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TASUTA

Laulu- ja tantsupäevast

49. Tamsalu laulu- ja tantsupäeva
kontsert kandis tänavuse noorte lauluja tantsupeo nime “Mina jään”. Päev
algas Väike-Maarja pasunakoori saatel piduliste rongkäiguga.
Kontserdi kooripoodiumidel leidsid
koha lastekoor, naiskoor, 1. klassi viisikoor koos lasteaialastega, mudilaskoor ja poistekoor.
Nii nagu lauljaid, oli ka tantsijaid pisikestest täitsa suurteni välja: esinesid
1.-2. ja 3.-4. klasside tantsurühmad,
7.-9. klassi segarühm ja veidi vanematest tantsijatest koosnev noorte
segarühm, oma tantsurõõmu näitasid
platsil memmed ning lisaks rahvatantsijatele esitasid oma kava võimlejad.
Tantsule ja laulule pakkus vaheldust
kandleansambel.
Traditsioonilist sündmust oli ilmataat
õnnistanud päikesega, mis sillerdas
finaaltantsu “Oige ja vasemba” ajal
platsile kokku tulnud tantsurühmade
etteaste ajal.
Et sammud ja helikõrgused õnnestuksid, panustasid oma aega ja energiat juhendamisse Heidi Mägi, Kaja
Raudla, Tiiu Pae, Kristel Lehtme, Sirje Luik, Kerttu Urm, Kristine-Diane
Liive, Kerli Relli, Siret Kristel ja Liia
Alling.
Rõõmustav uudis on, et Tamsalu
Gümnaasiumi ja Tamsalu kultuurimaja noored lauljad-tantsijad on kõik
pääsenud noorte laulu- ja tantsupeole,
mis toimub sel suvel 30. juunist 2.
juulini.
Järgmisel aastal tähistab Tamsalu laulu- ja tantsupäev juba poolesajandat
sünnipäeva.
Tamsalu Gümnaasium

Tamsalu Gümnaasiumi

Emadepäeva tunnustus

12. klassi lõpuaktus toimub 17. juunil kell 13.00
9. klassi lõpuaktus toimub 17. juunil kell 15.00

„EESTI 100 TAMME“ ESINDUSPARKI TAMSALUS
ISTUTATI ESIMESED TAMMED
25. mail 2017 kell 12 istutatati Tamsallu Eesti riigi
100. sünnipäeva puhul rajatavasse esindusparki esimesed tammed. Juubelikingitusena rajatav riigi esindustammik saab valmis aastaks 2018.
Ligi viie hektari suurune Tamsalu tammepark valmib
Tamsalu Vallavalitsuse, Eesti Arhitektide Liidu ja
Riigikantselei koostöös. Esinduspargi avalikul arhitektuurikonkursil tunnistati parimaks Allianss Arhitektide töö “Sõnasalud”, mille järgi on loodav park
sümbioos linnalikust ja maalähedasest. Iga parki istutatav tamm saab endale märgistuse erinevate Eesti
vanasõnade ja mõtteterade näol, mis muudab pargis
jalutamise põnevaks ja mõtlemapanevaks. Lisaks
tammedele, jalgradadele ja pargivalgustusele saab
pargi süda olema Kukelossi hoone sündmuste korraldamise kohana.
Tamsalu valiti esinduspargi kohana välja nimemaagia kui ka Eesti keskse asupaiga tõttu.
Tamsalu vallavanem Riho Tell hindas loodava esindustammiku rolli kohaliku elukeskkonna rikastajana
kõrgeks. ‘’Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodav
esinduspark saab olema väga oluline meie kogukonnale ja meil saab olema hea meel tulevikus võõrustada kõiki esinduspargi külastajaid. Kel pole mahti jalutama tulla, saab kiire pilgu esindustammikule heita
ka rongiga mööda sõites,” lisas Tell.
Pargi rajab Riigikantselei toel Tamsalu Vallavalitsus.
Riigikantselei algatusel on Eesti Vabariigi 100 aasta
juubeli aastaks plaanis rajada üle Eesti 100 tammepargi, -alleesid ja -salusid. Plaani kohaselt istutatakse koolinoorte ja omavalitsuste koostöös igasse

maakonda vähemalt üks tammik. Riigikantselei teeb
üleskutse kõigile eestimaalastele istutada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul üks tamm kas koduaeda
või üle Eesti loodavatesse tammeparkidesse.
2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Tulemas on Eesti rahva ja riigi senise ajaloo
kõige ümmargusem ja suursugusem tähtpäev. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta
veebruarini.
		

Emadepäeval tunnustati Tamsalu valla „HEA EMA“ tiitliga Kaja Luike

Tamsalu päevadel kuulutati välja “ilusa
kodu” laureaadid
Ilusa Kodu konkursi võitjaks 2017.
aastal linnatüüpi majapidamiste
kategoorias oli Hando Kasekamp,i
ja Marge Iho kodu Tamsalu linnas.
Fotod: Aavo Leemets

Esimese puu istutas vallavanem Riho Tell, kellel oli
ka palju väikseid abilisi.

Ilusa Kodu konkursi võitjaks 2017. aastal talumajapidamise kategoorias oli perekond Vikk´i kodu Porkuni külas.
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VOLIKOGU

Korteriühistute toetuseks

24.05.2017
1.
Kehtestati korteriühistutele toetuse andmise kord. Määruse kohaselt saavad toetust taotleda korteriühistud, mis on äriregistrisse kantud käesoleval aastal, st alates 1. jaanuarist 2017. Taotlus toetuse saamiseks peab
vallavalitsusele olema esitatud hiljemalt 01.12.2017.a.
2.
Otsustati muuta Tamsalu vallavara eeskirja. Kehtivat määrust
täiendati punktiga, mis lubab müüa vallale kuuluvaid kortereid nende üürnikele.
3.
Kinnitati Tamsalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2020-2029. Kavaga saab tutvuda Tamsalu valla kodulehel.
4.
Kinnitati Tamsalu Lasteaia Krõll põhimäärus. Tamsalu Vallavolikogu võttis 22.03.2017 vastu otsuse liita alates 01.09.2017 Tamsalu Sääse
Lasteaed Tamsalu Lasteaiaga Krõll. Pärast ümberkorraldust lõpetab vallavalitsuse hallatav asutus Tamsalu Sääse Lasteaed tegevuse. Ümberkorraldatud
lasteaiale tuleb taotleda koolitusluba (kehtiva loa muutmine). Taotlusele lisatakse lasteasutuse uus põhimäärus.
5.
Kinnitati uued eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel. Määrus reguleerib sotsiaalhoolekande seaduse alusel Tamsalu
vallas toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevate jooksval
kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärasid. Toimetulekutoetus
on riigi abi, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust makstakse allpool toimetulekupiiri elavatele, sealhulgas ka elukohata inimestele
toidu, riietuse ja muude esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks.
6.
Määrati haridusvaldkonna stipendiumi suuruseks 2017. aastal 300
eurot ja tunnustati stipendiumiga Tamsalu Gümnaasiumi õpilast Annika
Õunapuu`d silmapaistvate tulemuste eest õppetöös.
7.
Otsustati toetada mittetulundusühingut Rakvere Haigla endoskoopiaseadme ostmisel summas 750 eurot.
8.
Otsustati arvata Tamsalu Vallavolikogu 11.12.2013. a otsusega nr
14 „Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ kinnitatud volikogu alatise hariduskomisjoni koosseisust välja komisjoni liige Tanel Pukk.

On rõõm tõdeda, et Tamsalu valla korteriomanikud on
hakanud korteriühistuid looma. See, kas põhjuseks on
korteriomanike teadlikkuse kasv või 2018. aastast jõustuv uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, ei oma
tähtsust. Tõenäoliselt on tegemist kahe momendi koosmõjuga.
Korteriühistute tekkimise soodustamiseks võttis Tamsalu Vallavolikogu maikuisel istungil vastu määruse
„Korteriühistutele toetuse andmise kord“. Toetuse taotlejaks võib olla Tamsalu vallas asuv korteriühistu, mis
on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse alates 1. jaanuarist 2017 ehk teisisõnu korteriühistu peab olema loodud ja seadusjärgselt registreeritud.
Toetuse suurus sõltub kortermajas asuvate korterite arvust ning on järgmine:

					
				

Ursula Grau
Vallasekretäri abi

VALLAVALITSUS

Tamsalu Tervisekeskuse  
puhkused 2017.a.
Perearst Anne-Lii Normann,
pereõde Anne Õunapuu
22. mai – 26. mai; 26. juuni – 30. juuli
Perearst Jelena-Maria Jakimenko
31. juuli – 31. august
Pereõde Raili Tüli
05. juuni – 09. juuni
31. juuli – 05. september
Pereõde Ene Kiisla/Vajangu Tervisepunkt
19. juuni – 19. juuli; 31. juuli – 11. august
Ämmaemand Mare Järv
26. juuni – 21. juuli; 14. august – 29. august
Laboratoorium Ippe Siispool
12. juuni – 16. juuni; 17. juuli – 22. august

Komisjoni ettepanekul kinnitati Ilusa Kodu konkursi võitjateks 2017. aastal linnatüüpi majapidamiste kategoorias Hando
Kasekamp ja Marge Iho kodu Tamsalu linnas ning talumajapidamise kategoorias perekond Vikk´i kodu Porkuni külas. Konkursi võitjaid autasustatakse 200 eurose preemiaga.

Anti luba Leonhard Weiss Viater Ehitus AS-le raudteeülesõitude sulgemiseks järgmselt: Tamsalu linnas Koidu
tänava ülesõit 30. mai kella 9.00-st kuni 1. juuni 2017 kella
17.00-ni ning Põdrangu ülesõit 20. mail kella 9.30-st kuni kella 20.30-ni.

Anti raieload puude raiumiseks järgmistes kohtades:
Tamsalu linnas Nurme tn L1 (1 vaher) ja Põdrangu külas Papli
maaüksusel (1 pappel).

Anti üürile Tamsalu vallale kuuluvad eluruumid:
Tamsalu linnas Piiri 8 krt 7 ja Vajangu külas Kirde tn 1 krt 2.

Tamsalu Spordikompeksis anti üürile ruum nr 019
alates 29.05.2017 kuni 30.11.2017 Sinik OÜ-le. Ruumide nr
114 ja 115 üürileping peatati üürniku avalduse alusel alates
01.06.2017. a.

Hanked

Väljakuulutatud hankele „Tamsalu valla teeäärte
niitmine 2017“ esitati 5 pakkumust järgmiste 1 ha suuruse ala
niitmise maksumusega: Müüri Talu OÜ - 85 eurot, OÜ Arieks
Teenindus – 99 eurot, SOL Baltics OÜ 308 eurot, Osaühing
Everok Ehitus – 57,70 eurot ja OÜ Viru Kartul – 43,65 eurot. Kõik pakkumused tunnistati vastavaks. Edukaks tunnistati
pakkumuste hindamise kriteeriumite kohaselt kõige madalama
hinnaga OÜ Viru Kartul pakkumus ning temaga sõlmitakse
tööde teostamiseks hankeleping.

Vajangu põhikooli õliküttelt pelletiküttele üleviimiseks läbiviidud minihankele esitas pakkumuse Dipro OÜ
maksumusega 3024 eurot (koos käibemaksuga). Pakkumine
tunnistati nõuetele vastavaks ja edukaks ning Dipro OÜ-ga
sõlmitakse töövõtuleping Vajangu põhikooli õliküttelt pelletiküttele üleviimiseks vajaliku põhiprojekti koostamiseks maksumusega 3024 eurot.

Kinnitati Põdrangu küla ühisveevärgi süsteemide  
rekonstrueerimiseks tehnoloogilise projekti koostamise lähte- Sotsiaal, haridus- ja kultuuriküsimused
andmed.

Otsustati koduteenuse osutamine ühele isikule 2 tundi tasulist isikupõhist teenust hinnaga 14 eurot kuus ajavaheMaa-, ehitus- ja majandusküsimused
mikus 1.-31. mai 2017. Kahele isikule osutatav koduteenus

Nõustuti Kuie külas Madramaa kinnistu jagamisega peatati suvekuudeks, sest isikute esitatud avalduste kohaselt
kaheks katastriüksuseks ning kinnitati nende koha-aadressid ja saavad nad siis iseseisvalt hakkama.
määrati sihtotstarve.

Projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste paren
Kinnitati Tamsalu linnas Tehnika tn 50 kinnistuga damine Lääne-Virumaal“ raames määrati tasuta koduteenuse
(reg.osa nr 817131) piirnevate katastriüksuste liitmine ning osutamine ajavahemikul 16.05.2017 kuni 28.02.2019 kahekmäärati erastatavatele katastriüksustele nimed, pindala ja siht- sale isikule.
otstarve.

Lubati külastusele valla eestkostel ja peres hooldami
Määrati Tamsalu linnas Kooli tn 8 asuva garaaži (20- sel olevad kaks last ning üks Juuru SOS Lastekülas asenduskogaraažiboksiga) teenindamiseks vajalik maa suurusega 1165 duteenusel olev laps.
m² ja nõustuda sellele maale korteriomandi seadmisega.

Määrati hooldus ühele isikule. Hooldajatoetuse maks
Anti nõusolek koormata isikliku kasutuõigusega misest keelduti perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskoTamsalu vallale Ääsi tn 5a ja Ääsi tänava lõik 2 kuuluvaid kin- hustuse tõttu.
nistuid Telia Eesti AS kasuks sideehitiste omamiseks ja majan- 
Suunati 5.-16. juuniks 2017 Tamsalu Kommunaal
damiseks.
poolt korraldatavale avalikule tööle neli toimetulekutoetust

Anti ehitusluba viilhalli püstitamiseks aadressil Nii- saavat isikut.
nemäe Vistla küla. Varem Rahnu kinnistule väljstatud ehitus- 
Maksti ühekordseid sotsiaaltoetusi 3-le isikule kokluba tunnistati kehtetuks.
ku 430 eurot (lapse abivahendi kompenseerimiseks 200 eurot,

Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ehi- retseptiravimi kompenseerimiseks 30 eurot ja ühe isiku toimetusprojekti koostamiseks Tamsalu linnas A.H. Tammsaare 7 ja tuleku tagamiseks 200 eurot). Ühele isikule keelduti toetuse
Niidu 3 kinnistutele.
maksmisest, sest isik ei kuulu toetuse saamiseks õigustatud

Otsustati võõrandada Vajangu külas Tamsalu mnt 12 isikute hulka ning esitamata on ka kuludokunedid.
kinnistu (reg.osa nr 6127450) ja Aavere mnt 1 kinnistu (reg. 
Määrati toimetulekutoetus maikuus 41 perele kokku
osa nr 612150) Hooneühistule Vajangu Automaja (registrikood summas 6581,73 eurot. Ühele isikule otsustati jätta toimetule14243657) maksumuserga vastavalt 265 ja 435 eurot.
kutoetus määramata, sest ta ei ole end mõjuva põhjuseta töötu
Otsustati võõrandada Tamsalu linnas, Saare tn 4 asu- kassas töötuna registreerinud.
vad korteriomandid (30 garaažiboksi) isikutele, kes on garaa- 
Otsustati Murrik Koolitus OÜ poolt ajavahemikul
žibokse kasutanud.
detsember 2016-jaanuar 2017 osutatud kriistöö ja pereteraapia

Moodustati komisjon tiitliga Ilus Kodu tunnustami- teenuse osutamise eest tasuda kokku 140 eurot.
seks konkursi tulemuste väljaselgitamiseks. Komisjoni kuulu- 
Otsustati toetada Tamsalu Gümnaasiumi 10 klassi
vad Annika Kapp, Lembit Saart, Ruth Murro ja Vello Sander. õpilasi HeaTeoTöö päeva tegevuste läbiviimisega kogukonna

1)
kuni 10 korteriomandiga ühistu – 300 (kolmsada) eurot;
2)
11 - 44 korteriomandiga ühistu – 500 (viissada) eurot;
3)
45 – 60 korteriomandiga ühistu – 1000 (üks
tuhat) eurot.
Taotlus tuleb esitada Tamsalu Vallavalitsusele paberil
või elektrooniliselt vabas vormis korteriühistut esindama õigustatud isiku poolt allkirjastatuna. Vallavalitsus
vaatab laekunud taotlused läbi jooksvalt vastavalt laekumisele ning langetab otsused reeglina kahe nädala
jooksul. Taotlusi võetakse vastu kuni 1. detsembrini
2017.
				
Riho Tell
				
Vallavanem

Tamsalu lasteaed KRÕLL
võtab tööle  alates 01.09.2017. ABITÖÖLISE KÖÖKI.
Avaldus kandideerimiseks  esitada 14. augustiks
aadressile Metsa 1, Tamsalu, 46107    või   
e-postiga tamsalulasteaed@hot.ee
Nõuded:
•
kehtiv tervisetõend
•
kehtiv toitlustusalase hügieenikoolituse tunnistus
•
kasuks tulevad eelteadmised toitlustamisest ning
puhtus ja täpsus tööülesannete täitmisel.
Info telefonil  323 0568 (direktor) või
327 7772 (majandusjuhataja)

hüvanguks ning toetada MTÜ Mondo´t summas 220 eurot.
Raha kantakse MTÜ Mondo annetuskontole.

Tamsalu Sääse Lasteaia direktor Lia Klaas vabastatakse tema soovil ametist 14. juulil 2017. a. Tamsalu Sääse
Lasteaia direktori kohusetäitjaks määrati 15. juulist 2017. a
kuni 31.augustini 2017. a Tamsalu Lasteaia Krõll direktor Viiu
Uudam. Lasteaia vara, dokumentatsiooni ja asjaajamise üleandmiseks moodustati komisjon koosseisus finantsosakonna
juhataja Ellen Uiboaed, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
Ene Augasmägi ja vallasekretäri abi Ursula Grau.

Tunnustati Tamsalu Vallavalitsuse tänukirjaga Aime
Tops`i pikaajalise töötamise eest tamsalu Gümnaasiumis.

Kinnitati Tamsalu Gümnaasium hoolekogu järgmises
koosseisus: Kertu Langinen – vallavolikogu esindaja; Anne
Kraubner ja Terje Kaldaru – õpetajate esindajad; Tuuli Lindre,
Leho Valdok, Urmas Tamm, Kaja Hallik ja Gert Uiboaed – lastevanemate esindajad ning Maiko Metsalu – õpilaste esindaja.

Väljastati projektlaagri tegevusluba Porkuni Koolile
ajavahemikuks 2.-9. juuli 2017.

Anti luba Vajangu Põhikooli lasteaiarühma sulgemiseks kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 26. juuni kuni 6.
august 2017.

Anti avaliku ürituse korraldamise luba tsirkuseetenduse „Imede tsirkus“ korraldamiseks 7. juunil 2017 kella 18.00
kuni 20.00 Tamsalu linnas Ääsi mänguväljakul. Ürituse korraldaja on Nikulin Circus OÜ (registrikood 12584398; aadress
Pargi tee 12 Haabneeme alevik Viimsi vald Harju maakond).

Otsustati tunnustada haridusvaldkonna tulemuspreemiaga järgmisi Tamsalu Gümnaasiumi 2016/2017. õppeaastal ainevõistlustel edukalt esinenud õpilasi ja nende
juhendajaid:
1. Õpilased:
Ander Eerits, Mari-Liis Freienthal, Roger Kaegas, Annike
Kaldaru, Liselle Kaldaru, Marii Kivirand, Kirke Konnapere,
Birgit Kristmann, Maret Lande, Marianne Lapin, Tuule Laansoo, Maiko Metsalu, Maarja-Liis Nirgi, Sten-Lenar Nirgi,
Kerstin Nurmsalu, Henri Pugast, Martin Pugast, Anu-Liis
Raudsepp, Eva-Maria Raudsepp, Mia Saar, Aliise-Marie Soll,
Steven Sulg, Geiri Suur, Martin Tamm, Mari-Liis Tšigina,
Elis Viibur, Karl Oskar Vikk, Annika Õunapuu.
2. Õpilaste juhendajaid:
Tiina Hein, Marika Jeeser, Terje Kaldaru, Maarja Nahkur, Elle
Nurmsalu, Maie Nõmmik, Kersti Oolup, Maria Savina, Tiia
Raudsepp, Riho Ringinen, Maire Tamm, Velle Taraste, Anneli
Tell, Hannele Valdok, Mare Viks.
Muud teemad

Kinnitati Tamsalu Vesi AS ja Tamsalu Kalor AS  majandusaasta aruanded.
				
Margit Halop
				
Vallasekretär
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Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste tulemused ainevõistlustel ja –konkurssidel
Olümpiaadid

Konkursid

Üleriigilised
1. Geiri Suur
kirjandus - 10. koht, juhendaja Mare Viks
2. Annika Õunapuu
bioloogia - 11. koht, juhendaja Anneli Tell

Rahvusvaheline konkurss
1. Mari-Liis Tšigina, juhendaja Maire Tamm
Pranglimine rahvusvahelised võistlused - III koht

Maakonnas
1. Annika Õunapuu
bioloogia - I koht, juhendaja Anneli Tell
kirjandus - II koht, juhendaja Mare Viks
eesti keel - III koht, juhendaja Mare Viks
matemaatika - III koht, juhendaja Maria Savina
ühiskonnaõpetus - III koht, juhendaja Maie Nõmmik
2. Annike Kaldaru
eesti keel - I koht, juhendaja Elle Nurmsalu
õpioskused - II koht, juhendaja Maarja Nahkur
matemaatika - III koht, juhendaja Maarja Nahkur
3. Eva-Maria Raudsepp
matemaatika I koht, juhendaja Maarja Nahkur
eesti keel II koht, juhendaja Elle Nurmsalu
4. Liselle Kaldaru
eesti keel III koht, juhendaja Mare Viks
matemaatika III koht, juhendaja Kersti Oolup
5. Geiri Suur, kirjandus - I koht, juhendaja Mare Viks
6. Kerstin Nurmsalu, eesti keel - I koht, juhendaja Mare Viks
7. Roger Kaegas, füüsika - II koht, juhendaja Riho Ringinen
8. Henri Pugast
matemaatika - II koht, juhendaja Marika Jeeser
9. Martin Tamm, loodusteadused - II koht, juhendajad Tiia
Raudsepp, Riho Ringinen, Anneli Tell
10. Marianne Lapin, eesti keel - II koht, juhendaja Mare Viks
11. Eliise Marie Soll
õpioskused - II koht, juhendaja Maarja Nahkur
12. Karl Oskar Vikk
õpioskused - II koht, juhendaja Maarja Nahkur
13. Elis Viibur
õpioskused - II koht, juhendaja Maarja Nahkur
14. Mia Saar
õpioskused - II koht, juhendaja Maarja Nahkur
15. Maarja-Liis Nirgi
eesti keel - III koht, juhendaja Hannele Valdok
16. Tuule Laansoo
eesti keel - III koht, juhendaja Hannele Valdok

Üleriigiline
1. Tuule Laansoo, juhendaja Maie Nõmmik
Õigusteemaliste õpilastööde konkurss - II koht
2. Eva-Maria Raudsepp
juhendajad Maarja Nahkur ja Tiia Raudsepp
Nuti-Mati meistrivõistlused - I koht
Nuti-Mati karikavõistlused - III koht
3. Mari-Liis Tšigina, juhendaja Maire Tamm
Nuti-Mati meistrivõistlused - II koht
Nuti-Mati karikavõistlused - III koht
4. Maiko Metsalu, juhendaja Maire Tamm
Nuti-Mati karikavõistlused - III koht
5. Steven Sulg, juhendaja Terje Kaldaru
Nuti-Mati karikavõistlused - III koht
6. Kirke Konnapere, juhendaja Marika Jeeser
Sõnaloomingu konkurss „Minu Eestile“ - III koht
7. Analiis Veeremaa, juhendaja Hannele Valdok
Äramärgitud töö esseekonkursil “Eesti loost ja lootusest“
8. Marianne Lapin, Eesti Looduse fotovõistlus –
noorte vanuseklassi loomafoto peaauhind
9. FLL finaal - I koht, juhendaja Velle Taraste
Maret Lande, Ander Eerits, Annika Õunapuu,
Birgit Kristmann, Sten-Lenar Nirgi
Anu-Liis Raudsepp, Eva-Maria Raudsepp
10. RoboMiku Lahing ja Võru Tsõõr - I koht,
juhendaja Velle Taraste
Ander Eerits, Annika Õunapuu
Maakonnas
1. Teaduslahing - II koht,
juhendajad Tiia Raudsepp, Riho Ringinen, Anneli Tell
Liselle Kaldaru, Marii Kivirand, Roger Kaegas
2. Nuputa konkurss 7. kl - III koht, juhendaja Maire Tamm
Maarja-Liis Nirgi, Martin Pugast,
Mari-Liis Freienthal
3. Geiri Suur, juhendaja Mare Viks
Liivide etluskonkurss - III koht
4. Annike Kaldaru, juhendaja Tiina Hein
maakondlik võistujoonistamine - III koht,
5. Eva-Maria Raudsepp, juhendaja Maarja Nahkur

Pranglimine - I koht
Mari-Liis Tšigina, juhendaja Maire Tamm
Pranglimine - I koht
6. Nutisport (Põhja-Eesti piirkonda kuulusid Lääne-Viru,
Ida-Viru ja Jõgevamaa)
Steven Sulg - I koht, juhendaja Terje Kaldaru
Mari-Liis Tšigina - I koht, juhendaja Maire Tamm
Maiko Metsalu - I koht, juhendaja Maire Tamm
Eva-Maria Raudsepp - II koht,
juhendajad Maarja Nahkur ja Tiia Raudsepp
Maarja-Liis Nirgi - III koht, juhendaja Maire Tamm
7. Vigurvänt - III koht,
juhendajad Mai Kroonmäe ja Sirje Luik
Emma Lotta Vikk, Sten-Lenar Nirgi
Kärt Maasik, Klen-Markus Susi

Tamsalu Gümnaasiumis toimunud pidulikul vastuvõtul tunnustati kõiki kooli tublisid õpilasi.
Foto: Velle Taraste

Tunnustati haridusvaldkonna stipendiumiga Tamsalu Gümnaasiumi õpilast Annika Õunapuu`d silmapaistvate tulemuste
eest õppetöös. Stipendium anti üle Tamsalu Päevade kontsertaktusel.				
Foto: Aavo Leemets

Tapa Muusika- ja Kunstikool plaanib sügisel avada Tamsalus filiaali

Mõte Tamsalus kooli filiaal avada pole kohalikele ilmselt võõras ning antud lubadus
sai fikseeritud ka ühinemislepingus.
Konkreetsemad ettevalmistused sel suunal algasid umbes kuu aega tagasi, kui Tamsalu huvigrupp sõitis Tapale seda teemat arutama. Tänaseks on töörühm kohtunud juba
mitu korda. Leitud on õpetajad ning oleme üsna kindlad, et kui jagub ka huvilisi lapsi
ja noori, saame filiaali juba selle aasta 1. septembrist tööle.
Selleks ootame teid 20. juunil kell 16:00 Tamsalu kultuurmaja lauluklassi sisseastumiskatsetele.
Katsetel kontrollitakse rütmitaju, muusikalist kuulmist ja mälu ning esitada tuleb enda
valitud laul ilma saateta. Avaldusi saab esitada kohapeal.
Esialgu on erialade valikus viiul, klaver, laul, mitmed puhkpillid, kitarr, basskitarr ja
trummid. Nagu muusikakoolis ikka, käib sinna juurde ka solfeedžo ning vanemates
klassides lisandub muusikalugu.
Viiuli ja klaveri erialale ootame lapsi alates 7. eluaastast. Puhkpilli, trummi, kitarri
ja basskitarri erialale ootame alates 9. eluaastast ning lauluerialale alates 14. aastast.
Kahjuks on esimesel aastal õppima asujate arv piiratud, kuid ajapikku laieneb kindlasti pillide valik ning suureneb õpilaste arv.
Õppimine muusikakoolis on tasuline. Hinnakiri on sama, mis Tapal ja selle leiab kooli
kodulehelt.
Rohkem infot saab telefoni 32 20488 või tapamuusikakool@tapamuusikakool.ee
			

Lisainfo



TAMSALU KULTUURIMAJA LAULUKLASSIS
(3. korrusel) teisipäeval, 20. juunil kell 16.00

SISSEASTUMISKATSED

Ilmar Kald, Tapa Muusika- ja Kunstikooli direktor

Õppetöö algab 1. septembril 2017 Tamsalu kultuurimaja ja Tamsalu gümnaasiumi ruumides.
Kõik muusikaosakonna 1. kl. õpilased asuvad õppima põhiõppe õppesuunal, mille
eest tasub lapsevanem 25€ kuus. Põhiõpe sisaldab 1. aastal 4 tundi nädalas: 2 erialatundi ja 2 solfeedžot, vanematel klassidel lisandub 1 tund muusikalugu.
Peale 3. klassi saab õpilane valida kas jätkab põhiõppe suunal või huviõppe õppesuunal. Huviõppe suunal on õpilasel 1 eriala ja 1 solfeedžo tund nädalas. Kuumaks
lapsevanemale on siin 22€.
Kolmas variant on vabaõppe õppesuund. See on mõeldud neile, kes soovivad õppida
vaid pilli või laulu (mitte solfi). Erialatunnid neile, kes õpivad pilli 1x nädalas maksavad kuus 20€ ja 2x nädalas õppijatele 40€. Sellel õppesuunal eksameid ei toimu ja
kooli lõputunnistust ei saa.
Kui õpilane soovib õppida kahte eriala, tuleb maksta lisapilli eest igakuiselt 5€ juurde.
Teie poolt tasutud õppetasu esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna ning sellelt arvestatakse tulumaks tagasi.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli Tamsalu filiaali
¾
¾

Viiuli ja klaveri erialale alates 7. eluaastast
Puhkpilli, trummi, kitarri erialale 9. eluaastast
¾

Lauluerialale 14. eluaastast

Katsetel kontrollitakse rütmitaju, muusikalist kuulmist ja mälu, esitada tuleb
enda valitud laul ilma saateta
Info: Tamsalu kultuurimajast 3230968, Tapa muusikakooli kodulehelt, tel 3220488
või tapamuusikakool@tapamuusikakool.ee
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Kultuurikalender, juuni 2017
22.06 kell 20.00		
			
			

Tamsalu Valla JAANIPÄEV Porkunis. Rahvalikud mängud ja
esinevad Tamsalu Kultuurimaja rühmad.
Tantsuks mängib ansambel “Vanker”.

30.06-02.07
XVII KOOLINOORTE LAULU- JA TANTSUPIDU TALLINNAS
			
30.06 kell 19.00 Tantsupeo 1. etendus
			
01.07 kell 13.00 Tantsupeo 2. Etendus
			
01.07 kell 15.00 Rahvamuusikapidu
			
01.07 kell 19.00 Tantsupeo 3. Etendus
			
02.07 kell 09.30 Rongkäik
			
02.07 kell 14.00 Laulupidu

		

Juuli, eelinfo

22.07

Heinakuu laat (Tamsalu Kultuurimaja pargis)

		

Tamsalu Gümnaasium palub kõiki vanemaid, kelle laps asub
1. septembril 2017 õppima I klassi, esitada taotlus kooli
kuni 30. juunini tööpäevadel kell 09.00–15.00.
Augustikuus saab kooli registreerida alates 7. kuupäevast.
Taotluse vormi saab täita kooli kantseleis.
Lapse kooli registreerimine
Lapsevanem esitab isikut tõendava dokumendi ja kooli vastuvõtu taotluse.
Lapsevanem esitab lapse sünnitunnistusest, perekonnaseisuasutuses
registreeritud sünnitõendist, passist või ID-kaardist ametlikult kinnitatud
ärakirja või väljavõtte (muul juhul teeb kantseleitöötaja koopia).
x Kui lapsevanem taotleb lapsele õpilaspiletit, siis tuleb esitada lapse foto
(hiljemalt 18. augustiks 2017).
x Juhul, kui lapse perearst ei asu Tamsalu vallas, esitab lapsevanem
ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist.
x Lapsevanema soovil võib esitada lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduse
kaardi, millest kantseleitöötaja teeb koopia lapse tulevase klassijuhataja
jaoks.
x
x

Tamsalu Tantsulaager tuleb taas!
Sellel suvel toimub seitsmes Tantsulaager 5. –
13. august ja lõppeb, nagu varasematel aastatel ikka lõppkontsertiga. Laagri ülesehitus on
samuti sama – hommikud algavad rivistusega,
kus häälestatakse end erinevate keha ja vaimu
virgutavate tegevustega edasiseks päevaks.
Päeval on lastel tantsutrennid ja päeva lõpetab
õhtune tegevus, kus lapsed arendavad koostöövalmidust, võistlusvaimu ja loovust. See
aasta tuleb selle poolest veidi erinev, et tänavu

juhendavad laagrilapsi ainult kohalikud treenerid ja rahvale püütakse tutvustada rohkem
erinevaid tantsustiile.
Selle aasta kontserti iseloomustavad müütilised lood ja rahvajutud. Kes lendavad volbriööl
taevas? Kuidas tekkis Ülemiste järv? Millega
tasusid vanad eestlased Kuradile Krati hinge
eest? Kontsert tuleb väga hariv ja õpetlik ning
kõik, kes on unustanud koolitunni õhkkonna,
saavad mälu värskendada.

Lastekaitsepäev
01. juunil 2017 kell 13.00 korraldas Tamsalu
Vallavalitsus Tamsalu Kultuurimaja ees ja majas Tamsalu valla lastele lastekaitsepäeva.
Üritusel olid külalisteks päästeamet, politsei
ja kaitsejõud. Samuti oli lastele batuut, näomaaling, käsitöötuba, joonistamine, viidi läbi
robootikaringi näidisesitlus, kohal oli ka õhupallimeister.

Kõigile lastele jagati Virumaa Suurköögi abiga kõhukinnitust ning peale üritusi alates oli
kõigil lastel võimalus minna tasuta kinno.
Lastekaitsepäeva üritust toetasid Tamsalu Vallavalitsus, Virumaa Suurköök OÜ, Tamsalu
Noortekeskus, MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus ja palju teised vabatahtlikud.

Paekonverents “25 aastat paesideme
tunnustamist eesti rahvaga”
2. juunil peeti Tamsalu kultuurimajas paekonverentsi “25 aastat paesideme tunnustamisest
eesti rahvaga. Avasõnad ütlesid Tamsalu vallavanem Riho Tell ja mittetulundusühingu
PAIK tegevjuht Aivar Niinemägi.
Räägiti paekivi kasutamise ajaloost ja tulevikuperspektiividest.
Paekonverentsi külastas ja esines ettekandega ka keskkonnaminister Marko Pomerants.

Tamsalu vallast pärit minister on hariduselt
geoloog ja seega paeteemaga igati kursis.
Kultuurimajas on üleval ka temaatiline näitus
“Paeseintest paeeheteni”, mis jääb avatuks
juuli esimese nädalani (autorid Helle Perens,
Elmar Kala, Rein Einasto ja Raili Vinn).
Paeehteid ja paeornamentikaga tooteid saab
ka osta.
Nagu talvel...aga külm ei ole...				

Fragment näituselt “Paeseintest paeeheteni		
		
Fotod : Aavo Leemets
Keskkonnaminister Marko Pomerants
paekonverentsil

Väikestel huvilistel oli võimalik sõjamehe eluga tutvust teha

Fotod : Aavo Leemets
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Tallinnas KUMUs

Viimase täispika koolinädala reedel, 2. juunil sõitsid Tallinnasse 5.-10. klasside õpilased. Sõidu sihtmärgiks oli KUMU, kus
õpilased said osaleda hariduslikes programmides “Kunsti vaatamise ABC” gümnaasiumi õpilastele ja “Haprus on vaprus”
põhikooli lastele. Õpilastele tulid vastu kaks giidi, kes alustuseks tutvustasid natuke üldisemalt kunstimuuseumi ja selle
toimimist ning siis asuti oma programmi kallale.
10. klassi õpilased osalesid külastusprogrammis “Kunsti vaatamise ABC”. Peale lühikest sissejuhatust jagati õpilased viide
gruppi, iga grupp sai ühe konkreetse kunstniku ja tema teose (Johann Köler “Lorelei needmine munkade poolt”, Konrad Mägi “Maastik punase pilvega”, V. Karrus ja R. Treuman
“Sotsialistliku võitluse väljakutse vabariigi traktoristidele”,
Tiit Pääsuke “Poiss viiuliga” ning J. Rešetnikov ja J. Sobolev
slaidfilm “ICSID”), mida tuli hakata analüüsima. Selleks pidid õpilased esmalt üles otsima vastava ruumi teosega ning
seda vaatlema, leidma teose juures olevalt infolehelt vajalikku
teavet. Vajadusel võisid õpilased kasutada oma nutiseadmeid
ja Google’i abi. Oma mulje kunstiteosest tuli vormistada kirjalikult. Seejärel kogunesid grupid kokkulepitud kohta ja siis
külastati järgemööda kõiki vaadeldud teoseid. Iga rühm esitas
oma kokkuvõtte ning teised said samal ajal teha oma töölehele
ka teiste kunstnike loomingu kohta märkmeid. Giid kuulas ja
täiendas vajadusel õpilaste ettekandeid.
Põhikooliõpilased tutvusid ühe omanäolisema eesti kaasaegse
skulptuuri- ja installatsioonikunstniku Anu Põdra loominguga. Tunnijuhi eestvedamisel uuriti, milliseid meeli Anu Põdra
teosed puudutavad ja millistest tunnetest nad meile räägivad.
Õpilased jagati gruppidesse ja erinevatest materjalidest skulp-
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tuuride saalis tuli neil vastata töölehel olevatele küsimustele ja
seejärel proovida ise kehastuda enda väljavalitud skulptuuriks.
Selles saalis eksponeeritud skulptuuride puhul oli eriline see,
et kunstnik ei kasutanud tavapäraseid materjale (kips, pronks),
vaid lõi oma skulptuurid plastikust, nahast, nööridest, villast,
riidest ja muust sarnasest. Õpilased pidid oma rühmale kirjeldama, milliseid tundeid väljavalitud skulptuur neis esile kutsub
ja pidid oma mõtted kirja panema. Giid juhtis tähelepanu sellele, et skulptuuri uurimisel erinevatest vaatepunktidest saame
hoopis teistsuguse nägemuse esialgsega võrreldes. Õpilased
said oma nägemust tutvustada ka teistele ja koos giidiga otsiti
vastust küsimusele, milline sisu peitub materjalis.

Erilise mulje jättis õpilastele saal, kus eksponeeriti Anu Põdra
kogutud vanu kirsasid, aga see polnud tavapärane vaatepilt.
Ta leidis kirsasid päris palju ja kasutas neid hoopis nagu valuvorme. Nende täitmiseks keetis ta ise seebimassi ja hiljem
eemaldas säärise osa. Nende kirsadega olid eesti mehed käinud
aastaringselt - metsavennad, talumehed, oli käidud ka Siberis -

HeaTeoTööpäev 2017
1. juunil võttis Tamsalu Gümnaasiumi 10. klass ja neli 11. klassi õpilast
õpetaja Anne Kraubneri eestvedamisel osa HeaTeoTööpäevast. Päeva
eesmärgiks oli teenida raha ja sellega toetada Keenias asuva sõpruskooli Munganga õpilast tema hariduskulude katmisel.
Hommikul kell 8.30 koguneti koolimaja juurde ning moodustati kaks
gruppi. Esimene grupp läks koos huvijuhi Mai Kroonmäega EPT metsa
discgolfi rada korrastama. Üheskoos käidi läbi kogu rada ning kanti
hoolt selle eest, et seal ei oleks suuri oksi või muud mittevajalikku. Teine grupp läks koos õpetaja Anne Kraubneriga Tamsalu linnas asuvaid
pinke ja lillepotte üle värvima. Pingid said halli värvikatte ja lillepotid
pintseldati üle õliga.
Tööpäeva lõpus ühendasid mõlemad grupid jõud, et käia läbi veel
viimane lõik discgolfi rajast ning seejärel suunduti Tamsalu Spordihoonesse. Seal aitasid poisid lahti ühendada ja välja viia mullivanni.
Spordihoone premeeris töölisi suure šokolaadiga ning sellega loeti pikk
tööpäev lõppenuks.
HeaTeoTööpäev möödus hoolimata muutlikest ilmaoludest väga töökalt
ja lõbusalt. Koos teeniti kokku 220 eurot, mille Tamsalu Vallavalitsus
annetas Tarkusefondile. 10. klass on neile antud võimaluse eest väga
tänulik ja loodab ka järgmisel aastal HeaTeoTööpäevast osa võtta.
					
					
Tuule Laansoo

HeaTeoTööpäevast osavõtjad
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sinna oli kihiti talletunud ajalugu ja nüüd oli see kortsuline sisu
paljastunud vaatajate silme ees.

Peale skulptuurinäituse külastust said õpilased ka ise skulptuuri tegemist proovida.
Selleks oli valitud käest skulptuuri tegemine, mille korral kinnas täideti erinevate materjalidega (liiv, saepuru, muld) ja viimistleti väga omanäoliseks. Mõned õpilased läksid nii hoogu,
et tegid lausa kaks kätt, üks jäi muuseumile eksponeerimiseks
ja teise said koju kaasa.
Enne kojusõitu jõuti põgusalt tutvuda ka Jüri Okase maakunstiga, mis oli aluseks ka tema graafilisele loomingule. Vahetult
enne kojusõitu jalutati läbi Eesti Kunstiakadeemia moedisaini
tudengite üdini punaselt näituselt “PULSS”.
Õpilastele selline KUMU külastus meeldis: nad said näha teoseid originaalsuuruses, erinevaid kunstivorme ja ka ise kunsti
luua.
Maie Telje ja Tiina Heina muljed pani kirja Velle Taraste

Ôuesõppepäevad Leedus
Tegelikult oli meil sel aastal plaan oma õuesõppepäev Venemaal veeta, kahjuks aga ei tahtnud meie rahakotid sugugi selle plaaniga nõustuda. Eelmisel aastal oli Lätimaa
päike meie jaoks ikkagi liiga külm, seega otsustasime võtta suuna veel rohkem lõunapoole – Leedusse.
Leedusse sõit kulges rahulikult, peaks isegi ütlema, et ega
väga seda bussisõitu ei mäletagi, see sai sujuvalt maha
magatud. Tee peal tegime ühe peatuse Apelsini kaubanduskeskuses, aga muidu sõitsime täitsa vahepeatusteta.
Kohale jõudnud, näidati meile kaugelt hotelli ja sellega
asi piirdus.
Olime juba valmis hotelli avastama minema (loe: nutitelefone laadima), aga kahjuks polnud giid meiega samal
lainel ja nii me siis läksime hoopis merevaigumuuseumisse (mis oli tegelikult huvitavam, kui toas pistikupesasid
otsida).
Giid rääkis hästi huvitavaid lugusid ja nii olimegi üsna kiiresti unustanud mure oma tühjade nutitelefonide pärast ja
üsna pea olime süvenenud huvitavatesse merevaigutükkidesse, samuti köitis meid hoone imeilus arhitektuur (ilus
arhitektuur oli kasulik ilusate piltide tegemisel). Pildid
tehtud, merevaik nähtud, läksime hotelli ja seekord juba
ka hotelli sisse. Jõudsime teha hotellis kiired avastusringid ja vaadata üle naabrid ning seejärel läksime tutvuma
Palanga imelise muuli ja peatänavaga.
Te oleksite pidanud nägema nende kalameeste nägusid,
kui me kilgates muulile pilte tegema kihutasime. Ei tasu
vist tapvat pilku mainidagi... Edasi läksime peatänavale,
kus saime lõpuks ometi oma rahakotte kergendada - terve
tänav oli täis pisikesi putkasid ja üksteise võidu hüüdvaid
müüjaid. Hotelli tagasi minek oli kindlasti kolm korda pikem kui hotellist tulek. (Või oli asi peatänavalt ostetud
heast-paremast täis pargitud kõhtudes?). Hotelli me igatahes jõudsime ja sellega meie esimene päev ka lõppes.
Teine päev algas jällegi bussisõiduga, seekord sõitsime
Nidasse päikesekella ja liivaluiteid imetlema. Teise päeva +26° C ja liivaluited tekitasid kohe mõnusa sooja maa

tunde, lisaks tekitas seda ka veidi hiljem delfinaariumis
delfiinide ja merilõvide etendus, mis oli kohutavalt äge.
Uskumatu, mida kõike on võimalik loomadele õpetada!
Edasi viis meid tee kormoranide pesapaikade juurde, kus
oli jälle giid see, kes suutis üllatada oma imelise teadmiste
pagasiga.
Teise päeva viimane sihtpunkt oli Nõidade mägi. Nii palju
rõõmu ja vaimustust lihtsatest puukujudest! Muidugi ei
puudunud šoppamine. Saime raha laristada kaks või kolm
korda suuremas kaubanduskeskuses kui on meie Ülemiste
keskus. Ôhtul käisime veel peatänaval, et üleliigsed mündid leiaksid tee müügiputkadesse ja kõht saaks täis Leedu
moodi.
Kolmandal päeval tuli hotelliga hüvasti jätta. Lahkudes
oli paljudel nukker meeleolu, sest hotellist lahkumine tähendab üsna pea saabuvat reisi lõppu. Ônneks ei püsinud
nukker meeleolu kaua ja varsti olime jälle rõõmsameelsed
ning ootasime pikisilmi, millal saame oma liigse energia
välja elada.
Peagi olimegi jõudnud sihtkohta - Ristimäele. Üritasime
paista intelligentsemad ja püüdsime pindala kaudu arvutada, mitu risti mäel on. Üsna kiiresti olime kaotanud
järje segavate faktorite tõttu, milleks olid ristid. Iga rist
oli isemoodi: üks heegeldatud, teine kivist, kolmas puust,
neljas kõrtest. Oli väga huvitav näha, kui loominguliselt
olid inimesed risti tekitamisse suhtunud. Ristimäe parklas
sai ka viimaseid oste teostada, nii langesid minugi mündid
suveniiride ohvriks.
Edasi kulges kojusõit läbi ilusa Riia linna, kus saime
meelde tuletada eelmise aasta õppekäiku. Väike peatus
taas Apelsini kaubanduskeskuses, kus saime veidi aega ka
WiFi mõnusid nautida. Varsti olimegi Tamsalus.
Meil olid väga väga ägedad õuesõppepäevad. Täname
õpetaja Anne Kraubnerit, Valentina Viilverit ja sekretär
Hedvi Väizaneni.
		
Geiri Suur, 9.b klass

Merevaigumuuseum
Lillepotte värvimas

Merevaigumuuseumis nähtut jäädvustamas

Fotod: Geiri Suur

JUUNI 2017

TAMSALU AJALEHT

Kunstipäev Tamsalu vanas rongijaamas
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Projekt „Tere, Kevad!“

Tamsalu koolipere käis 2. juunil iga-aastase kunstipäeva raames vana rongijaama kaunistamas.
Auväärse jaamahoone vana ja väsinud väljanägemine sai hoopis lõbusama ilme.
Idee tekkis seoses saabuva vabariigi sünnipäevaga, mille raames avatakse jaamahoone kõrval
Eesti esindustammik. Kogu üritust finantseeris
uus jaamaomanik Rainer Freienthal, kes varustas
tegijaid sobiva suurusega aknaplaatidega, hankis
värvid ja pintslid ning muu tööks vajaliku.
Õuesõppe päeval osalesid Tamsalu Gümnaasiumi
1.-5. klasside õpilased koos õpetajatega. Aknaruutude kujundamisel lasti fantaasial vabalt lennata, tulemus on värvikas ja mitmekesine. Veel
samal õhtul paigaldati kunstitööd oma kohtadele,
kus Tamsalu rahvas ja linna külastajad saavad
noorte loometöid nautimas käia.
Tänud kõigile osalejatele toreda päeva eest!
Tekst ja foto: Signe Piirsalu

Tamsalu Gümnaasiumi 4.a klass osales juba teist aastat järjest populaarses projektis „Tere, Kevad!“, millest võttis osa kokku 7194
õpilast ja 427 lasteaiarühma. Projekti eesmärgiks on kindlaks teha
kevade saabumise ajaline erinevus Eestis. Meie lisaeesmärgiks oli
õppida rohkem tundma Eesti loodust.
Loodusvaatluste käigus uurisid õpilased kevade saabumisest ja
muutustest märku andvaid kevadekuulutajaid- kevadel õitsevaid
taimi, rändlindude saabumist ning esimestena ilmuvaid liblikaid.
Vaatluste tulemused pandi kirja nende ilmumise aja järgi ning
edastati „Tere, Kevad!“ kodulehele.
Kevadet otsimas käisid kõik meie klassi õpilased ning tore oli jälgida, kui suure õhinaga oma tulemustest teada anti. Projekti lõppedes tunnustati igat osalejat tänukirja ja temaatilise kleepsuga.
				

Maiu Talja, 4.a klassi õpetaja

Õiglase kaubanduse päev Tamsalu Gümnaasiumis
11. mail tähistasime õiglase kaubanduse päeva. Klassid lahendasid õiglase kaubanduse teemalisi viktoriine ja vaatasid
erinevaid videoid. Iga klass koostas plakati teemal „Õiglane
kaubandus ja mina“ ning algklassid joonistasid antud teemal.
Õiglase kaubanduse kohvikust sai osta erinevaid suupisteid,

				

mille valmistamiseks oli kasutatud õiglase kaubanduse märgistusega šokolaadi, banaane ja suhkrut.
Päev ja selleks valmistumine pani mõtlema, kuidas ja mida
tarbida, et olla vastutustundlik tarbija.
				
Anne Kraubner

Pilte õiglase kaubanduse päevast

Sõpruskooli päev

23. mail oli kooliperel külas Olle Kaidro.
Olle töötas kuus kuud MTÜ Mondo vabatahtlikuna Keenias ja Ugandas. Teda
kuulates saime teada nende riikide kultuurist, majandusest, haridusest, kommetest ja üldse elust-olust. Olle viibis ka
meie Keenia sõpruskoolis – Munganga
keskkoolis ning jagas meiega kogemusi
koolielust ja sealsetest õpilastest.
Lastekaitsepäeval, 1. juunil on meil kavas järjekordne HeaTeoTööpäev, millega toetame Tarkusefondi kaudu oma
sõpruskooli õpilaste haridusteed.
		

Anne Kraubner

		

Tamsalu
Gümnaasiumi
4.a klassist

Fotod: Mai Kroonmäe

Loodusainete päev
Mazsalaca koolis

Olle Kaidro rääkimas oma tööst vabatahtlikuna.
Foto: Mai Kroonmäe

3. mail käisime Lätis sõpruskoolis loodusainete päeval. Mis mõtteid see meis tekitas? Korjasime muljed
kokku.
* Meid võeti nii soojalt vastu!
* Alguses jagati kommi. Arvasime, et see on väike
saabumiskingitus, aga kommi abil leidsime endale
kogu päevaks lätlasest paarilise.
* Hea võimalus panna proovile oma inglise keel.
* Bioloogia töötoas uurisime okaspuude liike ja
samblikke, keemiaklassis tegime katseid.

* Sel aastal oli veel huvitavam kui eelmisel korral.
* Sain endale uue sõbranna. Ta rääkis palju huvitavat
oma koolist.
* Sain üllatavalt palju teada Läti kultuurist.
* Väga tore viis, kuidas õppimise kaudu teise riigi
õpilastega tutvuda.
* Teguderohke ja põnev päev!
* Loodan, et saame veel kunagi sellise võimaluse.
Tamsalu Gümnaasiumi 10. klass

Tallinna Ülikooli õppeaine ELU kursuse “kaasav ELU” raames valmisid õppetööd
toetavad vahendid hooldusõppe õpilastele
3. juunil 2017.a. kell 10.40 tutvustati Porkuni koolis (Ilumäe
tee 6, Porkuni küla, Tamsalu vald 46001, Lääne-Virumaa ) Tallinna Ülikooli õppeaine ELU, kursuse “kaasav ELU” raames
väljatöötatud lahendustega tunnetusseina liitpuudega lastele.
Sellel õppeaastal lisandus Tallinna Ülikooli õppekavadesse
uus õppeaine ELU (erialasid lõimiv uuendus), milles erinevate
erialade üliõpilased, koostöös juhendajatega, koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks. ELU raames on võimalik
läbi viia kursuseid, mis lisaks teoreetilistele teadmistele annavad üliõpilastele võimaluse oma ideid praktikas realiseerida.
Kevadsemestril 2017 toimunud kursuse “kaasav ELU” ülesandeks oli luua meeli stimuleerivaid vahendeid hooldusõppel
õppivatele lastele.
Hooldusõppel õpivad raske ja sügava vaimupuudega (Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava, lisa 3, 2010) ja liitpuudega
õpilased. 2010. aastal võeti Eestis esmakordselt vastu hooldusõppe õppekava Põhikooli Lihtsustatud riikliku õppekava lisana, kuid praktikas on neile õpilastele õpet antud praeguseks üle
15 aasta. Eestis õpib hooldusõppel umbes 260 last.
Üliõpilaste poolt loodud vahendite koostamisel arvestati: et
kognitiivsete oskuste arendamine on tihedas seoses motoorika,
sotsiaalsete, igapäevaoskuste ja kommunikatiivsete oskuste

arendamisega; arvestati õpilaste tunnetusprotsessist tulenevaid erisusi (nt aistinguärritajate eristamisel); motoorika kohmakusega - kinnitused peavad olema kasutatavad puudulikku
peenmotoorikat arvestades; õppevahend ei tohiks süvendada
õpilasel mittesoovitavat käitumist; õppevahend peab olema
universaalne, samas võimaldades kohandamist vastavalt individuaalsele erivajadusele; et vahend oleks töökindel ja puhastatav.
Kursuse tulemusena valmisid seinal paiknevad vahendid, mis
moodustavad ühtse komplekti. Lisaks loodi äppid, mille kaudu
on võimalik õpilastel õppida tundma koduloomi.
Äppe (võimalik vaadata/ kasutada siin :http://LearningApps.
org/display?v=pkm3d5c4t17) on võimalik kasutada nii hooldusõppe õpilastel kui ka väikelastel. Äppides kasutati piltkommunikatsiooni sümboleid (PCS -Picture Communication
Symbols) ja samuti on seinal paiknevate vahendite kujundus
saanud inspiratsiooni PCS sümbolitest.
Loodud õppetööd toetavad vahendid anti üle Porkuni Koolile,
et sealsed õpilased ja õpetajad neid edaspidi õppetöös kasutaksid.
Kursusel osalesid TLÜ üliõpilased: Riin Fingling, Tuuli Lindre, Mai-Triin Viirsalu, Kerttu Taggo, Laura Kerttu Reintam,

Marin Verlin, Karina Toome ja Katarina Kimsen (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla
Kursuse jooksul olid meile abiks mitmed toetajad, keda soovime tänada :
Eha Mölls, Kairi Kohberg, Raiko Lohk, Marita Lumi, Janek
Kimsen, Hanna-Maria Põldmaa ning OÜ Rinaldo Interior ja
Porkuni Kooli töötajad

Tunnetusseina tutvustamine				
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Tulevikutalent 2017

6. juunil 2017 oli kutsutud Maxima „Tulevikutalent 2017“ tunnustamise üritusele
Tallinna Energia Avastuskeskusesse 12 aktiivset noort. Nende hulgas oli noorim
Tamsalu Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Eva-Maria Raudsepp.

Foto: Velle Taraste

Tulevikutalendi konkursil tunnustatakse noori neljas valdkonnas: teadus-, spordi-, ettevõtlikkus- ja kultuuritalent. Sellel aastal oli kandideerimisdokumendid esitanud 313
õpilast. Oma ala ekspertidest koosnev žürii valis igas kategoorias stipendiaadid.
Lähemalt saab konkursi tingimustega tutvuda veebilehel http://www.tulevikutalent.ee/
Soovituskiri Tulevikutalent 2017 teaduspreemia taotlejale (esitatud Tamsalu Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Maire Tamm’e poolt)
Eva-Maria Raudsepp õpib Tamsalu Gümnaasiumi 5. klassis. Ta on väga töökas, mitmekülgselt andekas ja kohusetundlik tüdruk, kellel jätkub tahtmist ja aega tegeleda mitmete
asjadega ja teha seda kõike parimal võimalikul moel, olles samas rõõmsameelne ja sõbralik kaaslane.
Eva-Maria laulab ja mängib rahvapilliansamblis kannelt, eesmärgiks pääs suvisele koolinoorte peole. Ta tegeleb spordiga, olles konkurentsis nii kerge- kui raskejõustikuvõistlustel (maadlus, sumo kahekordne Euroopa Meister vanusklaasides U12 ja U14).
Eriti tubli on Eva-Maria aga tarkuste kogumises ja nende kasutama õppimises. Koolihinded on tal „väga head“, käitumine ja hoolsus väärivad hinnangut “eeskujulik“. Tahtmist ja silmade sära jätkub ka täiendavaks enesearendamiseks, mille tulemuseks tublid
tulemused teadmisi ja nutikust nõudvatel ainevõistlustel. Tänavuse olümpiaadihooaja
piirkonnavoorus Lääne-Virumaal saavutas ta I koha matemaatikasja II eesti keeles.
Eriti tähelepanuväärsed on Eva-Maria tulemused reaalvaldkonnas. Internetipõhisel kolme-etapilisel pranglimise (kiirpeastarvutamise) võistlusel oli ta parim Lääne-Viru oskajate (4.-6. kl) vanuserühmas ja saavutas vabariiklikus finaalis Kilingi-Nõmmel 13. koha
(osales 5427 oskajat). Veelgi edukam oli ta aga nutimatemaatika võistlustel, kus ta piirkonnas (Lääne-Viru, Ida-Viru ja Jõgevamaa) tuli 4.-5. kl arvestuses II kohale, vabariiklikel meistrivõistlustel tegi aga ülitugeva esituse ja tuli Eesti meistriks. Eva-Maria panus
oli väga oluline ka selles, et Nuti-Mati matemaatika vabariiklikel karikavõistlustel saavutas Tamsalu Gümnaasiumi võistkond keskmise suurusega koolide seas III koha. Tulemuslikult ja suure huviga tegeleb Eva-Maria veel robootikaga. Tamsalu Gümnaasiumi
esindus, millesse ta kuulub, on teeninud auhindu mitmetelt vabariiklikelt võistlustelt.
Kõik loetletu eeldab küll andekust, kuid kindlasti ka sihikindlat tööd enese arendamisel
ja soovi püstitatud eesmärke saavutada, olla täna parem kui eile ja homme parem kui
täna. Eva-Marial piisab nii huvi, töökust kui ka eesmärgikindlust, saavutatu ei muuda
teda ninatargaks ega tekita kõrgendatud enesehinnangut. On tore, et tüdruku mitmekülgset enesearenduslikku tegevust toetab tema üksmeelne pere. Ema, isa ja vanavanemad
teevad omalt poolt palju, et Eva-Maria ja tema noorema õe silmaringi avardada, avastamisrõõme pakkuda, huvisid äratada ja võimeid arendada. Oleks palju abi, kui neid saaks
selles eeskuju pakkuvas tegevuses aidata ka Maxima oma tänuväärse ettevõtmise kaudu
tulevikutalentide märkamisel ja toetamisel.
Väike teadustalent Eva-Maria Raudsepp vajab ja väärib teadustalendi stipendiumi.
							

Öökullide öö lasteaias

Et teada saada, mis toimub öösiti lasteaias, tegi õpetaja Aira
ettepaneku oma Öökulli rühmale see järele uurida. Aira juba
teadis, sest eelmised kaks lendu Öökulle olid samuti lasteaias
ööbinud. Ettepanek võeti laste (ja ka vanemate) poolt rõõmu ja
põnevusega vastu ning kaks nädalat enne lõpupidu tulid lapsed
kaisukate ja suuremate kottidega lasteaeda.
Pärast õhtuoodet valmistasid lapsed toorsalati ja meisterdasid
emadele pühapäevaseks pidupäevaks kaardid. Edasi mindi
metsarajale matkama ja kevadlilli korjama. Ülasekimbud vette
pandud, tõi õpetaja abi Leili köögist soojad viinerid, sest värskes õhus olid kõhud tühjaks läinud. Omavalmistatud toorsalat
ja viinerid kadusid kõhtu suurel kiirusel.
Nüüd ootas ees salakirjadega orienteerumismäng, mille läbiviimine oli laste palvel usaldatud tädi Viiule. Mäng algas saalis,
kus lepiti kokku reeglid: kõik hoiavad nöörist kinni, rühm liigub koos ja kedagi maha ei jäeta, leitud kirjade ümbrikut hoiab
kõige noorem, see oli Deliise. Läbida tuli 8 punkti lasteaia erinevates ruumides. Esmalt tuligi peidetud kirjad üles otsida ja
salavõtme abil läbi lugeda ning seejärel ülesanne täita: mängida mängu ,,Kevadlilled’’, arvata mõistatusi, tantsida Tibu
rühmas ,,Tibutantsu’’ ja laulda Mõmmi rühmas ,,Karumõmmi
unelaulu’’. Võimlas olid tulised teatevõistlused kaptenite Aira
ja Leili võistkondade vahel. Mäng lõppes viktoriiniga oma
rühmas, kus õige väite puhul pidi plaksutama ja vale vastuse
puhul kükitama. Igal juhul veendusime veelkord, et Öökullid

Maire Tamm

JUUNI 2017

Lehekuised tegemised Sääse lasteaias

Lasteaia ümbrus on muutunud roheliseks ja lilled
õitsevad. Kuldnokad on rajanud pesakastidesse kodud ja vilistavad lõbusalt. Lasteaed ise on
muutuste ja ootuste tuules.
Suvele vastu minnes oleme palju pingutanud ja
lastele rõõmu pakkuvaid tegevusi korraldanud.
Kuu algul käisid kolm vanemat rühma Rakvere
teatris „Saabastega kassi“ vaatamas. Lapsed olid
etendusest vaimustuses.
Emasid austasime perepeoga, mida juhtis tädi Viivi kehastatud „Kevad“. Lapsed mängisid muusikali „Kuidas Lepatriinud oma täpid ära kaotasid“,
laulsid, tantsisid, mängisid pilli ja lugesid luuletusi. Peo lõpus oli ka üllatus: saali tulid Tamsalu
Gümnaasiumi neljanda klassi õpilased oma näidendiga. Väikestel lastel oli huvitav vaadata, kuidas suuremad mängivad, ja see tuli neil kenasti
välja. Aitäh selle eest!
Lehekuusse mahtus ka taimelaat. Õpetajad panid
koos lastega seemned mulda, kastsid ja pikeerisid tärganud võsusid. Nii kasvasid kenad taimed
– mõned isegi liiga pikaks, sest soe ilm ei tahtnud
kuidagi kohale jõuda ja sellepärast ei saanud neid
õrnukesi välja viia. Kui aga lõpuks õige aeg kätte jõudis, sai taimed kõik kenasti maha müüdud.
Ostjad tulid kohale Tamsalu linnastki. Teenitud
raha eest saavad rühmad endale midagi meelepärast lubada.
KIK-i projekti raames käisid Mesimummude ja
Lepatriinude rühma lapsed tuhande lauka maal
ehk siis rabamatkal. Lapsed olid retkejuhtide hinnangul tublid ning said näha hoopis teistsugust
maastikku kui igapäev meie ümber on. Loomulikult ei puudunud ka piknik.
Sellega sai läbi meie kirjutatud projekt „Vesi on
meie elu allikas. Tutvumine mere, järve ja raba
elustikuga vabas looduses“. Lapsed said käia Altjal, Äntu järvede ümber ja Viru rabas.
Lasteaial oli 27. mail 43. sünnipäev. Seda tähis-

Kloostriõuel

tatakse traditsiooniliselt väljasõiduga mere äärde.
Kuna meil olid projektis meri, järv ja raba ning
õppeaasta üheks eesmärgiks vee omadustega tutvumine, siis otsustasime sel aastal vaadata, kuidas näevad välja allikas ja kosk.
Sõitsime Kuremäele ja vaatasime seal allikat.
Allikas oli pandud jooksma torust, mis tekitas
muidugi väikese pettumuse, aga see oli ikkagi
püha vesi. Maitsesime seda terviseks. Jalutasime kloostriaias ja nautisime sealset lilleilu ning
nunnade töökust. Ilma selleta seda ilu ju lihtsalt
poleks! Kuna ilm oli ilus, laotasime parkla juures
tekid murule ja lasime kaasa võetud võileibadel
hea maitsta. Meie hõigete ja jooksmise peale ütles kohalik tädike, et andku jumal meile tervist,
sest temal pea juba valutab. Meie arvates olid
lapsed üsna tublid ja rahulikud. Aga siinkohal
sooviks ikkagi kõigile pedagoogidele tervist ja
vastupidavust!
Kuremäelt siirdusime Valaste joa juurde. Lapsed
said vaadata, kui kõrgelt vesi langeb ja imetleda
kaunist merevaadet. Sõitsimegi piki mereäärt –
nii et kaunis merepilt oli kogu aeg silme ees.
Edasi kulges meie teekond Purtse linnusesse, kus
ootasid ees sõbralik perenaine ja peremees. Lapsed said ronida mööda vanaaegseid treppe, näha
pakse müüre, istuda massiivsetel pinkidel ning
kuulata just väikestele inimestele mõeldud juttu.
Lastekaitsepäeval külastas lapsi Pipi. Ta mängis
ja tantsis nendega. Oli meeleolukas päev. Koolieelikud, kes suvel veel lasteaias käivad, jalutasid
pärast Pipi ettevõtmist kultuurimaja juurde, et
osaleda seal korraldataval üritusel. Ilm oli küll
vihmane, aga juhtus nõnda, et laste kohal paistis
päike ja eemal sadas.
Päikselist suve koos mõne mõnusa vihmasabinaga teilegi!
Lia Klaas, Sääse lasteaia direktor

								

teavad koolielust kõike ja andsid ainult õigeid vastuseid.
Jälle olid kõhud tühjemaks läinud ja mängule järgnes suur
pannkookide söömine - see oli üllatus kokatädidelt! Pannkoogilaar oli nii suur, et jätkus veel hommikusöögikski.

Kui Öökulli rühma tüdrukud valmistusid diskoks, mängisid
poisid teises toas autodega.
Foto: Viiu Uudam
Õhtu oodatumaks sündmuseks kujunes pidžaamadisko muusikasaalis. Diskoks valmistuti põhjalikult, sest tüdrukutel olid
kaasas muljetavaldavalt mahukad meigikotid. Kuna piigadel
võttis korralik meikimine aega, mängisid poisid seni oma

Foto: Viivi Siimus

mänguautodega. Tüdrukud lasid oma patsidki valla ja poistel
said pähe lakiga turriaetud tukad. Disko oli selle päeva nael!
Ja oligi aeg hambad pesta ja oma tuttavasse voodisse pugeda, sest külla oli tuli Une Alma. Tema jutustatud unejutt oli
Öökullidest ja Krõllimaja elust. Mõned pisarad silmanurgast
pühitud, uinusid viimaks tublid Öökullid.
Kuigi öö jäi pisut lühikeseks, tõusid esimesed ärkajad juba kell
kaheksa. Pärast hommikusööki järeletulnud emmedele-issidele oli nii palju muljetada. Öökullid:
* Tore, et saime teha kõike koos ja ise, vanemad oleksid
kõik ära rikkunud.
* Mäng ja kirjade otsimine oli nii põnev!
* Aira tegi poistele ägedad soengud.
* Saime meikida!
* Disko muusikahitid olid ,,Kaugel külas’’ ja ,,Tähti täis
on öö’’.
* Nii äge oli lasteaias hambaid pesta!
* Saime sõbraga voodid vahetada.
* Une Alma luges ilusat juttu ja andis katsuda julgusekivi,
et me ei kardaks öösel.
* Nii head toidud olid!
Ilusat suve ja mõnusat puhkust Krõlli lasteaia lastele ja vanematele!
		
Öökulli laste mõtted panid kirja
		
Viiu Uudam ja Aira Eding

JUUNI 2017
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Tarkade turniiri küsimused

Vastused

1.Vanasti pidi pruut ämmale näitama, et ta oskab teha seitset
vajalikku tööd: odraleiba küpsetada, sukakanda kududa, lapse
tagumikku kasida, kotikangast kududa, ahjuluuda köita, takulõnga kedrata ja ... Milline oli seitsmes töö, mida naine pidi
oskama?
2. Milline taim kannab rahvapärast nimetus “SEA ÕIS”?
3. Vanadel eestlastel oli kasutusel valem: 1 veis = 1,5 hobust
= 2 mullikat = 5 vasikat = 10 lammast. Mida selle valemiga
arvutati?
4. Eesti vanarahvas pidas kõige paremaks ajaks lapse sündimiseks aprilli ja oktoobrit. Halvimaks kuuks peeti lapse sündimiseks aga millist kuud?
5. Millise seene rahvapärased nimed on mudaorikas ja oliivipiimik?
6. Millise puu rahvapärane nimi on lember?
7. Millise taime rahvapärane nimi on sassaparilla?
8.Millise linnu rahvapärased nimed on ööbiku sulane ja solgiööbik?
9. Kes on see Tamsalu vallas Järvajõe külas 15. aprillil 1791.
aastal sündinud klaverimeister ja Toomgildi oldermann, lossifoogtikohtu vanem, kes sündis mölder Niklase ja viimase
eestlannast abikaasa Gertrude Koppelsohni pojana. 1856–1857
rajati tema initsiatiivil ja suurel määral ka tema raha eest Tallinnasse ühendustee mida tuntakse Falgi tee nime all, samuti
korrastati ja ääristati puudega Toompuiestee ning rajati Kaarli
puiestee.
Tema eestvõttel rajati Tallinnasse ka uus eesti kogudus –
Kaarli kogudus koos Kaarli hädaabi kirikuga ja hilisem
uhke Kaarli kirik rajati tema maale ja tema vahenditest
10. Mis hoonega on tegu? Asukoht ja otstarve.

1. Lamba kaela niita
2. Harilik võilill
3. Sõnniku kogust
4. Veebruari
Veebruaris sündinud lapsi arvasid vanad eestlased olevat
poole aruga.
5. Tõmmuriisikas
6. Paju
7. Hanevits
8. Laulurästas
9. Hans Heinrich Falck.
H. H. Falcki rajatud on ka Falgi park (Lastepark).
H. H. Falck toetas ka mitme andeka eestlasest noore õpinguid. Tuntuim neist oli keisrite ihuarst Philipp Karell.
1818. aastal alustatud väike klaveri töökoda muutus peagi
suureks vabrikuks. Johann Köler nimetas ühes järelhüüdes
teda “Tallinna esimeseks eestlaseks” ja meil jääb üle vaid
selle tiitliga nõusse jääda, eriti kui kõnnime Tallinnas mööda
tema rajatud teid, tänavaid ja parke või imetleme uhket Kaarli kirikut.
10. Kuie kool asus (algselt Kuie vallas) Tamsalu vallas.
Koolihoone ehitati arvatavasti 1877. Hoone toodi üle vabaõhumuuseumisse ja taaspüstitati Rocca al Mare kooli rajajate
kaasabil ning avati pidulikult 1. septembril 2000. Sellest ajast
jagab siin tarkust vabaõhumuuseumi Kuie koolituskeskus.
Kuie mõisahärra eestvõttel 1842 Vajangule ehitatud rehealusega koolimaja oli üks esimesi koolihooneid Järvamaal.
11. Kuno Areng. Alates 1962. aastast on Kuno Areng Muusikaakadeemia õppejõud, professor aastast 1983. Ta on olnud paljude tunnustatud kooride dirigent, sh RAM (nüüdne
Eesti Rahvusmeeskoor) ja Tallinna Kammerkoor, ning alates
1965. aastast üks laulupidude üldjuhte.
12. Sest rahvas rajas kiriku loata külamaadele kalmistu.
13. Hara lahte
14. Ebapärlikarp
15. Soolikaoja
16. Ambla
17. 19
18. 9-12 Einmanni (Korps) rüütlimõis
Järvajõe (Jerwajöggi) rüütlimõis
Kuie (Kui) rüütlimõis
Porkuni (Schloß Borkholm) rüütlimõis
Põdrangu (Pöddrang) rüütlimõis
Tamsalu (Tamsal) rüütlimõis
Türje (Türjel) Võhmuta kõrvalmõis
Uudeküla (Udenküll) rüütlimõis
Võhmuta (Wechmuth) rüütlimõis
http://www.mois.ee/vallad/lviru.shtml Eesti mõisad portaal.
Lisaks tuvastasime mälumängu käigus mõisade portaalist
puuduvad mõisad: Sääse karjamõis, Vistla mõis, Kullenga
mõis.
19. 26 minutit
20. 13 %
Eesti järved katavad Eesti territooriumist 4,6 %. Järvede arv
on eri andmetel umbes 1100–1500 järve. Nende kogupindala
on üle 2000 km². Sellest umbes kolmveerand langeb Peipsi
järve (suuruselt 5. järv Euroopas) Eesti-osa arvele ja 13%
moodustab Võrtsjärv.
21. Käo muna on sama väike kui värvuliste munad
22. Üle tonni
23. Mudakonn
24. Ida-Virumaal Kuremäe lähedal
25. Tähtkuju Suur Vanker
26. Narva jõe vees
Mõõk oli karastatud: Viru mere vees; Peipsi järve vees;
Võrtsujärve vees; Neitsi vees Ema lättest; Koiva jõe vees;
Võhandu jõe vees; vihmavees
27. Emumägi
28. Umbes 72 kilomeetrit
29. 9-meetriseks
30. Metsis
31. Tumeda karvaga soobel
32. Öö Granadas
33. Ainult meeskoorid. 30. juunil kuni 2. juulil 1869. aastal
Tartus osalesid meekoorid (822 lauljat) ja puhkpilliorkestrid
(56 mängijat neljas orkestris). Fakt, et esimesel üldlaulupeol
naised ei osalenudki, oli rahva meelest vist ära kustunud,
kuid Sabine Burgeri fotoraamatus eestlaste laulmiskommetest “Laulan laevatäie” (2016) võtab teema üles kirjanik
Kristiina Ehin, kes jutustab loo naistest, kes tahtsid minna
esimesele laulupeole, kuid keda sinna ei lubatud.
34. Shakespeare’i näidendile “Suveöö unenägu”

11. Kes on see 23. juulil 1929 Virumaal sündinud meiekandi
mees, kes lõpetas 1952. aastal Suhhumi muusikakooli klaveri
erialal, 1959. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhina Gustav Ernesaksa klassis ning 1965. aastal Leningradi
Konservatooriumi aspirantuuri. jpt.
On Eesti NSV rahvakunstnik ja Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler?
12. Miks nimetasid Ambla kirikuõpetajad Uudeküla jumalavallatuks külaks?
13. Kõik me teame, et Valgejõgi saab alguse Porkuni järvest aga

Parim noorsportlane 2017.a

millisesse veekokku suubub Valgejõgi jõgi?
14. 1993 aastal määrati ühe isendi vanuseks 134 aastat. See
võib olla selle loomariigi vanuserekord kogu maailmas ning on
Eesti loomade vanuserekord. ( Hiljuti siiski mainiti Rootsis leitud 240 aastast isendit) Samas ähvardab neid looduskaitsealuseid loomi väljasuremine nii meil kui mujal väikese iibe tõttu.
Millised loomad? Elavad ka Lääne-Virumaal.
15. Rakvere linna all on palju allikaid. Millist nime kannab veekogu, kuhu enamiku allikate vesi suubub?
16. Väike-Maarja nimes pole “väike” sõna niisama. See nimi
oli tingitud kõrvutamisest Suure-Maarjaga. Mis nime kannab
Suure-Maarja tänapäeval?
17. Mitu linnaosa on Rakveres?
18. 11. Väike-Maarja vallaterritooriumil asus ja asub 27 mõisa,
Tapa vallas 22 abi ja rüütlimõisa, palju on asunud abi, rüütli
ja kõrvalmõisu aga Tamsalu valla territooriumil. Nimeta need.
Eksimine ±3
19. Kui kaua kestab Eestis päikesetõus idapoolseimast punktist
(Narva) lääänepoolseima punktini (Nootamaa saar)?
20. Kui suure osa moodustab Võrtsjärv Eesti järvede pindalast?
(+-1%)
21. Miks ei avasta väikesed linnud (näiteks värvulised) käo
muna oma pesas hoolimata sellest, et kägu on suurem lind?
22. Kui palju võib kaaluda kuukala?
23. Eestis elab 9 liiki konnasid ja kärnkonnasid, kes kõik koevad vette. Konnakudust (munadest) arenevad kullesed, moondumise käigus arenevad neil jalad ja kaob saba. Tavaliselt on
kullesed pisikesed. Ühel meie konnal on aga kulles kuni kaks
korda täiskasvanud konnast suurem ja võib olla isegi rohkem
kui 15 cm pikk. Milline konn see on?
24. Kalevipoja viimseks puhkepaigaks arvatakse olevat Kivinõmme? Kus see paik asub?
25. Kalevipoja eeposes on mainitud Rootsi karu. Kellega või
millega on tegu?
26. Kalevipoeg ostis endale Soome sepalt mõõga. Mõõk oli karastatud seitsmes erinevas vees. Millises vees ei olnud mõõka
karastatud?
27. Selle mäe kaapis kokku Kalevipoja hobune, kellele parmud
ja sääsed kallale kippusid. Mis mäega on tegemist?
28. Kui kilomeetrit on inimese organismis närvide kogupikkus?
(+-5 km)
29. Mitme meetriseks võib mehe habe kasvada, kui ta selle
kogu elu jooksul (+-1) ajamata jätaks?
30. Kelle kujutist kannab Eesti Jahimeeste Seltsi vapimärk?
31. Mida tähendab vanas soome keeles “nokia”?
32. Esimene ooperietendus Eesti teatris anti 1908. aastal. Mis
ooperit esitati?
33. Üldteada on fakt, et aastal 1869 toimus Eesti esimene üldlaulupidu. Aga kas teate, millised kooriliigid said seal võimaluse esineda?
34. Mendelssohn kirjutas selle pala vaid mõned aastad enne oma
surma, 1842. aastal, täites Preisimaa kuninga tellimust. Pärast
seda kui 1847. aastal kasutati seda lugu ühel laulatusel Inglismaal, on “Pulmamarssi” mängitud loendamatutes pulmades.
Millisele näidendile on “Pulmamarss” algselt kirjutatud?

Tarkade turniiri tulemused

Tamsalu Gümnaasiumi võidukas võistkond
				
Fotod: Aavo Leemets
Tamsalu valla parimaks noorsportlaseks 2017. aastal on Brita
Rannamets. Tamsalu Päevade spordipäeval õnnitlesid Brita’t
Tamsalu vallavanem Riho Tell ja volikogu esimees Toomas
Uudeberg. Tamsalu valla tunnustamise korra kohaselt tunnustatakse Tamsalu valla noorsportlasena kuni 21-aastaseid
isikuid, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tamsalu
vallas ning kellel on eelmisel aastal olulised sportlikud saavutused – eelkõige arvestatakse noore saavutusi tiitlivõistlustel ja osalemist Tamsalu valla võistkonnas valdadevahelistel
võistlustel.

Mälumängust võtsid osa Tamsalu Gümnaasium,Tamsalu vallavolikogu, Künka talu ja Tamsalu vallavalitsuse võistkonnad.
Tarkade turniiri 1. koht - Tamsalu Gümnaasium
2. koht Künka talu
3. koht Tamsalu vallavolikogu
Ahaa kuldvillaku võistlus - 1. koht Künka talu
2. koht Tamsalu Gümnaasium
3.Tamsalu vallavolikogu

Kabevõistluse tulemused:
Pokkeri tulemused: Tõnis Saart, Lenar Rünk, Erki Evert ja Tüdrukud: 1. koht Maarja, 2. koht Lola, 3. koht Hanna
Tõnis Vainus.
Uno turniirist võttis osa 24 noort. Esikoha saavutas Nevely. Poisid: 1. koht Marko, 2. koht Romel, 3. koht Alex
teise koha sai Keimo ja kolmanda koha Felix.
Kokku osalejaid oli 10.

Enampakkumine

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku
enampakkumise Tamsalu valla omandis oleva sõiduki
OPEL MERIVA võõrandamiseks.
Täpsemalt: http://tamsalu.kovtp.ee/et/uldinfo
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Tamsalu meistrivõistlused kergejõustikus, tulemused (Tamsalu Päevade spordipäev)
100 m naised 				
100 m mehed		
1 Marit Hiiemaa		
1985
14.58 1 Maiko Metsalu
1999
12.32
2 Sigrid Mehine		
1986
15.97 2 Allvar Kruutmann
1999
12.61
					
3 Kevin Lomp		
2000
12.79
100 m naised vet I			
4 Tony Saaliste		
16a
13.04
1 Inga Morozova
1977
17.51 5 Mario Uibu		
1998
13.29
2 Keiti Elken		
1979
18.52 6 Kalle Kruustok
1994
13.9
							
400 m naised				
100 m mehed vet. I 		
1 Marit Hiiemaa		
1985
1.19,6 1 Livar Liblik		
37a
13.04
2 Sigrid Mehine		
1986
1.25,3 2 Risto Hiiemaa		
36a
13.38
					
3 Martin Uudeküll
44a
13.95
Kettaheide naised
		
4 Rando Rannamets
42a
14.25
1 Kristel Talv		
1995
25.46							
2 Geiri Suur		
16a
21.66 60m mehed vet. II		
3 Birgit Kristmann
15a
21.15 1 Tiit Veebel		
66a
9.96
4 Mari-Liis Kurvits
15a
20.39 2 Ennu Aoveer		
76a
11.08
5 Tiiu Heinsoo		
34a
19.29 3 Väino Kuhi		
74a
13.65
6 Marianne Lapin
15a
18.25							
7 Maarja Vällmann
15a
17.73 400 m mehed		
					
1 Allvar Kruutmann
17a
1.01,6
Kettaheide naised vet.I			
2 Maiko Metsalu
18a
1.02,2
1 Inga Morozova
40a
17.20 3 Andres Kasekamp
21a
1.03,4
2 Mairi Luik		
1975
15.96 4 Mihkel Kaljuvee
24a
1.04,9
3 Anu Kruutmann
40a
13.47 5 Paul Luik		
22a
1.06,0
								
Kettaheide naised vet.II			
Kettaheide mehed			
73a
14.98 1 Kristjan Keero		
24a
33.05
1 Anne Hallik		
					
2 Richard Tarassov
17a
32.23
Kettaheide neiud			
3 Kristo Keero		
21a
31.27
1 Maarja-Liis Nirgi
14a
19.84 4 Paul Luik		
22a
28.04.
2 Brita Rannamets
13a
19.68 5 Vaiko Luigemäe
28a
27.53
3 Mireia Mõttus		
14a
17.24 6 Alo Leek		
1986
22.90
4 Eva-Maria Raudsepp 12a
14.59 7 Kaspar Kukk		
15a
22.13
					
8 Harles Tiitsmaa
1986
20.22
Odavise naised				
9 Kaimar Tiikmann
30a
20.07
1 Tiiu Heinsoo			
36.20 10 Tony Saaliste		
16a
18.82
2 Geiri Suur		
16a
26.40							
3 Marit Hiiemaa		
1985
20.60 Kettaheide mehed vet. I		
4 Maarja Vällmann
15a
20.10 1 Livar Liblik		
37a
28.92
5 Marianne Lapin
15a
17.50 2 Jaano Konnapere
40a
27.20
6 Birgit Kristmann
15a
13.60 3 Risto Hiiemaa		
36a
22.64
					
4 Martin Uudeküll
44a
19.86
Odavise naised vet.I			
5 Rando Rannamets
42a
16.44
1 Mairi Luik		
1975
29.00 6 Hannes Saaliste
42a
15.78
2 Anu Kruutmann
40a
16.50							
3 Kriste Tiisler		
47a
12.11 Kettaheide mehed vet. II		
4 Inga Morozova
40a
11.11 1 Kalev Raudla		
57a
28.29
					
2 Tiit Veebel		
66a
26.25
Odavise naised vet.II			
3 Lembit Peterson
66a
22.47
1 Anne Hallik		
73a
18.20 4 Mati Viidemann
56a
21.98
21.52
					
5 Ennu Aoveer		
76a
6 Väino Kuhi		
74a
20.63
Odavise neiud				
1 Brita Rannamets
13a
26.40							
2 Mireia Mõttus		
14a
24.00 Kettaheide noormehed		
3 Eva-Maria Raudsepp 12a
17.60 1 Juhan Uudeküll
14a
30.12
4 Maarja-Liis Nirgi
14a
15.60 2 Romel Seemann
12a
25.06
					
3 Ardo Aul		
14a
22.96
Kuulitõuge naised			
4 Richard Liiv		
14a
19.23
1 Geiri Suur		
16a
9.70
5 Frode Hallik		
13a
18.86
2 Birgit Kristmann
15a.
8.96
6 Samuil Mihhailov
14a
18.27
3 Kristel Talv		
22a
8.77
7 Tõnu Saaliste		
14a
15.95
4 Maarja Vällmann
15a.
7.10
8 Gregor Kaljurand
12a
15.46
5 Marianne Lapin
15a.
6.25							
					
Odavise mehed 		
Kuulitõuge naised vet.I			
1 Richard Tarassov
17a
48.30
1 Mairi Luik		
1975
8.87
2 Lenar Rünk		
1990
46.40
2 Inga Morozova
40a
7.71
3 Kristo Keero		
21a
42.50
3 Kriste Tiisler		
47a
7.34
4 Allvar Kruutmann
17a
40.50
4 Anu Kruutmann
40a
6.96
5.-6. Kristjan Keero
24a
40.00
					
5.-6. Dmitri Okatov
1984
40.00
Kuulitõuge naised vet.II			
7 Vaiko Luigemäe
28a
38.30
1 Anne Hallik		
73a
7.53
8. Kauri Raudla		
30a
37.10
2 Urve Luigemäe
55a
6.90
9 Rasmus Koitsalu
25a
36.70
					
10 Mihkel Kalkjuvee
24a
36.70
Kuulitõuge neiud			
11 Maiko Metsalu
18a
36.50
22a
35.90
1 Brita Rannamets
13a
8.32
12 Paul Luik		
14a
7.57
13 Ain Arraste		
28a
34.20
2 Maarja-Liis Nirgi
3 Eva-Maria Raudsepp 12a
7.51
14 Andres Kaekamp
21a
33.40
4 Mireia Mõttus		
14a
7.44
15 Alo Leek		
1986
30.20
					
16 Kevin Lomp		
16a
28.00
Kaugushüpe naised			
17 Harles Tiitsmaa
1986
27.40
1 Marit Hiiemaa		
1985
3.83
18 Mario Uibu		
18a
25.80
					
19 Kaimar Tiikmann
30a
24.30
Kaugushüpe naised vet.I			
20 Kaspar Kukk		
15a
21.10
1 Inga Morozova
40a
3.10
21 Tony Saaliste		
16a
20.60
2 Keit Elken		
38a
2.95							
3 Anu Kruutmann
40a
2.18
Odavise mehed vet.I		
					
1 Risto Hiiemaa		
36a
40.00
					
2 Livar Liblik		
37a
37.60

Kuulitõuge mehed			
3 Jaano Konnapere
40a
35.10
1 Allvar Kruutmann
17a
12.33
4 Rando Rannamets
42a
32.20
2 Dmitri Okatov		
1984
11.40
5 Hannes Saaliste
42a
26.40
3 Kristjan Keero		
24a
11.31
								
4 Richard Tarassov
17a
11.09
Odavise mehed vet.II		
5 Kristo Keero		
21a
10.83
1 Kalev Raudla		
57a
34.60
6 Vaiko Luigemäe
28a
10.33
2 Tiit Veebel		
66a
26.40
7 Paul Luik		
22a
10.19
3 Lembit Peterson
66a
22.40
8 Alo Leek		
1986
9.61
4 Väino Kuhi		
74a
21.30
9 Tony Saaliste		
16a
9.45
5 Ennu Aoveer		
76a
18.50
10 Kevin Lomp		
16a
8.91
							
11 Harles Tiitsmaa
1986
8.47
Odavise noormehed		
12 Andres Kasekamp
21a
8.43
1 Ardo Aul		
14a
29.90
13 Kaimar Tiikmann
30a
8.04
2 Juhan Uudeküll
14a
29.20
14 Mario Uibu		
18a
7.74
3 Romel Seemann
13a
28.90
15 Kaspar Kukk		
15a
6.55
4 Reio Põldmaa		
13a
26.90
5 Samuil Mihhailov
14a
26.40
Kuulitõuge mehed vet.I		
6 Frode Hallik		
13a
25.60
1 Livar Liblik		
37a
10.15
7 Tõnu Saaliste		
14a
25.10
2 Martin Uudeküll
44a
9.87
8 Gregor Kaljurand
12a
23.60
3 Kristo Kalvistu
38a
9.69
9 Richard Liiv		
14a
22.00
4 Jaano Konnapere
40a
9.09
								
5 Risto Hiiemaa		
36a
8.64
6
Rando
Rannamets
42a
7.27
								
Kaugushüpe mehed			
									
1 Lenar Rünk		
1990
5.82
					
Kuulitõuge mehed vet.II				
2 Allvar Kruutmann
17a
5.51
					
1 Kalev Raudla		
57a
11.05
3 Kristjan Keero		
24a
5.36
					
2
Väino
Kuhi		
74a
10.06
4 Maiko Metsalu
18a
4.94
56a
9.57
3
Mati
Viidemann
					
5 Paul Luik		
22a
4.72
					
4
Ennu
Aoveer		
76a
9.55
6 Kaimar Tiikmann
30a
4.68
					
5
Tiit
Veebel		
66a
9.22
7 Alo Leek		
1986
4.34
					
6
Lembit
Peterson
66a
8.62
8 Vaiko Luigemäe
28a
4.34
					
Kuulitõuge
noormehed
9 Harles Tiitsmaa
1986
3.45
					
1 Romel Seemann
13a
10.95
					
3
Juhan
Uudeküll
14a
10.38		
Kaugushüpe mehed vet.I		
					
4
Reio
Põldmaa		
13a
9.53
1 Livar Liblik		
37a
4.80
					
5
Frode
Hallik		
13a
8.72
2 Martin Uudeküll
44a
4.51
					
6
Gregor
Kaljurand
12a
8.32
3 Rando Rannamets
42a
4.28
					
7
Richard
Liiv		
14a
8.08
4 Risto Hiiemaa		
36a
3.86
					
8 Samuil Mihhailov
14a
7.58
					
9 Ardo Aul		
14a
7.23
					
10 Tõnu Saaliste		
14a
6.02
4-võistlus							
Kuni 10a. tüdrukud			
60 m
Pall
Kaugus 500 m
1
Anu-Liis Raudsepp
9a
9.7
20
3.44
1.54,2 153p
2
Kirke Konnapere		
10a
9.9
18
3.22
1.57,1 133p
3
Leandra Baumann
9a
10.6
24
3.11
2.05,1 113p
4
Marit Võhma		
7a
10.4
17
2.64
1.56,4 99p
5
Anna-Laura Pugast
9a
10.2
13.5
2.50
2.09,2 76p
6
Kätlin Elken		
9a
11.4
10.5
2.42
2.14,8 47p
2.55
2.15,8 46p
11
7.-9.
Laureen Kiisk		
9a
11.3
7.-9.
Emili Uudeküll		
8a
11.5
13
2.38
2.27,5 46p
7.-9.
Carmen-Margit Popov
10a
11.8
16
2.58
0
46p
10
Eliis Kaera		
8a
12.4
10
2.17
2.35,6 17p
Tüdrukud 11-14a.
						
1
Brita Rannamets		
13a
8.4
32,5
4.45
1.38,5 283p
2
Eva-Maria Raudsepp
12a
8.9
28
4.22
1.46,2 233p
3
Getrin Raudsepp		
11a
9.6
17,5
3.56
1.48,5 164p
Poisid kuni 10a.							
1
Marten Langinen		
10a
9.68
26
3.35
1.45,5 209p
2
Ragmar Saukas		
10a
8.91
34
3.57
2.00,8 200p
3
Taimo Teer		
10a
9.3
28
3.45
1.49,3 188p
4
Klen-Markus Susi
10a
9.72
32
3.41
2.00,4 166p
5
Holger Soll		
9a
10.21 25
3.25
1.51,6 146p
1.59,9 143p
6
Tristan Liblik		
9a
9.74
30
2.83
7
Kevin Kotov		
10a
9.6
31
3.08
2.14,7 142p
8
Aleks Nester		
8a
11.07 26
2.82
1.59,1 117p
9
Laur Vaher		
9a
10.9
18
2.10
2.13,0 57p
10
Sergio Deket		
8a
12.4
20
2.45
2.26,7 44p
11
Sebastian Rego		
8a
11.56 17
2.16
2.41,7 39p
12
Feliks uiboaed		
8a
11.75 11
2.22
2.39,1 28p
Poisid 11-14a.							
1
Juhan Uudeküll		
14a
7.96
52
5.08
1.26,1 378p
2
Ardo Aul		
14a
8.21
46
4.59
1.28,1 346p
3
Romel Seemann		
13a
8.06
54
4.72
1.44,6 326p
4
Richard Liiv		
14a
8.24
29
4.17
1.34,1 287p
5
Gregor Kaljurand		
12a
9.44
40
3.34
1.46,2 211p
6
Rasmus Võhma		
11a
10.25 27
3.06
1.47,7 150p
11a
10.45 23
2.88
1.55,7 120p
Sten-Lenar Nirgi		
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Maakonnas on rakendamisel projekt „Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“
Alates 01.03.2017 on Lääne-Virumaal hakatud ellu rakendama projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“. Projektiga on kaasatud 14 maakondlikku
omavalitsust (Sõmeru vald, Haljala vald, Vihula vald, Laekvere vald, Väike-Maarja vald, Tapa vald, Tamsalu vald, Kunda linn, Rakvere linn, Rakvere vald, Viru-Nigula vald, Rakke
vald, Kadrina vald, Vinni vald). Projekti kogumaksumus on
375 675 eurot, millest omafinantseering on 84 611,25 eurot.
Projekti rahastajaks on Euroopa Sotsiaalfond. Projekti tegevuste elluviimise perioodiks on 01.03.2017-28.02.2019.
Projekti eesmärgiks on tööealise inimese hoolduskoormuse
vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku
toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võime-

kuse suurendamiseks. Selleks on planeeritud iga omavalitsuse
juurde uus, tugitöötaja, ametikoht. Tugitöötaja saab pakkuda
kahte erinevat teenust: koduteenus ja tugiisikuteenus. Koduteenuse eesmärgiks on vähendada lähedaste hoolduskoormust,
et nad saaksid keskenduda tööotsingutele või jätkata töötamist.
Tugiisiku teenuse raames on võimalik erivajadustega inimestel
saada abi ja juhendamist igapäevaelu korraldamisel, et toetada
nende toimetulekut tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. Projekti perioodil on teenus
abivajajatele tasuta.
Antud projekt on mõeldud inimestele alates 18 eluaastat.
Kahe teenuse abil on võimalus saada abi ja tuge tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks. Esmaseks tegevuseks
on klientide hindamine, mida teeb kohaliku omavalitsuse

21. mai 2017.a. XVI Maitriatlon 21. mai 2017.a (üldtabel)
Tamsalu

sotsiaaltööspetsialist koostöös projekti koordinaatoriga. Hindamistulemusena tehakse otsus, milline teenus on abivajajale
kõige sobilikum.
Projektis osalemissoovist saab teada anda sotsiaaltööspetsialistile

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

		
		

Eesti
tuleviku heaks

Klaarika Adonov, projekti koordinaator

Tamsalu XVI Maitriatlon
Üldtabel

NR nimi
12 Henry Räppo
11 Kevin Vabaorg
14 Andres Nöps
15 Meelis Veilberg
9 Võistkond Vägevad
4 Võistkond Visa
19 Ago Veilberg
13 Eleri Etverk
16 Gert Saamann
1 Võistkond Team IBK
24 Mait Evisalu
26 Kert Karula
17 Roland Tarum
18 Robert Salep
23 Kalle Adrat
32 Janek Seidelberg
34 Hendrik Johann Kerm
3 Võistkond Tamsalu poisid
5 Võistkond PKM
25 Geidi Kruusmann
35 Martin Kaljumäe

vanu
s/sa
18
19
21
56
54
18
48
47
41
36
28
46
39
15
35
34

kl ujum
M
M
M
MV
S
S
MV
N
MV
S
MV
MV
M
M
MV
M
P
S
S
N
M

00:04:31
00:04:31
00:06:24
00:06:26
00:04:44
00:06:52
00:06:50
00:05:38
00:06:27
00:04:59
00:07:23
00:07:38
00:06:36
00:06:49
00:07:18
00:09:07
00:10:18
00:06:12
00:07:29
00:07:35
00:11:20

vahe

m ratas ratas

jooks

m finiš

r+j

puhas

00:00:00
00:00:00
00:01:53
00:01:55
00:00:13
00:02:21
00:02:19
00:01:07
00:01:56
00:00:28
00:02:52
00:03:07
00:02:05
00:02:18
00:02:47
00:04:36
00:05:47
00:01:41
00:02:58
00:03:04
00:06:49

00:25:16
00:25:17
00:28:46
00:28:40
00:29:13
00:28:43
00:31:09
00:29:11
00:29:08
00:30:46
00:31:10
00:31:12
00:31:17
00:28:48
00:31:07
00:34:07
00:36:30
00:37:03
00:37:02
00:35:58
00:38:43

00:10:56
00:11:46
00:12:06
00:12:39
00:12:35
00:14:02
00:12:29
00:14:38
00:15:01
00:14:30
00:14:38
00:15:24
00:15:56
00:19:28
00:17:50
00:16:05
00:13:57
00:14:34
00:16:00
00:17:57
00:15:22

00:36:12
00:37:03
00:40:52
00:41:19
00:41:48
00:42:45
00:43:38
00:43:49
00:44:09
00:45:16
00:45:48
00:46:36
00:47:13
00:48:16
00:48:57
00:50:12
00:50:27
00:51:37
00:53:02
00:53:55
00:54:05

00:36:12
00:37:03
00:38:59
00:39:24
00:41:35
00:40:24
00:41:19
00:42:42
00:42:13
00:44:48
00:42:56
00:43:29
00:45:08
00:45:58
00:46:10
00:45:36
00:44:40
00:49:56
00:50:04
00:50:51
00:47:16

00:40:43
00:41:34
00:45:23
00:45:50
00:46:19
00:47:16
00:48:09
00:48:20
00:48:40
00:49:47
00:50:19
00:51:07
00:51:44
00:52:47
00:53:28
00:54:43
00:54:58
00:56:08
00:57:33
00:58:26
00:58:36

00:25:16
00:25:17
00:26:53
00:26:45
00:29:00
00:26:22
00:28:50
00:28:04
00:27:12
00:30:18
00:28:18
00:28:05
00:29:12
00:26:30
00:28:20
00:29:31
00:30:43
00:35:22
00:34:04
00:32:54
00:31:54

Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid (30 cm, 40 cm,
50 cm). Tel: 5045632

koht
1
2
3
1
1
2
2
1
3
3
4
5
4
5
6
6
1
4
5
2
7

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
Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862

OÜMARTEXKOPAD

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

Väike ekskavaatori rent 1,8 tonni, 24h 100€, koos juhiga 20€ 1h.
Treileri rent, kandevõime 2,5 tonni, 3h 15€ ja 24h 25€.
Pinnasetihendaja 160 kg, 20€ ööpäev. Multilifti prügikast 25€+ auto km.
Müüa sõelutud mulda – 8 eurot kant + transport

x VEOTEENUSKALLURIGA
x OHTLIKEPUUDELANGETUS
x KORVTÜSTUKIRENT

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


tel. 56649730 helistada õhtuti

HU

HU

Ujumine

kond poolfinaalis Tõrremäele 0:3. Pronksimängus tuli
vastaseks Rakvere VK, kes oli poolfinaalis samuti kaotanud 0:3 RLV Massiive’le.
Pingelises pronksimängus võitis Tamsalu kaks esimest

Kergejõustik
Enne uue hooaja algust tagasivaade eelmisesse aastasse. Parima ülevaate annab sellest 2016.a. edetabel. Meie
edukamaks naiseks on endiselt Sirly Tiik, kelle parimaks
tulemuseks oli Rio de Janeiro paraolümpial saavutatud 8.
koht kuulitõukes (11.39). Maakonna edetabelis kuulub
Sirly’le teine koht odaviskes (36.90) ja kettaheites (35.88)
ning kolmas koht kuulitõukes. Sirly tunnistati ka Eesti parimaks veteransportlaseks N-40 vanuse klassis.
Meestest tunnistati parimaks 94-aastane Artul Kalvik
M-90 vanuseklassis. Ühtlasi on ta Eesti vanim tegevkergejõustiklane.

U

tel:56488916

•
3.-7. maini peeti Leedus sprindivõistlus. Võistles üle 600 ujula eri vanuseklassist, viiest riigist:
2004.s.a. - nooremad:
50 m liblikat
		
100 m vabalt
50 m vabalt
50 m rinnuli
Brita Rannamets
28,92 I (võistl.rek.)
1.00,14 I
27,11 II
35,17 (4.)
2002-2001.s.a :
100 m kompl.
50 m selili
50 m liblikat
Alex Ahtiainen
58,93 (4.)
27,04 (5.)
26,49 (11.)
•
13.-14. maini toimus Finiš Cup Tartus 50 m ujulas:
50 m vabalt
100 m vab.
50 m rinnuli
50 m liblikat
100 m libl.
200 m rinn.
Brita
28,24 I
1.03,00 I
37,44 I
29,91 I
1.09,18 I
2.58,97(absol. 9.)
•
27. mail peeti Keilas EUL noortesarja finaal (eelnevalt toimus 3 etappi, mille tulemuste põhjal pääses
eri vanuste ja iga ala 16 paremat finaali):
Brita Rannamets:		
50 m vabalt 27,70 I
100 m liblikat 1.06,74 II		
100 m selili 1.09,55 II
			
400 m kompl. 5.27,93 II
100 m rinnuli 1.19,30 III					
											
Mare Järv

Võrkpall
Maakonna meistrivõistlustel kaotas Tamsalu VK mees-

U

geimi 25:22, 25:16, kaotas aga kaks järgmist 16:25 ja
13:25. Tasavägises otsustavas geimis võitis Tamsalu
16:14. Võidu kindlustas lõpuks Tanel Uusküla suurepärane mäng. Maakonna meistriks tuli RLV Massiive 3:2
võiduga Tõrremäe üle.
				
Rein Tops
Edetabelis on lisaks Sirly’le Cätlin Okas 4. odaviskes, 7.
kettaheites (28.13) ja 8. kuulitõukes (8.86). Kümne parema hulka jõudsid veel Mairi Luik kuulitõukes ja odaviskes, Aili Siht poolmaratonis ja Evelyn Himma 10 km
maanteejooksus. Koguni seitsma tulemusega on esindatud veteranid.
Meeste parim on viimastel aastatel rohkem korvpallurina
tuntud Karel Eesmaa, kes on 10-võistluses teine (5684),
110 m tõkkejooksus (16,70) ja kõrgushüppes (1.93) kolmas, kuulitõukes (12.61) ja teivashüppes (4.00) viies,
kaugushüppes kuues (6.44), kettaheites (34.26) ja 400 m
jooksus (56,69) kümnes.
				
(jätkub lk.11)

26 aastat Eesti Taasiseseisvumisest

VABA RAHVA LAUL
Laupäeval 19. augustil kell 19.30

Põlva Intsikurmu lauluväljakul
Piletid Piletilevist ja kohapeal

Üle tuhande koorilaulja
üle Eesti ja
Ott Lepland
Airi Allvee
Kalle Sepp
Siiri Sisask
Boris Lehtlaan
Grete Paia
Merilyn Sepp

Mart Müürisepp
Urmas Põldma
Simo Breede
Männiste Pereansambel
Carmen Joala
Oliver Leppik
Carlos Liiv

Rahvatantsurühm Põlva Päntajalad
KOORE JUHENDAB LAURI BREEDE
LAULJAID SAADAB URMAS LATTIKASE ANSAMBEL
Korraldaja: FIE Ülo Kannisto • ylo.kannisto@gmail.com • Tel 515 4202

11

TAMSALU AJALEHT

Eiko Laine on neljas 10-võistluses (4463), viies 110 m
tõkkejooksus (19,38), seitsmes kuulitõukes (11.68) ja kettaheites (35.24). Margo Kivila on 10-võistluses kolmas
(4634), 110 m tõkkejooksus neljas (18,55) ja teivashüppes kuues (3.60). Risto Rammul on kuues 10-võistluses
(4227), kümnes maratonis (3:25.55) ja kettaheites (31.17).
4095 punkti kogus ka Livar Liblik, mis on maakonna
seitsmes tulemus. Maakonna edetabelisse pole aga tulemust kantud.
Viimastel aastatel peeti Los Toros’e 10-võistlus Rakveres,
kuna 1968.a. ehitatud Tamsalu staadionil ei ole võimalik
vabariiklikku võistlust korraldada. Kooli staadion on kõige suurema koormusega spordibaas, mida suvel ka kõige
rohkem kasutavad jalgpallurid.
Viimasel jõuproovil eelmisel aastal oli üllatuseks, et Rakverest ei olnud ühtegi osavõtjat.
Korralike tulemustega on edetabelis neljanda kohaga
Kaspar Raudla kuulitõukes (12.71) ja kettaheites (39.20).
Meelis Veilberg on 10 km maanteejooksus viies (35.15)
ja 3000 m jooksus seitsmes (10.07, 45) ning Ago Veilberg
3000 m jooksus viies (9.59,34) ja 10 km maanteejooksus
seitsmes (35.54). Ammu veteranide ikka jõudnud meestel on isiklikud rekordid 3000 m Meelisel 8.27,6 ja Agol
9.11,2.
Kümne parema hulka jõudsid veel Renel Rünk 400 m
jooksus, Kristjan Keero odaviskes, Martin Himma 10 km
maanteejooksus ja Dmitri Okatov kuulitõukes. 11 tulemust
kuulub veteranidele.
Koolidest tegelevad tõsiselt kergejõustikuga Rakvere
Reaalgümnaasium ja Rakvere Gümnaasium. Viimaste
aastate positiivne üllataja on Rakvere Ametikool. Kahju,
et Tamsalu on oma hea positsiooni kaotanud ja langenud
1993. aasta tasemele, kui kool asus 9. kohal. Tamsalu kool
tõusis siis 1997. aastal teisele kohale ja jätkas samal kohal 2005. aastani. Parimaks võrdluseks on kooli rekordite
kasv. Enamus rekordeid püstitati Tallinnas spordikallakuga koolis õppinud noorte poolt. Marianna Voronina püstitas uued maakonna täiskasvanute rekordid 100 m jooksus
(11,96), 200 m jooksus (24,86) ja 400 m jooksus ( 56,30)
aastal 2000. Rekordid on püsinud tänaseni.
Kaalukas osa pikematel jooksudistantsidel oli suusatajatel,
kes oma parimad tulemused saavutasid Tamsalus õppides.
2003. aastal tuli Tamsalu Gümnaasium Eesti koolispordiliidu meistrivõistlustel teatejooksudes esikohale tänu
suusatajatest jooksjate tublile esinemisele murdmaarajal.
Hoolega parandati ka nooremate vanuseklasside rekordeid.
1993. aastal oli 11-12-aastaste poiste rekord kuulitõukes
7.08. Mõne kuuga viis Siim Suve rekordi 10.02-le. Hiljem
võitis Siim medaleid maakonna noorte meistrivõistlustel.
13-14-aastaste poiste odaviske rekord oli 36.52.
Alar Näär parandas rekordit kuus korda ja 1994. aastal jäi

uueks rekordiks 49.88. Sel aastal oli maakonna edetabeli
kümne hulgas koguni kuus Tamsalu poissi.
Mitteametlik paremusjärjestus 2016. aasta edetabeli
põhjal:
Koolid			
M
N
Kokku
I Rakvere RG		
43
49
92
II Rakvere G		
16
16
32
III Rakvere Ametikool
11
1
12
4. Tapa G		
6
4
10
5. Kunda ÜG		
1
3
4
6. Väike-Maarja G
2
0
2
7. Tamsalu G		
1
0
1
Omavalitsused (täiskasvanud)
			
M
N
Kokku
I Rakvere linn		
10
29
39
II Tamsalu vald		
28
10
38
III Vinni vald		
26
3
29
4. Kadrina vald		
10
6
16
5. Väike-Maarja vald
8
4
12
6. Tapa vald		
5
5
10
Mitteametlikus arvestuses ei saanud koguni viis omavalitsust ühtegi kohta edetabelis.
Koondarvestus		
I Rakvere linn		
II Tamsalu vald		
III Vinni vald		
4. Tapa vald		
5. Kadrina vald		
6. Väike-Maarja vald
7. Haljala vald		
8. Kunda linn		
9. Laekvere vald		
10. Rakke vald		

Koolid
136
1
1
10
0
2
0
4
0
0

U

TAMSALU

Kell 12:00
U

18.07.2017.a.

08.08.2017.a.

Info ja tellimine tööpäevadel kella 8:00 – 17:00
Tel: 53439837 Ülle t.ulle@inkotuba.ee
HU

Kokku
175
39
30
20
16
14
7
5
4
1

Maakonna võistlusprotokolle ja edetabelit vaadates on
kõige kehvemas seisus koolid. Kui Rakvere Reaalgümnaasium on edetabelis 92 kohaga, siis ülejäänud keskastme koolidel on kokku ainult 61 kohta. Neljal koolil pole
edetabelis ühtegi kohta. Jääb mulje, et koolides enam kehalise kasvatuse õpetajaid ei töötagi. Kohalikke võistlusi
peaaegu ei peeta. Erandiks on Rakvere, kus võistlusi erinevatel tasanditel on palju.
Tamsalus alustati kergejõustiku meistrivõistluste korraldamist 1976. aastal, kui toimusid Tamsalu külanõukogu
esimesed suvemängud. Võistlused toimuvad igal aastal ja
osavõtjaid on piisavalt. Viimastel aastatel on peakohtunikuks olnud Pille Lehemets. Eelmisel aastal pidas ka Kunda oma meistrivõistlusi.
				
Rein Tops

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 omamisel ja
kehtiva arstitõendi olemasolul.
Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad
aluslinad, madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid,
nahahooldusvahendid
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5
tööpäeva varem.
U

Omav.
39
38
29
10
16
12
7
1
4
1

U

JUUNI 2017

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

JUUNI 2017
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Tamsalu valla eakad Tamsalu valla eakad Vastsündinud vallakodanikud
sünnipäevalapsed 		 sünnipäevalapsed 		 CRISTOPHER ALEX AASA 27.05.2017
augustikuus
juulikuus
Renata-Silvia Abel		
Jelena Altuhhova		
Helgi Palm			
Liidia Leppik		
Elsa Kallis			
Olga Lennuk		
Evald Tammerk		
Lembit Tiigimäe 		
Benita Putku		
Hilje-Roleida Tambaur
Ants Veilberg		
Valter Leppik		
Einar Sakslad		
Ester Põldemaa		
Asta Kuusk			
Endel Aasma		
Anna Talts			
Maria Lumi			
Ants Margs 		
Hinge Rosenberg		
Aino Kallas			
Maimu Rätsep		
Virve Salmisto		
Elvi Novik			
Kalju Rohtoja		
Maria Cherikova		

89
88
87
87
87
87
86
86
85
84
84
84
84
83
83
83
82
82
81
81
81
80
75
75
70
70

Õnne ja tervist!

Meie Heidi
Alles olid Sa rõõmus elujaatus kel
pooleli ja plaanis tuhat tööd.
Ei unes võinud aimata, et saatus Su
liivakella äkki puruks lööb.

Hilja Virve			
Eleonore Kure		
Leida Joonas		
Helju Soosaar		
Anna Uiboaed		
Feliks Aeltermann		
Asta Gross			
Boriss Tarassov		
August Nõmmik		
Valentina Makarova
Ellen Villmann		
Harri Traks			
Konstantin Grassmann
Malle Veepere		
Maria Filatova
Aino Hallimäe		
Jaan Kuusik			
Lembit Kuntur		
Rein Tops			
Ruth Rebane		
Juhan Lindre		
Selma Neider		
Elvi Kiviväli		
Maria Lehtla		
Ljudmila Tiitso		
Stanislav Filatov		
Helmut Kreek		

Õnne ja tervist!
Suur tänu ilusate muusikaga seotud
aastate eest. Alati olid oodatud lauluproovid. Kui palju sai käidud laulupidudel, sõpruskohtumistel. Igaks
peoks mõtlesid välja erinevaid huvitavaid tegevusi. Tänu Sinule sai käidud
välisreisidel mitmes riigis. Unustamatud olid laululaagridki. Saime tutvuda
oma maa erinevate paikadega, kuhu
muidu üksinda poleks jõudnud. Minu
tänu Sulle.
Heidi jõudis meie kõigi eest muretseda: kas saame proovi kohale tulla,
kaugemalt tulijatele pakkus öömaja ja
transporti, kui oli vaja; kas rahvariided on kõigil olemas jne, jne.
Tänu temale sain ma näha palju kohti
nii Eestis kui ka välismaal. Ma tänan
Sind.

Kallis Heidi!
Olen Sulle südamest tänulik Sinu
hoole ja tähelepanu eest. Sa tõid oma
naiskooriga mind väga raskest olukorrast välja, ei lasknud kukkuda musta
auku. Tulin rõõmuga Sinu ja naiskoori keskele tagasi. Ealeski ei lähe meelest teie säravad näod. Olen tundnud
uhkusega, et olen üks Sinu neljanda
lapse osake. Luban Sulle mõtetes olla
Sinu pere juures ja aidata neid, kui on
vaja. Aitäh Sulle!

91
91
89
89
88
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84
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80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70

Krutskid. Ta tegi meiega tükke - näiteks ilmusid mardipäeval meie proovi kooriliikmete mehed, kes olid nii
hästi ära maskeeritud, et mõnedki ei
tundnud oma meest ära. Muusikaime.
Temaga koos saime nautida muusikat
nii kuulates kui lauldes. Peod ja kohtumised, mida ta lavastas ja korraldas
ning mis olid meeldejäävad. Tänulikkus. Mulle jääb tunne, et ma ei osanud
Heidit piisavalt tänada tema pühendatud aja eest, 38 aastat laste ja pere kõrvalt. Tänan Sind!
Nii loova vaimuga ja loomingulist,
suure hingega hoolivat inimest ei ole

ISABEL OKATOVA

23.05.2017

NIKITA HOKKONEN 		

06.05.2017

HERMAN AINSAR 			

03.06.2017

Õnnitleme vanemaid!

Heidi Mägi 28.04.1948–21.05.2017

21. mail lahkus meie seast Tamsalu Gümnaasiumi kauaaegne muusikaõpetaja Heidi Mägi.
Õpetaja Mägi asus Tamsalu Keskkooli tööle pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist
1974. aastal. Muusikatundidele lisandus kohe
kooride juhatamine. Aastate jooksul on Heidi

ma teist kohanud. Heidi oskas hea
sõna ja südamega valitud väikeste kingitustega rõõmu valmistada. Aitäh!
Mina imestasin Sinu elujõudu, Sa
jõudsid nii palju. Armastasid ja hoolitsesid oma suure pere eest. Tegid heal
tasemel tööd laululastega ja jõudsid
ka oma neljanda lapsega palju huvitavat ette võtta. Kummardan Sinu ees.
Heidi, Sa olid nii rõõmsameelne ja
ikka oskasid meid üllatada. Olid väga
hea suhtleja ja organiseerija mistõttu
reisisime palju. Üks meeldejäävamatest reisidest oli kahtlemata Norramaale, mis ei unune.
Sinu kaotus jätab meisse tühja koha,
sest olid meile nagu ema, rõõmustasid
ja muretsesid ning kutsusid korrale,
kui muutusime ülemeelikuks.
Suured tänud suurtel ja väikestel laulupidudel kogetud elamuste eest, mida
oled Tamsalu laulunaistele pakkunud
pea 40 aasta jooksul.
Tänan Sind, kallis Heidi, et Sa oled
olnud pikka aega Eesti koorimuusika
elus plinkivaks majakaks nii vabariigis kui ka maakonnas, kuid Tamsalus
lausa muusikaelu elavdaja ja edasiviija. Sinu eestvedamisel said mööda
saadetud ka iga kooriliikme elus olnud lõbusad ja kurvad tähtpäevad.

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 25.07 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

juhatanud laste-, poiste-, sega-, neidude- ja naiskoore ning oma kooridega osalenud kõigil üldja noorte laulupidudel. Võideldes raske haigusega, valmistas ta lastekoori ette ka 2017. aasta
XII noorte laulupeoks „Mina jään“.
1975. aastast oli Heidi Tamsalu laulupäevade
lavastaja ja peadirigent. Oma kooridele lisaks
kaasas ta kohalikele laulupäevadele sõpruskoore Soomest, Rootsist ja Lätist, Tallinnast, Rakverest, Kadrinast, Rakkest ja mujaltki. Igaks
peoks, kontserdiks ja aktuseks jätkus Heidil
uusi huvitavaid ideid. Ta suutis sütitada õpilasi
ja kolleege koos tegutsema ning kui vaja, õpetas lisaks lauludele ja pillilugudele rahvatantse
ja näidendeid.
Heidi Mägi kuulus Lääne-Virumaa muusikaõpetajate aktiivi ning on olnud aastaid maakonna
ainesektsiooni juht.
Tööaastatesse jääb hulgaliselt laulukonkursse,
huvitavaid kontsertreise ja kümme suve õpilasmaleva rühma juhtimist.
Klassijuhatajana suutis Heidi oma õpilasi innustada ja nende eest emalikult hoolitseda.
Aktiivse tööelu kõrval oli Heidil alati väga tähtis perekond: vanemad, abikaasa ja lapsed. Viimastel aastatel olid rõõmuallikateks viis toredat
lapselast.
Kolleegid ja õpilased mälestavad Heidi Mäge
särava ideedest pakatava inimesena.
		

Tamsalu Gümnaasium

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:
		
24. juunil kell 14.00 surnuaiapüha Tamsalu kalmistul
2. juulil kell 14.00 surnuaiapüha Uudeküla kalmistul
9. juulil kell 14.00 jumalateenistus
23. juulil kell 14.00 jumalateenistus
Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada
tel: 53413738 (Elle Olt)
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost Tauno Toompuu.

ENDA METSLAID 		

20.02.2029-04.06.2017

JEKATERINA KULIKOVA 03.12.1925-27.05.2017
HEIDI MÄGI 		

28.04.1948-21.05.2017

LJUDMILA KUBANSKAJA 24.01.1955-20.05.2017
MAIE PEDAMÄE 		

20.05.1942-13.05.2017

Meie hulgast on lahkunud
Aitäh, et Sa nii palju meie heaks tegid ja meie elu sisukamaks muutsid.
Ole seal pilvede taga ikka meiega, sest
Laul aitab elada, pidusid pidada, laul aitab valugi võita.
Rind rõõmurikkamaks, noorusaeg pikemaks, laul kostku ikka ja
kõikjal!
Tänutundega meenutades Sinu neljas laps ehk naiskoor

tused on oodatud 25. juuliks, 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 augusti teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 4-5 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

