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Nissi valla ajaleht

Uku Jürjendal –
MAAILMAMEISTER!

Mai alguses toimunud Muay Thai
raskekaalu MM-tiitlimatšis võitis
Uku Jürjendal vaatamata traumadele Uus-Meremaa vägilase Jacob
Allan Farmeri.
Uku enda sõnul oli poolfinaali fight favoriidist rootslasega võtmekohtumine. Värske maailmameistri
hommik enne poolfinaali oli puhtalt
tahtejõu küsimus. Katkiste jalgade
ja pöidlaga ei olnud muud ette võtta,
kui “laksida hunnik Tai õli, korralik
soendus ja teha bingot”. Treeneriga
lepiti kokku riskantne ülesanne –
Uku võidab matši esimeses raundis
või tuleb treeneril vahele sekkuda
ja fight peatada. “Ja 59 sekundiga
lõin favoriidi nokki,” kommenteeris
elu võistluse teinud Uku.
Maailmameistrivõistlused on avatud kõigile, aga igaüks ise hindab,

kui suur mõte on osaleda. Tiitli
võitmiseks tuli Ukul võidelda kolmel järjestikusel päeval, trotsides
võistluste käigus tekkinud vigastusi.
Tasuks elu ilusaim nokaut võistluste suursoosiku vastu poolfinaalis ja
maailmameistritiitel juba järgmisel
päeval. “Kolm sellist matši järjest on
ikka midagi hullu.”
Loorberitele pole kauaks aega puhkama jääda. “Hetkel treenin edasi
ja sügisel juba uued huvitavad üritused,” räägib Uku. Kõigepealt tuleb
taastuda pöidlavigastusest ja väsinud jalgadest ja siis juba treeningud
ning kaalu kergitamine.
Värske number üks kaalub 96 kg ja
võistleb raskekaalus 110 kg ning raskemate meestega
Palju õnne, maailmameister!
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Harjumaa XIX Maakaitsepäev
toimub tänavu Nissi vallas
Harjumaalt alguse saanud
Maakaitsepäeva traditsiooniga tähistatakse Võidupüha
ja Vabadussõjas võidu saavutamist. Harjumaa Maakaitsepäeva traditsioon on olnud
eeskujuks kõikidele sarnastele maakaitsepäevadele üle
Eesti. 1996. aastal peeti Jüris
soomlaste eeskujul esimene
maakaitsepäev ning ürituse lipukirjaks sai – „Mees, sa pead
kodu kaitsma!". President
Lennart Meri hindas kõrgelt
Harjumaa algatust ja soovitas
ka teistel maakondadel oma
maakaitsepäeva tähistada.
Harjumaa XIX Maakaitsepäeva tähistamine saab alguse juba 22. juunil kell 15.00
Lool, Jõelähtme vallas asuvas
Vabaduse hiies. Mälestamaks
Vabadussõjas langenuid, istutavad korraldava omavalitsuse, Nissi valla esindajad Vabaduse hiide tammepuu. Lisaks
kinnitatakse plaat aastaarvu
ning toimumiskohaga sealsele
graniidist mälestuskivile, mis
kingiti Harju 15. Maakaitsepäevaks Soome Vabariigi Uusima Reservistide Liidu poolt.
23. juunil algab Maakaitsepäev kell 10.00 piduliku pärgade asetamise tseremooniaga
Vabadussõjas langenute mälestuseks Nissi Maarja kiriku
juures. Mängib Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester
peadirigent Aigar Kostabi juhendamisel.
Tseremoonia lõpus saadetakse Vabadussõja mälestuskivi juurest teele Kaitseliidu
Harju malevlased, kes viivad
pärjad kõikide maakonna
vabadusvõitlusega
seotud
mälestusmärkide
juurde,
austamaks Eestile vabaduse
välja võidelnud mehi ning naisi. Tänu sellele traditsioonile
on võetud hoole alla kõik Harjumaal asuvad Vabadussõjaga
seotud mälestusmärgid ning
23. juunil toimub pidulik tseremoonia nende kõigi juures.
Kell 11.00 toimub Harjumaa
operatiiv- ja kaitsejõudude
pidulik rivistus ja jalutuskäik
algusega Nissi kiriku juures.
Paraadi juhatab Kaitseliidu
Harju maleva pealik Urmas
Susi ja paraadi võtab vastu
Harju maavanem Ülle Rajasalu. Maakaitsepäeva pidulik
jalutuskäik liigub puhkpilliorkestri saatel rongkäiguna Nissi Põhikooli juurde.
Keskpäeval avab päevajuht
Madis Milling Nissi põhikooli juures Harjumaa XIX
Maakaitsepäeva. Kogu päeva
jooksul saab külastada kaitseväeüksuste ja eriteenistuste
tehnika, varustuse ja relvastuse näitusi. Toimub eriteenistuste moedemonstratsioon,
kus kaasa löövad ka politseikoerad. Sõdurisuppi pakub
Harju maleva naiskodukaitse,
avatud on erinevad müügipunktid ning meeleolu aitab
üleval hoida puhkpilliorkester
Nissi Trollid.
Kell 12.20 stardib Maakaitsepäeva traditsiooniline, aasta

aastalt pikenev, seekord 2014
meetri pikkune aastajooks.
Kõik Nissi valla jooksuhuvilised on oodatud!

Harju
Maakaitsepäeval
saab näha poolteist tundi
kestvat marulist demolahingut
Sarnaselt eelnevatele aastatele on ka seekord oodata Harju
Maakaitsepäeval marulisi demolahinguid, milles osalevad
Scoutspataljon,
Kaitseliidu
Tallinna ja Harju malevad, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja ajalooklubi Front
Line.
Aasta aastalt külastajatele
enim huvipakkunud demolahingud toovad vaatajateni
Vabadussõjaaegsed lahingud,
ohtlike ja relvastatud kurjategijate kinnipidamise koos
politseikoeraga, põleva hoone
kustutamise ja mitmed põnevad lahingud Kaitseliidu ja
Scoutspataljoni osalusel. Poolteist tundi kestev lahingutegevus on vägagi tõene, kuid siiski
pealtvaatajatele ohutu.
Tulge vaatama ja kaasa elama!

Maakaitsepäevale saabub
ka hulgaliselt tehnikat.
Kohal on kaitseväe soomustransportöör Pasi XA180EST, maastikumasin MAN
4520, Päästeameti paakautod
ning pea 30 tonni kaaluva ja
peaaegu poolesaja meetri kõrgusele küündiva Bronto redelauto. Lisaks kõigele sellele on
võimalik tutvuda Politsei- ja
Piirivalveameti masinatega
ning kriminalistide ja kiirreageerijate varustuse ning igapäevatööga. Ajalooklubi Front
Line näitab ligemale poole sajandi vanuseid ning isegi vanemaid mootorrattaid ja muud
põnevat tehnikat.
Põnevale perepäevale on oodatud kõik huvilised!

Tuletegemise õpituba - juhendaja õpetab osalejatele
kasetohu ja kuuseokstega
tulepulga abil iga ilmaga
tuld üles võtma; selleks on
kohal metallalused tulede
tegemiseks, vahendid ja
materjalid (kasetoht, kuuseoksad).
Varustuse tutvustus metsa- ja loodustegevuseks sobilike vahendite
ja tööriistade ning ka
erinevate
toiduainete
ja -pakkide ning hädaabi varustust tutvustav
näitus, kus jagab infot
juhendaja.

Kohapeal viiakse läbi
ellujäämisõpetuste
töötubasid
Tööriista õpituba - juhendaja
õpetab kasutama soome pussi, sepakirvest ja raamsaagi;
selleks on kohal piisavalt tööriistu ning roikaid-pakkusid.
Õpetatakse lihtsaid töö- ja
ohutusvõtteid, mis täna paljudele võõrad on.
Raamatunäitus - väljapanek nii Eesti kui
paljude teiste riikide
üleelamis-(survival)
alasest õppekirjandusest ning selle ja loodustegevustega seonduvast kirjandusest
alates
1943.aastast
kuni tänapäevani.
Lihtsad varjualused - lihtsatest presenditükkidest saab kergesti erinevaid varjualuseid (telgid, püstkojad,
katted jms) - selle tõestuseks on need
ka alasse üles seatud, mis ühtlasi on
ka varustuse kaitseks ilmastiku eest.

Maavanem edastab omavalitsusjuhtidele Eest Vabariigi presidendi läkitatud
võidutule
Traditsiooniliselt
võetakse
Maakaitsepäeval vastu Eesti
Vabariigi Presidendi Toomas
Hendrik Ilvese poolt Valgast
teele saadetud võidutuli, mille
omakorda Harju maavanem
Ülle Rajasalu annab edasi
kõigile Harjumaa omavalitsusjuhtidele. Tuli tuuakse demoplatsile Kaitseliidu Harju
maleva tuletoetusmeeskonna
maasturil, mis üksuses transpordib tagasilöögita tankitõrje
kahurit ja meeskonda. Harju
tuletoojad on: Janek Võsu ja
Terje Võsu Kaitseliidu Harju
malevast.

Vahendite õpituba - hädaolukorras valmistatud abivahendite
(jalanõud, tassid, noad, veefiltrid jpm) näitus mida saadavad
juhendaja tutvustused.

Kõikidele osalejatele jagatakse
meeneks väikesed üleelamisõpikud, mille abil saab inimene
toime tulla looduses hädasituatsiooni sattudes.

V Nissi valla
rahvajooks
21. mail 2014 toimus V Nissi
valla rahvajooks Turba Gümnaasiumi
staadionil/alevis
ning Riisipere ja Turba vahelisel Läänemaa Terviseteel. Ilm
oli sel päeval kevadiselt soe ja
jooksuks ideaalne.
Esimesena said rajale tilluraja 2-7 aastased eelkooliealised
poisid ja tüdrukud, distantsiks
oli 400m. Kõik 57 südikat osalejat läbisid raja ja said preemiaks šokolaadimedali ja kosutuseks kaneelisaiakese. Iga
vanuseklassi kolme parimat
autasustati medaliga.
Kohe peale tilluraja võistlejate autasustamist said rajale
miniraja 7-16 aastased poisid
ja tüdrukud, distantsiks oli 1,1
km. Kõik 71 vaprat osalejat lõpetasid, ka nemad said suu magusaks ja vanuseklasside kolm
parimat said kaela medali. Tillu- ja miniraja jooksjatel hoidis
valvsalt silma peal meditsiinitöötaja Monica Murakas, õnneks keegi esmaabi ei vajanud.
Peale miniraja autasustamist
koguneti bussi peale, et sõita
põhijooksu starti. Stardis oli
62 jooksusõpra, keda ootas ees
5,8 km puhast jooksurõõmu.
Esmakordselt oli põhirajal kasutusel elektrooniline ajavõtt.
Kõik võistlejad jõudsid õnnelikult finišisse ja said kosutust
šokolaadist ning kaneelisaiakesest.
Põhijooksu võitis Ain Kilk.
Kui kõik jooksjad olid finišeerunud, said parimad kaela medali
ning sai alustada loosiauhindade jagamisega. Traditsiooniliselt autasustas jooksijaid Nissi
vallavanem Peedo Kessel.
Propageerimaks sporti noorte seas, pani kohalik ettevõte
Bestclean Puhastusteenistus
OÜ välja vanuseklassi MN20
parimale neiule ja noormehele
50-eurosed piletilevi kinkekaardid.
Enim mahepõllumajandusega
seotud osaleja sai Saidafarmi
OÜ poolt kingituseks logoga
meene.
Kepikõndijaid oli 14. Rõõm on
tõdeda, et kepikõndijate arv iga
aastaga suureneb, sel korral oli
poole rohkem osalejaid, kui eelmisel aastal.

Peale loosiauhindade jagamist
said osalejad bussi peale istuda
ja kojusõitu nautida.
Kokku oli V Nissi valla rahvajooksul 204 osalejat. Taaskord
oli rõõm näha, et lisaks Nissi
valla elanikele oli kohale tuldud ka kaugemalt: Tallinnast,
Raplast, Varbolast, Märjamaalt ja Kilingi-Nõmmelt.
Suured tänud kõikidele toetajatele, sponsoritele ja abilistele, kelle kaasabil üritus teoks
sai. Erilised tänud Eesti Kultuurkapitalile ja Nissi Vallavalitsusele. Kohtumiseni järgmisel aastal!
Mari-Liis Kaljur

TILLURADA 400 M
Tüdrukud 2
1 Maria Kaljur
2 Katrin Laidra
Tüdrukud 3
1 Laara Orutalu
Tüdrukud 4
1 Liis-Marie Kaljur
2 Anni-Grete Lepp
3 Keira Rebecca Prins
4 Ketter Sassi
Tüdrukud 5
1 Frida Mia Ragilo
2 Helen Kedelauk
3 Ly- Sandra Uueni
4 Stella Vanamälder
5 Pille Ehrpais
6 Mariel Pedanik
Tüdrukud 6
1 Veoleta Veste
2 Loore Kaldoja
3 Rebecca Samberg
4 Heliise Värv
5 Kelly Suur
6 Elina Muroh
7 Hiie Dent
8 Liisa Orutalu
9 Emilia Nort
10 Kerttu Tamm
Tüdrukud 7
1 Laura-Liis Kaljur
2 Meeri Liisu Laanekivi
3 Anett Leetmaa
Poisid 2
1 Rihhard Leheroo
2 Keron Martin
Poisid 4
1 Iko Juulius Kivistik
2 Markus Õisma
3 Armin Arumetsa
4 Oliver Sesmin
Poisid 5
1 Jaan Aleksander Tõll
2 Kardo Kutti
3 Ron Erik Erikson
4 Egert Marjamäe
5 Rasmus Velberk
6 Ken-Andro Lüüs
7 Aleks Vinter
8 Ahti Meresmäe
9 Janko Suur
10 Martin Pipar
11 Henri Kedelauk
Poisid 6
1 Remo Martin
2 Sefran Looveer
3 Carl-Aleksander Katalsepp
4 Kaarel Ilyunin
5 Jürgen Kauksi
6 Andro Sassi
7 Kristjan Sassi
8 Marten Lindepuu
9 Vahur Vallikivi
10 Remy Taaler
Poisid 7
1 Hannes Tamm
2 Ats Joosep Kivistik
3 Kennet Trepp
4 Meelis Kensap
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KEPIKÕND 5,8 KM
(Stardiprotokoll)
1 Tiiu Belimova
2 Eve Leppik
3 Pilvi Lind
4 Kristi Vanamõlder
5 Terje Pikerpõld
6 Terje Kinksep
7 Helis Lall
8 Annely Ajaots
9 Eliise Lall
10 Katrin Õisma
11 Karin Lehtme
12 Signe Traks
13 Herly Talvet
14 Kaie Saar

Hiina võimleja
Nissi Spordiklubi
Nissi Spordiklubi
Industri Textil Job OÜ
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Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
21. aprill

kinnitati Nissi valla 2014. aasta
hankeplaan.
lihthanke „Nissi valla teede
pindamine“ edukaks pakkujaks
tunnistati AS Kagu Teed.
väljastati kasutusluba elektri
maakaabelliinile Munalaskme
külas Metsavahi tee 7.
otsustati maksta lapsehoiutoetust ühele taotlejale 100,88
eurot, koolitoetust kahele taotlejale kogusummas 108 eurot,
ravimitoetust kolmele taotlejale
kogusummas 137,32 eurot, era-

korralist toetust kolmele taotlejale kogusummas 240 eurot.
nõustuti jäätmeloa väljastamisega Kespri Arhiiv OÜ-le.
anti raieluba Riisiperes Jaama
tee 2 kinnistult kahe kuuse raiumiseks.

5. mai

anti kirjalik nõusolek majandushoone ehitamiseks Rehemäe külas Kalda kinnistule.
anti ehitusluba punkri lammutamiseks Turbas Lehetu tee 17.

otsustati välja lülitada valla asulates tänavavalgustus ajavahemikuks 12. mai kuni 31. juuli.

otsustati jagada Turba alevikus
Tehase tn 2 katastriüksus kaheks
katastriüksuseks.

anti ehitusluba Siimika külas
Augu elamu rekonstrueerimiseks.

suunati üks hooldust vajav isik
hooldusteenusele Munalaskme
Hooldekodusse ning määrati talle hooldekodutoetus.

otsustati jagada Lepaste külas
asuv Kuiaru-Jakobi katastriüksus kaheks katastriüksuseks.

otsustati anda üürile Riisiperes
Metsa 3-43 korter kolmeks aastaks ja Lehetus Papli-14 korter
pooleks aastaks.

suunati üks raske puudega laps
lapsehoiuteenusele.
otsustati maksta ravimitoetust
neljale taotlejale kogusummas
151,71 eurot, koolitoetust ühele
taotlejale 54 eurot, erakorralist
toetust neljale taotlejale kogusummas 1082,50 eurot.
muudeti hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu.
otsustati, et Nissi valla liikmeõiguste teostamist Lääne-Harju
Koostöökogus jätkab Kaie Saar.

V NISSI VALLA
RAHVAJOOKS
21.05.2014 TURBA ALEVIK

otsustati teha volikogule ettepanek OÜ Nissi Elamud lõpetamiseks.
nõustuti jäätmeloa andmisega
Swamp Group OÜ-le ja SOL Eesti OÜ-le.

9. mai
otsustati teha volikogule ettepanek nõustuda AS-le Nissi
Soojus vee erikasutusloa andmisega.

19. mai
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Tüdrukud 8
Meribel Nõmme
Aleksandra Laidra
Liisbet Lehtme
Karoliina Sassi
Anneli Paartalu
Terle Tõnsau
Lisete Lepp
Marta Anne Tõll
Tüdrukud 10
Karoliina Säälik
Ester Rei
Laura Lall
Siiri Kaljumäe
Sanna Ylönen
Sirley Urb
Helmi Holm
Cathrin Kaiser
Reneli Korm
Liisa Paartalu
Anette Anderson
Carolin Veltson
Birgit Talvet
Tüdrukud 12
Liisi Laasik
Eleri Paimla
Gerli Aun
Isabel Kaerpõld
Roosi-Matilde Tamm
Kristi Pajur
Lisett Aljas
Cristin Menind
Ethel Noortoots
Tüdrukud 14
Heli Tamm
Angela Rei
Triin Kovalevski
Grere Aun
Robyn-Keiri Juhani
Heli-Eliise Vainlu
Tüdrukud 16
Caroline Männik
Poisid 8
Darel Grüünberg
Kurmet Kutti
Markus Kaljur
Andrus Ehrpais
Hugo-Hendrik Vainlo
Kris-Jan Turi
Virgo Vallikivi
Poisid 10
Frank Aron Ragilo
Frederik Kaasik
Reigo Rebane
Marten Tõnsau
Jarco Kangur
Jürgen Lehtme
Cristofer Tigane
Kelvin Silla
Markkus Pipar
Sten Paal
Sten Pumbert
Henri Urb
Poisid 12
Rauno Gutman
Tõnu Saaliste
Glen Romet Kuningas
Taavo Ehrpais
Eerik Varend
Eerik Ehrpais
Hannes Kadak

8 Tanel Pajur
Poisid 14
1 Randel Vinkler
2 Simo Tõnu Prees
3 Ardo Vinkler
4 Remo Kiin
5 Tony Saaliste
Poisid 16
1 Timo Saaliste
2 Arles Suuster
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Ain Kilk
Martin Sagaja
Harri Säär
Meeme Lindre
Raivo Kütt
Lauri Tanner
Aivo Traks
Maido Kaljur
Rauno Peel
Randel Vinkler
Rauno Gutman
Priit Laanekivi
Julius Liiv
Raina Vaarmaa
Frank Aron Ragilo
Oleg Ragilo
Liina Sinijärv
Timo Saaliste
Aap Jõeste
Tarvo Jõeste
Tõnu Saaliste
Aleksander Barmatin
Taavi Ehrpais
Mark Joa
Anne Vendla
Karl Ruuben Kauksi
Anton Koptei
Anu Jõulu
Andres Pitk
Gerly Ragilo
Annely Gubinski
Mari-Liis Kaljur
Annika Soolaid
Anna-Maria Sepp
Elina Kutt
Merje Uueni
Mai Loit
Heli Kiisa
Frederik Kaasik
Mare Pukk
Karmen Kilk
Riina Suits
Brigitta Pruual
Glen-Romet Kuningas
Jaan Talirand
Kevin Karl Kuningas
Martine Pipar
Oliver Tamm
Martin Peebo
Maarja-Liisa Peebo
Katriine Laanjärv
Hannabel Säär
Liisa Paartalu
Sirley Urb
Erich Voomets
Victoria Käsk
Marleen Taimsaar
Jennifer Ehrenpreis
Heli Tamm
Anna ossipenko
Laura Grossberg
Kristina Turi

otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 54 eurot ja lapsehoiutoetust ühele taotlejale
100,88 eurot.
kiideti heaks Tarmo Paltsi esitatud hajaasustuse programmi
projekti aruanne.

anti raieluba Turbas Lehetu tee
10 kinnistult nelja puu raiumiseks;
pikendati üürilepingut Riisiperes Metsa tn 20-10 eluruumi kasutamiseks.
vabastati üks Odulemma küla
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest ja ühele Ellamaa küla jäätmevaldajale lubati hooajalist liitumist.
kiideti heaks Nissi valla 2013.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

2. juuni
kinnitati OÜ Nissi Elamud
01.01–31.12.2013 majandusaasta
aruanne.

Korraldaja: Maido Kaljur

anti luba Maido Kaljurile V Nissi
valla rahvajooksu korraldamiseks.

otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 54 eurot ja erakorralist toetust ühele taotlejale
100 eurot.

Ajamõõtja: Rainer Üksvärav
Ajamõõtmise korraldus: Urmas Paejärv
(Antrotsenter OÜ)

otsustati õigustatud subjektidele tagastada Munalaskme külas
Kase maaüksus.

üks taotleja vabastati transporditeenuse eest tasumisest 25%
ulatuses.

moodustati Nissi Valla Noortekeskuse likvideerimiskomisjon.

otsustati jagada Vilumäe külas
Kuremäe katastriüksus kaheks
katastriüksuseks ja Ürjaste külas Reinumetsa katastriüksus
samuti kaheks katastriüksuseks.

5,8 km - Riisipere alevist Turba alevikku mööda Läänemaa Terviseteed (endine raudteetamm)
Koht

otsustati võõrandada eestkostetava korteriomand.

asuti ette valmistama lihthanget
„Nissi valla õpilasliinide teenindamine 2014/2015. õppeaastal“.

www.antrotsenter.ee
MINIRADA 1,1 KM

eraldati reservfondist Munalaskme Hooldekodule 400 eurot
sülearvuti soetamiseks.

tamiseks.
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20:00,2
20:31,2
21:41,9
21:56,5
22:27,7
22:44,2
22:45,1
23:06,1
24:52,4
25:31,4
25:47,9
25:59,5
26:14,0
26:30,4
26:54,5
26:57,6
27:02,0
27:21,5
27:31,5
27:34,9
28:47,9
28:57,2
29:15,5
29:15,8
29:57,6
30:02,9
30:03,1
30:17,2
30:41,2
30:44,2
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31:56,1
32:33,1
32:45,5
33:16,4
33:48,6
33:49,6
33:59,1
34:26,0
35:08,6
35:13,1
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36:52,1
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45:24,7
45:30,0
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28. mai

anti ehitusluba Lepaste külas
Kuiaru-Jüri elamu rekonstrueerimiseks ja majandushoone ehi-

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
17. aprill
Esimesel lugemisel oli Nissi valla uue põhimääruse eelnõu;
Nissi valla konsolideerimisgrupi 2013. aasta majandusaasta
aruande audiitoriks määrati
Ann Närep Audiitorühing OÜ;
Moodustati jaoskonnakomisjonid Euroopa Parlamendi liikmete valimiseks;
Kehtestati Nissi valla üldplaneering, mis jõustub 1. juulil
2014. a;
Kehtestati Toa detailplaneering
(Munalaskme küla);
Määrati Ürjaste külas Oksa katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa;
Otsustati võõrandada 6 Nissi
valla munitsipaalomandis olevat kinnistut;
Kiideti heaks vallavolikogu
spordikomisjoni 2014. aasta tegevuskava.

15. mai
Nissi valla põhimäärus oli teisel
lugemisel.
Anti nõusolek vee erikasutuseks
aktsiaseltsile Nissi Soojus ja Saidafarm osaühingule.
Nõustuti aktsiaseltsile Kiirkandur antud kaevandamisloa
HRAM-024 muutmisega kahel
tingimusel:
1. kaevandamisloa tingimusena
lisatakse keskkonnanõue, mille
kohaselt tuleb kavandatava tegevuse jaoks taotleda välisõhu
saasteluba ning koostada lubatud heitkoguse projekt;

2. eelnõu punktis 1.6.6 sätestatakse öörahu ajaks ajavahemik
kella 22.00-st kuni 6.00-ni.
Esimesel lugemisel olid "Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja
tasumise kord"muutmine ning
"Toetuste kord" muutmine.
Eelnõu "Osaühingu Nissi Elamud lõpetamine" arutelu katkestati ja võetakse uuesti volikogu istungi päevakorda juunis.
"Nissi valla aastapreemia määramine" võetakse juunikuu päevakorda.
Nõustuti läbirääkimiste alustamisega haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle ja volitati
Annely Ajotsa, Kaido Katalseppa ja Peedo Kesselit esindama
Nissi valda ühinemisläbirääkimiste pidamisel.

29. mai
Nissi valla põhimääruse kolmas
lugemine katkestati ja võetakse
uuesti arutlusele 5. juuni istungil.
Nõustuti Nordecon AS-le välisõhu saasteloa andmisega Ellamaa külas Kalda kruusakarjääris asuvast teisaldatavast
asfaltbetoonitehasest saasteainete välisõhku suunamiseks
tingimusel, et täidetakse kõiki
heitkoguste projekti tingimusi.
Kooskõlastati Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering " Harku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini L503 trassi
asukoha määrmaine" Nissi valla
territooriumi osas ning nõustuti Nissi valla üldplaneeringu
muutmisega vastavalt nimetatud teemaplaneeringule.

Teade korraldatud jäätmeveo
lepingu pikendamise kohta
AS Eesti Keskkonnateenused (varem AS Veolia Keskkonnateenused ja AS Cleanaway),
Nissi valla ja Kernu valla vahel
sõlmitud orraldatud jäätmeveo

lepingu kehtivust on pikendatud kuni jäätmevedaja leidmise
riigihanke menetluse lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui
31. oktoobrini 2014. a.
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Kilde Nissi Põhikooli
tänavustelt lõpetajatelt
Nüüd juba lõpetamegi oma
kõige pikemat kooliteed.
Alustasime 15kesi, kuid praeguseks on jäänud meid ainult
7. Sellepärast kutsumegi end
nädalapäevadeks.

Hannaliina on esmaspäev, mis
algab uniselt, kuid lõppeb hea
seltskonna keskel naeratusega.
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Mina kui teisipäev
upitan teisi jalule
ning juhatan neid
edasi.

Kolmapäevaks on
Elizavete kui nädala keskpaik, ta aitab oma naljade ja
särtsakusega meil
nädala üle elada.

Martin on meie neljapäev, mil oodatakse
nädalalõppu ja tehakse
viimaseid pingutusi, et
juba vabalt väljas ringi
joosta.

Triinu kui reede teeb
lõpu sellele raskele ja
pingutusi täis nädalale oma aktiivsuse ja
rõõmsa meelega.

Kaisa on alati kõigile
meeldiv laupäev ning
temaga on võimatu
kurb olla.
Pühapäevaks võib
nimetada Kristjanit, kes on vaikne
ja tagasihoidlik.
Nädalale perfektne lõpp.
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Kordaläinud huvitegevusaasta
Turba Gümnaasiumis
Ühel imelisel päikesepaistelisel hommikupoolikul mai lõpus kogunesid
Turba kooli staadionile piknikku pidama kõik need lapsed, kes käisid erinevates huviringides terve õppeaasta.
Kokku 88 last ja nende õpetajad. See
oli üks muljetavaldav seltskond aktiivseid lapsi piknikulinade ja -korvide, kübarate ja teiste kelmikate aksessuaaridega.
Sügisel panid 75 protsenti õpilastest end ringidesse kirja, kevadeks
oli ringiskäijaid 64 protsenti. See on
väga hea tulemus, sest kooliaasta on
pikk ja kevadväsimus hakkab viimasel

veerandil ikka kimbutama, aga koolitunnist ära jääda ei saa. Nõnda kannatabki ringitöö – ega huvi sellepärast
kao. Piknikul oli palju ühistegevusi
– lustakas teatevõistlus, ühislaul ja
ühine näitlemine. Suure huviga vaadati robootikaringi saavutusi ja rahvatantsu, kuulati muljeid Londoni
reisist ja söödi kunstiringi hõrgutisi. Kui sügisel suhtuti skeptiliselt
end paljudesse ringidesse kirjapannud lastesse, siis kevadel oli üllatus
suur kui selgus, et Frederik Kaasik
(2. klass) käis terve aasta kuues ringis ja sai kõikidelt juhendajatelt vaid

kiidusõnu. Väga mitmekülgne on ka
Saskia Sofia Eller (6. klass), kes lisaks aktiivsele osavõtule viiest kooli
huviringist, käib ka muusikakoolis.
Neljas klass üllatas sellega, et sügisel
valisid kõik endale huviala ja nii oli ka
kevadel – kõik lapsed olid piknikul.
Klassiväline töö annab lisaks omandatud teadmistele ja kogemustele ka
ühtekuuluvustunde, oskuse teiste
tegevuste ja loominguga arvestada ja
mõista, et me kõik oleme nii erinevad,
aga koos on mõnus. Julgem ja kindlam ka.

Valla lapsed
suurel võimlemispeol
Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimus
Pirital Tallinna XVI Võimlemispidu. Turba ja Nissi koolide õpilased
võtsid ka sellest toredast üritusest
osa. Nii ka minu tütar Karoliina.
Juba varakevadel alustasid nad
Turba Kultuurimajas Võimlemispeo kava õppimist, mis esmalt tundus väga väga raske, aga mida rohkem proove ja harjutamist, seda
kindlamalt lapsed end tundsid.
Proove sai tehtud tõesti palju, vahetult enne 1. juunit olid proovid

lausa kaks päeva järjest. Lapsed
olid nii tohutult tublid ja pidasid
väga ilusasti vastu. See esinemine
andis neile palju julgust, mõistmise, et ühtsuses peitub jõud, kuna
sama kavaga olid esinema tulnud ju
väga paljud erinevad koolid. Suured
suured tänud Turba Kultuurimaja
Annele ja õpetaja Piretile, kes meie
lastega seal vahval üritusel käisid.
Karoliina ema
Pille Merdikes
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Nissi valla rahvatantsijate kevadsuvi on olnud traditsiooniliselt tihe,
töökas ja meeleolukas.
Ehk polnud küll selle hooaja peaeesmärgi saavutamise lõpptulemus just
kiita, ei jää õnneks Nissi vald tantsupeol päris esindamata. Ehk siis: tuvi
jäigi katusele, aga varblane siiski
peos! Roosi tantsib-võimleb liikujate esireas.
Mul on väga hea meel, et rahvatantsijatena peole mittepääsemine ei
murdnud tantsijaid vaimselt: tantsitakse ja naerdakse endiselt koos.
Halvast mängust on võetud parim –
kogemus. Ja tundub, et see on naisi
pigem ühendanud – me pole enam
tõesti ainult paar korda nädalas koos
treenivad inimesed, vaid oleme hea
seltskond ja kohusetundlik meeskond.
Liikujatena osaleti ka Tallinna XVI

Võimlemispeol Pirita velotrekil. Pikaajaliste traditsioonidega üritus oli
ilmataadiga kenasti kokkuleppe saavutanud ning lisaks suurepärasele
peole said tantsijad–liikujad mõnusalt põlenud ninad ning väga rohkearvulise publiku.
Maikuu viimane päev oli meeleolukas ka memmedele. Turba ja
Riisipere tantsumemmed osalesid
traditsioonilisel Harjumaa Memme-taadi Lustipeol, mis sedakorda
toimus Kehras, imeliselt kaunis jõekäärus. Ja ka seal oli korraldajatel
õnnestunud ilmataat kenasti pehmeks rääkida, vaid pisuke sabin, noh
nii naljaviluks.
Tantsud läksid kenasti, oli tore tantsida ning teisi tantsijaid-lauljaid
kuulata-vaadata.

Sedakorda käis seal kogu Riisipere Kultuurimaja tantsijate-lauljate
kamp: 3 rühma rahvatantsijaid ja
lustilised lauljad.
Kui vaadata mööda hommikut rikkunud paduvihmast ja igati logisevast ajagraafikust, oli täitsa tore.
Tantsijad natuke “lavastasid” jooksvalt, aga tegelikult – kõik just nii pidigi olema, nagu välja kukkus!
Märksõnadeks sealt ehk veel: prooviplats wc ukse taga , mulgi puder,
kama ja hobuse s…
Nüüd aga – enamikule head suvepuhkust ja ehk kohtumiseni ikka
sügisel. Roosidele ilusat tantsupeoootust! Püüdke ilmataadiga selleks
õigeks piduajaks üks hää leping sõlmida!
Piret Kunts
tantsuõpetaja

Traditsiooniline on ka esinemine
Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis.

Rahvatantsijate
kevad-suvi
Turba Kultuurimaja noorte segarahvatantsurühma koosseisu kuuluvad Turba ja Nissi kooli õpilased.
Juhendaja on Piret Kunts. Hooajal
sai tublilt harjutatud tantse ja esinetud. Juunikuu algas toreda küllakutsega Ääsmäe Kooli perepeole, kus
lustiti üheskoos tantse sealsete kollektiividega. Mängiti mänge ja tehti
ühine piknikusöömine, mis lõppes
rõõmsatujulise kojusõiduga Ave ja
Siiri emaga. Bussis olid kõik ka seda
meelt, et soovitakse sügisel jätkata .
Turba jaanipeol on samuti võimalus
näha nende toredaid rahvatantse.
Heameel on märkida, et meie poisid Romet Kaljo ja Karl Georg Kuusemets osalevad suurel tantsupeol.
Juulikuus ootab Avet, Eglet, Rometit ja Karli ees reis Austriasse festivalile, mida toetas ka Nissi vald.
Ootame uusi tantsuhimulisi poisse, tüdrukuid liituma nende toreda
tantsurühmaga!
Rõõmu üheskoos tantsimisest!
Anne Kuusk, Turba Kultuurimaja
juhataja

Kastanid, pähklid ja tõrud.
Suur kevad on kätte jõudnud ja peagi
on algamas suvepuhkused. Koolisaatmispidugi juba peetud.
Kastanikrattide kevadpeol lavastati Kevadine lugu. Lapsed jutustasid
ühe natuke naljaka loo, kuidas loomad ja linnud koos väikese Pillega
kevadet ootavad. Lavastusse olid põimitud laulud, tantsud ja luuletused.
Lapsed olid väga tublid!
Päike oli meelitanud sinililled ja ülased õitsema kui Tõrutõnnid koos
vanematega Alema mõnusasse dendroparki kogunesid. Lapsed koos muusikaõpetaja Iviga esitasid lühikese
kontserdi, mis sobis kevadõhtusse

väga hästi. Lastevanemate teadmistepagasit suurendas Taavi Ehrpais
lühikese rabamatkaga orhideeliste
rajal. Pargis jätkus kilkeid ja naeru
mitmeks tunniks. Lapsevanemad katsid väga rikkaliku piknikulaua. Aitäh
neile selle eest! (kaasautor Tõrutõnnide õpetaja Sirje ).
Kõige nooremad, Pähklipõnnid, esinesid kevadpeol emadele ja vanaemadele, sest meie pidu jäi emadepäeva
lähedale. Olgugi, et laste vanus on
2-4 vahel, on nad väga tublid. Esineti
laulude, tantsu ja luuletustega. Koos
emade ja vanaemadega lauldi laulumängu Loom ja lind. Peo lõpus kinkisid lapsed emadele ja vanaemadele

lillekimbud.
13. mail toimus Kastanikrattide kooliminejatele kevadpiknik Russalus. Lapsed uurisid metsaelanike
tegemisi toimetusi Taavi Ehrpaisi
juhtimisel. Kehakinnituseks nauditi
lõkkel küpsetatud viinereid. Vanematel olid ilusasti kaunistatud juurvilja
näksid ja puuviljavardad, mis olid lastele üllatuseks. Lastele väga meeldis
see üritus ja me oleme lastevanematele väga tänulikud selle pikniku organiseerimise eest. Aitäh! (kaasautor
Kastanikrattide õpetaja Helve).
Huvitavad üritused olid ka Lõvi Leo
ja Mullimeistri külaskäigud. Lõvi

Leo rääkis turvalisest liiklemisest ja
mängis lastega foorimängu. Lõpetuseks tehti ühispilt. Mullimeistri
külaskäik oli lastele põnev ja muinasjutuline. Lastel oli mõistatamist ja jutuainet, kuidas neid mullidesse võluti.
Mai lõpus toimus Nissi Valla rahvajooks, kus meie lasteaialastel oli medalisadu. Innustab ju iga medal harjutama ja uut medalit võitma. Tänud
perekond Kaljuritele, kes on aastaid
rahvajooksu organiseerinud.
Huvitavaid üritusi jagus nii lastele
kui õpetajatele. Suveks kõigile huvitavaid ettevõtmisi ja päikselist ning
sooja suve!
Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia
vanemõpetaja

Laste rahvatantsurühm
tantsupeole
ja Austriasse
Tublisid
laululapsi
premeeriti
ekskursiooniga
Ühel ilusal maikuu päeval sõitis bussitäis tublisid Riisipere laululapsi
koos juhendajate ja õpetajatega Tallinnasse ekskursioonile. Bussireis
oli preemiaks Riisipere Laululaps
osalenud lastele, Riisipere Kultuurimaja lauluringi lastele ning Nissi
Põhikooli mudilaskoori lastele.

Esmalt tehti tutvust Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumiga, kus lapsed
tutvusid väljapanekuga, nägid ja
kuulsid vanaaegseid mehaanilisi
pille ning võtsid osa vahvast muusikateemalisest äraarvamismängust.
Seejärel ootas Kadrioru pargi Jaapani aed ja kuraator Elle Pent, kes
rääkis selles pargiosas valitsevatest
reeglitest ning salapärast. Toreda
päeva lõpetas piknik Kadrioru pargi
põliste puude all.
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Sõbrapäevast
emadepäevani
Turba lasteaias
Sõbrapäeva kommitegu
Proovisime noorema rühma lastega ise
komme teha. Õpetajaabi Ulvi oli abiks
küpsiste purustamisel ja rosinate-pähklite-marmelaadi tükkide lisamisel. Kokatädi Reelika oli sulatanud või, mille
lisasime kogu segule. Nüüd said väikesed
perenaised ja peremehed endale põlled
ette ja hakati segust komme veeretama.
Kõige lõpuks veeretati kommipalle kakao
sees. Valminud komme said lapsed jagada
kellega soovisid või ise ära süüa.
Robin Liami isa tõi lastele maiustamiseks
ka suure kotitäie poekomme. Aitäh kõigi
väikeste ja suurte maiustajate poolt!

Näitus-kontsert “Aastaring”
Seekordne kevadpidu oli läbilõige kogu aasta
jooksul tehtud kunstitöödest ja õpitud lauludest. Rühmade õpetajad valisid vähemalt
ühe töö igalt lapselt saali üles panemiseks.
Kõige väiksemate pidu oli üles ehitatud lavastuse vormis. Rong viis lapsi kõigepealt
metsa kohtuma jänese, lepatriinu, siili ja
oravaga. Oja kaldal said konnad tantsu lüüa
ja oligi aeg edasi sõita. Järgmise peatus oli
kodu oma kodulindude ja loomadega. Kodus
ootas ka ema, keda tervitati laulu ja luuletusega. Seejärel panid lapsed oma emmedele
kaela paela otsa lükitud pärlid ja kinkisid
väikesed paberist lillekorvid.
Priidu isa oli toonud maitsvaid õunu, mida
peale pidu saime koos emadega ja teiste pereliikmetega maiustada. Aitäh!
Vanema ja keskmise rühma lapsed esitasid
laule ja luuletusi värvilisest sügisest, kodust,
emakeele ilust, kevadest ja emadest. Lustlik
pidu lõppes ühises tantsuringis oma kallite
emadega.

Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia
pedagoog-metoodik
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Lehetu külaseltsi tegemistest
Vabariigi aastapäev külalisega
Vabariigi aastapäeval on meil külas käinud vallavanemad Peedo ja Heiki. Samuti kaitseliitlane Raik ja memmede rahvatantsu kollektiiv.
Toimunud on ühine väljasõit Paldiski 1. Jalaväebrigaadi.
Seekord oli meie rühma Lauraliisi isa lahkelt
nõus meile külla tulema ja oma tööst rääkima. Isa Angel, auastmelt vanemveebel, saabus
meile külla lennuväe paraadmundris ja rääkis
oma konkreetsetest tööülesannetest. Selgus, et
palju on vaja õppida, et nii vastutusrikast tööd
lennuväes teha. Hea töö eest on teda autasustatud ordenitega. Angel on käinud ka Afganistanis missioonidel kahel korral. Lauraliisi isa
kutsus meid järgmiseks vabariigi aastapäevaks
Ämarisse oma tööülesannte täitmist vaatama.

Emakeelepäev luuletustega
Emakeele ilu tõime seekord välja luuletuste
lugemisega. Meie etteasteid palusime kuulama noore luuletaja Stiina Preesi. Rühmad
said eelnevalt ülesandeks õppida nende vanusele vastavad kolm luuletust. Ürituse avasime lauluga “Keeled”, mis on ju ka luuletus,
millele lisatud meloodia.
Lapsed said teada, et luuletusi võib olla lutikast kevadeni. Stiina alustas luuletuste kirjutamist 10 aastaselt. Ta luges meilegi oma
esimese luuletuse millimallikast. Noore luuletaja luuletus on kirjas teise noore autori A.
Rassi raamatus “Kasuisa”. Stiinal on luuetusi
üleval ka e-portaalis huvilistele lugemiseks.

Lihavõttehommik
Päiksepaisteline lihavõttehommik
oli äratanud noorema rühma “perenaised” ja “peremehed” tibudele,
kanadele ja kukkedele teri jagama.
Keskmise rühma lapsed lavastasid
laulu “Värvilised munad”. Vanema
rühma lapsed Berit ja Remo naerutasid lapsi oma naljanäidendiga.
Suuremad lapsed said võistelda
muna kandmises ja veeretamises.
Seejärel lõid lõbusa tantsuloo järgi
kõik “jänesed”tantsu. Peo lõpuks
võis lastele ette lugeda saabunud
kirja lihavõttejäneselt, sest ümbriku
peal oli nõue: lugeda ette peo lõpus.
Kiri teatas lastele, et igas rühmas on
peidus munad, mida lapsed peavad
ise üles leidma.

Tervitused Lehetust!
Vahepeal on talv otsa saanud
ja päike on suve iga päevaga
lähemale toonud ning meie
külaseltsis on olnud tegus
talv-kevad.
24.02.2014 kogunesime varahommikul küla lipumasti
juurde, et koos tähistada meie
väärikas vanuses Vabariigi sünnipäeva. Heiskasime
lipu üheskoos hümni lauldes,
maiustasime veidi söödavat
ja joodavat. Tore, et meie külas on noori -vanu, kes sellisel
varajasel kellaajal olid meiega
koos ja tähistasid.
06.03.2014 oli maja siginatsaginat taas täis ja vastlapäevaks kõik valmis. Ainult lumega jäime veidi jänni - vähe
oli teist. Sellest hoolimata sai
vajalik linapikkus siiski sõidetud. Lapsed meisterdasid endale kelgud ja saanisõit toimus
õues mänguväljaku liumäel.
Mängisime veel erinevaid
mänge ja toas ootasid meid
maitsvad pannkoogid kohupiima-vahukoore-moosiga
ning jõime maitsvat teed.
19.04.2014 Värvisime lastega
mune ja rääkisime ülestõusmispüha
traditsioonidest.
Saali jaotasime erinevateks
aladeks. Meistedamisala, kus
iga laps meisterdas endale
munakorvi ja kaunistas selle
õuest leitud looduslike vahenditega. Värvimisalas värvis iga
laps endale neli muna. Viimistlusalas oli võimalik teha
lõppviimistlus ja koju minna
ilusa korviga, kus olid kirevad
ja ilusaks kaunistatud munad.
2013.a. sügisel kirjutasime
KOPi projekti ja saime posi-

tiivse vastuse. Kohaliku Omaalgatus Programmist taotlesime rahastust Teeme Ära
talgupäevale ja Raudmehe
Rännak 2014 korraldamisele.
03.05.2014 Talgupäeva hommik algas kell 10.00. Majade
ümber kogunenud talgulised olid rõõmsameelsed ja
töötahet täis. Tegevust jagus
kõigile, kes hoolivad, et nende
kodukoha ümbrus oleks puhtam ja turvalisem. Külaseltsi
maja õueala riisusid ja koristasid meie külalapsed. Projekti raames rentisime suure
prügikonteineri ja väikeveoki,
mis tegi töö palju ladusamaks.
Väikeveok transportis majade
juurde kogutud prügi konteinerisse, ohtlikud jäätmed
kogumisautosse ja vanad rehvid kogumispunkti. Päev oli
tõeliselt tegus. Tublidele talgulistele pakuti Mängumuru
poolt väga head hernesuppi ja
magustoitu. Õhtuks kogunesid seltsi hoovi vahvad nõiad
ja koos pidasime ühe toreda
nõiapeo. Mängimist ja nõidumist oli küllaga. Grillitud
vorstid-viinerid kadusid kui
nõiaväel ning selgusid ka seltskonna parimad nõiad.
10.05.-11.05.2014
Toimus
Raudmeherännak 2014, kus
osalesid kahes vanusegrupis
noormehed - 10-14a osalesid
rohelisel rajal ja 15-18a osalesid punasel rajal. Vanema
vanusegrupi noormehed kogunesid meie külaseltsi majja
10.05 kell 17.00, et kinnitada
keha, vahetada esmaseid muljeid ja siis sõitsime punase raja
starti. Varbola linnuse juures
said osalejad kaardid, kuhu
oli vaja märkida rajakoordi-

"Ma ise ilutegija..."
On juba teada tõde, et Naisseltsi on koondunud valla
aktiivsed naised. Hea meel on
tõdeda, et oleme oma tegevusega jäänud inimestele silma
- järjest rohkem kutsutakse
meid appi erinevate ürituste
kaaskorraldajaiks või muul
moel õlga alla panema ning
häid mõtteid jagama. Naisseltsil on rida ettevõtmisi ja
üritusi, mida korraldatakse
seltsi loomisest peale, kuid on
ka ühekordseid ettevõtmisi.

naadid ning seejärel rännak
võiski alata. Noormehed tulid
Varbola linnuse juurest Nissi koguduse leerimajja, kus
oli puhkeala. Järgmise päeva
start oli varahommikul ja vaja
oli läbida taas kontrollpunktid, täita erinevaid ülesandeid
ja finish oli Lehetu Külaseltsi
majas. Noorema vanusegrupi rohelise raja start oli 11.05
kell 10.00 Nissi koguduse leerimajas. Noormeestel oli vaja
läbida kaardile märgitud kontrollpunktid ja nendes täita erinevaid ülesandeid ning finish
oli sammuti meie majas. Kõik
osalejad läbisid rännaku edukalt ja kogu meeskond, kes oli
selle projekti käigus kaasatud
tegevusse, olid väga tublid ja
koostöö sujus täiuslikult. Suurimad tänud kõigile, kes osalesid selles mahukas projektis.
18.05.2014 korraldasime väikese emadepäeva kontserdi,
kus autasustati Raudmehe
Rännaku võitjaid. Vanema
vanusegrupi karika sai endale
rännaku veteran osaleja Daniel Rei ja noorema vanusegrupi karika omanikuks sai Nissi
poiss Oliver Tamm. Tähistasime kõikide osavõtjate edukat osavõttu kohvi ja koogiga.
Meie koosviibimisel lugesid
luuletusi Lehetu tüdrukud ja
äramärkimist on väärt see, et
luuletused kirjutasid tüdrukud ise pühendusega emadele.
Sellised tegusad tegemised siis
meie külas. Tänan kõiki-kõiki, kes on olnud nendes ettevõtmistes aktiivsed osavõtjad
ja ilusat, sooja, rõõmsat suve
meile kõigile.
Irina Aboltõn
Lehetu Külaselts

ehk kokkuvõte Naisseltsi
tegemistest 2013. aastal.

Lühidalt panen siis kirja, millega "hakkama saime".
Kevadeti, nagu ikka, korraldame või osaleme heakorratalgutel. 2013. a. sai taas kord
ette võetud Nissi Maarja kiriku pargi korrastamine.
Samuti kevadel, maikuus, on
ka Naisseltsi sünnipäev. Seekord tähistasime seda koos
kogukonnaga ja aitasime korraldada Nissi valla kevadpidu. Pidu sai kokku pandud

väikese laulu- ja tantsupeona.
Esinesid valla erinevad lauluja tantsukollektiivid.
Augustikuus sai teoks järjekorras juba kuues "Lõikuskuu Kirbuturg". Ilmataadiga vedas ja ostjaid/müüjaid
oli ka parasjagu. Kõigi nende
aastate vältel on kirbuturu
tõmbenumbriks olnud õnneloos. Õnneloosi auhinnad on
muretsetud ja valmistatud
Naisseltsi naiste suure hoole
ja armastusega. Iga loos või-
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Maikuine teatrigalerii
Maikuus oli Turba Kultuurimaja täielikult teatrimaja. 3.
mail toimus esietendus täissaalile. Mängiti kaasaegset
lugu "Kuus klassi haridust".
Näitlejad olid Miina Frank,
Heidi Kuningas, Angel Lootus
ja Jaak Vackermann. Lavastajaks Anne Kuusk. Seekordne
lugu oli teksti pikkuse poolest

krõbe, aga näitlejad said väga
hästi hakkama. Publik nautis
ja naeris rohkem, kui me lootsime. Hea tunne oli kui kummardused tehtud said. Publik
plaksutas, näitlejatele toodi
lilli.
Tänaseni uuritakse, millal
etendust uuesti näha saab.

Kel etendus sootuks nägemata jäi, kes teistkordselt tükki
näha sooviks. Turba Kultuurimaja laval mängime „Kuut
klassi haridust“ uuesti reedel 17.oktoobril kell 20.00.
19. oktoobril läheme Harjumaa Külateatrite festivalile
Kehrasse.

Otto Tief - mees tuulte pöörises
Peeter Krall

Saksa okupatsiooni
haardes

1. juulil 1941 Eesti piiri ületanud Saksa okupatsiooniväed
hõivasid 28. augustil Tallinna ja Paldiski ning 1. septembril Haapsalu ja Virtsu,
viies seega lõpule kogu Eesti
mandriosa puhastamise Punaarmeest. Otto Tief naases
perega tagasi Jaanikale ning
asus oma kodu taaskorrastama. Tänu eelnevalt rakendatud meetmetele olid nii
liikumatu kui ka liikuv vara
valdavalt alles ja omal kohal.
Tööd leidis Otto Tallinnas
Maapangas, kus ta kogu saksa
okupatsiooni vältel teenis juriskonsultina.
Otto Tief ei olnud okupatsioonivõimudega kuigi soojades
suhetes, Viimaste aastakümnete poliitiline kaos oli ta
muutnud ettevaatlikuks kõige
uue suhtes, riigitöö andis aga
stabiilse sissetuleku ja kodune
talutöö hingerahu ning selle
viljaks oli ka 1943. aastal perre
sündinud noorim tütar Tiiu.

Maikuus
toimus meie
laste näitemänguringide
teatriõhtu, kus
mängiti üksteisele rõõmsalt
õpitud lugusid
ning sõime hooajalõpu tordi.

Kuu lõppes omakandi näitemängu esietendusega täissaalile. Mängiti Kaja Rästase
lavastatud toredaid lühinäitemänge Nissi valla harrastajate esituses. Humoorikad, kuid üksteisest erinevad
kolm pala viisid publiku kord
koolipingist teeneka advokaadi töötuppa, kord aga kangete
Eesti sõjaveteranide heietuste
juurest kuumavereliste itaallaste armuvalu keskele.

Ometi ei olnud seda rahu Tiefidele kauaks määratud. Sõjas
oli toimunud oluline murrand
ning rinne lähenes taas Eesti
piiridele. Olukorras, kus saksamaa võidulootus oli juba
lõplikult haihtunud, tekkis
Eesti poliitilisel intelligentsil
taas õhkõrn lootus Eesti iseseisvuse taastamiseks. Just
nimelt taastamiseks järjepidevuse alusel, sest 1941. aasta
võimuvahetusele vaadati tagasi kui kummituslikule unenäole. Eestis juba tegutsema
asunud põrandaaluste vastupanugruppide toel jõuti otsuseni luua vastupanu juhtiv ja
koordineeri keskus, mille nimek sai Eesti Rahvuskomitee.
Põrandaaluse rahvuskomitee
sünniajaks peetakse 23. märtsi
1944, mil ühisel kokkutulnud
koosolekul fikseeriti ERK eesmärgid, koosseis ja juhtkond.
ERK esimeheks valiti Kaarel
Liidak ja sekretäriks Juhan
Reigo. Et luua Komiteele eru-

Meie laval on teatrit tehtud
enne sõda ja peale sõda, mängitakse täna ja saja aasta pärast ka!
Toredaid teatrielamusi Turba
Kultuurimajas oma näitlejatelt ja külateatritelt!

dab. Õnneloosi peaauhind
on igal aastal olnud väikese
„kiiksuga“, nii ka seekord – 3
kg värsket lesta!
Kirbuturust saadud tuluga
toetasime sel korral Turba
Gümnaasiumi kooliõpilaste
teatrikülastust ja Nissi Põhikooli õpilastele korraldatud
harivat ja õpetlikku esmaabikoolitust, mille läbiviijaks oli
tuntud meedik ja kiirabiarst
Mare Liiger.
Lõikuskuul avasime koos
valla, maaomaniku ja teiste
asjaosalistega Turbas laste-

le uue mänguväljaku. Selle
saamislugu on algusest lõpuni heategevust täis: Naisselts
panustas mänguväljaku rajamisse (projekti), maatüki,
millele mänguväljak rajati,
andis tasuta kasutamiseks
Kaido Katalsepp ja rahaliselt toetas seda Lääne-Harju
Koostöökogu (LEADER-tegevusgrupp) ja Nissi vald.
Lõppkokkuvõttes võitsid kõik
valla elanikud, eelkõige aga
lapsed.
Novembrikuus „märkasime“
jälle! Kokku saime Riisipere
kultuurimajas, kus koos val-

larahavaga nautisime kohtumisõhtut tuntud muusiku,
kitarristi ja õpetaja Robert
Jürjendaliga. See on üks Naisseltsi loomisest alguse saanud
üritus „Märka koduvalla
inimest", mida me ise nimetame juba „sarjaks“. Toimus
see ju juba 11-ndat korda!
Talvel võtsid Naisseltsi naised
osa Riisipere lasteaia heategevuslikust laadast, osaledes
mitmetes erinevates töötubades juhendajatena.
Jõuluajal, nii nagu mitmelgi
eelneval aastal, käisime ka
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Otto Tief. Foto dateerimata
(umbes 1940)

seekord Munalaskme hooldekodus. Koos laulsime jõululaule, ajasime muidu juttu
ja maiustasime kaasatoodud
pirukate ja piparkookidega.
Aasta lõpus korraldasime,
nüüd juba teist korda, „Kapituulutuse", mis toimus Turba kutuurimajas. Võimalus oli
enne suuri aastalõpu pidustusi uuendada/täiendada oma
garderoobi.
Aastavahetuse peod Turba
kultuurimajas on üle valla
teada, tuntud ja oodatud. Seekordsel peol olid ülesastuja-

deeritud ja usaldusväärset
juhtkonda, asuti koheselt selle liikmeskonda moodustama
teatud ja tuntud ning võimekatest isikutest. Kõigepealt
koopteeriti Rahvuskomitesse
mitu välisliiget (Rei, Laretei,
Varma, Neuhaus ja Laid), seejärel kutsuti eestist veel lisaks
Otto Tief ja Richard Övel.
Tief, kes oli viimased kümme
aastat poliitilisest tegevusest
hoidunud, ei saanud kutsele vastata keeldumisega. Ei
saanud, sest see oleks olnud
sellele mehele loomuvastane.
Kuigi ise ambitsioonidetu, oli
ta alati olemas nii Eesti riigi
kui ka kaasinimeste jaoks, kui
tema abi vajati.
Järgnevalt peeti ERK koosolekuid valdavalt Otto Tiefi
tööruumes
Maapanga hoones Sakala tänaval.
15. või 16. augustil toimunud
koosolekul valiti Rahvuskomitee esimeheks juba Otto
Tief. Järgneval, 25. augusti
koosolekul teatas Tief, et on
ühendust võtnud endise peaministri prof Uluotsaga, kes
on loodavasse Eesti Vabariigi
valitsusse valinud kümme liiget, kelle nimesid oli tol hetkel
veel nende julgeoleku huvides
vara avalikustada. Otto Tiefile oli ta ülesandeks teinud
asjassepuutuvate
isikutega
personaalselt vestelda, et neilt
määramiseks isiklik nõusolek
saada. Eesmärk oli suur ja õilis
– loodeti taas leida ja ära kasutada hetke suurriikide vahelises võimuvaakumis, nagu see
oli õnnestunud juba esimesel
korral Eesti Vabariigi väljakuulutamisel.
Raske on spekuleerida teemal,
kuivõrd pidas Rahvuskomitee
reaalseks oma relvajõudude
loomist ja sobival hetkel nende kasutamist. ERK oli oma
korraldustes kutsunud eestlasi üles rindel koos sakslastega
nõukogude vägede vastu võitlema. Kui aga sakslased alustasid korrapärast taandumist,
veenduti peagi edasise ainult
oma jõududega organiseeritud vastupanu mõttetusele.
Sakslased ei olnud kuni lahkumishetkeni nõus lahingvarustust loovutama ja Rootsist
kui neutraalsest riigist oli relvi
saada võimatu. Üksikuid entusiastlikke löögirühmi (nagu
„Pitka poisid“) küll tekkis kuid
organiseeritud tegevuse jaoks
ei olnud see kuigi arvestatav
jõud. Helmut Maandi kirjutab, et „Tief püüdis Pitkaga
ühendusse astuda, et üheskoos tegutseda , kuid see ei läinud tal korda...“
Nii ei olnud ERK eesmärgiks
ka mitte tegutseva valitsuse
moodustamine, vaid Eesti iseseisvuse taastamise väljakuulutamise kaudu de fakto taga-

te seas ka Naisseltsi naised.
Teemaks oli " Nagu kõlaks
tuttavalt". Valisime oma etteasteks "Kuldsed lindid" ja laulu "Miniseelik". Kogu üritus
saab teoks tänu toetajatele
ja sponsoritele, millesse oma
panuse andis ka Naisselts.
Lisaks kõigele eeltoodule toetasime Turba Gümnaasiumi I
klassi minevaid õpilasi koolikottidega ja valla hariduasasutuste kaudu lapsi Crocsi
jalanõudega.
Meie „naiskond“ on väike, aga
tegemisi aasta lõpuks on kok-

da Eesti Vabariigi säilumine
rahvusvahelise õiguse alusel
de jure. Loodav valitsus pidi
iseseisvuse eestis avalikult sobival hetkel välja kuulutama
ning sellest ka dokumentaalsed märgid maha jätma. Edasi
olnuks reaalne selle valitsuse
tegevus järjepidevuse hoidjana juba emigratsioonis. Otto
Tief korraldas oma perekonna
emigreerumise Rootsi ning jäi
ise Eestisse kavatsusega neile
oma ülesande täitmise järel
peatselt järgneda. Ometi lahutas mehe otsus peaministri
amet vastu võtta ta oma perest
igaveseks.
18. septembril määras peaminister raskesti haige ja ise
haiglas ravil viibiv J. Uluots
oma dekreediga ametisse
Eesti Vabariigi valitsuse eesotsas peaministri asetäitja ja
siseminister Otto Tiefiga ning
avalikustas selles dekreedis ka
ülejäänud valitsuse koosseisu.
Valitsuse nimetamiseks teavitati koheselt ka võtmeisikuid
välismaal: saadik Stockholmis
H. Laretei telegrafeeris valitsuse moodustamisest saadik A. Tormale Londonis, kes
sellest omakoda informeeris
peakonsulit New Yorgis J. Kaivu. Saadik Laretei informeeris
valitsuse moodustamisest ka
Stockholmis resideeruvaid välisriikide saatkondi ja ajakirjandust. Saadik Torma informeeris sellest ametlikult Briti
välisministeeriumi.
20. septembril lahkus paminister J Uluots Eestist Rootsi. Samal päeval O. Tiefi poolt
Maapangas kokku kutsutud
koosolekul otsustas loodud
valitsus tegevuse asuda ning
teha see teatavaks vastava
„Riigi Teataja“ trükkimise
ja levitamisega. Koosolekule
hilinemisega jõudnud Johan
Holberg, kes loodud valitsuses
oli saanud sõjaministri ülesanded, loobus ootamatult tehtud
provokatsioonilise avaldusega oma ametikohast ja lahkus
samas koosolekult. Kuna Otto
Tiefil olid piiramatud volitused J. Uluotsalt, otsustas ta
uue kandidatuuri leidmiseni
ka sõjaministri kohustused
enda peale võtta.valitsuse liikemd pidasid seda lahendust
otstarbekaks, seal samas muudeti vastavad käskkirjad ja anti
need ERK trükikotta.
Samas koostati ka trükitult
avaldamiseks valitsuse deklaratsioon, millega informeeriti avalikkust valitsuse tegevusseastumisest, Eesti rahva
kuulumisest Läänemaailma,
okupatsiooni ülekohtust jne.
Deklaratsioonis teatati, et
valitsus jätkab võitlust Eesti iseseisvuse taastamiseks.
(Järgneb)

ku saanud päris palju.
Püüame ka sellel aastal midagi põnevat pakkuda!
Kohtumiseni! Või õigemini kohtumisteni!
Anu Parts

8 reklaam ja teated
Uued valla
kodanikud:
Aprillis:
Aleksei Trofimov
(Turba)
Kertu Sõmerik
(Turba)
Minny Kruusemaa
(Lehetu)
Mais:
Stella Pajumaa (Turba)
Juunis:
Artur Batšinski
(Riisipere)

Meie hulgast
on lahkunud:
Aprillis:
Ilmar Kuusemets (Turba)
Veiko Tori (Riisipere)
Mais:
Kalev Ott (Ellamaa)
Valdur Kaldoja (Madila)
Maarja Simovart (Jaanika)
Sergei Safronov (Riisipere)
Erik-Bertolf Üksik (Riisipere)
Juunis:
Edgar Vederik (Turba)
August Kuusemäe (Turba)
Elma Tamm (Turba)

Kuulutused
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215
e-post info@est-land.ee
-----------------------------Tänavakivide paigaldus,
kaeve- ja planeerimistööd ratas-kopplaaduriga, muru niitmine.
Tellimine: Veiko Tuurmaa +372 5811 8322
www.tuurmaa.ee

Ajaleht "Teataja"

Õnnitleme!
Mais:
91 Alide Ralko Turbast
85 Õie Sirk Turbast
85 Erich Allesfeldt Riisiperest
85 Erich Hiiemäe Kivitammist
80 Leila Kaljuvee Turbast
80 Lidia Ilmuradova
Riisiperest
80 Helmut Aavik Turbast
75 Õilme Pugero Turbast
75 Aasa Källo Ürjaste külast
70 Liia Papp Ürjastest
70 Anne Elmik Jaanika külast
70 Mare Tedremaa Riisiperest
Juunis:
98 Alide Tuisk Turbast
92 Linda Arro Lehetu külast
85 Jekaterina Sidron
Riisiperest
85 Helju Kristlieb Siimikast
85 Erna Männik Jaanika
külast
85 Leida Vendla Ürjaste külast
80 Saima Türnpuu Riisiperest
80 Meinhard Viitamees
Riisiperest
80 Lembit Türnpuu Riisiperest
75 Malle Lääne Turbast
75 Taimi Maidra Turbast
75 Elvi Ülevaino Turbast
75 Jaan Oruste Lepastestst
70 Ene-Mall Hansson
Munalaskmest
Juulis:
92 Ester Vesiloo Turbast
90 Valdek Martinson Turbast
85 Linda Avik Nurmest
85 Aino Trei Turbast
80 Milvi Roosleht Riisiperest
80 Anna Olesk Riisiperest
75 Enn Sinioja Turbast
75 Ivan Saveljev Turbast
70 Tiiu Maiste Riisiperest
70 Peeter Müürsepp
Tabara külast
70 Teet Tätte Turbast

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee

Teataja 3/2014

Rikkaliku auhinnafondiga kodu- ja
aiakonkurss Kodu Kauniks 2014
ootab uusi osalejaid!
Juba 14. aastat korraldab Eesti suurim kuukiri
Kodu & Aed silmapaistvate kodude ja väärikate aedade
konkurssi Kodu Kauniks. Sel aastal ootab osalejaid varasemast veelgi enam preemiaid ning kopsakam auhinnafond, kingituse saavad ka kõik osalejad! Toimetus ootab
aiakategooria kandidaate 28. juuliks, kodukategoorias
1. septembriks.
Kuidas kandideerida võistlusele Kodu Kauniks 2014?
•

Võistlusel osalemiseks saada vähemalt viis fotot oma kodust või aiast, grilli- või puhkealast, väliköögist, mängunurgast või heast ideest e-posti aadressile kodukauniks@meediagrupp.ee, (edastada võid ka piltide allalaadimislingi) või
paberkandjal ajakirja Kodu & Aed aadressile Sakala 18, Tallinn 10141, lisades märksõnaks „Kodu Kauniks“.

•

Lisa fotodele tutvustav kaaskiri, kus tutvustad oma peret, kodu ja/või aeda. Ära unusta aadressi, meiliaadressi ning
telefoninumbrit!

•

Aiavaldkonnas on kandideerimise tähtaeg 28. juuli, koduvaldkonnas 1. september.

•

Lisaküsimuste korral helista toimetuse telefonil 6676080 või saada kiri kodukauniks@meediagrupp.ee. Kodu Kauniks konkursi käiguga saad kursis olla Facebookis, www.facebook.com/kodukauniks ning võistluse reglemendiga
tutvuda veebilehel
www.kodu-aed.ee.

Lisainfo: Piret Veigel, Kodu & Aia peatoimetaja, 66 76 084, pire.veigel@meediagrupp.ee
Inger Saar, Kodu & Aed turundusjuht, 66 76 080, inger.saar@meediagrupp.ee

