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Talverõõmud Kiili moodi
Mitu aastat igatsetu on lõpuks mehemoodi maad võtnud
– kohev lumi katab põlde ja heinamaid, valged on külateed ja
külad ise. Kiili vallas ollakse talveks valmis, eriti on seda valget
rõõmu oodanud lapsed.
“Ega siin Luigel kelgumäge
varem ei olnud, lastel polnud
kuskil talvel lustida,” meenutab
pisikese Etteli isa Kristjan, kes
on koos tütrega kelgutama tulnud. Et tulla on neil hea – kelgumägi asub ainult mõnisada
meetrit Luige näituseväljakust,
just aleviku keskel – siis saab Ettel koos isaga iga päev kelgutamas käia. Nagu kõik teisedki
Luige lapsed.
“Jutt käis juba mitu aastat, et
Luigel pole lastel kuskil kelgutada. Kui ülemöödunud suvel
vallamaja esist parkimisplatsi
renoveeriti, sündiski vallavalitsuses mõte – miks mitte ülejäävast pinnasest Luigele kelgumägi kokku vedada,” meenutab
Luige kelgumäe sündi vallavanem Aimur Liiva.
Mõeldud tehtud. Kui ka buldooser kokkuveetud pinnasele
paraja kalde andis, oligi kelgumägi valmis! Ainult lumi puudus...
“Eelmisel talvel meie seda
kasutada ei saanud – ehk oligi
mõni päev lund, aga meie polnud siis Eestis,” mäletab Etteli
isa Kristjan eelmist talve.
Seda suurem rõõm on aga
kõigil nüüd. Üksteise järel kihutavad mäest alla Karoli, Keron
ja Karl-Oskar. Karl-Oskari uhke
kelgukaar lõpeb maandumisega
pahemal küljel. “Ei-ei, haiget ma
ei saanud,” hõikab Nõmme
Gümnaasiumis õppiv poiss
kaaslastele.

Luige rongipeatus tuleb
kahe valla piirile

Isa Indrek poeg Robin Georgile uisutamise algteadmisi õpetamas.

Ülo Russak

TEAVE

“Varem olid siin kelgumäe all
kiik, see saeti ohutuse mõttes
nüüd maha,” teab Etteli isa. “Ja
elektrivalgustus pandi õhtusel
ajal liulaskjatele,” kiidab Luige
mees vallavalitsuse ettevõtlikkust.

OHUTUS
Turvaliseks lustimiseks tasub
meeles pidada:
• ole kelgumäel teistega arvestav,
• ära liigu mäele kelgutajate vahelt, vaid ikka liuraja äärtest,
• veendu, et eelmine sõitja on
turvaliselt alla jõudnud,
• ära too mäele asju, esemeid,
mis võivad sind või teisi kelgutajad ohtu seada,
• alla 7-aastased lapsed peaksid
mäel olema oma vanemaga või
vähemalt peaksid lapsevanemad teadlikud olema kus laps
viibib.

Kiilis uisutamas
Isa Indrek Luigelt on poeg
Robin Georgiga aga hoopistükkis Kiili uisutama tulnud. “Sõitsin ükspäev mööda, näen – Kiili koolimaja juurde, suvisele
korvpalliplatsile on uisuväli ra-

Suusatajad Vaela rajal.

Heret Annus

SUUSATAJA MEELESPEA

jatud. Mis siin kaks korda mõelda, ostsin pojale järelturult uisud – laste jalad kasvavad ju nii
kiiresti – ja nüüd olemegi Robiniga siin,” kõneleb isa, ise pojale uisusamme ette näidates.
“Lase põlvedest allapoole,
püsid kindlamalt,” õpetab isa
poega.
Teises klassis käiv Robin on
hea õpilane – vahel libiseb küll
jalg alt, aga poiss on kohe jälle
püsti tagasi. “Ehk ostan endalegi veel uisud alla,” muheleb
sportlik isa tosinat uisutajat
piieldes – kes tritsutab seal tagurpidi, kes liugleb libedal edaspidi.
Kiili uisuplats on valgustatud
ka õhtuti, uiske on võimali ka
laenutada. Kiili Varahaldus hoolitseb, et uisuplatsi jää oleks lumest puhastatud ning tagab regulaarhoolduse ehk väljaku kat-

mise uue veekihiga. “Igal juhul
julge tunne, pole mõne tiigi
peal,” tähendab isa Indrek.
Suusaradasid on mitmeid
Kes ennast kelgumäkke ronimiseks liiga vanana tunneb,
võib suusad alla panna.
“Meie hooldame suusaradasid kolmes kohas: Kiili alevi pargialal, kus lisaks avalikule kasutusele ka kooli tarbeks mõeldud
rada, hetkel pikkusega 800
meetrit; siis Vaela terviserajad
pikkusega 1,1 ja 1,4 kilomeetrit
ja Kangru terviserada pikkusega 1 kilomeeter,” kõneleb Kiili
Varahalduse SA juhataja Assar
Kalvet radade korrashoiust. Radasid hooldatakse lintidega
ATV-ga, mille haakes Kiili oma
tehniku Veiko Raja poolt valmistatud vastav seade. “Tehnika on
meil korralik,” pole Assar Kalvet

• Tagant tulija astub rajast välja.
• Arvesta kõikide rajal liikujatega.
• Kiirem sõitja vastutab, et saab
aeglasematest suusatajatest
ohutult mööduda.
• Pausi ajal astu rajalt kõrvale
või vähemalt ära hõiva kogu rada.
• Ära peatu kurvis või laskumise
all.
• Suusarada on vaba kasutamiseks kõikidele huvilistele.
• Hommikuti ja õhtul hiljem on
rajad tühjemad!

Kohalike rongipeatuste rajamine rahvusvahelisele Rail Baltica trassile on otsustatud, nende projekteerimiseks on Euroopast rahastuski tulemas. Kava
kohaselt saab Eesti trassiosal
olema kaksteist kohalikku peatust, millest neli on planeeritud
Harjumaale. Luige rongipeatus
hakkab asuma asulast Männiku
suunas ning jääb tehniliselt võttes Saku valla territooriumile,
kuigi sinna viiv juurdepääsutee
kulgeb läbi Kiili valla. Palju
mänguruumi seal peatuse asukoha valimisel ei ole, sest kohe
kõrval asub Kaitseliidu Männiku harjutusväli.
Rahvusvahelised kiired rongid vuhavad küll kohaliku tähtsusega peatusest mööda, aga regionaalrongid mitte. See annab
rahvusvahelisele raudteele laiema kasutuspotentsiaali. Raudteeäärsete asulate potentsiaal
elupiirkonnana kasvab, sest kiire ja tõhus ühistransport toob
Tallinna töökohad kodule lähedale.
Hetkel peab Rail Baltica
meeskond omavalitsustega arutelusid peatuse lahenduste üle.
Selle käigus lepitakse kokku ka
juurdepääsud ning seonduv taristu, et saaks algatada detailplaneeringud, alustada projekteerimisega ja osta maad.
Rahvaarvu erinevusi ja potentsiaalset reisijate arvu silmas
pidades valitakse taristu arhitektuurne lahendus. Standardse lahenduse juurde kuulub ooteplatvorm koos viitade, tabloode ja ohutuspiiretega, juurdepääsuteed ja parklad. Luigele on
planeeritud ka jaamahoone.
Kui kohalik kogukond ja nende esindajad näevad, et peatus
võiks lisaks baaslahendusele
pakkuda veel lisavõimalusi ja
-funktsioone, tuleb selles osas
raudtee rajajatega läbi rääkida,
aga üldjuhul tuleb siis arvestada ka täiendava panusega kohalikust eelarvest. Seega on tähtis
põhjalikult kaaluda, mis on kohalike inimeste seisukohast vajalik ja mis mitte, sest hooned
ja rajatised vajavad ka hilisemat
hoolt, mitte ainult väljaehitamist. | Rauno Lee, Rail Baltica projektijuht

Lisainfo uisu- ja suusavarustuse
laenutamise kohta leiab Kiili
Vallavalitsuse ja Kiili Varahalduse Facebooki lehelt.

kiitusega kitsi.
Liuvälja ja suusaradade hooldamisega tegeleb põhiliselt
spordirajatiste meister Kaupo
Kütt. | Ülo Russak

Kiili valda siseneb RB Kangru küla juures ning läbib valda ca 0,75
km ulatuses tulles Rae vallast
ning suundudes Saku valda.
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2021. aastal tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva teisiti kui senini harjunud oleme. Kuivõrd koroonaviirus veel taandumise märke
ei näita, siis toimub suurem osa riigis korraldatavatest pidulikest
sündmustest ilma publikuta ning pidupäevale, kaitsejõudude paraadile ning presidendi kõnele saame kaasa elada terve päeva kestva
ERR-i teleprogrammi vahendusel.
Juba mitmeid aastaid on Kiili vald Eesti Vabariigi aastapäeval oma
tublisid tegijad tunnustanud. Aastate Tegu – Vambo Kaal, Salme
Hinnov, Salme Väljataga, Heiki Mikomägi, Liis Jurak, Ellen Rööp,
Paul Lillepruun, Hillar Põldoja, Ardo Niinre – need on inimesed kellele oleme tänulikud panuse eest Kiili valla arengusse. Traditsiooniks on saanud ka Aasta Tegu välja kuulutamine ja meie tublide saavutustega kultuuri- ning spordiinimeste tunnistamine. Tänavu oleme
siis teistsuguses olukorras ning sellega seoses ei toimu ka tavapärast tunnustamise tseremooniat, kuid kindlasti leiame enne suve algust uue võimaluse, et meie tunnustamist väärt inimesi väärikalt
esile tõsta.
Meeles tuleb pidada, et alati sünnib keerulisest aegadest ka midagi
head. Rohkem märkamist ja mõistmist ning hoolimist. On ju väga
inimlik, et just nüüd kui oleme sunnitud olema rohkem omaette, tajume koosolemise võlu ja väärtust paremini kui varem. Ja kui seekord suurelt tähistada ei saa, siis tuleks seda kindlasti teha oma pereringis, on ju ikkagi meie riigi sünnipäev!
Soovin Teile toredat kodust pidupäeva ning
kutsun Kiili valla elanikke üles Eesti Vabariigi
aastapäeva hommikusel päikesetõusul heiskama oma kodumajadel riigilipud. Head vabariigi aastapäeva! | Merje Einmann, Kiili vallavolikogu esimees

Jõulumaa Tammeojal
Enamasti on lasteaia jõulupeod üsna traditsioonilised: lapsed esitavad saalis istuvatele vanematele jõululaule ja luuletusi, tantsivad. Mõned rühmad on
lavastanud ka jõulunäidendi. Ja
siis... koputab uksele jõuluvana
ja koos lauldakse-tantsitakse
veel mõned palad. Tänutäheks
saavad lapsed jõuluvanalt kommipakid.
Sel aastal oli meil aga kõik
teistmoodi. Mõte korraldada
metsas lastele jõulumaa hakkas
idanema, kui meie rühmaõpetaja Anett kutsus meid Sõmeru
metsa Tammeojale. Lasteaednikud on ju loovad ja kohe hakkas
vaimusilmas jooksma film, kuidas kõik saab olema.
Kolm päeva sai Kiili vahel näha sõitmas üht isemoodi suurt
bussi. See oli meie jõulumaa
buss, mis lapsed kahe rühma
kaupa Tammeojale sõidutas.
Mööda päkapikurada ja üle silla jõutigi jõulumaale. Lõkke ääres ootasid lapsi Metsamoor ja
Metsataat, kellega koos grilliti
viinereid.
Kõhud täis ja käed soojad,
mindi appi jõulumaa perenaisele, kes oli unustanud koha metsas, kuhu ta oli porgandid külvanud. Metsas kohtasid lapsed
oravat, kel aidati käbisid talve-

varuks korjata, sokku, kes lapsi
tantsupeole kutsus ja jäneseid,
kellega koos sai krõbistada kapsast ja porgandit.
Kes ikka tunneb paremini
Tammeoja metsa, kui seal elav
päkapikk. Just tema juhatusel,
põhjapõtrade saaniga jõuti lõpuks jõuluvana maja juurde.
Ma ise nimetaks seda jõulumaad suurprojektiks. Vaja oli
välja mõelda tegevused lastele,
paika panna logistika, dekoreerida päkapikurada ja palju
muud.
Kui kõik 310 last olid õnnelikult läbi võlumetsa jõuluvana
juurde jõudnud võisime ka meie,
õpetajad, rahulolevalt hingata –
kõik oli läinud väga hästi ja veel
paremini kui esialgu plaanisime.
Väikese maja sõimerühmade
lastele läks jõuluvana külla nende oma rühma. Koos äratati talveunest karuott, kes kutsuti ka
jõulupeole.
Küll Kiili lasteaias on ikka
head lapsed ja tublid töötajad!
Laste säravad silmad ja üllatuskilked on kinnitus meile, et
me teeme jõulumaad ilmselt jälle! Loodetavasti saame järgmisel korral kokkuleppe ka Lumemöldritega! | Maibi Rikker, Kiili

Kiili sõba sünd
Kiili valla sünnist saab suvel
juba 28 aastat – see näitab valla elujõudu. Ometigi pole vallal
siiani rahvuslikult päriselt midagi oma ega igikestvat, mis
meid seoks just oma kodukohaga ning eristaks teistest paikkondadest ja nende inimestest.
Pole oma rahvariideid nagu
kihnlastel või kuube nagu mulkidel.
Kiili valla tarmukad naised,
soovides väärtustada paikkonda ja otsides seda, kus on meie
juured ning mis võiks meie kandi inimesi siduda, leidsidki ühiselt – miks mitte rahvusmustriga sall. Või sõba – nagu kellelegi suupärasem.
“Kiili valla salli lugu algas
Kangru rahvatantsurühmale
rahvarõivaid otsides: avastasime, et meil ei olegi midagi päris oma, pikkade traditsioonidega paikkonna tunnusmärki, mida võiks edasi anda, pärandada
nagu näiteks rahvariideid. Ajalooliselt on Kiili kuulunud Jüri
kihelkonna alla – Jüris on kirik,
surnuaed, oma rahvariidedki...
Nii tekkiski idee teha ka meie
vallale midagi päris igiomast.
Midagi sellist, mida oleks ilus ja
uhke ise kanda ja miks mitte ka
külalistele kinkida,” kõneleb volikogu esimees Merje Einmann.
Merje Einmannile olid ammu
silma jäänud Eesti rahvusmustritega kaunistatud erinevad El-

inspireeriv,” meenutab Mustrid
OÜ juhatuse liige Helen Vaks,
kellele kuulub ka kaubamärk Ellu sallid.
Tänaseks on Ellu sallide baasil kootud ligi 100 Kiili valla
sõba. Samas on Ellu sallide varasalves üle 50 mustri ja põneva loo, mis toovad huvilisteni
rahvamustrid Põhja-, Lõuna- ja
Lääne-Eestist. Nimekiri erinevatest avastustest kogu Eestimaalt aina kasvab.Nüüd on lisandunud Kiili

lu sallid – need oma rahvuslikult olemuselt sobisid ideaalselt. Jäi vaid leida see ainuõige
muster. Ühiste mõttetalgute
käigus jõuti Jüri kihelkonna
vöömustrini.
“Kiili vallale loodud Ellu salli kaunistabki nüüd Jüri kihelkonna vöökiri, mis viitab valla
ajaloolilisele kuuluvusele. Ajatus ja armastus on kootud meie
esivanemate poolt loodud mustritesse,” meenutab mustri otsimist Kiili lasteaia õpetaja Liina
Lauri. “Vööd ja paelad olid rah-

vatraditsioonis tähtsad mitte ainult tarbeesemete, vaid ka rituaali- ja kinkeesemetena,” kõneleb Liina Lauri.
Mõeldud, tehtud...
“Meie jaoks algas Kiili sõba
lugu aasta tagasi, kui minu poole pöördus Merje Einmann. Merjel oli väga üllas soov – luua
koos Ellu sallidega oma kodukandi sõba. Ka minu jaoks algas
põnev aeg, viisin ennast põhjalikult kurssi Kiili kandi mustritega. See oli minu jaoks väga

Kiili sõba erilisus
“Kindlasti tuleb Kiili sõba
loomisel ära märkida, et selle
idee algatajaks on Kiili enda inimene. See on ka mulle kui Eesti rahvamustrite austajale ja põlistajale väga hingelähedane.
Meie esiemad uskusid, et kinnastel ja vöödel on kõige suurem kaitsevõime. Seega, tasub
uskuda Kiili sõba suurde väekusse,” usub Helen Vaks.
Sõba on kootud valge ja musta lõngaga, mis sobitub kõige
paremini just selle kandi rahvariiete särgiga. Sall ehk sõba on
ajast aega kuulunud pidurõivaste juurde, mida kanti pidulikel
puhkudel ning pärandati põlvest põlve. Kiili vald on üks esimesi, kes on oma inimeste algatusel soovinud oma kandi sõba,
mida pärandada põlvest põlve!
See ongi kõige erilisem. | KL

vadel Kiili vallamajas (Nabala
tee 2a, Kiili alev) infosekretäri
juures. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Hääletada saab
viie idee poolt.
• Välijõusaal Vaela terviseraja juurde – tasuta, turvaline, iga ilmaga kasutatav,
igale vanusele ja muudetavate
raskustega välijõusaali seadmete (kükipink, rinnalt surumise
pink, kerepink) soetamine ja
paigaldamine.
• Staadioni varjualune –

Kiili alevi staadioni kõrvale varumängijate tribüünide/varjualuste soetamine, et treeningute ajal oleks koht kus puhata,
halva ilma korral trennikotte
hoida ja varumängijatel oleks
mugav ning kuiv koht oma mängujärjekorra ootamiseks.
• Kiili kolme mänguväljaku arendamine – kolme
Kiili valla mänguväljaku (Kiili
alev, Luige alevik ja Nabala küla) uuendused vastavalt kohapealsele vajadusele.

• Madalseiklusrada
Kangrusse – kaheksa atraktsiooni ja laskumisrajaga madalseiklusraja rajamine Kangru alevikku.
• Kangru välijõusaali
seadmed – Kangru aleviku
võrkpalliväljaku kõrvale põhiliste lihasgruppide treenimiseks
välijõusaali seadmete soetamine ja paigaldamine.
Pikemaid ideede tutvustusi,
pilte ja üleskutseid vaata sisselogitult www.volis.ee lehelt. | KL

Kiili Lasteaia õpetaja Liina Lauri Kiili sõbaga.

Eve Sooberg

Lasteaia direktor

Õpetaja Triin Kesa mudilastega teel jõulumaale.

Monika Üllaste

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik,
kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.
Hääletada saab ühe endale meelepärase idee poolt.
Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis (www.
volis.ee), kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiilID-ga. Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või infosüsteemis identifitseerimise võimalust, saavad hääletada tööpäe-

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 646 2215. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile kiili@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Vennad Ridalaaned on
edukad kergejõustiklased
Romet (12-aastane) ja Ramon
(10-aastane) Ridalaan on kaks
spordipoissi, keda võib tihti Kiili kooli staadionil ja terviseradadel sportimas näha. Romet
õpib Kiili Gümnaasiumis 6. klassis ja Ramon 4. klassis.
Poisid on spordiga juba päris
pisikesest peale tegelenud. Romet hakkas isaga 2,5-aastaselt
spordihallis käima, Ramon oli
vaid 1,5-aastane kui trenni kaasa võeti.

Alguses joosti spordihallis
niisama ringi, visati palli ja hüpati kaugust, hiljem hakati trenni juba plaani järgi tegema.
Poisse treenib nende isa Rain
Ridalaan (42-aastane), kes on
ise ka varasemalt võistlusspordiga tegelenud, tema alaks oli
800 meetri jooks.
Peamiselt tegelevad poisid
jooksmisega, kuid trennis tehakse ka muid kergejõustiku
elemente, et jalgadele vähem

koormust anda. Treeningute puhul jälgitakse, et see oleks vaheldusrikas. Ühel päeval tehakse jooksu, teisel päeval ujumist,
kolmandal päeval rattasõit või
suusatamine, vastavalt ilmastikule.
Ridalaante kodus on kõikvõimalikud treeninguvahendid olemas ning poisid teevad ka kodus iga päev sportlikke harjutusi. Trenni tehakse ka kehva ilmaga. Alati saab midagi sport-

TEAVE

likku teha, vabandusi ja takistusi tegelikult ei ole. Oluline on
järjepidevus, ainult see viib tulemusteni.
Pikisilmi ootame Kiilis uue
staadioni valmimist, et saaks
vähem aega trenni sõitmise
peale kulutada ning rohkem aega saaks trenni tegemiseks kasutada.
2020. aasta oli poiste jaoks
väga edukas, kuigi Romet pidi
U14 vanuseklassis võistlema

1500 meetris esikoha võitnud Romet koos isa Rainiga.

Vennad Romet ja Ramon Ridalaaned.

SPORDIUUDISED

RAMONI (10-AASTANE)
TULEMUSED 2020 AASTAL:
• TV 10 Olümpiastarti PN, 1000
m, vabariiklikul etapil 14. koht
• Keila Seeriajooks, 7–10-aastased, 1. koht
• Saaremaa Kolme Päeva Jooks,
7–10-aastased, 1. koht

Erakogu

14. Eestimaa talimängud
toimuvad 5.–7. märtsil Ida-Virumaal

Taliujumine
2020 / 2021 taliujumise hooaja lahtised Eesti meistrivõistlused nimega Iceswim Festival
toimusid 11.–13. detsember
Noblessneri sadamalinnakus.
11. detsembril sama festivali raames korraldati ÖÖ-ujumine ehk rekord-teateujumine, kus
eesmärgiks oli püstitada maailmarekord: kõige suurema osalejate arvuga tali-teateujumise
võistkond. Rekord tehti ära ja
katkematus teateujumises osales 505 ujujat. Vaela küla ja Vaela spordiselts andis teateujumisele oma osa, Vaelast oli osalejaid lausa seitse.
12. detsembril toimusid EMV
taliujumises. Võistlus toimus 25
m kuue rajaga basseinis. Taliujumine erineb tavaujumisest
veidi, kui vee temperatuur välja jätta.
Start toimub vees, stardis
peab esimene õlg olema vee all
ja tagumine käsi hoidma redelist. Lubatud on 5 m sukeldumine veepinna lähedal. Valestardi

endast aasta vanemate poiste
vastu. Vaatamata sellele tuli ta
viiekordseks U14 Eesti meistriks
ja võitis TV 10 Olümpiastarti
1000 m jooksu vabariikliku etapi kõigi aegade neljanda tulemusega.
2020. aasta Rometi rekordid
on 800 m 2.19,48, 1000 m
2.58,71 ja 1500 m 4.50,58.
Ramon võistles koroonapiirangute tõttu vähem, kuid tuli
TV 10 Olümpiastarti PN vanuseklassis 1000 m jooksus vabariiklikul etapil 14. kohale, võisteldes endast kaks aastat vanemate poistega.
2020. aasta Ramoni 600 m
rekord on 1.52,65 ja 1000 m
3.28,00. | Kaupo Kütt
NB! Ajakirja Jooksja 2020.
aasta detsembrinumbris on perekond Ridalaanest ja nende tegemistest pikemalt juttu, nagu ka
spordiperekond Atonenist.

ROMETI (12-AASTANE)
TULEMUSED 2020. AASTAL
• Talvised Eesti meistrivõistlused U14, 800 m, 1. koht
• Talvised Eesti meistrivõistlused U14, 1500 m, 1. koht
• Suvised Eesti meistrivõistlused U14, 1500 m, 1. koht
• Suvised Eesti meistrivõistlused U14, 800 m, 2. koht
• Suvised Eesti meistrivõistlused U14, Väike-Rootsi segateatejooks, 1. koht
• Teatejooksu Eesti meistrivõistlused U16, 3x800 m, 3. koht
• TV 10 Olümpiastarti PN, 1000
m, vabariiklikul etapil 1. koht
• Sügisesed murdmaa Eesti
meistrivõistlused Järvakandis,
1000 m, 1. koht
• Keila Seeriajooks, 11–13-aastased, nelja etapi kokkuvõttes 1.
koht
• Saaremaa Kolme Päeva Jooks,
11–13-aastased, kolme etapi kokkuvõttes 1. koht

Kiili valla võistkond ootab oma ridadesse:
• murdmaasuusatajaid (Alutaguse puhke- ja spordikeskus, 5. märts teatesuusatamine, 6. märts individuaalne),
• ujujaid (Sillamäe spordikeskuse ujula, 6. märts)
• mäesuusatajaid, mäesuusk ja lumelaud (Kiviõli seikluskeskus, 6. märts mäesuusk, 7. märts lumelaud)
Täpsem info www.joud.ee.
Terttu Kadarpik medalitega.

eest lisatakse 5 s trahviaega.
Tahtliku valestardi eest diskvalifitseeritakse.
Saltopööre ei ole lubatud,
pöördel tuleb vähemalt ühe käega puudutada otsaseina. Peale
pööret on lubatud 5 m sukeldumine veepinna lähedal. Iga distants tuleb lõpetada puudutades otsaseina vähemalt ühe käega. Aeg läheb kinni seina puudutamise hetkest.
Vaela spordiseltsi kaks liiget
osalesid taliujumise Eesti meistrivõistlustel, kus spordiseltsi
ajaloo esimesed medalid ka koju toodi. Oma vanuseklassis
osutus pronksi vääriliseks uju-

Kiili SK keeglimeeskond. Pildilt puudub Priit Allikas.

jaks Terttu Kadarpik. Pronksmedalid võitis ujuja distantsidel 25
m rinnuli, 25 m vabalt ja 50 m
rinnuli.

Sportkeegel
Eesti keegliklubide meistrivõistlustel meeste meistriliigas
hoiab hetkel liidrikohta SK Talke (Toomas Vendel, Jens Vendel), kes on võitnud kõik senised kuus mängu. 3. kohta hoiab
KK Reval 1 meeskond (Marko
Kikas, Margus Mänd), kellel on

Erakogu

neli võitu ja kaks kaotust ning
hetkel 8. kohal SK Kalju meeskond (Aivar Hannus), kellel kolmest mängust kolm kaotust.
Naiste meistriliiga liider on
praegu KK Reval (Eve Urbas), kes
on seitsmest mängust võitnud
seitse. Meeste esiliigas on Kiili
SK võitnud ühe ja kaotanud neli kohtumist ning hetkel ollakse turniiritabelis seitsmendal
kohal. Kui koroonapiirangud
lõppevad ja saab edasi võistelda, üritatakse turniiritabelis
ülespoole ronida. | Kaupo Kütt

Osalema on oodatud
kõik Kiili valla territooriumil elavad, töötavad, õppivad või Kiili valda registreeritud
spordiklubide sportlased. Valla poolt osavõtutasu, toitlustus,
transport ja majutus.
Osalemissoovist anda
teada hiljemalt 22.
veebruariks aadressil
kaupo.kytt@kiilivarahaldus.ee või tel
5344 5009, Kaupo
Kütt
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Objektid külaseltside algatusel
Paekna, Kangru ja Vaela külaseltsid kirjutasid kevadel oma
projektid kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) meetmesse “Elukeskonna ja kogukonnateenuste arendamine”, millega
panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse.
Teada on, et Vaela külaseltsil
on suur kogemus projektide kirjutamisel, sellepärast siis Kangru ja Paekna said palju head nõu
ja kasulikke näpunäiteid oma
projektide kirjutamiseks. Ja kuna vaeva sai nähtud omajagu,
siis seda enam on rõõm tõdeda,

et kõik meie seltside poolt esitatud taotlused said positiivse
vastuse.
Selle tulemusena sai Paekna
lipumasti ja uuendati laste mänguväljak. Kangrus on nüüd Kiili Betooni poolt valmistatud
pinksilaud, Vaela sai juurde
spordiinventari, lisaks sai Vaelas
valmis juba KOPi eelmises voorus heakskiidu saanud projekt –
Vaela laste mänguväljak.
Projektide omafinantseerimine pidi olema 10 % ja selle
osa seltsid ise ka katsid. Kokku
said Kiili valla elanikud täiendavalt külaseltside kaudu investeeringuid rohkem kui 10 000
euro eest. | KL

Jaanuaris 2020 korraldati rahandusministeeriumi tellimusel kõikides valdades-linnades
rahulolu-uuring, mille viis läbi
Statistikaamet ühtse metoodika alusel. Selle raames paluti
Eesti elanikel hinnata kodukoha omavalitsuse pakutavaid teenuseid. Uuringu valim on isikupõhine ja võetakse juhuvaliku
teel rahvastikuregistrist. Täpsema info uuringu tulemuste ja läbiviimise metoodika kohta leiab
https://minuomavalitsus.fin.ee/
et/rahulolutoolaud.
Eestis on 79 kohalikku omavalitsust, 15 linna ja 64 valda.
Pärast haldusreformi oli Kiili
vald rahvaarvult üks väiksemaid, viimase kümne hulgas.
Täna, neli aastat hiljem, ollakse
kerkinud ligi 6000 elanikuga juba keskmike sekka, kuna suures
osas Eesti omavalitsustest rahvaarv kahjuks väheneb.
Mida siis näitas rahulolu-uuring ja mida Kiili inimesed oma
kodukandist arvavad? Kiili Leht
uurib tulemusi, abiks vallavanem Aimur Liiva, kes lisab igale uuritud näitajale ka oma
kommentaari.
Arhitektuur ja miljöö
Kiili valla elanikud hindasid
kodukandi miljööd kõrgelt, kogunisti 9. kohaga 79 Eesti oma-

Kangru lauatenniselaud.

Kiili kui

valitsuse hulgas (Harjumaal 3.
koht pärast Sakut ja Keilat).
Aimur Liiva: Tegu on
minu arvates
väga üllatava
tulemusega,
kuna valla vana ja ajalooline arhitektuuripärand on võrreldes teiste
omavalitsustega üsna õhuke.
Avalikud alad
9. koht (Harjumaal 2. pärast
Keilat).
AL: Väga kõrge hinnang, mis
samuti on pisut ootamatu, kuna Eestis on väga palju paiku,
mis erinevalt Kiilist saavad uhkustada vanade ja ajalooliste
parkidega, kalli raha eest rajatud linnaväljakute, tuntud veekogude, randade ja muude vaatamisväärsustega. Igal juhul on
see suur tunnustus ja võib-olla
ka näide, et ilma väga suurte investeeringute ja tuntud maastikuarhitektideta loodud kesk-

Omavalitsus korraldab seaduse järgi sotsiaalabi ja -teenuseid,
noorsootööd, vanurite hoolekannet, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust,
ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla
teede ja linnatänavate korrashoidu.
Samuti korraldavad omavalitsused enda omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide,
raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turvaja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste
ülalpidamist. Maakonnakeskuseks olevad omavalitsused täidavad lisaks mõningaid rahvastikutoimingud, näiteks abielude sõlmimine.
Suurem osa eelpool toodud funktsioonidest on esindatud ka Kiili
vallas, kuid teatud KOV-i ülesandeid on võimalik edasi delegeerida.
Kiili vald on sarnaselt kõikidele teistele Harjumaa omavalitsustele
andnud ühistranspordi kui piirideülese teenuse korraldamise Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele, kes planeerib maakondlikku liinivõrku ja viib läbi hankeid vedajate leidmiseks.
Kiili vald ei oma ühtegi tervishoiuasutust, muuseumi ega hooldekodu. Elamu- ja kommunaalmajanduse teenuse poole pealt on Kiili
vallas üks kaugkütte piirkond, mis hõlmab Kiili alevi keskosa ja mille
operaatoriks on eraettevõte, kellele kuulub ka katlamaja ja soojatrassid.

konnas võib inimene tunda ennast väga hästi.
Elanike kaasamine arengu kavandamisse
2. koht (Harjumaal 1. koht).
AL: Kiili valla arengukava ja
eelarvestrateegia avalik arute-

lu toimub igal aastal, aga elanike poolt ettepanekute tegemine ja arutelul osalemine kahjuks
ülearu aktiivne ei ole olnud.
Võiks olla palju aktiivsem. Aga
kaasamist on olnud muidugi ka
igapäevaselt, näiteks külaseltside kaudu, kus arutelu käigus

Paekna laste mänguväljak.

Vaela spordiinventar.

Paekna lipuväljak.

Vaela laste mänguväljak.

Arhitektuur ja miljöö.

Elanike kaasamine arengu kavandamisse.

Elukeskkond.

Juhtimine.

Vaela pjedestaal.
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i koduvald
on lahenduse leidnud erinevad
probleemid alates liikluse rahustamisest kuni päris suurte
objektide kavandamiseni (nt Vaela terviserada). Loomulikult
võib siin välja tuua ka juba aastaid rakendatud kaasava eelarve, mille kaudu on tekkinud päris toredaid rajatisi valla eri piirkondades.

konnaga, milles ongi tugevamad
Tallinna linnapiirkonna omavalitused, kus on rajatud kõige
rohkem kergteid, mida ka aktiivselt kasutatakse. Siin on rahvastiku tihedus Eesti mõistes suur
ja ka kilomeetrite mõttes rajatud kergteid rohkem kui mujal,
samuti moodustavad need omavahel võrgustiku.

Elanike kaasamine ruumilise
arengu kavandamisse
5. koht (Harjumaal 1. koht).
AL: Kategooria, mille puhul
on Tallinna ümbruse elanikel
kindlasti lihtsam seisukohta
võtta ja midagi arvata, kui enamusel ülejäänud Eestist. Selleks,
et üldse saaks antud osas kaasa
rääkida, peab mingi ruumiline
areng aset leidma, algatatama
detailplaneeringuid jne. Kiili
vallas on planeerimistegevust
palju ja vastavalt seadusele toimub ka kaasamine ning ka elanikud on tihtipeale päris aktiivsed.
Oma rolli on siin kindlasti
mänginud ka Rail Baltic'uga
seotud arutelud, kus vald ja
Kangru Küla Selts on teinud algusest peale tihedalt koostööd
elanike jaoks parima võimaliku
lahenduse saavutamiseks.

Juhtimine
2. koht (Harjumaal 1. koht).
AL: Tegu on kategooriaga,
kus käärid eri KOV-ide vahel on
väga suured alates esikohal oleva Muhu valla elanike 92%-st
rahulolust kuni Kohtla-Järve 19%-ni. Kiili valla sedavõrd
kõrge koha
põhjust võib
ilmselt otsida
vallavõimu
stabiilsusest,
kõneväärsete
konf liktide
puudumisest
volikogu tasandil
ning asjaolust, et
meil on suurte poliitiliste parteide esindatus praktiliselt olematu. See tagab olukorra, kus riigi tasandi vastuolusid
ja tülisid ei kanta üle kohalikule tasandile ning maailmaavaatest tulenevad võimalikud konfliktid on tagaplaanil.

Elukeskkond
2. koht (Harjumaal 1. koht).
AL: Kiili inimestest veel kõrgemalt hindavad oma elukeskkonda ainult Muhu valla elanikud. Selle tõenäoline põhjus on
asjaolus, et Kiili ongi eeskätt
just elukeskkond, kus puutumus
suurte tööstusettevõtetega on
väga väike ning erineva funktsiooniga alad on üksteisest üsna hästi eraldatud.
Jalgsi ja jalgrattaga liikumise
võimalused
Vabariigis 7. koht (Harjumaal
5. koht pärast Viimsit, Harkut,
Keilat ja Raed).
AL: Ilmselgelt on tegu vald-

Liikumis- ja sportimisvõimalused.

Jäätmete liigiti sorteerimise
võimalused
Vabariigis 2. koht (Harjumaal
1. koht).
AL: Kõrge koht on kindlasti
suur üllatus, kuna nii sotsiaalmeedias kui ka muul moel on
olnud omajagu nurinat. Eesti
riigis ei ole kahjuks suudetud
luua süsteemi, mis elanikkonda
täielikult rahuldaks. Taaskasutusorganisatsioonidele kuuluvad pakendikonteinerid on tihtipeale täis, eri firmadel puudub
ühtne märgistusloogika, mida
kuhu panna jne. Lõppkokkuvõt-

tes ei oska muud öelda, et küllap siis teiste omavalitsuste küsitletud inimesed hindavad olukorda veel hullemaks, kui Kiili
rahvas.

Jäätmevedu
AL: Kategooria, milles Kiili
valla elanikud hindasid olukorda sellisena, et oleme vabariigis
1. kohal. See on valdkond, kus
käärid eri KOV-ide elanike rahulolus ei ole väga suured, esikohta lahutab viimasest ainult
23%. Järelikult korraldatud jäätmevedu Eestis toimib ja sellega
ollakse üldjoontes rahul igal
pool.
Kultuurse vaba
aja veetmise
võimalused
42. koht
(Harjumaal
10. koht).
AL: Kategooria, milles
vastajad hindavad võimalusi
vabariigi keskmisteks. See on ka mõistetav, kuna vallas puuduvad meelelahutusasutused, samuti ei ole
võimalust minna kohapeal õhtul restorani või pubisse jne.
Võimalusi on küll kultuuri tegemiseks ja harrastamiseks, aga
kultuuri tarbimise võimalusi napib.
Kasuks ei tule ka mäekõrgune erinevus Tallinnas kogetuga,
kust enamus valla uusasunikke
on siia elama asunud.
Liikumis- ja sportimisvõimalused
28. koht (Harjumaal 12.
koht).
AL: Tulemus, mis on pisut
ootamatu negatiivses mõttes.
Riigi kontekstis oleme küll esimese kolmandiku piiri peal elanike rahuloluga, aga Harjumaa
võrdluses on tulemus selgelt
kehvapoolne. Eriti arvestades

Ühistransport.

valgustatud terviseradu, kergteid, suurt spordihoonet ja
muud, kuid vaielda pole mõtet
– vox populi, vox dei. Tõenäoliselt tõmbab tulemust oluliselt
alla ka ujula puudumine, mille
osas on tulevikus siiski väike
lootuskiir paistmas.
Müratase
54. koht (Harjumaal 10.
koht).
AL: Veidi ootamatu, aga müra tundub Kiili valla elanike
jaoks olevat kõige suurem probleem. Kui püüda seda kuidagi
seletada, siis tõenäoliselt mängib rolli osade elamualade vahetu piirnemine liiklustihedate
Viljandi maantee ja Tallinna
ringteega. Võimalik, et mingi
roll on ka Kaitseväe Männiku
harjutusväljakul. Mürarikkaid
kontserte või muid sarnaseid ettevõtmisi on vallas üliharva
ning ka naabrid üldjuhul arvestavad üksteisega, seega ei saa
kohalik müra olla tulemuse
põhjuseks.
Rohealade ligipääsetavus
16. koht (Harjumaal 4. koht
pärast Keilat, Harkut ja Sakut).
AL: Suhteliselt kõrge tulemus, mis on ka ootuspärane.
Kiili valda hinnatakse just elukeskkonna pärast ja selle vältimatuks komponendiks on ka rohealad, olgu Kangrus, Vaelas või
valla lõunapiirkonnas. Kuna
asustus on tihe ja vaheldub
metsaaladega, mis enamasti on
väikse jalutuskäigu kaugusel.
Sõiduteed ja tänavad
3. koht (Harjumaal 2. koht
pärast Viimsit).
AL: See on näitaja, mis teeb
rõõmu ja on natuke ka ootuspärane. Tõenäoliselt ongi vähe
valdasid, kus mustkatte all olevate teede osakaal oleks sedavõrd suur ning sellest tulenevalt
elab järjest vähem inimesi kruusateede ääres, mis paratamatult

kannatavad nii sügisvihmade
kui kevadise lagunemise käes.
Välisõhu kvaliteet
14. koht (Harjumaal 2. koht).
AL: Näitaja, mille puhul on
vallad ja väikelinnad kindlasti
eelistatumas seisus kui Tallinn
või Ida-Virumaa asundused. Kiili valla eelis on, et ühel ja samal
ajal on võimalik elada linnas ja
maal ning see puudutab ka õhku, mida me hingame. Päris
konfliktivabalt pole siiski kõik
kulgenud, kuna maaelu juurde
käib nt ka sigala, mis on Kiili
alevis täiesti olemas ja mis osasid uusasunikke mõnel päeval
aastas ka üllatab. Tööstusettevõtete tekitatud õhusaaste on
meil praktiliselt olematu, ehkki
väga harva ja teatud ilmaga võib
natuke aru saada, et mitmekümne kilomeetri kaugusel Kehras
on üks teatud vabrik.
Ühistranspordi teenused
15. koht (Harjumaal 7. koht).
AL: Ühistransporti kavandab
ja organiseerib Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus. Elanike
rahulolu mõttes on antud valdkonnas eelisseisus loomulikult
suuremad linnad, kus ühistranspordi liine on palju ja graafikud
tihedad. Aga kohe nende järel
tulevadki Kiili valla ja teiste
meiega sarnaste omavalitsuste
näitajad. Kui buss 116 väljub ööpäevas ligi 40 korda, siis on see
Eestimaa valdade kontekstis enneolematu sagedus ning kui ligi 80% l potentsiaalsetest sõitjatest on lähim bussipeatus vähem kui kilomeetri kaugusel,
siis see on veel erandlikum.
Loomulikult on ka arenguruumi, mõeldes eeskätt uuele bussiliinile mööda Tartu maanteed
Tallinna, millega ühtlasi pääseks Kiilist Jürisse; seda lubatakse meile juba kõige lähemal
ajal.
Valla üldine arengusuund
4. koht (Harjumaal 2. koht).
AL: Jälle kord väga kõrge rahulolu, mis teeb siirast rõõmu.
See tähendab, et inimesed on
üldjoontes sellega päri, mis Kiili vallas on viimaste aastate
jooksul toimunud. Järelikult on
hooneid ja muude objektide rajamisel tehtud õigeid valikuid.
Kerge ohumärk on siiski tekkinud seose uue üldplaneeringu
menetlemisega, mille käigus on
laekunud mitmeid arvamusi,
mida võib üldistades kokku võtta järgnevalt – palun pidurdage
elamuehitust ja takistage uute
elanike lisandumist, ärge laske
kõiki põlde täis ehitada. See on
ühest küljest mõistetav soov –
eks Tallinnast tihti kolitigi ära
selle pärast, et mitte elada linnas; aga teisest küljest raskesti
realiseeritav soov, kuna väga
suur osa planeeringutest koos
ehitusõigusega on loodud juba
möödunud aastakümnel. Teeme
siiski kõik, et vallaelanike
elukvaliteeti säilitada ning päris uute detailplaneeringute algatamine ei ole täna kindlasti
enam nii lihtne kui toona ja ilma arendajapoolse panuseta
sotsiaalsesse taristusse on see
võimatu. | Ülo Russak

Kiilist Kuule
2024. aastal, seega 55 aastat
peale seda, kui esimene inimene, Neil Alden Armstrong astus
Kuule, kavatseb NASA taas saata Kuule mehitatud kosmoselennu. Lennuks ettevalmistustes osaleb ka Kiilis paiknev ettevõte Tauria OÜ.
Vastab Tauria OÜ juhatuse
liige Peeter Vois.
Millised täpsemalt on Tauria
ülesanded NASA kuumissioonis
– kui sellest muidugi rääkida
võib?
Tudengisatelliidi projektist
ESTCube-1, mis startis kosmosesse mais 2013, kasvas välja ettevõte Crystalspace. Hiljaaegu
sai põhiliselt noortest inseneridest koosnev Crystalspace NASA-lt tellimuse stereokaamerate ehitamiseks NASA juhitud
Artemise programmi jaoks.
Programmi lõppeesmärk on viia
inimesed pärast 55 aastast vaheaega 2024. aastal Kuule. Crystalspace'i kaamerad valmivad
koostöös Tartu Ülikooli Tartu
observatooriumi ja Krakuliga.
Kiilis toimetav mikrokontrollerautomaatikat arendav ettevõte Tauria aitab Crystalspace'i
tublidel noortel ettevõtjatel selles suures ettevõtmises eesmärki saavutada.
Mis on teie peamiseks n-ö igapäevatööks?
Tauria peamine fookus on
mikrokontrollertarkvara arenduses. Selle töö loomulik osa on
kursis olla teiste valdkondadega nagu elektroonika, optika ja
mehaanika arengutega.
Millistes oludes töötamiseks
valmistate ette oma seadet?
Kuu peal valitsevad elektroonika jaoks väga keerulised olud:
temperatuur kõigub vahemikus
-173 kraadi kuni +100 kraadi,
puudub päikeselt ja mujalt kosmosest saabuva radiatsiooni
eest kaitsev magnetväli. Esimesed Kuu automaatjaamad ehitati eesmärgiga, et need suudaksid töötada 14 päeva. Põhiline
raskus oli toona väga madal
temperatuur, mis valitseb Kuu
öös. Täna, kui elektroonika on
muutunud keerulisemaks, on ka
radiatsioon üha suurenev risk.
Radioaktiivne osake suudab arvutil tekitada mälukaotuse, mõni transistor võib hakata voolu
juhtima näiteks valel ajal, tekitades lühise. Nii et olla osaline
kosmoseseadmete valmistamisel on väga vastutusrikas – iga
väiksemgi valearvestus võib
põhjustada inimeste surma. | Ülo
Russak

Tauria OÜ juhatuse liige Peeter
Vois tuulemõõdikule hoogu andÜlo Russak
mas.
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Talihooldusest Kiili vallas
Kiili vallas toimub sellel talvel lume- ja libedusetõrje suuremate muudatusteta. Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel ehk vallateedel, erateedel,
mille osas on sõlmitud avaliku
kasutuse lepingud. Samuti teostatakse tõrjet hajaasustusega
piirkondades nende elamuteni
viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt vallaelanikud ja kelle majapidamistel on kehtivad prügiveolepingud ning kes on avaldanud soovi talihoolduse teenust saada.
Kiili vald on lumetõrje tööde
operatiivsemaks teostamiseks
jagatud kaheks piirkonnaks ja
lisaks kergliiklusteed ja parklate hooldus.
Talihoolde alla kuuluvad lumetõrje, kinni sõidetud lume ja
jääkonaruste tasandamine, vajadusel libedusetõrje ja teeäärsete lumevallide laiali lükkamine või äravedu.
Talihooldusteenust teostab
Kiili valla kohalikel maanteedel,
erateedel ja asulates Landhe
Trade OÜ ja kergliiklusteedel ja
avalikes parklates MR Multi OÜ.

Riigimaanteid hooldab Eesti
Teed AS, kogu riigimaanteede
info on leitav www.tarktee.ee.
Talihoolduse põhimõtted
Teedel, mida läbivad koolibussiliinid tagatakse korrashoid
hiljemalt hommikul kell 7.00.
Teistel asulavälistel teedel ja
asulate sisestel tänavatel (v.a.
Kiili alev ja Kangru alevik) toimub lume ja lörtsi eemaldamine 8 h jooksul, kui lume paksus
on 4–8 cm.
Kiili alevi ja Kangru aleviku
tänavad ja kõnniteed, valla
kergliiklusteed ja avalikud parklad puhastatakse lumest 4 h
jooksul saju lõppemisest, kui lume paksus on 4–8 cm.
Avalduse alusel talihooldust
teostatavatel erateedel tagatakse sõidetavus 24 h jooksul, kui
lume paksus on üle 10 cm.
Öösel või hommikul alanud
lumesaju või tuisu korral tagatakse hommikul kella 7.00 teede läbitavus vähemalt ühes sõidusuunas.
Libedusetõrjet teostatakse
vastavalt vajadusele 3 h jooksul
pärast libeduse tekkimist.

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 17.12.2020 otsus nr 23 Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Kiili Vallavolikogu 17.12.2020 otsus nr 24 Tiitli Aastate tegu andmine.
Kiili Vallavolikogu 17.12.2020 otsus nr 25 Vallavanema premeerimine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISALASED KÜSIMUSED
15. DETSEMBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 423 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saaruste tee
31, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 424 Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu kehtestamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 425 Kasutusloa väljastamisest keeldumine Vaska tn 5, Kiili alev.
22. DETSEMBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 430 Ehitusloa väljastamine päikeseelektrijaam Kivipõllu, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 431 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saaruste tee
29, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Peoleo, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 433 Kiili alevis Karja tn 2
ja Karja tn 2A kinnistute detailplaneeringu piiride ja
nime muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 434 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee ja jalgtee) Vaela küla Miku
tee T1.
29. DETSEMBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 443 Ehitusloa väljastamine ehitise (kahe korteriga elamu) püstitamiseks Arise tee 3, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 444 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Arise tee 5,
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 445 Ehitusloa väljastamine ehitise (kahe korteriga elamu) püstitamiseks Arise tee 1, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 446 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Spari, Paekna küla.
7. JAANUAR 2021
Vallavalitsuse korraldus nr 1 Ehitusloa väljastamine
ehitise (puurkaev) püstitamiseks Sepapera, Piissoo
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 2 Ehitusloa väljastamine
ehitise (maasoojuspuurauk) püstitamiseks Rooli tn

Lumetõrjest erateedel
Kiili vallas kehtib Kiili valla
erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord, määruse terviktekst on kättesaadav www.riigiteataja.ee/akt/406102012033
(Kiili Vallavolikogu määrus
17.11.2011 nr 10 “Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord”). Selle määrusega
kehtestati avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel talihoolduse tegemiseks ühtsed põhimõtted.
Lumetõrje tegemise eeldus
on, et elanik on esitanud vallavalitsusele vastava kirjaliku
avalduse. Avalduse peaks määruse kohaselt esitama hiljemalt
1. septembriks, kuid läbi vaadatakse kõik avaldused, mis saadetakse vallavalitsusele ka pärast määruses kehtestatud kuupäeva.
Oluline on arvestada, et kehtima jäävad ka kõik varasemalt
esitatud avaldused. Sisuliselt tähendab see seda, et need, kes on
avalduse esitanud, uusi avaldusi esitama ei pea.
Kindlasti peavad avalduse

2, Luige alevik.
19. JAANUAR 2021
Vallavalitsuse korraldus nr 13 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Ristiku, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 14 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Tammeoja, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 15 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Hundi, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 16 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee): Kiili alev Veski tänav.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
15. DETSEMBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 426 Ristiku tänav T5
sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 427 Katastriüksuse jagamine, Põlde.
22. DETSEMBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 435 Hundi katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Puuraugu asukoha
kooskõlastamine Sausti tee 53, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 437 Hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne, Aruste Arbo, Arusta
küla.
29. DETSEMBER 2020
Vallavalitsuse korraldus nr 447 Kohanime määramine Tormi tänav, Maru tänav, Vikerkaare tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 448 Arvamuse andmine
keskkonnaloa L.VV/328262 muutmisele.
7. JAANUAR 2021
Vallavalitsuse korraldus nr 3 Kohanime määramine
Niidunurga tee, Saluserva tee, Rabaääre tee, Metsaveere tee, Niidunurga põik.
Vallavalitsuse korraldus nr 4 Katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine, Tormi, Vikerkaare, Põllu ja
Pindle tee.
12. JAANUAR 2021
Vallavalitsuse korraldus nr 7 Katastriüksuste piiride
muutmine, Sausti tee 37 ja Sausti tee 39.
Vallavalitsuse korraldus nr 8 Korraldatud olmejäätmeveost talviseks perioodiks vabastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 9 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Pääsusilma, Sõmeru küla.
19. JAANUAR 2021
Vallavalitsuse korraldus nr 17 Rätsepa tee 10 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Vallavalitsuse korraldus nr 18 Katastriüksuse jagamine, Tüüstre tee 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 19 Katastriüksuse jagamine, Uueveski.
Vallavalitsuse korraldus nr 20 Katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine, Annuksemaa, Kurna-Tu-

esitama uued elanikud, kes soovivad, et nende erateedel lund
lükatakse.
Avaldusele tuleb lisada asendiplaan tee täpse asukohaga.
Lumelükkamise avalduse vormi
leiab valla kodulehelt.
Määruse kohaselt ei korralda
vallavalitsus lumetõrjet õuealadel ja teedel, mille pikkus on alla 100 m avalikult kasutatavast
teest. Lumetõrjet ei tehta ka
teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri andmetel ei elata või mille
omanik või kasutaja on talveperioodil vabastatud olmejäätmete korraldatud jäätmeveost. Samuti ei teostata lumetõrjet, kui
see ei ole tehniliselt võimalik
või seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.
Hooldajatel ja vallavalitsusel
on palve erateede omanikele (ka
vallale kuuluvate tänava äärsete kinnistute omanikele) käia läbi ja kontrollida, ega ei ole teede või tänava kohal või kõrval
puid ja oksi, mis võivad takistada talvel lume lükkamist.

Samuti
tuleb
kontrolli-da tee äärärtes olevaid
aid
takistusii ja
vajadusel
eemaldada
da kivid või kännud
ännud ja kui ei ole võivõi
malik kivi või kändu eemaldada
tuleks see tähistada selliselt, et
tähis oleks nähtav ka pärast lumevallide tekkimist hooldustööde käigus.
Soovitus on talude juurde
mahasõidud, truubid, ohtlikud
kohad, kõrvaldamata takistused,
piirikupitsad jne markiiridega
ära tähistada, et hooldajal oleks
lihtsam tuisus ja pimedas orienteeruda.
Markiir valmistatakse plastmassist või puidust läbimõõduga 2–4 cm ja varustatakse 5 cm
laiuse helkiva elemendiga. Markiiri kõrgus peab olema 1,0–1,5
meetrit teepinnast ja helkiv element markiiril vastavalt 1,0
meetri kõrgusel teepinnast.
Tee ääres kasvavate puude ja
hekkide oksad tuleb kärpida

hala tee ja Jalaka tänav T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 21 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine Sepamäe tee 15, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 22 Hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne, omapuhasti Aruste-Jaani, Arusta küla.
MUUD KÜSIMUSED
22. DETSEMBER 2020
Vallavalitsuse määrus nr 5 Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 442 Lootusetute nõuete
bilansist väljakandmine.
12. JAANUAR 2021
Vallavalitsuse korraldus nr 11 Reklaami paigaldamise
luba Kesa tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 12 Kiili valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine aastaks
2021.
19. JAANUAR 2021
Vallavalitsuse korraldus nr 27 Kiili Gümnaasiumi
arengukava 2021–2025 kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV.

KANGRU ALEVIKUS VIIRPUU TN 1 JA VIIRPUU TN
3 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 18.01–
22.02.2021
Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr
1-05.04.2016. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus.
Planeeringuala suurus on ca 17 211 m2. Planeeritaval
maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja ehitusteatis nr 1711201/20906.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viirpuu tn 1 katastriüksuse (katastritunnus
30401:001:2238) jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning piiride muudatus Viirpuu
tn 3 katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:0423)
vahel, et moodustatav Viirpuu tn 3 elamumaa sihtotstarbega krunt oleks maakorralduslikult otstarbekama maakasutusega. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks korterelamu krunti ja kolm üksikelamu krunti. Korterelamu krundile tohib ehitada
ühe kuni kahekorruselise korterelamu kõrgusega
kuni 9 m, maksimaalne korterite arv ühes korterelamus on 10 (pos.1) ja 8 (pos. 2) ning korterelamukrundi koormusindeks peab olema suurem kui 400
m2 / korter. Korterelamute puhul arvestatakse minimaalselt kaks parkimiskohta ühe korteri kohta. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9 m ja ühe abihoone
kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suu-

teeäärest arvestades kahe meetri laiuselt ja nelja meetri kõrguselt, et traktorid saaks
ohutult liigelda ja oksad peegleid või vilkureid küljest ei murraks. Teedel ei ole võimalik takistuste korral, nagu puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelu märgid jm, lumetõrjet teha.
Palume mõistvat suhtumist
ja head koostööd talihoolduse
osas ka kodanikelt.
Vallavalitsus ja teenuseosutajad pingutavad ühiselt, et talihooldus oleks korraldatud parimal võimalikul viisil.
Talihooldega seotud küsimused ja ettepanekud palume
edastada meili teel vallavalitsuse teehoiu- ja hankespetsialisti
Kadre Rumm e-posti aadressile
kadre.rumm@kiilivald.ee. | KL

rim ehitisealune pind kuni 300 m2. Parkimisvajadused lahendatakse krundi piires. Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi ristumiskohas (km 6,089) kuni pos. 1
sissepääsuteeni (peale pöörderaadiust) laiendatakse kohaliku 3040320 Viirpuu tänavat 5 m laiuseks.
Lisaks nähakse ette haljasribaga sõiduteest eraldatud 2 m laiune kergliiklustee kuni Viirpuu tänav T2
krundini (30401:001:0419). Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise osas.
Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev seoses sellega, et ei moodustata kogu
planeeritavast alast 15 % sotsiaalmaa sihtotstarbega
krunti, kuna Kangru alevikus (Kullerkupu tn 10 )
asub piirkonna lasteaed, mille kõrval asub 5,11 ha
suurune üldkasutatav maa, spordirajatiste ja terviseradadega. Täiendava sotsiaalmaa krunti järgi pole
vajadust ka seetõttu, et uue kortermaja juurde on
planeeritud rajada laste mänguväljak ning planeeringu alast 360 m kaugusel, Pihlaka tn 6 KÜ-l, asub
olemasolev üldkasutatav maa, samuti planeeringu
ala naabruses olev Viimsi metskond 55 maaüksus
(katastritunnusega 30401:001:2359) on antud piirkonna rekreatsioon ehk virgestusalaks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 18.01–22.02.2021.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
15.12.2020 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 424 LÄHTSE KÜLAS RÄTSEPA TEE 10 DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ,
töö nr DP-19/12-2017.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili
vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 5424 m2.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Planeeritavale
alale moodustatakse üks elamumaa krunt. Moodustatavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus
ühe ridaelamu ehitamiseks (neli korterit). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus,
juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine sh drenaaž.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
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Ei tulek ega minek pole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb. (J. Viiding)
Südamlik kaastunne Kaire Luidele kalli

ALDO KASEMAA
(31.03.1958–6.01.2021)
surma puhul.

In Memoriam

KONSTANTIN
STEPUK
30.11.1963–22.01.2021

In Memoriam

In Memoriam

DMITRI NERUŠ

HELGA MÄE

16.05.1944–10.01.2021

31.05.1927–06.01.2021

In Memoriam

ENDEL
GRENSMANN
25.08.1951–24.01.2021

Kolleegid Avitast

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Avaldame kaastunnet
Lilianile kalli

ENDEL
GRENSMANNI

ISA

kaotuse puhul.

surma puhul.

Töökaaslased Kiili lasteaiast

Kiili Vallavalitsus

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS

ERAKUULUTUSED

MÜÜK
Müüa pellet alates 190 € / alus, kase
RUF brikett alates 125 € / alus,
küttepuud alates 45 € / rm. Transport
tõstukiga hoovi. Head hinnad! Tel
600 0136, 520 0093, www.puu24.ee

Müüa toored küttepuud – lepp 42 € / rm,
sanglepp 45 € / rm, saar 50 € / rm, kask
55 € / rm. Metsakuiv okaspuu 48 € / rm.
Kogus alates 7 rm, transport hinna sees.
Tel 5551 8498
Teisaldatavate alumiiniumist katuseredelite
müük. Tel 503 8628, www.katuseredel24.
ee

OST
Müüa puitbrikett RUF 115 € / 960 kg,
pellet premium 6 ja 8 mm 170 € /
975 kg, kütteklotsid lepp ja kask kotis
2 € / kott. Tel 517 0257

Müüa Pärnu jõeäärne talusüda, maad
2,2 ha, jõekallast 70 m, linnani 12 km,
hea ligipääs, naabrivalve, kaunis ja
vaikne koht. 80901:001:0279. Hind
60 000 €. Tel 507 2717

Kütteladu24 – parim valik ja hinnad
Harjumaal. Tel 520 2190
Müüa Harjumaal kolmemeetrist küttepuud,
hall lepp, must lepp, kask, kohaletoomisega.
Miinimum kogused 15 tihumeetrit. Lisainfo
tel 5829 3564
Müüa konservikarbid, kaaned, kaanetajad,
roostevabad autoklaavid. Tel 506 8501
Müüa lõhutud küttepuud 30–60 cm, nii
toores kui kuiv, koos kohaletoomisega. Tel
518 3927, tamps222@gmail.com
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega.
Lepp, sanglepp, kuiv lepp. Hinnad alates 40
€ / rm. Lisainfo tel 509 9598, www.
pakhalupuu.ee, pakhalupuu@gmail.com
Müüa saetud, lõhutud küttepuud, toored ja
kuivad – lepp, sanglepp, kask. Kaminapuud
40 l võrgus (lepp, kask). Tel 509 6735,
www.halukuller.ee
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Pakkuda ka võrkkotis
kuivi küttepuude tootmisjääke. Kojuvedu.
Võtame tellimusi vastu iga päev. Tel 522
7345, marek406@gmail.com

Igas seisus autode kokkuost ja ARKist
kustutamine. Pakkuda võib nii sõitvaid,
kalleid, kui ka romusid. Tel 5823 8310,
ostameautod.ee

Kulla, hõbeda kokkuost ja laenu
andmine. Tel 631 0190

Soovime osta garaažiboksi Harjumaal.
Tel +372 5558 8700, info@
findmaster.ee

Soovime osta kodu rajamiseks sobivat
kinnistut Harjumaale, pakkuda võib nii
elamumaad kui maatulundusmaad. Tel
+372 5558 8700, info@findmaster.
ee

Trigon Experts OÜ ostab kasvavat
metsa ja metsakinnistuid, ka raiutuid
ja hüpoteegiga. Tel 518 3927,
info@trigonexperts.ee

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav. Pakkuda
võib ka vene autot. Kiire tehing ja
vormistamine! Tel 5365 4085,
skampus@online.ee
Estest PR OÜ ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Ostame metsa- ja põllumaad üle Eesti, sh
koos hoonetega. Vaatame üle kõik
pakkumised. Tõenäoliselt teeme parima
hinna. Tel 5666 9006

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan vene
autode / mootorrataste osi. Tel 510 2349

TEENUS
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
viljapuude lõikus, kändude juurimine.
Tel 521 0334

Teostame ehitus-, viimistlus- ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Tel
5343 1487, Ehitusmehed OÜ, info@
ehitusmehed.com

Aastaringne ohtlike puude lõikus ja
hoolduslõikus. Väljaõppinud puudelangetajad parima hinnaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Tel 513 3458, www.
ohtlikpuu.ee, info@ohtlikpuu.ee

Langetame, hooldame puid ja freesime
kände just Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.com

alaveremetall.eu
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka www.ennustus.ee
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel
518 8889
Kolatakso 24/7. Vana mööbli, vanaraua ja
kodumasinate äravedu. Tel 554 7345
Kolm kogenud remondimeest teevad siseja välistöid: kipsi-, plaatimis-, betooni- ja
puidutööd, parketid, terrassid, katused,
fassaadid, elektritööd, sanitaartehnilised
tööd. Kiire ja kvaliteetne töö. Mõistlik hind.
Tel 5835 9608
Korstnapühkimine nõuetekohase aktiga,
ummistuste likvideerimine ja küttekollete
remont. Korstende, ahjude, pliitide ja
kaminate ehitus ning remont. Töid teostavad
litsenseeritud pottsepp ja korstnapühkija.
Korstnapühkija tel 5372 4993, pottsepp tel
5648 2818
Korstnapühkimise teenus, nõuetekohane akt.
Tel 5553 8506, www.korstnakunst.ee,
info@korstnakunst.ee
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas
ja korralik, tehtud töö kohta väljastan
nõuetekohase akti. Tel 5689 0125,
kuldnoop@gmail.com

Liuguksed, garderoobid, köögid, hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075,
liuguksed@kallion.net

Liuguksed, garderoobid ja riidekapid.
Parimad hinnad. Tel 522 1151, FB Nagusul
OÜ, nagusul@gmail.com

Lumetõrje katustelt. Tel 5638 8994,
kpe.kpe@mail.ee

Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.
Traktorid suur või väike+roxon.
Majasisesed sanitaartehnilised tööd.
Tänavakivide paigaldus. Tel 5656 7690,
Enno

Aedade ehitus, väravate, treppide, trepining rõdupiirete valmistamine ja paigaldus.
Metallkonstruktsioonide valmistamine. Tel
5306 1469, Silkroad OÜ, info@

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind
150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, www.miltongrupp.
ee
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Silvia Roosaar
Ruth Kalmet
Zinaida Šalak
Asta Ilter
Olav Naano
Laine Undritz
Aavo Roodla
Mart Porila
Eevi Tammik
Heino Aasma
Malle Roseniit
Ants Aalam
Mati Orumaa
Ants Rannamäe
Maie Muuli
Ene Aamisepp
Valentina Aks
Vaike Kallasmaa
Maie Paistik
Elmet Tulp
Lea Merilaht
Ülo Heli
Märt Luus
Veera Käer
Tiiu Meiesaar
Allan Pärn
Kaljo Tuvi
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Jelena Pankratova
Aldur Partasjuk
Olga Petrova
Endel Saarna
Marina Sprintchinat

MEIE VALDA SÜNDISID
28. november Santiago Carl Lindström, palju õnne, Karin ja Ivar
Lindström!
7. detsember Kaur Rasmus Koppel, palju õnne, Jaana Liländer-Koppel ja Jüri Koppel!
10. detsember Saskia Saaremets,
palju õnne, Kaie Müller ja Kaarel
Saaremets!
15. detsember Arabella Põld, palju õnne, Karmen Ainsalu ja Joonas Põld!
11. jaanuar Mateo Annus, palju õnne, Meeli Kõiv ja Ivar Annus!
11. jaanuar Nolan Annus, palju õnne, Meeli Kõiv ja Ivar Annus!
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Vastuseid ootame
15. veebruariks
ristsona@kiilivald.ee.
Vastajate vahel loosib
Kiili Vallavalitsus välja pehme ja ehtsa
Ellu salli.

