TAMSALU AJALEHT
NR 5

MAI 2015

TASUTA

Tamsalu päevad on seekord kolmel päeval, 29.-31. mail
		

29. mai - Tamsalu vallapäevade eelõhtu

Tamsalu päevade soojendusõhtul saavad huvilised oma mõistust teritada alustades tarkade truniiriga ja jätkates lauamängudega.
Kell 19.00 Tarkade turniir (kultuurimaja tantsusaalis)
Kell 19.00 UNO kaarditurniir noortele
Kell 20.00 Lauamängude õhtu kultuurimaja baaris. Osaleda
saab auhinnalistel pokkeri ja kabe turniiride kui ka niisama
oma seltskonnaga mõnusa muusika saatel õhtut veeta. Neil,
kes ei soovi turniirist osa võtta, kuid sooviksid ikkagi koos toredalt aega veeta, on võimalus mängida lauamänge kohapeal.
Olemas on juhendaja, kes on valmis teile lihtsamaid seltskondTamsalu 100 tamme pargi maastikuarhitektuuri võistluse likke kaardimänge õpetama.
võitis ideekavand märgusõnaga „Sõnasalud“, mille autorid Kell 20.00 Austrina kontsert
on Eve Komp, Kristi Tuurmann ja Grete Veskiväli arhi- Kell 20.30 seltskondlikud mängud Austrina ja kohalikele noortektuuribüroost Allianss Arhitektid OÜ. Esimese preemia tele (tantsusaalis)
suurus on 3000 eurot.
30. mai - Tamsalu valla kultuuripäev
Suurimaks uuenduseks kultuuripäeval on kodukohvikud, milles osalemise üleskutset saite lugeda aprillikuu Tamsalu ajalehest. Kohvikute lahtioleku ajakavad selguvad lähiajal.
Ajakava:
Kell 09.00-15.00 Traditsiooniline laat koolimaja pargis
Kell 10.00-16.00 Õpilastööde näitus Tamsalu Gümnaasiumis
Kell 11.30 Tamsalu päevade avamine vallamaja ees
Kell 12.00 Laulu- ja tantsupäeva kontsert „Suur ja väike käsikäes” (Tamsalu Gümnaasiumi taga punasel väljakul)
Kell 15.00 Näiteringi Atsike etendus Tamsalu Kultuurimajas
Kell 20.00 Austrina kontsert, vallakodanike tunnustamine,
Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste näidendid. Õhtul on võimalik
bändi saatel jalga keerutada. Alates 20.00 on Tamsalu kultuurimajja sissepääs 2€
Kell 21.15 Tantsu-laululine lavastus Duett-Duell.
Kell 22.00 Väike jalakeerutus tantsusaalis

Selgus Tamsalu 100 tamme pargi
maastikuarhitektuuri võistluse
võitja

Võidutiim koos žüriiga
Eesti Arhitektide Liidu ja Tamsalu valla esindajatest koosneva žürii hinnangul suudeti võidutöös 100 tamme pargi ideed
läbivalt ja hästi edasi anda. Lahenduse järgi ümbritsevad tammesid eesti vanasõnu kandvad „vööd“, mis ühtlasi kaitsevad
puid. Ka pargipinkidel asuvad vanasõnad on lihtne ja leidlik
idee – need jutustavad Eesti lugu ning nendega saab siduda ka
eesti keele põlistamise teema. Peale selge loo olemasolu veenis žüriid võidutöös kogu ala tundlik maastikuline lahendus.
See moodustab ümbritsevate aladega orgaanilise terviku ning
tekitab pargi sees loomuliku gradatsiooni alates kontsentreeritumast avalikust ruumist väljaku, lava ja hoonega kuni pargi
privaatsemate ja metsikumate osadeni. Arvestatud on ka maastikuprotsessiga, st nähakse ette pargi hoolduspõhimõtted (niitmisskeemid). Loomulike niiduaasade rajamine annab pargile
väikelinna mastaapi ja optimeerib jooksvaid hoolduskulusid.
Lisaks võidutööle valis žürii välja veel kaks preemiasaajat:
II preemia (2000 eurot) vääriliseks tunnistati töö märgusõnaga
„Ridade vahel“ (autorid Oskar Ivarson, Charlotte Sellbrandt,
Cecilia Gärde, Martin Allik Rootsi maastikuarhitektuuribüroost Mareld),
III preemia (1000 eurot) läks kavandile märgusõnaga „Retro“
(autorid Tiina Tuulik ja Terje Truumaa arhitektuuribüroost Järve & Tuulik OÜ).
Võidutööd internetis:
http://voistlused.arhitektuurikeskus.ee/voistlusandmebaas/
edit?id=15
Riigikantselei algatusel on Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid – need on
pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Igasse maakonda istutatakse koolinoorte ja omavalitsuste
koostöös vähemalt üks tammik.
Tamsalu 100 tamme park on plaanis kujundada ja ehitada
programmi esinduspargiks, see on ühtlasi esimene omataoliste
seas. Tamsalu valiti esinduspargi kohana välja nii nimemaagia
kui ka Eesti keskse asupaiga tõttu.
Pargi rajab Tamsalu vald Riigikantselei toel.

Toomas Uudeberg sai
Eesti Muinsuskaitse Seltsi
teenetemedali
Seoses ajaloomälestiste hoidmise ja tähistamisega ning muinsuskaitselise ühistegevuse arendamise eest Tamsalu vallas andis Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatus Tamsalu vallavanemale
Toomas Uudebergile Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemedali. Medal anti üle Muinsuskaitsekuu avamistseremoonial 17.
aprillil 2015 Tallina Tehnikaülikooli muuseumis.

31. mai - Tamsalu valla spordipäev
*) Kogu päeva jooksul pakuvad silmailu liikumisrühmad
Rattaorienteerumine: ilusad koduaiad Tamsalu vallas. Kaarti
on võimalik saada alates kella 11.00 kooli staadionilt võistluste sekretariaadist.
10.00-13.00 Tamsalu päevade kevadlaat Tamsalu Gümnaasiumi juures (osalema on oodatud kõik oma tehtud küpsetiste, käsitöö ja muu huvitavaga)
11.00 Rahvastepall TK (punasel väljakul)
12.00 Lasteaedade ja kooli 1. klasside teatevõistlused (punasel
väljakul)
13.00 Laste jooksud (staadionil): 7-aastased lapsed (400m),
6-aastased lapsed (300m), 5-aastased lapsed (200m), 4-aastased lapsed (100m), 1-3-aastased lapsed (60m)
13.00 Meeste võrkpall (punasel väljakul)
13.30-14.30 Maastikumäng 5-8-aastastele lastele (pargis)
10.00-14.30 Tamsalu valla lahtised kergejõustiku MV (Tamsalu Gümnaasiumi staadionil).
VANUSEKLASSID:
Lapsed -10 aastased
Noored 11-15 aastased
Täiskasvanud: naised -34 a. , mehed -39 a.
Veteranid: I naised 35 a. – 54a., mehed 40 a.- 59a.
II naised 55a. ja van., mehed 60a. ja van.
VÕISTLUSALAD:
Lapsed: 4-võistlus (60m, kaugus, pall, T/P 500m).
Noored: 4-võistlus (60m, kaugus, pall,T500/ P800m), oda,
kuul, ketas
Täiskasvanud: 100m, kaugushüpe, 400m, oda, ketas, kuul
Veteranid: 100m, vet.II 60m, kaugus, oda, ketas, kuul.
NB! Sõltuvalt võistlejate arvust võib ajakava muutuda!

Tamsalu noortest saavad head inimesed!
Suur tänu Tiit Leemetsale teema tõstatamise eest kohalikus
ajalehes! See ongi kodanikuaktiivsus, arutada probleemseid
teemasid mitte kodus köögilaua ümber vaid avalikult!
Mis siis Tamsalu noortest peaks saama?! Lihtsaim vastus oleks,
et väärikad ühiskonna liikmed nagu see alati on olnud. Omandavad hariduse ja eriala, töötavad, on korralikud kodanikud ja
maksavad makse, osalevad ühiskondlikus elus, saavad lapsi ja
annavad elukogemust edasi järgmistele põlvedele.
See ühe abstraktse lapsevanema murelik ohkamine, et „Lapsel
pole ju kusagile minna, Tamsalus elavad puha pätid“, meenutab vanasõna: Kord kärss kärnas, kord maa külmunud!
Olen ka lapsevanem ja ei nõustu sellega! Tamsalu vallas on
maapiirkonna kohta laste ja noorte jaoks loodud väga head
vaba aja veetmise võimalused: raamatukogud, kultuurimaja,
spordikompleks, koolide ringid, aktiivsed kodanikuühendused. Minu tütar küll ei halanud, et kuhugi pole minna. Vastupidi, probleem oli selles, et ei jätkunud vaba aega kõikjal ja kõiges osalemiseks. Vaadake ümberringi ja hinnake endamisi oma
sugulaste/tuttavate lapsi. Minule ei tule meelde mitte ühtegi
negatiivset näidet, kõik tublid ja hakkajad inimesed, kes oma
eludega kenasti toime tulevad. Igast Eesti piirkonnast tulevad
enamuses tublid ja ka tuntud inimesed, aga igast paigast ka
mõned lorukapukad ja seda läbi aegade ja alati! Kinnitan aga,
et Tamsalus elavad puha korralikud inimesed ja maksumaksjad, kuid eks ole ka siia läbi aegade „pätte“ sattunud!
Enda lapsepõlvekogemustest lähtuvalt võin öelda, et nii virisejaid kui tegijaid on alati olnud. Minu lapsepõlv möödus
Põdrangu sovhoosi toonases keskuses Põdrangu külas. Pärast
sealse algkooli sulgemist lubati küla noortel maja kasutada.
Mängisime seal lauatennist, koroonat, lauamänge, ka kaarti,
ajasime juttu. Ega need mingid erilised arendavad tegevused
ei olnud, aga oli hea õhtuti ilma täiskasvanuteta olla. Samas
kütsime ja koristasime ise seda hoonet, vastutasime täielikult
sovhoosi juhtkonna ees, et kõik majas korras oleks! Kaks korda nädalas muutus maja kohalikuks kinoks. Huviringid aga
toimusid Tamsalu koolis, mina, näiteks, käisin rahvatantsus.
Väga aktiivselt kasutasime Tamsalu EPT siseujulat. Kultuurimaja Tamsalus tollel ajal veel ei olnud.
Politsei! Praegusel ajal on sellega tõepoolsest probleeme. Peame nähtavasti riigiisadele järjest rohkem survet avaldama ja
teada andma, et kuni meil on riik ja pole anarhiat, vajame ka
politseid.
Noortekeskus! Kas keegi võiks avada selle paljuräägitud noortekeskuse kontseptsiooni ehk sisu ja mõtte: kelle jaoks, kus,
mida tegema hakatakse, mis see maksab, kes juhendavad? Kas
noortekeskus on kasvatusasutus? Või on see vaba aja veetmise
koht? Paljudel, et mitte öelda valdaval enamusel noortest polegi vaba aega. Õppimine, kas terviseliigutamisega või spordi-

ga tegelemine; muud vabaaja tegevused võtavad lõviosa ajast.
Aga ka muu, mida tublid noored ise teevad. Ringid koolides,
kultuurimajas, spordihoones. Lugemine, mida aina vähem ette
tuleb. Reisimine ja suhtlemine omavanustega kodu- ja välismaal. Arvutimaailm.
Ma ei avasta midagi uut ja pole saladus, kui ütlen, et laste ja
noorte käitumis- ja õpiraskuste peapõhjusteks on nende vanemate tegemised või tegematajätmised. Tuleb välja selgitada,
mis on lapse või noore tema olukorrani viinud ning aidata tal
areneda väärikaks kodanikuks, kes ei põhjusta kannatusi endale ega teistele.
Kas tund-paar päevas niinimetatud noortekeskuses asendab
perekonda? Või kooli? Kas laps või noor, kes veedab siiski
suurema osa ajast perekonnas, kus puuduvad igasugused väärtushinnangud, valitseb alkohol, vägivaldsed peresuhted, harimatus ja matslikkus, muutub paremaks noortekeskuses veedetud tunnikestest?! Ma ei usu seda! Peredega tuleb tegeleda,
sest noor kujunev isiksus saab esimesed kogemused perest!
Kuidas, seda peavadki otsustama riigi ja kohaliku omavalitsuse vastava ettevalmistusega ametnikud – spetsialistid. Kodu ja
kodus antavat kasvatust, väärtushinnanguid, oskusi ei asenda
miski! Kui mõnes peres on põlvkondade jooksul välja kujunenud seaduserikkujate ja üldtunnustatud ühiskonnaelureeglite
eirajate dünastiad, kus lapsed sünnivad vanglas, siis kust selle pere laps saab eeskuju tundeeluks ja käitumiseks? See laps
võib osata kasutada arvutit ja kaasaegset mobiiltelefoni, kuid ta
ei loe ja ei saa osa maailmakirjandusest, tal puudub positiivne
väärtuslik elukogemus ja ühiskonnaliikmena on ta kahjuks tühi
koht! Last on vaja, nagu vanasti öeldi, maast-madalast alates
suunata, õpetada, nõustada, toetada, tutvustada inimühiskonna alusväärtusi selleks, et noor ja kujunev isiksus oskaks teha
tulevikus iseseisvas elus õigeid otsuseid. Seda kõike suudab
ainult pere! Lapsevanemad teavad ju, kuidas väikelaps alustab
ümbritseva maailma tundmaõppimist küsimustega „mis, miks,
kus“ jne. Aga kas need küsimused saavad vastuse igas mõttes
kirjaoskamatult või kinnipidamiskohas läbikäidud „elukoolide
tunnistusega“ käitumisraskuste küüsis vaevlevalt niinimetatud
lapsevanemalt?! Me peame lapsevanemaid harima ja mina
ütlen nii nagu kunagi mind ja teenistuskaaslasi mereväes juhendati: „Kui ei oska, õpetame! Kui ei taha, sunnime!“. On
inimesi, kes tunnistavad ainult jõudu ja jõulist sundimist!
Hästi, aga ringid? Suures osas on kasutamata kultuurimaja potentsiaal, maja seisab suure osa ajast tühjana! Meil on ju koolis
võimalus ringitegevuse laiendamiseks. Milles asi?! Ma teen
ise volikogus ettepaneku kutsuda ja rakendada inimesi, kellel
on oskusi, kogemusi, aega ja tahtmist pakkuda kodanikualgatuse korras oma teeneid noorte vaba aja sisustamiseks.
		
(lugu jätkub järgmisel leheküljel...)
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Volikogu

22.04.2015
1.
Volikogu esimees Vardo Arusaar andis ülevaate Tamsalu valla 2015.a. eelarve täitmisest I kvartalis. 2015. aasta
eelarve võeti vastu 18. märtsil 2015. aastal kogumahuga
4 958 306,46 eurot. Esimeses kvartalis laekus eelarvesse tulusid 29,5 %, mis võrreldes 2014 aastaga on kasvanud
0,9 % võrra. Kulutusi on tehtud eelarve kogumahust lähtuvalt
23,2%, mis on samal tasemel võrreldes 2014 aastaga.
2.
Otsustati valida Tamsalu valla rahvakohtunikukandidaatideks Kai Noormägi, Merike Viilver ja Ain Aasa.
3.
Otsustati arvata volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisust välja komisjoni liige Kriste Tiisler, isiku enda avalduse
alusel.
4.
Otsustati tunnistada Tamsalu valla parimaks noor-

Vallavalitsus

31.03.2015
1.
Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu suurus ja lasteaiakoha maksumus Tamsalu valla haridusasutustes 2015. aastaks.
2.
Kehtestati Sääse Hooldekodus koha maksumuseks
2015. aastal 444.- eurot kuus.
3.
Nõustuti kolme maaüksuse riigi omandisse jätmisega
ja määrati neile maaüksustele sihtotstarve.
4.
Nõustuti Uudekülas maa ostueesõigusega erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel.
5.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate maade
piirid ja maksustamishinnad ning määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
6.
Nõustuti Kursi külas katastriüksuse jagamisega ja
määrati moodustatud katastriüksuste koha-aadressid ning
sihtotstarve.
7.
Anti luba puude raiumiseks järgmiselt:
•
Tamsalu linnas, Põllu tänava ääres, Põllu tn 2 külgneval puhastusalal asuva vigastatud ja osaliselt kuivanud
vahtra;
•
Tamsalu linnas, Tehnika tn 43 elamule ligidal asuva
ja ohtliku kuuse;
•
Tamsalu linnas, Mäe tänava kinnistul ja kõrval asuval jätkuvalt riigi omandis oleval maatükil ohtlike ja osaliselt
vigastatud või kahjustatud viie papli ja ühe kase.
8.
Määrati projekteerimistingimused Tamsalu linnas
asuvale Haava kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
9.
Määrati projekteerimistingimused Kursi külas, Veskioru kinnistul sigala rekonst-rueerimiseks.
10.
Kuulutati välja hange „Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega eelprojekti koostamine“ ja
kooskõlastati hankedokumendid.
11.
Võeti vastu Tamsalu linna Laane tn elamuala detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule.
12.
Võeti arvele peremehetu ehitisena ½ elamust aadressil Kappari, Araski küla, Tamsalu vald.
13.
Anti MTÜ-le Uudeküla luba avaliku ürituse “Uudeküla laat” korraldamiseks. Uudeküla külaplatsil, 10. mail
2015.a. ajavahemikul 10:00-15:00.
14.
Eraldati ühele taotlejale korter üürilepingu alusel kasutamiseks ja jäeti rahuldamata üks korterivahetuse taotlus.
15.
Eraldati Tamsalu valla 2015.a eelarves vabaaja- ja
spordiürituste toetamiseks eraldatud vahenditest toetusi kaheksale taotluse esitanule.
16.
Otsustati tunnistada lootusetuteks kaks nõuet.
17.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
märtsi kuus summas 21 449,72 eurot.
18.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a. eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud va-

sportlaseks 2014 kalendriaasta sportlike tulemuste eest KertTaniel Kesküll. Tiitel antakse üle Tamsalu päeval.
5.
Otsustati lubada vallavalitsusel alustada 2015.a.
Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee rajamist.
6.
Kuulati volikogu esimehe infot järgmistel teemadel:
•
MTÜ EELK Järva-Jaani koguduse toetuse taotlus –
otsustati toetust mitte eraldada ja taotlust volikogu päevakorda arutusele mitte võtta.
•
06. aprillil toimus infoseminar “Tark Maja tuleb külla”, tutvustati Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse tegevusi.
•
9. aprillil toimus kohtumine Tamsalu valla piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas´ega.
•
KT Europroject Management OÜ poolt koostatud
Vajangu Pansionaadi teostatavus- ja tasuvusanalüüsist.

•
Maikuus 2015.a. on planeeritud korraldada ümarlaud
teemal Vajangule valla hooldekodu rajamine.
•
31. mai on huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg.
Kuulati T. Uudebergi infot järgmistel teemadel:
•
„Eesti 100 tamme“ esinduspargi maastikuarhitektuuri võistluse tulemused
•
Piirkondlike algatuste tugiprogramm
•
25.04-13.05 Tamsalu vallas Eesti Kaitseväe logistikapataljoni õppused
•
9. mai toimub vallas kaitseväetehnika näitus
•
Nastola valla esindajad on avaldanud soovi Tamsalu
valla külastamiseks 26. (jaanipäeva) nädalal.

henditest viiele abivajajale.
19.
Peatati koduhooldusteenuse osutamine ühele teenuse
kasutajale.
20.
Kehtestati Tamsalu valla ametasutuse hallatavate
asutuste juhtide palgad alates 01.01.2015.a.
21.
Otsustati sõlmida leping OÜ-ga Geodata Arendus
Tamsalu valla geoinfosüsteemi (GIS) majutamiseks EVALD
tarkvara infosüsteemis.
22.
Otsustati võtta Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi
poolt pakutavad kaks sõiduautot Mitsubishi i-MiEV tasuta
Tamsalu valla arvele.
23.
Vallavalitsus asus seisukohale, et noorsootöö teenuse
osutajale oleks otstarbekas rentida ruumid (võimalusel tasuta)
Tamsalu linnas, Kesk tn 2, valla omandis, hoones. Valla kanda
võiks jääda ruumide tingimustele vastavusse viimise ja edaspidise majandamise kulu. Teenuse pakkujale tasutakse valla
eelarvest vastavalt kokkulepitud teenuse hinnale.
24.
Kooskõlastati Tamsalu Kultuurimaja juhataja aprillikuu tööajakava.

6.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega laoruumi rekonstrueerimiseks aadressil: Veskioru, Kursi külas.
7.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega sidekaabli paigaldamiseks (Rahu 17a elamule) Sireli tänaval ajavahemikuks
20. aprill 2015 kuni 21. aprill 2015.a.
8.
Kooskõlastati Tapa valla üldplaneering.
9.
Määrati hooldajad kahele raske puudega abivajavale
isikule.
10.
Peatati peretoetuste maksmise laste vanemale.
11.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest neljale abivajajale.
12.
Tutvuti Tamsalu valla eelarve täitmisega 2015.a. I
kvartalis.
13.
Otsustati lubada Assamalla Rahvaraamatukogul
muuta lahtioleku aega alates 15.04.2015.a. järgmiselt:
ajavahemikul 01. september-31. mai: T ja N 10-18;
K ja R 10-17; L 10-14;
ajavahemikul 01. juuni-31. august: E-R 10-17.

07.04.2015
1.
Määrati Tamsalu Raudtee tn 1 raudtee- ja bussiootepaviljoni püstitamiseks projekteerimistingimused.
2.
Määrati Paide maantee kergliiklusteede projekteerimistingimused.
3.
Määrati parkla ja jalgrataste hoidla Tamsalu linnas,
Kesk tn 2 projekteerimistingimused.
4.
Otsustati kuulutada välja lihthange „Väikekaubiku
kasutusrendile võtmine” ja kooskõlastati hankedokumendid.
5.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu linnas,
Haava kinnistul ehitus- ja õuealale jäävate raieküpsete puude
raiumiseks.

21.04.2015
1.
Muudeti vallavara kasutada andmise lepingu tingimusi.
2.
Kinnitati riigihanke “Tamsalu 100 tamme pargi
maastikuarhitektuurivõistlus” tulemused.
3.
Tunnistati väikehange „Tamsalu raudteepeatuse
ühendamine erinevate liikumisviisidega eelprojekti koostamine“ nurjunuks.
4.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega eramu laiendamiseks aadressil Järvekalda tn 19, Porkuni külas.
5.
Otsustati kuulutada välja lihthange „Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega eelprojekti koostamine“ ja kooskõlastati hankedokumendid.
6.
Anti luba elamule ligidal kasvava, vigase ja ohtliku  
puu (1 kask, 1 vaher) raiumiseks Pargi tn 1 kinnistul, Tamsalu
linnas.
Otsustati esitada piiride kulgemise ettepanek riigi7.
maale hoonestusõiguse seadmiseks, Kerguta külas ja määrati
hoonete ja nende teenindamiseks vajaliku maa suurus.
8.
Otsustati tunnustada Tamsalu valla „HEA EMA“ tiitliga 2015. aastal järgmisi tublisid emasid:
•
Vilve Neeme;
•
Hannele Valdok;
•
Terje Kaldaru.
9.
Otsustati sõlmida leping TTÜ Elektrotehnika instituudi valgustehnika laboriga Tamsalu linna tänavavalgustuse
hanke tehniliste tingimuste koostamiseks.

14.04.2015
1.
Kinnitati Tamsalu valla 2015. aasta hankeplaan.
2.
Kinnitati komisjoni koosseis 2015. aastal tiitliga
„Ilus Kodu“ tunnustamiseks konkursi tulemuste väljaselgitamiseks.
3.
Väljastati Saff Group OÜ-le luba avalike ürituste
korraldamiseks järgmiselt:
•
“PORKUNI SUVEPIDU” korraldamiseks 06.-07.
juunil 2015.a. Tamsalu vallas, Porkuni külas, Paemuuseumi
platsil,  ajavahemikul 19.00-02.00.
•
“PORKUNI JAANITULI” korraldamiseks 22.-23.
juunil 2015.a. Tamsalu vallas Porkuni külas Kaieallikal,  ajavahemikul 18.00-02.00.
4.
Anti nõusolek AS-le E-Betoonelement Tamsalu tehas
vee erikasutuseks Tamsalu linnas, Betooni tn 3 oma ettevõttes
olme- ja tootmisvajadusteks.
5.
Anti luba elamule ligidal asuva ja ohtliku puu võra
kärpimiseks Rahu tn 21 kinnistul, Tamsalu linnas.

Tamsalu noortest saavad head inimesed! (loo algus esimesel leheküljel)
Mul on ettepanek Tiit Leemetsale seada raadioring sisse kultuurimajas, kusjuures see on üks paljudest võimalustest. Ma
küsin seejuures, miks seniajani meil pole kultuurimajas tehnika-, robootika-, filateelia-, ajaloo- ja politoloogia-, kirjanduseja mis iganes muid ringe?!
Arvamusloo autoril on õigus, kultuur pole ju pelgalt laulu- ja
tantsuringid ja sport, vaid kogu meid ümbritsev inimtekkeline
keskkond! Tuleb noortelt küsida, missuguseid huviringe nad
soovivad!
Noortekeskuse jaoks pole vaja eraldi hoonet, sest meil on ju
vabu ruume piisavalt! Aga alustuseks peab keegi volikogule
tutvustama noortekeskuse kontseptsiooni kui sellist!
Ma ei tea ühtki Tamsalust lahkujat, kes tooks põhjuseks vaba
aja veetmisega seotud probleemid. Kui keegi teab, tutvustage
ka mulle! Mina tean neid lahkujaid, kes lähevad töökohtade,
õigemini töökohtade puudumise pärast! Ka Tiit Leemets oma
arvamusloos viitab Tamsalust lahkumise põhjusena tööpuudust!
Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse (PAIK) poolt
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tehti volikogu 22. aprilli istungil ülevaade keskuse tegevustest ja plaanidest. PAIK on läbi viinud mitu huvitavat uuringut
ja koostanud vastavasisulised analüüsid, mille järgi on Pandivere piirkonna elanike jaoks konkurentsitult tähtsaimad teemad arstiabi kättesaadavus, töökohad, vee- ja kanalisatsiooniteenus, teed/tänavad ehk ümbritsev elukeskkond ja turvalisus
ning haridusasutused. Samal ajal aga vaba aja veetmise teemad
nagu huviringid, tervisesport ja noorsootöö on meie elanike
seisukohalt viimaste huvipakkuvate küsimuste hulgas.
Me oleme liigselt kinni Nõukogude ajas, kus partei ja valitsus
ütlesid inimestele ette, kuidas oma vaba aega sisustada. Demokraatlikus ühiskonnas on vabaajategevused puhtalt kodanikualgatuse asi! Mida jõukam ja haritum on ühiskond, seda
iseseisvamad on kodanikud oma vaba aja sisustamisel.
Härra vallakodanik on oma ajaleheartiklis puudutanud ka elukeskkonna teemat. Selle kohta saan kasutada oma hea sõbra,
ühe Rootsi kommuuni pikaaegse omavalitsusjuhi mõtet, mis
kõlab umbes nii: Rootsis on üks kuninglik ooperiteater ja see
asub Stockholmis. Mitte kunagi ei tule kuninglikku ooperiteat-

				
Ursula Saar
      Vallasekretäri abi

				

Elvi Astok
Vallasekretär

rit Göteborgi, Malmösse või mõnda teise paika Rootsis. Aga
nii Göteborgis kui Malmös ja igas Rootsi asustatud punktis
peab olema ühesugune kvaliteetne elukeskkond: teed, tänavad,
elekter, side, soe ja külm vesi, kanalisatsioon, tänavavalgustus.
Öeldu mõte on, et väike vald ei suuda vaba aja veetmise võimaluste osas mitte kunagi konkureerida linnadega ja linnameluga, kuid peab konkureerima linnadega tehnilise elukeskkonna
kvaliteedi osas!
Nii väärivad ka Tamsalu praegused, endised ja tulevased
maksumaksjad kvaliteetset, kaasaegset ja kultuurset  elukeskkonda: korras tänavaid ja tänavavalgustust, toimivaid vee- ja
kanalisatsioonisüsteeme, heas korras hooneid, haljastuid, kõnniteesid ja kui liiklusohutuseks vaja, siis ka tagasihoidlikku
ringristmikku!
Oma arvamusloos mõnes osas ma diskuteerin hr. Tiit Leemetsaga, mõnes osas nõustun temaga tingimusteta, kuid peamine
on, et mitmed lahendamist ootavad probleemid vajavad sageli
avalikku ja aktiivset arutelu!
				
Andrus Freienthal
vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
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Millele keskenduda, et genereerida parimaid lahendusi? Kümnes teatripäev Tamsalu
Olen Eestist eemal olnud 10 aastat, aga vaatamata sellele aastane demokraatia suutnud ümber vormida, kuid kahjuks Gümnaasiumis
püüan end Eesti ja eelkõige Tamsalu valla arenguga kursis
hoida. Nüüdsel ajal pole see sugugi keeruline, kuna internet
vôimaldab ligipääsu suurele osale infole päris kergesti. Niisis
kuulun ma Facebooki gruppi, kus Tamsalu valla inimsed arendavad erinevaid diskussioone, samuti annab Tamsalu ajaleht ja
ka Virumaa Teataja ülevaate toimuvast.
Demokraatlik areng võimaldab inimestele sõnavabaduse, mida
ka väga paljud ära kasutavad ja seda mõtlen ka mina siin nüüd
teha. Viimasel ajal on kerkinud diskussioonid Tamsalu vallavalitsuse teemal siis môtlesin, et miks mitte sõna sekka öelda,
kuna töötasin selles asutuses 15 aastat vallasekretärina. Ma
tahan üles vôtta teema, mis käsitleb arengut, kuna tunnen end
praeguse töö ja hariduse töttu seda päris hästi valdavat. Nimelt
olen juhuse tahtel sattunud tööle Rootsi riigi poliitilisse organisatsiooni, mille ülesandeks arengustrateegiate kavandamine.
Seepärast môtlesin, et huvitav oleks vôrrelda poliitilist kultuuri ja arengustrateegiaid erinevates riikides.
Mitte eriti kaua aega tagasi lugesin Virumaa Teatajast artiklit,
et Tamsalu vallavanem ei ole oma tööd hästi teinud, mistöttu
teda ka karistati. Mis sellise asja kohta öelda, et nôukogude
aeg on inimesi hästi ôpetanud ja nôukogudeaegsed pôhitõed on
ikka päris hästi juurdunud. Kui on probleem, siis tuleb süüdlane leida ja teda KARISTADA ja siis ON probleemile LAHENDUS leitud. Ma môtlesin seejärel, kuidas oleks poliitilised
môtlejad käitunud siin, Rootsi riigis. Vôin ka niipalju öelda,
et organisatsioonipsühholoogia käsitleb karistust kui alandust
ja teaduslikud uuringud on näidanud, et karistusel tegelikult
positiivset môju ei ole, see midagi ega kedagi paremaks ei tee.
Siinne poliitiline kogukond oleks probleemi korral hakanud
viga otsima süsteemist. Inimene on süsteemi ohver, kui ta midagi ära kasutab, siis järelikult süsteemi ülesehitus vôimaldab
seda. Siin oleks süvenetud probleemi tagamaadesse, et siis
välja töötada parim lahendus, et minimeerida vôimalusi probleemi kordumiseks. Siinse arengustrateegia pôhimôte on, et ka
vigadest ôpitakse ja mitte vähe.
Vigade tegemist ei käsitleta kui katastroofi, seevastu süvenetakse hoolega vigade tagamaadesse, pôhjusesse, mis probleemi
tekitab. Vigu on vôimalik mingil määral ennetada, aga vigade
tegemisest ei pääse keegi, vôi siiski need inimesed, kes midagi
ei tee, need ei tee ka kunagi vigu. Vead kuuluvad aktiivse inimese argipäeva, kuid oluline on, et inimene suudab vigadest
õppida. Õppimine ja vôime õppida on siinses arengupoliitikas
väga olulisel kohal. Mitte ainult koolis ei õpita, õpitakse ka
tööd tehes nii öelda tööprotsessist. Kõik ei ônnestu kohe alati
esimese korraga, kuid oluline on tegevuse analüüs, et põhjused ellimineerida ja sillutada teed ônnestumistele järgnevateks
kordadeks.
Siinse poliitilise kogukonna üheks eripäraks on vôime KOOSTÖÖLE. Peab ütlema kogu Rootsi ühiskonna edu pant on
koostöövôime. Eestis on muidugi koostöövôimega teised
lood, sest inimesi on tugevalt vorminud nõukogudeaegne
ideoloogia. Ideoloogia, mis tegeles vaenlase otsimisega ja kus
juhtimine toimus autoritaarsete võtetega. Osa inimesi on 20

KAITSEVÄE ÕPPUS
Üleriigilise Kaitseväe õppuse „Siil” raames paikneb kuni 14.
maini Tamsalu vallas baaslaagris Eesti Kaitseväe Logistikapataljon. Osaleb ligikaudu 350 kaitseväelast ja 100 ühikut tehnikat. Kogunemiskohad on Sääse linnuvabrik, Tiigi Keskus ja
Uudeküla hanelate territoorium. Kolonne võime kohata valla
teedel ja ka väljapool valla piire. Sellel perioodil võib olla tehnika liikumisi ka öisel ajal. Nii, et „rohelisi mehikesi” nähes
on teada, kellega tegu.
9. mail algusega kell 11.00 toimub Tamsalu vallamaja platsil
Eesti Kaitseväe sõjatehnika näitus. Nähtaval on kaitseväe tehnika ja relvad. Osalejatele pakutakse sõdurisuppi. Tule ise ja
võta pereliikmed ka kaasa. Ürituse kestus 11.00-13.00. Meeldivat Euroopa Liidu päeva tähistamist.
		

Toomas Uudeberg, vallavanem

Soodustuusikud lastelaagrisse
Tamsalu Vallavalitsusel on välja pakkuda veel 4 soodustuusikut Remniku noortelaagrisse perioodil 02.07.-09.07.2015
(eesti keel, vanus 7–15 aastat).
Kui on soov laps panna laagrisse, siis palun esitada 22. maiks
2015 Tamsalu valla lastekaitsespetsialistile avaldus lapse laagris osalemise kohta.
Küsimuste tekkimisel ja lisainformatsiooni saamiseks tuleb
ühendust võtta Tamsalu valla lastekaitsespetsialist Sille Sõmermaaga.
Kontaktandmed: sille.somermaa@tamsalu.ee
tel 32 28 441; 53 041 992

mitte kõiki.
Ühes demokraatlikult valitud esindusorganis peab olema kõigil võrdselt sõnaõigus vaatamata tema vaadetele ja parteilisele
kuuluvusele. Esindusorganis ei tohi pead tõsta autoritaarsus ja
ainuõigus, mis keskendub ühele ”tôele”. Pean siinkohal ütlema, et autoritaarsus pärsib tugevalt ühe kogukonna ja organisatsiooni arengut. Organisatsioonipsühholoogiale tugeinedes
tõlgendatakse autoritaarsust kui ebakindlust, seepärast ka tugev kontrolli vajadus. Autoritaarne käitumisstiil ei ole midagi,
millele alt üles vaadata. Mida rohkem autoritaarsus väljendusvahendeid saab, seda suuremad mõõtmed see võtab ja lõpuks
võidab see üle kogukonna.
Demokraatia seevastu on see, mis on omane arenenud ühiskonnale ja arengu võti. Ühes demokraatlikus kogukonnas suudavad koos eksisteerida erinevad kooslused, kellel on oma nägemus asjadest. See rikastab kogukonna pilti maailmast. Kui
erinevad perspektiivid suudetakse ühte otsusesse siduda siis
selle eeldusel sünnib laiapõhjalne otsus, mis toob kasu kogukonnale.
Otsused siinses demokraatlikus kogukonnas ei sünni ju alati ka
ilma debattideta. Need debatid aga on tsiviliseeritud, inimesed
suudavad kuulata, diskuteerida asjade üle ja ei käsitle üksteist
kui vaenlast, olgugi et poliitilised vaated on täiesti erinevad.
Oluline on, et targalt tehtud otsused viivad elu edasi ja ei tekita asjatuid pingeid. Ei tohi unustada, et otsuseid tehes peab
otsustaja alati ka kaaluma otsuse täitmise võimalikkust ja otstarbekust ning mitte liigselt kammitsema selle täitjat.
Loodan, et minu kirjutis pakub môtlemisainet inimestele, kes
on valitud Tamsalu valda juhtima ja arendama.
			
Annela Major Eklund
Teadus- ja arendusjuht, Jönköpingi Lääni
Regionaalarengu keskus
Juhtimise ja arengu magistrand,
Jönköpingi Ülikool

Tamsalu Gümnaasiumi laskurid
saavutasid tubli teise koha
16.04.2015.a. Kadrina Spordihoone siselasketiirus toimunud
Gustav Lokotari auks peetud seitsmendatel laskevõistlustel
saavutas Tamsalu Gümnaasiumi võistkond tubli teise koha.
Virumaal sündinud ja kaksteist korda maailmameistri tiitli
võitnud laskuri Gustav Lokotari auks mõõtsid laskeosavust
seitse Lääne-Virumaa riigikaitseõpetuses osalevat kooli. Parimaks osutus Kadrina Keskkooli võistkond 438 silmaga, teiseks tuli Tamsalu Gümnaasium 427 silmaga ja kolmandaks
Rakvere Eragümnaasium 418 tabamusega.
Parimad laskurid õhupüssist olid 61 silmaga Keit Kleitz ja
49 tabamusega Kristina Pešehodko Tamsalu Gümnaasiumist.
Kolmanda koha võitles tütarlaste arvestuses välja 46 tabamusega Karmen Floren.
Neidudest olid parimad sportpüssi laskjad Haljala Gümnaasiumi õpilane Sofia Danilova (94 p), Keit Kleitz Tamsalu Gümnaasiumist (93 p) ning kolmandaks jäi Haljala Gümnaasiumi
õpilane Kristi Heinloo 91 tabamusega.
Laskevõistluste peakohtunik Hannes Reinomägi tänas kõiki
osalejaid ning kiitis noori väga heade tulemuste eest. Tema
sõnul on laskesport soliidne spordiala. „Kui sa joosta ei viitsi
maratoni ja korvpalli kah ei taha mööda platsi kaks tundi taga
ajada, siis laskesport on soliidne spordiala,“ innustas Reinomägi noori lasketiire külastama.
Lääne-Viru maavalitsus ja Kaitseliidu Viru malev koos maakonna riigikaitseõpetajatega alustasid Virumaalt pärit Eesti
tuntuima laskuri Gustav Lokotari auks laskevõistluste korraldamist 2008. aastal. Tänavu austati maailmameistrivõistluste
12-kordset kuldmedaliomaniku Gustav Lokotari mälestust
juba seitsmendat aastat.

Õpilasmalev 2015

Tamsalu valla laste õpilasmalev, mis on mõeldud 13.-18. aastasele lapsele, toimub 11. juunist - 19. juunini 2015a.
Avaldusi õpilasmalevasse hakkame vastu võtma alates 11.
maist.
Osalemisavalduse palume lapsevanemal koos noorega täita
(avalduse blanketi saab vallavalitsuse sotsiaalosakonnast või
kodulehelt www.tamsalu.ee) ning tuua hiljemalt 29. maiks
2015.a Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakonda või saata digiallkirjastatult sille.somermaa@tamsalu.ee
Informatsiooni õpilasmaleva kohta saab lastekaitsespetsialist
Sille Sõmermaa telefonilt 53 041 992 või e-posti aadressil:
sille.somermaa@tamsalu.ee

2015. aasta märtsikuu viimasel päeval toimus juba kümnes
Tamsalu Gümnaasiumi teatripäev. Sel korral lavastasid klassid
Eduard Vilde, August Kitzbergi, Jaan Krossi, Ott Arderi, Heiki
Vilepi ja Kalju Kanguri loomingut. Nimetatud autorid valiti,
kuna 2014/15. õppeaasta jooksul olid/on neil n-ö ümmargused
sünni- või sünniaastapäevad.
Iga klassi etendusest leiti midagi, mida esile tõsta. Kõik klassid
said aukirja.
Huvitavate osatäitmiste eest anti ka näitlejapreemiaid.

1.a klass
„Isemeelne kuningas“
ladusa ja selge, lõbusa esituse eest
Klen-Markus Susi – suurepärase osatäitmise eest
1.b klass
„Konnatiigi valitsejad“
suurepäraste kostüümidega lavastuse eest ’
Janne-Liina Neeme – huvitava kõrvalosa eest
2.a klass
„Kitupunn“
õpetliku ja lõbusa, hoogsa lavastuse eest
Emma Lotta Vikk – suurepärase osatäitmise ja toreda
kostüümi eest
2.b klass
„Pannkook“
mitmekülgse lavakujunduse ja ladusa etenduse eest
Kristina Maasik – suurepärase osatäitmise eest
Marii Pukki – suurepärase kõrvalosa eest
Ruben Kallaste – suurepärase kõrvalosa eest
3.a klass
„Karu ja juukselõikaja“
sobivate kostüümidega lavastuse eest
Karl Oskar Vikk – suurepärase osatäitmise eest
3.b klass
„Une-Mati udujutud“
huvitava kaasaegse lavastuse eest
Eva- Maria Raudsepp – suurepärase osatäitmise eest
Liilia Kinsiveer – suurepärase osatäitmise eest
4.a klass
„Pugeja“
arvuka tegelaskonna lavaletoomise eest
Kerstin Nurmsalu – suurepärase osatäitmise eest
5.a klass
„ Koer poiss Ott Arderi luules“
väga huvitava luuleetenduse eest
Alex Legkov – suurepärase osatäitmise eest
5.b klass
„Isemeelne kuningas“
tervikliku ja huvitavalt lavastatud etenduse eest
Kerdo Vainer – selge ja kõlava jutustamise eest
6.a klass
„Une-Mati jaburdused“
kahte erinevat lugu siduva etenduse eest
Kaarel Kundla – suurepärase osatäitmise eest
Annika Õunapuu – julge osatäitmise eest
6.b klass
„Miljonärid Liisu ja Madli“
publikut haarava etenduse eest
Laura Mätlik – hea lavapartnerluse eest
Anne-Maria Savinski – hea lavapartnerluse eest
7.a klass
„Mardileib“
õpetliku ajaloolise lavastuse eest
Rahel Vendland – rolli hea tabamise eest
7.b klass
„Liisu ja hullumajapuhvet“
kireva etenduse eest
8.a klass
„Vigased pruudid“
tervikliku muusikalise lavastuse eest
Jarmo Raudvee – suurepärase osatäitmise eest
Liis Tomasov – karakterrolli eest
8.b klass
„Hennu veli“
huvitava kriminaalse etenduse eest
Analiis Veeremaa – väga hea osatäitmise eest
Eliis Meredy Klemmer – väga hea kõrvalosatäitmise
eest
9.klass		
„Pisuhänd“
leidliku lavastuse eest
Erki Freienthal – hea osatäitmise eest
10. klass
„Kuri kuningatütar“
kasvatusliku muinasjutu esitamise eest
Sten Kalev – hea osatäitmise eest
11. klass
„Vigased pruudid“
klassika lavaletoomise eest
Ceilis Keermann – usutava rollitäitmise eest
Kerttu Leimann – usutava rollitäitmise eest
12. klass
„Homne Kauna jumal“
sisuka ja õpetliku ning lavaefektidega, klassika tänapäevastamise eest
Merike Järvamägi – lavastamise ja hea osatäitmise
eest
Andres Kasekamp – suurepäraselt kostümeeritud kõrvalosatäitjale
Toomas Kiisla – ootamatu osatäitmise eest
Kaupo Saarman – ootamatu osatäitmise eest
Näitlejad ja lavastajad olid vaeva näinud. Publik nautis kõiki
etendusi. Oli tore päev.
		
Mare Viks ja Hannele Valdok
Tamsalu Gümnaasiumi eesti keele õpetajad
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JÄNKUPÜHAD KRÕLLI LASTEAIAS
Meie lasteaias suures,
jänkuema tegi tuure.
Kaasas tal ka jänkupoju
mindi külla siili koju.
Talveunest ärkas Ott,
oli alles unekott.
Lõpuks aga üheskoos
maiustati täies hoos.
Anu Raudvee
Sajajalgse rühma õpetaja abi
Kõige pisemad lapsed jänkudega üle oja hüppamas

Foto: Viiu Uudam

		

Kultuuriüritused

						

01.05-31.05.2015
10.05.2015 kell 10.00-14.00
10.05.2015 kell 18.00 		
15.05.2015 kell 18.00 		
15.05.2015 kell 20.00		
29.05.2015 kell 19.00		
kell 20.00 		
30-31.05.2015(L-P) 		
30.05.2015
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NÄITUS: “Estonia - Riik ja Rahvas” Rahvusarhiivilt
Uudeküla LAAT. Mängib ansambel „Seelikukütid“
EMADEPÄEVA KONTSERT
KINO: Lastele „Supilinna salaselts“
KINO: Soome uus märulifilm „Suur mäng“
TAMSALU TARKADE TURNIIR - mälumäng.
Lauamängude õhtu kultuurimajas
TAMSALU PÄEVAD
KULTUURIPÄEV

SPORDIKALENDER
17.05.2015 kell 11.00-15.00		
31.05.2015 kell 10.00-16.00		

Tamsalu maitriatlon
Tamsalu päevade spordipäev

Muusikahommik ja perepäev Sääse lasteaias
Igal aastal valmistab õpetaja Tiiu aprillikuiseks esinemiseks ette väikesed solistid. Tänavu toimus muusikahommik
22. aprillil. Samal päeval oli lasteaias ka lahtiste uste päev.
Peale lastevanemate olid meil külas ka Porkuni kooli lapsed.
Sellel aastal toimus muusikahommik meie muinasjututeema
raames. Külla olid tulnud näidendist juba tuttavad „loomad“:
jänes, karu, hunt ja rebane. Nad mängisid lastega lõbusaid
mänge, kusjuures rebane oskas isegi trikke teha.

		

Lahenduse leidmine		

Foto:Anneli Valk

Teatripäev ja teatripisik

Õpetajad Kaiu ja Aira ning õpetaja abi Leili oma suurte ja
väikeste Öökullidega
Foto: Viiu Uudam

Kõik toimus nii, et mõni laps laulis häälevärinal oma kena
laulukese, ja siis oli kohe keegi platsis, kes pakkus lustlikku
tegevust kõigile. Lapsed said koos laulda ja mängida. Usun,
et ka Porkuni lastel oli meeldiv meiega koos tegutseda.
Kui muusikahommik toimus hommikul, siis perepäev õhtupoolikul, et kõik lapsevanemad saaksid oma lapsega koos
tegutseda.
Perepäeva korraldas lasteaia õuesõppe-rühm, õpetajad Age,
Anneli, Kätlin ja Reet. Õpetaja Anneli koostas kõik juhendid
luulevormis, ja ikka läbi muinasjutu.
Õpetajad olid valmistanud ette erinevad ülesanded. Iga ülesande õige lahendus andis ühe tähe, millest leiti kogu ettevõtmise küsimusele vastus.

Võib ehk päris julgelt väita, et me oleme kõik vähemalt korra
elus tahtnud olla ,,keegi teine”, elada kuskil mujal, rääkida
hoopis teist keelt. Olla parem, ilusam, peenem, pisut noorem,
vanem. Ka praegu tahaksid tüdrukud olla printsessid ja poisid
ämblikmehed.
Õnneks on selleks olemas koht ja võimalus, nimelt teater.
Hakkama saavad teiseks olemisega aga vähesed, selleks peabki teatripisikusse nakatuma ja juba päris varases eas. Tamsalu
Lasteaias Krõll saavad selle pisiku väga paljud lapsed ja loota
võib, et kogu eluks.
Öökulli rühma lastel lõi teatripisik välja sel aastal varem, kui
teistel lastel. Teatripäevaks, 27.märtsiks, pidi lavaküpseks
saama ja saigi I. Truupõllu ,,Rohelise Päikese maa” ainetel
fantaasiaelementidega tükk ,,Reis Rohelise Päikese Maale”.
Kaasatud olid endised, praegu Tamsalu Gümnaasiumi neljandas klassis õppivad, tublid Öökullid: Lilit-Lydia, Kerstin,
Moona, Mairiin, Sandra, Janely, Lauri ja Jaanus. Suurtel oli
sisustatud koolivaheaeg, mõtlemine ei läinud rooste ja väikestel Öökullidel olid töökad käed meisterdama ja joonistama

Südamenädal Tamsalu Lasteaias Krõll
Igal kevadel tähistab Tamsalu lasteaed Krõll südamenädalat,
oleme ju tervist edendav lasteaed ja hoolime laste heaolust.
Tänavu avasime südamenädala 13. aprillil muusikasaalis.
Rühmad marssisid Krõlli eestvedamisel saali, kus tutvustati
nädala kava. Krõll andis tervislikke soovitusi, kuidas oma südant hoida. Päevale lisas pidulikkust ja põnevust uue mänguväljaku avamine. Uued õueatraktsioonid valisime ja tellisime
mõeldes lasteaia kõige pisematele lastele. Toreda liumäe koos
ronilaga, Hummeri vedrukiige ja tillukese rippkiige paigaldas
Tiptiptap OÜ. Krõll ja lasteaia direktor Viiu lõikasid lindi läbi
ja soovisid Krõlli, Sajajalgse ja Lepatriinu lastele head mängulusti. Seejärel matkasid vanemad rühmad Lilli väljale ning
pärast seda said ka nemad uue väljakuga tutvust teha.
Siinkohal edastame Krõlli palve:
UUS MÄNGUVÄLJAK ON TEGUTSEMISEKS KÕIGE
PISEMATELE - KUNI 4-AASTASTELE LASTELE!
Traditsiooniks on kujunenud, et ühel südamenädala päeval
valmistavad lapsed ise toorsalati prae kõrvale. Õpitakse taldrikureegli järgi sööma – salat peaks koguseliselt moodustama
pool taldrikust, veerand kala, kana või liha ning veerand kartul, riis või muu lisand. Lugeja, kas taldrikureegli järgi söömine on sinu kodus tavaline?

Kolmapäeval aga vurisesid rühmaruumides mikserid, vahustajad ja muud aparaadid, millega sai valmistada maitsvat
smuutit. Isetehtud tervislikud smuutid valmisid päris erineva
maitsega. Koos keefiriga mikserdades banaan, maasikas, arbuus, apelsin, mustikas tundub maailma parim, toitev ja tervislik magustoit!
Neljapäeval pakkus põnevust jalgrattamatk metsaradadel kõige vanemale rühmale. Tuli laskuda erinevatest mägedest, sõita oskuslikult pikas rivis nii, et ei kuku, õigel ajal pidurdada ja
pikivahet hoida. Rattaga sõites näeb ka palju põnevat ja uut.
Samuti andis pea tunnine matk tugeva koormuse südamele.
Reedel toimus kahele rühmale huvitav orienteerumismäng,
kus pidi otsima erinevaid juurvilju, mis lasteaia õuealale olid
ära peidetud.
Tegevust, mis südamele hea, leidus ka personalile. Kahel järjestikusel päeval, lõunatunni ajal, õpetas Iris line-tantsu. Osalejad said tunda, et ilusa muusika järgi tantsimine ei olegi nii
lihtne, kui samal ajal sammud meeles ei püsi. Kel jaksu rohkem, osales kolmapäeval Tamsalu Spordikompleksi jõusaali
ringtreeningul, mille viis läbi Õnnela Raudsepp.
Südamenädal lasteaias lõppes reedel, kuid paljud üritused,
mis südametervist parandavad, on veel ees. Jalgrattamatk

Küsimuseks oli:
Metsa all seal särab silm,
kui veel selgemaks läeb ilm.
Kevadet meil kuulutab,
valget peakest tuulutab.
Mis lill see on?
Kaaluti käes, milline kott on kõige kergem; mõõdeti kaskede
ümbermõõtu, ja leiti kõige peenem; nuusutati erinevaid teesid, ja leiti piparmünditee; kombiti kotikesi, ja leiti, milles on
lusikas ning koostati käbidest ja kividest lapitekki.
Kõige raskem oligi lapiteki-ülesanne, aga selle lahenduse
leidmine valmistas ka kõige rohkem rõõmu. Vastuseks saadi
praegu metsas õitsev kevadlill: ÜLANE. Lasteaed asub ju ka
Ülase tänaval – eks ikka sellepärast, et neid õitseb palju meie
ümber. Olgugi, et õhtu oli tuuline ja külm, oli tulnud palju
vanemaid oma lastega põnevat mängu mängima. Pärast seiklust ootas oma rühma juures soe tee. Õhtupoolik kujuneski
südantsoojendavaks.
Aitäh lastevanematele elava osavõtu eest ja õuesõpperühma
õpetajatele huvitava ettevõtmise korraldamise eest!
				

Lia Klaas, direktor

dekoratsioone näidendi ilmestamiseks.
Toredad olid proovipäevad, kui suured ja väikesed kokku
said. Sobivad laulud õpetas selgeks muusikaõpetaja Andra,
nii et sõnalavastusest sai märkamatult muusikal. Laste kiituseks tuleb öelda, et nad olid väga tublid! Mida suurem laps,
seda rohkem ta muretseb oma rolli pärast. Väikesed seda
kunsti õnneks veel ei oska. Nagu teatris ikka, oli sissepääs
reaalse 20 sendi eest, mis läks suurte Öökullide heade mõtete
peolaua tarvis, mille nad enda äranägemise järgi korraldasid.
Meie majas on kord nii, et kui keegi midagi toredat teeb, tulevad kõik vaatama.
Usume, et publik jäi etendusega rahule ja täname sooja aplausi eest! Teater teatriks, kuid selle üritusega sai ehk tehtud midagi enamat. Kuna teatripisiku saame lapsepõlvest, on
paslik tänada Tamsalu Gümnaasiumi endist imelist õpetajat
Illa Kaske. Tema käe alt tulnud lapsed teavad, mida tähendab
teater ja näitlemine.
Suured tänud mõistvatele vanematele!
		

Öökulli rühma nimel õpetaja Aira Eding

personalile ja sammulugemisvõistlus toimuvad juba mais.
Täname Irist meeleoluka tantsuõpetuse ja Õnnelat huvitava
ja arendava lihastreeningu läbiviimise eest! Aitäh Tamsalu
Spordikompleksi personal! Täname osalejaid!
Maarit Vaikmaa
Tamsalu Lasteaia Krõll liikumisõpetaja
Foto: Viiu Uudam

Sajajalgse rühma lapsed rõõmustavad uue ronila üle
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TAMSALU AJALEHT

Lääne-Viru maakonnaliine teenindav Go Bus võtab maikuust
kasutusele uue piletimüügisüsteemi
Lääne-Viru maakonnaliine teenindav Go Bus võtab alates 1.
maist 2015 kasutusele uue piletimüügi- ja kassasüsteemi, mis
teeb sõitmise sujuvamaks ja mugavamaks nii reisijale kui bussijuhile. Uuele süsteemile üleminekuga seoses hakkab Go Ini
maksekaartide asemel maikuust kehtima ühiskaart.
„Tahvelarvutit meenutavad multifunktsionaalsed piletmüügiaparaadid võimaldavad bussijuhil lihtsamini jälgida liini
läbimise infot. Graafikus püsimine on jälgitav armatuurile
paigutatud ekraanilt. Samuti saab tahvlilt vaadata aega bussi väljumiseni ja järgmisesse peatusesse jõudmiseni. Kui buss
peaks mingil põhjusel hilinema, siis on see koos bussijuhi andmetega nähtav dispetšerile, kes saab vajadusel bussijuhiga
kiiresti ühendust võtta,“ loetles Go Busi Rakvere piirkonnajuht Rein Kaljuveer uue süsteemi mõningaid eeliseid.
Uuele piletimüügisüsteemile üleminekuga seoses võetakse Go
Ini maksekaardi asemel alates 1. maist kasutusele ühiskaart,
millele raha laadides ning sellega sõidu eest tasudes saab täispileti hinnast 5% soodustust. Go Ini kaarte saab tasuta ühiskaardi vastu vahetada kuni 15. maini bussijuhi juures ja Go
Busi piirkonnakontorites. Juhul kui kaardil on rahaline jääk,
mida soovitakse ühiskaardile üle kanda, siis palume pöörduda Go Busi piirkonnakontorisse, mis Rakveres asub aadressil
Aia tänav 16. Go Ini kaardil olev rahajääk kantakse sealsamas
uuele ühiskaardile üle.
„Ühiskaart pakub mugavat võimalust reisida sularahata ning
soodushinnaga. Ühtlasi on ühiskaart laiemate kasutusvõimalustega. Sellega saab sõita nii Go Busi maakonnaliinibussides,
kaugliinibussides kui ka Tallinna ühistranspordis ehk kõikides

kohtades, kus on ühiskaardi kasutamise võimalus,” rääkis Kaljuveer.
Ühiskaardile saab igaüks raha juurde laadida kaardi müügipunktides, internetipangast ning mobiil- või lauatelefoniga.
Täpne info on väljas ühiskaardi veebilehel www.pilet.ee. Raha
saab kaardile panna ka bussijuht, kui reisija tasub toimingu
eest sularahas.
Bussidesse on paigutatud kontaktivabad kaardilugejad, mille
vastu tuleb ühiskaart bussi sisenedes valideerimiseks asetada.
Bussijuht näeb armatuurlauale seatud tahvlilt, kas kaardil on
piisavalt sõiduks raha ning sellega sõiduõigus olemas.
Kuna uus piletimüügisüsteem võtab piletihinnad automaatselt
Maanteeameti andmebaasist www.peatus.ee, siis ei pruugi
need praeguste hindadega päris täpselt kattuda. Erinev hind tuleneb sellest, et andmebaasis on peatuste vahemaad arvestatud
saja meetri täpsusega, kuid praegused hinnad on ümardatud
täiskilomeetritele. Piletimüügi info laekub andmebaasist otse
bussifirma serverisse. Samuti ümardatakse piletihinnad arvelduse lihtsustamiseks viie sendi täpsuseni.
“Palume reisijatelt mõistvat suhtumist võimalike tõrgete osas
uuele süsteemile ülemineku esimestel päevadel. Kõik tähelepanekud on oodatud infoliin@gobus.ee või numbril 12012, et
saaksime süsteemi korrektselt kasutusele võtta,” ütles Go Busi
Rakvere piirkonnajuht Rein Kaljuveer.
Lisainfo: Rein Kaljuveer
Go Busi Rakvere piirkonnajuht tel: 51 65 607
rein.kaljuveer@go.ee

Telefonimüügi erireeglid aitavad vältida soovimatuid saadetisi
Telefoni kaudu kaupade pakkumine on laialt levinud müügimeetod, mis ei ole keelatud, kuid mille osas on tarbija õigused
reguleeritud tavapärasest erinevalt. Telefonitsi kokkulepitust
võivad tarbija ja müüja sageli erinevalt aru saada ning tarbijal
ei ole võimalik lõplikult veenduda kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses. Lisaks ei saa telefonitsi piisavat ülevaadet
müügitehingu tingimustest.
Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad tarbijale enamasti ootamatult, mistõttu on sageli tegemist emotsiooni ajel tehtud
otsusega, mida hiljem kiputakse kahetsema. Enim levinud on
telefoni teel toidulisandite, raamatute, ajakirjade-ajalehtede,
ilutoodete ning CD-plaatide pakkumine. Sageli iseloomustab
pakkumisi see, et kaupleja lubab esmalt tarbijale tasuta proovipakki.
Selleks, et telefonis sõlmitud kokkulepe oleks tarbijale tegelikkuses ka vastuvõetav, peab telefoni teel kaupu pakkuv ettevõtja tagama, et ei kasutataks ebaausaid kauplemisvõtteid,
varustama tarbijat piisava ja vajaliku teabega, mis võimaldaks
tal langetada teadlik ostuotsus. Kuigi üheks tarbija põhiõiguseks on enne ostu sooritamist saada kauba või teenuse kohta
piisavat teavet, on telefonimüügi korral tavapärasest keerulisem tagantjärele tuvastada kaupleja poolt antud teabe sisu ja
piisavust.
Suuliselt kokkulepitu tuleb kirjalikult kinnitada
Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses.
Kuivõrd järjest enam pakutakse telefoni teel kaupu ka piiriüleselt, näiteks on tarbijale koju helistav firma registreeritud
hoopis Soomes või Lätis, on hea teada, et sellises olukorras
peab kaupleja oma tegevuses lähtuma muuhulgas Eesti õigusest, sest on oma tegevuse suunanud ka Eesti turule.
Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on
telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel, ning tarbija on sellele andnud nõusoleku samuti kirjalikult. Väga oluline on teada, et kui kaupleja ei ole telefoni
teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud,
loetakse tarbijale edastatud kaup või teenus tellimata asjaks
või teenuseks. Sellises olukorras ei saa ettevõtjal tekkida tarbija vastu nõudeid ning puudub alus arvete edastamiseks. Antud
seadusesätte eesmärk on kaitsta tarbijaid ettevõtjate poolt pealesurutud lepinguliste kohustuste eest.
Arved tellimata kaupade eest
Sageli kirjutavad tarbijad oma kaebustes, et telefoni teel pakuti neile tasuta näidispakki, mis sisaldab näiteks toidulisandeid
ning mis pidi olema täiesti tasuta ja ei kohusta uuteks tellimusteks. Ometi edastab kaupleja tarbijale arveid.
Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisnebki
selles, et kaupleja lubab telefonitsi, et proovipakk on tasuta
ning kui toode ei meeldi, ei pea tarbija seda tagasi saatma ega
uusi pakke juurde tellima. Paraku saadetakse tarbijale seejärel
igakuiselt uusi saadetisi ning koos pakkidega ka tasumisele
kuuluvaid arveid. Kauplejalt arupärimise peale kuulevad tarbijad, et proovipakki vastu võttes on tarbija nõustunud pikaajalise lepinguga, mis sisaldabki igakuiseid saadetisi, mis on
tasulised. Ei ole harvad ka juhused, kus maksmata arved edas-

tatakse inkassofirmale.
Tarbijad on oma kaebustest kirjeldanud ka olukordi, kus koos
„tasuta“ proovipakiga saadetakse tarbijale ette ära ka kuuekuuline varu toidulisandeid või raamatuid. Või saadetakse
lubatud „proovipaki“ asemel kohe esimene tasuline saadetis
koos maksmisele kuuluva arvega.
Sellistes olukordades on vajalik teada, et kui kaupleja ei ole
telefoni teel kokkulepitut tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud,
saab nii saadetud proovipakki kui sellele järgnevaid saadetisi pidada tellimata asjadeks, mille vastu võtmist ning endale
jätmist ei saa lugeda lepinguga nõustumiseks. Et olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale saata kirjalik kaebus, kus
ta viitab kirjalikku kokkuleppe puudumisele ning oma soovile
mitte enam saadetisi ega arveid saada. Kui probleem jätkuvalt ei lahene, tuleb abi saamiseks pöörduda tarbijakaitseameti
poole.
Ka sõlmitud lepingust saab taganeda
Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud telefoni teel kokkuleppe kauba saatmiseks tarbijale ning leping on sõlmitud
nõuetekohaselt, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul lepingust
taganeda ilma oma otsust põhjendamata. Samas teatud tüüpi
kaupade ja teenuste puhul taganemisõigus puudub. Nendeks
on näiteks tarbija isiklike vajaduste ning eritingimuste kohaselt valmistatud asjad, kiiresti vananevad või riknevad kaubad,
suletud pakendis kohale toimetatud kaubad, mis on pärast üleandmist avatud ning mida seetõttu ei ole võimalik tervislikel
või hügieenilistel põhjustel tagastada. Samas juhul, kui kaupleja ei ole taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne ostu teavitanud, on tarbijal õigus tagasi saata ka eelnevalt loetletud
kaupu.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleks tarbijal kauplejale enne
14-päevase tähtaja möödumist edastada taganemisavaldus.
Põhjusel, et taganemisavalduse tähtaegselt esitamise tõendamise kohustus lasub tarbijal, on tarbija seisukohast kindlasti
mõistlik teha seda taasesitamist võimaldaval moel, näiteks ekirja teel.
Taganemisavalduse saamisel peab kaupleja tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt 14-päeva jooksul, kõik tarbija
poolt lepingu alusel makstud tasud, sealhulgas kauba kohale
toimetamise maksumuse.
Juhul, kui kaupleja ja tarbija ei ole kokku leppinud teisiti,
kannab tarbija temale lepingu alusel saadetud kauba otsesed
tagastamiskulud. Sealjuures on siiski oluline teada, et sellist
kohustust ei teki tarbijal juhul, kui kaupleja on jätnud teavitamata, et kauba tagastamise otsesed kulud tuleb kanda tarbijal.
Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, peab ta tagama, et kaubaga tutvumisel ei väheneks selle väärtus.
Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks
peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal
lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbija ei vastuta asja
väärtuse vähenemise eest vaid juhul, kui kaupleja on jätnud
tarbijale õigeaegselt andmata teabe taganemisõiguse olemasolust.
			
Kristina Vaksmaa,
		
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja
		
tarbijakaitseamet
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Tamsalu Tantsulaager tuleb taas!
1.- 9. august 2015
Registreerimine: smarturl.it/tamtants

Estoloppeti koondarvestus 2015
(4 etappi kokkuvõttes)
Koht
Nimi		
I
Morten Priks		
10.
Ago Veilberg		
39.
Ulvar Pavlov		
43.
Assar Tops		
94.
Risto Roonet		
102.
Risto Rammul		
121.
Margus Kaegas		
123.
Janek Trepp		
192.
Indrek Iho		
310.
Timo Simonlatser		
328.
Meelis Rebane		
336.
Andrus Kasekamp
376.
Tanel Uudeberg		
390.
Tarvo Klaasimäe		
440.
Egert Lepiksaar		
485.
Rainer Tops		
522.
Klen Krünberg		
562.
Maido Geidik		
626.
Tõnu Ilves		
978.
Orvet Priimägi		
1140. Taavi Luik		
1408. Alo Põldmaa		
1531. Rando Rannamets
1712. Erkki Põldoja 		
1859. Tõnis Tagel		
1971. Keyto Langinen		
2347. Argo Allik		
2413. Kalle Lett		
2455. Lembit Saart		
2459. Vello Vesk		
2869. Heino Ploovits		
3907. Evgeni Fedossejev
3909. Jüri Toom		
4127. Arvo Uudeberg		
4162. Karlis Karm		
4644. Ülo Padda		
Kokku oli 4756 lõpetajat.
Üldine
Koht
89.
308.
749.
2054.
2103.

Punktid
3976
3847
3580
3545
2953
2935
2872
2858
2553
1972
1945
1930
1829
1807
1697
1615
1527
1428
1263
929
875
789
757
701
661
631
526
508
497
495
381
95
75
38
30
1

Etappide arv
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Naiste
Nimi
Punktid
arvestuses			
II
Geidi Kruusmann
2996
14.
Evelin Himma
1977
43.
Kadri Limberg
1012
108.
Merike Mets
609 		
113.
Nele Neeme
598 		

Etappide
arv
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)

Eelmine talv rikkus ära kogu Estoloppeti sarja. Tänavu läks pisut paremini. Lumepuudusel jäid ära ainult Tallinna ja Haanja
Maraton. Seega läksid arvesse kõik toimunud maratonid. Edu
saatis neid suusatajaid, kes kõik maratonid kaasa tegid. Kaotajad olid aga need tuntud suusamehed, kes tähtsamate võistluste
tõttu kaasa teha ei saanud.
Kannatajateks olid ka harrastussportlased, kes halbade lumeolude tõttu ei saanud piisavalt harjutada ning tegid panuse viimastele etappidele. Nii on meie parim suusataja Timo Simonlatser alles 310. kohal, kuna tal õnnestus läbida ainult 2 etappi.
Tegelikult jõudude vahekorrast annab parima ülevaate Tartu
maraton, kus kõik paremad kaasa teevad. Tänavu oli Tartu maratoni protokoll ka Postimehes.
Hea meel on leida protokollist neid spordimehi, kes aastakümneid tagasi aktiivselt Tamsalu spordielus erinevatel spordialadel kaasa lõid ning nüüd vanemate veteranidena maratonidel
osalevad. Parim näide siin on Tartu maratoni kahekordne võitja
Ulvar Pavlov, kes on kaasa teinud kõikidel Tartu maratonidel
ning saavutas 39. koha Estoloppeti koondarvestuses.
Tamsalu jaoks oli suusatalv edukas. Heas korras suusarajad
võimaldavad nii lastel kui ka täiskasvanutel korralikult harjutada ning ka mitmed suuremad suusavõistlused said kohapeal
läbi viidud.
Lumevaese talve tõttu jäi Eesti maratonihooaeg lühikeseks.
Tamsalu Los Torose harrastussuusatajad kasutasid ära võimaluse samal ajal osaleda Norras Birkebeineri maratonil. Distantsi
pikkus on 54 km, lõputõus 21 km. Sõidetakse klassikatehnikas
ning seljas peab olema 35 kg kaaluv seljakott. Osavõtjate arv
erinevatel aastatel 15000-17000.
Seekord oli meil kaasas seitse meest, kes kõik läbisid distantsi
alla nelja tunni. Eelmisel aastal sõideti küll kohale, aga lumetormi ohu tõttu jäeti maraton hoopis ära.
					
Rein Tops
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17. Tamsalu meistrivõistlused ujumises Korvpall – Lääne-Virumaa meistriliiga
Lääne-Virumaa meistriliigas oli Tamsalu meeskon- liselt paremad mängud. Tasavägised mängud Rakke,
19. aprillil 2015.a.
				
na vastaseks eelviimases voorus Simuna spordiklubi Tapa, Kunda ja Simunaga näitasid, et meistriliiga
2004.s.a.- nooremad
25 m vabalt					
Brita Rannamets
13.93
1.
Lauri Eerits		
17.07
Liilia Kinsiveer
16.68
2.
Marten Langinene
21.48
Getrin Raudsepp
22.06
3.
Sergei Jerjomin		
22.67
				
4.
Holger Soll		
23.98
				
5.
Klen-Markus Susi
27.29
			
25 m selili		
Brita Rannamets
16.3		
1.
Lauri Eerits		
20.32
Liilia Kinsiveer
20.53
2.
Marten Langinene
24.36
Getrin Raudsepp
24.55
3.
Holger Soll		
24.74
				
4.
Sergei Jerjomin		
26.38
				
5.
Klen-Markus Susi
30.33
2003.s.a. - 1999.s.a
50 m vabalt					
Cärolin Rattasepp
33.32
1.
Kert-Taniel Kesküll
26.8
Anne Kunder
35.17
2.
Alex Ahtiainen		
27.34
Brita Rannamets
30.17
3.
Tony-Brei Vilbiks
27.76
			
50 m selili		
Cärolin Rattasepp
40.1		
1.
Kert-Taniel Kesküll
29.15
Anne Kunder
42.4		
2.
Alex Ahtiainen		
30.65
Brita Rannamets
34.81
3.
Tony-Brei Vilbiks
33.13
			
50 m rinnuli		
Cärolin Rattasepp
41.2
1.
Kert-Taniel Kesküll
34.51
Anne Kunder
46.03
2.
Alex Ahtiainen		
35.42
Brita Rannamets
40.73
3.
Tony-Brei Vilbiks
35.95
1998.s.a. - 1986.s.a.
50 m vabalt		
Keiti Kleitz
30.61
1.
Taavi Luik		
28.51
			
50 m selili		
Keiti Kleitz
34.17
1.
Taavi Luik		
33.54
			
50 m rinnuli					
Keiti Kleitz
40.52
1.
Taavi Luik		
38.64
50 m vabalt		
1985.s..a.- vanemad
Geidi Kruusmann
38.33
1.
Holden Sepp		
30.81
Kaja Hallik
44.75
2.
Rasmus Jänes		
31.59
Kristiina Rannamets 46.04
3.		
			
50 m selili					
Geidi Kruusmann
48.48
1.
Rasmus Jänes		
42.04
Kristiina Rannamets 57.62
2.
Holden Sepp		
45
Kaja Hallik
1.02,67				
			
50 m rinnuli		
Geidi Kruusmann
49.28
1.
Holden Sepp 		
40.33
Kaja Hallik
56.16
2.
Rasmus Jänes		
44.06
Kristiina Rannamets 57.65				
					
Rändkarikate võitjad 2015:						
		
2004s.a. - nooremad:
Brita Rannamets			
					
Lauri Eerits
		
2003.s.a. - 1999.s.a.:
Cärolin Rattasepp		
					
Kert-Taniel Kesküll (3x karikas)
		
1998.s.a. - 1986.s.a.:
Keiti Kleitz (3x karikas)		
					
Taavi Luik
		
1985.s.a. - vanemad:
Geidi Kruusmann		
					
Holden Sepp
Peakohtunik: Mare Järv				

Ujumistulemusi			
5.-6. märtsini peeti Tallinnas Eesti Karikavõistlused 50 m rajal
Absoluutarvestuses Kert-Tanieli tulemused:
200 m selili 2.21,92 (7.)
50 m selili 30,42 (14.)
100 m selili 1.06,54 (14.)		
200 m kompleksi 2.27,05 (14.)
4x50 m kombin.teateujum. (16.)

meeskond. Medalimängudele pääsemiseks oli Simunal vaja kindlasti võitu. Kodusaalis toimunud kohtumisel dikteeris mängu käiku külalismeeskond. I veerand 15:14, II veerand 9:11, III veerand 13:6 ja IV
veerand 12:25 ning kaotusnumbrid lõpuks 48:57.
Viimases mängus oli samuti kodusaalis vastaseks
Tapa JVBR, kellele eelmises ringis kaotati 48:98. Ilmselt kindla võidu lootuses tulid külalised kohale ainult
viie mehega. Meil oli nagu alati kohal täiskoosseis.
Treenerina juhendas meeskonda Livar Liblik.
Korraliku tehnilise ja füüsilise ettevalmistusega külalised alustasid tormiliselt. Mõne minutiga olime taga
koguni 0:11. I veerand 13:19, II veerand 22:16, III veerand 15:12 ja viimane 20:25. Kaotusnumbrid lõpuks
äärmiselt tasavägiseks kujunenud mängus 70:72. Hea
õnne korral polnud ka võit kaugel, kuid lõpuminutitel
polnud meest, kes vajalikud punktid oleks ära visanud. Karel Eesmaa kolmene lõpusekunditel vähendas
küll vahe minimaalseks, kuid ka mänguaeg sai otsa.
Võit oleks meile kindlustanud 7. koha.
Maakonna meistriks tulnud Väike-Maarja Päästekooli meeskonnas näitas head taset vabariigi esiliigas
Tamsalu Los Torose meeskonnas mänginud Joonas
Vaino, kes viskas 14 punkti ja võttis 10 lauda ning
tunnistati finaali väärtuslikumaks mängijaks. Lisaks
oli finaalmängus resultatiivsed samuti Los Toroses
mänginud Livar Liblik 14 ja Tõnis Uueküla 12 punktiga. Juhtkolmik viskas 72-st punktist koguni 40! Vabariigi esiliiga tase on tunduvalt tugevam maakonna
parematest.
Päev hiljem toimunud mängus Simuna ja Rakke vahel
otsustati ka meie meeste saatus. Esimeses ringis oli
Simuna saavutanud kindla võidu ning koht medalimängudele oli käes. Rakke vajas aga üleminekumängudele pääsemiseks võitu.
Kartus osutus tõeks, Rakke võitis 77:65 ning saavutas
7. koha. Meie mehed langesid aga tagasi esiliigasse.
Rõõmustava poole peale võib kanda teise ringi olu-

meeskondadega võib võrdselt mängida. Tõsise treeningu korral võib meistriliigasse uuesti tagasi jõuda.
Praktiliselt sama meeskond alustas aastaid tagasi maakonna teisest liigast ning jõudis välja meistriliigasse.
			
Kokku mängiti maakonna meistriliigas 14 mängu. Lisaks meistriliigale mängitakse ka veel esiliigas, kus
osaleb 10 meeskonda. Võrdluseks niipalju, et parimal
aastal mängis maakonna meistrivõistlustel kolmes liigas 32 meeskonda.
Kokku mängisid meie meeskonnad viis kuud kestnud
hooajal 47 mängu. Kui siia lisada veel võrkpallimeeskonna edukad mängud, siis kokku 60 mängu. Pooltes
mängudes näitasid meie mehed oma oskusi kodusaalis. Kuna enamus mänge toimus vabariiklikul tasemel,
siis oli igast mängust midagi kõrva taha panna.
Karikasarjas on tulnud erinevatel aastatel mängida ka
meistriliiga meeskondadega (TÜ/Rock, Rapla TYCO,
Rakvere Tarvas, TLÜ/Kalev II). Tallinna meeskonna
vastu sai paar aastat tagasi võit koju jätta.
Pealtvaatajatele on kogu aeg ruumi jätkunud. Eriti
ootaks saali noori, kes ajakirjanduse andmetel ringi
hulguvad ja pahandust teevad. Mänge jälgima pääseb
tasuta.
Ette vaadates oleks tore näha ka vähemalt ühte naiskonda. Meeldiva poole pealt on tore vaadata, kuidas
korvpalli mängivad isad ka oma lapsi spordiga seovad. Meie parima korvpalluri Livar Libliku väikesed
lapsed on juba elementaarsed oskused omandanud.
Meeldiv oli saalis näha Priit Pihela, Janno Konnapere,
Dmitri Okatovi jt. lapsi mänge vaatamas.
Korvpalliga on võimalik tegeleda kevadel ja suvel
Tamsalu pargi väljakul, võrkpalliga spordihoone juures asuval liivaväljakul. Ka kooli spordiväljaku värav
on puhkepäevadel avatud. Nii häid sportimisvõimalusi nii talvel kui ka suvel pole enamusel omavalitsustel.
				
Rein Tops

Kergejõustik
Trükist ilmus 2015.a. kergejõustiku aastaraamat. Mahukama osa raamatust moodustavad eelmise aasta
erinevate vanuseklasside edetabelid. Täiskasvanutele
peetakse 50 parema arvestust.
Hea traditsiooni kohaselt on alati olnud esindatud ka
Tamsalu taustaga sportlased. Naistest on meie edukaim Sirly Tiik 24. kohaga kettaheites (35.24) ja 35.
kohaga kuulitõukes (11.02).Ketter Kõre on odaviskes
36. (35.36).
Meestest on edukaim Ago Veilberg 27. kohaga maratonis (2:44.21), 28. kohaga 30 km maanteejooksus
(1:55.34), 34. kohaga poolmaratonis (1:16.14) ja 45.
kohaga 10 km maanteejooksus (35.50). Omavanuste
50+ klassis on ta vabariigi kiireim mees.
Margo Kivila on 10-võistluses (5247 punkti) 22. ja
teivashüppes 36. (3.90). Eiko Laine on 10-võistluses

(5066 punkti) 23. ja 110 m tõkkejooksus 30. (16,50).
Lenar Rünk on 10-võistluses (4829 punkti) 25. ja
teivashüppes 47. (3.70). Risto Rammulile kuulub 10võistluses (4227 punkti) 27. koht.
Mitmevõistluses võetakse edetabelisse üle 4200
punkti tehtud tulemused. Viimastel aastatel pole Eestis nõutavat viitkümmet tulemust kokku saadud.
Millegipärast on edetabelist välja jäänud Oliver Edingu 58.20 odaviskes, tulemus oleks väärt 31. kohta.
Kõige raskem on paremate hulka pääseda pikkadel
maantejooksudel, kus suure osa edetabelist täidavad
korraliku ettevalmistusega harrastussportlased ja
spordiveteranid. Staadionil toimuvatest jooksudest
on edetabelis 3000 m 34, 5000 m 26 ja 10000 m 14
jooksja tulemused.
				
Rein Tops

Korvpall - Eesti esiliiga meistrivõistlused

Eesti esiliiga meistrivõistluste kohamängudes tuli
põhiturniiril viienda koha saavutanud Tamsalu Los
Torose vastaseks 12. koha omanik Audentes SG/Eesti
28. märtsil toimus EUL noortesarja III etapp Sillamäel:
noortekoondis. Vaatamata kindlatele võitudele noorBrita Rannamets – 50 m libl. 33,47 I
100 m kompl. 1.15,85 I
tekoondise üle põhiturniiril, võis 1/8 finaalis oodata
Liilia Kinsiveer – 50 m selili 44,12 (5.)
100 m kompl. 1.41,38 (9.)
raskeid mänge. Täpselt nii ka läks. Noortekoondises
Anne Kunder –
200 m vabalt 5.59,78 II 100 m liblikat 1.35,87 II
on kokku 24 meest, kellest 22 on saanud mänguaeAlex Ahtiainen – 100 m libl. 1.06,19 I
100 m selili 1.08,34 II
ga nii vabariigi meistriliiga kui ka esiliiga mängudes.
4x50 m kombin.teateujum. Alex, Brita Ujum.Spordiklubi võistkonnas I koht.
Kodusaalis toimunud esimeses mängus olid külalised
kohal 11 mehega, meil oli 8 meest. Hooaja algusega
4.-5. aprillil toimus 10. Tartu Kevad 50 m rajal, kus võistles ligi 400 ujujat võrreldes on meeskonnast lahkunud kunagine Eesti
neljast riigist:
koondislane Leho Kraav ning vabariigi meistriliiga
10.-14. aastased:
kogemustega Raido Villers. 1/8 finaalis mängitakse
Brita (04) –
50 m vabalt 30,65 (16.),
50 m liblikat 33,33 (8.)
kahe võiduni. Tööülesannete tõttu puudus suurte ko100 m liblikat 1.22,57 (13.)
100 m vabalt 1.06,68 (9.)
gemustega Sven Pugonen.
Anne (02) 50 m vabalt 35,59 (57.)
50 m rinnuli 46,26 (25.)
Külalistel oli mänguplaan hästi paigas, kasutades os100 m rinnuli 1.37,65 (22.)
kuslikult „pikka pinki”. Kuna tegemist on vabariigi
11.-16. aastased:
noortekoondisega, siis oli see viimane võimalus tõesKert-Taniel (99) – 100m sel.1.05,96 (6.)
100m libl. 1.08,41 (17.)
tada oma paremust esiliiga keskmiku vastu.
50m selili 31,13 III
50m libl. 29,55 (17.)
Kodusaalis alustati edukalt, I veerand koguni 25:14,
		
200m selili 2.22,78 (7. absoluut)
poolaeg samuti meile 46:40. III veerandi lõpuks oli
eduseis veel 62:61. Viimaseks veerandiks aga enam
4x50 m komb. teade Ujum.Spordiklubi võistkonnas 6. koht.
jõudu ei jätkunud ning vastu tuli võtta kaotus 72:76.
Alex (01) –
100m selili 1.09,22 (12.)
100m liblikat 1.07,73 (14.)
Kogu hooaja jooksul mänge vaadanud kohalike ve50m liblikat 30,00 (22.)
50m selili 31,57 (6.)
teranide grupi arvates oli vilepartii teise kohtuniku
Ivo Kitsingu poolt üks kehvemaid kodusaalis nähtud
Mare Järv
mängude võrdluses. Meie parimana viskas Uueküla

23, Mager 13, Vaino 12 (lisaks ka veel 12 lauda) ning
Põldmaa 11 punkti. Külalistest viskas Post 17 ja Jurno
11 punkti. Tallinnas toimunud teises mängus alustati
seitsme mehega mängides samuti edukalt. Vastastel
käis platsil 10 meest. I veerand 22: 14, II veerand
24:15, III veerand 16:26, IV veerand 13:23 ja kaotus tuli napp 75:78. Mager viskas 22, Uueküla ja Vaino 16 punkti. Vastastel viskas Raieste 17 ja Post 15
punkti. Kokkuvõttes korralik mäng, kuid lühike pink
sai ka seekord määravaks. Kokkuvõttes sel hooajal 9.
koht. Hooaja jooksul võideti alagrupis 7 ja vahegrupis
4 mängu, seega kokku võideti 11 ja ka kaotati 11 mängu. Vabariigi karikasarjas võideti kahel korral Keila
korvpallikooli ning teises ringis kaotati mõlemad
mängud meistriliigas mängivale Raplale. Kokkuvõttes 9.-16. koht 28 meeskonna hulgas.
Sel aastal õnnestus vaadata kõiki tiitlivõistluste kodumänge. Üldmulje on igati positiivne. Mängiti mehist
võistluslikku korvpalli, mida oli hea vaadata, vaatamata mitmete juhtmängijate puudumisele. Lisaks
tiitlivõistlustele tehti kaasa ka vabariigi valdade mängudel, millest oli juttu eelmises lehes. Hooaja kokkuvõttes võideti 17 ja kaotati 16 mängu. Täpsemalt kirjutavad hooajast ja edasistest plaanidest Los Torose
juht Rainer Tops ja treener Kristo Raudam.
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Tamsalu XIV maitriatlon toimub 17. mail
Traditsiooniline kevadine triatlon toimub 17. mail. Start kell 11.00 ujulas.
1. ala: UJUMINE - ujutakse 400 m, kahekesi rajal.
2. ala: JALGRATTASÕIT – Start 15 min. peale viimase ujuja
lõpetamist Gunderseni meetodil.
Distants – 17 km: Spordikompleks – Uudeküla – Järvajõe – Porkuni –
Sääse rist - Uudeküla – Tamsalu spordikompleks.
3. ala: JOOKS – Distants 3 km: Spordihoone - valgustatud suusaraja ring –
FINIŠ on spordihoone juures!
Võistlusklassid: - 16 aastased poisid ja tüdrukud
17 – 39 aastased mehed , naised
40 ja vanemad mehed, naised
KOLME SÕBRA TRIATLON – (üldarvestus)
1 sõber ujub, teine sõidab ratast, kolmas jookseb.
NB! Ind. võistleja ei saa osaleda sõbratriatlonis.
Võitjatele karikad ja auhinnad.
NB! Registreerimine võistluspäeval spordihoones kell 10 – 10.45
Stardimaks: 5 Eur

Raudtee 5, Tamsalus avatud MARIKA ILUTUBA!
Pakun: *klassikalist maniküüri, pediküüri,
*geelküüsi, geellakkimist, striplaci;
*silmade ja kulmude värvimist, korrigeerimist;
*depilatsiooni ja palju muud!

TULE UUDISTAMA!
Marika: 56 152 763

MÜÜN ALATES MAI KUUST SUURES VALIKUS TOMATITAIMI
(Ka minitaimed rõdudele, vaasidesse ja avamaale)
KURGITAIMI - Adam, Melody, Libelle jne.
KÖÖGIVILJADEST kapsas, porru, peet, kõrvits, suvekõrvits, petersell
KINGU TALU, Uudeküla, tel: 5238925 Hinnad soodsad.
Kõik taimed pottides ettekasvatatud.

JÜRIPOJA LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade ravi
Vaktsineerimised
Operatsioonid
Ultraheliuuringud

INFO JA REGISTREERIMINE Tel: 56 840622
Kukevere, Ambla vald

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee
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Tamsalu Los Torose hooaeg EMV esiliigas
Möödunud hooaeg oli Eesti meistrvõistluste
esiliiga üks põnevamaid. Kuigi hooaeg kulges
Betoonimeister/Tskk/Nord võistkonna domineerimisel, siis ﬁnaalis võttis võidu hoopis
esiliiga „igiliikur“ Balteco. Liiga tervikuna
oli ühtlane ja mängude tulemused olid suuresti ettearvamatud. Tegelikult oli võimalusi
jõuda esinelikusse 6-8 võistkonnal ning teiste hulgas ka Los Torosel, kuid paraku jäi sel
aastal sellest natuke puudu. Saatuslikuks sai
taas „lühike pink“, sest põhiturniiri otsustavad
mängud ja ka play-off tuli mängida 6-7 mehega (2 mängu isegi 5-kesi), kuna ootamatult
jäid kõrvale mitmed põhimängijad (s.h. meeskonna ja liiga resultatiivsem mängija Leho
Kraav). Juba sügisel jäi vigastusega kõrvale
Raido Villers.
Põhiturniir kulges tõusude ja mõõnadega. Oli
ilusaid võite, kuid paraku ka mitteplaneeritud kaotusi, mis valdavalt tulenesid just eelpoolmainitud mängijate nappusest. Lõpuks
siiski põhiturniirilt rahuldav 5. koht. Vaid 1-2
mängu teistsugune tulemus võinuks viia otse
veerandﬁnaali ja taganud ka parema asetuse
play-off’ks. Liiga ühtlusest annab märku ka
see, et kodusaalis sai võetud võit vana rivaali
Räpina vastu, kes kõigile üllatuseks lõpetas
liiga pronksmedalitega.
Kaheksandikﬁnaalis kohtuti Audentes/Eesti
Noortekoondisega, kes teatavasti mängis sel
aastal kaasa ka Eesti meistriliigas. Kuigi põhiturniiril oli Los Toros vastasest kindlalt kahel

korral üle ja juhiti suurelt ka kaheksandikﬁnaalide mõlemas mängus, tuli lõpuks vastu
võtta kaks nappi kaotust. Nooremate pressi
vastu lõpus lihtsalt väsiti ja lõpulahendused
jäid nüriks. Ühest mängumehest jäi lihtsalt
vajaka ... Kokkuvõttes tulemuseks 9-s koht,
mis tagab koha liigas ka uuel hooajal. Kui
uuel hooajal jätkatakse, siis tuleb kindlasti
leida minimaalselt 2 täiendust, sest muidu on
võimalused kõrget kohta püüda minimaalsed.
Hooaja positiivse külje pealt võib väljatuua
mitmed head statistilised näitajad:
* Punkte mängu kohta – 1. koht Leho Kraav
(23,6)
* Laupalle mängu kohta – 1. koht Joonas Vaino (13,05)
* Resultatiivsed söödud – 2.koht Sven Pugonen (5,0)
* Blokeeringud – 3. koht Leho Kraav (1,6); 4.
koht Joonas Vaino (1,5)
* Kasulikkuse tegur – 4. koht Leho Kraav; 6.
koht Joonas Vaino
Meeskonnas mängisid: Livar Liblik (meeskonna kapten), Sven Pugonen, Aron Kuusik,
Alo Põldmaa, Karlis Karm, Aivar Alumets,
Mihkel Mager, Tõnis Uueküla, Leho Kraav,
Rauno Lett, Joonas Vaino, Raido Villers. Abijõududeks Kristo Raudam ja Rainer Tops.
Meeskonda toetasid: Minu Vine; AS Jalajälg
ja Tamsalu Vald.
Rainer Tops
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
juunikuus
Elviine Rajadi		
Elliada Peensalu		
Vaike Ojamaa		
Ella Maileht			
Aino Suurkaev		
Klavdia Ivanova		
Hildegard Uudeküll
Laine Jürna			
Kalju Paist			
Andrei Pentinen		
Elvi Kaljuorg		
Kaljo Kask			
Vaike Putko			
Ervin-Edgar Arumägi
Olga Tirman			
Evi Meisalu			
Arnold Gummel		
Irene Jõgiste			
Ethel Nukke			
Aino Lillepärg		
Ants Püss			
Urve Ehtla			
Liina Raus			
Ülo Liiv			
Mihhail Mužikov		
Raili Epner			
Jaan Vaher			
Valeri Kruglov		
Erna Naur			
Arnold Sergejev		
Liivia Pukki			
Jaak Adler			
Lemmi Jõema		
Anne Hiie			
Malle Lensment		
Kaja Iho			

99
92
92
91
91
87
86
86
85
85
84
83
83
82
82
82
81
81
80
80
75
75
75
75
70
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 12.30–13.30

II kvartalis
12. ja 26. mail
16. ja 30. juunil

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

II kvartalis
22. mail
19. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja
sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.
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 KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
 VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
 PLANEERIMISTÖÖD
 TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
 VEOTEENUSKALLURIGA
 TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
 OHTLIKEPUUDELANGETUS
 KORVTÕSTUKIRENT
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Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee
tel:56488916
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SAEMATERJALI MÜÜK
V-MAARJAS

Õnne ja tervist!

Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon- ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja
paigaldamine
Autoklaaside parandus
Klaasikahjude käsitlus

Transpordi võimalus. Tel: 5150268

Pühapäeval, 10. mail 2015

Viru Toonklaas OÜ
Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17. 00, L-P kokkuleppel
Tel. 5222511, viru@toonklaas.ee
Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

kell 10.00-14.00
Uudeküla külaplatsil (Tamsalu vallas Lääne-Virumaal)

10.05 kell 14.00

		
14.05 kell 14.00 - Kristuse taevaminemis püha
24.05 kell 14.00 - Nelipüha
31.05 kell 14.00
14.06 kell 14.00

Teenivad Õpetaja Tauno Kibur ja Koguduse praktikant Tiit Lastik

			

Kell 10.00 esinevad TAIDLEJAD

			

Kell 11.00

Jätkuvalt on Pühapäevakool algusega kell 13.00 ja
Pühapäevakoolil hakkab suvevaheaeg 24.05.15.
Kirikus toimuvad jätkuvalt hommikupalvused E-L 8.00

ANSAMBEL SEELIKUKÜTID

Tulge müüma, ostma ja mõnusalt kogu perega päeva veetma! Rohevahetus.
Külastajatele sissepääs tasuta. Vabatahtlik toetus teretulnud. Müüjatele paindlik kohamaks.
Korraldaja MTÜ Uudeküla, müüjatel registreerimine tel. 5056909, e-mail: sirje.kivila@mail.ee
TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja on vallamajas 26.05 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

MAIMU VÄHI		
VALDUR JALAK		
		

15.04.1923-01.04.2015
20.05.1938-04.04.2015

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud 26. maiks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv
1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka vallamajas. Järgmine leht ilmub juuni teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda lugeda
2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

