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TASUTA

Lusikapidu väikestele vallakodanikele
21. märtsil peeti Tamsalu kultuurimajas järjekordset lusikapidu, kus õnnitleti
2015.a. sündinud laste vanemaid. Vallavanem Riho Tell, volikogu esimees Toomas
Uudeberg ning valla lastekaitsespetsialist
Sille Sõmermaa andsid uute vallakodanike

vanematele üle head soovid ja lilled vallavalitsuse poolt ning hõbelusikad värske
vallakodaniku nimega. Kultuuriministeeriumi poolt oli beebiraamat “Pisike puu”,
mille saavad kõik vastsündinud üle Eesti
nüüd ja edaspidi. Kokku oli lusikaid 29.

Allianss Arhitektid alustasid projekteerimistöödega Eesti
Vabariigi 100. juubeliaastale pühendatud esindustammiku
pargi rajamiseks Tamsalus
Riigikantselei algatusel Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks
pühendatud 100 tammega tammikute projekt on jõudnud
esinduspargi projekteerimise etappi Tamsalus.
Tamsalu valiti esinduspargi kohana välja nii nimemaagia kui
ka hea ligipääsuga asupaiga tõttu Eesti keskel. Riigikantselei toel on 100 tamme tammikuid plaanis rajada kõikidesse Eesti maakondadesse, kuhu igaühte istutatakse üheskoos
koolinoorte ja omavalitsustega 100 tamme 2018. aasta suve
alguses. Projekti kohta saab täiendavat informatsiooni EV100
veebilehelt:
https://ev100.ee/et/eesti-100-tamme .
Esinduspargi avalikul arhitektuurikonkursil tunnistati parimaks Allianss Arhitektide töö “Sõnasalud” (võistlustöö autorid Eve Komp, Grete Veskiväli, Kristi Tuurmann), mille
tulemusel Tamsalu vallavalitsus sõlmis Allianss Arhitektid
OÜga projekteerimislepingu. 100 tamme pargi ideelahendus

on sümbioos linnalikust ja maalähedasest, liigendades olemasoleva heinamaa tundlikult uute elementide ja haljastusega. Lahendus rõhutab pargi kasvamist ning kujunemist koos
noorte istutatavate tammedega, jättes piisavalt võimalusi
muudatusteks tulevikus.
Iga parki istutatav tamm saab endale märgistuse erinevate
Eesti vanasõnade ja mõtteterade näol, mis muudab pargis
jalutamise põnevaks ja mõtlemapanevaks. Projekteerimistöö
käigus kujundatakse 5 ha suurune pargiala koos 100 tamme ja
vanasõnadega, jalgteede võrgustik, pargivalgustus ning Kukelossi hoone välisündmuste korraldamise kohaks.
2018. aastal, EV100 sünnipäeval, valmiva esinduspargi rajab
Tamsalu vald Riigikantselei kaasrahastusel. Lisainfo:

Hetk lusikapeolt			

Foto:Aavo Leemets

Liis ja Katre tulid tagasi kooli

Indrek Tiigi, Allianss Arhitektid OÜ juhatuse esimees
tel: 5203145

Emakeelepäev
14. märtsil tähistasime Vajangu Põhikoolis emakeelepäeva. Seoses
selle päevaga toimus kaks ettevõtmist. Esiteks toimus ülekooliline
viktoriin ja teiseks emakeelele ja kodumaale pühendatud luuletuste
konkurss.
Viktoriin oli kahes vanuseastmes. 2.-4. klass ja 5.-9. klass. Teises ja
kolmandas klassis olid tublimad Mirtel Kirsipuu ja Emma Kivirand.
Neljandas klassis sai küsimustele vastamisega hästi hakkama Kristjan
Välimäe. 5.-9. klassis olid hoolsamad Kaisa Kivirand ja Roger Rämson. Luuletuste kirjutamises oli raske parimat määrata, sest laekus palju ja väga hästi kirjutatud luuletusi.
Äramärkimist väärivad Kait Viks ja Robin Kangur 2. klassist, Raijan
Maasik ja Emma Kivirand 3. klassist, Kristjan Välimäe, Romet Rämson ja Martin Kortin 4. klassist, Oliver Kuuseste 5. klassist, Mait-Markus Hanson ja Kaisa Kivirand 6. klassist, Kärt Pehap ja Kert Pehap 8.
klassist ja Roger Rämson 9. klassist. Tublimaid sai autasustatud tänukirja ja meenega.
KODUMAA JA EMAKEEL
Kodumaa ja emakeel,
kaunim ilma peal.
Isamaa ja ema keel,
kõik mis ilus, hea

EMAKEEL, OO ILUS KEEL!
Emakeel mu ilus keel,
õppima Sind pean ma veel.
Rõõmsaks tujugi teed mul,
palju headust oskust Sul.

Sosistab siin tuuleiil,
päikene teeb pai.
Laual rukkileiva viil,
see mu kodupaik.

Ma räägin oma ema keelt
ja kuulen seda igalt teelt.
Kostub keeli kõrvus muudki
Näen lugemas neid sõnu suultki.

Raijan Maasik, 3. klass

Kert Pehap, 8. klass
Vajangu Põhikooli õpilasesindus

Projekti „Tagasi kooli“ raames külastasid Tamsalu Gümnaasiumi meie vilistlased Katre Tamm ja Liis Järvamägi.
Koos auditooriumisse kogunenud gümnasistidega otsiti
vastuseid küsimustele, mida tahetakse saavutada, kuidas
seada endale eesmärke, kuidas saada rikkaks.
Sai selgeks, et edu saavutamiseks peab eesmärk olema

enda püstitatud, reaalne ja oluline.
Ei tohi karta ebaõnnestumisi ega ei-ütlemisi, sest iga „ei“
viib „jaa-le“ lähemale. Toredad näited tuntud tegelastest ja
kõnelejate isiklikust elust mõjusid tõesti motiveerivalt.
		
		
Tekst ja foto: Hannele Valdok

67 aastat märtsiküüditamisest
Tamsalu valla Murtud Rukkilille Ühingu liikmed mälestasid repressioonide ohvreid 25. märtsil küünalde süütamisega mälestuskivi juures ning õhtul raudteejaama ees ning
veetsid paar tunnikest heas seltskonnas Eakate Päevakeskuses tassikese kohvi ja kringliga. Meenutasime ajalugu,
rääkisime tänapäevast ja püüdsime vaadata lootusrikkalt
tulevikku, mis on ju meie laste ja lastelaste kujundada.
Palju on avaldatud koletut statistikat ja kirjutatud läbielatud raskustest, kuid selle kõrvalt ei puudunud ka naer ja
nali. Ei suuda ju keegi kogu aeg nutta ja halada – eriti
noored.

24. märtsil avati Rahvarinde Muuseumis näitus „Meie tavad ja kombed Siberimaal“. Näitus sündis muuseumi ja
Murtud Rukkilille Ühingu koostöös. Näitus tugineb mälestustele ja kätkeb erinevaid teemasid - eluase, tähtpäevad,
puhtus, kool, töö, toit, suhted jne. Kõigile küüditatutele ja
represseeritutele pühendatud näitus jääb Rahvarinde Muuseumi 14. augustini. Rahvarinde Muuseum asub Tallinnas,
Vabaduse väljaku ääres ja on avatud K-P 10-17. Tasuta.
Käisime meiegi selle avamisel. Soovitan külastada – eriti
koolinoortel.
				
Malle Annus

MINU HOBI ON KOGUMINE
Märtsis toimus Tamsalu Lasteaias Krõll näitus ,,Minu hobi on kogumine.“ Selle eestvedajaks olid Öökulli rühma õpetajad. Ürituse korraldamisel tehti koostööd peredega. Lapsed said näitusele tuua enda,
vanemate ja vanavanemate kogutud esemeid. Palju oli näitusel meie
töötajate ja nende perekonnaliikmete kogumeid. Meeleolukas oli logopeed Margiti trollikogu. Lastele meeldisid väga vanad kommipaberid
ja postkaardid. Tädi Anu Sajajalgse rühmast rääkis oma hobist- kivide
ja õllekannude kogumisest. Saime kuulata erinevate kivide kõla ehk
kivimuusikat. Oli ka tänapäevaseid kogusid - ponid, Monster Highid, petšopid (Pet Shopid), üllatusmunade nipsasjad. Poistele pakkusid
enam huvi mudelautod.
Külla oli kutsutud Hannele ja Leho Valdok. Hannele rääkis oma hobist- teekannude kogumisest ja kuidas need temani jõudsid. Põnev ja
huvitav oli Leho mündikogu. Tänapäeval on inimestel teised hobid
ja huvid. Loodame, et näitus innustas lapsi ja lapsevanemaid erilisi
esemeid väärtustama ja koguma. Nagu igale näitusele kohane oli ka
sel üritusel avatud külalisteraamat, kuhu kirjutati üllatavalt palju positiivseid mõtteid. Suured tänud korraldajatele Airale, Kaiule ja Leilile
Öökulli rühmast.
		
Leili Kanarbik, Eha Ringinen, Tiiu Aasma

Murtud Rukkilille Ühingu liikmed Rahvarinde Muuseumis näituse avamisel

Tunnustati tublisid ja tähistati emakeelepäeva
Tamsalu Gümnaasiumis on traditsioon teha emakeelepäeva paiku, kevadise koolivaheaja eel, kokkuvõtteid õppeaasta jooksul koolis toimunud ainevõistlustest.
Emakeelepäeval, 14. märtsil loeti kõigis klassides ette
katkendeid viimasel kümnel aastal ilmunud eesti ilukirjandusest.
18. märtsil osales kogu koolipere aktusel, kus emakeeleõpetaja Mare Viks rääkis emakeelepäeva mõttest ja olulisusest. Mängisid Sirje Luige kandleringi õpilased ja emakeelest laulis 2. klassi ansambel (juhendaja Kaja Raudla).
Ainenädalatel ja -päevadel on koolis toimunud aineolümpiaadid emakeeles, matemaatikas, võõrkeeltes, loodusainetes, muusikas ja ajaloos, lisaks veel mitmed konkursid.
Aukirjade, meenete ja maiustustega autasustati kokku 112
õpilast.

Kõige edukamad olid: Steven Sulg, Karmen Nõmmik,
Kirke Konnapere, Sten-Lenar Nirgi, Emma Lotta Vikk,
Annike Kaldaru, Eva-Maria Raudsepp, Eliise-Marie Soll,
Maarja-Liis Nirgi, Mari-Liis Freienthal, Annika Õunapuu,
Marianne Lapin, Kaspar Kukk, Roosi Hallik, Liselle Kaldaru, Roger Kaegas, Karmen Freienthal, Marii Kivirand,
Geiri Suur, Marta Kolde, Tuule Laansoo, Maiko Metsalu,
Kauri Suur, Enely-Birgit Viks, Sten Kalev, Getriin-Liisbet
Veeremaa, Kristina Pešehodko, Taavi Luik, Keiti Kleitz ja
Rauno Matvejev.
Kõik nimetatud õpilased olid esikolmikus vähemalt kolmel ainekonkursil. Ees ootavad veel viimased maakondlikud aineolümpiaadid ja parimad valmistuvad üleriigilisteks lõppvoorudeks.
				
Aime Tops
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Volikogu

09. märts 2016
1.
Avaldati umbusaldust Tamsalu vallavolikogu revisjonikomisjoni liige Mati
Viidemann’ile ja vabastati Mati Viidemann
volikogu revisjonikomisjoni liikme kohustustest.
24. märts 2016
1.
Otsustati teha muudatused Tamsalu
Vallavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade
koosseisus ja alates 01.04.2016.a. arvata struktuurist välja arendusspetsialisti ja sotsiaaltööspetsialisti ning alates 01.07.2016.a. sekretärasjaajaja ja vanemraamatupidaja (koormus
0,8) teenistuskohad.
2.
Otsustati muuta alates 01.07.2016.a
Vajangu Põhikooli struktuuri. Alates 01.07
jääb kooli struktuuri õpetaja 3,5 kohta (hetkel
5); ringijuht 0,2 kohta (hetkel 0,25); raamatukoguhoidja 0, 1 kohta (hetkel 0,2); õpetaja abi
1,0 kohta (1,5); eripedagoog-logopeed jääb
logopeed 0,2 (seni 0,25) ja majandusjuhataja
nimetatakse ümber majandustöötajaks. Struktuurist kaotatakse majahoidja ja saunaoperaatori töökoht. Struktuuri muudatus on tingitud
Vajangu Põhikooli muutumisest 9-kl koolist
6-kl kooliks, alates 01.09.2016.

Vallavalitsus

08.03.2016
1.
Otsustati kuulutada välja riigihange
„Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega“ ning kinnitati hanke
dokumendid.
2.
Kinnitati Tamsalu valla 2016. aasta
hankeplaan.
3.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega
kultuurigongi püstitamiseks Järsi külas.
4.
Moodustati komisjoni toimetulekutoetuse taotluste läbivaatamiseks koosseisus:
sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Ene
Augasmägi, sotsiaalinspektor Pille Eevardi,
vanemraamatupidaja Ea Keir ja vallasekretär
Margit Halop.
11.03.2016
Otsutati esitada kohtule taotlus rakendada esialgset õiguskaitset abivajava lapse perest eraldamiseks ning vanemate isiku- ja varahooldusõiguse piiramiseks
15.03.2016
1.
Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu ja
lasteaiakoha maksumus Tamsalu valla haridusasutustes 2016. aastal järgnevalt: Tamsalu
Gümnaasiumis 78 eurot kuus, Vajangu Põhikoolis 263 eurot kuus. Sellise summa maksavad Tamsalu valla koolides õppivate väljaspool Tamsdalu valda elavate laste eest nende
elukohajärgsed omavalitsused.
2.
Kinnitati Sääse Hooldekodus kohatasu suuruseks käesoleval aastal 500 eurot kuus.
3.
Tamsalu valla eelarvest kultuuri- ja
sporditegevuse ning –ürituste toetamise korra
ja vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekul anti toetust järgmiselt:
Kerli Rellile Tamsalu tantsulaagri
korraldamiseks 800 eurot ja koolinoorte tantsurühma 154 R Kalevi võimlemispeost osavõtuks 1056 eurot;
- Siret Kristelile koolinoorte tantsurühma SK
14 Kalevi võimlemispeost osavõtuks 680 eurot;
- Spordiklubile Vargamäe õpilaste Eesti meistrivõistlustel osalemiseks 500 eurot;
- EELK Tamsalu Lunastaja kogudusele laste
pühapäevakooli korraldamiseks 300 eurot;
- MTÜ Tamsalu Naiskoorile naiskoorilaulu propageerimiseks ja arendamiseks 200
eurot;
- MTÜ Uudeküla Hokiklubile liu- ja hokiväljaku tööshoidmiseks, noorte jäähoki treeninguteks ja sõpruskohtumiste korraldamiseks
600 eurot;
- MTÜ Huviklubi Nelsonile TamsaluNeeruti maratoni korraldamiseks 500 eurot;
- Elle Lindmale Õpetajate XVII vabariiklik tantsufestivali korraldamiseks 200
eurot;
- Virumaa Tütarlastekoorile Tamsalu valla laste osalemiseks konkurss-festivalil Poolas 700
eurot;
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3.
Otsustati nõustuda Keskkonnaministeeriumi poolt geoloogilise uuringu loa
andmisega Metsamaahalduse AS-le tehnoloogilise lubjakivi tarbevaru uuringuks Võhmuta
lubjakivimaardla Võhmuta III uuringuruumis
järgmistel tingimustel: uuringu käigus rajatakse kuni 40 puurauku; Keskkonnaministeeriumi poolt sätestatakse uuringuloas tingimused
(nt ajalised tegevuspiirangud), mis tagavad,
et uuringutegevuse käigus ei ületata piirneval
rohevõrgustiku alal üldplaneeringu alusel kehtestatud müratasemeid (55 dB).
4.
Otsustati kinnitada Tamsalu valla teena Türje külas asuv Sussitammi tee.
5.
Otsustati taotleda tasuta Tamsalu
valla munitsipaalomandisse järgnevad maaalad: Vajangu küla, Tiigi, ligikaudse pindalaga
12220 m²; Tamsalu linn, Alasi tn 4b, ligikaudse pindalaga 249 m²; Assamalla küla, Kesk
tn 10a, ligikaudse pindalaga 479 m²; Porkuni
küla, Käbikuivati tee 20a, ligikaudse pindalaga 1806 m².
6.
Otsustati taotleda Tamsalu linnas asuvate, ühiskasutuses olevate, kuid omandiõigust
tõendavate dokumentideta ning enne 2003.
aasta 1. jaanuari rajatud garaažide teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse
andmist Tamsalu linn, Saare tn 2, ligikaudne
pindala 3116 m² ja Tamsalu linn, Saare tn 4,

ligikaudne pindala 3147 m².
7.
Otsustati nõustuda maavara kaevandamise loa andmisega Geoforce OÜ’le ehituskruusa kaevandamiseks Sauevälja kruusakarjääris. Karjääri teenindava transpordi
liikumisel tuleb tagada avalikus kasutuses
oleva Karjääri tee korrashoid viisil, et see vastaks nõuetele ning oleks tagatud tingimused
ohutuks liiklemiseks. Maavara kaevandamine
Sauevälja kruusakarjääri mäeeraldises on planeeritud 15 aastaks.
8.
Otsustati lugeda Tamsalu valla valimiskomisjoni esimeheks vallasekretär Margit
Halop.
9.
Kinnitati Tamsalu Lasteaed Krõll
arengukava aastateks 2016-2018.
10.
Otsustati muuta Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate palgajuhendit. Muudatus puudutab
palgamäärasid ja annab vallavanemale õiguse
teenistujatele preemia maksmiseks.
11.
Tutvuti revisjonikomisjoni aktiga ja
vallavalitsuse seisukohaga aktile. Teema võetakse uuesti päevakorda volikogu järgmisel
istungil.
12.
Kinnitati volikogu ajutise haldusreformi komisjoni täiendavateks liikmeteks
Timo Tiisler, Elle Allik.
13.
Valiti haldusreformi komisjoni ase-

esimeheks Toomas Uudeberg.
14.
Valiti volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Toomas Uudeberg.
15.
Valiti volikogu revisjonikomisjoni
aseesimeheks Sirje Major.
16.
T.Uudeberg luges ette kodanike
pöördumise vallavolikogu poole pakiautomaadi paigaldamiseks Tamsallu. Volikogu toetab
pakiautomaadi paigaldamist.
17.
Info:
* K.Langineni info haldusreformi komisjoni
tegevusest.
*M. Tamme info autojuhilubade soetamise
kulude osalisest kompenseerimisest õpilastele
Tamsalu Gümnaasiumis.
R.Telli info järgmistel teemadel:
*Hange Sääse Lasteaia rekonstrueerimine.
*Hange Tamsalu linna ühendusteede eelprojekti koostamine.
*Hange 100 tamme pargi projekteerimine.
*Hange Assamalla veemajandusprojekt.
*Hange raudteepeatuste ühendamine erinevate
liikumisviisidega.
*Lasketiiru remont.
*Porkuni Paemuuseumi juhatajana asub tööle
Triin Yerlikaya.

- MTÜ Tamsalu Kunstile keraamikaahju remondiks 384,18 eurot.
Rahuldamata jäeti Ahto Annuse (perevõrkpalli
võistluse läbiviimiseks), Siim Suve (Tamsalu
Los Tortos osalemine Lääne-Virumaa korvpalli meistrivõistlustel) ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi toetusavaldused põhjusel, et
avaldustes märgitud tegevus ei ole suunatud
lastele ja noortele ja/või ei ole taotleja seotud
Tamsalu vallaga.
4.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel Tamsalu linnas Rahu tn 19 hoonete omanikule.
5.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate maade piirid ja maksustamishinnad
ning kinnitati nende koha-aadressid ja määrati
sihtotstarbed: Tamsalu linnas A.H.Tammsaare
tn 18, Alasi tn 3, Koidu tn 1a, Niidu tn 6, Siili
tn 1, Siili tn 7, Tehnika tn 52; Vajangu külas
Kesk tn 4a ja Tamsalu mnt 14a ning Sääse alevikus Sääsemaa. Maa sihtotstarbeks määrati
kõigil katastriüksustel üldkasutatav maa.
6.
Porkuni Paemuuseumi juhatajaks nimetati Triin Yerlikaya.
7.
Otsustati maksta sotsiaaltoetusi viiele
isikule. Ühe isiku toetusavaldus autokooli kulu
kompenseerimiseks jäeti rahuldamata, sest
sellise kululiigi kompenseerimine ei ole valla
sotsiaaltoetuste maksmise korras ette nähtud.
8.
Otsustati kompenseerida kahe lapse
toidupäeva maksumus Tamsalu Gümnaasiumi
pikapäevarühmas ja kahe kahe lapse toidupäeva maksumus Kohtla-Järve lasteaias.
9.
Anti luba Juuru SOS Lastekülas
asendusteenusel oleva lapse külastusele lubamiseks.
10.
Kompenseeriti riigi poolt rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülkejäägi arvelt raske puudega lapse transportimise
kulud Haapsalu Viigi kooli summas 1094,40
eurot.
11.
Otsustati kinnitada hankedokumendid ja kuulutada välja järgmised hanked:
riigihange „Tamsalu raudteepeatuse
ühendamine erinevate liikumisviisidega projekteerimise/ehitustöö omanikujärelevalve“;
- hange „Sääse lasteaia rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve“
12.
Võeti vastu korraldus „Riigihanke
“Tamsalu linna ühendusteede eelprojekt” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks
tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine“, millega tunnistati edukaks Osaühingu
Reaalprojekt pakkumus maksumusega 26 150
eurot.
13.
Määrati
projekteerimistingimused
Porkuni külas garaazi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
14.
Muudeti Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu vallavolikogu esindaja osas
–hoolekogusse kuulub nüüd volikogu esinda-

jana Tanel Pukk.
15.
Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks MTÜ Freetime Racingule korraldad
20.märtsil motospordiüritus Tamsalu Mootorkelguenduro.
16.
Arutati volikogule esitatavaid eelnõusid:
Arvamuse andmine Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta III uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmise käskkirja eelnõule
ja geoloogilise uuringu loa eelnõule“
Tamsalu Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muutmine
Tamsalu Vallavalitsuse hallatavate
asutuste koosseisude muutmine
Vajangu Põhikooli arengukava
Vajangu Põhikooli põhimääruse
muutmine
Tamsalu Lasteaia Krõll arengukava
Tamsalu valla kohalike teede ja tänavate nimekirja täiendamine ning maa munitsipaalomandisse taotlemine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Tamsalu Vallavolikogu 25.02.2016
otsuse nr 16 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
Tamsalu vallavolikogu 19.06.2013
otsuse nr 28 „Tamsalu valla valimiskomisjoni
moodustamine“ muutmine
22.03.2016
1.
Nõustuti Sääse alevikus Sauevälja
tee 6 maa riigi omandisse jätmise ja riigimaale
hoonestusõiguse seadmisega.
2.
Määrati Kursi külas asuva korterelamu teenindamiseks vajaliku maa ja nõustuti
korteriomandi seadmisega.
3.
Otsustati anda Tamsalu spordikompleksi lasketiiru ruumid kümneks aastaks Kaitseliidule tasuta kasutamiseks.
4.
Otsustati võõrandada otsustuskorras
Sääse alevikus Sääse tn 7-3 asuv garaaz hinnaga 200 eurot.
5.
Otsustati esitada kohtule avaldus
eestkoste seadmiseks täisealisele isikule.
6.
Lubati asenduskodus MTÜ Maria ja
lapsed viibivad Tamsalu valla eestkostel olevad kolm last kodukülastusele.
7.
Muudeti Tamsalu Vallavalitsuse
16.02.2016 korraldust nr 74 „Sotsiaalkorteri
üürile andmine“ korteri asukoha osas.
8.
Lubati Sõmera Hooldekodus elaval
Tamsalu valla eestkostel oleval isikul külastada oma sugulasi.
9.
Anti kolmeks aastaks üürile vallale
kuuluvad eluruumid Sääse alevikus Sääse 1030 ja Tamsalu 1-5.
10.
Kehtestati liikluspiirang „Massi piirang 8 tonni“ valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel vastavalt teede nimekirjale ajavahemikul 28.märts – 20.mai 2016.

11.
Kinnitati toimetulekutoetuse eraldus
märtsis summas 14 203,82 eurot. Kahele isikule otsustati toimetulekutoetus määramata jätta,
sest nad ei ilmunud kahel korral ettenähtud
ajal Töötukassasse ning seetõttu omandasid
töötu staatuse asemel tööotsija staatuse.
29.03.2016
1.
Kehtestati Tamsalu Vallavalitsuse
hallatavate asutuste juhtide töötasud 2016.aastal.
2.
Seonduvalt haldusreformiga määrati
ühinemisläbirääkimisteks moodustatud komisjoni alakomisjonidesse liikmed järgmiselt:
hariduskomisjon Maire Tamm ja Viiu Uudam;
sotsiaalkomisjon Ene Augasmägi ja Sirje Major; finants-, majandus- ja arenduskomisjon
Ellen Uiboaed ja Lembit Saart; kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon Hando Kasekamp ja
Kerli Relli.
3.
Sotsiaaltoetust määrati neljale isikule
ja ühele isikule otsustati määrata koduhooldus.
4.
Moodustati komisjon hajaasustuse
programmi taotluste hindamiseks koosseisus
Riho Tell, Mati Tamm, Lembit Saart, Ene Augasmägi ja Hando Kasekamp. Valdkondade
prioriteetsused määrati järgnevalt: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.
5.
Nõustuti nelja maaüksuse jätmisega
riigi omandisse ning määrati maa sihtotstarve:
maaüksus koha-aadressiga Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Kursi küla, Jaamahalja. Ligikaudne pindala 29,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa;
Maaüksus koha-aadressiga LääneViru maakond, Tamsalu vald, Võhmetu küla,
Nurga. Ligikaudne pindala 3,38 ha, sihtotstarve maatulundusmaa );
Maaüksus koha-aadressiga LääneViru maakond, Tamsalu vald, Järsi küla, Järska. Ligikaudne pindala 25,76 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa );
Maaüksus koha-aadressiga LääneViru maakond, Tamsalu vald, Järsi küla, Kivimäe. Ligikaudne pindala 19,31 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa.
6.
Lubati kahel jäätmevaldajal kasutada
ühist jäätmemahutit ning kinnitati nende vastav kokkulepe.
7.
Vaadati läbi ja esitati volikogule järgmised eelnõud:
Loa andmine hanke „Tamsalu valla
õpilasliinide sõitjateveo teenuse ostmine aastatel 2016-2021“ korraldamiseks;
Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013
määruse nr 9 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“ muutmine

			
		

			
			

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Margit Halop
Vallasekretär
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Korraldatud jäätmeveost Tamsalu,
Hajaasustuse programmi 2016.a. voor kuulutati avatuks
programm toetab elutingimuste pa- vesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest
Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere vallas Hajaasustuse
randamist maal.
kui ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse elektriprogRoheline Paik MTÜ viis läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena jätkub Ragn-Sells AS’i ainuõigus vedada Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke
ja Laekvere vallas segaolmejäätmeid.
Segaolmejäätmete äravedu
Segaolmejäätmete äravedu toimub tiheasustusalal vähemalt kord 4 nädala
jooksul ja hajaasustuses vähemalt kord 12 nädala jooksul. Teenust osutatakse klientidele lepingus toodud sagedusel ning välja saadetud graafikute alusel.
Teenindamise nädalapäev võib osadel klientidel muutuda.
Konteinerid
Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid,
mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Minimaalseks
jäätmemahutiks on jäätmehoolduseeskirja järgi 80 l konteiner. Konteinerid
peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Vedajal on õigus teenust osutada
ajavahemikus kella 7.00-23.00-ni Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt
tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks
Jäätmeveo ja konteinerite rendi hind muutub
Alates 01.05.2016 on Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere vallas järgmised teenushinnad:
Jäätmeliik
Mahuti tüüp
       Graafikujärgne   Konteineri rent
				
tühjendus
(kuu)		
Olmejäätmed
jäätmekott kuni 50 l*
1,36 €		
		
kuni 80 l			
1,70 €		
2,68 €
		
kuni 140 l		
1,88 €		
2,68 €
		
kuni 240 l		
2,11 €		
2,68 €
		
kuni 370 l		
2,56 €		
4,22 €
		
kuni 600 l		
3,33 €		
6,00 €
		
kuni 800 l		
3,70 €		
10,80 €
		
kuni 1500 l		
6,24 €		
15,60 €
		
kuni 2500 l		
9,24 €		
18,00 €
		
kuni 4500 l		
14,55 €		
30,00 €
Kuidas saada vabastust
Kui Teile kuuluval kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse
hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda kohalikult omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku vabastamist. Selleks tuleb esitada
vallavalitsusele taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb
vallavalitsus ühe kuu jooksul. Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid jäätmekonteinereid. Ühiskonteineri kasutamise soovi korral tuleb selle kasutajatel sõlmida kokkulepe, ning
selle õiguse annab kohalik omavalitsus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat
vabastada jäätmeveost.
Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest
vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.
Ragn-Sells’i klienditugi
Töötab E-R 8.00-17.00. Klienditoe lühinumber on 15155, kliendiinfot saab ka
numbrilt 60 60 439, nendele kõnedele kehtib teie telefonioperaatori teenustasu.
Kõik küsimused on oodatud e-maili aadressile info@ragnsells.ee.
					
Ragn-Sells AS
			
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415
		
info@ragnsells.ee , virumaa@ragnsells.com

Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes
elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal toetab
riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui
1,2 miljoni euroga.
„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused, et elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas.
„Möödunud aastatel on pered aktiivselt programmist
osa võtnud. Elutingimusi on parandatud juba rohkem
kui 6000 majapidamises,“ lisas minister.
Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab
välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda
koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi toetusele
lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.
Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal
hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatuks alates 28. märtsist 2016. a.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere,
Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja
Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele
toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem
kui 01.01.2016.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
•
veesüsteemid
•
kanalisatsioonisüsteemid
•
juurdepääsuteed
•
autonoomsed elektrisüsteemid
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja
kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse
summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest
kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot
ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas
peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla
suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise
panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse ar-

Ootame lapsevanemaid tundidesse

Tamsalu Gümnaasiumis on 13. ja 14. aprillil lahtiste uste päevad. Lapsevanematel
on võimalik külastada oma lapse õppetunde.
Palun teavitage tulekust eelnevalt õpetajat või õppealajuhatajat.

Tamsalu lasteaia Krõll teade

Võtame vastu SÕIMERÜHMA KOHATAOTLUSE AVALDUSI 2016/2017 õppeaastaks.
Vabu kohti on ka mõnes aiarühmas. Avalduse saab täita lasteaias esmaspäeviti ja reedeti
kell 8-10, kolmapäeval kell 15-17. Kaasa võtta lapse sünnitõend.
Teistel aegadel helistada ette 323 0568 või saata avaldus tamsalulasteaed@hot.ee
(blankett on meie kodulehel: Lapsevanemale - KOHATAOTLUSE AVALDUS).
Palun esitada avaldus 31. maiks 2016.

rammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg
on 31. mai 2016. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid
on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel.
Tamsalu valla kontaktisik on keskkonnaspetsialist
Lembit Saart, e-post:
lembit.saart@tamsalu.ee,
tel 322 8446
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru
Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Knjazev,
tel: 325 8013, e-post mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.
Hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru infopäev
toimub 28. aprillil 2016. a.algusega kell 15:00 LääneViru maavalitsuse suures saalis (II korrus).
Vajalikud dokumendid taotlejale:
o
Projekti eelarve
o
Taotlusvorm
o
Programmdokument 2016
o
Arvutamise abimees
o
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste
kohta
o
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
o
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
o
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide
valdkonna tegevuste kohta
o
Oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid
o
Ehitusluba või ehitusteatis (kui projekt seda
eeldab)
o
Projekteerimistingimused (projekteerimise
korral)
o
Veesüsteemide valdkonna korral vee kvaliteeti tõendav analüüs
o
Veesüsteemide valdkonna korral kaastaotleja
nõusolek
o
Kaks võrreldavat hinnapakkumust
o
Vajadusel notariaalselt tõendatud kokkulepe
reaalservituudi seadmiseks
o
Korterelamute puhul teiste korteriomanike
kirjalik nõusolek toetuse taotlemisega nõustumise
kohta

Tasuta õigusnõustamise teenus puudega
inimestele 2016. aastal
Rakveres nõustab õigusnõunik Alar Salu
(Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo).
Tasuta õigusnõustamisele on vajalik eelregistreerumine:
Rakveres,Lille tn. 8
telef. 3242023, 53429043
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas
nõustamine toimub:
17.03. kell 12.00-16.00
14.04. kell 12.00-16.00
19.05. kell 12.00-16.00

16.06. kell 12.00-16.00
18.08. kell 12.00-16.00
22.09. kell 12.00-16.00
20.10. kell 12.00-16.00
17.11. kell 12.00-16.00
22.12. kell 12.00-16.00
NB! Teenus on PUUDEGA INIMESTELE!
Lugupidamisega,
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
juhatuse esimees

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja aprillikuu üritused:
05.04. kell 10.00 - projekt“ Märka meid“- Kauri lasteaed
(Koidula maja), Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
päevakeskuses.
05.04. kell 11.30 Diabeedi ja Parkinsoni Seltside ühisüritus:
“Vestlusring perearstiga“, üldkoosolek
06.04. kell 13.00 Afaasia ühingu kõnetreening Sotsiaalkeskuses.
07.04. kell 10.00 – projekt „Märka meid“ – Kauri lasteaed
(Posti tn. maja ), Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
päevakeskuses.
08.04. kell 12.00 projekti „Väärikalt vananeme-mitmekesiselt
tegutseme” – mälutreening, juhendab Anu Joonuks.
11.04. kell 13.00 projekti „Väärikalt vananeme-mitmekesiselt
tegutseme, loeng: “Vanaduse võlud ja valud“, lektor psühholoog Pille Murrik.
12.04. kell 10.00 – projekt: “Märka meid“ - Kunda lasteaed.
12.04. kell 10.00 projekti“ Väärikalt vananeme-mitmekesiselt

tegutseme“ käeline tegevus: “Rinnapross“, juhendab Jule
Käen-Torm.
13.04. kell 14.00-16.00 Tugiühing Käsikäes ja Lääne-Viru
Epilepsialiidu ühisüritus: Rakvere Bowlingu külastus.
14.04. kell 10.00 - projekt „Märka meid“ - Uhtna lasteaed.
14.04. kell 12.00 Juristi nõustamine (vajalik etteregistreerimine).
15.04. kell 12.00 projekti „Väärikalt vananeme-mitmekesiselt
tegutseme“ mälutreening,juhendab Anu Joonuks
18.04. kell 10.00 - projekt “Märka meid“ - Sõmeru lasteaed.
18.04. kell 14.00 - südamenädala raames loeng: “Uni ja südamehaigused, mis on uneapnoe“ lektor Hea une keskuse
juhataja dr. Heisl Vaher, unetehnikud Tiina Vaher ja Liina
Tiidor.
19.04. kell:9.00-14.00 südamenädala raames mõõtmised:
kolesterooli, veresuhkru jne.
(vajalik etteregistreeruda, iga mõõtmine 1.euro)

20.04. kell 10.00 – tund tervisele, kõndimine
20.04. kell 13.00 Afaasia ühingu kõnetreening Sotsiaalkeskuses.
20.04. kell 13.00 projekti “Väärikalt vananeme” toimetulekuköök “Kiika kööki“, kevadüllatuse supp ja küüslaugu-juustusai. (etteregistreerimine )
21.04. kell 10.00 – projekt „Märka meid“ – Tapa lasteaed
Pisipõnn.
22.04. kell 15.00 südamenädala raames loeng “Suuhügeen,
proteeside hooldus“,lektor Kaarli Hambakliiinku vanemarst
dr. Liis Talvik.
25.04. kell 13.00 Vaegkuuljate Ühingu teabepäev.
28.04. kell 10.00 – projekt “Märka meid“ - lasteaed Triin,
Puuetega Inimeste Koja päevakeskuses.
Tähelepanu! UUS TEENUS: õmblus-parandustööd, tööde
vastuvõtt teisipäeviti.
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Kultuuriüritused aprillis

XVIII Vabariiklik Õpetajate Rahvatantsufestival

8. aprill kell 19.00
8. aprill kell 19.00
9. aprill kell 10.00
ku12. aprill kell 12.00
15. aprill kell 18.00
15. aprill kell 20.00

Naiste tantsupeo „Mehe lugu“ ülevaatus Väike-Maarjas
Kontsert „Noormehed klaveriga ja klaverita“ Pilet 2€
Kalevi võimlemispeo „Hingelind“ ülevaatus Tamsalu spordikesses
INKOtuba
Laste KINO „Ma kahandasin oma õpetaja“. Pilet 2€
Täiskasvanute KINO „Ema“. Pilet 3€.
Kohtumine näitleja Tiina Mälbergiga
22. aprill
Südamenädala päev kultuurimajas
22. aprill kell 19.00
Lauluklassi kontsert Renee Eespere loomingust
24. aprill kell 13.00
Maakondlik eakate pidupäev. Kontsert, tants, kohvikud, õnneloos.
Pilet 3€
29. aprill kell 18.00-21.00 DISKO. DjTreE. Pilet 2€
30. aprill kell 13.00
Tantsurühma „Kuldne Iga“ juubelikontsert
6. mai kell 18.00
6. mai kell 19.30
8. mai kell 18.00
27.-29. mai

Mai, eelinfo

KINOÕHTU lastele „Väike Tom ja võlupeegel“ Pilet 2€
KINOÕHTU täiskasvanutele: „Päevad, mis ajasid segadusse“
Pilet 3€
Emadepäeva kontsert. Tasuta
Tamsalu päevad

Spordikalender
07. aprill kell 17:00 - 19:00
09. aprill kell 12:00 - 15:00
17. aprill kell 10:30 - 13:00

Lasketiiru pidulik avamine
Spordiselts Kalevi Eestimaa võimlemispeo
Lääne-Virumaa ülevaatus
Tamsalu 18. meistrivõisltused ujumises

Rahatarkuse päev Tamsalu Gümnaasiumis
Pangaliit on alates 2013. aastast viinud läbi
rahatakuse koolitusi nii abiturientidele kui
põhikooli lõpuklassi õpilastele. 2016.a. märtsis korraldas Pangaliit rahatarkuse kuu. Pangaliidu liikmespankade töötajad jagasid oma
teadmisi ja kogemusi gümnaasiumi lõpuklassi
õpilastega üle Eesti. Tunni soovitusliku kava
ja õppematerjali on aidanud koostada pangaliidu ﬁnantshariduse toimkond. See tagab
neutraalse ja reklaamivaba info edastamise
külalisõpetajate poolt.
Tamsalu Gümnaasiumis oli 16. märtsil lektoriks Liisi Vaguri, kes töötab Danske Bankis
ettevõtete suhtehaldurina. Kahe tunni jooksul
said 12. ja 11. klassi õpilased ülevaate säästmisest, oma eelarve koostamisest, erinevatest
laenutüüpidest, suuremateks ostudeks vahendite leidmisest. Arutati läbi, millele raha
kulub, kui noor läheb pärast kooli lõpetamist
edasi õppima ja peab iseseisvalt hakkama
saama. Räägiti ka sellest, millistest allikatest
saaks need kulud katta. Põhjaliku ülevaa-

te said õpilased erinevatest laenutüüpidest.
Gümnasistid tegid läbi praktilise ülesande,
mille käigus tuli välja arvestada, milline laen
on laenaja jaoks kõige kasulikum. Seega said
noored veelkord läbi mõelda, kuidas mõistlikult valida ja kasutada laenuraha. Külalislektor rõhutas oma kogemustele tuginedes eriti
säästmise ja eelarvestamise olulisust, samuti
vastutustundlikku suhtumist laenuvõtmisse.
Rahatarkuse tund oli hea näide ainete lõimimisest: enne lõpueksameid said abituriendid
üle korrata nii ühiskonnaõpetuses kui ka matemaatikas omandatud teadmisi. Käesoleva
õppeaasta detsembris rääkis õpilastele rahaasjade korraldamisest ka Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Julia Gavrilova, kes töötab SEB
Pangas. Finantskirjaoskusealased teadmised
on noortele kindlasti ka eluks vajalikud.

F O T O KO N KU RSS

Tänavustel Tamsalu Päevade
raames toimub
Suur Fotokonkurss
„Minu Tamsalu Päevad“,
mille eesmärk on Tamsalu päevade
jäädvustamine läbi vallarahva (kaamera) silmade.
Konkursil osalemis eks ei ole va ja teh a muud , kui saata
m eile huvitav foto, mis ka ja s ta b Ta ms a lu p ä eva s id.
Pilte võib saata aa d res s ile si r et.kr istel@g ma il.c om või
v iia Tamsalu Kultuu rima jja kun i 30.05.2016.
Ü ks osaleja saab os a led a ma ks ima a ls elt ka h e p ildiga.
Konkursile on oodatud ka varasematel aastatel jäädvustatud
pildid ning kõige vanemale pildile on eriauhind. Kõik pildid
p annakse üles inter n etti va lla ra h va le va a ta mis eks ning
p arimatest piltides t teh a ks e n ä itus .
Fotokonkurssi p ea a uhi nna ks on vin g e p a kett, mis
s isaldab Gessu’s V i sioni 60. minutilist fotosessiooni
ning kaunist meiki ja s oen g ut Merliin OÜ-lt. L is a ks on
e r iauhinnad välja p a n n ud Sa ku Õlleteh a s , F IE Sil vi Kr istel
ja Tamsalu Spordikomp leks .
Kui Sul on kodus alb umi va h el mõn i eriti vin g e jäädvustus
Ta msalu Päevadest või teed h ea p ild i p ea g i toimuval
suurüritusel, siis ära jäta seda ainult endale, vaid näita
fotot kogu Tamsalu ra h va le!

Tekst - Siret Kr is t e l
Disain - Pil l e H unt Pole
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Maie Nõmmik, õpetaja

Õpetajate vabariiklik tantsufestival, on tore
traditsioon, mille eesmärgiks on populariseerida õpetajate hulgas rahvatantsu.Tantsufestival sai alguse 1998. aastal ja algatajateks Urve
Kilk ning Kohtla-Järve tantsijad. Järgmistel
aastatel on festival toimunud erinevates Eesti
paikades, kus tegutsevad õpetajate rahvatantsurühmad. Kuna algatajad ei ole määranud
ära õpetajate protsentuaalset arvu rühmas, siis
Virvering haakus sellesse karusselli 2006. aastal Karksi-Nuias. Tamsalu festivalil oli näiteks
rühm, kus kõik on õpetajad või koolitöötajad,
aga ka rühm, kus õpetajad olid appi kutsunud
õpilasi. Festivalide käigus oleme saanud võimaluse näha seestpoolt erinevate haridusasutuste tänast päeva. Ettepanekut, korraldada
festival Tamsalus on meile tehtud kahel korral. Esimesel puhul ei olnud meil võimalust,
sest sellel aastal kasutas kultuurimaja ruume
remondis olnud gümnaasium, kuid teisel korral enam äraütlemisvõimalust ei olnud.
Raske südamega tulime 2015. aasta kevadel
Jõhvist rändava tantsurehaga tagasi, sest olime
ju kümnel aastal näinud fantastiliselt toredalt
korraldatud festivali. Istusime kohe kevadel
maha ja püüdsime paika panna peamised jooned, mille alusel sügisel korraldustööd alustada. Kuna Tamsalu naisrühmas on aastate
jooksul tantsinud just lasteaia õpetajad,siis
otsustasime partneriks kutsuda lasteaia Krõll
ja soovisime näidata festivalil osalejatele lasteaiaõpetaja igapäevast keskkonda. Juhataja
Viiu Uudamilt sain esimesest kohtumisest
peale ainult tuge ja toetust ja selgust, et oleme saanud väga tugeva koostööpartneri. Ning
saanud nädal pärast festivali lõppu paljudelt
rühmadelt ja kontserdikülastajatelt kiidusõnu,
võime kinnitada, et Tamsalu ja Porkuni jätsid
külalistele väga hea mulje. Kiideti töötube
Porkuni koolis ja paemurrus, lasteaias, spordikompleksis ja kultuurimajas. Tänati lahkeid
inimesi kõikides majades ja põnevat ning terve festivali rollis olnud päevajuhti Pavot; kiidusõnu jätkus nii pingevaba kontserti, mille
avas soe ning südamilik Krõll, kui toredate
töötubade ja ilusa vastuvõtulaua kohta. Täname lasteaialapsi, kes olid nõus Virveringi naistega koos esitama meie ristiema tantsumemm
Helju Mikkeli tantsu „Emakene, memmekene.“ Proovidesse jõudmise ja laste kaunitesse
rahvariietesse sättimise eest suur tänu lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele.
Juba prooviesinemisel vabariigi aastapäeva

kontserdil oli tunda, et saame hakkama ja lapsed nautisid meiega koos tantsimist.
Sain ise korraldajana ja väikemaarjalasena
tunda kõikide pikalt etteplaaneeritud tegevuste ja ootamatult asendust vajavate otsuste suhtes tamsalulaste soovi ulatada lahkelt abikäsi
ja leida parim lahendus. Vaid tänu Teile suutsime me Elle, Kaiu, Riina, Ege, Kersti, Helle, Reeda, Ivi, Eldi, Maire, Marina ja Anuga
korraldada festivalikülalistele mitmekesise ja
meeldejääva päeva.
Kontserdi lõpus andsime edasi rändava reha,
ning kõik saalisviibinud said teada, et järgmise aasta kevadel „riisutakse“ kõik õpetajad
kokku Paidesse. Edu Paide Ühisgümnaasiumi
naisrühmale UHKESTE festivali korraldamisel! Kui ühes töötoas sai endale paekorallist
ehet meisterdada, siis iga rühm sai tänukirjaga
koos teele kaasa festivali nimelised seemneküpsised ja juhendajale mälestuseks korallipalast külmkapimagneti. Mõtte algatajalt Ain
Aasalt sinna juurde ka sõnad:
„ ... Kui üks põlvkond koralle sureb, kasvab
surnud korallide skelettide peale uus põlvkond. Nii tekivadki korallriﬁd. Korallide kolooniad kasvavad kuni paar sentimeetrit aastas. Koralle on umbes 6500 erinevat liiki.
Teie käes olev korallipala on pärit Porkuni
kooli uue maja ehituse vundamendikraavist,
kus kaevamise käigus paljandusid meie jalge
all olevad korallriﬁd.
SEEGA, HEA JUHENDAJA - HOIAD
KÄES PÕLVEST PÕLVE SINUNI JÕUDNUD HARIDUSE ALUSPÕHJA!
JÄTKUGU SUL JÕUDU SEDA HOIDA
JA SÄILITADA!“
Aitäh abi eest: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu Lasteaed Krõll, päevajuht Pavo Raudsepp, Kadri Kask ja lauljad; Omad Klemmid
ja Siret Kristel ning Mari-Ann Virunurm; Kerli Relli, Tõnu Sepp, Jaana Saar, Tiia Uudeberg
ja Tamsalu Kultuurimaja; Jaanika Lillenthal
LIPI LAPI ärist; Tõnu Sepp, Ain Aasa, Priit
Adler ja Puhta Vee Teemapark; Elle Allik, Aivar Niinemägi ja PAIK; PÄTS, Tamsalu EPT
AS, Tiiu Heinsoo, Aira Eding, Tiit Veebel,
Kadri Kopso ja Kaarli talu, Marko Pomerants;
Krista Lepik, Liia Alling ja Tamsalu Spordikompleks; Tamsalu Gümnaasium ja Aime
Tops; KUMA fotograaﬁd; Urve Karp ja Porkuni kool; Reena Curphy; Krista Kohvik, Aivar Liivalaid ja OÜ Joosand.

Märtsikuu tegemisi Tamsalu Gümnaasiumis
17. märtsil alustas koolis robootika ring. Esimene tund
keskendus eelkõige omavahelisele koostööle meeskonnas.
Õpilased olid innukad kaasa töötama!
31. märtsil osalesid Tamsalu Gümnaasiumi 6.-7. klasside
õpilased võistlusmängus “Nutikalt netis”, kus saavutasid

Virvering ja juhendaja Egne

III koha. Võistlus toimus Kadrina Keskkoolis. Võistkonda
kuulusid järgmised õpilased: Kerdo Vainer (6.b klass), Richard Liiv (6.b klass), Ander Eerits (7.a klass), Birgit Kristmann (7.a klass), Laura Mätlik (7.b klass) ja Rutt Valdok
(7.b klass).
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TAMSALU VALLA PÄEVAD 2016
27.05 - 29.05

TARKADE TURNIIR

ÕHTU
Kas tahad olla nupukam, targem ja
kavalam kui sõber? Või tahad lihtsalt
sõpradega muhedalt aega veeta?
Siis võta sõbrad kaasa ja tule lauamängude
õhtule, kus saad reaalsete inimestega koos
erinevaid põnevaid mänge mängida!
Mängud ja nende õpetused on kohapeal
olemas, vaata, et sina ka oled!
Reedel, 27.mail kell 20.00 kultuurimajas!
Samal ajal toimub ka POKKERI TURNIIR!

Tule tasuta Zumba proovitreeningusse
29.mail kell 14.00 Tamsalu Gümnaasiumi punasele
väljakule. Miks? Zumba on temperamentne, julge,
positiivse emotsiooniga trenn. Särtsaka energialaksu
annavad kuumad tantsurütmid. Ühel hetkel avastad, et
vehid higimull otsaees ja naudid, nagu oleksid sattunud
peole. Tule osale kindlasti ja sa ei kahetse. Kõnnid veel
tükk aega ringi naeratus näol.
Zumba huvilisi treenib noor ja energiline Erika Pilv.

MEIL
KÕIGIL ON
SUGUPUU!

LAADALE

LAUAMÄNGUDE

Aristoteles määratles inimest kui mõtlevat looma. Seega
kui oled inimene, järelikult oskad mõelda ning selle
väljundiks ongi Sulle sobiv Tamsalu päevade raames
toimuv üritus Tarkade turniir. Turniiri eripära on see,
et küsimuste edukaks vastamiseks pole vaja
tohutuid faktiteadmisi, vaid punkte toovad ka
arutlev ja loogiline mõtlemine, seega skoorimise
eelduseks ei ole viieline lõputunnistus, vanus
volikoguliikmest naaber, vaid võistkonna moodustamine ja
osalema tulek. Käesoleval aastal saavad häbelikumad ka
väljaspool punktiarvestust pealtvaatajatena kaasa lüüa, kogumaks julgust
uuel aastal osalemiseks. Tule võta osa ja imesta isegi, kui palju Sa tegelikult
tead! Tarkade turniir toimub 27.mail kell 19.00 Tamsalu Kultuurimajas.
Võistkonnas on 4 liiget ja registreerimine toimub e-maili teel:
info@tamsalukultuurimaja.ee

Kindlasti oleme me kõik vahel mõelnud, kes olid meie esivanemad
ning kust nad pärit olid. Põhjuseid oma sugupuu uurimise alustamiseks
on erinevaid. Kuidas sugupuu uurimist alustada?
Suguvõsa uurimine on uurimise nimetust väärt. Tegemist on vägagi
keerulise, huvitava ning aeganõudva protsessiga. Variante alustamiseks on
palju. Jälgede tagaajamine ei pruugi olla pidevalt edukas, kuid toob kindlasti
nii leidmisrõõmu kui üllatusi. Sugupuu uurimine on hea võimalus külastada
sugulasi, sünnikohti ja talusid. Palju infot leiab elektrooniliselt.
28ndal mail Tamsalu päeva raames püüame inimestes huvi tekitada oma
põlvnemise vastu. Palume neid ettevõtlikke inimesi, kes oma
sugupuu uurimises juba sadade aastate
taha on jõudnud
kultuurimajaga ühendust võtta.
Kas oled vahel avastanud end kogumas
Teeme koos Tamsalu
asju, mille kohta arvad, et neid võib ühel
vallakodanike juba uuritud
päeval vaja minna? Kui seda päeva ei
sugupuudest väikese
tule, viskad sa need mittevajalikud asjad
näituse. Samas saavad
tõenäoliselt minema. Paljudele inimestele
kõik kogenud
meeldib aga koguda asju, millel pole mitte
sugupuude
mingisugust praktilist väärtust.
koostajad oma
Kogumine on saanud neile hobiks.
kogemusi
Mõned kollektsionäärid koguvad
algajatele
traditsioonilisi asju, nagu kivikesi, marke
uurijatele
või vanu münte. Teistele meeldib jälle
jagada.
koguda nukke, loomatopiseid, lusikaid,
Tiia Uudeberg

Lehe kujundus Pille H.Pole

medaleid, raha, postkaarte, antiikesemeid,
muusikasalvestisi, mudelautosid, allkirju,
mundreid, mütse, mälestusesemeid
puhkusereisidelt (sõrmkübarad, taldrikud,
võtmehoidjad, kruusid, pastapliiatsid jms).
Kodudes leidub kollektsioone

Tamsalu päeva laadal saavad Tamsalu
vallakodanikud müüa oma kaupa
müügikoha tasuta.Eriti oodatud käsitöö,
talukaup jms. Laat toimub kultuurimaja
ja kooli vahel asuvas pargis laupäeval
28.mail vahemikus 9.00-16.00.
Kohalikel müüjatel registreerida end
kultuurimaja telefonil 3230968 või saata
email tiia.uudeberg@tamsalu.ee

K Õ IK

TAMSALU

VALLA

KOLLEKSIONÄÄRID,

ÄRGAKE!

kõikvõimalikest konnadest, lehmadest,
kassidest või koertest. Kööki kaunistavad
vaid maasikatega või maasikakujulised
köögitarbed.
Esemeid, mida koguda, on lõputult.
Ajakiri ”Harper’s Magazine” märgib:
”On hämmastav, mida kõike inimesed
koguvad: hambaid ja parukaid, pealuid
ja küpsisepurke, trollipileteid, juukseid ja
lehvikuid, tuulelohesid ja tange, koeri ja
münte, keppe, kanaarilindusid ja kingi . . .
nööpe ja luid, kübaranõelasid, kirpe,
siibreid ja pissipotte, võltsitud allkirju,
teoste esitrükke ning gaasimaske.”
Inimesed tegelevad hobidega igasugustel
põhjustel, peamiselt aga lõbu pärast.
Hobid aitavad lõõgastuda ja toovad
argipäeva vaheldust.”

JOOGA
Tule katseta joogat Tamsalu päevade
spordipäeval!
Tund algab aktiivsete ja dünaamiliste
Ashtanga jooga asenditega ja jätkub
lõdvestavate ja meditatiivsete Yin
jooga asenditega. Ashtanga jooga on
eelkõige suunatud lihastele, asendid
aitavad arendada jõudu,
vastupidavust, paindlikkust ja liikuvust.
Yin joogas stimuleeritakse enam
sidekudet, asendeid hoitakse kauem
ja need on suunatud keha ja meele
lõdvestumisele. Kombineerides need
stiilid, loob see su kehasse ja meelde
harmoonia ja tasakaalu.
Sobib kõigile!
Jooga huvilisi juhendab Tiiu Heinsoo.

RAHVASTEPALLI

TURNIIR
Miks ma peaksin rahvastepalliturniirist osa
võtma?
Sa peaksid osa võtma, sest see on üks väga
kift võimalus koos sõpruskonnaga midagi
hoopis teistsugust ja väga lõbusat teha.
Millal, kus, mis täpsemalt?
Pühapäeval, 29.mail kell 12.30
Tamsalu Gümnaasiumi staadioni punasel
väljakul. Võistkonnas on 5-6 liiget ja et
mäng huvitavam oleks, kasutatakse
tavalise rahvastepalli asemel suurt fitpalli.
Haara sõbrad kampa ja tule proovi järgi!
Jah, paljud leiavad, et oma armsate asjade
ülevaatamine toob neile rõõmu. See toob
kindlasti põnevust kõigile teistelegi, kes
teie kogudega tutvuvad.
Mai lõpus peame koos järjekordseid
Tamsalu päevi. Kutsun kõiki Tamsalu valla
kollektsionääre- nii suuri, kui väikeseidoma kollektsioone vallarahvale näitama.
Ootame kõikide kollektsionääride
kõnesid kultuurimaja telefonil 3230968
või 56470855 (Tiia Uudeberg). Teeme
kõik koos oma valla päevad huvitavaks ja
mitmekesiseks.
Tiia Uudeberg

APRILL 2016

Korvpall, vabariigi esiliiga

Vabariigi esiliiga I finaalgrupi viimases mängus kodusaalis oli Tamsalu Los
Toros/C-Tower’i vastaseks Kohila/Eesti Telekom/Webware meeskond, keda
esimeses ringis kindlalt võideti. Meil oli edasipääsuks nelja parema hulka
vaja kindlasti võita, vastased olid edasipääsu juba kindlustanud. Ka võidu
korral sõltus kõik Paide meeskonnast, kellel oli mängida veel Balteco ja
saarlaste esindusmeeskondadega. Külalised mängisid samas koosseisus kui
esimeses mängus, meil puudusid aga vigastuste tõttu Leho Kraav ja Livar
Liblik. Meie meeskonna juhid ehitasid mänguplaani üles kiirusele ja teravatele läbimurretele. Veerandid 20:19, 23:13 (poolaeg 43:32), 13:17, 20:11 ning
kogu mäng kindlalt meile 76:60. Suurepärase esituse tegi meeskonna noorim,
Sander Ramul, visates koguni 25 punkti (2 p.v. 6/7, 3 p.v. 4/6 ja vabavisked
1/1). Raiko Orumaa lisas 12 (lisaks 12 lauda), Tõnis Uueküla 10 (8 lauda),
Alo Põldmaa lisas 6 resultatiivset söötu. Külalistest viskas veel eelmisel aastal meistriliigas mänginud Kristjan Evert 15 punkti (vabavisked 6/6). Kaks
kindlat võitu tugeva vastase üle on revanš kolm aastat tagasi esiliiga finaalis
saadud kaotuse eest. Kuna Paide võitis mõlemad vastased, tõusis meie meeskond kuuendale kohale.
1/8 finaalis tuli kodusaalis vastaseks TÜ/Rock II meeskond, kelle ridades
mängivad ka Rock’i esindusmeeskonda kuuluvad Kristen Meister ja Saimon Sutt. Millegipärast lubasid Tartust pärit väljakukohtunikud nad platsile
hoopis teiste nimede ja särginumbrite all. Veerandid 19:28, 27:10 (poolaeg
meile 46:38), 17:13 ja 11:21 ning kogu mäng 74:72 meile. Meie parimatena
viskasid Andrew Arnold ja Kristjan Keres 15 ning Tõnis Uueküla 12 punkti,
külalistest Sutt 22 ja Meister 17 punkti. Võrdses mängus tekkis põnevaim
moment viimastel sekunditel meie kahepunktilise edu juures. Külaliste kogenud mängumees Sten Lillemägi sai karistusalas palli, kuid kaitse oli nii
tugev, et vise ei tabanud ja lauast saadud palli hoiti lõpuvileni. Ilus mäng meie
meeste poolt.
Teine mäng Tartus oli samuti väga tasavägine. Veerandid 17:15, 20:22 (poolaeg 37/37), 28:16 ja 16:30 ning kogu mäng Tartule 83:81. Väljakuperemehed
mängisid oma parimas rivistuses, meid segasid aga vigastused. Vaatamata
sellele mängiti korralik mäng ja enne viimast veerandit juhiti koguni 65:53.
Viimane veerand on meile alati raskeks kujunenud ja nii läks ka seekord.
Meie treenerite mänguplaan viimase veerandi lõpusekunditeks oli paigas,
eduseis oli aga kahanenud minimaalseks.
Kahjuks unustasid paar meest meeskondliku mängu põhitõed. Kiirustades liiga vara tehtud ebaõnnestunud visked andsid võimaluse vastastele. Tartlased
seda kasutamata ei jätnud ja viimasel sekundil tehtud tabav vise andis napi
võidu tartlastele. Kahju, et see ebameeldiv õppetund juhtus just meile kõige
tähtsamas mängus. Tartlaste kõige resultatiivsem mees oli Saimon Sutt 35
punktiga. Sten Lillemägi viskas 14 ja Kristen Meister 11 punkti. Meie parimad olid Andrew Arnold ja Mihkel Mager 16 ning Raiko Orumaa 11 punkti
ja 11 lauaga.
Otsustav kolmas kodumäng kujunes samuti väga pingeliseks. Kui kahe kogenud mehe puudumine oli ette teada, siis Joonas Vaino tervis vedas samuti alt.
Tõsise spordimehena tuli ta siiski kohale ning andis 16 mänguminuti jooksul puhkust teistele mängumeestele. Kõige suuremaks ebameeldivuseks oli
aga see, et tulemata jättis suurte kogemustega Andrew Arnold, kes viimastes
mängudes oli resultatiivselt mänginud. Seega olid kõik meie pikad puudu.
Külalised olid kohal oma parimas rivistuses. Tuli mängida nendega, kes terved ning anda oma parim väljakul. Mänguveerandid 15:17, 21:12 (poolaeg
36:29), 13:15 ja 12:19 ning lõpuks kaotusnumbrid 61:63. Sellega lõppes meie
meeste teekond kohamängude esimeses ringis. Sama saatus tabas meid ka
eelmisel aastal.
Tartlaste mängu tegi seekord ära meistriliiga mees Kristen Meister 25 punkti ja 9 lauaga. Jaagup Russak lisas 11 punkti. Meie meeste parim oli Tõnis
Uueküla 14 punktiga. Aron Kuusik lisas 11 ja Alo Põldmaa 9 punkti. Kolme
mängu kokkuvõttes viskasid Sutt ja Meister külalistele 218 punktist 119 (Sutt
66, Meister 53). Arusaamatuks jääb, miks meistriliiga mehed tohivad mängida ka nõrgemas liigas. Tartus peaks ju mängumehi jätkuma.
Kokkuvõttes võib hooajaga siiski rahule jääda. Viie kuu pikkust esinemist
võib võtta kui vabariikliku tasemega kontsertsarja, kus pool esinemistest on
kodus ja teine pool vabariigi erinevates keskustes. Kokku mängiti 27 mängu
(22 esiliigas ja 5 karikasarjas). Eriti õnnestunuks võib pidada karikasarja, kus
võideti neli ja kaotati üks mäng. Eesti noortekoondist võideti mõlemas mängus. Kokkuvõttes jagati meistriliiga meeskondadega 5.-8. kohta. Karikasarjas
mängis 25. meeskonda.
Kuna kokkuvõte esiliiga hooajast sai tehtud kohe peale viimast mängu Tartuga, siis polnud veel selge, mis saab edasi. Korvpalliliit tegi aga ootamatu
otsuse, vähendades esiliiga meeskondade arvu 12-le (seni 14), mis tekitas
lisapingeid ka meile. Otsustati läbi viia mängud 1/8 finaali kaotajate vahel,
edasise otsustas üks ring. Meie vastasteks tulid Räpina Kotkad, kes olid kaotanud eelnevalt Amblale 1:2. Esiliigasse jäämiseks oli vaja kindlasti võitu
ning seetõttu olid kohal ka kõik vajalikud terved mehed. Üle pika aja oli
taas platsisl suurte kogemustega Sven Pugonen. Külalistel ei mängi enam
meeskonna tugisammas tsenter Järv. Tasavägist mängu jätkus ainult mängu
alguseks. Veerandid 16:17, 20:14, 22:18, 24:25 ja kogu mäng 82:74 meie
kasuks. Võit kindlustas koha esiliigas, teistest mängudest sõltub, kas koht on
üheksas või kümnes.
Esiliiga tase on väga ühtlane, mida kinnitavad võidud esinelikusse pääsenud
Kohila ja Paide üle. Oma puudumise eelmiselt mängult tegi heaks Andrew
Arnold, visates 20 punkti (lisaks 6 lauda). Aron Kuusik viskas 14 punkti ning
lisas 8 resultatiivset söötu. Tõnis Uueküla ja Raiko Orumaa lisasid 10 punkti.
Külaliste parim oli Kustas Põldoja 25 punktiga.
Hooaja alguses lubasid Audentes SG/Eesti Noortekoondis II treenerid võita
esiliiga. Alagrupis said noored mängumehed aga kolme võiduga 12-st viimase
koha. Vaatamata sellele jätkab Noortekoondis esiliigas ka järgmisel hooajal.
Kokkuvõtte hooajast teevad meeskonna juhid Rainer Tops ja Kristo Raudam
järgmises lehes.
						
Rein Tops
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Suusatamine

54.
Andrus Kasekamp
85.
Assar Tops
378.
Indrek Iho
386.
Ruudi Konrad
466.
Vello Vesk
(M-60)
Maratoni lõpetas 475 sportlast.
19 km
1. Armand Pihlak 00:56.47
12. Roger Kaegas
Haanja maratoni 42 km põhidistantsil võitis Timo
Simonlatser ajaga 02:03.35.
4.
Risto Roonet
(M-40 – 1.)
21.
Ago Veilberg
(M-50 – 1.)
26.
Andrus Kasekamp
190.
Margus Kaegas
216.
Ulvar Pavlov
243.
Tõnu Ilves
389.
Indrek Iho
Maratoni lõpetas 446 sportlast.
22 km
1.
Markus Arak
01:20.06
Distantsi lõpetas 58 sportlast.
Alutaguse maratoni põhidistantsil 42 km võitis Martti
Himma ajaga 01:59.02.
8.
Timo Simonlatser
9.
Meelis Rebane (M-40 – 1.)
39.
Ago Veilberg
(M-50 – 1.)
51.
Andrus Kasekamp
101.
Assar Tops
179.
Margus Kaegas
269.
Ulvar Pavlov
Kokku oli 497 lõpetajat.
20 km
1.
Vane Vähk
01:11.14
11.
Roger Kaegas
Kokku oli 74 lõpetajat.
Estoloppeti koondarvestus (arvestatud 4 etappi).
1.
Martin Nassar		
3992
(4)
2.
Timo Simonlatser 3980
(4)
19.
Ago Veilberg		
3846
(4)
24.
Andrus Kasekamp
3836
(4)
45.
Assar Tops		
3617
(4)
88.
Margus Kaegas 3256
(4)
115.
Ulvar Pavlov		
2956
(4)
118.
Meelis Rebane 2951
(3)
280.
Risto Roonet		
1995
(2)
511.
Indrek Iho		
1221
(2)
577.
Ilmar Udam		
922
(1)
693.
Taavi Luik		
847
(1)
794.
Tõnu Ilves		
751
(1)
797.
Geidi Kruusmann 750
(1)
837.
Evelyn Himma 720
(1)
887.
Maido Geidik		
686
(1)
1026. Ruudi Konrad		
608
(1)
1160. Vello Vesk		
528
(1)
1210 suusatajat läbis vähemalt ühe etapi.
Lühikese distantsi koondarvestus
1.
Roger Kaegas		
3952
(4)
Vähemalt ühe etapi läbis 77 suusatajat.

Võrkpall

				

Meeldiva üllatusena otsustas Eesti kõigi aegade parim suusahüppaja Kaarel Nurmsalu kaasa teha vabariigi meistrivõistlustel. Kaks aastat tagasi tippspordist
loobunud Kaarli ettevalmstusperiood kujunes seekord
kolme ja poole kuu pikkuseks. Ettevalmistust segasid
kehvad lumeolud ja võistlus toimus alles märtsikuus.
Vabariigis on momendil ainult üks suusahüppaja Martti Nõmme, kes MK sarja karussellil tiireldes pole seni
edu saavutanud. Kaarli sportlaseteed Eurospordi vahendusel hoolega jälginuna olin Kaarli võidus kindel.
Nii ka läks. Hüpped 99,5 ja 100 m olid tunduvalt pikemad Nõmme hüpetest 94 ja 93 m ning kindlustasid
vabariigi meistri tiitli.
Tippspordist loobumise järel jätkas Kaarel mängimist Tamsalu korvpallimeeskonnas maakonna esiliiga
meistrivõistlustel, kus ta on seni suutnud üllatada ka
korvpalli ettevalmistusega vastaseid.
Vabariigi meistrivõistlustel Jõulumäel üllatas meeldivalt endine vabariigi sprindikoondise liige Timo Simonlatser, tulles vabariigi meistriks meeste 3x10 km
teatesuusatamises CFC SPKL meeskonnas. Meeskonnas sõitsid veel Henri Roos ja Martin Remmelg. Võit
on eriti hinnatav, sest hõbemedalimeeskonnas sõitsid
vabariigi koondislased Karel Tammjärv ja Peeter Kümmel. Teise vahetuse aegade võrdluses oli Timo aeg
Karel Tammjärve järel teine, kaotus üks sekund. Lääne-Viru taustaga meestest võitis Sõmerult pärit Raido
Ränkel kuldmedali suusamaratonis.
Jõulumäel vabariigi veteranide meistrivõistlustel esinesid edukalt Tamsalu valla suusatajad. Evelyn
Himma võitis kuld- ja hõbemedali N-40 klassis,
Ago Veilberg kuldmedali M-50 klassis ning Aili Siht
pronksmedali N-55 klassis. Võistkondlikus arvestuses
võitis üldvõitja karika Lääne-Virumaa SVK koondis
Tartu linna ja Võrumaa ees.
Tänavune maratonihooaeg sai läbi raskuste läbi.
Kehvad lumeolud ei võimaldanud tänavu sõita Tartu
maratoni. Seetõttu langes osavõtjate arv, kuna paljud
sõidavad ainult Tartu maratoni. Suurepärase esituse
tegi Timo Simonlatser, kes võitis Haanja maratoni ning
oli Estoloppeti koondarvestuses teine. Tubli sõidu tegi
ka Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Roger Kaegas, kes
lühikese maratonidistantsi koondarvestuses saavutas
noorte hulgas kindla esikoha.
Kehvad lumeolud segasid ka rahvusvaheliste maratonide korraldajaid. Prantsusmaa Alpides toimuma pidanud maraton jäeti ära ning Tamsalu Los Toros’e väike
esindus pidi leppima lühikese suusapuhkusega mägedes. Maratoni ärajäämisest anti teada nädal varem,
kulud olid aga juba varakult tehtud ning väike suusapuhkus kulus ära.
Tallinna maratoni 38 km põhidistantsi võitis vabariigi koondislane Algo Kärp ajaga 01:36.37. Meie edukaim oli endine vabariigi koondise liige sprindis Timo
Simonlatser 7. kohaga.
18.
Meelis Rebane (M-40 – 1.)
50.
Ago Veilberg
(M-50 – 2.)

Maakonna rahvaliiga viimastes mängudes võitis Tamsalu meeskond Kadrina SK
3:0 ja kaotas Tõrremäele 0:3. Rahvaliiga
võitjaks tuli Ambla meeskond 15 punktiga. Järgnesid Laekvere 12 ja Tõrremäe 11
punktiga. Neljandat-viiendat kohta jagasid Tapa ja SVK I seitsme, Tamsalu kuue
ja Kadrina SK viie punktiga. Rahvaliigas
mängis kokku 14 meeskonda. Eelmisel aastal meeskonda kuulunud Tanel Uusküla on
vabariigi meistriliigas Rakvere meeskonnas
üks paremaid ründajaid.
			
Rein Tops

Tamsalu MV ujumises
Võistlus toimub 17. aprillil algusega
kell 10.30. Soojendus algab kell 10.00.
Osaleda võivad kõik Tamsalu valla
kodanikud. Iga ala 3 paremat
autasustatakse medaliga. Kolmest alast
kaks paremat tulemust läheb rändkarika
arvestusse. Kolm aastat järjest rändkarika
võitnud ujuja saab endale jäädavalt ujuja
karika. ALAD: 25 m vabalt, 25 m selili:
2005.a.- ja nooremad
ALAD: 50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m
selili: 2004.a. – 2000.a.; 1999a. – 1987.a.;
1986.a. ja vanemad

Rein Tops

Swedbank Tamsalus
Nõustamisteenus:
Pakume nõustaja teenust kaks korda kuus
Tamsalu raamatukogus
12.30-13.30

II kvartalis
5. ja 19. aprillil
3. ja 17. mail
7. ja 21. juunil

Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik tellida
pangakaarte, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja finantsteenuste tingimustega saate
tutvuda www.swedbank.ee. Lisainfot panga teenuste kohta saate 24h
nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.
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TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla koolinoored osalesid
tõstmise võistlustel märtsil EMV Mellistes, kuid haigestus.

Minu õpilane Airo Lihvar saavutas EMV 05.
märtsil Tartumaal Mellistes kk-69 kg rebimises
pronksmedali tulemusega 71 kg. Kokkuvõttes
jäi 4 kohale tulemusega 162 kg (71+91). Airo
parandas isiklikke rekordeid rebimises +6 kg,
tõukamises +4 kg ja summas 12 kg.
20. veebruaril Tammikul Ida-Virumaal Jõhvi
valla lahtistel noorte võistlustel võitis I koha
Robi Kivirand tulemusega 180 kg (80+100)
kk-77 kg ja ka üldarvestuse 236 sp. Noormehel oli väge enamaks kuid hiljutine haigestumine röövis nädala ettevalmistusest. Viibides
Poolas laagris 23.-28. veebruaril ja tegi seal
seljale liiga. Otsustasin, et EMV ei võistle
ning valmistume 02. aprillil toimuvateks Eesti noorte mv.
Germo Hein oli kk-69 kg teine uue isikliku
rekordiga 132 kg (60+72). Absoluutarvestuses
4. koht. Noormees areneb võistluselt võistlusele. +12 kg juurde väga hea tulemus. Siit võib
juba noorte meistrivõistlustel loota medalit.
Kaisa Kivirand tegi oma esimese võistluse,
närvid vedasid alt, kuid esimese tulemusega
võib jääda rahule. Tulemus 41 kg (16+25)
andis viienda koha. 2 kg enam ja oleks Kaisa
olnud kolmas. Väga tihe rebimine oli kolme
neiu vahel. Seekord jäi kaotjaks Kaisa.
Aravetel 30. jaanuaril võistlesid Svetlana Malõsova I koht naiste arvestuses uue isikliku
rekordiga 72 kg (32+40). Pidi osalema ka 05.

Romet Rämson kk-40 kg I koht uue rekordiga
47 kg (19+28). Tema on alles 10 aastane.
Airo Lihvar kk-69 kg I koht 147 kg (60+87).
Hooaja esimene võistlus ei tulnud kõige paremini välja, aga eile põrutas täiega.

Valdade talimängud

Rauno Võrno Vinnist oli üheksas, Toomas Uudeberg 11. ja Erich Petrovits Kadrinast 19.
Kuna Tamsalu Los Toros võistles eelmisel aastal viimast korda, siis oleks võinud tänavu välja panna maakonna esiliigas edukalt mängiva
Tamsalu/ JaKon Ehitus meeskonna. Tänavu
mängis ainult 26 meeskonda. Ka siin üllatasid
positiivselt Ambla mehed, tulles kolmandale
kohale. Tamsalu los Toros’e meeskonna parimaks saavutuseks jäi aastaid tagasi saavutatud
esikoht väikelinnade arvestuses. Maakonna
valdadest saavutas parima, 11. koha VäikeMaarja.
Koondarvestuses võitis Tartu vald. Maakonna
parim oli 9. kohaga Viru-Nigula vald. 10. oli
Kadrina, 11. Vinni, 28. Tamsalu ja 40. Väike-Maarja vald. Vähemalt ühe ala tegi kaasa
46 valda. Üllataja oli jällegi Kadrina vald,
kus Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Margus
Martin, kes on ametilt spordihoone juht, suutis
välja panna korraliku võistkonna ning jõuda
kümne parema valla hulka.

Põlvas toimunud 24. valdade talimängudel
kohustuslikul alal suusatamises võistles ainult
28 valda. Täisarvulise võistkonna suutis välja
panna neist ainult 14. Kehvad lumeolud on tänavu takistanud treeninguid ning seetõttu on
kõikidel võistlustel vähe osavõtjaid.
Tamsalu valla au kaitsesid Tamsalu AO SK
suusatajad. Meie parimana võitis suusaklubi
treener Kaili Ots hõbemedali naiste 5 km sõidus (14.06,2). Ago Veilberg’il jäi pronksmedalist M-50 klassis puudu ainult 0,5 sekundit.
Kümne parema hulka jõudsid veel erinevates
vanuseklassides Evelyn Himma ja Rahel Allas
kaheksanda ning Merike Mets üheksanda kohaga. Hõbemedalile tuli ka Andrus Kasekamp
M-40 klassis, esindades Viljandi valda. Are
Rooneti käe all suusatajaks sirgunud Andrus
kuulus aastaid tagasi meie valla koondisesse.
Võistkondlikult sai kindla võidu Tartu vald
Viljandi ja Tähtvere ees. Maakonna parimad
olid Kadrina 9. ja Vinni 17. kohaga. Tamsalule kuulus tagasihoidlik 19. koht. Viru-Nigula lõpetas 26. kohaga. Meile sai saatuslikuks
teatevõistkondade puudumine, kus mängus
on kolmekordsed kohapunktid. Kõiki võistkondi nõrgestas aga teatesuusatamisega samal
päeval toimunud Haanja maraton, kus Timo
Simonlatser’il õnnestus maraton võita, mis
andis võimaluse Estoloppeti koondarvestuses
tulla esikolmikusse. Ago Veilberg’ile kindlustas M-50 klassis võit aga ka kindla võidu
koondarvestuses.
Hästi läks ka meie naabril Ambla vallal Järvamaalt, kus noortest suusatajatest koosnenud
naiskond saavutas 3x3 km teatesuusatamises
kindla esikoha. Rohkem võistlejaid Ambla
välja ei pannud ning kogutud 240 punkti andis
kokkuvõttes 24. koha. Põhjuseks oli ilmselt
see, et Aravete keskkooli tütarlaste viieliikmeline võistkond kaitses Eesti au koolinoorte
maailmameistrivõistlustel Itaalias. Võistlus
toimus vahetult enne valdade talimänge. Koolinoorte maailmameistriks tuli Kaidy Kaasiku
Ambla spordiklubist. Pronksmedal kuulus
teatenaiskonnale, edestati ka Venemaa koondist. Riikide arvestuses saavutati neljas koht.
Noori treenivad Reimo Kaasiku ja Riho Rohi.
Aravete keskkoolis õpib gümnaasiumi osas ainult 19 õpilast.
Juhtide mitmevõistluses osales 19 meest ja üks
naine. Head tava jätkas Toomas Uudeberg, kes
pole vist vahele jätnud ühtegi võistlust. Kavas
olnud nelja ala arvestuses saavutas esikoha
noor Viru-Nigula vallavanem Raido Tetto.

			

Ahti Uppin

APRILL 2015

Maakonna korvpall
Esiliigas oli Tamsalu/JaKon Ehitus’e vastaseks võõral väljakul põhiturniiri eelviimases
mängus Revin Grupp/Rakvere Autotehnika. Enne mängu oli Tamsalul kirjas 12 võitu
ja 2 kaotust, vastastel 3 võitu ja 11 kaotust.
Ühepoolses mängus võideti veerandid 26:14,
15:8, 30:19 ja 31:15 ning kogu mäng 102:56.
Meie parimad olid Karel Eesmaa 20, Tauno
Pukk 17, Siim Suve ja Arlen Liivak 14 ning
Kristjan Nurmsalu 12 punktiga.
Viimases voorus oli vastaseks SK KNT Kundast, keda esimeses ringis võõrsil võideti
75:59. Põhiturniiri võitmiseks oli meile vaja
võitu. Hulja, SK KNT ja Tamsalu olid finaali
nelja parema hulka koha kindlustanud, neljanda koha võimalused olid veel kahel meeskonnal. Nagu tavaks on saanud, tullakse viimasele mängule parimas rivistuses, seda Kunda
ka tegi.
Meil puudus vigastuse tõttu Dmitri Ogatov,
puudusid ka Los Toros’e karastusega Andro

Kirsipuu ja Kaarel Nurmsalu.
Külalistel oli kokku üles antud ainult 7 meest,
neist üks ammu veteraniikka jõudnud 7000punkti mees kümnevõistluses Kalev Sädeme.
Eelmistes mängudes kergeid võite saanud
väljakuperemehed ei osanud oodata külaliste
tugevat kaitset ega ka eelmises mängus mitte
osalenud Sten Pobbul’i imelist viskekontserti.
Noor mees viskas koguni 37 punkti. Veerandid 16:25, 17:17, 20:20 ja 15:13 ning kaotusnumbrid 68:75.
Valus kaotus, kus visketabavus oli alla igasugust arvestust. Võib tekkida olukord, kus
finaaletapil tuleb poolfinaalis uuesti kokku
minna Kundaga. Põhiturniiril on mängida
veel hulja ja BC Tarvas/Rakvere SK/Kadapiku Agro vaheline mäng. Hulja võidu korral
tuleb neile vastaseks Simuna Artiston.
Finaaletapp toimub mõlemas liigas 8.-9. aprillil Rakvere Spordihoones.
			
			
Rein Tops

Ujumine
Rahvusvaheline võistlus Madwave Challenge toimus Tartus 50 m rajal 14. veebruaril:
Brita Rannamets: 100 m selili 1.15,27 III
100 m vabalt
1.07,87 (5.)
50 m vabalt 29,77 I
100 m liblikat
1.19,82 II
Anne Kunder:
50 m libl.
46,05 (15.)
50 m rinnuli
45,06 (9.)
Alex Ahtiainen: 100 m selili 1.05,40 (4.)
50 m rinnuli
34,68 (8.)
50 m vabalt 27,24 (10.)
50 m selili
29,23 I
Germo Hein hoos		

Foto: Ahti Uppin

Põlvas peeti ka paar nädalat varem Eesti omavalitsusjuhtide 13. talvine mitmevõistlus, kus
võisteldi koguni kümnel alal. Kindla esikoha
sai Jaanus Järveoja Nõo vallast Tiit Toots’i
(Rõuge) ja Raul Kudre (Värska) ees. Toomas
Uudeberg oli üldarvestuses 16., 45+ vanuseklassis kuulus talle aga seitsmes koht. Osales
25 meest ja 5 naist. Toomas oli ka ainuke Lääne-Virumaa omavalitsuste esindaja.
Keerulisel ajal ei tea vallajuhid ja spordiorganisaatorid, mis juhtub lähematel aastatel ning
milline on maaspordi tulevik. Käesoleva aasta detsembris tähistab spordiühing “Jõud” 70.
juubelit.
Võimalik, et moodustub vald endise Väike-Maarja rajooni piirides. Käesoleval ajal
ühendab piirkonda MTÜ Roheline PAIK
(Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere
vald). Kindlasti oleks suures vallas kergem
valida kõrgharidusega kaadrit omavalitsusse
ning ka volikogu koosseisus oleksid korraliku
hariduse ja elukogemusega inimesed. Käesoleval perioodil tundub, et osa inimesi tegeleb hästi töötavate kõrgharidusega inimeste
töö segamisega. Kuna kõik piirkonna vallad
on tegelenud ka spordiga, siis saaks paljudel
spordialadel kokku korralikud võistkonnad.
Lähiajalugu meenutades on Väike-maarja ja
Avanduse vald ning Tamsalu linn ja Tamsalu
vald ühinenud ning ka edukalt oma tööd teinud, kuid reformikavas ette nähtud numbreid
kokku ei saa.
			
Rein Tops

13. veebruaril peeti Paides Järvamaa seeriavõistluse V etapp:
5 m libl.
100 m vab.
200 m sel.
Anne
42,72 III
1.15,36 (4.)
Etappide kokkuvõtte omavanuseklassi III koha karikas.
Alex
27,82 II
57,31 (4.)
2.20,88 I
Kokkuvõttes oma vanuseklassi I koha karikas.
Kert-Taniel
29,04 I
59,31 II
2.18,91 I
Kokkuvõttes oma vanuseklassi I koha karikas.
Holger
25m vab. 20,19 (13.)
100m ko 1.58,07 (13.)
Marten
25m vab. 18,53 (11.)
100m ko 1.50,06 (13.)

400 m kompl.
5.09,43 I
5.09,29 I

Rahvusvaheline võistlus Madwave Challenge toimus Tartus 50 m rajal 14. veebruaril:
Brita Rannamets: 100m selili 1.15,27 III 		
100m vabalt
1.07,87 (5.),
50m vabalt 29,77 I
		
100m liblikat
1.19,82 II.
Anne Kunder:
50m libl.
46,05 (15.)
50m rinnuli
45,06 (9.),
Alex Ahtiainen: 100m selili 1.05,40 (4.)
50m rinnuli
34,68 (8.)
50m vabalt 27,24 (10.)
50m selili
29,23 I
20. veebr. toimus Sillamäel Eesti staieri meistrivõistlused:
Alex: 1500m vabalt 18.20,48 (6.).
Eesti karikavõistlused toimusid Tartus 50m ujulas 5.-6. märtsil, võistlus oli absoluutarvestuses:
50m sel.
100m sel.
200m sel.
50m libl.
100m libl.
Alex
29,26 (8.) 1.05,37 (14.)
		
28,73 (22.)
1.02,02 (12.)
Kert-Taniel 30,59 (16.) 1.04,93 (12.)
2.18,18 (8.)
ISM (International Swim Meeting Berlin) 2016 rahvusvahelised ujumisvõistlused peeti
4.-6. märstini Saksamaal, kus võttis osa 26 riigi sportlased (50 m ujulas):
Brita: kakshõbe medalit: 50 m vabalt 29,47 ja100 m selili 1.12,19.
Kahel alal, 50 m liblikat 31,32 ja 50 m selili 33,17 pidi tugevas konkurentsis leppima 4. kohaga
ning 200 m kompleksi 2.42,74 6. kohaga. Kõik ujutud alad on tublid isiklikud.
Pühapäeval, 13. märtsil, toimus Räimeralli III etapp Tartus:
Holger Soll (07):
25 m vabalt
20,73 (25.)
25 m liblikat
Marten Langinen (06):
50 m vabalt
40,58 (16.)
100 m kompl.

29,22 (34.)
1.48,26 (7.)

Veteselli III etapp peeti 19. märtsil kohtla-Järvel:
50 m rinnuli
50 m selili
100 m kompleksi
Marten
55,88 (9.)
49,51 (15.)
1.45,79 (9.)
Holger
1.01,79 (17.)
52,13 (21.)
1.56,17 (18.)
								

Mare Järv

APRILL 2016

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
maikuus
Laine Nahkur		
Vilma Samma		
Hilja Pärtel			
Kirn Lonni			
Šarlote Selber		
Ester Sammal		
Maria Alanurm
Luuna-Meloone
Assmann 			
Valve Heeringas		
Erich Meisalu		
Niina Jeroškina		
Aili Arukuusk		
Vladimir Juur		
Milvi Ruuben		
Maie Karro			
Loore Ott			
Anna Misjus		
Salme Kroll			
Helju Vaht			
Enn Saar			
Maia Heinsoo		
Toomas Käi			
Rauni Pirkko Kaarina
Töyräs			
Virve Kuum 		
Valentina Parts		
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Vastsündinud vallakodanikud

91
90
90
89
89
85
85

LOORE LOVIISA LAIT 		

09.03.2016

RICCO HIIEMAA 		

19.03.2016

Õnnitleme vanemaid!

OÜMARTEXKOPAD

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

85
84
84
84
82
81
80
80
75
75
75
75
75
70
70

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

HU

HU

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
Müüa kuivi www.tartumets.ee
saetud ja lõhutud küttepuid
(30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632
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

U

tel:56488916
Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

		

10.04.16 kell 14.00
24.04.16 kell 14.00

05.05.16 kell 14.00 Kristuse taevaminemis püha
08.05.16 kell 14.00 Emadepäeva Jumalateenistus,
esinevad pühapäevakooli lapsed.
15.05.2016 kell 14.00 Nelipüha.
Pühapäevakooli tunnid igal pühapäeval algusega kell 11.00
Tamsalu kultuurimajas
Kuulutaks välja kevadise leerikursuse.
EELK Tamsalu Lunastaja Koguduse traditsiooniline ristimis- ja
leeripüha on olnud nelipühal, mis see aasta on 15. mail.
Leer on eelduseks kiriklikule abielule ja ristimisele.
Samuti peavad käima leeris, need kes soovivad hakkata
ristivanemateks, või soovivad last ristida.
Leerikooli saab tulla alates 15. eluaastast- ülemine piir on piiritu.

70
65
65

Õnne ja tervist!

U



Kellel on soov, siis andke märku telefonile 55966140,
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WXWYXVWXVHG
0hh.(77(7(//,0,6(/VRRGXVWXVHJDSXXHWHJD
LQLPHVWHOHYDQDGXVSHQVLRQlULGHOHMDODVWHOHDODWHV
HOXDDVWDVWLVLNOLNXDELYDKHQGLNDDUGLRPDPLVHOMD
NHKWLYDDUVWLW}HQGLROHPDVROXO
7lLVKLQQDJDPNN}LNLGHOHDELYDKHQGLWHYDMDMDLOH
0hh*,6WlLVNDVYDQXWHPlKNPHGVLGHPHGLPDYDG
DOXVOLQDGPDGUDWVLNDLWVHGNDWHHWULGVLLEULGNHSLG
QDKDKRROGXVYDKHQGLG

$ELYDKHQGLVRRYLVWHWWHWHDWDPLQHYlKHPDOW
W||SlHYDYDUHP

7$06$/8
DNHOO
D
D
D

,QIRMDWHOOLPLQHW||SlHYDGHONHOOD±
hOOHWXOOH#LQNRWXEDHH


Aitan müüa sinu kinnisvara
Lääne-Virumaal. Küsi tasuta
kinnisvara alast nõu.
Tiia Leis, 5342 4091

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 25.04 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

tiit.lastik@mail.ee. Võib ka Facebook’i märku anda.
Koguduse tegevusi näeb nüüd facebookist sisestades
otsingusse EELK Tamsalu kogudus.
Hingehoidlike vestluste ja talituste puhul helistada 55966140,
tiit.lastik@mail.ee või tulla Koidu 12-11 ukse taha.
Teenivad kogudust: diakon Tiit Lastik ja praost Tauno Toompuu.

NB Matusetalituse sooviga võtta ühendust isiklikult
diakon Tiit Lastikuga, telefonil 55966140.
Tuletan ka meelde matusetalituse hinnakirja, mis võeti vastu
jaanuar 2016: 100.- koguduseliige
120.- mitteliige sh ka ristimata ja leeritamata inimene (hinnad
sisaldavad: Vaimulik, muusika, kiriku kasutust välisuksest kuni
altarini, küünlad, kirikukellad, vaimulik on kaasategev kuni
peielauani, samuti on selle sees 40. päeva hingepalvus)
Samuti on võimalik ärasaatmistalitus ja urnide hoiustamine kirikus
ja hiljem urnide muldapanek kalmistul. (Seda kõike toimetab
vaimulik). Hinnad on kokkuleppelised.
Samuti on hinnad kokkuleppelised matusetalituste suhtes.
Lisan veel: ,, Kirikuseadustikus on antud igale inimesele võimalus
saada maetud kiriklikult.”

ALEKSANDR LIHVAR

27.08.1943 - 11.03.2016

VAIKE OJAMAA		

28.06.1923 - 04.03.2016

VALVE TAMJÄRV		

10.02.1930 - 06.03.2016

ELGI LEHTER		

30.01.1939 - 18.03.2016

ELLEN RÕUK		

10.10.1948 - 06.03.2016

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud 25. aprilliks, 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 10. mail. Valla kodulehelt saab seda lugeda 2-3
päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

