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TASUTA

Seekordsed Tamsalu päevad on saanud ajalooks

Fotod: Aavo Leemets

Tamsalu päevad on jäänud seljataha. Kolme sisuka päeva tegevustest said
osa paljud vallaelanikud. Toimus palju üritusi, mälumäng Tarkade turniir,
UNO kaarditurniir noortele, lauamängude õhtu. Päevade keskseim sündmus oli Tamsalu 47. laulu- ja tantsupäev, kontsert „Suur ja väike käsikäes”.
Lisaks veel Austrina kontsert, Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste näidendid,
näiteringi Atsike etendus ja õhtu naelaks loomulikult tantsu-laululine lavastus Duett-Duell. Suurimaks uuenduseks seekordsetel päevadel olid kodukohvikud, mis osutusid üpris populaarseteks. Tunnustati ka parimaid: parim
noorsportlane- Kert-Taniel Kesküll ja tema treener- Mare Järv.

Haridusstipendiumi said Kai Budrikas ja Kristina Pešehodko. Tunnustati ka
kaunimaid kodusid: kaunis kodu-talutüüpi- Marina ja Lembit Liiker, Vadiküla, Saueaugu ja kaunis kodu-linnatüüpi- Karin ja Margus Kalev, Tamsalu,
Rahu. Spordipäeval said nii vanad kui noored erinevatel aladel jõudu proovida. Toimus rattamatk mööda Tamsalu valla kaunimaid kodusid. Ka ilm
soosis seekordseid päevi.
Kaitseliit, Kultuurimaja, Gümnaasium, Spordihoone, Kommunaal,
kohvikute korraldajad ja paljud abilised, toetajad, osalejad. Suur tänu
kõigile, kes Te Tamsalu vallapäevade korraldamisele õla alla panite!
Kohtumiseni järgmistel Tamsalu päevadel!
Toomas Uudeberg, vallavanem

Kolm päeva arvudes

Traditsiooniliselt algas laulu- ja tantsupäev rongkäiguga vallamaja eest

Parimaks kodu-talutüüpi kodude
hulgas tunnistati perekond Liiker’i
kodu Vadikülas

Laulu- ja tantsuetendus „Suur ja väike käsikäes“ pakkus kuulamis- ja vaatamisrõõmu paljudele

Hommikune äratus

Läti kandleansambel Austrina andis kontserdi ja õpetas ka Läti tantse ja mänge

REEDE: 29. mai-MÄNGUDE ÕHTU
Reedesel mängude õhtul osalejate ja korraldajatena Uno-turniiril,
kabes, pokkeris ja mälumängus kokku veidi üle 120 inimese. Lisaks veel 70 ringis neid, kes Läti kandleansamblit kuulamas käisid
ja Läti-Eesti rahvalikke mänge õppisid ning kaasa mängisid. Eesti
mänge õpetasid Sirje Luik ja Lustpill, Läti tantse ja mänge aga
Austrina.
Mälumängus osales 6 võistkonda: 1. koht läks Assamalla tuntud
mälumängijatele – perekond Pulveritele ja Lyle, 2. auhinnaline koht Tamsalu Gümnaasiumi ja 3. koht Tamsalu Vallavalitsuse
võistkonnale. Tamsalu päevade Facebook’i küsimuste loosiauhinna sai Valdokite pere. Mälumängu turniiri kohtunik ja korraldaja
oli Tuuli Uudeberg, abilisteks toredad tantsutüdrukud.
Uno – turniir üllatas osavõtjate rohkusega – üle 40 inimese ja lisaks veel turniiri korraldajad- tantsujuhid Siret ja Kerli ning 154R
neiud. Auhinnad: 1. koht Sander, 2. koht Martin, 3 koht läks Tony
ja Stefanie vahel jagamisele.
29. mai õhtul toimus Tamsalu Kultuurimaja baaris lauamängude
õhtu, kus selgitati välja Tamsalu Päevade parimad pokkeri ja kabe
mängijad. Pokkeri turniiri auhinnaliste kohtade tulemused – esikoha sai Villu Vällmann, teise koha sai Marii Raudsepp ja kolmanda
koha sai Lenar Rohtla. Kabe turniiri auhinnaliste kohtade tulemused – esikoha sai Maiko Metsalu, teise koha sai Anu Põldmaa ja
kolmanda koha Katriin Susi. Kokku osales pokkeri turniiril 18 ja
kabe turniiril 8 inimest. Lauamängude õhtu baarikohtunikud olid
Alo Leek ja Kristin Intelmann.
LAUPÄEV: KULTUURIPÄEV
Hommikune äratus toimus kolmel Kaitseliidu autol, lisaks mootorratas ja sõiduautod. Äratuskomandos kohalikud kaitseliitlased
eesotsas Urmasega, vallavanem Toomas ning Siret ja Kerli oma
tantsutüdrukutega. Kokku 25 inimest.
Laat toimus kella 9.00st-15.00ni. Müüjaid oli 40 ringis. Laadakülalisi kindlasti üle tuhande. Palju väga ilusaid taimi, magusaid maasikaid ja mureleid, suitsuliha-vorsti, värsket hapukurki, suhkruvatti
ja lahtist jäätist, kummikuid ja kingi, käsitööd ja Türgi kaupa jpm.
Meelelahutust pakkusid batuudid, zorbpallid, hobune ja poni.
Palju osales rongkäigus rahvast, pole veel kokku löönud. VäikeMaarja puhkpillis mängis üle 20 muusiku.
Laulu- ja tantsupeol oli silma järgi umbes 800 inimest. Etendus
„Suur ja väike käsikäes“ kestis koos autasustamisega täpselt 1,5
tundi. Atsikese etendusel „Kardemoni linna 3 röövlit“ oli 62 inimest. Austrina kontserti, autasustamisi ning 8. ja 12. klassi lühietendusi nägi üle 350 inimese. Õhtusel etendusel Duell-Duett oli saalis
pea 450 inimest, laval samuti üle 50 inimese. Ivo Lani videodiscot,
kultuurimaja teemaja ja baari külastas läbi õhtu samuti mitusada
inimest. Kodukohvikuid apteegis, koolis, lasteaias, kultuurimajas
ja koduaedades külastas samuti mitusada inimest.
PÜHAPÄEV: SPORDIPÄEV
Lisaks arvukatele pealtvaatajatele oli Tamsalu päevade spordipäeval täidetud ka 208 osavõtjakaarti.
Pühapäeval olid kultuurimaja tantsutüdrukud (25 tüdrukut/neiut)
jälle rivis ja pakkusid silmailu spordipäeval, võistlustevahelisel
ajal. Need numbrid peaksid rõõmustama ka meie lugupeetud kultuurikomisjoni. Tegelikult aga oli see meie rahva jaoks väga tore
nädalavahetus, kus saime rõõmustada nii üksteise kui ilusate kevadilmade üle, nautida koos olemist ja koos tegemist, jagada emotsioone ja kanda auga Tamsalu vallakodaniku uhket staatust.
Aitäh tegijatele ja osalejatele. Kallid olete!
			

Foto: Toomas Uudeberg

Õhtusel etendusel Duell-Duett oli saalis kaasa elamas pea 450 inimest		

Apteegi kohvik oli väga populaarne

Teie Tamsalu kultuurimaja

Eesti Võidutule jagamine toimub 23. juunil
kell 16.00 Tamsalu „Aja kivi“ juures

EESTI XV ESIVÕISTLUSED TÜNNISÕIDUS toimuvad Porkuni järve ääres Kaieallikal
11. juulil 2015.a. kell 14.00. Tule ise ja võta sõbrad kaasa!
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Volikogu

27.05.2015
1.
Otsustati taotleda Tamsalu linnas asuvate, Tamsalu
valla üldplaneeringus sätestatud maatükkide Raudteeäär,
Raudteetammi, Ääsi tn 21 ja Sääse alevikus asuva Ülasemetsa
munitsipaalomandisse andmist.
2.
Otsustati taotleda Tamsalu linnas, Niidu tn 1 asuvate
peremehetuteks ehitisteks tunnistatud elamu, lauda ja kuuri
aluse ning nende teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse andmist, ligikaudse pindalaga 3045 m².
3.
Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse vastavalt asendiplaanile Tamsalu vallas, Tamsalu linnas asuva
Salujüri tee alune ning selle teenindamiseks vajalik maa, ligikaudse pindalaga 3504 m².
4.
Otsustati muuta Tamsalu Sääse Lasteaias töökohtade
arvu. Alates 01.09.2015 on lasteaia koosseisus 1 koka ametikoht, senise 1,5 asemel.
5.
Otsustati tunnustada haridusvaldkonna stipendiumiga Kai Budrikas´t ja Kristina Pešehodko´t silmapaistvate
tulemuste eest õppetöös ja õpilaskonkurssidel. Stipendium
antakse välja esimest aastat.
6.
Otsustati kehtestada huvihariduse toetamise kord.
Kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise
elukohaga Tamsalu vallas elavate, üldhariduskoolides õppivate, 6-19 aastaste laste ja noorte huvihariduse omandamise
toetamist valla eelarvest.
E. Uiboaed andis vallavalitsuse nimel üle volikogu
7.
esimees V. Arusaarele Tamsalu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande. Esitatud aruande vaatab läbi
ja annab hinnangu volikogu revisjonikomisjon.
				
			

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Vallavalitsus

28.04.2015
1.
Kooskõlastati AS-le Tatoli avaliku ürituse “AS TATOLI PÕLLUPÄEVAD” korraldamine 06.mail 2015.a. Tamsalu vallas, Kullenga külas, (Kullenga-Koplitaguse tee) ajavahemikul 10.00-15.00.
2.
Anti luba puude raiumiseks järgmiselt:
•
Porkuni külas, Järvekalda tn 13 kinnistul garaažidele
liiga ligidal kasvavate, vigaste ja ohtlike puude: 1 kuusk ja 3
vaher raiumiseks;
•
Porkuni külas, Järvekalda tn 12 kinnistul hoonetele
ligidal kasvavate, kuivanud ja ohtlike puude: 5 kuuske, 1 pihlakas ja 2 paju raiumiseks.
3.
Määrati riigiomandisse jäetavale maale hoonestusõiguse seadmiseks, hoonete teenindamiseks vajaliku maa suurus, sihtotstarve ja kohaaadress.
4.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate maade
piirid ja maksustamishinnad ning määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
5.
Otsustati müüa otsustuskorras üürile antud korter
korteri üürijale.
6.
Tunnistati riigihanke “Väikekaubiku kasutusrendile
võtmine“ hankemenetlusel edukaks AS Mariine Auto ja AS
Nordea Finance pakkumus maksumusega 10 341.- eurot ilma
käibemaksuta.
7.
Kooskõlastati riigihanke „Tamsalu – Uudeküla kergliiklustee” hankedokumendid.
8.
Kehtestati Tamsalu linna, Laane tn elamuala detailplaneering.
9.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks
jäätmetekkekoht.
10.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega veetorustiku avarii
likvideerimiseks Kandle tänaval, Tamsalu linnas.
11.
Anti luba „Tamsalu Õpilasmalev 2015“ korraldamiseks ajavahemikul 11.06.-19.06.2015.a.
12.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
aprilli kuus summas 23 225,17 eurot.
13.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kolmele abivajajale.
14.
Määrati koduteenus ühele teenuse taotlejale.
15.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevatele lastele luba
külastuseks.
16.
Viidi läbi määruse „Huvihariduse toetamise kord“
eelnõu arutelu ja otsustati suunata määruse eelnõu volikogule
menetlemiseks.
17.
Tutvuti 2014.a majandusaasta aruandega, kiideti
heaks ja otsustati esitada volikogule kinnitamiseks volikogu
maikuu istungil.
18.
Kooskõlastati Tamsalu Kultuurimaja juhataja maikuu tööajakava.
12.05.2015
1.
Anti luba Tamsalu linnas, Metsa tn 10 kahjustustega,
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Vallavara võõrandamine
Objektid ja alghinnad
Tamsalu mnt 3 kinnistu (katastritunnus 78702:002:0228)
pindalaga 5293 m2 asukohaga Vajangu külas, Tamsalu vallas.
Maa sihtotstarve ärimaa. Alghind viis tuhat (5000.-) eurot
Jaaguõue kinnistu (katastritunnus 78702:001:0133) pindalaga 0,4 ha, asukohaga Kerguta külas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind üks tuhat (1 000.-) eurot;
Liini kinnistu (katastritunnus 78701:005:0093) pindalaga 0,6
ha asukohaga Alupere külas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind üks tuhat (1 000.-) eurot;
Kalevipoja tee 6 kinnistu (katastritunnus 78701:002:0103)
pindalaga 0,2 ha asukohaga Assamalla külas, Tamsalu vallas.
Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind üks tuhat viissada (1
500.-) eurot;
Sääse 8-29 korteriomand (katastritunnus 78701:003:0063)
reaalosa üldpinnaga 44,0 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 8-33 korteriomand (katastritunnus 78701:003:0063)
reaalosa üldpinnaga 44,0 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 8-46 korteriomand (katastritunnus 78701:003:0063)
reaalosa üldpinnaga 61,0 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat viissada (2 500.-) eurot;
Sääse 8-47 korteriomand (katastritunnus 78701:003:0063)
reaalosa üldpinnaga 30,0 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 8-48 korteriomand (katastritunnus 78701:003:0063)
reaalosa üldpinnaga 43,9 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;

hoonetele ligidal asuvate ja ohtlike seitsme kuuse ja ühe kase
raiumiseks.
2.
Anti nõusolek jäätmeloa väljastamiseks järgmiselt:
•
OÜ’le Ekovir olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Lääne-Viru maakonnas;
•
Aktsiaselts’ile EcoPro ohtlike jäätmete kogumiseks
või veoks ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Lääne-Viru maakonnas;
•
Ragn-Sells AS’ile Tamsalu valla jäätmejaama haldamiseks.
3.
Otsustati muuta Lasila kruusakarjääri katastriüksuste
(asukohaga Piisupi küla, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond)
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
4.
Tunnistati hankel „Tamsalu valla keskusehoone treppide remont“ parimaks Antaares AS pakkumine maksumusega 7 182.- eurot koos käibemaksuga.
5.
Tunnistati riigihanke “Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega eelprojekti koostamine”
hankemenetlusel edukaks Osaühing ASE pakkumus maksumusega 7 700.- eurot ilma käibemaksuta kui pakkumuste
hindamise kriteeriumite kohaselt kõige madalama hinnaga
pakkumus.
6.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega veetorustiku liitumispunkti rajamiseks Tamsalu linnas, Toome tänava ääres
asuvatele aiamaadele ajavahemikuks 12-26 mai 2015.a
7.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest viiele taotlejale ja jäeti rahuldamata kaks taotlust.
8.
Peatati koduteenuse osutamine kahele abivajajale
nende taotluse alusel ja lõpetati ühele abivajajale koduteenuse
osutamine seoses elukoha muutusega.
9.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevatele lastele luba
laevareisile sõiduks.
10.
Pikendati üürilepingut ühe sotsiaalkorteri üürijaga.
11.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek neljale perele
korteri üürilepingu alusel kasutada andmiseks.
12.
Otsustati tunnustada Ilusa Kodu konkursi võitjaid
2015.aastal järgmiselt:
•
Karin ja Margus Kalev`i kodu - Tamsalu linn, Rahu
tn 1 (linnatüüp);
•
Marina ja Lembit Liiker`i kodu – Vadiküla, Saueaugu (talumajapidamine).
13.
Tutvuti Tamsalu Lasteaia Krõll arengukava tegevuskava täitmise analüüsiga 2014. aasta kohta.
14.
Otsustati esitada volikogule menetlemiseks järgmised eelnõud:
•
Maade  munitsipaalomandisse andmise taotlemine;
•
Tamsalu valla ametiasutuse hallatavata asutuse koosseisu muutmine.
				
Elvi Astok
				
Vallasekretär
26.05.2015
1.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS 2014.a. majandusaasta
aruanne ja nimetati 2015.a. majandusaasta audiitoriks Merike

Sääse 8-60 korteriomand (katastritunnus 78701:003:0063)
reaalosa üldpinnaga 43,9 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 10-31 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0064)
reaalosa üldpinnaga 47,3 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 10-47 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0064)
reaalosa üldpinnaga 30,0 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind üks tuhat viissada (1 500.-) eurot;
Sääse 10-60 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0064)
reaalosa üldpinnaga 43,9 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 12-43 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0064)
reaalosa üldpinnaga 47,1 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 4-7 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0062)
reaalosa üldpinnaga 98,6 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 4-17 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0062)
reaalosa üldpinnaga 115,3 m2 asukohaga Sääse alevikus,
Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 4-26 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0062)
reaalosa üldpinnaga 98,6 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 4-27 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0062)
reaalosa üldpinnaga 82,9 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Sääse 4-32 korteriomand (katastritunnus 78702:001:0062)
reaalosa üldpinnaga 84,8 m2 asukohaga Sääse alevikus, Tamsalu vallas. Hind kaks tuhat (2 000.-) eurot;
Täiendavat infot saab telefonidel 322 8435 või 322 8434.
Kiisk AMC Audit OÜ.
2.
Kinnitati Tamsalu Vesi AS 2014.a. majandusaasta
aruanne ja nimetati 2015.a majandusaasta audiitoriks Merike
Kiisk AMC Audit OÜ.
3.
Nõustuti Rulli katastriüksuse, asukoht Võhmuta  
küla, pindala 1,1 ha piiride muutmisega. Katastriüksuse pindalaks jääb 1,3982 ha, koha-aadressiga Lääne-Viru maakond,
Tamsalu vald, Võhmuta küla, Metsanurga, sihtotstarve elamumaa. Nõustuti Lumiste katastriüksuse asukoht Võhmuta küla,
pindala 38,13 ha piiride muutmisega. Katastriüksuse pindalaks
jääb 37,75 ha, koha-aadressiga Lääne-Viru maakond, Tamsalu
vald, Võhmuta küla, Lumiste, sihtotstarve maatulundusmaa.
4.
Otsustati kuulutada välja hange „Tamsalu – Uudeküla kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve“.
5.
Otsustati kuulutada välja väikehange „Tamsalu valla
avaliku ruumi videovalve“.
6.
Tunnistati riigihanke “Tamsalu – Uudeküla kergliiklustee” hankemenetlusel edukaks Lemminkäinen Eesti AS
pakkumus, maksumusega 158 710,13.- eurot ilma käibemaksuta.
7.
Muudeti Timtar Grupp OÜ´ga sõlmitud Tamsalu
Kultuurimaja hoones rendile andmise tingimusi ajavahemikuks 01.06-31.08.2015.a.
8.
Kinnitati Tamsalu valla toimetulekutoetuse eraldus
mai kuus summas 17 231,28 eurot.
9.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kahele abivajajale ja jäeti rahuldamata kaks esitatud
avaldust.
10.
Otsustati tunnustada tulemuspreemiaga Tamsalu valla üldhariduskoolides õppivat 22. õpilast 2014/2015 õppeaastal aineolümpiaadidel ja ainekonkurssidel eduka osalemise
eest ja samuti otsustati tunnustada edukalt esinenud õpilaste
juhendajaid (kokku 16 juhendajat).
11.
Otsustati tunnustada Tamsalu Vallavalitsuse tänukirjaga õpilasi Airo Lihvar´it ja Robin Kivirand´a  2015.a. heade
tulemuste eest tõstespordis ja nende juhendajat Ahti Uppin´it.
12.
Kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate
nimekiri. Rahuldati viie isiku taotlused ja üks esitatud taotlus
jäeti rahuldamata.
28.05.2015
1.
Lõpetati ühe hooldatavaga Sääse Hooldekoduga sõlmitud leping, seoses tema hooldekodust lahkumisega ja määrati samale isikule koduhooldus teenus.
2.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevatele lastele luba
külastuseks.
3.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega abitsehhi hoone
lammutamiseks, aadressil Tööstuse tn 15, Tamsalu linn.
4.
Kooskõlastati Tamsalu Kultuurimaja juhataja maikuu tööajakava.
				
				
Ursula Saar
			
Vallasekretäri abi
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Tamsalu Perearstid OÜ puhkused: ÕHUVÄGI ÕPPUSEL SABER STRIKE 2015
Perearst Anne-Lii Normann ja pereõde Anne Õunapuu
15. juuni-17. juuli, 03. august-09. august
Perearst Mirjam Madilainen
20. juuli-02. august, 10. august-21. august,
1. september -7. september
Pereõde Raili Tüli
20. juuli-02. august, 10. august-28. august
Pereõde ja laborant Ippe Siispool
29. juuni-12. juuli, 27. juuli-14. august
Pereõde Ene Kiisla (Vajangu Tervisepunkt)
08. juuni-28. juuni, 13. juuli-24. juuli, 17. august-27. august
Ämmaemand Mare Järv
22. juuni-17. juuli, 10. august-28. 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

Algamas on uus õppus, mille käigus militaarlennukid võivad
lennata ka Tamsalu valla õhuruumis.
Ajavahemikus 1.-19. juuni toimub Balti riikides iga-aastane
õppus Saber Strike. Suurem osa sellest õppusest toimub Adaži
harjutusalal Lätis. Kuigi tegemist on maaväe õppusega on ka
õhuväel oma roll. Sellega seoses baseerub Ämari lennubaasis 8 ründelennukit A-10 koos umbes 130 õhuväelasega. Neli
ründelennukit saabusid Ämarisse 4. juunil ning ülejäänud neli
tulevad 5. juunil. Eesti õhuväe ülesandeks õppusel on osutada siin baseeruvatele lennuüksustele vastuvõtva riigi toetust.
Meie õhuväe ülesandeks on ka läbi viia kogu militaarlennutegevuse juhtimist ja kontrolli ning selleks vajalikku õhuseiret
Eesti vabariigi õhuruumis.
Õppusega seotud lennutegevus toimub ajavahemikus 8. juunist kuni 18. juunini, kusjuures nädalavahetuseks – 13. ja 14.
juunil – reeglina lennutegevust ei ole planeeritud. Igapäevased harjutuslennud toimuvad hommikuti, orienteeruvalt ajavahemikus 09.00 kuni 12.30 ning pärast lõunat orienteeruvalt
ajavahemikus 13.00 kuni 16.00. Enamus lende toimub Ämarist Läti ja Leedu polügoonidele. Iga tööpäeva ennelõunal ja
pärastlõunal lendavad siiski kaks ründelennukit A-10 Tapa
lähedal paiknevale Eesti Kaitseväe keskpolügoonile, kus kasutatakse õppemoona. Lennud polügoonidele võivad toimuda
madallendudena. Samuti toimub madallende Kaitseväe keskpolügoonil ja selle ümbruses.

Keskenduma peab valla arengule ja ausale valitsemisele
On suurepärane, et Tamsalu valla käekäik pakub huvi ka endistele tamsalulastele, seejuures ka kodukandist hetkel kaugel
elavatele inimestele. Rootsi kuninga lugupeetud alam Annela
Major Eklund arutleb arenguteemade, demokraatia, poliitilise
kultuuri igavikuliste teemade üle. Kõige lihtsam oleks arvamusloo autori poolt tõstatatud küsimusele vastata, et keskenduda tuleb ausale, läbipaistvale ja mõistetavale valitsemisele
ja valla arengule! Arutlen ka veidi.
Demokraatlikes ühiskondades on alati arutletud ja mõtiskletakse ka edaspidi selle üle, kuidas tagada läbipaistev, aus ja
maksumaksjatele/valijatele mõistetav valitsemine, olgu see
siis riigi- või kohalikul tasandil. Autoritaarsetes ja ebademokraatlikes riikides ausa valitsemise põhimõtete tagamine ei
huvita kedagi. Ma usun, et oleme pr. Annela Major Eklundiga
ühel meelel selles, et Eesti Vabariik on demokraatlik riik.
Seoses sellega, et juttu on konkreetselt Tamsalust, ei saa piirduda üldise filosofeerimisega vaid tuleb aeg-ajalt minna konkreetseks. Seejuures tuleb teha selge vahe vigadel ja tahtlikul
tegutsemisel. Volikogu otsuse seletuskirjas on formuleeritud,
et vallavanem on põhjustanud olukorra, kus vallavalitsuse ja
hallatavate asutuste asjaajamine ei ole mõistetav ja läbipaistev
ning koos sugulus- ja isiklike sidemetega kätkeb endas seetõttu võimalikku korruptsiooniohtu. Seega, juttu ei ole vigadest
vaid sihilikust tegutsemisest. Kõrvalmärkusena, selleks, et lehelugejal oleks täis selgus, tuleks kõnealune volikogu otsus
avaldada Tamsalu ajalehes täies mahus.
Loomulikult, aktiivne ja otsiv inimene võib teha vigu ning
see on mõistetav. Poliitilises juhtimises on üldse raske määratleda, mis on viga. See, mis ühele tundub veana, võib teisele
tunduda õige otsusena ja eduka tööna. Näiteks, kümme aastat
mitte tegeleda ettevõtluse arendamisega - see on minu arvates viga. Samas võib see olla ka konkreetse kohaliku poliitiku
juhtimisega ja arendamisega seotud seisukoht. Kindlasti ei ole
see katastroof, kuid minu arvates (aga ma võin eksida) oleme
kaotanud väga palju võrreldes teiste kohalike omavalitsustega. Olen veendunud, et kui täitevvõim (saanud muuseas volikogult volitused nii rahaliste vahendite kui struktuuris ametikoha näol) oleks 10 aastat järjekindlalt tegelenud ettevõtluse
siiameelitamisega ja arendamisega, oleks meil täna Tamsalus
töökohti rohkem! Kümme aastat on olnud aega selle ja teiste
vigade parandamisega. Samas rõhutan veelkord, vigade eest
ei ole keegi kellelegi etteheiteid teinud! Toimub pidev arutelu
ja diskussioon parimate arengulahenduste leidmiseks. Konkreetne Tamsalu Vallavolikogu otsus, mis ajendas lugupeetud
Annela Major Eklundi oma arvamuslugu kirjutama, on kaugel
kellegi karistamisest! Antud juhul on tegemist hoiatusega!
Hoopis teine asi on, kui avalikkuses ja volikogu poliitikutes
tekib kahtlus, et tegemist on võimaliku huvide konfliktiga ja
korruptsiooniohuga. See on see, mida poliitikutele andeks
ei anta. Eesmärgiga illustreerida oma kirjutist, toon mõned
konkreetsed näited lähemalt ja kaugemalt.
Lehelugejatele, kes tunnevad huvi rahvusvahelise elu vastu,
meenub kohe Rootsi kaunis naispoliitik Mona Sahlin. 1995.
aasta oktoobris selgus ajalehe Expressen kirjutisest, et asepeaminister Mona Sahlin oli kasutanud valitsusliikme krediitkaarti lapse lasteaiamaksude ja isiklike ostude, muuhulgas šokolaadi, lõhnaõli ja sukkpükste eest tasumiseks. Mona Sahlin
astus ametist tagasi ja oli sunnitud poliitikast mõneks ajaks
eemale tõmbuma. Kuigi Sahlin maksis kõik hiljem omast taskust kinni, oli tema kui poliitiku usaldusväärsus saanud kor-

raliku põntsu. Siin oli tegemist huvide konfliktiga. 2010.a. algul tekitas proua Mona uue skandaali, kui Svenska Dagbladet
avaldas fotod, millel olid Rootsi parteide juhid. Rootsi sotsiaaldemokraatide valijaid panid pahaks, et erakonna liidril on
liiga kallis Louis Vuittoni firma käekott, mis maksis 600 eurot
(ligi 10 000 krooni). Seda juhtumit aga võib pidada poliitiku
poolt tehtud läbimõtlemata sammuks ja veaks.
Käesoleva aasta märtsis astus tagasi Hollandi justiitsminister
Ivo Opstelten seoses asjaoluga, et oli parlamendile valeandmeid esitanud. Minister väitis parlamendi ees mitu korda, et
ühele ekslikult süüdi mõistetud narkokurjategijale makstud
kompensatsioon oli väiksem tegelikust ja kompensatsiooni
maksmist puudutavad paberid on kaduma läinud. Hiljem tunnistas minister, et vajalikud dokumendid on siiski üles leitud
ning ta võttis tekkinud segaduse eest vastutuse ja astus tagasi.
On Eestis olnud tagasiastumisi ehk poliitilise vastutuse võtmist nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Kõik mäletavad
hiljutist tagasiastumist Viimsi vallas, samas ma ei hakka siin
ajaleheruumi kokkuhoidmise eesmärgil näiteid rohkem tooma. Väita, et inimene kasutab ära süsteemi nõrku kohti, on
vaid naiivne õigustamine. Ka vanades demokraatiates, nagu
me just lugesime, kasutavad inimesed süsteemi nõrku kohti
ära ja on üldteada, et demokraatlikud ühiskonnad on teatud
määral haavatavad. Seda võrreldes autoritaarsete režiimidega
(niisugused ühiskonnad, kus võimul on üks juht, kes otsustab
kõige ja kõigi üle). Jah, inimesed kipuvad kasutama, kuid kui
seesama süsteem tabab inimesed tahtlikult huvide konflikti tekitavalt teolt, siis euroopalikus poliitilises kultuuriruumis on
tunnustatud käitumisstiiliks poliitilise vastutuse võtmine.
Seega näeme, et on selge, mis on viga, mis andestatakse ja antakse võimalus vigade paranduseks. Ja on teod, mida andeks
ei anta, sest tegemist on millegagi, mis aitab poliitiku enda või
lähikondsete töötingimusi ja selle läbi materiaalset olukorda
mõjutada. Kohalik omavalitsus peab keskenduma arenguküsimustele, et elu siinkandis jätkuks. Meil aga on sageli täitevvõimu juhi tasandil takerdumine pisiasjadesse: küll mõne
puhkeõhtu veetmine, küll mõne vähetähtsa sündmuse tähistamine, küll „muinsuskaitsega“ tegelemine. Pseudoprobleemid,
aga arenguküsimustega ei tegeleta. Kohalik omavalitsus ei saa
oma tulevikku üles ehitada ainult võimalikele toetustele, piirkonnas peavad olema ettevõtted ja töökohad, siis on maksud
ja vallal tulusid. Sellele tuginedes saab arengut planeerida.
Tänane valitsemine Eesti kohalikes omavalitsustes erineb tunduvalt 10-15 -aasta tagusest juhtimisstiilist. Siis võttis sageli
üks inimene otsuseid vastu, nüüd on tugevnenud volikogude
roll. See on täiesti loomulik ja normaalne, lähtudes parlamentaarsest riigikorrast ja võimude lahususe printsiibist. Seega
me muutume kaasaegsemaks, demokraatlikumaks, euroopalikumaks, läheneme Euroopale ja s.h. Rootsi elukorraldusele. Ma ei usu, et Rootsi poliitilised mõtlejad taluksid kümme
aastat kohaliku omavalitsuse täitevvõimu juhi poolt tekitatud
huvide konflikti ja korruptsiooniohtlikku olukorda! Ka meie
ei saa jätkata nõukogude aja järgset stiihilist juhtimis- ja arengustiili. See on nõukogulik lähenemine, kui eelistatakse oma
sõpru ja hõimkondlasi ja nende mittekorrektse käitumise puhul pigistatakse silm kinni. Valitsemine, olgu see siis riigi- või
kohalikul tasandil, peab näima aus ja läbipaistev ja peab ka
olema aus ja läbipaistev! Ma ei ole Rootsi poliitilise korraldusega ja kodanike väärtushinnangutega nii hästi kursis kui
Annela Major Eklund. Samas 23 aastat suhtlemist Rootsi ko-

Teistest Eesti õhuruumis toimuvatest lendudest tuleks nimetada Lielvarde lennubaasis Lätis paiknevate transpordilennukite
C-130J lende ja lasti heitmist Nurmsi lennuvälja kohal ning
seal maandumist. Õppuste Saber Strike 2015 ja BALTOPs
2015 raames lendavad Läänemere piirkonnas ka strateegilised
pommitajad B-52. Ka Eesti õhuruumi keskmistel ja suurematel kõrgustel võib neid märgata.
Ämari lennubaasis paiknevad ründelennukid kuuluvad Ameerika Ühendriikide Marylandi rahvuskaardi lennuüksusesse,
keda seob Eesti õhuväega pikaajaline koostöö.
Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks
mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on
tuntud oma manööverdusvõime poolest. Samuti on kuulus ta
pardarelvade võimekus. Lennuki loomise lähtekohaks võeti
30mm seitsmetoruline pardakahur ning lennuk konstrueeriti
“selle ümber.” Tolle soomustläbistavat laskemoona kasutava
pardakahuri nominaalne laskekiirus on 4200 lasku minutis.
Madallennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit (500
jalga). Võimaluse korral püütakse lende hajutada vältimaks
ühest ja samast kohast korduvalt ülelendamist. Madallennud
on kooskõlas Eesti vabariigi seadustega ning neid sooritatakse
kokkuleppel Eesti lennundusinstitutsioonidega (Eesti Lennuamet, Lennuliiklusteeninduse AS, Eesti ÕV). Õhuvägi loodab
kohalike elanike mõistvale suhtumisele.
halike poliitikutega on teatud kogemused andnud. Üks minu
Rootsi sõpradest tavatseb öelda midagi niisugust: „Keskmist
rootslast ei huvita, kellega veedab poliitik öö. Kuid keskmist
rootslast huvitab väga, et poliitik ei kasutaks ühtegi ööri maksumaksja raha otseselt või kaudselt enda või lähikondsete elujärje parandamiseks“.
Olen päri, et meie omavalitsuste süsteemi häda on selles,
et paljudes kohtades on täitevvõimu eesotsas Nõukogu ajal
majanditest keskastme juhi ametikohal kogemused omandanud inimestega, kellel puudub arusaamine maailmavaatest ja
väärtushinnangutest, laialdane mujal töötamise kogemus. Volikogud seejuures aga on läbilõige ühiskonnast ja esindavad
praktiliselt tervet kogukonda, kusjuures valimistega vahetuvad inimesed, elualad, kogemused, maailmavaated, väärtushoiakud. Toimub pidev muutumine ja uuenemine, täitevvõim
aga on kohati kivistunud ja areng on vaevaline. Õige, Annela
Major Eklund, õppima peab, aga kahjuks on inimesi, kes pole
õppimisvõimelised või puudub tahe õppida ja uusi kogemusi
omandada. Ka koostööd saab teha siis, kui on olemas mõlemapoolne koostöötahe. Samas ei saa ja ei tohi ära unustada,
kes on kellele ametiülesannete andja ja palgamaksja.
Heameel on tõdeda, et oleme lugupeetud pr. Annela Major Eklundiga ühel meelel paljudes küsimustes, s.h. demokraatia kui
ainuõige ühiskonnakorralduse ehituses. Ning tähtis on, et täitevvõimu juht ei meil ega mujal ei hakkaks realiseerima oma
autoritaarset võimu nii volikogu kui terve kogukonna suhtes.
See ei saa ju olla ideaaliks, kui volikogu esimees tuleb 15 minutit enne istungit vallamajja ja küsib vallavanemalt, et kas
talle ka volikogu päevakorda näidatakse! (nagu mõnes omavalitsuses on juhtunud). Või kui täitevvõimu juht parandab
pärast istungit (võib-olla koostöös vallasekretäriga) volikogu
istungi materjale (nagu mõnes omavalitsuses on juhtunud).
Täiesti õige, valija valimistel otsustab, missugust poliitilist
jõudu ta eelistab. Loomulikult ja tervitatavalt on erineva maailmavaatega inimesed liitunud erinevate poliitiliste jõududega
(erakondadega). Ja seda enam loomulikud on eriarvamused,
debatid ja diskussioonid, otsusteni jõudmine. Maailmavaatelised erinevused probleemide lahendamisel on loomulikud
ja kogemustega rikastavad, nagu näiteks kas anda abivajajale
valmis abipakett või õpetada/suunata teda töötama (juhul, kui
inimene on töövõimeline). Mitmed väärtushinnangud võivad
erineva maailmavaatega inimestel olla erinevad, aga põhiväärtused nagu ausus, tõsiseltvõetavus, usaldusväärsus peaksid olema üldtunnustatud.
Samas peab iga inimene, kes on mõne erakonnaga liitunud,
arvestama sellega, et tema kuuldes arutatakse ja ka kritiseeritakse tema erakonna poliitilisi seisukohti. Iga erakonna iga
liige kannab alati teatud vastutust oma erakonna poliitiliste
otsuste ja käitumise pärast. Ei kujuta ette, et erakonna liikme maailmavaade ja tõekspidamised erinevad täiesti erakonna poliitilisest joonest. Ei saa solvuda, kui erakonna liikme
kuuldes keegi arvustab tema erakonda ja see kehtib kõikide
erakondade kõikide liikmete kohta! Niisugusel juhul, kui on
oskusi ja teadmisi, tavaliselt väideldakse ja püütakse kaitsta
oma maailmavaatelisi tõekspidamisi. Ma usun, et meie demokraatia on veel noor ja me kõik õpime ning otsime just neid
õigeid juhtimisvõtteid ja arenguteid.
			
Andrus Freienthal
diplomiõpe ajaloos ja ühiskonnaõpetuses
(võrdsustatud magistriga)
Murmanski Riiklikust Pedagoogikaülikoolist
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Õppeaasta edukad

TAMSALU AJALEHT

2014/2015. õppeaastal on Tamsalu Gümnaasiumi õpilased
osalenud erinevatel aineolümpiaadidel ja -konkurssidel ning
jõudnud paremate sekka maakonnas ja üleriigiliseltki. Järgnevalt loetelu lõppeva õppeaasta saavutustest.
Kai Budrikas – III koht üleriigilisel ja II koht maakondlikul
ühiskonnaõpetuse olümpiaadil, 14. koht üleriigilisel ja I koht
maakondlikul emakeeleolümpiaadil, II koht maakondlikul
keemiateadmiste võistlusel, finalist Entrumi konkursil.
Juhendajad: Maie Nõmmik ja Mare Viks, Tiia Raudsepp
Kristina Pešehodko – hõbemedal maailmameistrivõistlustel
pranglimises, oma vanuseastme parim pranglija maakonnas ja
üleriigiliselt, 5. koht üleriigilisel ja 1. koht maakonna vene
keele olümpiaadil
Juhendajad: Maire Tamm, Valentina Viilver
Geiri Suur – III koht üleriigilisel ja II koht maakondlikul rahvaluule olümpiaadil. äramärgitud maakondlikul kirjandivõistlusel.
Juhendaja Mare Viks
Annika Õunapuu - I koht maakondlikul emakeeleolümpiaadil,
14. koht üleriigilisel ja II koht maakondlikul Nuputa võistlusel, I koht maakondlikul linnuviktoriinil.
Juhendajad: Hannele Valdok, Maiken Kukor, Marika Jeeser
Teele Kaldaru – 15. koht üleriigilisel ja II koht maakondlikul
emakeeleolümpiaadil, III koht maakondlikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil, II koht maakonna keemiateadmiste võistlusel,
rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Känguru 25. koht, Entrumi finalist.
Juhendajad: Mare Viks, Maie Nõmmik, Tiia Raudsepp, Maire
Tamm
Liselle Kaldaru - II koht emakeeleolümpiaadil maakonnas, I

koht matemaatikaolümpiaadil maakonnas, III koht maakonna
kirjandivõistlusel.
Juhendajad: Mare Viks, Maiken Kukor
Stefanie Kortšak – 12. koht üleriigilisel ja III koht maakondlikul rahvaluule olümpiaadil.
Juhendaja Hannele Valdok
Eva-Maria Raudsepp – I koht maakonna pranglimise finaalvõistlustel, 4. koht üleriigilistel ja 11. koht maailmameistrivõistlustel pranglimises
Juhendajad: Maire Tamm, Tiia Raudsepp, Elle Nurmsalu
Kauri Suur - II koht maakonna füüsikaolümpiaadil, III koht
maakonna bioloogiaolümpiaadil, II koht maakonna keemiateadmiste võistlusel, Entrumi finalist.
Juhendajad: Riho Ringinen, Anneli Tell, Tiia Raudsepp,
Marianne Lapin – 14. koht üleriigilisel ja II koht Nuputa konkursil maakonnas, I koht maakonna linnuviktoriinil
Juhendajad: Maiken Kukor, Marika Jeeser
Oliver Arthur Kikkas – II koht inglise keele olümpiaadil maakonnas
Juhendaja Anne Kraubner
Maarja-Liis Nirgi – I koht maakonna emakeeleolümpiaadil, II
koht maakonna matemaatikaolümpiaadil, 14. koht üleriigilisel
ja II koht maakonna Nuputa võistlusel, Kängurus 151. koht.
Juhendaja Terje Kaldaru
Annike Kaldaru - II koht maakonna õpioskuste olümpiaadil
Juhendaja Maarja Nahkur
Karl Oskar Vikk – II koht maakonna õpioskuste olümpiaadil
Juhendaja Maarja Nahkur
Maarja Kõiv – II koht maakonna emakeeleolümpiaadil
Juhendaja Terje Kaldaru
Jarmo Raudvee – II koht maakonna tehnoloogiaõpetuse olüm-

Erasmus+ projektikohtumine Türgis
Järjekorras kolmas Erasmus+ projekti
“Choose Your Future” kohtumine toimus 25.
aprillist 1. maini Samsunis, Türgis.
Selle kohtumise teemaks oli “Minu tugevused ja nõrkused”. On ju õige enesehinnang ja
enda tugevuste ning nõrkuste teadvustamine
olulised tulevase elukutsevaliku ja edasiõppimise plaanide puhul.
Iga riik valmistas ette rollimängu ühest elukutsest (näiteks õpetaja, advokaat, müügiagent, psühholoog, talunik, reklaamikoostaja) ning seejärel anti kuulajatele-vaatajatele
ülesanne või küsimused ettekantu aruteluks.
Kuulati Ondukuz Mayisi ülikooli lektori
loengut teemal, mida arvestada kutsevalikul
ja kuidas hinnata oma tugevusi ning nõrku
külgi. Kõik õpilased said kätt proovida kalligraafia ja pabermarmoreeringu (Ebru) töötubades. Kui kirjakunst kõigil just perfektselt
välja ei tulnud, siis pabermarmoreeringu pildid tulid välja suurepärased ja kordumatud.
Ei keskendutud mitte ainult loomingulisusele ja kunstivaldkondadele, vaid prooviti ka
jõudu matemaatika valdkonnas, kus Kert ja
Taavi näitasid oma tugevust. Esmaspäevane tantsutund professionaalse tantsija ning
keemiaõpetaja juhendamisel haaras kogu
seltskonna oma lummusesse ja tekkis plaan
tantsusamme oma kooliski näidata ning õpetada. Tants saatis meid kogu projektikohtumise vältel.
Neljapäeva õhtuks valmis igal projektikohtumisest osavõtjal enda isiksuse omadusi,
nõrku ja tugevaid külgi kajastav ning iseloomustav poster. Paberkandjal tööd pandi vaatamiseks stendile; arvutil valminud kollaažid
vaadati üheskoos üle ja igaüks selgitas ku-

jundite valikut enda kirjeldamisel.
Nädal Türgis arendas silmaringi nii ajalookui ka kultuurivallas. Arvatakse, et Samsuni piirkonnas elasid kunagi naissõdalased
– amatsoonid. Külastasime amatsoonide
küla, Amisose mäge ja sealseid kuningate
hauakambreid. Teisipäeval viis tee kultuuripärandi linna Amasyasse ja kolmapäeva
hommikupooliku veetsime Kizilirmaki jõe
deltas asuvas linnuvaatluskeskuses Bafras,
kus nägime lindude rõngastamist ja kohtusime Türgi loodusfotograafiga, kes rääkis oma
tööst, jagas õpetusi selle kohta, kuidas saada
head loodusfotot, ning näitas samas piirkonnas elevatest lindudest tehtud kauneid pilte.
Iga kultuur on lahutamatu kohalikust köögist. Saime maitsta suurpäraseid türgi roogasid ja kogesime tõelist tähelepanelikkust
ning külalislahkust. Seitse Samsunis veedetud päeva läksid igati korda ja meentutamist
jätkub pikaks ajaks.
Järgnevalt mõned mõtted ja muljed projektikohtumisel osalejatelt.
Elle Nurmsalu:
“Äärmiselt sügava mulje jätsid türklaste
abivalmidus, tähelepanelikkus ja siiras huvi
meie vastu.
Samuti hämmastas see, et igal võimalikul juhul koguneti tantsuringi ja kõik oskasid tantsida rahvatantse. Neid tantse õpetati ka oma
külalistele ja mõni oli päris keeruline.
Rõõm oli näha, kui tublid ja asjalikud olid
meie noored ja see ei jäänud ka teistele märkamata.”
Marjana Amur:
“Türgis saime väga palju uusi kogemusi ja
teadmisi, tutvusime sealse kultuuri ning uute

		
piaadil

Juhendaja Riho Ringinen
Analiis Veeremaa – III koht maakonna käsitööolümpiaadil
Juhendaja Maie Telg
Grete Uudeküll – III koht maakonna kunstiõpetuse olümpiaadil
Juhendaja Tiina Hein
Kersti Liiva – 4. koht ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, õpilaste üleriigilisel teadustööde konkursil auhinnatud töö
Juhendaja Maie Nõmmik
Andres Kasekamp - õpilaste üleriigilise teadustööde konkursi
finaali töö
Juhendaja Maie Nõmmik
Germo Partsioja - II koht maakonna Nuputa võistlusel, 14.
koht üleriigilisel Nuputa võistlusel
Riho Valdok – Virumaa laste luulevõistluse võitja, maavalitsuse korraldatud Eesti-Saksa sõprusühingu viktoriinil I koht
Rutt Valdok – üleriigilise 3.–6. klassi uurimistööde konkursi
„Kuidas me lugema õppisime“ võitja
Kärt Maasik – Mr Pritti kunstikonkursi eripreemia
Liis Vettik – III koht maakonnas pranglimises
Mari-Liis Tšigina – II koht maakonnas ja 8. koht üleriigiliselt
pranglimises
					
Aime Tops

inimestega. Käisime ekskursioonidel, kus
avastasime sealseid linnu, vaatamisväärsusi. Lisaks sellele pidime loomulikult palju
õppima ja vahel istusime isegi õhtuni koolis,
mis oli tegelikult väga põnev ja hariv. Saime
palju arendada inglise keele oskust, tegelesime kalligraafia, kunsti ja matemaatikaga.
Õppisime tegema posterit, kus pidi piltide
kaudu väljendama oma iseloomuomadusi, ja
hiljem tuli see ka teisetele ette kanda.
Enne Türki sõitu tegelesime ka rollimänguga, mis tuli seal kohapeal ette kanda. Teema oli psühholoogia, mille käigus arutasime
probleemsete laste üle ja kuidas selliste lastega tegeleda. Üldiselt oli Türgis väga tore
ja lahe, sai palju uusi tutvusi ja uusi kogemusi.”
Kert Vahisalu:
“Türgis veedetud aeg oli väga tore. Külastasime erinevaid muuseume, tutvusime linnaga
ning proovisime türgi toitu. Projektiga seoses tegime endast postri. Leidsin omale Türgist nii mõnegi uue sõbra, kellega püüan ka
edaspidi kontakti hoida.”
Rauno Matvejev:
“Meie projekt Türgis oli mu meelest üsna
huvitav ja tegus. Türki jõudes pidime viiskuus tundi veetma öösel Istanbuli lennujaamas, et siis hommikul edasi lennata Samsuni,
kus projekt aset leidis. Kohale jõudsime just
hommikusöögi ajaks ning päev läks kohe
käima. Türgis veedetud aja jooksul osalesime mitmetes interaktiivsetes töötubades ning
külastasime vaatamisväärsusi, seda nii Samsunis kui ka väljaspool.
Kokkuvõtlikult saab öelda, tegu oli toreda
projektiga, kus sai tutvuda paljude inimestega ning praktikas kõvasti inglise keelt harjutada.”
Anet Kivirand:
“Viibisime 25.04–01.05 seoses Erasmus+
Projektikohtumisest osavõtjad

Kert kunsti proovimas
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projektiga „Choose Your Future“ Samsunis,
Türgis. Seal oli väga huvitav, sest seal olid
koos erinevate maade õpilased, kellega sai
suhelda inglise keeles, sai tutvuda türgi kultuuri ja ajalooga, sai tantsida türgi rahvatantse ja maitsta erinevaid türgi rahvustoite
ning omandasime uusi teadmisi ja oskusi.
Samuti sõitsime ringi ja nägime erinevaid
vaatamisväärsusi ning ka kohalikku elu.
Peale ringi reisimise pidime ka õppima ja
tegema postrit (piltidega pidime end iseloomustama ning näitama oma oskusi ja seda,
mida meile teha meeldib), mida pidi hiljem
teistele esitlema. Üldiselt oli kõik väga tore,
sest sai palju uusi tuttavaid ja praktiseerida
inglise keelt.”
Taavi Luik:
“Tutvusime türgi kultuuriga, õppisime
kohalikke rahvatantse, käisime kultuuripealinnas Amazias ja sõime rahvustoite, mis on eesti toitudest väga erinevad.
Projektiga seoses toimus palju põnevat:
kunstitund, kus maaliti spetsiaalsete õlivärvidega vees, võtsime osa matemaatikatunnist, väga huvitav oli loeng, kus räägiti
ja anti nõu, kuidas oma isiksust määrata.
Reis Türki on senikogetutest parim - sain
rohkesti inglise keelt praktiseerida, tunda
ennast kindlamalt, kartmata suhelda inglise
keeles.
Minu jaoks oli reisi juures kõige olulisem
see, et leidsin palju häid sõpru ja tuttavaid,
kellega peaaegu iga päev suhtlen ja keda
väga ka Eestisse ootan. Erasmus+ projekt
on väga suur ettevõtmine ja olen tänulik, et
mulle anti võimalus selles osaleda.”
Järgmine projektikohtumine toimub oktoobris Taanis.
			
Anne Kraubner

Fotod: Marjana Amur

Taavi ja Rauno rollimängus
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Vajangu põhikooli lõpuaktus
toimub 17. juunil kell 16.00

Tamsalu Gümnaasiumi lõpuaktused:

Õuesõppepäev Soomes

¾ gümnaasiumi lõpuaktus 20. juunil kell 12.00

Kõik algusest peale...
Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean alustama eelmise aasta
esimesest septembrist, kui meie klassi tabas õnn saada klassijuhatajaks õpetaja Anne Kraubner. Juba esimesel päeval teatas
ta meile, et kui suudab meist kevadeks inimesed kasvatada, siis
on meil lootust kevadisel õuesõppepäeval Soome minna. Loomulikult tegime järgnevate kuude jooksul kõik endast oleneva,
et saada kevadeks inimesteks, ning see meil ka õnnestus, sest
peagi oli käes kauaoodatud 8. mai ning meie kõvadesse kolpadesse oli raiutud hulk reegleid, mida reisil täita. Nagu karta
võis, oli kõik meie jaoks põnev keelatud: ei tohtinud omapäi
laeval hulkuda, salaja tekile hiilida, ühisest ajutisest n-ö pesapaigast loata lahkuda jne. Nagu ikka jäi lootus, et äkki salaja
ikka natu-natukene... Unistuseks see jäigi.
Kinnitust leidis ka vanarahva ütlus, et küla leib on alati magusam. Nimelt siis, kui kogu klass rõõmust särades mänguväljaku poole kihutas, jäi õpetajatel üle ainult ohata, las nad siis
lähevad...
Selleks, et jõuda loomaaeda, mis oli meie reisi sihtpunkt, oli
vaja kasutada praami, mis meie ette ilmudes tegi kõva kolksuga lõppenud pirueti, mis paraku täitis meie südamed pisikese
kõhedusega. Õnneks läks sõit ladusalt ja meie kartus osutus
asjatuks. Loomaaed oli nagu tõeline muinasjutt – ühel hetkel
jalutas meile vastu paabulind kogu oma hiilguses, puurides nägime lõvisid, kes lausa poseerisid meile, kaamleid, põhjapõtru
jpm huvitavat. Muljetavaldav oli ka giidi teadmistepagas, saime palju huvitavat teada nt Karl Fazerist ja soomlaste rahvaarvu loendamisest.

¾ põhikooli lõpuaktus 19. juunil kell 18.00.


Külalised Soomest
Maikuu esimesel nädalal olid Tamsalu koolil külas õpilased
ja õpetajad Soomest. Saabumisõhtul toimus tutvustav ringkäik Tamsalus. See andis meile võimaluse mõelda, mida ilusat, huvitavat, head meil näidata on. Esialgu suhtlesime inglise
keeles. Ringkäik lõppes kultuurimajas, kus tantsurühm 154R
andis väikese kontserdi.
Järgmisel päeval tutvustasime soomlastele Eesti ajalugu ja
kultuuri külastades Paidet, Imaveret ja Viljandit. Imavere piimandusmuuseumis saime kõik valmistada šokolaadiglasuuriga kohukesi, mis on soomlaste jaoks vähetuntud maius.
Kolmapäeva hommikul oli aega koolimajaga tutvuda, pilli
mängida-kuulata ja sportida. Orienteerumismäng segavõistluspaaridega oli lõbus. Õhtupoolikul korraldasime spordihoones
kordamööda erinevaid mänge – idee soomlastelt, teine meilt.
Olime juba headeks sõpradeks saanud ja mõistsime natuke
üksteise keeltki. Seetõttu oli järgmisel hommikul kahju hüvasti
jätta. Lubasime kontakti hoida ja mõnigi meist loodab järgmisel aastal uutele sõpradele Soome külla sõita.
		

Tamsalu Gümnaasiumi 8. ja 9. klass

Õpilaste väljasõit

Tamsalu Gümnaasium korraldas 03. juunil 2014/2015. õppeaasta parimatele 5. – 8. klassi õpilastele külaskäigu Tallinna
Tehnikaülikooli Mektory keskusesse.

Viljandis Laidoneri monumendi juures

Foto: L Kumpas

Päevakavas oli majatuur ning Lego mindstorms töötuba (robotite ehitamine, programmeerimine, joone ralli).
Õppegruppi saatsid väljasõidul õppealajuhataja Aime Tops,
õpetajad Tiia Raudsepp ja Terje Kaldaru.

Ühel hetkel jalutas meile vastu paabulind kogu oma hiilguses
				
Foto: Geiri Suur
Kuigi oli teada, et kõndida tuleb palju ja jalanõud sai valitud
võimalikult mugavad, olid lõpuks jalad ikkagi nagu vatist ja
kannad rakkus. Kuid nähtu tegi kuhjaga tasa kõik need pisikesed ebameeldivused villis jalgade näol. Söömaaeg täitis ka
kõige nõudlikuma sööja vajadused ning söögikohast väljusime tunduvalt ümmargusematena kui vaja ning kuigi suur hulk
sissevitsutatud head-paremat ei parandanud sugugi meie liikumisvõimet, olime rõõmsad ja rahulolevad.
Päev oli pikk ja väsimus niitis jalust, kuid toredamat päeva
on raske ette kujutada! Oleme väga tänulikud oma klassijuhatajale ja kooli sekretärile, kes viitsisid kulutada meie peale
terve päeva ja kaks ööd oma uneaega, et meile selline elamus
kinkida.
				
Geiri Suur, 7b klass

Tamsalu Gümnaasiumi õppegrupp Tallinna Tehnikaülikooli Mektory keskuses

Tamsalu Gümnaasiumi 11. klassi HeaTeoTööpäev Kullenga
puukoolis
koolides)
Mis on HeaTeoTööäev?
HeaTeoTööpäeval töötavad noored ühel päeval kohalikes ettevõtetes ning nende teenitud tasu annetatakse abivajajatele
MTÜ Mondo sihtriikides Aafrikas ja Afganistaanis. Valida
saab nelja erineva heategevusvaldkonna vahel:

Hügieen ja sanitaartingimuste parandamine (aitame
ehitada välikäimlaid koolide juurde)

Laste hariduse toetamine (toetame eriti usinaid keskja kutsekoolide noori Tarkusefondi stipendiaatidena)

Infotehnoloogiline tugi koolidele (eelkõige arvutiõpe


Keskkonnamõjude leevendamine (puude istutamine
kõrbestumise vastu ja toiduturva)
27. mail töötas 11. klass RMK Kullenga puukoolis. Rohisime
tillukesi kuusetaimi, korjasime kive ja koristasime oksi. Päev
läks igati korda ja oleme tehtuga rahul.
Kuna meie sõpruskool on Munganga Keskkool Shianda provintsis Keenias, ostustasime tööpäeval teenitud tasu annetada
laste hariduse toetamiseks. Oma tööga saime esitada endale
väljakutse ning seeläbi abistada neid, kes ennast ise abistada
ei suuda.

11. klass tööhoos

Foto: Mari-Ann Virunurm

Selle ettevõtmise läbi on ka RMK Kullenga puukoolil võimalus tutvustada ennast ja oma tegevust, saada tulevikus kontakte ja näidata eeskuju parema maailma loomisel.
Meie suur tänu Tiiu Suvele, kes meid vastu võttis, tööd leidis
ja ettevõtmises toetas.
				
Anne Kraubner
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Kultuuriüritused

Virumaa Kirjandusauhind
23. aprillil, raamatu ja roosi päeval ehk rahvusvahelisel raamatupäeval anti Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus kätte 2015.a. Virumaa Kirjandusauhind. Käesoleval aastal pälvis selle
ajaloolane ja ajakirjanik Alo Lõhmus oma Eesti
Vabadussõda käsitleva teose „Priius, kallis anne“
eest.
Virumaa Kirjandusauhind on rahaline auhind,
mis asutati 1989. aastal Virumaa Fondi Nõukogu poolt. 1998. aastast alates korraldavad selle
väljaandmist Lääne-ja Ida-Viru omavalitsuste liidud. Auhind antakse välja üks kord aastas. Vastava tasemega töö puudumisel võidakse auhind
jätta välja andmata. Auhinna väljaandmisega
kaasneb mõlemas maakonnas raamatute arutelu,
kirjandusõhtud, kohtumised autoritega ja muud
väärtkirjandust propageerivad tegevused. Auhinna eesmärgiks on tunnustada Eesti ajaloo ainelise väärtkirjanduse loojaid, tutvustada ja levitada
väärtkirjandust, innustada meie inimesi, eelkõige
noori, lugema. Kirjandusauhind määratakse parimale möödunud kalendriaasta jooksul ilmunud
Eesti ajalugu kajastavale mistahes žanris kirjutatud väärtkirjanduse hulka kuuluvale eestikeelsele
kirjandusteosele. Auhinna rahalise suuruse määravad Lääne- ja Ida-Virumaa omavalitsusliit.
Alo Lõhmuse ajalooteemaline teos „Priius, kallis
anne“ on väga huvitav žanri esindaja. Raamatus
on kasutatud väga palju originaalmaterjali: vabadussõjas osalenute kirjavahetust kodustega ja
nende mälestusi. See eeldas autorilt väga suurt
ja põhjalikku tööd arhiivides. Kirjandusteos räägib Vabadussõja raskeimast ja valusaimast ajast
ehk selle kahest esimesest otsustavast kuust. Vabadussõda võib praegusele põlvkonnale tunduda
kangelasliku sündmusena, kus eestlased peksid
meie piiridest välja pahad punased. Tegelikult oli
sõja argipäev palju jubedam ning eetilise külje
pealt vaadates tunduvalt segasem. Alo Lõhmus
oma raamatus vaatab Vabadussõda läbi lihtsate sõdurite silmade. Seejuures on see väga aus
raamat, millest saame teada, et kõrvuti punase
terroriga tuli julmust ette ka eesti ja soome sõjameeste poolt. Samas tõestab autor, et Vabadussõja esimestel kriitilistel kuudel ei jäänud Eesti
poolel palju valikuid, sest vaenlase peatamiseks
tuli kõik käiku lasta. Vägede taganemine tuli
peatada ja see peatati Tallinna all, järgnes edukas
vastupealetung ning suure tõenäosusega polnud
materiaalseid võimalusi vangidega tegeleda. Arvatakse, et meie Vabadussõjale eelnenud I maailmasõja neli julma ja rasket aastat ja Nõukogude
Venemaal alustatud punane terror ei jätnud Eestis, Soomes, Poolas ja teistes riikides oma vabaduse eest võitlejatele palju valikuid ning terrorile
vastati sageli samaga! Alo Lõhmus on andnud

tõese pildi meie Iseseisvussõjast ja ühtlasi koos
sellega näidanud, et Eesti on demokraatlik riik,
kus meie ajaloost räägitakse ausalt.
Soovitan seda teost eelkõige noortele, sest see on
hea ja huvitav raamat! Kui oled selle kätte võtnud, siis enam lahti ei saa, enne kui läbi loetud.
Võime ju arvata, et teame Vabadussõjast pea kõike, kuid see raamat kummutab niisuguse enesekindluse.
Üldse soovitan meie inimestele rohkem lugeda.
Lapsevanemad võiksid alustada juba kahe-kolmeaastastele lastele lasteluuletuste ja muinasjuttude ettelugemist. Nii tutvutakse raamatutega ja
hakatakse neid armastama. Algklasside lapsed
võiksid esimesed lugemiselamused saada Astrid
Lindgreni aegumatutest lasteraamatutest. Edasi tulevad juba Jules Verne’i, James Fenimore
Cooper’i, Alexandre Dumas’i ja teiste autorite
seikluslikud romaanid. Agatha Christie’i ja Arthur Conan Doyle’i raamatuid võib lausa neelata! Loomulikult ei saa läbi Mark Twain’i ja Jack
London’i teosteta. Oma maailmapilti filosoofilise mõtlemise lisamiseks järgnevad loomulikult
Balzac, Stendhal, Dreiser, Maupassant, Lermontov, Tšehhov, Remarque, Tammsaare, Kross
ja teised suurkujud. Loomulikult pole võimalik
kõiki suuri kirjanikke siinkohal üles lugeda.
Nii ilu- kui teatmekirjanduse lugemine avardab
inimese silmaringi, toob kaasa uusi teadmisi maade ja rahvaste ajaloost, kommetest, tänapäevast.
Lugemine laiendab lugeja sõnavara ja oskust
ennast korrektselt, arusaadavalt ja kenasti väljendada nii sõnas kui kirjapildis. Lugemine sobib
kõikidele kultuursetele inimestele: nii spordi- kui
ajaloo-, nii tehnika- kui arvutihuvilistele, lauluja tantsusõpradele, vanadele ja noortele, meestele
ja naistele.
		
Andrus Freienthal
Virumaa Kirjandusauhinna žürii kaasesimees
vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
esimees

Andrus Freienthal ja Alo Lõhmus Rakveres
Virumaa Kirjandusauhinna üleandmisel

Tamsalu lasteaia kevadised tegemised Krõlli
		
pilgu läbi

Beebikool
Beebikoolis käivad koos laps ja ema, isa.
Õnnelik on õpetaja, kui tuleb perelisa.
Kolmapäeva hommikul on saalis ühtne pere,
sügisel me näeme jälle ja ütleme koos:“Tere!”
Tibu rühma lõpetajatele
Kevad uhkes õiteilus,
kuid maikuu kohta päris vilu.
Toomingas õitseb ja meelespealill,
Tibudel helises lõpupeokell.
Maal on parem veel kui linnas,
siin on iga laps meil hinnas.
Pole laste pingerida, siin ei otsita veel viga.
Last lihtsa keelega, nõrgemagi meelega,
oodatakes kooli ehk seal tuleb hoolgi.

Krõllikohvik
Krõllimajas välikohvik oli hea ja aus.
Tore oli näha seda, et alles lõpus tuli paus.
Rahvast käis meil kokku sada,
murul oli käimisrada.
Saiakesi-pirukaid oli nelja sorti.
Seegi oleks olnud mõte,
kui pakutud oleks torti.
Leival oli hea minek, jutud läksid valla,
kõikjalt kostus rõõmus vada:” Leib viib keele
alla!”
Krõlli mõtted vormistas luuleks
Aira Eding Tamsalu Lasteaia Krõll
Öökulli rühma õpetaja

1. Juuni - Lastekaitsepäev
Meie lastel oma kodu, ema, isa hool.
Varjatud on sageli kodu pahupool.
Selleks ongi lapsel vanem, et oleks muretum ja
parem.
Tähtsam veel kui ranged reeglid,
on armastus ja headus,
sest lapsed on kord kodu peeglid,
see on justkui seadus.
Armastagem lapsukesi, erinevaid, paksukesi.
Nähkem lastes rohkem head.
Paha, see on meie vead.
Tibu rühma laste peopäev			
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22.06 kell 19.00 PORKUNI JAANIPÄEV. Porkunis, Kaieallika kiigeplatsil.
Jaanimänge juhib: TOOMAS LUMI.
		
Muusikat teevad: ERICH KRIEGER ja ansambel SWINGERS –
		
solistid Birgit Sarrap, Tanja Mihhailova ja Mikk Saar.
Pääsmed eelmüügist: sooduspilet (laps 8-12 ja pensionär) 8€, teistele 10€
.
kohapeal vastavalt 10€ ja 13€, kuni seitsme-aastased (kaasaarvatud) tasuta
.
.
Piletid tulevad Piletilevisse müüki juuni esimesel nädalal.
Kontakt: Romeo Savitski, e-mail: savinski.romeo@gmail.com

						
01-09.08 		
09.08 kell 17.00 		
07-09.08 		

August 2015

TAMSALU 5. TANTSULAAGER
Tantsulaagri suur kontsert
Tantsurühm „Vallatud kurvid“ Kihnu tantsupäeval.

SPORDIKALENDER
27. juuni 2015 SK LOS TOROS KÜMNEVÕISTLUS Rakvere staadionil.
		
Info ja registreerimine 5079075
11. juuli 2015 kell 14.00 PORKUNI TÜNNISÕIT

Öös oli muusikat
Maikuu keskpaigas, nagu juba mitmel aastal, peeti taas muuseumiööd, seekord 16.
mail ning eriprogrammiga „Öös on muusikat“.
Porkuni Paemuuseumi kava pakkus kollaaži kivi kõladest, kivi ja vee ning kivi ja tule
elementide helimängu, paepillil musitseerimist ning pae-aineliste pillide valmistamist.
Kuulata sai Juhan Aaviku 1937. aastal kirjutatud klaveripala „Porkuni mälestused“.
Esitati Porkuni- ja siinse lähiümbruse
teemalisi laule, pillimänge. Tamsalu naiskoorilt kõlas muu hulgas säravalt Heidi
Mägi juhtimisel „Tamsalu valss“ ning Urmas Sisaski „Elu kivis“. G. Podelski laul
„Mälestusi Porkunist“ kanti ette nii Tamsalu naiskoori kui Porkuni ansambli poolt.
Tamsalu neidude kelladeansambli mängitu
kõlas tornist ka üle järve. Meeldejääv ja
emotsionaalne oli kelladeansambli mängitud U. Sisaski „Sanctuse“. Väga optimistlikult ja vapralt esinesid vend ja õde Kalevi
ja Kadi Pärn Sääselt. Nende esitatud „Porkuni laul“ jutustas koolist ja hoolest. Üllatusesineja Greteliis Getter Korka Rakvere
muusikakoolist tõi kivikõlade ning kaunite
naishäälte sekka kitarrimängu.
Palju tänu esinejatele-külastajatele, et jagasite meiega õhtut ja emotsioone! Paepillid
on muuseumis mängitavad-proovitavad
edaspidigi.

Muuseumiööl esmakordselt esitletud paest
löökpill valmis Ain Aasa poolt ning kivipillile sai avatud ka nimekonkurss. Konkursi võitja poolt pakutud nimega saab pill
ristitud ning võitja saab auhinnatud. Nime
kuulutame välja 4. juunil paemuuseumi kodulehel www.paemuuseum.ee.
Kõigile muuseumiööst osalejaile südamlik
tänu meie poolt!! Külastage meid jälle!
Kohtumiseni muuseumis ja ka uuel muuseumiööl!
Porkuni paemuuseumist Ella ja Triin

Esines Tamsalu Naiskoor		
		
Foto: Aavo Leemets

Liikumine ja sport Tamsalu lasteaias
Igakevadised traditsioonilised ülelasteaialised spordiüritused, nagu maijooks ja ujumistrall,
toimuvad juba mitukümmend aastat.
Maijooksu päeval oli nagu tellitult imeilus ilm. Jooksulusti jagus kõikidele lasteaia lastele.
Ujumistrallil näitasid Tibu rühma lapsed eelmiste aastate jooksul õpitud ujumisstiile oma vanematele. Heakskiitu ja tunnustust pälvis iga laps. Ujumisoskus jääb ju kogu eluks! Täname
meie treenerit Mare Järve!
Teist aastat järjest lõpetab Krõlli liikumisring oma treeningaasta Porkuni laagriga. 2- päevane ööbimisega laager on põnev ja väsitav. Porkunisse sõideti jalgratastel 8 kilomeetrit
ja järgmisel päeval tagasi Tamsalusse. Porkuni koolis magasime mattidel magamiskottides,
saime ujuda kooli basseinis ja treenida staadionil. Laager jääb meelde pikaks ajaks, eriti
siis, kui ilmataat päikselist ilma pakub. Nii läks ka sel aastal. Täname Porkuni kooli kõiki
töötajaid lahke vastuvõtu eest!
						
Maarit Vaikmaa
					
Tamsalu Lasteaia Krõll liikumisõpetaja

Foto: Viiu Uudam

Krõllikohvik külastajate puudust ei tundnud

Foto: Aavo Leemets
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Suve oodates

Kätte on jõudnud aeg, mil kevad avaneb suveks.
Inimesed ootavad seda pikisilmi, loevad päevi
puhkuseni ja teevad veel viimaseid pingutusi.
Nii ka Sääse lasteaias. Maikuu oli meil eriti
teguderohke. Algas see ujumisperioodi lõpetamisega. Aitäh tädi Marele, kes oli lastele
toeks veemõnude nautimisel! Sellele järgnes
kohe kolmedimensioonilise ﬁlmi vaatamine
lasteaias, mis pakkus tõelist elamust, ning siis
peod laste kõige kallimatele – emadele. Nooremate laste pidu juhtis imekena haldjas ehk siis
õpetaja Anneli. Kuna meie lastele olid selleks
ajaks külla tulnud tuulerõuged ja enamik lapsi olid täpilised, siis pidid Lepatriinude rühma
hädast välja aitama nende kaks last Anett ja Chris-Beth. Tüdrukud laulsid ja tantsisid patside
lehvides kahekesi kogu rühma eest, ja see jääb
küll kõigile kauaks meelde. Vanematel lastel
oli õpetaja Anu muinasjutuvestjaks. Mängiti „Võlumaamängu“ ja tantsiti koos emadega.
Peo lõpetasid ühislaul „Kauges külas“ ja -tants
„Bugi“. Pidu sai sellise hoo sisse, et seda oli
raske lõpetada.
27. mail, lasteaia sünnipäeval, käisime Käsmus
ja Vihulas. Ilm oli imekena. Einestasime vabas

TAMSALU AJALEHT
õhus ja veetsime mere ääres kaks imelist tundi. Päike paistis ja vesi loksus tasa randa. Lapsed leidsid ilusad kive, uurisid nende päritolu
kohta, imetlesid vaikset merevett, silmapiiri ja
rändrahne. Vihulas nautisid täiskasvanud renoveeritud mõisakompleksi, lapsed seal elavaid
loomi ja ilusat loodust. Saime ka hiigelsuure
võtme, millega avasime veski ja ronisime selle tippu. See päev oli imeline nii suurtele kui
väikestele.
29. mail oli Mesimummide rühmal lõpupidu.
Lasteaia lõpetas 19 last. Soovime neile koolis
head hakkamasaamist! Nii saigi maikuu juuniks
ja esimesel selle kuu päeval tähistasime meiegi
lastekaitsepäeva - seekord mõmmidega. Igal
lapsel oli oma karuke kaasas. Toimus nende
näitus, rongkäik oma karuottidega, mõistatuste
lahendamine ja jäätiskohvik. Selle korraldasid
õpetajad Urve, Signe ja Riina.
Ees ootab suvi oma särava päikese, mõnusa
merevee, õitsvate lillede, punetavate maasikate
ja kõige muu põnevaga. Nautige siis seda!
Lia Klaas
Sääse lasteaia direktor

JUUNI 2015

TAMSALU SÄÄSE LASTEAED
võtab alates 26. augustist 2015 konkursi korras tööle
LOGOPEEDI (0,5 ametikohta)
Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega
esitada hiljemalt 29. juuniks 2015.a. aadressil
Tamsalu Sääse lasteaed, Sääse alevik 46105, Tamsalu vald
e-post: lia.klaas@tamsalu
Info tel: 32 30 561 / 5171995

Sääse lasteaia direktor võtab vastu avaldusi
lasteaiakoha taotlemiseks
2015 /2016. õppeaastaks E – R 8.00 – 16.00
Kaasa võtta sünnitunnistus. Avalduse blankett täidetakse lasteaias.
Aadress: Sääse alevik, Tamsalu vald
tel: 32 30 561 / 5171995
e-post: lia.klaas@tamsalu.ee
Lasteaed on kollektiivpuhkusel 20.07 – 18.08. 2015.
Sel ajal on võimalik viia lapsed Tamsalu lasteaeda Krõll.

Euroopa ravikindlustuskaardi puudumisel võib
Euroopa Liidus reisides haigestumine osutuda
ootamatult kulukaks

Vihulas veski ees

Foto: Lia Klaas

Veeohutus suvel
Suvi on kõigi oma ahvatlustega Eestimaale
jõudmas ning soojad ilmad meelitavad inimesi
aina rohkem veekogude äärde jahutust ja meelelahutust otsima.
Päästeamet paneb inimestele südamele, et suverõõmude ja vabaduse nautimisega ei tohiks
aga unustada tervet mõistust ja ohutut käitumistava vältimaks õnnetusi - seda nii veekogu ääres ujudes, paadiga sõites või muul viisil meelt
lahutades.
Iga-aastane uppumissurmade statistika on karm
– Eestis uppus 2013.aastal 56 ja 2014.aastal
kaotas veeõnnetustes oma elu 68 inimest, neist
11 Virumaal. Peamine põhjus, miks õnnetused
juhtuvad, on ohutusnõuete eiramine.
Paadisõit
Paadiõnnetuste puhul on paat ise väga harva õnnetuste põhjustaja. Tihti on õnnetuse põhjuseks
mitme halva asjaolu kokkulangemine, näiteks
ilmastikuolud (sh lainetus), veesõiduki kiirus,
ohutusvarustuse mittekasutamine vms.
•
hoolitse nii enda kui oma kaaslaste ohutuse eest juba enne veekogule minekut ja kanna
korralikult kinnitatud päästevesti.
•
ole kaine veekogu ääres ja veesõidukis,
sest paljud õnnetused juhtuvad just siis, kui inimene on tarvitanud alkoholi.
Ujumine
Kui jood, ära uju! Jälgi, et sinu purjus sõber ei
läheks ujuma. Alkoholijoobes inimene ei ole
adekvaatne maal, veel enam vees, kus tagajärjed võivad olla väga kurvad.
•
Ära hüppa vette tundmatus kohas!
•
Hinda oma ujumisoskust kriitiliselt ja
ära uju kaldast liiga kaugele.
Väikesed lapsed ja kodutiigid
Kus on vesi, seal on ka lapsed - seega erilise
hoolega tuleb silma peal hoida lastel. Vastutus
lapse elu ja tervise eest lasub just lapsevanemal.

•
Ära jäta lapsi veekogu ääres hetkekski järelevalveta. Kuldne reegel on: kui laps on
vees, olgu ka lapsevanem vees!
•
Kõikvõimalikud täispuhutavad ujumise abivahendid on ohtlikud. Need võivad lapse
rannast eemale kanda ja ootamatult õhust tühjaks minna. Täispuhutavad ujumise abivahendid võivad vee peal petliku turvatunde tekitada või lapse tagurpidi keerata ja vee alla lõksu
jätta.
•
Vii oma laps ujumiskursustele või õpeta
ise oma laps ujuma
Mida aga teha, kui juhtunud õnnetus?
Kui inimene on uppumas tuleb kiirelt reageerida. Paraku pole uppujat lihtne märgata, sest
paanikas hädasolija ei karju reeglina appi, vaid
püüab end kõigest väest vee peal hoida ja õhku
ahmida.
Päästma minnes peab meeles pidama ka enda
ohutust. Kui ikka jalad põhja ei ulatu, siis ilma
abivahendita ei maksa minna, sest surmahirmus
uppuja klammerdub päästja külge nii kõvasti,
et uppujaks võib osutada ka päästja ise. Kohe
tuleb kutsuda abi, helistades hädaabinumbril
112.
Päästeamet soovib kõigile turvalist suve!
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: lili.lillepea@rescue.ee
+372 5308 2705
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795

Euroopa ravikindlustuskaardi puudumise
tõttu tuli enam kui 400 inimesel möödunud
aastal Euroopa Liidus reisides oma raviarve
ise tasuda, mille eest oleks tasumise kohustuse üle saanud võtta haigekassa.
Möödunud aastal esitas haigekassale raviarvete tagasimakse taotluse rohkem kui 400
inimest, kel oli Euroopa Liidus reisimisel
vaja läinud arstiabi, kuid neil ei olnud Euroopa ravikindlustuskaarti ja neil tuli arstiabi eest kohapeal ise tasuda. Sellisel puhul
on küll võimalik koju naastes haigekassale
esitada tagasimaksetaotlus, kuid kahtlemata võivad ootamatult suured väljaminekud
tervishoiuteenustele rikkuda puhkusereisi.
Kokku maksis haigekassa inimestele avalduste alusel tagasi 46 000 eurot. Veerand
taotluse esitanud inimestest oli arstiabi vajanud Soomes.
Terviserikke ravimine võib välisriigis osutuda väga kulukaks. Seetõttu on oluline reisile kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart,
mis säästab liigsetest kuludest ning ebameeldivast asjaajamisest. Ravikindlustuskaardi
esitamisel saavad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed ajutiselt teises liikmesriigis
viibimise ajal vajaminevat arstiabi võrdsetel
tingimustel selles riigis elavate kindlustatud
inimestega.
Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud
terviserikke ravimist. See võib olla näiteks
kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt, õnnetuse
tagajärjel tekkinud vigastus, näiteks luumurd
jne. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidus ning lisaks ka Liechtensteinis, Norras,
Islandil ja Šveitsis viibimise ajal. Vajaminev
arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb siiski patsiendi omavastutustasud (visiiditasu,
voodipäevatasu jne) asukohamaa hindades.
Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritak-

se ainult riiklikku süsteemi kuuluvates raviasutustes. Üldjuhul tasub eraraviasutustes
tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest reisikindlustus,
mistõttu soovitab haigekassa alati enne reisile asumist ka erakindlustuse vormistada.
Meelespea
Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee.
Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile
ja see on tasuta.
Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Ravikindlustus ei võrdu kodakondsusega. Kui
ravikindlustus ei kehti, kuid kaarti siiski
kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest
õigus nõuda patsiendilt tekitatud kahju hüvitamist.
Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat
ja seda saab kasutada vaid koos isikut tõendava dokumendiga.
Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitatav teha reisikindlustus.
Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinilised kulud. Patsiendi enda
kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud, sõidukulud jms.
Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Infot ravivõimaluste kohta välismaal ning taotlusvormid leiate
haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.
Välismaal viibides saab meditsiinilist nõu
küsida ööpäevaringselt perearsti nõuandeliinilt, helistades numbrile +372 634 66 30
Lisainfo:
Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov@haigekassa.ee
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Tamsalu valla 22. MV kergejõustikus 31. mai 2015.a.

100 m jooks - naised
1
Merike Järvamägi		
1996
13.4
2
Marit Hiiemaa			
29a.
14.7
3
Cristlin Kuldmaa			
1999
15.1
4
Marii Raudsepp			
1992
15.9
5
Margit Deket			
1987
17.4
			
Naised vet. I		
1
Õnnela Raudsepp			
42a.
15.7
2
Inga Morozova			
38a.
16.6
						
400 m jooks - naised
1
Marii Raudsepp			
1992
1.25,0
2
Enely-Birgit Viks			
1999
1.30,5
						
Kettaheide - naised					
1
Ketter Kõre			
1997
2
Cristlin Kuldmaa			
1999
3
Cätlyn Okas			
1995
4
Ceilis Keermann			
1997
5
Enely-Birgit Viks			
1999
6
Marii Raudsepp			
1992
7
Margit Deket			
1987
8
Johhanna-Magdaleena Partsioja
1997
						
Naised vet. I		
1
Sirly Tiik			
1974
2
Mairi Luik			
40a.
3
Annely Aalpere			
37a.
4
Kriste Tiisler			
45a.
			
Naised vet. II		
1
Anne Hallik			
70a.
						
Noored
1
Geiri Suur			
2001
2
Cärolin Rattasepp		
2001
3
Kätlin Tõnuri			
2002
4
Mari-Liis Kurvits			
2002
					
Odavise - naised 			
1997
1
Ketter Kõre			
2
Cätlyn Okas			
1995
3
Marii Raudsepp			
1992
4
Margit Deket			
1987
5
Cristlin Kuldmaa			
1999
6
Johhanna-Magdaleena Partsioja
1997
					
Naised vet. I		
1
Sirly Tiik			
1974
2
Mairi Luik			
40a.
3
Õnnela Raudsepp			
42a.
4
Kriste Tiisler			
45a.
5
Annely Aalpere			
37a.
6
Inga Morozova			
38a.
			
Naised vet. II		
1
Anne Hallik			
70a.
			
Noored
1
Cärolin Rattasepp		
2001
2
Geiri Suur			
2001
3
Kätlin Tõnuri			
2002
						
Kuulitõuge - naised			
1
Ketter Kõre			
1997
2
Renita Rassmann			
16a.
3
Cristlin Kuldmaa			
1999
4
Ceilis Keermann			
1997
5
Marii Raudsepp			
1992
6
Enely-Birgit Viks			
1999
7
Margit Deket			
1987
8
Johhanna-Magdaleena Partsioja
1997
						
Naised vet. I		
1
Sirly Tiik			
1974

27.13
27.05
25.85
23.00
21.94
20.01
17.10
16.88
38.20
16.67
14.45
14.29
18.63
22.02
20.24
17.82
13.47
34.05
30.17
22.23
19.20
17.30
15.35
37.56
26.00
22.28
15.07
14.95
14.50
14.28
26.34
23.74
10.77
9.86
8.35
8.33
8.13
8.07
7.71
7.32
6.87
11.08

2
Mairi Luik			
40a.
3
Õnnela Raudsepp			
42a.
4
Inga Morozova			
38a.
5
Kriste Tiisler			
45a.
6
Annely Aalpere			
37a.
						
Naised vet. II		
1
Anne Hallik			
70a.
2
Eva Randlepp			
65a.
			
Noored		
1
Cärolin Rattasepp		
2001
2
Kätlin Tõnuri			
2002
Kaugushüpe - naised			
1
Marit Hiiemaa			
1985
2
Marii Raudsepp			
1992
3
Margit Deket			
1987
						
Naised vet. II		
1
Inga Morozova			
38a.
2
Õnnela Raudsepp			
42a.
3
Annely Aalpere				

8.43
7.89
7.79
6.31
5.55
7.83
5.93
7.42
6.90
3.60
3.05
2.85
3.42
2.97
2.59

-------------------------------------------------------------------------100 m jooks - mehed			
1
Laur Kipper			
19a.
2
Timo Saaliste			
16a.
3
Taavi Luik			
17a.
4
Allvar Kruutmann		
1999
						
Mehed vet. I		
1
Livar Liblik			
35a.
					
400 m jooks - mehed			
1
Taavi Luik			
1997
2
Allvar Krutmann			
1999
3
Timo Saaliste			
1998
						
Kettaheide - mehed			
1
Laur Kipper			
19a.
2
Karel Eesmaa			
23a.
3
Tony-Brei Vilbiks		
1999
4
Mairo Mälk			
1997
5
Jüri Bergmann			
26a.
6
Kristjan Keero			
1992
7
Holden Sepp			
32a.
8.-9.
Kauri Piiskoppel			
19a.
8.-9.
Dmitri Okatov			
30a.
10
Siim Suve			
28a.
11
Timo Saaliste			
16a.
12
Tõnis Klaasimäe			
33a.
13
Allvar Kruutmann		
15a.
14
Alo Leek			
28a.
15
Revo Putko			
30a.
			
Mehed vet. I		
1
Heiko Kraubner			
45a.
2
Livar Liblik			
35a.
Jaano Konnapere			
38a.
						
Mehed vet. II		
1
Tiit Veebe			
63a.
2
Lembit Peterson			
64a.
3
Väino Kuhi			
72a.
						
Noored		
1
Juhan Uudeküll			
2003
2
Kaspar Kukk			
2001
						
Odavise - mehed 		
1
Oliver Eding			
23a.
2
Kristjan Keero			
22a.
3
Karel Eesmaa			
23a.
4
Holden Sepp			
32a.
5
Taavi Luik			
17a.

12.2
12.9
13.1
13.3
12.8
59.7
1.01,8
1.19,2
40.22
34.45
33.74
30.42
30.08
29.95
27.86
27.36
27.36
26.84
25.71
23.41
22.90
22.70
17.58
30.59
29.54
29.31
27.73
22.25
21.79
21.49
17.67
60.51
45.73
43.68
42.78
42.68

6
Tony-Brei Vilbiks		
16a.
7
Richard Tarassov			
15a.
8
Dmitri Okatov			
30a.
9
Siim Suve			
28a.
10
Kauri Raudla			
28a.
11
Allvar Kruutmann		
15a.
12
Paul Luik			
20a.
13
Revo Putko			
30a.
14
Tõnis Klaasimäe			
33a.
15
Kert-Taniel Kesküll		
16a.
16a.
16
Timo Saaliste			
17
Maiko Metsalu			
16a.
18
Alo Leek			
28a.
			
Mehed vet. I		
1
Livar Liblik			
35a.
2
Heiko Kraubner			
1970
3
Jaano Konnapere			
38a.
4
Taivo Ausmees			
44a.
						
Mehed vet. II		
1
Väino Kuhi			
72a.
2
Lembit Peterson			
64a.
			
Noored		
1
Sergei Int			
2004
2
Juhan Uudeküll			
2003
3
Kaspar Kukk			
2001
Kuulitõuge - mehed			
1
Karel Eesmaa			
23a.
2
Dmitri Okatov			
30a.
3
Timo Saaliste			
16a.
4
Tony-Brei Vilbiks		
16a.
5
Jüri Bergmann			
26a.
6
Allvar Kruutmann		
15a.
7
Kristjan Keero			
22a.
8
Taavi Luik			
17a.
9
Laur Kipper			
19a.
10
Holden Sepp			
32a.
11
Paul Luik			
20a.
12
Alo Leek			
28a.
13
Siim Suve			
28a.
14
Kert-Taniel Kesküll		
16a.
15
Andres Kasekamp		
19a.
16
Revo Putko			
30a.
17
Kauri Piiskoppel			
19a.
18
Tõnis Klaasimäe			
33a.
					
Mehed vet. I		
1
Livar Liblik			
35a.
2
Martin Uudeküll			
42a.
3
Jaano Konnapere			
38a.
4
Viljar Vikk			
39a.
5
Heiko Kraubner			
45a.
6
Taivo Ausmees			
44a.
			
Mehed vet. II		
1
Väino Kuhi			
72a.
2
Lembit Peterson			
64a.
						
Noored		
1
Juhan Uudeküll			
2003
						
Kaugushüpe - mehed			
1
Karel Eesmaa			
23a.
2
Taavi Luik			
17a.
3
Timo Saaliste			
16a.
4
Tony-Brei Vilbiks		
16a.
5
Mairo Mälk			
18a.
6
Allvar Kruutmann		
15a.
7
Revo Putko			
30a.
			
Mehed vet. I		
1
Livar Liblik			
35a.

41.04
40.13
40.02
39.61
39.26
37.13
37.02
36.25
36.13
35.79
35.02
31.54
29.02
44.50
38.30
35.47
29.92
22.82
21.12
25.23
22.35
19.80
12.25
12.23
11.83
11.80
11.65
11.17
11.06
10.89
10.54
9.95
9.75
9.52
9.45
9.08
8.82
8.70
8.31
8.23
10.76
10.58
9.45
9.22
9.00
8.66
9.89
7.94
7.32
5.61
5.32
5.18
5.03
4.99
4.91
4.78
5.20
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Tamsalu valla 22. MV kergejõustikus, laste
Ujumine
•
18. aprillil peeti Jõud’i meistrivõistlused Tartus
neljavõistlus		
Foto: Aavo Leemets
17.a.- vanemad:
Keiti Kleitz
16.a. - nooremad:
Kert-Taniel Kesküll
Alex Ahtiainen

100m vabalt
1.10,19 (4.)

		
		

100m selili
1.16,77 (4.)

		

100m rinnuli

58,87 (4.)
1.00,31 (6.)

		
		

1.06,39 III
1.09,59 (6.)

		
		

1.18,16 (4.)
1.20,43 (6.)

Järvamaa lahtised meistrivõistlused toimusid 25. aprillil Paides:
50m vab. 50m sel.
50m rin.
50m libl.
100m kompl.
15.a. - nooremad:
Brita (04)
		
30,16 I
40,36 II
33,65 I
1.16,23 I
Anne(02)
		
36,64 (13.)
45,88 (5.) 44,53 (9.)
1.28,42 (6.)
		
27,10 II
30,40 I
35,12 II
28,97 III
1.08,06 III
4-võistlus		
vanus 60m
pall
kaugus 500m punktid Alex(01)
Lauri Eerits(04) 		
38,70 (32.) 43,76 (16.)
1.44,59 (19.)
Kuni 10a. Tüdrukud						
Marten Langinen(06)
51,80 (42.) 1.00,40 (24.) 1.07,34 (16.)
1
Eva-Maria Raudsepp
10a.
10.1
24m
3.56.
1.53,7 147p.
Holger Soll(07)
53,97 (43.) 57,32 (23.) 1.11,17 (17.)
2
Eliise-Marie Soll		
10a.
10.3
18m
3.17.
1.51,6 118p.
3
Mirjam Sulg		
8a.
10.5
18m
2.63.
2.03,1 90p.
•
1.-3. maini peeti Läti lahtised meistrivõistlused 50m rajal:
4
Mirell Sassi			
10.3
19m
2.33.
2.18,7 70p.
Absoluutarvestuses: Kert-Tanieli tulemused
5
Kirke Konnapere			
10.1
10m
2.51.
2.04,2 69p.
200m selili 2.21,96 (14.), 100m selili 1.05,62 (29.) 50m selili 31,35 (35.),
2.15,1 59p.
6
Emma Lotta Vikk		
8a.
11.0
18m
2.64.
4x100m vabalt teateujumises Ujumise Spordiklubi ridades 9. koht
7
Nele Sumre		
9a.
12.3
22m
2.45.
2.37,2 39p.
4x100m kombineeritud teates 8. koht (100m selili 1.05,05 annab õiguse kandideerida Eesti koondise
8.-9.
Rebecca Laitna		
7a.
12.7
14m
2.55.
3.03,0 23p.
ridades Põhjamaade noortemeistrivõistlustel).
8.-9.
Anu-Liis Raudsepp
7a.
11.9
12m
2.42.
2.47,9 23p.
10
Eliise Roos		
8a.
12.9
12m
2.08.
2.29,1 10p.
•
9.-10. mail toimus Tartus rahvusvaheline võistlus Aura Open Cup pikal rajal:
11
Carolin Veltson		
10a.
12.4
9m
2.04.
2.44,6 7p.
kuni 12.aastased tüdrukud:
12
Eliis Kaera		
6a.
14.7
5,5m
1.37.
3.15,0 2p.
Brita – 100m vabalt 1.07,31 I koht (võistl.rekord)
50m vabalt 29,95 II
Tüdrukud 11-14a.
					
100m libl. 1.22,94 III
50m libl. 33,92 II
50m rinnuli 42,72 (6.)
1
Geiri Suur		
14a.
9.2
38m
3.77.
1.43,4 230p.
14.a. -nooremad poisid:
2
Cärolin Rattasepp
14a.
8.8
44m
3.75.
1.59,2 221p.
Alex – 50m libl. 29,22 II
100m sel. 1.06,99 III
50m sel. 30,99 (4.)
3
Käroly Seemann		
13a.
9.0
28m
3.57.
2.04,1 171p.
100m vab. 1.02,44 (7.)
50m vab. 28,93 (8.)
200m sel. 2.33,95 (11.absol.)
4
Kätlin Tõnuri		
12a.
9.8
23m
2.77.
1.47,8 134p.
15.-16.a.:
5
Karmen Elken		
11a.
9.8
17m
3.49.
1.59,8 127p.
Kert - 200m kompl. 2.23,75 II 100m sel. 1.05,56 II 		
50m selili 30,82 III
6
Kirke Suur		
11a.
10.6
23m
2.62.
1.48,6 109p.
400m kompl. 5.11,72 III 200m sel. 2.22,71 (5.-absol.)
50m vab. 27,06 (10.)
7
Hanna-Laura Vaher
12a.
9.9
18m
3.16.
2.05,2 108p.
1.56,0 98p.
8
Maarja Kõiv		
12a.
10.1
19,5m 2.56.
•
16. mail ujuti Paides pikka maad:
Poisid kuni 10a.						
Brita – 400m vabalt 5.11,30 II 		
Anne – 800m vabalt 11.55,03 II
1
Fredi Jõgimar		
10a.
9.4
33,5m 3.41.
1.45,3 204p.
Alex – 800m vabalt 10.16,85 II 		
Kert-Taniel – 1500m vabalt 18.19,43 I
2
Karl Oskar Vikk		
9a.
10.0
34m
2.90.
1.53,4 146p.
3
Rasmus Võhma		
9a.
10.3
24,5m 2.94.
1.52,2 121p.
								
Mare Järv
4
Marten Langinen		
8a.
10.1
17,5m 2.79.
1.53,6 106p.
5
Denis Kuranov		
8a.
9.9
23m
2.50.
2.07,2 94p.
6
Maksim Hamidzanov
9a.
11.0
23m
2.68.
2.01,3 83p.
7
Tristan Liblik		
7a.
10.7
20,5m 2.76.
2.04,7 82p.
Eesti kergejõustikuveteranide assotsiatsiooni ot- Tema nimele kuulub ka M-80 kettaheiterekord
8
Taimo Teer		
8a.
10.4
22m
2.70.
2.18,1 79p.
susega tunnistati Arnold Kalvik vabariigi pari- 29.14 (2003.a.). Vabariiklikel võistlustel võide9
Henri Pugast			
10.4
16m
2.76.
2.07,5 77p.
maks veteraniks 90+ vanuseklassis.
tud medalite arvu ei oska teenekas veteran aga
10
Holger Soll		
7a.
10.9
19m
2.76.
2.06,6 73p.
Arnold Kalvik püstitas 2013.a. Tamsalu meistri- öelda.
11
Kaarel Aalpere		
7a.
11.6
20m
1.99.
2.30,9 39p.
võistlustel uuteks vabariigi rekorditeks kuulitõu- Veebruaris 92.a. vanuseks saanud Arnold Kalvik
12
Aleks Nester		
6a.
11.7
20m
2.32.
2.51,2 38p.
kes 90+ vanuseklassis 6.81 (4 kg) ja 7.68 (3 kg) töötas pikka aega Põdrangu sovhoosis autojuhina
13
Laur Vaher		
7a.
12.9
14,5m 1.98.
2.22,6 15p.
ning kaks nädalat hiljem parandas veelgi rekor- ning läks sealt ka pensionile.
2.14,6
Keimo Salumäe		
8a.
11.4
27m
DNS
deid Rakveres.
Veteran lubas olla kohal maakonna veteranide
Artur Hallik		
6a.
11.7
13m
2.13.
DNS
Tänaseni kehtivateks rekorditeks on 6.98 (4 kg) meistrivõistlustel 16. juunil Rakveres ning teha
Sergio Deket		
6a.
DNS
10,5m 1.99.
3.00,7
ja 8.22 (3 kg). Varasematest aegadest on tema kindlasti kaasa kuulitõukes.
Ruslan Gepner		
9a.
DNS
DNS
1.34.
DNS
nimel M-80 kuulitõukes (10.24) 2003.a. ja M-85 			
Poisid 11-14a.						
kuulitõukes 9.21 (2008.a.).
			
Rein Tops
1
Alex Ahtiainen		
14a.
8.8
44m
4.34.
1.25,2 314p.
2
Ardo Aul		
12a.
9.2
38m
3.80.
1.34,4 252p.
Eelmises lehes olid vaatluse all Tamsalu sportlas- (10.07,3) viies.
3
Frode Hallik		
11a.
9.0
40m
3.72.
1.37,9 245p.
te kohad 2014.a. vabariigi 50 parema edetabelis, Eiko Laine on kolmas 110 m tõkkejooksus
4
Juhan Uudeküll			
9.3
36m
3.62.
1.42,7 213p.
täna vaatleme meie paremate tulemusi maakon- (16,50) ja kettaheites (39.95), neljas 10-võistlu5
Tõnu Saaliste		
12a.
9.8
42m
3.54.
1.42,7 208p.
nas. Nii nagu vabariigis on kergejõustiku kande- ses (5066) ning 10. 100 m jooksus (11,92) ja 400
6
Martin Pugast			
9.7
30m
3.09.
1.41,6 175p.
m jooksus (55,41).
pind maakonnas pidevalt langenud.
7
Tony Saaliste		
14a.
9.4
44m
3.22.
2.17,0 167p.
Naiste arvestuses on nõutavad 20 tulemust ainult Oliver Eding on teine odaviskes (58.20), Jüri
8
Kaspar Kukk		
13a.
10.2
35m
3.13.
1.47,4 165p.
100 m, 800 m, 10 km maanteejooksus, kaugus- ja Bergmann on kolmas kuulitõukes (13.33),
9
Sergei Int			
10.2
35m
3.20.
1.57,1 153p.
Tony-Brei Vilbiks neljas kolmikhüppes (11.36),
kõrgushüppes.
10
Kerdo Vainer		
12a.
10.4
23m
3.03.
1.52,4 129p.
Naiste aladel on meie parimana Sirly Tiik kolmas Lenar Rünk viies 10-võistluses (4829) ja kahek11
Reio Põldmaa		
11a.
10.1
31m
3.12.
2.19,3 120p.
kuulitõukes (11.05), kettaheites (35.24) ja oda- sas teivashüppes (3.70), Risto Rammul kuues 109.2
DNS
3.25.
1.45,1
Romel Seemann		
11a.
viskes (35.80). Ketter Kõre on neljas odaviskes võistluses (4227) ja kümnes maratonis (3:21.16),
Kokku oli Tamsalu päevade spordipäeval täidetud 208 osavõtjakaarti.
(35.36), viies kuulitõukes (9.71) ja kuues ketta- Jüri Pajuste seitsmes maratonis (3:12.56) ja
heites (27.08), Evelyn Himma neljas maratonis üheksas poolmaratonis (1:27.32), Kauri Piiskop(3:49.20) ja kuues poolmaratonis (1:41.36), Aili pel seitsmes poolmaratonis (1:24.39) ja üheksas
2014.a. möödus 105 aastat aktiivse kerge- 2012.a. võitis ta esikoha odaviskes (34.83) Siht on viies poolmaratonis (1:39.31) ja Gätlin 1500 m jooksus (4.48,39), Dmitri Okatov seitsmes kuulitõukes (12.34), Karel Eesmaa kaheksas
jõustikuga tegelemise algusest Eestis. Juu- ja kettaheites (37.60), Euroopa meistri- Okas viies kettaheites (27.76).
kuulitõukes (11.70), Taavi Luik kaheksas 1500 m
Kümne
parema
hulka
mahuvad
veel
Merike
belile vääriliselt esinesid ka meie parimad. võistlustel Horvaatias 2010.a. tulid samuti
jooksus (4.46,89) ja Meelis Veilberg üheksas 10
Mets,
Kerttu
Leimann,
Liis
Vettik,
Ceilis
KeerEelmise aasta IPC Euroopa meistrivõist- esikohad kettaheites (37.15) ja odaviskes
km maanteejooksus (36.50).
mann,
Merike
Järvamägi
ja
Geiri
Suur.
lustel Hollandis esines suurepäraselt meie (36.01).
Positiivse poole pealt on üllatuseks Tamsalu
Meeste
aladel
on
kõige
edukamad
kümnevõistleparim kergejõustiklane Sirly Tiik, saavuta- Edukas oli Sirly ka 2010.a. ja 2011.a. Eumeeste 26 kohta, mis annab mitteametlikus arjad,
neile
kuulub
tabelisse
pääsenud
kuue
mehe
des esikoha odaviskes (34.83) ja kolmanda roopa sisevõistlustel.
vestuses esikoha Vinni ja Rakvere ees. Kõige arhulgas
neli
kohta.
koha kettaheites (34.29) ning kuulitõukes 			
Rein Tops
vukamalt on esindatud Tamsalu SK Los Toros 15
Meie
edukaim
mees
ongi
nooremate
veteranide
(10.83). Suurepärase esinemise eest oli Sirkohaga. Enamus tulemustest saavutati Tamsalu
hulka
jõudnud
Margo
Kivila,
kes
on
10-võistluly ja tema treener Liivi Rünk kutsutud Va19. kümnevõistlusel Rakveres.
ses
kolmas
(5247),
110
m
tõkkejooksus
neljas
bariigi Presidendi vastuvõtule 6. detsembril
Rõõmustav oli ka aktiivne osavõtt Tamsalu
(17,69),
teivashüppes
uue
isikliku
rekordiga
seits2014, kus tehti ka ühispilt. Lisaks presidenmeistrivõistlustest. Noorte edetabelis on Tamsalu
mes
(3.90)
ja
üheksandal
kohal
nii
100m
(11,92),
di vastuvõtule anti talle ka peaminister Taatüdrukud 9 kohaga kolmandal kohal, esimene on
kuulitõukes
(11.65)
ja
odaviskes
(49.50).
vi Rõivase tänukiri.
Rakvere RG oma 109 kohaga (seda on tunduvalt
Eduka
hooaja
tegi
ka
Eesti
kiireim
mees
50+
Alates 2010.a. on Sirly olnud edukas nii
rohkem, kui kõigil maakonna keskastme koolidel
vanuseklassis
Ago
Veilberg,
kes
on
maratonis
Londoni olümpial 2012.a. (5. koht kuulikokku).
teine
(2:44.21),
poolmaratonis
kolmas
(1:16.14)
tõukes 11.55) kui ka teistel IPC võistlustel.
			
Rein Tops
ning
10
km
maantejooksus
(35.50)
ja
3000
m
Maailmamängudel Itaalias 2011.a. saavutas
ta esikoha odaviskes (37.63) ja kettaheites Sirly Tiik ja tema treener Liivi Rünk
(37.12), Euroopa meistrivõistlustel Rootsis Vabariigi Presidendi vastuvõtul
Vea parandus: Norra maratoni kohustusliku seljakoti kaal on 3,5 kg, mitte 35 kg
•
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Mitteametlik paremusjärjestus edetabeli põhjal
Koolid (6 paremat)		
kohad
I
Rakvere RG		
109
II
Rakvere G		
38
III
Vinni-Pajusti		
14
4.
Tamsalu G		
13
5.
Rakvere AK		
9
6.
Väike-Maarja G 7
0
Vähemalt ühe kohaga on tabelis 10 kooli.

N
61
28
5
9
0
7

M
48
10
9
4
9

Omavalitsused (täiskasvanud)
I
Rakvere linn		
II
Tamsalu vald		
III
Vinni vald		
4.
Kadrina vald		
5.
Väike-Maarja vald
6.
Tapa vald		

44
35
27
13
13
11

27
9
3
5
4
4

17
26
24
8
9
7

Koondarvestus
I
Rakvere linn		
II
Tamsalu vald		
III
Vinni vald		
4.
Väike-Maarja vald
5.
Kadrina vald		
6.
Tapa vald		

201
48
41
20
16
15

44
35
27
13
13
11

157
13
14
7
3
4

Milliseks kujunevad muudatused maakonna kõigi aegade
edetabelis ning meie parimate kohad, sellest juba järgmises
lehenumbris. Jätkame meie endiste nimekate kergejõustiklaste tutvustamist.
				
Rein Tops
NR
7
1
14
3
11
8
19
17
9
5
12
15
13
10
2
16
18
6
21
4
20

nimi
vanus
Henry Räppo			
16
Väsinud - Kert.Taniel, Kevin, Martin
Meelis Veilberg			
54
Keyto - Brita, Keyto, Frode
Taavi Luik			
17
Peeter-Erik Rummo		
16
Jaanus Undrest			
40
Tanel Tarlap			
35
Johhanna Räppo			
18
REH - Rasmus, Erko, Holden
Taivo Olesk			
29
Marek Ruotsalainen		
45
Patrik Ruotsalainen		
12
Oskar Hanko			
13
AKK - Alex, Roger, Margus
Geidi Kruusmann			
33
Kärt Praks			
24
Limberg - Madis, Aare, Kadri
Kalle Adrat			
44
Pantrid - Tõnu, Juhan, Reio
Sirle Aosaar			
53

kl
M
S
MV
S
M
P
MV
M
N
S
M
MV
P
P
S
N
N
S
MV
S
NV
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Põhjamaade meistrivõistlused maadluses
Norras, Bodøs
22.-24. mail toimusid Norras, Bodøs Põhjamaade meistrivõistlused maadluses. Eestit esindas
lausa 31 maadlejat. Mõõtu võtsid Norra, Taani, Rootsi, Soome, Leedu ja Eesti sportlased.
Kokku tõid eestlased Norrast koju 18 medalit, nende hulgas kaks kulda. Tamsalu vallast pärit
naismaadleja Liis Järvamägi saavutas kaalugrupis -58 kg hõbemedali, kaotades finaalmatšis
2014. aasta noorte olümpiavõitja Grace Jacob Bullenile Norrast.
Eesti delegatsioon saavutas seekord Põhjamaade meistrivõistluste oma viimaste aastate parima medalisaagi. Järgmisel aastal on samadel võistlustel võimalik Eesti maadlejatele kaasa
elada meie kodumaal.
Liis Järvamägi ja Anette Traks

SK Los Torose kümnevõistlus toimub 27.06 kell 9.00 Rakveres
Legendaarne SK Los Torose amatööride kümnevõistlus tuleb taas ja tänavune võistlus
on juba järjekorras 19.
Seekordne võistlus toimub laupäeval 27.06 algusega kell 9.00 Rakvere staadionil.
Võistlusteks registreerimine telefonil 5079075 või rainer@jalajalg.ee.
Senitoimunud 18’l võistlusel on starti tulnud 142 erinevat spordihuvilist ja tulemuse on neist kirja
saanud 133. Kolm osalejat on olnud stardis kõigil senitoimunud võistlustel.
Võistluste rekord kuulub Karel Eesmaale 5915 punktiga.

Tamsalu XIII Maitriatloni üldtabel, 17. mai 2015.a.
ujum   vahe
0:04:41 0:00:05		
0:04:36 0:00:00		
0:06:24 0:01:48		
0:05:21 0:00:45		
0:05:49 0:01:13		
0:05:28 0:00:52		
0:07:52 0:03:16		
0:07:28 0:02:52		
0:05:31 0:00:55		
0:07:00 0:02:24		
0:05:55 0:01:19		
0:06:46 0:02:10		
0:06:18 0:01:42		
0:05:41 0:01:05		
0:05:03 0:00:27		
0:07:13 0:02:37		
0:07:30 0:02:54		
0:08:07 0:03:31		
0:12:11 0:07:35		
0:06:26 0:01:50		
0:09:22 0:04:46		

m ratas
0:26:26
0:26:25
0:29:08
0:29:09
0:29:11
0:29:10
0:30:20
0:32:03
0:29:12
0:32:13
0:31:57
0:33:57
0:33:59
0:34:00
0:38:48
0:37:23
0:38:11
0:42:57
0:42:32
0:50:43
0:45:21

  ratas
0:26:21		
0:26:25		
0:27:20		
0:28:24		
0:27:58		
0:28:18		
0:27:04		
0:29:11		
0:28:17		
0:29:49		
0:30:38		
0:31:47		
0:32:17		
0:32:55		
0:38:21		
0:34:46		
0:35:17		
0:39:26		
0:34:57		
0:48:53		
0:40:35		

jooks
0:11:48		
0:12:19		
0:12:33		
0:13:35		
0:13:48		
0:14:00		
0:13:14		
0:13:17		
0:16:42		
0:14:00		
0:14:24		
0:13:51		
0:16:32		
0:16:34		
0:13:16		
0:15:55		
0:18:11		
0:16:58		
0:22:15		
0:17:03		
0:24:49		

m finiš
0:38:14		
0:38:44		
0:41:41		
0:42:44		
0:42:59		
0:43:10		
0:43:34		
0:45:20		
0:45:54		
0:46:13		
0:46:21		
0:47:48		
0:50:31		
0:50:34		
0:52:04		
0:53:18		
0:56:22		
0:59:55		
1:04:47		
1:07:46		
1:10:10		

r+j
0:38:09		
0:38:44		
0:39:53		
0:41:59		
0:41:46		
0:42:18		
0:40:18		
0:42:28		
0:44:59		
0:43:49		
0:45:02		
0:45:38		
0:48:49		
0:49:29		
0:51:37		
0:50:41		
0:53:28		
0:56:24		
0:57:12		
1:05:56		
1:05:24		

lõpp
     koht
0:42:50
1
0:43:20
1
0:46:17
1
0:47:20
2
0:47:35
2
0:47:46
1
0:48:10
2
0:49:56
3
0:50:30
1
0:50:49
3
0:50:57
4
0:52:24
3
0:55:07
2
0:55:10
3
0:56:40
4
0:57:54
2
1:00:58
3
1:04:31
5
1:09:23
4
1:12:22
6
1:14:46
1

Eesti taasiseseisvumispäeval 20. augustil toimub Eesti I jalgrattasõit „GRAN FONDO ESTONIA“ 2015
Trass: Tallinn-Tamsalu-Tartu = kokku 220 km. Start Tallinnas
kell 8.00, esimesed ratturid on Tamsalus kell 10.30. Tamsalus
vahepeatus ja toitlustamine.

Samuti on poole jalgrattasõidu (Medio Fondo) 110 km lõpetamine Tamsalus. Sõidupäeval on raudteel käigus erirongid
osalejate vedamiseks.

7DPVDOXYDOOD689(75,00,KRRDHJNHVWDE  SlHYD

.LUMXWDNRGXVVHGHOLOHQLPLMDNXXSlHY3DQHVHHWULPPLSRVWNDVWL
3lHYDVOlKHEDUYHVVHDLQXOWNVRVDOXVNRUG
7ULPPLNDVWLGHDVXNRKW
7DPVDOX  VXXVDUDGDGHO3LOPHMXXUHV PLQLWULPP SLNDWULPPLUDMDSRROHOWHHO 
3}GUDQJX 6llVH UDXGWHHOHV}LGXMXXUHV
3RUNXQL  NPMDNPUDMDKDUJQHPLVHNRKDV VWDUW9LSSHULWHHRWVDV
9DMDQJX 5RRVQDWHHULVWLOlKHGXVHVYDQDOUDXGWHHWDPPLO
$XWDVXVWDPLQH
7ULPPLMDLGNHVRQNlLQXGSlHYDMRRNVXOWULPPLUDMDOYlKHPDOWSlHYDO
DXWDVXVWDWDNVHPHGDOLJD
0LQLWULPPLWXEOLPDWDXWDVXVWDWDNVHXMXODSLOHWLJD
2VDOHMDWHYDKHONHVRQNlLQXG75,00LUDMDOYlKHPDOWNRUGDORRVLWDNVHYlOMD
VSRUGLKRRQHNRUUDSLOHWHLG

Tule ja naudi looduse võlusid ning
hoolitse oma tervise eest.

Et üritus hästi õnnestuks, on vaja appi vabatahtlikke. Tegevuseks ratturite suunamine Tamsalus, toitlustamisel abistamine
ja muud jõukohased tegevused. Vaja on kuni 20 abilist. Tule
ja anna oma panus koduvallas taasiseseisvumispäeva sportlikule tähistamisele. Registreerida saab minu telefoninumbril
5050992. Ürituse täpsem kajastamine kodulehel:
granfondoestonia.com.
				
Toomas Uudeberg
				
vallavanem

OÜ MARTEX KOPAD
0B

 KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
 VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
 PLANEERIMISTÖÖD
 TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
 VEOTEENUSKALLURIGA
 TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
 OHTLIKEPUUDELANGETUS
 KORVTÕSTUKIRENT
Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee
tel:56488916
HU

U

HU

U
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EESTI XV ESIVÕISTLUSED TÜNNISÕIDUS

Porkuni järve ääres Kaieallikal 11. juulil 2015.a. algusega kell 14. 00
JUHEND 2015
I VÕISTLUSTE EESMÄRK
1.1. Selgitada välja Eesti parimad tünnisõitjad.
1.2. Tutvustada Porkunit oma liikuvate saartega kui üht Põhja-Eesti kaunimat paika.
II ORGANISEERIMINE JA JUHTIMINE
2.1. Võistluste organiseerimist ja juhtimist teostab Tamsalu Spordikompleks koos vallavalitsusega.
2.2. Võistluste peakohtunik on Krista Lepik
III OSAVÕTJAD JA LÄBIVIIMISE KORD
3.1. Võistlustest võivad osa võtta kõik, kellel on võistluste päevaks vanust vähemalt 16 aastat.
3.2. Võistlused peetakse üksiksõidus ja võistkondlikult (paarissõidus).
3.3. Võistlustest lubatakse osa võtma üksiksõidus maksimaalselt 42 võistlejat ja paarissõidus
maksimaalselt 16 paari.
3.4. Paarissõidus võivad osaleda ka segapaarid.
3.5. Võistleja on kohustatud kandma võistluse ajal päästevesti. Päästevesti garanteerib
võistluste korraldaja.
3.6. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.
IV REGISTREERIMINE
4.1. Eelregistreerimine toimub kuni 10. juulini 2015.a. kella 12.00-ni telefonil 32 28 431 või
e-posti aadressil: tamsalu@tamsalu.ee.
4.2. Osavõtumaks eelregistreerides on 8 Eur- i osavõtja kohta ja see tuleb tasuda
võistluspaigas sularahas.
Igale osavõtumaksu tasunud võistlejale antakse võistlust reklaamiv särk ja pääse Paemuuseumi
õuel toimuvale kontserdile.
4.3. Kui eelnimetatud kuupäevaks ei ole maksimaalne lubatud arv võistlejaid registreerunud,
siis lubatakse täiendavalt registreeruda võistluspäeval kuni kell 13.45ni. Osalustasu samal
päeval registreerinutel 10 Eur-i.

Pangabuss

V LÄBIVIIMISE AEG, KOHT JA SÜSTEEM
5.1. Võistlused toimuvad 11. juulil 2015.a. algusega kell 14. 00 Porkuni järve ääres Kaieallikal.
5.2. Üksikarvestuses ja paarissõidus selgitatakse paremusjärjestus ajasõitude põhjal.
Eelsõidust ﬁnaali pääseb 3 parema ajaga sõitnud meest ja naist. Neljandast kuni kuuenda
kohani pääsevad sõitma paremuselt 4 – 6 ajaga sõitnud eelsõidu lõpetajad. Ülejäänud kohad
lähevad jagamisele aegade järgi.
Paarissõidus pääseb ﬁnaali kaks parema ajaga sõitnud paari ja kolmanda neljanda koha sõitu
pääsevad eelsõidus 3 – 4 ajaga lõpetanud sõitjad. Ülejäänud kohad lähevad jagamisele
aegade järgi.
Eesti – Soome maavõistlusel tünnide teatesõidus - algus 16.00
Eestit on õigus esindada 2015.a. tünnisõiduvõistluse paremusjärjestuse järgi.
Teatesõidus osaleb: 1 mees + 1 segapaar + 1 naine. Teatesõit algab tünnist ja vahetused
algavad sillalt tünni sisenemisega. Aitavad ainult oma võistkonna liikmed.
VI AUTASUSTAMINE - algus kell 16.45
6.1. Võistluste kolme paremat meest, naist ja paarissõitjat autasustatakse sepistatud medalitega.

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

II ja III kvartalis
16. ja 30. juunil
14. ja 28. juulil
4. ja 18. augustil
1. ja 15. septembril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

II ja III kvartalis
19. juunil
10. juulil
7. augustil
11. septembril
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.

VII VAIDLUSTE LAHENDAMINE
7.1. Võistlustega seoses tekkinud vaidlused lahendab võistluste peakohtunik ainuisikuliselt.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

VIII JUHENDIGA SÄTESTAMATA KÜSIMUSTE LAHENDAMINE
8.1. Käesoleva juhendiga sätestamata küsimused lahendab võistluste peakohtunik ainuisikuliselt.

SAEMATERJALI MÜÜK V-MAARJAS
Transpordi võimalus. Tel: 5150268

3. juuli 2015- Üle-eestiline jalgrattamatk
„Tahan sõita ohutult“ Tamsalu vallas.
Porkunis on peatus, kus kohaletulnud
saavad lasta kontrollida ratta ohutusvahendite
olemasolu ja korrektsust. Kellaajad täpsustuvad.

JÜRIPOJA LOOMAKLIINIK

16. august algusega kell 12.00 III TüriTamsalu jalgrattamatk mööda

kitsarööpmelist raudteetammi. Buss Tamsalust
stardipaika kell 10.00. Teel külastatakse Väätsa
jalgrattamuuseumi ja Esna teemaja.
Täpsem info kodulehel www.matkatee.ee

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

PDL± DXJXVWD

(VPDVSlHYDVWUHHGHQL 
/DXSlHYDOMDSKDSlHYDOVXOHWXG
8MXODVXOHWXGDYDWDNVHVHSWHPEULV
-lOJLUHNODDPLZZZWDPVDOXVSRUWHH
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Tamsalu valla eakad Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		 sünnipäevalapsed 		
augustikuus
juulikuus
Renata-Silvia Abel		
Jelena Altuhhova		
Helgi Palm			
Liidia Leppik		
Elsa Kallis			
Olga Lennuk		
Evald Tammerk		
Lembit Tiigimäe		
Benita Putku		
Hilje-Roleida Tambaur
Ants Veilberg		
Valter Leppik		
Einar Sakslad		
Ester Põldemaa		
Asta Kuusk			
Endel Aasma		
Anna Talts			
Eino Kleitz			
Alexander Bolshakov
Meri Kristmann		
Riina Stern			
Maret Väär			
Endel Heinsalu		
Ainu Karu			
Mare Komp			
Madle Krihvel		
Vello Vesk			
Boris Salu			
Dadaš Halilov		
Jüri Jaaniste			
Riho Kivila			
Jüri Kaseväli		
Valentina Deryabo		

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

Leida Kiiver			
Anette-Julie Pass		
Marie Vainsalu		
Vladimir Bõstrov		
Hilja Virve			
Eleonora Kure		
Leida Joonas		
Helju Soosaar		
Anna Uiboaed		
Feliks Aeltermann		
Maire Hunt			
Asta Gross			
Boriss Tarassov		
August Nõmmik		
Valentina Makarova
Ellen Villmann		
Harri Traks			
Malle Veepere		
Konstantin Grassmann
Kalju Tamm			
Valdu Alasoo		
Ilmar Bachmann		
Eino Sakur			
Evi Lait			
Reeda Kõrgmäe		
Alli Kroon			
Virve Saarmäe		
Leo Piirits			
Leo Roots			
Maie Laur			
Mare Röömer		
Ilme Kalev			
Imbi Aidla			
Milvi Uudeküll		

Õnne ja tervist!
Vastsündinud vallakodanik
LUNA VIKS			
ARMIN KIRSIPUU		
HENRY NURMSALU

28.05.2015
01.06.2015
25.04.2015

Õnnitleme vanemaid!

95
95
93
92
89
89
87
87
86
86
86
85
85
84
83
82
82
81
81
75
75
75
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
60
60

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

TEADE!
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PORKUNI JAANIPÄEV 22.06
Laval: Ansambel SWINGERS,Birgit, Tanja Mihhailova ja Mikk
Saar ning Eerich Krieger. Jaanimängud Toomas Lumi
Pilet eelmüügist
Lapsed kuni 7a. k.a TASUTA, 8-12a. k.a. ja pensionärid 8.täispilet 10.kohapeal 10.-/12,väravad avatakse 19.00 , programm algab 20.00
Kohtume Porkuni Jaanitulel!
VÕSU RANNAFESTIVAL 2015, 01.august
Otse Võsu rannas astuvad lavale; TERMINAATOR,
PÕHJA-TALLINN, TRAFFIC, BIRGIT, LIIS LEMSALU,
TRIIN NIITOJA & JOHN4
Peaesineja miljonite lemmik HADDAWAY
Rannas leidub tegevust nii suurtele kui väikestele.
väravad avatakse 12.00 , lisainfo Piletilevist või
Facebookist: sky management

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

14.06 kell 14.00
24.06 Surnuaiapüha kell 14.00
28.06 Jumalateenistus kell 14.00
12.07 ja 26.07 Jumalateenistus kell 14.00
09.08 ja 23.08 Jumalateenistus kell 14.00
Kirikus toimuvad jätkuvalt hommikupalvused E-L 8.00
Olete Oodatud kõik, kes tunnevad südamesoovi alustada päeva koos Jumalaga
Roosipärg E-L kella 18.00
Kes soovivad tulla leerikursusele ja ristimisele siis, võib registeerida:
tiit.lastik@mail.ee tel: 55966140
Võib tulla ka Koidu 12-11 ukse taha.
Samadel kontaktidel võib võtta ühendust muudel hingehoidlikel soovidel.
Näiteks kui on kirikliku matuse soov või mis tahes kirikliku talituse korral.
Võib võtta ka ühendust, kui on mingi mure, ärge kartke. Koos leiame
lahenduse. Tervitades Tiit Lastik

Tamsalu eakate klubi läheb ekskursioonile Keila-Joale,
Kõltsu mõisa ja külastame Laulasmaa kauneid paiku.
Ekskursioon toimub 14. juunil 2015.a.
On veel vabu kohti. Maksumus 29,80 mis sisaldab ka
sooja sööki kohvikus „Kahvel kahele“.
Soovist osaleda ekskursioonil teatada hiljemalt
10. juuniks 2015.a.
Maia Heinsoo`le telefonil 32 30707 või
Milvi Veebel`ile telefonil 32 28443.
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 27.07 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

VENDA KUUSK		
ALIK VATRALA 		
		
ELMAR KALJUSAAR
ASTA RUMASK 		
LEIDA KIIVER 		
INNA ORUPÕLD 		

17.07.1931-07.05.2015
06.04.2005-08.05.2015
04.07.1949-13.05.2015
22.01.1937-01.06.2015
16.08.1920-02.06.2015
16.10.1944-02.06.2015

Meie hulgast on lahkunud
tused on oodatud 27. juuliks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv
1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka vallamajas. Järgmine leht ilmub augusti teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

