kangru elurajoonide. Peatusime Hansaplantis, kus
sädelev talvemeeleolu pikendas
napiks jäänud päevavalgust ja nii
mõnigi külaline valis siit endale
kauni kingituse koju kaasa.
Kiili lasteaia juhataja Maibi Rikker tegi ekskursiooni majas, mis
paljudele muinasjutuline näib. Suurtes poistes tekitas erilist elevust miniatuurne sisustus. Mudilased on
vist külalistega harjunud – rõõmsalt
jätkati laulu- ja võimlemistundi.
Ongi kätte jõudnud teise päeva
õhtu. Õpilased veedavad selle ühiselt koolimajas, kus on võimalusi nii
sportimiseks kui keha kinnitamiseks.
Õpetajaid ootas gümnaasiumi
teabekeskuses ees tõsine töökoosolek. Tass kuuma teed kosutuseks ja
projekti koordinaator Samuli Hanski
Soomest võttis ohjad enda kätte.
Analüüsiti toimunut, täpsustati edasisi plaane ja lepiti kokku projektikoosolekule hinnangu andmise vormis.
Pikk, töörohke, kuid igati kordaläinud päev vääris lahedat maandust. Paar kilomeetrit pimedat lumist külateed ja meid ootas külalislahke eesti kodu. Õpetaja Katrin
Soima kodus lasime hea maitsta
lihtsal kodutoidul, sõime kringlit ja
ühiseks valikuks joogikaardilt sai
pärnaõietee.
Järgneb
Lembi Kivil
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Pantrid mängisid
Soome noortega!

Kiili SK pidas traditsioonilist
aastalõputurniiri

19. detsembril mängisid Kiili
Pantrite noored Helsingi Pallomylly
hallis Soome noortega ning võitsid Soome noorte võistkonda tulemusega 15:4.
Soome noortel on talvisteks
tingimusteks väga head treenimisvõimalused, kui vaadata just seda
Pallomylly halli, mis on kunstmurukattega, valgusküllane ning neil on
isegi olemas hallis löögipuur, kus
saab harjutada spetsiaalselt lööki
ning mis on võrguga ümbritsetud ja
väga turvaline.
Kiili Pantritel alustas söötmist
Kristjan Ojasaar. Reeglites oli varem
kokku lepitud, et iga söötja söödab
2 vooru. Kui ründes olev võistkond
toob koju 5 punkti, toimub koheselt
vahetus ja väljakul olevad kaitsjad
tulevad lööma, et ei toimuks ühepoolselt mängu. Kristjan viskas oma
strike out`id kiiresti kahes voorus ja
Pantrid läksid juhtima 10:0.
Pärast seda tuli söötma Riivo
Rohi, kes jätkas Kristjani eeltööd ja
sai söötja kohustes hästi hakkama.
Neljanda vooru alguses sai oma
esimese pitcheri kogemuse 8-aastane Aleks Kris.
Soomlased tegid seisuks 15:4.

z 18. detsembril toimus Kiili spordihallis spordiklubi poolt
korraldatud aastalõputurniir.

Mängu lõpetas söötmisel Riivo Rohi,
kes vahetas Aleksi söötja kohalt
välja neljandas voorus, põhjusega,
et anda vastasele rohkem õigeid
sööte ja võimalust lüüa palli väljakule.
Üldkokkuvõtteks võib öelda: oli
väga hea sõpruskohtumine. Soomlased on tublid, arvestades nende
vähest mängukogemust ja treenitust.
Järgmine sõpruskohtumine soome
noortega toimub Tallinnas Männiku
spordihallis 6 veebruaril, algusega
kell 11.30.
Kiili Pantrite noortevõistkonnas
mängisid Kristjan Ojasaar (pitcher),
Kevin Kiil (catcher), Ergo Rohi (1
base), Haron Sepper (2 base), Riivo
Rohi (short stop), Robert Hanga (3
base), Kairo Arna (center field),
Aleks Kris Koppel (left field), Kento
Fujimoto (right field), Kai Tiede.
Kõik Pantrid külastasid pärast mängu Leikkiloala mängupõrgut Helsingis ja nautisid seda täiega!
Pantrid valmistuvad nüüd kahepäevaseks aastalõputurniiriks Vilniuses (Vilniuse Cup 2010), millest
võtab osa 12 võistkonda Ida-Euroopast.
Tauno Koppel

Kui eelmisel aastal mängiti aasta
viimasel turniiril saalihokit, siis
tänavu toimus sportlik jõukatsumine
võrkpallis. Kokku osales turniiril
30 Kiili spordihinge, kokku saime
5 võistkonda. Esindatud olid jalgpallurid, korvpallurid, veteranid
ning loomulikult võrkpallurid.
Turniir mängiti segavõistkondades, võistkonnad koostati nii, et
igas võistkonnas oli läbilõige eelpool
nimetatud spordialade esindajatest.
Kuna igas võistkonnas oli ka vähemalt üks naine, siis said võistkonnad
sellised ilusad nimed nagu MariMai, Marit, Kätlin, Andra ja Merje.
Nii nagu igale korralikule turniirile
kohane, selgitasime välja ka paremusjärjestuse, aga kokkuvõttes
võitis ikkagi sport!
Kiili spordiklubi soovib kõigile
saavutusterohket uut aastat!

Aastalõpu võrkpalliturniir. Erakogu

SPORDIUUDISED
Jalgpall
Eesti Jalgpalliliidu pidulikul hooaja
lõpetamisel Salme kultuurikeskuses
20. novembril kuulutati lisaks aasta
parima mees- ja naisjalgpallurile
välja ka edukamad erinevates kategooriates. Ka Kiili SK jalgpallimeeskonna esindaja kutsuti pidulikult
lavale (koos Aivar Pohlaku kommentaaridega), et vastu võtta Rahvaliiga
oma tsooni võitjale määratud karikas.
Eesti 2010/2011 a. saalijalgpalli
meistrivõistlustel II liigas lääne piirkonnas pidas oma järjekordsed
mängud Kiili SK meeskond. 21. novembril mängiti Kiilis JK Jalgpallihaigla meeskonnaga. Mänguks eriti
ei läinudki, Kiili oli vastasest igati
üle. Poolaeg võideti 8:2, kogu mäng
18:5! Pigem käis kõva lahing meeste
endi vahel, et kes lööb vastastele
rohkem väravaid.
Võitjana väljus Sven Haas – 4 väravat, 2.-5. kohta jagasid võrdselt
Sander Saar, Tauno Koppel, Silver
Uudelt ja Kevin Arike – 3 väravat ja
ühe värava lõid Ergo Teino ja Ott
Kohjus. Tubli töö, mehed! Ka seekord ei pääsetud ilma kollaste kaartideta – Anti ja Tauno. Suured tänud
ka pealtvaatajatele, neid hakkab
üha rohkem vaatamas käima – seekord vaatas mängu 62 (!) pealtvaatajat. Tänud!
Seejärel tehti kiirvisiit Saaremaale, kus 27. novembril mängiti Kuressaare Spordikeskuses (mängu jälgis
36 pealtvaatajat) Saaremaa JK
Aameraasiga. Esimene poolaeg lõppes mõlemapoolsetele võimalustele
vaatamata 0:0, teisel poolajal aga
hakkas Kiili SK surve lõpuks vilja
kandma ja lõppskoor tuli numbritega 6:0! Sander Saar ja Kevin Arike
lõid 2 ning Silver Uudelt ja Ergo
Teino 1 värava. Lisaks muidugi kollased kaardid – Ergo ja Sander. Hästi
mängitud, mehed!
12. detsembril mängiti koduplatsil alagrupi liidri Sparta Balticwater
meeskonnaga, kes on välja ütelnud,
et nende ainuke eesmärk on teise
liiga võit ja esiliigasse pääsemine.

Mäng algas nagu ikka – Kiili kaitseb
ja kui võimalus tuleb, nõelab kiirrünnakutega. Esimesel poolajal see
taktika õigustas, juhtisime 4:0.
Poolaja lõpus aga teenis Kevin Arike
teise kollase kaardi, ehk punase ja
mängust eemaldamine, vastane realiseeris ka sellele järgnenud 10 m.
penalti ja poolajaks seis seega 4:1
Kiili SK-le. Kahju, oli ju teada , et
meil vead täis ja poolaeg kohe-kohe
lõppemas.
Teine poolaeg aga kuulus 4:1
Spartale (teine poolaeg Kiili poolelt
nagu Hitchcocki õudusfilm), meil
hakkas olulist rolli mängima ka väsimus. Juhtisime veel 5:3, viigivärava
lõid vastased 2 minutit enne lõpuvilet. Hea, et niigi läks! Lõppskoor
5:5. Väravalööjad: Sven Haas – 2 väravat; Silver Uudelt; Kevin Arike ja
Ergo Teino üks värav. Aga jällegi,
kummardus fännidele! Seekord jälgis mängu 60 pealtvaatajat (samal
ajal saalijalgpalli Balti liiga mängul
Lätis Ogres vaatas Eesti ja Leedu
kohtumist 50 pealtvaatajat!) Kollase
kaardi said lisaks Kevinile ka Sven ja
Ergo.
Laupäev, 18. detsember oli jälle
korralik tööpäev, Kiili SK osales traditsioonilisel Jalgpalliliidu korraldatud Aastalõputurniiril Kalevi
spordihallis, kus Rahvaliiga turniiril
võideti oma alagrupp: B-alagrupis
kaotati esimeses mängus Saaremaa
võistkonnale FC Taritu 0:1; teises
mängus võideti aga JK Puhja 2:1
(väravad Ott Kohjus ja Aivo Kuusmaa) ning kolmandas otsustavas
mängus (kuna JK Puhja võitis 8 sek.
enne mängu lõppu löödud väravast
FC Taritu 1:0, pidime võitma vastast
5 väravaga) võitsime Askele võistkonna 7:1 (supermängu teinud Sander Saar lõi koguni 4 väravat – üks
ilusam kui teine, Ott Kohjus 2 väravat (hea mäng) ja Remi Lott ühe
värava).
Kuna kolm võistkonda kogusid
võrdselt 6 p, tuli Kiili SK tänu paremale väravate vahele alagrupi võitjaks – loomulikult – ja läks poolfinaalis kokku SK Roosu / Osula
meeskonnaga. Mäng lõppes 0:0.

Järgnenud penaltide löömise võitsid
aga kahjuks vastased 3:2 ja 3.-4.
koha mängus kaotati JK Taeblale
1:3 (värav Indrek Kuldva). Seega 4.
koht. Üks auhind siiski Kiili tuli –
nimelt Sander Saar pälvis Rahvaliiga
parima mängija auhinna – kõva
sõna!! Kiili SK meeskonnas mängisid
Sander Saar, Rainis Saar (treener),
Remi Lott, Aivo Kuusmaa, Indrek
Kuldva, Ott Kohjus ja Kaupo Kütt.
Tänud meestele!
Pühapäeval 19. detsembril aga
mängiti Kiilis viimane I ringi mäng
Eesti MV II liigas, kus vastaseks EMÜ
SK – võistkond , keda Kiilil ei ole õnnestunud mitte kunagi võita, ebamugav vastane lihtsalt – ka seekord
saime haledalt peksa 2:7 (väravad
seersant Jaan Uudelt ja Sven Haas).
Tuleb ausalt tunnistada, et vastastel
polnud ka ühtegi vahetusmeest,
seda traagilisem kaotus paistab. Aga
meie poolelt ei saanud erinevatel
põhjustel kaasa teha Kevin, Tauno,
Rainer ja Anti. Aga pole hullu, teine
ring on veel ees ja kõik on lahtine.
Palume ka fännidelt vabandust
viletsa mängu pärast ja ootame teid
ka järgmisel aastal meie mänge
vaatama. Kiili SK saalijalgpallimeeskond tänab oma fänne, tänab toetajat Kiili KVH-d ning soovib teile
kõigile head uut aastat!

Korvpall
Tallinna Rahvaliigas meestele võitis
Kiili/KAM Personal B-alagrupis
võistkonda Lakilakid tulemusega
61:54 (Alari Kasemaa 23, Priit Allikas 16 (neist 4 kolmest), Rait Haavel
11 p) ning seejärel võideti SK Rim II
võistkonda tulemusega 60:55 (Priit
Allikas 25 (neist 4 kolmest), Kaarel
Loo 15 p). Alagrupis on mängida
veel üks kohtumine – KK Viimsiga
– kel samuti 3 mängust 3 võitu, see
mäng toimub juba uuel aastal, 8.
jaanuaril.
Tallinna Kossuliigas lõppes Adivisjoni põhiturniir, kus Kiili SK
saavutas A-alagrupis 5 võidu ja 2
kaotusega 3. koha. Viimases mängus
Rebote SK vastu olid resultatiiv-

semad Jens Vendel (24 p), Milvert
Vaaks (20 p), Raul Kõiv (18 p), Sten
Vendel (10 p). Nüüd jätkuvad mängud vahegrupis ning esimeses vahegrupi mängus saadi kohe ilge litakas
– 61:119 – võistkonnalt BC Kiviõli/
Elinord. Loodame,et järgmisel aastal
tulevad ka mõned võidud!

Võrkpall
Eesti 2010. a. karikavõistlustel
meeste võrkpallis tuli TTÜ/Kiili
meeskonnal veerandfinaalis rinnad
kokku panna meistriliiga klubiga
Pärnu VK. Esimeses mängus Kiilis
oldi geimivõidule päris lähedal, kuid
kaotus tuli vastu võtta ikkagi 0:3.
Teises mängus Pärnus sama tulemus
– 3:0 Pärnule. Mis seal ikka tahta –
ühed teevad kaks korda päevas trenni, teised kolm korda nädalas!
Algust tehti ka I liiga teise ringi
mängudega, kus TTÜ/Kiili mängib I
tugevusgrupis. Kõik mängud olid
parajad thrillerid – esmalt võideti
0:2 kaotusseisust 3:2 Eesti Näitused
meeskonda (-17; -18; 10; 24; 8)
ning seejärel Audentese SG/Noortekoondis raskelt 3:1 (-22;24;21;
15), EMÜ SK-le kaotati kodus 2:3,
kuid aastale pandi siiski võidukas
lõpp – TTÜ II võideti võõrsil 3:1.
Järgmine mäng toimub uuel aastal,
22. jaanuaril Väätsal Paide/Türi/
Väätsa VK meeskonnaga.
Credit 24 Rahvaliigas alustas
oma hooaega ka Kiili SK meeskond,
kes Harjumaa regioonis B-tugevusgrupis A-alagrupis võitis esmalt
võõrsil Kehra Spirit meeskonna
tulemusega 3:0 ja seejärel samuti
võõrsil 3:0 Kloogaranna meeskonda.
Kolmas võit saavutati juba koduplatsil, kui võideti 3:0 võistkonda
Tabu. Oma teise võidu võttis Kiili SK
naiskond, kes oli Kolgas 3:2 üle
kohalikust Palliklubist. See võit
oleks pidanud märksa kergemini
tulema. Kiili SK mees- ja naiskonna
edu üks põhjuseid on kindlasti Kuldar Männilaan , kelle käe all nad iga
esmaspäeva õhtul treenivad ning
meeskonna parem komplekteeritus
võrreldes eelmise aastaga.

Kiili vallarahva IV
sportmängud
4. detsembril tehti algust Kiili
vallarahva IV sportmängudega. I ala
– sõudeergomeetri teatevõistluse –
võitis ajaga 08.39,6 Kiili 2 võistkond,
koosseisus Katrin Soima, Karin Kütt,
Margus Parts, Tarvo Kapp ja Jaanus
Tiisvend. II koha saavutasid ajaga
08.41,0 Mõisa Otid võistkond, koosseisus Aime Siimer, Ly Pajur, Karel
Lumik, Erkki Jõgi ja Fred Haas ning
kolmanda koha Kangru võistkond,
ajaga 08.42,9, koosseisus Katrin
Laikre, Andra Rannik, Timo Runge,
Tõnu Seil ja Urmo Ilves. Järgnesid
Nabala, Kiili I, Lähtse ja Kiili noored.
2. ala – laste teatevõistluse, võitis
Kiili 2 võistkond, koosseisus Berit
Raja, Karmo Varatu, Laura Männilaan, Karmo Kütt, Johanna Maar,
Kaspar Tiisvend, Rita Kanistik ja
Kristen Karri. Mõisa Otid võistkond
saavutas teise koha, koosseisus
Anett Maiste, Philip Jõgi, Nele Laurima, Roma Imran Tariq, Elizabeth
Jõgi, Markus Pajur, Britt Maiste ja
Lauri Arumeel ning kolmanda koha
Kiili I võistkond, koosseisus Merilin
Parts, Markus Parts, Martha Läänemägi, Rasmus Meius, Iris Rannik,
Allan Varatu, Laura Väikemaa ja
Günther Lillepruun. Järgnesid Kangru, Kiili noored ja Lähtse. Tänud
kohtunikele – Merje, Kajar ja Erki.
Võistkondlik paremusjärjestus
peale 2 ala: 1. Kiili 2 – 20 p, 2. Mõisa
Otid – 18 p, 3. Kangru – 15 p, 4. Kiili
I – 14 p, 5. Kiili noored – 10 p, 6.
Lähtse – 10 p ja 7. Nabala – 7 p.
Järgmised alad – sulgpall ja lauatennis – toimuvad 9. jaanuaril Kiili
Spordihallis. NB! Toimub 17 ala
(millest arvesse läheb 15).

Kabe
17. korda toimunud lahtisel turniiril 64-ruudulises kabes “Nõmme
Sügis”, kus osavõtjaid Lätist ja ka St.
Peterburist, saavutas 20. koha Diana
Romanenkova, kes pälvis parima
noore auhinna.
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KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:

Ootamatult jäi vaikseks koduõu, sellest sai suur leinapäev...

Kiili vallavalitsus on algatanud järgmised detailplaneeringud:
1. Kasteheina tn 38 ja 40 kinnistu detailplaneering eesmärgiga
Kangru alevikus Kasteheina tn 38 ja 40 kinnistu piiride muutmine,
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,46
ha.
2. Vana-Mõisatalu kinnistu detailplaneering eesmärgiga Nabala
külas Vana-Mõisatalu kinnistu kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste
üksikelamute ja kuni kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala
suurus on 13,14 ha.
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud:
Alates 05.01 kuni 02.02.2011 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek:
1. Priidu kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Vaela
külas 16,50 ha suurusel maa-alal Priidu, Jussinuka ja Vaela tee 29
kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse
seadmine kinnistute jagamisel tekkivale 6 äri- ja tootmismaa
krundile kuni kahe- ja kolme korruseliste äri- ja tootmishoonete
ehitamiseks ning 3 elamumaa krundile kuni kahekorruselise
üksikelamu ehitamiseks.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-16.30 ning
reedel kell 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.
Kiili vallavalitsus tunnistas kehtetuks Kiili vallavalitsuse
22.03.2005 korralduse nr 128 “Detailplaneeringu koostamise algatamine, koostamise ja finantseerimise õiguse andmine”, millega algatati Mõisaküla külas Mihkli II, Krista, Rolandi, Helinurme ja
Kai kinnistu detailplaneering.

VOLIKOGU OTSUSED, detsember 2010
Kiili vallavolikogu määrus nr 18, Kiili vallavolikogu 13. augusti 2009. a. määruse nr 13 “Kiili Gümnaasiumi põhimäärus” kehtetuks tunnistamine.
Kiili vallavolikogu määrus nr 19, lisaeelarve
nr 2 vastuvõtmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 80, Kiili valla arengukava muutmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 81, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 82, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 83, Kaare tn 1
katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 84, Uuetoa katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 85, Kiili vallavolikogu 20. mai 2010. a. otsuse nr 28, “Reinu
tänava katastriüksuse omandamine” muutmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 86, Kiili vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuur, teenistujate koosseis ja palgamäärad.
Kiili vallavolikogu otsus nr 87, Kiili vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgaalammäärade kinnitamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 88, audiitori
määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 89, Kiili vallavolikogu arengu- ja keskkonna komisjoni moodustamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 90, Kiili vallavolikogu integratsioonikomisjoni moodustamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 91, Kiili vallavolikogu arengu- ja keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 92, Kiili vallavolikogu integratsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 93, vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED, ehitus- ja
planeerimisküsimused, 23.11,2010
Vallavalitsuse korraldus nr 628, ehitusloa väljastamine puurkaevu püstitamiseks, Lootuse
tn 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 629, Priidu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
29.11.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 645, moodustada
kolmeliikmeline komisjon, projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine”
ehituse avatud pakkumismenetlusega riigihanke läbiviimiseks.
6.12.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 660, projekteerimistingimuste määramine Luige andmeside-

Tunneme kaasa Laidale ja Valerile laste- ja lastelastega
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Südamlik kaastunne
Gregorile kalli ema ja kõigile
lähedastele armsa

ema, ämma, vanaema ja vanavanaema

Käthlin Kannuse

surma puhul.

Sipelgate rühm ja
lapsevanemad.

Töökaaslased Kiili lasteaiast.

Me ootame sind ka siis, kui sa ei tule, meil hinges salakamber on su jaoks.
Kõik mälestused sinust sinna jäävad, ja sealt nad enam iialgi ei kao.

Avaldame sügavat kaastunnet kallile Gregorile, õe, venna ja isaga,
armsa ema

Käthlin Kannuse
kaotuse puhul.

Õpetaja Esta Kullamaa ja Kiili Gümnaasiumi 1a klassi õpilased
koos lapsevanematega.

Tähtede taga koidab Sul taevas,
vaikne lootus Sul täide seal läeb...

ema

kaotuse puhul.
Sügav kaastunne
lähedastele.
Kiili Gümnaasiumi IIIc klass,
õpetaja ning lapsevanemad.

In memoriam

Käthlin Kannuse

Laine-Elise
ZhulinaTarelkina

Kiili lasteaia pere.

23.08.1933-07.12.2010

Avaldame sügavat kaastunnet Alex Kokkale lastega kalli

konteineri projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 661, ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks, Kraaviperve tee 5, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 662, ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks, Uuetoa, Kurevere küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 664, kirjaliku
nõusoleku andmine väikeehitise (kuur) püstitamiseks, Uuetoa, Kurevere küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 665, kirjaliku
nõusoleku andmine väikeehitise (kelder)
püstitamiseks, Uuetoa, Kurevere küla.
14.12.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 679, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Piissoo küla,
Ülase.
Vallavalitsuse korraldus nr 680, projekteerimistingimuste määramine Metsanurga alajaama pingekvaliteedi parendamise projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 681, Kiili vallavalitsuse 11.11.2008 korralduse nr 422 “Projekteerimistingimuste määramine” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 682, ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks, Mikujõe tee 4, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 683, ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks, Väljamäe 8, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 684, ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks,
Kuu tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 685, ehitusloa väljastamine Lasteaia tänava ja teenustemaja
lähiümbruse sajuveekanalisatsiooni püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 686, kirjaliku
nõusoleku andmine väikeehitise (abihoone)
püstitamiseks, Väljamäe 8, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 687, kirjaliku
nõusoleku andmine väikeehitise (kasvuhoone) püstitamiseks, Kuu tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 688, kirjaliku
nõusoleku andmine väikeehitise (majandushoone) laiendamiseks, Kuu tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 689, kasutusloa
väljastamine Alajaam Mooni elektrivarustuse
püstitamisel.
Keskkonna- ja maaküsimused, 23.11.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 631, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Pindle
tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 632, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine,
Sepamäe tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 633, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 634, Sõlme ja

Südamlik kaastunne
Carolynile armsa

surma puhul.

Kraani katastriüksuste sihtotstarvete muutmine.
29.11.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 646, katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 647, Kiili vallavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 253
“Katastriüksuse lähiaadressi määramine”
muutmine.
6.12.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 667, katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse määrus nr 10, kohanime määramine.
14.12.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 693, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Mikumetsa tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 694, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Toominga tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 695, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Sahkari tänav T3.
Vallavalitsuse korraldus nr 696, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Proosamardi tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 697, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Abro
tee T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 698, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Toatre
tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 699, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Tõnuri
tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 700, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Ristiku tänav T7.
Vallavalitsuse korraldus nr 701, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine,
Tüüstre tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 702, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Jõekääru tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 703, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Kivi
tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 704, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Paekna-Arusta tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 705, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Piibelehe tee T1.
Muud küsimused, 29.11.2010
Vallavalitsuse korraldus nr 658, haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse
kinnitamine 2011.aastaks.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab
tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a,
Kiili alev.

In memoriam

Vilma-Elfriede
Vilo
30.12.1931-12.12.2010

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
• Puhastan teie katused lumest.
Töö kiire ja korralik. Hea hind. Tel
5698 5614
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
www.kodukliima.ee. Tel 666 1355

Valla üritused
jaanuaris
08.01 Üritus eakatele “Jagatud
jõulurõõm“, kell 12, Kiili
Rahvamajas
09.01 Jõuluaja lõpetamine, kell
16.00, Kiili staadionil
Kiili vallarahva sportmängud, kell 11.00, (lauatennis ja
sulgpall), Kiili Spordihallis
16.01 Kiili Mnemo, kell 16.00,
Kiili Rahvamajas
21.01 Koolinoorte diskoõhtu, kell
19.00, Kiili Rahvamajas
29.01 Kiili Moeshow, kell 17.00,
Kiili Spordihallis
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KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade.
1. 16.11.2010. aasta korraldusega nr 588 “Kasteheina tn 38 ja 40 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas
Kangru alevikus Kasteheina tn 38 (30401:001:0095)
ja Kasteheina tn 40 (30401:001:1825) asuvate kinnistute detailplaneeringule põhjusel, et planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist
keskkonnamõju. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee,
pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn ja ei põhjustata eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi.
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei too
kaasa olulist negatiivset mõju planeeringuala ja
selle lähiümbruse keskkonnatingimustele, sest
ümbruskonna keskkonnatingimusi ja loodusvarasid ei kahjustata. Planeeritava tegevusega ei teki
olulist keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku
alale, sest planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal.
Tegevuse eesmärgiks on Kangru alevikus Kasteheina tn 38 ja Kasteheina tn 40 kinnistu piiride
muutmine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: planeeritava maa-ala suurus
on 0,46 ha. Planeeritav krunt asub olemasoleval
hoonestatud maa-alal. Planeeritav hoone maht ei
muuda piirkonna hoonestuslaadi ega ole vastuolus
piirkonna planeerimispõhimõtetega. Planeeritava
ala elanikele tagatakse vajalikud sotsiaalsed
teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool, ühistransport, teenindus, kaubandus).
Moodustatavate kruntide minimaalseks suuruseks
on 2000 m3. Moodustatavatele kruntidele seatakse
ehitusõigus kuni kahekorruselise üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks.
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel valitud.
2. 16.11.2010. aasta korraldusega nr 589 “VanaMõisatalu kinnistu detailplaneeringu koostamise
algatamine” otsustati mitte algatada Kiili vallas
Nabala külas asuva Vana-Mõisatalu kinnistu
(30401:003:0016 ja 30401:003:0017) detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist
põhjusel, et planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning
ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Planeeritava
tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke
tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus
ja lõhn ja ei põhjustata eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei too kaasa olulist negatiivset mõju planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustele, sest ümbruskonna keskkonnatingimusi
ja loodusvarasid ei kahjustata. Planeeritava tegevusega ei teki olulist keskkonnamõju Natura 2000
võrgustiku alale, sest planeeritav ala ei asu Natura
2000 võrgustiku alal.
Tegevuse eesmärgiks on Nabala külas Vana-Mõisatalu kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks
jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja kuni kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurde-
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pääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: Vana-Mõisatalu kinnistu asub
menetletava Kiili valla üldplaneeringuga määratud
elamupiirkonnas, seega lähtutakse detailplaneeringut koostades üldplaneeringu seisukohtadest.
Planeeritava maa-ala suurus on 13,14 ha. Planeeritaval maa-alal minimaalseks krundi suuruseks
üksikelamute ehitamiseks on 2000 m2 ja ridaelamul 800 m2 ühe boksi kohta. 15% planeeritavast
maa-alast nähakse ette avaliku kasutusega sotsiaalmaana. Planeeritav maa-ala on võimalik varustatud tehnovõrkudega. Planeeritava ala elanikele tagatakse vajalikud sotsiaalsed teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool,
ühistransport, teenindus, kaubandus).
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel valitud.
3. 23.11.2010. aasta korraldusega nr 629 “Priidu
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine” otsustati mitte algatada
keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas
Vaela külas Priidu (30401:001:0846), Jussinuka
(30401:001:0471) ja Vaela tee 29 (30401:001:1510)
kinnistuid hõlmavale detailplaneeringule põhjusel,
et planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu
inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi
nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke,
müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn ja
ei põhjustata eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei
too kaasa olulist negatiivset mõju planeeringuala
ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustele, sest
ümbruskonna keskkonnatingimusi ja loodusvarasid ei kahjustata. Planeeritava tegevusega ei teki
olulist keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku
alale, sest planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal.
Tegevuse eesmärgiks on Priidu, Jussinuka ja
Vaela tee 29 kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse seadmine kinnistute jagamisel tekkivale 6 äri- ja tootmismaa krundile kuni
kahe- ja kolmekorruseliste äri- ja tootmishoonete
ehitamiseks ning 3 elamumaa krundile kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks.
Tegevuse kirjeldus: planeeritava maa-ala suurus
on 16,50 ha. Priidu, Jussinuka ja Vaela tee 29 kinnistud asuvad menetletava Kiili valla üldplaneeringuga määratud äri-ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal, seega lähtutakse detailplaneeringut koostades üldplaneeringu seisukohtadest. Planeeritavale alale on juurdepääs T-11115 Kurna-Tuhala
teelt. Planeeritud ala jagatakse 6-ks äri- ja tootmismaa krundiks kuni kahe- ja korruseliste äri- ja
tootmishoonete ehitamiseks ning 3-ks elamumaa
krundiks kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks. Planeeritud maa-ala varustatakse tehnovõrkudega, rajatakse avalikult kasutatavad teed.
Detailplaneeringu koostajaks on K-Projekt AS
(Ahtri 6a, Tallinn 10151, e-post kprojekt@kprojekt.
ee, tel 626 4100, faks 626 4101).
Detailplaneeringute koostamise algataja ja koosta-mise korraldaja on Kiili vallavalitsus (Nabala
tee 2a Kiili alev), detailplaneeringute kehtestaja on
Kiili vallavolikogu (Nabala tee 2a Kiili alev).
Otsustega saab tutvuda tööpäevadel Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart
Liho tel 679 0272) alates 01.12.2010 kuni
15.12.2010.

29. detsember 2010

Kiili Leht
Parim reklaamikanal
Kiilis!
Loe lähemalt:
www.kiilivald.ee/leht

Meie valda
sündisid:
• 25. novembril Eret Taim.
Palju õnne, Erle TaimAndresson ja Elmer
Taim!
• 25. novembril Rasmus
Allika. Palju õnne,
Maarjaliisa Allika ja Asko
Allika!
• 08. detsembril Kaisi Ly
Loik. Palju õnne, Urmala
Grossfeldt ja Margo Loik!
• 11. detsembril Merilin
Proos. Palju õnne, Katrin
Metsaroos ja Mart Proos!

Sünnipäevad
jaanuaris
87 Lilli Raudlam
85 Irene Lepsik
85 Albert Pantelejev
84 Genevive-Sylvia Feldhoff
84 Renate Maasing
81 Elmar Kaseoja
81 Lembit Sillanurm
80 Helvi Lents
80 Maimu Lillepruun
80 Uno Tae
76 Mahta Alla
76 Ülle Mannov
75 Lilja Kildjer
70 Antonina Filippovitsh
65 Peeter Krampe
65 Helju Rahula

18.01
15.01
22.01
23.01
08.01
18.01
11.01
18.01
21.01
05.01
20.01
15.01
02.01
23.01
23.01
07.01

Kiili Naisselts tänab kõiki oma liikmeid,
toetajaid, samuti 2010 aastal laatadest
ning muudest sündmustest osavõtjaid.
Kutsume kõiki liikmeid, uusi huvilisi
ning projektis Käime Koos Kiili vallas
osalenuid 25. jaanuaril algusega kell
18.00 Kiili Rahvamaja kaminasaali.
Teeme kokkuvõtted ning väikese
viktoriini, jagame auhindu parimatele
osalejatele ning räägime 2011. aasta
plaanidest.

