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Nissi valla ajaleht

Väärikas tiitel tublile õpetajale
See oli 2007. aasta septembrikuus kui kahele Turba
Lasteaia õpetajale, Tiina
Umbsaarele ja Katrin Salepile omistati vanempedagoogi
ametijärk. Kuna nimetatud
ametijärgud on tähtajalised,
siis tuli atesteerimise teema
viie aasta möödudes taas päevakorda.

2012. aasta sügisel esitasid
mainitud õpetajad oma viimase viie aasta töö analüüsi, et
kaitsta peagi aeguvat ametijärku. Tutvudes dokumentidega
selgus, et õpetaja Tiina eneseareng ja pedagoogiline tegevus
maakondlikul- ja vabariiklikul
tasandil vastab lausa metoodiku nõuetele. Julgustasin
Tiinat taotlema pedagoogmetoodiku ametijärku, mis on
õpetajatöö karjääriredeli kõrgeim aste.
Kui vanempedagoogi ametijärgu omistab haridusasutuses

Turtsudes
peatub
buss
kaunilt korrastatud madala
hoone ees ja kohe on majaesine täis sädistavaid koolilapsi, noori ja eakamaid
rahvariietes naisi. Need on
Turba Kultuurimaja tantsijad, kes on tulnud külakosti
tooma Kullamaa rahvale.
On 9.veebruari pärastlõuna,
kui Kullamaa Kultuurimaja
maitsekas ja ruumikas saalis algab esinemine. Ehkki
haiguste tõttu pole kohale
saanud tulla naiskoor Nelli,
ei näi publik sellest väga häiritud olevat, sest tantsijate
programm on pikk ja vaheldusrikas. Kordamööda esinevad peotantsulapsed, siis
Piret Kuntsi laste- , neidude, nais- ja memmederühmad.
Tore on jälgida, kuidas laste
elurõõmsad tantsud vahelduvad naisrühma särtsakate
ja Haspeli-memmede vaoshoitud liikumistega tantsupõrandal . Tekib kindel veendumus, et rahvatants kui
kunstiliik ei sure välja, kui

moodustatud komisjon, siis
õpetaja sobivust õpetaja-metoodiku ametijärgule hindab
haridus- ja teadusministeeriumi atesteerimiskomisjon.

Kahekuuline ootamine taotluse esitamisest otsuseni tundus pikk. Detsembrikuus tuli
komisjoni otsus – omistada
õpetaja Tiina Umbsaarele pedagoog-metoodiku ametijärk.
Ühelt astmelt teisele liikumine ei ole kerge. Nõudmiste täitmine vajab lisatööd.
Ja mitte vähe. Samas on see
õpetajate võimalus, sõltumata haridustasemest, teha oma
ametis karjääri. Iga ametijärgu tõstmisega kaasnev lisatasu
on üsnagi motiveeriv. Vähestel
õpetajatel on jaksu pürgida
õpetajaameti kõrgeimale astmele – pedagoog metoodikuks.
Tiina Umbsaar asus Turba
Lasteaias kasvatajana töö-

le 1980. aastal - kohe pärast
Tallinna Pedagoogilise Kooli
lõpetamist. 1988. aastal tuli
armastatud tööga olude sunnil lõpparve teha. Samal töökohal töötamise unistus jäi.
2001. aastal kandideeris Tiina
uuesti meie lasteaias kasvataja
vabale ametikohale. Tänaseks
on muutunud ametinimetus
– kasvatajast on kõnes ja kirjapildis saanud õpetaja.

Lisaks põhitööle rühmaõpetajana, täidab Tiina lasteaias aastaid muusikaõpetaja
tööülesandeid. Selles töös
on ta väga põhjalik ja teeb
tööd südamega. Ükski lasteaia pidu ei ole ülesehituslikult lihtsalt kontsert, vaid
lavastus lastele tuttava lasteraamatu- või muinasjutu
ainetel.

Igapäevase põhitöö kõrvalt
õppis Tiina ajavahemikul
2006-2008 Tallinna Pedagoogilises Seminaris, läbides
koolieelse lasteasutuse õpetaja rakenduskõrgharidusõppe
õppekava. Haridustee jätkus
2006 –2008. aastal Tallinna
Ülikoolis, läbides alushariduse pedagoog-nõustaja magistriõppe eriala.

Töö muusikaõpetajana tingib igal aastal meie lasteaia
laululaste juhendamise ja
osalemise “Riisipere Laululaps” lauluvõistlusel. Valida
tuleb igale osalejale nii sobiv repertuaar kui ka saade.
Maakondlikel lauluvõistlustel osaledes on rinda pistetud laulustuudiotes laulmist
õppinud konkurentidega.

Tiinale on omistatud “Harjumaa Aasta Õpetaja 2009” nimetus.

Tantsisime naabervallas

Maie Joaveski
Turba Lasteaia direktor

kestab selline põlvkondade
järjepidevus, nagu meil Turbas. Piret Kuntsi tantsukavade tugevus seisnebki tema
oskuses liita tervikuks erineva eaga rühmadele sobivaid
tantse ja teha ise vastavaid
tantsuseadeid. Seda täheldasid ka vaatajad Kullamaal,
kes "kadedustundega" jäid
esitatud kavaga väga rahule
ja ootavad esinemisi edaspidigi.
Ingrid Bärenklau,
memmede rahvatantsurühma
Haspel liige
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Vee- ja kanalisatsiooniprojekt toob kaasa
puhtama joogivee,
aga paratamatult ka
krõbedama hinna.
1. jaanuariks 2014 peab eestimaalase kraanist jooksma
väga puhas vesi ning reovesi
peab olema käideldud nii, et
loodusele kahju ei tehtaks. Selle tõttu on valdades ja linnades
viimastel aastatel märgata üha
rohkem üleskaevatud maad
ning hoogsat töötegemist paigaldatakse ja remonditakse
torustikku. Puhtama vee eest
peab aga tarbija ka rohkem
maksma.
Suures ulatuses tingivad hinnatõusu AS Nissi Soojuse
märkimisväärsed
investeeringud seoses Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist toetatud „Nissi valla Riisipere ja
Lehetu puurkaevpumplate ja
vee- ning kanalisatsioonitorustike renoveerimise projektiga“. Torustike ja seadmete
renoveerimise vajadus oli aga
ilmselge nii parema joogivee
kvaliteedi tagamiseks kui ka
seadusest tulenevate nõuete
täitmiseks heitvee puhastamisel. Näiteks Riisipere vanemad veetorulõigud pärinesid
aastast 1905, seega olid nad
juba rohkem kui saja aasta vanused.
Teostatava projekti investeeringu kogumaksumus on
5 572 252 eurot, millele lisandub käibemaks 1 114 450 eurot. Projekti finantseeritakse
tagastamatu abina Euroopa
Liidu
Ühtekuuluvusfondi
vahenditest (AS Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel) summas 4 570 640
eurot ning Nissi vallaeelarvest
summas 806 583 eurot. AS

väljastati ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Riisipere alevikus Haaviku tn
9 kinnistule elektriliitumise
ehitamiseks;
määrati teenindusmaa Tabara
külas Sütsi teele;
otsustati maksta ravimitoetust ühele taotlejale 5,08 eurot
ning hooldekodutoetust ühele
taotlejale 64 eurot kuus;
määrati hooldaja ühele raske puudega isikule ning tema
hooldajale hooldajatoetus;
Nissi valla volitatud esindajaks Turba Gümnaasiumi
atesteerimiskomisjoni määrati humanitaarnõunik Kaie
Saar;
jäeti rahuldamata ühe Turba
aleviku jäätmevaldaja taotlus jäätmemahuti harvamaks
tühjendamiseks ning Nissi-41
Korteriühistule lubati biojäätmete mahuti tühjendamist
iga kahe nädala tagant kuni
15.04.2013. a;

ve

Nissi Soojuse omafinantseering on 195 029 eurot projekti
käibemaksuta maksumusest.
Omafinantseeringu katmiseks
võttis Nissi Soojus laenu Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel, kuna võrreldes
kommertspankadest laenamisega on sel juhul võimalik
pikem tagasimaksete periood
ning ka muud laenutingimused on soodsamad.
Lisaks tuleb Nissi Soojusel
jooksvalt tasuda käibemaks
kogu investeeringu maksumuselt – kokku 1 114 450 eurot.
Selleks vajaliku rahavoo tagamiseks võttis ettevõte eraldi
laenu summas 125 000 eurot,
mis toob kaasa lisakulu laenuintresside näol (käibemaks ise
ei ole ettevõttele kulu, sest selle saab ettevõte riigilt hiljem
tagasi).
Veeteenuse hinda mõjutab
üksnes AS Nissi Soojuse omafinantseering, laenud ja intressid. Sellegipoolest, hoolimata suurest tagastamatu abi
määrast, mõjutab just investeering veeteenuse hinda kõige rohkem.
Seoses renoveeritud veepumplate, uute reoveepumplate ja renoveeritud reoveepuhastusjaamade kasutusele
võtmisega suureneb ettevõtte
kulu elektrienergiale kahekordseks.
Kahetsusväärsel
kombel langes elektrienergia kulu suurenemine kokku
elektri hinnatõusuga, mis survestas tugevalt teenuste hinna
järsku tõusu. Investeeringute
tulemusel suureneb põhivara
kulumi osa hinnakomponendis, mida arvestatakse ainult
AS Nissi Soojuse omafinantseeringu summa pealt. Jätkub
ka seadusega reglementeeritud keskkonnatasude tõus.
Rajatud trassilõikudele, mis

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
3. detsember
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kehtestati hinnad Turba Gümnaasiumi kooli saali ja õpperuumide kasutamiseks.

17. detsember
määrati projekteerimistingimused Euro Oil AS-le Ellamaa
külas Kütusetankla kinnistule
paiknevate tankla mahutite
rekonstrueerimise projekti
koostamiseks;
kinnitati lasteaedade majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik
maksumus ühe lapse kohta
aastas: Riisipere Lasteaed –
2244 eurot, Turba Lastead –
2040 eurot;
otsustati maksta ravimitoetust ühele taotlejale 46,02 eurot, abivahenditoetust ühele
taotlejale 47,40 eurot, erakorralist toetust kahele taotlejale
kogusummas 250 eurot; ühele
taotlejale erakorralise toetuse
maksmisest keelduti;
otsustati vähendada OÜ Nissi
Elamud osakapitali 9110 euro
võrra, osakapitali uueks suu-

Veeteenus

Veevarustus

Reovee ärajuhtimine
ja puhastamine

osaliselt paratamatult jäid
erakinnistute sisse, tuleb seada servituudid, mis omakorda
toovad kaasa kulutused notaritasudeks ja riigilõivudeks.
Uute kululiikidena lisanduvad
reoveepuhastusjaamades kasutusele võetavad kemikaalid
koagulantide ja polümeeride
kujul, mis on vajalikud puhastusprotsessi töös hoidmiseks
vastavalt fosfori eraldamiseks
heitveest ja tekkiva muda tahenduseks, mis on puhastusprotsessis oluline osa. Samuti
lisanduvad kulutused reoveepuhastites tekkiva mudasette
transpordi tarbeks.
Asja positiivsest küljest vaadates saame kvaliteetsema ja
seadusega kehtestatud nõuetele vastava joogivee ning
karmistunud nõuetele vastavalt puhastatud heitvee, mille
tagajärjel väheneb keskkonnareostus. Samuti suureneb
tarbimiskindlus tänu uutele
seadmetele ja renoveeritud
välisvõrkudele.
Varasemalt oleme investeerinud Turba, Ellamaa ja
Munalaskme
piirkondade

ruseks on 4000 eurot;
kooskõlastati AS Nissi Soojuse
esitatud veeteenuse hinna ettepanek;

Kokku

veekvaliteedi parandamisse.
Seda nii omavahenditest kui
ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil. Munalaskmesse on paigaldatud
pöördosmoosiseade
liigse
fluoriidi eraldamiseks joogiveest, Turbasse AS Nissi Soojuse võrgupiirkonnas oleme
paigaldanud seadmed raua ja
väävelvesiniku (tekitas mädamunale sarnast lõhna joogivees ja musta setet) eraldamiseks joogiveest. Oma järge on
vastavalt Nissi Vallavolikogu
poolt kinnitatud ja kehtivale
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale ootamas
Ellamaa, Munalaskme ja Turba torustikud. Euroopa Liidu
uus rahastusperiood aastatel
2014-2020 annab lootust taotleda abiraha eelpool nimetatud piirkondadesse vajalike
investeeringute tegemiseks. g

lemma maantee 6,0–6,7 km
õgvenduse ehituse teetööde
kirjeldus.

21. jaanuar

määrati kohanimi Riisipere
alevikus: nime sai Lasteaia tänav;

kinnitati AS Nissi Soojus
01.07.2011–30.06.2012 majandusaasta aruanne;

määrati teenindusmaa kuuele
objektile seoses maa munitsipaalomandisse taotlemisega;

otsustati maksta õpilastoetust
Ats Kiisale ja Taavo Karjale;

muudeti Riisipere Kultuurimaja teenuste hindu.

7. jaanuar
otsustati väljastada ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Lehetu
külas Terjatu puhastusjaama
kinnistu elektrivarustuse ehitamiseks;
otsustati väljastada kasutusluba elamule asukohaga Aude
küla, Juhani maja;
otsustati teha volikogule ettepanek põllumajandusmaa
maamaksu määra suurendamiseks 1,5 protsendilt aastas 2
protsendile aastas;
ei peetud vajalikuks pensionäridele ja represseeritutele
täiendava maamaksuvabastuse võimaldamist;
kooskõlastati Riisipere-Vasa-

seoses toetuste maksmise
korra muutmisega vaadati üle
hooldekodutoetuse määrad;
otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale ajavahemikus 01.01–31.03.2013 15,34
eurot kuus, lasteaiatoetust
kaheksale taotlejale ajavahemikus 01.01–31.05.2013 15,34
eurot kuus, koolitoetust õpilaskodu üüri tasumiseks üheksale õpilasele kogusummas
2088 eurot, koolilõunatoetust
kahele taotlejale kogusummas
240 eurot, ravimitoetust ühele
taotlejale 46,02 eurot, erakorralist toetust kahele taotlejale
kogusummas 170 eurot, gümnaasiumitoetust ühele õpilasele 45 eurot kuus;
otsustati jätkata supiköögiteenuse osutamist, võimaldati
isikliku abistaja teenust ühele
sügava puudega isikule, kooli-

Nissi valla veemajandusprojekti hetkeseisust
Annan ülevaate käimasoleva „Nissi valla reoveekogumisalade ühisveevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide
kaasajastamine“ projekti kulgemisest.
Riisipere keskuse piirkonna
(Nissi) vee- ja kanalisatsioonitorustikud on valmis ning
ümberühendused uutele torustikele tarbijatele teostatud.
Taastada on jäänud mõningad
tänavakatete lõigud, sealhulgas kogu ulatuses Aiandi teel
ning haljastustööd, mis teostatakse 2013. aasta kevad-suvel.
Riisipere raudteejaama piir-

sõidutoetust ühele raske puudega lapse vanemale;
lükati tagasi riigihanke „Riisipere lasteaia rekonstrueerimine“ kõik pakkumused, kuna
kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu
eeldatavat maksumust;
anti raieluba Taskar OÜ-le
puude raiumiseks Lehetus
Lasteaia kinnistult seoses veeja kanalisatsioonitööde teostamisega, ettevõtjal on kohustus iga raiutava puu asemele
istutata elupuuistik.

4. veebruar
otsustati nõustuda High Tech
Recycling OÜ tegevuse – vanaõli ümbertöötlemise – jätkamisega Jaanika külas Naftabaasi maaüksusel ja selleks
tegevuseks ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi
andmisega
tingimusel, et ettevõte teostab veesaaste omaseire keskkonnakompleks-loas nimetatud kinnistutel enne litsentsi
andmist ja edaspidi vastavalt
keskkonnakompleksloas sätestatud korrale;
otsustati maksta õpilastoetust
Hannabel Säärele;
otsustati maksta lasteaiatoe-

konna veetorustikud valmisid
2012. aasta lõpus ja viimased
vee ümberühendused uutele
torustikele teostati 2013. aasta
alguses. Tänavakatete taastamine ja haljastamine viiakse
lõpuni 2013. aasta kevad-suvel.
Riisipere Metsa puurkaevpumpla on põhilises osas valmis ja varustab puhastatud
joogiveega
kogu Riisipere
alevikku, nii Nissi kui ka Riisipere raudteejaama piirkonna
elanikke. Tehnoloogia lõplik
häälestamine on lõppjärgus.
Tuletõrjehüdrantide
lõplik
katsetamine toimub käesoleva
aasta kevadel, kui oleme saanud tööle panna vajaliku tootlikkusega tuletõrjevee pumba,
mis tagab vajadusel piisava

tust ühele taotlejale ajavahemikus 01.02–31.05.2013 15,34
eurot kuus, ravimitoetust kolmele taotlejale kogusummas
56,01 eurot, hooldekodutoetust ühele isikule;
seati hooldus ühele raske puudega isikule ning hooldajale
määrati hooldajatoetus;
lahendati ühe isiku eestkostega seotud küsimusi.

11. veebruar
arutati lasteaia kohatasu tõusuga seonduvaid küsimusi;
otsustati maksta ravimitoetust ühele taotlejale summas
33,44 eurot;
hooldekodutoetust
ühele
taotlejale 250 eurot kuus;
seati hooldus kahele raske
puudega isikule ning määrati
hooldajatele hooldajatoetus;
anti raieload puude raiumiseks Riisiperes Nissi tee 47
kinnistul ja Turbas Lasteaia 6
kinnistul;
vabastati kaks jäätmevaldajat
liitumisest korraldatud jäätmeveoga kolmeks kuuks;
anti üürile korter tähtajaga 5
aastat. g
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si

EUR/m3
(km-ta)

EUR/m3
(km-ga)

1,70

2,04

2,28

2,74

3,98

4,78

veehulga pealevoolu tuletõrje
hüdrantidele. Praegu ootame
Metsa puurkaev-pumpla peakaitsme võimsuse suurendamist Elektrilevi poolt, et see
pump vajadusel rakenduda
saaks.
Renoveerimise tulemusel on
rauasisaldus Riisipere keskuse
ja raudteejaama piirkondade
joogivees vähenenud kümnekordselt. Seega on rauasisaldus kaks korda madalam lubatud normist ja vastab kõikidele
kehtivatele nõuetele, mis on
joogiveele kehtestatud. Vähenenud on vees lahustunud
gaaside hulk, mis varasemalt
tekitas kraanides ja segistites
ebameeldivaid õhulööke, kui
soojaveeboilerist vett võeti.

Ühtlustunud on veerõhk süsteemis, mis on praegu reguleeritud vahemikku 2,8-3,3 bar.
Varem kasutuses olnud Nissi
keskuse veetorn jääb reservpumplaks. Riisipere raudteejaama piirkonda varasemalt
teenindanud puurkaev enam
kasutusele ei jää ja suletakse.
Lehetu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse ja
puurkaevpumpla renoveerimisega oleme praegu poole
peal ja need valmivad kõigi
eelduste kohaselt kevadeks.
Teekatete taastamine ja haljastuse korda tegemine toimub kevadel või varasuvel.
Lõppjärgus on Riisipere ja Lehetu reoveepuhastite ehitus,
millede valmimine ja lõplik

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
13. detsember
Võeti vastu 2012.aasta lisaeelarve.
Muudeti Nissi valla eelarvestrateegiat aastateks 20132016.
Muudeti Nissi Vallavolikogu 09.02.2006.a määrust nr
1 „Toetuste maksmise tingimused ja kord“
Kehtestati Nissi kalmistu kasutamise eeskiri.
Teisel lugemisel oli Nissi
Vallavolikogu
10.06.2010
määruse nr 11 „Nissi valla
aastapreemia kandidaatide
esitamise ja aastapreemia
määramise kord“ muutmine.
Muudeti Nissi Vallavolikogu
11.03.2010 otsust nr 11 „Vallavara võõrandamine“
Koormati Nissi vallale kuuluvad Ürjaste tee kinnistu ja
Haaviku tänav kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava kinnitamine 2012/2013-2014/2015.
õppeaastateks oli esimesel
lugemisel.
Esimesel lugemisel oli Nissi Vallavolikogu 10.06.2012
määruse nr 13 „ Toimetulekutoetuse
määramiseks
eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine“
muutmine.

17. jaanuar
Kinnitati Riisipere Lasteaia
arengukava ja tegevuskava
2012/2013–2014/2015. õppeaastateks.
Muudeti Nissi Vallavolikogu 10. juuni 2010 määrust
nr 11 „Nissi valla aastapreemia kandidaatide esitamise
ja aastapreemia määramise
kord“
Muudeti Nissi Vallavolikogu
10.juuni 2010 määrust nr 13
„Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste

liitumistingimuste kohaseks
teenustega kindlustamiseks
vajaliku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise ja ümberehitamisega seotud kulud.
FMA koostaja AS Infragate
Eesti arvestas, et liitumistasu suuruseks on ca 320 eurot,
seda nii
ühisveevärgi kui –kanalisatsiooniga liitumise puhul.
Kokku seega 640 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %.
Kokku seega 768 eurot.

häälestus on planeeritud selle aasta esimesse kvartalisse.
Praegu on kaalumisel ka võimalus, et tulevikus saaks ka
Munalaskme ja Ellamaa piirkondade reovee puhastada
Riisipere reoveepuhastis.
Võimalikest
probleemidest
uue veevarustuse või kanalisatsiooniga palume teatada
AS Nissi Soojusele või otse
tööde teostajate esindajate poole, kelledeks Riisipere
piirkonnas on AS Terrati projektijuht Ard-Kristjan Kakko ( tel 5172025, e-mail: ard.
kristian@terrat.ee ) ja Lehetu
piirkonnas OÜ Taskar projektijuht Jevgeni Krõštaljov (
tel 5126452, e-mail: jevgeni@
taskar.ee).
Loodetavasti saavad nimetatud projektid ilma elanikele ja
ühisvee- ning kanalisatsiooniteenuste tarbijatele suuremat
tüli tekitamata varsti valmis. g

kulude piirmäärade kehtestamine“
Esimesel lugemisel oli maamaksumäära kehtestamine
ja Nissi Vallavolikogu 20.jaanuari 2009. a määruse nr 1
„Pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine
Nõustuti Harju, Lääne ja
Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi
330/110 kV elektriliini trassi
asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga.

24. jaanuar
Esimesel lugemisel oli Nissi
valla 2013. aasta eelarve
Tõsteti Nissi vallas põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksu määra 2 protsendile
aastas.
Muudeti Nissi Vallavolikogu
20. jaanuari 2009. a määrust
nr 1 "Pedagoogide töötasustamise alused" g

Infoks teostatava
projekti „Nissi valla
reoveekogumisalade
– Riisipere aleviku ja
Lehetu küla – ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi
kaasajastamine“
liitumistasude suuruste kohta uutele
vee- ja kanalisatsiooniteenustega liitujatele.
Veemajandusprojekti tarbeks
koostatud finants- ja majandusanalüüsi (FMA) valmimise
hetkel ei olnud Nissi Vallavolikogu kindlaid liitumistasude suurusi kinnitanud. Nissi
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja
punkti 5.2. järgselt on liitumistasu võtmise aluseks kinnistu
tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide
ning kinnistu liitumislepingu

Nissi Vallavalitsus ja AS Nissi Soojus on otsustanud, et
liitumistasude puhul kehtestatakse 100%-iline vabastus
neile uutele liitujatele, kes
liituvad ehitusperioodi käigus(2012-2013). Lisaks kehtestatakse 50%-iline vabastus
kahel järgneval aastal (20142015) ehk liitumistasu suuruseks neil aastatel on 320 eurot,
millele lisandub käibemaks.
Kokku seega 384 eurot. Antud
liitumistasudest vabastamise eesmärgiks on innustada
elanikke võimalikult kiiresti
liituma. Nissi piirkonnas on
kinnistute omanikel, kellele
on välja ehitatud uued liitumispunktid, võimalus vee ja
kanalisatsiooniga liitumiseks
juba praegu olemas. Paljud
kliendid on seda tänaseks juba
teinud.
Raudteejaama
piirkonnas
saab uue rajatud veeliitumispunkti olemasolul ühineda
veevõrguga juba praegu. Samuti saab raudteejaama piirkonnas juba praegu liituda
kanalisatsioonivõrguga.
Lehetu küla uutel klientidel
tekib liitumisvõimalus käesoleva aasta kevadel. Täpsema

aja selgumisel teavitame sellest kliente.
Kulud liitumiseks ehk kinnistusisese torustike välja ehitamiseks kliendi territooriumil kannab kinnistu omanik.
Liitumispunktid on üldjuhul
rajatud kuni ühe meetri kaugusele kinnistu piirist.
Liitumiseks tuleb AS Nissi
Soojusele esitada vastavasisuline avaldus ja peale selle
kooskõlastamist AS Nissi Soojusega ning ühenduse loomist
tsentraalse võrguga tuleb sõlmida teenuse kasutamise leping.
Paljudele uutele liitujatel ja
ka olemasolevatel klientidel
on olnud mureks kastmisvee
arvestus ja selle eest tasumine.
Küsimus on selles, kas peab
kastmiseks ja muuks selliseks
otstarbeks kasutatava vee
eest, mis ei jõua kanalisatsiooni, maksma kanalisatsiooni
tariifi alusel? Vastus küsimusele on, et ei pea. Tarbijal tuleb
ühiskanalisatsiooni mittesuunatava vee eest maksta ainult
vee tariifi alusel. Ainukeseks
eelduseks on, et klient paigaldab selleks tarbeks võetava
vee liinile eraldi veemõõtja
ja teatab lisamõõtja näidu regulaarselt AS Nissi Soojusele,
kus üldveemõõtja näidust arvestatakse maha kastmiseks,
autopesuks vms. kulunud vee
kogus, millelt kanalisatsiooni
tasu ei arvestata.
Vajadusel saab täiendavat
infot ja selgitusi telefonidel
6087316 ja 5053633 või emaili teel: nissisoojus@hot.
ee.
Jaanus Teder
AS Nissi Soojus

Isikut tõendava
dokumendi uuendamine
Palun kontrollige oma isikut tõendava dokumendi aegumiskuupäeva.

Dokumendi uuendamiseks tuleb
taotlus esitada võimalikult vara, et
vältida ebameeldivuste tekkimist.
Juhul, kui Teil on raskused pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja Prefektuuri Kodakondsus- ja
Migratsioonibüroo vastuvõtule tervisliku seisundi, transpordi ja/või
oskuste puudumise tõttu siis palun

võtke ühendust Nissi valla sotsiaaltöö spetsialist Kairi Narglaga (tel.
6087203 või 55514224).
Piisava hulga soovijate korral (20
inimest) on võimalik broneerida
teenindusbüroos aeg ning tellida
buss (transpordikulu jaguneb soovijate vahel võrdselt).
Sotsiaaltöö spetsialist
Kairi Nargla

Aastapreemia
kandidaatide esitamine

Taotlusi Nissi valla aastapreemia
kandidaatide esitamiseks ootame
kuni 25. aprillini.

Lisaks võib kaks aastapreemiat määrata valla noorele (kuni 19-aastasele
isikule).

1997. aastast alates tunnustab ja tänab Nissi vald igal kevadel valla sünnipäevpeol parimaid kohaliku elu
edendajaid valla aastapreemiaga.

Vabas vormis kirjalikke taotlusi aastapreemia kandidaatide esitamiseks
ootab vallakantselei kuni 25. aprillini. Taotluses tuleb esitada aastapreemia kandidaadiks esitamise
üksikasjalik põhjendus, lisada võib
fotosid ja muid selgitavaid materjale.

Sellel aastal määratakse üks aastapreemia. Aastapreemia määratakse
isikule, kollektiivile või organisatsioonile silmapaistvate saavutuste
või sügavamat tähendust omavate
teenete eest, millega on elavdatud
vallaelu ja/või toodud vallale tunnustust.

Aastapreemia taotlused vaatab läbi
ja aastapreemiad määrab vallavolikogu maikuu istungil. g
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Meenutades jõulukuud

Jõululaata korraldame juba aastaid
kuu esimesel reedel, kuid endisel kujul hakkas ettevõtmine end ammendama. Tänu hoolekogu tublidele naistele jätkus traditsioon uuendustega.
Lisaks iga-aastastele müügilettidele
toimusid uuendusena töötoad. Terve
maja oli saginat täis ja kõigile soovijatele leidus tegevust erinevates töötubades. Hoolekogu liige Karoliina ja
Hugo ema Pille ja kunstiringi õpetaja
Mariann meisterdasid lastega jõulukaarte ja –kaunistusi. Ats Joosepi
ja Iko Juuliuse ema Eneken kaunistas lastega erivärviliste glasuuridega
piparkooke. Tauri ema Reelika tegi
lastele meeleolukaid näomaalinguid
ja Merike naisseltsist luges lastele
muinasjutte. Osa osavõtlikke emasid
askeldas müügilettide taga. Töötas ka
kohvik, kus kohvikõrvast ja jututeemasid jätkus. Täname kõiki hakkajaid
naisi, kes lastega töötubades toimetasid, ja isasid, kes olid emadele toeks ja
tegelesid samal ajal oma põngerjatega.
Lasteaia hoolekogul on viiendat aastat traditsiooniks saanud heategevuslik korjandus muretsemaks lastele
midagi vajalikku. Tänu eelmise aasta annetajatele saavad lapsed nüüd
muusikatundides mängida uutel
huvitavatel pillidel. Näen, et lapsed
tunnevad uute pillide mängust suurt
rõõmu. Sel aastal sooviksime lastele
uusi esinemiskostüüme muretseda,
et laste näitlemiskunsti arendada. Täname, sest üks väga kopsakas summa
ja palju väiksemaidki summasid on
juba üle kantud. Üllatus ja heameel

on, et annetajate seas on Triin Edovald, kes oli meie maja laste hulgas
aastakümneid tagasi. Oleme tänulikud iga väiksemagi annetuse puhul.
Mitmel talvel suurte külmade paiku
oleme meeles pidanud ka metsloomi
ja linde ja lapsed on neile maiuspalasid kaasa võtnud. Lapsed on kaasa
võtnud porgandeid, kartuleid, kapsalehti, leiba ja lindudele saia ja seemneid. Täname bussijuhti Maidot ja
metsas lõkke ääres ootavat Taavit ja
vanemaid, kes olid tulnud abiks, sest
lapsi oli kaasas kuuekümne ringis.
Möödunud aasta oli aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta, mille üheks temaatiliseks
ürituseks oli lasteaialaste joonistusvõistlus. Osalesime Eesti Pensionäri-

de Ühenduse Liidu, UNISEF Eesti ja
Eesti Noorteühenduse Liidu korraldatud joonistusvõistlusel, mille teema oli "Koos vanaemaga. Koos vanaisaga", millest võttis osa 111 lasteaeda
12 maakonnast. Harjumaa lasteaedadest tunnistati paremateks 2 lasteaeda - Laulasmaa ja Riisipere. Meie Tõrutõnnide rühma tublid joonistajad
olid Meribel Nõmme, Terle Tõnsau
ja Merit Simisker. Meeles peeti tänukirjadega ja juhendajatele kingiti
korralikud fotoaparaadid. Tänukirjad ja kingituse saime kätte enne
jõuluaega. Oli meeldiv jõuluüllatus!
Tore, et õpetaja Jane algatatud
traditsioon jätkus! Jõulupeo külmal hommikul jagasime lastele ja
vanematele piparkooke ja komme

Valiti aasta vaimulikud
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku vaimulike konverents valis aasta vaimulikuks EELK Nissi koguduse
õpetaja Lea Jants-Ylöneni ja
EELK Tallinna Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma.
Õpetaja Lea Jants-Ylönen on
Nissi kogudust teeninud üle
kümne aasta. Selle aja jooksul on kogudus renoveerinud
koguduse leerimaja ja rajanud mänguväljaku, mis on
aidanud parandada Riisipere
aleviku ilmet. Kogudus on
tema juhtimisel palju aidanud paljulapselisi perekondi
ja nõustanud perekondi. Kogudus on tegus ja pühapäevakooli töö elav. Koguduse
tööd on tunnustatud 2012.
aastal valla aastapreemiaga.
Õpetaja Urmas Viilma on
Tallinna Toomkiriku õpetajana viimastel aastatel elavdanud koguduse elu ja kas-

EELK vaimulikud pidasid
traditsioonilist aastakonverentsi Läänemaal Roostal
22.-23. jaanuarini. Sellel aastal keskenduti misjoni teemale. Konverentsile kogunes
sadakond vaimulikku, mis on
pea pool EELK vaimulikkonnast.
Arho Tuhkru

Uusaasta kontsert
Lehetu Külakeskuses

Rõõmu tegid ka külalisesinejad
„Laululust“ , Riisiperest. Nende daamide alati särtsakas meeleolu „nakatas“ nii noori kui ka vanu. Kaasalaulmist ja plaksutamis oli küllaga.
Rõõm on alati teid näha meie majas.
Toredat koosviibimist jagus ka koogi
ja kohvi kõrvale, kus sai meenutada
vana ja soovida ikka paremat uut
aastat.
Ira Aboltõn

seks hernesupp ja vastlakuklid.
Sõbrapäeval on kõik oodatud üritusele, kus õpetaja Katrini ( Pähklipõnnide esindaja hoolekogus)
lapsed esitavad näidendi, lisaks
joonistusnäitus ja teisigi üllatusi.
Uute huvitavate ettevõtmisteni!
Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja
ja hoolekogu liige

Muinasjutuvestjad Riis
Nädal enne jõule kogunesid
Nissi kooli 14 tublimat muinasjutuvestjat algklassidest
Riisipere raamatukogusse,
kus jutustati üksteisele südamesse läinud muinasjutte. Ees oli ootamas hubane
raamatukogutuba küünlavalguses ja piparkoogilõhnas. Kõigile armsaks saanud
tädi Maie ja Aita tervitasid
juba uksel lapsi ja õpetajaid
. Jutustajad seadsid end
mugavalt vaibale istuma ja
asusid kuulajaid viima kaugetele maadele kohtuma
erinevete tegelastega. Tore
oli , et oma lugu tutvustades
oskasid lapsed välja tuua
ka selle, mida loost õppida.
Mälestuseks said kõik osalejad raamatu haldjatest ja
pöialpoistest. Selline üritus
on üks meie toredatest traditsioonilistest tegemistest
koostöös raamatukoguga ja
soovime, et järgmisel aastal
saame taas võimaluse jälle
kokku tulla. g

vanud on jumalateenistusel
osalejate arv. Koos kogudusega on Viilma Tallinna Toomkooli taasavaja. Selle kooli
käivitamine on andnud hea
tõukejõu teiste kristlike koolide tekkimisele. Toomkooli
avamine ja arengutoetuste
leidmine on innustanud koguduse elu ja avanud uusi
tulevikuväljavaateid. Viilma
on aidanud nähtavale tuua
Toomkogust ja on tulemuslikes suhetes nii linna kui riigiga. Urmas Viilma on EELK
Konsistooriumi
kantsler.

Ja ongi vahetunud number meie
kalendrites, ilusate ning parimate soovidega võtsime meiegi oma
uue aasta vastu külakeskuses. Meie
maja lastel on ikka hea meel esitada
värskelt selgeks õpitud näidendid,
laulud ja mõni luuletus. Publik on
seda ka alati nautinud ja kiitnud,
mina ka omaltpoolt tunnustan ja
imetlen laste aktiivset osavõttu.
Tublid olete.

kauni jõulumuusika saatel. Päkapikud Pille, Elina ja Terje sibasid
korvide ja laternatega ringi ja kostitasid
mööduvaid
koolilapsigi.
Eriline tänu ka Kastanikrattide
vanematele, kes ei pidanud paljuks õppida jõulupeoks selgeks
näidend ja üllatada sellega lapsi, õpetajaid ja teisi vanemaid.
Täname ka nooruslikku ja julget jõulumeest, kes nii külmal õhtul kohale tuli.
Vastlapäeval on lastele planeeritud
saanisõidud,
kosutu-
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Ühistegemised koolielus

siooniteo üle. Seega võtkem seda kui
võimalust!
Päevast päeva oma argiste tegemiste sees olles tunduvad aastad vahel
üsnagi vennad olevat. Koolielu nagu
kõike muudki siin ilmas iseloomustab oma kindel rütm – igal aastal
alustatakse ja lõpetatakse, ikka õpitakse ja õpetatakse. Aastast aastasse
tundub korduvat üks ja see sama,
vahetuvad vaid tegelased. Tegelikult
pole see päris nii. Distantsilt tagasi vaadates on siiski igal aastal oma
tegu ja igal lennul oma nägu. Nii ka
sellel.
Sel õppeaastal on Nissi koolis igapäevase õppetöö kõrval süvendatult
arutletud hariduslike erivajaduste
üle. Ja nagu näha, ei erine me selles
osas ülejäänud vabariigist. Oleme
väike maakool, kus näeme üksteist enamvähem iga päev. Meil on
võimalus märgata kõiki oma kooli
õpilasi nende individuaalsuses. See
on meie eelis ja me kasutame seda.
Kuigi teame, et me töö kannab vilja,

peab vahel ka tõdema, et on olemas
asju, mida kool üksi muuta ei saa.
Parimad tulemused lapse toetamisel
tulevad siis, kui see toimub ühiselt,
üheskoos koduga. Suur abi on ka valla spetsialistidest, koostöö nendega
on andnud märkimisväärseid tulemusi. Kui väiksust on Eesti puhul
peetud pigem puuduseks, siis märkamiseks on väike ja sidus kogukond
suureks eeliseks. Koostööst räägivad
täna kõik ja tundub, et kahaneva rahvastiku juures ongi see ainuvõimalik
tee. Tänaseks ei ole koostöö lihtsalt

kaunis sõnakõlks, mõtetele on järgnenud teod. Koostöös Turba kooliga
on sündinud mitmeid vahvaid tegemisi – kahe kooli tüdrukutest on
loodud ühine laulukoor, spordihuvilistest kergejõustiku treeningtiim,
ühine on klassiruum poiste tööõpetuse tundide läbiviimseks, ühised
on üritused nagu sügisene Playbox,
kui mainida vaid mõningaid. Ühiselt
arutavad koolielu puudutavate küsimuste üle ka õpilased ise, pidades
aegajalt koos õpilasesinduste koosolekuid.

Ka lapsevanemad on tihti kaasa löömas ja ühiselt asju ette võtmas. Tasapisi on tekkimas traditsioon, kus
ühel kindlal päeval aastas on õpetaja
asemel tunde andmas hoopis kellegi ema-isa-tädi või muidu huvitav
tuttav. Jaanuaris toimunud avatud tunni päeval külastasid kooli ja
andsid tunde üheksa „uut“ õpetajat.
Tõsi küll, vanematepoolne osalemissoov ei ole seni olnud veel tormiline,
aga loodame väga seda vahvat mõtet
juurutada nii, et sellest saaks püsiv
ja oodatud traditsioon. Sest kui eelarvamused ja hirmud kõrvale jätta,
on see ju ütlemata põnev panna kord
aastas end proovile sootuks teises
rollis, näha oma last teistsuguses
keskkonnas ning kõige olulisem,
pakkuda rõõmu ja vaheldust õpilastele. Rääkimata rahulolust mis-

Vaatamata suvisele kehvale suusailmale on õnneks Eestimaal ka aastaaeg, kus päriselt talverõõme nautida
saab. Võimalusi selleks on küllaga
- on olemas suurepärane suusarada Alemal, on hooldatud kelgumägi
kooli ees ja on olemas lumi. Koolis
leiavad need võimalused kasutamist
mitmeti - kehalise kasvatuse õuetundidena, vastlapäeval lumevõistluste, lumise hernesupi ja –kukliga,
peatselt saabuva talispordipäevana.
Talisport ja eriti just suusatamine
ning selle propageerimine on üks
olulisi teemasid, millega ka järgmisel aastal kindlasti edasi läheme. Seniks aga tarbime talve, kuni on.
Koolielus loetakse tibusid ka kevadel. Ja see ei olegi enam nii mägede
taga.
Tegusat kevadeootust!
Day-Lee Holm
Nissi Põhikooli õppealajuhataja

sipere raamatukogus PiparkoogiMaania fotovõistlus
Alates 2006 aastast toimub
üritus „PiparkoogiMaania“,
mille raames kunstnikud vormivad oma loomingu ning
ideed piparkoogitaignasse.
Lastel ja noortel on võimalus
omaloomingulisi piparkoogiteoseid pildistada ning osaleda fotovõistlusel.
2012. aasta fotovõistluse teemaks oli “PiparkoogiOlümpia”.
PiparkoogiOlümpial
esitlemiseks olid lubatud kõik
senitundmatud spordialad
ning
uued enneolematud
spordirajatised.
Nissi kooli õpilased panid end
sel aastal esimest korda proovile ning olid väga edukad.
7.klassi tüdrukud Annabel
Grossberg, Eliise Lall ning
Sarah Liis

Seppel võitsid oma tööga
"Piparkoogi London" publiku lemmiku preemia. Kuna
võistlus oli erakordselt tasavägine, siis jaotusid žürii hääled paljude osalejate vahel.
Seepärast jäid esikolmikust
välja mitmed kõrgeid hindeid
saanud tööd - neid tõsteti
esile äramärgitud töödena.
Üheks selliseks äramärgitud
tööks oli Lysann Viitamees´i
ja Christin Pootsmaa valmistatud teos "Lumine maadlus".
Kõiki konkursile esitatud
töid saab vaadata facebookis „Piparkoogimaania fotovõistlus 2012“ lehel.
Kaie Ehrpais
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Küünlapäev Lehetu külas
Tuisukuu algas Lehetu laste jaoks ühe imetabase
küünlapäevaga
Riisipere
Kultuurimajas,kus maja perenaine võttis meid väga soojalt
vastu.Evi Vendla andis meie
lastele toreda võimaluse temaatiliseks meisterdamiseks
ning näitlemiseks.Päev algas
aga küünlapäeva kombestiku tutvustamisega Evi poolt
ja kust sujuvalt läksid lapsed

edasi meisterdamiskotta.Lastel oli võimalus meisterdada
endale lillekesi ,vahvaid jäneseid kui ka kahveltuttidest
käepaelu ja seda kingituseks
oma kõige armsamale sõbrale.Üritus jätkus meiepoolse
etteastega,kus Lehetu lapsed
esitasid näidendi „Varesepere jõulud” ning luulepõimiku
Leila juhendamisel.Eeskava
lõppedes kostitas Evi meid aga

Toitumisring
"Sinu seitse sõpra"

kombe kohaselt mulgipudru
ning kõrnetega.Päeva lõpetasime õues,kus süütasime
kokku kogutud jõulukuused
ja soojendasime tule paistel,
mõnusas seltskonnas, omi
südameid.Oleme väga tänulikud selle toreda ettevõtmise
eest Riisipere Kultuurimajas.
Lea Kivisild

Evelyn Rüüberg

Lapse organism vajab kasvuks
ja arenemiseks mitmekülgset
ja täisväärtuslikku toitu. Õige
toitumine kindlustab lapse
regulaarselt vajaliku energiaga, hoiab meeled teravana ja
tuju heana.Tasakaalustatud
toitainete rikkas menüü vähendab oluliselt lapse riski
ülekaalulisusele ja südameveresoonkonnahaigustele.
Julgustades oma lapsi varakult tervislikult toituma, aitame luua neil pikaajalise ja
tervisliku suhte toiduga, mis
annab neile parimad eeldused
selleks, et kasvada terveks ja
enesekindlaks täiskasvanuks.
09.02.2013 alustas Lehetu Kü-

laseltsis lastele mõeldud toitumisring “ Sinu seitse sõpra“,
mida juhendab toitumisnõustaja Evelyn Rüüberg. Tund
toimub laupäeviti kell 11.00
järgneva 10 nädala jooksul.
Läbi joonistamise ja mängimise õpitakse seitset erinevat
toidugruppi ja tehakse koos
süüa. Iga nädal saab laps kaasa koduse ülesande.Esimesel
päeval saime kõigepealt üksteisega tuttavaks ja seejärel
tutvusime lühidalt köögiviljade, puuviljade, teraviljade,
kaunviljade, rasvadega, liha,
kala ja munaga ning piimatoodetega. Rääkisime mitu korda
päevas peaks laps sööma ja

Head Nissi valla
Taas kord on möödunud aastaring ja alanud on uus, 2013.
aasta. Olen kindel, et möödunud aastas oli nii raskeid hetki
kui ka säravaid päevi.
Mul on väga hea meel, et hoolimata aastaajast ja ettetulevatest raskustest on meie, Nissi
valla pensionärid olnud ikka
ja alati ühtehoidvad, teineteist
toetavad ja sotsiaalselt aktiivsed. Tegeletakse erinevate hobitegevustega: lustlik ja hoogne
naisansambel „Laululust“, reipad ja aktiivsed võimlejad „Puruvanakesed“, käsitööhuvilised „Nobenäpud“ ja Riisipere
tantsumemmed, lisaks Turbas
tantsumemmed „Haspel“ ning
ühenduse Turbasammal igakuised koosviibimised.
Jõulukuul, 15. detsembril, toimus Riisipere Kultuurimajas Nissi Vallavalitsuse poolt
korraldatud traditsiooniline
jõulupidu meie valla pensionäridele. Sel korral otsustasime
külalisi ette registreerida. Registreerunute arv oli rekordiline, 140 inimest, erinevatest
Nissi valla piirkondadest. Siitsamast Riisiperest ja ka kaugematest paikadest: lääne poolt
Rehemäelt, Lepastest, Viru-

õppisime taldriku reeglit. Ringi on oodatud lapsed alates 4.
eluaastast ja lastele tasuta.
Järgmised ringi
toimumise ajad ja teemad:
16.02.2013 - Köögiviljad
23.02.2013 - Puuviljad
02.03.2013 - Teraviljad
09.03.2013 - Kaunviljad
16.03.2013 - Rasvad
23.03.2013 - Liha, kala, muna
30.03.2013 - Piimatooted
06.04.2013 - Rämpstoit
13.04. 2013 - Vitamiinid ja
mineraalid g

Küladevahelised sportmängud
alustavad suusatamisest
Jaanuaris - parem hilja, kui mitte
kunagi! - istusid spordi ümarlauas
inimesed, kellele ei meeldinud mõte
sellest, et küladevahelised sportmängud seekord ära võivad jääda.
Aga murelikest ilmetest said üsna
kiiresti rahulolevad, sest ei kulunud
just väga palju aega, enne kui ühes
asjas kokku lepiti: mängud peavad
toimuma! Nüüd jäi üle ainult detailides kokku leppida.
Tänaseks on jõutud juba päris kaugele. Teada on, et lõppvõistluse jaoks
Tuksis valmib peagi projekt, mida
Leaderis esitleda ning enne seda
toimub vähemalt neli osavõistlust.
Neist esimene, suusatamine, peetakse ära juba õige pea. Korraldajad
on esialgu välja käinud kaks võimalikku aega: 27. veebruari või 1. märtsi õhtupoolikul suusatavad külade
võistkonnad Alema rajal.
Eelmise aasta suusatamisega võrreldes tuleb mõningaid muudatusi. Esiteks soovisime suurendada osalejate
- ja eriti laste - arvu, mistõttu võib iga
võistkond välja panna igasse vanuseklassi kaks osalejat. Suusatamise

rühmad jagunevad järgmiselt: mehed; naised; juuniorid (kuni 16-aastased kaasa arvatud) ja lapsed (kuni
12-aastased kaasa arvatud). Seega
võib iga küla osaleda kahe mehe,
kahe naise, kahe juuniori ja kahe
lapsega. Võistkonna punktiarvestusse lähevad iga rühma parem tulemus
pluss väikene boonus lisavõistluselt.

Võistluse juhend on juba laiali saadetud spordiaktiivi meililisti ning
üles riputatud ka Facebooki vestlusrühma “Nissi spordi ümarlaud”.
Kui keegi jäi nendesse listidesse veel
lisamata, siis palume ühendust võtta
meiliaadressil joeljoa@live.com.
Kohtumiseni suusarajal ja head uut
spordiaastat!
Küladevaheliste
sportmängude
korraldusmeeskond.

pensionärid!

külast, Siimikast, Ellamaalt,
Tabarast, Turbast ja Kivitammist; põhjapoolsetest küladest
Munalaskmest, Audest, Jaanikast, Vilumäelt; lõunapoolsed
külalised olid tulnud aga Lehetust ja Nurmest ning nimetan
ära ka idapiirkonna esindatud
külad: Odulemma ja Mustu.
Peo päev oli küll talviselt kaunis, kuid ka talvele kohaselt
külm ja tuuline. Arvan, et see
oli põhjuseks, miks jäid mõned
planeeritud kohad täitmata.
Jõulupeo ettevalmistamine ja
korraldamine toimus ühises
meeskonnatöös. Meeskonda
kuulusid aktiivsed valla sotsiaaltöötajad ja koostööpartnerid: Külaliste õigeaegse kohale
jõudmise ja turvalise kodutee
tagas Maido Kaljur oma meeskonnaga. Peosaali ettevalmistamise ja kaunistamise eest
hoolitses Riisipere Kultuurimaja juhataja Evi Vendla.
Meeleolu tõstsid ja tantsuks
mängisid muusikud Margus
ja Kristjan Reinvee. Eeskava
koostati meie kultuurimaja juhatajate Anne ja Evi koostööna. Esinesid säravad noored
neiud Nissi Trollidest, Riisipere ja Turba tantsulapsed ning

Jaan
Vaidla
juhendatud laululapsed. Lisaks lõbus ja kaasahaarav naisansambel Laululust. Toitlustuse ja teeninduse
eest hoolitses Roosta Catering.
Avatud oli baar.
Tänan kõiki, kes panustasid
jõulupeo korraldamisel!
Meenutades President Toomas Hendrik Ilvese jõulutervitust: „Jõuluaeg, mil oleme oma
lähedaste kõrval ning mõtetes
nendega, kes on meie seast
lahkunud, meenutagu kõigile
olulise tähtsust ja ebaolulise
tarbetust. Meenutagu see aeg
ühtehoidmist ja märkamist,
üksteise ärakuulamist ja rahulikku meelt, vastastikku austust ja viisakust.“
Soovin, et hoolimata aastaajast
hindaksime
olemasolevaid
harmoonilisi hetki, kauneid
mälestusi ning märkaksime
lähedasi ja sõpru, et vajadusel ulatada neile toetav õlg või
abistav käsi. Rahulikku 2013.
aastat, meelekindlust ja tugevat tervist!
Sotsiaaltöö spetsialist
Kairi Nargla

Riisipere lauatenniseklubi
jätkuvalt edukas

26. jaanuaril murti Tallinnas Kristiine Spordihallis lauatennise Eesti
võistkondlike meistrivõistluste hooaja selgroog. Kokku neljast etapist
koosneva liigahooaja kolmandal etapil oli edukas ka Riisipere lauatenniseklubi koosseisus Mark Joa, Rando
Komissarov, Joel Joa ja Joosep Lall.

Neljast vastasest suudeti seekord
seljatada kolm: Tallinna Kalevi duubelmeeskond, Valga lauatenniseklubi ja Tartu Pipo. Alla tuli vanduda
Suure-Jaani lauatenniseklubile. Ka
võit valgalaste üle tuli väga napilt.
Kohtumise otsustavas mängus tuli
0-2 kaotusseisust välja Joel Joa ning
pööras mängu ebamugava vastasega
enda kasuks 3-2, mis omakorda viis
meeskonna 4-3 võiduni. Mängus
Tartu Pipo vastu võitis Rando Komissarov vastaste tugevat esinumbrit, kes paikneb edetabelis heal 63.
kohal ning Joosep Lall oli lähedal
võidule endast edetabelis ligi 150

kohta ees oleva ebamugava stiiliga
tartlase üle. Mark Joa jätkab II liigas
seni kaotuseta.
Hooaja viimasele etapile läheb Riisipere LTK liidritena, kuid vastasteks
on tugevad Haiba SK, Maardu LTK
II ja Sillamäe LTK. Kõikide vastaste
koosseisus on mängijaid Eesti edetabeli esimesest viiekümnest ning
viimase etapi tulemusi on keeruline
ette ennustada.
Riisipere lauatenniseklubi II meeskond võistleb aste madalamal, III
liigas ning hoiab enne viimast etappi
viie võidu ja viie kaotusega 7.-8. kohta. Meeskonnas mängivad Riispere
kultuurimajas treenivad leegionärid
koosseisus Enno Vinne, Rein Ramst,
Rain-Mati Pesor, Jüri Jakobson, Ülo
Nurja ja Jaan Sinisaar.
Viimane neljas etapp toimub 23.
märtsil. Pöidlad pihku!
Riisipere lauatenniseklubi
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Alema XVII Karikavõistlused
Suusatamises
Kaie Ehrpais

6.-26. jaanuarini toimusid Alema suusarajal 2013 aasta karikavõistluse kolm etappi. 17
korda toimunud karikavõistlusel osales kokku 83 võistlejat. Eelmisel aastal lumeolud
kolme karikaetappi läbi viia
ei võimaldanud, tänane talv
soosib suusatajaid: kõik kolm
etappi said sõidetud. Kui kaks

võistlejat jäi karikavõistluse
arvestuses ühesuguse punktisummaga, siis eelistati klassika etapil parima koha või ajaga
võistlejat.

tud ja avatud. Pidevalt uuendatud infot suusaraja olukorrast leiab ERR lumeinfo lehelt
http://sport.err.ee/lumeinfo.
php g

Maaturg on abiks
maaomanikule

Alema suusarada on jätkuvalt
hoolda-

Koht Nimi

Punktid

Vanuseklass M13-15
1

Siim Pesor (Rapla)

50

2

Bruno Laande (Kullamaa)

40

3

Jarko-Jael Jõessar (Vigala)

37

4

Karl Kivastik (Sipa)

30

Vanuseklass N13-15
1

Koht

Nimi

Punktid

Vanuseklass M<9
1

Raul Reesar (Kullamaa)

45

2

Frank-Aron Ragilo (Nissi)

42

3

Jürgen Lehtme (Nissi)

37

4

Taavo Ehrpais (Nissi)

29

5

Henri Peterson (Keila)

28

6

Riko Nipernado (Rapla)

27

7

Robin Reesar (Kullamaa)

26

8

Rauno Notton (Keila)

25

9

Matthias Gubinski (Varbola)

21

10

Sander Saaring (Kernu)

13

11

Darel Grünberg (Nissi)

12

12

Andrus Ehrpais (Nissi)

11

13

Stenn-Kenneth Paal (Nissi)

11

Vanuseklass N<9
1

Martiina Muld (Palivere)

50

2

Sanna Ylonen (Nissi)

37

3

Kaidi Alamaa (Valgu)

35

4

Mari Maasikas (Nissi)

20

5

Eliise Kängsepp (Palivere)

15

6

Marietta Muld (Palivere)

14

Vanuseklass M10-12
1

Karmo Kutser (Kullamaa)

50

2

Karel Kängsepp (Palivere)

40

3

Rasmus Romeo Truuver
(Palivere)

34

Annabel Vaarma (Vigala)

50

Vanuseklass M16-21
1
2

Arvi Alamaa (Valgu)

50

Tõnis Kirsipuu (Kullamaa)

25

Vanuseklass N16-21
1

Keitlin Niit (Vigala)

50

2

Karin Alamaa (Valgu)

20

3

Kärolin Lints (Kivi-Vigala)

17

1

Kaido Pesor (Rapla)

50

2

Priit Karjane (Rapla)

40

3

Enrico Salk (Sipa)

34

4

Aivo Traks (Nissi)

32

5

Rene Hanni (Keila)

26

Vanuseklass M22-44

6

Oleg Ragilo (Nissi)

25

7

Ivo Kivastik (Sipa)

25

8

Janari-Joel Jõessar (Vigala)

22

9

Rauno Peel (Nissi)

19

10

Almer Kängsepp (Palivere)

17

11

Taavi Ehrpais (Nissi)

17

12

Mart Tilk (Märjamaa)

14

13

Argo Nipernado (Rapla)

1

Gerly Ragilo (Nissi)

8

Vanuseklass N22-44
50

2

Karin Lehtme (Nissi)

37

3

Annely Ajaots (Nissi)

35

4

Kadri Lukk (Palivere)

35

5

Annely Gubinski (Varbola)

30

Anneli Aas (Kernu)

27

Egne Lappmaa (Palivere)

14

Kairi Peel (Nissi)

12

4

Egert Nei (Vigala)

34

6

5

Kaur Pesor (Rapla)

32

7

6

Madis Laaser (Varbola)

26

8

7

Priit Peterson (Keila)

25

8

Ott Ajaots (Nissi)

23

1

Ain Kilk (Nissi)

50

9

Eerik Ehrpais (Nissi)

21

2

Peeter Tarvis1 (Rapla)

42

10

Märt Maasikas (Nissi)

19

3

Tenno Alamaa (Valgu)

40

11

Rasmus Raadik (Varbola)

15

4

Ats Kütt (Kohila)

33

12

5

Olev Murd (Kohila)

32

6

Mati Kallemets (Palivere)

27

12

Silver Haljas (Kivi-Vigala)
Vanuseklass N10-12

1
2

Indra Kutser (Kullamaa)
Karolin Kängsepp (Palivere)

Vanuseklass M>45

50

7

Toomas Moor (Kohila)

26

40

8

Tõnis Leier (Rapla)

25

9

Madis Notton (Keila)

10

3

Pille-Riin Ilistom (Rapla)

34

4

Annika Saaring (Kernu)

30

Vanuseklass N>45

5

Marlen Enok (Varbola)

14

1

6

Liisa-Marie Lääne (Ruila)

14

2

Juta Lehtme (Nissi)

45

13

3

Linda Pärnpuu (Kullamaa)

17

7

Katriine Laanjärv (Nissi)

Aivi Tarvis (Rapla)

50

Tänaseks on maareform
Eestis jõudnud lõpusirgele ja enamus metsa-ning
põllumaast leidnud endale omaniku. Paraku on
erinevatel põhjustel vaja
aeg-ajalt omandit müüa.
Tavainimesele ei ole see
igapäevane tegevus ning
pea alati on päevakorral
mitmed küsimused - Kas
saadav hind on hetke
parim? Kas tehing on
turvaline? Kas ostja on
usaldusväärne? Millele
on vaja veel tähelepanu
pöörata?
Müümisel on alati eesmärgiks saada
antud hetke parim hind. Kuidas siis
leida oma metsa-või põllukinnistule ostja, kes oleks piisavalt usaldusväärne ja pakuks ka parimat hinda?
Maaomanikule on tähtis turvalisus
ja see, millised on tehingu läbiviimise juures ilmnevad riskid. Selleks
olemegi loonud spetsiaalselt metsaja põllukinnistute ning raieõiguste
internetipõhise enampakkumiste
keskkonna, mille eesmärk on aidata
eraomanikel maa müügil läbi oksjoni saada parim võimalik hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis on pühendunud metsa- ja
põllukinnistute ning kasva metsa
raieõiguse müügile. Tänaseks oleme tegutsenud juba veidi üle aasta.
Alustasime ostametsa.ee nime all ja
keskendusime eelkõige metsakinnistute ning kasvava metsa raieõiguse müügile.
Meie portaalis oksjonitel osalemine
on nii müüjatele kui ostjatele lihtne ja mugav. Internetioksjon tagab
suure ostjate-pakkujate ringi, mis
on üks eeldus parima hinna kujunemisel. Avalikult veebis korraldatud
enampakkumisel teevad sobiva alghinna puhul pakkumisi kõik Eesti
suuremad metsaettevõtted, kokkuostjad ja põlluostjad. Tänaseks on
meie andmebaasis pea 200 metsaostuklienti ja loomisel on põlluostuklientide andmebaas. Juba korraldatud metsaoksjonitel on müüjad
saanud alghinnast tuhandeid eurosid suuremat tulu. Tänaseks on läbi
maaturg.ee korraldatud oksjonite
uue omaniku leidnud üle poolesaja metsakinnistu või kasvava metsa
raieõiguse.

Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni puhul on pakkujatel väga
keeruline omavahelisi kokkuleppeid
sõlmida ja nende täitmist jälgida,
sest osalejad selguvad alles oksjoni
jooksul. Kõik pakkujad peavad end
identifitseerima ID-kaardiga või
läbi pangalingi, mis tagab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja tehingute nõustamisel, et
oleksid tagatud sõlmitavate kokkulepete täitmised ja hajutatud maaomanike ning ostjate riskid, mis
kaasnevad tehingutega. Pakume abi
kuni notaris tehingu lõpuleviimiseni
välja.
Oluline on ka see, et portaalist on
võimalik leida maksimaalne informatsioon müüdava kinnistu või
kasvava metsa kohta. Seega esmase
nägemuse müükiminevast kinnistust saab kujundada ilma loodusesse
minekuta.
Maaturg.ee-s saab oma metsa- ja
põllukinnistut või kasvavat metsa
müüa iga maaomanik. Vajalik on
metsakinnistul metsakava olemasolu ja kasvava metsa müügi puhul
kehtiv metsateatis. Portaali kasutajatele ei ole määratud liikmemaksu
ega muid püsitasusid. Kui kinnistu
koosneb metsamaast ja põllumaast,
siis parima hinna saamiseks on
enamjaolt kasulik müüa mets ja põld
eraldi, sest huvilised võivad olla erinevad. Seda on võimalik meie portaali kaudu teha ja ostjate leidmisel
pakume abi kinnistu jagamise korraldamisel.
Kui maaomanikule on tehtud metsavõi põlluostjalt pakkumine kinnistu
ostuks, siis oleme andnud soovitusi
korraldada müük ikkagi läbi oksjoni,
mis annab kinnituse ja veendumuse,
kas pakutav hind on hetkel turu parim hind.
Teate oksjonite toimumise kohta
saavad kõik portaali andmebaasis
olevad ostukliendid iganädalaselt
infokirja näol.
Maaturg.ee on loodud koostöös haamer.net keskkonna ja meeskonnaga,
kellel on täna juba pea viis aastat internetioksjonite korraldamise kogemusi. Maaturg.ee põhineb haamer.
net-i välja töötatud tarkvaral, mida
täna kasutavad varade realiseerimiseks mitmed kohtutäiturid ja pankrotihaldurid. s.h ka Eesti Kaitsevägi.
Oksjoni portaali leiab aadressilt
www.maaturg.ee
Edukaid ning turvalisi metsa- ja
põllutehinguid ja lisainfo saamiseks
võtke meiega julgesti ühendust!
Mirko Metsaoru
arendusjuht

8 reklaam ja teated
Uued valla
kodanikud:
detsember 2012:
Rait Rau (Riisipere)
jaanuar 2013:
Ivan-Daniil Filitšev
(Turba)

„Riisipere
Laululaps 2013“
kutsub Riisipere Kultuurimajja
6. aprillil 2013. a
osalejaid
vanuses
3–4, 5–6, 7–9, 10–12, 13–15
ja 16–18 aastat.
Arvesse läheb laulja vanus
seisuga 19. aprill 2013. a.

Õnnitleme!
jaanuar:
94 Ilmar Kuusemets (Turba)
91 Anette Luhaäär (Riisipere)
85 Linda Toomann (Viruküla)
85 Valve Raidalu (Kivitammi)
80 Eevi Müür (Riisipere)
80 Lydia Bambus (Riisipere)
80 Aime Kaljur (Riisipere)
80 Õie Viljamaa (Turba)
75 Vassili Filentsov (Turba)
70 Linda Tammeoru (Kivitammi)
70 Aino Kedelauk (Riisipere)
70 Ellen Kaarmaa (Viruküla)
veebruar:
90 Veera Vinter (Kivitammi küla)
80 Tiiu Aro (Turba)
75 Linda Viik (Jaanika küla)

Parimad lauljad esindavad
Nissi valda lauluvõistlusel „Harjumaa Laululaps
2013“
26.–27. aprillil 2013. a
Kiili Rahvamajas.
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lauluvõistluse
Nissi valla laste lauluvõistlus • 10–12aastased
„Riisipere Laululaps 2013”
toimub Riisipere Kultuurimajas (Nissi tee 53 c,Riisipere) • 13–15aastased
laupäeval, 6. aprillil 2013 kell
12.00
• 16–18aastased (19, kui
Võistluspäeval valitakse välja
õpib veel koooma vanuserühma parimad,
lis)
kes ühtlasi esindavad Nissi
valda „Harjumaa Laululaps Arvesse läheb laulja
2013“ lauluvõistlusel 26.–27. vanus seisuga 19. apaprillil Kiili Rahvamajas, aad- rill 2013
ressil Nabala tee 12, Kiili.
Repertuaar:
„Riisipere Laululaps 2013“
võistluse ajakava pannakse Ette peab valmistama
valla kodulehele ja kultuuri- ühe laulu. Laul peab
maja veebilehele http://riisi- olema lapsele sobiv, arperekm.webs.com hiljemalt vestades tema vanust ja
võimeid.
30. märtsil 2013. a.

Juhendit ja ankeeti küsi
juhendajalt või kultuurimajast.

Osaleda võivad kõik Nissi vallas elavad lapsed olenemata
sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.

NB! Palun laulu pikkus minutites märkida registreerimisankeeti täpselt!

Täidetud ankeet too kultuurimajja hiljemalt 22.
märtsil!

Harjumaa
lauluvõistlusele
pääsevad ainult vallas läbiviidud võistluse võitjad.

Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante – fonogramm, klaveri või mõne
muu instrumendi saade. Kõik
eritingimused tuleb kindlasti
teatada korraldajatele aegsasti ette ja arvestada kohapealsete võimalustega.

Riisipere
Kultuurimaja
eelteated

Vanuserühmad:
•

3–4aastased

•

5–6aastased

•

7–9aastased

Saade:

10. märts 15.00
Pille Lille Muusikute Toetusfondi Kontsert
Pilet 4 €, õpilased ja pensionärid 3€

23. märts 18.00

Meie hulgast
on lahkunud:
november 2012:
Liisa Maar (Turba)
detsember 2012:
Aivar Künnapuu (Nurme)
Harry-Hugo Lipu (Turba)
jaanuar 2013:
Evi-Miralda Loeg (Riisipere)
Maria Petrova (Nurme)

Riisipere Kammerkoori 25
juubelikontsert, plaadi esitlus

27. aprill 9.00-15.00
Jüripäeva Laat (uus kaup)
, kohalik kirbukas –pakun
teistele,mida ise ei vaja

28. aprill
Rain Simmul, Jaan Sööt
Kohtumine Valgrega

Kuulutused
Voodrilaudade
müük,
erinevad pikkused. Kvaliteetne käsitsi kruntimine
ja värvimine! Arca Nova
majatehas Juurus. Küsi pakkumist tel 4892794 e-post:
saematerjal@arcanova.ee

Ajaleht "Teataja"

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus

Järgmine number ilmub aprillis 2013.
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
Materjalide saatmise tähtaeg 1.aprill 2013

juhend
Proovid:
Iga laps saab võimaluse
proovi
teha esinemise
järjekorra alusel
vastavalt vanuserühmale
1:00
kuni 1:10 (aeg
minutites).
Hindamine:
Lauljaid
hindab
3liikmeline žürii.
Hindamisele
vad:

lähe-

• musikaalsus (intonatsioon)
•

selge diktsioon

•

elementaarne laulutehnika
(fraasitunnetus,
hingamine)

•
•

individuaalsed
hääle
omadused (tämber, ulatus)
terviklik
interpretatsioon (dünaamika, saatja
ja laulja koostöö, laulu
sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus).

Hindamine 10-palli süsteemis
(vajadusel žürii kokkuleppel).
Žürii kutsub kokku „Riisipere
Laululaps 2013” korraldustoimkond.
Žüriil on õigus jätta välja andmata vanuserühma esimest,
teist või kolmandat preemiat
vastava tasemega lauljate
puudumisel.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
Auhinnad:
Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat.
Publiku lemmik (enam hääli
saanud esineja).
Osavõtjad tuleb registreerida
kirjalikult 22. märtsiks 2013
(täita ankeet).
Informatsioon ja registreerimine Riisipere Kultuurimaja, Nissi tee 53c, Riisipere,
76202 Harju maakond
telefon 6087276, 55600276
e-post: riisipere.kultuurimaja@nissi.ee

