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Nissi valla ajaleht

loe lk.2

Oodatakse ettepanekuid Nissi valla kaunite kodude konkursile
ja Valla Aastapreemia kandidaatidele.

loe lk.3

Hajaasustuse programm 2015 on taotluste esitamiseks avatud
2. aprillist kuni 2. juunini

10.kl. astumiseks võetakse dokumente vastu
ja samas toimub ka vestlus:
15.- 26. juunini ning 03.-28.augustini kella 09.00 -15.00

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis
piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. J

loe lk.7

Kaasa võtta:
• põhikooli lõputunnistus
• 9.kl. klassitunnistus

Võtame vastu õpilasi ka 10. klassi mittestatsionaarsesse õppevormi (endise nimetusega õhtukool). Mittestatsionaarses
õppevormis toimub õppetöö kahel päeval nädalas (teisipäev
ja neljapäev 9.00-16.10).Dokumentide vastuvõtt kuni 26. juunini ja 03..-28. augustini.

Seoses muutustega töötajate koosseisus on vähesel määral
muutunud Turba Perearstikeskuse töökorraldus ja lisandunud
uusi teenuseid.

Nissi Trollides veedetud aastad õpetasid
mulle, et ka väikeses maakohas saab
muusikat teha tipptasemel – peab olema
lihtsalt veidi annet ja sellised fantastilised õpetajad nagu Tõnu ja Andi. Trollid
andsid mulle palju sõpru, teadmisi svingmuusikast, aga ka verd, higi ja pisaraid
ehk rasket tööd, mis tänaseks on rohkem
kui mitmekordselt ära tasunud. Ja ükskord Andi rääkis loo, kuidas ta Venemaa
tuuri ajal triikraua peal kala praadis –
lava taga sai alati palju nalja.

• isikut tõendav dokument
• tervisekaart
• 1 dokumendifoto

Kaasa võtta:
• põhikooli lõputunnistus

• isikut tõendav dokument

Nissi Trollid 20

Andero Nimmer
Inimesed ikka otsivad ja leiavad võimalusi, et kuhugi
kuuluda. Ma ei ole väikesest peale kuuluvustunnet
igatsema pidanud, sest mul on alati olnud üks ''salajane
selts'', kuhu ennast mõne kurvema nädalapooliku eest
muusikasse mässides peita olen saanud. Mitmed minu
senise elu kaalukamad valikud ja otsused on lähtunud
just sellest samast Trollide pisimaailmast, ajendatult
sealsetest kallitest inimestest. Samuti toetuvad ka kõik
senised saavutused, rõõmud ja kogemused suures osas
Nissi Trollides õpitule. On olnud au esindada oma
kodukohta niivõrd palju ilu ja loomingulisust pakkuva
kunstirakenduse läbi.
Sander Roosimägi
Minu jaoks tähendab Nissi Trollid kõige algust. Suur osa neid häid
asju, mis minu elus praegu on, on tulnud kas otseselt või kaudselt läbi
muusika. Kui mu vanemad ei oleks mind kooli saates ka Nissi Trollidesse pilli õppima suunanud, oleks mu elu tõenäoliselt hoopis teistsugune. Teeksin teisi asju ning minu ümber oleksid hoopis teistsugused
inimesed. Arvan, et ka ma ise oleksin teistsugune inimene. Muusika on
mind vorminud selliseks, nagu ma olen. Selle metamorfoosi algatamise eest võlgnen suure tänu Nissi Trollidele!
Karin Järvi (Karutoom)

lid aastal

Nissi Troo

1995

"Nissi Trollid" sümboliseerib minule üht
eluetappi - algust, retke maailma, kus on
lõpmatult palju huvitavat ja avastamist
ootavaid teadmisi, kogemusi ja seiklusi.
Kollektiiv on avanud nii ukse kui minu
südame pillimängu ja puhkpillimuusikasse. Andnud tõuke muusikaõpinguiks ning
äratanud huvi orkestriga tegelemiseks.
Kindlasti andnud midagi sellist, mida ei
saa sõnadega väljendada - midagi imelist
ja väärtuslikku kogu eluks.
Kersti Heinsaar
Vaata Nissi Trollide pildigaleriid ja
Tõnu Sal-Salleri meenutusi lk 6
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Kiirabi,
pääste,
politsei

Nissi Valla
Nissi Valla
kaunis kodu aastapreemia

Hea lugeja

Käes on jälle kevad ja teemaks heakord

Ootame ettepanekuid
Nissi valla kaunite
kodude konkursile

Selleks, et ka alanud kevadel saaks
kõik korda ja meil kõigil oleks siin
hea ja ilus elada, kutsume kõiki vallainimesi, ühistuid, seltse ja muidu
toredaid inimesi üle vaatama oma
koduaiad ja ümbruskonna ning
vajadusel teha seal heakorrastus
töid. Eelnevate aastate kokkuvõtteks võib öelda, et lühikese ajaga on
suudetud palju korda saata.

Traditsiooniliselt märgitakse Jaanipäeval ära Nissi valla
kaunimad kodud. Kaunimate
kodude omanikke autasustatakse valla tänukirja ja valla
lipu värvides mastivimpliga.
Lisaks kaunitele kodudele
soovivad vallavolikogu ja vallavalitsus ära märkida ühe ilusa ja enim silmarõõmu pakkuva ettevõtte.

Nissi Vallavolikogu heakorrakomisjoni tänab vallaelanikke ja
teisi asjasse puutuvaid inimesi,
kes on nendele tegevustele õla alla
pannud. Et meil ka edaspidi oleks
kõigil siin hea elada, siis hoolime
nii koduümbrusest kui koduvallast ning panustame selle puhtana
hoidmisse. See on järjepidevus, mis
kestab põlvest põlve ja on eeskujuks meie lastele.

Ootame ettepanekuid Nissi
valla kaunite kodude ja ettevõtete autasustamiseks valla
tänukirjaga hiljemalt 15. mail
vallavalitsuse e-posti aadressile nissi@nissi.ee või paberkandjal vallakantseleisse. ■

Heakorrakomisjon jätkab endiselt
maaomanikele nende kohustuste
meeldetuletamist ja tähelepanu
juhtimist hooletusse jäetud kinnistute korda tegemiseks, pakkudes
neile nõu ja abi kontakide leidmisel, kui oma jõud enam kinnistust
üle ei käi.
Nissi Vallavolikogu
heakorrakomisjon

Teade Nissi kalmistu kohta
03. mail tuuakse Nissi kalmistu
taha olevale platsile liiva.

Nissi valla aastapreemia kandidaatide esitamise tähtaeg
on 27. aprill
Vabas vormis ettepanekus
tuleb esitada aastapreemia
kandidaadiks esitamise üksikasjalik põhjendus, lisada võib
fotosid ja muid selgitavaid materjale.
Ettepanek tuleb saata vallakantseleisse (Nissi tee 53c,
Riisipere, 76202 Harju maakond) või e-posti aadressile
nissi@nissi.ee hiljemalt 27.
aprillil
Aastapreemia
taotlused vaatab läbi ja aastapreemiad määrab vallavolikogu maikuu istungil.
Vald tunnustab ja tänab parimaid kohaliku elu edendajaid
valla
aastapreemiaga alates 1997. aastast.
Aastapreemia
määratakse isikule, kollektiivile või organisatsioonile silmapaistvate saavutuste või
sügavamat tähendust omavate teenete eest, millega on elavdatud vallaelu ja/
või toodud vallale tunnustust. Lisaks on volikogul õigus
määrata
aastapreemia valla noorele (kuni 26aastasele isikule) või noorte
kollektiivile. ■

112

kõikjal Euroopas
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112
kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.
Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele
lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning
kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja
milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112
harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110
helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Number 110
kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle
kasutus on jõudnud miinimumini. ■

Neljapäeval, 23. aprillil toimub traditsiooniline

Jüriöö jooks.

Ootame 6-liikmelisi võistkondi end 20. aprilliks
registreerima aadressil huvijuht@nissikool.ee
Võistluse avamine kell 18.45 Nissi kooli õuel,
jooksu start kell 19.00.

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
9. veebruar
Väljastati kasutusluba elamule,
asukohaga Ürjaste küla, Lalli ja
elamule, asukohaga Riisipere
alevik, Kase tn 6;
otsustati sulgeda Riisipere Lasteaed ajutisel personali puhkuse
ajaks 1.–31. juulini 2015. a;
otsustati maksta lasteaiatoetust
neljale taotlejale kogusummas
478,53 eurot, ravimitoetust
neljale taotlejale kogusummas
180,77 eurot, abivahenditoetust
ühele taotlejale 27,25 eurot,
koolitoetust ühele taotlejale
õpilaskodu üüri tasumiseks
100% ulatuses; erakorralist toetust kahele taotlejale kogusummas 92,50 eurot; ühele taotlejale erakorralise toetuse ja ühele
taotlejale gümnaasiumitoetuse
maksmisest keelduti;
seati hooldus ühele raske puudega isikule ning määrati tema
hooldajale hooldajatoetus;
suunati üks taotleja koduteenusele;

suunati üks vallavalitsuse eestkostetav isik ööpäevaringsele
hooldusteenusele ja määrati talle hooldekodutoetus;
määrati tugiisik ühele perekonnale;
määrati õpilastoetus kahele õpilasele ning ühele õpilasele õpilastoetuse maksmisest keelduti;
kinnitati ametikohtade, mida
täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema Nissi
Vallavalitsuse kui kohtuvälise
menetleja nimel loetelu: nendeks ametnikeks on keskkonnaspetsialist ja ehitusspetsialist;
kinnitati Aude külas Rebasepõllu katastriüksuse, mis antakse
kasutusvaldusesse,
pindala,
sihtotstarve, koha-aadress, kõlvikuline koosseis ja maksustamishind;
kinnitati avaliku ürituse loa
taotluse vorm.

23. veebruar
määrati projekteerimistingimused Rehemäe külas Tänavotsa
kinnistule tiigi ehitusprojekti
koostamiseks, Ürjaste külas
Reinumetsa kinnistule elamu
ehitusprojekti
koostamiseks
ja Tabara külas Kuura kinnistu
elektrivarustuse rekonstrueerimisprojekti koostamiseks;
otsustati väljastada ehitusluba
Riisiperes Nissi tee 67 laohoone
rekonstrueerimiseks,
otsustati väljastada kasutusluba
Riisiperes Veetorni tn 7 maakaabelliinile;
nõustuti 8 Riisipere alevikus ja
Ürjaste külas asuva maaüksuse
jätmisega riigi omandisse;
otsustati maksta lasteaiatoetust
kolmele taotlejale kogusummas
575,25 eurot, abivahenditoetust ühele taotlejale 16 eurot,
sotsiaalteenuste toetust ühele
taotlejale 60 eurot, erakorralist
toetust kolmele taotlejale kogusummas 58,39 eurot. Kahele
erakorralise toetuse taotlejale
otsustati osta Tallinnasse tööharjutusele sõiduks ühistranspordi kuukaart.

seati hooldus neljale raske puudega isikule;
neljale raske puudega isiku
hooldajale ja ühele sügava puudega isiku eestkostjale määrati
hooldajatoetus;
nõustuti jäätmeloa väljastamisega OÜ-le N&V;
kooskõlastati riigimaantee nr 9
Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla rekonstrueerimise tehniline
projekt.

9. märts
otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele taotlejale 175,50 eurot ja
hooldekodutoetust kahele taotlejale 250 eurot kuus;
jagati Lehetu külas asuv 11166
Turba - Lehetu tee katastriüksus ja Turba alevikus asuv sama
tee katastriüksus kaheks katastriüksuseks seoses maa munitsipaalomandisse taotlemisega;

23. märts
otsustati väljastada ehitusluba
Jaanika külas Tominga elamu
ja sauna rekonstrueerimiseks,
Lintsi sõjaväelinnaku elektrivarustuse ehitamiseks ning Ellamaa külas Side elamu lammutamiseks;
otsustati väljastada kasutusluba
elamule Riisiperes Nissi tee 49;
kinnitati likvideerimisel oleva
Osaühingu Nissi Elamud likvideerimise lõppbilanss ning vara
jaotusplaan;
otsustati jagada Tabara külas
Vana-Kuusiku katastriüksus kaheks katastriüksuseks;
määrati teenindamiseks vajalik
maa Vambola teele Kivitammi
külas;
otsustati nõustuda 14 maaüksuse jätmisega riigi omandisse;

jagati Kivitammi külas asuv Vana-Laatsi katastriüksus kaheks
katastriüksuseks;

vabastati üks jäätmevaldaja perioodil 16. oktoobrist kuni 15.
aprillini liitumisest korraldatud
jäätmeveoga;

anti arvamus aktsiaseltsi Ecometal, Millada Grupp OÜ ja osaühingu Connelly Group jäätmeloa taotluste kohta.

Korteriühistu Turba Valge Maja
vabastati biolagunevate jäätmete kogumise kohustusest, kuna
kinnistul on korraldatud biola-

gunevate jäätmete kompostimine;
nõustuti AS Mustamäe Haljastusele jäätmeloa väljastamisega;
otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele taotlejale kogusummas
180,18 eurot, ravimitoetust kahele taotlejale kogusummas 108
eurot;
seati hooldus ühele sügava puudega isikule, määrati talle hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus 20 eurot kuus;
suunati üks valla eestkostetav
isik ööpäevasesse hoolekandeasutusse ning määrati talle
hooldekodutoetus;
lõpetati väikehanke „Nissi vallamaja sisekoristus- ja heakorrateenus“ hankemenetlus, kuna
kõik pakkumuste maksumused
ületasid hankelepingu eeldatavat maksumus ja ka riigihangete
seaduses sätestatud lihthanke
piirmäära;
anti raieluba Turbas Puiestee
6 kinnistult kahe kuuse ja kahe
kase raiumiseks ning Riisiperes
Haaviku tänava kinnistult kahe
kuuse ja kolme männi raiumiseks.
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Hajaasutuse
programmi
taotlusest

Hajaasustuse programm 2015 on taotluste esitamiseks avatud
2. aprillist kuni 2. juunini

Lemmiloomaregistri LLR vajalikkusest ja kasulikkusest on kõige parem ja
täielikum info avaldatud registri veebilehel www.llr.ee. Teataja toob siinkohal lühidalt ära vaid olulisema.
Lemmikloomade registreerimine kohustus Nissi vallas kehtib koerte kohta. Koerad tuleb lemmikloomaregistris registreerida hiljemalt kümne päeva
jooksul peale koera neljakuuseks saamist või täiskasvanud koera omandamist.
Vabatahtlikult võib registreerida kõiki lemmikloomi. Miks on see kasulik?
Kui loom satub varjupaika, siis kontrollitakse, kas loomal on registreerimisnumber kaelarihmal või on tal tätoveeritud registreerimisnumber või on
loomal kiip. Kui kiip või muu tähis leitakse, otsib varjupaiga töötaja looma
registreerimisnumbri järgi registrist looma omaniku. Kui number pole registrisse kantud, ei ole võimalik looma omanikku kuidagi tuvastada. Ainult
looma registrisse kandes saab kindel olla, et loom kadumisel ka turvaliselt
koju jõuab.
Kontrolli kindlasti, kas Sinu loom on ikka registrisse kantud - tihti on loom
küll kiibistatud, aga üllatuslikult selgub, et kiip ei olegi registrisse kantud.
Vajadusel registreeri oma loom ise! Lemmiklooma registreerimine ei maksa midagi, see on tasuta. Registreerimiseks on mitu võimalust:
Kiibistatud loomi saab loomaomanik ise registreerida Riigiportaalis aadressil www.eesti.ee/est/lemmikloomaregister_llr_andmete_vaatamine_kontaktandmete_parandamine_ja_looma_registreerimine

6. aprill

otsustati väljastada ehitusluba
Ellamaal Sassi kinnistule elamu
ehitamiseks;
otsustati väljastada kasutusluba
Aude külas Kabli kinnistu elektrivarustusele;
otsustati anda kirjalik nõusolek
Mustu külas Valsi kinnistule abihoone ehitamiseks;
määrati projekteerimistingimused Ürjaste külas Reinumetsa
elektriliitumisprojekti koostamiseks;
määrati õpilastoetus Frank Aron
Ragilole summas 300 eurot;
otsustati jagada Ürjaste külas
asuv Rähni katastriüksus kaheks
elamumaa katastriüksuseks;
otsustati tagastada Lehetu külas Vanatalu kinnistu õigustatud
subjektile;
vabastati üks jäätmevaldaja liitumisest korraldatud jäätmeveoga;

nõustuti Vialine Recycling OÜ-le
jäätmeloa väljastamisega;
otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 51,12 eurot, abivahenditoetust ühele taotlejale
130,60 eurot, erakorralist toetust
kahele taotlejale kogusummas 63
eurot; hooldekodutoetust kahele
isikule kogusummas 500 eurot
kuus;
seati hooldus ühele sügava puudega isikule, määrati talle hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus 20 eurot kuus;
anti üürile tuba sotsiaalkorterist,
ühele taotlejale sotsiaaleluruumi
üürileandmisest keelduti;
kinnitati Nissi valla 2015. aasta
hankeplaan;
anti mittetulundustegevuseks
ühekordset toetust: Maido Kaljur – 200 eurot VI Nissi valla rahvajooksu korraldamiseks, MTÜ
Muusikaselts Nissi Trollid – 200
eurot orkestri kontsertkava lindistamiseks, MTÜ Lehetu Külaselts – 156 eurot küla ühisürituste
korraldamiseks, Nissi Maarja kogudus – 150 eurot ansambli Tallinn Baroque kontserdi korraldamiseks Nissi kirikus. ■

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab
vastama taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid
jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti
lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab
olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe
majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010–2014
hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud
toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 %
projekti kuludest.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas
on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid
on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu
sõlmimist.
Toetatavate valdkondade prioriteetsus Nissi vallas
1) veesüsteemid
2) kanalisatsioonisüsteemid
3) juurdepääsuteed
4) autonoomsed elektrisüsteemid

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
12. veebruar
Nissi valla 2015. aasta eelarve
teine lugemine katkestati.
Muudeti Nissi Vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisu.
Nissi Vallavalitsuse palgajuhendi teine lugemine katkestati.
Nõustuti maavara kaevandamise loa HARM-071 muutmisega.
Koormati Nissi vallale kuuluvad kinnistud (Selgküla tee L3,
Turvaste tee L1, Lepaste tee L3,
Antsuküla põik ja Puukooli tee)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi osaühingu kasuks 10kV
maakaabelliini ehitamiseks ja
majandamiseks.
Määrati Vilumäe külas asuva
Kevade katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
Otsustati täiendada Nissi Vallavolikogu 13. jaanuari 2004.
a otsust nr 1 "Teede võtmine

kohalike maanteede nimekirja" Ellamaa külas asuva Mäepealse teega (tee nr 5180632)
ja esitada Harju maavanemale
taotlus nimetatud tee aluse ja
selle teenindamiseks vajaliku
maa andmiseks Nissi valla munitsipaalomandisse vastavalt
munitsipaalomandisse
taotletava maa piiride ettepaneku
plaanile.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Riisipere alevikus
asuv Jaama parkla maaüksus ja
määrati sihtotstarbeks transpordimaa.
Otsustati müüa Nissi vallale kuuluv Munalaskme külas
asuv Tiigi kinnistu ja Nissi vallale kuuluv Ellamaa külas asuv
Rantsitiigi kinnistu aktsiaseltsile Nissi Soojus.
Kultuurikomisjoni koosseisust
arvati välja Annely Joa.
Otsustati lõpetada Munalask-

2.mail 2015a. kell

Kogumiskoht

09.00 – 9.30

Jaama tee 5, Riisipere alevik
(raudteejaama hoone ees)

09.50 – 10.20

Nissi tee 49, Riisipere

10.40 – 11.10

Aedniku kinnistu, Nurme küla

11.30 – 12.00

Saida kinnistu. Lehetu küla

12.20 – 12.50

Metsa 3, Turba

13.10 – 13.40

Pargi 1, Turba

14.00 – 14.30

Ellamaa garaažid, Kuusetuka
kinnistu, Ellamaa küla

14.50 – 15.20

Ellamaa mägi, Saapa kinnistu

15.40 – 16.10

Hooldekodu kinnistu,
Munalaskme küla

Vastu võetakse järgnevaid ohtlike jäätmeid:
Patareid ja akud
Värvijäätmed
Vedelad õlijäätmed
Õlifiltrid
Päevavalguslambid

Kineskoobid
(ilma kestata)
Printeri
tahmakassetid
Ravimid
Mürkkemikaalid
ja teised
kemikaalid

Tulekustutid
Pestitsiidid
Saastunud
materjalid ja
pakendid

Vanad rehvid ja elektroonikaromu võetakse vastu
aastaringselt aadressil Nissi tee 87,
esmaspäevast reedeni kella 10.00 – 17.00 eelnevalt ette
helistada. Info Vallo Sassi 5168792 ■
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil (aadress: Nissi
tee 53c, Riisipere alevik, 76202 Harjumaa) või
digitaalselt allkirjastatuna (aadress: nissi@
nissi.ee) vallavalitsusse hiljemalt 2. juunil
2015.
Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud
nõuetele, lugege enne taotluse koostamist
kindlasti läbi programmdokument.
Lisainfo, programmdokument ja taotlusvormid EAS ja Harju Maavalitsuse veebilehtedel:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale
http://harju.maavalitsus.ee/et/hajaasustuseprogramm ■

me Hooldekodu tegevus alates
1. detsembrist 2015. a.

19. märts
Võeti vastu Nissi valla 2015.
aasta eelarve.
Muudeti Nissi Vallavalitsuse
palgajuhendit.
Esimesel lugemisel olid "Palgakorraldus haridusasutustes" ja
"Palgakorraldus valla asutustes".
Muudeti Nissi Vallavolikogu
26. novembri 2013 otsust nr 50
"Vallavanemale töötasu, hüvitise ja soodustuse määramine"
ja Nissi Vallavolikogu 26.novembri 2013 otsust nr 48 "Vallavalitsuse liikmele hüvitise
maksmine".
Sotsiaalkomisjoni
liikmeks
kinnitati Mihhail Jallajas.
Spordikomisjoni koosseisust
aravati välja Jüri Kaerpõld.
Kinnitati
hariduskomisjoni
2015. aasta tegevuskava.
Humanitaarvaldkonna
juht
Riina Haljasoks määrati Nissi

valla esindajaks Lääne-Harju
valla ühinemisläbirääkimiste
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu.

26. märts
Kehtestati palgakorraldus valla
asutustes ja palgakorraldus haridusasutustes.
Kooskõlastati lasteaedade palgajuhendid.
Esimesel lugemisel oli "Nissi
Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine". ■

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

Nissi Vallavolikogu asutas 18. detsembri 2014. a.
määrusega nr 14 Nissi valla koerteregistri. Registri
pidamiseks nii loomaomanikele kui ka vallale võimalikult mõistlikul ja mugaval viisil ning liitus vald
üle-eestilise lemmikloomaregistriga LLR.

kooskõlastati seirepuuraukude
asukohad Vilumäe külas ja puurkaevu asukoht Ürjaste külas Karja katastriüksusel;

Ohtlike jäätmete kogumise punktid ja ajakava:

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

LLR

Kaelarihmal oleva numbriga ja tätoveeringuga loomade registreerimiseks tuleb esitada avaldus Nissi
Vallavalitsusele. Avalduse võib täita väljatrükitaval
või arvutis täidetaval vormil (http://nissi.kovtp.ee/
avalik-kord-ja-heakord), misjärel tuleb see vallavalitsusele saata kas digitaalselt või paberil allkirjastatuna. Avalduse võib esitada ka Nissi valla veebilehe
kaudu aadressil http://nissi.kovtp.ee/et/lemmiklooma-registreerimine ■

Nissi vallas toimub laupäeval 02.mail
ohtlike jäätmete kogumisring.

Ajaleht "Teataja"

Lemmikloomaregister

Toimub ohtlike
jäätmete kogumine
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Lasteaeda külla!

Külas käisid meie endised
kasvandikud
Sedapuhku kutsusime külla vabariigi aastapäeva tähistavale üritusele lasteaia endise kasvandiku
kuulitõukaja Ants Kiisa. Lasteaia
õppekavas tutvustatakse veebruaris
tuntud eestlasi ja et meie oma kodukohas elab olümpiamängudel käinud sportlane, siis otsustasin ta meile külla kutsuda. Viis ju temagi Eesti
nime laia maailma. Ants on mitmekordne Eesti meister kuulitõukes ja
tema pikim tõuge on 19.39.
Sportlase saabumiseni ei teadnud
lasteaias keegi, kes on külla tulemas.
Meie maja toredaks traditsiooniks
on jäänud aastapäevaks leiva küpsetamine nii külalistele kui rühmadele. Meie imelised leivad küpsetab
majandusjuhataja Eda, kes valmistab sinna juurde ka spetsiaalse leiva
määrde. Aitäh, Eda!
Tervitasime onu Antsu lauludega ja
luuletustega talvest, kodumaast, kodust ja lipust. Lapsed said teada, et
kuul on raske ja seda tuleb tõugata,
aga pall on kerge ja seda visatakse.
Kuulitõukaja mäletas lasteaia ajast
ümber maja jookse ja sedagi, et
võttis silma
märjaks

kui jooksu ei võitnud. Tema esimesed
kasvatajad olid Elve ja Merike. Onu
Ants pani südamele, et kui palju trenni teha ja pingutada pääseb reisima
kaugetele maadele. Lapsed said näha
pilte olümpiakülast Atlantas, kaasatoodud medaleid ja olümpia maskotti-karu. Lisasin omalt poolt, et 2012.a.
valis Eesti Kergejõustiku Liit ta aasta
parimaks noorte treeneriks ja tema
poja parimaks noorsportlaseks. Praegu treenib tema käe all kettaheidet ja
kuulitõuget Audentese Spordigümnaasiumis teiste hulgas ka Turba noori: Egert, Taavo ja poeg Ats. Aitäh onu
Ants külla tulemast ja edu noorsportlastega! Nimelt toimuvad 9.-12. juulil
Kadrioru staadionil Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus kuni 23
aastaste vanuseklassis, kus osaleb
ligi 1000 sportlast. 29.juuniks peavad
olema normatiivid täidetud, et tagada sellest võistlusest osavõtt. Olete
oodatud omadele kaasa elama! Meie
lustliku koosviibimise lõpetas ühine
pilditegemine tuntud sportlasega.
Emakeelepäeva kutsusime tähistama meie majast “tuule tiibadesse
saanud” noorkirjaniku Adeele Rassi. Neiu näitas lastele oma raamatut
ja rääkis kuidas tekkis mõte romaan
“Kasuisa” kirjutada. Lapsed said teada, et oma raamatut esitles neiu lugejatele Tallinnas Apollo raamatupoes.
Noorkirjanik meenutas lastele ka
oma lapsepõlve lemmikraamatut.

Teataja 2/2015

Adeele kasvatajad meie lasteaias
olid Katrin ja mina. Lasteaia ajast
mäletas Adeele, et ta tahtis siin käia,
et ta punus mulle patsi ja mängis
mängu “Tibu, tibu ära näita.” Lapsed tundsid huvi kui vana ta hetkel
on ja said teada, et ta oli 15.a. kui
oma esikraamatu kirjutas. Adeele
luges ka lastele vahvaid luuletusi
lilledest. Neiu lemmikkirjanik on
Diana Leesalu ja lemmikluuletaja
Muia Veetamm. Praegu õpib noorkirjanik Haapsalu Gümnaasiumi 11.
humanitaarkallakuga klassis. Selle
aasta 29.jaanuaril toimunud Eesti
õpilasetlejate 21. konkursil sai ta maakonnavoorus eripreemia luuletuse
ja proosa teksti esitamise
eest.

On saanud traditsiooniks esitada
luuletusi ja laulda päevakohaseid
laule sellel päeval. Kaks julget poissi
Henry keskmisest rühmast ja Remy
vanemast rühmast lugesid oma vahvad luuletused külalisele ja teistele
lastele ette. Tänasime Adeelet lillede ja kaardiga ja emakeelepäeva
jäädvustamiseks tegime ühise pildi.
Aitäh Adeele, et meile külla tulid ja
tuult Sulle tiibadesse!

tu, tähelepanelikkust, kuulamisoskust ja hoolivust. Õpitakse näitama
tänulikkust külalise suhtes, kes oma
väärtuslikku aega pühendas. Lapsed
saavad teadmise, et igaüks võib olla
mingil alal andekas, on vaja vaid tahmist ja vaeva näha. ■
Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia pedagoog-metoodik

Külaskäikudega õpivad lapsed austust ja viisakust teiste inimeste vas-

Tutvustasin lastele ka ühte
2014.a. Eesti kauneimaks lasteraamatuks valitud raamatut “Vanaema on meil nõid”.
Raamatu autoriks on Leelo
Tungal ja pildid on joonistanud Regina Lukk Toompere. Lapsed said teada,
et Adeele raamat on
juturaamat, aga Leelo
raamat on luuleraamat.
Külakostiks
pakkusime
oma esinemise.

Koolivaheaeg ja
munadepühad Lehetus
See kevadvaheaeg oli väga tegus. Oli
palju külalisi ja oli ka muidu huvitav.
Ei oleks osanud paremat kevadvaheaega ja munadepüha oodata. Räägin
ka siis teile, head lugejad, milline oli
minu vaheaeg Lehetus.

Pärast seda mindi külakeskusesse
ja külvati lilleseemneid mulda, mis
nüüd hoolega kasvavad. Peale nii
rohkeid tegevusi maiustati hoolega
ja räägiti Lehetu edaspidistest tegevustest.

Esmaspäeval oli suur koristamine
külakeskuse hoovi peal. Usinalt oli
tegutsemas nii nooremaid kui ka
natukene vanemaid külaelanikke.

Teisipäeval said külalaste näpud jahuseks. Sai tehtud meil igasugu pirukaid. Laste lemmikuteks olid viineripirukad ja kaneelisaiakesed. Ja
kui maitsev oli

Lehetu küla tüdruk
Lii Rei
( Turba Kooli 8.klassi õpilane)
veel minu sõbranna Anastasija
tädi poolt küpsetatud kringel!
Järgmisel kokkusaamisel oli savituba, kus nii lapsed kui ka täiskasvanud said teha erinevaid savist asju.
Savist tööd lähevad Haiba Käsitöökotta küpsetamisele ja glasuurimisele. Tänud eduka koostöö eest Mariannele.
Need munadepühad olid nii põnevad, et mulle jäävad need pikaks

ajaks meelde. Oli tore ja pikk õhtu
Nissi Naisseltsiga. Reelika näomaalingud olid lihtsalt muljetavaldavad.
Suured tänud Anule, kes on alati
meie tegemistes kaasas, ja seekord
oli tema meil suur pildistaja. Tibusid
aitas meil meisterdada Kristel. Merike korraldas igasugu võistlusi, kus
ka mina olin suuresti osa võtmas.
Võistlused olid munahokist kuni
munasöömiseni välja. Ja ega me ka
traditsioone ära ei unustanud ja sai

9. - 12. veebruarini oli Turba
Koolis sõbranädal. Nagu meie
koolis juba tavaks on kujunenud, korraldab nii selle nädala
kui ka päeva alati 6. klassi pere.
Esmaspäeva hommikust kolmapäeva õhtuni oli avatud
postkast, kuhu võisid kõik
oma sõbrapäevasoovid panna.
Kasti avamisel selgus, et meie
koolipere ongi üks suur sõpruskond: postkast oli ääreni
sõbrasoove täis.

Roosad ja väga sõbralikud

Õhtu Kuku-Kukuga

Kolmapäeval toimus sõbralikema poisi ja tüdruku
väljaselgitamine.
Nendeks
osutusid 2. klassi õpilane Hugo-Hendrik Vainlu ja 7. klassist Lisett Aljas. Valiti ka sõbrapäeva stiilsem õpilane ja
õpetaja, kelleks olid 9. klassi
õpilane Taniel Johan Eller ja
2. klassi õpetaja Mari-Anne
Haas. Stiiliks oli ikka punane
ja roosa!

Quaicoe. Külalised rääkisid nii
oma Aafrikas saadud töökogemustest kui ka sealsest elustolust. Vahvad inimesed veetsid koos ühe mõnusa ja hariva
õhtu!
Muusikalist meelehead ja Aafrika rütme pakkus ansambel
KUKU-KUKU, mille saatel sahistati puusi, söödi kuivatatud
eksootilisi vilju ja nauditi mõnusat seltskonda.
Sõbranädal õnnestus igati: tegijad ja osasaajad andsid endast ettevõtmisse palju. ■
Roosi Matilde Tamm
6. klassi õpilane

Sõbrapäev jätkus Aafrika-teemalise õhtuga, kus osalesid
Liina Saaremäe, Diana Tamm
ja Aafrikas elav James Sunney

Elas kord Riisiperes...
„Elasid kord ühed toredad poisid ja tüdrukud, kes käisid Nissi Põhikoolis. Igal aastal märtsikuus toimus seal moeshow, mis oli väga
oodatud sündmus. Juba varakult hakati mõtlema, milliseid riided sel
aastal oma kollektsioonis näidata. Oli tuliseid vaidlusi ja häälekaid
arutlusi, vaikseid järele mõtlemise hetki ja alla andmise mõtteid. Oli
hetki, kui saabus SUUR INSPIRATSIOON ja sündiski kollektsioon!
Lõigati, rebiti, kleebiti, liimiti, joonistati ja õmmeldi, prooviti ja
kohendati kuni saabuski SEE PÄEV: päev, kui toimus moeshow! Saal
oli pime, pealtvaatajad hiirvaikselt, mängima hakkas muusika ja
vaatajate ette astusid...“

Nii algas 27. märtsil Nissi Põhikoolis toimunud moeshow, mis kandis pealkirja „Elas kord…“. Õhtut
juhtisid kojanarrid Carl ja Mihkel
ning printsessid Karolin ja Karmen. Esinejaid oli hindama palutud
žürii koosseisus: Kaie Saar, Keithy
Kuuspu, Mari Parts, Timo Tamm ja
Julius Liiv.
Hindamine toimus kahes kategoorias: 1.- 4. klass ja 5.- 8. klass. Algklassid tõid lavale 4 kollektsiooni: 1.
klassi „Kuidas kuningas kuu peale
kippus“, 2. klassi „Boots´n ´ Hats“,

3. klassi Õhuskõndijad“ ja 4. klassi
„Ürgne Nissi“, mis valiti ka noorema
kategooria võitjaks. 5.- 8. klasside arvestuses tuli lavale samuti 4 kollektsiooni: 5. klassi “12 kuud“, 6. klassi
„Pungirahvas“, 7. klassi „Kosmose
valitsejad“ ja 8. klassi õpilase Nataly
Sofie Kiiseli kollektsioon nimega
„Õrn raskus“, mis valiti vanema
kategooria võitjaks. Publiku lemmikuks valiti suure häälteenamusega
2. klassi „Boots ’n’ Hats“. Lisaks õpilaste kollektsioonidele olid moodi
näitama tulnud ka kooli hoolekogu,

ka pisematele nendest räägitud. Aitäh neile, kes tahtsid olla meiega sel
ajal koos ja mune värvida oli lausa
lust.
Suured tänud meie Elvile, kes on
nii tore, et meile kõik koos Rita ja
Olviaga organiseerivad. Tänud ka
Anastasija tädile, et ta munadepühal
ja muudel üritustel kooki valmistas.
Lihtsalt super! ■

kelle meeleolukas ülesastumine
avas ürituse, ning Nissi kooli õpetajad, kes näitasid sukapükste kollektsiooni. Kui kõik etteasted vaadatud
said, esinesid suurepärased Free
Flow Studio tantsijad.
Aitäh kõigile osalejatele, abilistele ja
pealtvaatajatele! Aitäh Eneken Maripuule, Julius Liivile ja Harry Säärele, kes olid suureks abiks ürituse
korraldamisel. ■

4. klass

Evelyn Tammaru
Nissi Põhikooli huvijuht

Riisipere
Laululaps
Sel aastal osales ülevallalisel laulukonkursil Riisipere Laululaps kakskümmend viis noort artisti. Riisipere Kultuurimaja tänab kõiki, kes
kontserdi õnnestumisele kaasa aitasid! Rõõmu jätkus nii tegijatele kui
kuulajatele! Žürii otsusel sõidavad
17.-18. aprillil konkursile Harjumaa
Laululaps 2015 meie valda esindama need tubli lauljad: 5-6aastastest
– Mariel Pedanik, 7-9aastastest –
Hiie Pent, 10-12aastastest – Helerin
Kadak, 13-15aastastest – Emili Roosimägi, 16-18aastastest – Kristiine
Eliise Kadakas. Publiku lemmikuks
osutus Emili Roosimägi. Kultuurimaja soovib võitjatele edu valla
esindamisel võistlusel Harjumaa
Laululaps 2015. ■
Publiku lemmik Emili Roosimägi

8. klass

2. klass

Sõbrad Aafrikast
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Nissi Trollid 20
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Muusikaga on üks imeline asi:
raske on tema olemuseni jõuda aga kui jõuad, siis … mõne
võtab ta jäägitult, kuid enamusele on ta heaks vahendiks tõeliste eluväärtusteni
jõudmisel. Ma olen kindel, et
muusika puudutust vajavad
kõik inimesed, ja mida nooremas eas, seda parem. 20 aastat
olen ma seda tõdemust jut-

traktorit juhtida. Tõesti tore!

Puudutusest

Aga ilmselt seda kõike ei
oleks juhtunud, kui mitte
ühel tuisusel 1995. aasta jaanuarikuu õhtupoolikul poleks
Sirje Vinni sõidutanud mu
kodutallu ühte Norrast pärit
habemega noorepoolset härrasmeest, kel kaasas kaks kornetit ja graavilõhe ... ja juttu
jätkus kauemaks ... ja jätkub
tänaseni!

Mu sõber Kustas Kikerpuu
on seda nimetanud saatanlikuks, mina nimetaksin seda
pigem jumalikuks! Mari-Liis
Simovart, Mirjam Radik Laht,
Kersti Tsernikova Heinsaar
– nad on nüüd kolmekümnesed, sellest pea 20 Trollides.
Õpitud on nii siin kui ülikoolis ja nüüd õpetavad meil nooremaid. Lapsi on neil kolme
peale viis ja nemad on juba
varakult seotud muusikaga.
Karin Järvi Karutoom lõpetab tänavu Eesti Muusika

Kõik need pillid,
kõik need noodid ja
kõik me ühised esinemised ja ettvõtmised Eestis, Norras, Venemaal ...
Hiljem on Ivar Atle
Fjordheim, nii on
selle härra nimi,
sarnaseid projekte
algatanud Havail,
Venemaal, Indias,
Boliivias.
Suur
tänu talle!

lustanud ja püüdnud ka ellu
viia. Selles olen ma vajanud
toetajaid nii valitsejate kui
ka valitsetute hulgas – ja neid
on leidunud – ja mitte vähe.
Aitäh teile! Tore, et arvamuse: meil pole vaja pillimehi
ja näitlejaid, vaid lüpsjaid ja
traktoriste, võitis arvamus:
meil on vaja INIMESI, inimesi, kes inimeseks olemisele lisaks oskaksid ka lüpsta ja

Aga selle eest, et
oleme
jõudnud
siia, kuhu oleme
jõudnud,
aitäh:
Sirje Vinni, Raigo
Piilberg,
Viktor
Juhanson, Andres
Pajula, Jüri Legonkov, Piret Kangur, aga eriti
Kaie Saar ja Juhan Särgava,
samuti meie õpetajad: Kaljo
West, Urve Sepp, Iveta Jürisson, Pille Roomere, Ulla
Krigul, Maarja Peaske, Risto
Laur, Rait Erikson ja Andi
Villenthal.
Ja veel: kui ei oleks Nissi valla
inimesi, ei oleks ka Nissi Trolle. Aitäh!

Akadeemia. Siia ritta mahuvad ka kindlasti Sander Roosimägi ja Andero Nimmer.
Meenub, kui esimesel suvel kultuurimaja trepil esmakordselt üles astusime.
Uudistajaid oli ohtralt, lugu
kõlas muidugi hädiselt ja kui
ma siis veel lubasin, et oodake, see on algus, küll me veel
Pariisiski mängime. Mäletan
selgelt muigeid kuulajate nägudel. Nüüd muigan mina mis muigan, ma lausa naeran
laginal! Naergem koos! On ju
põhjust! ■
Teie Saller

TERVISHOID JA KULTUUR
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Seoses muutustega
töötajate koosseisus
on vähesel määral
muutunud Turba
Perearstikeskuse
töökorraldus ja
lisandunud uusi
teenuseid.
Viimasel ajal on palju räägitud naistele suunatud sõeluuringutest. Kui rinnavähi
sõeluuringut saab teha etteregistreerimisel suuremates
tervisekeskustes, siis emakakaelavähi sõeluuringu viime läbi ka Turba PAKs, kus
on avatud ämmaemanda vastuvõtt. Samuti võivad esmaseks läbivaatuseks pöörduda
kõik naised, kes ei ole ammu
naistearsti juures käinud või
soovivad lihtsalt nõu pidada.
Ämmaemand võtab vastu ka
teiste piirkondade naisi.

Avatud on
koduõendusteenus.
Meie sihtgruppi kuuluvad

• liikumispuudega inimesed

• hooldushaiglast või pikaravi
osakondadest ja ka teistest
haiglatest lahkunud patsiendid, kes ei vaja aktiivset ravi,
vaid õendusabi.
• patsientidele, kellel õendustegevus võimaldab ennetada
haiglaravile sattumist
• liikumisvõimetud patsiendid
• tõsiste füüsiliste probleemidega kroonilised voodihaiged
Kutsume paar korda aastas
kontrolli kõrgvererõhutõbe ja suhkruhaigust, samuti
kõiki teisi kroonilisi haigusi
põdevaid patsiente, ka siis, kui
tervis on korras ning probleeme pole. Alati on hea veenduda, et haigus on kontrolli all.
See annab kindlustunde edaspidiseks.

Tikandinäitus Riisipere
Kultuurimajas
Riisipere Kultuurimajas on eksponeeritud Ehalill Halliste
etnograafilised gobeläänportreed “Tanu
all”.

“Tanu all” on austusavaldus
Eesti naise ilumeelele. Tanu
alla saamine tähendas neiu
abiellumist. Mõrsjate-noorikute peakatted olid 18. – 19.
sajandil kihelkonniti väga erinevad. Vaibaseerias kujutatud

Ehalill Halliste: „Eelöeldust
lähtudes hakkasin vaibasarja
kavandama – otsisin materjali vanadelt piltpostkaartidelt,
võimalikult vanadest vastavatest trükistest. Esimene vaip
valmis 2009. aasta kevadel ja
kogu seeria 2010. aasta sügiseks, mil esitlesin seda Jõhvi
kontserdimajas asuvas kaunis
Jõhvi linnagaleriis. Jõhvi linnagalerii oli näituse tellinud
juba aastal 2007. Gobeläänvaiba tegemine on üsnagi ajamahukas ~100 tundi ruutmeeter
või enamgi…

TANU ALL – etnograafiliste portreegobeläänide seeria / 12 vaipa, a.78 X 82 cm

12 tanutatud mõrsjat-noorikut on vaid killuke rikkalikust
rahvariiete varamust, millega
meie esiemad end oma elu
suurpäeval ehtisid.

Sealtpeale
on
näitus
„TANU
ALL” rännanud
Eestimaa
mitmes paigas, peale
Riisiperet tullakse sellele järele
kaugest
Eesti
kagunurgast
Vastseliinast. Augustikuus sooviti
näitust taustameeleolu loojaks
Märjamaa Folgile, jõulukuus aga
olen näitusega,
+ mõni suurem
vaip, koos kahe
kolleegiga Pärnu
Uue Kunsti Muuseumis
Mark
Soosaare kutsel.

Soovin Riisipere
näitusekülastajaile kõike head ja kena kevadet!”
Näitust saab vaatata Riisipere
Kultuurimaja väikeses saalis
tööpäeviti kl 12.00-18.00 kuni
26. aprillini. ■

Ravimite tellimine ja arsti
juurde registreerimine telefoni teel on meie patsientidele hästi selgeks saanud,
samuti kasu sellest. Kuna õe
töökoormus on suurenenud,
proovime juurutada ka tema
juurde etteregistreerimise, et
soovijad saaksid sobival ajal ja
pikema ootamiseta vastuvötule

• patsiendid, kellel on keerulised õendushooldusvajadused, mida sotsiaalhooldja
või pereliikmed ei suuda lahendada
Kui vajate abi, võtke julgelt
ühendust oma perearstiga ja
seejärel Turba Perearstikeskusega - teenindame ka teiste
perearstinimistute patsiente
( vajalik on haigekassa kindlustus ) - ja leiame ühiselt sobiva lahenduse.

Alanud on puugihooaeg. Ootame puukentsefaliidivastasele vaktsineerimisele inimesi,
kellel vaktsineerimine pooleli,
samuti kõiki teisi, kes peavad
vajalikuks end selle kaitsta
raske haiguse eest. Teenus on
paraku tasuline, vaktsiini hind
on 35 EUR, kuid see võib muutuda.

Niisiis, inimesed, kes endast
hoolivad, kohtume Turba
Perearstikeskuses. ■
Eha Salmu
Turba pereõde
tel 6735503
mobiil 5176911

Külade Mängud
alustavad maikuise
rahvajooksuga
Külade Mängude korraldustiimil
on hea meel kinnitada, et selle aasta võistlusalade valik ja kalender on
laias laastus paigas. Valitud on kuus
põhiala ja kolm alternatiivvõistlust,
mille kuupäevad selguvad koostöös
ilmataadi ja spordiaktiiviga.
Küsimuste korral võib ühendust
võtta peakorraldaja Joel Joa-ga meiliaadressil joeljoa@live.com ■
Kalender:
1. Rahvajooks – osalemine rahvajooksul, mille korraldab Maido
Kaljur 20.Mai
2. Vibulaskmine –
Jaanitulega kombineeritud
23.Juuni (kell 18:00)
3.

Igal aastal kuuluvad perearsti
poolt läbivaatamisele teatavate klasside õpilased. Sel aastal
peaksid tulema läbivaatusele
II, V, VIII klassi lapsed.

Kümnevōistlus 15. August

4. Lehetu kross/orienteerimine
19.September
5. Vōrgupidu ehk e-mängud 31.
Oktoober
6. Mälumäng – spordiaasta
lõpetamise õhtul 5. Detsember
Suvised varualad:
7.

Bowling

8.

Rannavōrkpall

9.

Orienteerumine

Osaleti Valdade
Talimängudel

Veebruari lõpus
toimunud 23. Valdade Talimängudel sai
Nissi valla võistkond
56 valla seas kümnenda ja väikevaldade seas kaheksanda
koha.

Sealjuures edastati lähinaabreid Kernust, Keilast, Harkust,
Viimsist, Märjamaalt ja Raplast.
Võistkonna kapten Joel Joa
tänab kõiki kaasalööjaid ja
kutsub üles neid kõiki ülejäänud spordisõpru: “Kes tunneb, et oleks vōinud kaasa teha
vōi teab kedagi, kes oleks meie
“koondist” tugevdanud – palun andke sellest teada! Saame
järgmisel aastal veel paremini
esineda!“
Seekord oli meie vald kõige edukam juhtide tasandil,
kui vallavanem Peedo Kessel
kombineeritud juhtide võistlusel viienda koha saavutas.
Järgnesid
mäesuusatajad
seitsmenda kohaga ja suusataja kümnenda kohaga.
PS: Nii suviste kui ka talviste
valdade mängude koosseisu
paneb kokku volikogu spordikomisjon koosseisus Mark
ja Joel Joa, Gerly Ragilo, Ants
Kiisa, Helis Lall, Maarja Vinkel. Võtke meiega ühendust! ■

Järgnevalt Nissi valla võistkonna
koosseis täies mahus alade kaupa:
Juhtide vōistlus 5.koht:
Peedo Kessel
Mäesuusatamine
Kuutsemäe 7.koht:
Kirke Jōeste
Helmi Holm
Laura Lall
Eliise Lall
Day-Lee Holm
Joanna Joa
Annely Joa
Aivi Paju
Jane Paju
Suusatamine 10.koht:
Raido Miljan
Frank-Aron Ragilo
Ain Kilk
Aivo Traks
Gerly Ragilo
Karin Lehtme
Laura Lisette Sander
Marek Sander
Jaak Kanniste
Katrin Ōisma
Tarvo Jōeste
Kabe 16.koht:
Mark Joa
Rando Komissarov
Aleks Kroon
Lauatennis 19.koht:
Joel Joa
Rain-Mati Pesor
Ilja Opalko
Eva Hanni
Ivan Bragin
Ksenja Bragina
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Nissi Valla Pensionäride Ühendus
annab teada:
TRADITSIOONILINE SUVINE
EKSKURSIOON TOIMUB
15. JUULIL

Uued valla
kodanikud:
veebruar:
Romet Pihlakas
(Turba)

Ekskursioon hõlmab sel aastal põhiliselt Raplamaa
Märjamaa valda.
Marsruut on Pajaka – Ruunavere – Lümanda- Vaimõisa – Haimre – Märjamaa – Konuvere – Kuuda
– Kolovere loss.

märts:
Kaspar Sõna
(Riisipere)
Adeele Abel
(Riisipere)
Kirsika Tinn
(Turba)

Giidiks on Pille Vanker
Ekskursiooni maksumus
25,00 EUR (lõunasöök, giidi
tasu, piletirahad).
Maksmise tähtaeg 15. juuni

Teave
5532953 – Merike,
6087276 – Evi,
56266062 – Viive

Ootame aktiivset osavõttu!

Meie hulgast
on lahkunud:
veebruar:
Yury Grebenev (Munalaskme)
Kalle Kont (Vilumäe)
märts:
Richard Rips (Turba)
Uno-Helmuth Laursoo (Ellamaa)

Õnnitleme!
Märtsis
85 Enno Kabel
80 Saima Aron
80 Urve Kaur
80 Vello Soondla
75 Eha Nöps
75 Helgi Rohula
75 Ants Tammaru
75 Õie Kuusemäe
70 Ülo Viinapuu

Aprillis
93 Aino Hutrof
85 Helje Laursoo
80 Heino Kruup
80 Milvi Kulli
75 Nina Utina
75 Rein Tammeoks
75 Alla Raudvere
75 Tatjana Vradi
70 Helvi Põllu
70 Malle Viht
70 Galima Nasibullina
70 Mare Murohh

Kuulutused

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
------------------------------------Vee-, kanalisatsiooni- ja
drenaazitrasside ehitus.
Kogumismahutite ja septikute paigaldus. Kaevetööd.
Haljastustööd.Teede ehitus.
Kraavide ja tiikide kaevamine, kändude juurimine.
Killustik- ja asfaltplatside
ehitus. Liiva, killustiku ja
mulla müük.
Santehnilised sisetööd.
Helista ja leiame sulle parima
lahenduse. Tel 55 982 842
-------------------------------------

