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Nissi kooli vilistlaste kokkutulek
20. oktoobril kirjutati Nissi Põhikooli ajalukku järjekordne kokkuvõttev peatükk. Toimus vilistlaste
kokkutulek.

9. novembril andsid Turba koolis tunde isad. Ühtlasi oli november
ametlik ülemaailmne vuntsikandmise kuu. Pildil Kaarel ja Deniss.
Loe lähemalt lk 4.

Ilmselt igaüks meist oskab sisseoste tehes küsida müüjalt, kui pikk on
ostetud kauba garantii. Vähem on aga teada fakt, et olenemata kaupmehe pakutavast garantiist on igal ostjal tegelikult õigus esitada puuduse ilmnemisel kauplejale kaebus koguni kahe aasta jooksul.
Loe lähemalt lk 7.

17. - 25 november oli 25 Euroopa riigis sh Eestis jäätmetekke vähendamise nädal. Nädala idee oli ühiselt kutsuda inimesi tähelepanu pöörama oma tarbimisega kaasnevale jäätmete hulgale ja seda vähendamise võimalustele.
Loe lähemalt lk 7.

Kust noor talle keelatud tooteid saab,
kui kaupluse müüjad seda alaealistele
müüa ei tohi
On teada probleem, et
paljud alaealised tarvitavad alkohoolseid jooke ja
tubakatooteid. Alati tekib
küsimus, kust noor talle
keelatud tooteid saab, kui
kaupluse müüjad seda alaealistele müüa ei tohi?

Politsei praktika näitab, et võimalusi on mitmeid. Nii on tulnud ette, et lapsevanem ise ostab noorele alkoholi, või on täisealiseks saanud
sõber kergekäeliselt oma kaaslasele paki suitsu
ostnud. Või siis on sõbra tuttaval sünnipäev,
kus alkoholi on piisavalt ja keegi ei kontrolli
vanust. Kõige sagedamini väidavad noored ise,
et alkoholi või suitsupaki ostis keegi täisealine
olgu selleks siis juhuslik möödakäija, nn külajoodik või alkohoolik või kindla elukohata isik.
Loe lähemalt lk.2.

Sellisest toredast õhtust on usutavasti kõigil osalejatel väga palju,
mida pikaks ajaks meenutama jääda ja vähemalt selline mulje jäi, et
see jääb meelde ainult positiivsete
õnnestumiste tõttu. Aga üks jäi küll
silma. Nissi Põhikool on meie vallas
olemas olnud juba nii kaua, et sellest
paigast on mõjutusi saanud mitte ainult üksikud inimesed, vaid terved
perekonnad ja enamgi veel – põlvkonnad. Sel aastal tundus see kuidagi eriliselt läbi kumavat, et pidulikul
kontserdil kõlasid läbi samad perekonnanimed ning kohal oli palju
ühte nägu vilistlasi. Õpetajadki on
teinud läbi põlvkonnavahetuse.
Võiks arvata, et need protsessid kujunevad kuidagi masinlikult ja kohmakalt. Aga Nissi Põhikooli näide
on hoopis vastupidine. Kogu õhtu
oli täis soojust ja head tuju ning
kokkutulnud vilistlastest kumasid
välja ühised väärtused ja ühtekuuluvustunne, mis ei pruugiks üldse nii
loogiline olla. On näha, et Nissi Põhikoolist hariduse saanud inimeste
hulgas on väga palju neid, kes oma
esimestele õpetajatele siiralt tänulikud on ning kes ikka oma esimeste
sõprade käekäigu kohta huvi tunnevad. See on midagi, mille üle – võib
arvata – on iga koolipere ülimalt õnnelik.
Rääkimata sellest, et meeleolu loomisega said suurepäraselt hakkama
head muusikud ja hästi toimiv baar
ning tuju hoidsid üleval ka viktoriin
ja maha peetud oksjon. Kõiki detaile
üles lugema hakkamata võib lihtsalt
kokkuvõtteks öelda, et Nissi Põhikooli inimestel on väga vedanud.
Vedanud on vilunud õpetajate, edukate õpilaste ning heatahtlike toetajatega. Ning pole põhjust hetkekski
kahelda, et seda head emotsiooni
jätkub veel järgmistelegi põlvkondadele paljudeks aastateks.g
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Noored ja alkohol

Märka lapse abivajadust
ja julge sellest teada anda!

Kust noor talle keelatud tooteid saab,
kui kaupluse müüjad seda alaealistele
müüa ei tohi
algus lk.2

Alkoholiga valesti ümberkäimisel võivad olla tõsised
tagajärjed alates tõsiste tervisekahjustustega, mis alkoholimürgitusega võivad kaasneda kuni
kuriteoohvriks
langemiseni. Alkoholi mõju all
muutub käitumine, mistõttu
panevad tihtilugu noored ise
toime erinevaid süütegusid.
Lapsed, kes lasevad endale
alkoholi osta, ei pruugi alati
osata hinnata tagajärgi. Kurb
on aga asjaolu, et sellele ei
mõtle ka täisealine, kes teab,
et tegemist on alaealisega.
Eesti seadused võimaldavad
valesti käitunud isikuid karistada. Alkoholi müümise eest
alaealisele võib karistusena
järgneda kuni 1200 euro suurune rahatrahv, asutusele võib
sama teo eest määrata kuni
3200 eurose rahatrahvi. Samuti on karistatav alkohoolse
joogi ostmine alaealisele, mis
on karistatav kuni 1200 eurose trahviga. Lisaks saavad
oma karistuse ka alaealised,
kes tarvitavad või ostavad alkoholi.

Õnneliku täiskasvanuea eelduseks on turvaline ja toetav
kasvukeskkond lapseeas, mille
loomisel on oluline roll lapse
vanematel. Turvalise ja toetava kasvukeskkonna loovad vanemad lapse vajadusi varakult
märgates ja neid arvestades.
Samuti on vanem see, kes kujundab lapse teadmised heast
ja halvast, õigest ja valest.

võivaid tagajärgi. Politsei roll
on süütegude menetlemine,
aga ka ennetustegevus, mida
järjepidevalt tehakse. Täiskasvanuid isikuid on paraku raske
ümber kasvatada.
Politsei jaoks on kõige raskem
käsitletud väärtegude avastamine. Siinkohal tahaksin juhtida valla elanike tähelepanu
sellele, kui te märkate joobes
alaealisi, teate toimuvat pidu,
kus alaealised tarbivad alkohoolseid jooke või juhtute
nägema olukorda, kus täisealine müüb või ostab alaealisele
keelatud aineid, palun andke
sellest teada numbrile 110. g

Kõik lapsevanemad soovivad
olla head isad ja emad, kuigi
see võib olla mõnikord raske.
Sellises olukorras nõu ja abi
saamine on lapsevanemale
loomulik ja vajalik. Oma vallas oleme püüdnud luua selleks erinevaid võimalusi. Valla
kultuurimajades tegutsevad
beebikoolid, laste kasvatusalast kirjandust saab laenutada raamatukogudest, vaba aja
veetmise võimaluste kohta on
võimalik infot saada Riisipere ja Turba noortetubadest ja
kultuurimajadest.
Olulist osa lapse kasvamisel mängib haridusasutus ja
seal pakutavad võimalused.
Koolis ja lasteaias on perel
ja lapsel võimalik tuge saada õpetajalt, klassijuhatajalt,
psühholoogilt. Samuti kor-

Ka tubakatoodete müümine
alaealistele on karistatav kuni
1200 eurose rahatrahviga. Tubakatoote ostmise, pakkumise
või üleandmise eest alaealisele
näeb Tubakaseadus ette kuni
400 eurose rahatrahvi. Tubakatoote omamine või siis tarvitamine alaealise poolt näeb
Tubakaseaduse järgi ette kuni
40 eurose rahatrahvi.
Et vältida seaduserikkumisi,
tuleb meil kõigil üheskoos oma
panus anda. Kõige suurem
roll on lapsevanemal, kelle
ülesanne on lapsele selgitada
ühiskonnas kehtivaid reegleid
ning nende rikkumisel tekkida

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
24. september
Väljastati ehitusluba elamu
rekonstrueerimiseks
Aude
külas.
Väljastati kasutusluba elektri
maakaabelliinile Turbas Turba-2 alajaama piirkonnas.
Anti kirjalik nõusolek saunkuuri ehitamiseks Turba alevikus.
Määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le Madila külas
Kärva kinnistu, Lehetu külas
Terjatu puhastusjaama kinnistu ja Riisiperes Haaviku
tn 9 kinnistu liitumisprojekti
koostamiseks.
Pikendati Rehemäel Kadaka-10 korteri üürilepingut viie
aasta võrra.
Otsustati maksta koolitoetust
12 taotlejale kogusummas
828,36 eurot; gümnaasiumitoetust 18 õpilasele 45 eurot

kuus, 14 õpilasele 55 eurot
kuus, 5 õpilasele 65 eurot
kuus; ravimitoetust 2 taotlejale kogusummas 18,18 eurot;
koolisõidutoetust ühele taotlejale 6,16 eurot koolipäeva
eest; neljale gümnaasiumiõpilasele gümnaasiumitoetuse
maksmisest keelduti.
Võimaldati hooajalist liitumist korraldatud jäätmeveoga
ühele Riisipere aleviku jäätmevaldajale.
Kinnitati õpilasliinide sõiduplaan 2012/2013. õppeaastaks.
Riisipere lasteaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostajaks valiti Tallinna
Linnaehituse AS.

8. oktoober
Väljastati ehitusluba Uuetoa
elamu rekonstrueerimiseks
Munalaskme külas.
Väljastati kirjalik nõusolek

kuuri püstitamiseks Uuetoa
kinnistule Munalaskme külas.

lejale 11 eurot nädalas; ühele
taotlejale toetuse maksmisest
keelduti.

Määrati projekteerimistingimused OÜ Veka Inseneribüroole Lehetu puurkaevpumplate ja veetöötluse ning
vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustati maksta õpilastoetust Taavo Karjale, Anette
Kaerpõllule ja Ats Kiisale seoses osalemisega kergejõustiku
Eesti noortekoondise rahvusvahelises treeninglaagris.

Otsustati maksta lasteaiatoetust 3 taotlejale kogusummas
153,40 eurot, lapsehoiutoetust
ühele taotlejale 249,50 eurot,
kolme- ja enamalapselisest
perest pärit lapse koolitoetust 3 taotlejale kogusummas
414,18 eurot, õppevahendite
ja kooliriiete ostmise koolitoetust 3 taotlejale kogusummas 138 eurot, koolitoetust
õpilaskodu üüri tasumiseks
6 taotlejale kogusummas
855,72 eurot, gümnaasiumitoetust ühele õpilasele 45 eurot kuus, ühele 55 eurot kuus,
kahele 65 eurot kuus, hooldekodutoetust ühele taotlejale
156,69 eurot kuus, erakorralist toetust kahele taotlejale
kogusummas 89,60 eurot;
koolisõidutoetust ühele taot-

Otsustati maksta lasteaiatoetust 2 taotlejale kogusummas
92,04 eurot, gümnaasiumitoetust ühele taotlejale 45 eurot kuus, ravimitoetust ühele
taotlejale 46,02 eurot; ühele
õpilasele gümnaasiumitoetuse maksmisest keelduti.

Kooskõlastati Turba Lasteaia
personali koosseisu muutmine.

lubati jäätmemahuti harvemat tühjendamist ühele Ellamaa küla jäätmevaldajale ning
hooajalist liitumist ühele Turba aleviku jäätmevaldajale;
ühe jäätmevaldaja vabastamisest korraldatud jäätmeveoga
keelduti.

Nimetati Kaie Saar vallavalitsuse esindajaks Riisipere Lasteaia hoolekogu koosseisu.

Anti raieluba Elering AS-le
Turbas Tööstuse tn 2b kinnistult kuuse raiumiseks.

Otsustati korraldada riigihange lumetõrjetöödeks Nissi valla teedel ajavahemikus
15.11.2012–30.04.2015.

Pikendati Kadakaaru maa tagastamise menetluses vajalike toimingute lõpuleviimise
tähtaega kuni 31.12.2012.

Kinnitati Nissi Põhikooli töötajate koosseis alates
01.09.2012.

22. oktoober
Väljastati ehitusluba Riisiperes Nissi tee 17 hoone rekonstrueerimiseks elamuks ja
Riisiperes Metsa tn 20 asuva
korterelamu rekonstrueerimiseks.

Määrati Riisiperes Nissi tee 17
katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa.

23. oktoober
Nimetati AS Nissi Soojus
2011/12. aasta ja 2012/13. aasta majandusaasta aruande

auditeerijaks OÜ Ann Närep
Audiitorühing
vannutatud
audiitor Ann Närep.

31. oktoober
Kvalifitseeriti riigihanke „Lumetõrje Nissi valla teedel“
pakkujad, tunnistati pakkumused vastavaks ning edukaks: lumetõrjet Turba piirkonnas hakkab tegema Argo
Reinboomi Turu talu hinnaga
18,50 €/km, Ellamaa piirkonnas OÜ Ellamaa Tera hinnaga
15,24 €/km, Riisipere piirkonnas Mõisama PM OÜ ja Argo
Rau Männimäe talu hinnaga
23 €/km, Kivitammi, Munalaskme ja Odulemma piirkondades Laaseri Puit OÜ hinnaga 20 €/km.

5. november
Otsustati anda mittetulundustegevuseks
ühekordset
toetust MTÜ-le Nissi Valla Invaühing 72,50 eurot ja MTÜle Lehetu Külaselts 72,50 eurot.
Otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale summas
46,02 eurot, koolitoetust õpilaskodu üüri tasumiseks 5
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Elerin Sagar
Lastekaitsespetsialist
Nissi Vallavalitsus
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Kaie Saar
Humanitaarnõunik
Nissi Vallavalitsus

raldatakse vanematele vastavasisulisi teemaõhtuid ja
loenguid. Koostöös erinevate
vabakondadega on läbi viidud
vanemlust toetavaid projekte.
Nõu ja abi saamiseks on alati
võimalik pöörduda vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialisti poole.

Samuti saavad lapsed ise, kes
tunnevad, et neil on mure ja
nad soovivad sellest rääkida,
pöörduda lastekaitsetöötaja ja
noorsoopolitseiniku poole.
Tõsise ohu ja õigusrikkumiste
korral tuleb kindlasti helistada politsei lühinumbrile 110. g

Esmast sotsiaalset nõustamist ja kriisinõustamist on
lastel ja lastega seotud isikutel
võimalik saada ka helistades
üleriigilisele ööpäevaringsele
lasteabi nõuandetelefoni lühinumbrile 116111 (helistamine
on tasuta).
Kahjuks on siiski olukordi, kus
välisest keskkonnast, teiste tegevusest või ka lapse enda käitumisest tulenevalt on ohus
tema elu, tervis, turvatunne ja
/või areng. Märgates sellises
olukorras olevat last, on iga
inimese kohustus sellest teavitada.
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Ka siis kui laps on seadust
rikkunud ning ohustanud või
kahjustanud seeläbi ennast
või teisi tuleb kindlasti võimalikult kiiresti sekkuda, sest
ainult sel viisil on võimalik
ennetada probleemide kuhjumist ja leevendada negatiivseid tagajärgi.
Eelpool nimetatud olukordades on oluline sellest võimalikult kiiresti teada anda
vallavalitsusele või politseile,
kellel on seadusest tulenevalt
avalik ülesanne sekkuda ja abi
anda. Kontakteeruda võib otse
Nissi Vallavalitsuse lastekaitsetöötaja Elerin Sagariga (tel
6087236 või 55564552, e-mail
elerin.sagar@nissi.ee)
või
Nissi valla noorsoopolitseinik
Kätlin Murrega (58557455, email katlin.murre@politsei.
ee).

taotlejale kogusummas 638
eurot, ravimitoetust ühele
taotlejale 46,02 eurot, abivahenditoetust ühele taotlejale
35,50 eurot, hooldekodutoetust ühele taotlejale 64 eurot
kuus ja ühele 268,95 eurot
kuus; ühele isikule lasteaiatoetuse maksmine lõpetati.
Vabastati üks isik hooldaja kohustuste täitmisest ning lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele isikule.
Kehtestati
Munalaskme
Hooldekodu poolt osutatavate teenuste hinnad alates
01.01.2013. a.
Keelduti raieloa andmisest.
Nõustuti Riisipere alevikus
Riisipere-Nurme tee maaüksuse 1095 m2 suuruse osa riigi
omandisse jätmisega.
Määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed seitsmele Riisipere
alevikus asuvale haljasalale.

19. november
Väljastati ehitusload AS Nissi
Soojusele Lehetu küla ühisveevarustuse veetorustike ja
ühiskanalisatsiooni kanalisat-

sioonitorustiku ehitamiseks.
Väljastati ehitusload Riisiperes Nissi tee 20 ja Nissi tee 20a
elamute rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba elamule Riisiperes Metsa tn 10.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Lepaste
külas Nõmmukse kinnistule
ja pumbamaja rekonstrueerimiseks Lehetu külas Ristiku
tee 4.
määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le Munalaskme
külas Metsavahi tee 7 kinnistu
elektriliitumise projekti koostamiseks.
määrati projekteerimistingimused Lehetu külas Uus-Salu
kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati teenindusmaa Riisipere alevikus Veetorni tänavale.
Kiideti heaks eelnõu Riisipere
alevikus tänavale – Lasteaia
tänav – kohanime määramiseks.

Otsustati maksta ravimitoetust ühele taotlejale 15,74 eurot.
Seati hooldus ühele sügava puudega isikule, määrati
hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus.
Kinnitati Turba Kultuurimaja
nõukogu koosseis.
Otsustati üks Kivitammi küla
jäätmevaldaja
erandkorras
vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuni
31.05.2013.
Otsustati korraldada avatud
hankemenetlusega riigihange Riisipere lasteaia rekonstrueerimistöödele.
Otsustati teha vallavolikogule
ettepanek Turbas Lehetu tee
10, Vilumäe külas Vilumäe
söökla ja Ellamaa külas Side
kinnistu müügihinna alandamiseks.

21. november
Valiti AS Nissi Soojus nõukogu liikmeteks kuni 01.12.2016
Eldur Kährik, Tanel Mangusson ja Taavi Ehrpais. g

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
27. september
Võeti vastu Nissi valla eelarvestrateegia aastateks 20132016.
Ei nõustutud kaevandamisloa andmisega aktsiaseltsile Kiirkandur ehituskruusa kaevandamiseks Kalda
kruusakarjääris.

18. oktoober
Otsustati esitada Harju
maavanemale taotlus Riisipere alevikus asuva veetorni, sauna ja kuuri (lähiaadress Veetorni tn 7) aluse ja
teenindamiseks
vajaliku
maa andmiseks Nissi valla
munitsipaalomandisse.
Tunnistati kehtetuks 27
Nissi Vallavolikogu määrust
aastatest 1994–2007 tule-

nevalt vajadusest korrastada kehtiv õigus ja kõrvaldada õigusaktide vastuolud.
Esimesel lugemisel arutati
„Toetuste maksmise tingimuste ja korra" ning Turba
Gümnaasiumi põhimääruse
muutmist, Nissi valla eelarve reservfondi kasutamise
korra, Lehetu, Riisipere ja
Turba Raamatukogude põhimääruste ja Nissi Põhikooli arengukava eelnõusid.
Kuulati vallavanem Peedo
Kesseli ülevaadet regionaalministri poolt välja pakutud
omavalitsusreformi
kuue
võimaliku mudeli kohta.

15. november
Esimesel lugemisel arutati
Nissi valla 2012. aasta lisaeelarvet, Nissi valla eel-

arvestrateegia
aastateks
2013-2016 muutmist, Nissi
kalmistu kasutamise eeskirja ja Nissi Vallavolikogu
10. juuni 2010 määruse nr
11 "Nissi valla aastapreemia
kandidaatide esitamise ja
aastapreemia
määramise
kord" muutmist.
Kinnitati Nissi Põhikooli arengukava 2012/2013–
2014/2015 õppeaastateks.
Muudeti Turba Gümnaasiumi põhimäärust.
Kinnitati Lehetu Raamatukogu, Turba Raamatukogu
ja Riisipere Raamatukogu
põhimäärused.
Kehtestati Nissi valla reservfondi kasutamise kord.
Otsustati maksta erakorralist toetust 1000 eurot ühele
isikule.
Kehtestati Nissi valla hankekord. g
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Turba Gümnaasiumi tegus
poolaasta
Käesoleva õppeaasta esimene pool liigub
lõpusirge suunas. Seljataha jäävad sisutihedad
koolipäevad ning koolielu
rikastavad sündmused.
Hinges on ootus, mis seotud jõuludega.
Koolipere püüab sel õppeaastal oma
eesmärkides enam tähelepanu pöörata koostööle igas mõttes. Koos panustades oli meie kooli galeriis väljas näitus vanavanemate lugudega,
mida ilmestasid fotod vanaemadest,
vanaisadest. Väljapaneku puhul said
võrdlusmomendiks õpetajate toodud lood ja fotod oma vanavanaemadest ja vanavanaisadest. Lugudes on
väge, et koos edasi liikuda! Selliselt
lõime oma kooli lugu, tähistades
koolis isadepäeva. Kokkulepped,
laste lunimine, ettevõtlikkus viisid
selleni, et 9. novembril oli kool täis
elevust, tunde andsid isad. Põnevus
emakeele, riigikaitse, loodusõpetuse, tööõpetuse, inimeseõpetuse
tundi minnes oli hinges nii õpilastel
kui isadel. Kindlasti osutus emakeeles üheks proovikiviks kirjutada
järgmist lauset: majja mine-

Vasakult Remo, Raido ja Karl-Ruuben

ja oli maias minia Maia. Selline oli
vaid üks näide ülesandest, mis isade
poolt koolitunniks välja mõeldud.
Üllatusi jätkus nii koolimajja kui ka
õuele. Kooliõue püstitatud sissitelk
koos tee keetmisega priimusel oli
tõeline vaatamisväärsus. See kutsus
kohale hulgaliselt õpilasi ning uudistamas olid ka emad.
Novembrikuus võtsid enamus meie
kooli õpilastest osa üleeuroopalisest
matemaatika võistlusest. Väga hästi
läks Kevin Klemmil, kes saavutas
oma tulemustega Euroopas tuhandete õpilaste hulgas 58. koha. Eesti
arvestuses osales 15

Isad oskavad üllatada
Sügispidude ajad langesid oktoobri
lõpunädalatele ja novembri algusesse. Pähklipõnnid ja Kastanikratid
pidasid sügispeod oktoobri lõpus ja
Tõrutõnnide peo ajaks jäi novembri
esimene nädal. Sidusime Tõrutõnnide sügispeo läheneva isadepäevaga.
Ega me väga palju isasid julgenud
peole oodata, sest kõigil on ju töökohustused täita ja mõnegi lapse isa
töötab Soomes või kaugemalgi. Meie
üllatus oli suur, sest isasid tuli kokku
kakskümmend. Isadele toeks oli tulnud mõni ema ja vanaemagi. Laste
rõõmuks joonistas iga isa kodu, kus
nad elavad või nende unistustekodu,
joonistustest tegime rühmas näituse. Lapsed laulsid koos isadega kaanoni "Sepapoisid", mis oli nii võimas,
et pani judinad üle selja jooksma.
Lapsed olid väga õnnelikud- laulsid, tantsisid, lugesid luuletusi,
teadustasid kava ja kõik tuli neil

väga hästi välja. Koos isadega tantsiti ka lõputants. Iga isa pidi ette
näitama oma töö mida ta teeb.
Järgmistel päevadel rääkisid
lapsed peost sooja heldimusega, sest nad ootasid isasid väga ja
olid ka ise teinud selleks eeltööd.
Paljud emad ja vanaemad tänasid vahva ettevõtmise eest. Eks oli
neilgi rõõmu, nähes lapsi rõõmustamas. Tänud ka muusikaõpetaja
Ivile, kes on alati koostööaldis ja
oma mõtetega õpetajatele toeks.
Oma esimese koosoleku on pidanud
uuel õppeaastal ka lasteaia hoolekogu. Hoolekogu hakkajate naiste
eestvedamisel sai laste mängumaja
uue tõrvapapist katusekatte. Täname hoolekogu liikmete kaasasid, kes selle töö enda kanda võtsid.
Südamlikud tänud kõikidele isadele!
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja

kooli - meie saavutasime 3. koha.
Lisaks koolisisesele koostööle panime Nissi kooliga seljad kokku ning
korraldasime Riisipere Kultuurimajas ürituse Playbox 2012. Sündmuse
korraldamisse olid veel kaasatud
nii Nissi noortekeskus kui ka Nissi
kauplus. Kuna tegemist oli noortepeoga, siis suured tänud kõikidele
koostöös osalenutele, noorte tagasiside sündmusele on ülimalt positiivne!
Ees on ootuse aeg – ootame lund ja
päkapikke. Turba kooli jõulud algavad 6. detsembril piduliku jõuluhommikuga. Sel hommikul on meie

koolis külas Nissi Maarja koguduse
õpetaja ja endised kooli pedagoogid,
töötajad.
Traditsiooniliselt korraldame ka
sel aastal jõululaada, mis toimub 14.
detsembril. Jõululaadale on väga
oodatud kõik lapsevanemad nii
müüma kui ostma!
Ärevus kõhusopis suureneb 18.
detsembri õhtul, kui koolimajja on
oodata jõulumeest. Jõuluõhtusse
lisavad muusikalist seiklust Kulno
Malva ja Ruslan Trochynskyi.
Esimene poolaasta on meile näidanud, et kõik koos

on toredam ning enne koolivaheajale minekut saamegi veel kokku Nissi
kooliga. Lõpetame oma poolaasta
ühise piduliku jõulukontserdiga
Nissi kirikus.
Kõikidele lapsevanematele ja teistele toredatele inimestele on Turba kooli uksed alati avatud, et koos
meie laste elu mitmekesisemaks
muuta!
Turba Gümnaasiumi
huvijuht
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Lehetu Miss 2012
Sel aastal toimusid meie missivalimised 31.august . Traditsioone
jätkates oli üks õhtujuhte eelmise
aasta Miss - Veronika. Oma noore
ea tõttu oli talle abiks Kaijaliina.
Osalesid 5 tüdrukut - Leila, Lii,
Ester, Ketlin ja Angela. Mitu nädalt harjutamist tasus end ära ja

eriti neile tüdrukutele, kes ühtegi trenni vahele ei jätnud. Trennidest rääkides, tüdrukute entusiasm oli nii võrd suur, et kui
trennile päevgi vahele jäi, käidi
uurimas, kas ikka saaks trenni
teha. Tütarlastel tuli esitada 10
vooru. Voorude vahepeal esitati
luuletusi ja kahel korral esines
meile ka meie oma küla laulu ja
tantsu poiss, Taavet.
Nii publikule kui züriile jäi aga
juba võistluse algul silma teistest
enam üks tüdruk, Lii. Kes väga
ettevalmistunult ja näitemänglikult andis endast kõik, et olla parim. See tal ka õnnestus. Temast
sai Lehetu Miss 2012. Kuigi õhtu
jooksul oli veidi viperdusi, sujus
kõik siiski hästi ja õhtu lõpuks
olid kõik õnnelikud. Igati kordaläinud üritus!
Kaijaliina Paimla
Lehetu Külaselts
Ülemisel pildil
zürii liikmed Ira ja Anžeelika
alumisel pildil
Miss 2012 ja printsessid.

Sügis Lehetu külakeskuses
Suvi lõpeb täna
Lehti täis on tänav...
Sellise lühiriimiga oli valminud üks
toredamatest kaartidest. Nimelt 22.
septembril tulime lastega kokku ja
tähistasime sügise sünnipäeva külakeskuses. Kleepimist ja joonistamist
oli tõesti palju. Tore on see, et sügisel
on vahendite valik nii kirev ja kõike
saab ju loodusest.
21. oktoobril toimus LEADER programmi raames Padise seikluspargi
külastus. See tore reis oli motivatsioonireis lastele, kes on olnud vabatahtlikena abiks erinevatel külaseltsi üritustel. Päev oli tõeliselt
seiklusrohke ja tegus nii väikestele
kui ka suurtele. Heaolutunde ja mõnusa väsimusega jõdsime
koju,

aga muljetamist jagus veel mitmeks
päevaks.

malus näha, kuidas puupakust saab
valmis laastukatus.

Sisustasime veidi ka koolivaheaega.

11.novembril tegime väikese peo
meie isadele. Lapsed näitlesid, laulsid ja lugesid luuletusi. Külalisesinejad Nissi Trollidest täiendasid meie
kontserti muusikaliste vahepaladega. Peale kontserti oli hea võimalus
kohvi kõrvale veidi maiustada.

24. oktoobril külastas meid Amor
koolituskeskus koostöös lastekaitsenõunik Elerin Sagar´iga. Toimus
loeng ainult tüdrukutele teemal
murdeiga ja mis siis minuga toimub.
Tagasiside oli igati positiivne ja nii
mõnedki küsimused said vastused.
25. oktoobril tegime korrastustöid
külakeskuse hoovis. Kokkulepitud
kellaks kohale jõudes, olid osad lapsed juba tööhoos - kõigil olid rehad
käes ja riisusid. Koos tegutsedes oli
nalja palju ja hoov saigi puhtamaks.
Tänud tublidele tegijatele!
26.oktoobril toimus Nissi Valla
Noortekeskuse eestvedamisel ESF
projekti raames väljasõit Viljandi,
kus tutvustati rahvusliku ehitust. Lastel oli hea või-

November on ju ka sandikuu. Meie
küla mardid ja kadrid tulevad alati
enne jooksmist külakeskusest läbi,
kus koos teeme näomaalingud, vaatame üle kavad, et oleks ikka julgem
minna.
Sedasi meie sügis kulgenud on, aga
ega puhkama veel ei jää, sest tegevust on veel küllalt ees – saabumas
on jõulud ja selle ootus on ka tegus...
Ira Aboltõn
Lehetu Külaselts

Vasemal pildil laste näidend Karupoeg Puhhist
Alumisel pildil külalised
Nissi Trollidest - Annabell
ja Kristiina

Külaline Nissi Trollidest - Ott
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EELK Nissi Maarja
Koguduse
jõuluaja teated
16. detsember kell 12.00

III advendi Perejumalateenistus

21. detsember kell 11.00

Nissi Põhikooli ja Turba
Gümnaasiumi kontsertjõuluteenistus

23. detsember kell 12.00

IV advendi jumalateenistus
armulauaga

24. detsember kell 16.00

Jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus, laulab ansambel
Cantus
Buss kalmistule ja kirikusse
väljub
15.00 Turba kaupluse eest
15.05 Lehetust
15.15 Nurmest
Kojusõit - peale
jumalateenistuse lõppu ~17.25

25. detsember kell 12.00

I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga

26. detsember kell 12.00

II jõulupüha jumalateenistus
armulauaga

kell 14.00

peale jumalateenistust
Vennastekoguduse Palvemajas
Nissi koguduse jõulupuu

30. detsember kell 12.00

jumalateenistus

31. detsember kell 16.00

Vana–aastaõhtu jumalateenistus
armulauaga

1. jaanuar kell 12.00

Uusaasta jumalateenistus
armulauaga kogudusemajas

Lumetõrje
2012-2015
Käesoleva aasta sügisest kuni 2015. aasta kevadeni
hoolitsevad lumetõrje eest valla teedel ja tänavatel
järgmised riigihankes edukaks tunnistatud ettevõtjad.
Turba piirkonnas: Argo Reinboomi Turu talu
Kontakt: Argo Reinboom, tel 56 473 860
Riisipere piirkonnas: OÜ Mõisama PM
Kontakt: Jaanus Ajaots, tel 50 82 964
Ellamaa piirkonnas: OÜ Ellamaa Tera
Kontakt: Albert Vinni, tel 5146 621
Kivitammi, Munalaskme ja Odulemma piirkonnas:
OÜ Laaseri Puit
Kontakt: Raivi Laser, 5114 023
Valda (tellijat) esindab: Kalju Kallaste, tel 55 48 657

Edukas Riisipere
Lauatenniseklubi
Tänavusele spordiaastale tagasi vaadates võivad Riisipere
Lauatenniseklubi liikmed ja
fännid tulevikus rääkida uhkel
toonil.
Esimest korda kolmeteistkümne aasta pikkuse perioodi
vältel kuulub kaks meie klubi
liiget Eesti reitingu esimese
saja hulka. Mitte kunagi varem pole Riisipere Lauatenniseklubi Eesti võistkondlikel
meistrivõistlustel lauatennises saavutanud esimest kohta.
Kevadel aga saime kaela kuldmedalid kolmanda liiga võidu eest ning sügisel algas uus
hooaeg juba teises liigas. Ning

edu on meid saatnud ka selles,
juba oluliselt tugevamas seltskonnas.
Riisipere lauatenniseklubi jagab kahe etapi järel esikohta
suurema venna, Haiba Spordiklubiga. Koos naabritega
oleme kahe järgmise etapi eel
suurimad favoriidid esikohale.
Seljatada on suudetud tugevad
satsid Sillamäelt, Maardust,
Tallinnast, Suure-Jaanist, Tartust ja Valgast.
Tipule lähemale ehk esimesse
liigasse pürgiva meeskonna
koosseisu kuuluvad Mark Joa,
Rando Komissarov, Joel Joa ja
Joosep Lall. g
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Jõulusoovide puul enam kui 1000

vanemliku hoolitsuseta lapse jõulusoov
Neljandat aastat järjest
kogub SEB Heategevusfond kokku vanemliku
hoolitsuseta laste unistused ja soovid, et need
jõuluvanale edastada.

lastele tuttavat jõulurõõmu ja maisemate soovide täitumist ka nendele, kelle koduks on sellel jõulukuul
laste turva- või asenduskodu (lastekodu).“

Ka tänavu koguti kokku ligi 1200
Eestimaa asenduskodudes peatuva
lapse soovid ja koostöös Delfi inTriin Lumi, MTÜ SEB Heategevus- ternetiportaaliga kutsutakse häid
fond tegevjuht: „Me ei näe turva- ja inimesi toetama jõulusoovide puu
asenduskodudes elavate laste sisse projekti, olles nendele lastele jõuega tea, mida nad tegelikult tunne- luvanaks. Selleks on vaja minna
vad siis, kui igal pool räägitakse pe- aadressile www.heategevusfond.ee/
rekesksetest pühadest – rõõmuroh- joulupuu või www.delfi.ee, valida
kest ajast, mil kõik lähedased saavad üks laps ja tema soov ning teha annekokku ja juhtuvad jõuluimed. Ka tus vastavalt jõuluvana (loe: annetanende laste haiget saanud hing igat- ja) võimalustele. Mõned soovid jõuseb kodusoojuse
lupuul on väga
ja
turvatunde
väikesed ja mõLisainfo:
järele.
Paraku
ned päris suured
tegevjuht
ei saa jõuluvana
– on lapsi, kes
MTÜ SEB Heategevusfond
ära võtta sarnase
igatsevad pehTornimäe 2, Tallinn
saatusega laste
met
kaisulooTel: 516 7369
kurbust ja pakma, patsikume-post:
kida kodu suure
mi või kirjusid
triin.lumi@heategevusfond.ee
kingikarbi sisse,
käpikuid, teised
www.heategevusfond.ee
millel uhke pael
aga
unistavad
www.facebook.com/heategeümber.
Kuid
uuest
soojast
vusfond
jõuluvana saab
talvejopest või
olla toeks, tuues
oma mobiilist.
kodus elavatele

Peremajade soovide hulgast võib
leida nii võileivagrilli, tolmuimeja,
pesumasina, käru väikelaste jaoks
kui ka pehme nurgadiivani, kuhu
pere lapsed üheskoos telerit vaatama mahuksid. Heade inimeste
tehtud annetuste eest soetab SEB
Heategevusfond nimekirjas olevad
kingitused, pakib need ära ja saadab
kingikotid laste turva- ja asenduskodudesse. Kingipakid jõuavad lasteni
jõulupühadeks.
Triin Lumi: „Eesti on piisavalt väike
ning me suudame personaalselt suhelda iga abivajajaga ja kinkida annetajate abiga lapsele täpselt seda,
mida on vaja. Üldine heaolu on asutustes tagatud, ent vajaka jääb isiklikust tähelepanust ja eelkõige seda
eesmärki soovibki meie kampaania
täita. Tavaperes kasvava lapse heaks
ühendavad vanemad ja vanavanemad oma võimalused, et laste unistused teoks teha. Meie asendus- ja
turvakodudes peatuvatel lastel kahjuks enamjaolt selline tugipere ja
kallid lähisugulased puuduvad ning
annetaja toetus on nende jaoks ainus
võimalus unistuse täitumiseks.“g
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“Tooge oma pesumasin ise tagasi” ehk näited tarbijate õiguste piiramisest
Ilmselt igaüks meist oskab sisseoste
tehes küsida müüjalt, kui pikk on ostetud kauba garantii. Vähem on aga
teada fakt, et olenemata kaupmehe
pakutavast garantiist on igal ostjal
tegelikult õigus esitada puuduse
ilmnemisel kauplejale kaebus koguni kahe aasta jooksul.
Selline kaheaastane kaebuse ehk
pretensiooni esitamise õigus on
kirjas võlaõigusseaduses. Seal on
kirjas seegi, et puudusega kauba puhul saab tarbija nõuda toote parandamist või asendamist ning kui see
pole võimalik, siis ostusumma tagasimaksmist. Kuigi need õigused on
sätestatud seadusega, leidub Eestis
siiski kaupmehi, kes üritavad neid
kas teadmatusest või tahtlikult piirata. Näiteid sellisest tegutsemisest
on mitmeid.
Tarbijakaitseametile on teada olukorrad, kus kaupmehed üritavad
ebakvaliteetsete jalanõude eest pretensiooni esitanud tarbijatele tagastada vaid osa jalatsite väärtusest.
Näiteks, kui ekspertiisis selgub, et
jalatsitel on tootmisviga, ent samas
on ka tarbija eksinud jalatsite hooldusel, rõhuvad kaupmehed sellele,
et jalanõude väärtus võrreldes algse hinnaga on langenud ja teevad
ettepaneku kompenseerida vaid
jalanõude jääkväärtus. Selleks aga
kaupmehel õigust pole – tõestatud
tootmisvea puhul on kaupmehel
kohustus tarbijale kompenseerida
kogu ostusumma, mille kliendiga

kokkuleppel võib välja maksta ka
kinkekaartides.
Lisaks eksimustele rahaliste kompensatsioonide osas, tuleb palju
vaidlusi ette ka pikalt remondis olnud toodetega seoses. Kui kaupleja
on puudusega toote remonti saatnud ja parandamisega läheb põhjendamatult kaua aega, on kliendil
õigus müügilepingust taganeda ehk
raha tagasi saada. Teada on juhus,
kus müüja võttis tarbijalt vastu tootmisdefektiga teleri ja lubas selle
parandada. Teler oli remondis mitu
nädalat ja tarbija päringu peale, kui
kaua veel remondiga aega võib kuluda, andis kaupmees vastuse, et oodata tuleb veel vähemalt kuu. Tarbija
soovis seepeale lepingust taganeda,
ent kaupmees polnud nõus raha tagasi maksma. Tegelikult oli tarbijal
selles olukorras õigus, sest remondiga oli ületatud nn mõistlikku aega ja
tarbijale tekitatud põhjendamatuid

ebamugavusi.

soovidega.

Levinud eksimus on seegi, et kaupmees võtab puudusega toote korduvalt parandusse. Korrektne oleks,
et kui asja parandamine ei õnnestu
asendatakse toode või antakse tarbijale raha tagasi. Hiljutisest praktikast on teada situatsioon, kus
tarbijal tuli oma uut mobiiltelefon
korduvalt remontida lasta. Inimene
küll soovis esimese remondi ebaõnnestumisel telefoni tagasi anda ja
ostusumma tagasi saada, kuid kaupmees sellega nõus polnud. Antud
juhul eiras kaupmees kliendi soovi
tootest loobuda täiesti põhjendamatult. Ainult esimesel korral, kui
tootel defekt tuvastatakse, on kaupmehel õigus ise valida, kuidas olukorda kõige mõistlikum lahendada
on – kas toode parandada, asendada
või maksta inimesele raha tagasi.
Edaspidi peab kaupleja probleemi
lahendamisel arvestama juba tarbija

Tihtipeale eksitakse ka kauba puuduste kõrvaldamisega seotud kulutuste kompenseerimisel. Kui kaubal on tuvastatud tootmisdefekt, on
kaupmees kohustatud tasuma kõik
puuduse kõrvaldamisega seotud kulud, sealhulgas posti-, veo-, tööjõuja materjalikulu. Selle reegli vastu
eksitakse sageli suurte kodumasinate puhul. Näiteks olukorras, kus tarbija äsjasoetatud pesumasin lakkab
töötamast, soovitab müüja selle tagastada kauplusesse. Kui juhtub, et
tarbijal puudub selleks võimalus, siis
pakub kaupmees välja variandi, et
nende remondimees tuleb pesumasinale ise järgi, kui tarbija maksab
kinni transpordikulud. Seadusest
tulenevalt on kaupmees kohustatud
aga veokulu ise tasuma.

Näpunäited, kuidas esitada kaebust, leiab tarbijakaitseameti veebilehelt www.tarbijakaitseamet.ee või tarbijakaitseameti videokanalist
Youtube`is www.youtube.com/tarbijakaitseamet.
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330 või 6 201 707, e-post
info@tarbijakaitseamet.ee, aadress Rahukohtu 2, Tallinn 10130 .
NB! Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu peab tasuma müüja.

Antud teema juures tuleb rõhutada
sedagi, et garantii ja pretensiooni
esitamise õigus on kaks erinevat
asja. Nagu juba märgitud tuleneb
pretensiooni esitamise õigus võlaõigusseadusest ja kehtib igal juhul kaks aastat. Garantiid pakuvad
kaupmehed aga vabatahtlikult.
Oluline on siinjuures mainida, et
kui kaupmees tahab kliendile anda
garantiid, peab ta talle pakkuma
soodsamaid tingimusi kui kohustab seaduslik kaheaastane kaebuse
esitamise õigus. Garantiiga lisanduvateks eelisteks võivad olla näiteks
kaebuse esitamise õiguse kestvus

rohkem kui kaks aastat, toote parandamise ajaks asendustoote pakkumine jms. Müüja teade, et kuue kuu
jooksul võib ostja puuduse tekkimisel kauplusele kaebuse esitada, ei ole
garantii, vaid ostja seaduslik õigus. g

Kui kaubal või teenusel on ilmnenud
puudus, võta kaasa ostu tõendav dokument (tšekk või pangaväljavõte)
ja pöördu esmalt suuliselt kaupleja
poole.
Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita kaebus kirjalikult. Kaebusesse märgi oma nimi, kontaktandmed, kaubal/teenusel esinev puudus
ja omapoolne soovitav lahend. Lisa
kaebusele ka ostutšeki või pangaväljavõtte koopia.
Sul on esmalt õigus nõuda asja tasuta parandamist või asendamist, kui
see pole võimalik või parandamine
ebaõnnestub, saad nõuda ostuhinna
alandamist või kogu ostusumma tagastamist.
Kaupleja peab kaebusele vastama
kirjalikult 15 päeva jooksul.
Kui vastust ei tule, pood keeldub
kaebust lahendamist või lahendus ei
vasta sinu ootustele, võid pöörduda
tarbijakaitseametisse.

Lõppes jäätmete
vähendamise nädal ning
algab prügivaba advendiaeg
17. - 25 november oli 25 Euroopa riigis sh Eestis jäätmetekke vähendamise nädal. Nädala idee oli ühiselt
kutsuda inimesi tähelepanu pöörama oma tarbimisega kaasnevale
jäätmete hulgale ja seda vähendamise võimalustele. “Meil kõigil - tootjail ja tarbijail - on siin anda oma
panus, sest tekitades vähem jäätmeid, säästame keskkonda ja oma
rahakotti “ ütles Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Ulvi-Karmen Möller nädala
üleskutseks.
Sellise mõttega nädal sai läbi, kuid
eelolev kuu toob kaasa palju ostmist,
tarbimist ja kinkimist.
Päevakorras on taas kingituste otsimine. Igati teretulnud oleks ka
sellesse perioodi võtta kaasa mõtted jäätmete vähendamisest. Kõige keskkonnasõbralikum kink on
elamus - massaaž, kinopiletid, õhtusöök või koolitus. Asjade pakkimiseks on säästev ja kena kasutada
uuesti juba kord sama otstarvet täitnud pakendit või rosetti. Jõupaber ja
paberist tehtud pakkenöör on samuti head alternatiivid, kuna need saab
kasutamise järgselt panna paberi ja

papi konteinerisse või jälgi jätmatult
koldes ära põletada.
Kodudes on juba näha jõuluvalgusteid, kuid muu kaunistamine veel
ootab oma aega. Kui oled alles jätnud vanad jõulukaardid saad nendest välja lõigata jõulukaunistusi.
Loodusest korjatud annid sobivad
kaunistuste tegemiseks. Saad ise
vähese vaevaga teha pärgi ja kimpe,
mis jõulu järgi sobivad komposti
hulka suurepäraselt. Kuuse võib
kaunistada söödavate ehetega nagu
piparkoogid või puuviljad.
On taas aeg küünlaid põletada - kuid
kuhu prügimahutisse need pannakse? Haudadel ja kodudes on mõistlik eelistada kas lumest või jääst või
püsilaternaid. Allesjäänud küünlajuppe saab ära tarvitada kamina või
ahju süütamisel. Teeküünalde või
õueküünalde topsid võib ükshaaval
panna segajäätmete mahutisse suuremas koguses saab need tasuta ära
anda jäätmejaamadesse.
Prügivaesemat advendiaega soovivad
vallavalitsus ja Harjumaa Ühisteenuste Keskus
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8 TEATED JA REKLAAM
Uued valla
kodanikud:
september 2012:
Leona Paja (Lehetu)
Brait Grünberg (Riisipere)
Melissa Sumbak (Riisipere)
oktoober 2012:
Mia Nööp (Nurme)
Elena-Marie Rei (Lehetu)
november 2012:
Loviisa Lebert (Riisipere)

Meie hulgast
on lahkunud:
september 2012:
Helgi Rüütel (Turba)
Iivo-Vello Dorbek (Turba)
Emilie Nork (Riisipere)
oktoober 2012:
Johannes Ahlberg (Riisipere)
Ernst Riisalu (Turba)
Rita Maiste (Nurme)
Ester Huberg (Ellamaa)
november 2012:
Eve Villenthal (Lehetu)
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Tähelepanu!
2008-2013 Leader-meetme raames antava
projektitoetuse viimane taotlusvoor

Õnnitleme!
November:
95 Linda Raudvee (Turba)
85 Valve Üksik (Riisipere)
85 Heljo Kuusemets (Turba)
85 Aleksander Vesiloo (Turba)
80 Lemmi Oder (Ellamaa)
75 Reet Velleste (Turba)
75 Eha Roomets (Turba)
75 Vaike Tõldsep (Riisipere)
75 Viia Kalmo (Turba)
75 Valentina Tõnissoo (Turba)
70 Hillo-Kalju Arula (Turba)

2013 aasta on Leader I perioodi toetussummade lõppemise aasta,
Enne uue perioodi 2014+ algust on
aeg teha kokkuvõtteid möödunust.
Kokku toimus 2008-2012 LääneHarju Koostöökogus kaksteist taotlusvooru, kuhu esitati 435 projektitaotlust ja taotleti 3 miljonit eurot.

Detsember:
98 Hilda Linkholm (Riisipere)
85 Salme Tartland (Turba)
80 Helju Ruutsoo (Munalaskme)
75 Eevi Oja (Nurme)
70 Johannes Alliksaar (Riisipere)

Tegevusgrupilt heakskiitmise otsuse said 269 projekti . Tänasega on
heaks kiidetud projektitaotluste kogusumma 1,8 miljonit eurot.
Esimestel aastatel olid taotlejad
Kernu, Padise, Nissi ja Vasalemma
vallast, 2011 aastast, kui LHKKga
liitus Keila vald, said ka Keila valla
organisatsioonid taotlusi esitada.
Kokku on olnud taotlejaid sajast organisatsioonist.

OST-MÜÜK
Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte AS
Protten F.S.C. asukohaga Keilas
tööle kogemusega õmblejaid ja
triikija. Kontakt tel 6747567g

Kõige rohkem on peaksid Leader
projektitoetuste mõju tunnetama
Kernu valla inimesed, sest on kogu
jagatud toetustest saanud 26% .Tä-

naseks ellu viidud projektide hulka
arvestades on samuti esirinnas Kernu vald. Sektorite lõikes on enim
toetatud mittetulundusühinguid,
kes on saanud 77% kogusummast.
Kuivade numbrite tulemuseks ei ole
faktikogumid vaid piirkonnas mitmed korrastatud alad ja objektid, samuti on toimunud vahvad õppereise
ja üritusi sädeinimestele ning ettevõtjatele. Leader meetmete kaudu
on toetatud erinevaid ettevõtmisi,
olgu see siis laastukatuse paigaldust,
staadioni valmimist või halumasina
soetamist.
Toetatud ja ellu viidud projektidest
saate lugeda meie uuenenud kodulehelt www.vomentaga.ee.
Kuid Lääne-Harju Koostöökogu ei
ole veel Leader I perioodi lõpetanud. 2013 aastal on tulemas mahukas taotlusvoor. Veebruaris läheb
projektitaotlejate vahel jagamisele
ca 400 000 eurot. Avanevad kõik
meetmed. 2013 aasta maikuus ava-

me vooru, kus ootame projekte vaid
nö pehmetele tegevustele.
Prognooside kohaselt avaneb uue
rakendusperioodi
taotlusvoorud
aastal 2015.
Hea ettevõtlik elanik! Projektides
kavandatavate tegevuste ellu viimiseks on aega kuni 2014 aasta lõpuni. Seega ootame teid, taotlema
ning projektitegevusi planeerima,
et ka perioodide vahelisel ajal oleks
piirkonnas vahendeid avalike alade
ning hoonete remondi ja korrastustöödeks. Samuti on teretulnud mikroettevõtjaid oma teenuseid looma
ja arendama. Mittetulundusühingutelt ootame vahvaid programme,
mis tooksid kodudest välja kogu
pere ning annaksid kogukonnale uut
hingamist.
Head vana aasta lõppu ning häid
projektiideid uuel aastal!
Marje Suharov

EELK Nissi Maarja koguduse juhatus teatab:

EELK Nissi Maarja koguduse juhtimisorganite valimised toimuvad pühapäeval, 17. veebruaril 2013 peale jumalateenistust kell 14.00 Kogudusemajas.
Koguduse juhtimisorganite valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane
konfirmeeritud (leeritatud) koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK
koguduses on eelmisel (2012) või jooksval kalendriaastal (2013) käinud armulaual ning teinud liikmeannetuse.

Ajaleht "Teataja"

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus

Järgmine number ilmub veebruaris 2013
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
Materjalide saatmise tähtaeg 12. veebruar 2013

