Korraldatud
jäätmeveost
Lk 2-3.

Lapsevanemate
üleskutse
Lk 4.

Munast kooruv noortekeskus

Pilguheit hajaasustatud ja tasapisi institutsionaliseeruvale
Nissi Valla Noortekeskusele.

Hiljutistel kohtumistel tulevase Saue valla noortekeskuste vahel vaatasime üheskoos
üle Saue, Ääsmäe, Haiba ning
ka Turba ja Riisipere noortetoad. Tundub, et meie noortel
on valdade ühinemisest palju
võita. Saue valla hiigelsuur
noortekas andis meile tohutu
motivatsioonitõuke ning meil
uuesti algust teinud noosootöö esimesed viljad tundusid
naabervaldade spetsialistidele
põnevad. Noortekeskuste vahel on nüüd side loodud ning
ideed, teadmised ja inimesed
ühise tegevuse tsentrifuugi
tõmmatud.
Kaks tuba

Vabalava
tuleb taas
Lk 5.
Noorkotkaste
ja kodutütarde
uus tulemine
Lk 6.

Noortetubasid on praeguses
Nissi vallas kaks, mõlemas kultuurimajas oma, ja mõlemad on
noorte kaasabil tasapisi kookonist väljumas. Turba tuba-töökoda võiks tulevikus olla projektiruum, kuhu kogunetakse
kindla plaaniga midagi ühiselt
ära teha. Riisipere ruumist
võiks seevastu saada klassikalisem noortekas, kuhu saab pärast kooli sisse astuda.
Nissi kooli poisid ehitavad
noortetuppa
piljardilauda,
ikka oma käe järgi ja sellist,
mis mõõtudelt pisikesse ruumi

lahedasti ära mahuks. Lisaks
on valmimas lamenukkudele mõeldud animeerimislaud.
Animatsiooni abil plaanime
anda elu vanadele arhiivimaterjalidele, mille kogumiseks
on teinud üleskutse nii kahe
asula koduloouurijad kui ka
Nissi Põhikool enda 100 aasta
juubeli raames.

nevad üksteist küll ning oluliste
teemade üle ühiselt arutlemine
kulgeb ladusalt. Nüüd, kui tervisetee on uuesti vormis, saab
teise alevikku mugavalt ka jalgrattaga. Seda enam, et rulahooaeg on alanud – Turba Kultuurikatlas ripub hunnik rulasid
seinal ning Riisipere skatepark
ootab sõitjaid.

Artikli kirjutamise hetkel on
Riisipere tuba avatud ühel korral nädalas, neljapäeviti alates kella kahest kuni kuueni.
Anname oma parima, et juba
lähitulevikus oleks noortekat
võimalik külastada vähemalt
kahel-kolmel päeval nädalas.

Eelnevalt oli juttu noortekeskuse koostööst koduloouurijatega. Samalaadseid eri huvigruppe ühendavaid tegevusi on
plaanis veelgi. Kultuurikatlas
tegutsevatele noortele on Turba Aiandus ja Mesindus Selts
idanema pannud tomatitaimed, järgmisena on plaanis ehitada istutuskastid ja kasvuhoone. Kultuurikatla seltskonnal
valmis äsja täiesti funktsionaalne ja vägev tünnisaun, mille
planeerimis- ja ehitusprotsess
vääriks täitsa omaette artiklit.
Kultra leidurid kutsuvadki juba
õige pea soovijaid tünnisauna
kümblema.

Kõik noored on olenemata
elukohast oodatud mõlemasse noortetuppa. Hiljuti käisid
Nissi kooli õpilased oma moeshow jaoks siiditrükis kotte
tegemas Turbas, kus samal ajal
trükkisid enda vaba lava ürituse särke ka Turba kooli noored.
Mõlemast üritusest saab käesolevas lehes pikemalt lugeda.
Vaba lava üritus on alles ees ja
soovitan siiralt kõigil sellest osa
võtta. Rohke publik on noortele
selge signaal sellest, kuidas valla rahvas nende ettevõtmistest
ja tublist tööst lugu peab.
Olen Riisiperre minnes tihti
kaasa võtnud huvilisi Turbast.
Näib, et kahe asula noored tun-

kokkulepped hõlmavad valla haljastus- ja heakorratöid,
mille käigus kindlasti mitmetele kodukandi avastamata
paikadele satume. Avame koos
nende tagamaid ning mõtestame tulevikuperspektiive ja
võimalusi. Tööde leidmisel on
abiks keskkonnaspetsialist Katrin Kask. Kohalikud aktivistid
Kristin Tammerand ja Adeele
Rass on andnud oma nõusoleku töörühma juhti ametisse
astuda. Maleva organiseerimist
finatseerib Sihtasutus Õpilasmalev.

Ott Jeeser
Nissi Valla Kultuurikeskus

Tünnisauna ehk
Spagula esimene
proovikütmine.
Sten, Risto, Hannes
ja Virgo uurivad, kas
boilerist ehitatud
ahjul ka korralikult
tõmmet on.

Õpilasmalev
Toimuvad ettevalmistused õpilasmaleva rühma kokkukutsumiseks. Aprilli keskel avame
malevakohtadele
registreerimise ja intervjueerime soovijaid kõige motiveeritumate
töökate leidmiseks. Praegused

All moe-show
kingikottide,
paremal vabalava plakatite
trükkimine.

Seoses Turba kaupluse
sulgemisega remondi ajaks,
sõidab Keila Tarbijate Ühistu
bussiliin:

2

2017

N ISSI

Nissi Vald
1939ndal
aastal
Lk 6-7.

VALLA

Üleskutse kroonikat
koguma
100

Rändlindude
gripp
Lk 7.

AJALEHT

Nissi Põhikool valmistab ette sügisel toimuvat kooli 100 aasta juubelit ja kogub selle
jaoks ajaloolisi materjale. Oodatud on vanad
fotod ja dokumendid nii Nissi kooli kui eriti
ümberkaudsete kihelkonnakoolide kohta.
Materjale võib saata kooli üldmeilile kool@
nissikool.ee või tuua tööpäevadel kooli
sekretäri kätte (koolis on võimalus fotosid
skannida).

Riisipere keskus

On saabunud aeg panna paberile (talletada)
valla, mille keskus on olnud Riisipere,
kroonika.
Alates 1866. aastast, kui keiser Aleksander II
andis 19. veebruaril välja seaduse „Maakonna
seadus Eesti Kubermangule“, on selle seaduse
alusel sündinud üks kogukondlik omavalitsus
(vald), mille halduskeskuseks on algul olnud
Riisipere mõis ja hiljem Riisipere alevik. Vald
on eksisteerinud ligikaudu 150 aastat. Aegade
jooksul on vallal olnud erinevad nimed, muutunud on tema piirid, kuid keskus on jäänud alati

Turba – Rõõmu Kaubamaja – Turba

Turba kaupluse eest kell 11.00
ja tagasi Rõõmu Kaubamaja
juurest 12.40

Turba – Nissi – Turba

Kolmapäeviti kell 17.30
Turba kaupluse eest
ja tagasi Nissist
kell 18.30

samaks – Riisipere.
Kahjuks ei ole seni kirja pandud selle
pika ajalooga valla kroonikat.
Ajaloohuviliste grupp võiks kokku tulla vallamajja, kus arutaks kroonika sisu ja võimaluste
üle kroonika valmis saada.
Kõik soovijad, kes tahavad aidata nõu ja jõuga
kroonika valmimisel, võtke palun ühendust
vallasekretär Mare Rabiga (tel 6087 394,
5533231 või e-post mare.rabi@nissi.ee).
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Hea lugeja!
Järgmine aasta on meie kõigi jaoks tähtis, sest Eesti Vabariik
saab 100 aastaseks. See on meie kõigi pidu ning kõik saavad
Eestile kingitusi teha. Parim kingitus on olla ühtehoidev, üksteist toetada ning olla üks kogukond. Nissi valla kultuurielu
edendamisse on kaasa tulnud nii paljud inimesed ise eestvedamisega. Teie elu on Teie endi kätes! Ainult Sina saad seda
paremaks muuta.
EV100 tähistamise fookuses on lapsed ja noored, sest just
neile me ju oma riiki ehitame. Tänases lehes on juttu väga
palju noortest ja nende tegemistest. Riisipere Kultuurimaja
saab oma noortetoa ja Turba noored on korraldamas nende
aasta tähtsaimat üritust - Vaba Lava, mis toimub peagi avatavas motomuuseumis.
Nissi Valla Kultuurikeskus tuleb kaasa kõikide
heade mõtetega, mis aitavad
kaasa meie kogukonna
ühekuuluvusele. Jääme Eesti Vabariigile
meelde!
Anu Jõulu
Nissi valla ajalehe
Teataja toimetaja
ajaleht@nissi.ee

Veel kord jäätmeveost
Nissi Vallavalitsus tänab elanikke
kannatlikkuse eest jäätmeveos
valitsenud segaduste ajal
Jäätmeveo korraldamises on Nissi
vallas (tegelikult ja Kernu, Kose ja
Anija vallas) pikka aega selgusetus
ja segadus valitsenud. Peaaegu terve
eelmise aasta jooksul ei läinud jäätmevedu korralikult käima.
Nissi, Kernu, Anija ja Kose Vallavalitsused otsustasid eelmise hankeperioodi lõppedes, et viivad uue
prügiveo hanke läbi koostöös teiste
omavalitsustega. Sellel eesmärgil
ühineti MTÜ-ga Harjumaa Ühisteenuste Keskus (edaspidi HÜK).
HÜK pakkus välja uudse lähenemise, mille peamised märksõnad jäätmemajanduse arendamisel on kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV)
ühistegevus, jäätmeveo teenuse lahutamine transpordi- ja töötlemisteenuseks ning tsentraalse kompetentsi- ja kliendikeskuse loomine.
Ühistegevuse arendamine loob
KOV-le hääle- ja tingimisõiguse suhetes suurettevõtetega ning võimaluse pakkuda elanikkonnale antud
tingimustel madalamat võimalikku
jäätmeveohinda teenuse kvaliteedis
hinnaalandust tegemata. Teenuse
hinda mõjutavad olulisel määral
veopiirkonna suurus ja asustustiheduse eripärad.
Jäätmeveo teenuse lahutamine
transpordi- ja töötlemisteenuseks ei
ole elanikkonnale nähtav, aga annab
keskusele ülevaate jäätmeveo teenuse tegelikust maksumusest. Senini on see valdkond olnud jäätmeveofirmade poolt kiivalt varjatud ala.

Väljaandja: Nissi Valla
Kultuurikeskus
Toimetaja: Anu Jõulu
Kujundus: Ott Jeeser

Kultuurikeskuse tiim

Vabariigi aastapäev on aasta kõige
pidulikum päev iga eestlase jaoks, samuti ka Nissi Valla Kultuurikeskuse
aasta kõige tähtsam üritus. Sel aastal
lisas tähenduslikkust juurde veel see,
et Eesti Vabariigi lipu kõrval seisis
viimast korda Nissi valla lipp. Järgmisel aastal on seal juba Saue valla oma.
Kultuurimaja oli sini-must-valges
ehtes, seintel meie valla lasteaedade
ja koolide näitusepildid, fuajeed kaunistasid Riisipere saviringi imeilusad
valged linnud.
Eelmisel aastal tähistasime Eesti Vabariigi 98. aastapäeva lauluga – kontsert-aktusel esinesid kõik koorid,
ansambel Laululust, Nissi Trollid.

See oli suur ja uhke kontsert, kitarri
sõrmitsevast volikoguesimehest kuni
võimsa ühislauluni „Ei ole üksi ükski
maa“. Külla sai kutsutud lihtne opositsiooni poliitik, Jüri Ratas, kellest
tänaseks on saanud Eesti Vabariigi
peaminister.
Seekord siis tants. Külaliseks valisime
Kaja Kallase, kes on tantsinud Tallinna Huvikeskus „Kullo“ tantsuringis
„Sõleke“ 11 aastat. Meile meeldib väga
XII noorte laulu- ja tantsupeo sõnum
„Mina jään“. See sobib ka väga hästi
meie tänaste tegevuste mõtteks, sest
usume siiralt, et kultuur on see, mille
läbi suudame ennast kehtestada ka
suures Saue vallas. Kultuur ühendab.
Ainuüksi rahvatantsijaid on meie val-

Katrin Kask
Keskkonnaspetsialist

oma kitsaskohad, kui seadusandja
silmis on nende kaal olnud siiani
väiksem. Näiteks:

Jäätmekäitluse korraldamine on
seaduse (Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus) kohaselt üks
omavalituse peamisi ülesandeid. Samas on sõnapaar „korraldatud jäätmevedu“ omaette mõiste, mille sisu
on lahti kirjutatud jäätmeseaduses.

ȖȖ Teenuse paindlikkus: tellin
siis, kui tekib vajadus.

Keskkonnaamet väljastas korraldatud jäätmeveoloa aga alles 2. novembril 2016.

Jäätmeseaduse kohaselt on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete
kogumine ja vedamine määratud
piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku
omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

Peatudes põhjalikumalt Nissi Valla
korraldatud jäätmeveol, on oluline teada, millistele jäätmeliikidele
korraldatud vedu kohaldub. Nissi ja
Kernu vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud:

Vabaturu reeglid kehtivad siinkohal
vaid osaliselt. Korraldatud jäätmeveo piirkonnas on jäätmeveo nõuded suures osas kõigile inimestele
ühesugused ja need reeglid on kirjas
jäätmehoolduseeskirjas.

ȖȖ Biolagunevad jäätmed

Elanikele jäätmevedu õnneks ei katkenud. Kuid terve möödunud aasta
jooksul on jäätmeveos olnud tõrkeid
ning sellega on kaasnenud palju segadust ja arusaamatusi. Nissi Vallavalitsus tänab vallarahvast kannatliku meele eest ning palub segaduste
ja arusaamatuste pärast vabandust.

Korraldatud jäätmeveoga loetakse
automaatselt liitunuks kõik valla
jäätmevaldajad, st kinnistute omanikud, millel on kas elamu või mõni
ettevõte või asutus, sh suvilad, olenemata sellest, kas kirjalik jäätmeveoleping on sõlmitud või mitte.
Jäätmekäitluse sellise korralduse
põhjendusteks on alljärgnevad argumendid:

1
2
3

ȖȖ Keskkonnakaitseline aspekt:
kõigil on kohustus tekkivad
jäätmed üle anda. Oluline
on siinkohal teha vahet, et
kohustus ei ole jäätmete
tekitamine vaid tekkinud
jäätmete üleandmine.
ȖȖ Teenuse hind: ühes
piirkonnas veab jäätmeid
fikseeritud hinna alusel
parima pakkumise teinud
vedaja.

Järgmine Teataja ilmub 12. juunil
Kaastööde ja reklaamide saatmise tähtaeg on 22. mai
Reklaam ja kaastöö saata ajaleht@nissi.ee
Lehes kasutatud kirjatüübi Aino autor on Anton Koovit

las kokku 126, neist 34 koolilast ja 92
täiskasvanut. Nende juhendajatele
maksab palka vald. Ja kui minnakse
valda esindama vabariiklikul tasemel on jällegi vald rahaliselt toeks.
Lisaks rahvatantsijatele harrastavad
tantsu veel niinimetatud isemajandavad ringid - peotants, line-tants,
showtants, contemporary, zumba.
Oli sümboolne, et kõik tantsijad olid
palutud esinema ja kõik, kes tahtsid
ja said osaleda, kohtusid pidupäeval
tantsupõrandal. Nii nagu me elame
vabas Eestis, oleme me vabad ka oma
valikutes. Väge täis lõputantsu „Isamaa hiilgava pinnalla“ lavastajaks oli
tantsuõpetaja Mari Tomp. Aitäh kõigile esinejatele ja külalistele.

Korraldatud jäätmeveost.
Jäätmevaldaja õigused ja
vastutus
Alates eelmise aasta 2. novembrist
algas Nissi ja Kernu vallas uus korraldatud jäätmeveo periood.

Uue koostöövormi käivitamine on
olnud oodatust keerulisem ja võtnud
kauem aega. Juba 7. jaanuaril 2016
sõlmis MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus korraldatud jäätmeveolepingu. Avalikul konkursil esitas

Ajaleht
Teataja

Isamaa hiilgava pinnalla

parima pakkumise Radix Hoolduse
OÜ, kellele Harjumaa Ühisteenuste
Keskus andis õiguse ja kohustuse
koguda jäätmeid ning vedada need
ettenähtud jäätmekäitluskohta. Leping sõlmiti viieks aastaks. Jäätmekäitluskoht valiti parima hinna ning
kvaliteedi tagamiseks samuti avaliku konkursi korras. Leping AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusega allkirjastati 2. veebruaril 2016.

Peamist osa loa väljastamise venitamises mängis jäätmeveofirmade
tahtmatus uue hankesüsteemiga
kaasa minna ning olulistes detailides kokku leppida. Lisaks pikendasid jäätmeveo loa väljaandmist
keskkonnaameti struktuursed ümberkorraldused, mis kahjuks langesid samasse ajaperioodi, kui vedaja
oli asunud taotlema jäätmeveo luba.

VARIA

ȖȖ Teenuse kättesaadavus:
hanke läbiviimine tagab, et
teenus on kättesaadav ka
hajaasustuses.
Sellisel süsteemil on arusaadavalt

ȖȖ Hinna-kvaliteedi suhe: lepin
kokku mulle sobiva jäätmete
üleandmise aja jms.
Korraldatud jäätmevedu Nissi
vallas

ȖȖ Segaolmejäätmed
ȖȖ Paberi ja papi jäätmed
Ühelgi teisel jäätmevedajal ei ole
nende jäätmeliikide osas Nissi
vallas jäätmeveoõigust.
Näiteks kui segaolmejäätmed konteiner täitub enne graafikujärgset
vedu, saab lisavedu tellida ainult
jäätmeveopiirkonnas hanke võitnud
jäätmevedajalt, läbi MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste Keskuse klienditeeninduse (edaspidi HÜK klienditeenindus).Teistel jäätmeveofirmadel
selleks õigus puudub. Samas suurjäätmete või ehitusjäätmete äraveoks võib tellida teenuse ükskõik
milliselt Harjumaal jäätmeveoluba omavalt firmalt.
Jäätmeveoloa olemasolu saab
kontrollida Keskkonnaameti eteenuste lehelt: https://eteenus.
keskkonnaamet.ee/?page=avalik_
otsing&act=avalik_stat_
koond&u=20170327132234
Keskkonnalubade
väljastamise
mõte on tagada, et jäätmed jõuaksid
kas ametlikku ladestuspaika või ümbertöötlemisele, mitte metsa alla.
Pööran siinkohal tähelepanu, et Nissi vallas ei ole korraldatud jäätme-

veoga hõlmatud jäätmekonteinerite
rent.
Sobiva jäätmekonteineri saab rentida HÜK klinditeenindusest, mõnelt
teiselt jäätmeveo firmalt või osta
see näiteks ehituspoest. Ostmine on
pikemas perspektiivis enamasti odavam. Lisaks rendikonteineri rendile
on tasulised nii mahuti kohale toomine, vahetus, äraviimine kui konteineri pesu.
Korraldatud jäätmeveo piirkonnas
kehtestatakse jäätmeveoeeskirjaga minimaalsed veosagedused ja
konteinerite suurused. Nissi valla
jäätmehoolduseeskirjaga (edaspidi eeskiri) on lubatud jäätmeveo
sagedus mitte harvemini, kui 1
kord 4 nädala jooksul. Hajaasustusalal on võimalik teatud tingimustel taotleda harvemat jäätmevedu.
Juhin tähelepanu, et sellekohane
taotlus tuleb esitada vallavalitsusele. Graafikus tühjenduste kuupäevade maha tõmbamisest või jäätmevedajale teatamisest ei piisa!
Vallavalitsuse poole tuleks pöörduda ka juhtudel, kui soovitakse kasutada lähetikku asuvatel kinnistutel
ühist jäätmemahutit või soovitakse
mingiks perioodiks jäätmevedu peatada.
Kõik sellised küsimused on seotud
jäätmeveo erisustega, mille menetlemise õigus on ainult Nissi Vallavalitsusel. Jäätmevedajal ehk HÜK
klinditeenindusel selleks õigus puudub.
Jäätmekonteinerite eeskirja järgsed

EV100 juubeliperiood algab 16.
aprillil, mil tähistame 100 aasta möödumist eestlaste asualade
ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. Avasündmuseks on
suur matk kunagisel Eestimaa ja
Liivimaa kubermangu piiril ja selle
läheduses.
„Sada aastat tagasi ühendati eestlaste asuala esmakordselt ajaloos
ametlikult meie maaks. Rahvamatk
on parim viis selle ajaloofakti teadvustamiseks läbi reaalse ühise kogemuse, mille annab matkamine
selle maa erinevais paigus,“ rääkis
minimaalsed kohustuslikud suurused on toodud sama eeskirja lisas.
Sellekohast infot saab ka HÜK klinditeenindusest. Siinkohal on oluline
lisada, et jäätmekonteineri suurus peab vastama tekkivate jäätmete kogusele ning tühjendamise
sagedus peab vältima mahuti ületäitumist. Ehk kui jäätmeid tekib
rohkem, tuleb tellida kas lisavedu
või rentida/osta suurem konteiner.
Pööran tähelepanu, et lisaveo tellimine on lihtne ja soodne, teenusele
kehtivad samad hinnad, mis tavapärasele graafikujärgsele jäätmeveole.
Jäätmevaldaja õigused
ja vastutus
Jäätmevaldaja õigused on seotud
omavalitsuse kohustusega korraldada jäätmekäitlust. Ehk inimesel
peab olema võimlaus tekkivad jäätmed üle anda, sõltuvalt jäätmeliigist,
kas tasu eest või tasuta. Inimesel on
õigus pöörduda omavalitsuse poole
nõustamiseks ja jäätmealase info
saamiseks.
Teisalt on oluline inimese vastutus.
Keskkonnakaitse seisukohalt on
siinkohal olulised märksõnad: taaskasutus, tekkivate jäätmete koguse
vähendamine (tarbimise piiramine)
ning jäätmete liigiti kogumine.
Vastutusega on seotud ka jäätmete
üleandmise kohustuse täitmine. Sellisel kohustusel on lisaks keskkonnakaitselisele aspektile, laiem majanduslik põhjendus, nagu eespool
viidatud- mida rohkem inimesi on
teenusega hõlmatud, seda madalam
ja stabiilsem on jäätmeveo hind.

Palun siinkohal kõigil
elanikel kelleni jäätmeveo leping ja graafik ei
ole jõudnud, sellest HÜK
klienditeenindusele teada
anda ning edastada vedajale korrektsed andmed,
sealhulgas kontakttelefoni
number ja e-posti aadress
(kui see on olemas).
Lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik, kui jäätmevaldaja jaoks on eeskirjas sätestatud miinimumnõuded
sobivad, ei taotleta eeskirja kohaseid
erisusi ning jäätmevaldaja ei soovi
muid lisateenuseid (näiteks värvate
avamine jms).

EV100 suursündmuste juht Margus
Kasterpalu. Ta avaldas heameelt, et
avasündmus sünnib Riigikantselei,
MTÜ Spordiürituste Korraldamise
Klubi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutuse ning kohalike rahvamajade ja esinejate koostöös. Sillana suvise noorte laulu- ja tantsupeoga toimub 16. aprillil Kurgjal
„Mina jään“ esitluskontsert. Eesti
Televisiooni 16. aprilli saatepäev on
samuti pühendatud EV100-le.
Pühapäeval, 16. aprillil seavad seiklussportlased ja hea ettevalmistusega matkajad sammud kunagisele
Liivimaa ja Eestimaa kubermangu
piirile, mis kulgeb Peipsi rannalt
Läänemere kaldale. „KubermanguVabandan siinkohal eelmisel aastal Nissi Teatajas ilmunud ebatäpse
sõnastuse pärast. Artiklis oli välja
toodud, et kõigil on kohustus sõlmida jäätmeveo leping. Lepingu sõlmimise kohustus oli formaalselt vale
aga sisuliselt põhjendatud. Sõlmitud
leping tagab, et arved saabuvad õigel
aadressil ja õige isiku nimele ning
arvestatakse kliendi erisoovidega
konteineri suuruse ja tühjendamise
eritingimuste osas (suletud väravad,
konteineri asukoht).
Siinkohal on veel üks oluline aspekt,
kuna jäätmete üleandmine on kohustuslik, siis on kinnistu omaniku
kohustus tõendada ( järelvalveametniku nõudmisel ), et kinnistul on
jäätmed vedajale üle antud. Väide,
et arved olid valesti adresseeritud,
ei saa olla kohustustest kõrvalehoidmise põhjenduseks.
Jäätmete üleandmise kohutusest
eemale hoidmise üheks põhjuseks
võib olla, et omanik elab ajutiselt teises kohas või kinnistut ja selle olevat
elu- või äriruumi ei olegi plaanis lähiajal kasutada.
Kinnistu omanikul on kohustus olla
aktiivne ja anda kinnistu mittekasutamisest teada vallaametnikule-kirjutada avaldus jäätmeveost vabastamise kohta.

Seni kuni vallavalitsuse
poolt antud vabastus
puudub, on inimesel
kohustus jäätmeveo
eest tasuda, aluseks on
tühisõitude arv, mille
maksumus on võrdustatud prügiveo teenuse
hinnaga.
Seoses Nissi valla korraldatud jäätmeveoga pööran tähelepanu ühele
olulisele eeskirja muudatusele, mis
jõustus eelmise aasta lõpus. Kõigile
kinnistu ja majaomanikele eelnevatel aastatel antud tähtajatud
vabastused korraldatud jäätmeveost, kaotavad kehtivuse 15. aprillil käesoleval aastal.
Uus taotlus, korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks, tuleb esitada vallavalitsusele minimaalselt
kuu aega enne soovitud vabastuse
algusaega. Taotluse vorm on leitav
valla kodulehelt või saab täita kohapeal, valla keskkonnaspetsialisti

piir on ajalooliselt sätitud aladele,
kus see kõige vähem inimtegevust
segaks: metsadesse ja rabadesse,
jõgede keskele. Samas pole testmatkade käigus ette tulnud kohta,
kust läbi või üle ei saaks, nii et tõotab huvitav matkapäev tulla,“ sõnas
matka projektijuht Paavo Nael. Iga
grupp matkab läbi oma lõigu ning
õhtuks on piirijoon läbitud. Tänu
matkajate kaasas kantavatele GPSseadmetele on võimalik jälgida
nende liikumist virtuaalsel kaardil,
kus vastavalt matkajate edenemisele maastikul kustutatakse Põhja- ja
Lõuna-Eestit eraldanud piirjoon.
Virtuaalset kaarti saab jälgida ETV
ekraanilt ja EV100 kodulehelt.
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Aprillis 1917 toimus mitu pöördelist sündmust, mis olid
olulisteks tähisteks teel iseseisvuse poole. Pärast Veebruarirevolutsiooni Venemaal hakkasid Eesti rahvuslikud ringkonnad taotlema Venemaa Ajutiselt Valitsuselt Põhja- Liivimaa
eestlastega asustatud alade liitmist Eestimaa kubermanguga
ning ühtse autonoomse rahvuskubermangu moodustamist.
Surve avaldamiseks osalesid 40 000 eestlast 8. aprillil 1917
Petrogradis meeleavaldusel ja 12. aprillil kinnitaski Ajutine
Valitsus määruse, millega seni Liivimaa kubermangu koosseisu kuulunud Pärnu, Saare, Tartu, Viljandi ja Võru maakonnad liideti Eestimaa kubermanguga. EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil selle sündmuse meenutamisega ning
kestab 2. aprillini 2020, mil möödub 100 aastat Tartu rahu
sõlmimisest.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
tähistamise avasündmus

Olvia Laur
„EV100 igas külas“
Harjumaa koordinaator

2017

Lisaks „piirikustutajatele“ läheb
endise kubermangupiiri lähedusse
Eestimaad avastama veel kuni 3000
rahvamatkajat, kes saavad valida
üheksa sihtkoha ja 18 erinevas pikkuses marsruudi vahel. Need marsruudid läbivad Eestimaa erinevaid
paiku ja maastikke. Marsruudid on
erineva pikkusega alates kolmest
kuni 23 kilomeetrini. Matkajate
sihtkohtadeks on üheksa omaaegse
kubermangupiiri läheduses asuvat
rahvamaja (Tõstamaa, Lõpe, Järva-

vastuvõtu ajal.
Lõpetuseks tänan südamest kõiki
hoolsaid vallaelanikke, kes on andnud oma panuse valla jäätmekäitluse korraldamisse ja hoidnud meie
kodukandi puhtana.
Kui seoses jäätmekäitluse korraldamisega tekkis
lisaküsimusi, võtke julgelt ühendust valla keskkonnaspetsialistiga. Samuti on soovitav aeg-ajalt
külastada valla kodulehte. Oleme uuendanud
sealset jäätmekäitlusalast infot ja püüame hoida
selle ajakohasena.
Konkreetselt jäätmeveoga seotud küsimustes ( jäätmete äravedu, veograafikud, lepingud, konteinerite rent) palume pöörduda
HÜK klienditeeninduse poole:
Asukoht: Artelli 15, Tallinn
Avatud: E, T, K, N, R 9:00-17:00
Telefon: 6 400 897
E-post: harjukeskus@radixhooldus.ee

Heakorratalgud
Seoses kevade saabumisega on traditsiooniks
saanud ühised üritused valla heakorrastamisel.
Heakorratalgutest on teada andnud Riisipere,
Turba, Aude, Lehetu, Ellamaa aktiivsed inimesed.
ȖȖ Lehetu 30.aprill, kontaktisik: MTÜ Lehetu
Külaselts, tel 58394995
ȖȖ Riisipere 6.mai, kontaktisik: Merike Marie
Nimmerfeldt, tel 53467389
ȖȖ Turba, 6.mai, kontaktisik: Kairi Kuusemets tel 56456553; Heimar Tihane, tel
55688831
ȖȖ Aude, 6.mai, kontaktisik: Margit Levoll, tel
5067705
ȖȖ Ellamaa, 6.mai, kontaktisikud: Katrin
Salep, tel 53478847; Marje Suharov, tel
53304037
Osad talgulised on oma tegemised registreerinud Teeme Ära kodulehel:
http://talgud.teemeara.ee/events
Sealt leiab infot talgute toimumise aja, kogenemise asukoha ja planeeritavate tegevuste osas.
Valla poolt on lisaks plaanis kevadel ohtlike jäätmete veoringide korraldamine. Aga kuna lehe
trükkimineku ajaks ei olnud veel kõik asjaolud
selged, siis palume aegajalt külastada valla kodulehte info saamiseks. Kindlasti jagame infot ka
Facebooki ja valla avalike infostendide vahendusel.
Ilusat heakorrakuud kõigile ja aktiivset osalemist!

kandi, Lelle, Kurgja, Oisu, Päinurme,
Sadala, Avinurme).
EV100 avasündmust on võimalik
igaühel tähistada ka oma kodukohas – võtta koos perega midagi toredat ette, minna loodusesse, värvida
pühademune ja üheskoos mängida,
võib süüdata lõkke, pidada plaane,
mida kinkida Eesti Vabariigile ja
kuidas see üle anda. Tähtis on kanda
pidu oma südames.
Allikas: www.ev100.ee

Nissi Valla
Pensionäride
Ühenduse
ürituste ajakava
ȖȖ 12.aprill Haapsalu Veekeskuse külastus
väljasõit Riisipere kultuurimaja juurest
kel 11.00,
Turba kpl.juurest 11.10
ȖȖ 17.mai Laulasmaa SPAA külastus
väljasõit Riisipere kultuurimaja juurest
kell 10.00,
Turbast kell 10.10
ȖȖ 27.mai Väljasõit Viljandi Ugala teatrisse
- teatrimaja ekskursioon ja etendus
Hispaania kirjaniku Pedro de la Barca
tippteos „Nähtamatu daam“. Väljasõit
Riisiperest kell 11.00 ja Turbast 11.10
Hind 20 EUR(pilet, ekskursioon ja
sõit)tasuda hiljemalt 15.aprilliks
ȖȖ 20.juuli Eakate ekskursioon Järvamaale
( Rapla –Türi- Väätsa- Paide- JärvaJaani
– Rapla- Nissi vald)
Hind 25.EUR (giiditasud, muuseumipiletid, lõuna, sõit) tasuda hiljemalt
20.juuniks.
ȖȖ Info telefonil
5532953 või 6784041 Merike Kiisel
Turbas 56266062 – Viive Suursalu
Nissis 53308821 – Mare Tedremaa

Nissi Vallavalitsus
teatab
Metsavahi tee 7
detailplaneeringu
kehtestamisest.
Planeeritud ala suurus 6129 m2, asukoht Munalaskme küla, katastritunnus
51802:001:0191). Planeeringuga muudeti Nissi
Vallavolikogu 16.02.2007 otsusega nr 8 kehtestatud Metsavahi DP alusel moodustatud Metsavahi tee 7 krundi hoonestusala asukohta.
Detailplaneering on kooskõlas Nissi valla üldplaneeringuga ja vastab Nissi valla ruumilise
arengu eesmärkidele. Detailplaneeringuga
pole kavandatud lahendusi, millega eeldatavalt kaasneks olulist keskkonnamõju planeeritaval alal.
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Aidake
meil
aidata!
Turba Kool on muutuste lävel. Suured
segadused ja arutelud on teinud oma töö
ja tulemuseks on hetkel veel teadmata
muutused. Ka meie ei tea artikli kirjutamise hetkel, mis saab edasi aasta või
kuu või isegi nädala pärast, kuid võime
kindlalt väita, et kooli hoolekogu on endiselt olemas. Me esindame ka edaspidi
laste ja vanemate seisukohti ning teeme
kõik meist oleneva, et meie lastel oleks
võimalik ja hea käia kodulähedases toredas koolis. Meie soov on, et tulevikus,
kui meie lapsed on suured ja tekib mõni
probleem, siis praegused lapsed ei kirjutaks kommentaaridesse, et juba meie
ajal oli kõik halvasti, vaid toovad näiteid,
kuidas nende ajal hoiti ühte ja aidati
asju paremaks teha. Seda soovi saame
paremini ellu rakendada kui te meie
poole pöördute, meid usaldate ja asjasse
pühendate.
Siit ka üleskutse: Aidake meil aidata!
Kõik teie mured, mis koolis mingil põhjusel lahendust ei leia, saab esitada hoolekogule (soovi korral ka anonüümselt).
Igal klassil on oma esindaja hoolekogus,
kelle kaudu ettepanekuid ja probleeme
edastada. Nii me saame anda oma panuse, et leida osapooli rahuldav lahendus
ja ühine keel, et kokkuvõttes kannatajaks ei jääks lapsed!
Ootame teie muresid, ettepanekuid, ja
miks mitte ka rõõme ja õnnestumisi,
et saaksime pakkuda tuge ja lahendusi
ning vajadusel ka tunnustada.
Üks probleemide vältimise võti on suhtlemine. Koolil on palju super-vahvaid
üritusi, mis on avalikud ja millest osa
võtma on oodatud ka lapsevanemad.
Tulge lastega kaasa! Nii saate suhelda
teiste vanematega, õpetajatega ja kooli juhtkonnaga vabamas õhkkonnas!
Võimalik, et siis leiate küsimustele või
tunnetele vastused ja äkki hoopis teise
lähenemisnurga.
Sama üleskutse kehtib ka kõigile teistele
vallaelanikele. Kellel iganes ideid koolija valla elu paremaks muutmiseks on.
Andke endast märku!
Teie

Ristsõna lahendus
1 Konstantin
2 Kodu
3 Kaljulaid
4 Must
5 Alati Valmis
6 Riigihümn
7 Tamme
8 Isamaa
9 Järgu

Karina Looveer - 2 klass
Heidi Kuningas - 9. klass
Miina Frank - 4. klass
Priit Pettai – 5 ja 8 klass
Zanna Silla - 6 klass
Margarita Klemm - 7. klass
Eveli Kirtsi – 3 klass
Hedy Mikk – 1 klass
Ülle Valgepea – väikeklassid ja LÕK õpe
Cristin Menind - õpilaste esindaja

Nelli
teataja
Nelli teateid vahendas
Jaan Vaidla

Nelli Teataja näib sobivat nimetajaks meie valla naiskoori viimase aja
rõõmsaid toimetusi koondavatele ridadele.
Suvel Võrumaal reisides ning kolmandal advendiaja pühapäeval Nissi
kirikus aina vaimulikke laule lauldes

Mustvalge moe-show

Katriine Laanjärv: „Meie
kollektsiooni nimi oli „Slow Geometry“. Riided olid mustad ja valged,
peal teibist geomeetrilised kujundid. Jäime oma kollektsiooniga väga rahule. Me
ei osanud arvatagi, et saame esimese
koha, sest konkurents oli päris tugev.
Kuigi pidime jagama esimest kohta
teise kollektsiooniga, oli see siiski
meile suur üllatus. Oleme väga tänulikud žüriile, kes sellise otsuse
langetas ja muidugi täname toredat publikut.“
2. klass: „Uskumatu, et saime publiku lemmikuks…“, „Me saime publiku lemmikuks, sest me olime lõbusad ja
rõõmsad.“, „Saime ise oma kostüüme kaunistada!“

Kristine Esko
Nissi Põhikooli huvijuht

17. märtsil toimus Nissi Põhikoolis
traditsiooniline moe-show, seekord
oli teemaks „Valge versus must“.
Lavale astusid noored moeloojad,
tulevikulootused, modellid ja üllatusesinejad. Õhtut juhtis Charlie Chapliniks kehastunud Märt Maasikas,
varjuteatrit tegi 6. klassi õpilane Birgit Talvet ning elava muusikaga kos-

titas kooli bänd. Vaheajal sai kohvikus
keha kinnitada ning Eneken Maripuu
joonistatud mustvalget seinapilti värvida.
1.-3. klasside arvestuses tuli moeshow võitjaks 1. klass kollektsiooniga
„Printsessid ja rüütlid“ ning 4.-6. klasside arvestuses 6. klass kollektsiooniga „Mustad ja sarvilised olendid“.
7.-9. klasside arvestuses otsustasid
kohtunikud välja anda kaks esimest

kohta: 8.klassist Katriine Laanjärve ja
Victoria Käsu koostöös valminud kollektsioonile „Slow Geometry“ ning 9.
klassist Romet Kaljo kollektsioonile
„DEFITSIIT“. Publiku lemmiku tiitli
pälvis 2. klass kollektsiooniga „Klounid ja baleriinid“.
Moe-show kollektsioone hindasid
oma ala professionaalid: Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Maiu Rõõmus
(kostüümi ajalugu, stiiliõpetus, plas-

tiline anatoomia), Eesti Kunstiakadeemia 1. kursuse moedisaini tudeng
Edvard Hiietam ja arhitekt Oliver
Soomets. Võitjad said kingitusteks
Virve Pipari juhendamisel valminud
kabelauad ja igale osavõtjale oli preemiaks kunstiringi laste kujundatud
kotikestes tervislik amps.

VabaLava tuleb taas!
Turba Kooli Õpilasesindus
ja huvijuht

Eelmisel aastal Turba Kooli õpilasesinduse algatusest alguse saanud
Nissi Valla noorte vabalava sündmus
on ajanud juured alla ja tärkab sel
kevadel taas juba uues kuues. Vaba
Lava RokiSõlm korralduslik pool
toimub juba täie hooga. Siinkohal
on rõõm teada anda, et sel aastal toimub üritus 19. mail algusega kell
18.00 Mootorispordi muuseumi
ruumides.
Aastal 2017 oleme võtnud eesmärgiks ühendada läbi RokiSõlme erinevad põlvkonnad kogukonnas,
kutsudes kõiki osalema kogukonda ühendaval sündmusel.
Sellega seoses on kõik noored oodatud erinevate etteastetega taas

lavale. Etteasted võivad olla seinastseina, iseseisvalt harjutatust õpetaja
käe all omandatuni. Korraldamisel
tegutseme Teile juba tuttavat rada
pidi:
ȖȖ 1. aprill – 5. mai 2017 toimub
etteastete registreerimine
meiliaadressile hypakelavale@gmail.com, kuhu tuleb
kirjutada: milline on etteaste
sisu, ajaline kestvus ja mitu
inimest on laval. Kindlasti
jätke enda kontakt, et Teiega
edaspidi saaksime ühendust
võtta enne kava koostamist.
ȖȖ Paneme kokku kava selliselt,
et kujuneks suur üle vallaline
pidu, mille kava on esinejatele
ajalises järjestuses eelnevalt
edastatud.
ȖȖ Kõik, kes lavale tulevad
saavad pääsme sündmusele
käepaela näol

nõu, kuidas saab end aidata, kui häda
käes.

Aasta 2017 on Turba Koolis alanud
tegusalt. Püüame Teiega jagada meie
tegemisi.

Veebruar algas turvalise interneti nädalaga. Turba kooli teine ja kolmas
kooliaste vaatas interneti vahendusel
VAT teatri etendust “Internetis sündinud“, mille põhjal õpilased analüüsisid klassijuhatajatunnis üheskoos
iseenda internetikäitumist. Esimene
kooliaste vaatas Netilammaste multikaid ja osaleti väikeses teadmiste
kontrollis. Teise ja kolmanda kooliastme õpilased ja õpetajad tegelesid
teadmiste kontrolliga Nastixi vahendusel.

23.-27. jaanuarini toimus koolis Teaduste nädal. Koolimaja esimesel korrusel oli huvitavaid küsimusi erinevatest teadusvaldkondadest, millele
õpilased said vastuseid anda. Lubatud
oli küsimustele vastamine vanemate või teadusallikate abiga. Nii võiski
näha õpilasi vahetunnis nutitelefon
peos pildistamas, et siis kodus rahulikult vastused otsida ja need juba järgmisel päeval kooli tulles vastavasse
postkasti lasta. Õpilasel oli võimalik
iga erineva teema kohta küsimustele
vastates koguda punkte. Lisaks erinevatel teemadel küsimustele said algklasside lapsed vaadata teadusteatrit
„Kolm põrsakest“, vanemate klasside
õpilased kuulata zooloog Uudo Timmi loengut Eestimaa loodusest ja
samuti vaadata Teadusteatrit. Lisaks
tegi õpetaja Ruth kõigile füüsikahuvilistele avatud tunni. Neljapäeval aga
toimus „teadus õpilaselt õpilasele“,
mis tähendas, et klassid olid ette valmistanud erinevaid katseid ja käisid
siis neid vastastikku teineteisele näitamas.
Kahel õhtul toimusid aktiivsed loengud kõigile, keda huvitas. Teemad,
mida käsitleti olid toitumine ja liikumine. Füsioterapeut vastas peale
loengut küsimustele, mis tänaseid
noori isiklikult puudutavad ja andis
tunti end lausa kirikukoorina.
Sõbrapäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva vahelisel laupäeval Turba kultuurimajas esineti aga meeleoluka
kavaga, kaaslasteks omaenda ridadest
võrsunud naisansambel Cantus, rahvatantsurühm Haspel ja Mari Tomp,
naisansambel PÜÜ Keilast ning Nissi
Põhikooli poistebänd (Ott Ajaots, Eerik Ehrpais, Märt Maasikas) kes laule
ladusa saatega ilmestades sai rahva
lemmikuks.
Laulva teadustajana kava tervikuks
sidudes astus üles Nissi Valla Kultuurikeskuse tiimi innukas liige ja Turba

Jõudsime vaevalt hinge tõmmata,
kui oligi juba sõbrapäev. Traditsiooniks on saanud, et sõbrapäeva koolis
korraldab 6. klass. Kuuendikud olid
selleks päevaks pikalt ja tõsiselt ette
valmistanud. Sõbrapäeva hommikul
sai iga koolitulija kommi ja sõbrapäevale omase sõnumiga moto. Sel aastal
esmakordselt pakkusid kuuendike-

le oma abi õp Kaidi õpilased – Sten,
Sandra ja Karl-Kenet. Koos õpetaja
Kaidi, Pireti ja tugiisik Kristaga olid
nad valmis küpsetanud hulga maitsvaid suupisteid. Kohvikuvahetunnid
olid koolipere hulgas väga populaarsed. Sõbrapäeva õhtul olime Turba
kultuurimajas, kus meiega jagas oma
reisimuljeid mägimatkaja Andres
Rootalu. Tunneme kooliperena suurt
rõõmu inimestest, kes on valimis
meiega kohtuma läbi rännakute. Tänusõnad kuuluvad kultuurimajas
tegutsevale meeskonnale, kuna juba
mitmel aastal kohtumised saavad toimuda Turba kultuurimajas.

ȖȖ Arvestades ruumi võimalusi,
vastutab tehnilise poole
eest iga esineja ise (valgus
ja helindamine korraldajate
poolt)
Uuenduslik on sel aastal paik, kus
sündmus toimub ja see, et pileteid
on võimalik osta eelmüügist. Eelmüük toimub 1. aprillist 5. maini
Turba Kooli administraatori juures
või pöördudes otse Turba Kooli õpilasesinduse liikme Karl-Kevin Miinpuu poole. Eelmüügist saadud pilet,
mis maksab 3€ (kohapealt ostes 5€)
vahetatakse sündmuse päeval käepaela vastu.
Seega on juba täna aeg mõtlema ja
harjutama hakata, et lavale astuda!
Keerame põlvkonnad rokkides
sõlme!

Sõbrapäeva nädala lõpetas õpilasesinduse poolt 1.-4. klassi lastele
korraldatud disko. Väikesed olid väga
rõõmsad, et pidu spetsiaalselt neile
tehti ning ootavad põnevusega järgmist pidu.
Veebruarikuus tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva ja Turba koolis

Rõõm on tõdeda, et meie kooli leiavad taas tee kooli vilistlased, et
jagada elukogemust tänasele õpilasele. Programmi Tagasi Kooli
raames jagas omi kogemusi ja mõtteid elust seitsmenda ja kaheksanda klassiga Esko Lehtme. Siinkohal jagame mõnd mõtet
meeleldi lehe lugejaga:
ȖȖ Olge valmis, et elus on teile ees nii palju üllatusi nagu filmis, aga
emotsioonid on päriselt.“
ȖȖ „Sa ei pea teadma, mida Sa tahad, aga panusta õppimisse.“
ȖȖ „Kunst on inimeseks olemise absoluutne tipp. Olgu see mis
iganes vormis – maal, kirjandus, muusika, tants, aiandus. See
aitab seltskonnas, teeb justkui tordi ilusaks, mis ilma katteta
oleks lihtsalt ümmargune biskviit moosiga – on mõnus küll, aga
ei ole tort. Sama ka inimesega – oskab teha, aga ei oska rääkida
ja ei mõista.“

Kultuurimaja tubli perenaine AnuMai Kaljumäe ; tema on ka lakoonilise ja samas pilkupüüdva kuulutuse
autor.
Helitehnika osas aitas koos noorte
abilistega kaasa Ott Jeeser Kultuurikeskuse tiimist, kellest mitmekülgselt
anderikka kunstnikuna on kujunenud kogu koduvalla noorte innustaja,
hindamatu abimees igas ühises ettevõtmises.
Arvuka ja heatahtliku publiku rõõmuks kanti ette terviklik kava aegadest, kui meie laululooming võinuks

noorel Eurovisiooni lauluvõistluselgi
laineid lüüa - kõik laulud armsas emakeeles.
Naiskoor üllatas kohati kaunis keerukate seadete kõlava esitusega, naisansamblid ja tantsurahvas tõid koorilaulule meeliköitvat vaheldust.
Rõõmsa üllatusena kõlas kava keskel
noore Kanada laululooja Alessia Cara
pala "Scars To Your Beautiful", mille
esitas klaveril naiskoori endine laulja
Riina Haljasoks.
Tore oli seda lugu kuulda ka naiskoori

Kevad on varsti käes ja võime lubada,
et meie ettevõtmised jätkuvad sama
hoogsalt. Tulemas on emakeelepäev,
karjääripäev, kevadkontsert pühendusega emale ja noored ei saa ilma
Vaba Lava sündmuseta.
Suur osa meie kooli sündmustest on
lahkelt avatud kogukonnale, tulge ja
saage sellest osa!
ja ansambli Cantus külaskäigul puuetega laste elupaika "Haraka Kodu",
kus Sõbrapäevakava tänu ja rõõmsa
elevusega vastu võeti.
Ees on uued, kevadised ootused : koduvallast pärit esimese Eesti naiskirikuõpetaja Laine Villenthali 95.
sünniaastapäeva tähistamine, osalemine Saarte praostkonna vaimulikul
laulupäeval ning - eelmisel hooajal
alustatud töö rõõmustava tulemusena - sellele eelneval endiste aegade
lauliku Martin Körberi 200. juubelile
pühendatud kontserdil Kuressaare
Laurentiuse kirikus.

Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia õpetaja

“Küünlaümbriste jaht” on kõige suurem keskkonnaalane projekt, mida
korraldab MTÜ Tuleviku Heaks, mis
kestis 1.oktoobrist 2016- 31. jaanuarini 2017.
Selle kampaania suurtoetajad on
Krediidipank ja A/S Kuusakoski.
Meile kõige lähem vanametalli kogumiskoht Kuusakoski on Paldiskis,
kuhu ka meie laste kogutud alumiiniumist küünlaümbrised viidi. Täname Heimar Tihast Turba Koolist,
kes küünlaümbrised sinna toimetas.

Hoiame oma armsa Eestimaa puhtana!

Kampaaniat on korraldatud neli
korda. Kolme aastaga kogusid 20
000 last 6,2 miljonit küünlaümbrist.
Sel aastal kogusid 15 500 last 4 miljonit 743 tuhat 999 küünlaümbrist.
Sel aastal alustati ka patareide kogumisega, mis kujunes samuti väga
edukaks kampaaniaks.

Küünlaümbriste jahi lõpetamine
toimus saalis, kus tegime kõigile tulemused teatavaks, lapsed esinesid
luuletuste ja tekstide lugemisega
keskkonna teemal. Jagasime meiegi, õpetaja Annega, keskonnaalaseid
teadmisi.

et
Pil

5€

Loodame, et meie lasteaias saab
küünlaümbriste kogumine traditsiooniks. Täname kõiki lapsi, vanemaid, vanaemasid, vanaisasid, sõpru
ja tuttavaid, kes selle kampaania õnnestumisele kaasa aitasid.
Meie kõigi eesmärk on, et Eestimaa puhas loodus jääks kestma.

Ketter Sassi
2030 küünlaümbrist

Märtsikuu tegemised Turba Lasteaias
Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia rühmaja muusikaõpetaja

Teatrikuu algas Buratino rühmal ekskursiooniga „Estonia” teatrisse. Lapsed said tutvuda vabariigi aastapäeval
toimunud presidendi külaliste vastuvõtu kohaga, kontsertsaaliga, dekoratsioonide valmistamise ruumiga,
kostüümide õmblemise ruumiga, kingade/saabaste valmistamise ruumiga,
orkestri mängukohaga ja viibida ka
laval. Osa lapsi olid koos vanematega
telerist jälginud presidendi vastuvõttu ja tundsid selle koha ära. Uus
mõiste oli laste jaoks „pöördlava”,
„grimm”, „lava-auk”, „dekoratsioon”.
Kõige enam elevust tekitas grimmeerimistuba, kus soovijad said proovida
parukaid ja habet. Usun, et mingit
aimu said lapsed sellest kui paljude
inimeste töö on lavastuste valmimise

taga. Loodan, et vanemad viivad lapsi
ka „Estoniasse” mõnda etendust vaatama, kui mitte nüüd, siis ehk kunagi
tulevikus. Etendused on kogu rühmaga vaatamiseks liiga pikad.
Tippsportlane eeskujuks
Haiguste laine tõttu lükkasime vabariigi aastapäeva tähistamise sel aastal
märtsikuusse. Seekord kutsusime
külla tippsportlase Ksenija Balta.
Soovisime ju meiegi, et meie külaline
ei saaks meilt mingit nakkust enne
Euroopa Meistrivõistlusi Belgradis.
Sportlane on olnud lühikest aega ka
meie lasteaia kasvandik ja mäletas
kasvataja Marikat. Tänasime külalist
väikese kontserdiga kodulauludest.
Ksenija oli külas koos oma treeneri ja elukaaslase Andrei Nazaroviga.
Sportlane on valitud 2005.a. kergejõustiku kuningannaks. Ksenijale

5

Loodame, et koos küünlaümbriste
kogumisega tekib lastel ja lastevanematel soov hoida keskkond meie
ümber puhtana ja sellest kujuneks
harjumus. Kuna alumiiniumist
küünlaümbrised ei lagune looduses
kunagi ja alumiiniumi saab materjalina uuesti kasututusele võtta, on
mõistlik need kokku koguda ja taaskasutusse anda. Tähtis on ka lastele
õpetada jäätmete sorteerimise vajalikkust ja taaskasutuse olulisust.

Meie lasteaias kogus küünlaümbriseid kõige rohkem Ketter Sassi- 2030 küünlaümbrist. Ketterile
kinkisime tänutäheks Riisipere Lasteaia logoga tassi. Nelja rühma peale
kogusime kokku 6226 küünlaümbrist- Pähklid 1405, Pihlakad 590, Tõrud 1171, Kastanid 3060.

on traditsiooniks saanud pidupäeval
päevakohast viktoriini korraldada.
Sel aastal toimus mänguline viktoriin
1.-4. klassini. Idee autoriks ja korraldajaks Grete Kraavi, kes viis mängulise viktoriini läbi loovtöö raames. 5.-9.
klassile mälumängu läbiviimise võttis
enda kanda õpetaja Ain Karutoom.

Aasta kõige külmema kuu viimasel
päeval oli vastlapäev. Vahetunnis
meisterdasime vurre, mängisime
erinevaid lustakaid mänge. Õhtul jättis ilmataat meile koolimaja juures
olevale künkale veel pisut lund, kus
kelgutasime ja õpilasesindus pakkus
Videviku Kohvikus maitsvaid vastlakukleid ning sooja teed.
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Meie lasteaias tegelesid küünlaümbriste kogumise kampaaniaga õpetajad Anne Kuusk ja Terje Lehtme.

Suur aitäh kõigile, kes innukalt moeshow korraldamises osalesid!

Meie koolis on väga palju edukaid õpilasi, kes on osalenud aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, ainealastel
üritustel. Saavutatud on maakonnas
kohad esikümnes ja on pääsetud kooli esindama vabariiklikes voorudes.
Eesti Vabariigi sünnipäeval korraldas
direktor vastuvõtu, kus tänas õpilasi,
kes on edukad õppetöös. Päevale pidulikkuse andsid aktusel kõlanud laulud ja hinge puudutavad sõnavõtud.

-

Küünlaümbriste jaht

Tegusad tegemised Turba Koolis
Anu Parts
huvijuht Eneli Ööpik

2017
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kuulub 6 Eesti rekordit: 200m jooks,
100m jooks, 50m jooks, kaugushüpe (2009, 2010) ja 60m tõkkejooks.
Tippsportlasel oli kaasas maskotte
erinevatelt võistlustelt, kuldmedal
(2009.a.), numbrimärgid ja olümpiaküla sportlase „pass”. Palusin
kaasa võtta ka nn.”Oskari”, mille ta
sai 2009.a. ja 2016.a. kui aasta parim
naissportlane. Kuigi Belgradis jäi ta
kaugushüppes viiendaks, peab Ksenija oluliseks siiski Rio de Janeiro 6.
kohta. Olümpiaks valmistub ju sportlane pikka aega ja tulemus näitabki
sportlase head ettevalmistust. Esitasin küsimusi ka sportlase tee kujunemise kohta. Tema sportlikke eeldusi
märkas kõigepealt koolis kehalise
kasvatuse õpetaja Heino Kruup. Minu
küsimusele, miks ta valis peale seitsmevõistlust just kauguhüppe, vastas
Ksenija, et sel alal olid ta eeldused kõige paremad. Ka vigastuste tekkimise
oht ühe spordialaga tegelemisel on
väiksem. Kui küsisin, mida ta lastele
soovitab kui nad hakkavad tulevikus
tippspordiga tegelema vastas ta, et
sport on elukool ja on teda õpetanud
erinevate emotsioonidega toime tulema (kaotusvalu, võidurõõm jne.)
ja „paksu nahka kasvatama”. Ta lisas
veel, et meedia paisutab tihti vigastustest rääkides üle, sageli kontrollimata
fakte. Lapsevanema küsimusele, kui-

das on olla Eestis sportlane, oli Ksenija praeguse olukorraga rahul. Ta ütles,
et sportimine on lõbus ja talle väga
meeldib see, mida ta teeb. Juttu oli ka
sellest kui pikk Ksenija hüpe on meetrites ja seda näitas treener sammude
abil. Isegi tippsportlane ise vangutas
pead, öeldes, et tõesti pikk maa.
Mälestuseks jättis Ksenija lasteaiale Rio maskoti, Rio esinemisnumbri
kirjaga: „Unista suurelt” ja märgi.
Lasteia töötajad said mälestuseks Rio
suveolümpia märgid. Meie lasteaial
on traditsiooniks tänada külalist vabariigi aastapäeva üritusel imemaitsva koduse leiva ja küüslaaugu võiga.
Lisaks andsin üle Ksenijale lillekimbu, tänukirja ja kingituse. Külaline
saatis poolel teel koju mulle sõnumi,
et pool imemaitsvast leivast ja võist
on juba söödud ja tänas. Aitäh kokatädi Mariann!
Aitäh soojad ja sõbralikud inimesed
Ksenija ja Andrei, et peale Belgradist
saabumist kohe ka meie juurde sõita
jõudsite. Palju uusi edukaid võistlusi!
Emakeelepäev
Emakeelepäeva, 14. märtsi, tähistasime seekord rühmadevahelise luulekonkursiga. Luuletused võisid olla
vabalt valitud teemal, kuid teada tuli
pealkirja ja autorit. Oli tublisid lap-

sevanemaid, kes ise olid otsinud luuletuse ja näitasid sellega, et soovivad
ürituse õnnestumisele kaasa aidata.
Aitäh! Luuletuse lugejaid toetas vajaduse ja soovi korral heliga Ott Jeeser ja vanemate poolt oli abiks Tiiu
Lootus. Züriisse kuulus Einar Kraut,
kes oli pikaaegne Eesti Raadio keelenõustaja ja 2016.a. ilmunud raamatu
„Võõrnimed Eesti häälduses” autor;
Elen Turi, Turba Raamatukogu juhataja, kes puutub kokku nii luuletuste
kirjutajate kui ka luuleraamatutega;
kolmas liige oli Turba Lasteaia direktor Maie Joaveski, kes oma ameti tõttu on väga hea eesti keele asjatundja.
Tulemused teatas lastele zürii esimees Einar. Keskmises e. „Sipsiku”
rühmas sai 1. koha Lisandra Tõnsing,
2. koha Johann Tomikas, 3.koha
Hanna Tugi. Vanemast e.”Buratino”
rühmast sai 1.koha Lauraliis Lootus,
2.koha Merlin Väre ja 3.koha Eliis
Tarraste. Luuletuse esitaja sai valida,
kas ta soovib luuletust lugeda mikrofoni ees või ilma. Päevakohaselt
sobisid kingiks 3-värvilised õhupallid
lipuvärvides ja kõik osavõtjad said
valida ühe palli nende värvide hulgast. Onu Einar kiitis kõiki esinejaid
ja õpetajaid, kes olid luuletusi aegajalt
üle korranud. Jäi veel tänada ka züriid
ja kõiki abilisi kevadise lillekimbuga.
Aitäh, Einar, raamatu eest lasteaiale!
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Tegemised Lehetu
Külaseltsis
Olvia, Elvi ja Monika
Lehetu Külaseltsi liikmed

Kuke aasta tähistamine
Milliseid traditsioone ja uskumusi
järgida, et tuleks hea ja õnnelik aasta:
ȖȖ Aasta värv on punane, pigem
tumepunane ja purpur.
ȖȖ Edu ja õnne toob see, kui
istutakse ümmarguse või
ovaalse laua ümber.
ȖȖ Laual peaks olema palju
värskeid köögivilju, erinevaid
magustoite ja maiustusi.
ȖȖ Kukk armastab erksaid ja
säravaid värve.
ȖȖ Tulikukk on töökas, kvaliteetne, visa, korrektne ja
kirglik.
Peo puhul valisime selga kirevad
kostüümid ja ehted ning kõik lapsed olid tublisti vaeva näinud ning
nägid vapustavad välja! Värvisime
kukkede pilte, kuulasime Lii poolt
internetist välja otsitud artikleid
kuke aastast ning lugesime vastavalt
tähtkujule ette põnevad kohad horoskoopidest.
Sõime palju head ja paremat ning
kokkuvõttes tuli väga mõnus ja tore
pidu!

Vastlapäev
Rahvasuu ütleb: “Kui vastlapäeval
liugu lastakse ja rõõmus ollakse,
saab hea ja rõõmus aastaaeg nii sandile kui saksale”. Lehetu külaselts
lasi liugu hoolega, nii võisteldes kui
ka niisama lõbustamiseks. Kõige uhkema kelgu oli meisterdanud Ruslan, kelle kelgul oli akupealt töötav
signaal, mis tegi valju häält. Tubli
töö, Ruslan! Peale pikkasid ja väsitavaid liuge mängiti külakeskuses
erinevaid mange ning viidi läbi viktoriin, kus küsimused olid Turba,
Lehetu ja Nissi valla kohta. Sõime ka
Rita valmistatud maitsvat hernesuppi ning loomulikult vastlakukleid
ja mustikakisselli. Kohal oli ka juba
viiendat vastlapäeva Raili koos oma
uhke hobusega. Lapsed said saaniga
sõita ning vastlapäev möödus väga
põnevalt!
Eesti vabariigi 99. sünnipäeva tähistamine
Hommikul kella seitsmest hakkasid
ettevalmistused lipu heiskamiseks.
Kella 7.35 oli kogunenud väga palju
rahvast nii oma külast kui ka Nissi
vallast. Eesti hümni saatel heiskasid
Riho ja Jaan vabariigi lipu. Külavanem Riho tegi mitu aupauku kahurist, mis oli nii vali, et need, kes veel
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Nissi noorte kotkaste
ja kodutütarde rühma uus tulemine
Mauno Reinmann
Nissi Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde rühmajuht
Fotod: Kaimo Tamme

Kui ma 2009 aastal esmakordselt
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
organisatsiooni tegemistega kokku
puutusin ei osanud ma arvatagi kuhu
see kõik välja viib. Algul Turba NK ja
KT ( Noored Kotkad ja Kodutütred)
rühmajuhi abi ja paar aastat hiljem
juba rühmajuht. Seda kuni 2015 aasta
sügiseni. 2016 aastal olin nö. rühmatu
rühmajuht. Noortega tegelemisest
siiski ei loobunud vaid käisin teistel
rühmadel abiks. Kuna Nissi rühma
tegevus oli peatunud sai võetud plaani rühmale uuesti hoog sisse lükata.
2016 Harju NK ja KT sügislaagris
seisis Nissi rühm nagu üks mees!
Õigemini nagu kaks. Rühmajuht ja
värske liige Axel Saharov. 2017. aasta
alguses sai tänu Kurtna rühmajuhi ,
Piret Reinmanni abiga aasta alguses
rühmale hoog sisse lükatud. Kui veebruari alguses oli Nissi NK, KT rühma
liikmete arv 6, siis tänaseks on rühmapäevikus 62 nime.
23-26.03.2017 Toimus Murastes,
Sisekaitseakadeemia Politsei- ja
Piirivalvekolledžis Nissi, Kurtna ja
Haiba korraldatud noorte kevadlaager. Laagri eesmärgiks oli valmistada
noori ette tulevaseks Harju patrullvõistluseks „Luureretk 2017“. Laagris

mine ja vibu laskmine. Laagri pidulikul lõpetamisel tähistati ka Kurtna ja
Nissi rühmajuhtide sünnipäeva. Selle
tarbeks oli „ Eesti Donuts“ kogu laagrile sõõrikuid küpsetanud. Noorte tagasiside oli positiivne. Ainuke miinus,
mis välja toodi oli see, et laager liiga
vähe aega kestis.
24.03 Saabusid rühmade vanemad
noored. Nissist osales vanema rühma
laagris 18 noort. Laagri ülesehitus oli
sama, mis nooremal rühmal. Enne
teooria ja siis praktika. Kuid õpitunnid olid tunduvalt põhjalikumad kui
nooremal rühmal. Laupäevaks oli vanemal rühmal plaanis õpperetk, mis
algas hommikul kl 10:00. Raja pikkus
oli ligikaudu 21 km. Kuid loomulikult
ekseldi punktide vahel ja tegelikkuses käis nii mõnigi võistkond umbes
30 km. Rajal oli 9 erinevat ülesande punkti. Esimeses punktis pidid
noored kokku panema automaadi ja
püstoli. Lisaks veel õhkrelvast märki
laskma. Teises punktis tuli määrata
erinevate objektide kaugusi. Kolmas
punkt oli asjade meelde jätmine ja
sõlmede tegemine. Neljandas punktis

luureinfot kasutades koostada luureraport. Sealt liiguti mööda mereäärt
eelviimasesse punkti, milleks oli viktoriin. Sealt algas ka viimast pingutust
nõudev lõpujooks. Tagasi laagrisse
jõudis viimane võistkond 23:00 aeg
õhtul. Väsinud kuid õnnelikena. Nissi rühmast ei katkestanud ju mitte
keegi. Noored ei osanud ise ka täpselt
öelda, kas kasu oli reede õhtusest motivatsiooni loengust või tahtmisest
rada läbida lihtsalt nii suur. Ei hoolitud sellest, et jalad on villis, märjad ja
saapa tald kohe ära kukkumas. Ikka
mindi edasi, lõpuni ja koos. Kui rajale
läks tavaline kamp noori, klassikaaslaseid või lihtsalt koolivendi, siis tagasi tuldi juba arvestatava meeskonnana, kes rajal olles said aru kui tähtis on
see kui sul on head kaaslased, kes sind
toetavad, aitavad ja motiveerivad.
Sellel õhtul ei olnud vaja öörahu välja hüüda. See saabus ise. Täis kõht ja
päevane pingutus tõid kiire une. Kui
järgmisel hommikul küsisime kuidas
magasite? Vastas Eerik Ehrpais, et ta
poleks uskunud, et põrandal mati peal
võib nii hea magada olla! Pühapäeval
korraldati noortele preemiaks „Air-

softi“ lahing. Olenemata sellest, et
jalad villis ja väsinud, ragistati mööda
võsa ja üritati vaenlast territooriumilt
välja ajada.
Õpetaja Karin Ülevaino Turba koolist näitab noortele Quillingu tehnikas meisterdamist.

Sõbrapäev
Lehetu Külaseltsi valentinipäeva
viis läbi meie suur sõber Merike Riisiperest, kellel oli kaasas palju põnevaid ja teistsuguseid mange – näiteks
silmad kinni seotud sõbra söötmine;
poksikinnastega asjade kaussi panemine; pesulõksude kogumine. Postitatud said õnnitluskaardid, iga loosiga sai võita loteriid, lugeda luuletusi
ning loomulikult kringlit süüa! Valiti välja ka Lehetu küla kõige parem
sõber – Lisett! Aitäh kõikidele meie
toredatele sõpradele, kes tegid selle
õhtu nii siiraks ja toredaks!

kodudes magasid, ärkasid kindlasti
üles. Pidulik hommikukohvilaud sai
kaetud külakeskusesse,
kuhu nüüd ka koguneti. Kohvilauas
sai vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks plaanid tehtud ja räägiti
Lehetu küla eredamatest sündmustest minevikust ning juttu jätkus
kauemaks.
Täname kõiki, kes osalesid vabariigi
99. sünnipäeva tähistamisel ja panustamisel.

osalesid Nissi, Kurtna, Haiba, Saku
ja Harku rühmad. Nissist osales 44
noort. Kokku osales laagris 113 noort.
Õppetunde ja koolitusi aitasid läbi
viia Rävala malevkonna Kaitseliidu
liikmed. Esimesel kahel päeval osalesid laagris rühmade nooremad liikmed (kuni 5 klass). Kahe päeva jooksul said noored erinevaid koolitusi
(meditsiin, topograafia, lõkketüübid
jne). Laagri teisel päeval said noored
ka õpitu praktikas järele proovida.
Selle tarbeks oli kolledži ümbrusesse
rajatud erinevate ülesannetega matkamängurada. Lahendati salakirju,
läbiti takistusriba. Kõige põnevamateks punktideks olid õhkrelvast lask-

loobiti nuga märklauda. Raja raskem
osa oli selleks ajaks läbitud. Hommikune lörtsi ja vihmasadu lakanud.
Viiendasse punkti jõuti kl 16:00 aeg.
Sidepunktis tuli noortel määrata sihtmärgi koordinaadid ja edastada info
staabile. Kuuendas punktis ootas ees
meditsiini ülesanne, kus tuli haavu
siduda, kannatanut elustada jne. Peale meditsiini tuli liikuda luurealasse,
kuhu on väidetavalt end „vaenlane“
laagrisse seadnud. Pimeduses asusid
noored infot koguma. Vahele jäämine
vaenlasele tähendas ühe elutalongi
kaotamist, mis tähendab trahvipunkte kogu meeskonnale. Peale luuret
suunduti takistusrajale, kus tuli ka

Saateks

Nissi vald
aastatel
1939-1941
Arhiivimaterjalide põhjal koostanud
Raigo Piilberg

Valla, kui kohaliku omavalitsuse üksuse, tegevus ja elu on alati sõltunud
riigis toimuvast. Ajaloosündmuste
kirjeldamisel on vajalik alati eristada põhjust ja tagajärge.
Seepärast on alljärgnevas Nissi valla
kolme aasta kroonikas peale vallas
toimuvaid sündmusi kirjeldatud ka
samal ajal Eesti Vabariigis toimunud
arenguid, mis omakorda sõltusid
arengutest Euroopas. See ehk aitab
lugejal mõista paremini seda, miks
vallas talitati just nii, aga mitte teisiti.
Selles valla kolme algaasta kroonikas on palju välja toodud inimeste
nimesid, nende nimesid, kes olid sellel ajal vallas nii öelda, tegijad. Seda
on tehtud taotluslikult. Küllap on
nende inimeste järeltulijatel huvitav
teada, mida tegid nende esivanemad
nendel aegadel. Ehk on järeltulijatel
informatsiooni ka kroonikas mai-

Kui teiste korraldajatega tagasisidelehti lugesime, saime teada, et laager
on olnud edukas. Siinkohal tahaksin tänada kõiki neid vabatahtlike,
kes laagri korraldamisel kaasa lõid
ja muidugi Harju malevat. Erilised
tänud rühmajuhtidele Marite Rõõm
(Haiba), Piret Reinmann (Kurtna ja
Nissi), Kairit Rass (Nissi), Lauri Lasimer, kes hoolitses turvalisuse eest
ja Rando Väljaots, kes tegeles side ja
tehnilise poolega. Suured tänud muidugi ka kokkadele, sest tühja kõhtu ei
pidanud kannatama keegi. Pigem jäi
üle kui puudu! Kõige suuremad kiidusõnad ja tänud on muidugi teile Nissi
noored. AITÄH teile! On uhke olla
selliste noorte rühmajuht nagu teie!
Hoiame kokku ja oleme tugevad!

nitud isikute saatusest ja ka fotosid
nendest. Ehk tuleb veel välja huvitavaid asjaolusid ja isikuid, mida seni
pole teada. Kui kunagi õnnestub
Nissi valla ja ka Riisepere valla ajaloost teha käsikiri, siis on iga väikegi
informatsiooni kild väga väärtuslik.
Palun võtke kontakt vallasekretär
Mare Rabiga, kes neid mälestusi kogub.
Palju huvitavat on veel teada valla järgnevate aastate kohta. Selle
eest suured tänud Anni Raatile,
Aino Nurmele, Selma Leetmaale,
Evi Valdmehele, Astrid Ode Laamanenile, Evi Vendlale, Voldemar
Suursalule, Heino Niidasele, Ilmar
Alisfeldtile, Kaljo Vanamäele, Oskar
Laanekivile ja paljudele teistele. Ehk
õnnestub seda infot edaspidi avaldada?
Seniks head lugemist!

-

2

T E ATA J A

Loomade kiipimisest ja
kodutute loomade toitmisest

Rändlinnud võivad meilegi
tuua lindude gripi

Katrin Kask
Keskkonnaspetsialist

Harles Kaup
Veterinaar- ja Toiduameti
loomatervise osakonna juhataja

Keegi meist ei ole kaitstud juhuste
vastu, ka kõige hoitum ja hellitatum
lemmikloom võib sattuda tänavale.
Siin tuleb appi tehnoloogiline vidin,
unikaalset numbrikombinatsiooni
kandev riisitera suurune mikrokiip,
mis sisestatuna lemmiklooma kaelapiirkonda naha alla, annab võimaluse
Lemmikloomaregistri kaudu (LLR)
omaniku üles leida ööpäevaringselt.
Tihti arvatakse ekslikult, et kiipimine
on loomale valus. Kindlasti tekitab
süstimine hetkelise valuaistingu, aga
tõeliselt valus on see, kui loom peab
ootama varjupaigas päevi, enne kui
omanik temani jõuab. Kui jõuab.

Kiibi suurus võrrelduna riisiteraga

le üldjuhul eluohtlikult, võib näiteks
toksoplasmoos põhjustada laste väärarenguid, kui ema on raseduse ajal
viirusega nakatunud.

Ka sellisel juhul, kui loom juhtub auto
alla jääma, on kiibist abi- igas veterinaaria kliinikus ja varjupaigas kontrollitakse kiibi olemasolu. Ka kurbade
sõnumite edasiandmine omanikule
on parem, kui teadmatus.

Heaks tavaks on ka tõuaretusse mittekuluvate loomade steriliseeriminekastreerimine. Emane kass võib ühe
aasta jooksul tuua kuni kolm pesakonda poegi, mistõttu on ka hulkuvate kasside toitmise tagajärjel, kassikolooniad lihtsad tekkima.

Kiipimine on ühekordne kulu, mis
aitab tulevikus säästa nii omaniku
närve, kui eksinud looma varjupaigakulusid. Loomade varjupaigateenus
on kulukas nii lemmiklooma omanikule, kui omavalitsusele. Tasulised
on nii looma püüdmine, varjupaigas
hoidmine kui veterinaari teenused.
Kõik see kokku võib ühe looma puhul
maksma minna kuni paarsada eurot
ja vahel rohkemgi.

Kassikolooniatega kaasneb rida ebameeldivusi, lisaks kevadistele kassikontsertidele ja nakkushaiguste levikule, täispissitud laste liivakastidele
ja kortermajade trepikodadele, tekitavad sellised kooslused suurt kahju
lindudele. Looduses on kõik tasakaalus ja kui me laseme kassidel linnupopulatsiooni hävitada, jääb lindude
poolt hävitamata hulgaliselt kahjurputukaid ja tigusid.

Loomaomanikul tuleb looma tagastamisel, kanda kulud nii looma päevahoiu kui veterinaarsete teenust eest.
Omanikuta loomade varjupaigateenus on omavalitsusele väga kulukas,
mis tähendab, et maksame need
üheskoos, oma taskust kinni, läbi valla eelarve. Seetõttu on paljudes omavalitsustes muudetud kasside-koerte
kiipimine kohustuslikuks. Nissi vallas
on kohustus registreerida kõik koerad. Uues, moodustuvas Saue vallas,
laieneb see kohustus suure tõenäosusega ka kassidele.

Eeltoodut arvesse võttes, on kodutute
kasside söötmine äärmiselt vastutustundetu tegevus. Toitja peab endale
selgelt aru andma, kas ta soovib ja on
võimeline, võtma vastutuse looma
edasise käekäigu eest, koos kõige sellega kaasnevaga (vaktsineerimine,
ravimine, steriliseerimine, toitmine),
kuni looma loomuliku eluea lõpuni.

Omanikuta loomad
Hoopis eraldi teema on omanikuta
loomad ja nende toitmine. Tänaval
hulkuvat kassi nähes tekib inimestel
sageli soov neid toita, kuid paraku ei
ole toit ainus, mida lemmikloom vajab. Loom vajab regulaarset parasiiditõrjet ja üsna tihti ka loomaarsti abi, et
leevendada või ravida tervisehädasidhulkuvad loomad on sageli erinevate
haiguste ja viiruste kandjad. Hulkuvate loomade poolt edasikantavatest
haigustest on ohustatud nii samale
territooriumile sattunud kodukassid
kui ka inimesed. Kuigi kasside poolt
levitatavad haigused ei ole inimeste-

Kui vastus on eitav, tuleb kodutust

Kodutust loomast teada andes, hoiame ära kolooniate tekke ning nakkushaiguste leviku, samuti õnnestub
varjupaikadel paljudele endistele tänavakassidele, kui nad on ravitud, kiibitud ja steriliseeritud/kastreeritud,
uued kodud leida.
Nissi vallas tegeleb hulkuvate loomadega keskkonnaspetsialist.
Eksinud loomade kohta info jagamisel ja omanike leidmisel on suureks
abiks kohalik Facebooki kogukond
-Märgatud Nissi vallas.
Suur tänu kõigile, kes lemmikutele ja
nende omanikele abiks olnud!
Artkkkel on kirjutatud koostöös
Varjupaikade MTÜ-ga.
http://www.varjupaik.ee/

Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu haigus
- lindude gripp, mis võib sel aastal
suure tõenäosusega jõuda ka Eestisse. Seeõttu peaksid inimesed teavitama Veterinaar- ja Toiduametit
surnud lindudest, et võimalikule
puhangule õigeaegselt jälile jõuda.
Praegu Euroopas leviv viirusetüvi
H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja põhjustab ainult lindude haigestumist.
Lindude gripi Eestisse jõudmise oht
suureneb just nüüd, kui tagasi jõuavad potentsiaalselt viirust kandvad
rändlinnud, kes võivad haigust levitada. Teoreetiliselt on kõik linnuliigid linnugripist ohustatud, teistest
vastuvõtlikumad on kodulinnud,
veelinnud ja röövlinnud.
Maakonna veterinaarkeskust tuleks teavitada, kui leiate vähemalt
viis veelinnu korjust või kui on näha
ebatavaline veelindude suremine
umbes saja meetri ulatuses mererannast. Samuti tuleks ametit teavitada kümne või enama lähestikku
asuva surnud metslinnu värskest
korjusest.
Linnugripi nakkuse kandjateks looduses on üldjuhul nakatunud või
nakkuse läbi põdenud veelinnud,
kes võivad nakatada kodulinde kas
oma rooja või hingamisteede nõrega. Nakkuse allikaks võivad olla ka
surnud lindude korjused, sealhulgas
ka vaid lindude suled. Lindude grippi jäänud linde ei ravita. Kui haigus
jõuab farmi, siis paraku kõik seal elavad kodulinnud veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all hukatakse,
et tõkestada nakkuse edasist levikut. Ka sööt, söödanõud, jäätmed ja
muu materjal, mis võib olla viirusega

ȖȖ Looma registrisse lisamiseks on vaja ID kaarti ja looma kiibi
numbrit.
ȖȖ Soovitame registrisse üles laadida ka looma foto, et lihtsustada
ja kiirendada hulkuva looma identifitseerimist vallaametniku
poolt.
ȖȖ LLRi portaalist saab omanik lisaks looma registreerimisele,
tutvuda oma registrisse kantud loomade andmetega, uuendada oma kontakte (telefon, e-post) ja looma asukoha aadressi,
teavitada looma surmast.
ȖȖ Lisaks saab portaalist tutvuda ka varjupaikades kodu-ootavate
loomadega, lisada ise kuulutusi kadunud/leitud lemmikute
kohta ning otsida registrist kiibinumbri järgi lemmiklooma.

saastunud, töödeldakse või hävitatakse veterinaarjärelevalve ametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab
viiruse hävimise.
Ettevaatusabinõuna tuleks kodulinde hoida suletud hoonetes. Juhul, kui linde peetakse väljas, tuleb
välistada nende mistahes kontakt
metslindudega. Selleks sobiks näiteks aiaga piiratud ja võrguga kaetud
ala, kusjuures lindude söötmis- ja
jootmiskoht peab kindlasti asuma
katuse all. Kodus peetavad haned ja
pardid peavad olema teistest kodulindudest eraldatud. Iga farmiomanik saab oma linde kaitsta ka sellega,
kui ta piirab ka kõrvaliste isikute
pääsu lindlasse. Väga oluline on korrapäraselt teha lindlates näriliste
ja putukate tõrjet. Linnukasvataja
peab olema kindel, et kõik, mis lindlasse sisse viiakse, olgu selleks sööt,
allapanu või muu materjal, poleks
haigustekitajaga kokku puutunud.
Lindlasse sisenedes peaks kindlasti
olema võimalus desinfitseerida jalanõud (desomatt) ning seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks samaaegselt kasutada ja kanda
mujal.
Kodulindudel esinevad lindude gripi kliinilised tunnused varieeruvad
sõltuvalt linnuliigist ja vanusest.
Kanadel esinevat lindude grippi
iseloomustavad sellised kliinilised
tunnused nagu loidus, isu vähenemine, munatoodangu järsk langus,
kõhulahtisus,
hingamisraskused,
eritised silmadest, närvinähud ning
peapiirkonna, peamiselt harja ja lokutite turse ja sinakus. Lindude gripi
puhul võib kanade suremus ulatuda
kuni 100%-ni.

ȖȖ NB! Riigiportaali eesti.ee vahendusel lemmikloomi enam
registreerida ei saa.

Haldusreformi tagajärjel 1. aprillil
Riisepere vallast moodustunud Nissi vallal ei olnud veel volikogu. Vallaseaduse järgi määras siseminister
oma käskkirjaga vallavanemad ja
vallavanemate abid, kes pidid 1. aprillist kuni järgmiste vallavolikogude valimisteni täitma nii vallavolikogu kui ka vallavalitsuse ülesandeid.
Nissi vallas määrati selle käskkirjaga vallavanemaks Johannes (Jüri
poeg) Ney ja vallavanema abideks
Johannes (Hansu poeg) Ney ja Jüri
Simovart. Vallaseaduse § 6 kolmanda lõike alusel võttis koosolekutel
otsuseid vastu vaid vallavanem. Vallavanema abid aitasid vallavanemal
kujundada seisukohta, kuid otsustas
ja vastutas vaid vallavanem.

algul vallakirjutajana ja hiljem vallasekretärina.

Johannes Kutti aurumasin Saidal,
Johannes Meldeste traktor Kadakal,
Heinrich Lehtme traktor, Johannes
Talviste traktor, August Seppa traktor, Hans Ploompuu traktor, Eduard
Ojasilla naftamootor, Jüri Laitamme naftamootor, Jüri Kõpperi naftamootor.
Valla territooriumil tegutsesid järgmised koolid:
Laitse Algkool, Lehetu Algkool, Munalaskme Algkool, Nissi Algkool,
Odolemma Algkool, Tabara (endine
Riisepere) Algkool ja Riisipere Plato
nimelise Lastekodu juures tegutsev
kool. Viimane neist ei kuulunud Nissi vallale.
Igasse valla kooli hoolekogusse valiti valla poolt kaks esindajat. Laitse
kooli hoolekogusse Johannes Vaht-

maa ja Jaan Edovald. Lehetu kooli
hoolekogusse Jüri Nõlvak ja Jaan
Linroos. Munalaskme kooli hoolekogusse Johannes Pikkaru ja Hans
Vanamölder. Nissi kooli hookogusse määrati Johannes Vanamölder ja
Peeter Ahven. Odolemma kooli hoolekogusse Jüri Niinemaa ja Oskar
Petersoo. Tabara kooli hoolekogusse
Johannes Hansu poeg Ney ja Hans
Talving. On huvitav teada, et sellel
aastal Nissi koolimajja telefoni sisseseadmiseks oli vaja vallavolikogu
otsust.
Turbas oli avatud lasteaed. Riisiperes ja Turbas olid rahvamajad. Vallas
oli kaks valla eelarvest rahastatavat
avalikku raamatukogu; Riisiperes ja
Munalaskmes. Avalik raamatukogu oli ka Turbas, kuid seda rahastas
Ellamaa turbatööstus. Igas koolimajas oli ka raamatukogu, kuid need ei
olnud avalikud ramatukogud. 1930.
aastal tegi Harjumaa Koolivalitsus
Riisepere vallale ettekirjutise, et
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Kodulindude suurenenud
suremusest, rohkem kui viiest
surnud veelinnust või enam
kui kümnest surnud metslinnust teavita viivitamatult
Veterinaar- ja Toiduametit
infotelefonil 605 4750 või
Harjumaa veterinaarkeskust
telefonil 658 0420.

ȖȖ Ilma kiibita ei ole võimalik loomi registrisse kanda.

Maksustamise alla kuuluvad aurumasinad, traktorid ja naftamootorid
olid:

Johannes Suharovile kuuluv UusRiisipere jahuveski, Vladislav Bortkevitsile kuuluv Seppo jahuveski,
Aleksander Keru (1940. aastal Johannes Aru) leivaküpsetamise – ja
pagaritööstus Turbas, Riisipere
Ühiskaupluse leivaküpsetamise – ja
pagaritööstus, August Reigo pagaritööstus Nissis, Arved Valdmanni
pagaritööstus, Eduard Pootsmanni leivatööstus, Salme (1940. aastal
Kustas) Lindmaa limonaditööstus
Turbas, Ivan Saksakulmu saeveski,
A/S Ellamaa Turbatööstused Turbas.

Kodutule loomale uue kodu leidmine
on samuti väga tänuäärne teguviis.
Viimasel juhul peab inimene olema
veendunud, et tegemist on omanikuta loomaga. Ka siinkohal saab omavalitsus abiks olla, kontrollides kas loom
on kiibistatud ja registrisse kantud.

ȖȖ Loomaomanik saab kiibitud lemmiklooma ise registrisse kanda
läbi LLR-i portaali www.llr.ee

välja endise vallasekretäri Johannes
Kulderknupi, kes oli töötanud vallas
alates 1906. aastast;

Aasta teisel poolel olid Nissi valla
territooriumil järgmised maksustatavad tööstusettevõtted:

loomast kohalikule omavalitsusele
teada anda. Kohustus tegeleda kodutute loomadega on pandud kohalikele
omavalitsustele, kellel üldjuhul on
sõlmitud lepingud loomade varjupaikadega.

PANE TÄHELE

1939. aasta

1. aprillist asus vallasekretärina
tööle Johannes Kuldre, kes vahetas

2017

vald avaks ka Riisepere ja Nurme
koolimajade juures avalikud raamatukogud. See jäi siiski tegemata,
sest sellega oleks kaasnenud suured
kulutused. Kodukaunistamise Nissi
vallakomiteesse valiti omavalitsuse
esindajateks Peeter Ahven ja Oskar
Petersoo.
1939. aasta september kujunes murranguliseks Eestimaale ja Nissi valla
rahvale. Algas II Mailmasõda. Eesti Vabariik kuulutas ennast selles
sõjas erapooletuks. Valitsus kaalus
küll üldmobilisatsiooni väljakuulutamist, kuid loobus, kartes provotseerida NSV Liitu. Nissi vallas, nagu
teisteski valdades, oli olemas 1939.
aastal uuendatud mobilisatsiooni
kava, kuid seda ei läinudki vaja.
Osades uuesti moodustatud valdades uusi volikogu valimisi ei toimunudki, sest uued valla elanikud olid
nõus endise volikogu koosseisuga.
Nendes valdades, kus uute elanikega

selles osas kokkuleppele ei jõutud,
toimusid uued vallavolikogu valimised. Viimaste hulka kuulus ka Nissi
vald. Volikogu valimised toimusid
15. ja 16. oktoobril.
Vallavolinikeks osutusid valituks:
Ahven Peeter, Avik Jaan, Edovald
Jaan, Heinleht Eduard, Maalmeister Johannes, Ney Johannes (Hansu
poeg), Ney Johannes (Jüri poeg),
Petersoo Oskar, Pikkaru Johannes,
Reinberg Jaan, Reinsalu Johannes,
Roosaar August, Siim Jaan, Simovart Jüri, Spuhl Anatol. Poolpaksus
kirjas on
märgitud need volikogu liikmed, kes
olid volikogu liikmed ka 1938. aasta
volikogu valimiste tulemusel. Kokku
valiti seekord volikokku 15 liiget.
Vallavanemaks valiti endine vallavanem Johannes Ney (Jüri poeg). Vallavanema abideks valiti Johannes
Ney (Hansu poeg) ja Jüri Simovart.
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EELK
Nissi Maarja
koguduse teated
9. aprill

kell 12.00

Palmipuudepüha
armulauaga jumalateenistus
kogudusemajas

13. aprill

kell 18.00

Suure Neljapäeva
armulauaga jumalateenistus
kogudusemajas

14. aprill

kell 12.00

Suure Reede armulauaga
jumalateenistus kirikus
Laulavad: Kadri Tamm, MartaMarleen Tamm, Anu Kaljumäe

16. aprill

kell 12.00

Ülestõusmispüha armulauaga
jumalateenistus muusikas
kirikus
Laulavad: Kadri Tamm, MartaMarleen Tamm, Anu Kaljumäe

23. aprill

kell 12.00

Armulauaga jumalateenistus
kirikus

30. aprill

kell 12.00

jumalateenistus kirikus

7. mai

kell 12.00
kell 12.00

jumalateenistus
jumalateenistus Turba
kultuurimajas

14. mai

kell 12.00

jumalateenistus armulauaga

21. mai

kell 12.00

Kontsert – jumalateenistus
Keila kiriku segakoor “ Miikael”

28. mai

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga

3. juuni

kell 16.00

Vennastekoguduse Nissi
palvemaja aastapäev

4. juuni

kell 12.00

Kontsert - jumalateenistus
armulauaga Martin Körberi
lauludega.
Laulab Naiskoor Nelli

11. juuni

kell 12.00

jumalateenistus armulauaga

18. juuni

kell 12.00

jumalateenistus

25, juuni

kell 12.00

jumalateenistus armulauaga

Kuulutused
OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee
Pakume palju erinevaid
aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega.
Helista ja küsi pakkumist
56633807 ken@aknakate.ee
Osta
otse
tootjalt
AKNAKATE OÜ

Ristsõna vastused leiad kui lehe läbi loed.
1 Mis oli esimese Eesti presidendi eesnimi?
2 Mis peab igal lapsel olema?		
3 Mis on praeguse
Eesti presidendi perekonnanimi?
4 Mis värvi on Eesti lipu keskmine triip?
5 Mis sõnad on Kodutütarde üldmärgil?		
6 Mida tuleb laulda püsti seistes?		
7 Millise puu lehed on Riigivapil?		
8 Mu …, mu õnn ja rõõm.			
9 Mis katseid teevad kodutütred?
Autorid: Lisell Värv ja Minna Matilda
Reinmann
				
						

