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Nissi valla ajaleht

Nissi Valla III Rahvajooks
23.05.2012 toimus III Nissi
valla rahvajooks Turba Gümnaasiumi
staadionil-alevis
ning Riisipere ja Turba vahelisel Läänemaa Terviseteel. Ilm
oli sel korral ideaalne, natuke
päikest, mõnusalt soe tuul..
-mõnus jooksu ilm!
Tavapäraselt väljus buss Riisipere Lasteaia juurest koos
jooksuhuvilistega Turbasse.
Esimesena startisid 2-7 aastased poisid ja tüdrukud 400 m.
staadioniringile. Osavõtjaid
oli selles jooksus 66. Finišis
ootas lapsi šokolaadimedal ja
kaneelisaiake. Vanuseklasside kolme paremat autasustati
medalitega. Peale autasustamist tõi buss Riisipere Lastaia
lapsed ja kepikõnnile soovijad
Riisiperesse tagasi.
Teisena said rajale miniraja
jooksjad vanuses 7-16 aastat,
distansiks 1,1 km. Kokku oli
71 jooksjat. Ka sellel jooksul
osalejad said kosutust kaneelisaiakesest ja šokolaadimedalist ning vanuseklasside kolm
paremat päris medali.
Kella 17:00-17:30-ni oli võimalik startida kepikõndijatel

Rahvajooksu tulemusi vaata lk 7.

Riisiperest Läänema Terviseteelt, distansile 5,8 km. Raja
läbis 9 kepikõndijat.
18:00 startisid Riisiperest 5,8
km põhiraja distansile 48 osalejat, kes kõik ka õnnelikult
finišisse jõudsid. Finišis ootas
kõiki saiake, šokolaadimedal
ja sellisel soojal kevadilmal
kindlasti ka joogivesi, mis kõik
viimse piisani ära kulus. Kui
kõik olid finišseerunud toimus
vanuseklasside paremate autasustamine ja kõigi põhirajal
osalejate vahel loositi loosiauhindu. Fortuunaks, nagu
traditsiooniks saanud, oli põhirajajooksu võitja, kelleks
seekord osutus Ain Kilk. Kõigi
jooksude parimaid autasustas Nissi valla vallavanem Hr.
Peedo Kessel. Peale loosiauhindade jagamist said bussiga
koju Lehetu, Nurme, Riisipere
jooksusõbrad. Kokku oli jooksudes ja keppikõnnis osalejaid
194.
Taaskord oli rõõm näha, et
kohale olid tuldud: Tallinnast
, Juurust, Kohilast, Märjamaalt, Raplast, Ääsmäelt ning
loomulikult Nissi valla küladest/ asulatest.

Maido Kaljur
Projekti autor

Suured tänud kõikidele kaasaaitajatele, kellele abil üritus
teoks sai.
Erilied tänud Eesti Kultuurkapitalile ja Nissi Vallavalitsusele.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Maido Kaljur
Projekti autor

Valla 20. sünnipäeval jagati taas Nissi valla aastapreemiaid
Nissi vald tunnustab ja tänab
parimaid kohaliku elu edendajaid valla aastapreemiaga.
Aastapreemia määratakse isikule, kollektiivile või organisatsioonile silmapaistvate või
sügavamat tähendust omavate
teenete eest, millega on elavdatud vallaelu ja/või toodud
vallale tunnustust. Igal aastal
määrab Vallavolikogu kuni
kolm aastapreemiat. Lisaks
võib ühe aastapreemia määrata valla noorele (kuni 19-aastasele isikule). Aastapreemia
saajaid autasustatakse valla
tänukirjaga ja rahalise preemiaga, nominente tänatakse
meenega.
Sel aastal
Laekus 6 ettepanekut, kokku
esitati 6 kandidaati. Alustame
noore aastapreemiast.

Noore aastapreemia nominendid olid:
GERDA KIISA -Turba Gümnaasiumi 5.kl. õpilane, kes on
järjepidev ja kohusetundlik
osaleja Turba Kultuurimaja
näite- ja rahvatantsuringides,
tunnustatud näitleja eripreemiaga käesoleval aastal.
ATS KIISA - Audentese Spordikooli õpilane, väga kõrgete
sportlike saavutustega kergejõustikus vabariigi ja rahvusvahelisel tasemel.
Noore aastapreemia sai hea
emakeele ja kirjanduse tundja ning aktiivse ja tulemusliku
osalemise eest huvitegevustes
KRISTIN SAAR
Nissi Põhikooli 9.kl. õpilane,
kes on läbi aastate olnud väga
hea õppeedukusega, olnud
edukas maakondlikel ja vaba-

riiklikel olümpiaadidel emakeeles ja kirjanduses. Aktiivne
osaleja ja eestvedaja tunnivälistes tegevustes. Suurepärane

muusik Nissi Trollides, andekas flöödimängijana, ansamblimängijana, orkestrant.

Valla aastapreemia nominendid olid:
ASTRID LAAMANEN - pühendunud kohaliku ajaloo
uurija, kaitsja, tutvustaja.
Lastega aktiivne tegeleja.
Suurepärane koostööpartner
Riisipere Kultuurimajale ja
Riisipere raamatukogule.
EVI VENDLA -Nissi Suvemuusika ja Riisipere Laululapse projekti eestvedaja,
MTÜ Riisipere Kultuuriseltsi
looja. 2010 a Nissi valla SÄDEINIMENE Leadre programmis, aktiivne osaleja taidluskollektiivides. On andnud
oma panuse valla kultuuri ja
seltsi tegevusse.
Valla aastapreemia sai kohaliku elu edendamise ja kogukonna tunde suurendamise
eest EELK NISSI MAARJA
KOGUDUS

Renoveerinud Nissi Leerimaja, võimaldanud kasutada
oma hubast maja erinevate
sündmuste
läbiviimiseks.
Hea koostööpartner
Nissi
valla Noortekeskusele, MTÜ
Lehetu Külakeskusele, Nissi
Vallavalitsusele, MTÜ Nissi
Perekeskusele. Märkab abivajajaid, annab toidu ja riideabi.
Osaleb vanemlust toetavates
projektides. Oma panuse on
andnud kohaliku noortega
tegelemisse, õpetamisse ja
töökasvatusse ning puhta elukeskkonna väärtustamisse.
Tänan esitajad, kes märkasid
tublisid inimesi, ettevõtmisi.
Olge aktiivsed märkama ka
järgmisel aastal! g
Annely Ajaots
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Gümnaasiumitoetus
Seoses Turba Gümnaasiumi gümnaasiumiosa
sulgemisega jõudis Nissi
Vallavolikogu järeldusele,
et vaja on muuta väljaspool Nissi valda gümnaasiumiharidust omandavatele õpilastele makstavat
toetust.
Varasem toetuste kord nägi ette,
et õpilastele makstakse päevas
maksimaalselt 2,6 EUR päevas
ning toetuse väljamaksmise aluseks olid ühistranspordi piletid.
Seni kehtinud kord ei arvestanud õpilase koolitee pikkusega.
Samuti ei arvestatud võimalusega, et
õpilased kasutavad kooli jõudmiseks
isiklikku sõiduvahendit, mis aga täna

„§ 41. Gümnaasiumitoetus
(1) Gümnaasiumitoetust makstakse Eestis asuva gümnaasiumi (välja
arvatud riigigümnaasiumi) statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele koolisõidu ja õpilaskodu või
muu elamispinna eest tasumiseks ja
muude õpingutega seotud kulutuste
kandmiseks, kui õpilase ja tema vanema rahvastikuregistrisse kantud
elukoht asub Nissi vallas.
(2) Gümnaasiumitoetuse suuruseks
on:
1) 45 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht asub Riisipere
piirkonnas (Riisipere alevik ning
Jaanika, Munalaskme, Aude, Ürjaste, Madila, Odulemma, Vilumäe ja
Mustu külad);
2) 55 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht asub Turba piirkonnas (Turba alevik ning Kivitammi,
Tabara, Viruküla ja Nurme külad);
3) 65 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht asub Ellamaa piirkonnas (Lehetu, Ellamaa, Rehemäe,

on muutunud väga tavapäraseks.
Nissi Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, kuhu kuuluvad
inimesed valla erinevatest haridusasutustest ning kes ka geograafiliselt
elavad valla eri paigus, arutas antud
toetuste korda ning tegi ettepanekud
selle muutmiseks.
Tehti ettepanek sisuliseks muudatuseks - asendada senine „sõidutoetus“
üldisema „gümnaasiumitoetusega“,
kusjuures toetuse kasutamise sihtotstarve ei oleks enam nii üheselt
määratud, vaid seda saaks kasutada
ka muude õpingutega seotud kulude
kandmiseks.
Vastavalt haridus- ja noorsootöökomisjoni ettepanekutele valmistas vallavalitsus ette eelnõu, mille volikogu
oma viimasel istungil alloleva määrusena ka kinnitas:

Lepaste ja Siimika külad).
(3) Gümnaasiumitoetuse saamiseks
esitab lapsevanem või täisealine
õpilane vallavalitsusele avalduse.
Avalduses tuleb näidata avaldaja
nimi, õpilase nimi, elukoht ja gümnaasium, kus õpilane õpib või kuhu
ta õppima asub.
(4) Gümnaasiumitoetust makstakse
kogu aja eest, mil õpilane gümnaasiumis õpib, välja arvatud juuli- ja
augustikuu eest ja tagasiulatuvalt
enam kui avalduse esitamisele eelnenud kahe kalendrikuu eest. Õpilase õppimist gümnaasiumis tõendab vastav kanne EHIS-es.
(5) Gümnaasiumitoetuse väljamaksmise aluseks on vallavalitsuse
korraldus.
Gümnaasiumitoetuse
maksmine lõpetatakse vallavalitsuse humanitaarnõuniku esildise
alusel.
(6) Gümnaasiumitoetus makstakse vallavalitsuse kassast või
kantakse
avalduses
näidatud
pangakontole.“g

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
16. aprill
Väljastati ehitusluba Muru üksikelamu rekonstrueerimiseks
Odulemma külas, korteri rekonstrueerimiseks Turbas Metsa 4-52.
Anti kirjalik nõusolek kuuri ehitamiseks Vilumäe külas Ahve
kinnistule.
Väljastati kasutusluba elamule
Riisiperes Metsa tn 6, Riisiperes Metsa tn 55 tehnosüsteemide kasutamiseks, Tabara külas
Kõrgemäe elektri jaotusseadme
kasutamiseks ja Turbas Jaama
tee 1 administratiivhoone kasutamiseks.
Otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 46,02 eurot.
Võeti arvele peremehetute ehitistena Riisiperes Veetorni tn 7
asuvad saun ja kuur.
Pikendati Kadakaaru maa tagastamise menetluses vajalike
toimingute lõpuleviimise tähtaega.
Üks kinnistu loeti korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks,
kahele Lepaste küla jäätmevaldajale lubati ühist liitumist kor-

raldatud jäätmeveoga.
Keelduti ühekordse toetuse
maksmisest MTÜ-le Lehetu
Külaselts.
Nissi valla volitatud esindajaks
Turba Lasteaia atesteerimiskomisjoni määrati humanitaarnõunik Kaie Saar.
Seoses vajadusega hoida kokku
vallaeelarve vahendeid otsustati valla asulates välja lülitada
tänavavalgustus ajavahemikuks
10. mai kuni 7. august 2012. a.

23. aprill
Anti raieluba Turbas Raba tn 6
kinnistult ühe toominga ja ühe
kuuse raiumiseks.
Määrati hooldaja ühele raske
puudega isikule ning hooldajale
hooldajatoetus.
Riigireservmaa piiriettepanekute alusel määrati kolmele Tabara külas asuvale maaüksusele
koha-aadress.
Kinnitati Munalaskme külas
Saviaugu kinnistul kasvava
metsa raieõiguse võõrandamise
enampakkumise tulemus, mille
kohaselt võitis enampakkumise

Metsä Forest Eesti AS, kelle pakutud hind 9250 eurot osutus
kõrgeimaks.

7. mai
Anti ehitusload Riisipere keskuse (Nissi) kanalisatsioonitorustike ja veetorustike ehitamiseks, Riisiperes Metsa tn
10 korterelamu rekonstrueerimiseks, Turbas Lehetu tee 14
elamu rekonstrueerimiseks ja
Turbas Tööstuse 17 elamu rekonstrueerimiseks.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Ürjaste külas
Kingsepa kinnistule.
otsustati korraldada Nissi valla
2012–2030 arengukava eelnõu
avalik väljapanek 14. maist kuni
3. juunini 2012. a.
Eraldati rahalist toetust 130
eurot Riisipere kultuurimaja
tantsumemmedele seoses 15.
aastapäevaga.
Kooskõlastati ettevõtluse alustamise toetuse andmine.

14. mai
Kuulutati välja konkurss Turba
gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks ning moodustati 7-liikmeline konkursikomisjon.
Otsustati maksta koolitoetust 4
taotlejale kogusummas 315 eu-

Majanduslike huvide
deklaratsioonide avalikustamine
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonide andmed
esitasid ametiisikud Korruptsioonivastase
seaduse
alusel Nissi Vallavolikogu revisjonikomisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse
lisana kinnitatud ametiisiku
majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni
ka ehitised ja nende osad):
otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu
number
7. Riiklikku registrisse kantud sõidukid: sõiduki liik,
mark ja väljalaske aasta
8. Aktsiad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus
9. Pangaarved: pank, arve
liik ja nende arv
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele,
kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga
või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab
eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei
maksta
12. Muud regulaarsed tulud

rot, ravimitoetust 5 taotlejale
kogusummas 107,21 eurot, erakorralist toetust ühele taotlejale 70 eurot, hooldekodutoetust
kahele taotlejale 64 eurot kuus.
ühele taotlejale erakorralise
toetuse maksmisest keelduti.
Kümne Munalaskme Hooldekodus viibiva hoolealuse hooldekodutoetust vähendati seoses
pensionide suurenemisega.
Määrati õpilastoetus 300 eurot
Sander Roosimäele seoses osalemisega õppereisil Hispaaniasse.

4. juuni
Maaomaniku taotlusel otsustati
jagada Lehetu külas Vana-Salu
katastriüksus kaheks.
Otsustati maksta koolitoetust
kolmele taotlejale kogusummas
180 eurot.
Vabastati üks hooldaja hooldaja kohustuste täitmisest. ühele
sügava puudega isikule seati
hooldus ning tema hooldajale
määrati hooldajatoetus.
Otsustati anda raieluba Turba
Gümnaasiumi territooriumilt
105 puu raiumiseks.
Jäeti rahuldamata ühe Turba
aleviku jäätmevaldaja taotlus
jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks.

Evi Vendla
3. Nissi Vallavolikogu liige 4. Nissi Vald 5. puudub
6. Ei ole 7. Mitšubishi Carisma, 2000 8. Ei ole
9. Swedbank 1 arvelduskonto 10.
Ei ole 11. Ei ole 12. Volikogu liikme hüvitis, Sotsiaalkindlustusamet, Nissi Vallavalitsus
Taavi Ehrpais
3. Nissi Vallavalitsuse liige 4.
Nissi Vallavalitsus 5. puudub 6.
12 kinnisasja Raplamaal, 1 kinnisasi Järvamaal, 4 kinnisasja ja 1
korteriomand Harju maakonnas
7. Ei ole 8. 100% OÜ Alemaa ja
Mets osakutest 9. Swedbank 1
arveldusarve ja 1 väärtpaberikonto, SEB Pank 1 arveldusarve ja 1
hoius 10. Hüpoteek Rapla Maavalitsuse kasuks 1 030 000 EEK,
hüpoteek Harju Maavalitsuse kasuks 112 000 EEK 11. puudub 12.
Nissi Vallavalitsus juhtumis- või
kontrollorgani liikme tasu, OÜ
Alemaa ja Mets, Eesti Metsa- ja
Puidotööstus Liit
Joel Joa
3. Nissi Vallavalitsuse liige 4.
Nissi Vald 5. puudub 6. 2 eramaad Harju maakonnas 7. Mitšubishi Colt, 1992 ja Honda Civic
2008 8. Hotell Stroomi aktsiad
- koguväärtus 741,4 eurot; Ergo
pensionifond - koguväärtus 11
496,14 EUR 9. SEB Pank 1 arveldusarve, Swedbank arveldusarve
2 ja 1 pensionikonto 10. Swedbank 83 511,98 EUR 11. autoliising 12. Nissi Vallavalitsus juhtumis- või kontrollorgani liikme
tasu, Nacco Materials Handling
töötasu + preemia
Jaanus Teder
3. Nissi Vallavolikogu liige 4.
Nissi Vallavalitsus 5. Ei ole 6.
2 korterit ja 1 elamumaa Harju
maakonnas 7. Sõiduauto BMW
530D 1999.a, sõiduauto VW Passat 2005 a. 8. Swedbank pensionifond - koguväärtusega 3 364,28
Eraldati reservfondist Turba
raamatukogule 105 eurot äikesetormi kahju likvideerimiseks.
Anti ehitusluba Odulemma külas Sarapuu katastriüksusele
elamu ehitamiseks.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Siimika külas
Nõmme kinnistule.
Väljastati kasutusluba elektrivarustusele Tabara külas.
Määrati projekteerimistingimused Munalaskme külas Leetsi kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati OÜ Nissi Elamud
2011. aasta majandusaasta aruanne.

13. juuni
Kiideti heaks Nissi valla 2011.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

19. juuni
Nimetati Nissi valla asutaja- ja
liikmeõiguste teostajaks MTÜ-s
Harjumaa Ühisteenuste Keskus
vallavanem Peedo Kessel.
Nimetati Nissi valla liikmeõiguste teostajaks MTÜ-s LääneHarju Koostöökogu humanitaarnõunik Kaie Saar.
Kinnitati Turba Gümnaasiumi töötajate koosseis alates

EUR 9. Swedbank 2 arveldusarvet, krediidikonto, väärtpaberikonto, kogumispensionikonto;
SEB AS 1 arveldusarve 10. Ei ole
11. Ei ole 12. Nissi Vallavolikogu
liikme hüvitis, Nissi Soojus AS
töötasu
Teet Lehtme
3. Nissi Vallavolikogu liige 4.
Nissi Vallavalitsus 5. puudub 6.
1 maatulundusmaa Harju maakonnas 7. Ei ole 8. SEB progressiivne pensionifond - koguväärtusega 2 983,10 EUR 9. Swedbank
1 arvelduskonto ja 1 krediidikonto, SEB pank 1 arvelduskonto ja
pensionikonto 10. Võlausaldaja
SEB pank, võlajääk deklareerimise ajal 21 720,67 EUR 11. puudub
12. AS Metsäliito Eesti palk; Nissi
vallavolikogu liikme hüvitis
Ergo Paimla
3. Nissi Vallavolikogu liige 4. Nissi vald 5. Ei ole 6. 2 elamumaad
Harju maakonnas 7. Ei ole 8. Lehetu sepkoja lihtosak koguväärtuses 2 556,46 EUR 9. SEB pank
1 arveldusarve 10. Võlausaldaja
SEB pank, võlajääk deklareerimise ajal 81 284,03 EUR 11. Lehetu
Sepikoda OÜ investeerimislaenu
käendus 12. Volikogu liikme hüvitis, Lehetu Sepikoda OÜ töötasu
Heiki Pajur
3. volikogu liige 4. Nissi vallavalitsus 5. puudub 6. 1 elamu Harju
maakonnas 7. Ei ole 8. Ei ole 9.
Swedbank 1 tavaarve 10. Täitmata
11. Täitmata 12. palk põhitöökohal, vallavolikogu liikme hüvitis
Indrek Loit
3. Nissi Vallavolikogu liige 4. Nissi Vallavalitsus 5. Ei ole 6.1,5 maatulundusmaad 7. Sõiduauto Audi
1999. a, sõiduauto Ford 1994. a,
veoauto Peugeot J5 1991. a, veoauto Izuzu 1988. a. 8. Loitmann
OÜ 100% osanik 9. Swedbank 1
arveldusarve ja krediitarve, SEB

01.09.2012.
Väljastati kasutusluba saunale,
asukohaga Tuuliku, Ellamaa
küla.
Määrati projekteerimistingimused elamu, asukohaga Kruusaaugu, Ellamaa küla, ehitusprojekti koostamiseks.
Anti võimalus Ellamaa külas
Tatteri maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.
Määrati õpilastoetus á 300 eurot üheksale õpilasele (Elerin
Källo, Sander Roosimägi, Joanna Joa, Kristin Saar, Kristiina
Jõeste, Aap Jõeste, Annabell
Carina Katalsepp, Antti Suursalu, Karmen Kilk), kes osalevad
orkestri Nissi Trollid koosseisus
kontsertreisil Norrasse ning
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilasele Andreas Aljasele summas 225 eurot seoses
osalemisega rootsi keele õppereisil Põhja-Rootsi.
Anti load avalike ürituste
korraldamiseks:
22.06.2012
Nissi valla jaanituli Turbas,
22.06.2012 Lehetu jaanituli ja
07.07.2012 spordivõistlus Turba
rammumees.
Otsustati sulgeda Riisipere
Lasteaed ajutiselt personali
puhkuse ajaks 2. kuni 29. juulini 2012. a. g

VALLA JUHTIMINE 3

Teataja 5/2012

pank 1 arveldusarve 10. Ei ole 11.
Ei ole 12. Volikogu liikme hüvitis
Priit Laanekivi
3. Nissi Vallavolikogu liige 4. Nissi Vallavalitsus 5. Ei ole 6. Ei ole
7. Sõiduauto Ford Escort 1987. a.,
sõiduauto Audi A4 2000. a. 8. Ei
ole 9. Swedbank 1 arveldusarve
10. Ei ole 11. Ei ole 12. Volikogu
liikme hüvitis; palk
Urmas Sepp
3. Nissi Vallavolikogu liige 4.
Nissi Vald 5. ei ole 6.12,5 maatulundusmaad Harju maakonnas
7. Sõiduauto Crysler Voyager
1995.a, veoauto GAZ-ZAZ 1990.
a, mahtuniversaal VW Caravelle
1992. a, mootorratas BMW 350
1947. a. 8. Märjamaa LK koguväärtuses 3 205 EUR; Pakri Turvas OÜ osa 1/3; pensionifond 9.
SEB Pank 2 arveldusarvet ja pensionikonto 10. Harju Maavalitsus hüpoteeklaen 11. DNB Nord
Liising 2 12. Nissi vallavolikogu
liikme hüvitis

2 korterit Harju maakonnas 7.
Sõiduauto Mazda 6, 2007 8.II
pensionifond - summa 4 357,92
EUR 9. SEB pank 1 arveldusarve,
pensionikonto 10. Võlausaldaja
Sampo pank, võlajääk deklareerimise ajal 14 379,87 EUR 11. Ei
ole 12. Palk Nissi Vallavalitsus,
lisatasu ringide juhendamise eest
ja volikogu hüvitis
Kuldar Kutti
3.Nissi Vallavolikogu liige 4.
Nissi vald 5. Täitmata 6. 1 korter
50% kaasomandis Raplamaal 7.
Täitmata 8. Täitmata 9. Sampo
pank 1 arveldusarve ja 1 arvelduskrediit, Swedbank 1 arveldusarve
10. Võlausaldaja Swedbank, võlajääk deklareerimise ajal 60 700
EUR, võlausaldaja Rene Lillemägi, võlajääk deklareerimise ajal
11 200 EUR 11. Käendusleping
Sampo pangas, laenujääk 24 450
EUR 12. Bestclean Puhastusteenistus OÜ juhatuse liikme tasu
Jüri Legonkov

3. Nissi vallavolikogu liige 4. Nissi vald 5. Ei ole 6. 1 kinnistu ja 15
maatulundusmaad Harju maakonnas 7. Veoauto UAZ 1982.a 8.
Ei ole 9. SEB pank 1 arveldusarve,
Swedbank 1 arveldusarve 10. Ei
ole 11. Ei ole 12. Nissi Vallavalitsus tasu lumetõrjetöö eest, volikogu liikme hüvitis

3.Nissi Vallavolikogu liige 4. Nissi vald 5. puudub 6. 1 korter ja 1
tootmismaaHarjumaal 7. Sõiduauto BMW520i 1993. a. 8. Kogumispension K3 - 5 796,327 EUR;
kogumispension V3 - 922,39
EUR 9. Swedbank 1 arveldusarve
ja kogumispension 2 10. Võlausaldaja Swedbank, võlajääk deklareerimise ajal 1 352,10 EUR 11.
ei ole 12. töötasu

Lilian Saage

Uno Sassi

3. Nissi Vallavalitsuse liige 4. Nissi Vallavalitsus 5. Ei ole 6. 1 elamu Harju maakonnas ja 1 korter
Tartus 7. Täitmata 8. Täitmata
9. Nordea Pank 3 arvelduskontot, Swedbank 1 arvelduskonto
10. Võlausaldaja Nordea Pank,
võlajääk deklareerimise ajal59
700 EUR 11. Käendusleping
MTÜ Nissi Perekeskuse ja AS
Nordea Finance vahel 9 600 EUR
12. Lastetoetused, Lääne-Harju
Koostöökogu juhatuse esimehe
hüvitis, Nissi Vallavalitsuse liikme hüvitis.

3. Nissi Vallavolikogu liige 4.
Täitmata 5. Täitmata 6. 2 maatulundusmaad Harju maakonnas 7.
Sõiduauto BMW 1998. a, veoauto Zil 130 1985. a 8. Täitmata 9.
Swedbank 1 deebetarve 10. Võlausaldaja Nordea Liising, võlajääk deklareerimise ajal 25 161,45
EUR 11. Täitmata 12. Täitmata

Väino Heinsaar

Anne Kuusk
3. Nissi Vallavolikogu liige 4.
Nissi Vallavalitsus 5. Ei ole 6.

Timo Tamm
3. Nissi Vallavolikogu liige 4.
Nissi Vallavalitsus 5. Ei ole 6. 2
korterit ja üks elamu Harju maakonnas 7. Ei ole 8. LHV Pank
pensionifondi osak koguväärtuses 1 794,36 EUR, Nordea pensionifondi osak koguväärtuses
283,34 EUR, OnNewMedia OÜ

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
10. mai
Esitati
umbusaldusavaldus
Nissi vallavolikogu esimehele,
volikogu aseesimehele ja vallavanemale.
Võeti vastu Nissi valla üldplaneering ning otsustati
korraldada üldplaneeringu ja
selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek alates 23. juulist
2012.a nelja nädala jooksul
Nissi vallamajas ja Turba raamatukogus.
Esimesel lugemisel oli koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr
ja tasumise kord.
Määrati Nissi valla aastapreemia EELK Nissi Maarja Kogudusele ja Kristin Saarele.
Valiti Nissi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks
Anneli Sepp ja liikmeks Jaanus Teder.

17. mai
Esitati
umbusaldusavaldus
vallavalitsuse liikmele Lilian
Saagele.

Võeti vallale varaline kohustus
kuni kaheksasada kümme tuhat eurot Riisipere ja Lehetu
reoveekogumisalade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks.
Tunnistati kehtetuks Nissi
Vallavolikogu 14. oktoobri
2010. a otsus nr 38 “Varalise
kohustuse võtmine“.
Kehtestati koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt
kaetava osa määr ja tasumise
kord. Alates 1. septembrist
2012. a on kohatasu lasteasutuses 13 eurot kuus.
Umbusalduse avaldamine vallavanemale, volikogu esimehele ja volikogu aseesimehele
ei leidnud istungil toetust kogudes vaid 4 poolthäält.

14. juuni
Võeti vastu Nissi valla arengukava 2012–2030 ja tegevuskava 2012–2016.
Nissi Vallavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 1 „Toetuste
maksmise tingimused ja kord“
muutmine oli esimesel lugemisel.

1 osa 2 556 EUR, Aedruum OÜ 1
osa 1 278 EUR 9. Nordea Pank 1
arvelduskonto, Swedbank 1 arvelduskonto 10. Võlausaldaja
Nordea pank, võlajääk deklareerimise ajal 100 204 EUR 11. Hüpoteek Nordea Pank 2 12.AS Go
Group palk, Nissi vallavolikogu
liikmetasu
Anneli Sepp
3. Vallavolikogu liige 4. Nissi Vald 5. Ei ole 6.1 korteriomand Harjumaal 7. Ei ole 8.
Nordea pensionifond - koguväärtuses 3 324,36 EUR 9. Nordea
Pank arvelduskonto 1, arvelduskrediit 1, pensionikonto 1; Swedbank 1 arveldusarve, SEB Pank
arveldusarve 1 10.Nordea Pank
- võlajääk deklareerimise ajal 25
439,08 EUR, Nordea Pank - võlajääk deklareerimise ajal 1 069,14
EUR, Swedbank - võlajääk deklareerimise ajal 1 083,43 EUR
11. ei ole 12.IDEEpluss OÜ palk,
Tabivere Sotsiaalkeskus töötasu,
Nissi 34 Korteriühistu töötasu
Kaido Katalsepp
3.Nissi Vallavolikogu liige 4.
Nissi Vallavolikogu 5. puudub 6. puudub 7. puudub 8.
Kopikas OÜ osa, koguväärtus
40 000 EEK, LHV Pensionifond - koguväärtus 168,77 EUR
9. Swedbank 1 deposiitarve,
SEB Pank 1 deposiitarve,LHV
Pank 1 deposiitarve ja pensionikonto 10. Võlausaldaja SEB
Pank - võlajääk deklareerimise
ajal 7 193,99 EUR; Võlausaldaja Swedbank - võlajääk deklareerimise ajal 11 498,61 EUR
11. puudub 12.
puudub

politseipoolsete
meeldetuletustega
suvele vastu
Leena Pukk
noorsooteenistuse
vanem
Lääne-Harju
politseijaoskond

Tahan kõigile meelde tuletada, et
2011 aasta 1. juulist jõustus uus
Liiklusseadus ning sellest lähtuvalt
muutus nii mõnda, millele tahaksin
veelkord tähelepanu juhtida.

Suurimaks muudatuseks on kohustuslik jalgrattakiivri kandmine kuni
16-nda eluaastani nii jalgratturil kui
ka pisimopeediga sõites. Kiivrit peab
kandma nii juht kui sõitja. Kahjuks
on tänavapildis paljud noored jalgratturid kiivrita. Oluline siinkohal
on, et kiiver oleks õige suurusega ja
korralikult kinnirihmatud. Samas
võib uue seaduse kohaselt sõiduteed
ületada jalgrattaga sõites, kuid sel
juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturi juhil sõidukijuhi
suhtes eesõigust ning sõidutee tuleb
ületada jalakäija kiirusega. Ohutum
on ületada sõidutee jalakäijana, tulles jalgrattalt maha ning lükata ratast käe kõrval. Kuigi pimedat aega
jääb iga päevaga vähemaks, peab
teadma, et sõites jalgrattaga pimedal
ajal peab põlema jalgrattal ees valge ja taga punane tuli. Pimedal ajal
ainult helkuritest ei piisa. Seadusliku esindaja või viimase nõusolekul
muu täiskasvanud isiku vahetu järelevalve all võib sõiduteel jalgratast
juhtida vähemalt 8-aastane isik. Sel

juhul ei ole lapsel juhiluba nõutav,
kuid lapsevanem peab oskama valida ohutuks rattasõiduks sobiva liikluskeskkonna ning vastutab ka lapse
ohutuse ja liikluses õige käitumise
eest. Iseseisvalt võib sõiduteel sõita
jalgrattaga alates 10-eluaastast, kui
on läbitud jalgratturi koolitus ja saadud vastav juhiluba.
Mopeed on uue seaduse mõistes
mootorsõiduk ja alates 01.07.2012
peavad kõik mopeedid olema kehtestatud korras registreeritud ning
mopeedil peavad olema riiklikud
registreerimismärgid, peab vastama kehtestatud tehnonõuetele ning
laieneb ka kohustuslik liikluskindlustus. Liikluses osalemiseks peab
olema mopeedi või muu kategooria
mootorsõiduki juhtimist tõendav
juhiluba.
Ühegi auto esiistmel ega ka sõiduauto tagaistmel ei tohi last süles hoides
sõidutada. Sõiduauto juhil ja kõigil
sõitjatel nii esi- kui ka tagaistmel on
kohustus kinnitada turvavöö. Nõue
laieneb ka taksojuhtidele ja takso
tagaistmel sõitjale ning sõiduõpetajale.
Ohutut liiklemist! g

Day - Lee Holm
3. Volikogu liige 4. Nissi Vald 5.
Ei ole 6. 2 elumaja Harjumaal,
2 elumaja Läänemaal 7. Sõiduauto Saab 9-3 2007. a, sõiduauto Landrover 1996. a, järelkäru
Tiki Treiler 2003. a, Plastikpaat
Kiili 430 2008. a. 8. Swedbank
pensionifond - koguväärtus 1
353,6715 EUR 9. Swedbank 1 arveldusarve ja pensionikonto 10.
ei ole 11. Ei ole 12. Palk põhitöökohal, volikogu liikme hüvitis g

Nissi Vallavolikogu 20. jaanuari 2009 määruse nr 1 „Pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine oli esimesel
lugemisel.
Esimesel lugemisel oli Nissi
valla hankekord.
Täiendati kohalike teede nimekirja ja otsustati taotleda
teede aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse.
Otsustati osaleda mittetulundusühingu Harjumaa Ühisteenuste Keskus asutamisel.
Kiideti heaks mittetulundusühingu Harjumaa Ühisteenuste Keskus asutamislepingu
ja põhikirja eelnõu.

ennetusprojektist „mina oskan!“ Riisipere lasteaias loe lk 6.

nissi valla üldplaneeringu
avalik väljapanek
Nissi valla üldplaneering
algatati Nissi Vallavolikogu 21.04.2007. a otsusega
nr 24. Üldplaneeringuga
koos algatati planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Nissi
Vallavalitsus, koostaja OÜ Pärnu
Instituut (endise ärinimega ERKAS
Pärnu Instituut OÜ), kehtestaja Nissi Vallavolikogu.

Muudeti Nissi Vallavolikogu
20. jaanuari 2009 määrust nr 1
„Pedagoogide töötasustamise
alused“.

Vallal on varem koostatud üldplaneering. Uus üldplaneering algatati
sooviga Nissi valla arengukavades
ja Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringutega püstitatud
eesmärgid ellu viia ning muutunud
oludes korrigeerida valla ruumilise
arengu põhimõtteid. Üldplaneering
suunab valla territooriumi maakasutust, ehitus- ja arendustegevust
keskpikas perspektiivis. Üldplaneeringuga määratakse maa-alade juhtotstarbed, mis arvestavad olulisel
määral

Muudeti Nissi Vallavolikogu
9. veebruari 2006 määrust nr 1
„Toetuste maksmise tingimused ja kord“ . g

maa senist kasutusotstarvet, eiramata varasemaid arenguid. Samuti
on üldplaneeringuga määratud piirangud ja tingimused, mille järgi-

Avaldati umbusaldust Nissi
Vallavalitsuse liikmele Lilian
Saagele.

21. juuni
Kinnitati Nissi valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

mise kaudu realiseeruvad ruumilise
arengu põhimõtted ning kasutuspiirangutega alade (nt väärtuslikud
maastikud) iseloomu säilimine –
kruntide minimaalsed suurused,
haljastuse, sh kõrghaljastuse osatähtsus erineva kasutusega maadel,
reovee kogumisalad, kaugkütte piirkond jne. Planeeringulahendused
ja planeeringuga seatud tingimused
ning piirangud on kooskõlas Nissi
valla arengukavaga.
Nissi Vallavolikogu 10.05.2012 otsusega nr 15 võeti Nissi valla üldplaneering vastu ning otsustati korraldada Nissi valla üldplaneeringu ja
selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalik väljapanek.
Nissi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalik väljapanek toimub alates 23. juulist
2012. a nelja nädala jooksul Nissi
vallamajas (Nissi tee 53c, Riisipere) ja Turba raamatukogus
(Tööstuse tn 29, Turba), samuti
Nissi valla veebilehel https://nissi.kovtp.ee/et/uldplaneering.
Nissi valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub 19. septembril
2012. a kell 18.00 Nissi vallamajas. g
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Lõppenud kooliaastast Nissis
Nissi kooli värviküllane maja on täna
tühi ja vaikne. Saabunud on puhkamise aeg, iseolemise ja mittemidagitegemise aeg. Kalendri järgi saame
teada, et käimas on suvi.
Mida tõi meile see õppeaasta? Nagu
ikka – uusi teadmisi, enese proovilepanekut, võimalusi, väljakutseid, vahel ka raskusi ja pettumust.
Õppeaastat sai alustatud uue õppekavaga. See tõi muuhulgas endaga
kaasa uusi õppematerjale kolmele
klassile. Algust sai tehtud kooli väärtuskasvatuse projektiga. Veebruaris kandideerisime Tartu Ülikooli
eetikakeskuse pilootprojektis ning
osutusime valituks. Ülikooli mentori
osalusel sai koolielu vaadeldud põhiväärtuste vaatevinklist, arutletud ja
analüüsitud. Tagasiside oli rõõmustav - meil on olemas see vundament,
millele toetuda ja kust edasi minna.
Arvamusi kooli väärtuste kohta oleme saanud läbi rahuolu küsitluse ka
meie lapsevanematelt. Tervist edendava kooli projekti raames arutlesime

pikalt ja põhjalikult kooli söögi ja laste
toitumise üle üldse. Mõtteid ja ettepanekuid jagasime ka Riisipere lasteaia köögiga, kes meile need maitsvad
koolilõunad valmistab. Tervislikkuse
ja eelkõige toitumise teemal jätkame
tegevusi ka uuel õppeaastal.
Jaanuaris toimus Nissi Põhikoolis
Harjumaa 8.klasside inglise keele
teemapäev „London“, kus osales 24
kooli, läbiviijaks inglise keele õpetaja
K.Källo. Aprillis toimus eesti keele
õpetaja E.Pae eestvedamisel meie
koolis vendade Liivide etluskonkursi
Harjumaa voor.
Kogu aasta jooksul leidsid aset mitmed traditsioonilised üritused,
millest esiletoomist väärivad Jüriööjooks (kestnud üle 20 aasta), Perepäev maikuu lõpus (sedapuhku
juba 17 korda) ning reis tublidele õppuritele Inglismaale Broadstairs’i .
Kuid õppimine ei toimu mitte ainult
klassiruumis, vaid ka väljaspool nagu
näiteks väljasõitudel ja ekskursioonidel. Ja neid oli õppeaasta jooksul

Riisipere Lasteaia tegus aeg
Sügisel, kui lähen kooli,
hakkan hästi targaks.
.....................................
Kui ma väga hästi õpin,
siis saan riigikokku,
sinna, kus need targad onud
hääli ei saa kokku.
H.Vilep
Viimased kuud on olnud meie lasteaia kõige vanematele lastele,
tõrutõnnidele, väga tegusad. Aprilli alul algas Lääne-Harju politseijaoskonna ennetusprojekt "Olen
tubli!", mille viis läbi noorsooteenistuse vanem Leena Pukk nii Turba kui Riisipere koolieelikutele.
Igal kolmapäeval tutvustati lastele liiklusreegleid ja teadmisi liiklusest. Õpetati tundma liiklusmärke,
liiklemist tänaval ja teel, jalgrattaga
liiklemist ja jalgratta turvavarustust.
Õpetamist hõlbustas ka kingituseks
toodud suur karp liiklusmärkidega ja
iga teema kinnistamiseks paljundatud töölehed.
Ennetusprojekt "Olen tubli!" lõppes
Turba Lasteaias kahe lasteaia koolieelikutega. Osa võttis ka valla lastekaitsespetsialist Elerin Sagar. Külla
oli kutsutud Rapla Maanteeameti

spetsialistid, kes olid mustale kilele
märkinud kaherealise maantee koos
sebra, ristmiku, ringteega, kus sai
liigelda jalgsi, auto ja bussiga. Lapsed said sõita autoga, bussiga ja jalgsi
liigelda, teised lapsed hindasid, kas
liigeldi ja liiguti õigesti või valesti.
Üllatusena oli kohal ka Lõvi Leo, kes
koos Leena Pukiga andsid üle tunnistused ja kingitused sini-punastes seljakottides, millel kiri MINA OSKAN.
Meeles peeti ka õpetajaid, kellele kingiti temaatilise pildiga tass, helkur ja
kommikarbike. Lasteaia juhtidele anti
üle suur karp liiklusteemalisi puslesid, memoriin, kaardimäng ja liiklusteemalised raamatud. Oleme väga tänulikud, sest need pusled on meil juba
kasutusel ja väga hea õppematerjal.
Suur tänu huvitava ettevõtmise eest
ja Turba Lasteaiale vastuvõtmise ja
külalislahkuse eest!
Märtsi lõpupoole toimus koolieelikute lõpuekskursioon Haapsallu, Ilon
Wiklandi Imedemaale. Eelnevalt
tutvusime Ilon Wiklandi elulooga ja
lugesime lastele tuntumaid Astrid
Lindgreni raamatuid, sest on ju Ilon
Wikland tema raamatute illustraator.
Lapsed said Iloni Imedemaal mängida, meisterdada ja tutvuda raamatute
illustratsioonidega näitusesaalis. Ja-

Turba Gümnaasiumi
kevadkontsert
Õuele on juba saabunud soe ja päikeseline suvi, kuid siiski oleks paslik
teha üks väike meenutus kevadisele
Turba Gümnaasiumi kevadkontserdile, mis oli mõeldud kummardusena emadele ja vanaemadele meie
koolipere säravate ja andekate laste
poolt.
11. mail toimunud kontserdi korraldamisel ühendasid jõud Turba
Gümnaasium, Turba Kultuurimaja
ja muusikaselts Nissi Trollid. Külalisesinejateks oli palutud ka meie
kooli endiseid õpilasi. Tulemuseks
oli suurepäraste, värvikate ja väga
vahvate muusikaliste, sõnaliste ja
tantsuliste etteastetega kontsert.
Õhtujuhtide rollis astusid üles praeguseks juba 9. klassi vilistlased Ege
Tamm ja Joonas Karm, kes esitasid
esinemiste vahepaladena meie kooli
õpilaste luuleloomingut, tehes seda
siira rõõmu ja spontaansusega.
Peale kontserdi sai vaadata klas-

sidesse ülespandud valikut aasta
jooksul tehtud kunstiloomingust.
Siinkohal tänud Piret Tammele.
Tänusõnad sooviksime edasi anda
Anne Kuusele ja tema majas tegutsevatele tantsuringide juhendajatele, Nissi Trollidele ja sealsetele
vahvatele õpetajatele, tänu kellele
säravad meie noored andekad muusikud.
Suur aitäh Martale ja Ingridile Tallinna Muusikakeskkoolist imeilusa
klarneti- ja klaveridueti eest!
Ja ükski suur ja kordaläinud kontsert ei saa teoks ilma õpetajateta, kes
juhendavad, õpetavad, innustavad,
julgustavad, jne, jne. Suur tänu Iveta
Jürissonile, Kristi Sambergile, Merike Tsupsmanile ja klassijuhatajatele, tänu kellele sai ehk iga kontserdilviibinu positiivse rõõmulaengu.
Kaunist suve! g
Katrin Jõeste

palju: Peterburgi, Pärnusse, Sagadi
mõisa, Vormsi saarele, Kohtla-Järve
põlevkivi muuseumisse, Narva jm.
Igakevadisel loodusmatkal tutvusid
algklassid oma koduvalla paikkonna
ja loodusega. Lisaks käisid klassid veel
eraldi õppeekskursioonidel , matkadel, teatrikülastustel, uisutamas, seikluspargis jm.
Juba aastaid teevad algklassid ühiseid üritusi Riisipere raamatukoguga – tarkuseraamatute viktoriin,
etluskonkurss, muinasjututegelaste
meisterdamine ja näitus, kui mainida
vaid mõningaid. Koostegemised on
heaks kasvulavaks õpilaste raamatute juurde suunamisel. Ühiseid üritusi oli õppeaasta jooksul ka Riisipere
lasteaia ja kultuurimajaga. Meie kooli
hoolekogu toetav õlg on alati abiks
nii koolielu küsimuste lahendamisel
kui ühisürituste korraldamisel - aitäh
neile selle eest !

pidasid spordi- ja teemapäevi ja õppisid-õppisid-õppisid. Ainult viitega
lõpetasid selle õppeaasta 33 õpilast,
neljade-viitega 35 õpilast, kokku 68
õpilast 117-st.
Nissi Põhikooli 9. klassi lõpetas sel
aastal 11 õpilast. Suurepäraste õpitulemuste ja kiituskirjaga lõpetas
põhikooli Kristin Saar, väga heade ja
heade tulemustega lõpetasid Kaisa
Ehrpais ja Karola-Lotta Kiisel. Oma
õpinguid jätkavad kõik põhikooli lõpetajad, neist gümnaasiumis 6 õpilast
ning kutseõppeasutuses 5 õpilast.
Head lõpetajad! Leidke üles OMA tee,
ikka kõrguste suunas, läbi eneseületamiste julgelt seatud eesmärkide poole! Õnne teile selleks! g

Kõige selle taustal tegid õpilased igal
koolipäeval tublilt oma põhitööd –
lahendasid tasemetöid ja andsid eksameid, esindasid kooli konkurssidel
ja olümpiaadidel, käisid huviringides,

lutasime ka Haapsalu lossihoovis ja
tutvustasime lastele lossihoovi hooneid ja nautisime ümbrust.
Emadepäeva kontsert toimus Nissi
Põhikoolis, kus ka maja lapsed esinesid tantsude, laulude ja luuletustega.
Võtsime osa ka Turba kooli staadionil
toimunud maijooksust, kus lastel õnnestus võita mitu medalit.
Aprillis-mais toimusid ettevalmistused koolieelikute lõpupeoks. Õppisime luuletusi, laule tantse, laulumänge, abiks muusikaõpetaja Ivi.
30. mail olid meil külas vanemad, vanavanemad, käsitööringi esindajad,
kes kinkisid lastele omavalmistatud
loomakese, keda lapsed saavad tasku
pista, et nad oleks lastele toeks ja sõbraks. Õpetaja Ingrid Parksepp kinkis
lastele kingikoti ja on septembrist
lõpetajatele esimeseks õpetajaks koolis. Täname kõiki vanemaid ja külalisi
heade sõnade ja kingituste eest! Lastele andis lasteaia direktor Tiina
Rannakivi

üle esimesed tunnistused, õpetajad
kingituseks huvitava raamatu ja lillekimbu.
Päikselist suve kõigile ja lasteaia
lõpetanutele kõike head sügisel
kooliteed alustades! g
Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia
vanemõpetaja
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Nissi vald on rikas
10. juuni hommikul viis kaks bussi
meie kuus rahvakultuurikollektiivi ligi 70 osavõtjaga Rocca Al Mare
Vabaõhumuuseumisse
esinema.
Riisipere Kultuurimajast naisrahvatantsurühm Roosi, memmede
rahvatantsurühm Riisipere Tantsumemmed, lauluansambel Laululust
ja Turba Kultuurimajast naiskoor
Nelli, naisrahvatantsurühm Turba
Tantsupisik, memmede rahvakultuurikollektiiv Haspel. Koos esineti
kahe toreda ühiskontsertiga Kolu
Kõrtsi ees ja Sassi-Jaani Talu õuel,
kus pealtvaatajad rõõmsalt kaasa
elasid.

See oli esimene ühisesinemine väljaspool valda. Loodame, et sellest
kujuneb meile kõigile vahva traditsioon. Sellised sündmused annavad

märku, et me oleme olemas, et on
olemas elujõuline ja tegus Nissi vald
Harjumaal.

Kui lisada , et meie vallas on veel
laste rahvatantsukollektiivid, lastekoorid, Nissi Trollid - siis võime julgelt välja hüüda: "See kõik on meie
valla suur rikkus!"
Hea on kiita meie esinemisi korraldajate, perenaiste ja pealtvaatajate
sõnadega:
” Need olid päeva parimad programmid !”
On ju tulemas Harjumaa tantsu- ja
laulupidu Keilas 1. juunil 2013 ja suur
laulu-ja tantsupidu Tallinnas 2014,
kus me kõik soovime osaleda. g
Evi Vendla ja Anne Kuusk

Nissi valla rahvatantsijate
ülitoimekas kevad-suvi
Kuigi tihedalt töine ja mõnusalt
meeleolukas on rahvatantsurahva
elu minu arvates küll aastaringselt ja
aastast aastasse, siis selle aasta maist
augustini on Nissi valla rahvatantsukollektiivide elutempo tõepoolest
päris pöörane.
Kevadkuu mai sai tantsulise hoo sisse Riisipere memmede juubelikontserdi ning Nissi ja Turba emadepäeva üritustega. Riisipere tantsulapsed
esinesid Nissi valla beebipäeval ning
Turba tantsijad käisid Vasalemma
laadal jalga keerutamas. Mai teine
pool andis koormust eelkõige Turba
tantsulastele. Esmalt osaleti Harjumaa Laste tantsupäeval Viimsis
ning kohe järgmisel nädalalõpul
veedeti kolm külma päeva Pirita Ve-

Roosi Makedoonias

Riisipere Kultuurimaja rahvatantsurühma “Roosi” vilistlased
osalesid 14.-17. juunil toimuval “Ohrid Waves” folkfestivalil Ohridis Makedoonias. Ohridi linna kutsutakse
Makedoonia pärliks ja on üks vanimaid linnu Euroopas ning kuulub
UNESCO maailmapärandi nimekirja.
Festivalil osales lauljaid – tantsijaid 15
riigist. Meie koos Varbola memmede
ja Kernu Sirjelinnuga esindasime Eestit. Kuid ega me ainult tantsimisega ei
tegelenud. Peale tantsimise sõitsime

käänulistel mägiteedel, suplesime
Ohridi järves ning nägime mõndagi
huvitavat. Meeldejäävamaks elamuseks olid Meteora imelised loodusvormid müstiliste kaljukloostritega.

Suure tänu võlgneme idee autorile ja reisi organiseerijale Sirje
Nokkurile, Hansabussi bussijuhtidele Valdole ja Jürile ning meie
rõõmsameelsetele
fännidele!
Tänud ka kõikidele tantsijatele, kes
olid võrratult lahedad reisikaaslased!

Lõpuga lugu
Nüüd on nii, et MTÜ ANK Vikerkaaremaja enam pole … Põhjust kurvastada siiski ka mitte. Eks igal asjal on
oma algus ja lõpp, mõte ja järelmaik.
Nõnda on Vikerkaaremajagi alguse saanud kindlast vajadusest olla
olemas Nissi noorusele ja et aeg on
teinud oma korrektuurid, on Vikerkaaremajal õigus väljateenitud puhkusele.
Ilmavalgust nägi ametlikus vormis
MTÜ ANK Vikerkaaremaja aastal
2001, 18.novembril Riisiperes, tollase naisseltsi algatatud laste käsitööringi järglasena. Tegevus leidis
aset vanas Nissi Vallavalitsuse hoones, kus esimeseks väepealikuks oli
Lea Pani ning meeskonnaks Irina
Aboltõn ja Signe Traks. Peamine
siht kõige lihtsamalt väljendatuna
oli noorte jaoks, noortega koos ja

noore huvidest lähtuvalt. Ja et noor
inimene on osa ühiskonnast sai jõudumööda noorsoo silmaringi laiendamise nimel panustatud ka kogukonna arengusse.
Kui võtta kokku kogu Vikerkaaremaja elulugu või hoopis edulugu, võtaks
noorte ja kogukonna elu edendamise nimel tehtu üksikasjalik lahtikirjutamine vähemalt lehenumbri jagu
ruumi. Niisiis vastu tulles Eestimaa
loodusele ja lugeja silmadele, kasutan ruumi vaid üldisema ajaloo kirjelduse tarvis.
Esialgsest meeskonnast oli 2003.
aastaks järel vaid Signe Traks ning
samal aastal liitus MTÜ ANK Vikerkaaremajaga allakirjutanu. Jõudu ja
teotahet jagus kummalgi, kõrgemat
sorti noorsootöö haridust niisamuti.
Vorbiti valmis esimene arengukava
ning selle najal tehti noorte infopäevi, teatrit ja kino ja kontserte,

lotrekil – osaleti juba traditsiooniliselt Tallinna Võimlemispeol.
Juuni algul oli tantsumemmede
suurpäev – toimus Harjumaa Memme-taadi Lustipidu, sedakorda Saue
vallas Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
Seal osalesid nii Riisipere tantsumemmed kui Turba Haspel. Ja seda
, et tantsumemmed suisa väsimatud
on, näitas see, et juba järgmisel päeval oldi ühes Turba Tantsupisiku ja
Riisipere Roosi naistega Rocca al
Mare Vabaõhumuuseumis. Muuseumis anti kaks kontserti, milledele andsid lisaväärtust nii stiilne
ümbrus kui pidevalt hinge ärevana
hoidvad vihmapilved (paar vihmapiiska ka!) .

Juunikuusse – jaanikusse jäid muidugi jaanipäevased ülesastumised
Turbas Nissi valla jaanitulel ning
Riisiperes sealse kogukonna pisemal
jaanipäevaüritusel.
Usun, et kui nüüd sellisest ülevallalisest jaanitulest üks kaunis traditsioon on saamas, siis võiks kogu valla
ühiseid tantsimisi-laulmisi kindlasti
edaspidi jaani- ja pööripäevaga seotud tavadega etenduseks lavastada.
Oli ju koostantsitud Sabatants seegikord väga armas vaadata ja nii mõnigi nägi ümber lõkkeaseme väänlevas“ ussis midagi“ müstilist …
Siia aga tantsusuvi veel ei lõpe. 1.juuli õhtul asuvad Turba Tantsupisiku
naised teele oma esimesele välisfestivalile Lõuna –Ungarisse. Sõit võetakse ette koos Tabasalu ja Ääsmäe

memmederühmade ning Ääsmäe
lasterühmaga.

Augusti algul esinevad Turba tantsijad Turbas Kirbiturul ja Varbola puupäevadel. Ning siis on Riisipere reisuhimuliste tantsijate
kord: augusti lõpul osaletakse koos
Tamsalu tantsu- ja muusikarahva
ning Ääsmäe lasterühmaga Itaalias rahvusvahelisel tantsufestivalil
„Bracciano’s castle“. Itaaliasse reisivad ka Turba kaks tubli tantsutüdrukut.
Ja siis on september ehk uus sügis ja
uus hooaeg sama hästi kui käes!
Just selline on olnud ja saab olema
tantsijate suvevaheaeg! g
Piret Kunts

Ansambel „Laululusti“ 16. tegevusaastasse on mahtunud päris palju
tegemisi. Oleme koos „Turbasamblaga“ pidanud kolmekuningapäeva,
lustinud koos Lehetu külarahvaga,
käinud külas sõpradel Haapsalus,
tervitanud väikese sünnipäevakontserdiga meie endisi ansambli
liikmeid ja nii edasi. Juunikuus olime koos Nissi valla rahvatantsurühmadega esinemas RoccalMares
Tallinna piirkonna Memme-Taadi
päevadel. Meie rahva poolt oli väga
meeleolukas tunniajane kontsert,
mis võeti kohapeal väga soojalt vas-

Laululusti toimetused

Oleme väga tänulikud Nissi Vallavolikogule ja Vallavalitsusele ning Rii-

Merike Kiisel

koolitusi helitehnika ning liikluse
teemadel,
noortejuhendjatelegi
jagati juhtnööre nõustamise osas,
koristati alevit, nauditi pärimuskultuuri ja punki, arendati noorte kodanikuaktiivsust ja vastutust, loeti
sõnad peale seksuaalsuse teemadel,
uuriti põhjalikult noorte arvamust,
tehti laagreid ning töömalevat ning
loomulikult korraldati kümneid pidusid ja soetati hulgaliselt erinevaid
vahendeid argipäeva sisustamiseks.
Mõnusama olemise tagamiseks võeti 2007, aastal ette kolimine Riisipere lasteaia hoonesse aadressil Metsa
7, praeguse Nissi Valla Noortekeskuse Riisipere noortetoa ruumidesse.

tuli siiski välja kirjutada kõikvõimalikest projektifondidest.

Projektitoetusi (Harju Maavalitsus, Kultuuriministeerium, Nissi
Vallavalitsus, Kohaliku omaalgatuse programm, Leader ja PRIA, Nissi Vallavalitsus) kokku 1 322 764
EEK (84 540 €)

Noorte elu edendamiseks sai maksumaksja raha kaubeldud valla eelarvest ja kingituste ning annetustega
polnud kitsid ei koduvalla inimesed
ega sõprusvaldade kodanikud. Nissi
noorsoo sisulise tegevuse toetused

tu. Vaatamata ilmataadi viperustele
oli tore Võidupüha ja jaanilaupäeva
tähistamine Riisipere Kultuurimajas.
Juuli lõpul on meid kutsutud Järvamaale Aravete XXI Eakate Huumoripäevale ja augustikuul külla
Rakvere maile Sõmeru valla eakatele. Sügisel on aga juba uued plaanid
ja ka esinemiskutsed.

Aastast 2008, mil loodi Nissi Valla Noortekeskus, jätkas MTÜ ANK
Vikerkaaremaja noorsootööd ja
kogukonna arengut toetavate projektidega: tänu kodumaa kangetele
– MTÜ Aktiivne maaelu, Artiston
OÜ ja Baruto´le, valmis aastal 2010
Riisiperes
ekstreemspordiväljak;
sai vahetatud kogemusi erinevate
Eestimaa piirkondadega, omandatud teatritarkuseid ning korraldatud
Nissi valla 20. sünnipäevaks kogukonna ühisjant ”Mehe tee”.
Numbrite peale maiastele väike kokkuvõte:
Projekte kokku 25
Annetusi ( Randaberg menighestrad
v kirkevergen -Norra; Church of oernhoej; Trehoje y s men klub – Taani)
kokku 133 867EEK (8555 €)

sipere Kultuuri-majale, kes on meie
tegemisi toetanud ja innustanud.
Meie kollektiiv on olnud püsiv ning
kooskäimine ja sõbrakäsi on toeks
paljudes eluraskustes.
Soovime „ Laululusti“ poolt meie
valla taidluskollektiividele jaksu,
jõudu ja visadust koos tegutsemiseks ning ilusat ja päikeselist suve ja
alustame sügisest ikka uue hooga. g

Päranduse jagaminegi käis kiirelt
ja valutult - bänditehnika sai MTÜ
Muusikaselts Nissi Trollid, jalgrattad MTÜ Lehetu külaselts ning kõik
ülejäänu maine vara jätkab noorsootöö eesmärkide täitmist Nissi Valla
Noortekeskuse valvsa pilgu all Turba ning Riisipere noortetubades.
Nii lihtne see 10 aastat mõtet paberile panna oligi…
Tänan MTÜ ANK Vikerkaaremaja
nimel kõiki ellukutsujaid, toetajaid,
koostööpartnereid ning tegemistes
osalejaid. Sooja ja kaunist suve! g
Natalia Sereda
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Jaanipäev Riisipere rahvaga
Kiisa näitetrupp alustas oma „sõnajala“ otsimist koos Riisipere rahvaga,
trotsides vihmast jaaniilma. Meil oli
kostiks kaasas Jaak Kõdari talutükk
„Kolm risti“, mis on lugu Eestimaa
talude esimesest vabaks ostmisest
ja Nava talu elust Pollenoffi mõisa

valitsusalas. Etendusele on andnud
oma õnnistuse ka autor Jaak Kõdar
ise, kes viibis meie esietendusel. Lavale seadis ja meie lava tingimustega
kohandas Marianne Õun, helitausta
eest kandis hoolt Alari Volf.

Tegelased Nava talust: peremees
Jaak – Agu Kötsi, perenaine Reet –
Marianne Rande, peretütar Kadri –
Eda Piirimaa, peretütar Rõõt – Rita
Bergmann, perepoeg Juhan – Anton
Noor, kes oli ka vallakirjutaja Sigfrid
ja edasi Kadri peigmees Peeter –
Tarmo Raid, Ülemäe Eedi- Andrus
Kotter, Silma August – Arvo Rander,
Tündre Eit – Mari-Ann Talumees ja
Pollenoffi mõisahärra Tarmo Leisalu, mõisaproua – Anu Altmets.
Meid on palju, aga me oleme mõnusad – on ju?!
Peame kiitma publikut – hea on
mängida kui publik kaasa mängib ja
seda te kõik tegite. Aitasite meie tegemistele sooja vastuvõtuga kaasa.
Olge alati nii toredad ja me õpime
lustiga uusi vaatemänge, et tulla taas
teite juurde ja koos etendust nautida. Meie lava poolt, teie saali poolt.g
Marianne Õun

Mades ka üksjagu vigurikeerajat.)
Miina ja Jaagu (õde-venda) teeseldud leinapoos noorema õe saabudes
– mu meelest lausa skulptorit vääriv
lavahetk! Kõikvõimalikud temperamentsed tundepursked raha teemadel (plahvatuste spontaansusel on
arenguruumi, aga küll tuleb!), Heidi mängitud noorema õe (ametilt
advokaat) "erasuhe" kohtumehega
(siingi ehk annaks veel tuure ja täpsust juurde leida, mängu "materjal"
igatahes on paljutõotav!), Angela
tähendusrikkad, kogu saali ootuspinevaks tegevad pausid testamenti
ette lugedes! Ja küllap muudki veel.

särtsaka esietenduse
muljekilde
August Kitzbergi Pila-Peetri
testament Turba külateatris

See mailõpu laupäevaõhtu oli tore
elamus. Võib ehk tunduda ootamatuna, kui ütlen välja ühe oma ammuse äratundmise: osadus, mis sünnib
väikeses saalis, üksteist enam-vähem lähedalt tundvate inimeste
kaudu, on mitmeski suhtes ehedam
ja õigem, võrreldes sellega, mida jagatakse profikunsti reeglite ja nõuete järgi suurtel lavadel. Teatrikunsti
alus on vahetu suhe, mängijaid ja
publikut siduv ühise tundevälja
energia. Seda viimast oli Turba Kultuurimaja saal esietendusel ääreni
täis. Südamest tulev kaasaelamine
oli õhuski tunda, laval toimuv meelitas saali poolt üksmeelseid naerupahvakuid.
Nagu Kitzbergi varajased naljamängud üldse, nii puudutab ka see
lavatükk ju õieti ülitõsiseid asju –
inimlikku ahnust ja rumalust. Tõsise
jutuajamisega (majas on äsja kirstu
pandud surnu!) näidend ka algab ja
selle tõsiduse mängisid Signe Reinmann (teenija Made) ja Urmas Sepp
(kirikuõpetaja) väärikalt välja. Jutust selgub muidugi varsti, et ees seisab ilmselt tülikas varandusejagamine sugulaste vahel. Kui need (osades
Miina Frank, Jaak Vackermann,
Heidi Kuningas) siis järgmistes piltides üksteise järel välja ilmuvad,
läheb asi kord-korralt pöörasemaks,
jaburamaks. Vaataja jaoks muidugi
naljakamaks! Üles kruvitud pinge
saab õiged mõõdud valla kohtumehe
(Angela Lootus) mängutoomisega.

Karakterite omapära tabamine tundub vanade külatükkide tänaste
mängijate jaoks kõige suurem väljakutse. Osatäitjate valik tundus selles
plaanis hea, kõik tegelaskujud olid
omamoodi värvikad ja tabavad (lavastaja Anne Kuusk). Ka olukordadesse sisseelamine mõjus enamasti
usutavalt. Ajaloolise tüübitõe peensused on muidugi ülikõva pähkel,
seda isegi proffidele: katsu endalt
küsida, kuidas tunneb ja suhestab
end tolleaegne vallakohtunik, tolleaegne pastor, tolleaegne taluteenija jne – on loomulik, et esmalt tõuseb kujutlusse mingi tänane tüüp, ja
ka teksti hoolega lugedes võib tegelane nii jääda suuresti lihtsustatuks
või moonutatuks. (Enama püüdmiseks vajaksime ka hoopis rohkem
tööd ja aega, kui seda on võtta harrastuslava jaoks!) Kui aga kehastatav
kuju ei lähe tüki üldise ideega vastuollu, kui tekst õiges võtmes mängib, pole põhjust ka väga nuriseda.
Mõned mänguhetked, mis minu
meeles tänagi veel otse pildina elavad. Urmase – Signe eelmainitud
dialoog tüki hakatuses, just oma südamlik-lihtsa, ülepingutamata mänguga. (Suhteid annaks siin veel täpsustada: üks õige hingekarjane teeb
ju kõik, et esiotsa arglik kõneleja
tema ees avaneb ja julgeb jutu edenedes ka emotsionaalsemalt lahti minna! Made tekst annab selleks murdekoha isegi kätte. Tegelikult, nagu
pärast selgub, on sessamas vaguras

Mis otse näitlejatehnikasse puutub, siis kõige rohkem on ehk arenguruumi partneri tunnetamise ja
stseenide meeleolu ning rütmi ühise
edasiviimise vallas. (See nn mängudünaamika õige käimasaamine
on muidugi kõigi huvilavade ühine
probleem ja näitejuhid on sellest ka
kõikjal teadlikud.) Näiteks kuidas
leida ja väljendada tunde- ning mõttepidevust ka sel ajal, kui tekst on
partneri käes. Sedasorti pisipuudused võivad tulla küll ka esietenduse
pingest – kui mäng paika loksub, lähevad rollid juba iseenesest rohkem
mängupidevust täis. Jaaku aga tahaks selle koha pealt küll lausa eeskujuks tõsta – tema näoilme ja keha
tegutsevad kogu aeg (puhutise ülevindimängu selle juures saab sündinud koomik alati andeks!) Üldiselt
oli kogu pärijate kolmik tulist väge
täis ja parajalt naljakas – eriti Signe
vaguralt teeseldud tõsiduse taustal.
Silmahakkavalt leidlikud, ajastuga
haakuvad ja stiilsed olid naistegelaste kostüümid. Ka muus osas ei
jätnud lavakujunduslik külg midagi soovida – enamasti oli hakkama
saadud lihtsate rekvisiitidega, mis
aga asja väga hästi ära ajasid. Kuldmünte täis jalutuskepp väärib omaette nimetamist! Väga huvitav võte
oli tegelaste prožektoriga lähiplaani
võtmine – sel ajal, kui kohtumees
hirmpikka ja vaataja jaoks muidu
ehk igaks kippuvat testamenti ette
loeb. Sissejuhatava ja lõpetava raamina oli etendusse kaasatud naisansambel Cantus, kelle laulust saime
teada, kui hull see rahakurat päriselt
on. Ja eks ta ole kah. Igatahes trupile
edu ja mõnusat mängulusti paljudeks etendusteks!g
Esietendusele elas kaasa ja tegijaid
tänab
Einar Kraut

Abipolitseinike vajadusest
kodanikuühiskonnas
Aastate jooksul Eestis üha
enam aktiviseerumas meie kodanike vabatahtlik panus erinevates tegevusvaldkondades.
Hoolivate ja aktiivsete inimeste
ühise pingutusega pannakse
alus tervema ja jätkusuutlikuma ühiskonna tekkele. Valdkondi, kus kaasa lüüakse, on
palju, alustades külaliikumistega, keskkonnakaitsega kuni
vabatahtlike päästjateni ning
abipolitseinikeni välja.
Aga kes on vabatahtlik? Vabatahtlik on inimene, kes isiklikust vabast tahtest selle eest
tasu saamata teeb midagi ühiskonna hüvanguks. Vabatahtlik
saab oma tegevusest ühtlasi
põnevust, uusi tutvusi ning
vaimset rahulolu. Vabatahtlike
tegevus omakorda tõstab ühiskonna heaolu.
Nii on ka politsei loonud vabatahtlikest kodanikest loodud
abipolitseinike rühmad neljas
prefektuuris üle Eesti. Abipolitseinik on vastavalt seadusele
inimene, kes vabatahtlikult ja
oma vabast ajast osaleb politsei
tegevuses. Abipolitseiniku pädevuses on politsei abistamine
avalikku korda ähvardava ohu
ennetamisel, väljaselgitamisel,
tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel, samuti
politsei abistamine liiklusturvalisuse tagamisel ja liiklusjärelvalve teostamisel.
Abipolitseinike tegevus annab
juurde turvatunnet kogukonnas ning ühtlasi aitab ennetada
süütegusid. Teisalt saab abipolitseinik oma tegevuse eest
kogukonnalt kõrge tunnustuse
ning austuse. Osaledes politseitegevuses, on abipolitseinik

samaväärselt ametnikuga riigivõimu esindaja, kelle seaduslikud korraldused on täitmiseks
kohustuslikud.
Abipolitseinikuks saamiseks
tuleb peale vajaliku dokumentatsiooni esitamist ning nõuetele vastamist läbida esimese
astme õpe, mis kestab vähemalt
40 tundi ning lõpeb arvestusega. Esimese astme õppe läbinud
abipolitseinik võib juba osaleda
politsei tegevuses koos politseinikuga. Tegevusi, kus abipolitseinik saab suureks abiks olla,
on mitmeid, näiteks käiakse nii
auto- kui jalgsi patrullis, lüüakse kaasa erinevate ürituste avaliku korra tagamisel, pannakse
ennast proovile kutsemeisterlikkuse võistlusel abipolitseinike ja politseiametnike vahel,
viiakse läbi erinevaid koolitusi,
mis on abipolitseinikele tasuta
ning mille käigus omandatud
oskused ja teadmised on kasulikud igapäevaselt. Lisaks premeeritakse tublimaid abipolitseinikke panustatud tegevuse
eest kogukonna heakorra tagamisel ning ollakse võrdväärne
liige ühtses suures politseiperes.
Kui tunned, et sinus on piisavalt eneseteostuse tahet midagi
kogukonna ja ühiskonna hüvanguks teha, siis on õige koht
sinu jaoks abipolitseinike rühma ridades!
Kui sul on huvi ja soovi kandideerida abipolitseinikuks Lääne-Harjumaal, palun kirjutada
elektroonselt Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike
rühmaülemale e-kiri aadressil
ahti.joemaa@politsei.ee. g

ennetusprojekt „mina oskan!“
2011. aasta sügisel käivitus Nissi valla lasteaedades liiklusennetusprojekt „Mina oskan!“,
mis lõppes käesoleva aasta maikuus.
Meie eesmärgiks oli, et projektis osalevad Turba Lasteaia ja
Riisipere Lasteaia eelkooliealised lapsed ei satuks liiklusõnnetustesse ega põhjustaks ise
liiklusohtlikke situatsioone.
Liiklemisalase käitumise õpetamine lasteaialastele on hädavajalik, kuna lasteaiaeast
välja kasvavad ja kooli õppima
minevad lapsed hakkavad juba
eesoleval sügisel oma kooliteel
rohkem iseseisvalt liikluses
osalema. Lasteaialaps liigub
enamasti koos lapsevanemaga,
kes aitab ja toetab last, koolilaps
seevastu peab hakkama saama
iseseisvalt. Seega oli vajalik õppida või meelde tuletada olulisemad liiklemise reeglid.
Nii Riisiperes kui ka Turbas ei
ole liikluslinnakut, kus lapsed
saaksid omandatud teadmisi
praktiseerida või meelde tuletada. Lisaks kõigele on tegemist
maapiirkonnaga, kus liiklus ei
ole igal pool liikluskorraldusvahenditega reguleeritud, millest tulenevalt ei pruugi lapsed
eakohaseid liikluskorraldusvahendeid tunda.
Mõeldud, tehtud! Koostöös
Nissi valla allasutuste Riisipere
Lasteaiaga ja Turba Lasteaiaga,
samuti Maanteeametiga, AS

Signaaliga võis projekt politsei
poolt käivituda.
Nii paigaldatigi AS Signaal
poolt projekti raames mõlema
lasteaia territooriumile vastavalt olukorrale liiklusmärgid.
Tänavu aprillis – mais kohtus
lastega pea iga nädal noorsoopolitsei, et vajalikud teemad
põhjalikult läbi rääkida. Käsitletud teemade kohta olid töölehed, millega tegelesid lasteaia
kasvatajad terve nädala vältel.
Igal lapsel oli mapp, kuhu töölehed köideti ja projekti lõppedes
sai ta oma tegemisi ka emaleisale kodus näidata. Lisaks sai
oma teadmisi praktiseerida
õppekäigul Riisiperes ja Turbas, kus paljud õpitud teemad
veelkord praktilises vormis läbi
korrati.
Maikuusse jäi ka pidulik projekti lõpetamine Turba lasteaias, kus Maanteeameti kaudu
tulid Tiina Roosalu ja Magnus
Suitso, kes veelkord kordasid
üle olulisemad liiklusmärgid
ning liiklusreeglid sõidutee ületamisel. Lõvi Leo koos politseiga andis igale osalejale väikese
kingituse ja diplomi. Lisaks sai
koos veidi maiustada.
Täname kõiki projektis osalejaid ja toetajaid! g
Leena Pukk
noorsooteenistuse vanem
Lääne-Harju politseijaoskond
„Mina oskan!“ projektijuht
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Nissi Valla III Rahvajooksu tulemused

Proviisor Evi Koosel

KEPIKÕND 5,8 km

Poisid 6

Anneli Üksik

1.Kurmet Kutti

1

Ain Kilk

20:01

Annely Ajaots

2.Keio Kaasik

2

Meeme Lindre

21:03

Helis Lall

3.Markus Kaljur

3

Andrus Pajur

22:46

Aivi Kasemaa

4.Kevin Pikk

4

Aivo Traks

22.52

Krista Veskioja

5.Treivon Dorbek

5

Theodor Vann

23:15

Edme Ilvik

6.Marcos Hiiemäe

6

Maido Kaljur

23:32

Tiiu Belimova

7.Tauri Väli

7

Marek Kahr

24:20

Herly Talvet

8.Virgo vallikivi

8

Julius Liiv

24:34

Annely Joa

9.Sten Egert Kaldjärv

9

Kadiliis Kuiv

24:42

TILLURADA 400 m
(kokku 66 osalejat)

Poisid 7

10

Raina Vaarmaa

26:30

1.Frederik Kaasik

Tüdrukud 2

11

Risto Rossar

26:44

2.Rasmus Sume

1.Liis-Marie Kaljur

12

Daniel Rei

27:16

3.Marten Tõnsalu

2.Pille Ehrpais

13

Juku-Kalle Adrat

27:39

4.Mihkel Kroon

3.Laara Orutalu

14

Urmas Lehtoja

28:04

5.Jaan Rebane

Tüdrukud 4

15

Kuldar Kutti

28:17

6.Martin Talirand

1.Rebecca Samberg

16

Priit Laanekivi

28:32

7.Timothy Pruual

2.Heliise Värv

17

Helery Säär

28:39

8.Patrick Kuuskor

3.Elina Muroh

18

Elina Kutti

29:01

9.Kevin Kensap

4.Evalisa Mägi

19

Aap Jõeste

29:17

5.Kerttu Tamm

MINIRADA 1,1 km
(kokku 71 osalejat)

20

Timo Saaliste

29:33

6.Liisa Orutalu

Tüdrukud 8

21

Kerdo Lassi

29:44

Tüdrukud 5

1.Karoliine Säälik

22

Geily Sinijärv

30:08

1.Lisanna Noortoots

2.Getter Lehtsaar

23

Taavo Karja

30:12

2.Maribel Valge

3.Maigi Nigul

24

Andres Pitk

30:34

3.Laura-Liis Kaljur

4.Gerli Peet

25

Juta Lehtme

30:35

4.Meeri Liisu Laanekivi

5.Evgenia Massalski

26

Tõnu Saaliste

31:02

5.Karin Rüüberg

6.Veronika Šusarina

27

Heidi Kuningas

31:03

6.Merit Simisker

7.Säde Pintman

28

Anneli Gubinski

31:22

7.Anett Leetmaa

8.Birgit Talvet

29

Kadri Rossar

31:43

8.Marjen Tõniste

Tüdrukud 10

30

Karin Lehtme

34:09

9.Minna-Matilda
Reinmann

1.Lisanne Nurk

31

Roomet Säälik

34:40

32

35:45

Tüdrukud 6

Annabel-Carina
Katalsepp

3.Marlen Enok

33

Marge Rehepapp

36:06

4.Melani Veinglas

34

Karl-Ruuben
Kaukson

38:04

35

Maire Kessel

38:41

36

Johannes-Joonas
Joa

41:58

37

Peeter Riiv

41:58

38

Ardo Vinkler

48:10

39

Kevin Karl Kuningas

49:05

40

Jaan Talirand

49:48

41

Glen-Romet
Kuningas

49:57

2.Grete Aun

42

Hannabel Säär

51:08

3.Angela Rei

43

Brigitta Pruual

52:09

4.Karmen Kilk

44

Tony Saaliste

59:48

5.Gerda Kiisa

45

Oliver Tamm

01:02:14

6.Marleen Taimsaar

46

Melani Veinglas

01:02:15

7.Saskia Sofia Eller

47

Kartiine Laanjärv

01:02:17

8.Lii Rei

48

Victoria Käsk

01:02:18

1.Meribel Nõmme
2.Eleri Heinsalu
3.Emma Tšernikova
4.Mari-Ella Gendrikson
5.Sära Pintman
6.Liisbet Lehtme
Tüdrukud 7
1.Maarja Vilo
2.Brita Männaste
3.Sanna Ylönen
4.Marii-Heleen Kangur
5.Ester Rei
6.Carolin Veltson
7.Reneli Korm
8.Marleen Mikker
Poisid 2
1.Markus Õisma
Poisid 3
1.Ron-Erik Erikson

PÕHIRADA 5,8 km

2.Gerli Aun

5.Hanna Berta Puhm
6.Hannabel Säär
7.Brigitta Pruual
8.Rianne Väli
9.Katriine Laanjärv
10.Victoria Käsk
11.Marta Talirand
Tüdrukud 12
1.Helis Mihkelsoo

Tüdrukud 14

2.Kardo Kutti

1.Anastasia
Rogozinnikova

3.Armin Cedrik Allas

2.Susanna Muidre

Poisid 4

3.Sandra Smirnova

2.Kevin Raag

1.Remo Martin

Tüdrukud 16

3.Marco Kangur

2.Andro Sassi

1.Geily Sinijärv

4.Denis Bobrovnikov

3.Kaarel Ilyunin

Poisid 8

5.Glen Romet Kuningas

Poisid 5

1.Klaus Laurik

6.Taavo Ehrpais

1.Sander Dmitriev

2.Kurmet Kutti

7.Eerk Ehrpais

2.Jürgen Simovart

3.Danil Slizunov

8.Hannes Kadak

3.Andrus Ehrpais

4.Rasmus Sume

9.Oliver Tamm

4.Andrus Batšinski

5.Kevin Silla

10.Markus Källo

5.Kennet Trepp

6.Sten Pumbert

11.Eerik Voomets

6.Hugo-Hendrik Vainlu

7.Karl-Erik Viikmäe

12.Alar Nort

7.Ragnar Priimägi

8.Keio Vasar

13.Tanel Pajur

8.Sten Täheväli

9.Ragnar Velberk

14.Märten Nõmme

9.Ville Robin Palts

Poisid 10

2.Rauno Martin Lehestik

1.Tõnu Saaliste

3.Roomet Säälik

Poisid 12
1.Paul Theodor Oja

4.Randel Vinkler
5.Erlend Utrop
6.Ruuben Kauksi
7.Ardo Vinkler
8.Tony Saaliste
9.Kauri Voosalu
10.Kevin Kuningas
11.Jaan Talirand
Poisid 14
1.Siim Eduard Sinimeri
2.Alvin-Artur Lehestik
3.Timo Saaliste
Poisid 16
1.Tanel Kasenurm
2.Daniel Rei
3.Taavo Karja

Nissi apteek Harjumaal II
Pärast Madisoni oli apteegi juhatajaks Nadežda Kiive, kes käis töö kõrvalt TRÜ baasil toimunud kursustel.
Sanitarina töötas tema õde Alma
Jeets, kes oli 1937. ja 1938.a. olnud
aktiivne kodutütarde juht (1975.a.

olmetingimused olid viletsad, elada
tuli pliidiga pööningutoas, ilma veeta. Vaid Elvi Aasal õnnestus saada
kõigi mugavustega korter sovhoosi
majja.
Kooseli ajal toodi majja vesi (1960),

Vasakult: Ene Kuusne (puhkuseandja), Urve Saks (farmatseut 1960-1965)
Pilt tehtud 1962.aastal.

Pilt aastast 1950. Vasakult: Vilma Altohv (assistent, elas Nurme külas),
Ilse Part (assistent)

leiti apteegi kõrvalhoonest kodutütarde albumid). Ilmselt oma „musta“ mineviku tõttu ei saanud ta paremat töö- ega elukohta.Olude sunnil
peeti isegi lehma, sest A.Jeets kasvatas üksi kahte last. Lehmapidamist
võimaldas apteegi suur territoorium
(umbes 1 hektar). Kiive ajal oli assistendiks Vilma Altohv, kes elas
vanematekodus mõne kilomeetri
kaugusel Nurme külas. 1958.aastal
sooritas Kiive TRÜ juures farmaatsia osakonnas riigieksamid. N.Kiive
lahkus Nissist tervislikel põhjustel.
Kuni uue juhataja saabumiseni oli
Vilma Altohv ajutiselt juhataja kohusetäitja.
6.oktoobril 1958.aastal alustas juhatajana tööd Evi Koosel (Nahkur), kes
suunati siia aptegist nr.43 perekondlikel põhjustel. Tema mees töötas
Nissi jsk.haiglas velskrina. Peale Vilma Altohv töölt lahkumist tervislikel
põhjustel (ta tunnistati 2.grupi invaliidiks), vahetus mõne aasta jooksul
mitu assistenti. 960 kuni 1965 aastani töötas assistendina Urve Saks.
Seejärel 1966 aasta märtsis suunati
Nissi apteeki assistendiks Vaike
Pärn, kuid sama aasta detsembris
lahkus ta Tallinna. Märtsis 1967 saabus Tallinna Meditsiinikoolist uus
farmatseut Milvi Martin, kes lahkus
maikuus 1969 aastal, et edasi õppida
Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis.
1970 võetakse tööle farmatseut Elvi
Aas, kes tuli Mõisakülast. Tema jäi
apteeki tööle kuni pensionile siirdumiseni 1992 aastal.
Assistendid vahetusid sageli, sest

muretseti refraktomeeter, külmutuskapp ja lasti teha klaasist boks
silmatilkade valmistamiseks. Apteegi juurde oli kinnitatud 4 II grupi apteegipunkti, mis asusid Turba,
Haiba, Laitse ja Saida velskri-ämmaemanda punktides. Palju vaeva nõudis ravimtaimede plaani täitmine.
Igal kevadel käis juhataja kohalikes
koolides ravimtaimede tundmist ja
kogumist õpetamas. Väga töömahukaks osutus õpilaste poolt kogutu
kontrollimine. Plaani täitmiseks
kasvatas apteek ise väikesel põllulapil kummelit, mille harimine ja saagi
kogumine oli sanitari ülesanne. Ühiselt käidi metsast põdrasamblikku,
kibuvitsamarju ja leesikalehti korjamas.
1970-ndate alguses alustati maja
kapitaalset remonti: katused kaeti eterniidiga, ehitati uued verandad-kojad ja valati uued trepid. Et
apteegi suur territoorium võssa ei
kasvaks, pidasid Kooselid lambaid.
Peenramaad tehti vähe, kuna maa
on kivine ja väheviljakas.
Proviisor Evi Koosel oli väga lugupeetud ja autoriteetne oma
kutsetöös. Teda valiti mitu korda
külanõukogu saadikuks. 1975.aastal (pensioniea saabudes) kolisid
Kooselid Tallinnasse ja Evi Koosel
jätkas töötamist Mustamäe apteegis.
Evi Koosel suri 2000.aastal ja on
maetud koos abikaasaga Käsmu surnuaiale. g
Juta Teras

8 reklaam ja teated
Uued valla
kodanikud:
aprill 2012:
Kermo Sõna (Riisipere)
Liisabel Päärson (Turba)
mai 2012:
Gerli ja Gert Kurgma
(Rehemäe)
juuni 2012:
Eleanore Rosemarie Kask
(Nurme)
Arto Põllukivi (Riisipere)
Stefanie Cristell Prees
(Ellamaa)
Tormis Tarto
(Turba)

Õnnitleme!
juuli:
Ester Vesiloo (Turba) 90
Eduard Kaasik (Turba) 80
Pilvi-Koidula Karu (Vilumäe) 75
Ainu Viitamees (Riisipere) 70
Risto Juhani Lehtonen (Aude) 70
Paavo Hansson (Munalaskme) 70
august:
Hilja-Elise Mendik (Turba) 85
Elvi Niinemaa (Odulemma) 85
Laine-Veleida Pint (Turba) 80
Marta Sorgin (Riisipere) 80
Oleg Vasiliev (Riisipere) 75
Õie Kont (Riisipere) 70
Tiia Ojaste (Turba) 70

Riisipere Lasteaed võtab
tööle
rühmaõpetaja
(1,0 ametikohta)
muusika- ja
liikumisõpetaja
(0,75 ametikohta)
logopeedi
0,5 ametikohta)
Tööleasumine 3. septembrist.
Avaldus ,CV, kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad esitada 15.augustiks
aadressil
Riisipere
Lasteaed, Metsa 7, Riisipere,
76202 Harju mk või e-postiga
riisipere.lasteaed@mail.ee
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Mitmed kutseõppeasutused on avanud õppegrupid
täiskasvanutele programmi KUTSE raames.

See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud
kutsekoolis ja ajavahemikus
01.01.2000-

Soovid omandada uut elukutset omaealiste, elukogenud
inimeste grupis? Siin on sulle
abiks programm KUTSE !

01.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused
pole olulised.

2012. aastal on 180 õppurit, kes on 25 või vanemad,
omandamas kutseharidust
eraldi õpperühmades 7 kutseõppeasutuses üle Eesti.
Mitmed õppeasutused on
valmis samuti õppegruppe
avama just küpsemale õppijale. Seda võimalust saad
kasutada kui Sinu hariduse omandamine jäi aastate
taha ning on minetanud oma
funktsiooni, kuid nüüd oled
motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa
ei soovi asuda tavaõppesse

Huvi korral pöördu kutsekooli, kus sooviksid oma
õpinguid jätkata.
koos noortega. Õppimine
omaealiste, elukogenud inimestega, ühes grupis oleks
meelepärasem? Programmi alusel õppimisele ei ole
eelduseks varasem sarnane
haridus, töötamine antud
erialal või töötuse staatus.
Oluline on vaid tahe õppimiseks.
Samas on endiselt programmi KUTSE raames võimalik jätkata varem alustatud
õpinguid.

Info: 6087121; 55600121

Meie hulgast
on lahkunud:
aprill 2012:
Luule Posti (Turba)
Sergei Hammatov (Riisipere)
mai 2012:
Richard Kuldorg (Turba)
Toivo Raudsepp (Lehetu)
Ülle Adamson (Lehetu)
juuni 2012:
Andrei Voomets (Riisipere)

Ajaleht "Teataja"

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus

Järgmine number ilmub septembris 2012.
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
Materjalide saatmise tähtaeg 14.september 2012

Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses ning tahaksid need nüüd
lõpetada, siis on programm
KUTSE just sinule !
Kas ka Sinuga juhtus nii, et
majandusõitsengu ajal tundus töötamine mõistlikum
kui õppimine ning praktikalt
tagasi kooli Sa enam ei jõudnud? Nüüd aga on olukord
tööturul hoopis teine. Äkki
kuluks lõputunnistus siiski
ära?

Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul
võimalik taotleda õppijatele
ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustus ja koolilõuna
toetust. Õpe on TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad
aadressilt www.hm.ee/kutse
Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka
telefonil 735 0382 ja e-posti
teel aivi.virma@hm.ee või
jatkukutse@hm.ee

