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TASUTA

Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste kirjutisi Eesti Emakeele Seltsi
võistluse “Minu Eesti” raames
Meie Eesti

Isamaalaulik
Hirmutades vaatas ta mind
Ainiti ei pilkund silmgi
Nüüd leian end
Diivanilt selle üle mõtisklemas ja
Ohkan alatasa
Rutates
Uisapäisa jooksen ta juurde et
Natukenegi olemist paremaks teha
Nüüd tean mida tundis tema
Ei saa mina aru kuidas ta
Leppis sellega
Siiri Kunder
12. klass

Olen õnnelik...

Väike EESTIMAA

Olen õnnelik laps ja elan õnnelikul maal.
Mul kodus on ema,
kes kraps,
ning isa,
kes ei vedele teleri ees maas.
Päevast päeva käin korralikult koolis,
ja pahandustest suurt ei hooli.

Mu Eestimaa, Sa oled nõnda väike.
Ma soovin, et alati Su peale paistaks päike.
Ma armastan Su väikseid teid ja radu
ning ilmasid, kus väiksest vihmast kasvab suur sadu.
Kevadel metsas vaibaks sinilillemeri
ja kasemahla juues paremaks meil muutub veri.
Su suved mööduvad küll kiirelt,
kuid perega saab ümber Eesti teha mitmeid tiire.

Minu kodumaa on väike,
kuid tihti paistab siin ka päike.
Peab vaatama ise heade silmadega,
siis pole sa häiritud ka koerailmadega.
Olen õnnelik laps
ja elan õnnelikul maal.
		
		

Kirke Konnapere
3.a klass

Rahutu armastus

Saab jaanipäeval ümber lõkke tantsitud
ja pärast sõpradega jala koju vantsitud.
On sügisesed ilmad küll veidi kurvad,
kuid värvilised lehed ja nende lõhn on hurmav.
Talvel ehitada õega saab lumememme
ja teha vastlaliuge suurde lumehange.
On talv küll külm ja pime,
kuid oodata sel ajal võib jõuluimet.
Mu Eestimaa, Sa oled nõnda väike
ja Sinu peale ikka paistku päike!

Silme ette tuleb sinimustvalge,
laulupeo lauljate õhetavad palged,
eestlaste õrnad, julged, kanged hinged,
seelikuid kergeid lennutavad naishinged.
Silme ette tulevad metsad ja põllud,
riita laotud puuhalud,
regilauluviise ümisevad lapsed,
õnnelikud, tööd rabavad mehed.
Silme ette tulevad inimesed naerusuised,
vaatamisväärsused, mis nii ilusad, erilised,
taluaknal jahtuvad leivaküpsetised,
rättidega, lõbusalt itsitavad vanamemmekesed.
Silme ette tulevad lambad, lehmad, hobused,
hoogsalt keerlevad, tantsivad eestimaalased,
kaminatule valged toad, hubased,
jaanipäeval rohus roomamised.
Silme ette tuleb ainult ilus ja hea,
kõige ilusamad lauluread:
’’Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa’’,
read, mis on kõikvõimsad,
emotsioonid valla päästab,
neid iga eestimaalane kaitseb, austab.

Sa oled mu rahu,
Kuid siiski kellegi tabu.
		
Susanne Sildvee
Kui näen ma lumesadu,
		
Rhonda Rannamets
		
8.b klass
Võin olla hoopis vihmasajus.
		
9.b klass
Eestimaa tuuled on pehmed ja soojad.
Kui päikest õues tajun,
Eestimaa päike on kollaseim.
Tuleb torm, suur ja raju.
Eestimaa põldudel parimad viljad,
Ent kurbusse ma ei vaju,
aasadel kõrred ja kastehein.
Sest mu tundud su vastu iialgi ei haju.
Ma tunnen su käsi kaitsvalt enda õlul.
2018. aasta alguses jõustub täismahus uus kor- isikust majahalduri, kellel on kinnisvarahalduri
Eestimaal jõgesid, järvi on palju,
Mu eesti, sa aina enam mind võlud.
teriomandi- ja korteriühistuseadus.
või korterelamuhalduri kutsetunnistus.
saared on väiksed ja kodused.
Kõige olulisem muudatus puudutab kümneid Seadusjärgsel korteriühistul ei ole esialgu põEestimaa metsades palju on marju,
Analiis Veeremaa
tuhandeid korterelamuid, mis on siiani majan- hikirja. Kui korteriomanikele see sobib, s.t ei
sood ja rabad meil turbased.
10. klass
danud KoÜ-na ehk korteriomanike ühisusena. soovita seaduses sätestatust erinevaid reegleid
Alates 2018. aastast muutub kohustuslikuks kehtestada, siis on ilma põhikirjata tegutsemine
Meis kõigis on tükike Eestit,
korteriomandite majandamine juriidiliselt ise- täiesti võimalik, sest KrtS ei nõua korteriühisseda kaunist ja võrratut maad.
seisva üksusena.
tult põhikirja olemasolu.
Eestimaad ma armastan tõesti,
Teisisõnu luuakse juba korteriomandite mooEesti on tore ja lõbus,
olen uhke, et siin elada saan.
dustamise hetkel majas toimima hakkav kor- Sellise olukorra vältimiseks on tungivalt soota on ilus ja armas ka.
teriühistu. Kui siiani on uute korterelamute vitatav korteriühistu ära moodustada enne, kui
Siin elada on nii õdus
Eesti on minu sünnimaa
Annike Kaldaru
haldamine antud üle valitsejale (haldusettevõt- seda riiklikul tasandil sundkorras tehakse. Sel
koos minu perega.
Eesti on ilus maa
5. klass
tele), siis alates 2018. aastast luuakse korte- moel on inimestel võimalik endal kogu temaatiEesti on minu isamaa
riühistu juba enne korteriomandite müümist. kaga kurssi viia ning valida juhatusse just need
Robin Jänes
Eesti on tore maa
Kõik tulevased korteriomanikud astuvad kor- korteriomanikud, keda ühiselt kõige pädeva2.b klass
Eestis on palju linnasid
teri soetamise hetkel automaatselt olemasoleva maks peetakse. Ka haldusteenuse sisseostmisel
Eestis on palju metsasid
ühistu liikmeks.
säilitab selline juhatus kontrollorgani rolli.
Eestis on palju loomi
Eestis on palju parke
Praegu oled sa 99, varsti saad 100. See on meile kõigile
Mis juhtub ilma korteriühistuta majades
Tapa linna näide:
Eesti on roheline maa
väga suur au. Mulle meeldivad sünnipäevad. Loodan, et
2009. aastal Tapa elamu likvideerimise järel
Eestis on ägedad peod
sulle ka.
Oluline on aga teada, et kõigis nendes maja- moodustati kõikides kortermajades korteriühisEestis on palju rahvast
Mulle meeldib meie vabariik, sest see on nii ilus.
des, kus korteriomanikud 2018. aastaks ise tud, tänaseks toimivad kõik korteriühistud nii
Eestis on ilusad laulud
Kui ma langevat tähte näen, siis ma alati soovin, et meie
korteriühistut moodustanud ei ole, luuakse au- nagu korteriomanikud ja juhatus on seda oma
Eestis on suured majad
kaunis Eestimaa jääks alati eestlaste omaks.
tomaatselt n-ö seadusjärgne korteriühistu. See majanduskavas ette näinud. Viimase kolme
Eestis on pikad jõed
Palju õnne, kallis Eesti!
tähendab, et korteriühistute registri pidaja avab aasta jooksul on Euroopa Liidu toetuste abil
Eestis on kaunid järved
registris uue korteriühistu registrikaardi, millel renoveeritud nii mitmedki majad ja renoveeri			
Lisandra Treimann
on kirjas korteriühistu nimi ja mis on seotud misotsuste ootel teine samapalju. Kõik sel ajal
Karoliine Lindre
kinnistusraamatus sama kinnisasja korteri- loodud ühistud on tänaseni toimivad ja vaata2.b
klass
			
2.b klass
omanditega. Sellise korteriühistu nimeks saab mata oma esialgsetele hirmudele saanud väga
kinnisasja aadress koos täiendiga „korteriühis- edukalt hakkama.
tu“.
Hea Tamsalu valla kortermaja elanik, kui teie
N-ö seadusjärgse korteriühistu loomine ei tä- majas ei ole veel korteriühistut loodud, aga teil
henda seda, et keegi määrab automaatselt sel- on olemas majas initsiatiivgrupp, kes soovib,
lele korteriühistule ka juhatuse liikmed, see et tema majas oleks toimiv korteriühistu, siis
ülesanne jääb ikkagi korteriomanikele endile. praegune Tapa majahaldaja on lahkesti teid
Kui korteriomanikud on KOS-i alusel ametis- nõus aitama, et kogu loomisprotsess oleks suse nimetanud valitseja, esialgu jätkab see va- juv.
litseja tegevust. Kui valitseja on füüsiline isik, Tamsalu vallavalitsuse, Tamsalu Kalor AS-i ja
loetakse ta korteriühistu juhatuse liikmeks. Kui Tapa korteriühistute haldajate koostööna toivalitsejaks on juriidiline isik, siis loetakse ta mub 15. märtsil kell 17.00 Tamsalu kultuurikorteriühistu valitsejaks.
majas infopäev, kus kõik asjast huvitatud korKorteriühistu valitseja on juriidiline isik, kes teriomanikud saavad küsida küsimusi oma ala
tegutseb korteriühistu juhatuse asemel. Seni- spetsjalistidelt. Lisaks tutvustatakse lähemalt
sega võrreldes on see uus võimalus, mis sobib korteriühistu toimimise põhimõtteid.
neile korteriomanikele, kes ei soovi oma maja
haldamisega tegeleda. Valitseja valimisele, 		
Ago Stallmeister
tegevusele ja vastutusele kohaldatakse korTapa korteriühistute haldaja
teriühistu juhatuse kohta sätestatut. Valitseja 		
Riho Tell
peab igale korteriühistule määrama füüsilisest 		
vallavanem

Eestimaa

Tulemas on suuremad
muutused korterelamute halduses

Minu Eesti

Minu kallis
Eestimaa

Eesti

24. veebruaril kell 11.00-14.00 on kõigil võimalik osa võtta Vabariigi aastapäeva matkast Porkunisse
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VOLIKOGU

Korterite üürihind tõuseb

25.01.2017
1.
Kuulati Tamsalu Gümnaasiumi direktori Tiina Parmasto ülevaadet
kooli tegevusest ja tulevikust.
2.
Kinnitati Tamsalu valla 2017. aasta eelarve kogumahuga 5 144 126,67.
Koos eelarvega kinnitati ka volikogu määrustest tulenevad toetuste ja preemiate
määrad ja piirsummad 2017. aastaks järgmiselt:
matusetoetuse suurus 100 eurot; sünnitoetuse suurus 350 eurot, eaka sünnipäevatoetus 25 eurot, s.h kinkekaardi väärtus 20 eurot; ranitsatoetus 50 eurot;
kriisitoetuse piirmäär 1000 eurot; ühekordse sotsiaaltoetuse piirmäär 300 eurot;
tänurahaga kaasneva rahaline preemia 300 eurot ja noorsportlase tunnustamise
toetus 200 eurot.
3.
Otsustati nõustuda Osaühing MARKILO Vajangu sigala laiendamise
keskkonnamõju hindamise programmi eelnõuga ning lugeda see asjakohaseks
ja piisavaks. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tootmismahu suurendamine
võrreldes olemasoleva kompleksloaga ja seakasvatuse efektiivistamine. Ettevõte soovib laiendada olemasolevat Vajangu farmikompleksi.
4.
Otsustati kustutada Tamsalu Vallavolikogu 19.02.2004 otsusega nr 4
kinnitatud vaba metsamaa erastajate nimekirjast Marmelt Riibe ja 28.02.2002
otsusega nr 7 kinnitatud vaba metsamaa erastajate nimekirjast Tarmo Tamm.
5.
Otsustati garanteerida Tamsalu valla omafinantseering Lääne-Viru
maakonna projektis „Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programm“ 1577,37
eurot ja „Lääne-Virumaa ettevõtlusvaldkonna arendamise programmis“ summas 1816,14 eurot, kokku summas 3393,51 eurot. Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit on koostanud Lääne-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi
2017-2019 (EU49190) meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
tegevused. Meetmesse kuulub kaks programmi, milles mõlemas Tamsalu vald
osaleb.
6.
Otsustati moodustada Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise ettevalmistusperioodil tegevusi koordineeriv töörühm ning nimetada selle koosseisu
Tamsalu valla esindajatena Timo Tiisler, Elle Allik, Kertu Langinen, Toomas
Uudeberg ja Riho Tell.
Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu võtsid 12.12.2016.a. toimunud istungitele vastu otsused taotleda haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgiga moodustada Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel
uus haldusüksus. Samal istungil kinnitasid mõlemad volikogud Tamsalu valla
ja Tapa valla ühinemislepingu. Vabariigi Valitsus on 29.12.2016.a. vastu võtnud
määruse nr 171 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse
ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a. määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, mille § 1 kohaselt Tamsalu valla
ja Tapa valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus Tapa vald. Ühinemislepingus seatud ülesannete täitmiseks ning vajalike arengudokumentide ja
õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks moodustati Tamsalu Vallavolikogu ja
Tapa Vallavolikogu ühine tegevusi koordineeriv töörühm.
7.
Otsustati autasustada Tamsalu valla tänurahaga Ene Kiislat. Ene Kiisla
töötab osaühingus Tamsalu Perearstid pereõena. Oma töös on ta alati pühendunud ja abivalmis. Ene Kiisla on Tamsalu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige
ning aktiivne vabatahtliku töö tegija Vajangu piirkonnas.
							
					
Ursula Saar, vallasekretäri abi

VALLAVALITSUS

10.01.2017
1.
Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja
Lonni Kirni esitatud projekti „Savalduma küla, Mäe talu reoveepuhasti“ aruanne koos täitmise eelarvega.
2.
Peatati ühele isikule koduteenuse osutamine teenuse
saaja soovil.
3.
Tamsalu 100 tamme pargi rajamiseks esitati taotlus
kahe riigi omandis oleva maaüksuse tasuta võõrandamiseks
Tamsalu vallale – Kukelossi tn 5 pindalaga 10215 m2 ja Kukelossi tn 9 pindalaga 6149 m2.
4.
Nõustuti Porkuni külas Lossi tn 7 maa ostueesõigusega erastamisega hoone omanikule.
5.
Seoses valla eestkostel oleva isiku surmaga tühistati
talle kuuluva kinnistu enampakkumise tulemus ning tagastati
enampakkumise võitjale tema poolt tasutud ostuhind.
6.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Uudekülas Tuuliku kinnistule.
7.
Väljastati kasutusluba biopuhastile Mäe kinnistul
Savalduma külas.
8.
Tamsalu Gümnaasiumi wifi-süsteemi väljavahetamiseks otsustati sõlmida leping Hansasoft OÜ-ga maksumusega
9736,33 eurot. Lepingu sõlmib Tamsalu Gümnaasiumi direktor Tiina Parmasto.
13.01.2017
Keelduti Tamsalu valla ajutisel eestkostel olevate laste lubamisest reisile väljapoole eesti Vabariiki, sest laste hooldusõiguse
küsimuses toimub kohtumenetlus ning Tamsalu vald eestkosteasutusena ei pea võimalikuks korralduses toodud põhjustel
enne kohtulahendi jõustumist luba anda.
25.01.2017
1.
Kinnitati Tamsalu kultuurimaja tasuliste teenuste
hinnakiri. Uued hinnad hakkavad kehtima 1. märtsist 2017.
Hinnakirjaga on võimalik tutvuda Tamsalu valla kodulehel ja
Tamsalu kultuurimajas.
2.
Kehtestati Tamsalu vallale kuuluvate ja Tamsalu Kalor AS omandis olevate eluruumide üüri suuruseks 0,86 eurot/

2

Tamsalu vallavalitsus võttis 25. jaanuaril vastu otsused tõsta Tamsalu vallale ja Tamsalu Kalor AS-le kuuluvates korterites üürihinda alates 1. aprillist 2017.
Uus üürimäär on 0,86 eurot/m², senise 0,68 eurot/m²
asemel.
Üürimäära tõstmise vajaduse tingib amortiseeruvate
korterite olukord. Tamsalu elamufond on olukorras,
kus elamiseks sobiliku sisekliima tagamiseks on vaja
vahetada korteritel aknad ja uksed kaasaegsemate
vastu, samuti on vajalik tagada eluruumi kasutamiseks elektrivarustuse ja sanitaarsõlmede toimimine.
Hetkel kehtiva üürimäära (0,68 eurot/m²) juures ei ole
ülesanne teostatav.
Täiendavaks selgituseks tuleb rõhutada, et üürihind
0,86 eurot/m² sisaldab ka halduskulusid (muru niitmine, lumekoristamine, prügivedu, koridoride pisiremont jms).
Tahaksin veel Tamsalu vallale ja Tamsalu Kalorile

kuuluvate korterite üürnikele südamele panna, ärge
hakake iseseisvalt ilma omanikuta kooskõlastamata
vahetama korteri põhikonstruktsioone (uksed, aknad,
WC-potid, küttesüsteemid). Hilisemat üürniku kompenseerimisnõuet tehtud kulutustele on tagantjärgi
väga keeruline lahendada.
Juhul kui teie üürikorteri konstruktsioonid vajavad
vahetust, pöörduge esmalt korteri omaniku poole.
Mõistagi ei saa Tamsalu vald ja Tamsalu Kalor kõiki
puudujääke korraga lahendada, kuid kõik pöördumised võetakse kindlasti arvesse ja hinnatakse olukorda.
Eelnev ei puuduta sanitaarremonti, tapeedi vahetust,
värvimist jms pisiremonti, mida üürnik võib teostada
ilma omaniku kooskõlastuseta. Neid kulutusi omaniku poolt ei kompenseerita.
				
Riho Tell
				
vallavanem

Maa-ameti kirjalik enampakkumine
„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg
on 02.03.2017. Tamsalu vallast on kaks pakkumist:
1.
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Järsi

küla, Järska, 78601:001:0255
2.
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Savalduma küla, Kaevu, 78601:001:0271
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt
aadressiga www.maaamet.ee. “

TAMSALU LASTEAED KRÕLL
võtab vastu KOHATAOTLUSE AVALDUSI sõimerühmadesse

2017/2018 õppeaastaks.
Avalduse saab täita lasteaias esmaspäeviti ja reedeti kell 8-10,
kolmapäeval kell 15-17. Kaasa võtta lapse sünnitõend.
Teistel aegadel helistada ette 323 0568 või saata avaldus tamsalulasteaed@hot.ee
(blankett on kodulehel KOHATAOTLUSE AVALDUS)

Kaitsevägi teavitab õppustest
Kaitsevägi annab teada 1. jalaväebrigaadi allüksuse
harjutusest Tamsalu ja Väike-Maarja valla territooriumil 2017. aasta veebruarikuus:

m2. Uut üürimäära rakendatakse alates 1. aprillist 2017.
3.
Anti üürile eluruumid Sääse alevikus Sääse 8-21,
8-41, 10-5 ja 12-8 ning Tamsalu Tehnika 7-7. Kolmele isikule
keelduti eluruumi üürimisest, sest kaks ei vastanud kehetstatud
korra nõuetele ning kolmas isik soovis eluruumi Tamsalu linnas, kus aga sobiv vaba üüripind puudub.
4.
Anti luba asvaliku ürituse Tamsalu vastlalaada korraldamiseks 12. veebruaril 2017 Tamsalu kultuurimajs ja selle
ümbruses.
5.
Kinnitati väikehanke Tamsalu 100 tamme pargi tammeisitikute ostmine tulemus. Edukaks tunnistati RMK Tartu
puukooli pakkumus maksumusega 8340,36 eurot. Valla nimel
sõlmib RMK-ga lepingu vallavanem Riho Tell.
6.
Määrati projekteerimistingimused Piisupi külas Kiigamäe maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
7.
Tamsalu Spordihoones kohvikuruume üüriva OÜ
Joosandi avalduse alusel otsustati ajutiselt alandada üürilepingus kokku lepitud üürimäära perioodiks 01.05.2017 kuni
30.09.2017.
8.
Muudeti koha-aadressi: Tamsalu linnas Kukelossi tn
14 uueks aadressiks on Kukelossi tn 1. Uus aadress jõustub
pärast muudatuse registreerimist aadressandmete infosüsteemis (ADS).
9.
Kiideti heaks haajaasustuse programmist toetuse saaja Einar Eierti poolt esitatud projekti „Veesüsteemi rajamine
Tärga kinnistul Savalduma külas“ aruanne koos täitmise eelarvega.
10.
Anti nõusolek MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskusele
jätmeloa väljastamiseks jäätmeloa taotluses esitatud tegevusteks.
11.
Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohal asukohaga Tamsalu linn Vasara tn 25 jäätmemahuti
(140-liitrine konteiner) tühjendussageduse muutmisega, arvestades asjaolu, et jäätmetekkekohal toimub jäätmete sorteerimine ja komposteerimine.
12.
Muudeti Tamsalu Sääse Lasteaia hoolekogu koosseisu lasteaia ettepanekul – õpetajate esindajaks hoolekogus on
Berit Ojaniit.
13.
Maksti sotsiaaltoetut viiele isikule, kokku 365,50 eurot. Kahe isiku taotlused jäeti korralduses märgitud põhjustel

• 14. veebruari õppuse maa-ala hõlmab Tamsalu vallas Põdrangu küla.

rahuldamata.
14.
Otsustati maksta valla eestkostel nja Vinni Perekodus asenduskoduteenusel oleva lapse eest Rakvere JK Tarvase
jalgpalli noormängija litsentsitasu maksumusega 12 eurot.
15.
Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist kompenseeriti raske puudega lapse transporditeenust summas 820,80 eurot.
16.
Otsustati tasuda kahe isiku hoolduskulud MTÜ Vahtra Hooldemajas kuni isikute riiklikule erihoolekandele paigutamiseni.
17.
Määrati toimetulekutoetus 41 perele kokku summas
8367,50 eurot.
18.
Võeti vastu määrus „Tamsalu valla sotsiaalteenuste
osutamise korda ja teenuste hinnad“.
31.01.2017
1.
Suurendati Tamsalu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide töötasu alates 1. jaanuarist 2017 ühesaja euro võrra.
2.
Anti nõusolek Tamsalu Vesi AS tähtajatuks vee erikasutuseks vee erikasutusloa taotluses nimetatud tegevusteks
Tamsalu vallas.
3.
Kinnitati väikehanke Tamsalu 100 tamme pargi pinkide rajamiseks 9,91 m3 Siberi lehise ostmine tulemus. Edukaks tunnistati Wellmax Baltic OÜ pakkumus maksumusega
4624,19 eurot. Valla nimel sõlmib lepingu vallavanem Riho
Tell.
4.
Väljastati ehitusluba sigala püstitamiseks Mõisaääre
kinnistul Kursi külas.
5.
Kinnitati minihanke tulemused: Tamsalu Vallavalitsuse arhiivi korrastustöödeks sõlmitakse leping OÜ-ga Vaar-HK
maksumusega 2700 eurot ning Tamsalu vallale kuuluva kasvava metsa metsamajanduskava koostamiseks OÜ-ga Metsaruum maksumusega 1100 eurot. Valla nimel sõlmib lepingud
vallavanem Riho Tell.
Õigusaktidega on võimalik tutvuda Tamsalu valla kodulehel
www.tamsalu.ee dokumendiregistri kaudu.
		

Margit Halop, vallasekretär
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Soodustingimustel abivahendeid saab
nüüd ka Tamsalu Apotheka apteegist
Meil on hea meel teatada, et Tamsalu
Apotheka apteegist Tervisekeskuses Tehnika 1a saab nüüd soetada soodustingimustel abivahendeid – inkontinentsitooteid (laste ja täiskasvanute mähkmeid,
sidemeid, aluslinu) ja nahahooldusvahendeid (naha kaitse-, desinfitseerimisja pesemisvahendeid, niisutatud salvrätte
jpm).
KES JA KUIDAS SAAB OSTA SOODUSTUSEGA ABIVAHENDEID?
Kui inimesel on vaja abivahendit, tuleb
tal esmalt pöörduda oma arsti või rehabilitatsiooniasutuse poole, kes hinnates
tema probleemi väljastab vajadusel vastava tõendi, millega tuleb pöörduda Sot-

siaalkindlustusameti poole.
Tõendi alusel saab abivajaja Sotsiaalkindlustusametist isikliku abivahendi
kaardi. Sellega saab soodustingimustel
inkontinentsi- või nahahooldusvahendeid
soetada nüüd Tamsalu Apotheka apteegist, kellel on Sotsiaalkindlustusametiga
nimetatud abivahendite müümiseks kehtiv leping.
Oleme avatud
E, K, R 8.00-17.00
T,N
9.00-18.00
Apteegi telefon on 32 55613.
Külli Maasik, apteegi juhataja

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Jõhvis
FLL Kirde-Eesti poolfinaalis
28. jaanuaril 2017. aastal osalesime Tamsalu Gümnaasiumi robootikaringi meeskonnaga FIRST LEGO League (FLL) Kirde-Eesti poolfinaalis, mis toimus Jõhvi Spordikeskuses, kuhu oli tulnud mõõtu võtma 24 meeskonda.
FLL on lühend sõnadest FIRST ® LEGO ® League ning tähistab Dean Kamen’i asutatud firma FIRST ® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ja
LEGO Group’i vahelist koostööd.

VEEBRUAR 2017

MTÜ PAIK MEETMETE KUULUTUS
MittetulundusühingPAIK(Laekvere,Rakke,VäikeͲMaarjajaTamsaluvald)võtabvastu
projektitaotlusilähtudesMaaeluministri23.Oktooobri2015.amäärusestnr11„Kohaliku
tegevusgrupitoetusjaLEADERͲprojektitoetus“ja„Pandiverekoostööpiirkonnaarengustrateegiast
2014Ͳ2020ning2017.arakenduskavast.
Meetme
nr

Strateegia meetme nimetus

Kavandatav
eelarve

Projektitoetuse
taotluste
vastuvõtuaeg

Projektitoetuste
hindamise aeg

1.1

Tärkav Pandivere

67 000

6.-9.märts

17. märts

1.1

Tärkav Pandivere

67 000

16.-19. oktoober

2. november

1.2

Kasvav Pandivere

150 000

8.-11.mai

19. mai

1.2

Kasvav Pandivere

150 000

6.-9. november

x

1.3

Ettevõtlik Pandivere

60 000

22.-25.mai

9. juuni

1.4

Puhas Pandivere

43 000

3.-6. aprill

20. aprill

1.4

Puhas Pandivere

43 000

3.-6. oktoober

x

2.1

Kodupaik Pandivere

150 000

20.-23. märts

13. aprill

2.1

Kodupaik Pandivere

150 000

20.-23. november

x

2.2
3.1

Kultuuriküllane Pandivere
Rahvusvaheline Pandivere

60 000
77 000

17.-20.aprill
pidev

4. mai
X

Infopäevad toimuvad
30.01, 27.02 ja 27.03 Tamsalu vallamajas,
06.02, 13.03 ja 03.04 Väike-Maarja vallamajas,
13.02 ja 06.03 Rakke vallamajas,
20.02 ja 20.03 Laekvere vallamajas.
Kõikidel infopäevadel toimub kell 9-15 projektitaotlejate nõustamine ja
kell 15-17 infoseminar.
Soovitame eelregistreerida saates e-post paik@pandivere.eu või www.pandivere.eu
Taotluste esitamine toimub e-prias.
Kogukonnateenuse projektide taotlus esitada e-postile paik@pandivere.eu hiljemalt 1. Märts
2017.
Täiendav informatsioon 53088077 ja 3228449 ning www.pandivere.eu
HU

UH

HU

HU

U

HU

Robot teel hülgekaamerat tooma

			

FIRST LEGO League (FLL) on õpilastele
vanuses 9-16 suunatud programm, mille eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja
oskuste andmine.
Meeskonnad koosnevad kuni kümnest lapsest
ja vähemalt ühest juhendajast. Juhindudes
FLLi põhiväärtustest osalevad meeskonnad
iga-aastasel konkursil, mis koosneb robotivõistlusest ja projektist.
Robotivõistluse jaoks tuleb meeskondadel ehitada ja programmeerida autonoomne
LEGO Mindstorms robot. Robotivõistluse
eesmärgiks on lahendada 2,5 minuti jooksul
erinevaid ülesandeid ja koguda võimalikult
palju punkte.
Projekti käigus uurivad meeskonnad kindlat
tõsielulist probleemi, mida teadlased ja insenerid lahendada üritavad. Uuritavale probleemile tuleb meeskondadel leida innovatiivne
lahendus või siis tugineda mõnele olemasolevale lahendusele. Projekti oluliseks osaks on
oma avastuste ja lahenduse jagamine teiste
inimestega.
FLLi 2016. aasta ülesanne on uurida inimeste
ja loomade vahelist koostööd.
FIRST LEGO League toimub üle maailma
ning sellel hooajal võtab põnevast väljakutsest
osa üle 30 000 meeskonna. Eestis osaleb sellel hooajal ligikaudu 110 meeskonda, nende
hulgas esimest korda Tamsalu Gümnaasiumi
robootikaringi meeskond.
Kirde-Eesti poolfinaali oli tulnud mõõtu võtma 24 meeskonda. Eelnevalt olid toimunud
üks Lõuna-Eesti poolfinaal Tartus AHHAA
Teaduskeskuses ja kaks Põhja-Eesti poolfinaali Tallinnas Laagri Koolis.

UH

U

Foto: Velle Taraste

Järgnevalt mõningaid mõtteid õpilastelt:
Anu-Liis Raudsepp: Meie meeskonna nimi
on Tamsa, meid on kokku kuus ja meie tore
juhendaja on Velle, kaasas oli ka üks fänn, et
oleks suures massis kindlam.
Kohale jõudnud, tuli meil varustus lahti pakkida ja oodata oma harjutusaega. Seal saime
veel üle kontrollida, kas robot teeb oma ülesandeid nii, nagu olime planeerinud.
Osalesime kolmes robotimängu voorus, kus
meie robot pidi täitma kindlaid missioone:
loomade viimine ja kojutoomine, mesitarust
mee kättesaamine, kaldsillast üle sõites hülgekaamera äratoomine, ülekäigurajal juhtkoeraga pimeda aitamine, sõnnikuvedu.
Peale esimest robotimängu vooru pidime oma
meeskonnaga minema hindajate juurde, et tutvustada oma hobuste transportimise projekti
ning näidata oma teadmisi ja oskusi FLL põhiväärtustes. Juhendaja jäi meid ootama, me
pidime täiesti ise hakkama saama. Meeskonnaga mõtlesime välja, kuidas oleks parem hobuseid võistlustele transportida, et see poleks
hobusele ja ratsanikule nii väsitav.
Kandsime oma idee ette väikese etendusena,
millega võlusime kohtunikud nii ära, et pääsesime nende kolme hulka, kes said lõputseremoonial teistele osalejatele oma projekti
ette kanda. Närveerisime, aga Velle ja Leelo
(Rakke Kooli robootikute juhendaja ja muusikaõpetaja) aitasid meid mikrofonidega ja kõik
läks väga hästi.
Autasustamisel ootas meid suur üllatus: FLL
põhiväärtuste I koha karikas ja igaüks sai
kaela uhke medali.
Sten-Lenar Nirgi: Jõhvis oli väga tore olla,

sest meie robot sai robotimängus üllatavalt
hästi kõigis kolmes voorus hakkama, kõige
paremini läks tal teises voorus, kus sai 66
punkti.
Maret Lande: Hindajad palusid meil meeskonnaülesandena teha maketi LEGO detailidest oma teekonnast robootikasse. Me kujutasime oma maketil Rakke Kooli (sealt me
saime oma robootikapisiku), juhendajat ja
programmeerimist, meeskonnaliikmeid, võrguga näitasime FLL põhiväärtusi. Selle ehitamine oli lõbus, suure osa ajast naersime ja
meie omavaheline koostöö sujus. Hindajad
pärisid meie käest erinevaid asju, õnneks oskasime vastata.
Lõputseremoonial ootasid-lootsid kõik oma
meeskonna nime kuulda finaalipääsejate hulgas. Kui meie meeskond sai teada, et pääsesime edasi finaali, siis oli kogu saalis parajasti
vaikus ja ma karjusin üllatusest üksi üle saali.
Siis kõik vaatasid mind ja hetke pärast rõkkasime koos rõõmust.
Birgit Kristmann: Olin meie meeskonnas roboti programmeerija ja üks vähestest tüdrukutest, kes robotimänguga tegeles. Nii palju,
kui mina tähele panin, siis robotimängus oli
roboteid juhtimas väga vähe tüdrukuid.
Kõige esimesena oli meil roboti disain, kus pidime tutvustama oma robotit ja programme.
Me ise ei saanud esialgu aru, miks meie robot käitub kummaliselt, kipub kogu aeg ühele
poole pisut viltu vedama. Kohtunik märkas ja
selgitas, et üks ratas käib raami vastu. Nii me
saimegi roboti otse sõitma.
Enne starti tundsin end väga närvilisena, aga
peale esimest vooru läks rahulikumaks.

Peale igat vooru kuulasime me kohtunikku,
kes vaatas võistlusväljaku üle ja seletas meile,
mille eest me punkte saime. Kui olime kõigega
nõus, siis andsime protokollile allkirja. Voorude vaheaegadel oli meil võimalus harjutada
ja oma roboti oskusi lihvida ehk programme
täpsemaks muuta.
Ander Eerits: Kogu esinemine võttis närvi
üles, aga tulemust arvestades oli selle mõju
positiivne. Järgmine kord võib uuesti minna!
Usutlesid Tiia Raudsepp ja Velle Taraste

Hommikul veel kättesaamatu, aga siiski ära
toodud!
Foto: Velle Taraste
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Kultuurikalender, veebruar 2017
10. veebruar (R) kell 8.00-20.30
12. veebruar (P) kell 9.00-15.00
12. veebruar (P) kell 10.00-13.00
				
16. veebruar (N) kell 12.00-13.00

Sushikoolitus
Sõbrakuu laat. Info tel: 58050167
Kirbukas. Müügikoha broneerimine kultuurimaja
telefonil 3230968.
Rahvusliku motiiviga riiete müük.

18. veebruar (L) kell 18.00
				
				

Eesti Vabariigi sünnipäeva kontsert „Tormiselt rahulik“ ja PIDU. Sünnipäevatort.
Tantsuks ansambel Duo Catarsis. Tasuta.

22. veebruar (K) kell 19.00
24. veebruar (R) kell 11.00-14.00

Lauluklassi kontsert. Pääse 2€.
Vabariigi aastapäeva matk Porkunisse.

		

Märts, eelinfo
Beebide lusikapidu

19. märts kell 11.00 		
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Sääse lasteaed ootab oma värvilisse ja
0B

hubasesse majja ning sõbralikku perre uusi lapsi
2017/2018. õppeaastaks
1B

E–R 8.00–17.00
2B

Kaasa võtta sünnitõend. Avalduse blankett täidetakse
lasteaias. Selle leiab ka lasteaia kodulehelt ja võib
saata e-postiga.
Aadress: Ülase 14, Sääse alevik, Tamsalu vald
tel 32 30 561/ 5171995
e-post lia.klaas@tamsalu.ee

Hädaabinumbri 112 kampaania
“Lumest või lumel”

















11. veebruar on rahvusvaheline hädaabinumbri 112 päev. 112 on
Euroopas ühtne hädaabinumber. Euroopa 112 päeva tähistatakse
Euroopa Liidus ametlikult riikide vahel kokkulepitud päevana
alates aastast 2009. Eestis on 112 päeva tähistamise eestvõtja
olnud Häirekeskus kui vastutav teenuse osutaja hädaabinumbril 112. Üks kindlakskujunenud ulatuslik aktsioon Euroopa 112
päeval on lumest lumele 112 tegemine. Tamsalu Gümnaasiumi
4a klassi õpilased meisterdasid numbri lumepallidest.







Uus kliinik pakub alkoholisõltuvusest pääsemiseks süsteemset toetust
Tallinnas avati Eesti esimene 12 sammu programmil põhinev
kliinik, TSF Clinic, kus aidatakse alkoholi ja keemilise aine
sõltuvuses olevaid inimesi ja nende lähedasi.
Tõenduspõhise meditsiini uuringud on tunnistanud 12 sammu
programmi ehk Minnesota mudeli kõige tõhusamaks alkoholisõltuvusest taastumise meetodiks. Programm on kasutusel
enamikus Euroopa riikides.
„Alkoholismi ja teiste sõltuvustega toimetulekuks on oluline
mõista sõltuvuse olemust,“ sõnas kliiniku juhataja Kaja Heinsalu. Kogemus näitab, et omal käel suudab sõltlane oma haigusega harva toime tulla ja sageli järgnevad tagasilangused.
Sõltuvusega toimetulekuks ei piisa tahtejõust ega paremast
elufilosoofiast, vaja läheb süsteemset toetust.
Kliinikus aidatakse inimestel õppida sõltuvusainetest vaba elu-

viisi. Programm on ravimivaba.
Programmis osalemine kestab 12 kuud, sellest 1-3 kuud on intensiivsem periood. Kohtumiste ajakava koostatakse osaleja
vajaduste põhjal. Kõigi klientide täielik anonüümsus on tagatud.
Kliiniku nõustajad on isikliku taastumiskogemusega spetsialistid, kes on omandanud väljaõppe Soome Myllyhoito kliinikus, kus 12 sammu programmi on edukalt kasutatud juba üle
20 aasta.
Kaja Heinsalu sõnul on alkoholi- jm ainete sõltlaste hulgas
inimesi igast eluvaldkonnast, olenemata haridusest ja ametist.
Sõltuvusega kaasneb palju teadmatust, häbi ja muret, sellega
seostatakse sageli tõrjutust ja allakäiku.
Sõltuvus mõjutab väga rängalt sõltlase perekonda ja sellises

peres kasvavaid lapsi. Seetõttu nõustatakse kliinikus ka sõltlase pereliikmeid.
TSF Kliinikus vaadeldakse sõltuvust kui keha, mõistuse ja
hinge haigust, mida iseloomustab kontrollikaotus oma tahte
üle ning kinnismõtteline joomine või keemiliste ainete tarvitamine. Selle haiguse tulemusena kahjustub nii füüsiline kui ka
vaimne tervis ning sotsiaalne toimetulek.
Lähem info:
		
Kaja Heinsalu, TCF Clinic juhataja
		
e-mail: info@tsfclinic.ee
		
Tel: 53 225170
Kotka 26, Tallinn
www.tsfclinic.ee
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Eelproovid maakonnas

30. juuni – 2. juuli 2017.a. toimub Tallinnas XII noorte
laulu- ja tantsupidu. Laulupeo lugu, mida noored lauljad
2017. aastal Lauluväljakul jutustama hakkavad, kannab
allkirja “Mina jään”, mille keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis
koonduvad ühise mõiste alla “juured”.
Sümboolne tõotus “Mina jään” on justkui allkiri, mis seob
meid me juurtega, ükskõik kuhu elutee meid maailmas ka
viib. See on vaimne ja väärtuspõhine side Eestiga, mis sügaval südamesopis meid ikka siia tagasi kisub.
Kõigis Eesti maakondades on alanud suvise noorte lauluja tantsupeo eelproovid. Tamsalu Gümnaasiumi lastekoor
oli esimene, kes käis I eelproovil 13. jaanuaril Rakveres.
Lauldi läbi kuus laulu. Parandati vigu ja jäeti meelde õpetussõnad ning siis pidi ette laulma. Loosiga tõmmati laul.
„Päev läeb pihlapuusse“. Kõik sujus hästi. Kõigile sooviti
edu uute laulude õppimiseks.
22. jaanuaril sõitsid Viimsi Kooli kanneldajad. Harjutati
kuut pillilugu. Juhiti tähelepanu vigadele ja juhtide soo-

TAMSALU AJALEHT
vituseks oli: „Harjutage, et sõrmed kiiremini liikuma hakkaksid“.
Kandlemängijad mängivad ette oma pillilood 9. aprillil
Viimsis. Kuue pala pähe- õppimiseks on aega kaks kuud.
Kutsusime Tamsalu Gümnaasiumi kandleõpetaja Pille
Karrase, (ta on kandlekooride juht), kes viib läbi kandlerühma õppepäeva 21. veebruaril ja 30. märtsil.

Tamsalu Gümnaasiumi lastekoor

VEEBRUAR 2017
Meie suurim soov on saada rahvamuusikapeole. Rahvamuusikapeol on
sel korral üks ühine pikk kontsert, kus kõik pilliliigid oma kavaga esinevad. Kontsert toimub 1. juulil, kell 15.00 Tantsuväljaku kõrval Poolamäe pargis, kuhu püstitatakse Rahvamuusika Lava. 26. jaanuaril sõitis
Rakveresse 3.-4. klassi tantsurühm.
Meid käis tervitamas tantsupeo pealavastaja Margus Toomla. Tantsud
vaadati üle kahe rühma kaupa, et teada saada, kuidas siiani tantse õpitud on. Pärast jagati näpunäiteid ja juhtnööre, kuidas õppeprotsessiga
jätkata.
Kertu Urm oli tantsude õpetamisel suure töö ära teinud. Lapsed esitasid
tantse korrektselt ja ilusasti. Nüüd on Kertul teada, mida rohkem peab
harjutama, et aprillis ettekandmisel sujuksid tantsud veatult.

Foto: Sirje Luik

Viimane projektikohtumine Kallaste kooliga
Tamsalu Gümnaasiumi 3.-4. klasside tantsurühm

Foto: Sirje Luik

Samal kuupäeval käisid eelproovis ka 7.-8. klassi ja gümnaasiumi tantsijad, kes harjutavad Tamsalu Kultuurimajas. I eelvooru lõpetavad mudilaskoorid. Mudilaskoori õpetaja peab kaasa võtma 4 õpilast. Nende
ülesandeks on laulda läbi laulud koos teiste koolide mudilastega ja jätta
meelde näpunäited ja soovitused.
				

Huvijuht Sirje Luik

Lumepidu Sääse lasteaias
Projektikohtumise osalised Tamsalu Gümnaasiumi aulas 				
25. jaanuaril toimus Tamsalu Gümnaasiumis 2016. aasta
lõiminguprojekti viimane kohtumine. Projekti ülesandeks
oli, kahe erineva õppekeelega kooli koos tegutsemise kaudu õpetada venekeelse kooli lastele eesti keelt, tutvustada
rahvuslikke tähtpäevi, kombeid, mänge jne.
Tamsalu Gümnaasiumi projektipartneriks oli väike Kallaste Kool. Üllatas, et Kallaste õpilased oskavad väga
vähe eesti keelt.
Viimane projektipäev oligi pühendatud eestikeelse sõna-

Foto: Velle Taraste		

vara õpetamisele, mida tehti erinevate keelemängude,
tekstikoostamise ja tõlkimisega. Päeva viisid läbi eesti
keele ainekomisjon ja huvijuht.
Kõigil kohtumistel on Tamsalu õpilased innukalt kaasa
löönud ja tagasiside on olnud positiivne. Palju abi on olnud vene keelt valdavatest õpilastest, kes on omale Kallastelt sõprugi leidnud.
Projekt on küll lõppenud, kuid koolidevahelist koostööd
otsustati jätkata ning Tamsalu õpetajaid ja õpilasi oodatakse mais Peipsi järve päevadele.
				
Aime Tops

Lapsed jahitargaga metsas
Tamsalu Lasteaia Krõll mudilasi võib tihti kohata lasteaia
läheduses metsaradadel uurimas aastaajalisi muutusi looduses, korjamas kevadlilli, viimas toitu metsloomadele,
küpsetamas mihklipäeval kartuleid või toimetamas muid
põnevaid toimetamisi.
Et saada põhjalikumaid teadmisi loomade elu kohta talvel
ja näha nende tegevuse jälgi looduses, otsustasime sel õppeaastal osaleda Puhta Vee Teemapargi pakutavas õppeprogrammis ,,Jahitarga retk metsa“. Kirjutasime KIK-le
projekti, mis rahastati ja nii meie retk teoks sai.

Kermo: ,,Meelde jäi suur orava pesa, ma ei olnud enne
sellist näinud“.
Andres: ,,Meeldis vaarikavarre ja kuuseokste tee“.
Georg Thomas: ,,Nägin väga vana 200-aastast puud“.
Täname programmi läbiviijaid põneva retke ja toreda
vastuvõtu eest!
				
Maret Kivi
Tamsalu Lasteaia Krõll õpetaja ja projekti eestvedaja

20. jaanuaril istusid Öökulli ja Lepatriinu rühmade lapsed
bussi ja algas sõit Metsamõisa poole. Meid võttis vastu
Priit Adler koos loodusgiidiga. Kõigepealt said lapsed
teada, et jahimehed ei ole ainult loomade küttijad, vaid
eelkõige loomade sõbrad. Korjasime metsaservast vaarikavarsi ja kuuseoksi ning panime püstkojas tee keema, et
matka vahepeal puhata ja sooja vitamiinirikast teed juua
ning siis siirdusime matkarajale.
Nägime mitmeid jäneste, rebaste, kitsede ja põtrade jälgi, uurisime loomade liikumissuunda, saime teada, kuidas
metssead ,,saunas käivad“ ja nägime põtrade ,,apteeki“.
Kõige põnevam oli näha orava pesa, mis on Metsamõisas
tõesti võimas ja mida looduses ju eriti tihti ei näe. See oli
üllatuseks ka õppeprogrammis osalenud lasteaiaõpetajatele. Lastel oli võimalus tutvuda ka metsloomade nahkadega.
Öökulli rühma laste muljeid:
Berit: ,,Kõige rohkem jäi meelde, et ka metssead võitlevad
tüdrukute pärast“.
Triin: ,,Mulle meeldis puude kõrguse mõõtmine“.
Caroli: ,,Sain teada, et ka sigadel on ,,spa““.

Võistluseks valmis

				

Foto: Lia Klaas

Lund on, ja siis jälle ei ole. Meie haarasime igatahes võimalusest, kui
seda oli ja hullasime täie hooga. Nimelt oli meil lasteaias talispordinädal.
Kõigepealt toimus esmaspäeval pidulik avamistseremoonia. Seejärel
suundusid Liblikate ja Mesimummude rühma lapsed majade vahel olevale mäele. Seal võeti mõõtu, kellel tuleb kõige pikem liug. Pärast aeti
kelk lund täis ja joosti sellega ümber mäe. Üks asi oli, kes jõuab enne,
aga hoopis tõsisem lugu oli sellega, kel jääb rohkem lund kelgu peale.
Ritsikate ja Lepatriinude rühma lapsed korraldasid samal ajal teatevõistlusi. Neil tuli joosta ja natuke ka nupukas olla.
Teisipäeval toimusid naljakad stardid: visati kinnast, aeti hokikepiga
väikest topispalli taga, sõideti ühel suusal ja visati fooliumist palliga
täpsust. Lastele meeldis see päev väga.
Kolmapäeval jalutasid Ritsikate ja Lepatriinude lapsed kooli juurde parki, igal kelk järel. Seal hullati mäel ja tehti teatevõistlusi.
Neljapäeval matkasid Liblikate ja Mesimummude rühma lapsed metsa.
Sel päeval oli sula – no saigi lumepalliga märki visata, jälgi teha ja
orienteeruda. Lõpuks tegi iga laps lumememme – just sellise nagu tema
lumemeest ette kujutab. Igal ilmal oma võlu!
Reedel toimus spordinädala pidulik lõpetamine. Rühmad otsisid õues
oma märki: väiksemad sees- ja suuremad väljaspool aeda. Seejärel ootasid rühmi kelkudele pandud sama värvi tähised – ja loomulikult üllatus.
Kelgul olnud materjalist sai teha spordinädala kohta ühistöö ja mõelda
oma tööle pealkiri.
Kõige vanema rühma jaoks olid valmis seatud ristsõnad, mille lahendamise korral said lapsed vastuse toimunud nädala kohta, ja see oli LUMEPIDU.
Aitäh tädi Tiiule sisuka spordinädala korraldamise eest!

Öökulli rühma lapsed jahitargaga jälgi uurimas 		
			
Foto: Leili Treimann

					
Lia Klaas
				
Sääse lasteaia direktor
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Teeme
koos
kodud tuleohutuks!
Kiri lapsevanemale: Kasvatame lapsi
Teeme koos kodud
tuleohutuks!
Kodu on koht, kus oleme kaitstud tuule ja tormi, mure ja pingete eest. Turvaline ja ohutu kodu on pesakoos
ennast ja teisi meie ümber. Oleme üksteise paik, kuhu on hea tulla ja perega koos olla. Selleks, et Sinu kodu oleks tule eest kaitstud käitu tuleohutult
Vanemal lasub lapse kasvatamisel tohutu
vastutus. Lapsevanemal on õigused ja kohustused, mida täita, kuid see ei tähenda sugugi, et igaüks peab oma last ise kasvatama
ja oma muredega üksi hakkama saama.

Oma töös noorsoopolitseinikuna puutun
kokku väga erinevate inimestega. Meil kõigil on oma maailmapilt ja väärtushinnangud, lastel on need alles välja kujunemas.
On oluline kokku leppida, milline on meie
ühine missioon, et tagada laste hea ja turvaline areng ning milliseid väärtusi me lastele
edasi anname.
Need väärtused peavad väljenduma meie
endi käitumises, tegevuses ja hoiakutes.
Minu jaoks on kõige olulisem väärtus koostöö - eelkõige koostöö koduga.
Politsei võib lastele rääkida, mis on õige ja
mis vale, kuid väga oluline on eeskujude
olemasolu kodus.
Ennetustegevuses räägime palju sõltuvusainete kahjulikkusest. Lapsed küll kuulavad,
kuid see teadmine ja uskumus kõigini ei
jõua, sest nende peres suitsetatakse ja tarvitatakse alkoholi. „Kuidas saab suitsetamine kahjulik olla, kui minu isa tõmbab paki
suitsu päevas?“ „Miks on alkoholi liigtarvitamine paha, kui meil kodus joovad vanemad igal nädalavahetusel?“ „Miks ma ei või
koolikaaslast lüüa, kui meil kodus lüüakse?“ „Miks ma ei või vahetunnis suitsetamas käia, kui ma kodus võin suitsu teha?“

suhtes hoolivad ja abivalmis. Näitame lastele, et liikluses on turvalisem osaleda, kui me
ise liikluseeskirju täidame.
Pimedal ajal kinnitame jope külge helkuri
ning kanname seda uhkusega. Motiveerime
last kooliga koostööd tegema, suhtleme aktiivselt õpetajatega ning otsime lahendusi,
mitte süüdlasti.
Õpetame lapsele elementaarset viisakust,
eneseväljendust ja argumenteerimisoskust.
Õpetame neid konﬂikte lahendama hea
sõna, mitte vägivallaga. Last ei tasu politseiga ähvardada. Politsei töö on turvatunde
loomine ning abi osutamine. Noorsoopolitseinik ei ole karistaja, vaid pigem abistaja
ja suunaja.

Hea lapsevanem. Mõistame koos alaealiste
sõltuvusainete tarvitamise hukka. Ära anna
oma lapsele tubakatooteid või alkoholi. Ära
luba võõral neid lapsele osta. Austame ise-

Miks on vajalik ja arukas kutsuda kiirabi, päästjaid ja politseid
ühelt numbrilt 112? Üks hädaabinumber 112 muudab kiires
hädaolukorras abi kutsumise lihtsamaks ja abi saatmise kiiremaks. Meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises
olukorras ei kulu aega mõtlemisele, milliselt numbrilt kutsuda
kiirabi, milliselt päästjaid või politseid.
Kui helistate 112, saate ühelt numbrilt ja ühe kõnega kohale
kutsuda nii kiirabi, päästjad kui ka politsei või mitu abiosutajat
korraga – Häirekeskuse päästekorraldaja selgitab, mis juhtus
ning Häirekeskusest saadetakse välja kogu vajalik abi. Teil ei
kulu aega mitmel numbril ja mitmes kõnes õnnetuse asjaolude
selgitamisele. Ühelt numbrilt 112 on Häirekeskuse töösaalides
kiirabi, pääste ja politsei hädaabikõnedele vastamine ja abi
väljasaatmine kiirem, täpsem ja üle Eesti ühetaoliselt heal tasemel. See kõik tähendab ka kiiremat abi kohalejõudmist.
Ka politseid tuleb kindlasti kutsuda numbrilt 112, mitte numbrilt 110. Numbrile 112 rakenduvad abi saatmist kiirendavad
tehnoloogilised lahendused, mis numbrile 110 ei rakendu. Näiteks ei positsioneerita numbrile 110 helistaja asukohta, mis on

MIDA VAADATA, ET KODU OLEKS TULEOHUTU?
Vaata üle oma kodu elektriseadmed!

Vaata üle küttesüsteem!

Kas pistikupesad ja juhtmed on vigastusteta?

Kas ahi, pliit, soemüür ja korsten on pragudeta?

Kas harukarbid on kaetud?

Kas pliidi– ja ahjuuks on terved ja korralikult suletavad?

Kas pikendusjuhe on vigastusteta?
Kas elektrilised kütteseadmed on ohutus kauguses põlevmaterjalist?
Lahtise tule kasutamine
Kas põleva küünla läheduses ei ole süttivaid
esemeid või kangaid?
Kas küünlaalus on mittesüttivast materjalist?
Kas grillimise ja lõkke koht on majast ohutus
kauguses?
TÄHELEPANU! Toast lahkudes kustuta küünal!.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta!

Kas tulekolde ees on mittepõlev materjal?
Kas koldeesine on puhas?
Kus sa hoiad koldest väljavõetud tuhka?
Kas korsten, ahi, pliit, soemüür on puhastatud vähemalt ÜHEL KORRAL aastas?
TÄHELEPANU! Ühepereelamus peab üks kord viie
aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende
korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija
kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi
tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

Kas Sinu kodus on piisav hulk töökorras suitsuandureid?
Seadus ütleb, et kohustuslik on paigaldada elupaika üks suitsuandur. Samas ei saa väike elupäästja õigel ajal tulekahjust märku anda, kui põleng saab alguse mõnest teisest ruumist ja uksed
on suletud. Siis, kui suits on lõpuks andurini jõudnud ja viimane tööle rakendub, ei pruugi väljumistee enam suitsust prii olla. Seepärast mõtle hoolikalt
läbi, kas Sinu elamisse piisab vaid ühest andurist või läheb mitut vaja. Kas
Sinu pere kõik liikmed kuulevad suitsuanduri heli õigeaegselt ja kas neil on
võimalik ohualalt väljuda?
TÄHELEPANU! Tulekahju suits sisaldab vingugaasi ja on väga mürgine.
Kahjutule puhkedes muutub ruumis viibimine eluohtlikuks juba mõne minuti
möödudes. Kas sinu koduuks on seestpoolt võtmeta avatav, et kiiresti väljuda.

Riina Kaur
Noorsoopolitseinik

Kui vajad kiiresti politseid – helista 112!
Eestis on juba ligi kaks aastat kehtinud üks hädaabinumber
112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Eesti läks 11.
veebruaril 2015, sümboolselt Euroopa 112 päeval üle ühele
hädaabinumbrile 112. Sellest ajast tuleb numbrilt 112 kutsuda
kiirabi, päästjaid ja kindlasti ka politseid.
Häirekeskus jälgib pidevalt hädaabinumbrile helistamise statistikat. Elanikkonna pideva teavitamisega oleme saavutanud
inimeste kõrge teadlikkuse hädaabinumbrist ja arusaamise, et
ühelt numbrilt 112 ja ühe kõnega on abi kutsuda lihtsam ja
kiirem. Kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks teeb valdav
osa inimesi Häirekeskusesse nüüd ühe kõne numbril 112 varasema erinevatel numbritel tehtud mitme kõne asemel. Häirekeskusesse tulevatest kõnedest tehakse praegu juba 92% ainult
numbrile 112.
Endise politsei numbri 110 valimine on praeguseks pea kõigis
maakondades jõudsasti vähenenud, jäädes enamasti alla 10%
Häirekeskusesse tulevatest hädaabikõnedest. Vaid Tallinn ja
Ida-Virumaa paistavad silma sellega, et märgatav osa inimesi kutsub politseid ikka veel vanalt numbrilt 110. Selle väite kinnituseks toon arve ühe näitliku nädala vaates - näiteks
detsembri teisel nädalal tehti Ida-Virumaalt Häirekeskusesse
tulevatest hädaabikõnedest 21% numbril 110. See tähendab
aga, et nädala jooksul kutsus abi valel numbril tervelt 345 idavirumaalast!

ja märka tuleõnnetuseni viivaid olukordi nii maja sees kui väljas. Ära unusta kontrollida ka oma suitsuandurit!

Selleks, et inimeste elupinnad oleksid tule eest kaitstud jälgi ise tuleohutust või kutsu päästjad tuleohutusest rääkima. Päästjad annavad inimestele soovitusi jõudmaks parimate lahendusteni nende
kodudes varitsevate ohtude ennetamiseks. Kodunõustamise tellimiseks helista päästeala infotelefonile 1524 ja anna teada oma aadress ja kontaktandmed. Nõustamisi viivad läbi kutselised ja vabatahtlikud päästjad, kes on äratuntavad Päästeameti eraldusmärkidega autode, riietuse ja töötõendi järgi.
Liina Järvi
Ida päästekeskuse ennetusbüroo nõunik

kiire abi saatmiseks väga oluline ning asukoha selgitamisele
võib hädaabikõnes kuluda aega olukorras, mil iga sekund on
elutähtis. Kui te aga helistate numbrile 112, positsioneeritakse teie telefon, Häirekeskuse päästekorraldaja näeb asukohta
digikaardil ning võimalikele asukohta täpsustavatele lisaküsimustele kulub kõnes tunduvalt vähem aega.
Seetõttu on aeg number 110 mälust pühkida – see number kaob
peale üleminekuaega kasutusest. Inimestel on olnud pikem
mõistlik üleminekuaeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Praegu veel suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning
keegi ei jää abita. Kuid number 110 kaob kasutusest, kui selle
kasutus on kõigis maakondades jõudnud miinimumini.
Kutsun üles ka omavalitsusi, asutusi ja ettevõtteid jälgima, et
teabematerjalides ja teadetetahvlitel ei antaks elanikele valeinfot – number 110 tuleb kõikjal asendada numbriga 112. Kui
vajate kiiresti kiirabi, päästjaid või politseid – helistage Eestis
kehtival ühel hädaabinumbril 112 ning te saate abi kiiremini ja
kvaliteetsemalt!
KUIDAS HELISTADA HÄDAABINUMBRILE 112?
•
Helista 112, kui vajad KIIRET abi. Ära helista
112-le info saamiseks ja andmiseks või nõuannete küsimiseks
– selleks on olemas valdkondlikud infotelefonid (nt perearsti
nõuandetelefon 1220 jpm).
•
Helista kõigepealt 112-le, mitte pereliikmele või
sõbrale. Kui Sa ei helista kõigepealt Häirekeskusele numbril
112, kaotad väärtuslikku aega Sulle abi saatmiseks.
•
Ütle, mis juhtus ning kas keegi on viga saanud ja
vajab abi.
•
Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu abi on
vaja. Sinu lauatelefoni positsioneerides näeb Häirekeskus aadressi, mobiiltelefoni positsioneerides piirkonda, kus Sa asud.
Õnnetuse asukoha täpseks määramiseks anna täpsustavat infot
– ütle aadress, nimeta lähedalasuvaid objekte, anna võimalusel GPS-koordinaadid.
•
Kui Sa ei asu ise sündmuskohal, anna sellest teada.
•
Kuula päästekorraldaja küsimusi, vasta täpselt ja
lühidalt.
•
Kui elu ja vara on ohus, saadetakse abi välja juba

kõne ajal. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi saatmine
– abi on juba teel.
•
Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud
asjaolud on välja selgitatud.
•
Hoia oma telefoniliin vaba, et lisateabe saamiseks
või nõuannete andmiseks saaks Sulle tagasi helistada.
•
Kui olukord sündmuskohal muutus – läks halvemaks
või paremaks, helista 112-le ja anna sellest teada.
•
Kõik hädaabikõned salvestatakse.
Ivar Kasema
Häirekeskuse Ida keskuse juhataja
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Suusahüpped

     SPORT

Eesti kõigi aegade parima suusahüppaja Kaarel Nurmsalu tagasitulek suurde sporti sai esimese signaali möödunud aasta
alguses. Lühikese treeningu pealt otsustas Kaarel kaasa teha
vabariigi meistrivõistlustel ning Jaani hüppevõistlusel.
Kindlad esikohad vabariigi koondislase Martti Nõmme ees
andsid tõsise tõuke tippsporti tagasitulekuks. Endine treener
Topi Sarparanta oli nõus treeneritööd jätkama. Alates eelmise aasta oktoobrist alustatud treeningud andsid piisava ettevalmistuse osalemiseks MK etapil Wislas. Kvalifikatsioonis
hüpatud 115,5 m ning 97, 1 punkti ei andnud veel kohta 50
parema hulgas. Samas toimunud järgmisel etapil tuli aga juba
45. koht, kvalifikatsioonis koguni 25. koht. Järgmisel etapil
Zakopane’s 114 m ja 105,8 punkti andsid kvalifikatsioonis 46.
koha ning edasi ei viinud.
Eelmisel etapil saavutatud kohaga tõusis Kaarel taas ametlikult
Eesti parimaks, kuna kodune konkurent Nõmme pole sel aastal lõppvõistlusele pääsenud. Kaarli eesmärgiks on pääs Lahti
MM-le. Hoiame pöialt nagu mõned aastad tagasi.

Suusatamine
Jõulumäel Eesti noorte meistrivõistlustel saavutas Martin
Himma 10 km klassikadistantsil 3. koha. Porkunist pärit Martin õpib ja treenib Otepääl.
Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses alustati Swedbank’i ja
Hawaii Ekspress’i noorte suusasarja eraldistardi sõitudega vabatehnikas. Tamsalu taustaga noortest saavutas CFC Jaak Mae
suusaklubis harjutav Richard Piko M-12 klassis teise koha (31).
Richardi ema Kaili Roonet kuulus Eesti noorte suusakoondisse
ning võitis arvukalt medaleid erinevatel tiitlivõistlustel.
Teise koha (24) saavutas ka Getrin Raudsepp samas suusaklassis. Getrin õpib Väike-Maarjas ning treenib Ebavere suusaklubis.
Kolmanda koha M-18 klassis (30) saavutas Martin Himma.
Kümne parema hulka jõudis veel 10. kohaga Liis Marina Alt,
kes harjutab Tamsalu AO suusaklubis. Täies pikkuses protokolli saab vaadata internetis ning Tamsalu noorte saavutusi
Tamsalu Gümnaasiumi almanahhis.

Korvpall, Eesti esiliiga
Eesti esiliiga meistrivõistluste järjekordses mängus oli Tamsalu Los Toros/Viru Haigla vastaseks EMÜ SK Tartust, kellele
esimeses ringis kaotati lisaajal 86:90.
Mängiti Tapa spordihoones. Külalistel oli uue mehena platsil
Argo orumaa. Meil oli juba mitmendat mängu rivist väljas tagamängija Alo Põldmaa. Tervisehädade tõttu ei saanud täies
jõus mängida Tõnis Uueküla ja Mihkel Mager. Mängu käigus
sai vigastada Roman Konontšuk.
Vaatamata puudujatele alustati hästi. Tasavägises mängus lõp-

pesid esimesed veerandid 21:21 ja 16:16, poolaeg 37:37. Teisel poolajal sattus hoogu külaliste Russak’ute korvpalliperekonna kolmanda põlvkonna esindaja Jaagup, visates 38 punkti
(kolmesed 7/9, lisaks 12 lauda). Veerandid 19:27 ja 13:30 ning
kaotusnumbrid 69:94. Külalistest viskas veel Gert Kaldamäe
16 ja Orumaa 15 punkti.
Meie parim oli taas Sander Ramul 22 punktiga, Raiko Orumaa
lisas 10 ja Aron Kuusik 9 punkti. Külaliste kõige suurem ülekaal oli lauas (54/29). Kokkuvõttes õpetlik kaotus.
Järgmises mängus oli võõral väljakul vastaseks Jõgevamaa
esindusmeeskond Torma SPORT, keda esimeses ringis võideti 78:72. Vahegrupi esimesse poolde pääsemiseks vajasid
mõlemad võitu. Tasavägiselt kulgenud mängus oli initsiatiiv
vastaste poolel. Veerandid 29:19, 10:15, 18:17, 22:18 ning võidunumbrid 79:69 Torma kasuks. Külaliste edukaim oli Tredi
Parker 21 punktiga, Johannes Välb lisas 15 ja Ako Tõnissoo
14 punkti. Meie parim oli seekord Raiko Orumaa 15 punktiga.
Sander Ramul 13, Mihkel Mager ja Aron Kuusik 11 punkti.
Alagrupi viimases mängus oli kodusaalis vastaseks Järvamaa
esindusmeeskond Paide Viking Window, kes eelmisel aastal
tuli esiliiga meistriks. Esimesest ringist oli meil kirjas 75:70
võit.
Külalistel oli kirjas 5 ja meil 3 võitu. Nii Paidel kui ka meil olid
kohad vastavalt esikolmikus ja meil teises kolmikus paigas.
Külalistel puudus nende tsenter Raido Ringmets ning abitreeneri rollis oli endine vabariigi koondislane Rait Keerles.
Meil oli vigastustega endiselt väljas Alo Põldmaa.
Mängu algus oli tasavägine, veerandid 21:22, 17:15 ning poolaeg meile 38:37. Murrang saabus kolmanda veerandi algul, kui
meil tabasid olulised kolmesed ning edasi veerandid 22:17,
19:17 ning kogu mäng 79:69.
Seitsme mehega mängides langesi meil vigadega välja Ekke
Lõhmus ja Mihkel Mager. Mängu saatus oli aga selleks ajaks
juba otsustatud. Kõik mehed said käe valgeks ning korraliku
meeskonnatööga oli võit igati teenitud. Niisuguse mänguga
võib ka vahegrupis hästi esineda. Taas oli meie parim Sander
Ramul 18 punktiga. Tõnis Uueküla lisas 13 ja Raiko Orumaa
ning Aron kuusik 11 punkti. Külaliste parimad olid Samuel
Rõigas 21 ja Mirko Oja 17 punktiga. Paremad olime kolmepunkti visetes 8/21 ja lauas 37/33. Vastased tabasid ühe kolmepunkti viske üheteistkümnest. Kokkuvõttes viies koht alagrupis, esikohast jäi puudu kaks võitu. Teises alagrupis oli võitja
ja viimase koha vahe koguni 9 võitu.
Esimesed kodumängud vahegrupis on 9. veebruaril kuressaare
ja 16. veebruaril Amblaga. Jälgige reklaami. Vahegrupis mängitakse 6 mängu.

Korvpall, maakonna esiliiga
Maakonna esiliiga meistrivõistluste teise ringi esimeses mängus oli vastaseks võõral väljakul Hulja meeskond. Hoolega
hooajaks valmistunud väljakuperemehed panid oma paremuse

Ujumine
•

14. jaanuaril toimus Järvamaa seeriavõistluse IV etapp Paides:
25 m selili
100 m vabalt
Holger Soll
22,99 (9.)
1.37,53 (7.)
Robin Jänes
23,92 (11.)
1.42,24 (9.)
50 m rinnuli
100 m liblikat
200 m selili
Brita Rannamets
35,57 II
Anne Kunder
42,75 (6.)
1.38,17 (10.)
Alex Ahtiainen
31,61 I
58,60 I
2.15,09 I
•
21. jaanuaril peeti Audentese karikavõistlus Tallinnas.
Kolmevõistluse kokkuvõttes:
50 m liblikat
100 m liblikat
200 m liblikat
Britale I koha karikas - 30,07
1.10,32
2.40,48
50 m selili
100 m selili
200 m selili
Alexile I koha karikas - 27,24
1.00,40
2.14,28
						

Mare Järv

Noor pere ostab maja Tamsalus.
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maksma ning lõpetasid mängu kindla võiduga 83:63 (poolaeg 39:29). Andres Saukas viskas 17 ja kaarel Pomerants 15
punkti. Meie parimad olid Karel Eesmaa 18 ja Arlen Liivak 13
punktiga. Hulja jätkab endiselt esikolmikus.
Teises voorus oli vastaseks võõral väljakul Rakvere Tööriistamarket, keda esimeses ringis kindlalt võideti. Pooliku meeskonnaga mängides tuli vastu võtta kaotus 74:98.
Vastaste parimad olid Mikk Joorits 24 ja Tauri Teder 19 punktiga. Meie meestest viskasid Henry Kaevu 19 ja Arlen Liivak
15 punkti. Meie meestel on kirjas kuus võitu ja hetkel viies
koht. Edasipääsuks on vaja jõuda kuue parema hulka. Kuna
kõik mängud on otsustava tähtsusega, peaks igas mängus kõik
paremad kohal olema.
Otse poolfinaali pääseb kaks paremat meeskonda, 3. ja 6. ning
4. ja 5. meeskonna mängude võitjad pääsevad samuti poolfinaali.
Kolmandas voorus oli kodusaalis vastaseks Simuna Artiston,
keda esimeses ringis kindlalt võideti. Meie seekordne võit
tuli numbritega 80:57 (veerandid 13:13, 26:14, 21:11, 20:19).
Meie parimad olid Karel Eesmaa29 ja Holden Sepp 14 punktiga. Külaliste parim oli Mehis Meltsa 17 punktiga.

Võrkpall
Lääne-Virumaa võrkpalli rahvaliigas on jõutud kohamängudeni. Tamsalu VK meeskond lõpetas alagrupi kolmanda kohaga ning alustas finaalturniiri (1-7. koht) Rakvere SK A-klassi
meeskonnaga. Tasavägises mängus tuli vastu võtta 2:3 kaotus.
Kuigi spordis tehakse kokkuvõtteidkalendriaastate järgi, siis
erinevatel mängudel toimuvad võistlused eelmise aasta lõpul
ning finaalid uuel aastal. Üle kahe aastakümne vabariigi teises
ja esimeses liigas mänginud Tamsalu Los Toros/Viru Haigla
mängis nelja kuu jooksul esiliigas 10 ja karikasarjas 2 mängu.
Maakonna esiliigas mängiv Tamsalu Jakon Ehitus mängis 9
mängu.
Võrkpalli rahvaliigas mängis Tamsalu VK meeskond 6 mängu.
Uudeküla ragbimeeskond mängis vabariigi meistrivõistlustel
kom mängu ning võitis hõbemedali.
Uudeküla hokimeeskond mängib tugevas Harju liigas. Viimases kodumängus alanud aastal tuli vastu võtta 1:2 kaotus kaitsejõudude meeskonnalt. Millegipärast ei lugenud kohtunikud
meie rikošetist visatud väravat.
Kokku andsid meie meeskonnad 4 kuuga 46 kontserti, millest
pisut vähem kui pooled toimusid kodusaalis või koduväljakul.
On ju hea mäng nagu hea kontsert, mida tahaks näha veel. Esimesed mängud järgmistel etappidel on alanud. Medalid jagatakse märtsis-aprillis.
					
Rein Tops

Küttepuud Simunas   tel: 5157741

  Rakke Kool ootab kõiki oma vilistlasi, endiseid õpilasi      
  ja õpetajaid tähistama Rakke
  koolihariduse 230. aastapäeva
  18. märtsil 2017
  Lisainfo:

  www.rakke.edu.ee/kokkutulek/
  FB Rakke Kooli Vilistlased
  www.facebook.com/rakkekool
  Tel. 32 91 350  või  kool@rakke.edu.ee

Kontakt 5364 6359. Oodatud kõik pakkumised.

Dokumendifotode pildistus Tamsalus!
19.02.2017 kell 10.00-13.00 on Tamsalu
kultuurimaja fuajees võimalik teha
dokumendifotosid
(pass, id kaart, juhiluba jne).
PILDID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
Hind 6€
Lisainfo- Tiiu Heinsoo 53408541
onnelik.elevant@gmail.com
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TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
märtsikuus
Asta Eha			
Anete Lokke		
Erna Hirtentreu		
Luule Kindel		
Aino Vannus		
Ive Paist			
Aleksandra Fomicheva
Marta-Rosalie Okas
Kaljo Pilt			
Hilje Inno			
Valentina Allik		
Viktor Jaam			
Valli Zarinš			
Ermina Merri		
Laine Maaten		
Nikolai Kips		
Anna Võrno			
Selma Mäekivi		
Virve Schneider		
Luule Ilves			
Helga Suvi			
Jaan Inno			
Reino Kösta			
Leonora Sarap		
Tiiu-Reet Künnapas
Maime Küngas		
Valdeku Allmäe		
Erni Jürjen			
Peeter Ott			
Heela-Maria Koldmets
Hailo Liblik			
Õnne Rebane		
Maarten
Herman Van Gent		
Raili Toomsalu		

95
92
89
88
88
87
86
86
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
75
75
75
70
70
70

Vastsündinud vallakodanikud
LIORA-BENITA STOLIAR

11.01.2017

JOHANNES VOHLA 		

09.01.2017

MAURO KURVITS 			

01.12.2016

Õnnitleme vanemaid!


SILMADE KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK

Elfride Lehis		
88
Vabandame ja soovime
tagantjärgi palju õnne ja
tervist!
Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid
(30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632

Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862


x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
x VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
x VEOTEENUSKALLURIGA
x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
x VEOTEENUSKALLURIGA
x OHTLIKEPUUDELANGETUS
x KORVTÜSTUKIRENT

x LIIVAJAKILLUSTIKUMÜÜK
HU

HU

U

U

tel:56488916

03.03. 2017a. kella 10.00-st
TAMSALU KULTUURIMAJAS


Silmadekontrollmaksab15Ǧeur.
Prillitellijaleonkontroll8Ǧeur.
Latelsilmadekontroll10Ǧeur.
Prillitellijalelapsele5Ǧeur.

INFO ja ETTEREGISTREERIMINE

telefonil 5323 2454

BonaDenta OÜ Tamsalu Hambaravi
kabineti vastuvõtu ajad:
Esmaspäev ja teisipäev kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Kolmapäev kell 9.00-13.30 (hambaravi ja protees)
Neljapäev ja reede kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Laste ja täiskasvanute hammaste ravi
* hammaste eemaldamine (ka tarkusehammaste
eemaldamine)
* igemete ravi * hambajuurekanalite ravi
* hammaste pesu * Lapsed tasuta kuni 19.a.
Pensionäridel ja töövõimetusgrupil haigekassa hüvitis.
Ootame kõiki hammaskonna kontrolli
info telef. 3230130, 5118379

Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende
hooldajatele.
TASUTA konsultatsioonid ja toote/abivahendite
tutvustused.
MÜÜK ETTETELLIMISEL soodustusega puuetega
inimestele, vanaduspensionäridele ja lastele alates
3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi ja kehtiva
arstitõendi omamisel.
Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad
aluslinad, madratsikaitsed, kateetrid, siibrid,
nahahooldusvahendid, kepid.

TAMSALU
07.02.2017
07.03.2017
13.04.2017

Müüa 3-m küttepuid. Miinimumkogus
10 rm. Tel: 5074553
Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, kuusk). Mõõdud 25 - 60 cm,
vastavalt kliendi soovile. Tel: 5043246

OÜMARTEXKOPAD

Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee


Õnne ja tervist!
Jaanuari sünnipäevalastest
on inimliku eksituse tõttu
jäänud ajalehest välja:

8

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:

		

12. veebruaril kell 14.00 sõnateenistus
(teenib Urmas Nõmmik)
26. veeburaril kell 14.00 jumalateenistus
(armulauaga, teenib Tauno Toompuu)
12. märtsil kell 14.00 sõnateenistus
(armulauaga, teenib Tauno Toompuu)
26. märtsil kell 14.00 jumalateenistus
(teenib Urmas Nõmmik)
NB! Koguduse uue juhatuse valimiseks toimub
KOGUDUSE TÄISKOGU KOOSOLEK
12.02 kell 15.15. Täpsem info Urmas Nõmmik.
Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada 53413738
(Elle Olt) või 5036326 (Urmas Nõmmik).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost
Tauno Toompuu.

kell 12:00 – 13:00

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem.!
U

Info:53439837 Ülle

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kaelakee. Aus kaup ja raha kohe
kätte. Helista julgelt! Tel 58710351

HELJU PAPPEL 		

10.06.1936-11.01.2017

GALINA KAALESTE

22.01.1938-08.01.2017

Meie hulgast on lahkunud

t.ulle@inkotuba.ee

TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja on vallamajas 23.02 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

tused on oodatud 23. veebruariks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata.
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka
vallamajas. Järgmine leht ilmub märtsi teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 4-5 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

