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Vajangu raamatukogu juubelist
Õpetaja Sirje koos lastekapelliga alustas juubeli
ettevalmistusega juba sügisel, kuid koolivaheajal ja teise
veerandi algul tehti eraldi proove. See, kas lastekapell Lustpill
esineb, ei ole enam mingi küsimus, vaid see on traditsiooniks
saanud. Kuidas kava esitada, et see hinge jälje jätaks, selleks
peab harjutama, treenima, õppima.
Vajangu Põhikooli saali kokkutulnud külalised ei pidanud
pettuma. Kuulati Karolin Kulmu ettekannet “Kilde Vajangu
Raamatukogu ajaloost”, laulsid õpetaja Marve Lehtme
laululapsed ja solist Toomas Kiisla ja kuulati Sirje Luige
seatud sõnalis-muusikalist põimikut: “Legendid räägivad”.
Legende rääkisid ja 6-keelseid kandleid, vilepilli, kitarri ja
akordioni mängisid Kaupo Saarmann , Toomas ja Enelin
Kiisla, Anna- Liisa Kasekamp, Nele ja Keia Laht, Merike ja
Liis Järvamägi, Marie Pärna, Anet Kivirand. Külla oli
kutsutud keeleteadlane Eevi Ross, kes on üleskasvanud siit
kandist. Ta andis ülevaate raamatu tähtsusest oma elus ja
kuidas on raamat seotud tema tööga.
Kõige pidulikum hetk saabus siis, kui 27 aastat Vajangu
raamatukogus töötanud Leili Virks paluti tähelepanu keskpunkti.

Maitsvad tikuvõileivad valmistasid Vajangu kooli kokad Mare
Komp ja Sirje Pendla. Uhke juubelitort toodi Pihlaka kondiitritelt.
100 aastat on Vajangu kandis raamatuid laenutatud. Raamat on
ja jääb inimesega.
Lõpetuseks üks lugu raamatust. Laps hüüab: “Kuule raamat, tule
ruttu siia! Ma hoian sind oma pea juures, sest minu vanemad
tahavad, et ma targaks peaksin saama.”
Raamat kostab: “Sel viisil sina küll targaks ei saa.” Laps küsib
jälle: “Mispärast ei saa? Kas sa ei või siis mitte nõnda armuline
olla ja oma tarkust minu pea sisse saata?”
Raamat vastab: “Kes targaks tahab saada, see peab mind suure
hoolega lugema ja laisklemise üsna ära unustama. Paljalt pea
juurde panemine ei aita veel midagi, sest tarkus ei tule ilma
õppimata kellelegi pähe. Kõik need, kes vaeva kardavad ja
vallatust enam armastavad kui õppimist, jäävad rumalaks ja
peavad puudust kannatama.”
Jätkugu ka Vajangul palju lugejaid , kes targaks tahavad saada!
Külastage ka Vajangu Põhikooli kodulehte!

Kauneid soove, õnnitlusi, kingitusi, uhkeid lillekimpe
ja püsililli andsid üle Tamsalu Vallavalitsuse
vallavanem Toomas Uudeberg, sotsiaalosakonna
juhataja Annika Kapp, kohalike asutuste esindajad
Monika Molodost Võhmuta AS-st, Anne Roots Kuie
Ühistust, Elle Sikka sidest, Marju Merila ja Liidia
Lõo lasteaiast, Urmas Saarmann Vajangu Põhikoolist
, Karin Poom ja Aadu Uudmäe Tamsalu muuseumist,
Vajangu külarahvas ja raamatukogutöötajad LääneViru Keskraamatukogust, Tamsalust, Assamallast ja
Väike- Maarjast. Sampuseklaaside kõlinate ja
kandleduo helidega jätkus pidu raamatukogus.
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Tamsalu
Vallavalitsus
23.oktoober 2007
1. Otsustati jätta toimetulekutoetus oktoobri kuus
määramata viiele taotlejale, kes mõjuva põhjuseta ei
osalenud Tööturuameti poolt korraldatud iseseisvale
toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuses
ja õppeprotsessis.
2. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuseks oktoobrikuus väljamaksmisele kuuluv
summa.
30.oktoober
1. Määrati Tamsalu linnas kahele uuele tänavale nimi
järgmiselt:
1.1. tööstusala maa-alal detailplaneeringuga planeeritud
uuele, Tööstuse tänavaga ristuvale tänavale nimeks Tööstuse
põik;
1.2. Raudtee tänavat ja Tehnika tänavat ühendavale (Raudtee
13 ja Raudtee 17 vahelt algavale ja Tehnika 36 ja Tehnika
38 vahel lõppevale) uuele detailplaneeringuga kavandatud
tänavale nimeks Raudtee põik.
2. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu linnas
Toome 1B kinnistul asuva ohtlikuks muutunud ühe kasepuu
raiumiseks.
3. Kinnitati ettevõtlustoetuse eraldamine ühele taotluse
esitanud ettevõtjale.
4. Muudeti osaliselt Tamsalu linna Koidu tn 16 maaala
detailplaneeringu lähteseisukohti.
5. Anti alates 01.11.2007.a Tamsalu Kalor AS hallata
Vajangu küla alljärgnevad mitmekorterilised elamud:
Vajangu 2 (Nulu) - 12 korterit, Vajangu 7 (Roosa) - 12
korterit, Vajangu 26 (Sõstra) - 12 korterit, Vajangu 27
(Kadaka) - 12 korterit, Vajangu 28 (Lehise) - 12 korterit,
Vajangu 29 (Kuuse) - 12 korterit, Vajangu 30 (Piibe) - 12
korterit, Vajangu 40 (Männi) - 12 korterit, Vajangu 41
(Värvu) - 12 korterit.
Lubati alates 01.12.2007.a Tamsalu Kalor AS-il nimetatud
elamutes rakendada põhiüüri ja põhihooldustasu 4.60 kr/
m2 .
6. Eraldati sotsiaaltoetust seitsmeteistkümnele abivajajale
ja jäeti rahuldamata kolm avaldust..
7. Võeti peremehetu varana arvele järgmised korterid: 439/
27015 osa elamust nr. 8 Sääse alevikus, mis koosneb
korterist nr. 22, viimane teadaolev omanik Riina Vaikmaa;
613/26943 osa elamust nr. 12 Sääse alevikus, mis koosneb
korterist nr. 12, viimane teadaolev omanik Vladimir Juur;
298/26943 osa elamust nr. 12 Sääse alevikus, mis koosneb
korterist nr. 14, viimane teadaolev omanik Rimma
Leppasep; 611/26943 osa elamust nr. 12 Sääse alevikus,
mis koosneb korterist nr. 15, viimane teadaolev omanik Jaan
Leppasep; 472/26943 osa elamust nr. 12 Sääse alevikus,
mis koosneb korterist nr. 27, viimane teadaolev omanik Jaan
Leppasep; 438/26943 osa elamust nr. 12 Sääse alevikus,
mis koosneb korterist nr. 39, viimane teadaolev omanik
Meedi Talimets.
8. Otsustati sõlmida leping Motivatsioon OÜ-ga
reklaamipinna ostmiseks raamatus “Puhka Eestis”.
9. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Tamsalu
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jäätmejaamale asukohaga Raudtee tn 4, Tamsalu linnas.
10. Tunnistati Sääse elamute tänavavalgustuse täiendavate
tööde ja Sääse tänavavalgustuse haruliini tööde teostaja
leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks AS Lepna Elekter
pakkumine.
11. Tunnistati Tamsalu Spordihoone köögiruumis vajalike
täiendavate ventilatsioonitööde teostaja leidmiseks küsitud
pakkumistest parimaks OÜ PLANRAY pakkumine.
12. Tunnistati Tamsalu Spordihoonesse inventari
(köögimööbel, garderoobi lett) soetamiseks küsitud
pakkumistest parimaks ATS Tootmine OÜ pakkumine.
13. Tunnistati Tamsalu Spordihoonesse inventari (riidekapid)
soetamiseks küsitud pakkumistest parimaks Akko Wood OÜ
pakkumine.
14. Tunnistati Tamsalu Spordihoonesse inventari (24 lauda)
soetamiseks küsitud pakkumistest parimaks Jalax AS
pakkumine.
15. Nõustuti ehitusloa väljastamisega OÜ-le Nurkse Seafarm
vedelsõnnikuhoidla rekonstrueerimiseks Assamalla külas.
13.11.2007.a
1. Nõustuti Naistevälja külas vaba metsamaa erastamisega
Silvi Tanning‘ule.
2. Muudeti 18.10.2005.a korraldust nr 158 “Karujärve
kinnistu jagamine, katastriüksuse nime ja sihtotstarbe
määramine”.
3. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Põdrangu külas
Põdrangu Põllumajandusühistule kuuluvate hoonete juurde.
4. Kehtestati Tamsalu linna Sireli põik elamuala
detailplaneering.
5. Otsustati korrata Suusastaadioni ja –radade ning Tamsalu
EPT tankla maa-ala detailplaneeringu avalikku väljapanekut
ja avalikku arutelu.
6. Seati sundvaldus Tamsalu vallas kaheteistkümnel
kinnisasjal Gaasienergia AS kasuks maagaasi jaotustorustiku
kui tehnorajatise talumiseks.
7. Anti nõusolek eestkostetava arve kasutamiseks.
8. Eraldati sotsiaaltoetust kaheksale abivajajale ja jäeti
rahuldamata kaks avaldust.
9. Lõpetati ühe puudega isiku hooldamine seoses hooldatava
avaldusega.
10. Tunnistati Tamsalu Spordihoone ruumides vajalike
köögiseadmete soetamiseks küsitud pakkumistest parimaks
MBR Profiköögid pakkumine.
11. Tunnistati Tamsalu Spordihoonesse inventari (baarilett,
kassalett, köögikapid) soetamiseks küsitud pakkumistest
parimaks ATS Tootmine OÜ pakkumine.
12. Tunnistati Tamsalu Spordihoonesse inventari
(nõupidamise saali toolid) soetamiseks küsitud pakkumistest
parimaks OÜ KL Mööbel ja Disain pakkumine ning
(toitlustusruumi toolid) soetamiseks küsitud pakkumistest
parimaks PALAZZO sisustussalong OÜ pakkumine.
13. Tunnistati Sääse Hooldekodu laiendamiseks vajaliku
korteri Sääse 4-28 akende ja ukse vahetamise tööde teostaja
leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks OÜ Vajangu EE
pakkumine.
14. Algatati Tamsalu vallale kuuluvas ning Tamsalu
vallaasutuse, Tamsalu Spordikompleks valduses olevas
hoones (asukoht Tamsalu vald, Tamsalu linn, Tehnika tn. 2a)
toitlustusteenuse osutamiseks sobivate ruumide koos
köögiseadmete ja sisustusega kasutusele andmiseks
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eelläbirääkimistega pakkumine ja kinnitati eelläbirääkimistega pakkumise tingimused.
15. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Porkuni PÜ
rekonstrueeritud Porkuni piirkonna arenduskeskusele.
16. Arutati Tamsalu valla 2008.aasta eelarve eelnõud.
17. Arutati volikogu novembrikuu istungile pakutavat
päevakorda.
Elvi Astok, vallasekretär

Tamsalu
Vallavolikogu
24.oktoober 2007
1. Kinnitati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägi kasutamise kord.
2. Muudeti hooldekodusse paigutamist vajavate isikute
arvelevõtmise, hooldekodusse paigutamise ja sealt
väljaarvamise korda.
3. Muudeti Sääse hooldekodu hoolduskulude katmise korda.
4. Muudeti eluruumi alaliste kulude piirmäärasid
toimetulekutoetuse määramisel.
5. Kinnitati Tamsalu valla 2007.a. II lisaeelarve.
6. Tunnistati peremehetuteks ehitisteks Võhmetu külas Mihkli
talu (elamu, kuur, kelder) ja Kerguta külas Kursi-Kerguta tee
äärsel maa-alal paiknevad elamu, kaev ja käimla.
7. Otsustati taotleda maa andmist munitsipaalomandisse
Metskaevu külas asuva elamu juurde ja Paide mnt 11 hoonete
juurde.
8. Suunati avalikule väljapanekule Tamsalu valla
arengustrateegia 2025 “Töökas ja sportlik Tamsalu” ja
“Tamsalu valla arengukava aastateks 2008-2014” eelnõud.
*Kuulati vallavanema infot järgmistel teemadel:
· Riiklikult finatseeritavasse kohalike omavalitsuste
investeeringutoetusesse (KOIT-kava) pakutud Tamsalu
gümnaasiumi hoone ja territooriumi investeeringutest ning
Tamsalu valla omaosalusest
· Koidu 16 kinnistu hetkeseisust; omanikul on plaan rajada
sinna kauplus.
· Sääse aleviku maja nr 5 renoveerimisest; omanik on
alustanud töid elamu korrastamiseks.
· Spordihoone renoveerimistöödest ning spordihoone
kohvikusse toitlustaja leidmisest.
· Lääe-Viru veemajandusprojektist: hetkel on ikka veel
lõppotsus kohalike omavalitsuste
veerajatiste
finatseerimiseks tegemata.
· Vajangu raamatukogu saab 09.11.2007.a. 100-aastaseks;
· Tamsalu jäätmejaama avamine on planeeritud 14.11.2007.
*Kuulati Andrus Freienthali infot järgmistel teemadel:
· Jätkub Vajangu tee-ehitus; vallavalitsus on kohustatud
ehitajalt nõudma kõikide veel tegemata tööde tegemist,
ehitusvigade parandamist ning väga korrektse ehitusjärgse
heakorrastuse teostamist;
· 2007.a. suvel teostatud Tamsalu-Sääse ja Põdrangu teede
remondijärgselt on vaja teeäärsed maa-alad korrastada;
vallavalitsusel määrata konkreetne vastutav isik;
· Seoses 2007.a. novembri lõpus planeeritava i-COIN-i
töökoosolekuga Rootsis Svenljungas planeerida

eelarvevõimaluste piirides suuremaarvulise volikoguvalitsuse delegatsiooni lähetamise Svenljungasse;
· A.Freienthal märkis, et nii volikogu kui vallavalitsuse
liikmetel tuleb suhtuda väga tõsiselt töösoleva valla
arengukava eelnõusse ja teha õigeaegselt oma ettepanekud
ning märkused.
Ursula Saar

Tamsalu jäätmejaam
Tamsalu jäätmejaam tähendab teisisõnu eelsorteeritud
jäätmete vastuvõtupunkti. Jäätmejaam on avatud: K– R 12
– 18, L 10 – 14. Tamsalu valla elanikele on eelsorteeritud
jäätmete äraandmine tasuta. Info tel 527 8302 ja 520 3992.
Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu järgmisi jäätmeid.
Ohtlikke jäätmeid: kasutatud õlisid ja õlijäätmeid, sh
õlifiltreid ja –pakendeid; värvi-, liimi- ja lakijäätmeid,
nendega määrdunud töövahendeid ning pakendeid; lahusteid;
taimekaitse- ja putukatõrjevahendeid ning nende pakendeid;
vanu akusid ja akuvedelikke; kemikaale; kasutamata jäänud
või aegunud ravimeid ja farmaatsiatooteid,
elavhõbedakraadiklaase, päevavalguslampe (erikujulised,
kompaktsed), säästulampe, kõrg- ja madalrõhulahenduslampe, patareisid ja väikeakusid; tundmatuid
jäätmeid.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid: suuri
kodumasinaid (külmikud, telerid, elektripliidid), väikseid
kodumasinaid,
infotehnoloogiaja
telekommunikatsiooniseadmeid, valgustusseadmeid; elektrija elektrontööriistu (välja arvatud suured tööstuslikud
tööriistad); meditsiiniseadmeid; seire- ja valveseadmeid.
Segapakendit (pakend tuleb orgaanilisest- ja olmejäätmetest, tühjendada ja võimalusel loputada. Pakend tuleb
kokku suruda). Olmejäätmete toomine pakendikonteinerisse on keelatud! Pakendikonteinerisse: klaasist
pudeleid ja purke, plastpudeleid, tetrapakke, jogurtitopse,
võikarpe, alumiiniumpurke, õue- ja teeküünalde ümbriseid.
Vanapaberit ja -pappi puhast kuiva paberit: ajalehti,
ajakirju, reklaamimaterjale, töövihikuid, kaustikuid,
ümbrikke, kirjutus-, joonistus- ja paljunduspaberied; pappi,
kartongi ja pruuni paberit. Ka papp-pakendid peavad olema
kokkusurutud, et need konteineris võimalikult vähe ruumi
võtaksid.
Kogumispunkti ei või viia: märga ja määrdunud paberit,
kiletatud ja vahatatud paberit nagu kingituspakipabereid,
foolium- ja kopeerpabereid, ehituspabereid, tootepakendeid
nagu piimapakke võipabereid, kilet, vahtplasti, jäätise- ja
kommipabereid; märga ja määrdunud pappi, kiletatud pappi, muna-aluseid ja muid toiduainete pakendeid, kasutatud
pappnõusid ja papptopse.
Suuremõõtmelisi jäätmeid: mööblit. Vanu sõiduautorehve ainult puhtaid sõiduautorehve.
Ehitusjäätmeid eelsorteeritult: ainult puidust ehitus- ja
lammutusjäätmeid, klaasi.
Metallijäätmeid.
Kasuta võimalust muuta eest maksmine endale
soodsamaks. Hoia loodust ja koduümbrust!
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Muudatused Tamsalu
perearstide töökorralduses
Kuigi perearstide töökoormus on tõusnud, püüame arvestada inimeste soovide
ja erinevate vajadustega. Patsientide
paremaks teenindamiseks ja meedikute
töö ladusamaks korralduseks soovime
teavitada Tamsalu elanikke, millised on
muutused perearstide töökorralduses
Paratamatu on see, et arsti töös ei ole
võimalik kõike ette näha ja palume mõistvalt suhtuda, kui ei õnnestu vastuvõtuaegadest täpselt kinni pidada Arsti töö
hulka ei kuulu mitte ainult patsientide
vastuvõtt, vaid samuti koduvisiidid,
erineva meditsiinilise dokumentatsiooni
koostamine, asjaajamisega seotud
kirjavahetus ja muu administratiivne töö
ning täiendusseminaridest osavõtmine.
Kordusretseptide väljastamine
Kordusretseptid prindib välja arvutist
registratuuritöötaja või pereõde. Kõik
retseptid peab kontrollima ja allkirjastama perearst, kes vastutab retsepti õigsuse eest. Et rahule jääksid nii vastuvõtul
viibivad inimesed, kui need, kes vajavad
retseptide pikendamist, oleme välja
töötanud retseptide väljastamise korra.
Arvestades erinevaid võimalusi arstiga
ühendust saada, on järgmised variandid
retseptide pikendamiseks:
1. Inimene helistab registratuuri võib
tuleb ise kohale. Veidi aega võtab arvutist kindlustuse kehtivuse kontrollimine.
Seejärel inimene teatab, mis ravimit ta
soovib. Kui teatatud on enne kella 12, siis
saab kontrollitud ja allkirjastatud retsepti
kätte registratuurist peale kella 14 samal
tööpäeval.
2. Kui inimene helistab peale kella 12,
saab ta retsepti registratuurist järgmise
tööpäeva alguses.
3. Kui inimene ei saa tagasi tulla ja soovib retsepti oodata, tuleb tal arvestada

ajakuluga, kuni retsept kontrollitakse ja
arsti poolt allkirjastatakse. Ooteaeg võib
kujuneda pikaks, kui registraatori ja
pereõdede töökoormus on suur.
Patsientide parema teenindamise huvides
soovime ,et vastuvõtul saaks arst
põhjalikult süveneda ja tegeleda ühe
patsiendi probleemiga, et teda ei segaks
telefonikõned ja retseptide allkirjastamine. Vigaste retseptide väljakirjutamise
eest ähvardab asutust rahaline nõue.
Viivituste vältimiseks soovitame inimestel oma retseptisoovidest varem teatada
telefoni teel ja siis valmistame retseptid
korrektselt soovitud ajaks, näiteks
järgmisel tööpäeval kella kaheks.
Eeldame, et iga patsient jälgib oma ravimite varu. Ja uuendab retsepte aegsasti,
siis ei teki ravimite tarvitamises pause ja
perearstide töö kulgeb ladusamalt.
Telefonikontakt perearstiga
Telefoniga on arstiga võimalik ühendust
saada igal tööpäeval kindlal ajal, 1-1,5
tunni jooksul. Muul ajal vastab telefonile pereõde või registraator, kellelt saab
soovitud informatsiooni meie töö kohta,
samuti meditsiinialast nõu. Ka see
ümberkorraldus on sisse viidud patsiendi huvides, et perearst saaks segamatult
tegeleda vastuvõtul oleva patsiendiga.
Perearstide telefonikontakti ajad ühendatakse registratuuritelefonilt 325 0950.
Ruth Liivak E 8.30-9 ja 13-14 T 12-13,
K 8.30-9 ja 13-14, N 12-13, R 8.30-9 ja
13-14.
Anne-Ly Normann E 12-13, T 17-18, K
12-13, N 16-17, R 12-13.
Helle Pärna E 12-13, T12-13, K12-13, N
12-13, R 12-13.
Kõrge haigestumise perioodil on perearst
vastuvõtuga väga hõivatud. Iga inimene
kohtub kõigepealt registratuuritöötajaga.

Toimub detsembrikuus
30.11. kl 19 Alustab tööd seltskonnatantsudering, juhendaja Kaire Kaljuvee
02.12. kl 16.30 I advent. Küünalde
süütamine kuusel. Saame kokku postkontori juures.
02.12. kl 15 kirikukontsert lauluklassilt
Tamsalu kirikus.
04.12. kl 19 Väljasõit “Ugalasse” etendusele “Marilyn”. Pilet 156 kr.

11.12. kl 11-13 uute riiete müük. Müüb
Aino Allika
14.12. kl 11-16 banketisaal üüritud.
Stokker
20.12. kl 15 laste jõulupidu. E-Betoonelement
21.12. kl 19 taidlejate jõulukontsert.
22.12. kl 9-16 jõululaat ja käsitöö müük
23.12. kl 15 koduste laste jõulupidu.

Kui ta oma muret või soovi selgitab, saab
ta nõu ja informatsiooni, kas temaga
tegeleb edasi pereõde või vajab ta arsti
vastuvõtuaega. Paljud probleemid leiavad
lahenduse juba registratuuris . Meie õed
on kogenud ja usaldusväärsed. Pereõe
vastuvõtule on reeglina võimalik pääseda
samal päeval ja siis otsustab õde, kas on
vajalik
kiireloomuline
arsti
konsultatsioon. Pereõdede vastuvõtule
võib pöörduda ägeda haiguse korral, kaitsesüstimisteks, sidumisteks ja meditsiinilisteks
protseduurideks
ning
tervisealaseks nõustamiseks.
Koduvisiidi vajaduse otsustab samuti
pereõde või perearst. Võimaluse korral
palume leida transport ja siiski arsti
vastuvõtule tulla, sest kohapeal on
võimalik patsiendile paremat abi osutada.
Kui inimene haigestub ägedalt, kuid tal
pole vastuvõtuaega registreeritud, palume tulla kohale vastuvõtu alguses, siis on
pereõel või arstil võimalik temaga
tegeleda. Ootamine sel juhul on paratamatu.
Pereõdede vastuvõtuajad:
Riina Kesküll: T 11-13, K 8-9, N 12-13
ja 14-15, R 8-9.
Anne Õunapuu: E 8-9, T12-14, K 8-9; N
12-13, R 8-9.
Raili Tüli: E13-14; T 10-11, K12.30-14,
N12-14, R13-14.
Ippe Siispool: E12-14, T 13-15, K 12-14,
N 16-18, R12-14.
Ene Kiisla, Vajangu tervisepunkt: E 8-12,
T 8-12, K 8-12, N 14-18, R 8-12.
Meie tööd puudutavat informatsiooni
saab küsida telefonil 32 50950 ja saata
oma küsimused e-kirjaga. Tamsalu
Perearstid OÜ e-posti aadress on: perearstid @tamsalutk.ee
Ootame kõigilt meie külastajatelt mõistvat suhtumist ja koostöösoovi. Küsimuste
ja ettepanekutega töökorralduse
parandamiseks võite pöörduda perearstide poole telefoni või e-kirja teel.
perearstide nimel Helle Pärna
25.12. kl 19 Jõulupidu. Tantsuks ans. “An
Matino”
27.12. kl 11-15 doonoripäev. Ootame
kõiki doonoreid.
Lisaks 01.01. kl 00.30 aastavahetuse trall
kultuurimajas, DJ Zwilling
Detsembrikuus kultuurimaja tantsusaalis
Norra näitus “Meie Põhjala”
Info Tiia Uudeberg 5647 0855,
3230 968.
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Mis värvi on armastus?
Armastusest ei pääse keegi, isegi koolis.
Ta lihtsalt seisab koolimaja uksel ega
kavatsegi sealt kuhugi minna. (Ära arva,
et seal peab vahti ainult õpetaja, kes
kontrollib vahetusjalatseid!) Armastus on
uksel risti-põiki ees ja saab kätte kõik,
kaasa arvatud hilinejad, direktori ja
sööklatädid ...Usu mind, armastust
otsivad kõik. See reegel kehtib isegi siis,
kui kool on läbi – sest mida muud kui
ARMASTUST ajavad oma elus taga
üliõpilsed ja arstid, kantslerid ja
poemüüjad, presidendid ja vanavanemad? Isegi punase nina ja imeliku
seljakotiga naabrionu võib enese ümbert
ja enese seest leida päris vägevaid
armastusekamakaid ... Sa pole ju näinud,
mis tema raskes luitunud seljakotis peidus
on! Äkki ta kannab iga päev kaasas nii
umbes viitteist kilogrammi armastust...
See oli katkend raamatust “Kust tulevad
vastused?”
Armastusest ei pea rääkima ega
kirjutama, tema peale ei pea näpuga
näitama – kui ta on kohal, saab inimene
sellest niigi aru. Seda on TUNDA. Ja
sellegipoolest on maailmas olemas
miljoneid, võib-olla isegi triljoneid
SÕNU armastusest. Neid SÕNU võib
kirjutada või öelda.
Armastus tabab sind nagu maavärin
– kripeldus, mis algab pealaelt, läheb
mööda selgroogu alla ja täidab su keha
meeldiva tundmusega.
Armastus liidab pere ühte ja teeb
korterist ja majast tõelise kodu.
Lugu ühest teisest raamatust,
Oskar Lutsu “Kevadest”, kus Toots
Teele polkat tantsima tirib.
... ja pea nägid kõik koosolijad oma
imestuseks, kuidas Toots salaliku
muigamisega tüdrukute poole sammus,
Teele ees kentsaka kummarduse tegi ja
teda tantsima “palus”. Siis vaatas ta poiste
poole tagasi ja hõikas Imelikule valju
häälega:
“Lase nüüd üks polka, ma lähen Tali
pruudiga tantsima!”
Kõik hakkasid suure häälega naerma.
... Tüdruk läks häbi pärast
tulipunaseks, pomises Tootsile paar
ähvardussõna ja püüdis teiste selja taha
varju pugeda; aga enne kui see jõudis
sündida, rabas Toots tema käest kinni ja
kiskus teda üldise naerulagina all pingist
välja kooliõpetaja kantsli poole ...
Juba keerles Toots Teelega metsikus

ringis, kusjuures ta Teelet rohkem järele
lohistas, kui see ise tantsis...
Millised võisid olla Teele tunded
sellises olukorras?
Kiusamine on suhtlemisviis. Kiusaja
mina-pilti iseloomustab alateadlik
tõdemus enese väärtusetusest ja hirm
ümbritseva maailma ees, hirm selle ees,
et teised selle ära tunnevad. Kiusajal
puudub usalduskogemus või on see
kaootiline. Seega ei suuda ta eristada,
millise inimesega suheldes ta võib olla
avali – kartmata, et seda ründamiseks ja
alandamiseks ära kasutatakse.
Tema toimetulekuviisiks on
meelejärele olemine neile, kellest sõltub,
kindlustades nii endale turvalisuse.
Miks võib vahel armastus teha ka
haiget?
Statistika räägib, et 27% kooseludest
on harmooniline pereelu, 12% on väga
teravad konfliktid, üle-jäänud on enamvähem, kus otsest vägivaldset käitumist
suudetakse vältida.
Keskmine Euroopa abielu kestab
ainult neli aastat, ligi 80% lahutanuist
abiellub peatselt uuesti. Sageli abiellub
mees uuesti noorema naisega ja naine
vanema mehega.
Armastusabielu on haruldane. Ometi
unistavad paljud neiud printsist, printsid
aga ema tüüpi naisest, kes päästaks
näljast, sokipesust ja üksildusest ning
andestaks kõik eksimused armurindel.
Kannatusabielu üsna tavaline vorm
on fanaatiline abielu ehk uskumine
imedesse, kui neiu, abielludes joodiku või
äsja vanglast vabanenuga, loodab temast
inimest teha. Imed on ja jäävadki paraku
imedeks ning nende täitumine on nagu
miljonivõit loteriis.
Kolmandik elab jageledes. Meelega
püütakse leida vastastikuseid süüdistusi
ja nende tagajärgi nautida.
Samas kuuluvad konfliktid abielu
argipäeva juurde, tuleb leida aega
teineteise kuulamiseks ning eksimustest
püütakse õppida.
Oma töös ma ei ole kohtunud
vägivaldsete inimestega, vaid inimestega,
kes on kasutanud vägivalda.
Tehkem vahet patustaja ja patu vahel!
Vägivalda võivad kasutada nii mehed kui
ka naised, nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Igast kümnest ohvrist on üks mees- ja
üheksa naissoost.

Naistevastane vägivald on kogu
maailmas laialdaselt levinud. Põhjused
peituvad traditsioonides.
Soome vanasõna paneb paika naise koha
maailmas: “Naise koht on rusika ja pliidi
vahel”. Eesti vanasõna õpetab naisele,
kuidas kalli kaasa vägivalda suhtuda:
“Mehe rusikas on magusam kui
meelusikas”. Vene vanasõna annab
lõpliku kinnituse: “Kui peksab,
tähendab, armastab”.
Nii Vana-Venemaal kui vanal heal
Inglismaal oli abielunaise peksmine
lausa perekonnaõigusesse sisse kirjutatud. Keskaegsel Inglismaal rippus igas
korralikus majapidamises seinal koera
suukorvi meenutav riistapuu, mis oli
varustatud terava ogaga “teravkeelse”
lobiseja ohjeldamiseks. Mees, kelle
arvates tema naine liiga palju suud
pruukis, läks kohtuniku juurde. Kohtunik
väljastas abielumehe kaebuse peale
orderi, mis andis viimasele õiguse oma
naist suukorvi abil vaikima sundida.
Mehed saavadki
maailma
asjadest aru teisiti kui naised. Seda
kinnitab ka tuntud inglise lastelaul
“Millest küll tehtud on väikesed
poisid?”: Millest küll tehtud on väikesed
poisid? Millest küll tehtud on väikesed
poisid? Tiigrist ja konnast ja kutsika
hännast, Vaat, millest tehtud on väikesed
poisid.
Millest küll tehtud on väikesed tüdrukud?
Millest küll tehtud on väikesed tüdrukud?
Suhkrust ja jahust ja maasikavahust,
vaat, millest tehtud on väikesed
tüdrukud.
Emadele ma soovin, et nad ikka
jaksaksid ja oskaksid oma lastest rõõmu
tunda. Lastele soovin, et neil oleks koht,
kuhu alati võiks minna, ka siis kui kõik
päris pahasti on. Soovin, et selleks
kohaks oleks kodu.
Koduuks ei tohiks jääda ühegi lapse
ees suletuks. Ma ei tõttaks kellegi pihta
kive loopima. Teise inimese sisse ei
küüni enamasti nägema. Olen koolipsühholoogina kokku puutunud ka
perekondadega, kus ema-isa mõnikord
päevadeks ennast pittu unustavad. Ja
ikkagi on nad laste jaoks nende vanemad, kõige tähtsamad.
Lapsed annavad oma vanematele
kõik andeks. Inimeste elu on väga
keeruline.
Elle Reinike
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Oli ja on Oskar Uudeküll
Novembrikuu 14. päeval jõudis oma eluteel finisisse 1909.a. 15.veebruaril.
eluteele startinud Oskar Uudeküll.
Sajale lähenenud eluaastata arv (98)
on aukartust äratav, olulisem on siiski see,
et kõik need aastad on töökad ja võitlevalt sisukad. Neisse on mahtunud õpingud, sporditegemine, mitmesugune töö ja
mõningatel eluperioodidel ka pidev
võitlus ellujäämise ja olemasolu eest.
Oskari elukreedoks oli: tuleb teha niipalju kui suudad ja natuke rohkemgi. See
on nõudlik, mehisust ja kindlat tahet
nõudev eesmärk, mille poole ta pidevalt
püüdles.
Oskar Uudeküll sündis Uudekülas
Lillemetsa talus. 7-aastaselt tuli karjasepõlve pidama hakata, 13-selt hoida
täismehena adrakurgi. Kooliteed alustas
Tamsalu algkoolis, jätkas seda Rakvere
ühisgümnaasiumis ja peale seda lõpetas
Eest sõjakooli reservohvitserina.
Gümnaasiumipäevil algas sihipärane
suunatud tegevus nii praktilise kui
organisatoorse sporditööga. Tihedalt on
Oskar Uudekülli elu ja tegevus olnud
seotud Ülemaalise Eesti Noorte
Ühendusega (ÜENÜ). Ühendus loodi
1919.a ja selle read täienesid kiiresti.
Oskari otsene kokkupuude selle
organisatsiooniga sai alguse 1932.a, mil
ta astus ÜENÜ Porkuni osakonna liikmeks. 1934.a. moodustati tema algatusel
ka ÜENÜ osakond Tamsalus Tamsalu
raamatus on selle kohta kirjutatud:
„Osakonna esimene juht Oskar Uudeküll
– aktiivne seltsielu edendaja,
spordientusiast – pani noored võimlema,

kergejõustikku ja sportmänge harrastama,
rahvatantsu tantsima. Tema innukas
tegevus ja tihe kontakt keskorganitega
soodustas igati edukat tegevust ja
laialdast tuntust. Tamsalu osakond
kujunes Järvamaal tehtava noorsootöö
juhiks. Osaleti Järvamaa I ja II
suvemängude ja ülemaalise Porkuni
killamängude korraldamisel. Tamsalu
edukalt kulgenud ÜENÜ häälekandja
„Eesti Noorus” tellimiskampaania eest
võideti rändauhind – Hermann Halliste
pirnipuust skulptuur „Mõte”, mis 1937.a.
anti jäädavalt Tamsalu osakonnale.
Skulptuur tervitab ka tänasel päeval kõiki
kirjandusesõpru meie postkontori riiulilt.
Oskar Uudeküll algatas ka ühingu ajakirja
„Ühismõtted” väljaandmise 1935.a. Seda
ilmus kuus numbrit ja nendega saab
tutvuda
Tamsalu
muuseumis.
„Ühismõtetes” nähti võistlejat isegi
vabariiklikule ajakirjale „Eesti Noorus”,
mille toimetajaks Oskarit kutsuti, kuid ta
jäi truuks Tamsalule ja oma ajakirjale.
1940.a. saabunud võõrvõim lõpetas aga
igasuguse sellealase tegevuse. Alanud
sõjas sattus Oskar Uudeküll saksa
abiteenistuse õppekompanii ülemaks
leitnandi aukraadis. Võimu vahetumisel
arreteeriti venelaste poolt, kuid määrati
peagi tema võimeid arvestades
vastmoodustatud
ehituspataljoni
spordijuhiks, samuti leitnandi aukraadis.
Seda ametit ei jätkunud kauaks, 1946.a
veebruaris
saadeti
ta
„ümberkasvatamisele” Venemaale.
Karistuseks määrati kümme aastat
vangilaagrit. Algas Oskar Uudekülli elu

tumedam periood. Ta sattus alguses
Kemerovo metsalaagrisse ja hiljem
D˛ezkasgani vasekaevandusse. Vangipõlve pidas Oskar Uudeküll vastu tänu oma
sportlikule visadusele, see visadus
innustas ka saatusekaaslasi vastu pidama.
Vangilaagri meeleolu väljendab luuletus
tema luulekogust “Kõdunev hõbe”
(D˛e˛kaskanis, 1953.a): Lihaste jõud on
jooksnud mul kivisse, / väärtuste
puuduses ängistund meeled…/
Hommikul astun tuimana rivisse, / troostitult säravad päikesekeeled./ Ise ma suur
ja tugev veel mõtetes, / igatsen abi nüüd
teistelt kui pime. / Kaugele tormaksin ära
siit rutates, / jõuaksin koju – kui üllatav
ime!/ Põdemas aastaid ma lootuse-tõbe,
/ arstidki võimetud ristima viga./
Juustesse koguneb kõdunev hõbe, /
kiiresti kaugenev nooruseiga./
Kodumaale tagasi jõudis Oskar
Uudeküll 1957.a. 1958.a. asus ta tööle
Juuru Keskkooli, kus lühikese ajaga viis
koolis toimuva sporditöö üleliidulise
tunnustuseni. 1963.a. määrati ta Rapla
rajooni spordikomitee esimeheks, kus
töötas kuni 1981.aastani. Peale seda
jätkus töö muidugi jätkus –
spordiveteranide koondis vajas juhti.
2002.a. sundis Juurusse ehitatud kodu
hävitanud kahjutuli ta sealt mailt lahkuma. Elutee jätkus lapsepõlvemaal
Tamsalus. Oma 95.a. sünnipäeval lausus
juubilar, et temale on pikk elutee antud
tänu karskusele ja spordile.
Väljakujunenud elustiili hoidmiseks
olid kindlad reeglid. Olgu need siingi ära
toodud: ära kasuta sõidukit, kui saab jala
käia ja käi rohkem kui vaja; maga vähem
kui on und; söö vähem, kui on isu.
Karin Poom

Tamsalu valda jõudis uudne traadita internet
Elion pakub Tamsalu vallas uudset traadita
Interneti teenust WiMax, mis on
raadiolainete teel edastatav Interneti
püsiühendus. WiMax on heaks
lahenduseks seal, kuhu kaabliga internet
ei ulatu. Liitudes Elioni traadita Internetiga
enne novembri lõppu, on kuutasu aasta
lõpuni poole hinnaga.
Tamsalu vallas levib Elioni traadita
internet Sääse alevikus ning Koiduküla,
Koplitaguse, Kullenga, Vadiküla, Vistla,
Võhmetu külas.
Taustainfo
Kui koju ei saa luua kaabliga
püsiühendust, on heaks alternatiiviks
traadita Internet. Elioni poolt pakutava
WiMax traadita Interneti oluline eelis on

püsivalt hea ühenduskiirus. Kui teistel
teenusepakkujatel langeb ühenduskiirus
täiendavate klientide lisandumisel, siis
Elioni poolt pakutavat teenust see ei
mõjuta ning ühendus on alati sama
kvaliteetne. Elioni traadita interneti
kiireim allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/
s ning see võimaldab hõlpsasti vahetada
e-kirju, dokumente alla laadida, külastada
ka keerukamaid kodulehti, internetist
videoid vaadata ja palju muud.
WiMax tehnoloogial põhinev traadita
internet levib üldjuhul 15 km raadiuses
tugijaamast. Oluline on, et kliendi kodust
oleks tugijaama saateantenn näha, kuna
kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid
takistavad ka raadiolainete levi. Enne

traadita interneti paigaldamist teeb Elion
kliendi juures levimõõtmise ning kui levi
on piisavalt tugev, paigaldatakse kliendile
vastuvõtuseade. Siiski tasub valmis olla
ka selleks, et levi parandamiseks tuleb teha
lisakulutusi täiendava katusemasti
paigaldamiseks.
Traadita interneti paigaldustasu on 990
krooni. Vajaliku vastuvõtuseadme saab
Elionilt rentida 150-kroonise kuutasuga.
Traadita interneti kuutasud ning alla- ja
üleslaadimiskiirused on järgmised: 256/
128 kb/s - 295 kr; aasta lõpuni 147,50 kr.
512/128 kb/s - 395 kr; aasta lõpuni 197,45
kr. 1 Mb/s/ 256 kbit/s - 495 kr; aasta lõpuni
247,50 kr.
Karin Kahre, Elioni meediasuhete juht
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Tamsalu Krõlli lasteaial oli sünnipäev!
…Tordipäev,
morsipäev,
sünnipäev on musipäev… (Andra
Vaguri, Aira Eding)
Oma lasteaia sünnipäevalaulu
laulsid 9. novembril nii suured kui
väikesed. Uskumatu, kuid tõsi on,
et Tamsalu Lasteaial Krõll täitus 25
aastat. Tänu värskelt renoveeritud
majale ja ikka veel nooruslikule ja
teotahtelisele personalile ei
usukski, et siin nii kaua on
tegutsetud. Aga kroonika kinnitab,
et 5. novembril 1982.a toimus
pidulik lindi läbilõikamine
tolleaegse Tamsalu EPT juhataja
Sergei Kurotskini poolt, sest oli ju
lasteaed algselt ehitatud eelkõige
oma ettevõtte töötajate lastele ja
vana lasteaiahoone oli selgelt
kitsaks jäänud. Aastate jooksul on meie
lasteaiast kooliteele saadetud pea 600
last. Praegu oleme valla suurim
lasteaed 112 lapse ja 28 töötajaga.
Rõõm on, et kollektiivis on töötajaid,

kes on lasteaiamurede ja -rõõmudega
seotud kõik need 25 aastat: kokk Aili
Avloi, õpetajad Aira Eding, Anneli
Hiiemaa, Leili Kanarbik, Maret Kivi,
Kaiu Põldmaa ja Eha Ringinen.
Sünnipäev on tore, eriti kui seda
tähistada tervelt nädal aega, nii nagu
tegime meie. Esmaspäeval kõlas laste
laul üle maa ja mere, et kuulutada
kõigile – meil on sünnipäev!
Võimlemissaali olime üles pannud

näituse kodudest toodud vanadest
mänguasjadest: nukud, autod, pehmed
karud – koerad, konstruktorid, oli
piuksuvaid ja üleskeeratavaid loomi,

mõni lelu lausa üle 50 aasta vana. Suur
aitäh
lapsevanematele
ja
lasteaiatöötajatele, tänu kellele see
näitus teoks sai! Teisipäeval elasime
kaasa näitleja Heino Seljamaa
kohverteatrietendusele ,,Okasroosike”.
Kolmapäeva hommikul maiustasid
sünnipäevatordiga beebikooli kodused
mudilased koos emmedega ja õpetaja
Andraga. Õhtul aga oli meie saal nii
puupüsti rahvast täis, et rohkem poleks

lihtsalt mahtunud. Meie tublid
lapsevanemad muusikaõpetaja Andra
juhendamisel esitasid muusikalise
etenduse ,,Punamütsike”. Usume, et
näitetrupp sai sama suure elamuse
näideldes, kui meie – vaatajad! Aitäh
tegijatele! Pärast etendust ootasid
rühmades emade toodud kookidega
peolauad. Neljapäeval nõudsid
sissesaamist mardid, kes kurtsid, et
küüned külmetavad ja varbad valutavad
ning ajasid muidu laulujoru. Reede
hommikul
ootasime
külla
vallavanemat, haridusasutuste juhte,
asutuste esindajad – sponsoreid,
hoolekogu liikmeid, et tänada kõiki
meeldiva koostöö, mõistmise ja abi eest
väikese kontserdi ja sünnipäevatordiga.
Lasteaia kokad olid ka igale rühmale
Krõlli tordi valmistanud. Siinjuures
suur tänu ka AS Hallikule! Reede
õhtupoolikul säras lasteaed taas
täistuledes, et pidutseda koos pikka
aega töötanud endiste kolleegidega,
keda oli üle Eesti kohale saabunud
tõesti palju. Ikka ja jälle oli kuulda:
,,Kas mäletad...” või naerdi laste ütlusi
läbi aegade või meenutati hoopis,
kuidas vanasti kontrollid mööda maja
käisid.
Lasteaiapere tänab südamest ilusa
ja meeldejääva sünnipäevanädala ning
toredate ja maitsvate kingituste eest!
Viiu Uudam,
Tamsalu Lasteaia Krõll juhataja
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Kirjandusõhtu Harry Potterist
Juba kümme aastat hullutab maailma paljust muustki rääkis Eevi Geidik ja saa hea olla. Kerttu jutustustest
kirjandusavalikkust Harry Potteri esitas peast osa inglisekeelsest innustustatuna asus Eevi lugema ja
nimeline võlurpoisike, kellest on saanud „Sõõlamiskübara laulust”. Samad leidis, et teose kuulsus on siiski teenitud.
teismeliste iidol ja lemmikkangelane. J. salmid eesti keeles luges Rakvere Kirjandusõhtul rääkis Kerttu „Fööniks
K. Rowlingi seitsmeosaline suurromaan Kutsekeskkooli õpilane Liilia Karpova. ordust”. Käes on viies kooliaasta.
on segu muinasloost, ulmekirjandusest, Gerda Tarkusepa ja Getriin Tarkusepa
Rühm agaramaid õpilasi eesotsas
kriminaalromaanist, õudusjutust. esituses kuulsime kahte katkendit Harryga valmistub paljude surmaSellesse raamatusarja saab suhtuda nii- „Tarkade kivist”.
vaenlase lord Voldemorti vastaseks
ja naapidi, kuid eitada ei saa kirjaniku Järgmises osas toob teine kooliaasta võitluseks. Kerttu loetud katkend
lennukat ja lõpmatuna tunduvat Harrile uusi katsumusi ja õudusi. kõneles oraakli ettekuulutusest.
fantaasiarikkust.Natuke kurb on tõdeda, Nendest kannatustest jutustas Maria Kaht viimast raamatut tutvustas Eevi
et teatav osa tegevusest taandub Olonen ja luges endavalitud katkendi. Geidik. Kuuenda osa pealkirjaks on küll
ühisnimetajale, milleks on vägivaldsus Maria õpib Väike-Maarja Güm- „Segavereline Prints”, aga printsi
ja ülekohus. Kahtlemata ei ole naasiumis.
saladus veel ei lahene. Küll selgub
Rowlingu eesmärgiks
osaliselt varikätkide saladus,
olnud
selle
Voldemorti hinge lõhestamise
p r op a g e e r i m i n e , k u i d
lugu.
vägivallast kirjutamine on
Viimases osas jõuab kätte
võimaldanud kirjanikul
ohvriterohke lahing Sigatüüka
saavutada suurt edu ja
koolis, mis teeb lõpu kõige
suurt menu.
hirmsamale vaenlasele ja
Potteri raamatute edukus
tema Surmasööjatele.
kogu maailmas on teinud
Birgit Aas, Kerttu Geidik ja
Joanne
Kathleen
Kätlin Talur käivad juba teist
Rowlingust rikkaima naise
aastat Rakveres Esteetika- ja
Suurbritannias. 2005.
Tantsukoolis. Et õpitu ei
aastal hinnati tema
ununeks, tantsisd nad ka suvel
varandust ühele miljardile
kodus olles. Kohalikele
dollarile (13 miljardit Potteri teemal võtsid sõna vasakult Diana Olonen, Kätlin Talur, noorematele tantsuhuvilistele
Eevi Geidik, Kerttu Geidik, Maria Olonen, Getriin Tarkusep, Liilia
krooni).
tegid tüdrukud
Karpova ja Gerda Tarkusep.
5. november oli meie
ise liikumisseadeid ja
raamatukaubanduses ja
õpetasid
ka
selgeks.
kogu Eesti kirjanduselus väga tähtis Kätlin Taluri ülesandeks oli jäänud Kirjandusõhtutel on tantsurühma
päev – raamatulettidele jõudis Harry Potteri kolmanda raamatu tutvustamine esinemine alati oodatud, eriti hästi
Potter seitsmes osa. Inglisekeelne ja katkendi esitamine. Teatavasti on see võtakse vastu temaatilisi numbreid.
raamat oli juba enne ilmunud. Päev lugu kurikuulsast Azkabani vangist ja Potteri õhtul oli selleks „Hullumaja”,
varem oli Assamalla raamatukogus veel jubedamatest vangivalvuritest. Ka eelmisel korral aga „Russkaja vodka”.
kirjandusõhtu, kus räägiti kõigist Harry Kätlin käib V-Maarja koolis.
Meeli Kuntur, Assamalla
Potterist kirjutatud raaamatutest, kaasa Diana
Olonen
on
Tamsalu
raamatukogu juhataja
arvatud seitsmendast köitest.
Gümnaasiumi üheksanda klassi
Müüa uus majakarp Tamalus
Kohalik aktivist, kirjandushuviline ja õpilane. Temale kuulub Assamalla raaHarry Potteri suur fänn Eevi Geidik tegi matukogus esikoht Potteri raamatute
Pääsukese 2, korruseid 2, 138m² +
põhjaliku ülevaate sarja viimasest osast, lugemises. Nii on esimene ja kolmas
95m², krunt 1515m², vundament
osa käinud Diana lugemislaual 10
mida ta oli inglise keeles läbi lugenud.
Fibo, seinad Aeroc, katus trapetsNii nagu rootslaste maailmakuulsal Pipi korda! Kirjandusõhtul rääkis D. Olonen
plekk, garaaz, kolme lõõriga
Pikksukal oli ka inglaste Harry Potteri suure kaasaelamisega Potteri sarja
korsten, põrandaküte, plastikaknad.
algus nutune – mitu kirjastust ei võtnud neljandast osast, kus kolme suurema
kat: 78801:004:1390
käsikirja vastu ja kahetsevad ilmselt võlurite kooli kasvandikud peavad
Kaarel Adler 53417730
nüüd kibedasti.
proovile panema oma oskused ja
kk.wa@mail.ee
J. K. Rowling oli töötu abirahast elatuv nutikuse ning võitjat ootab ahvatlev
üksikema, kui ta kirjutas kohvikus auhind. Diana luges „Tulepeekrist”
istudes „Harry Potter ja tarkade kivi” sobiva koha, mis illustreeris ilmekalt
alguse. Esimeses osas Harry ei tea, et ta eelnevat juttu.
on võlur ning et võlurid olid ka tema Kerttu Geidik õpib Rakvere Gümsurnud isa ja ema. Järgneb Sigatüüka naasiumis ja elab ka ise linnas.
kool, uute sõprade leidmine, nõiakunsti Assamallas vanaema juures külas käies
õppimine, teada saamine kõige rääkis ta alati Potteri lugusid ja luges
hirmsamast vaenlasest ja sellega neid korduvalt üle. Vanaema Eevi oli
kohtumine. Kõigest sellest ja veel arvanud, et niipalju kiidetud raamat ei
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Vajangu Põhikoolis elu keeb
Sügisene koolivaheaeg
Koolivaheaeg oli Vajangu lastel
sisustatud. Selle eest hoolitsesid
Mari Liiva, Sirje Luik, Heidi Luik
ja Merike Pikver. Survati arvutis,
vaadati filme, meisterdati, tegeleti
viltimisega ja siidimaaliga. Harjutati
kandlemängu ja õpiti kodukandi
legende.
Kõige põnevam päev oli 24.
oktoober. Kolmapäeva keskpäeval
sõitsid 14 Vajangu Põhikooli õpilast
Rakverre bowlingut mängima
(pildil). Moodustati 3 võistkonda. I
võistkonnas oli Grete Kulm, Nele ja
Keia Laht, Patrick Schönberg ja
õpetaja, II Taavi Luik, Alari
Kasekamp, Tarmo, Merike ja Liis
Järvamägi; III Kaupo Saarmann, Allan
ja Ando Soini, Andero Mitt ja Kaspar
Reisenbuk. Paljud lapsed olid ka enne
bowlingus käinud, kuid pooltel oli see
esimene kord. Mängureegleid meelde
tuletades ja tehnikat näidates alustati
mänguga. Oli päris raske panna veerema
pall, et see kurikad maha lükkaks. Alguses
kippus ikka pall
enne kurukaid
ära pöörama.
Jõudsime kahe
tunni ja 10 minuti
jooksul
teha
kolm mängu.
Esimese mängu
rekord oli Nele
käes (90 punkti),
teise
mängu
rekordi
116
punkti sai Merike
ja III mängu
rekordiks oli 82
punkti, mille
viskas Kaupo.
Kui õpetaja Sirje, Mari ja Heidi
kolme mängu punktid kokku arvestasid
kuulus I koht Nelele, II koht Merikesele
ja III koht Allanile. Kõikidele osavõtjatele
jagati auhinnaks õun ja esimesed kolm
sai lisaks kommikotid.
Võistkondlikus arvestuses oli I koht
Grete võistkonnal (863 punkti), II koht
Kaupo võistkonnal (845 punkti) ja III
koht Taavi võistkonnal (843 punkti).
Bussisõidu tegi välja Vajangu
noorsootöökeskus. Bowlingu mängu eest
maksid lapse ise. Täname lapsevanemaid,
kes leidsid raha, et laps saaks veeta toreda
ja sportliku päeva bowlingut mängides.

Sõpruskohtumised rahvastepallis
Kehalise kasvatuse õpetaja Mari
Põder on loonud sõprussidemed JärvaJaani Gümnaasiumiga eesmärgiga
arendada laste kehalist võimekust
(osavust, täpsust, julgust), analüüsida
tegevusi ja õppida emotsioone valitsema.
Rahvastepall on üks võimalustest (pildil).
Rahvastepalli mängitakse meie koolis

alates I klassist. Põhimängijad, kes ei
karda palli püüda, kes on osavad viskajad
ja reageerijad.
Rahvastepalli võib koolis ka
mängida, kuid asi läheb palju
põnevamaks, kui vastasteks võõra kooli
õpilased. Kord on meil külas II-III klassi
õpilased, kord IV-V klassi õpilased.
Seekord sõideti 6. novembril ise külla
Järva-Jaani. Järva-Jaanis on palju suurem
võimla kui meie koolis. Võistlemas käisid
IV ja V klassi poisid ja tüdrukud. III
klassist Andero Mitt; IV klassist Erdo
Hein, Mike Mitt, Anet Kivirand V klassist
Toomas Kiisla, Kaupo Saarmann, Merike
Järvamägi, Grete Kulm, Nele Laht, Kady

Õim. Võistlesid eraldi poisid ja tüdrukud,
siis oli mänguplatsil kogu segavõistkond.
Ühe mängu ajal läks eriti elude
pommitamiseks, sest visati palli nii
külgedelt, kui ka nurkadest. See õpilane,
kes oli elu kaotanud ja küljelt visates
kedagi tabas, sai oma elu tagasi ja jätkas
jälle mängu platsil. See mäng kujunes
eriti pikaks ja tasavägiseks. Siis mängiti
15 elu peale st, et kogu
meeskonnale oli antud 15 elu,
kelle võistkonnal enne 15 elu
otsa sai, oli kaotaja. Mängimise
eeliseks oli see, et elu kaotanud
mängija võis edasi mängida,
kuna õpetajad-kohtunikud
lugesid elupunkte. Kui
võistkond oli kaotanud 15
punkti, siis lõppes ka mäng.
Lõpumänguks tehti jälle tavalist
rahvastepalli, kus väljakul olid
nii segavõistkond: tüdrukud kui
ka poisid (10+10 õpilast
mänguväljakul). Mõlema kooli
võistkonna õpilased olid
aktiivsed, energiast pakatavad ja
heatahtlikud. Järgiti spordieetika nõudeid.
Meie võistkonna juures oli fännamas üks
Järva-Jaani poiss. Kogu aeg hoidis ta
pöidlaid pihus ja ergutas hõigetega meie
õpilasi. Tore sõpruskohtumine oli. Peeti
juba plaani, millal jälle koos saaks
mängida. Soovisime Järva-Jaani
õpilastele, et neil maakonnavõistlusel
hästi läheks.
Õpetaja Sirje tegi ka pilte, mida saab
vaadata Vajangu koolilehelt. Millised
poosid, millised ilmed, milline rahulolu
peegeldus võistlejate nägudelt. Kodulehe
aadress: www. vajangu.ee/ kool
Huvijuht Sirje Luik
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Korvpall
Eesti esiliiga meistrivõistlustel võitis
Tamsalu LOS TOROS/SPORTLAND
Eesti noortekoondist 77:72, kaotati aga
Kohtla-Järve BC Hitole 70:84, Võrule
70:89 ja Tallinna Verendale 66:83.
Maakonna 2008.a meistrivõistlused
toimuvad kolmes grupis. Meistri-, I, II
liigeas mängib kokku 30 meeskonda.
Korvpall on maakonnas kõige suurem
osavõtjate arvuga spordimäng. Lisaks
pallimeeskonnale mängib II liigas
kaasa Tamsalu RBR meeskond, mis on
komplekteeritud Tamsalu gümnaasiumi
vilistlastest. Ning ka tänastest
gümnaasiumi õpilastest.
Maakonna meistrivõistlustel võideti
Simuna Ivax 72:67, Rakvere Kalev
sokolaadipoisid 102:61, Sportkunda
80:66, Väike-Maarja Reinpaul 81:64 ja
Haljala Bellus Furniture 106:76.
Ainus kaotus tuli vastu võtta VäikeMaarja Gümnaasiumilt 56:66. Viie
võiduga ollakse liidrikohal. Võidud on
eriti hinnatavad seetõttu, et
objektiivsetel põhjustel pole saanud
kaasa 3-5 eesliini mängijat. Tänavu
mängivad Los Torose meeskonnas
Livar Liblik, Risto Rammul, Algis
Liblik, Andro Kirsipuu, Rainer Tops,
Rainis Tiits, Raul Tamsalu, Tõnis
Klaasimäe, Tanel Uudeberg, Urmas
Rego, Kurmo Annus, Holden Lepp,

10
Eno Astok (mängiv treener Eimar
Astok).
II liigas alustas Tamsalu EBE
meeskond võitudega Väike-Maarja
Päästekooli 42:39, ABB ASi 63:52 ja
Rakvere KKK üle 71:41.
Kaotused tuli vastu võtta Muugalt
58:71 ja GK Kinnisvaralt 50:62. Pärast
lõppenud mänge jagatakse kolme
võiduga 2.-4.kohta. Meeskonna
mängivad Jaano Konnapere (ühtlasi ka
treener ja meeskonna kapten), Dmitri
Okatov, Raido Õunapuu, Artur Vajher,
Tauno Pukk, Tanel Pukk, Märt Pärna,
Karmo Lomp, Siim Suve, Martin
Malva, Mainold Silberfeldt, Gunnar
Loop, Erkki Pärna ja Meelis Kõre.
Maakonna karikavõistlustel alustas 20
meeskonda. Los Toros eelmise aasta
karikavõitjana alustas kodusaalis
veerandfinaalist suureskoorilise
võiduga 89:56 Väike-Maarja
gümnaasiumi üle. Edasipääseja
otsustab paremus kahe mängu
kokkuvõttes.
Rein Tops

Võrkpall
Novembrikuu alguses toimus
spordihoones
traditsiooniline
võrkpalliturniir kolme meeskonna
vahel, milles võtsid osa EÜS (Eesti
Üliõpilaste Selts), Väike-Maarja ja
Tamsalu pallurid. Mängud olid

tasavägised ja lõppesid Väike-Maarja
võiduga, kes alistas nii EÜSi kui
Tamsalu 2:1.
Teiseks tuli Tamsalu alistades EÜSi
2:0. Järgmisel päeval jätkus sama
turniir Väike-Maarja uues võimlas. Ka
meeskondade paremusjärjekord jäi
samaks.
Sergei Kurotskin

Ujumine
20.-21.oktoobril Soomes toimunud
võistluste tulemused: 25m vabalt –
Johhanna Magdaleena Partsioja (97)
19,10 (III), 50m vabalt: Keiti Kleitz
34,38 (I), Grete Uudeküll 36,13 (III),
Triinu Eilo 40,42 (6.), 50m rinnuli:
Grete Uudeküll 47,94 (III), Triinu Eilo
52,97 (7.), Johhanna M. Partsioja 55,91
(8.); 50m selili: Keiti Kleitz 40,58 (I),
Kristo Keiv 50m selili 29,97 (I), 100m
selili 1.03,65 (I), 100m vabalt 58,85 (I).
10.novembril toimus EUL noortesarja
I etapp Tartus. Tulemused: Johhanna
Magdaleena Partsioja50m vabalt 42,29
(8.), 50m rinnuli 56,80 (10.). Grete
Uudeküll 100m rinnuli 1.41,07 (III
koht), 100m kompleksi 1.28,62 (I
koht). Keiti Kleitz 100m selili 1.27,28
(I), 100m kompl. 1.29,64 (II). Triinu
Eilo 100m rinnuli 1.58,55 (13.), 100m
kompl. 1.50,81 (14.)
Mare Järv

Sporditegemisest Tamsalu kandis
VI Tamsalu külanõukogu (KN)
suvemängud aprill-juuni 1988.
Võrkpallis võitis Põdrangu I (Olavi
Tooming, Väino Kuhi, Ants Vahemets,
Arvo Sepp, Vello Vesk) Tamsalu
sovhoosi ja Põdrangu III ees. VTK
mitmevõistluses võitis samuti
Põdrangu I Põdrangu III ja Porkuni
ees. Kergejõustikus võitis Porkuni
Põdrangu III ja Põdrangu II ees.
Kahjuks pole peale võrkpalli
protokollid säilinud ning seetõttu pole
paremaid individuaalselt ära märkida.
Suvemängude üldvõitjaks tuli
Põdrangu I Põdrangu III ja Porkuni
ees. Järgnesid Põdrangu IV, Põdrangu
II, Tamsalu sovhoos ja külanõukogu
koondis.
VII
Tamsalu
külanõukogu
suvemängud aprill–juuni 1990.

Juhtkonnavõistluses võitsid Iris
Tõnisma (Põdrangu I) ja Lembit Saart
(Põdrangu II), lauatennises Iris Tõnisma
ja Aadu Jaansoo (KN koondis), kabes
Hilvi Vahtramäe (Põdrangu II) ja Riho
Kivila (Põdrangu IV), males Märt
Korjus (Vajangu kolhoos), laskmises Iris
Tõnisma Ja Jaak Adler (Vajangu
kolhoos). Koondarvestuses võitis Iris
Tõnisma Hilvi Vahtramäe ja Sirje
Majori (KN koondis) ees. Meestest
võitis Aadu Jaansoo Märt Korjuse ja
Riho Kivila ees. Võistkondlikult (13)
võitis Põdrangu IV-Iv, järgnesid
Põdrangu II-Iv ja KN koondis.
Võrkpallis (8) võitis Vajangu kolhoosi
II meeskond (Rein Rosin, Märt Korjus,
Valdek Kask, Heldur Post, Peeter
Vaikma, Mati Tammekand) Põdrangu III
ja Põdrangu I ees.

Laskmises (55) võitsid Iris Tõnisma,
Liina Sulin (Porkuni) ja Mare Narro
(Põdrangu IV) ning Jaak Adler, Aadu
Jaansoo ja Aare Mutli (Põdrangu II).
Võistkondlikult (10) võitis Porkuni I
Põdrangu IV-Iv ja Põdrangu IV-IIv ees.
Perekondade võistluses võitsid Rainer,
Assar, Raigo ja Rein Tops, Tõnu, Peeter
ja Väino Kuhi ning Karile, Eigo ja
Heldur post. Võistkondlikult (9) võitis
Põdrangu IV Põdrangu I ja Vajangu
kolhoosi ees.
Kergejõustikus (106) võitsid alates 67a Elis Laur (Porkuni) 60 m ja
kaugushüppes ning Mari-Liis Graubner
palliviskes ja Risto Vildersen (Vajangu
kolhoos) 60 m, kaugushüppes ja
palliviskes. 8-9s Kristiina Dikovits
(Põdrangu II) 60 m, Helin Heinla
(Vajangu kolhoos) kaugushüppes ning
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Mardilapsed käisid külas
9. novembril lauldi I klassi ukse taga:
Laske sisse mardisandid, marti, marti....
Mardi küüned külmetavad, marti,

I klassil mardisandi maskide
lõpetamine ja isadepäeva kaardi
tegemine. Võtsime väikesed

Jaani. Mardi meeleolu loojateks olid
seekord lasteaia lapsed. Nad soovised
lastele häid hindeid: ainult neljasid ja
viisi. Kallistasid kõiki ja asusid teele.
Enne teeleminekut jagas õpetaja Sirje
mardilastele kingitusi. Pärast martide
lahkumist asuti oma
m a r d i m a s k e
korrastama, sest õpetaja
lubas maskid pähe
panna, et pilte teha. EleStella ja Merily jõudsid
esimestena poosi sisse
võtta. Ka poistel
valmisid
toredad
maskid. Kõik lubasid
õhtul mardijooksule
minna.
Jõuti valmis teha ka
isadepäeva kaardid.
Kõik isad saavad
pühapäeval kaardid,
kus peal on joonistatud
isa, lõua all volditud
kikilipsuga. Kaardi sees
aga väljalõigatud uhked
limusiinid isadepäeva
salmiga.
Isa, isa, isa, kes on mul
nii visa. Tubli olla
proovin, õnne sulle

marti. Mardi varbad valutavad, marti,
marti... Mart on tulnud kauge’elta ...
jne.
Laulu saatel siseneti I klassi
kunstiõpetuse tundi. Tunni teemaks oli

mardisandid plaksutusega vastu ja
jäime ootele, mida veel tehakse.
Mardiisa teadustas, et neil on kaasas
hulk laule ja tants. Lauldi sügisest, talve
saabumisest ja isadest. Tantsiti Kaera-

soovin!
Tore ja lõbus tund oli, arvasid lapsed
õhinal.
Sirje Luik

Erik Heinmaa (Vajangu kolhoos)
palliviskes.
10-11a Kersti Graubner (Porkuni) 60
m, kaugushüppes a palliviskes ning
Margo Kivila (Põdrangu II, IV)
kaugushüppes ja palliviskes ja Taimo
Vesk (Põdrangu IV, KN) 60 m. 12-13a
Mellike Amur (Vajangu kolhoos) 60 m,
kaugushüppes ning Jüri Kloch
(Porkuni) palliviskes ja Marko
Tammiksaar 60 m ja palliviskes ning
Alar Liin (mõlemad Porkuni)
kaugushüppes. 14-15a Annika Mäeorg
(Porkuni) kaugushüppes ja pallisviskes,
Diana Gunjakova (Porkuni) 60 m ja
Egon Peetri (Porkuni) 60 m,
kaugushüppes, palliviskes. 16-18a
Maret Nääb 100 m, Liina Sulin 400 m
ja kaugushüppes ning Anne-Mai Öpik
(Kõik Porkuni) kuulitõukes. Spartak

Saavik kaugushüppes, Karel Kutti 100
m ja kuulitõukes ning Tõnu Kuhi
(Põdrangu I, KN) 800 m.
Täiskasvanutest võitis Kersti Vaide
(Põdrangu IV) 100m, kaugushüppes ja
kuulitõukes. Janno maripuu (Porkuni)
100 m, 400 m, kaugushüppes ja Peter
Kuhi (Põdrangu I, KN) ja kuulitõukes.
Veteranide erinevates vanusegruppides
võitsid alates 45-a Olavi Tooming
(Põdrangu I), hoota kaugushüppes ja
kuulitõukes ning Väino Kuhi
(Põdrangu I) 60 m. 50-54a võitsid Ülo
Püss (KN koondis) kuulitõukes ja Rein
Tops (Põdrangu IV) hoota
kaugushüppes. 55-59a võitis Uku Kätt
(Porkuni) hoota kaugushüppes.
Veteranide vanimas grupis võitsid Nelli
Neimann (Põdrangu IV) kuulitõukes ja
Arnold Kalvik (Põdrangu II)

kuulitõukes. Parimateks tulemusteks
olid 11a Margus Kivila 46.44
palliviskes, 14a Egon Peetri 5.00
kaugushüppes, 17a Age Jelisseja 4.20
kaugushüppes ning 18a Karel Kutti
12.59 kuulitõukes ja
5.92
kaugushüppes. Võistluse parimaks
tulemuseks oli 51a Ülo Püssi 15.85
kuulitõukes (6). Heaks tulemuseks oli
ka 67a Arnold Kalviku 10.76
kuulitõukes. Võistkondlikult võitis
kindlalt Porkuni Põdrangu IV ja
Põdrangu I ees.
VIII suvemängude üldvõit kuulus
Põdrangu IV Porkuni ja Põdrangu I ees.
Järgnesid Vajangu kolhoos, Põdrangu
II KN koondis ja Põdrangu IV.
Osavõtjaid 275.
Järg järgmises lehes.
Rein Tops
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Õnnitleme!
93 Johannes Lillak
92 Enni Kelder
92 Anastasia Kuhi
91 Maria Sokolov
90 Alide Luht
87 Magda-Vilhelmine Mätlik
86 Selma-Armilde Toomla
84 Aleksander Nikkarev
83 Jelena Vereskova
83 Helena Martikainen
82 Jekaterina Kulikova
82 Maria-Rosalie Naska

14.12.1914
15.12.1915
20.12.1915
29.12.1916
31.12.1917
07.12.1920
22.12.1921
18.12.1923
04.12.1924
27.12.1924
03.12.1925
21.12.1925

Tamsalu
Tamsalu
Sääse
Loksa
Koplitaguse
Assamalla
Tamsalu
Tamsalu
Tamsalu
Kuie
Tamsalu
Tamsalu

81 Elfrida Lillak
80 Selma Leer
80 Ekaterina Kuptsova
80 Julia Saar
75 Harda Allikmets
75 Linda Aas
70 Heldur Putku
70 Märt Uudeberg
70 Linda Paulus
65 Nikolai Mantee
65 Malle Kätt
65 Tiia Tsukker

26.12.1926
13.12.1927
26.12.1927
31.12.1927
11.12.1932
13.12.1932
06.12.1937
24.12.1937
31.12.1937
19.12.1942
14.12.1942
25.12.1942

Tamsalu
Tamsalu
Põdrangu
Tamsalu
Porkuni
Tamsalu
Tamsalu
Uudeküla
Tamsalu
Põdrangu
Tamsalu
Vajangu

Lunastaja koguduse Armas Tamsalu
jumalateenistused
rahvas!
2.detsembril kell 15.00 ja 16.detsembril kell 11.30 kiriku
juurest sõit Väike-Maarjasse. Külastus Väike-Maarja
kirikuga. Ootame rohket osavõttu, buss viib ja toob tagasi.
Jumalateenistused 24.detsembril, 25.detsembril ja
31.detsembril kell 15.00. Ilusat aasta lõppu kõigile, olge
terved!
Teavet järgmiste teenistuste kohta leiate kiriku
teadetetahvlilt.
Teie õpetaja Ahto Mäe

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Daisy-Danielle Pärnpuu - 15.oktoobril
Kätlin Elken - 16.oktoobril
Anastasija Grimbus - 18.oktoobril
Merlin Metsalu - 24.oktoobril
Karl-Juhan Freienthal - 2.novembril
Rebecca Laidna - 4.novembril
Sten Sootalu - 9.novembril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunuid vallakodanikke
Viljo Ridal
Oskar Uudeküll

15.05.1941-07.11.2007
15.02.1909-14.11.2007

Suur tänu teile lehele kaastööd tegemast ja pilte saatmast!
Teie järgmised kirjatööd ja pildimaterjal, aga jõulusoovid
on oodatud 14.12. vallamajja või aadressil hilje.pakkanen@
l-virumv.ee.

Laululinnu külalistemaja Järvajõe külas (Tamsalu - Lasila
tee 4. kilomeetril, vaata viita), ootab jätkuvalt Teid tervist
taastama ja elujõudu koguma tervisetuppa, kus on võimalik
saada infrapunasauna ja tervisekapsli protseduure.
Infrapunasaun on sobiv ja kasulik neile, kes ei talu tavalist
leilisauna. Infrapunasaunas protseduur 30 min. 40-60 kraadi.
Lubatud sagedus kuni 3 korda nädalas. Infrasaunas on
võimalik protseduuri võtta üksi või kahekesi.
Tervisekapsli tervistavad mõjud ja mõnud on saanud ka
meil juba suure populaarsuse. Igaüks leiab 11 programmi
hulgast endale sobiva. Soovituslik miinimumprotseduuride
arv on 3-5 korda. Protseduuri kestvus 30 min.
Ja nüüd hinnakirjast: infrapunasauna tavahind 85 kr, ei kehti,
soodus ühele inimesele 65 kr, soodus kahele inimesele a‘ 50
kr.
Tervisekapsli tavahind 200 kr - ei kehti esmane külastus
ühekordne hind 150 kr, sooduspakett 5 korda, kus 5. kord
on tasuta 175 kr.
Infrapunasauna ja tervisekapsli tervistavatest mõjudest saab
palju täiendavat infot kohapeal.
Ka vastunäidustustega tuleb tutvuda ja arvestada.
Meeldivaks vahelduseks oma pereliikmetele, sugulastele,
sõpradele asjade kinkimise asemel tähtpäevadel, sündmustel
on kinkida kinkekaart protseduuridele. ee on ju hea idee jõulud tulemas, miks mitte sobivale protseduurile kinkida
kinkekaart oma lähedasele.
Teie helistamisi ootab aegade reserveerimiseks ja
teenindab alati rõõmsameelne Kersti tel 53 002 806 või saada
e-mailiga info@ laululinnu.ee sõnum.
Rõõmsa kohtumiseni!
Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, 46107
Tamsalu, tel 322 8431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee,
hilje.pakkanen@l-virumv.ee. Trükitud trükikojas Agur, tel
322 3999, Pikk 16, Rakvere. Trükiarv 1700. Tasuta
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