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TASUTA

Mis toimus Tamsalu päevadel - lühike kokkuvõte
Kolme päeva jooksul toimus vallarahvale palju
üritusi. Reedel, 27. mail, Tamsalu päevade eelõhtul toimusid mälumäng Tarkade turniir, UNO
kaarditurniir noortele, kabe- ja pokkeriturniir.
Oli ka rahvakoosolek haldusreformi teemadel
(kokkuvõte leheküljel 4).

Mälumängust võttis osa 8 võistkonda. Võitjaks
tuli 45 punktiga Tamsalu Gümnaasiumi võiskond,
teiseks ainult ühe punkti vähem saanud “Künka”
võistkond ja kolmandaks Tamsalu vallavolikogu
võistkond 42 punktiga. Mälumängu küsimused
(ja ka vastused) on ajalehe 8. leheküljel, et iga-

Suur aitäh kõigile, kes Tamsalu päevade toimumisele kaasa aitasid- eestvedajad, juhendajad, abilised, toetajad,
lastevanemad, osalejad, külalised! Kohtumiseni järgmistel Tamsalu päevadel.
												
Riho Tell, vallavanem

Fotod: Aavo Leemets

Kiigepidu, kohvik ja näitused

üks, kel huvi, saaks ka oma teadmisi kontrollida.
Uno turniiril jagasid esimest/teist kohta Annabel
Aalpere ja Kathreen Veltson, kolmas oli MaarjaLiis Nirgi.
Kabeturniiri võitis Maksim Malkovski MaarjaLiis Nirgi ja Sten-Lenar Nirgi ees.
Pokkeriturniiri võitis Tõnis Saart, teise koha sai
Kevin Sinijärv ja kolmanda Taavi Talah.
Teine päev algas hommikuse äratuse ja laadaga
koolimaja pargis. Järgnes rongkäik ja Tamsalu
päevade avamine kooli staadionil ning loomulikult teise päeva (ja kogu Tamsalu päevade) keskseim sündmus - Tamsalu 48. laulu- ja tantsupäeva kontsert “Kiigepidu”.
Koolis sai külastada õpilastööde näitust, kultuurimajas Meistrite töökoda, kus sai oma käega erinevaid asju valmistada. Eelmistel Tamsalu päevadel olid uuendusena kodukohvikud, seekord
oli neid koguni 11, lisaks veel vanavara näitus.
Näitering Atsike pakkus vaatamiseks etenduse
“Puhh, Notsu ja muud loomad”.
Õhtul kultuurimajas toimusid traditsioonilised
valla minutid. Tunnustati stipendiumiga Tamsalu Gümnaasiumi õpilast Annika Õunapuu´d
silmapaistvate tulemuste eest õppetöös. Anti üle
“Ilusa kodu” auhinnad: Ene ja Valdar Krünberg,
Tamsalu (linnatüüp) ja Reena ja Matthew Robert
Clifford Curphey Järvajõe küla, Oruveski (talumajapidamine). Parima noorsportlase tunnustuse
sai Alex Ahtiainen.
Peale seda toimus lühike, aga võimas kontsert
taidlejatelt ja siis Indrek Taalmaa monoetendus
“Lollidemaa”. Päeva lõpetas Kinoöö.
Kolmas päev oli nagu ikka Spordipäev. Toimusid
Tamsalu meistrivõistlused kergejõustikus. Tulemused on ära toodud ajalehe 10. leheküljel.

Tamsalu Gümnaasiumi kõige pikaajalisem traditsioon on iga-aastane
laulu- ja tantsupäev, millele pani 1969. aastal aluse tänaseks meie seast
lahkunud, kauaaegne klassivälise töö organisaator Karin Poom. 28. mail
toimunud 48. laulu-, tantsupäev oli lavastatud kiigepeona. Ettevalmistusse lülitus kogu koolipere, kuid põhiraskust kandis muusikaõpetaja Heidi
Mägi, kes on olnud ürituse hingeks 1975. aastast. Lisaks lauludele õpetas
ta kiigepeolistele ka rahvalikke massitantse.
Kiigepeo kavva lülitusid lisaks õpilastele toredate etteastetega lasteaiad,
naiskoor, Lustpill, Kerli Relli tantsurühmad ja Virvering. Kaunis kevadilm, kiiged ning kaskedes lava lisasid rõõmsat meeleolu ja pidu õnnestus
hästi. Tagasiside kuulajatelt, vaatajatelt on olnud väga positiivne.
Peo jätkuks avasid õpetajad kooli ees kohviku, kus soodsate hindadega
salatitel ja küpsetistel oli hea minek. Kohvikus kõlas elav muusika Sirje
Luige rahvapillimängijailt. Külastajaid jätkus seni, kuni kõik hõrgutised
otsas.
Arvukalt külastasid peolised ja kohvikulised ka koolimajas avatud õpilastööde näitust.
			
Tamsalu Gümnaasium

Tamsalu Gümnaasiumi lõpuaktused:
¾ gümnaasiumi lõpuaktus 18. juunil kell 14.00
¾ põhikooli lõpuaktus 17. juunil kell 16.00.


Vajangu kooli lõpuaktus on 17. juunil kell 16.00

JUUNI 2016

Vallavalitsus

03.05.2016
1.
Otsustati anda rendile Tamsalu Kultuurimajas asuvad kohviku ruumid ning korraldada selleks eelläbirääkimistega pakkumine. Renrnik peab tagama kohviku teenuse
osutamise kultuurimajas toimuvate ürituste
ajal. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.
mai.
2.
Võeti vastu korraldus riigihanke
„Tamsalu raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine. Pakkumisi
oli 3 ning kõik tunnistati vastavaks. Leping
sõlmitakse kõige madalama hinnaga ühispakkujatega, kelleks osutus IÜ RTS Infraehituse
ja Aktsiaselts Ehitusfirma Rand ja Tuulberg
pakkumus maksumusega 428 758,50 eurot
(ilma käibemaksuta).
3.
Tunnistati edukaks hanke „Tamsalu
kiriku remont“ pakkumine: Helmar Ehitus
OÜ pakkumus maksumusega 7968 eurot.
4.
Kuulutati välja riigihange „Tamsalu
valla teeäärte niitmine 2016“ ja kinnitati hankedokumendid.
5.
Võeti vastu korraldus riigihanke
„Tamsalu kultuurimaja remont“ pakkujate
kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine. Pakkumisi oli 8 ning 7 tunnistati vastavaks. Leping sõlmitakse kõige madalama
hinnaga pakkujaga – osaühinguga SKM Ärigrupp, pakkumus maksumusega 27 072,78
eurot (ilma käibemaksuta).
6.
Anti luba valla eestkostel olevale
isikule lahkuda ajutiselt hooldekodust omaste
külastamiseks.
7.
Muudeti Tamsdalu Spordihoones
rendilepinguid ja lubati rentnikud vabastada
ajutiselt küttekulude tasumisest.
8.
Kuulutati välja hange „9-kohalise
sõiduauto mahtuniversaali või väikebussi kasutusrendile võtmine“ ja kinnitati hankedokumendid.
09.05.2016
1.
Lõpetati valla teedele seatud liikluspiirangud „Massi piirang 8 tonni“ alates
10.maist.
2.
Moodustati komisjon tiitliga „Ilus
kodu“ tunnustamiseks koosseisus Annika
Kapp, Lembit Saasrt, Ruth Murro ja Vello
Sander. Komisjon esitab ettepanekud tiitli
andmise kohta hiljemalt 16. maiks.
12.05.2016
Eraldati sõidutoetus summas 200 eurot MTÜle Lustpill seoses Tamsalu laste kandlerühma
esinemisega Riia Laste- ja Noorte Kultuurikeskuse projektis.
17.05.2016
1.
Kinnitati hanke „9-kohalise sõiduauto mahtuniversaali või väikebussi kasutusrendile võtmine“ tulemused: laekus 1 pakkumine,
mis tunnistati vastavaks. Leping sõlmitakse
Hansarent OÜ-ga maskumusega 23 653,40
eurot (ilma käibemaksuta).
2.
Eraldati eelarve vabaaja- ja spordiürituste vahenditest 200 eurot toetust Viivi
Griffelile toetamaks tema uurimuse Kullenga
küla maanaiste tegevusest aastatel 1930-1944
käsikirja trükkimist.
3.
Anti nõusolek valla eestkostel oleva
lapse suhtes meditsiinilise toimingu läbiviimiseks.
4.
Kiideti heaks hajaasustuse programnmist toetuse saanud Tõnu Rausi poolt esitatud projekti kanalisatsioonisüsteemi paigaldamise aruanne.
5.
Kuulutati välja hange „Tamsalu valla õpilasliinide sõitjateveo teenus“ ja kinnitati
hankedokumendid.
6.
Otsustati tnnustada tiitliga „Ilus
Kodu“ : Ene ja Valdar Krünberg Rahu 18,
Tamsalu (linnatüüp); Reena ja Matthew Robert Clifford Curphey Järvajõe küla, Oruveski
(talumajapidamine).
7.
Määrati reealkoormatised koretriomandi seadmisel Tamsalu linnas Rahu tn
36 krt 1 ja nr 5 suhtes ning vastavate kannete
tegemine kinnistusraamatusse.
8.
Anti luba kuivanud puude raiumiseks
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Tamsalu linnas Siili 6 kinnistul.
9.
Nõustuti katastriüksuste jagamisega:
Kivimurru kü Loksa külas, Raisma kü Võhmuta külas, Aru kü Porkuni külas.
10.
Anti luba korraldatud jäätmeveoga
perioodiliseks liitumiseks: Tamsalu linnas
Sõpruse tn 14 ja Tehnika tn 35.
11.
Anti nõusolek Ekoservis Teenused
OÜ jäätmeloa väljastamiseks ohtlike jäätmete
kogumiseks ja olmejäätmeveoks majandusvõi kutsetegevusena.
12.
Määrati toetus 3-le isikule kokku
summas 119 eurot. Keelduti toetuse maksmisest Vinni Perekodus viibiva valla eestkostel
oleva lapse ekskursiooni kompenseerimiseks,
kuna selleine tegevis ei kuulu vastavalt Tamdsalu valla sotsiaaltoetuste maksmise korrale
kompenseerimisele.
13.
Suunati vallaasutuse Tamsalu Kommunaali korraldatavale avalikele töödele ajavahemikul 6.-16. juunil 3 toimetulekutoetuse
saajat.
14.
Lõpetati koduteenuse osutamine
ühele isikule seoses tema paigutamsiega hooldushaiglasse ni ng 2 isiku suhtes peatati koduteenuse osutamine suveperioodiks nende
avalduse alusel,
15.
Anti luba avalike ürituste korraldamiseks EELK Tamsalu Lunastaja kogudusele:
8.-10.juulil kristliku lastelaagri läbiviimiseks
ja 10.juunil üle-eestilise kirikute öö raames
kellade helistamiseks kell 18 ja 00.00.
16.
Anti 1 aastaks üürile eluruum Sääse
alevikus Sääse 10-60.
17.
Muudeti OÜ Sinilaid ettevõtlustoetuse lepingus määratud tähtaega töökoha loomiseks kuni 1.septembrini 2016.
18.
Väljastati projekteerimistingimused
Assamalla küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja ehituse
projekteerimiseks.
19.
Väljastati kasutuload: üksikelamutele Tamsalu linnas Koidu 21 ja Tehnika 22.
20.
Kuulutati välja väikehange Tamsalu
disc-golfi pargi rajamine tervse- ja suusaradadele“ ja kinnitati lähteülesanne.
21.
Kinnitati valla osalusega äriühingute
Tamsalu Vesi AS ja Tamsalu Kalor AS 2015.a
majandusaasta aruanded j kinnitati 2016.a
majandusaasta audiitoriks Merike Kiisk AMC
Audit OÜ.
22.
Vaadati läbi ja kiideti heaks volikogu
25.mai istungile esitatavad eelnõud.
23.05.2016
1.
Kinnitati toimetulekutoetuse eraldus maikuus summas 11531,85 eurot. Kahele
isikule otsustati toimetulekutoetus jätta määramata, kuna isikud ei ole mõjuva põhjuseta
Töötukassas arvel.
2.
Kinnitati riigihanke „Tamsalu valla
teeäärte niitmine 2016“ tulemused. Laekus
4 pakkumust, mis kõik tunnistati vastavaks.
Parima pakkumise tegi osaühing Everok Ehitus.
31.05.2016
1. Kuulutati välja riigihange „Investeerimislaenu võtmine 2016.aastal“ ja kinnitati hankedokument.
2. Otsutati Tamsalu Gümnaasiumi esitatud
ettepameku alusel maksta tulemuspreemiat
Tamsalu valla üldhariduskoolides õppivatele
õpilastele 2015/2016 õppeaastal aineolümpiaadidel ja ainekonkurssidel eduka osalemise eest, vastavalt saavutatud tulemustele
järgnevalt:
1.1.
Jarmo Raudvee 140 eurot
II koht maakonna ajalooolümpiaadil (17. koht
üleriigilisel ajalooolümpiaadil)
V koht üleriigilisel Teaduslahingus 2016
I koht maakonna Teaduslahingus 2016
II koht maakonna keemiaolümpiaadil
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
1.2.
Kristina Pešehodko 280 eurot
7. koht rahvusvahelistel võistlustel pranglimises
II koht Eesti meistrivõistlustel pranglimises
I koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel
pranglimises
I koht maakonna vene keele olümpiaadil (16.
koht üleriigilisel vene keele olümpiaadil)
III koht maakonna ajalooolümpiaadil
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I koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel nutispordis
II koht Eesti meistri- ja karikavõistlustel Nutimati matemaatikas
1.3.
Mari-Liis Tšigina 120 eurot
V koht rahvusvahelistel võistlustel pranglimises
III koht Eesti meistrivõistlustel pranglimises
I koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel
pranglimises
1.4.
Maarja–Liis Nirgi 110 eurot
I koht maakonna ajalooolümpiaadil
III koht maakonna matemaatikaolümpiaadil
III koht maakonna eesti keele olümpiaadil
1.5.
Andre Viibur 120 eurot
III koht maakonna füüsikaolümpiaadil
V koht üleriigilises Teaduslahingus 2016
I koht maakonna Teaduslahingus 2016
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
1.6.
Tuule Laansoo 120 eurot
III koht maakonna inglise keele olümpiaadil
V koht üleriigilises Teaduslahingus 2016
I koht maakonna Teaduslahingus 2016
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
1.7.
Analiis Veeremaa 50 eurot
I koht bioloogiaolümpiaadil maakonnas
1.8.
Liselle Kaldaru 70 eurot
II koht maakonna eesti keele olümpiaadil
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
1.9.
Geiri Suur 60 eurot
III koht maakonnas emakeele uurimistööga
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
1.10.
Roger Kaegas 30 eurot
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
1.11.
Kauri Suur 70 eurot
II koht maakonna füüsikaolümpiaadil
III koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel
pranglimises
1.12.
Marianne Lapin 40 eurot
I koht Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi vabariiklikul linnuviktoriinil
1.13.
Kaspar Kukk 40 eurot
I koht Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi vabariiklikul linnuviktoriinil
1.14.
Vainer Kerdo 30 eurot
I koht maakonna linnuviktoriinil
1.15.
Richard Liiv 30 eurot
I koht maakonna linnuviktoriinil
1.16
Eva–Maria Raudsepp 70 eurot
II koht Lääne–Virumaa meistrivõistlustel
pranglimises
II koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel nutispordis
1.17
Ketter Kõre 30 eurot
III koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel
pranglimises
1.18
Maiko Metsalu 40 eurot
III koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel
nutispordis
1.19
Anu-Liis Raudsepp 40 eurot
II koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel
nutispordis
1.20
Taavi Luik 40 eurot
II koht Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi
koolinoorte ja noorte heliloojate 3. Digitaalse
heliloomingu konkursil elektroonilise tantsumuusika kategoorias (16-19 vanuserühm) teosega „Flying on the Echo“.
1.21
Stefanie Kortšak 30 eurot
Töö kuulub Maailma laste haiku konkursi auhinnatute hulka
2.
Otsustati maksta tulemuspreemiat
Tamsalu Gümnaasiumi 2015/2016. õppeaastal ainevõistlustel edukalt esinenud õpilaste
juhendajatele järgnevalt:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Anne Kraubner
Anneli Tell
Hannele Valdok
Maie Nõmmik
Maiken Kukor
Maire Tamm
Maiu Talja
Mare Viks
Maria Savina
Riho Ringinen

40 eurot
200 eurot
40 eurot
80 eurot
50 eurot
160 eurot
40 eurot
150 eurot
40 eurot
140 eurot

2.11.
2.12.
2.13.

Tiia Raudsepp 200 eurot
Valentina Viilver 60 eurot
Violetta Ilves
110 eurot

3.
Ühele isikule määrati hooldaja ja
kinnitati hooldajatoetus,
4.
Lubati valla eestkostel olevad lapsed
ja üks täisealine isik külastama omakseid.
5.
Otsustati kompenseerida riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist raske puudega lapsele aprillis osutatud transporditeenust Haapsalu Viigi kooli
summas 1094,40 eurot teenuse osutaja OÜ-le
Tapa Autobussipark.
6.
Kooskõlastati Tamsalu Sääse lasteaia sisehindamise aruanded 2012/2013 –
2014/2015.
7.
Tunnistati edukaks Tamsalu kultuurimaja kohvikuruumide eelläbirääkimistega
pakkumine vara kasutusse andmiseks: pakkuja Kadri Kask, hinnaga 1,001 eurot/1m2.
Margit Halop, Vallasekretär

Tamsalu Tervisekeskuse
puhkused
Perearst Anne-Lii Normann ja pereõde
Anne Õunapuu
23. mai – 03. juuni, 04. juuli – 29. juuli
Perearst Antonina Britenkova
13. juuni – 01. juuli
Pereõde Raili Tüli
30. mai – 01. juuli, 18. juuli – 31. juuli
Laborant Ippe Siispool
04. juuli – 29. juuli, 15. august – 31. august
Pereõde Ene Kiisla (Vajangu Tervisepunkt)
13. juuni – 15. juuli, 08. august – 19. august
Ämmaemand Mare Järv
20. juuni – 22. juuli, 22. august - 31. august
Lugupeetud patsiendid, tuletame teile meelde,
et ravimiretsepti pikendamise soovist palun
teatada vähemalt 1 päev ette, sest samal päeval
ei ole alati võimalik digiretsepti väljastada.
Retseptide pikendamiseks, analüüside vastuste tulemuste küsimiseks ja muu info (tõendite
vormistamine, vastuvõtuajad jms.) saamiseks
palun helistada registratuuri tel: 32 50 950,
ühendust perearsti või pereõe kabinetiga saab
läbi registratuuri.
Kooliminejate tõendite ja muude profülaktiliste tõendite puhul soovitame pöörduda puhkuste ajal ikkagi oma perearsti või pereõe vastuvõtule – palun jälgida puhkuste graafikut.
Ilusat suve ja head tervist kõikidele patsientidele! Tamsalu Tervisekeskuse kollektiiv

Vanu rehve ei saa
Tamsalu jäätmejaamas
(Raudtee tn 4) ära anda

Tulenevalt olukorrast, kus MTÜ Eesti Rehviliit peatas alates 16. maist 2016.a. ajutiselt
vanade rehvide vastu võtmise, ei saa vanu rehve Tamsalu jäätmejaamas (Raudtee tn 4) ära
anda.
Vanu rehve võetakse aga jätkuvalt vastu MTÜ
Rehviringlus kogumispunktis Vasara tn 17b,
Tamsalu (Everok Ehitus OÜ territooriumil).
Lisainfot: Lembit Saart, Tamsalu valla keskkonnaspetsialist, tel: 520 3992;
e-post: lembit.saart@tamsalu.ee

Ranitsatoetus
Tamsalu vallas

Tamsalu vallas makstakse ranitsatoetust lapse
esmakordsel esimesse klassi mineku korral,
kui lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoht
asub Tamsalu vallas.
Ranitsatoetuse saamiseks palume lapsevanemal esitada vallavalitsusele avaldus lapse koolimineku aasta 1. augustist kuni 30. septembrini. Avalduse vorm on kättesaadav:
http://tamsalu.kovtp.ee/blanketid
Täiendav info: Sotsiaal- ja haridusosakond,
tel: 3228443, sille.somermaa@tamsalu.ee,
Sille Sõmermaa, lastekaitsespetsialist
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Volikogu

25.05.2016
1.
Otsustati määrata haridusvaldkonna stipendiumi suuruseks 2016. aastal 300.00 eurot ja tunnustati stipendiumiga Tamsalu Gümnaasiumi õpilast Annika Õunapuu´d silmapaistvate tulemuste eest õppetöös.
2.
Kinnitati volikogu revisjonikomisjoni tööplaan 2016. aastaks, vastavalt revisjonikomisjoni ettepanekule.
3.
Otsustati delegeerida Tamsalu valla koolieelsete lasteasutuste sisehindamise aruannete kooskõlastamine Tamsalu Vallavalitsusele. Lasteasutus
koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.
Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.
4.
Otsustati kinnitada Tamsalu valla teena Porkuni külas asuv Aru tee,
teeregistri numbriga 7872032.
5.
Otsustati taotleda tasuta Tamsalu valla munitsipaalomandisse vastavalt
asendiplaanile aiamaadena aktiivses kasutuses olev maa-ala asukohaga Tamsalu
vald, Uudeküla, Toome tn 2, ligikaudse pindalaga 50374 m² ja tühistati Tamsalu
Vallavolikogu 27.04.2016.a. otsus nr 39, kuna otsuses oli märgitud taotletava
maa-ala asukohaks Tamsalu vald, Tamsalu linn. Nimetatud asukoha määratlus
aga ei ole õige, kuna nimetatud maa-alast ainult ligikaudu 23% jääb Tamsalu
linna piiridesse ja 77% Uudekülasse. Seega tuleb maa-ala asukohaks märkida
Tamsalu vald, Uudeküla.
6.
Otsustati võõrandada vallavara, Tamsalu linnas Ääsi tn 6-11 ja Sääse
alevik Sääse tn 10-19 korteriomandid otsustuskorras tasuta Tamsalu Kalor ASle. Tamsalu vald omandas vara pärimistunnistuse alusel.
7.
Kuulati piirkonnapolitseinik Jaanus Mätase ja noorsoopolitseinik Riina
Kauri ülevaadet piirkonnas(Rakke, Tamsalu ja V-Maarja vald) toimuvast.
					
				
Ursula Saar, Vallasekretäri abi

Tamsalu päevadel kuulutati välja “ilusa
Fotod: Aavo Leemets
kodu” laureaadid 			

2015/2016. õppeaastal Tamsalu Gümnaasiumis
Tamsalu Gümnaasiumi õpilased osalesid lõppeval
õppeaastal maakonna eesti keele, inglise keele, vene
keele, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, ajaloo, kunstiõpetuse, tööõpetuse, õpioskuste ja muusika
aineolümpiaadidel ning mitmetel konkurssidel ja viktoriinidel. Tänu õpilaste ja õpetajate koostööle ning
pingutustele on saavutused head. Järgnevalt õppeaasta paremad:
Annika Õunapuu
I koht maakonna ajalooolümpiaadil
II koht maakonna eesti keele olümpiaadil
II koht maakonna matemaatikaolümpiaadil
II koht maakonna bioloogiaolümpiaadil, 12. koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil
I koht Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi korraldatud
üleriigilisel linnuviktoriinil
Jarmo Raudvee
II koht maakonna ajalooolümpiaadil, 17. koht üleriigilisel ajalooolümpiaadil
5. koht üleriigilises Teaduslahingus 2016
I koht maakonna Teaduslahingus 2016
II koht maakonna keemiaolümpiaadil
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
Kristina Pešehodko
7. koht rahvusvahelistel võistlustel pranglimises
II koht Eesti meistrivõistlustel pranglimises
I koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel pranglimises
I koht maakonna vene keele olümpiaadil 16. koht üleriigilisel vene keele olümpiaadil
III koht maakonna ajalooolümpiaadil
I koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel nutispordis
II koht Eesti meistri- ja karikavõistlustel Nuti-mati
matemaatikas
Mari-Liis Tšigina
5. koht rahvusvahelistel võistlustel pranglimises
III koht Eesti meistrivõistlustel pranglimises
Maarja-Liis Nirgi
I koht maakonna ajalooolümpiaadil
III koht maakonna eesti keele olümpiaadil
III koht maakonna matemaatika olümpiaadil

Otsustati tnnustada tiitliga „Ilus Kodu“: Ene ja Valdar Krünberg Rahu 18,
Tamsalu (linnatüüp)
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Andre Viibur
III koht maakonna füüsikaolümpiaadil
5. koht üleriigilises Teaduslahingus 2016
I koht maakonna Teaduslahingus 2016
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
Tuule Laansoo
III koht maakonna inglise keele olümpiaadil
5. koht üleriigilises Teaduslahingus 2016
I koht maakonna Teaduslahingus 2016
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
Analiis Veeremaa
I koht bioloogiaolümpiaadil maakonnas
Liselle Kaldaru
II koht maakonna eesti keele olümpiaadil
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas

Geiri Suur
III koht maakonnas emakeele uurimistööga
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
Roger Kaegas
I koht keemiateadmiste võistlustel maakonnas
Kauri Suur
II koht maakonna füüsikaolümpiaadil
III koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel pranglimises
Marianne Lapin
I koht Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi vabariiklikul
linnuviktoriinil
Kaspar Kukk
I koht Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi vabariiklikul
linnuviktoriinil
Kerdo Vainer
I koht maakonna linnuviktoriinil
Richard Liiv
I koht maakonna linnuviktoriinil
Eva-Maria Raudsepp
II koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel pranglimises
II koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel nutispordis
Ketter Kõre
III koht Lääne-Virumaa meistrivõistlustel pranglimises
Maiko Metsalu
III koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel nutispordis
Anu-Liis Raudsepp
II koht Põhja piirkonna meistrivõistlustel nutispordis
Taavi Luik
II koht Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide
ja kommunikatsiooni instituudi koolinoorte ja noorte
heliloojate 3. Digitaalse heliloomingu konkursil eletroonilise tantsumuusika kategoorias (16-19 vanuserühm) teosega “Flying on the Echo”
Stefanie Kortšak
maailma laste haiku konkursil 2015-2016 auhinnatud
töö
Ainevõistlustel edukalt esinenud õpilaste juhendajad olid: Anneli Tell, Tiia Raudsepp, Riho Ringinen, Maiken Kukor, Maire Tamm, Maria Savina, Mare Viks, Valentina Viilver, Anne Kraubner,
Maie Nõmmik, Violetta Ilves, Maiu Talja, Hannele
Valdok.
Kõiki üleriigilistel olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustati 26. mail
VIROLi korraldatud ainetundjate päeval Rakveres
Targas Majas.
		
Tamsalu Gümnaasium

Haridusvaldkonna stipendium
Otsustati tnnustada tiitliga „Ilus Kodu“: Reena ja Matthew Robert Clifford
Curphey Järvajõe küla, Oruveski (talumajapidamine).

Parim noorsportlane 2015. aastal

Tamsalu valla parimaks noorsportlaseks 2015. aasta sportlike tulemuste eest
valiti Alex Ahtiainen

2015/2016 õppeaasta haridusvaldkonna stipendium määrati Tamsalu Gümnaasiumi 7. a klassi
õpilasele Annika Õunapuu’le.
Annika on lõpetanud kõik klassid kiitusega, käitub
eeskujulikult. Õppetöös on Annika väga põhjalik ja
järjekindel, suure lugemuse ja laia silmaringiga. Lisaks kohustuslikule õppekavale osaleb paljudes ringides (näitering, käsitöö, tants, saksa keel, kergejõustik,
lastekoor). Klassi ettevõtmistel on Annika eestvedaja,
kaaslaste suhtes abivalmis ja toetav.
Käesoleval õppeaastal võitis Annika viis koolisisest
aineolümpiaadi ja oli edukas maakonnas ning üleriigiliselt. Maakonna eesti keele, matemaatika ja bioloogiaolümpiaadil saavutas Annika II koha, ajalooolümpiaadil I koha. Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi
korraldatud üleriigilisel linnuviktoriinil võitis Annika
koos kahe kaaslasega I koha. Maakonnaolümpiaadi
hea tulemuse eest pääses Annika Õunapuu bioloogiaolümpiaadi vabariiklikku lõppvooru, mis toimus 21.
mail Tartus ja kus Annika saavutas 12. koha.
		
		
Tamsalu Gümnaasium

Annika Õunapuu vastu võtmas Tamsalu valla
tänukirja ja stipendiumi
Foto: Aavo Leemets
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Suvine ürituste kalender
7. juuni kell 12.00
14. juuni
22. juuni

INKOtuba
Represseeritute konverents „Rõhutud Aegade Päev“
Tamsalu valla jaanituli Porkunis

5.-13. august
14. august

Tamsalu VI Tantsulaager
Koolilaat

		

Tamsalu Gümnaasium palub kõiki vanemaid, kelle laps asub
1. septembril 2016 õppima I klassi, esitada taotlus kooli
alates 06. juunist tööpäevadel kell 08.00 – 15.00.
Taotluse vormi saab täita kooli kantseleis.
Lapse kooli registreerimine:
Lapsevanem esitab isikut tõendava dokumendi ja taotluse;
Lapsevanem esitab lapse sünnitunnistusest, perekonnaseisuasutuses
registreeritud sünni tõendist, passist või ID-kaardist ametlikult
kinnitatud ärakirja või väljavõtte (muul juhul teeb kantseleitöötaja
koopia);
Kui lapsevanem taotleb lapsele õpilaspiletit, siis tuleb esitada lapse
foto (hiljemalt 19. augustiks 2016.a.);
Lapsevanem esitab ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase
tervisekaardist selle olemasolul;
Lapsevanema soovil võib esitada lasteaia poolt väljastatud
koolivalmiduse kaardi, millest kantseleitöötaja teeb koopia.

Elve Vettik’ut õnnitleb volikogu esimees Toomas Uudeberg

Lühike kokkuvõte Assamalla raamatukogu tegemistest esimesel poolaastal.
Veebruari alguses oli väike koosistumine mõnede aktiivsemate lugejatega. Teemaõhtu „Oodates kevadet“ oli pühendatud armastatud kirjanik Oskar Lutsule. Ülevaade tehti tema elust, loomingust ja loomulikult kõigile tuntud raamatukangelastest.
Sõbrapäeva eel külastasin Porkuni kooli lapsi ja koos meisterdasime sõbrapäeva kaarte. Lugesin ka lühikese jutukese  presidendi vastuvõtust „Rõõmuraamatust“.
Ühel tuisusel pühapäeval oli meil külas paberpunutiste koolitaja Väike-Maarjast, kes õpetas meie kohalikele naistele ka seda kunsti. Päev möödus tegusalt ja nüüd osalised punuvad hoolega erinevaid korve, millest on lootus sügisel näitus teha.
Kevadisel koolivaheajal oli üks meeleolukas pärastlõuna lastele. Ette kanti nukuetendus jänku Jutsist, kes otsis liblikat ja meisterdati käsitöömunadest lihavõttejäneseid. Kõik soovijaid said ka näomaalinguid. Osalisi oli nii lähemalt kui kaugemalt.
Aprilli lõpus oli nn. hooaja viimane koosistumine tublide luge-

Rahvakoosolekul haldusreformi teemal: valla
kogukonnad seisavad uute väljakutsete ees
Tamsalu päevade eelõhtul, 27. mail toimus
Tamsalu kultuurimajas rahvakoosolek haldusreformi teemal. Kõlama jäi tõdemus, et aega
otsustamiseks on vähe ning et vallavolikogu
liikmed vajavad oma valijate ehk valla elanike
ja kogukondade tuge otsustamisel. Valla suured ja väiksed kogukonnad peavad aga tulevikus hakkama enda eest jõulisemalt seisma.
Koosoleku viis läbi allakirjutanu MTÜ-st
Tamsalu Mõttevabrik koostöös Tamsalu vallavalitsusega. Hilisele õhtutunnile vaatamata oli
kohal kokku ehk kolmkümmend inimest.
Mõtteid ja muresid öeldi välja põhiliselt küsimuste vormis. Need olid suunatud kolmele
vallavanemale, vallavolikogu esimehele ja
Pandivere valdade ühinemisläbirääkimiste
Tamsalu juhtivkomisjoni esinaisele, Riho Tellile, Toomas Uudebergile ja Kertu Langinenile
Tamsalust ning Alari Kirtile Tapalt ja Indrek
Keskülale Väike-Maarjast.
Kolme omavalitsuse esindajad pidasid oma
seniseid, 2005. aastast pärit ühinemiskogemusi väga heaks ja õpetlikuks. Näiteks soovitas
Alari Kirt jälgida, et tulevastes komisjonides
ja vallavalitsuses oleks kõikide piirkondade
esindajad olemas. Või ka näiteks seda, et enne
ühinemist saab kokku leppida kriteeriumites,
mille järgi tulevikus otsuseid tegema hakata
– miks mitte hariduse valdkonnas minimaalne laste arv, millega üks või teine kool suudab
elus püsida.
Ikka ja jälle tõdeti oma rahaliste või füüsiliste
võimaluste piire, näiteks ühistranspordi korraldamisel. Ent samas jäi kõlama, et sotsiaalvaldkonda kokku tõmmata ei saa, sest teenused peavad olema inimestele lähedal. Või ka
see, et ääremaastumine ning rahvastiku hõrenemine esitab nii või teisiti väljakutse kohalikele kogukondadele innovaatiliste lahenduste
leidmisel.
Kohalolijail tuli veelkord tõdeda, et Tapa,

Tamsalu ja Väike-Maarja vallad kolmekesi
ühineda ei soovi.
Rakke ja Laekvere vallad on otsinud ka muid
ühinemisvõimalusi, mis on teinud nelja Pandivere valla läbirääkimised keerulisemaks. Samas on just need neli valda teinud pikka aega
koostööd.
Tamsalut ja Väike-Maarjat pidas Riho Tell nii
uuringute kui tunde põhjal täpselt võrdseteks
keskusteks, mis esitab omaette väljakutse ja
jääks ka riigi võimaliku suurima preemiaraha
saamiseks väheseks.
Ehkki haldusreformi seadus ei ole veel vastu
võetud ning tulevaste omavalitsuste täpsed
ülesanded ja maakondade tasandi küsimus on
veel otsustamata, on ühinemise huvi siiski aktiivne.
On väga tõenäoline, et 2016. aasta lõpuks peab
olema tehtud mitte ainult otsus, vaid ka ühinemisleping.
Siin kannavad Tamsalu vallavolikogu liikmed
erilist vastutust ning saab vaid järeldada, et
vallavolinikud ja -elanikud peavad olema lähikuudel omavahel tihedas kontaktis. Viimase
nimel peavad pingutama mõlemad, kohtudes,
rääkides ja kasvõi Facebooki arutelulehekülgi
kasutades.
Kõige tähtsam on aga, et kõik valla kogukonnad, nii väikesed kui suured, hakkavad suuremates omavalitsustes mängima palju otsustavamat rolli.
Tähtis pole see, kust jookseb valla piir või kus
on vallamaja, vaid identiteet, see, kas oma külas või asulas tuntakse end väärikana ja püsivana.
Vallavalitsus saab kogukondade rolli tugevdada, kindlustades neile elementaarsed teenused
ning laiendades ehk näiteks ka kaasava eelarve võimalusi.
		

Urmas Nõmmik

Emadepäeval tunnustati häid emasid
Vallavolikogu hariduskomisjoni ettepanekul otsustas Tamsalu vallavalitsus tunnustada tiitliga
„HEA EMA“ järgmisi emasid: Malle Sokk, Maaris Tamm ja Elve Vettik. Tiitli saajad kuulutati
välja Tamsalu valla emadepäeva üritusel, mis toimus 8. mail Tamsalu kultuurimajas. Õnnitlused
andsid üle Tamsalu vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg ja vallavanem Riho Tell.

Õnnitlusi võtab vastu Maaris Tamm		

Assamalla Raamatukogu tegemistest
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Fotod: Aavo Leemets

Malle Sokk saab lilled vallavanem Riho Tell’ilt

jatega, et sügisel uue hooga alustada. Seekord oli teemaks erinevalt kirjandusest hoopis laste kasvatamine ja lemmikloomad. Juttu jätkus kohvi, maitsva kringli ja suupistete kõrvale pikemaks.
Vahetult enne emadepäeva said lapsed joonistada või meisterdada emadele kaarte. Osavõtt ei olnud väga aktiivne, õues oli ju soe ja päike paitas nii meeldivalt.
Enne suurt suve külastasid raamatukogu juba tuttavad lapsed Porkuni koolist, kes tutvusid erinevate loomaraamatutega ja said ka joonistada mulle mälestuseks pilte. Lõpetuseks lugesin mõned kevadised jutud jänestest, putukatest ja liblikatest. Sügisel meie vastastikused külastused jätkuvad.
Raamatukogus käisid ka Lasila kooli 5. klassi lapsed koos
õpetajaga.
Tegin lühikese tutvustuse raamatukogu tööst ja uuemast noortekirjandusest. Väljapanek oli ka raamatukogu ajalooalbumitest, millega saadi iseseisvalt tutvuda. Suured tänud kõigile korraldajatele, kringli küpsetajale, osalistele ja külalistele.
Suvel naudime lihtsalt päikest ja loomulikult seda kõike koos raamatutega! Kellel häid mõtteid tekib, mida raamatukogus teha, andke aga julgelt märku. Meie tegemistest ja uu-

test raamatutest saab infot ikka:
www.facebook.com/assamallark
Ilusat suve ja nagu kirjandusminister ütleb „Kes loeb, see
jõuab!“
Leana Uutma, Assamalla raamatukogu juhataja

Lapsed lihavõttemune meisterdamas

Foto: Leana Uutma
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Sõpruskoolil külas

Soome sõpruskooli Petäjävedele sõitjad said 9. mai hommikul juba poole
kuue ajal kooli juures kokku. Ees ootas 8 tundi sõitu, õnneks oli meretee rahulik ja Soomes vastu tulnud buss kõigi mugavustega. Ka polnud esimeseks
õhtuks planeeritud mingit ühist üritust – siirdusime vastuvõtvatesse peredesse ja alustasime inglise, soome, eesti segakeelset suhtlemist.
Teisel päeval saime külastada tunde, tegime rühmatööd, mängisime segameeskondades liikumismängu City War. Vahepeal jalutasime valla tähtsaima
kultuurimälestise – vana puukiriku juurde, kus giidid tutvustasid kiriku ja
kirikaia ajalugu. Kool valmistus kogu selle päeva õhtuseks peoks: küpsetati koogikesi, valmistati saali ja peolaudadele kaunistusi, seati valmis pillid
ja tehti proovi. Igakevadisel peol esinevad klasside ansamblid. Sel aastal
esinesid esmakordselt tantsurühmad. Meie tants Let’s twist again meeldis
soomlastele.
Kolmandal päeval tutvusime algkooliga, mängisime metsas frisbeegolf`i ja
kohtasime lasteaiarühma, kelle tunnid toimuvad iga päev õues. Neil on metsas oma varjualune, mille juures tegutsetakse. Sportlikule tegevusele järgnes
muusikatund, kus saime näha, kuidas õpilased erinevaid pille mängivad, ja
laulsime koos Soome ja Eesti poplauljate laule.
Lõpuks jätsime oma majutajatega hüvasti ja asusime koduteele, võttes kaasa
mõnusad mälestused. Järgmisel aastal ootame soomlasi meile külla.
Analiis, Eliis-Meredy, Melissa, Keili, Kauri, Maiko, Maksim ja
Tony-Brei klassijuhatajatega
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7.b klassi maikuistest tegemisest
13. mail oli meie koolis õuesõppepäev. Sõitsime oma
klassiga Rakverre.
Kõigepealt käisime Rakvere Jahindusklubis, kus klubi juht Jaan Villak rääkis sellest, mida, miks ja kuidas
jahimehed teevad ning miks neid üldse vaja on. Kuulsime ka huvitavaid jahilugusid. Meie lemmik oli Saksa
jahiterjer, kes nautis meie seltskonda sama palju kui
meie tema oma.
Edasi suundusime Rakvere teatrisse, kus korraldusjuht
Marika Tint ja turundusspetsialist Laila Talunik tutvustasid teatri erinevaid hooneid ja ruume. Meid viidi lava
peale, taha ja alla. Teatri töötajad vastasid meie küsimustele. Saime palju uut ja huvitavat teada näitlejate
elu ja teatri tegemiste kohta.
Teater meeldis väga palju, kõik oli hästi huvitav. Teatris
oli väga lahe. Mulle meeldis see, et saime lava taga
käia, see oli võimas.
Väga huvitav oli kuulata legende ja jutte teatri kohta.
Lahe oli näha ka ruume, mis on ühes teatris. Jahimeeste kohta saime ka palju huvitavat teada.
Kõige huvitavam oli minu arust teatris. Näha ruume,
mida kasutavad kuulsad inimesed, ja käia tähtsates
kohtades oli minu jaoks suur au.
Mulle meeldis see jahindusevärk.
Tore oli, et saime Põhjakeskusesse. Lõunapausi tegime
Põhjakeskuse Hesburgeris.
17. mail käisime koos paralleelklassiga ekskursioonil
Lõuna-Eestis. Pärast 2,5-tunnist bussisõitu jõudsime
Varbusele Eesti Maanteemuuseumisse.
Kõigepealt osalesime giid Triinuga liiklusprogrammis,
kus testisime, miks turvavöö kinnitamine vajalik on,
ning julgemad said proovida, mis tunne on olla pöörlevas autos. Seejärel läksime liikluslinna, kus saime sõi-

ta elektriautodega. Siis katsetasime alkoprille: pidime,
prillid peas, tõukeratastega läbima teatud raja. Ega see
lihtne olnud. Läbisime erinevatel ratastel ka Vigurivända rada.
Tund möödus kiiresti. Oleksime väga tahtnud veel
elektriautodega sõita, aga oli aeg kohtuda giid Neidiga,
kellega koos läbisime teede ajalugu tutvustava raja. Ka
see tund möödus kiiresti. Soovijad said külastada uut
püsinäitust „Head teed!“.
Pärast paarikümneminutist sõitu mööda ajaloolist Postiteed jõudsime Võrru. Katariina kiriku juurest kõndisime mööda Koidula tänavat Tamula järve äärde.
Teele jäi ka Amandus Adamsoni loodud Kreutzwaldi
monument. Nägime ka Eesti pikimat rippsilda, mis viis
Roosisaarele. Bussi tagasi kõndisime mööda Katariina
alleed. Nägime ka Katariina II elusuurust proksist kuju.
Oli ju just Vene keisrinna see, kelle valitsemisajal Võru
asutati.
Pärast lõunasööki Hesburgeris sõitsime Haanjasse
Suurele Munamäele. Mäkke kõndimine oli väsitav, aga
vaade torni tipust tasus selle ära. Alla minna oli juba
tükk maad lihtsam.
Haanjast sõitsime Rõugesse, kus käisime Ööbikuorus,
vaatasime vesioinaid. Sõitsime mööda ka Eesti Ema
monumendist.
Tagasiteel laulsime. Tamsallu jõudes olime küll väsinud, aga rõõmsad.
Maanteemuuseumis meeldis see, et seal olid ilusad vanaaegsed autod.
Elektriautodega sõitmine oli kõige lahedam, aga muu
muidugi ka. Vesioinad olid ka huvitavad.
Munamäele minek oli väsitav, aga see oli seda väärt.
Mulle meeldis väga Maanteemuuseum, sest seal sai huvitavaid asju proovida. Võrus, Rõuges ja Munamäel oli

Kolm päeva Riias

9. klassid tutvusid õuesõppepäeval Ida-Virumaaga. Õpilased uurisid kõige
idapoolsema linna kindlust ning jalutasid jõeäärsel promenaadil, katsetasid
välijõusaali, tutvusid Narva Kolledži ja vana raekojaga, imetlesid vanaeagse
Narva maketti.
Sinimägede muuseumis tutvuti sõjaajalooga ning prooviti selga sõduririideid. Kiiver on ikka päris raske ja relvavinnastamine vajab jõudu.
Tagasiteel nähti Eesti kõige kõrgemat juga ja tehismäge.

Sõit Riiga oli meil teada juba sügisel. Mis kuupäeval see
teoks saab, selgus talvel. 13.05–15.05 olid kandlerühma
„Austrina“ poolt Riiga kutsutud Tamsalu Gümnaasiumi kanneldajad. Hoolsasti harjutasime oma repertuaari.
Külakosti, kandleviise, viisid Riiga järgmised õpilased:
Laura ja Cristelle ( 6.klass), Eva Maria (4.klass), Emma
Lotta ,Kärt, Sten-Lenar ( 3.klass), Holger, Kaarel, Marten, Martta (2.klass), Anu-Liis (1.klass) ja abiks oli
Nele (4.klass) Väike-Maarja Gümnaasiumist. Abiks
sellepärast, et mõni pillimängija ütles kaks nädalat
enne esinemisreisi, et ei soovi kaasa tulla. Pillidest oli
meil kaasas väikekannel ja rahvakannel. Pilliviisideks
lastelaulud ja tantsuviisid meie esivanemate pärandist.
Esimese kontserdi andsime lasteaias ja samal õhtul
noorte kultuuripalees. Pärast kontserti õpetasime oma
lemmik laulumänge: Mõisa pada, Nuudijõmm,Lapadoo
ja tantsu „Labajalg“ Kui me järgmisel hommikul hostelis ärkasime selgus, et ilm on pilves. Tervete pargis
pidi toimuma sesiooni avamine. Tervete park asus 90
km kaugusel (mida meie finantsidesse ei olnud arvestatud), selgus , et sajab ladinal. Kuigi sadas, see kellegi
tuju ei langetanud. Õpetaja ostis kõikidele mälestuseks
vihmakeebid ja seiklus võis alata. Tervete looduspark
on ainulaadne oma loodusega – siin kasvab looduses 72 ohustatud taimeliiki. See piirkond on turvaline
varjupaik paljudele metsloomadele, näiteks lindudele,
roomajatele ja kahepaiksetele. Meilgi õnnestus näha
suure kojaga tigu ja majasteetlikke mände.(mändide
eluiga on ligi 300 aastat). Tervete looduspargis võib
leida mitte ainult puuskulptuuridena kujutatud muinasjututegelasi ja kirjanik A. Brigadere juttude kangelasi
– Sprīdītist (Pöialpoiss) ja Lutausi (Lontkõrv), vaid
ka “elavaid” muinasjututegelasi. Meie kaks esinemist
toimuski Põialpoiste töötubades. Seal viltisime mälestuseks kalad ja toksisime ühise päkapikupildi. Lõunapaiku enam ei sadanud ja me saime ronida mänguväljakul. Lõpuks sõitsime looduses loodusbuss-rongiga
ja imetlesime seda unukaalset loodust. Vihma tõttu jäi
meil paljud kohad vaatamata. Kolmandal päeval tutvusime vanalinnaga.Kiriku vaatetornist oli näha kogu

Narva Hermanni linnus			

Esinemine lasteaias oma uute kostüümidega

Ühispilt kooli hoovis

Külaskäik Mesilinnu tallu

Tamsalu Gümnaasiumi esimesed klassid käisid külas Mesilinnu talus.
Sissejuhatuseks vaatasime filmi „Meemeistrite linn.“ Mesinik rääkis mesilaste tähtsusest looduses. Lapsed nägid, kuidas mesilasema munes muna ja
kuidas koorus uus mesilane. Seejärel meisterdasid lapsed endale mesilase ja
said süüa meesaia.
Lõpuks toimus jalutuskäik, mille käigus lapsed tutvusid erinevate puuliikidega. Enne kojusõitu sai iga laps kingituseks meetopsi.
Oli tore päev.
		
Õpetaja Maire Mardla

Mesilaste elu uudistamas 			

Foto: Maire Mardla

Õuesõppepäev Ida-Virumaal

Foto: Stefanie Kortšak

linn. Jalutuskäigul näitas Iveta meile praegust ja endist
presidendilossi, valitsusemaja, endist pioneeridemaja,
kolme venda ja teisi manu maju. Olid toredad ja harivad päevad. Pillimängijad jäid esinemisreistega rahule.
Mina omalt poolt soovin tänada Tamsalu Vallavalitsust
ja Eesti Kultuurkapitali, kes toetasid meid. (andsid
sõidutoetust). Tänan ka oma abilist õpetaja Tiiat, kes
hoidis silma peal energilistel lastel, et nendega midagi
ei juhtuks. Tänud ka lastele ja lastevanematele. Kui ei
oleks teie pillimängijaid lapsi ja teie suunamist, ei oleks
pärandkultuuri edasikandjaid. Suur tänu!
		
		
Sirje Luik, kandleõpetaja

Mälestusmärk Bremeni linna moosekandid meie
moosekantidega		
Foto: Sirje Luik

				

Foto: Sirje Luik
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Õuesõppepäeval Lätis
Juba sügisel mõtlesime, et kui eelmisel aastal
võtsime suuna põhja poole, ehk siis Soome,
siis sel aastal tahaks külastada mõnda lõunapoolset kohta. Mõeldud- tehtud! Kuna Riia on
Tamsalust tükk maad lõuna pool, otsustasime
oma õuesõppepäeva Lätimaa sooja päikese all
veeta.
Alustasime Lätti sõitu juba varakult, mis tähendas ka seda, et saime tükk aega üksteise
padjanägusid naerda. Esimene peatus oli Iklas
ja teine juba Lätis vee ääres. Randa sattumine oli tõeline õnn, sest tüdrukud said lõpuks
ometi korraldada fotosessioone ja oma kodusele põhjamaisele Eestimaale jäänud kadedust tundvatele sõpradele lõunamaa päikese
all tehtud pilte saata. Poisid said oma bussis
kogutud üleliigse energia kulutada tulise liivasõja peale. Pärast liivasõja lõppu üritasid nad
kasutada oma jalanõusid Läti riigile kuuluva
liiva ebaseaduslikuks Eestisse smuugeldamiseks. Loomulikult ei sattunud bussijuht sellest vaimustusse ja kõik võõrale riigile kuuluv
konfiskeeriti ning bussijuhi kergenduseks jäi
buss puhtaks.
Turaida lossi jõudes saime aru, millest meie
vaesed poisid kõige enam puudust tunnevad see on lõuatõmbamise latt. Seal nad siis rippusid nagu silgud reas ja üritasid end suvevormi
saada.
Siguldas sõitsime rippraudteega, et nautida
veel kord Sigulda looduse võlusid. Jätnud rippraudtee selja taha, suundusime käänulist rada
pidi Gutmani koopa suunas, et veelkord lossis
kuuldud legendi meenutada ja kristallselget
allikavett maitsta. Ka Riia linnaekskursioon
aitas kaasa veidi suvevormi saamisele. Kah-

Suveks vormi				
Fotod: Geiri Suur ja Alesia Jerjomina

juks tähendas aga Lidosse sööma minek seda,
et nii linnaekskursioonil tempokalt kõndinud
tüdrukud kui ka lossis lõuga tõmmanud poisid
võisid suvevormist vaid unistada. Mõned õpilased muidugi leidsid ka sellele probleemile
lahenduse ja läksid kohe peale söömist suurele
mänguväljakule väga-väga võimsa karusselliga sõitma ja nende lisakilode probleem oligi
nagu naksti lahendatud. Kõhud täis, alustasimegi sõitu kodu poole, aga kuna paljud olid
mures enda ikka veel raha täis rahakottide
pärast, tegime väikese kaubandusekeskuse
tuuri ja kui mündid kolinal mänguautomaati
langesid, oli mõne õpilase süda rahul. Nüüd
said kõik rahus koju sõita.
Olime kõik reisist vaimustuses. Seepärast tahaksimegi südamest tänada enda klassijuhtajat
Anne Kraubnerit, kes oli nõus meid kannatama ja keelama üle 12 h järjest, sealjuures väsimatult ikka sama rõõmus olles kui meiega
reisi alustades, ja Maiken Kukorit, kes talle
kogu aja toeks oli.
			
Geiri Suur
			
8.b klass

KEVADPIDU VAJANGU PÕHIKOOLIS

Vajangu kooli õpilased kevadpeo kontserdil esinemas
5.mail toimus Vajangu Põhikoolis kevadpidu. meie kokale Krista Kivirannale, kes maitsvad
Korraldamist toetas ka noorteskus. Pidu toi- lihapirukad ja rullkoogid valmis meisterdas.
mus tähistamaks emadepäeva, kuid oli see ka Suured tänud ka meie kooli muusika õpetajärgmisel kooliaastal alustavatele põnnidele jale Marve Lehtme’le ilusa kontserdi eest.
kooli tutvustavaks sündmuseks. Kontserdil Kava oli ilusasti üles seatud. Esimesena laulesinesid kooliõpilased ja lasteaia mudilased sid lasteaia lapsed, päris mitu suurt ja pikka
oma lauludega. Laulude teemaks oli peami- laulu. Laval esinesid ka kooli parima solistid:
selt kevad ning selle algus. Väiksemad lapsed Kaisa Kivirand, Mirtel Kirsipuu, Emma Kivialgklassidest ning lasteaiast olid elevil, sest rand, Romet Rämson, Heleriin Hein ja Dorispeo lõpus ootas neid ees batuut. Teistel, kellel Lisbeth Roots. Peo lõppedes olid kõigil peas
batuudile asja polnud, oli võimalus nautida rõõmsad näod.
laste joonistatud töid, mis olid näitusena üles
seatud. Võimalus oli istuda ka selleks õhtuks
Vajangu Põhikool 8.klass
spetsiaalselt üles seatud kohvikus. Sealt võiKert Pehap ja Aigar Rehemaa
sid leida imemaitsvaid küpsetisi. Suured tänud

Liblikalend Sääse lasteaias

Uudistamas mere ääres

Peipsi järve päeval
Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud
lõimumise projekti kirjutas Tamsalu Gümnaasium kahasse Kallaste vene õppekeelega
kooliga. 6. mail oli Tamsalu võistkond külas
Kallaste kooli Peipsi järve päeval. Kaheksa
osalenud kooli õpilastest moodustati segavõistkonnad, kes täitsid erinevaid ülesandeid.
Tuli ehitada võimalikult uhke laev, mõelda
laevale nimi, luuletada, joonistada asfaldile ja
keeta uhhaad. Tamsalu oli osalejatest ainuke
eesti õppekeelega kool, aga hakkama saadi.
Huvitav oli seegi, et Tamsalu gümnaasiumi ja
Kallaste kooli hooned on ehitatud sama projekti järgi. Esmapilgul oli tamsalulastel seda
muidugi raske ära tunda, sest juurdeehitus ja
renoveerimine on Tamsalu koolihoonet palju
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muutnud, Kallaste maja on säilinud esialgsel
kujul ja ajahambast tublisti räsitud. Projekti
põhitegevus on planeeritud uue õppeaasta algusesse.
			
Aime Tops

Foto: Maarja Hunt

Asfaldijoonistusi tegemas

Kevad paneb õitsema lilled, toob puudele
lehed ja koju tagasi rändlinnud. Niisamuti
hakkavad õhus keerlema liblikad – ikka õieltõiele, pannes inimesed nende ilu imetlema.
Nii viis kevad lendu meiegi Liblikad (6.–7.a
lapsed), sest lasteaed jäi neile kitsaks ja ees
ootab koolitee. Meie Liblikad olid väga teotahtelised ja nende vanemad koostööaltid –
nii sündiski lasteaias viibitud aastate jooksul
mõnus koostöö. Kulmineerus see kõik 20. ja
27. mail toimunud pidustustega.
20. mail jäid lapsed ööseks lasteaeda. Lastevanemad korraldasid neile uhke ja meeleoluka õhtu. Peale tööpäeva lõppu kogunesid
pered rühma. Laste jaoks oli ette valmistatud
mitu üllatust. Kõigepealt saabus näomaalija,
kes tõstis laste emotsioonid lakke. Kõik said
just seda, mida soovisid – mõni laps muutus
tundmatuseni. Seejärel esinesid lastele treener Maariti juhendamisel väikesed võimlejad,
kelle hulgas oli ka kolm Liblika-last. Nad olid
osavad pallide, hüpitsate ja rõngastega. Aitäh
tädi Maaritile ja esinejatele!
Isad grillisid ja emad katsid rikkaliku peolaua.
Seejärel avastasid lapsed uue üllatuse, kelleks
osutus poni MAC. Tema sõidutas oma vankril
nii väikesi kui suuri. Pärast sõitu oli mõnus
pidada padjasõda ja mängida isadega jalgpalli. Vahepeal olid emad-isad ära kadunud.
Tagasi saabudes olid nad aga hoopis kellekski teiseks kehastunud – nimelt etendasid nad
nüüd muinasjuttu „Vares keedab hernesuppi“.
Pärast seda maitsti torti, millel oli 18 liblikat
peal ja saadeti õhulaternaga sõnum kogu maailmale, kui tore oli lasteaias olla. Nüüd oli aeg
pidžaamad selga tõmmata ja diskole minna.

Saalis pandi värvid vilkuma, tümps põhja ja
tants võis alata.
Hommikul äratas lapsed pannkoogilõhn.
Emmed-issid olid tagasi tulnud ja küpsetasid
hoolega. Vaja oli moosid ja vahukoorebanaanid lauale seada ning maiustamine võis alata.
Väga lustlik ettevõtmine!
24. mail said Liblikad koos teiste lasteaialastega veel Kundas mere ääres käia. Külastati
ka politsei- ja piirivalvekordonit ning endist
hüdroelektrijaama, kus avanes vaade võimsale veemöllule.
Nende muljetega jõutigi viimase õhtuni lasteaias – see oli lõpuõhtu. Lapsed olid imekaunid ja esitasid oma etteasted suurepäraselt;
külalisi oli kogunenud nii palju, et ei mahtunud saali äragi.
Kogu selle sünergia tekitas suurepärane koostöö.
Täname lapsevanemaid ja soovime kaunist
lendu meie Liblikatele!
Elamusterohket suve kõigile!
Nii nagu linnupoeg pesast
kord kõrgele lennata saab,
tuul pillub lendu su mõtted,
lasteaed kallis, aidaa!
Kõik hea võta täna siit kaasa,
head teed sulle, sõbrake hea!
Kui tagasi korraks sa vaatad,
siis meidki meeles sa pea!
		

Kadi Sepp

Age, Anu, Ülle ja Lia Sääse lasteaiast

Maikuu tegemisi Tamsalu Gümnaasiumis
6. mail külastasid meid Kauri kooli balletitantsijad, kes andsid kogu koolile 45 minutilise
kontserdi. Kontsert oli väga kaunis ja südantsoojendav.
6. mail toimus veel ka kevadball, mille korraldajateks olid Õpilasesinduse liikmed. Sel
aastal oli pidu maskiballi stiilis. Esinesid JJStreet’i hip-hop tantsijad, võistlustantsijad
Kristofer Robin Tops ja Liis Veeleid ning
ansambel The Last Weekend. Peol toimusid
erinevad seltskonnamängud ning palju muud
huvitavat. Nii külalised kui korraldajad jäid
üritusega ülimalt rahule. Suur tänu toetajatele!
Erilised tänusõnad lähevad Tuuli Lindrele ja
Tamsalu NNKÜ-NMKÜ-li, kes meid viimasel
hetkel olid nõus toetama.
			
Maarja Hunt

Kevadballil

Foto: Maarja Hunt

Sääse lasteaia lõpetajad
Eesreas: Krister Kruusa, Kerreth Lillepea, Lisete Derjabin, Mirtel Liseth Mustonen, Marit
Võhma, Kaisa-Karit Kreisling, Janely Objartel, Andry Malva ja Kris-Rigo Neeme.
Teises reas: Sergio Deket, Aliis Aleknavitšiute, Aleks Nester, Marten Murga, Martin Sakk,
Sten Etty, Eliise Aunapuu, Keitlyn Ilves ja Emily Curphey.
								
Foto: Lia Klaas
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Pandivere peretalud kutsuvad taas külla

JUUNI 2016

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimub kolmas Pandivere Peretalude Päev.

Metsamõisa talu pererahvas on keskendunud Pandivere
suurimale rikkusele – puhtale veele.

suur ja liigirikas iluaed. Müügiks pakutakse aiasaadusi ja käsitööd.

30. juulil avavad oma väravad Tamsalu ja Väike-Maarja valla
8 peretalu ja 1 külastusobjekt ning 31. juulil ootavad külalisi 4
talu ja 3 külastusobjekti Rakke vallast. Väravad on valla kella
10-19.
Oodatud on kõik, kel huvi rohkem teada saada maaelu ajaloost
või moodsaimast viljakasvatustehnoloogiast, kogeda eheda talutare hõngu ja proovida talutoimetusi, teha tutvust loomade
ja lindudega, puhata ja lõõgastuda, maitsta talutoitu ning osta
koju kaasa kohalikke tooteid.

Puhta vee teemapargis leiate vastused küsimustele, kuidas tekib puhas põhjavesi, kuidas sõltub elu veest ning miks muutub
vee kvaliteet. Huvilised saavad külastada teraapilist meelteaeda, metsaparki, ratastoolirada, õpperadu ja vaadelda mesilasi
vaatlustarus. Ettetellimisel retked koos juhendajaga.

TOOMIHKLI TURISMITALU
Emumäe küla • Margot Mitt, tel 533 41356

Tee taludesse leiad kaardi ja kukekestega viitade abil. Reisikaardi koos päevapassi ja talusid tutvustava trükisega saab
kõigist avatud taludest.
Kogudes külastatavatest paikadest peretalude päeva passi viisatempleid, osalete talude poolt välja pandud vahvate auhindade loosimisel.
Peretalude päeva korraldamist toetavad Rahandusministeerium ja Väike-Maarja vald.
Lisainfot vaata Facebook: Pandivere Peretalude Päev.
Tulge koos pere ja sõpradega meile külla!
				
Ene Preem
			
peretalude päeva projektijuht

TAMSALU VALLA TALUD JA
KÜLASTUSOBJEKTID
ORUVESKI TALU
Järvajõe küla • Reena Curphey, tel 5345 2820
www.oruveskitalu.com, FB/OruveskiTalu
Lamba- ja veisekasvatuse ning käsitööga tegelev talu.
Peretalude päeval saavad külastajad tutvuda erinevate lambatõugudega ja maitsta lambaliha. Võimalik on külastada Loovus- ja Kingiaita, kus korraldatakse käsitööalaseid töötubasid
ning müügil on talus valmistatud käsitöötooted (lambanahad,
vilditud ja kootud tooted). Huvilistel on võimalik vaadata ja
proovida, kuidas lambavilla töödeldakse, kuidas see lõngakerasse jõuab ja mida huvitavat saab lambavillast valmistada.
MESILINNU TALU
Järvajõe küla • Enn Sildoja, tel 515 9353
www.mesilinnu.ee
Mesindustalu, kus põhitegevuseks on mee ja mesindussaaduste tootmine.
Peretalude päeval saavad külastajad tutvuda mesilaste pidamisega. Huvilistel on võimalik vaadata mee vurritamist ja mesilaspere toimetamist näidistarus. Julgemad võivad panna selga
kaitseriietuse ja kiigata ka mesitarusse. Väiksemad huvilised
saavad soovi korral meisterdada endale oma mesilase. Mee degusteerimine kohvilauas. Lõunasööki pakub 150 m kaugusel
asuv Laululinnu Külalistemaja.
PAEROOSI TALU
Porkuni küla, Ilumäe tee 3 • Ain Aasa, tel 5333 9749
Paeroosil tegeletakse kivist meenete ja suveniiride valmistamisega, iluaianduse ja looduskoolitustega.
Külalised saavad näha kivikollektsiooni ja vaadata kivi sisse.
Originaalseid kivist objekte leidub ka perenaise loodud iluaias.
Töötoas saavad nii vanad kui noored oma kätega teha kivist
või klaasist meene. Huvitavaid kive ja fossiile saab ka endale
tarbeasjaks või kodukaunistuseks kaasa osta. Kaetud on kohvilaud, olemas ujumisvõimalus.
VÄLJAOTSA TALU
Võhmetu küla • Riho Tell, tel 514 3750
Talus saab tutvuda keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse
tehnoloogiaga, kus ei kasutata taimekaitsevahendeid ega
kunstväetist.
Peale ringkäiku on hea võimalus vahetada mõtteid ja kogemusi maaelu teemadel. Avatud on maasikakohvik, kus saab kohapeal degusteerida ja kaasa osta maasikaid.
METSAMÕISA TALU PUHTA VEE TEEMAPARK
Järsi küla • Priit Adler, tel 513 2149
www.metsamoisa.ee FB/Metsamõisa

VÄIKE-MAARJA VALLA TALUD JA
KÜLASTUSOBJEKTID
KAARLI TALU
Ärina küla • Kadri Kopso, tel 523 6582,
www.kaarlitalu.ee, FB /kaarlitalu

Põllumajanduse, jahu jahvatamise ning majutusteenuse
pakkumisega tegelev talu.
Peretalude päeval on külalistel majutushoones „avatud uste
päev“ ning võimalus tutvuda talu igapäevatöö ja tehnikaga.
Kehakinnituseks, degusteerimiseks ja kaasa ostmiseks pakutakse omavalmistatud toitu.
AALI AJAVIITETALU
Ao küla • Kaur Salus, tel 5647 8105

Taluveskis jahvatatakse oma põllul kasvatatud mahedast
teraviljast täisterajahu ja -helbeid. Pisikeses pagaritoas
valmistab perenaine ehedat juuretisega koduleiba ja teisi
maitsvaid küpsetisi.

Külastajatele pakutakse kanuumatka Ao veskijärvelt algaval Näki matkarajal. Avatud on vanade kalastustarvete näitus. Sobiva ilma korral on ennast võimalik jahutada
järves ja mõnuleda Näki spaas.

Külalised näevad kuidas vili põllult veskisse jõuab, saavad
proovida möldri- ja pagariametit, maitsta talutooteid ning kuulda talujuttu. Lisaks oma talu veski- ja pagaritoodetele saab siit
kaasa osta ka heade naabrite talukaupa ja kaunist käsitööd.

Kehakinnituseks pakutakse kuuma teed ja kohalikust toorainest valmistatud pannkooki.

PAEMURRU TALU
Eipri küla • Kai Tomingas, tel 526 0283
Pererahvas ehitas 1980ndatel üles vana talukoha, kus kasvatati vilja ja peeti karja. Praegu tegeletakse köögiviljakasvatuse ja lihaveistega.
Külalised saavad vaadata loomi karjamaal ning teha lähemalt
tutvust kanadega taluõuel. Suures kasvuhoones on valmimas
tomatid, kurgid ja paprikad, mida soovijad saavad koju kaasa
osta.
KRUUSIAUGU TALU
Ebavere (endine Kaarma-Tagaküla) • Marju Metsman, tel 526
3831
1924. aastal ehitatud rehemajas on algsel kujul säilinud rehetuba. Pärast talu taastamist aastal 1994 tegeleti aastaid
põllu- ja loomapidamisega, nüüd potipõllunduse, käsitöö
ja muusikaga.
Külalised on oodatud tutvuma rehetoa ja taluaiaga ning saama
osa kontserdist. Mõnusat kehakinnitust pakub verandakohvik,
kaasa saab osta talupere valmistatut.
ÄNTU RUKKIKODA JA KALAKASVATUS
Äntu küla • Hans Kruusamägi, tel 5145021
Äntu rukkikojas antakse külalistele ülevaade Eesti Rukkiteest ja leivavilja kasvatusest.
Jalutuskäigu kaugusel saab külastada kalakasvatust, teha tutvust hülgega ning osta kaasa vikerforelli. Saunamõnude austajaid ootab suur kuum vene kerisega saun, kust saab otse karastavasse vette sulpsata.

EMUMÄE MUUSEUM
Emumäe küla • Margot Mitt, tel 5334 1356
Talumuuseum, kus saab näha vana talutehnikat ja hoburiistu.
Päeva jooksul leiavad aset muusikalised vahepalad: esinevad
laulu- ja tantsuansamblid, saab kuulda elavat muusikat. Võimalus on tutvust teha hobustega.
SALLA SELTSIMAJA
Salla küla • Hando Kuntro, tel 526 4952
www.salla.ee
Salla Seltsimaja on Salla küla endine kauplusehoone, mida
kohalikud PRIA toel renoveerivad. Hoone pole veel valmis,
kuid suviti toimuvad seal juba mitmel aastal kunsti- ja arhitektuurinäitused, seminarid ja talgupäevad.
Kell 10.30 kunstnik Piret Smagari natüürmordi ja portree joonistamise õpituba. Avatud on suitsusauna teemaline fotonäitus
“Savvusann - mi uma sann”.
EMUMÄGI
Emumäe küla • Piret Nurmetalu, tel 509 3926 • Triinu Pohlak,
tel 522 3873
www.emumagi.onepagefree.com
Pandivere kõrgeimal mäel ootavad külastajaid vaatetorn,
puukujude allee, vana kalmistu ja hääbunud külade mälestuseks püstitatud pink.
Emumäe infopunktis saab osta kohalikku käsitööd, kinnitada
keha ning degusteerida kohalikku koduveini.
Peretalude päeval on eelneval kokkuleppel võimalik osaleda
kell 12.00 loodusretkel (ca 2,5 km) ja kell 15.00 töötoas. Lastele võidujooks kepphobustega.

RAKKE VALLA TALUD JA
KÜLASTUSOBJEKTID
PÄRT-JAAGU KAMATALU
Salla küla • Piret Lankots, tel 5648 7029
www.nisuvaba.ee, FB/nisuvaba
Maakoduna kasutusel olev vana põlistalu, mis on inspireerinud järeltulijaid muude traditsiooniliste asjade hulgas
tegelema ka kamatoitude arendamisega.
Talu ootab külalisi koos oma aida, suitsusauna, pokude ja liukiviga. Perenaise loodud Pärt-Jaagu marjakamasid saab kohapeal proovida ja kaasa osta. Lisaks pakutakse kosutavat pajasuppi, saab hoovil ringi vaadata ja avatud on ka puhke- ja
tegelusnurk väiksematele külastajatele.

Metsamõisa talu - Puhta vee teemapark

ORUNURME TALU
Lasinurme küla • Andres Keär, tel 5667 9337
Teravilja, rapsi ja hernekasvatusega tegelev peretalu.
Külalised saavad tutvuda tänapäevase teraviljakasvatustaluga:
näha tootmishooneid, masinaparki, kuivatit. Talu uhkuseks on

Oruveski talus tegeletakse lambakasvatuse ja käsitööga
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Tarkade turniiri küsimused (koostanud Tuuli Uudeberg)

6. Ta on Tamsalus sündinud ja siin keskkooli lõpetanud, ta on
olnud The Baltic Independent peatoimetaja, uudisteagentuuri
Reuters Eesti korrespondent, teinud kaastööd Eesti Raadiole
ning 1990ndate lõpul Eesti ajakirjanduseetika koodeksi üks
väljatöötajaid.
Ka hetkel on tema põhitegevus jälgida oma tööandja tegevuse
vastavust ajakirjanduse kutse-eetikale ja tavadele. Kes on see
meediavaldkonnas tuntud Tamsalulane? (2p)
7. See asub siit umbes 40km kaugusel. See on ehitatud 1997
aastal arhitekt Tiit Hanseni projekti järgi. Seal on 115 trepiastet
ning sel on 21,5m kõrgust. Mis ehitisest on jutt? (2p)

18. On aasta 1991, toimumas on suured muutused nii Eestis
kui maailmas. 11. aprillil esietendub oma kategoorias olulist
kohta omav commedia dell´ arte stiilis kontsert-muinasjutt,
mis põhineb Vahemere maades ja Idamaades armastatud muinasjutul. Mis etendusest on jutt? (2p)

8. Sõna „susla“ kasutatakse tähenduses auruvedur/kitsarööpmeline rong, mis mitmel pool Eestis aeglaselt tossutades inimesi vedas. Vanasti olid igal Rakvere laadal kohal suslanaised,
kellega oli tegu? (2p)

20. 2013. aastal tahtsid pikaaegsed sõbrad Sandra, Jalmar ja
Tõnu lihtsalt lõbu pärast koos pilli mängida ning teha pärimusmuusikaga midagi harilikust sootuks erinevat. 2014 oli
neil esimene avalik esinemine Tallinn Music Weekil. 2015.
ja 2016. aastal koguti juba hunnik muusikaauhindu nii Eesti Etnomuusikaauhindadelt kui ka Eesti Muusikaauhindadelt,
käesoleval aastal ka nt aasta ansambli ja aasta albumi tiitel.
Kuidas nimetatakse seda kollektiivi, kus need kolm sõpra koos
muusikat teevad? (2p)

9. Enamik Pandivere vähestest järvedest on põhjaveetoitelised
või mingil moel karstiga seotud. Omapäraseid ja atraktiivseid
on mitmeid. Mis nime all on peamiselt tuntud Pandivere alal
paiknev Prillapatsi ehk Tedrejärv? (2p)
10. Lasila mõis asutati 17. sajandil. 19. sajandi algul oli mõis
ühe suguvõsa omanduses, kelle seast üks tuntud nägu seal osa
oma lapsepõlvest veetis. Nime järgi teame tema saavutusi,
näo järgi tunneme teda hoopis ühelt nüüdseks käibelt kadunud
Eesti
krooni pangatähelt. Lasila mõisa juures oleva tiigi kaldal

asub
talle
pühendatud mälestuskivi. Kellest on jutt? (2p)

11. Kas sa kodukanti tunned?

11.
Kas sa kodukanti
Kirjuta
lünkadesse
omavalitsustenimed!(3p)
tunned?
Kirjuta lünkadesse

omavalitsuste
nimed!

(3p)







12. Linnadžunglis elavate inimeste jaoks seonduvad „lõvi“ ja
„puur“ kokkukäivaks sõnapaariks. „Lõvi“ ja „puur“ kirjeldavad ka seda nö Eesti suursaadikut spordimaailmas, kes aastal
2009 teatas sportlaskarjääri lõpust ning alates 2008. aastast
treenib sama ala inimesi. Kellest on jutt? (2p)
13. Nimi „Kalev“ seostub nii allveelaeva, staadioni, rahvuseepose, spordi kui ka palju muuga. Mõned päevad tagasi tähistasime Eesti Spordiselts Kalevi 115 sünnipäeva. Esialgne Kalevi
Spordiseltsi nimetus keskendus aga ainult ühele spordialale,
millisele? (2p)

19. Näitlejad ei ole tihti ainult näitlejad ning rabavad mitmel
rindel. Ka Von Krahli näitleja Tiina Tauraite on sukeldunud ettevõtlusesse. Mis on see toode, mida valmistab Tiina Tauraite
OÜ „Sõstar ja Pipar“ näitleja enda ainulaadse retsepti järgi,
osaliselt tema enda kasvatatud toorainest? (2p)

21. Selle muusikamaailmas tuntud inimese ja ERSO koostöö
sai alguse 1996. aastal Gustav Mahleri VI sümfoonia ettekandega. Lisaks arvukatele meeldejäävatele kontsertidele on sellest koostööst sündinud kaheksa maailma muusikaajakirjanduses väga kõrgeid hinnanguid pälvinud CD-d, mille tipuks Eesti
esimene Grammy. Aastast 2010 oli ta kuus aastat l’Orchestre
de Paris’ uus peadirigent ning septembrist 2015 Tokio NHK
peadirigent. Kes on see maailmas kõrgelt hinnatud eestlane?
(2p)
22. Aastal 1999 mõtiskles Indrek Kelk järgmiselt ühe ürituse
kohta: „Minu arvates on (selle ürituse) fenomen meis kõigis
kuskil sügaval geenides peituv ürgne kutse. Tuhandeid aastaid
on eri rahvastel olnud tavaks /…/ suurte loomarännete ajal pidada suurt jahti. /…/ Loomulikult peeti tollal jahti igapäevaselt ja aastaringi, ent just loomade rände aegne suur jaht oli
selline, mis oli pidupäev kogu suguharule ja kus lõid kaasa nii
põlvepikkused lapsed, naised kui ka loomulikult kõik mehed.
/…/ Kardinaalselt on küll muutunud „jahi“ otsene eesmärk ja
visuaalne pool. Verisest ja metsikust möllust on saanud rõõmus ja ühtehoidev lustipidu, kus eesmärgiks on tunnetada oma
keha ürgset energiat, aga seda ilma valu ja vägivallata.“ Mis
üritusest hr Kelk nii kenasti räägib? (2p)
23. See termin on loodud ulmeromaanikirjaniku William Gibsoni poolt 1982. aasta lühijutus „Põlev kroom“. Gibson ütles
hiljem, et see kõlas nagu efektne sõnakõlks, mis on esiletükkiv
ja olemuselt tähendusetu. „Selles ei loe arvuline ülekaal, geograafiline positsioon ega sõjandus-majanduslik võimsus, sest
see on iseloomult asümmeetriline“ kirjeldab seda Johannes
Kert 2009. aastal foorumil „Rahvuslikust Julgeolekust“. Mis
mõistega on tegu? (2p)

27. Neid üritusi korraldatakse sadades linnades üle maailma,
ka Tallinnas, Tartus, Pärnus, lisandunud on ka piirkonnad
nagu Saaremaa ja Võrumaa. See New Yorgist alguse saanud
ülemaailmselt populaarne turundusaktsioon seondub eeskätt
tippklassi toiduga. Mis üritusest on jutt? (2p)
28. Tartlane Heikki Leis on aastast 2000 vabakutseline kunstnik, kelle alaks on peamiselt hüperrealistlikud joonistused ja
skulptuurid. Hiljem lisandus ka fotograafia.
Enim kuulsust nii Eestis kui maailmas ongi ta kogunud just
viimasega, eeskätt näitusega „Afterlife“. Selle näituse fotod on
jõudnud ka mitmetesse teadusajakirjadesse.
Mille poolest olid „Afterlife“ fotod erilised? (2p)

Küsimuste vastused

1. Ambla kihelkond (2p)
2. Muuseumiöö („Öös on laineid“) (1p),
Porkuni Paemuuseum (1p)
3. Raudtee-ehitus (1p) ja lubjatööstus (1p)
4. Võideti linnuviktoriin ehk linnutundmise eest (2p)
5. Tamsalu sidejaoskond (2p)
6. Tarmu Tammerk (2p)
7. Emumäe vaatetorn (2p)
8. Suslanaised olid kuuma tee/ sooja siirupiga linnasejoogi
müüjad (2p)
9. Äntu Sinijärv (2p)
10. Karl Ernst von Baer
11. L-V omavalitsuste tundmine:
11.LͲVomavalitsustetundmine:
3 õiget – 0,5p
3õiget–0,5p
5 õiget – 1p
8 õiget – 1,5p
5õiget–1p
10 õiget – 2p
8õiget–1,5p
13 õiget – 2,5p
- 3p

17. Suvel toimivad mitmed asutused veidi teistmoodi, nii ka
teatrid. On tavapärane, et teatri tavahooaja lõppedes alustatakse suveetendustega, mida tihti etendatakse teatrimajast eemal.
Vii järgmise nelja suvelavatusega kokku teater ja lavastaja!
(Rakvere Teater, Vanemuine, Estonia, Draamateater; Ingomar
Vihmar, Georg Malvius, Ain Mäeots, Raivo Trass) (2p)
Viiuldaja katusel
Maailma Otsas
Kass tulisel plekk-katusel
Obinitsa

10õiget–2p
15 õiget

5. 1930ndatel toimus kõikjal Eestis ÜENÜ (Ülemaaline Eesti Noorsoo Ühendus) kohalike osakondade loomine ja nende
töö korraldamine. ÜENÜ Tamsalu osakonna lõi 1934. aastal
Oskar Uudeküll. Lisaks edukale spordi- ja seltsielule saavutas Tamsalu ÜENÜ kolm aastat järjest (1935-1937) esikoha
ÜENÜ häälekandja Eesti Noorus tellimiskampaanias ja sellega
rändauhinna – skulptor Hermann Halliste pirnipuust skulptuuri „Mõte“ – alatiseks Tamsallu jätmise. Missuguses avalikus
hoones oli skulptuur veel hiljuti eksponeeritud? (2p)

26. Aruba on Kariibi meres paiknev umbes Muhu saare mõõtu
saar. Arubalt on pärit meile tuntud muusik Dave Benton, lisaks
Bentonile on seal sündinud veel üks Eestis tuntud zooloog ja
loodusfotograaf. Tema allkiri sai ka 1980. aastal koostatud eesti keelt kaitsvale nn 40 kirjale ning teda on tunnustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja Riigivapi III klassi teenetemärgiga, kellest on jutt? (2p)

13õiget–2,5p

4. Tamsalus on alati olnud palju tublisi noori. Kuu aega tagasi
tõid Tamsalu Gümnaasiumi õpilased nii nooremas vanuseklassis kui ka üldarvestuses Tartu Ülikooli loodusmuuseumist koju
viktoriini esimese koha 26 võistkonna seast. Mille tundmise
eest neile tiitel omistati? (2p)

16. Neliteist aastat tagasi alustasid viis eestlast rännakut Ulaanbaatarist Mongooliast lihtsalt uudishimust, kas nende valitud
liikumisvahendiga on võimalik jõuda läbi Gobi kõrbe, Hiina
ja Tiibeti, üle Himaalaja alla Nepaali välja. Tänaseks on juba
kuuene seltskond jõudnud välja Swakopmundi Namiibias ning
plaan on tervele maakerale ring peale teha. Mis nime alla kirjeldatud seltskond koondub? (2p)

25. Väliseestlased on teda sageli võrrelnud Gustav Ernesaksaga ja öelnud, et kui „kodueestlastel on oma Ernesaks, siis meil
on oma ….“. Nii nagu Ernesaks oma südantvalutava nõukogudeaegse tegevusega aitas laulupidude kaudu hoida eestlaste
kokkukuuluvus- ja rahvustunnet, nii tegi sedasama tema sõjajärgsetes põgenikelaagrites ja hiljem juba stabiilses ühiskonnas
eestlaste kogukonnas Põhja-Ameerikas. Kellest on jutt? (2p)

15õigetͲ3p

3. Isetegevusel on olnud Tamsalus alati keskne koht, sealhulgas oli tugevalt au sees näitemäng. Peale Teist maailmasõda
oli Tamsalus nö Poomi ja Olupi aeg ehk siis nii lavastajate kui
näitlejatena astusid Raimond Olup ja Endel Poom tihedalt nii
kodupubliku kui naabervaldade elanike ees üles. Teater oli neile tõsiseltvõetav harrastus, kuid missuguse Tamsalus ajalooliselt olulise tegevusvaldkonna esindaja oli aga kumbki mees
oma igapäevatöös? (2p)

15. Selle ala sünnimaaks on Austraalia, ala nimi on tuletatud
kolme austraallase - Rod, Gail ja Neil Phillips - nimest, kes
1976. aastal sellise võistluse korraldasid. Eestis harrastatakse seda alates 1999. aastast, mil korraldati esimene 8-tunnine
võistlus, samas tiitlivõistlustel on selle ala kontrollaeg lausa
24 tundi. Eestlased on sellel alal tulnud maailmameistriteks nii
2012 Tšehhis, 2013 Pihkvas ja 2014 USAs. Mis on see ala, kus
eestlased nii tublid on? (2p)

24. Käesoleval aastal valitakse meile uus president. ToomasHendik Ilvest on kirutud tema väliseesti tausta tõttu, kuna sündinud on ta Stockholmis, elanud pikalt USAs ning üldse on ta
elanud pikemat aega ja töötanud viies riigis. Meil on üks väliseestlasest president veel, kel on sarnane taust, sündinud on ta
Chicagos, õppinud Kanadas ja USAs, töötanud erinevates riikides USAst Hiinani. Kes on see väliseestlane ning missuguse
avaliku sektori asutuse president ta on? (2p)



2. Pea kaks nädalat tagasi oli võimalik tutvuda „Lainja tekstuuri ja struktuuriga paes“ ja „Lainetega kivist läbi“. Mis üritusega oli tegemist ja kus see toimus? (2p)

14. Tema hääl on kõigile spordist lugupidavatele inimestele
tuttav (jalgpall, korvpall, F1). Tema jutt ja kirg, millega ta ülekannetesse suhtub, on hämmastav. Tema lauseid kirjutatakse
üles, selle kohta on loodud lausa Facebooki ja Twitterisse fännileht. Ta on parem kui üks koomiline teatrietendus. Lisaks
spordile on ta ka kirglik kalamees. Kellest on jutt? (2p)

12. Mart Poom (2p)
13. Jalgrattasõit (2p)
14. Kalev Kruus (2p)
15. Rogain (2p)
16. Ehh, uhhuduur! (2p)
17. Viiuldaja katusel – Estonia ja Georg Malvius (0,5p)
Maailma otsas – Rakvere Teater ja Raivo Trass (0,5p)
Kass tulisel plekk-katusel – Draamateater ja Ingomar
Vihmar (0,5p)
Obinitsa – Vanemuine ja Ain Mäeots (0,5p)
18. Armastus kolme apelsini vastu (2p)
19. Pipraviin (2p) (lihtsalt viin 1p)
20. Trad.Attack! (2p)
21. Paavo Järvi (2p)
22. Tartu (Suusa)Maraton (2p)
23. Kübersõda (2p)
24. Ardo Hansson (1p), Eesti Panga president (1p)
25. Roman Toi (2p)
26. Fred Jüssi (2p)
27. Restoranide nädal (2p)
28. Hallitusseenega kattunud toit (2p)

1. Muusikaõpetaja ja dirigendi Heidi Mäe juhendamisel tegutseb aastast 1979 Tamsalus naiskoor. Kooril on oma lipp ja
huvitavad esinemiskostüümid. Nende kõrval kantakse esinemistel ka rahvariideid, mis piirkonna rahvariided need on? Vt
pilti! (2p)
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KULDPULMAPAARE OODATAKSE AUSTAMISPÄEVALE Vaba Rahva Laul 2016
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere
Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega
korraldab 9. septembril austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama
inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud austamisüritusele ja endast märku
andma need, kel tänavu on täitunud 5-aastase sammuga
kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
„Neid inimesi, kes on suutnud hoolivust ja armastust
sedavõrd väärika aja jooksul üleval hoida, tuleb kindlasti tunnustada. Neid väärikaid üles seades telefoni või
e-kirja vahendusel saab maakond ja kogukond näidata,
et hoolib neist ja hindab neid väärtusi, mida nemad aastakümnete jooksul on kandnud ja edasi andnud,” selgitas
Lääne-Viru maavanem Marko Torm.
Oma osalemissoovi saab kuni 5. augustini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või e-posti teel info@laa-

ne-viru.maavalitsus.ee. Tunnustamine leiab aset 9. septembril kell 14.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
Väärikate abielupaaride austamisüritust korraldatakse
Lääne-Virumaal aastast 2012. Mullu vastasid üleskutsele nii pikaajalised paarid ise, kui nende pereliikmed, kes
oma esivanemad kirja panid ja kohalegi tõid. Kokku registeerus 22 paari, kes tähistasid möödunud aastal oma
50; 55. või 60. pulma-aastapäeva.
Lisainfo:
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem
+372 53 364 289
		
Gunnar Kotiesen
		
Rakvere Karmeli Koguduse pastor
		
+372 56 358 802
Tauno Toompuu
EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja
+372 529 0651

PÄÄSTJAID ON OODATA 16 000 KODUUKSE TAHA
Tõsiste tuleõnnetuste jada ei taha kuidagi lõppeda ja tules hukkunute arv kahaneda. Sellel aastal on tulekahjude
tagajärjel hukkunud juba 21 inimest, nende hulgas kaks
last! Kõik hukkunud viibisid oma kodus. Ühe nädalaga
jättis elu tulle lausa kuus inimest! 13 hukkunul puudus
kodus elupäästev suitsuandur! Eelmise aasta jooksul
hukkus tules 50 inimest. Suitsuandur puudus 20 hukkunu
majapidamises, 11 juhul oli suitsuandur küll olemas, kuid
ei olnud nõuetekohaselt paigaldatud.
Sellel aastal koputavad päästjad ligi 16 000 kodu uksele
üle Eesti. Ja loomulikult mitte niisama, vaid eesmärgiga anda inimestele väärt nõu, kuidas oma elu tuleohutult
elada.
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu sõnul
on kodukülastuste eesmärgiks aidata inimestel mõista,
kui oluline on tuleohutus ning kuidas sellele tähelepanu
pööramine võib tõsta inimese elukvaliteeti ja samas, kuidas selle eiramine võib elu jäädavalt muuta. „Suurem osa
traagiliselt lõppenud tulekahjusid leiab aset just kodudes,
sest inimesed sageli ei märkagi enda tuleohtlikke käitumisharjumusi ja ei oska õnnetusi ära hoida. Päästjad on
aga omaala spetsialistid, kes oskavad kodu tuleohutusalaseid ohte märgata ja teie tähelepanu sellele pöörata.
Lubage ennast vaid aidata,” julgustab Tammsalu päästjaid oma kodudesse ootama ja kutsuma.
Tammsalu valgustab lühidalt, mis kodunõustamiste käigus
toimub: „Kodunõustamisel vaadatakse näiteks üheskoos
teiega üle küttekolded ja elektrisüsteemid, suitsuanduri
õige asukoht ning testitakse suitsuanduri korrasolekut.
Nõustatakse, kuidas on kõige ohutum, teile endale, ladustada näiteks küttematerjali. Need on põhilised ohukohad
tuleohutuse seisukohalt, millele koos koduomanikuga

lahendusi püütakse leida.” „Eraldi tahame rõhutada, et
kodukülastuse käigus ei trahvita kedagi, pigem on selle
eesmärk siiski vähendada üheskoos tulekahju tekkimise
tõenäosust ja seeläbi muuta just teie kodu ohutuks,” selgitab Alo Tammsalu.
Kodust tuleohutust aitavad hinnata teie kodule lähima
komando kutselised või vabatahtlikud päästjad ning regiooni päästeteenistujad. Nõustamisi viiakse läbi kuni
käesoleva aasta lõpuni. Kodukülastuse läbiviijad tunneb
ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava
töötõendi järgi, mille õigsust on võimalik kontrollida helistades päästeala infotelefonile 1524.
„Kodukülastajad võivad sattuda kõigi ukse taha, aga
teeme tihedat koostööd kohalike omavalitsuste ja teiste
partneritega, et jõuda kõige rohkem abi vajavate inimesteni. Paha ei tee seegi, kui teie ise annate päästeala
infotelefonile 1524 või kohalikule omavalitsusele teada
abivajavast kodust. Kindlasti ei tohi ilmselgeid ohumärke
– napsitamine ja toas suitsetamine, katkised küttekolded,
elektri või suitsuanduri puudumine- ignoreerida. Ohust
teatamisega näitate, et hoolite nii endast kui ka oma kogukonnast,” selgitab Päästeameti peadirektori asetäitja
Tammsalu, kuidas omalt poolt kaasa aidata.

Tere, head inimesed!
Selle aasta 20. augustil on tulemas Eesti 25. Taasiseseisvumispäev! Saame kokku Tallinna Lauluväljakul ja laulame koos, et tunda ühislaulmise
väge, saades seeläbi natuke paremateks inimesteks. Saaremaalt viis aastat
tagasi alguse saanud traditsioon Vaba Rahva Laul jõudis Tallinna Lauluväljakule! On ju väga paljudele Eestimaa ainus võimalik paik elamiseks.
Naudime isamaalisi ja lihtsalt ilusaid laule armsas eesti keeles ja tunneme
rõõmu kaunist Eestimaast. Isamaaline laulupidu Vaba Rahva Laul algab
20. augustil kell 19.30 Tallinna Lauluväljakul ja kestab ligi 3 tundi. Seda
võib nimetada lausa öölaulupeoks, sest üle poole kontserdist jääb pimedasse aega. Pidupäevaselt soodsad piletid on müügil Piletilevis. Suve
poole hind veidi tõuseb, nii et just õige aeg on praegu pilet soetada!
Meile ja meiega laulavad koorid üle Eesti ja lauljad Ott Lepland, Koit
Toome, Gerli Padar, Rene Soom, Boris Lehtlaan, Mart Müürisepp, Männiste Perebänd, Saaremaa tuntud väiksed laululinnud Lisette Lemba ja
Oliver Leppik jt. Lauljaid saadab Urmas Lattikase bänd. Kontserdijuht
Veikko Täär. Kunstiline juht Lauri Breede ja lavameister Aivar Surva.
Võtke kaasa hea tuju ja sinimustvalged lipud. Veel saavad osalemiseks
registreerida koorid. Kavas on tuntud laulud, midagi juurde eriti pole õppida.
Laulmiseni! Meeldivate kohtumisteni
FIE Ülo Kannisto - Vaba Rahva Laulu idee autor ja korraldaja.
Tel. 5154202
ylo.kannisto@gmail.com Reg. kood 11891433

Tamsalus on nüüd Omniva
pakiautomaat
Post24 on kiire, mugav ja soodne viis saata ja saada pakke sõltumata
kellaajast või nädalapäevast. Praeguseks on Omnival Eestis 111 pakiautomaati.
Tamsalu pakiautomaati täidetakse (tuuakse pakke) ajavahemikus 7.30–
10.00 ning tühjendatakse (viiakse pakid ära) E-R kell 12.00 ja laupäeviti
kell 11.00.
KUIDAS PAKKI VORMISTADA?
Vii pakk lähimasse pakiautomaati. Vali ekraani puudutades keel, seejärel
menüüst „Paki saatmine“. Vali sihtriik ja sobiv kapi suurus. Järgides juhiseid, vali ja sisesta vajalikud andmed. Maksa kaardiga. Kleebi aadresskaart paki pealmisele poolele. Pakiautomaadi poolt prinditud aadresskaardi
leiad makseterminali all asuvast sahtlist. Skaneeri pakikaardilt triipkood
ja veendu, et tegemist on õige aadresskaardiga. Pakiautomaadi skaneerija asub kaardimakseterminalist vasakul. Pane pakk kappi, sulge uks ning
kinnita paki üleandmine, vajutades ekraanil olevat nuppu „Kinnita“.
Soovi korral prindi välja kviitung.
					
Allikas: Omniva

„Kodu Tuleohutuks!” on Päästeameti poolt 2007. aastal
ellu kutsutud tegevus, eesmärgiga muuta Eestimaa kodud
tuleohutuks andes nõu, kuidas elada nii, et tuleõnnetusi
ei juhtuks.
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet
444 7819; 5887 2465
Pakiautomaat asub Grossi poe ees

Lugupeetud kliendid
Juunikuus nõustame kliente Tamsalu raamatukogus 07.06.16 kell 12.30-13.30. Alates
08. juunist 2016 lõpetame nõustajateenuse pakkumise klientide vähenenud huvi tõttu.
Lähim Swedbanki kontor :
RAKVERE KONTOR
Rakvere, Laada 27
E-R 09.00-17.00

Foto: Aavo Leemets

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

Lähim Nõustaja teenus Väike-Maarjas:
Väike-Maarja, Pikk 7
N 10.00-15.00
(alates 01.07.2016 N 9.00 – 12.00)

Lähim Nõustaja teenus Tapal:
Tapa, Kooli 6 Linnaraamatukogu ruumides
E 10.00–15.00 (alates 01.07.2016 E 10.00-12.30)
Lisainfot panga teenuste kohta saate ööpäevaringselt nõustamiskeskuse telefonilt
6310 310.

15.08.2016.a. kella 10.00-st

TAMSALU KULTUURIMAJAS
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8- eur.

Teie Swedbank

INFO ja etteregistreerimine
telefonil 53232454
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TAMSALU AJALEHT

Tamsalu meistrivõistlused kergejõustikus
Mehed, 100 m jooks			
1
Kalle Kruustok		
1994
2
Maiko Metsalu		
1999
3
Allvar Kruutmann
1999
4
Sander Adamson		
1985
5
Tony Saaliste		
2001
6
Gabriel Väli		
1995
Mehed vet. I		
1
Livar Liblik		
36a.
2
Heiko Kraubner		
46a.
Mehed, 400 m jooks		
1
Allvar Kruutmann
2
Maiko Metsalu		
3
Riho Valdok		

1999
1999
1999

Mehed, kettaheide			
1
Kaspar Raudla		
1990
2
Richard Tarassov		
1999
3
Karel Eesmaa		
1991
4
Tony-Brei Vilbiks
1999
5
Sergei Kunder		
2000
6
Dmitri Okatov		
1984
7
Alo Leek		
1986
8
Tony Saaliste		
2001
Mehed vet. I		
1
Heiko Kraubner		
46a.
2
Livar Liblik		
36a.
3
Jaano Konnapere		
39a.
4
Jaan Vesikaru		
46a.
Mehed vet. II		
1
Mati Viidemann		
55a.
2
Kalev Raudla		
55a.
3
Väino Kuhi		
73a.
4
Aavo Leemets		
58a.
5
Toomas Uudeberg
56a.
6
Lembit Peterson		
65a.
Noored		
1
Juhan Uudeküll		
2003
2
Ardo Aul		
2002
3
Sergei Int		
2004
4
Frode Hallik		
2003
5
Richard Liiv		
2002
6
Tõnu Saaliste		
15.80
7
Reio Põldmaa		
2003
8
Simmo Lait		
2004
9
Kerdo Vainer		
2003
Mehed, odavise		
1
Richard Tarassov		
1999
2
Kristjan Keero		
1992
3
Karel Eesmaa		
1991
4
Kaspar Raudla		
1990
5
Allvar Kruutmann
1999
6
Tony-Brei Vilbiks
1999
7
Dmitri Okatov		
1984
8.-9.
Maiko Metsalu		
1999
8.-9.
Mihkel Kaljuvee		
1992
10
Rasmus Koitsalu		
1994
11
Vaiko Luigemäe		
1989
12
Alo Leek		
1986
13
Sergei Kunder		
2000
14
Tony Saaliste		
2001
Mehed vet. I		
1
Heiko Kraubner		
1970
2
Livar Liblik		
36a.
3
Jaan Vesikaru		
46a.
4
Jaano Konnapere		
39a.
Mehed vet. II		
1
Mati Viidemann		
55a.
2
Väino Kuhi		
73a.
3
Lembit Peterson		
65a.
Noored		
1
Romel Seemann		
12a.
2
Roger Kaegas		
2001
3
Ardo Aul		
2002
4
Reio Põldmaa		
2003
Sergei Int		
2004
5
6
Juhan Uudeküll		
2003
7
Richard Liiv		
2002
8
Frode Hallik		
2003
9
Tõnu Saaliste			
10
Kerdo Vainer		
2003
11
Simmo Lait		
2004
12
Gregor Kaljurand		
2004
Mehed, kuulitõuge			
1
Karel Eesmaa		
1991
2
Tony-Brei Vilbiks
1999
3
Richard Tarassov		
1999

12.04
12.17
12.19
12.33
13.83
14.27
12.43
12.86
1.00,2
1.01,7
1.07,2
39.20
35.32
34.20
33.14
29.60
24.68
22.97
19.76
33.08
28.98
27.88
26.62
25.34
24.87
22.64
21.68
20.70
19.88
27.17
24.71
20.69
16.34
16.22
15.27
14.00
13.97
50.50
47.00
46.10
42.60
42.00
40.60
39.60
37.30
37.30
35.40
33.70
33.50
32.50
30.70
41.20
38.00
37.10
33.80
26.60
22.40
21.00
31.40
29.20
28.30
25.00
23.20
22.50
22.00
21.90
21.50
13.30
17.20
14.60
12.61
12.06
12.05

4
Kaspar Raudla		
1990
5.-6.
Allvar Kruutmann
1999
5.-6.
Jüri Bergmann		
1988
7
Dmitri Okatov		
1984
8
Kristjan Keero		
1992
9
Sergei Kunder		
2000
10
Alo Leek		
1986
11
Tony Saaliste		
2001
Mehed vet. I		
1
Livar Liblik			
2
Jaano Konnapere		
39a.
3
Heiko Kraubner		
1970
4
Jaan Vesikaru		
46a.
Mehed vet. II		
1
Väino Kuhi		
73a.
2
Kalev Raudla		
55a.
3
Mati Viidemann		
55a.
4
Lembit Peterson		
65a.
Noored
1
Juhan Uudeküll		
2003
3
Reio Põldmaa		
2003
4
Frode Hallik		
2003
5
Tõnu Saaliste			
6
Ardo Aul		
2002
7
Sergei Int		
2004
Richard Liiv		
2002
8
9
Gregor Kaljurand		
2004
10
Simmo Lait		
2004
11
Kerdo Vainer		
2003
Mehed, kaugushüpe		
1
Karel Eesmaa		
2
Allvar Kruutmann
3
Tony-Brei Vilbiks
4
Maiko Metsalu		
5
Alex Ahtiainen		
6
Alo Leek		
7
Gabriel Väli		
Mehed vet. I		
1
Livar Liblik		
2
Heiko Kraubner		
3
Jaan Vesikaru		

10.29
9.50
9.37
9.02
10.16
9.30
9.05
8.02
8.88
8.00
7.81
7.31
7.29
7.28
7.15
7.05
6.35
6.22

1991
1999
1999
1999
2001
1986
1995

5.92
5.30
5.05
5.04
4.51
4.29
3.36

36a.
1970
46a.

4.79
4.71
3.94

Naised, 100 m jooks			
1
Cristlin Kuldmaa		
1999
2
Marit Hiiemaa		
1985
Naised vet. I		
1
Inga Morozova			
Naised, 400 m jooks			
1
Sigrid Mehine		
29a.
2
Inga Morozova		
39a.
Naised, kettaheide			
1
Geiri Suur		
2001
2
Cätlyn Okas		
1995
3
Cristlin Kuldmaa		
1999
4
Enely-Birgit Viks		
1999
5.-6.
Anu Reimann		
1998
5.-6.
Viktoria Aleksandrova
1999
Naised vet. I		
1
Sirly Tiik			
2
Mairi Luik		
41a.
3
Inga Morozova		
39a.
Naised vet. II		
1
Anne Hallik		
72a.
Noored
1
Annika Õunapuu		
2001
2
Maarja Vällmann		
2002
3
Maarja-Liis Nirgi		
2002
Naised, odavise		
1
Cätlyn Okas		
2
Geiri Suur		
3
Cristlin Kuldmaa		
4
Enely-Birgit Viks		
5
Anu Reimann		
6
Viktoria Aleksandrova
7
Kerli Jaago		
Naised vet. I		
1
Sirly Tiik		
2
Mairi Luik		
3
Inga Morozova		
Naised vet. II		
1
Anne Hallik		
Noored
1
Maarja Vällmann		
2
Maarja-Liis Nirgi		
3
Annika Õunapuu		
4
Janeli Pumpernikel

12.02
11.60
11.60
11.26
10.85
10.80
9.89
9.23

15.07
15.46
16.05
1.21,4
1.36,4
29.80
28.13
26.84
24.15
13.95
13.95
35.37
20.21
16.15
15.25
21.72
16.86
15.04

1995
2001
1999
1999
1998
1999
1988

29.00
25.70
21.90
18.20
16.25
16.20
14.00

1974
41a.
39a.

36.90
25.40
12.10

72a.

14.70

2002
2002
2001
2003

21.30
19.40
17.60
6.30

10
4-võistlus		
60 m
Pall
Kaugus 500 m
Kuni 10-aastased tüdrukud
				
1
Kärt Maasik		
9.1
21,5
3.39
1.56,2
Aleksandra-Jennifer
2
Mednikova		
10.5
31
3.00
1.51,9
3
Mirell Liiva		
10.4
14
3.22
1.57,3
4
Kirke Konnapere		
10.4
18
2.73
1.52,5
5
Karoliine Lindre		
10.4
11.5
2.86
1.56,8
6
Mirtel Kirsipuu		
10.8
22
2.93
2.05,4
7
Emma Kivirand		
17
2.78
2.05,8
10,3
8
Mirell Sassi		
10,8
20
2.86
2.09,2
9
Alyssa Liblik		
10,6
16.5
2.97
2.10,9
10
Emma Lotta Vikk		
10,8
20.5
2.78
2.12,7
11
Anu-Liis Raudsepp
10,9
12.5
2.76
2.19,7
12
Janne-Liina Neeme
11,0
18
2.38
2.10,2
13
Anne-Mai Kruutmann
12,1
18.5
2.32
2.45,1
14
Eliise Roos		
11,7
15
2.28
2.18,1
15
Leandra Baumann
11,9
13.5
2.50
2.19,9
16
Anna-Laura Pugast
11,2
11
2.08
2.24,0
17
Anette Riin Tell		
13,5
7
1.88
2.34,6
18
Agnes Väli		
12,8
9
2.31
3.01,2
						
Tüdrukud 11-14 a.					
1
Brita Rannamets		
9.1
30
4.20
1.34,8
2
Eva-Maria Raudsepp
9,0
26
3.94
1.58,4
3
Hanna-Laura Vaher
9.5
25
3.63
1.42,5
4
Karmen Elken		
9.5
20
3.40
1.52,5
5
Mari-Liis Freienthal
9.6
30
2.03,1
3.23
6
Elis Viibur		
9.2
26
3.18
2.10,4
7
Kirke Suur		
10.6
19
2.94
1.52,5
8
Kreete Freienthal		
11.6
15
2.48
2.50,5
						
Poisid kuni 10 a. 				
1
Taimo Teer		
9.5
29,5
3.22
1.58,9
2
Robin Kangur		
9.9
31
3.15
1.54,6
3
Marten Langinen		
10.2
22
3.14
1.47,8
4.-5.
Karl Oskar Vikk		
10.2
34.5
2.88
1.58,5
4.-5.
Ragmar Saukas		
9.5
32
3.00
2.22,3
6
Holger Soll		
10.3
21.5
2.93
1.55,7
7.-8.
Sten-Lenar Nirgi		
11.3
23
2.46
1.58,0
7.-8.
Aleks Nester		
10.9
25
2.48
2.08,7
9
Artur Hallik		
10.8
16
2.75
2.13,7
10
Karl-Juhan Freienthal
10.9
15
2.68
2.20,5
11
Laur Vaher		
11.9
17
2.30
2.06,7
12
Damir Hamidžanov
11.2
14
2.13
3.15,8
13
Kris-Rigo Neemr		
12.6
19.5
2.20
2.23,3
2.22,7
14
Tristan Reintamm
12
16.5
2.08
15
Sebastian Rego		
12.6
16
2.28
2.43,7
						
Poisid 11-14 a.					
1
Ardo Aul		
8.5
41
4.47
1.32,0
2
Romel Seemann		
8.9
53
4.16
1.38,1
3
Martin Pugast		
9.1
35
3.72
1.41,7
4
Richard Liiv		
9.1
30
3.24
1.46,6
5
Gregor Kaljurand		
9.8
37
0
1.50,6
6
Kerdo Vainer		
10.2
25
2.93
1.52,6

Punktid
137p.
133p.
102p.
100p.
92p.
88p.
84p.
78p.
78p.
70p.
69p.
54p.
30p.
29p.
29p.
28p.
4p.
4p.
245p.
187p.
186p.
150p.
146p.
140p.
105p.
35p.
154p.
142p.
135p.
134p.
134p.
111p.
74p.
74p.
63p.
53p.
40p.
34p.
29p.
27p.
21p.
304p.
303p.
223p.
186p.
142p.
129p.

SK LOS TOROS’E KÜMNEVÕISTLUS
09.07.2016 KELL 9.00

RAKVERE STAADIONIL

LISAINFO JA REGISTREERIMINE: 5079075
Naised, kuulitõuge			
1
Cätlyn Okas		
1995
8.86
2
Cristlin Kuldmaa		
1999
8.45
3
Enely-Birgit Viks		
1999
8.22
4
Anu Reimann		
1998
7.20
5
Viktoria Aleksandrova
1999
6.54
6
Kerli Jaago		
1988
5.52
Naised vet. I		
1
Sirly Tiik		
1974
11.39
2
Mairi Luik		
41a.
8.38
3
Inga Morozova		
39a.
7.48
Naised vet. II		
1
Anne Hallik		
72a.
7.83
2
Eva Randlepp		
66a.
6.02
Noored
1
Maarja-Liis Nirgi		
2002
6.86
2
Maarja Vällmann		
2002
6.39
						
Naised, kaugushüpe			
1
Marit Hiiemaa		
1985
3.75
2
Geiri Suur		
2001
3.72
Naised vet. I		
3.30
39a.
1
Inga Morozova		

Laste teatevõistlused:
1.
Lasteaed Krõll
2.
Kooli I klass
3.
Sääse lasteaed
Rahvastepall
täiskasvanutele
(10 võistkonda)
1.
võistkond “Karel”
2.
“Akutrell”
3.
“Päts”
4.
“Indre”
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TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla sportlased maakonna 2015. aasta edetabelis
Eelmises lehes olid vaatluse all meie paremate kohad 2015.a.
vabariigi 50 parema edetabelis. Seekord lühikokkuvõte meie
positsioonist maakonna edetabelis. Selle paneb kokku Andrus
Lein Vinnist, keda spordirahvas tunneb kui tugevat pikamaajooksjat, kes eelmisel aastal püstitas 41.a. vanuses uue isikliku
rekordi maratonis 2:26,24. Tulemus annab vabariigi edetabelis
poole nooremate konkurentide hulgas 6. koha.
Naiste arvestuses on parim Rio paraolümpiaks valmistuv Sirly Tiik esimese kohaga kettaheites (38.80), teise kohaga odaviskes (37.77) ja neljanda kohaga kuulitõukes (11.49). Ketter
Kõre on neljas odaviskes (34.05), viies kuulitõukes (9.95) ja
kuues kettaheites (27.29). Aili Siht on kolmas poolmaratonis
(1:42.50) ja 10. 10 km maantejooksus (45.46). Cätlin Okas on
viies odaviskes (30.17) ja kaheksas kettaheites (25.75). Anneliis Veeremaa on kaheksas 800 m jooksus (2.36,88) ja üheksas 10 km maanteejooksus (49.34). Eliise Mõttus on seitsmes
kettaheites (26.03), Mairi Luik üheksas kuulitõukes (8.43) ja
Kerttu Leimann kümnes kõrgushüppes (1.40). Veteranidele
kuulub kuus ja noortele üheksa kohta.
Meestest on parimana esikohal Oliver Eding odaviskes (60.51).
Enamik parimaid tulemusi on saavutatud Tamsalu Los Toros’e
ühepäeva kümnevõistlusel. Parimana on Karel Eesmaa kolmanda kohaga 10-võistluses (5376) ja 110 m tõkkejooksus
(18,09). Lisaks veel neljas koht kõrgushüppes, (1.87), kuues
koht teivashüppes (4.00), kuulitõukes (12.25) ja kettaheites
(34.45) ning 10. koht kaugushüppes (6.38).
Margo Kivila on neljas 110 m tõkkejooksus (18,69), viies 10võistluses (4685), seitsmes teivashüppes (3.70), kaheksas odaviskes (45.33) ja 200 m jooksus (25,43).
edetabelikohaga Tamsalu valla 42 ja Vinni
valla 25 koha ees. Järgnevad Kadrina, VäikeMaarja ja Tapa vald. Vähemalt ühe kohaga on
esindatud 12 omavalitsust.
Eelmises lehes kirjutasin, et vabariigi valdade
suvemängud toimuvad 2016. aastal Vinnis.
Aluseks oli maakonnalehes ilmunud artikkel
pealkirjaga „Valdade suvemängud korraldatakse sellel aastal Vinnis”. Tegemist oli eksitusega, sest mängud toimuvad juulikuu
alguses Vändras.
Maakonna kõige tähtsamaks võistluseks on
maakonna meistrivõistlused kergejõustikus 7.

Orienteerumine
Vabariigi meistrivõistlustel lühirajal tuli M-35
vanuseklassis Eesti meistriks kauaaegne Eesti
koondislane, Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane
Tarvo Klaasimäe.
			
Rein Tops

Valdur Eesmaa on kuues 10-võistluses (4382) ja kümnes
kuulitõukes (11.30). Risto Rammul on kümnes 10-võistluses
(4056).
Viie viimase aasta tagasivaates kuulub Tamsalu sportlastele 10-võistluses 25 ning maakonna ülejäänud sportlastele 20
kohta.
Teiste alade sportlastest konkureerib edukalt 53-aastane Ago
Veilberg. Kolmas koht maratonis (2:45.24), poolmaratonis
(1:19.16) ja 10 km maanteejooksus (31.42), neljas koht 5000
m jooksus (17.04,13) ning kaheksas koht 1500 m jooksus
(4.39,41).
Renel Rünk on neljas 800 m jooksus (2.08,85), Jüri Pajuste
viies poolmaratonis (1:25.17) ja kümnes maratonis (3:07.57),
Meelis Veilberg kuues 10 km maanteejooksus (36.05).
Dmitri Okatov on seitsmes kuulitõukes (12.23), Kristjan Keero seitsmes odaviskes (45.73) ja Vadim Aleknavicius seitsmes
200 m jooksus (25,27) ning Tony-Brei Vilbiks üheksas kõrgushüppes (1.80). Kokku on tabelis 30 tulemust, neist veteranidelt
14.
Mitteametlikus arvestuses on koolidest ülivõimas liider Rakvere Reaalgümnaasium 107 kohaga Rakvere Gümnaasiumi 28
ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 9 koha ees. Tamsalu Gümnaasiumile kuulub kahe poiste ja kuue tüdrukute tulemusega 4.
koht. Reaalgümnaasiumil on üksi rohkem edetabelikohti kui
kõigil ülejäänud keskastme koolidel kokku.
Täiskasvanute arvestuses on omavalitsustest parim Rakvere
linn 46 kohaga Tamsalu valla 36 ja Vinni valla 25 ees. Meeste
arvestuses on parim Tamsalu 28 kohaga.
Koondarvestuses on parim omavalitsus Rakvere linn 234

ja 8. juunil Rakveres. Samal ajal toimuvad ka
veteranide meistrivõistlused.
7. juunil on kavas 60 m (veteranid), 100 m,
800 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge
ja kettaheide.
8. juunil on kavas 400 m, 1500 m, kolmikhüpe, odavise, vasaraheide ja raskusheide (veteranid).
Võistluste algus esimesel päeval kell 17.00.
Täiendav info 3230512.
			

Rein Tops

Teeme väike ekskavaatoriga kaevamise
ja planeerimistöid (20 eurot tund).
Võimalik ekskavaatorit rentida,
100 eurot ööpäev.
Rendime sõiduauto treilerit
25 eurot ööpäev, 15 eurot 3 tundi.
Helistada õhtuti 56649730

Valdade koostöö mälumängijate moodi
12. mail lõppesid Lääne-Virumaa mälumängu
meistrivõistlused. Seitse ja pool kuud kestnud
16-voorulises võistluses saavutasid esikoha
ühiselt võistelnud Tamsalu ja Väike-Maarja
kilvarid.
16-st voorust saavutati viis võitu ja neli teist
kohta.
Kokkuvõttes edestati tuntud mälumänguri ja
ajakirjaniku Andres Pulveri veetud võistkonda
Arkaadi 3 kohapunktiga.
Tublid mälumängurid olid Tamsalu mehed
Alar Tiidt ja Raivo Raigna, Väike-Maarjast

Romet Sepping, Jüri Vilimaa ja Ivar Lass. Varumängijaks oli vajadusel Olev Liblikmann
Väike-Maarjast.
Võistkonna nimeks on Projekt. Võistkond on
vahelduva eduga esinenud ka Maakilvas, jõudes mõne korra ka superfinaali.
Vähendatud koosseisuga (Raigna, Sepping,
Lass) võideti Venevere mälumängusari.
Sepping, Vilimaa ja Lass on ka Väike-Maarja
valla meistrid.
			
Ivar Lass

Ujumine
22.-23. aprillil peeti Balti matš Tallinnas
Kalevi 50 m ujulas:
2000- 2001.s.a. :
Alex Ahtiainen: 50 m selili 29,29 (7.) 		
		
50 m liblikat 28,62 (13.)
		
100 m liblikat 1.02,48 (7.)
		
200 m kompl. 2.23,20 (8.)
		
4x50 m ko teateujum. III
Veteselli finaal peeti 7. mail Kohtla-Järvel:
Marten Langinen: 50 m rinnuli 54,81 (9.), 		
		
100 m kompl. 1.47,78 (11.)
8. mail toimus Paides pikamaaujumine:
Brita Rannamets 400 m vabalt 4.54,83 I
Anne Kunder
800 m vab. 11.46,29 I
Alex Ahtiainen 800 m vab. 9.20,35 I
14.-15. mail peeti rahvusvaheline võistlus

Aura Cup pikal rajal. Eri vanuseklassides
kokku võistles ligi 400 ujujat:
2003- nooremad:
Brita: 100 m liblikat 1.14,98 II
(võistluste rekord kuni 12.a.)
50 m vabalt 29,37 II
2001-2002 s.a.:
Anne: 100 m rinnuli 1.36,37 (11.)
2000 -2001 s.a.:
Alex: 100 m selili 1.02,11 I koht
(absoluutarvestuses III koht)
(võistluste 15-16.a. rekord)
100 m libl. 1.01,04 I
50 m selili 29,40 II,
50 m libllikat 28,11 (5.)
200 m selili 2.22,55
(6. absoluutarvestuses)
			
			
Mare Järv
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TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
juulikuus
Evald Tammerk 		
Lembit Tiigimäe 		
Ants Margs			
Hinge Rosenberg		
Aino Kallas			
Liidia Kaplenko		
Mai Aasav			
Rein Uusmees		
Kalle Toome		
Saima Maurus		
Petr Sologub		
Airi Piirfeldt		
Anni Ainojõe		
Aili Juhanson		
Mati Villemsaar		
Tiina Etty			
Milvi Tovstsik		
Ülle Feršel			
Alla Mallat			
Viktor Muhortikov		

Vastsündinud vallakodanikud
Kevin Saage
		
Emmelliine Tiisler
		
Saara Räni
		
Genely Luik
		
Loore Kalter 			
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22.04.2016
29.04.2016
30.04.2016
13.05.2016
27.05.2016

Õnnitleme vanemaid!

Õnne ja tervist!
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Müüa kuivi 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

OÜMARTEXKOPAD

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

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

HU

HU

U

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

		

10.06.16 kell 18.00-00.00 kirikute öö 2016
info: http://www.kirikuteoo.ee/
12.06.16 kell 14.00

24.06.16 kell 1400 Surnuaiapüha Tamsalu kalmistu
26.06.16 kell 14.00 Surnuaiapüha Uudeküla kalmistu
10.07.16 kell 14.00
24.07.16 kell 14.00
Kogudus tänab Tamsalu Vallavalitsust ja Vallavolikogu
pühapäevakooli tööks hüvitatud toetuse eest, ning tänab ka
kiriku ümber toimuva remondi eest.
Koguduse diakon Tiit Lastik koos EELK Tamsalu Lunastaja
kogudusega.
Pühapäevakooli tunnid igal pühapäeval algusega kell 11.00 Tamsalu
kultuurimajas (suvepuhkus kuni 8.10.16, uus õppeaasta algab


Lõikustänupühal 09.10.16).



$ELNVXULLQLSLGDPDWXVHJDLQLPHVWHOHMDQHQGH
KRROGDMDWHOH
7$687$NRQVXOWDWVLRRQLGMDWRRWHDELYDKHQGLWH
WXWYXVWXVHG
0hh.(77(7(//,0,6(/VRRGXVWXVHJDSXXHWHJD
LQLPHVWHOHYDQDGXVSHQVLRQlULGHOHMDODVWHOHDODWHV
HOXDDVWDVWLVLNOLNXDELYDKHQGLNDDUGLRPDPLVHOMD
NHKWLYDDUVWLW}HQGLROHPDVROXO
7lLVKLQQDJDPNN}LNLGHOHDELYDKHQGLWHYDMDMDLOH
0hh*,6WlLVNDVYDQXWHPlKNPHGVLGHPHGLPDYDG
DOXVOLQDGPDGUDWVLNDLWVHGNDWHHWULGVLLEULGNHSLG
QDKDKRROGXVYDKHQGLG

$ELYDKHQGLVRRYLVWHWWHWHDWDPLQHYlKHPDOW
W||SlHYDYDUHP

7$06$/8
D kell 12:00
D
,QIRMDWHOOLPLQHW||SlHYDGHONHOOD±
hOOHWXOOH#LQNRWXEDHH


Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.

Noored ja vanad tulge leeri!
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. Kellel on soov, siis andke märku telefonile
55966140, tiit.lastik@mail.ee. Võib ka Facebook’i märku anda.
Koguduse tegevusi näeb nüüd Facebook’ist 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. Lisan veel: ,,Kirikuseadustikus on antud
igale inimesele võimalus saada maetud kiriklikult.”

Aino Sirtse

26.10.1929 – 10.05.2016

Hermiine Lille

14.02.2016 – 12.05.2016

Virve Suve

17.04.1936 – 14.05.2016

Emiliya Pulatova

25.08.1943 – 17.05.2016

Vladimir Bõstrov

07.08.1923 – 19.05.2016

Ekaterina Elmik 		

14.12.1928-31.05.2016

Meie hulgast on lahkunud

Tel 5557
7007
tused
on oodatud 27. juuliks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata. Toijanno@tartumets.ee
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
metusel
on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv
www.tartumets.ee
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka valToimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
lamajas. Järgmine leht ilmub 11. augustil. Valla kodulehelt saab seda lugeda 2-3
Toimetaja on vallamajas 27.07 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu- päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

TAMSALU AJALEHT

U

tel:56488916

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
augustikuus
Hilja Virve			
Eleonora Kure		
August Nõmmik		
Maria Filatova		
Aino Hallimäe		
Klara Vällmann		
Jüri Pihlak			
Matti Hiiesalu		
Ants Tõnuri			
Heldur Post			
Viivi Kabral			
Eino Pukki			
Ants Pedanik		
Tõnu Järv			
Sergey Treshchev		
Margus Keermann		
Malle Oherd			
Tiit Lõo			
Aivar Gross			
Rein Lall			
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