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Eesti Vabariigi aastapäev Tamsalu vallas sõnas ja pildis

Vabariigi aastapäeva peol esinesid kontserdiga kultuurimaja taidlejad.

Fotod: Aavo Leemets

Tamsalu valla tänurahaga autasustati kauaaegset pereõde Ene Kiisla’t.

Traditsiooniliselt algas Vabariigi
aastapäev lippude heiskamisega
päikesetõusu ajal.

Tahtejõud viis Eesti võiduni
Eesti ajalugu sai alguse Pullis,
Eesti rahvas elas siis omas mullis,
see aeg oli eelajalooline,
Eesti oli siis üpris vanamoeline.
Ristisõjad tõid Eestisse uue aja,
Eestil oli siis keskaegset tarkust vaja.
Kuna tarka rahvast vähe oli niigi,
lõi Eesti koos Lätiga Liivimaa riigi.
Selline riik ei püsinud kaua,
naabrid me riigile kaevasid haua.
Taani, Rootsi, Venemaa ja Poola võim
Liivimaa riigi koos puruks lõid.
Nii algas sajanditepikkune orjus.
Eestlasi võis kamandada iga mõisnikust lurjus.
19. sajandini kestis see vaev,
siis algas eestlaste ärkamisaeg.
Kuigi rahvas oli tark, Eesti vabaks ei saanud,
algasid Vene- ja Saksamaa vaenud.
Varsti läks kogu maailm sõjavette,
Eesti iseseisvusmanifesti lugeda võis ette.
Selline vabadus kaua ei kestnud,
varsti oli Eesti suu vabadusest puhtaks pestud.
Taas oli võim suurte naabrite käes,
kuid Eesti tugevus seisnes rahva tahte väes.
Eestimaa on siiani oma vabadust kaitsnud,
kui oli kord juba vabadust maitsnud.

24. veebruaril viidi mälestuskimbud Assamalla
mälestustahvli ja Tamsalu represseeritute
mälestuskivi juurde.

Vabariigi aastapäeval toimus ka matk Porkunisse, kus siis Porkuni rahvamajas said
matkast osavõtnud kuuma supiga keha kinnitada.

Tamsalu vallavanema Riho Tell’i kõne Eesti Vabariigi aastapäeva peol
Täna, meie kodumaa sünnipäeva eel, tahan rääkida suhetest. Suhted on
olulised, need määravad meie heaolu, head suhted on edu alus. Suhteid
on mitmesuguseid – perekondlikud, tööalased, kogukondlikud, majanduslikud, riikide ja alliansside vahelised. Mõne suhte mõju tunnetame
selgemalt, teine jääb kaugemaks, ometi on nad kõik olulised ja määravad meie olemist.
Suhted ei teki ise, neid luuakse, neid tuleb hoida ja arendada, heade
suhete nimel tuleb vaeva näha, sageli ka kompromisse teha. Riigi väikseim mudel on perekond, siit saab paljugi alguse. Tugevad ja terved
perekonnad moodustavad terve ja tugeva riigi. Läbi peresuhete osaleme me kõik riigi kodanikena oma riigi kujundamisel. Seega, iga kodanik on suhtes riigiga. Kui läheb meil hästi, läheb hästi ka meie riigil ja
vastupidi.
Küsimus „Mida riik on mulle andnud?“ on poolik, tuleks alati lisada
ka küsimuse teine pool „Mida mina olen riigile andnud?”. Ka inimese
ja riigi suhetes kehtib üldteada põhimõte: „Kui tahad saada, siis anna.“
Kõigist meist ei saa presidenti, ministrit ega ka riigikogu liiget. Meie
amet, roll ja võimed ei määra meie panust riigi tugevusse. Panuse suuruse määravad eelkõige meie suhtumine lähedastesse, kogukonda, kolleegidesse ja oma riiki.
Täna siin, teie ees, on mul hea meel tõdeda, et Tamsalu vallas on palju
tublisid inimesi, kes panustavad igapäevaselt oma tööga ja ühiskondliku tegevusega meie riigi tugevusse.
Ettevõtlus on üks riigi alustaladest. Meeldivad jutuajamised Tamsalu
ettevõtjatega kinnitavad vaid üht: arukad ja visiooni omavad ettevõtjad
tagavad Tamsalu jätkusuutliku arengu.
Meie trump on mitmekesisus: tugev, kriisist toibuv põllumajandus,
jõudsalt arenev puidutööstus, traditsioonilised metalli- ja ehitusmater-

jalide tööstus, kaubandus ja teenindus, aga ka tärkav ja arenev väikeettevõtlus loovad piirkonda töökohti.
Ühiskonna toimimises on tähtis koht avalikul sektoril. Meie tublid
õpetajad, spordi- ja kultuuritöötajad, kommunaaltöötajad annavad oma
panuse selleks, et meie järelkasv oleks haritud ja ettevõtlik, meie vaba
aeg saaks meeldivalt ja tervislikult sisustatud, meie elukeskkond oleks
puhas ja meeldiv.
Meie pikaajalised tervishoiutöötajad on ehe sünonüüm mõistele „maa
sool“. Lisaks igapäevatööle meie tervise nimel jätkub neil südikust panustada vabatahtlikuna kogukonnaliikmete heaolusse. Tänane Tamsalu
tänurahaga tunnustatav on meile kõigile eeskujuks.
Kogukond ilma noorteta on tulevikuta kogukond. Meie tublid õpilased
ja noored sportlased on silma paistnud maakondlikel, vabariiklikel ja
rahvusvahelistel mõõduvõtmistel. Meie missiooniks on luua järeltulevatele põlvedele head võimalused arenguks ja eneseteostuseks.
Sügisel, peale kohalike omavalitsuste valimisi, kaob ajalukku Tamsalu
vald. Valdade ühinemisega ei kao ajalukku Tamsalu kui kogukond.
Kogukonna püsimajäämise määravad kogukonna liikmed, nende üksmeel ja koostöötahe, ja see on ainuüksi meie endi kätes.
Järgmisel aastal tähistame Eesti Vabariigi 100. juubelit. Tamsalu rahva
kink Eestile suureks juubeliks on 100 tamme esinduspark. Õigus rajada Eesti esinduspark on meile suur au. Kutsun teid kõiki esinduspargi
rajamises ja selle hoidmisel kaasa lööma!
Meil on põhjust oma riigi ja iseendi üle uhkust tunda, oleme palju saavutanud ja palju on veel teha.
Meil kõigil on igapäevaselt see võimalus olemas!
Elagu Eesti!

Eesti Vabariigi aastapäeval Tamsalu Gümnaasiumis
		
		

Maiko Metsalu
11. klass

Tamsalu Gümnaasiumis tähistati Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva 23. veebruaril. Traditsiooniliselt toimus kontsert-aktus. Tänu
muusikaõpetajale sai koolipere ilma tehnikata
hümni laulmisega hästi hakkama. Kontserdil
esinesid: viisikoor mudilaskoor, kanneldajad
ja rahvatantsijad. Õpilasi juhendasid Kaja

Raudla, Sirje Luik, Kerttu Urm. Külas olid ka
kultuurimajas Kerli Relli ja Kristiine Diane
Liive käe all harjutavad õpilaste rahvatantsurühmad. Isamaalised vahetekstid olid Eesti
Emakeeleõpetajate Seltsi algatatud konkursile „Minu Eesti“ esitatud omaloomingulised
luuletused.. Tänu kunstiringide juhendajatele

Marika Jeeserile. Maris Uudeküllile ja Tiina
Heinale olid koolimaja seintel kaunid rahvusliku sisuga stendid. Pärast aktust siirdusid
õpilased ja õpetajad koos pargis asuva mälestuskivi juurde, kuhu asetati pärg ning iga klass
süütas oma küünla.
			
Aime Tops

Represseeritute mälestuskivi juures		

Vabariigi aastapäeva aktus-kontsert Tamsalu Gümnaasiumis

Fotod: Velle Taraste
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VOLIKOGU

Infopäev Tamsalu valla kortermaja elanikele

22.02.2017
1.
Kuulati piirkonna konstaabli Jaanus Mätase ülevaadet 2016. aastast.
2.
Kinnitati Tamsalu Sääse lasteaia arengukava 2017-2019.
3.
Kehtestati Tamsalu vallas projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise tegevusloa väljastamise kord.
4.
Valiti Tamsalu Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeheks Evelin Hiie ja kinnitati kultuuri-ja spordikomisjon koosseisus: esimees
Hando Kasekamp, aseesimees Evelin Hiie ja liikmed Tiiu Mürk, Egert Soll
ja Pavo Raudsepp. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt tuleb
komisjoni esimehed ja aseesimehed valida volikogu liikmete hulgast. Teised
komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel. Kuna Pavo Raudsepp volitused volikogu liikmena on peatunud, tuli valida komisjonile uus aseesimees.
5.
Otsustati lugeda Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogusse Tamsalu Vallavolikogu esindajaks nimetatud volikogu liikme Tanel Pukk`i volitused lõppenuks kuna Tanel Pukki volitused volikogu liikmena on lõppenud. Nimetati
uueks Tamsalu Vallavolikogu esindajaks Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogusse
volikogu liige Kertu Langinen tema volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks.
6.
Otsustati anda nõusolek Mäe tn 6 kinnisasjaga liitmiseks sobivale
maale katastriüksuse Mäe tn 6a moodustamiseks pindalaga 18 m².
7.
Kuulati Tamsalu Vallavolikogu alalise sotsiaalkomisjoni aruannet
2016.a. tööst.
8.
Kinnnitati volikogu revisjonikomisjoni 2017.a. tööplaan.
							
				
Ursula Saar, vallasekretäri abi

VALLAVALITSUS
08.02.2017
1.
Sääse Hooldekodu kohamaksumuseks kalendrikuus kinnitati 525 eurot. Uus
hind hakkab kehtima 1. märtsist 2017.
2.
Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta kuus
Tamsalu Gümnaasiumis 84 eurot ja Vajangu
Põhikoolis 358 eurot; valla lasteaedades kinnitati majandamiskulude, personali töötasu
ja õppevahendite kulu arvestuslik maksumus
ühe lapse kohta kuus lasteaias Krõll 305 eurot,
Sääse Lasteaias 382 eurot ja Vajangu kooli
lasteaiarühmas 224 eurot.
3.
Otsustati esitada kohtule taotlused
ühele täisealise isikule eestkoste määramiseks
ja teise täisealise isiku eestkoste pikendamiseks.
4.
Kompenseeriti OÜ Tapa Autobussipargile raske puudega lapsele detsembrikuus
2016 osutatud transporditeenuse eest 547,20
eurot.
5.
Eraldati ühele isikule eluruumi tagamise teenusena tuba sotsiaalkorterist asukohaga Sääse alevik, Sääse 4-18 üheks aastaks.
6.
Lõpetati koduteenuse osutamine
ühele isikule tema alaneja sugulase avalduse alusel, ühele isikule keelduti koduteenuse
osutamisest ning kahele isikule otsustati osutada koduteenust.
7.
Anti luba valla eestkostel olevate ja
asenduskoduteenusel viibivate laste kodukülastuseks kolmeks päevaks.
8.
Jäeti rahuldamata ühe isiku avaldus
väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse
eest tasumiseks, sest teenuse saajal on olemas
seadusjärgne ülalpidaja ning ka kinnisvara,
mille arvelt on võimalik hoolduskulusid tasuda.
9.
Maksti ühekordset sotsiaaltoetust
kahele isikule kokku summas 190,20 eurot.
Kahe isiku toetusavalduse rahuldamisest keelduti.
10.
Anti nõusolek Ragn-Sells AS jäätmelubade muutmiseks Tamsalu valla jäätmejaamas asbesti sisaldavate ehitusjäätmete käideldavate koguste suurendamiseks ning lisada
uute käideldavate jäätmetena sortimata ravimikogumid ja nimistus mujal nimetatud jäätmed ning Lääne-Viru maakonnas kogutavate
ja veetavate jäätmeliikide koguste suurendamiseks.
11.
Tamsalu Vallavalitsuse tänukirjaga
tunnustati järgmisi isikuid:
o
Väino Mets – valla spordielu edendamise eest;
o
Õnnela Raudsepp – valla spordielu
edendamise eest;
o
Kalev Sirge – valla spordielu edendamise eest;
o
Aira Eding – pikaajalise ja tulemusli-

Lugupeetud Tamsalu valla kortermajade elanikud,
kelle majas ei ole veel korteriühistut moodustatud!
2018. aasta alguses jõustub täismahus uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus ja sellest tulenevalt
muutub kohustuslikuks korteriomandite majandamine juriidiliselt iseseisva üksusena.
Teisisõnu luuakse juba korteriomandite moodustamise hetkel majas toimima hakkav korteriühistu. Kuni
selle ajani on kõikides kortermajades mõistlik luua
korteriühistu vabatahtlikult, siis on inimestel võimalik end kogu teematikaga kurssi viia ning valida juhatusse just need korteriomanikud, keda ühiselt kõige
pädevamaks peetakse.
Kutsume teid osalema 15.03 toimuval infopäeval
Tamsalu kultuurimajas algusega kell 17.00.
Infopäeval antakse ülevaade sellest, mis uue seaduse tulekuga täpsemalt juhtuma hakkab , mida peaks
korteriühistut luues silmas pidama ja kuidas seda
majandada. Ühte võimalikku korteriühistu abimeest
on tutvustama kutsutud Tarkvaralabor OÜ esindaja,
kes annab ülevaate nende poolt pakutavast internetipõhisest teenusest. Oma kogemustest räägivad ka
Tapa valla korteriühistute juhid Peeter Lauring ja Ago
Stallmeister. Infopäeva juhatab sisse Tamsalu valla-

ku töö eest Tamsalu lasteaias Krõll;
Reet Järmann - pikaajalise ja kohusetundliku
töö eest Tamsalu Sääse lasteaias;
o
Juhan Selber - kauaaegse ja kohusetruu töö eest Tamsalu Kommunaalis;
o
Mairis Niitsalu - kohusetruu ja tubli
töö eest Tamsalu Kommunaalis;
o
Violetta Ilves – kauaaegse kohusetundliku ja tulemusliku töö eest ajalooõpetajana Tamsalu Gümnaasiumis;
o
Pille Lehemets – sisuka töö eest kehalise kasvatuse õpetaja ja liikumisharjumuste
kujundajana Tamsalu Gümnaasiumis;
o
Ilvi Kadarpik – vastutustundliku ja
tubli töö eest Tamsalu Gümnaasiumis;
o
Mati Vahemaa – kohusetundliku ja
loova töö eest Tamsalu Gümnaasiumis;
o
Hedvi Väizanen – mitmekülgse, täpse ja asjatundliku töö eest Tamsalu Gümnaasiumis;
o
Heivi Margs – kauaaegse kohusetruu
ja vastutustundliku administraatoritöö eest
Tamsalu Gümnaasiumis;
o
Jaanus Mätas – hea töö ja koostöö
eest turvalisuse tagamisel;
o
Riina Kaur – hea töö ja koostöö eest
turvalisuse tagamisel;
o
Tarmo Noodla – ettevõtluse edendamise eest;
o
Reena Curphy – maaettevõtluse
edendamise eest;
o
Jüri Mürk – panuse eest turvalisuse
tagamisel;
o
Aare Allik – panuse eest turvalisuse
tagamisel;
o
Toomas Sillamaa – panuse eest turvalisuse tagamisel;
o
Eva Klaas – Tamsalu sündmuste kajastamise eest;
o
Ea Keir – kauaaegse ja kohusetundliku töö eest;
o
Dairi Pomerants – panuse eest Tamsalu valla sotsiaaltöösse;
o
Aqva Hotels Osaühing - hea koostöö
ja panuse eest Tamsalu valla perede toetamisel.
12.
Lubati sulgeda lasteasutused kollektiivpuhkuseks järgmiselt:
•
Tamsalu Lasteaed Krõll 12. juuni 16. juuli 2017. a;
•
Tamsalu Sääse lasteaed 17. juuli –
15. august 2017.a.
Lasteasutuste direktoritel tuleb teavitada lapsevanemaid võimalusest paigutada laps kollektiivpuhkuse ajaks valla teise lasteasutusse.
13.
Otsustati avaldada Tamsalu vallale kuuluva sõiduauto PEUGEOT EXPERT
(2006. aasta, mootor 2,0 diesel) müümiseks
müügikuulutus sõidukite müügiga tegelevates internetiportaalides ja ajalehes Kuulutaja,
sest varasemad enampakkumised on nurjunud
osalejate puudumise tõttu.

2

vanem Riho Tell.
Esinema on kutsutud:
1.
Hr. Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, endine
Rakvere linnapea ja Euroopa Elamuvaldkonna Organisatsioonide Ühenduse CECODHAS Housing Europe juhatuse liige.
2.
Tarkvaralabor OÜ (Korteriyhistu.net) esindaja. Korteriyhistu.net abiga on kõik andmed ühes
kohas ja igal ajal kättesaadavad.
3.
Hr.Peeter Lauring
20-aastase töökogemusega korteriühistute juht ja Eesti Korteriühistute Liidu nõukogu liige.
4.
Hr. Ago Stallmeister
Tapa linna korteriühistute juht alates 2009.a.
Kohapeal on võimalik esitada korteriühistutega seonduvaid küsimusi.
Algus 15.03.2017.a. kell 17.00 . Infopäeva orienteeruv kestus on 2 tundi.
Ootame teie rohket osavõttu!
		
		

Tamsalu vallavalitsus
AS Tamsalu Kalor

14.
Otsustati võõrandada Tamsalu vallale kuuluv Liini kinnistu Alupera külas (katastritunnus 78701:005:0093) suurusega 0,6 ha
otsustuskorras avalduse esitanud isikule, sest
varasemad enampakkumised on nurjunud.
15.
Kinnitati Tamsalu valla 2017. aasta
hankeplaan. Plaan on kättesaadav valla kodulehel.
16.
Pikendati Tamsalu Spordihoones
juuksuriteenuse osutamiseks mõeldud ruumide üürilepinguid kuni 30.novembrini 2020.

nametsa treeninglaagri toetus) – 400 eurot;
•
Annaliis Veerema (ürituse Tamsalu
tantsulaager 2017 korraldamiseks) – 800 eurot;
•
Spordiklubi Lääne-Virumaa Kalev
(koolinoortele võimlemispallide soetamiseks)
– 220 eurot;
•
MTÜ Tamsalu NNKÜ-NNMKÜ
(põhitegevuse arendamiseks) – 15000 eurot;
•
MTÜ Vajangu Noorsootöö Keskus
(põhitegevuse arendamiseks) – 7590 eurot;

21.02.2017
1.
Anti luba füüsilisest isikust ettevõtja
Silvi Pärnale korraldada Tamsalu kultuurimajas ja selle ümbruses järgmised avalikud üritused: Tamsalu Lehekuu laat 27. mail 2017,
Tamsalu Heinakuu laat 22. juulil 2017, Tamsalu Sügislaat 29. oktoobril 2017 ja Tamsalu
Jõululaat 17. detsembril 2017.
2.
Määrati Tamsalu valla haldusterritooriumil asuvatele Riigimetsa Majandamise
Keskuse valitsemisel olevatele 27-le katastriüksustele uued kohanimed.
3.
Anti ettevõtlustoetust ja rahuldati volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esitatud
ettepaneku alusel MesiPuna OÜ taotlus toetuse saamiseks osaliselt, summas 2500 eurot.
4.
Tamsalu Vallavolikogu 22.02.2006.a
määrusega nr 15 kehtestatud Tamsalu valla
eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste toetamise korra § 2 lg 2 alusel on määratud järgmise aasta eelarve vahenditest toetuse
taotluste esitamise tähtajaks iga aasta 15. oktoober. Korra § 4 lg 3 alusel teeb otsuse toetuste eraldamiseks või sellest keeldumise kohta
volikogu kultuuri- ja spordikomisjon. Tamsalu
Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon tegi
ettepaneku eraldada toetusi üldjuhul lastele ja
noortele suunatud üritusteks ja tegevusteks
ning Tamsalu valda tutvustavateks või propageerivateks üritusteks ja tegevusteks, mistõttu tehti ettepanek toetada mõningaid taotlusi
osaliselt ning mõned taotlused jätte eeltoodud
põhjusel rahuldamata. Vallavalitsuse andis
komisjoni ettepaneku alusel korralduse eraldada kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste
toetusteks Tamsalu valla 2017. aasta eelarvest
vabaaja- ja spordiürituste vahenditest kokku
6520 eurot.

Osaliselt rahuldati järgmised avaldused ja
eraldati toetust AO Suusaklubile (ürituse
„Naudin liikumist“ korraldamiseks) 200 eurot
ja Spordiklubile „Vargamäe“ (2017. aasta tegevustoetuseks) 1600 eurot.
Rahuldamata jäeti järgmised toetusavaldused
põhjusel, et avalduses märgitud tegevus ei
ole suunatud lastele ja noortele ja/või ei ole
taotleja seotud Tamsalu vallaga: Ahto Annus
(perevõrkpalli võistluse läbiviimiseks), MTÜ
Porkuni (vedelkütuse ostmiseks) ja Viivi Griffel (kodulooline uurimus).
5.
Nõustuti 19 maaüksuse maa riigi
omandisse jätmisega. Neist ühel maaüksusel
(piiriettepaneku numbriga AT1612050048)
koha-aadressiga Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Sääse alevik, Sauvälja tee 2a, asub
Tamsalu Vesi AS’le kuuluv reovee ülepumpla,
mis on vajalik Tamsalu-Sääse reoveekogumisala kompaktseks toimimiseks, mistõttu anti
nõusolek tingimusel, et maaüksusel paikneva
tehnorajatise omamiseks ja teenindamiseks
seatakse isikliku kasutamise õigus AS Tamsalu Vesi kasuks.
6.
Nõustuti Kursi külas asuva Koidu
kinnistu jagamisega kaheks katastriüksuseks
Koidu ja Koidumetsa.
Pikendati Tamsalu Spordihoones
7.
kohvikuruumide kasutamise üürilepingut kuni
30. aprillini 2020.
8.
Otsustati koduteenuse osutamise jätkamine ühele isikule.
9.
Anti luba valla eestkostel olevate ja
asenduskoduteenusel viibivate laste lubamiseks kodukülastusele neljaks päevaks.
10.
Seati hooldus sügava puudega isikule
ning määrati talle hooldaja kuni 31.01.2022.
11.
Otsustati esitada kohtule taotlus ühele täisealise isikule eestkoste määramiseks.
12.
Kuulutati välja riigihange Tamsalu
linna noortekeskuse teenus nimg kinnitati
hankedokumendid.
13.
Määrati toimetulekutoetus 45 perele
kokku summas 8734,6 eurot.

Täielikult rahuldati järgmised avaldused ja
eraldati toetust:
•
AO Suusaklubi (põhitegevuse arendamiseks) – 1500 eurot;
•
MTÜ Hokiklubi Uudeküla (noorte treenimine ja osalemine saalihokiliiga B
meistrisarjas) – 1000 eurot;
•
MTÜ Hokiklubi Uudeküla (laste jäähokitreeningute korraldamine) – 500 eurot;
•
Kerli Relli (koolinoorte C segarühma
Veri vemmeldab tegevustoetus) – 300 eurot;
•
Kristiina Rannamets (Brita Ran-

Õigusaktidega on võimalik tutvuda Tamsalu
valla kodulehel www.tamsalu.ee dokumendiregistri kaudu.
			
Margit Halop
			
Vallasekretär
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Usutlus Tamsalu Gümnaasiumi direktori Tiina Parmasto’ga
veenmistöö ja nii see juhtus. See oli kokkulepe vaid üheks aastaks, sest mitte kordagi elus
ei olnud ma isegi mõelnud sellele, et minust
võiks saada õpetaja.

Tamsalu Gümnaasiumi direktor tervitab kooliperet Eesti Vabariigi 99.aastapäeva puhul
		
Foto: Velle Taraste
Sinu juured on Tamsalu vallas? Räägi sellest
veidi...
Olen elanud Vajangul alates neljandast eluaastast väikese vaheajaga kuni neljanda klassini.
Koolis käisin Kuie algkoolis. See oli väga ilus
ja turvaline aeg, sest meie klassis oli vaid kuus
õpilast ja kõik meist kõik said iga päev vastata
oma koduseid ülesandeid – ei olnudki võimalust mitte õppida. Kuigi Kuiele sõitis koolibuss, tulime me tihti koju jalgsi, sest kolm kilomeetrit ei ole ju pikk maa. Eriti kui tee ääres
oli maisipõld, kus oli hea peitust mängida või
siis teisel pool teed suhkrupeedid, mis maitsesid väga magusad. Perekondlikel põhjustel
liikusime peale neljanda klassi lõpetamist Viljandimaale, kus olid minu ema juured.
Õpingud Tallinnas. Miks Kunstiakadeemia?
Minu esimene valik oli tegelikult Tartu Ülikooli arstiteaduskond – teadsin 6. eluaastast,
et minust saab arst. Nimelt siis suri minu suur
õde ja otsustasin, et inimesed ei peaks nii noorelt surema. Õnneks ei saanud ma kohe esimesel katsel arstiteaduskonda sisse. Õnneks sellepärast, et ebaõnnestunud katse järel jõudsin
meditsiinivaldkonnas praktilist tööd otsides
Maarjamõisa kliinikumi kardiokirurgia osakonda, kus töötades jõudsin arusaamisele –
ma ei ole valmis võtma sellist vastutust.
Kunstiakadeemiale ei olnud ma kunagi julgenud isegi mõelda, kuigi joonistasin–maalisin
oma rõõmuks. Viljandi, kus ma keskkooli lõpetasin, oli ju Tallinnast nii kaugel ja Kunstiakadeemia tundus väga kõrgel ja kättesaamatu…
Peale arstiks saamise unistuse mahamatmist
võtsin aja maha ja läksin tööst vabal ajal praegusesse Tartu Kõrgemasse Kunstikooli ning
palusin luba aeg-ajalt joonistamistundides
joonistamas käia. Ja mulle meeldis, väga. Kui
kevadel õppejõud arvas, et oleksin kooli oodatud ja lisas – ERKI-sse on veel vara….siis
oli asi otsustatud – lähen ERKI-sse. Tahtsin
iseendale tõestada, et saan sellega hakkama.
Ei põrunud ühelgi eksamil, kuid loomulikult
ei olnud tasemel nendega, kes aastaid olid
selleks valmistunud. Seega jätkasin ettevalmistuskursustel ja töötasin samal ajal ning ka
ERKIs õppimise ajal, kuni selle lõpetamiseni,
praeguses Eesti Draamateatris.
Peale Kunstiakadeemia lõpetamist läksid tööle haridussüsteemi. Miks ja kuhu?
Peale Kunstiakadeemiat olin lastega kodus
ja töötasin vabakutselise tekstiilikunstnikuna
– tegin peamiselt siiditrükis töid ja maalisin
siidi. Samal aastal, kui mu kaksikutest lapsed,
tütar ja poeg, läksid esimesse klassi, oli vaja
ühte Tallinna keskkooli kiiresti 1. septembriks kunstiõpetajat. Tuttav õpetaja tegi tubli

Miks just kool/koolid? Räägi veidi lähemalt
oma pedagoogitööst...
See, et ma jäingi kooli tööle, on taaskord seotud sellega, et tekkis tahtmine end proovile
panna. Kunstnik ei ole veel õpetaja – selle
sain esimese kooliaasta jooksul selgeks. Mulle on alati meeldinud lapsed, kuid ma ei olnud
ise rahul tulemustega, mida nendega töötades
saavutasime.
Juhuse läbi sattusin paralleelselt töötama
1995. aastal Tallinna Kopli Noortemajja (munitsipaalhuvikool Tallinnas) kunstiõpetajana
ja siin tekkis juba sügavam huvi, kuidas ja
mida ning millises vanuses on võimalik saavutada.
Tegin iseendaga palju tööd ja õppisin palju
lastelt. 2003. aastal sain Tallinna aasta õpetaja
aunimetuse. Huvikoolis liikusin edasi õppealajuhata ametisse. Kokku töötasin koolis 10
aastat, enne kui lahkusin. Olen alati enda vastu
aus olnud ja leidnud, et töö peab olema rõõm,
mitte lihtsalt sissetulekuallikas. Ainult rõõmuga panustades saab tööd teha maksimaalselt,
ja kui rõõm saab mingil põhjusel otsa, siis on
ausam teha midagi muud. Peale kümmet aastat koolis just nii juhtus.
Koolist liikusin 2006. aastal edasi heategevusfondi Dharma, mis oma tegevusega toetas lapsi ja lastega peresid. See oli väga huvitav periood minu elus. Sain ülevaate sellest, kuidas
elavad lapsed ja pered üle Eesti. Kogesin seda,
et rohkem kui asju ja raha, vajavad pered tegelikult nõustamist, kuidas oma eluga hakkama saada. Dharmas panustasin maksimaalselt
lastega peredele tugiisikusüsteemi loomisesse
ning kui 2011. aastal edasi Sotsiaalministeeriumisse liikusin, oli Dharma juurde loodud
tugiisikute tugivõrgustik, mis toimetas 11
maakonnas.
Enne Tamsallu tulekut töötasid veel sotsiaalministeeriumis ja sotsiaalkindlustusametis...
Dharmast liikusin Sotsiaalministeeriumisse lihtsal põhjusel – tahtsin aru saada, miks
ühe teenuse käivitamine riigi tasandil nii palju
aega võtab. Töötasin ministeeriumis rahvatervise osakonnas, kus minu tegevusvaldkonnaks
olid lapsed ja vaimne tervis. See oli põnev aeg
ja andis väga põhjaliku ülevaate sellest, kuidas riigi tasandil protsessid toimivad.
See, et liikusin ühest ministeeriumist selle
ametisse ning sealt taas haridusse, on asjade
loogiline käik. Mulle meeldib töötada inimestega, kuid riigiametis oli minu jaoks seda rõõmu liiga vähe.
Miks Tamsalu ja Tamsalu Gümnaasium (Tallinnas on ju valikuvõimalus suurem)?
Minu kõik töökohad on kuidagi ise minu juurde tulnud, kui on õige aeg edasi liikumiseks.
Miks Tamsalu ja Tamsalu Gümnaasium – see
on mitme toreda asja sattumine õigesse ajahetke. Ma ei ole kunagi väga tahtnud Tallinnas
elad, kuid asjad lihtsalt kujunesid nii.
Tegelikult olen ma kogu aeg igatsenud sealt
välja, kuid lubasin kunagi endale, et vaid niikaua kui lapsed suured, siis…lapsed on juba

mõnda aega suured, aga ei olnud kord see koht
õige või töö hingele hea. Sattusin möödunud
aasta suvel juhuslikult Tamsalu-maile ja olin
väga meeldivalt üllatunud, kui kena, puhas ja
rahulik siin tundus. Pärast seda käiku tabasin
end ikka vaatamas ka selle kandi uudiseid ja
kui koolile otsiti uut direktorit, siis tundus, et
kohtunud on õige koht elamiseks ja töö, mis
pakuks rõõmu.
Kas oled juba Tamsalu Gümnaasiumiga kohanenud või läheb sellega veel aega?
Tunnen end Tamsalu Gümnaasiumi kollektiivis hästi ja tulen igal hommikul rõõmuga
kooli. Aeg sügisest tänaseni on möödunud
väga kiiresti. Esimesel poolaastal keskendusin eelkõige kooli, kui füüsilise keskkonna
toimimiseks oluliste protsessidega tutvumisele. Seoses sellega, et ka majandusjuhataja
alustas minuga samal ajal, oli hea aeg õppida
nullpunktist edasi ka minul. Kindlasti on kohanemine selline inimestevaheline protsess,
mis võtab teatud kindla aja ning kiirendada
saab seda vaid rohkem suheldes.
Kuidas Gümnaasiumi kollektiiv uue direktoriga kohanenud on?
Ma ei saa kollektiivi eest rääkida, seda peaks
meie inimeste käes küsima. Kindlasti olen aga
kogenud esimesest päevast alates sõbralikku
ja avatud suhtumist, mis annab alust arvata,
et me saame hakkama. Loomult veidi kärsituna olen tahtnud mõnda protsessi võib-olla
veidi kiirendada ning mõne, paljusid inimesi
puudutava otsuse pikemalt arutamata vastu
võtnud, kuid…ma olen alati valmis oma vigu
tunnistama ning olen seda vajadusel ka avalikult meie koosolemistel teinud.
Koolil seisab ees uue perioodi arengukava
koostamine, mis annab võimaluse ja põhjuse
mingil perioodil eriti tihedalt meeskonnana
koos tegutseda ning üksteist veel paremini
tundma õppida.
Kohanemisprotsessidest rääkides – koolis on
üks olulisemaid osapooli lapsed. Loomulikult
ma kohtun nendega iga päev, kuid lähemalt
tean enamjaolt meie murelapsi, kelle tegemistest või tegemata jätmistest tuleb igapäevaselt
rääkida. Tean ja olen kohtunud õpilasesindusega, kes esindab meie noorte aktiivsemat ja
toimekamat osa, kuid kahjuks on meie suhted
seni veel ikka tere-tasandil. Siin plaanin ma
juba lähemal ajal rohkem kohtumisi.
Mis on Sinu käe all Tamsalu Gümnaasiumis
muutunud?
Esimesed asjad, mis muutusid, olid eelkõige
pisiasjad. Kohviautomaat, lilled ruumides,
koopiamasinad õpetajate toas jm – need on
näiliselt väikesed, kuid hädavajalikud muutused. Aula sai jõuludeks uued lavakardinad.
Peamiselt on tegeletud majandus-haldusküsimustega.
Uue juhina koolis oli minu jaoks veidi tundmatu kooli IT valdkonnaga seonduv. Selleks,
et kool saaks maksimaalselt ära kasutada Digipöörde programmi võimalused, tuli mul endal esmalt õppida. Eelmise aasta novembris
ostsime koolile komplekti tahvelarvuteid ning
1.-5. klasside õpetajad alustasid sisekoolituste
toel lastega nende kasutamist.
IT valdkonnas ongi koolis käsil meie õpetajate

Tagasi kooli

Veebruaris ja märtsis on Tamsalu Gümnaasiumis traditsiooniks saanud Tagasi Kooli tunnid.
Sel õppeaastal alustasid programmiga eelmise aasta
lõpetajad Johhanna-Magdaleena Partsioja ja Taavi
Luik. Johhanna tutvustas õppimisvõimalusi ja üliõpilaselu Eesti Kustiakadeemias ja Taavi Tallinna
Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis. Noored olid tunnid hoolikalt
ette valmistanud, koostanud esitlused ja videod.
Mõlemad vilistlased on oma valikuga rahul ja tegutsevad aktiivselt. Esinemistest jäi kõlama, et tööd
on ülikoolis palju ja kõik, mis on varem korralikult
omandatud, tuleb kasuks.
				
Aime Tops

oskuste ning taristu hetkeolukorra kaardistamine digiplaani koostamiseks.
Tänasel päeval on kool kaetud toimiva WiFi
võrguga ja olemas on kiire internet.
Archimedese Sihtasutuse toetusel saame järgnevaks kolmeks õppeaastaks toetuse robootikaringidele vajalike seadmete ostmiseks ning
ringijuhendaja tasustamiseks.
Kool on alustanud koostööd piirkonna ettevõtetega, et kaasata ettevõtjaid õppetegevuse
rikastamisele ning läbi koostöö neid ka lastele
tutvustada.
Tamsalu Gümnaaasium on liitunud Ettevõtlike koolide võrgustikuga. „Ettevõtlik kool”
on haridusprogramm, mis on alguse saanud
2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud
ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.
Lihtsamalt sõnastades – oleme andnud lubaduse toetada noorte hoiakut. Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku
hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga
aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort
inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi,
on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi,
on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise
ennast analüüsima ning algatatud tegevused
lõpuni viima.
HEV laste toetamisel on tekkinud väga hea ja
süsteemne koostöö valla sotsiaal- ja lastekaitse töötajatega. Toimub operatiivne infovahetus ja korralised kohtumised.
Sotsiaalpedagoogi tööleasumisega meie koolis on rohkem võimalusi tegelda meie nn murelastega.
Kooli tulevik...mis veel plaanis on?
Kui rääkida Tamsalu Gümnaasiumi tulevikust, siis teeme tööd selleks, et leida võimalusi gümnaasiumiosas noorte arvu suurendamiseks. On kirjeldatud esmased mõtted, mille
testimist alustame kohe noortega – kuidas nende arvates tundub. Selge on see, et noorte valikuid mõjutavad mitte ainult võimalus saada
hea gümnaasiumiharidus, vaid ka lisaks pakutavad valikud.
Kaalume võimalust sisse viia senisest enam
praktilisi valikuid – keeleõppele lisada giidiõpe, reaalainete huvilistele veidi rohkem majandust ja ettevõtlust ning uudisena disaini.
Senisest rohkem on vaja panustada meie kooli
tutvustamisele lähipiirkonna põhikoolide lõpetajatele.
Lähiaastatel plaanime veidi enam ja süsteemsemalt tegeleda digivahendite kasutusele võtmisega erinevates kooliastmetes.
Arvestades asjaoluga, et hariduslike erivajadustega laste arv aastate jooksul on kasvanud, vaatame üle oma tegevused selliste laste
toetamisel. Peame oluliseks, et erivajadustest
tulenev toetus oleks tulevikus paremini kättesaadav ja seepärast jätkame otsinguid täiendava tugipersonali leidmiseks.
Senisest enam püüame kogukonnale teada
anda oma tegemistest koolis ning kutsuda
lapsevanemaid kooli tutvuma oma laste tegemistega. Möödunud aastal toimunud Hullu
teadlase öö andis tunnistust sellest, et huvilisi
tõenäoliselt jätkuks…
		
usutles Aavo Leemets

Tehtud heategu

Johhanna-Magdaleena Partsioja tutvustamas õppimisvõimalusi Eesti Kunstiakadeemias.		
Foto: Sirje Luik

Tamsalu Gümnaasiumi koolipere poolt
kogutud söögikraam jõudis 17.02 Rakverre. Kogutud annetusi tuli vastu võtma
väga armas kuute kutsikat ootav koer.

Tekst ja fotod: Velle Taraste
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Kultuurikalender, märts 2017
07. märts (T) kell 12.00-13.00
15. märts (K) kell 17.00 		
17. märts (R) kell 13.00 		
				

Inkotuba. Info: Ülle 53439837
Korteriühistute infopäev.
Loomemajanduse koostöö- ja kompetentsikeskuse
ideekavandi tutvustus.

20. märts (E) kell 11-00-14.30
Doonoripäev
30. märts (N) kell 19.00 		
Baskini teater „Kõik meestest“. Pilet eelmüügist 13 €,
				
kohapeal 15 €.
1.-31. märts
Maret Haiba maalinäitus 10.00-20.00
Lauluklassi kontsert

		

Aprill, eelinfo

01. aprill (L)
02. aprill (P) kell 11.00
06. aprill (N)
21. aprill (R) kell 18.00

Vallatute Kurvide 5. juubel
Beebide lusikapidu.
Noorte tantsupeo 2. ettetantsimine Rakveres.
Marta ja Lisanne „Klaver, kevad ja kaks tütarlast“

TERVISETUND
Tervis T- See
E R on
V I õnnelikkuse
S E T U N D alus !
Armasta
T- See
E END
R on
V I JA
S EELA
T U Tervises.
N D alus !
Tervis
õnnelikkuse
Tervis
- See
on JA
õnnelikkuse
alus !
Armasta
END
ELA Tervises.
Armasta END JA ELA Tervises.
TEISIPÄEVAL 14.märtsil algusega kell 18.30
TAMSALU
KULTUURIMAJAS
TEISIPÄEVAL
14.märtsil
algusega kell 18.30
Osalemistasu
2€kell 18.30
TEISIPÄEVAL
14.märtsil
algusega
TAMSALU
KULTUURIMAJAS
ARMASTA END JA ELA TERVISES .
TAMSALU
KULTUURIMAJAS
Osalemistasu
2€ LIHTNE ! KUI TEED VAID
ELAMINE JA TERVISES ELAMINE
ON TEGELIKULT VÄGA
ÕIGED
VALIKUD
!
ARMASTA END JA ELA TERVISES
.
Osalemistasu
2€
Just nendest valikutest
meELAMINE
räägime !ON TEGELIKULT VÄGA LIHTNE ! KUI TEED VAID
ELAMINE
TERVISES
ARMASTAJA
END
JA ELA TERVISES
.
*Tule
kuula
ja
otsusta
ise,
kui
suure
suutäie sa tervisest haukaksid.
ÕIGED VALIKUD
!
ELAMINE
JA
TERVISES
ELAMINE
ON
TEGELIKULT VÄGA LIHTNE ! KUI TEED VAID
*Kas saaks elada ilma arstideta?
Just
nendest
valikutest
me räägime !
ÕIGED
VALIKUD
!

Tublide emade tunnustamine
Tamsalu Valla ,,HEA EMA” (edaspidi Tiitli)
andmise korraldab Tamsalu Vallavalitsus.
Tiitli andmise eesmärk on väärtustada emadust ning tunnustada ema rolli lapse/laste
kasvatamisel.
Tiitel antakse emale, kes on tubli lapsevanem, kodu ning perekonna väärtustamisel
ja lapse/laste kasvatamisel eeskujuks teistele ja kasvatamas/kasvatanud üles tubli(d)
lapse(d). Samuti tegutsenud silmapaistvalt
ka kutse- või tegevusalal ja/või ühiskondlikus elus. Ta on Tamsalu Valla elanik.
Tiitli v6ib ühele emale anda ainult ühe korra.
Ettepaneku tiitli andmiseks võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid, asutused,
ühingud.

Ettepanekus märgitakse kandidaadi:
Nimi, vanus, kontaktandmed
Haridus, eriala, ameti- v6i töökoht või tegevusala
Laste arv, nimed ning vanused
Kandidaadi lühiiseloomustus, tunnustamise
põhjendus
Ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed
Ettepanekud esitatakse Tamsalu Vallavalitsusele
1. aprilliks
Tiitli saaja valib laekunud ettepanekute põhjal välja hariduskomisjon, kaasates eelmiste
aastate nominente. Komisjonil on õigus jätta
tiitel välja andmata.
Tiitli saaja kuulutatakse välja valla emadepäeva üritusel.

Valla noorsportlase tunnustamine
Noorsportlase tunnustamiseks määratakse
ühekordne rahaline toetus, Rahvastikuregistri
andmetel Tamsalu vallas registreeritud, kuni
21-aastasele noorele tema sporditegevuse toetamiseks.
Toetus määratakse eelmise kalendriaasta
sportlike tulemuste eest ja antakse üle Tamsalu päeval.
Noorsportlastele toetuse määramiseks võivad
teha ettepanekuid Tamsalu valla elanikud,
spordikollektiivid, vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed.
Toetuse määramise ettepanek koos põhjen-

Parlamendihoone hoovis 				

dusega toetuse määramiseks tuleb esitada
kirjalikult vallakantseleisse hiljemalt 01.
aprillil.
Toetuse määramise ettepanekud arutab
läbi ja teeb ettepaneku noorsportlasele toetuse määramiseks vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjon hiljemalt 15. aprillil.
Toetuse määramisel arvestatakse eelkõige
noore saavutusi tiitlivõistlustel ja osalemist
Tamsalu valla võistkonnas valdadevahelistel
võistlustel.
Toetuse määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma aprillikuu istungil.

Foto: Hannele Valdok

*Kas oleks võimalik ilma Jo-Jo efektita normaalne kaal saavutada?
*Tule kuula ja otsusta ise, kui suure suutäie sa tervisest haukaksid.
*Ka
pooltvalikutest
ravimatud haigused
on tegelikult
ravitavad?
Justarstide
nendest
me räägime
!
*Kas saaks elada ilma arstideta?
Kuidaskuula
omaja
tervis,
noorus,
elujõud
ja säilitada.
*Tule
otsusta
ise, kui
suuretaastada
suutäie sa
tervisest haukaksid.
*Kas oleks võimalik ilma Jo-Jo efektita normaalne kaal saavutada?
Miks on
vesielada
kõigeilma
alus-selle
omadused, mõju ja kasulikkus.
*Kas
saaks
arstideta?
*Ka arstide poolt ravimatud haigused on tegelikult ravitavad?
*Tervistav,
kaalulangetav
- korallivesi.
*Kas
oleks organismipuhastav
võimalik ilma Jo-Jo ja
efektita
normaalne
kaal saavutada?
Kuidas oma tervis, noorus, elujõud taastada ja säilitada.
*Kuidas
tekib
ülekaal.
*Ka
arstide
poolt
ravimatud haigused on tegelikult ravitavad?
Miks on vesi kõige alus-selle omadused, mõju ja kasulikkus.
*Miks kaal
lange.noorus, elujõud taastada ja säilitada.
Kuidas
omaeitervis,
*Tervistav, organismipuhastav ja kaalulangetav - korallivesi.
*Mis
Miks toimub
on vesimeie
kõigesees.
alus-selle omadused, mõju ja kasulikkus.
*Kuidas tekib ülekaal.
NB! Ära sööorganismipuhastav
vaid hakka toitumaja- kaalulangetav
sellest hakkavad
meie organismis toimuma suured ja positiivsed muutused.
*Tervistav,
- korallivesi.
*Miks kaal ei lange.
•SINU IGAPÄEVASED
*Kuidas
tekib ülekaal. KULUD SÖÖGILE VÄHENEVAD 70% SA OLED TERVE RÕÕMUS JA ENERGILINE .
*Mis toimub meie sees.
SA HAKKAD
TUNDMA TAAS OMA KEHA NAGU 10,20,30 AASTAT TAGASI!
*Miks
kaal ei lange.
NB! Ära söö vaid hakka toituma - sellest hakkavad meie organismis toimuma suured ja positiivsed muutused.
•Palun
ära kaeva
*Mis
toimub
meie enam
sees. endale lusika ja kahvliga hauda.
•SINU IGAPÄEVASED KULUD SÖÖGILE VÄHENEVAD 70% SA OLED TERVE RÕÕMUS JA ENERGILINE .
NB! Ära söö vaid hakka toituma - sellest hakkavad meie organismis toimuma suured ja positiivsed muutused.
SA HAKKAD TUNDMA TAAS OMA KEHA NAGU 10,20,30 AASTAT TAGASI!
•SINU IGAPÄEVASED KULUD SÖÖGILE VÄHENEVAD 70% SA OLED TERVE RÕÕMUS JA ENERGILINE .
•Palun ära kaeva enam endale lusika ja kahvliga hauda.
SA
HAKKAD TUNDMA
TAAS OMA KEHA NAGU
10,20,30
AASTAT TAGASI!
KÕIGILE
KES SOOVIVAD
ELADA
TERVELT
!
•Palun ära kaeva enam endale lusika ja kahvliga hauda.

Info: Ahti +37258113411
KÕIGILEJagame
KES SOOVIVAD
ELADA TERVELT
! mis oleme saanud just
omi saadud kogemusi-tulemusi
tervises,
Info:
AhtiKES
+37258113411
KÕIGILE
SOOVIVADkoralliklubi
ELADA TERVELT
toodetega ! !
omi saadud kogemusi-tulemusi tervises, mis oleme saanud just
Info: AhtiJagame
+37258113411

koralliklubi toodetega
!
Jagamekäis
omi saadud
kogemusi-tulemusi
tervises,
mis oleme saanud just
10. klass
auhinnareisil
Euroopa
koralliklubi toodetega !
Parlamendis

9. veebruaril viibis Tamsalu Gümnaasiumi 10.
klass Euroscola projekti raames Euroopa Parlamendis Strasbourgis. Auhinnareisile pääsemiseks tuli mängida simulatsioonimängu „Euroopa Parlament“ ja osaleda Euroopa tuleviku
teemalisel fotokollaažikonkursil.
Kollaaž on ka järgnev tekst, mis kokku kleebitud õpilaste muljetest.

Juba sügisel rääkis õpetaja meile Euroscola
projektist, mille võitjad saavad sõita Strasbourgi. Tundus väga huvitav väljakutse, otsustasime proovida. Juhtus nii, et saimegi auhinnalise koha.
Meie ärevust tekitav reis algas 8. veebruari öösel. Vähemalt pooled meie klassist polnud varem lennanud, seega oli juba lennusõit midagi
uut ja põnevat.
Europarlamendi juurde jõudes olid kõigil telefonid pildistamiseks väljas, kuna hoone nägi
tõesti päikesetõusu roosakas valguses erakordselt kaunis välja.
Louis Weissi hoone võlus meid oma suuruse ja
silmapaistva arhitektuuriga.
Pärast turvakontrolli läbimist sisenesime hoonesse ja sain aru, et see pole nii väike nagu
väljast tundus.
Strasbourgi saabus kahekümnest riigist üle 460
õpilase. Registreerimise käigus jagunesime
varem teada olevate teemade järgi ja istungitesaali sisenesime juba rahvusvaheliste töörühmadena. Kõik, kellega seal tutvusin, olid väga
sõbralikud ning sel hetkel ei tundunud mõte
sellest, et pean kohe rohkem kui 500 inimese
ees üksi kõnet pidama, enam nii hirmus.
Meile tutvustati Euroopa Liitu ja Europarlamenti. Kõneldi prantsuse, inglise ja saksa keeles. Seejärel sai sõna iga kooli esindaja. Eestit
ja Tamsalu tutvustas selges inglise keeles Marta Kolde. Toimus videokonverents Brüsselis

viibiva parlamendiliikme Klaus Buchneriga.
Pealelõunal algas viktoriin „Eurogame“, kus
iga küsimus oli erinevas keeles. Seega tuli
kõigepealt mõnest teisest meeskonnast keeleoskaja leida, kes küsimuse tõlgiks. Finaalmängus napilt teisele kohale jäänud võistkonnas
mängis Karolin, kellele kogu klass innukalt
kaasa elas.
Järgnes töö komisjonides, valiti spiiker ja raporteerija. Igas komisjonis arutleti kindlat
teemat puudutavate küsimuste üle ning lõpuks pandi kokku ühine arvamus, mida esitleti
plenaarsaalis. Küsimuste–vastuste vooru järel
hääletati: kuuest eelnõust jäi vastu võtmata
vaid üks, mis näitab, et noortel on ideesid ja
nad oskavad neid põhjendada.
Päeva lõpetas Euroopa Liidu hümn, mille saatel toodi saali kõigi osalevate maade lipud.
Kõige meeldejäävam tunne valdas meid siis,
kui nägime teiste seas oma kodumaa lippu.
Euroopa Parlamendis olime kümme tundi. Ma
arvasin, et ei jaksa seal nii kaua istuda, kuid
ma eksisin. Seal oli huvitav. Saime suhelda
inimestega, kes olid meist hoopis erinevad.
Saime palju inglise keele praktikat.
Tööst vabal ajal tutvusime Strasbourgi vanalinnaga. Sealne arhitektuur oli lausa silmipimestavalt ilus. Sellel oli küll kohati sarnaseid
jooni Tallinna vanalinnaga, kuid samal ajal
hoopis midagi uut. Meelde jäävad värvikad
hooned ja viisakad inimesed.
Külastasime ühte Strasbourgi kuulsamat vaatamisväärtust – vanalinnas asuvat katedraali.
Meil õnnestus näha ja kuulda ka sealset kellamängu. Jõebussiga sõites saime ülevaate linna
ajaloost.
Need olid kolm kõige lahedamat päeva senise
kooliaja jooksul.
			
10. klass
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Vastlapäev Tamsalu Gümnaasiumis
Igal aastal on antud 9. klassidele võimalus vastlapäeva korraldada. Sel aastal oli see võimalus meie klassil. Varem ma
polegi tähele pannud, kuidas kogu see asi on toiminud: kuidas
on korraldatud, millised on plakatid, kas neid üldse on jne. Sel
aastal panin ma seda vägagi tähele. Tõesti vägagi.
Vastlapäeva plaanides nägime kõik silme ees üht suurepärast
üritust. See, mis lõpuks tegelikult juhtuma hakkas, polnud
ikka päris see, mida me kõik sinisilmselt ette kujutasime.
Vastlakohvik sujus üsna hästi, ostjaid jätkus ja ka müüjad olid
rahul. Kui aga läks koristamiseks, oli pea üsna tühi. „Mis
klassist see laud küll pärit on?“ „Kas see pink peaks nüüd
klaasgaleriis olema või on tema koht hoopis keemiaklassi juures?“ „Kas mulle ainult tundub või need teepakid on kõvasti
ruumala muutnud? Kuidas ma need siit termosest kätte saan,
kui nad on kaks korda suuremad kui algselt?“ Õnneks leidsid
lauad tee klassi, pingid said õige seina äärde ja isegi jonnakad teepakid olid alla andnud ning termosest välja tulnud.
Järgmine katsumus oli Vastlapall, mis kujutas endast lihtsat
rahvastepalli suure joogapalliga. Seda kartsime tõesti üritustest kõige rohkem. Kõige esimesena mängisid 5.–8. klassi segavõistkonnad. Nendega oli asi lihtne: kui õpetaja Viks ütles,
et keegi asutus välja, siis see keegi tõesti astus välja, ja kui
õpetaja Viks ütles, et keegi sai pihta, siis see keegi sai tõesti
pihta. Mitte keegi ei hakanud vastu vaidlema, sest kõik teadsid, et kes õpetaja Viksiga vaidleb, on kas loll või hull, üks
kahest. 1.–4. klass oli meie suur hirm. Joonistasime kriidiga
kõik puust ja punaselt ette, et oleks võimalikult lihtne ja nendele arusaadav.
Astusin võimlasse veidi pärast algklassiõpilaste kohalejõudmist. Spordisaal oli täis ootusärevuses energiast pulbitsevaid jõmpsikaid. Vaatasin kurvalt klassiõpetajaid. Respekt,
nemad peavad olema täpselt nendesamade lastega päevast
päeva, mina olin jälginud neid pisikesi vaevalt minuti ja juba
olin ahastuse äärel, kuidas me toime tuleme. Võistkondadesse jagamine ja mäng sujusid päris hästi, kuigi algus oli üsna

hirmutav. 10.–12. klassi mängus sain lõpuks ka ise mängija
rollis olla, kuna olime otsustanud õpilasesindusega samuti
oma võistkonna välja panna. Jah, platsil oli palju lõbusam
olla, võrreldes õpilaste karjatamisega oli see kui lõõgastav
puhkus.
Fotonurk nägi välja täpselt selline, nagu me lootsime ja lisaks
sellele sujus see suurepäraselt! Väga kihvt!
Pisikestele ehmatustele vaatamata sujus päev suurepäraselt.
Me jäime väga-väga rahule ja saime ka kogemuse võrra rikkamaks. Eriliselt tahaksime tänada kõiki õpetajaid, kes suhtusid mõistvalt üritusesse ja loovutasid oma tunni või lasid
õpilastel oma tundi väikse hilinemisega tulla, see tegi meie
organiseerimise palju lihtsamaks.

Vastlapäeva rõõmud

Foto: Hanna-Mai Pugast

Osalejatelgi oli väga lõbus, sai nautida hetke, mil võis
korraks peast visata kõik tunnimaterjalid.

Gümnaasiumis tutvustati
organisatsiooni Noored Kotkad
Foto: Sirje Luik

Vabariigi aastapäeva eel nähti Tamsalu Gümnaasiumis laigulises vormis noormehi.
Kristjan-Magnus Korka tutvustas kõigile huvilistele Kaitseliidu
noorteorganisatsiooni Noored Kotkad tegevust.
Noorkotkad kogunevad regulaarselt koondustel (laagrid, suvekoolid jne), kus õpitakse tundma kodumaad, selle ajalugu ja loodust. Omandatakse erinevaid oskusi, matkatarkusi, esmaabivõtteid ja muud tarvilikku, mis annab noortele võimaluse igas
olukorras toime tulla.
Kristjan-Magnus rääkis laagritest ja näitas kotkaste varustust.
Noorte Kotkastega saavad liituda poisid ja tüdrukud alates 7.
eluaastast. Liitumisavalduse saab printida Kaitseliidu kodulehelt või küsida koolist allakirjutanu käest.
					
Riho Valdok

Uudiseid meie sõpruskoolist Keenias

Mul on üks suur soov algklassiõpetajatele: soovin teile
jõudu, jaksu ja ohtralt kannatust nende pisikeste energiapommide ohjeldamisel, need sahkerdised on jube
ägedad, aga ka kindlasti jube väsitavad.
				
				
Geiri Suur, 9.b

Sõbranädal Tamsalu Gümnaasiumis
13.-17. veebruaril toimus sõbranädal, mille korraldas 10.
klass koostöös õpilasesindusega. Nädala algas südametega
kaunistatud koolimajas. 14. veebruaril toimus aktus, kus
kogu koolipere ees tunnustati iga klassi kõige sõbralikumat tüdrukut ja poissi ning mõtiskleti sõpruse-teemaliste
vanasõnade üle. Pärast aktust sai iga õpilane ilusa sõnumiga kommi. Veel oli võimalik sel päeval teha teemakohases
fotonurgas pilti ja poetada sõbrale kaart sõbrapostkasti.
Kolmapäeval lasti vahetundides muusikat, neljapäeval tähistati ülekoolilist sõbralikkuse päeva.
Koolinädala lõpetas stiilipäev- kogu koolipere kandis roosat ja punast värvi riideid. Sõbranädal möödus tegevusrohkelt ja nagu arvata oligi – väga sõbralikult.
				

Tuule Laansoo

Õpilased tutvuvad Keeniast saabunud postiga

Sõbrapäeval

Foto: Karolin Paist

Tuisukuised tegevused Sääse lasteaias
Palju seda tuisku siis oli, aga mõni päev läks ikka kirja.
Tegevust jätkus meie lasteaias selles kuus kuhjaga. Ikka
üks lõbusam kui teine.
Valentini päeval oli lasteaias sõbrapäeva kohvik. Õhtu
avas Mesimummude rühma laste pillimäng. Kuna oli sõbrapäev, siis paluti kõik plaksutantsule. Lastevanemad olid
küpsetanud head ja paremat. Sai maiustada, teed juua ja
sõpradega juttu ajada. Tädi Tiiu korraldas lastele lõbusaid
mänge, kõlas särtsakas muusika ja lapsed keerlesid tantsuringis.
Kohvikus oli kaks töötuba. Neis meisterdati vurre: ühtesid
sai õhus, teisi jälle põrandal või laua peal keerutada. Oli
meeleolukas ettevõtmine! Tore oli näha ka lasteaia vilistlasi, kes võtsid kohvikus toimuvast elavalt osa. Aitäh lastevanematele panustamise eest!
Eesti Vabariigi aastapäeval meil enam „presidendi vastuvõttu“ ei toimu, selle asemel kutsusime tänavu külla lasteteatri Rõõmulill etendusega „Pipi peab sünnipäeva“. Pipi
ja Tommi mängisid väga hästi, kaasasid lapsi tegevusse ja
andsid lastele mängu kaudu ülevaate vabariigi sümboolikast ja eesti rahva traditsioonidest. Oli õpetlik, lõbus ja
vabariigi aastapäevale kohane lugu.
Vastlapäeval oli Tamsalu aladel isegi lumi maas. See võimaldas tegutseda nii toas kui õues. Tädi Tiiu juhtis hommikul saalis lõbusat vastlatralli. Räägiti vastlakommetest,
lauldi ja tantsiti. Iga rühm oli ette valmistanud ühistegevuse: väikesed Liblikad pühkisid prahti kokku, Ritsikad
punusid paela, Mesimummid lasid kohalolijail vurre
meisterdada, Lepatriinud lugesid naljasalmi ja pisikesed

Foto: Velle Taraste

Novembris toimunud maailmanädala heategevuslike ürituste raames
kogutud rahaga toetame sel aastal Tarkusefondi kaudu kahe meie
sõpruskooli – Munganga keskkooli – tütarlapse õpinguid. Farida jätkab kooliteed keskkooli viimases klassis ja Lilian alles alustab õpinguid
meie mõistes 10. klassis.
8. ja 9. klassi kevadise kunstipäeva tegemised, Eesti looduse ning meie
koduaedade tutvustus jõudis Keeniasse MTÜ Mondo vabatahtliku vahendusel. Nüüd saime ka sõpradelt vastuseks teavet nende looduse
kohta. Maikuus ootame külla vabatahtlikku, et ta sealsest elu-olust
meile rohkem räägiks.
					
Anne Kraubner
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Põrnikad tantsisid kelgutantsu. Kui lumepallimäng mängitud, ilmusid saali kaunid vastlakuklid – need maitsesid
muidugi ülihästi!
Pärast tubaseid tegemisi mindi õue teatevõistlusi pidama.
Õnneks lubas ilm kasutada selleks kelke. Kui kõik olid
piisavalt joosta saanud, roniti lasteaia kõrval oleva mäe
otsa, et seal mõõtu võtta, kel pikem liug tuleb. Kilkamist
oli kaugele kuulda! Väsinuna ja lumisena mütati tuppa,
kus ootas ees soe ja maitsev hernesupp.
Vastlapäeval möllati täiega, ja tuisukuust võeti viimast !
			

Lia Klaas, direktor

Foto: Aavo Leemets

Sõbrapäeva kohvik 		

Foto: Lia Klaas

Johanna Kalla sündis Siberis 1918. aastal. Ema suri sünnituse käigus ja
teda hakkasid kasvatama kasuvanemad.
Kui Johanna oli 4-aastane, tuldi Siberist tagasi Eestisse. Koolihariduse
sai ta Uudeküla koolis. Peale selle tegi erinevaid töid, käis karjas, hoidis
lapsi jne. Hiljem abiellus ja sündisid pojad. Mees läks sõtta ja Anni jäi
lastega üksi. Olid väga rasked sõjaaegsed ajad, söögiga oli raske, aga
kuidagi saadi ikka hakkama. Mehe sõjast tulles nende elu enam klappinud ja Anni jäi üksi poegi kasvatama. Ta töötas TERKO-s ja EKE-s, oli
paremaid ja halvemaid aegu, aga elu läks edasi.
Pärast poegade surma jäi ta üksi ja 2014. aastal tuli Sääse Hooldekodussse. Oma vanuse kohta on ta vitaalne, saab endaga hakkama.
Oleme tema üle Hooldekodus uhked ja loodame, et järgmisel aastal tähistame tema 100. sünnipäeva.

Kooli on oodatud kõik inimesed, kellel on mingil põhjusel katkenud õpingud põhikoolis
või gümnaasiumis või kes soovivad pärast põhikooli lõpetamist jätkata õpinguid
gümnaasiumis.
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Paindlik õppesüsteem võimaldab seda teha ka töö ja pere kõrvalt. Õppetöö toimub kahel
päeval nädalas. Töötavale ja pere eest hoolitsevale inimesele valmistab vahel ka paaril
päeval koolis käimine raskusi. Sellistele õppijatele sobib gümnaasiumiosas e-õpe, kus
õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, koolis käiakse vaid reedeti konsultatsioonides ja
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi vaja, toetavad lisakonsultatsioonid, tasanduskursukontrolltöid tegemas. Kooli infojuht abistab vajadusel õppijaid e-kursuste läbimisel.

Uus algus!
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pida soovijaga üle viimase varasema õppimis- ja
Koolis töötab õppenõustaja, kellega saab arutada võimaluste ja valikute üle, kuidas ühitada
Kooli on oodatud kõik inimesed, kellel on mingil töökogemuse, mida arvestatakse võimalusel õpintöö-, pereja koolielu.
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Üle kantakse
üldharipõhjusel
katkenud
õpingud Õppenõustaja
põhikoolis või gümõppimisja
töökogemuse,
mida
arvestatakse
võimalusel
õpingute
jätkamisel.
Üle kantakse
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õpetajaga
kohtuma,
nädalas.
Töötavale
ja
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hoolitsevale
inion läinud õpetajaga kohtuma, kontrolltööd tegema vms.
mesele valmistab vahel ka paaril päeval koolis kontrolltööd tegema vms.
Koolisraskusi.
korraldatakse
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mis toetavad õppekava
läbimist. Selle õppeaasta
naasiumiosas
kusreis
õppetöö
toimub Moodle
õpikeskkonnas, koolis käiakse vaid reedeti konsul- esimene reis viis Tallinnasse Energiakeskusesse ja
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium ootab õppida soovijaid aastaringi.
tatsioonides ja kontrolltöid tegemas. Kooli infojuht Eesti Panka.
Täiskasvanute Gümnaasium ootab õppida
abistab vajadusel õppijaid e-kursuste läbimisel.
Õppida ei ole Rakvere
kunagi
hilja!
Nii neid, kes õppest kaua eemal olnud, kui neid, soovijaid aastaringi.
kel mõne õppeaine läbimiseks rohkem aega ja abi Õppida ei ole kunagi hilja!
Lisainfo www.rakveretg.edu.ee, tel 322 5147 või meilitsi õppenõustajalt juta.valvik@rakveretg.edu.ee.
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Hea sotsiaaltöötaja

Vanaduspensionist puuetega inimestel

Avatud on kohaliku omaalgatuse
programmi kevadine taotlusvoor
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade
elujõulisuse tugevdamine kogukondliku
initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike
teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Programmis avatakse taotlemiseks:
Meede 1 – „Kogukonna areng“;
Meede 2 – „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult
ja avalikes huvides tegutsevad:
mittetulundusühingud, milles ei
osale liikmena kohalik omavalitsus või
riik;
sihtasutused, mis pole asutatud
kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks
kella 16.30 Lääne-Viru Maavalitsusele,
kas e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee, käsipostiga aadressil F.R.
Kreutzwaldi 5 kabinet 29 või tavapostiga, mille postitempel ei ole hilisem kui
03.04.2017.
Toetuste taotlemise kord, tingimused,
taotlusvormid ning taotluse koostamise
juhendid on leitavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodulehel aadressil
http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/

Vanaduspensioniiga nihkub ning automaatselt pikenevad puude ja püsiva töövõimetuse kehtivused. Seoses sellega
plaanib sotsiaalkindlustusamet 2017. aasta alguses saata teavituskirjad kõigile 1954. ja 1955. aastal sündinud
inimestele, kellel on tuvastanud püsiv töövõimetus ja/või puude raskusaste kuni vanaduspensionieani.
Vanaduspensioniiga hakkab järk-järgult nihkuma:
 1954. aastal sündinud inimesed saavad vanaduspensionile 63-aastaselt ja 3-kuuselt ja
 1955. aastal sündinud inimesed saavad vanaduspensionile 63-aastaselt ja 6-kuuselt.
Kui inimestel on tuvastatud puue ja/või püsiv töövõimetus, siis ka need otsused pikenevad automaatselt vastavalt 3
kuud (1954. aastal sündinutel) ja 6 kuud (1955. aastal sündinutel). Edasilükatud kuude jooksul maksame inimestele
edasi tööealise puudega inimese sotsiaaltoetust ja töövõimetuspensioni. Inimene ei pea selle pikendamiseks midagi
tegema. Pensioniea muudatusega seonduvalt tuleb neil inimestel esitada ka vanaduspensioniealise puude taotlus,
kas 3 kuud (1954. aastal sündinud) või 6 kuud (1955. aastal sündinud) hiljem otsusel märgitud korduvekspertiisi
tähtajast. Taotluse esitamiseks on kaks võimalust:
1. täidetud taotluse võib saata sotsiaalkindlustusametisse e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) või posti
teel (Endla 8, Tallinn). Taotluse vormi leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee (blanketid - puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid - puude

raskusastme tuvastamise, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlus lapsele ja
vanaduspensioniealisele inimesele). Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile
info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

2. Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

PENSIONI TAOTLEMINE
Inimesed, kes juba saavad töövõimetuspensioni ei pea pensioniavaldust esitama. Neile makstakse
vanaduspensioniikka jõudes automaatselt vanaduspensionit. Nendel inimestel, kellel on tuvastatud ainult puue,
soovitame koos vanaduspensioniealise puude taotlusega esitada ka taotlus vanaduspensioni määramiseks. Selleks
palume pensionitaotlusele lisada järgmised dokumendid:
 isikut tõendav dokument,
 tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži ja/või töötamist tõendavad dokumendid (arhiivi teatis,
tööleping, käskkiri, korraldus jne.),
 kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom (statsionaarse õppevormi korral),
 sõjaväepilet,
 lapse sündi tõendav dokument, kui laps on sündinud väljaspool Eestit,
 abiellumisel nime muutnud isikul abielu tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit,
 foto (3 x 4 cm) pensionitunnistuse jaoks,
 arvelduskonto number, kuhu pensioni kanda.
PUUDEGA ISIKU KAART, PENSIONITUNNISTUS JA PARKIMISKAART
1954. aastal sündinud inimestega, kelle puude otsus kehtib 3 kuud kauem ja kellel on puudega isiku kaart, oleme
võtnud ühendust ja väljastanud uue kaardi, mis kehtib kuni tegeliku vanaduspensioniea saabumiseni.
Personaalselt võtame ühendust ka 1955. aastal sündinud inimestega, kelle puudega isiku kaart vajab pikendamist.
Pensionitunnistusel oleva töövõimetuspensioni kande pikendamiseks palume inimestel pöörduda meie
klienditeenindusse. Töövõimetuspensioni kande pikendamisega tehakse samaaegselt ka pensionitunnistusele
kanne vanaduspensioni määramise kohta. Juhul kui inimene on taotlenud kohalikust omavalitsusest puudega
inimese parkimiskaarti, siis parkimiskaardi pikendamiseks 3 või 6 kuu võrra, tuleb temal pöörduda kaardi väljastaja
poole.

Sotsiaalkindlustusamet
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
612 1360
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kop17-kevadvoor.
Lääne-Virumaal toimub programmi infopäev 7. märtsil algusega kell 13.00
Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis.
Registreerimine:
eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee
Paneme taotlejatele südamele, et enne
taotlema asumist kõik tingimused läbi
loeksite, kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite
ja mistahes küsimuste korral võimalikult
aegsasti maavalitsuse või arenduskeskuse poole pöörduksite.
Tehniline lisainfo:
Tarmo Treimann;
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
656 0487, 5301 3652
tarmo@kysk.ee
Eda Lauri ja Riina Kaptein
Lääne-Viru Maavalitsus
eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee ja
riina.kaptein@laane-viru.maavalitsus.ee
325 8022; 3258020
Sisuline, taotluse koostamise abi:
Katrin Põllu
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
mty@arenduskeskus.ee
325 8028

Suusatamine
Norras Orkdalis põhjamaade noorte meistrivõistlustel
saavutas meie parim noorsuusataja Martin Himma 10
km vabatehnikas 21., klassikasprindis 33. ja Eesti koondisega teatesuusatamises 8. koha.
Varasematel aegadel tuli Timo Simonlatser põhjamaade
meistriks suusasprindis ja teatesuusatamises 2004. aastal. Veel on vabariigi koondises põhjamaade võistlustel
osalenud Risto Roonet, Risto Rammul, Raido Õunapuu
ja Erko Jullinen, kes treenisid Are Rooneti ja Arvo Orupõllu juhendamisel.
Tubli sõiduga pääses Martin Himma Euroopa noorte
olümpiafestivalile Türgis.
Prantsusmaal Transjurassienne suusamaratonil selgitati
parimad eraldi klassikalises ja vabatehnikas. Tamsalu
Los Toros’e veteranieas harrastussportlased olid kohal
teist korda. Eelmisel aastal tulid suusatajad kohale, kuid
kohalike juhtide otsusega jäeti võistlus ära.
Põhidistantsil klassikalises tehnikas oli Eesti parim 93.
kohaga Raul Tomberg. Los Toros’e meestest jõudsid 200
parema hulka Danel Taur 129. ja Assar Tops 160. kohaga. Distantsi lõpetas 455 suusatajat.
19. Tallinna maratonil võitis pikal distantsil Martti Himma SPARTA spordiklubist. Tamsalu taustaga sportlastest saavutas endine Tamsalu AO SK suusatreener Ilmar
Udam viienda koha (M-40 – 1.). Meelis Rebane oli 9.
(M-40 – 3.), 14. Timo Simonlatser, 43. Ago Veilberg
(M-50 – 3.), 66. Tanel Uudeberg, 67. Assar Tops (M-40
– 22.). Lõpetas 305 sportlast.
Lühemal distantsil võitsid Ambla valla RR SK noored
kaksikvõidu (1. Aron Ott) ning naiste arvestuses koguni kolmikvõidu (1. Aiki Jalakas). Lõpetas 50 suusatajat.
Tamsalu suusatajad ei osalenud.
19. Alutaguse maratonil võitis samuti Martti Himma.
Risto Roonet oli kolmas (M-40 – 1.), viies Timo Simonlatser, 19. Andrus Kasekamp (M-40 – 5.), Ago Veilberg
55. (M-50 – 4.), 93. Tanel Uudeberg. Naistest saavutas
Geidi Kruusmann viienda koha. Distantsi lõpetas 449
sportlast.
Swedbank’i ja Hawaii Express’i noorte suusasarja teisel
etapil Jõulumäel tuli sprindis teisele kohale N-12 klassis
Getrin Raudsepp Ebavere SK (24) ja kolmandale kohale
Richard Piho Jaak Mae SK (32). Viienda koha saavutas
Martin Himma Tamsalu AO SK M-18 klassis.
15 parema hulka jõudis veel Mari-Liis Alt Tamsalu AO
SK 9. kohaga N-12 klassis.
Pariisi puhkekeskuses toimunud suusaorienteerumise
Eesti meistrivõistlustel sprindis tuli Evelyn Himma hõbemedalile N-45 ja Tarvo Klaasimäe pronksmedalile
M-21 klassis.
				
Rein Tops
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Korvpallielamus
Viimases lehes võrdles Rein Tops spordivõistlust kontserdiga. Päris nõus olla ei tahaks.
Kontserte on igat sorti, hinge lähevad neist
vähesed, tõeliste meistrite ettekanded. Spordiga on natuke teised lood. Seda näitas kujukalt Tamsalu Los Toros/Viru Haigla (edaspidi
meie) ja Ambla Spordiklubi korvpallimeeskondade omavaheline mõõduvõtmine vabariigi meistrivõistluste 1. liigas.
Jõudsin kolmapäeva õhtul spordihoonesse parasjagu enne mängu algust, pealtvaatajaid oli
kümmekond, nende hulgas mõned meie esiliiga mängijad, kes esmaspäeval olid Rakke
meeskonna korvi palle täis pildunud. Kohal
oli loomulikult Rein Tops ja Alo Relli ninig
hiljem liitus ka Väino Kuhi, niiet veteranide
toetusliiga peaaegu täies koosseisus.
Vastasmeeskonna poolelt oli kohal seitse
meest ja treener Heino Rebane, suurima mulje jättis 208 cm keskmängija Sass Karemäe ja
maadlejakaalu – ja olemisega 197 cm nr 33
Raido Kuusk, meil mehi rohkem. Aga nagu
Rein kohe teavitas, olid mõned neist vigastatud ja kaasamängimine kahtlane.
Mäng sai vaevalt alata, kui ilusa katte tulemusel vastaste tsenter palli sai ja korvi alt vabalt
sisse viskas. Miski kerge ärevus tuli sisse, aga
see oli ilmselt enneaegne, sest meie algkooseis
mängis kenasti, anti ilusaid sööte ja visked tabasid. Vastastel tulid punktid kergelt, sest pea
kõik lendulastud pallid maandusid korvis. Nii
oli see seisuni 12:11 meie poolt vaadatuna.
Siis tegi treener esimesed vahetused ja äkki
ei laabunud meil enam midagi. Omavaheline
koostöö oli kadunud, visked läksid mööda.

TAMSALU AJALEHT
Ühte neist sai Mihkel Mager lausa pool päeva
(korvpallis on ajamõisted natuke teised ) sihtida, aga vise läks ikka mööda. Meie liidril Sander Ramulil oli raskusi korvi tabamisega, tehti
mitmed pallikaotused ja äkki oli seis 12:24.
Suuri teeneid selles oli vastaste mängijal nr
33, kes mitu korda meie kaitse puhtalt korvi
all üle mängis ja palli sisse viskas.
Teise veerandi algul mängupilt eriti ei muutunud, vastastel tabasid endiselt pea kõik lendulastud pallid, meil aga liikus mängumasin suure krigina ja vaevaga. Treener võttis aja ja tegi
vahetusi, aga paremaks eriti midagi ei läinud.
Kõige krooniks tabasid vastased veel paar sekundit enne poolajavilet ülivalusa kolmese ja
vaheajale mindi seisus 33:51.
Toetusliigal olid ninad norus ja tuju kehv.
Mängu polnud ja ei saanudki meie aru, miks.
Meie juurde tuli ka eriti nõutu näoga Rainer
Tops ja rääkis, et mängule tuldi natuke kergemalt, kuna mitmete mängijate vigastused
ei luba hetkel täie jõuga pingutada. Ja et vastastel viskavad palle sisse need mehed, kes
eelmistes mängudes seda eriti teinud ei olnud
– näiteks 13 (kolmesed 4/3) ja 33. Vastastel
olid ees ülirahulolevad näod ja nad ei tulnud
väljakule soojagi tegema, ilmselt arvates, et
tegelikult on asi tehtud.
Teine poolaeg algas meile ilusti, katte tagant
pääses viskele Sander ja tabas kolmese. Edasi
kulges mäng vahelduvalt tõusude ja mõõnadega mõlemale poole. Ilmselt treeneri näpunäiteid järgides oli meie meeste mäng erksam
ja kiirem, suudeti taltsutada ka vastaste pikki,
kes enam väga palju korvi all pahandust ei teinud. Samuti hakkasid meie visked tabama.
Ühes mängusituatsioonis tõukas palli omav
vastasmängija õlaga meie meest, kohtunikud

Suusahüpped
Eesti parim suusahüppaja Kaarel Nurmsalu jätkas võistluskarusselli Oberstdorfi lennumäel. Esimesel päeval hüpe ebaõnnestus. Teisel
päeval jõudis ta aga 190,5 m hüppega teise vooru, mis tähendas esmakordselt punktikohale jõudmist. Kahjuks jäi halva ilma tõttu teine
hüppevoor ära ning polnud võimalust tulemust parandada. Mälu värskendamiseks tuletaksin meelde, et Eesti rekord 204 m kuulub Kaarli
nimele.
Järgmisena proovis Kaarel oma võimeid juba Lõuna-Koreas tulevases
olümpialinnas Pyeongchang’is. Kvalifikatsiooni esimesel katsel tuli
122,5 m ja 107 punkti, mis andis 21. koha ning pääsu lõppvõistlusele.
Avavooru 120 m andis seekord 39. koha.
Samas toimunud teisel etapil hüppas Kaarel 107 m ning sai 114 punkti, mis andis 12. koha. Muutliku tuulega tuli aga teises ringis 85 m,
mis andis 30. ehk punktikoha.
Kaarel on kogu ettevalmistuse seadnud taliolümpiamängudeks. Esimeseks jõuprooviks on aga maailmameistrivõistlused Lahtis. Nädal
enne MM algust julgen ennustada, et Kaarel võib seal osutuda vabariigi parimaks sportlaseks.
					
Rein Tops

Korvpall, maakonna esiliiga
Maakonna esiliiga meistrivõistlustel oli Tamsalu Jakon Ehituse vastaseks SK KNT Kundast.
Võõral väljakul toimunud mängus saavutasid väljakuperemehed kindla võidu 77:57. Meie parim oli taas Karel Eesmaa 14
ja vastastel Sten Pobbul 21 punktiga. Kunda meeskond jätkab
kindlalt esikolmikus.
Järgmises mängus oli kodusaalis vastaseks Rakke meeskond,
keda esimeses ringis võideti 74:69. Vastased tulid kohale nõrgendatud koosseisus ning mängu käiku iseloomustavad veerandite numbrid 25:7, 25:15, 19:17, 25:7, võidunumbrid lõpuks koguni 94:46.
6. voorus oli samuti kodusaalis vastaseks peaaegu tundmatu
koosseisuga Sõmeru, keda esimeses ringis võideti 88:70. Enne
mängu oli meil kirjas 8 ja vastastel 6 võitu. Kuue parema hulka

MÄRTS 2017

ei reageerinud, samas aga vilistasid hetk hiljem meie mängijale väikese puute veaks. See
otsus vallandas saalis omade poolse stressi tulemusena paraja mäsu, meie varupingimehed
tõusid üles, samuti kõik pealtvaatajad, kõik
väljendasid valjuhäälselt rahulolematust kohtuniku otsuse suhtes. Vaestel vilemeestel läks
tükk aega, et olukord saalis jälle kontrolli alla
saada. Nad küll ei muutnud oma otsust, aga
edaspidi ei lubanud enam väga jõulist mängu
ja kehapuuteid.
Tagantjärgi vaadates tundus, et siit sai alguse
mingi murdemoment. Kolmas veerand lõppes
seisuga 74:61, aga midagi oli väljakul tuntavalt muutunud.
Esimese poolaja pingil istunud Livar Liblik
näitas mängu sekkudes, miks ta veel ikkagi
nii hinnatud mängumees on. Kaitses kõva
surve, mitu ilusat läbiminekut, mis lõppesid
kas korvi või palli kaaslasele sokutamisega,
kes lihtsad punktid tõi, aga mis põhiline, kaaslastesse energia ja enesekindluse sisendamine
tõid ka resultaadi. Vahe hakkas silmanähtavalt
sulama.
Teda toetasid tabavate kolmestega Aron Kuusik ja keskpositsioonivisetega Sander Ramul.
Hetkel, kus vahe oli veel mõned punktid, sai
vastaste raskekaallane nr 33 Kristjan Kereselt
kulbi. Järgneval rünnakul tegi aga ilusa korvi
ja ilmselt otsustas mängu ise ära teha, proovides kaks korda järjest kolmest (ühe oli ta eelnevalt tabanud ja protokoll näitas, et mängus
Audentesega tabas ta kolmeseid koguni 6/6).
Seekord visked aga ei tabanud ja esmakordselt
jõudis meie meeskond eduseisu, mis kohe ka
kuuepunktiliseks kasvas. Vastased olid selgelt
asjade käigust üllatunud, segaduses ja ilmselt
ka väsinud. Vaatamata sellele suutsid nad neli

Korvpall, Eesti esiliiga
Tamsalu Los Toros/Viru Haigla alustas vahegrupis mänge
võõral väljakul Vasara (endine Balteco) meeskonna vastu.
Alagrupist tuli meile kaasa kaks ja vastastel üks võit. Vastastel käis väljakul 9, meil 7 meest.
Vigastustega on endiselt väljas Konontšuk, Põldmaa sai
mängida ainult neli minutit, rohkem pikaajaline vigastus ei
lubanud. Seekord ei saanud kaasa teha üks juhtmängijatest
Kristjan Keres.
Tasavägiselt kulgenud mängus lõppesid veerandid 20:20,
18:19, 14:16, 21:28 ning kaotusnumbrid lõpuks 73:83. Sander Ramul viskas 21, Raiko Orumaa 20 (lisaks 12 lauda),
Aron Kuusik ja Tõnis Uueküla lisasid 12 punkti. Vastaste
parimad olid Allar Lepind 19 ja Ardo krass 17 punktiga.
Järgmises mängus oli kodusaalis vastaseks Saaremaa esindusmeeskond Kuressaare BC Hundid/Assa Abloy, kes tõi
alagrupist kaasa neli võitu. Külalised olid kohal 10 mehega, kes ka kõik oma punktid ära viskasid. Meil oli kohal 9
meest, endiselt on vigastustega väljas kaks.

pääsemiseks vajasid vastased kindlasti ülekaalukat võitu.
Külalised alustasid tugeva algviisikuga, kus olulist rolli mängisid noored tugevad tagamängijad, kellest Andri Metsaru on
ka Tarvas mängimise kogemusega.
Ka meil oli kohal õige mees õigel ajal, Praegu Soomes elav
ja töötav Eiko Laine. Varem oli ta lubanud meid võimaluse
korral aidata.
Külalised alustasid tempokalt, hästi mängiti kaitses ja ka visketabavus oli korralik. Peaaegu kogu mäng kulges külaliste
dikteerimisel, mida kinnitavad veerandid 21:16, 19:16, 24:22.
Enne viimast veerandit juhtisid külalised 64:54. Meie mehi juhendas seekord kõige vanem mängumees Janno Konnapere,
kes ise kaasa ei mänginud.
Külaliste põhiviisik oli seni mänginud vahetusteta ja hakanud

punkti tagasi visata, nii et vahe oli vaid kaks
punkti. Siis aga tabasid korvi vaid meie mängijate visked ja lõppskooriks kujunes 88:81.

Livar Liblik		

Foto: Ain Aasa

Kõik kümmekond pealtvaatajat tänasid mehi
pika ja kestva aplausiga, mille need olid täielikult ära teeninud. Ära sai hoitud Rein Topsi
lähem kontakt kohtunikega, millest viimastel
head nahka loota ei tasunuks.
Ma ei väidagi et korvpall, mida ma vaatasin,
oli samaväärne Euroliiga või mingite tiitlivõistlustega. Aga paremat mängu emotsiooni
poolest ma samas saalis pole näinud. Loo algusesse tagasi tulles tõestus väide, et spordis
pole meeldejääva ja hingemineva emotsiooni
saamiseks vaja vaadata tipptasemel etendust.
Tuleb ainult tihedamalt spordihoones käia.
			

Ain Aasa

Meie meeskonna juhid olid mänguplaani hästi paika pannud ning mehed olid valmis plaani ellu viima. Külalised
tulid kohale kindlate võidumõtetega, mida kinnitas nende
treeneri valjuhäälne mängujuhendamine, mis oluliselt ületas meie fännide kaasaelamise.
Tasavägise 1. veerandi (20:15) järel jätkus mäng 35:21,
poolaeg 55:36. Edasine oli lihtsalt vormistamise küsimus.
23:21 ja 19:13 ning meie võidunumbrid koguni 97:70.
Külaliste valjuhäälse treeneri „juhendamine” lõppes teise
veerandi keskel, kui suurepärase soolo tegi meie noor mängumees Sander Ramul, kes 30 minutiga viskas 22 punkti.
35 minutit mänginud Kristjan Keres ja Aron Kuusik viskasid vastavalt 23 ja 20 punkti. Samuti palju mänguaega
saanud Raiko Orumaa võttis 19 lauda ja andis 8 resultatiivset söötu.
Külalistest viskasid Raigo Sooäär 12 ja Andri Väljaots
11 punkti. Kauaaegse sportmängude treeneri Alo Relli
kommentaar: „Viimaste aastate parim mäng. Suurepärane
meeskonnatöö. Tugev töö kaitses. Kokkuvõttes teenitud
võit.”
				
Rein Tops

väsima. Tänu vahetustele oli meil võimalik hoida mängutempot. Tublilt tegutses ka Eiko Laine, kes viskas ära vajalikud
punktid ning võttis hästi ka lauda.
Mängu lõpul oli punkt-punkti mäng, kus meie meeste võidutahe oli suurem ning kaotusseisus suutis hea viskekäega Arlen
Liivak viimastel sekunditel teha tabava kaugviske võiduseisuks 79:78. Enne kolme viimast mängu on meil 9 võitu ning
4. koht ja edasipääs kindlustatud. Viimane mäng kodusaalis
mängitakse Aaspere SK meeskonnaga.
Meie mõlemad meeskonnad suutsid viimased mängud võita
ning kogutud neli võitu tugevate vastaste üle enne vabariigi
aastapäeva andis lootust heaks esinemiseks viimasel otsustaval
etapil.
				
Rein Tops

Võrkpall
Lääne-Virumaa rahvaliiga esimeses finaal-

grupis 1.-7. kohani võitis Tamsalu VK meeskond Kadrina SK 3:1 ning on kogunud 4
punkti.
			
Rein Tops

Tamsalu Vallavalitsus müüb Tamsalu valla omandis oleva
sõiduauto PEUGEOT EXPERT
(väljalaske aasta 2006, mootor 2,0, diesel) hinnaga üks tuhat (1000.-) eurot
Info sõiduki kohta telefonil: 58596768
Sõidukiga on võimalik tutvuda aadressil Tehnika 1a, Tamsalu.
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
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Tõnu Kants			
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Vjatšeslav Levun		
Juta Piibeleht		
Lidia Bolshakova		
Irina Berjozkina		
Ive Evonen			
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Õnne ja tervist!

Vastsündinud vallakodanikud
KAROLIINA LAVONE 		

24.01.2017

KUSTI RANNAMETS 		

17.02.2017

Õnnitleme vanemaid!
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
Rakvere Ametikool

Tule ja õpi TASUTA kursustel!
t Katusekonstruktsioonide ehitamine 13.03–16.06
(E ja T kl 16–20)
t Kõnniteekatete paigaldamine ja paekivimüüritiste ladumine,
10.04–16.06 (E ja K kl 16–20)
t Dekoratiivviimistlemine 16.03–27.04 (T ja N kl 17–20)
t Küberturve igaühele 22.05–26.05
t Puidupingi operaatori koolitus 14.03–27.04 (T ja N kl 16–20)

t Klienditeenindaja suhtlemispädevused 07.03–13.06
(T kl 16–20)
t Puitkonstruktsioonide valmistamine: terrassid, õueehitised,
piirdeaiad 07.03–25.05 (T ja N kl 16–20)

Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862

x VEOTEENUSKALLURIGA
x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
x VEOTEENUSKALLURIGA
x OHTLIKEPUUDELANGETUS
x KORVTÜSTUKIRENT

x LIIVAJAKILLUSTIKUMÜÜK
Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee
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Koolitusi rahastatakse ESF programmist
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Koolituse sihtgrupid on:
t erialase hariduseta täiskasvanud;
t keskhariduseta täiskasvanud;
t aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
Koolitused vastavad täiskasvanute koolituse seaduse ja
täienduskoolituse standardi nõuetele.
Kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis
tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad isikud. Kursused on tasuta.

Info ja registreerimine maimu.poldma@rak.ee või tel 329 5035.
Lisainfo www.rak.ee

Aednik teeb kevadist õunapuude lõikust.
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tel:56488916
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:
		
12. märtsil kell 14.00 sõnateenistus
(armulauaga, teenib Tauno Toompuu)
26. märtsil kell 14.00 jumalateenistus
(teenib Urmas Nõmmik)
9. aprillil kell 14.00 sõnateenistus
(teenib Urmas Nõmmik)

Tel: 55591678

Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada 53413738
(Elle Olt) või 5036326 (Urmas Nõmmik).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost
Tauno Toompuu.
Kogudus kuulutab välja ka

TÄISKASVANUTE LEERIKURSUSE
(alates 15. eluaastast):
Sisukas kursus annab põhiteadmise kristliku usu,
teenimise, luterliku kiriku ja usutunnistuste kohta.
Kes soovib, ristitakse ja leeritatakse Tamsalu kirikus
hiliskevadel. Leer on eelduseks ka kiriklikule abielule,
ristimisele või ristivanemaks olemisele.
Kursust viivad teisipäeva ja/või reede õhtutel läbi
Tamsalus Urmas Nõmmik ja Tauno Toompuu.
Kontakt telefonil 5036326 või aadressil
urmas.nommik@eelk.ee.

HELMUT VAINUS 		

27.11.1932-11.02.2017

VALENTINA TŠITŠERINA 19.10.1932-14.02.2017
NIINA KEIV 			

09.09.1929-07.02.2017

SILVI LUIGE 		

24.02.1936-18.02.2017

ANDREI VESKI 		
10.10.1952-01.02.2017
		
Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
		
TASUTA konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.
LUDMILLA GAGARINA
23.08.1937-19.02.2017
		
MÜÜK ETTETELLIMISEL soodustusega puuetega inimestele,
ANNA VÕRNO 		
17.03.1934-27.02.2017
Abiks
uriinipidamatusega
inimestele
ja eluaastast
nende isikliku abivahendi kaardi ja kehtiva arstitõendi
vanaduspensionäridele
ja lastele
alates 3.
hooldajatele.
KLARA VÄLLMANN
31.08.1936-28.02.2017
omamisel. Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
TASUTA
konsultatsioonid
ja
toote/abivahendite
MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, madratsikaitsed, kateedrid, siibrid,
JAAN LEIMANN 		
06.09.1938-28.02.2017
tutvustused.
nahahooldusvahendid, kepid.
KALJU AUGJÄRV 		
09.09.1940-28.02.2017
MÜÜK ETTETELLIMISEL soodustusega puuetega
inimestele, vanaduspensionäridele
ja lastele 07.03.2017
alates
TAMSALU
kell 12:00 - 13:00
ja 13.04.2017
3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi ja kehtiva
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
arstitõendi omamisel.
Info: 53439837 Ülle t.ulle@inkotuba.ee
Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad
TAMSALU AJALEHT
aluslinad, madratsikaitsed,
kateetrid, siibrid,
lutused on oodatud 24. märtsiks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata.
nahahooldusvahendid,
kepid.
Väljaandja:
Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trüki-

Meie hulgast on lahkunud

tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
TAMSALU Toimetaja:
kell 12:00
– 13:00
Toimetaja on vallamajas 24.03 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

07.02.2017
07.03.2017
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t Plaatija 17.03–19.05 (R kl 8–14)

t Catering’i korraldamine 07.03–25.04 (T ja N kl 16–20)

Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, kuusk). Mõõdud 25 - 60 cm,
vastavalt kliendi soovile. Tel: 5043246


x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA

x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)

t Keevitaja täienduskoolitus sertifikaadi EVS_EN ISO 9606-1
omandamiseks 27.–31.03 (E–R kl 8.15–15.30)

Müüa 3-m küttepuid. Miinimumkogus
10 rm. Tel: 5074553

OÜMARTEXKOPAD
x VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS

t CNC-töötlemiskeskuse operaatori koolitus –
avatakse grupi täitumisel

Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid
(30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632
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arv 1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka
vallamajas. Järgmine leht ilmub aprilli teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 4-5 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

