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Nissi kirik 140
EELK Nissi Maarja kogudus on uhke
oma kiriku üle. See on tõeline pühakoda-kontsertsaal. Imelise akustika
ja võimsalt kõlava oreliga. 140 on
iga, milles on olnud rõõme, kurbust
ja oma ajalugu. Kiriku ehitus algas
1871 ja hoone pühitseti 7. oktoobril
1873. Selle aja jooksul on pikemalt
ja lühemalt koguduse teenistuses
olnud vaimulikke. Avaldasime enne
pühapäevast jumateenistust austust lillede ja küünalde süütamisega surnuaias ja kirikuaias neile,
kes on meie koguduse rahvast tões
ja vaimus teeninud - õpetajanaa5.
oktoobril 2013 kogunesid kogudu-

14. oktoobril 2013 aastal lahkus igavikuteele endine Nissi kooli lugupeetud õpetaja.
Ta sündis Vormsi saarel 27. septembril 1920. a. 1924. aastal asus
pere elama Nissi. 1940. a. lõpetas
Helje Spuhl gümnaasiumi. 24 aastaselt algas õpetajatee Nissi Koolis, see
kestis 36 aastat. Lõpetas Tallinna
Pedagoogilise Instituudi eesti keele,
kirjanduse ja kunstiõpetuse erialal.

se liikmed, aga ka paljud külalised
kirikusse, et osa saada Nissi Maarja
Kiriku 140. aastapäeva kontserdist .
Hea oli tulla, kodukirik paistab juba
kaugelt. Kaunid sõnad leiame Laine
Villenthali luuletusest „Kodukirik“
Nüüd isegi enam ei tea,
Mis tagasi sulle mind tõi,
Kuid kõik,mis armas ja hea,
Mus äkitselt lõkkele lõi.
Kontserdi avasid võimsad orelihelid sõpruskoguduse organisti Juha
Paukkeri esituses. Tervituse ja palve
ütlesid juhatuse esimees Teet Leht-

In memoriam
Õpetajaks olemise aja jooksul õpetas
eesti keelt ja kirjandust, ajalugu ning
andis joonistamist ja joonestamist.
Suur kaal oli klassiväliste ringide
tööl. Uuriti kodukoha ajalugu, tehti
kaastööd Tartu Etnograafia Muuseumile.
Kõige enam armastas Helje Spuhl
tegeleda kunstiga, ringis korjati
metsast materjali. Töödeks vormistatuna jätkus neid näitustele ja

Evi Vendla

me ja õpetaja Lea Jants-Ylönen.
Kaunilt kõlas puhkpillimuusika
orkester Nissi Trollide esituses (dirigent Tõnu Sal-Saller). Sõpruskoguduse vaimulik Hans Tuominen
ja organist Juha Paukkeri laulud
jõudsid inimeste südamesse. Imeliste lauludega rõõmustasid kuulajaid Raplamaa Kabala Kammerkoor
(dirigent Marike Uusjärv), Riisipere
Kammerkoor (dirigent Cätly Hein)
ja üllatusena Riisipere laululaste ja
lapsevanemate segakoor(juhendaja
Jaan Vaidla). Taas leidsid tee kodukirikusse imeliste häältega noored
lauljad Keiti Roosimägi ja Ingrid

Rabi, kelle laulude lummus jäi kestma ja andis sisemise rahu. Kontserdi
lõpuks lauldi ühislauluna "Meie isa
palve".
Pühapäeval, 6. oktoobril kell 15.00
helisesid taas kirikukellad. Pidupäeva jumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, kaitseväe peakaplan emeeritus Tõnis Nõmmik,
koguduse õpetaja Lea Jants-Ylönen
ja diakonid Peeter Krall (Nõva kogudus), Kalle Kõiv (Rapla kogudus).
Jumalateenistusel kõlasid mitmed
Laine Villenthali tekstidega laulud,
mida esitasid Anu Kaljumäe ja koguduse organist Jaan Vaidla.

Koguduse lauluvara rikastamiseks
valmis koostöös Martin Körberi
Seltsiga Nissi Koguduse oma lauluraamat. Aastapäeva ürituse korraldamiseks sai kogudus toetust Leader
programmist.
Suureks rõõmuks on kogudusele Nissi vallalt kingituseks saadud
uued rohelised altarikatted ning
sihtotstarbelised annetused armulaua altarivõre põlvitusvaiba ja kiriku pinkide termokatete jaoks.
Kogudus tänab lahkeid annetajaid,
kes on mõelnud koguduse vajadustele ja olnud alati toeks ning abiks.

HELJE SPUHL
kinkimiseks . Tema tööd koolis on
hinnatud rohkete aukirjade, tänukirjade ja tolleaegse kõige kõrgema,
Lenini ordeniga.
Õpetaja Helje Spuhl armastas väga
õpilasi, nad olid tema kõige kallimaks aardeks elus. Elutee viis teda
kokku eelkooliealise Priit Laanekiviga, keda ta õpetas lugema, joonistama, tutvustas kirjanduse ja kunstiga. Tänulik Priit oli toeks ja abiks

õpetaja viimsete eluhetketeni.

Lugupidamiseks ja tänuks saatis
Priit koos oma perega Helje Spuhli
ka viimsel teel kodust Nissi kalmistule. Sügava kurbuse ja austusega
ühinesid endised õpilased, kolleegid, sõbrad ja tuttavad. Mälestused
ei vaja peale meie mitte midagi ega
kedagi, nad on meiega nii heas kui
halvas (V.Osila).
Malle Liivamägi
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Hooldustööd Nissi
kalmistul
Nissi Vallavalitsus teatab, et
2014. aasta veebruarikuus on
plaanis alustada raietöödega
Nissi kalmistul.

Nissi Vallavalitsus on koos
Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti ja Nissi Maarja
Kogudusega kalmistul kasvavad puud üle vaadanud ja
hinnanud. Maha võetavad
kuivanud ja ohtlikud puud on

rohelise aerosoolvärviga ära
märgitud.
Inimestel, kes soovivad arvamust avaldada või teha ettepanekuid puude maha võtmise
kohta, palume sellest teada
anda e-posti aadressil karin.
lehtme@nissi.ee või nissi@
nissi.ee või kirjalikult vallakantseleisse.

Maaomanike mure
Tähelepanelik
vallaelanik
märkas, et 05.10.2013 on keegi vastutustundetu inimene
toonud Jaanika külla Jaaniku
karjamõisa kinnistule suuremas koguses prügi.

Seadus nõuab, et jäätmete
keskkonda viimisega ja jäätmetest põhjustatud saastusega seonduva kahju, sealhulgas
jäätmete käitlemisega ja jäätmetest põhjustatud saastuse
likvideerimisega seotud kulud
hüvitab jäätmed keskkonda
viinud isik. Jäätmed kõrvaldab
ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise
korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija omal
kulul keskkonnajärelevalve
asutuse ettekirjutuse alusel.
Saastaja hüvitab reostusega
põhjustatud kahju täies ulatu-

ses. Ehk maakeeli, kes prügistab, see maksab.
Kui aga saastaja ei täida oma
kohustusi, korraldab jäätmete
ja nendest põhjustatud saaste
likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul.
Kui saastajat ei ole võimalik
kindlaks teha, korraldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise omal kulul.
Maaomanikule on see ebameeldiv kohustus. Siit ka üleskutse, kui te näete või teate
inimest, kes on jäätmeid ebaseaduslikult metsa alla viinud,
siis palume sellest teatada
Nissi vallavalitsusele aadressil karin.lehtme@nissi.ee või
nissi@nissi.ee või kirjalikult
vallakantseleisse.

Uus volikogu otsib
koostöökohti
Nissi vallavolikogu valimiste kampaaniaperiood oli sel
korral võrdlemisi mahukas,
puudu ei tulnud intriigidest
ega pingest. 20. oktoobri õhtul selgunud tulemustest saime teada, et valimisliit Minu
Oma Vald sai uues volikogus
seitse kohta, Valimisliit Minu
Inimesed ja Reformierakond
vastavalt neli ja kaks mandaati.

Peale tulemuste avalikustamist on erinevates koosseisudes peetud üsna mitu koosolekut, mõni avalik, teine jälle
mitte. Avalikkusele on teada
volikogu istungil tehtud otsuste tulemused: vallavolikogu esimeheks valiti Kaido Katalsepp tulemusega 7-6 ning
esimehe valimistel kuus häält
saanud Annely Ajaots määrati kaheteistkümne poolthäälega volikogu aseesimeheks.
Aseesimehe kohale esitati ka
Jaak Vackermanni kandidatuur, mida toetas üks volikogu liige.
Pingeid tekitanud isikuvalimiste eel ja järel on aga kaks
korda ka ühise laua taga ideedest räägitud. Neist viimasel,
5. novembril toimunud volikogu liikmete mitteametlikul töökoosolekul oldi ühisel
arusaamal, et aeg on valimised selja taha jätta ja tegutseda ühtse meeskonnana
lähtuvalt eelkõige avalikest
huvidest. Lõppeesmärgina
näevad kõik osapooled, et

jõutakse ühise hea tahte kokkuleppeni, mis annab elanikele selge signaali kindlatest
koostöökohtadest ja kõigile
olulistest väärtustest. Lehe
trükkimineku ajal (6. november - MJ) küll dokumenti veel
allkirjastatud pole, kuid eeldused selleks on loodud.
Katalsepa vedamisel kokku
kutsutud volikogu koosseisu liikmed olid 5. novembri koosolekul mitmes asjas
üksmeelel.
Prioriteetsed
valdkonnad juba lähiajal
saavad olema alusharidus ja
uue kultuurikontseptsiooni
loomine. Esimene samm on
juba ka viimase teema puhul
astutud ja varem kultuurikomisjoni osana käsitletud
spordi valdkonna võtab enda
kanda edaspidi eraldiseisev
spordikomisjon. Valla juhtimise avatuse ja inimeste
suurema kaasamise poole on
püüeldud volikogu komisjonide moodustamisel ning
üheskoos peeti oluliseks ka
rahvakoosolekuid küsimustes, mis mõjutavad suurt osa
elanikkonnast.
Lehe väljaandmise ajaks polnud veel hea tahte dokumendile alla kirjutatud, seega nii
suuremaid kui väiksemaid
teemasid kindlasti ka lisandus, kuid kõigile kolmele osapoolele näib olevat tervitatav
mõte ühtsest meeskonnast ja
laiema kandepinnaga koalitsioonist.
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Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
9. septemer
väljastati kasutusluba mänguväljakule Turba alevikus.
otsustati maksta lasteaiatoetust viiele taotlejale ajavahemikus 01.09–31.12.2013 kogusummas 572 eurot, koolitoetust 16
taotlejale kogusummas 1758,30
eurot, ravimitoetust ühele taotlejale 10,67 eurot. hooldajatoetust ühele taotlejale 19,18 eurot
kuus.
otsustati anda üürile üks sotsiaalkorter kuueks kuuks.
määrati õpilastoetus Ats Kiisale.

12. september
kinnitati väikehanke „Automaatne
tulekahjusignalisatsiooni süsteem“ (Riisipere
Lasteaed) tulemused. hanke
tulemusena sõlmitakse leping
Securitas Eesti AS-ga, kelle pakkumine oli 4624,26 eurot. Sama
summa otsustati eraldada Riisipere Lasteaiale reservfondist.

23. september
väljastati ehitusluba Madila külas Kärva eramu elektrivarustuse ehitamiseks.
väljastati kasutusload Nissi veetorustikule ja kanalisatsioonile,
Riisipere raudteejaama piirkonna veetorustikule ja kanalisatsioonile ning Riisiperes Haavi-

ku tn 9 asuvale pumbamajale.
vabastati üks jäätmevaldaja
liitumisest korraldatud jäätmeveoga 1 aastaks ning kaks jäätmevaldajat 3 aastaks.
anti raieluba Elektrilevi OÜ-le
Turbas nelja kase raiumiseks
(Lehetu tee 9 kinnistu lähedalt).
otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale 90 eurot,
koolitoetust 7 taotlejale kogusummas 810,22 eurot, gümnaasiumitoetust 5 õpilasele 45
eurot kuus, 4 õpilasele 55 eurot
kuus, 1 õpilasele 65 eurot kuus,
ravimitoetust ühele taotlejale 46,02 eurot. ühele õpilasele
gümnaasiumitoetuse maksmisest keelduti.
seati hooldus ühele raske puudega isikule ning määrati hooldajale hooldajatoetus.
suunati üks isik ööpäevaringsele põetusteenusele Munalaskme Hooldekodus ja määrati talle hooldekodutoetus 250 eurot
kuus.
kinnitati Nissi valla õpilasliinide sõiduplaan 2013/2014. õppeaastaks.
kuulutati välja konkurss Riisipere Lasteaia direktori vaba
ametikoha täitmiseks.
anti luba Eesti Reformierakonnale avaliku ürituse korraldami-

Majanduslike huvide
deklaratsioonide
avalikustamine
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonide andmed
esitasid ametiisikud
Korruptsioonivastase seaduse alusel
Nissi Vallavolikogu
revisjonikomisjonile. Deklaratsioonid
avaldatakse seaduse
lisana kinnitatud
ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:
1. Ametiisiku ees- ja
perekonnanimi
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja
ametipalk
6. Kinnisvara (kuni
kinnistusraamatusse
kandmiseni ka ehitised ja nende osad):
otstarve, asukoht,
kinnistuspiirkond ja
kinnistu number
7. Riiklikku registrisse kantud sõidukid:
sõiduki liik, mark ja
väljalaske aasta
8. Aktsiad ja muud
väärtpaberid: emi-

tent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus
9. Pangaarved: pank,
arve liik ja nende arv
10. Võlad pankadele
ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab
eelmise kuue kuu
ametipalga või 3500
eurot, kui ametikohal
ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võlajääk
deklareerimise ajal
11. Muud varalised
kohustused, mille
suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta
12. Muud regulaarsed
tulud
Evi Vendla
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi Vallavolikogu
5. Volikogu liikme hüvitis
6. Ei ole
7. Mitsubishi Carisma 2000
8. Ei ole
9. Swedpank 1 arvelduskonto
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Volikogu liikme hüvitis,
Sotsiaalkindlustusamet, Nissi

seks Turbas.
Nissi kiriku 140 aastapäeva tähistamiseks otsustati kogudusele kinkida kiriku altarikatted.

7. oktoober
väljastati ehitusload Ellamaa
tankla rekonstrueerimiseks ja
Turbas Tööstuse tn 3 ehitise
rekonstrueerimiseks. anti kasutusluba tööstushoonele Turba
alevikus Lehetu tee 15. anti kirjalik nõusolek kasvuhoone ehitamiseks Ürjaste külas.
nõustuti 11 maaüksuse jätmisega riigi omandisse.
moodustati hajaasustuse programmi komisjon.
seati hooldus ühele sügava puudega isikule ning määrati tema
hooldajale hooldajatoetus.
otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele taotlejale kogusummas
132 eurot, gümnaasiumitoetust
ühele taotlejale 45 eurot kuus,
ravimitoetust ühele taotlejale
46,02 eurot, koolisõidutoetust
ühele taotlejale 50,08 eurot
kuus.
otsustati eraldada naiskoor
Nellile rahalist toetust 130 eurot
seoses koori 35. aastapäevaga.
anti raieluba Nissi tee 33 kinnistult viie kuuse raiumiseks.
kuulutati välja konkurss Turba
Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

21. oktoober
väljastati kasutusload reovee-

Vallavalitsus
Jüri Legonkov
3. Volikogu liige
4. Nissi vald
5. puudub
6. 1 tootmismaa Harju maakonnas ja 1 korteriomand Harju
maakonnas
7. sõiduauto BMW520i 1993
8. LHV pensonifond koguväärtuses 5813,11 eurot
9. Swedbank 1 arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
12. töötasu
Anneli Sepp
3. Vallavolikogu liige
4. Nissi vald
5. puudub
6. 1 korteriomand Harju maakonnas
7. puudub
8. Nordea pensionifond koguväärtus 4300,13 eurot, Aphrodite
OÜ osak koguväärtuses 2500
eurot
9. 1 arveldusarve Swedbank,
1 arveldusarve SEB Pank, 1
arveldusarve ja 1 arvelduskrediit
Nordea Pank
10. Võlausaldaja Nordea Pank
– võlajääk 24327,76 eurot, võlausaldaja Swedbank – võlajääk
deklareerimise ajal 696,49 eurot
11. puudub
12. puudub
Day-Lee Holm
3. Volikogu liige
4. Nissi vald
5. Ei ole
6. 2 elumaja Läänemaal, 1 elumaja Harju maakonnas
7. Sõiduauto Saab 9-3 2007, sõiduauto Landrover 1996, järelkäru Tiki Treiler 2003, Plastikpaat
Kiili 430 2008.a
8. Swedbank Pensionifond koguväärtus 1817,763 eurot
9.Swedbank 1 arveldusarve ja 1
pensioniarve
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puhastile Madila külas, reoveepuhastile Lehetu külas, puurkaev-pumplale Lehetu külas,
veetorustikule Lehetu külas ja
kanalisatsioonile Lehetu külas.
seati sundvaldus AS Nissi Soojus kasuks Riisipere alevikus
asuvatele kinnistutele Metsa tn
8, Metsa tn 10, Metsa tn 11, Metsa tn 13, Metsa tn 16 ja Nissi tee
53b ning Lehetu külas asuvale
Papli kinnistule.
määrati õpilastoetus Taavo Karjale ja Ats Kiisale.
otsustati maksta toetusi kogusummas 1372,04 eurot.
seati hooldus ühele sügava puudega isikule ning määrati tema
hooldajale hooldajatoetus.
otsustati vabastada üks Riisipere aleviku jäätmevaldaja liitumisest korraldatud jäätmeveoga
üheks aastaks.

9. septemer
väljastati kasutusluba mänguväljakule Turba alevikus.
otsustati maksta lasteaiatoetust viiele taotlejale ajavahemikus 01.09–31.12.2013 kogusummas 572 eurot, koolitoetust 16
taotlejale kogusummas 1758,30
eurot, ravimitoetust ühele taotlejale 10,67 eurot. hooldajatoetust ühele taotlejale 19,18 eurot
kuus.

12. september
kinnitati väikehanke „Automaatne
tulekahjusignalisatsiooni süsteem“ (Riisipere
Lasteaed) tulemused. hanke
tulemusena sõlmitakse leping
Securitas Eesti AS-ga, kelle pakkumine oli 4624,26 eurot. Sama
summa otsustati eraldada Riisipere Lasteaiale reservfondist.

23. september
väljastati ehitusluba Madila külas Kärva eramu elektrivarustuse ehitamiseks.
väljastati kasutusload Nissi veetorustikule ja kanalisatsioonile,
Riisipere raudteejaama piirkonna veetorustikule ja kanalisatsioonile ning Riisiperes Haaviku tn 9 asuvale pumbamajale.
vabastati üks jäätmevaldaja
liitumisest korraldatud jäätmeveoga 1 aastaks ning kaks jäätmevaldajat 3 aastaks.
anti raieluba Elektrilevi OÜ-le
Turbas nelja kase raiumiseks
(Lehetu tee 9 kinnistu lähedalt).

otsustati anda üürile üks sotsiaalkorter kuueks kuuks.

otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale 90 eurot,
koolitoetust 7 taotlejale kogusummas 810,22 eurot, gümnaasiumitoetust 5 õpilasele 45
eurot kuus, 4 õpilasele 55 eurot
kuus, 1 õpilasele 65 eurot kuus,
ravimitoetust ühele taotlejale 46,02 eurot. ühele õpilasele
gümnaasiumitoetuse maksmisest keelduti.

määrati õpilastoetus Ats Kiisale.

seati hooldus ühele raske puudega isikule ning määrati hool-

10. Ei ole
11. Ei ole
12. Nissi Vallavalitsus palk ja
volikogu liikme hüvitis

arvelduskonto
10. Võlausaldaja SEB, võlajääk
deklareerimise ajal 20979,73€
11. Ei ole
12. AS Metsä Forest Eesti

Timo Tamm
3. Vallavolikogu liige
4. Nissi vallavalitsus
5. puudub
6. 1 elamu ja 2 korteriomandit
Harju maakonnas
7. puuduvad
8. LHV Pank pensionifondiosakud koguväärtuses 3000,71
eurot, Nordea pensionifondi
osakud koguväärtuses 313,60
eurot, OnNewMedia OÜ osak
koguväärtuses 2556 eurot, Aedruum OÜ osak koguväärtuses
1278 eurot
9. 1 arveldusarve Swedbank ja 1
arveldusarve Nordea Bank
10. võlausaldaja Nordea Bank,
võlajääk deklareerimise ajal
98494 eurot
11. Nordea Bank 2 hüpoteeki
12. AS Go Group palk, Nissi Vallavalitsus volikogu liikme hüvitis
Priit Laanekivi
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi Vallavalitsus
5. 35 aste 64,10
6. Ei ole
7. Sõiduauto Audi A4 2000, Mootorratas URAL 1986, Sõiduauto
järelkäru Tiki Treiler 1997
8. Ei ole
9. Swedbank 1 deebetarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Volikogu liikme hüvitis
Teet Lehtme
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi Vallavalitsus
5. Puudub
6. 1 maatulundus maa Harju
maakonnas
7. Ei ole
8. 1 SEB pensionifond
9. Swedbank 1 arvelduskonto
ja 1 krediidikonto, SEB pank 1

Anne Kuusk
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi Vallavalitsus
5. Ei ole
6. 2 korterit Harju maakonnas
7. Sõiduauto Mazda 6, 2007
8. Ei ole
9. SEB pank 1 arveldusarve
10. Sampo pank, võlajääk deklareerimise ajal 12300,18€
11. Ei ole
12. Palk Nissi Vallavalitsus, lisatasu ringide juhendamise eest ja
volikogu hüvitis
Ergo Paimla
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi vald
5. Volikogu liikme hüvitis
6. 2 elamumaad Harju maakonnas
7. Ei ole
8. Lehetu Sepikoda OÜ lihtosak
koguväärtuses 2556.46€
9. SEB pank 1 arveldusarve
10. SEB pank, võlajääk deklareerimise ajal 78529.12€
11. Käendus, Lehetu Sepikoda
OÜ käibekrediit, SEB Pank
20000€
12. Volikogu liikme hüvitis, Lehetu Sepikoda töötasu
Heiki Pajur
3. Büroo juhataja
4. Põllumajandusamet, Kaitsevägi, Nissi Vallavalitsus, Kaitseliit
5. 12652,31€
6. Ei ole
7. pole
8. pole
9. Swedbank 1 tavaarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Nissi Vallavalitsus, Kaitsevägi, Kaitseliit

dajale hooldajatoetus.
suunati üks isik ööpäevaringsele põetusteenusele Munalaskme Hooldekodus ja määrati talle hooldekodutoetus 250 eurot
kuus.
kinnitati Nissi valla õpilasliinide sõiduplaan 2013/2014. õppeaastaks.
kuulutati välja konkurss Riisipere Lasteaia direktori vaba
ametikoha täitmiseks.
anti luba Eesti Reformierakonnale avaliku ürituse korraldamiseks Turbas.
Nissi kiriku 140 aastapäeva tähistamiseks otsustati kogudusele kinkida kiriku altarikatted.

7. oktoober
väljastati ehitusload Ellamaa
tankla rekonstrueerimiseks ja
Turbas Tööstuse tn 3 ehitise
rekonstrueerimiseks. anti kasutusluba tööstushoonele Turba
alevikus Lehetu tee 15. anti kirjalik nõusolek kasvuhoone ehitamiseks Ürjaste külas.

46,02 eurot, koolisõidutoetust
ühele taotlejale 50,08 eurot
kuus.
otsustati eraldada naiskoor
Nellile rahalist toetust 130 eurot
seoses koori 35. aastapäevaga.
anti raieluba Nissi tee 33 kinnistult viie kuuse raiumiseks.
kuulutati välja konkurss Turba
Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

21. oktoober
väljastati kasutusload reoveepuhastile Madila külas, reoveepuhastile Lehetu külas, puurkaev-pumplale Lehetu külas,
veetorustikule Lehetu külas ja
kanalisatsioonile Lehetu külas.
seati sundvaldus AS Nissi Soojus kasuks Riisipere alevikus
asuvatele kinnistutele Metsa tn
8, Metsa tn 10, Metsa tn 11, Metsa tn 13, Metsa tn 16 ja Nissi tee
53b ning Lehetu külas asuvale
Papli kinnistule.
määrati õpilastoetus Taavo Karjale ja Ats Kiisale.

nõustuti 11 maaüksuse jätmisega riigi omandisse.

otsustati maksta toetusi kogusummas 1372,04 eurot.

moodustati hajaasustuse programmi komisjon.

seati hooldus ühele sügava puudega isikule ning määrati tema
hooldajale hooldajatoetus.

seati hooldus ühele sügava puudega isikule ning määrati tema
hooldajale hooldajatoetus.
otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele taotlejale kogusummas
132 eurot, gümnaasiumitoetust
ühele taotlejale 45 eurot kuus,
ravimitoetust ühele taotlejale

otsustati vabastada üks Riisipere aleviku jäätmevaldaja liitumisest korraldatud jäätmeveoga
üheks aastaks.

Indrek Loit
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi vald
5. Täitmata
6. 2 maatulundusmaad ja 1 korteriomand Harjumaal
7. Chevrolet Aveo 2008.a, Ford
Mustang 1995. a, Peugeot J5
1991. a, Ford Mondeo 2005.a,
Stema B6075 2007.a
8. Puudub
9. SWED 1 arveldusarve ja krediitarve, SEB pank 1 arveldusarve
10. Puudub
11. Puudub
12. Puudub

6. 1 korter kaasomandis Raplamaal
7. Täitmata
8. Täitmata
9. Sampopank 1 arveldusarve
ja 1 krediitarve, Swedbank 1
arveldusarve
10. Võlausaldaja Swedbank,
võlajääk deklareerimise ajal
59400 EUR. Võlausaldaja Rene
Lillemägi, võlajääk deklareerimise ajal 6100 EUR
11. Käendusleping Sampopangas,
laenujääk 22950 EUR
12. Bestclean Puhastusteenistus
OÜ, Nissi Vallavalitsus

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

Jaanus Teder
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi Vallavalitsus
5. ametipalk puudub
6. 2 korterit ja 1 elamumaa Harju
maakonnas
7. Sõiduauto BM 530D 1999.a,
sõiduauto Volkswagen Passat
2005.a
8. Swedbank pensionifond koguväärtusega 4166,39 EUR
9. Swedbank AS 2 arveldusarvet,
krediidikonto, väärtpaberikonto,
kogumispensionikonto
SEB AS 1 arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Vallavolikogu liikme hüvitis,
AS Nissi Soojus kuupalk

Uno Sassi
3. ülevaataja
4. A-ülevaatus
5. Täitmata
6. 2 maatulundusmaad Harju
maakonnas
7. Sõiduauto BMW 1998. a, veoauto Zil 1985. a
8. Ei ole
9. Swedbank 1 deebetarve
10. Nordea Liising, võlajääk deklareerimise ajal 20600€
11. Ei ole
12. Volikogu liikme tasu
Kuldar Kutti
3.Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi vald
5. Täitmata

Kaido Katalsepp
3.Nissi Vallavolikogu aseesimees
4. Nissi Vallavolikogu
5. puudub
6. puudub
7. puuduvad
8. LHV pensionifond, U96
osakud koguväärtusega 2500
EUR, FUTU Print OÜ osakud
koguväärtusega 375 EUR, Kopikas OÜ osakud koguväärtusega
40 000 EEK
9. Swedbank 1 deposiitarve ja
kogumispensioni konto, SEB
Pank 1 deposiitarve, LHV Pank 1
deposiitarve

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
10. november
Nissi valla eelarvestrateegia
aastateks 2014-2017 vastuvõtmine oli esimesel lugemisel.

17. november
Kinnitati Nissi valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017.
Tunnistati kehtetuks Lehetu
Raamatukogu põhimäärus.
Kehtestati koduteenuste osutamise tingimused ja kord.
Kehtestati koolilõuna toetuse
asutamise tingimused ja kord.
Muudeti Turba Gümnaasiumi
ja Nissi Põhikooli põhimäärust.
Kehtestati pedagoogide töötasustamise alused.
Kinnitati Nissi Põhikooli arengukava 2013/2014–2015/2016
õppeaastateks.
Täiendati kohalike teede nimekirja.
Määrati kolm eratee lõiku avalikuks kasutamiseks.

Nissi Soojus kasuks.
Tuvastati Vilumäe külas asuvate vesiveski vare ja ait-kuivati
vare peremehetus.
Otsustati esitada Harju maavanemale taotlus Nissi vallas
Vilumäe külas Riisipere mõisa
juures asuva mõisakompleksi kuulunud ait-kuivati vareme aluse ja teenindamiseks
vajaliku maa andmiseks Nissi
valla munitsipaalomandisse ja
Nissi vallas Ellamaa külas asuva
keldri, Ellamaa külas asuva lauda, Ellamaa külas asuva pumbamaja, Vilumäe külas asuva
pumbamaja aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa andmiseks Nissi valla munitsipaalomandisse.

31. november
Nissi Vallavolikogu 31.10.2013
istungil valiti salajase hääletamise teel volikogu häälteenamusega (7 poolthäält) Nissi
Vallavolikogu esimeheks Kaido Katalsepp.

Otsustati koormata Nissi vallale kuuluvad kinnistud Riisipere alevikus (Veetorni tänav
7, Lasteaia tänav L1, Lasteaia
tänav L2 ja spordiplatsi haljasala) isikliku kasutusõigusega AS

Nissi Vallavolikogu aseesimeheks valiti Annely Ajaots (12
poolthäält).

10. Võlausaldaja SEB Pank, võlajääk deklareerimise ajal 6151,53
EUR. Võlausaldaja Swedbank,
võlajääk deklareerimise ajal
9643,10 EUR
11. puuduvad
12. puuduvad

4. puudub
5. puudub
6. 2 eramaad Harju maakonnas
7. Sõiduauto Mitshubishi Colt
1992. a, sõiduauto Honda Civic
2008.a
8. Hotell Stroomi aktsia koguväärtus 741, 38 EUR, Ergo
pensionifond koguväärtusega
11496,14 EUR
9. Swedbank 2 arveldusarvet
ja 1pensionikonto. SEB Pank 1
arveldusarve
10. Võlausaldaja Swedbank,
võlajääk deklareerimise ajal
76465,68 EUR ja 621,05 EUR.
11. Autoliising
12. Nissi Vallavalitsus juhtumisvõi kontrollorgani liikme tasu ja
NACCO Materials Handling palk

Urmas Sepp
3. Volikogu liige
4. Nissi vald
5. puudub
6. 1 maatulundusmaa Rapla
maakonnas ja 12 maatulundusmaad Harju maakonnas
7. mootorratas BMW R35 1948.a,
Sõiduauto Crysler Voyager
1995.a, veoauto GAZ 1990. a, Chrysler voyager 1995.a, Volkswagen Caravelle 1992.a
8. Märjamaa LT osalus koguväärtuses 2200€, OÜ Pakri
Tarvas osalus koguväärtusega 1/3
40000EEK
9. SEB Pank 2 arveldusarvet
10. puudub
11. Harju Maavalitsus hüpoteeklaen, liising
12. LHV Pensionifond
Lilian Saage
3. Nissi Vallavolikogu liige
4. Nissi Vallavalitsus
5. Eametipalk puudub
6. 1 elamu Harju maakonnas ja 1
korter Tartus
7. Täitmata
8. Täitmata
9. Nordea Pank 3 arvelduskontot,
Swedbank 1 arvelduskonto
10. Võlausaldaja Nordea Pank,
võlajääk deklareerimise ajal
59700 EUR
11. Käendusleping MTÜ Niss Perekeskuse ja AS Nordea Finance
vahel 7600 eurot
12. Vanemahüvitis, lastetoetused, Lääne-Harju Koostöökogu
juhatuse esimehe hüvitis, Nissi
Vallavalitsuse liikme hüvitis.
Joel Joa
3. puudub

Kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve.

Taavi Ehrpais
3. Nissi Vallavalitsuse liige
4. Nissi Vallavalitsus
5. Täitmata
6. 23 maatulundusmaad Raplamaal, 1 maatulundusmaa Järvamaal, 5 maatulundusmaad ja 1
korteriomand Harju maakonnas.
7. Ei ole
8. 100% OÜ Alemaa ja Mets
osakutest
9. Swedbank 1 arveldusarve, 1
väärtpaberikonto ja 1 väärtpaberi
erikonto, SEB Pank 1 arveldusarve
10. Võlausaldaja Rapla Maavalitsus, võlajääk deklareerimise ajal
63000 eurot ja
Harju Maavalitsus, võlajääk deklareerimise ajal 7000 eurot
11. Täitmata
12. Nissi Vallavalitsus juhtumisvõi kontrollorgani liikme tasu,
OÜ Alemaa ja Mets palk, Eesti
metsa- ja Puidutööstuse Liit
palk, Eesti Erametsaliit töövõtu-,
käsundus- või muu lepingu
alusel makstud tasu, SEB Elu-ja
Pensionikindlustus väljamakstud kogumispension.
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Algas teine veerand
Väljas on sügis, päevad lühenevad
ning kohe-kohe jõuab kätte aasta
kõige pimedam aeg. Koolid on alustanud taas uut õppeaastat.

See sügis on Turba Gümnaasiumis
taas teistsugusem kui varasematel
aastatel, on uusi õpilasi ja õpetajaid,
põnevaid huviringe ning ülekoolilisi projekte. Koolipere sai täiendust
esimese klassi näol, kus asus õppima
19 last. Uute inimestena alustasid
Turbas tööd eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Ingrid Laasi, klassiõpetajad
Kristiine Vahtramäe, Kaidi Kraavi ning Karin Ülevaino, füüsika- ja
keemiaõpetaja Ruth Rumask, muusikaõpetaja Mirjam Radik, huvijuht
Kaja Kaasik ning õppealajuhataja
Kristi Värv. On hea meel tõdeda, et
kõik õpetajakohad on täidetud ning
tõsine õppetöö koolis käib.
Sellest õppeaastast käivitus üle Eesti 20 koolis, nende hulgas ka Turba
Gümnaasiumis, kiusamisvaba kooli
projekt KiVa. KiVa on Soomes väljatöötatud õppeprogramm, mis on

aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust. Selle projekti raames toimuvad
koolis KiVa tunnid ja arutelud, vahetundides on korrapidajaõpetajad.
KiVa ei ole üheaastane projekt, vaid
selle näol on tegemist püsiva osaga
kooli kiusamisvastasest tööst, mille
tulemusena on koolis rõõmsameelsed õpilased.

Esimene veerand on tänaseks seljataha jäänud. Koolijuhina olen rahul,
sest meeskonnatöö sujub, õpetajad
ning lapsevanemad on koostööaltid
ning valmis uuteks väljakutseteks.
Astutud on väga suur samm õpilastele individuaalse lähenemise suunas, seda näitavad ka õpitulemused.
Näen, et kujunenud on meeskond,
kes toetab üksteist ning seisab hea
selle eest, et Turba koolist kujuneks
rõõmsameelse kooliperega õppija
arengut toetav omanäoline maakool.
Turba Gümnaasiumi direktor
Kädly Künnap

Elu on teater
Õpetajate päeva hommikul oli Turba Gümnaasiumi saalis teater hoopiski elu. Nimelt olid kõik sel päeval
koolis olnud õpetajad kogunenud
lavale, kus algas tavaline koolitund.
Üllatunud lapsed sättisid end vaatama Leelo Tungla lühinäidendit
„Perspektiiv“.

Maie Vaher, üht täiesti tavalist õpilast kehastanud õpetaja räägib oma
kogemusest: „Klassis istuda oli täpselt samasugune tunne nagu meil tavaliselt matemaatika tunnis – vaba,
vahetu ja sundimatu. Kui on ikka
naljakas, siis naerame südamest.“
Tegevus laval läheb lahti sellega, et
kõik õpilased joonistavad püüdlikult
õuna ja õpetaja (Kristel Kadak) annab endast kõik, et seletada lastele,
miks ei saa kujutada kaugemal seisvaid esemeid sama suurtena nagu
lähedal asuvaid. Sel ajal aga, kui
õpetaja kempleb Jukuga (Heimar
Tihane), on Anni (Viivika Laak) juba
õuna ära söönud. Vinti keeravad

Nelli 35

Meie valla naiskoor Nelli tähistas Turba
Kultuurimajas 12.oktoobril kollektiivi
35.sünnipäeva.
Naiskoor alustas tegevust 1978. a. Koori asutamise mõtte algatajaks oli Vilma
Kase. Tema tütar Ene Kangron sai ka
koori esimeseks dirigendiks. Koori dirigendid on veel olnud Marika Pärt, Kai
Puusepp, Ülle Rebane. 2001. aastast
tänaseni juhatab koori maestro Tõnu
Kangron.
Kõige suuremaks
saavutuseks on
naiskoor Nellil osavõtt vabariiklikust
naiskooride lauluvõistluselt 2008. aastal, saavutati I koht C-kategoorias ja
eripreemia kohustusliku laulu parima
esituse eest.
Naiskoor Nelli on laulnud paljudes kirikutes üle kogu Eesti. Koos Türnpu
Meeskooriga ja naiskoor Meelikaga
on esitatud Franz Schuberti Missat
G-duur Tallinna Jaani, Tori, Oru, Türi,
Nissi, Viimsi, Haapsalu, Muhu, Narva
Aleksandri Suurkirikus ja Jõhvi Mihkli
Kirikus. Sama kavaga käidi esinemas
Lätimaal Saulkrastis. Koor on esinenud

juurde veel Juta (Kädly Künnap) ja
Kristi (Kristi Värv). Olukorra lahendab direktor (Sirje Tabun). „Näitleja
töö on veel raskem, kui ma uskusin,“
tõdeb staažikas inglise keele õpetaja.
„Aga lõpuks läheb roll ikka iseendaks kätte,“ viskab ta elutervelt enda
üle nalja. Õpetajatele lahkelt appi
rutanud ja suurepäraselt oma rolliga
toime tulnud töömees Kalju Vinkler
muheleb lõpetuseks: „Ju ma siis ikka
andekas olen“.
Saalis valitses hiirvaikus, mida katkestasid aeg-ajalt naeruturtsatused.
Kogemus oli see mõlemale, nii saalis- kui lavalolijatele. Kuulamis- ja
vaatamisoskus on elus väga olulised
meile kõigile, nagu ka võime ümber
kehastuda. Õhtul õpetajate päeva
tähistamiselt tagasi sõites jäi kõlama mõte õpetajate näiteringist. Kes
teab, on ju tulemas Lydia Koidula
aasta?
Kaja Kaasik

mitmete muusikute-heliloojate mälestuskontsertitel ja tähtpäevade tähistamisel. 2007. a. osaleti Gustav Ernesaksa
sünnipäeva tähistamisel, esineti Hugo
Mürgi 100. sünniaastapäeval Türil, osaleti Jüri Variste 100. sünniaastapäeva
kontsertil. 2010. a. lauldi kaasa Vello
Loogna juubelikontsertil ning osaleti
Eesti Naislaulu Seltsi 15. aastapäeva
kontserdil Jõhvis. Esinetud on Soomes
ja Rootsis. Naiskoor Nelli on osalenud
kõikidel Harjumaa Laulu- ja tantsupidudel ning Eesti Laulu- ja Tantsupidudel, mis mahub koori tegutsemisaastatesse.
35. juubelihooaeg algas naiskoor Nellil
7. septembril kontsertiga Kullamaa Kultuurimajas. Teine juubelikontsert toimus Rootsis, Stokholmis, Eesti Majas,
kus koori väga soojalt vastu võeti. Juubilari kolmanda kontserdi tunnistajateks
olid kõik, kes viibisid 12. oktoobril Turba Kultuurimajas. Kuhjaga jätkus kiidusõnu ja õnnitlusi sünnipäevalisele!
Ees ootab järjekordne osavõtt 2014. a.
Üldlaulu- ja tantsupeost. Toredaid esinemisi ja kõlavat lauluhäält!
Anne Kuusk
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Huvitegevus Turba koolis
Kool on eelkõige haridusasutus,
kuid kodu kõrval kindlasti ka üks
peamine noore inimese väärtushinnangute kujundaja. Seda eelkõige
läbi huvitegevuse, mis võimaldab
läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi
andekas on. Turba Gümnaasiumi
huvitegevus toetab kooli õppekava
ja ringitöö peamisteks eesmärkideks on pakkuda õpilastele võimalust end teostada kõigis tähtsamates
huvitegevuse valdkondades – sport,
muusika, tants, kunst, teater, tehnika, keeleõpe. Turba Gümnaasiumis
tegutseb kümme erinevat huviringi.
Teine tähtis huvitöö aspekt on ühtsus- ja kokkukuuluvustunde tekkimine. Ühised ettevõtmised õpilaste,
õpetajate, vilistlaste ja lapsevanemate vahel on aluseks meeskonnatööle.
Parimaks näiteks on sel aastal Turba
kooli vilistlaste poolt taas ellukutsutud sügisjooks, mille traditsioonid
ulatuvad aastasse 1958. Praegu käi-

Robootikaring õpetaja Viivika Laagi
juhendamisel

vad tõsised ettevalmistused Nissi ja
Turba kooli ühiseks Playboxiks Riisipere Kultuurimajas, kuhu on oodatud lisaks kõikidele klassidele ka
õpetajate ja lapsevanemate tiimid.
September on koolis sisseelamise
kuu, ringitöö käivitub oktoobrist.
Populaarseimaks ringiks on sel aastal kunstiring, kus arendavad oma
loovust läbi käelise tegevuse 51 last.
Mudilaskooris ja ansamblis laulab kokku 24 last, rahvatantsuga
tegeleb 16 last ning teatriringis õpivad näidendit ja lihvivad oma esinemisoskusi 25 last. Spordiringe on
sel aastal kolm. Lauatennist mängib regulaarselt kümmekond last,
teist niipalju käib õhtuti „lihtsalt
proovimas“, ÜKE ehk üldkehalise
ettevalmistusega tegeleb 21 last ja
kergejõustikutreeningutest võtab koos Nissi lastega osa enam kui
30 huvilist.
Kaja Kaasik
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Märka koduvalla inimest
Inimene on iseenda aeg,
ise oma luguTema teeb, mis temal teha on.
Mida varem ta seda taipab,
mida varem ta end avastab,
seda parem. Seda rohkem ta jõuab.
Seda rohkem on tal jõudu ja rõõmu....
D. Kareva
Nissi Naisselts ootas 3. novembri
õhtupoolikul külalisi vestlusõhtule „Märka koduvalla inimest“
juba üheteistkümnendat korda.
Sedapuhku kohtuti Riisipere Kultuurimaja hubases saalis tuntud
helilooja, kitarristi ja muusikaõpetaja Robert Jürjendaliga, kes rääkis
oma tööst ning vaadetest elule. Robert Jürjendal on ansambli
Weekend Quitar Trio
juhtfiguur

kutsel vallarahvaga Eesti esimene
naispastor Laine-Reseda Villenthal. Ellamaal sündinud auväärne
kirikuõpetaja on kirjutanud palju
luuletusi ning kroonika- ja mälestusteraamatu "Sina juhid minu elu".
Laine Villenthal valiti 1999. aastal
võrumaalaste poolt „Sajandi 100
suurkuju“ hulka ning pärjati 2004.
aastal Eesti Punase Risti I klassi teenetemärgiga.

ning teeb kaasa mitmetes muusikalistes kollektiivides. Kollektiiv Weekend Quitar Trio on andnud välja 7
CD-plaati. Käesoleva aasta aprillis
ilmus Robert Jürjendali esimene
stuudioalbum "Rõõmu allikas".
Vestlusõhtut juhtis Gaute Kivistik.

Nissi Naisselts on juba viis aastat
korraldanud vestlusõhtuid "Märka
koduvalla inimest", et märgata ja
tutvustada koduvallas sündinud,
kasvanud või elavaid huvitava elulooga inimesi, keda tuntakse ja hinnatakse ka kodust kaugemal. Nüüdseks on vestlusõhtud tuvustanud
ühtteistkümmet säravat isikut.

Järgmiseks külaliseks kutsutud Einar Kraut on samuti sündinud ja
kasvanud Ellamaal ning on Turba
Gümnaasiumi
esimene
kuldmedaliga lõpetanud vilistlane.

2008. aasta sügisel toimunud avaüritusel kohtus Naisseltsi

Ta on tuntud ERR-i keelenõustaja
ja kõnespetsialist ning armastatud
raadiohääl, samuti üks Eesti Muinsuskaitse Seltsi rajajatest.
Nissis sündinud ja kasvanud tunnustatud kergejõustiklase ja treeneri Uno Ojandi nimel on mitmed
kuulitõukerekordid, tema käe all on
treeninud sellised tuntud sportlased nagu Eha Rünne ja Gerd Kanter.
Seejärel tõid vestlusõhtud inimestega kohtuma „Nissi Trollide“ asutaja
ja eestvedaja muusik Tõnu Sal-Salleri ning pikaaegse Nissi Põhikooli
õpetaja Milvi Roosilehe. Tõnu SalSaller on kahel korral pärjatud Nissi
valla kultuuripreemiaga ja siiani
jätkub tal tugevat tahet panustada
muusikaharidusse meie väikeses
vallas. Pedagoogikateadlane Milvi
Roosileht on lisaks õpetaja ametile
olnud mitme aabitsa ja töövihiku
kaasautoriks.
Koduvalla inimestega vestlemas
käinud erakordselt töökas ja sihikindel
kergejõustiklane
Ksenija Balta on toonud
au ja kuulsust spordis
nii Nissi koolile, koduvallale kui kogu
Eesti riigile.

Suurepärane eesti keele ja kirjanduse õpetaja, tõeline maa sool,
enam kui 30 aastat Turba Gümnaasiumi ja Nissi Põhikooli lapsi
õpetanud Ingrid Bärenklau on peale õpetaja ameti tuntud ka kui pikaaegne Naiskoor Nelli laulja ning
hinnatud kui väsimatu rahvatantsu- ja näitemängujuhendaja. Valla
kultuuripreemiaga pärjatud pedagoog on ka Nissi koolilaulu sõnade
autor.
Nissis sündinud Hiina meditsiini doktor ja qigongi õpetaja Rene
Bürkland on ainus eestlane, kes on
lõpetanud Hiina ülikoolis akupunktuuri eriala.
Harju Maakohtu esimees Helve
Särgava on kohtunik olnud juba üle
kolme aastakümne. Lisaks tähtsate
otsuste tegemisele kohtus oskab ta
suurepäraselt ümber käia mesilastega ning valmistada kohupiima.
Aastal 2011 valiti kohtunik Helve Särgava Eesti Ajalehtede Liidu
poolt aasta pressisõbraks.
Lehetus sündinud Rain Ajaots on
tuntud kui Harju KEKi töödejuhataja, põllumees ja pikaaegne Nissi
Vallavolikogu liige, kes hoolib koduvalla käekäigust.
Reelika Väli
Nissi Naisselts

Pärandkultuuriõhtu
Turba Raamatukogus

Mida vanemaks me saame, seda rohkem hakkab meid huvitama see, kus
on olnud meie elu algus, kus kohast
on pärit meie juured. Veelgi huvitavam tundub see, kuidas oli elu siis,
kui meie vanemad ja vanavanemad
noored olid.
Kuna käesolev aasta on ju kultuuripärandi aasta, siis kogunesimegi
ühel sügisesel kolmapäeva õhtul
Turba Raamatukogusse, et saada
rohkem teada Nissi valla kohta.
Seal ootas meid Marje Suharov, kes
tutvustas meile meie oma koduvalla
põhilisemaid pärandkultuuri objekte ja muinasaegseid kohti, millest
meil paljudel aimugi polnud. Olime
kui koolijütsid ammulisui huvita-

vaid lugusid kuulamas. Saime uurida vanaaegseid kodukoha kaarte,
näha fotosid…

Õhtu teises pooles saime kõik osa
võtta uuest ja kaasahaaravast mängust „Sinasõbraks koduvallaga“.
Mängu on koostanud MTÜ Ellamaa
Loodusselts. Mäng hõlmab suurel
hulgal teadmisi ja fakte Nissi valla
looduse, ajaloo, suurkujude ja muude erinevate teemade kohta. Hasart
ja õhin oli kerge tekkima, tundsime
endid kui lapsed.
Lisaks mängule ja eelnevale tutvustavale osale sai ka oma silmaga näha
joonistusvõistlust „Minu kodukoha
kultuuripärand“

Lapsed olid välja toonud meie kõige
ehedama kultuuripärandi. Toredaid
pilte oli nii Turba kultuurimajast,
Ellamaa elektrijaamast, Riisipere
mõisast.
See oli põnev ja õpetlik sügisõhtu.
Loodame, et taolised mälumängu
õhtud ka jätkuvad, ning, et neist
saaks kena traditsioon. Loodetavasti
tuleb rahvas sellistele õhtutele julgelt osalema. Aitäh Marjele, kes oli
teinud toreda esitluse Nissi valla pärandkultuuri objektide kohta ja suured tänusõnad Turba Raamatukogu
Elenile ja Aitale, kes alati võtavad
meid vastu meeldiva ja sooja naeratusega.
Helen Bristol

Kas soovite oma pere üllatada jõuluajal meie oma valla
lauamänguga?
Ainulaadse mängu hind 15.- eurot
Soovi korral võtke ühendust e-maili teel
Marje.Suharov@gmail.com või telefoni teel 5019255
Tellimus täidetakse nädalaga
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Abi on ainult töökorras suitsuandurist
Selle aasta jooksul on Eestis tulekahjudes hukkunud 30 inimest ja
viga saanud ligi 70 inimest. Enamiku tulekahjude puhul, kus inimesed
hukkusid või said vigastada, ei olnud
majapidamises töökorras suitsuandurit. Liiga tihti avaneb päästjatele
pärast tulekahju vaatepilt, et laes on
üksnes suitsuanduri alus, suitsuandur ise on juba varem maha võetud.
Tulekahju korral rakendub õigeaegselt tööle ainult täis patareiga ja
õigesse kohta paigaldatud suitsuandur. Suitsuandur teavitab tulekahjust, kui põlengukolle on veel väike
ning see on võimalik kiiresti ära

kustutada. Kui tulekahju puhkeb öisel ajal, äratab suitsuandur alarmiga
magavad inimesed ning neil on võimalus põlevast hoonest välja saada.
Alates 2009. aastast on suitsuandur
igas majapidamises kohustuslik.

suitsuandurit paigaldada, söögiaurud ja veeaur põhjustavad rohkesti
valehäireid.

Suitsuandur annab patarei tühjenemisest teada vaikse hoiatusheliga,
mis kostub umbes iga minuti järel.

Avatud köögi puhul tuleb suitsuandur paigaldada toapoolsesse ossa,
kus see ei reageeri söögiaurudele.

Suitsuanduri õige paigaldus

Suitsuandur tuleb kruvidega lakke
kinnitada, võimalikult toa keskele
ning vähemalt pool meetrit eemale
seintest, lampidest ja ventilatsiooniavadest.

Tühja patarei asemele tuleb panna
sobiva pingega patarei, enamasti on
selleks 9V. Vale pingega patarei kasutamine võib suitsuanduri ära rikkuda.

Kui majapidamises on üks suitsuandur, tuleb see paigaldada magamistubade lähedale koridori.
Lisakaitseks soovitame paigaldada
suitsuanduri kõikidesse magamistubadesse ja seejärel eluruumidesse.
Kööki ja vannituppa pole soovitav

Suitsuanduri hooldus
Vaheta suitsuanduri patarei, kui see
hakkab tühjaks saama.

Suitsuandurilt tuleb tolmu pühkida,
sest tolm võib põhjustada valehäireid või takistada suitsuanduri õigeaegset käivitumist.
Veendumaks, et suitsuandur on töökorras, testi suitsuandurit testnuppu vajutades.

Rongi sõidugraafik alates 01.01.2014
RIISIPERE - TALLINN
Rongi nr

506

514

522

526

530

538

546

550

556

562

570

576

Riisipere

06:20

07:15

08:26

09:32

10:29

13:29

15:12

16:12

17:09

18:22

19:30

20:25

Jaanika

06:24

07:19

08:30

09:36

10:33

13:33

15:16

16:16

17:13

18:26

19:34

20:29

Laitse

06:28

07:23

08:34

09:40

10:37

13:37

15:20

16:20

17:17

18:30

19:38

20:33

Kibuna

06:30

07:25

08:36

09:42

10:39

13:39

15:22

16:22

17:19

18:32

19:40

20:35

06:34

07:29

08:40

09:46

10:43

13:43

15:26

16:26

17:23

18:36

19:44

20:39

Kulna

06:39

07:34

08:45

09:51

10:48

13:48

15:31

16:31

17:28

18:41

19:49

20:44

Keila

06:43

07:38

08:49

09:55

10:52

13:52

15:35

16:35

17:32

18:45

19:53

20:48

Valingu

06:47

07:42

08:53

09:59

10:56

13:56

15:39

16:39

17:36

18:49

19:57

20:52

Saue

06:51

07:46

08:57

10:03

11:00

14:00

15:43

16:43

17:40

18:53

20:01

20:56

06:56

07:51

09:02

10:08

11:05

14:05

15:48

16:48

17:45

18:58

20:06

21:01

Padula
Urda
Laagri
Kivimäe

06:58

07:53

09:04

10:10

11:07

14:07

15:50

16:50

17:47

19:00

20:08

21:03

07:00

07:55

09:06

10:12

11:09

14:09

15:52

16:52

17:49

19:02

20:10

21:05

07:02

07:57

09:08

10:14

11:11

14:11

15:54

16:54

17:51

19:04

20:12

21:07

Hiiu

07:04

07:59

09:10

10:16

11:13

14:13

15:56

16:56

17:53

19:06

20:14

21:09

Nõmme

07:06

08:01

09:12

10:18

11:15

14:15

15:58

16:58

17:55

19:08

20:16

21:11

07:07

08:02

09:13

10:19

11:16

14:16

15:59

16:59

17:56

19:09

20:17

21:12

Järve

07:10

08:05

09:16

10:22

11:19

14:19

16:02

17:02

17:59

19:12

20:20

21:15

Tondi

07:13

08:08

09:19

10:25

11:22

14:22

16:05

17:05

18:02

19:15

20:23

21:18

Lilleküla

07:16

08:11

09:22

10:28

11:25

14:25

16:08

17:08

18:05

19:18

20:26

21:21

Tallinn

07:18

08:13

09:24

10:30

11:27

14:27

16:10

17:10

18:07

19:20

20:28

21:23

TALLINN - RIISIPERE
Rongi nr

505 T

513

517

523

533

537

543

549

557

565

571

575

Tallinn

07:01

07:53

08:59

09:56

13:55

14:40

15:59

16:55

17:49

18:56

20:10

20:50

Lilleküla

07:04

07:56

09:02

09:59

13:58

14:43

16:02

16:58

17:52

18:59

20:13

20:53

Tondi

07:07

07:59

09:05

10:02

14:01

14:46

16:05

17:01

17:55

19:02

20:16

20:56

Järve

07:09

08:01

09:07

10:04

14:03

14:48

16:07

17:03

17:57

19:04

20:18

20:58

07:12

08:04

09:10

10:07

14:06

14:51

16:10

17:06

18:00

19:07

20:21

21:01

Nõmme

07:13

08:05

09:11

10:08

14:07

14:52

16:11

17:07

18:01

19:08

20:22

21:02

Hiiu

07:15

08:07

09:13

10:10

14:09

14:54

16:13

17:09

18:03

19:10

20:24

21:04

Kivimäe

07:17

08:09

09:15

10:12

14:11

14:56

16:15

17:11

18:05

19:12

20:26

21:06

07:20

08:12

09:18

10:15

14:14

14:59

16:18

17:14

18:08

19:15

20:29

21:09

Laagri

07:22

08:14

09:20

10:17

14:16

15:01

16:20

17:16

18:10

19:17

20:31

21:11

Urda

07:24

08:16

09:22

10:19

14:18

15:03

16:22

17:18

18:12

19:19

20:33

21:13

07:29

08:21

09:27

10:24

14:23

15:08

16:27

17:23

18:17

19:24

20:38

21:18

Padula
Saue
Valingu

07:33

08:25

09:31

10:28

14:27

15:12

16:31

17:27

18:21

19:28

20:42

21:22

Keila

07:36

08:28

09:34

10:31

14:30

15:15

16:34

17:30

18:24

19:31

20:45

21:25

Kulna
Kibuna

Sirle Matt
Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
Päästeamet

07:40

08:32

09:38

10:35

14:34

15:19

16:38

17:34

18:28

19:35

20:49

21:29

07:46

08:38

09:44

10:41

14:40

15:25

16:44

17:40

18:34

19:41

20:55

21:35

07:49

08:41

09:47

10:44

14:43

15:28

16:47

17:43

18:37

19:44

20:58

21:38

Laitse

07:51

08:43

09:49

10:46

14:45

15:30

16:49

17:45

18:39

19:46

21:00

21:40

Jaanika

07:55

08:47

09:53

10:50

14:49

15:34

16:53

17:49

18:43

19:50

21:04

21:44

Riisipere

07:59

08:51

09:57

10:54

14:53

15:38

16:57

17:53

18:47

19:54

21:08

21:48

Rongibussi
marsruudi
küsitlus
Valla arengukava näeb järgmisel aastal ette bussiliinide
avamise Riisipere raudteejaama rongi peale ja rongi pealt
tagasi.
Plaanis on bussiliiklus korraldada nii, et hommikul viib
buss reisijad kahel korral rongi peale ning õhtul ootab buss
kahel korral reisijaid rongi
pealt. Esialgselt planeeritud
marsruut Riisipere rongijaama on hommikul EllamaaTurba-Lehetu-Nurme-Riisipere ning õhtul sama teed
tagasi. Teine marsruut võiks
teenindada Jaanika, Aude ja
Munalaskme elanikke.
Liinide avamiseks on vallavalitsusel vaja prognoosida sõitjate arvu. Sellest sõltub, kui
suur buss tuleks liinile saata,
et kõik soovijad ära mahuksid.
Sama oluline on määrata ära,
milliste rongi väljumiste ja
saabumistega oleks kõige otstarbekam bussigraafik siduda,
et bussiliinid tooksid kasu kõige suuremale osale reisijatest.
Ka marsruuti on võib-olla vaja
muuta vastavalt reisijate soovidele.
Vallavalitsus kutsub elanikke üles avaldama oma
isiklikke eelistusi, millised
rongi saabumised ja väljumised oleksid tööl või koolis käimiseks või ka muul otstarbel
kõige vajalikumad.
Arvamusi
ja
seisukohti
ootame e-posti aadressil
nissi@nissi.ee või Nissi Vallavalitsuse aadressil Nissi tee
53c, Riisipere, 76202 Harjumaa

8 reklaam ja teated
Uued valla
kodanikud:
septembris:
Markus Valdur
(Turba)
oktoobris:
Edvard Liivlaid
(Madila)

Õnnitleme!
oktoober:
Ida Arula		
Eva Pillerpau
Aime Laht
Lembit Altmets

95 (Turba)
85 (Riisipere)
75 (Kivitammi)
75 (Viruküla)

november:
Linda Raudvee
96 (Turba)
Herbert-Lembit Simisker
			
90 (Riisipere)
Klara Kurst
85 (Lehetu)
Silvia Tillemann 85 (Riisipere)
Aino Prikk
80 (Turba)
Malle Soe
75 (Turba)
Alevtina Mihhailova
			
75 (Turba)
Salme Ojamaa
75 (Turba)
Aleksandr Krimberg
			
75 (Turba)
Urve-Velaine Artov
			
70 (Turba)
detsember:
Hilda Linkholm
99 (Riisipere)
Johanna Reetamm		
		
90 (Ellamaa)
Regina-Rosida Villenthal		
		
80 (Lehetu)
Ivo Kopelmaa
80 (Turba)
Salme Tammeoks 75 (Ürjaste)
Kaarel Karbus
70 (Turba)
Oskar-August Laanekivi		
		
70 (Viruküla)

Meie hulgast
on lahkunud:
septembris:
Arvo Heinmaa (Riisipere)
Aleksander Vesiloo (Turba)
Elvira Helene Kallas
(Munalaskme)
oktoobris:
Mare Baumer (Riisipere)
Helje Spuhl (Ürjaste)
Jaan Oruste (Lehetu)

Isikut tõendava
dokumendi
taotlemine
19.11.2013.a.
kell 11.00 - 13.00
Riisipere Kultuurimajas

Palun registreerida
hiljemalt 15.11.2013.a.
sotsiaaltöö spetsialist
Kairi Nargla
tel. 6087203 või
55514224
e-post:
Kairi.Nargla@nissi.ee
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Kallid eakad,
olete oodatud
pensionäride jõulupeole
14. detsembril kell 14.00 - 18.00
Riisipere Kultuurimajja
Bussiinfo:
13:00 Munalaskme
13:30 Tabara
13:40 Riisipere pood
13:15 Ellamaa
13:20 Turba
13:25 Lehetu
13:35 Nurme

Eelteated

1.detsembril 2013 kell 12.00
Nissi Kirikus
Esimese Advendi jumalateenistusel
laulab Riisipere Kammerkoor
Dirigent Cätly Hein
------------------------------------7.detsmbril 2013 kella 10.0015.00
Riisipere Kultuurimajas
KINGIPÄEV
Müüjate-pakkujate registreerimine
tel.55600276 4.detsembrist.
------------------------------------Riisipere Kultuurimajas
28.detsembril 2013
20.00-02.00
„ÕHTU SÕPRADEGA“
Tantsuks ansambel „SINGAPUR“
ÜLLATUSESINEJAD
Teenindab “Roosta Puhkeküla“
Pilet 5 € ja 3 €
Laudade registreerimine ja
piletite müük 22.detsembrini

Kuulutused
Ehitusmaterjalid vundamendist - katuseni. Kogu valik projektimüügi hindadega. Küsi
pakkumist
ehitusmaterjalid
@ a r c a n o v a . e e
Tel.4892782,4892781,53041511
www.arcanova.ee
------------------------------------Estonian Sustainable Forestry
OÜ pakub kohalikule elanikkonnale väiksemaid küttepuu
lanke kasvava metsana. Kontakt: Gunnar Hendrikson, tel
5014367
------------------------------------Kasutatud
kodumasinate müük. Transpordi võimalus. Asume Märjamaal,
Pärnu mnt 68. 55669903,
www.dracula.ee. Avatud iga
päev.

Tänud valijatele
toetuse eest!
Reformierakonna kandidaadid
tänavad kõiki, kes valimistel
meie poolt hääletasid. Meie
tegemisi jälgi Facebookis
ning kõik ettepanekud või
tähelepanekud on teretulnud.
Ragnar Põllukivi
Nissi PKO esimees

Ajaleht "Teataja"

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus
Kujundamine: Ott pilipenko

Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee

