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TASUTA

Tamsalu valla suursündmus, Tamsalu Päevad, on taas tulekul. Korraldajad ootavad Tamsalu
valla rahvast ja külalisi kaasa lööma ja osa saama kolme päeva jooksul toimuvast kultuuri- ja
spordiprogrammist. Ürituste valikus on harivat ja meelelahutuslikku igale maitsele ja igale eale.
Tulge ja nautige kevadet ja head seltskonda Tamsalu Päevadel!
Riho Tell, vallavanem

Paekonverents „25 aastat paesideme tunnustamist eesti rahvaga“ 2.juuni 2017

Kutse
+/.3%%.10),%
25 aastat paesideme tunnustamist

Eesti rahvaga

Tamsalu Kultuurimajas Sõpruse 3, Tamsalu

9.00 – 10.00 Soovijatel võimalus tutvuda Porkuni Paemuuseumiga (Mäe tn 1, Porkuni küla)
10.15 Tervituskohv
10.45 Avasõnad
Aivar Niinemägi
Riho Tell
10.55 Keskkonnaminister Marko Pomerantsi ettekanne
11.15 Pandivere Paetee tulevikuplaanid
Aivar Niinemägi
11.35 „Üle kivide“
Ella Vikk
11.45 Porkuni Paemuuseumi programmid
Triin Yerlikaya
11.55 „Lubjatööstuse osa Tamsalu arengus“
Imbi ja Eino Tomberg
12.20 „Paeliidu pilguga läbi 25 aasta ja edaspidiseks“
Rein Einasto
12:40 „Inju ja Kehala dolokivist ning nende saamisloost“
Kalle Suuroja
13.00 LÕUNA

ja juubelitort

14.00 „Eesti paekivivarust ja selle kasutamisest“
Rein Raudsep
14.20 „Paekivi kasutamisest ehitistes“
Helle Perens
14.40 Paekivimüüritis ehitusarheoloogias“
Villu Kadakas
15.00 „Paekivi kasutamisest ettevõttes“
Hillar Müür
15.20 KOHVIPAUS 20 min
15.45 Pandivere – Eesti veetorn
Priit Adler
16.05 PANEELDISKUSSIOON „Porkuni paemuuseumi ja Lubjapargi tulevik”
Osalejad selguvad
16.35 KOKKUVÕTTED
17.00 LÕPP

PorkuniPaemuuseum
-0,2ź3Ż1020

Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 24. mail 2017.a. e-posti aadressil
paekonverents@tamsalu.ee või telefonil 32 28 431.
Korraldajal on õigus vajadusel teha kavas muudatusi.
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VOLIKOGU

26. aprill 2017
1.
Seoses lasteaedade ümberkorraldamisega
otsustati muuta lasteaedade personali koosseisu.
Tamsalu Vallavolikogu otsustas 22.03.2017.a. liita
alates 1. septembrist 2017 Tamsalu Sääse Lasteaia
Tamsalu Lasteaiaga Krõll. Pärast ümberkorraldust
lõpetab vallavalitsuse hallatav asutus Tamsalu Sääse
Lasteaed tegevuse. Lasteaedade ümberkorraldamiseks on vaja muuta lasteaedade personali koosseisu.
2.
Otsustati moodustada Tamsalu valla ja
Tapa valla ühinemisel moodustuva Tapa valla valimiskomisjon 6-liikmelisena. Nimetati valimiskomisjoni liikmeteks Ilona Alla, Ursula Grau, Margit
Halop, Ene Orgusaar, Leo Piirits, Piret Treial ja
asendusliikmeteks Kairi Maasen, Merike Viilver.
Valimistoimingute läbiviimiseks on volikogul kohustus moodustada valla valimiskomisjon.
3.
Otsustati määrata Tamsalu valla ja Tapa
valla ühinemise tulemusena haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse Tapa valla volikogu (Tapa
Vallavolikogu) liikmete arvuks 23. Samuti otsustati
moodustada üks 23 mandaadiline valimisringkond
nr 1 ja määrati valimisringkonna nr 1 piiriks Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel moodustuva uue
omavalitsusüksuse haldusterritooriumi piir.

4.
Otsustati korraldada loodava Tapa valla
sümboolika koostamiseks avalik konkurss. Konkursi
tingimused kehtestab ja konkursi korraldab Tamsalu
valla ja Tapa valla ühinemise ettevalmistusperioodil
tegevusi koordineeriv töörühm. Konkursi tulemused peab töörühm esitama kinnitamiseks Tamsalu
Vallavalitsusele ja Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 1.
juuliks 2017.
5.
Otsustati tunnistada Tamsalu valla noorsportlaseks 2016. aasta sportlike tulemuste eest Brita
Rannamets ja määrati toetuse suuruses 200 (kakssada) eurot, mis antakse üle Tamsalu Päeval. Tamsalu
valla tunnustamise korra kohaselt tunnustatakse
Tamsalu valla noorsportlasena kuni 21-aastaseid
isikuid, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Tamsalu vallas ning kellel on eelmisel aastal olulised sportlikud saavutused – eelkõige arvestatakse
noore saavutusi tiitlivõistlustel ja osalemist Tamsalu
valla võistkonnas valdadevahelistel võistlustel.
6.
Kuulati E. Uiboaed’i ülevaadet eelarve
täitmisest I kvartalis. 2017. aasta eelarve võeti vastu
25. jaanuaril 2017. aastal volikogu määrusega nr.1,
kogumahuga 5 144 126,67 eurot. I kvartalis laekus
eelarvesse tulusid 25,97 %, mis võrreldes 2016. aastaga on vähenenud 2,28 % võrra. Kulusid on tehtud planeeritust 24,81 %, mis on 0,19 % vähem kui
2016.a.
			
Ursula Grau
		
Vallasekretäri abi

Hei noored!

Meil on heameel teatada, et peagi on avanemas
Tamsalu Noortekeskuse uksed!
Sellega seonduvalt palume kõikidel noortel aktiivset
osavõttu ja arutelu Facebook’i keskkonnas Tamsalu
Noortekeskus lehel.
Avaldage mõtteid, mida ootate Tamsalu Noortekeskuselt, milliseid üritusi, külalisi ja töötubasid.
Noortekeskuse Facebook’i lehele paneme jooksvalt
sündmusi, uudiseid ja teateid.

Noortekeskuse e-mail:
tamsalunoortekeskus@gmail.com
Hoidke end kursis ja jälgige infot, sest peagi avanevad uksed Noortekeskuse maailma!

Hei noor, tule osale töö- ja puhkelaagris!
Kui oled vanuses 13-16 eluaastat, siis ootame Sind
osalema töö- ja puhkelaagris. Laager toimub ajavahemikus 12.06-21.06.2017.
Töö- ja puhkelaagri avalduste vastuvõtt ajavahemikus 11. 05 2017 – 25.05.2017 või kuni kohtade
täitumiseni (kohtade arv piiratud).
Avaldus tuleb kindlasti allkirjastada lapsevanemal,

VALLAVALITSUS

sest ILMA lapsevanema allkirjata avaldusi vastu ei
võeta!
Avalduse blanketi saab Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonnast või Tamsalu Vallavalitsuse kodulehelt www.tamsalu.ee
Täidetud avalduse võib saata digiallkirjastatult
sille.somermaa@tamsalu.ee või tuua Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakonda hiljemalt 25.05.2017.

Vallavalitsuses aprillis
Hanked
•
Tamsalu valla teede pindamiseks väljakuulutatud
hankele esitati 5 pakkumist: AS Tariston, AS TREV-2 Grupp,
osaühing Üle, aktsiaselts Eesti Teed ja Lemminkäinen Eesti
AS. Edukaks tunnistati ja hankeleping sõlmitakse Lemminkäinen Eesti AS-ga, kelle pakkumus makumusega 63 964,32
eurot oli kõige madalam.
Tamsalu valla haljasalade hooldamiseks väljakuulutatud hankele esitati 10 pakkumust järgmiste 1 ha suuruse
ala hooldamise maksumusega Firelli Grupp OÜ- 77 eurot, OÜ
Proudli - 95,83 eurot, Praider kinnisvarahooldus OÜ - 140 eurot, SOL Baltics OÜ - 250 eurot, OÜ Arieks Teenindus - 104,90
eurot, SL Gardens - 70 eurot, KENOLTA Osaühing - 120eurot,
Horeksal Grupp OÜ - 70 eurot, OÜ TecCen - 200 eurot ja Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ -178 eurot. Kõik pakkumused
tunnistati vastavaks. Madalama pakkumuse esitasid võrdse
maksumusega SL Gardens ja Horeksal Grupp OÜ – mõlemal
70 eurot/ha. Tehnilise ja kutsealase pädevuse tõendamiseks
pidid pakkujad esitama andmed eelneva heakorra- või haljastustööde teenuse kogemuse kohta. Horeksal Grupp OÜ-l on
3-aastane kogemus, kuid SL Gardens’il eelnev kogemus nimetatud töödel puudub. Tulevalt eeltoodud asjaolust tunnistati
edukaks Horeksal Grupp OÜ pakkumus ning temaga sõlmitakse tööde teostamiseks hankeleping.
Otsustati sõlmida leping OÜ ASEga projekti ,,Tamsalu Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskuse käivitamine - Koostöösild Tallinn-Tamsalu-Tartu“ raames kompetentsikeskuse hoone projekteerimiseks lähteseisukohtade
programmi koostamiseks summas 2640 eurot töö täitmise
tähtajaga 14. juuli 2017.
•
Tamsalu noortekeskuse ruumide ehitamiseks Tamsalu
keskusehoonesse väljakuulutatud hankele esitati üks pakkumus: Helmar Ehitus OÜ maksumusega 25 512,36 eurot. Pakkumus tunnistati nõuetele vastavaks ja pakkujaga sõlmitakse
leping tööde teostamiseks.
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Alates 01.05.2017.a muutus Tamsalu
Vallavalitsuse tööaeg
Alates 01.05.2017.a. on Tamsalu Vallavalitsus avatud:
esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 8.00-12.30
ja 13.15-17.00, reedel kell 8.00-12.30 ja 13.15-15.45.
Kodanike vastuvõtt toimub teisipäeval kell 13.30-16.00 ja neljapäeval kell 9.00-12.00.

Alates 01.05.2017.a muutusid Tamsalu
jäätmejaama lahtioleku ajad
Tamsalu jäätmejaam, asukohaga Raudtee tn 4, Tamsalu linn, hoiab oma väravad
alates 01. maist 2017 avatud natukene pikemalt lahti ja lisapäevana on jäätmejaam
avatud ka pühapäeval.
Uued lahtioleku ajad:
KOLMAPÄEV – REEDE 11.00 – 18.00
			
LAUPÄEV 		
12.00 – 17.00
			
PÜHAPÄEV		
10.00 – 14.00
Jäätmejaamas võetakse jätkuvalt Tamsalu valla elanikelt tasuta vastu:
ohtlikke jäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, segapakendit, vanapaberit ja –pappi/kartongit, suuremõõtmelisi jäätmeid (mööbel, WC-potid, valamud),
vanu autorehve, metallijäätmeid, aknaklaasi, eterniiti.
NB ! Jäätmejaama võib tuua ainult seal vastuvõetavaid (ülal loetletud) jäätmeid ja
ainult jäätmejaama lahtioleku aegadel, kus jäätmejaama töötaja juhendamisel paigutatakse ( tõstetakse) jäätmed toojate poolt õigesse kohta.
Jäätmete mahapanek jäätmejaama aia äärde või värava taha on keelatud!!!
Ehituskivi (lammutusjäägid) ja betoonijääke Tamsalu jäätmejaamas vastu ei
võeta!
Täiendav info Tamsalu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt telefonil 328 446 või
520 3992

TAMSALU LASTEAED KRÕLL
võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle
eripedagoogi (1,0 ametikohta)
lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta)
liikumisõpetaja (1,0 ametikohta)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
palume saata hiljemalt 20. maiks aadressil
Tamsalu Lasteaed Krõll, Metsa 1, 46107, Lääne-Virumaa või
digitaalselt allkirjastatult e-postiga tamsalulasteaed@hot.ee
Lisainfo 32 30 568 (direktor)

•
Tamsalu 100 tamme pargi I etapile väljakuulutatud
hankele esitati kaks pakkumust: Martex Kopad OÜ maksumusega 28 630 eurot ja Kivitammi OÜ maksumusega 129 436
eurot. Nõuetele vastavaks ja edukaks tunnistati Martex Kopad
OÜ pakkumus ning temaga sõlmitakse leping tööde teostamiseks.

riteetsus järgnevalt: veesüsteemid; kanalisatsioonisüsteemid;
juurdepääsuteed; autonoomsed elektrisüsteemid.
Nõustuti kinnistute jagamisega ning kinnitati moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja määrati sihtotstarve järgmiselt: Piisupi külas Koplimäe kinnistu jagatakse
kaheks katastriüksuseks – Koplimäe ja Lohu.

Maa-, ehitus- ja majandusküsimused
•
Väljastati järgmised kasutusload:
üksikelamule aadressil Niidu 2 Tamsalu linn;
viilhalli laiendusele aadressil Puukooli tee 1 Porkuni.
•
Väljastati järgmised  ehitusload:
üksikelamu püstitamiseks aadressil Kiigamäe Piisiupi küla;
ükiskelamu laiendamiseks Piiri 4a Tamsalu;
viilhalli püstitamiseks aadressil Rahnu Vistla küla.
•
Otsustati võõrandada Tamsalu linnas, Saare tn 2 asuvad korteriomandid (39 garaazi) isikutele, kes on garaaže vallasasjadena kasutanud.
Muudeti OÜ DonKallastiusega sõlmitud ettevõtlustoetuse lepingut ning pikendati tähtaega ühe töökoha loomiseks ja taotluses ettenähtud investeeringu teostamiseks aega
kuni 31. maini 2017.
•
Muudeti Tamsalu Spordihoone mitteeluruumide rendilepinguid ja vabastati küttekulude tasumisest rentnikud Ülle
Eesmaa, Elle Lindma ja Leili Kindel alates 1. aprillist kuni 30.
septembrini 2017.
•
Anti raieload puude raiumiseks järgmistes kohtades:
Tamsalu linnas Laane tn 2a (7 kaske, 3 kuuske, 11 remmelgat),
Sireli tn 22 (1 kask), Põdrangu klülas Lepiku (3 paplit ja 1
vaher). Tamsalu linnas Nurme tn 9 kinnistul ei lubatud puud
maha võtta, sest mänd oli terve ja kahjustusteta ning ei tekita
ohtu ehitistele.
•
Moodustati hajaasustuse programmi esitatud taotluste hindamiseks komisjon koosseisus Riho Tell, Mati Tamm,
Lembit Saart, Ene Augasmägi ja Hando Kasekamp ning määrat hajaasustuse programmist taotletavate valdkondade prio-

Sotsiaalküsimused
•
Otsustati tasuda kahe isiku üldhoolduskulude eest
MTÜ Vahtra Hooldemajas.
•
Maksti ühekordseid sotsiaaltoetusi 4-le isikule retseptiravimite ja arsti visiiditasu kompenseerimiseks kokku 191,61
eurot ning ühe isiku toimetuleku tagamiseks 150 eurot ning
asenduskoduteenusel viibivate laste suvise lastelaagri kohatasu osaliseks kompenseerimiseks 108 eurot.
•
Lubati külastusele valla eestkostel olevad ja Juuru
SOS Lastekülas asenduskoduteenusel viibivad 3 last ning peres hooldamisel olevad 2 last.
•
Otsustati koduteenuse osutamine ühele isikule 4 tundi
tasulist abistamispõhist teenust aprillis ja mais 2017.
•
Osutati eluruumi tagamise teenus ühele isikule: üürile
anti eluruum asukohaga Tamsalu vald, Sääse alevik, Sääse tn
4-18, tuba nr 1 suurusega 19 m2, tähtajaga üks aasta.
•
Esitati kohtule taotlus nõusoleku saamiseks eestkostetava vara võõrandamiseks.
•
Otsustati algatada pärimismenetlus ühe 2008. aastal
surnud isiku suhtes.
•
Määrati toimetulekutoetus aprillikuus 42 perele kokku summas 7949,16 eurot.
Muud teemad
•
Otsustati eraldada 350 eurot toetamaks Tamsalu valla
lapse Geiri Suur´e osalemist YFU õpilasvahetuse programmis
vahetusõpilasena Sveitsis 2017/2018 õppeaastal.
•
Otsustati tunnustada Tamsalu valla „HEA EMA“ tiitliga Kaja Luike. Tiitli saaja kuulutatakse välja emadepäeva
üritusel.
			
Margit Halop, vallasekretär
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TAMSALU PÄEVADE ESIALGNE AJAKAVA
Reede, 26. mai, MÄNGUDE PÄEV
(kultuurimajas)
26.05-28.05
Kell 17.30-18.00
		
		
		
		
		
Kell 17.00-22.00

FOTOKONKURSS „Peatu hetk!“. Parimatele auhinnad.
NÄITUSE „Paeseintest paeeheteni“ avamine.
Autorid Helle Perens, Elmar Kala, Rein Einasto, Raili
Vinn. Näituse avamisel MÜÜK paekivi mustritega
dekoratiiv- ja tarbeesemetest ning edaspidiseks saab mõne
näituse eksponaadi ka endale broneerida.
Tasumine vaid sularahas.
LAUAMÄNGUDE MÄNGIMINE.

Kell 18.00-19.45
		
		
		
		

MÄLUMÄNG „Tamsalu Tarkade Turniir“.
4-liikmelised asutuste, ettevõtete, pere- ja sõpruskondade
võistkonnad. Parimatele auhinnad.
Soovitav eelregistreerimine tel. 3230968 või
tiia.uudeberg@tamsalu.ee

Kell 18.00-19.00
Kell 19.00-20.00
		
		
Kell 20.00-21.15
		
Kell 21.30
Kell 21.30

UNO TURNIIR noortele. Registreerimine enne mängu.
KABE- ja MALETURNIIR.
Registreerimine tel 3230968 või tiia.uudeberg@tamsalu.ee
ja enne turniiri kohapeal.
KOMÖÖDIA TÄISKASVANUTELE
„Uniküla iludused“. Mängib näitering „Atsike“
POKKERITURNIIR
ÖÖÜLIKOOL. (Jälgi reklaami)

SPORDIPÄEVA KAVA
10.30 Jooga Tiiu Heinsoo
11.00 Tervisekohvikud
11.00 Tamsalu valla lahtised MV kergejõustikus
Vanuseklassid ja alad:
Lapsed kuni 10 a, noored 11-15 a
Täiskasvanud mehed/naised kuni 34 a
Veteranid I 35-54 a
Veteranid II 55 a ja vanemad
lapsed noored täiskasvanud vet1 vet2

60
100
400
kaugus
oda
kuul
ketas
4-võistlus

		

x

x
x
x
x

x		
x
x		
x		
x		
x		

x
x
x
x
x

x

x
x
x

11.00-12.00
		
12.00- 13.00

13.00
13.30
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10

Ketas (M, Mvet., noored)
Oda, kuul (N, Nvet., noored)
Ketas (N, Nvet., noored)
Oda, kuul (M, Mvet., noored)
12.00 Kaugus (4-v P) väike kast
12.30 Kaugus (4-v T) väike kast
13.15 Pall (4-võistlus P) odaviskekohas
13.15 Kaugus (N, M,vet.) suur kast
13.15 Pall (4-v T) tagumisel punasel võrkpalliväljakul
Lastejooksud
60 m (vet II)
100 m (N,M)
60 m (4-v T)
60 m (4-v P)
500 m (T, 4-v)
500 m (P, 4-v)
400 m ( M, N)

Kergejõustiku autasustamine toimub peale alade lõppu
11.00 		
Jäätisemüüja
11.00 -14.00 jätkub reedel alanud nutikas
		
linnaorienteerumine Tamsalus (algus staadionil)
11.50
Tantsijate vahepalad
12.00
Lasteaedade ja kooli 1. klasside teatevõistlused
(punane väljak) 8 inimest võistkonnas
12.30 Koolinoorte võistutantsimine (punane väljak)
13.00 Laste jooksud		
1-3 a (60 m) 4 a (100 m) 5 a P ja T (200 m)
6 a P ja T (300 m) 7 a P ja T (400 m)
13.25
Tantsijate vahepalad
13.30
Rahvastepalliturniir (võistkonnas 6 inimest)
14.15
Linnaorienteerumise autasustamine

TULE OSALEMA JA VÕTA SÕBER KA KAASA !

Laupäev, 27. mai, KULTUURIPÄEV (toimub üle Tamsalu)
Kell 09.00-11.00
		
Kell 09.00-16.00
		
Kell 10.00-17.00
		
Kell 10.00-24.00
		
		
		
Kell 11.30-11.45
Kell 11.45-12.00
Kell 12.00-13.45
Kell 14.00-16.00
		
		
		
		
		
		
		
		
Kell 16.00-17.00
Kell 18.00-18.30
12.05-10.06
		
		
		
		
27.05 kell 19.30
		
Kell 20.00

Vallarahva äratus. Äratussõidus osalevatel ATV juhtidel ja mootorratturitel registreerida end
telefonil 323 0968 või 5647 0855
KEVADLAAT (pargis). Tamsalu valla kodanikel laadal müümine tasuta.
Laadakorraldaja Silvi Pärn (tel 5805 0167).
Õpilastööde NÄITUS Tamsalu Gümnaasiumis. Maret Kümniku fotojoonistuste näitus.
Urve Laiduse maalide näitus.
Töötavad KODUKOHVIKUD. Kohvikupidajail registreerida oma kohviku toimimise aeg
tel. 323 0968, tiia.uudeberg@tamsalu.ee (kultuurimaja),
Kaja Hallik kaja.hallik@gmail.com. Pakume kohvikutesse pillimehi, tantsurühmi, lauljaid,
õhtuks tuleneelajaid vms.
Tamsalu PÄEVADE AVAMINE Tamsalu vallamaja juures
RONGKÄIK vallamaja juurest gümnaasiumi juurde
Tamsalu 49. LAULU- ja TANTSUPÄEV gümnaasiumi taga, mängude väljakul.
TÖÖTOAD (kultuurimaja ees ja sees).
*Laastukorvi punumise töötuba. Registreerida end
tel. 323 0968 või tiia.uudeberg@tamsalu.ee. Kes ees, see sees! Töötoa maksumus 8€.
Tehtud korvid saate endale!
*Kuidas auto töötab? Rakvere Ametikooli autoeriala tutvustus. Eksponeeritakse VW Passati
JR36 töötavat ja läbipaistvat mudelit. Tasuta.
* Paekivist aia ladumine. Meistriks Ain Aasa.
*Näomaalingute töötuba lastele.
*Miniloomaaed.
Teatrietendus lastele „TSIRKUS“. Mängib näitering „Atsike“
Vallavalitsuse pooltund. Tunnustamised.
MAALINÄITUS „Soome-ugri muusikamaailm pildis“.
Näituse autor on Eestis tegutsev udmurdi maalikunstnik Stanislav Antipov. Näitusel saab
tutvuda maalideseeriaga ning näha soome-ugri rahvaste - eesti, seto, komi, mordva-ersa,
ungari, mari, udmurdi, handi, soome, kihnu rahvarõivaste ilu, rahvatantse ning
muusikainstrumente.
Soome-Ugri näitust tutvustav HARIDUSPROGRAMM – kuuleb sugulasrahvaste muusikat
ja muusika tutvustust, näeb ehteid ja rahvariideid.
Jan Uuspõld uuenenud monoetenduses „Ürgmees“. Pääse 10€, eelmüügist 8€

Pühapäev, 28. mai, SPORDIPÄEV

Kell 10.00-14.00		
ÕPILASTÖÖDE NÄITUS Tamsalu Gümnaasiumis. Inglise keele õpetaja Maret
			
Kümniku fotojoonistuste näitus. Lasteaia õpetaja Urve Laiduse maalide näitus.
Kell 10.00
JOOGA
Kell 11.00
Algavad sportlikud tegevused
Kell 11.00-15.00 Erinevad TELGID (tervisetelk, toidutelk, jäätisetelk, massaažitelk)
Kell 12.00
Õpilaste OMALOOMINGULISTE TANTSUDE VÕISTLUS
Kell 10.00-12.00 ROBOOTIKARINGI TÖÖTUBA ja DEMONSTRATSIOONID.
		
Velle Taraste robootikud, kes on juba esimesed edukad esinemised teinud, näitavad oma
		
tegemisi ja erinevates vanustes huvilistel on võimalik uudishimu rahuldada ja küsimusi
		
esitada ja ise käed külge panna.

Tamsalu päevade kava täieneb pidevalt. Ka Sinul on võimalus Tamsalu päevi rikastada anna vaid teada, millega soovid ja saad aidata. Korraldajad jätavad endale õiguse kavas
muudatusi teha.

Tamsalu lahtised kergejõustiku MV, juhend
EESMÄRK:

Selgitada Tamsalu valla parimad kergejõustiklased.

AEG ja KOHT:
Võistlused toimuvad Tamsalu päevade spordipäeval, 28. mail kooli staadionil.
OSAVÕTJAD:
Osaleda võivad kõik soovijad.

VANUSEKLASSID JA VÕISTLUSALAD:
Lapsed:
Noored:
Täiskasvanud:
Veteranid:

kuni 10-aastased:
11-15 aastased :
Naised/Mehed -34 a:
		
Naised/Mehed vet. I 35-54 a
		
vet. II 55 a ja van.

4-võistlus (60 m, kaugus, pall, 500 m)
4-võistlus, kuul, ketas, oda
100 m, kaugushüpe, 400 m, oda, ketas, kuul		
100 m, kaugus, oda, ketas, kuul.
60 m, kuul, ketas, oda

TULEMUSTE ARVESTAMINE:

Heitealadel võistleb iga vanuseklass oma võistlusvahendiga.
Selgub vanuseklassi absoluutne paremusjärjestus.
Laste ja noorte 4-võistluses kasutatakse parimate selgitamiseks punktitabelit.

AUTASUSTAMINE:

Vanuseklasside iga üksikala kolm paremat ja mitmevõistluse kuus paremat võistlejat saavad medali.
Lisaks eriauhinnad.

Heitevahendite raskused NAISED
-13 a
14-15 a 16-17 a 18-19 a
Kuul 3
3
3
4
Ketas 600
750
1kg
1kg
Oda
400
400
500
600

20-34 a
4
1kg
600

35-44 a
4
1kg
600

45-54 a
3
1kg
500

55-64 a
3
1kg
500

65-74 a
3
750
500

Heitevahendite raskused MEHED
-13 a 14-15 a 16-17 a 8-19 a
Kuul 3
4
5
6
Ketas 750
1kg
1,5kg 1,75kg
Oda
400
500
600
700

20-34 a
7,26
2kg
800

35-44 a
7,26
1,75kg
800

45-54 a
6
1,75kg
700

55-64 a
5
1,5kg
600

65-74 a 75 ja vanem
4
3
1kg
750
500
400

75 ja vanem
3
750
400
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Iga ema väärib armastust!
Oh emake, küll oled hea,
ei paremat ma sinust tea.
Käid kaasa minu eluteel,
kui õnnelik või kurb on meel.
Sul’ alati ma loota saan,
sind igavesti armastan.

Taas on käes maikuu ja me tähistame EMADEPÄEVA. Päev meile kõigile, kes me oleme ühel või teisel eluhetkel otsustanud, et
me võtame suurima vastutuse, mis elus on
üldse võimalik võtta. Et me lepime suuremate ja väiksemate loobumistega, mida see
vastutus endaga kaasa toob. Et me oleme
valmis seadma teise inimese huvid enese
omadest ettepoole ja armastama tingimusteta.
Aga ema teab, et suurem osa emadusest
koosneb argipäevast - keetmisest ja küpsetamisest, pesemisest ja triikimisest,
kadunud kinnaste otsimisest ja nööpide
etteõmblemisest ning paljudest muudest asjatoimetustest.
Argipäeva pikivad pidulikumaid noote ka
suuremad ja väiksemad rõõmud, ent sama-
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moodi külastavad iga peret ka suuremad ja
väiksemad pahandused, tülid ja arusaamatused. Kõik see käib kasvamise juurde.
Kõige suurem auhind emale on muidugi
tema laste armastus ja tunnustus. Ent meil
poleks ka ühiskonnana pikka pidu, kui me
ei väärtustaks laste kasvatamist. Seepärast
peame emasid ja vanaemasid meeles ka
oma vallas – tublide emade tunnustamisega,
toetamaks lasteaias käivate laste vanemaid
nii, et kõik lapsed oleks võrdsed st. kas laps
käib koolis või lasteaias, siis toit on kõigile
haridusasutuses tasuta.
Pakkudes meie vallas parimat haridust oma
valla lastele, toetada laste huvitegevust ning
toetamaks ka peresid hetkedel, kui vaja on
psühholoogilist nõustamist või abi, et pere
paremini toimiks.
Palju õnne ja tänu Teile kõigile emadele
ja vanaemadele ning sügav kummardus
tubli töö eest! Oleme teie jaoks olemas.
Ene Augasmägi
Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja

NÄITUS “Soome-ugri muusikamaailm pildis”. Tasuta
Marta ja Lisanne KONTSERT „ Klaver, kevad ja kaks
tütarlast“. Pilet 2€
KONTSERT EMADEPÄEVAKS. Tasuta.
Slava Isetsky KONTSERT vene estraadilauludest. Pilet 10€
Tamsalu Kultuurimajas NÄITUSE “Paeseintest paeeheteni“
avamine. Autorid Helle Perens, Elmar Kala, Rein Einasto, Raili Vinn.
Näitus jääb kultuurimajja juuli esimese nädalani.
Paeehete ja paeornamentikaga toodete MÜÜK.

12.05 - 10.06
12.05 kell 19.00
14.05 kell 18.00
20.05 kell 17.00
26.05 kell 17:30

26.05

TAMSALU PÄEVAD. MÄNGUDE PÄEV 26.05 kell 18.00
MÄLUMÄNG „Tamsalu Tarkade Turniir“
26.05 kell 20.00 „Atsikese“ etendus täiskasvanutele „Uniküla iludused“ .
Pääse 2€

27.05 kell 9.00
kell 09.00-16.00
kell 10.00-24.00
kell 12.00
kell 14.00-16.00
kell 16.00
kell 18.00
kell 19.30
kell 20.00

TAMSALU PÄEVAD. KULTUURIPÄEV
KEVADLAAT
KODUKOHVIKUD
Tamsalu 49. LAULU- JA TANTSUPÄEV
TÖÖTOAD (paekivi aia ladumine, laastukorvi valmistamine ….)
Teatrietendus lastele „Tsirkus“
Vallavalitsuse pooltund
Soome-Ugri haridusprogramm (muusika, rahvarõivad, ehted)
Jan Uuspõld monoetenduses „Ürgmees 2. osa“. Pääse 10€

28.05 kell 10.00 TAMSALU PÄEVAD. SPORDIPÄEV

Juuni, eelinfo
LASTEKAITSEPÄEVA TÄHISTAMINE
PAEKONVERENTS “25 aastat paesideme tunnustamist eesti
rahvaga”. Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 24. mail
2017.a paekonverents@tamsalu.ee või telefonil 32 28 431.
Silmade kontroll, prillide tellimine. Hindpere OPTIKA.
INFO ja ETTEREGISTREERIMINE telefonil 5323 2454
Lauluklassi KONTSERT-EKSAM. Pilet 2€
Klaveriklassi KONTSERT-EKSAM. Pilet 2€
Tamsalu Valla JAANIPÄEV Porkunis
XVII KOOLINOORTE LAULU- JA TANTSUPIDU TALLINNAS
30.06 kell 19.00 Tantsupeo 1. etendus
01.07 kell 13.00 Tantsupeo 2. Etendus
01.07 kell 15.00 Rahvamuusikapidu
01.07 kell 19.00 Tantsupeo 3. Etendus
02.07 kell 09.30 Rongkäik
02.07 kell 14.00 Laulupidu

01.06 kell 13.00-15.30
02.06 kell 10.45
05.06 kell 10.00
06.06 kell 19.00
07.06 kell 18.00
22.06 kell 20.00
30.06-02.07

Muuseumiöö Porkuni Paemuuseumis
20. mail kl 18-22
„Öös on mänge“
Üheks õhtuks elavneb Porkuni kivikogu. Paekivil on äkki roll lauamängudes,
osavusmängudes ja loomingulistes mängudes, jalutajatele maastikumängus.
Kivi on osa loodusest, ehitus-, viimistlus- ja tööstusmaterjal, aga ka lihtsaim
mänguvahend. Mängud nõuavad eri
kuju ja eri hulka kive. Ja loomulikult
mängijaid.
Tule õhtul võluva Küngassaare mängulisse kivimaailma! Sissepääs muuseumiööl prii.
Käesoleval juubeliaastal möödub 25 aastat Porkuni Paemuuseumi asutamisest ning Eesti rah-

vuskiviks paekivi valimisest, soovime kaasata
rahvast paekivi mitmeti väärtustamisel. Selleks
on kivisõbrad oodatud osalema konkursil “Meisterdusi paest”.
Osalemiseks too oma looming, käsitöö, meene,
mis tehtud paekivi kasutades Porkuni Paemuuseumisse koos oma kontaktandmetega, meisterduse nimega ning soovi korral seda lühidalt
kirjeldava sõnumiga. Märgi ka, kas soovid oma
toodud tööd konkursi lõppedes tagasi või kingid
selle muuseumile.
Toodud tööd leiavad koha muuseumi näitusel
ning külastajad saavad valida oma lemmikud.
Septembri lõpus teeme valimistulemustest kokkuvõtte: kuulutame välja ning auhindame külastajate ja muuseumi žürii lemmikud.
Nutikat ja julget meisterdamist!

Paekivist aia ladumise
töötuba

Näitus “Paesintest paeehteni”
Reedel, 26. mail 17:30 Tamsalu Kultuurimajas näituse “PAESEINTEST PAEEHETENI” avamine. Autorid Helle Perens, Elmar Kala,
Rein Einasto, Raili Vinn. Näitus jääb kultuurimajja juuli esimese nä-

dalani. Näituse avamisel saab osta paekivi mustritega dekoratiiv- ja
tarbeesemeid ning edaspidi mõne näituse eksponaadi ka endale broneerida. Tasumine vaid sularahas.

Tamsalu kultuurimaja juures laupäeval, 27. mail
15.00-16.00
Väike koolitus paekiviaia tegemisest huvitunuile. Sissejuhatus olulisematest asjadest, mida
paekiviaia tegemisel peaks teadma.
- paekivi omadused ja sobivus aeda
- aia omadused lähtuvalt vajadusest
- kivide suurused, paksus ja kuju
- töövahendid
- tööohutus ja kaitsevahendid
Aia ladumise näitamine, võimalus kohapeal
aeda laduda. Kaasa kindlasti töökindad, sobiv
riietus. Koolitus on tasuta.
Läbiviija: Ain Aasa
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Tamsalu Gümnaasiumi avatud uste päevadest

Teistmoodi õppimine

21. aprill möödus Tamsalu Gümnaasiumis lõbusate tegevuste
rohkelt. Toimus kunstikonkurss, avati kolm näitust, kooli peale
paigutati valgusinstallatsioon, osa sai võtta kümnest erinevast
praktilisest töötoast ning peeti kunstniku loomingut tutvustav
loeng.

Projekti „Kogukonna kaasamine õppekava rakendamisse“
raames külastasid Tamsalu Gümnaasiumi algklasside õpilased Oruveski talu lambakasvatust. Lapsed olid juba ette väga
ootusärevad, sest oli teada, et talus saab tallekesi süles hoida,
neile lutipudelist süüa anda ja muid „käegakatsutavaid“ tegevusi teha.
Lauda juures ootas meid taluperenaine, kes rääkis, kuidas lambalaudas oleks mõistlik käituda, et loomadele võimalikult vähe
stressi tekitada. Lapsed olid head ja tublid. Saime palju positiivseid emotsioone ning teadmisi sellest, kuidas talled ja uted
on nummerdatud, mida ja kuidas nad söövad ja palju muud
huvitavat. Kõik soovijad said tallekesi paitada ja süüa anda. Oli
ka neid, kes soovisid suureks saades tallu tööle minna.
Samuti tutvusime koeratüdrukuga, kes elab koos lammastega
ning kelle ülesandeks saab tulevikus lammaste karjatamine.
Pärast suurepärast laudakülastust sõitsime Oruveski tallu, kus
perenaine Reena tutvustas meile, mida villaga edasi teha, et
sellest lõnga saaks. Näiteks, kuidas villa puhastada, kraasida,
lõngaks kedrata.
Ees ootab meid veel villast meisterdamine. Koolis joonistasime pilte oma muljetest ning ilus pildigalerii kaunistab nüüd
meie koridoriseina.
			
Õpetaja Marika Jeeser

Loodetavasti kujuneb sellisest päevast traditsiooniline sündmus ning võtame teinekordki kõik uudistajad meie koolimajja vastu ja pakume meeleoluka päeva täis kunsti ja erinevaid
ühistegevusi.
Järgmiste kordadeni!
27. aprillil tegid Tapa Muusikakooli õpilased Tamsalu
Gümnaasiumis päeva muusikaga rõõmsaks.
Kontserdil tutvustati pille, mida muusikakoolis on võimalik
õppida. Esindatud sai klarnet, karmoška, viiul, mandoliin, klaver, lõõts, tromboon, kitarr, saksofon ja metsasarv.

Vabakutselise kunstniku Marju Bormeistri näituse avamine
kooli klaasgaleriis		
Foto: Velle Taraste
Kunstikonkursist “Art Nouveau tuleb kooli” võttis osa 5 kooli.
Kokku valmis 3-liikmelistes meeskondades kaheksa juugendstiilis maali, mida hindas tegevkunstnikest koosnev žürii.
Kunstikonkursi tulemused
1. koht – Tamsalu Gümnaasium „Juugendkass“
2. koht – Tamsalu Gümnaasium „Üksik hall hunt“
3. koht – Uhtna Põhikool „Nuttev tüdruk“
Eripreemia – Ferdinand von Wrangleri nim. Roela Lasteaed –
Põhikool „Naivistlik juugend“
Eripreemia – Tudulinna Põhikool „Ökoloogiline juugend“
Eripreemia – Võsu Kool „ Helgeim juugend“
Eripreemia – Tamsalu Gümnaasium „Originaalilähedaseim
juugend“
Eripreemia – Tamsalu Gümnaasium „Müstiline“
Foto: Aavo Leemets

Tapa Muusikakooli direktor Ilmar Kald ja muusikakooli
õpilane.				
Foto: Velle Taraste
Tamsalu linna lasteaia „Krõll“ koolirühm külastas koos
rühmaõpetajate Aira Edingu ja Leili Treimanniga 27. aprillil Tamsalu Gümnaasiumi. Üheskoos kooliõpetaja Elle
Nurmsaluga visati pilk peale, kuhu sügisel õppima tullakse
ning uuriti, mida põnevat koolimajas parasjagu tehakse.

Kärt, Marii ja Marika villapalliga nr 111

Foto: Velle Taraste

“Minu päev lambatalus”

Tutipäev Tamsalu Gümnaasiumis

Noored kunstnikud oma taieseid valmistamas
Tööde näitus on sügiseni üleval Tamsalu Gümnaasiumis, uuest
kooliaastast alates liiguvad maalid rändnäitusele teistesse konkursist osavõtnud koolidesse.
Ka töötoad olid laste seas menukad. Meeskondade peale valmis viis animatsiooni ja kuus fotojutustust. Meelistegevusteks
olid, nagu ikka, erinevad meisterdamised, käed pandi külge
patse punudes ja uudistati robootikute tegemisi. Eriti pikaks
kujunes järjekord näomaalija juures.

pildi autor Mari-Liis Meltsas

Lasteaialapsed tegemas tutvust robootikaga.

Foto: Velle Taraste

3. mail käis Tamsalu Gümnaasiumi jalgratturite võistkond
Rakvere Politseimuuseumis Vigurivända võistlustel.
Võistlus koosnes teooriast ja praktilisest sõidust, läbida tuli vigurrada ja näidata teadmisi ja oskusi, mida on vaja rakendada
linnaliikluses. Võisteldi Lääne-Virumaa, Järvamaa ja Ida-Virumaa koolide 10-12-aastaste laste konkurentsis.
Foto: Mai Kroonmäe

Foto: Aavo Leemets

Käsil on patsipunumine, taustal näomaalingute tegemine

Palju põnevust pakkus viltimine

Foto: Aavo Leemets

Emma Lotta Vikk, Klen-Markus Susi, Sten-Lenar Nirgi ja Kärt
Maasik tulid võistkondlikult 3. kohale! Lisaks said soovijad
proovida aeglussõitu, mille neidude 3. parim tulemus kuulus
Kärdile.
				
Mai Kroonmäe
		
Tamsalu Gümnaasiumi huvijuht

22. aprilli varahommikul võisid Tamsalu elanikud kuulda äratust tutipäevaliste poolt, aga esimeseks ohvriks sai siiski meie
kallis klassijuhataja Tiia Raudsepp. Nagu juba traditsiooniks
saanud, ootasime koolikaaslasi rõõmsalt kooli ees, et neid veidike pritsida ja esimese tunni ajal külastasime ka klasse.
Kui klassides käidud, võtsime suuna Tamsalu lasteaeda, kus
Krõll meile vanu aegu meelde tuletas. Käisime külas ka vallavanemal, kes andis meile näpunäiteid, kuidas edaspidi elus
paremini hakkama saada. Jutuajamine kisus veidi pikaks ja
seetõttu jäime enda aktusele pisut hiljaks, see-eest aga tõime
aktuse ajal nii mõnelegi õpetajale pisara silma. Ei jätnud ka
klassijuhatajat kõrvale, laulsime talle ühe laulu ja kinkisime
midagi, mis võib, meenutuseks meist, tema klassis laua peal
asetseda. Järgmisteks külastuskohtadeks olid Sääse lasteaed,
Porkuni kool ja Vajangu lasteaed ja põhikool, kus samuti tuletasime meelde vanu aegu ja mängisime kõik koos ka ringmänge ning tuli välja nii mõnigi saladus. Viimasteks paikadeks
meie teekonnal olid Tamsalu Spordikompleks ja Kultuurimaja,
kus pakuti magusat ja sooviti palju edu eksamiteks.
Niiviisi jätsimegi Tamsalu gümnaasiumi 57. lennuna hüvasti
õppetöö ja pikkade koolipäevadega.
Täname kõiki, kes aitasid meil nii kaugele jõuda!
					

57. lend
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RoboMiku Lahing ja Võru Tsõõr 2017
Sai käidud sellisel toredal üritusel nagu Võru Tsõõr. Võru spordihoones viibis pingeliste võistluste ajal pea 600 robootikut nii
kaugemal kui ka lähemalt. Võistlusalasid oli sel korral 16 ja
kõige populaarsemaks alaks oli taaskord LEGO SUMO.
Meie, võistkond Tamsa, startisime Tamsalust juba kell 6.45.
Muidugi olime hommikul padjaste nägudega, kuid meeled olid
meil juba erksad. Olime ju ometi teel võistlustele!
Kohale jõudes sättisime ennast sisse ja läksime tegema ainsat
tööd, mis toidab. Kõhud täis, asusime end võistlusteks ette valmistama. Kõige esimesena tuligi meil minna robotit mõõtmakaaluma ja temale ka personaalset kleepsu hankima. Pärast
seda möödusid võistlused linnutiivul.
Kuna võistlusi, millest osa võtsime, oli palju, siis oli ka palju
tormamist. Me ei pääsenud ka ilma takistusteta – kustunud
programmid ja viimasel hetkel lagunevad robotid tuli ikka
uuesti programmeerida ja üles ehitada. Õnneks saime sellega
hakkama.
Põnevate võistluste seast tooksime lisaks LEGO SUMOle
välja ka LEGO Üllatusülesande. Pidime kohapeal ehitama ja
programmeerima roboti, mis suudaks võita teist robotit köieveos. Mõnel võistkonna liikmel jäi roboti ehitamise hoos lõunagi söömata.
Kindlasti tuleb ära märkida ka Linnaläbimise võistlus, kus suutis meie noor võistkond saavutada 5. koha. Kusjuures, kaotasime 3. kohale vaid 5 sekundiga! Selleks, et väljendada paremini
ülesande keerulisust peame maini, et 30 rajal olnud robotist
läbis raja lõpuni kõigest 8 robotit ning meie olime üks neist!
Üheks võistlusalaks oli ka Scrach mäng, milleks tuli kodus välja mõelda idee ja valmis programmeerida arvutimäng. Mängu
teemaks oli „Loomadest liitlased“. Selle teema mõtet meeldib
meile seletada oma juhendaja sõnadega: „Põhimõte on selles,
et kuidas inimesed saaksid aidata loomi või ka loomad inimesi.“ Meie otsustasime teha arvutimängu konnade päästmisest
maanteelt.
Kohtunikud hindasid mängu disaini, sisuelementide keerukust
(sisuliselt programmi keerulisust), mängu terviklikust, arusaadavust ja ka originaalsust. Suutsime tihedas konkurentsis oma

mänguga saavutada I koha, saades kõigis kriteeriumites maksimum punktid!
Olime tohutult õnnelikud ja ka rahul, et meie vähem kui aasta
koos olnud meeskonda on märgatud ja tunnustatud.
Bussi jagasime me taaskord Rakke Robootika, Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilaste ja ka Tribloxi meeskonna esindajatega,
kes küll ei võistelnud, kuid ulatasid abikäe korraldajatele, olles
kohtunikud. Pika kogemusega Rakke Robootikud saavutasid 3
esikohta ning ka 1 teise ja kolmanda koha.
Iga võiduga said võistkonnad ka 1kg-se meekoogi, mis tuli

Võrru kogunenud robootikahuvilised võistluste avamisel

Aprillikuus mõtleb südamele väike
ja suur

Iga aasta aprillis on saanud kenaks traditsiooniks mõelda tavapärasest enam oma südame tervisele. Tamsalu Lasteaed Krõll kui Tervist Edendav Lasteaed on südamenädalal
alati korraldanud tegevusi, mis aitavad teemakohased teadmised mänguliselt ja huvitavalt lasteni viia, sest ,,mida õpid noores eas, püsib eluaeg sul peas“.
Sel aastal pöörasime tähelepanu tervislikule toidule, mis on südame tervise oluline osa.
Lapsed valmistasid ise prae kõrvale maitsva toorsalati ja seda söödi väga hea isuga. Oli
ka smuuti valmistamise päev, mil maja oli täis blenderi surinat ja hiljem smuuti maitsmise lurinat. See oli nii vahva tegevus, et järgmisel päeval küsisid lapsed: kas hakkame
jälle smuutit tegema?
Rühmades mängiti mängu ,,Toida Peetrit“ ja teisi õppemänge, mille abil saab mänguliselt kinnistada teadmisi tervislikust toidust. Tuletati meelde taldrikureeglit, mis ütleb,
et pool taldrikut tuleb täita toorsalatiga ning ülejäänud pool jagada liha ja kartuli vahel.
Lepatriinu rühmas prooviti nädala jooksul iga päev erinevat maitsevett jõhvikatest, kurgist, sidrunist ja veenduti, et see on veel maitsvam ja tervislikum kui limonaad. Saadud
teadmisi kasutati käelistes tegevustes: vooliti südamesõbraliku toiduga täidetud taldrikut, maaliti ja kleebiti teemakohaseid plakateid.
Neljapäev, 20. aprill, oli suur matkapäev. Iga rühm valis endale ise raja, mis läbiti kevadist loodust vaadeldes ja erinevaid ülesandeid täites. Tagasi lasteaeda saabusid lapsed
toredate punaste põskedega ja kindlasti ka tervema ja treenituma südamega.
Et südamele meeldib väga ka rõõmus meel, siis reedel sõitsid Öökulli rühma lapsed
Rakverre Rohuaia lasteaeda vaatama etendust ,,Kapteni kadunud naer“, mille olid õppinud ja lavastanud maakonna lasteaedade muusikaõpetajad.
						
Maret Kivi
				
Tamsalu Lasteaia Krõll õpetaja

Lepatriinu rühma matkajad				

Foto: Viiu Uudam

muidugi ära süüa. Peatusimegi bussiga ühe tankla juures, kus
siis sai ära söödud bussi peale 4 kg meekooki! Selleks, et kõigile lugejatele magusaisu tekitada – see oli väga maitsev. Kook
söödud, läksime tagasi bussi ja jätkasime tagasiteed. Pika sõidu ajal sai mängitud seltskonnamänge, loetud ette raamatut ja
vahetatud muljeid.
Tamsallu jõudsime tagasi alles kümneks. Olime väsinud, kuid
õnnelikud. Tõime siiski ju võidu koju!
Oleme endiselt meeskond Tamsa ja usume robotitesse!

Foto: Velle Taraste

Naljakuu Sääse lasteaias
Naljakuu võttis oma tegemisi täie tõsidusega:
küll viskas lund alla, siis paistis päikene ja seejärel kallas jälle vihma nagu pangest.
Sääse lasteaed sukeldus hea tuju hoidmiseks
muusikasse.
Õpetaja Tiiu oli lastele hulga kauneid laule selgeks õpetanud ja väikesed solistid esitasid neid
muusikahommikul eriti hoolsalt. Pidu juhtis erkkollane Päikene, milleks oli kehastunud tädi Ülle,
kes abistas lapsi nende ettevõtmises. Kuigi peategijaiks olid solistid, said kõik lapsed laulda kevadlaule ja mängida rõõmsaid ühismänge. Vahele
mängiti pillilugusid. Tillukesed Põrnikad tagusid
kõlapulkadega vastu põrandat nii hoogsalt rütmi,
et seda jäid kindlasti ka väljas vilistavad kuldnokad kuulama. Suuremate laste pillimäng nõudis
juba osavust ja rütmitaju.
Järgmisel päeval käisid Lepatriinude rühma lapsed Rakveres vaatamas etendust „Kapteni kadunud naer“, mille esitasid Lääne-Virumaa lasteaedade muusikaõpetajad. Lugu oli lustlik ja põnev.
Õpetajad mängisid väga hästi, etendus oli paraja
pikkusega ja lapsed nautisid seda. Pärast läbiti
temaatiline seiklusrada ja otsiti aaret. Oli tore ettevõtmine.

Aprillikuusse tõid vaheldust ka sõdurpoisid, kes
oma sõjamängu vaheajal leidsid aega mänguks ka
lasteaia lastega. Nad parkisid oma suured masinad lasteaia kõrval olevale platsile, näitasid lastele tehnikat ja oma varustust. Uudistamist jätkuks
kogu hommikupoolikuks.
24. aprilli hommikul käisid Lepatriinude ja Ritsikate rühma lastel külas õpetajad Liisi ja Kertu
Tartu lasteaiast Poku. Nad rääkisid lastele prügi
sorteerimise vajadusest ja mängisid lastega selle
ka läbi. Lapsed toimetasid usinalt ja lasteaia saal
sai maha kallatud sodist kiiresti puhtaks, ning nii
plastik, paber kui muu prügi paigutati õigetesse
konteineritesse. Meeldiv oli kuulda, et lapsed
teadsid prügi sorteerimisest küllaltki palju. Oli
õpetlik ja mänguline tegevus. Rõõmu tundsid sellest nii läbiviijad kui lapsed.
Loodan, et meie lasteaia Päikene suutis muusikahommikul panustada nii palju, et ka õues ilm
soojemaks muutub, muru rohelisemaks läheb ja
lapsed sellel joosta saavad.
Päikesepaistelist kevadet kõigile!
			
Lia Klaas
		
Sääse lasteaia direktor

Sõdurid ja Liblikad							

Foto: Lia Klaas
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Väliskülalised Porkuni Koolis
Porkuni Kooli pere osaleb kahe aasta jooksul projektis “Inclusion in Motion” ehk “Kaasatus läbi liikumise”. Tegemist on
SA Archimedes rahastatud Erasmus+ strateegilise koostöö
projektiga, mis sai ametliku alguse septembris 2016.
Meie ehk täiskasvanute jaoks, kannab projekt vilju, kui suudame liita lapsi eri maadest ja eri koolitüüpidest ning küpsevad
teadmised igas lapses läbi põhiidee: „Teeme koos ja ma saan
aru“. Projektis osalevad 4 kooli: Porkuni Kool – Eestist, Kirkonkylän koulu– Soomest, Grundschule Neuenkirchen – Saksamaalt, Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy - Poolast.
Ole igav, teoreetiline, väheaktiivne- nii saad tunni, kus ei taha
õppida ükski laps. Haridusliku erivajadusega lapsel on sisemise motivatsiooni hoidmine raske. Meie tahtsime projekti tegevustega ühendada täiskasvanute teadmised aktiivsest õppest,
nn tavakooli lapse uudishimu kogeda ja haridusliku erivajaduse õpilase võime õppida läbi eakaaslase matkimise.
Iga kokkupuude välise maailmaga suurendab teadmisi teistest
koolidest ja nendes õppivatest lastest- kuidas elavad, milliseid
tegevusi tavaliselt teevad, milliseid tähtpäevi pidulikult tähistavad, milliseid spordialasid harrastavad ja milliseid toite söövad. Kuid kokkupuuted teiste lastega valmistavad ette palju
olulisemaks elus- kuidas kuulata ja ennast väljendada. Raskemaks tegi selle nii kasutatav keel (inglise), kui ka erinev valmisolek mõista ja aktsepteerida teistsugust last. Pikk kodust
eemalolek (7 päeva) oli esmakogemus mitmetele- Marekile,
kelle kodu on katoliiklikus kloostris.
Järgnev on katse kirjeldada aktiivseid tegevusi nädalas. Tänaseks on see minevik, kuid loodetavasti unustamatu möödunu,
mis muutis noorte maailma. Porkuni Kooli põhiväljundiks
projekti ajal sai kokkuleppe kohaselt füüsiline aktiivsus, eelkõige tants.
Esimene päev (03.04) oli pajudele lastele esmaseks laeva- ja
lennukisõidu kogemuseks. Tallinnasse saabus kakskümmend
üks noort, koos saatjatega: 10 inimest Saksamaalt, 8 Soomest
ja 10 Poolast. Õhtuks jõuti majutuskohta - Tamsalu Spordikompleksi hostelisse.
Teisipäev, 04.04.2017, algas Porkuni Kooli hommikuringis,
kuulates ja kogedes eesti keele kõla ja tema alternatiivseid
väljendusvahendeid- lihtsustatud viipeid. Külalised said rinda
nimedega märgid ja toimus esmane tutvumine. Seejärel suundus kogu koolipere multimeedia saali vaatama partnerkoolide

Grupipilt AHHAA keskuse ees

esindajate tutvustusi oma kodumaade ja kodukoolide kohta.
Tutvuti üksteisega läbi muusikaliste mängude ikka nii, et
ühest-kahest uuest tuttavast järjest suurema tuttavate ringini.
Eriti kaasahaarav oli nn sõbra äratamine kivistunud kujust
Arvo Pärdi vaikse „Spiegel in Spiegel“ saatel. Koolikeskkonnaga saadi tuttavaks põneva QR-koodidega mänguga.
Nüüd oli vaja teha meeskonnatööd grupikaaslastega- kasutada
iPad`i, lugeda inglise keelt ja orienteeruda kaardis.
Ruumidesse oli peidetud Porkuni koolihoone pildiga pusle tükid, mille leidmine võimaldab hiljem ka kodukoolis oma lugu
jutustada. Peale ühist lõunasööki algasid tantsude töötoad. Iga
maa esindajad olid oma kodumaalt kaasa toonud ühe tantsu,
mida nad töötoas õpetasid teistest maadest pärit lastele. Nii
tantsiti Soome töötoas jenkat, poolakad õpetasid kaunist poloneesi, sakslased juhendasid vana esiisade rahvatantsus kaasalöömist ja eestlaste töötoas hüpeldi polkat. Töötubade lõppedes
kogeti nn originaalesitust ja ka ise õpitut ühistantsimisena.
Kolmapäev oli lastele muuseumiõppe päev, et lisaks raamatuteadmisele näha kõike oma silmaga ning käega järele proovida. Seekord valisime Jääaja Keskuse keskkonnateemalise
aktiivõppeprogrammi „Eestimaa looduse lugu – jääajajärgne
elustiku areng“. Õhtu leidis nelja erineva rahvuse lapsed lustimas AHHAA Keskuses, kus põnevust sai nii palju, et ei mahtunud ettenähtud aega ära.
Neljapäev algas koos uute sõpradega ülekoolilise liikumisaktiivsuse päevaga. Kaelakaart juhatas spordisaalis 13 ülesandeni, mis pani proovile lapse osavused, võimed ja meeskonnatöö
oskused. Porkuni Kooli õpetaja sai kasutada erinevaid aktiivseid õpetamisviise kutsudes külalised ainetundidesse. Nii dramatiseeriti üheskoos muinasjutt „Bremeni linna moosekandid“
(Saksa laste kodulinn), õpiti Bee-Bot roboti abil matemaatikat, nimetati mängude abil kella-aegu, tehti koos muusikalisi
ülesandeid jne. Peale lõunat ootasid külalisi jälle aktiivsed tegevused. Seekord oli neil võimalus katsetada tasakaalulauaga
sõitmist, proovida grossingu abil hüppamist ja X-Box`ga tantsimist. Õhtu lõpetati meeleoluka disko ja näomaalingutega.
Reedel oli ärev eelkõige Porkuni Kooli perele. Nii mitmedki
täiskasvanud said tantsupartneriteks õpilased, et esitada rumbat, rock`n`rolli, balletti, valssi, tecnot, kantrit jne. Toimus
tantsupäev. Kolm eri maa võistkonda külalistest ja üks võistkond Porkuni Kooli lastest asusid ära arvama 13 tantsunumb-

						

Foto: Tuuli Lindre

Tantsupäeva viktoriin

rit, kõik erinevates tantsustiilides. Väljakutse osutus põnevaks,
sest oli tantse, kus kõigi maade lapsed olid esitatud tantsustiili
kohta eriarvamustel.
Külalistele silmad särasid, sest selline kogemus koolikeskkonnas oli neile esmakordne. Koostöös valmistati tantsude teemalised plakatid meenutamaks seda koju jõudes. Väikese vaba
aja tegevusena enne järgnevaid töötubasid said lapsed minna
matkale, et tutvuda kauni Porkuniga. Roniti Porkuni Paemuuseumi tornitippu.
Programmi koostamisel pidasime üheks oluliseks missiooniliseks tegevuseks leida võimalus lasta õpilastel kogeda, mida
tähendab olla eluaegselt ratastoolis, pime või mitte saada kasutada helilist kõnet. Kolmes töötoas kogeti kuidas erinevate
puuete puhul hakkama saada. Kasutati PCS suhtlustahvleid,
ratsatoolidele mõeldud takistusradasid, 3-D pilte, nägemisvälja ahendavaid prille, valget keppi jne.
Peale töötubasid ootas külalisi ees tore ja lõõgastav lustimine
Porkuni Kooli basseinides ja saunades.
Laupäeva, 08.aprilli, hommikul sõitsid kõik sõpruskoolide esindajad Tallinna loomaaeda. Veel sai sõbral käest kinni
hoida ja öelda, et ta on oluline. Emotsioone võimendasid ka
toimekad loomad. Viimane ühine koosolemine andis võimaluse tänada ja anda kätte osalemistunnistused, mis jäävad neile
meenutama põnevat nädalat Eestis.
Külaliste viimane öö Eestis möödus hostelis Tallinna vanalinna serval, mistõttu oli külalistel hea võimalus iseseisvalt kauni
Tallinna vanalinnaga tutvuda ja lähedastele meeneid osta. Pühapäev asusid kõik külalised koduteele.
Meie soov üheskoos kogedes luua ühiseid mäletusi, teadmisi
ja oskusi läks täide. Meie õpilaste maailm muutus. Ja ehk ei
olegi paremat tagasisidet lastelt, kui ütlus, et „Me ei taha veel
koju minna“.
Aitäh kõigile, kes teadmisterohket ja sõbralikku maailma luua
aitasid. Täname väga Tamsalu Spordihoone hostelit, OÜ Joosandit, OÜ Contarot, OÜ Bremmer Reisid ja kõiki Porkuni
Kooli lapsi ning töötajaid.
Tuuli Lindre ja Urve Karp

				

Foto: Kalev Kodzis

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Tartus Teaduskeskuses AHHAA FLL Jr näitusel

Fotod: Velle Taraste

FIRST LEGO League Jr. (FLL Jr.®) on praktiliste oskuste
programm lastele vanuses 6-9, mille eesmärk on tekitada ja
arendada huvi teaduse ja ehitamise vastu. Igal hooajal väljastab programm reaalelulise Võistluse, mille läbimine eeldab
uurimistegevust, kriitilist mõtlemisoskust ja kujutlusvõimet.
Meeskonnaliikmed, keda suunavad täiskasvanud juhendajad ja
FIRST LEGO League Jr. Põhiväärtused, ehitavad LEGO elementidest ja motoriseeritud osadest mudeli ning esitavad oma

ideed ülevaatamiseks. Igal aastal põhineb Võistlus erineval
teemal ja koosneb kahest peamisest osast: LEGO mudelist ja
Näita Mind plakatist. 2016/17 hooaeg kandis nime “Loomade
Hullus” ehk kõik meie karvased ja sulelised sõbrad!
Tamsalu Gümnaasiumis alustasid algklasside õpilased sügisel
esimest tutvust LEGO WeDo robotitega. Selle aasta alguses
said kõik meeskonnad oma mudeli jaoks Lego klotside komplekti, millest ehitasid mesilastaru ja mesilase. Lapsed tutvusid

mesilase eluga, leidsid temaga kokkupuutuva looma ja tegid
temast ka mudeli, mille üks element oli programmeeritud liikuma.
Teisel aprillil sõitsid õpilased Tartusse oma valmisehitatud
mudelite ja oma meeskonda tutvustavate plakatitega ennast
teistele näitama. Kaasa sõitsid ka juhendajad ja mõned lapsevanemad. Tartus oli lõbus ja kõik said oma töö tunnustuseks
kaela kuldmedalid.
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2017. aasta hajaasustuse programm Lääne- KOGUKONDLIKU TURVALISUSE
ÜMARLAUD JÄNEDAL
Virumaal läheb käima!
Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru
avatuks alates 30. märtsist 2017
2017. aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse
ministri poolt 28. märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri
nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi
2017. aasta programmdokument.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere,
Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula
ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse
ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2017.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
•
veesüsteemid
•
kanalisatsioonisüsteemid
•
juurdepääsuteed
•
autonoomsed elektrisüsteemid
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja
kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse
summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse
toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema
vähemalt 33,33%.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse
arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse
elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist
ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg
on 30. mai 2017.a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid
on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-

Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu kutsub piirkonna külaseltse, MTÜsid ja külavanemaid osalema 17. mail kell 15.00 - 17.00 toimuvale kogukonna turvalisuse ümarlauale Jäneda Külalistemajja. Sarnased ümarlauad toimusid
märtsis-aprillis Eipris ja Sõmerul ning Jäneda kohtumine jääb ümarlaudade sarja
lõpetama.
Arutelude teemad:
- Maakonna turvalisuse nõukogu ülesannete tutvustamine.
- Külaseltside ja piirkonna mittetulundusühingute soovid ja mõtted turvalisuse
tõstmisel oma piirkonnas. Omavaheliste kogemuste jagamine ja ettepanekute tegemine maakonna turvalisuse nõukogule.
Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogust osalevad ümarlaual Tarmo Mikkal,
Maido Nõlvak ja Eerik Lumiste.
Ümarlauast osavõtuks ja registreerumiseks palume saata
e-kiri hiljemalt 15. mail e-posti aadressil: info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Lisainfo: Tarmo Mikkal, telefon 325 8002,
e-post: tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee

se kodulehel.
Tamsalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi
kontaktisik on keskkonnaspetsialist Lembit Saart, tel 322 8446, 520 3992, e-post: lembit.saart@
tamsalu.ee .
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru
Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi , tel 325 8010, 505 6177, e-post mati.
jogi@laane-viru.maavalitsus.ee.
Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru infopäev
toimub 26. aprillil 2017.a. algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere, I
korruse õppeklassis (ruum nr 3) .
Vajalikud dokumendid taotlejale:
o
Programmdokument 2017
o
Taotlusvorm
o
Projekti eelarve
o
Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
o
Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
o
Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
o
Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna
projekti tegevuste kirjeldus
o
Arvutamise abimees
•
Oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid
•
Ehitusluba või ehitusteatis (kui projekt seda
eeldab)
•
Projekteerimistingimused (projekteerimise
korral)
•
Veesüsteemide valdkonna korral vee kvaliteeti tõendav analüüs
•
Veesüsteemide valdkonna korral kaastaotleja nõusolek
•
Kaks võrreldavat hinnapakkumust
•
Vajadusel notariaalselt tõendatud kokkulepe reaalservituudi seadmiseks
•
Korterelamute puhul teiste korteriomanike
kirjalik nõusolek toetuse taotlemisega nõustumise
kohta

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.
Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva õhuväe. Plaani kohaselt toimub enamus õhuväe lende
ajavahemikus 15.-24. mai. Peamiseks lennupiirkonnaks on Põhja-Eesti idaosa.
Õppuse ajal võib meie taevas lisaks Eesti lennuvahenditele näha ka Poola ründelennukeid Su-22, Hispaania hävitajaid F-18 Hornet ning USA koptereid UH-60
Black Hawk ja AH-64 Apache. Õppuse alal võivad lennata ka kaitseväe mehitamata õhusõidukid.
Õhuharjutuste käigus toimuvad ka madallennud. Vältimaks korduvaid ülelende
püüab õhuvägi hajutada madallendude lennumarsruute. Madallennud toimuvad
ohutus kõrguses, mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga) ja eelistatavalt
asustatud punktidest eemal. Madallennu harjutused on kooskõlas Eesti seadustega ning neid sooritatakse kokkuleppel Lennuameti ja Lennuliiklusteeninduse
AS-ga.
Droonilendude kooskõlastamiseks õppuse ajal õppuse piirkonnas palun kontakteeruda Eesti õhuväe õppuse juhtimiskeskusega telefonil 717 3404.

Kaitsevägi korraldab taas õppuse Kevadtorm
Kaitsevägi korraldab sel kevadel 8.–26. maini peamiselt Põhja- ning Kirde-Eestis taas õppuse Kevadtorm, millest võtab osa
pea 9 000 inimest.
Kolm nädalat vältava õppuse eesmärk on ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni hindamine enne reservi arvamist ja koostegevuse harjutamine liitlastega. Lisaks Eesti kaitseväelastele
ja kaitseliitlastele võtavad Kevadtormist osa liitlassõdurid erinevatest riikidest, seal hulgas Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hollandist, Belgiast, Poolast, Soomest, Lätist, Leedust, Ukrainast ja
Georgiast.
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonna ülema major Viljar
Kure sõnul ei ole võimalik nii suuri õppusi korraldada vaid
Eesti riigile kuuluval maa-alal ja kaitseväel tuleb kasutada ka
eraomanduses olevaid alasid. „Loodame kõikide mõistvale
suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse panustada,“ ütles major
Kurg. „Lubades kaitseväelastel omal maal Eesti kaitsmist harjutada, saavad kõik anda oma panuse riigikaitsesse ning seeläbi tugevdada meie riigi julgeolekut.“
Major Kurg lisas, et õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskond
püüab kooskõlastada kõigi maaomanikega nende maa kasutamise enne õppust, kuid see võib olla mõnikord keeruline ning
ka sellistel juhtudel palub kaitsevägi kohalikelt mõistvat suhtumist.
Õppus Kevadtorm hõlmab sel aastal Harju, Järva ning Lääneja Ida-Viru maakondi ning peamiselt leiab aset Kuusalu, Anija,
Aegviidu, Tapa, Kadrina, Tamsalu, Väike-Maarja, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Haljala, Rakvere, Lüganuse, Kiviõli, Sonda,
Tudulinna, Avinurme, Mäetaguse ja Iisaku valdades.
Et kaitseväe väeosad asuvad üle Eesti ja õppuse põhiosa koondub Põhja- ning Kirde-Eestisse, siis kaasneb õppusega kait-

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

AH-64 Apache Ämaris			

Foto: Eesti Kaitsevägi

seväe sõidukite kolonnide liikumine. Seoses õppelahingute ja
kolonnide liikumisega võivad teedel olla ajutised liikluspiirangud. Kaitsevägi palub kõigil autojuhtidel ja liiklejatel olla
õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Ühtlasi reguleerivad liikumispiirangutega teedel
liiklust sõjaväepolitseinikud.
Õppusel Kevadtorm osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad käsitulirelvadest kuni suurekaliibriliste haubitsateni. Õppelahingutes kasutavad nad vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).
Sellega seoses panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib
kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata
jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda
ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle
asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil
112. Ühtlasi võib õppusel kasutavate imitatsiooni- ja lennuvahendite kasutamine tekitada müra, mistõttu palub kaitsevägi
õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad
siseruumides.
Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad
tekkida kaitseväe manöövrite ja harjutuste raames. Kui õnnetu
juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand
– auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palub kaitsevägi viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse
tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum
lahendatakse.
Õppuse korraldajad paluvad inimestel, kelle vara on kahjustada saanud, proovida fikseerida ka kahju tekitaja (auto number,
väeosa nimetus või kaitseväelase nimi) ning edastada see info
tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefoni 717 1931 või e-posti
kevadtorm@mil.ee teel.

Kevadtorm 2016			

Fotod: Eesti Kaitsevägi
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Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid
2-22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetusi,
üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning
loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16. juunini, kuid siis vähendatakse toetust 1% iga
hilinetud päeva eest.
Enne taotlusvooru algust saab e-PRIA s joonistada põlde
ning avatud on taotluste eeltäitmine. Eeltäidetud taotlusi
saab ära esitada alates 2. maist.
Alates 1.aprillist saab e-PRIAs joonistada poollooduslike
koosluste alasid ning edastada Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. 2. maist saab koosluste alad taotlusele ja
PRIAle esitada.
Selle aasta suuremad muudatused
Varasematel aastatel juba rakendatud toetusmeetmetele on
lisandunud kaks üleminekutoetust (põllumajanduskultuuri
üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus), mida
saab taotleda 2010. aastal määratud toetusõiguste alusel,
täpsem info toetusõiguste kohta on PRIA kodulehel www.
pria.ee.
2017. a ei pea põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud
rohtu kokku koguma.
Taotlejad, kes peavad täitma rohestamise nõudeid ja kelle
kasutuses on 2017. aastal püsirohumaa tagasirajamise kohustuse arvutamise aluseks olnud maad, ei tohi püsirohumaid rohkem üles harida ja vajadusel peavad ülesharitud
püsirohumaad tagasi rajama määratud hektarite ulatuses.
Tagasirajatavad püsirohumaad tuleb taotlusel märkida
maakasutustüübiga TAR. Nõude täitmata jätmisele järgneb
rohestamise toetuse vähendamine.
Maastikuelementidena säilitamisele kuuluvate toetusõiguslike kraavide pindala arvestatakse alates 2017. a koos
nende serval ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 m laiuselt. Metsaäärse kraavi pindala
hulka arvatakse üksnes kraavist põllu poole jääv puittaimestik, kraavi põhi ning metsa poole jääv nõlv kuni servani. Kraavi põhi, põllupoolne nõlv ja serv peavad olema
visuaalselt tuvastatavad.
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse (PKV) puhul
on pirnipuu minimaalne istutustihedus muudetud 270 puult
100 puule ha kohta. Viinapuu, kultuurmustikas, kultuurjõhvikas, ebaküdoonia ja aroonia ei ole enam PKV toetusõiguslikud. PKV toetusõiguslike kultuuride hulka on lisatud valge peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk brokoli,
nuikapsas, lehtkapsas, brüsseli kapsas ja hiina kapsas.
Pirnipuude minimaalset istutustihedust on sarnaselt PKV
otsetoetusega muudetud ka mahetoetuse (MAH) ning
keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA)
toetuse puhul.
KSA toetatavate kultuuride loetelu täieneb nelja uue kultuuriga - harilik sarapuu, söödav kuslapuu, kurdlehine kibuvits ja harilik pihlakas. Samadele kultuuridele kehtestati
mahetoetuse puhul istutustihedused.
Ravim- ja maitsetaimede kultuuridena ei ole enam toetusõiguslikud harilik kurgirohi, kõrvenõges, harilik orashein,
harilik sigur ja harilik võilill.
Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) mesilaste korjealade rajamise lisategevuse toetuse määr tõuseb 193 euroni
hektari kohta aastas.
2017. aastast alates ei või võtta uut KSM, KSA, KSK,
MULD, SORT, PLK ja MAH kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju,
Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori
asukohaks. Trassikoridor on nähtav Maa-ameti kaardirakenduses.

Ära puutu pommi!
Kevad on käes. Inimesed lähevad aeda, metsa, rohkem loodusesse – algavad põllutööd, aiatööd, nende tööde käigus
leitakse sageli Teisest Maailmasõjast jäänud lõhkekehasid.
Igal aastal avastatakse Eestist keskmiselt 3500 lõhkekeha.
Ida-Eesti pommigrupi demineerijad on sel aastal saanud
enam kui 47 väljakutsel. Kahjutuks on tehtud 125 lõhkekeha. Eelmisel aastal oli meie regioonis 268 väljakutset,
tehti kahjutuks 686 lõkekeha.
Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan tuletab meelde, et need lõhkekehad on väga ohtlikud. Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada
suuri purustusi.
„Nad kindlasti töötavad, kuna nad ei ole liiga vanad. Isegi
kui te ei ole kindel, kas see on lõhkekeha või miski muu,
või mingi asi on teie arvates kahtlane, kindlasti helistage
hädaabi numbrile 112!“, - kutsub demineerija inimesi üles
käituma õigesti.
Ragnar Reiljan juhib tähelepanu sellele, mida inimene ei
tohi teha avastades kahtlase eseme. Kahtlast eset ei tohi liigutada ega kaasa võtta, et kellegile näitama minna! Ei tohi

Satelliitseire aitab niitmist tuvastada
PRIA arendab rakendusprogrammi, mille abil saab kindlaks teha, kas rohumaad on niidetud. PRIA võtab kasutusele Euroopa Liidu Copernicus programmi satelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised andmed.
Rakenduse autoriteks on Eesti teadlased ja programmi loomisega tegeleb IT-ettevõte CGI Eesti.
Satelliidiandmed laekuvad PRIA-le kogu Eesti territooriumi kohta keskmiselt üks kord nädalas. Seejärel tehakse
kalkulatsioon biomassi muutustest iga põllu kohta. Monitooring toimub kevadest sügiseni ja seda tehakse nendel
põldudel, mis on esitatud jooksva aasta pindalatoetuste
taotlustel.
2017. aasta on planeeritud rakenduse testimiseks ja kogemuste saamiseks. Plaanime näidata testtulemusi alates
juuli keskpaigast. PRIA veebikaardil tuleb selleks avada
kiht „Niitmiste tuvastamine. e-PRIA-s näeb samu tulemusi
teenuses „Minu Põllud“.
Esialgu ei ole plaanis ainult satelliidiinfo põhjal sanktsioone rakendada, küll aga annab see põllumeestele infot oma
tööjärjest ja PRIAle nõuete täitmisest. Ühesuguse info saavad nii kliendid kui PRIA töötajad; taotlejal on rohkem
võimalusi vajalikke töid õigeaegselt planeerida. Loodav
rakendus muudab PRIA kontrollsüsteemi jaoks avatumaks
ja läbipaistvamaks.
Rakendusprogramm peab valmima 2018. aasta alguseks.
Projekti toetatab EL regionaalarengu fond.
Taotluse esitamine
Toetusi tutvustavaid materjale ja taotlusvorme PRIA klientidele koju ei saada. Info meetmetega seotud nõuete ja
toetuste taotlemise kohta avaldame kodulehel (vt rubriike Taimekasvatus, Loomakasvatus, Nõuetele vastavus) ja
info täieneb jooksvalt, kui ilmuvad täiendustega määrused.
Nõuded on põhjalikult selgitatud juhendites „Abiks taotlejale“. Infomaterjale võib küsida ka PRIA maakondlikest
teenindusbüroodest.
PRIA soovitab toetustaotluse täita elektrooniliselt vanas
e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria/, vt „Teenused“ menüüs
alajaotus „Pindalatoetused“.
Kes ei ole veel PRIA klient või kliendiandmeid on vaja
muuta, saab need toimingud teha uue e-PRIA teenuses
“Kliendi andmed”. Pindalatoetuste taotlemisega seotud eteenuste kasutamiseks on vaja ID kaarti koos paroolidega
või Mobiil ID-d, samuti saab siseneda pangaparoolidega
Eesti.ee kaudu.
Toetuste taotlemist e-PRIAs kergendab iga toetuseliigi
juures leitav lisainfo, mis annab taotlejale teada tema kohustuste või toetusõiguste andmed. Samuti teeb süsteem
esmased kontrollid nõuete osas. Taotlejale kuvatakse erinevaid teateid taotluses esinevate ebatäpsuste kohta ning
tal on võimalik oma taotlust veel muuta.
Teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid
ning paluda juhendamist büroo töötajalt. Infot võib küsida
otsetoetuste infotelefonil 7377 679.
Ka tänavu on võimalik kõigil pindalatoetuste taotlejatel
pöörduda taotluste vastuvõtuperioodi ajal konsulentide
poole e-PRIAs kasutamise tasuta juhendamise saamiseks.
Nõuandekeskuste ja konsulentide kontaktid leiate aadressil
http://www.pikk.ee/ .
Kes ei esita taotlust e-PRIAs, võib selle saata digitaalselt
allkirjastatult aadressil info@pria.ee, viia või postitada
teenindusbüroosse või PRIA keskuse aadressil.
Soovitame taotluse täita juba aegsasti ning mitte jätta seda
viimastele päevadele!
Alates 2018. aastast on võimalik pindalatoetuseid taotleda
ainult e-PRIA kaudu.
			
PRIA teabeosakond
edasi kaevata, välja tõsta, midagi rohkem uurima hakata.
Teine asi mida teha– hoiatage läheduses viibivaid inimesi
ja ärge laske kedagi leitud eseme lähedusse. Ja siis helistage häirekeskusele ja täitke saadud juhiseid!
„Kui olete metsas, siis märgistage ära see teekond leitud
esemeni, et demineerijad leiaks eseme üles“, - lisab Reiljan. Peademineerija rõhutab seda, et keegi ei naera ega karista teid, kui see ei olnud lõkekeha.
„Te ei peagi teadma, kui te ise nii arvate, et see on imelik
teie jaoks, helistage 112. Parem üle reageerida!“ – hoiatab
peademineerija.
Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga.
Peamised lõhkekehad mida Eestist leitakse on padrunid,
miinipilduja miinid, käsigranaadid ning mürsud. Samas on
leitud ka mitmeid lennukipomme ja lõhkeainet.
			
Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, 58116170
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Jäätmeid sortides hoiad tervist
ja ümbritsevat keskkonda

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400
000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Raske on öelda, kuidas
jaguneb jäätmete teke proportsionaalselt aasta peale, kuid võib oletada, et kevadise suurpuhastuse käigus tekib neid suures hulgas. Mida
teha suurpuhastuse käigus tekkinud jäätmetega? Milline on õige ja
keskkonnasõbralik viis neist vabanemiseks?
Sageli tundub inimestele, et lihtsaim võimalus prügist vabaneda on
seda põletada. Üsna tihti võib näha, et lõkkesse lähevad vanad riided,
kasutu mööbel, vanarehvid, plastmaterjalid jne. Lõkke tegemine on
kevadise koristaja jaoks mugav – põletades saab kõigest lahti ning
pealegi tasuta. Keskkonna suhtes on vanarehvide, mööbli, pakendite
ja muu sellise põletamisel tegemist aga korvamatu kahjuga. Töötlemata/immutamata puidu põletamine on keskkonnakaitseliselt aktsepteeritav, kuid muude jäätmete põletamine ei ole.
Põletamise ohtlikkusest
Plastide keerulist ja muutlikku koostist arvestades ei tohi neid kodus
põletada. Lõkkes on põlemistemperatuur väga madal ja põlemine ei
ole täielik. See tähendab, et tekib palju ohtlikke aineid, mis suure tõenäosusega langevad maha kas põletaja enda või tema naabrite krundil.
Sedasi tehes mürgitab põletaja ära nii enda kui ka naabrite sügisesed
aiasaadused, maapinna ning ohtlikud ained jõuavad ka põhjavette.
Ka muid majapidamises tekkivaid jäätmeid, nagu kasutuseta ja katkised riided, kasutu mööbel, vanarehvid ja muud säärast ei tohi panna
lõkkesse. Põhjused on samad, mis plastide puhul – koduses lõkkes ei
ole põlemistemperatuur piisavalt kõrge ning ohtlikud ained ei „põle
ära“ vaid langevad meie enda ümbrusesse.
Kuidas mõjutab jäätmepõletus õhukvaliteeti ning inimeste tervist
Põlemisel ja põletamisel tekkivad saasteained, mis jagunevad kaheks
– tahked ja gaasilised. Ohtlikud saasteained ei pruugi avaldada kohe
mõju vaid nende ladestumine organismi on pikk protsess ning mõju
võib erinevate tervisehädadega avalduda alles aastaid hiljem. Välisõhu mõju tervisele sõltub nii saasteainest kui nende kogustest, saasteallikast, inimese tervislikust seisundist ja tema varem põetud haigustest, inimese east ja veel mitmetest muudest teguritest. Tervisemõjud
ilmnevad akuutselt, põhjustatuna lühiajalistest kõrge saastetasemega
episoodidest või kroonilisena, põhjustatuna pikaajalistest mõõdukalt
kõrgematest saastetasemetest. Haiguste tekkepõhjus on sageli mitme
teguri kompleksne pikaajaline koosmõju, kus õhusaaste on toiminud
kaasava faktorina. Enam on mõjutatud tundlikud isikud (lapsed, vanurid, rasedad, haiged), kes võivad kogeda negatiivseid nähte ka siis,
kui neid teistel ei esine. Peamised õhusaaste tagajärjel tekkivad terviseprobleemid on erinevad hingamisteede ja südame-veresoonkonnahaigused.
Kasutud asjad vii jäätmejaama
Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne,
hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete käitlemist. Kohalik omavalitsus saab jagada täpsemat infot, kas ja kuhu on võimalik jäätmeid
viia ning kas selle eest ka tasu nõutakse. Kõik ebavajaliku – vanamööbel, vanad autorehvid, plastid jmt – saab, sõltuvalt omavalitsusest
(küsi omavalitsusest infot!) viia jäätmejaama.
Pane tähele!
•
Paljud prügi põletamise käigus tekkivad ühendid on püsivad
ning akumuleeruvad toiduahela tipus – aias põletatud jäätmete suits
kandub lähedal asuvale karjamaale, kariloomade organismis talletuvad need ühendid toiduga ning inimesed lõpptarbijatena omastavad
need liha ja piima süües
•
Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine stabiilselt
kontrollitud keskkonnas temperatuuril 1000-1100 °C, mille abil põlevad toksilised õhusaasteained ära või püütakse need filtritega kinni.
Lahtiselt jäätmeid põletades toimub põlemine ebastabiilselt ning madalamatel temperatuuridel ja seetõttu toimub mittetäielik põlemine,
millega kaasnevad ohtlike ühendite teke
•
Ka papist pakendid võivad sisaldada plasti, kemikaale ja värve, mille põlemisel tekkinud toksilised ühendid on keskkonnale ohtlikud
•
Mida madalam on õhu saastatuse tase, seda madalam on elanikel hingamisteede (nii pika-ja lühiajalised) ning südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumine
•
Maailma Terviseorganisatsiooni uuringud näitavad, et vähendades tahkete osakeste (PM10) põhjustatud saastet 70 mikrogrammilt
20 mikrogrammile kuupmeetri kohta, saab vähendada õhukvaliteediga seotud surmade arvu umbes 15 protsenti.
•
Eestis läbi viidud uuring (Orru et al 2011) näitas, et keskmine
statistiline eluiga lüheneb eriti peente osakeste (PM2,5) sisse hingamise tõttu keskmiselt viis kuud ja kokku põhjustavad need 600 enneaegset surma aastas.
Kaili Kuusk, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse
osakonna nõunik
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19. Tamsalu meistrivõistlused ujumises
28. aprill  2017
Seekordsetel talgupäevadel olid üle-eestilisel talgukaardil Tamsalu vallas regitreeritud Jänesekapsa talu talgud Loksal, Tamsalu Discgolfiraja talgud, Tamsalu Maxima X heakorra talgud,
Teeme ära talgud Tamsalus, Porkuni suvekorda, Laululinnu
külalistemaja PUHAS LOODUS, Külaliste kodu talgud Vadikülas, Tamsalu vana rongijaama ümbruse korrastamise talgud,
Järva- ja Läänevirumaa piiritalgud Metsamõisas ja Keskvälja
talu talgud Vadikülas.
Porkunis lammutati Eigo Lauri juhtimisel hüppetorni pehkinud
platvorm ja sinna viiv sild ning ehitati uus, samuti puhastati
Porkuni järve kaldaid prügist.
Hüppetorn on nüüd nagu uus ja turvaline kasutada

2006.a.s.- nooremad
1. Leevi – Liset Luik
2. Emili Uudeküll
3. Karlotte Lood		
4. Linette Pukk		

25 m vabalt		
20.96		
1. Marten Langinen
23.21		
2. Holger Soll		
24.3		
3. Vladislav Zemski
27.68				

17.16
18.95
23.53

			
1. Emili Uudeküll
2. Leevi – Liset Luik
3. Karlotte Lood		
4. Linette Pukk		

25 m selili			
23.22		
1. Marten Langinen
24.37		
2. Holger Soll		
24.98		
3. Vladislav Zemski
28.93				

22.01
23.13
24.81

2001-2005.a.s.		
1. Anne Kunder		
2. Cärolin Rattasepp
3. Getrin Raudsepp

50 m vabalt					
33.36		
1. Alex Ahtiainen		
26.06
35.52		
2. Juhan Uudeküll
28.14
36.76				

2000-1988.a.s.				
1. Keili Kleitz		
34.92		

1. Tony-Brei Vilbiks

27.59

1987.a.s.-vanemad				
1. Geidi Kruusmann
35.96		
1. Rait Klein		
					
2. Väino Kuhi		

Ujumine

Porkuni talgud täies hoos		

Fotod: Aavo Leemets

•
31. märts–1. aprill peeti Balti matš Riias.
Eesti noortekoondise ridades võistlesid Brita Rannamets ja Alex Ahtiainen.
Alex krooniti Baltimaade noortemeistriks 200 m kompleksis 2.16,14 ja 4x100 m komb. teateujumises, saagiks
veel kaks hõbemedalit – 200 m selili 2.13,66 ja 400 m kompleksi 4.54,33 ning üks pronksmedal, 100 m selili
1.01,05.
Brita võistles väga tublilt endast kaks aastat vanematega ja saavutas hõbemedali 100 m liblikujumises 1.09,34
ja 4x100 m kombineeritud teateujumises, 50 m vabalt 28,23 tubli 4. koht, jäädes 3. kohale alla ühe kümnendikuga, 200 m liblikat 2.47,71 4. koht, 50 m rinnuli 36,75 absoluutarvestuses 24. koht ning 4x100 m kombneeritud teateujumises hõbemedal.
Absoluutarvestuses võistles Kert-Taniel Kesküll – 200 m kompl. 2.22,64 12. koht, 200 m selili 15. koht ja 50
m selili 31. koht.
•
EUL noortesarja III etapp toimus Sillamäel:
Brita Rannamets : 100 m liblikat 1.09,28 I (sarja rek.)
4x50 m komb. II
100 m rinnuli 1.18,34 II
•
15.-16. aprillil toimus rahvusvaheline võistlus Tartu Kevad.
2003 ja nooremad tüdrukud:
Brita Rannamets: 50 m vabalt 28,42 II
50 m selili
32,62 II
50 m rinnuli 36,69 II
50 m liblikat 30,16 II
100 m liblikat 1.09,93 II
4x50 m komb. II
4x50 m vabalt III
2001 ja nooremad poisid:
Alex Ahtiainen: 50 m selili 28,32 I
100 m selili 1.00,29 I
50 m liblikat 26,78 I
		
200 m selili 2.14,32 III (absol.) 			
100 m liblikat 58,80 I
		
4x50 m komb. II
4x50 m vabalt 5.koht.
Absoluut:
Kert-Taniel Kesküll:
200 m selili 2.20,42 (7.) 		
100 m selili 1.03,96 (10.)
			
200 m vabalt 2.06,60 (17.)
4x50 m komb. 5. koht
			
4x50 m vabalt 5. koht.
•
Laupäeval, 22. aprillil, toimus Paides Järvamaa seeriavõistluse V etapp.
		
50 m liblikat
100 m kompl.
200 m vabalt
Anne Kunder 		
41,31 (9.)
1.26,10 (8.)
2.42,78 (8.)
Alex Ahtiainen 		
2.05,76 II
26,61 I
59,60 I
Viie etapi kokkuvõttes Alexile omavanuste karikas.
									
Mare Järv

Suusatamine

Jõulumäel Eesti seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu meistrivõistlustel võitsid kuldmedali
Kaili Ots N-30+, Ago Veilberg M-50+ ja Meelis Veilberg M-55+ vanuseklassis ning hõbemedali
Kaupo Ots M-35+ vanuseklassis. Võistkondlikult saavutas kindla võidu Lääne-Virumaa Tartumaa ja Võrumaa ees. Võistles 107 sportlast ning 11 koondist.
Mammastel Swedbank’i ja Hawaii Express’i noorte suusasarja 5. etapil saavutas Getrin Raudsepp N-12 (18) klassis teise koha, Richard Piho M-12 (25) klassis kolmanda ja Martin Himma
M-18 (6) klassis kolmanda koha. Kümne parema hulka jõudsid veel Frode Hallik M-14 (31) 7.
kohaga ja Mari Liis Alt N-12 (18) 8. kohaga.
Otepääl viimasel, kuuendal etapil saavutas Richard Piho M-12 (19) klassis teise koha ja Martin
Himma M-18 (21) klassis neljanda koha. Kümne parema hulka jõudis veel Maria Liis Alt N-12
(14) klassis kuuenda kohaga.
32. kohaga lõpetas M-11 klassis konkurentidest kolm aastat noorem Artur Hallik, edestades kuut
vanemat poissi.

28.44
55.39

			
1. Anne Kunder		
2. Cärolin Rattasepp
3. Getrin Raudsepp

50 m selili			
40.17		
1. Alex Ahtiainen		
41.75		
2. Juhan Uudeküll
45.29				

29.35
34.1

1. Keili Kleitz		

42.42		

1. Tony-Brei Vilbiks

34.59

1. Geidi Kruusmann

49.6		

1. Rait Klein		

38.39

			
1. Anne Kunder		
2. Cärolin Rattasepp
3. Getrin Raudsepp

50 m rinnuli			
43.83		
1. Alex Ahtiainen		
50.91		
2. Juhan Uudeküll
53.91				

34.44
38.25

1. Keili Kleitz		

51.86		

1. Tony-Brei Vilbiks

38.23

1. Geidi Kruusmann

50.71		

2. Rait Klein		

41.03

		
Rändkarikate võitjad:		
Leevi Liset Luik			
Marten Langinen
Anne Kunder			
Alex Ahtiainen
Keili Kleitz			
Tony-Brei Vilbiks
Geidi Kruusmann			
Rait Klein
					

Peakohtunik Mare Järv		

Tamsalu ujumismeistrivõistluste rändkarikate võitjad 2017

Koondarvestus:
II
II
III
8.
10.
15.
18.
20.
22.
22.

Martin Himma		
Richard Piho		
Getrin Raudsepp		
Maria Liis Alt		
Frode Hallik		
Jete Henrika Lood
Juhan Uudeküll		
Roger Kaegas		
Roosi Hallik		
Rasmus Võhma		

M-18 (41)
M-12 (45)
N-12 (35)
N-12 (35)
M-14 (45)
N-18 (33)
M-14 (45)
M-16 (44)
N-15 (41)
M-12 (45)

Tamsalu AO SK		
SFS Jaak Mae SUKO
Ebavere SK		
Tamsalu AO SK		
Tamsalu AO SK		
Tamsalu AO SK		
Tamsalu AO SK		
Tamsalu AO SK		
Tamsalu AO SK		
Tamsalu AO SK		

								

121 punkti
125 punkti
132 punkti
96 punkti
86 punkti
65 punkti
62 punkti
53 punkti
51 punkti
41 punkti

Rein Tops
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Korvpall, vabariigi esiliiga
Tamsalu Los Toros/Viru Haigla viimaseks vastaseks Eesti esiliiga meistrivõistluste vahegrupis oli Vasara meeskond (endine Balteco) Tallinnast, kellele esimeses ringis kaotati. Otsustavaks mänguks oli meie meeskond hästi valmistunud ning
tulemuseks oli kindel võit 82:55 (25:17, 22:14, 12:15, 23:9).
Meie parimad olid Tõnis Uueküla ja Aron Kuusik 14 ning Mihkel Mager 13 punktiga. Kõik kaheksa meest said mänguaega
ning avasid ka punktiarve.
Ajaloos tagasi vaadates oli kolm aastat tagasi just Balteco
meeskond põhiturniiri võitja, Tamsalu aga neljas. Poolﬁnaalis
tuli mängida Balteco’ga ning suure üllatusena saavutati ühepunktine võit ning pääs ﬁnaali. Kohila meeskonnalt tuli vastu
võtta kaotus, kuid võidetud hõbemedal on tänaseni meie parim
tulemus esiliigas.
Vahegrupis saavutati tänavu 7 võidu ja 3 kaotusega 2. koht Torma Spordi järel, kusjuures võideti viimased 5 mängu. Võrdsete
võitude juures lõppesid ka omavahelised kohtumised 1:1 ning
punktide lugemisel otsustasid 4 punkti Torma kasuks.
Play-off’is tuli võõral väljakul vastaseks olümpiavõitja Tiit
Soku juhendatav Betoonimeister/TSKK/Nord meeskond
Tallinnast, kes alagrupis võitis kõik 10 mängu. Pärast viigiga 17:17 lõppenud esimest veerandit haarasid mänguohjad
vastased ning edasised numbrid 18:11, 24:17, 25:20 andsid
kindla võidu 84:65 tallinlastele.
Parimad viskajad olid Martin Rausberg 16, Heigo Erm 13 ja
Mirko Laanistu 12 punktiga. Meie meeste parimad olid Krist-

Korvpall, maakonna esiliiga
Tamsalu Jakon ehituse meeskond sai maakonna esiliiga meistrivõistlustel veerandﬁnaalis vastaseks Sõmeru meeskonna. Põhiturniirilt oli meil kirjas kaks võitu omavahelistest mängudest.
Kohamängudes hakkab aga kõik otsast. Sõmeru meeskonna
ülesandmislehel oli kirjas koguni 23 nime, kellest mõned said
platsile esmakordselt.
Võõral väljakul toimunud mängus olid võõrustajad kerges ülekaalus ja võitsid kohtumise 65:59. Nende parimad olid Asko
Meiner 23 ja Andri Metsaru 22 punktiga. Viimastes mängudes
hea viskekindluse saanud Arlen Liivak viskas 19, Karel Eesmaa 18 ja veteraniikka jõunud Tauno Pukk 14 punkti.
Kuna poolﬁnaali pääseja selgitatakse kahe mängu kokkuvõttes, siis oleks vaja olnud kodusaalis võita vähemalt seitsme
punktiga.
Vaatamata meie kahe kogemustega mehe puudumisele mängiti
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jan Keres 20, Sander Ramul 17 ja Tõnis Uueküla 10 punktiga.
Kodusaalis toimunud teises mängus kaotati esimene veerand
13:14. Kaitses väga tugevalt mänginud külalised võitsid teise
veerandi koguni 15:4. Kuigi kolmanda veerandi suutsid meie
mehed 21:18 võita, siis viimane veerand kuulus 20:10 külalistele ning ka kogu mäng 67:48. Külaliste parimad olid Martin Rausberg 14 ja Margus Klementsov 13 punktiga. Pärast
esimese mängu ebaõnnestumist oli meie meestest taas heas
hoos Raiko Orumaa 16 punkti ja 15 lauaga. Sander Ramul lisas 10 punkti. Jäime vastastele alla peaaegu kõigis mänguelementides. Nii nagu oletada võis, tuligi Tiit Soku juhendatud
meeskond vabariigi meistriks, võites tasavägises mängus Tartu
Kalev/Estiko meeskonda 77:74. Esiliigas mängis tänavu 12
meeskonda. Meie meestel tuli koos vabariigi karikavõistlustega pidada 20 mängu.
Mängude tulemused:
Paide Viking Window 2:0 (79:69, 75:70), Kuressaare BC
Hundid/Assa Abloy 2:0 (97:70, 84:81), Ambla SK 2:0 (88:81,
79:63), Torma Sport 1:1 (69:79, 78:72), Vasar 1:1 (73:83,
82:55), Kohila Telia SK/Webware 1:1 (41:63, 86:63), Tartu
Kalev/Estiko 0:2 (78:96, 55:75), EMÜ 0:2 (86:90, 69:94), Betoonimeister/TSKK/Nord 0:2 (65:84, 48:67).
Kahju, et meeskondade arv on oluliselt vähenenud. 2009. aastal, kui Tamsalu esiliigasse pääses, mängis seal 18 meeskonda.
Nende aastate jooksul on välja langenud Ida-Virumaa, Harjumaa, Võrumaa, Hiiumaa ja Põlvamaa meeskonnad.
Seda aega jääb halvas mõttes meenutama ka arvukas välismängijate kasutamine vabariigi meistriliigas. Ajakirjanduse andtublilt. Poolajaks oli eduseis 38:35 ning normaalaeg lõpetati
72:66. Viigiseis kahe mängu kokkuvõttes viis lisaajale. Lisaaeg kaotati 14:16.
Kuigi mängu võidunumbrid olid lõpuks 86:82, ei piisanud sellest edasipääsuks. Vigastuste tõttu pidi mängu pooleli jätma
Dmitri Okatov. Külaliste parimad olid Andri Metsaru 32 ja
Asko Meiner 16 punktiga. Meie parimad olid Karel Eesmaa
26 ja Arlen Liivak 22 punktiga.
Kahju, et nii läks, kohamängudes peab alati kohal olema parimas rivistuses. Sel korral tuli eelmisel aastal võidetud pronksmedal vahetada 5. koha vastu. Esiliigas mängis sel aastal 10
meeskonda, koos veerandﬁnaaliga mängiti 20 mängu, neist
võideti 12 ja kaotati 8 mängu. Tamsalu meeskond on maakonna võistlustel alati mänginud kohaliku taustaga meestega, nii
ka sel aastal.

NIINE KESKUSE KLIENDIPÄEV
13. mai kell 11.00

Husqvarna tehnikat tutvustavad asjatundjad

Rein Tops
Tänast meeskonda on alates 2006. aastat treeninud Rapla korvpallikooli taustaga Janno Konnapere, kes vajadusel ka veel
mängib, vaatamata veteranieale.
Ligi pool meeskonnast on veteranieas ning mänguoskused
omandanud Tamsalu koolis. Tegemist on mitmekülgsete meestega, kes on varem edukad olnud teistel spordialadel.
Küll tahaks meeskonnas näha korvpallioskustega noormehi.
Viimased koolist tulnud mehed on Arlen Liivak ja Priit Põldmaa.
Rakvere linna eeskujul võiks ka omavalitsus meeskonda toetada osavõtumaksu tasumisega. Rakvere linn toetab rahaliselt nii
võrkpalli, korvpalli kui ka jalgpallimeeskonda.
Rein Tops

Võrkpall
Lääne-Virumaa meistrivõistlustel võrkpallis võitis
Tamsalu VK Silferi ja Kadrina SK meeskonna 3:0
ning kaotas LRV Massive ja Tõrremäe meeskonnale
0:3.
Meistrivõistlustel mängib 7 meeskonda.
Rein Tops

Eesti loodusliku jää meistrivõistlustel kohtusid ﬁnaalis HK Uudeküla Pätsi meeskond ja Pärnu.
Viljandis tõusude ja mõõnadega kulgenud mängus
suutsid Tamsalu mehed oma paremuse 6:5 maksma
panna ning karika koju tuua.

Ostes vähemalt 10 € väärtuses kaupa,
osaled Husqvarna muruniiduki loosimises
Niine taimeaias erinevad aiandusalased loengud

Niine 4, Rakvere
R

Elu on lill

Jääb loota, et seoses nimeka korvpalluri ja tunnustatud treeneri
Jaak Salumetsa valimisega korvpalliliidu presidendiks toimuvad positiivsed muutused ka korvpallirindel.
Valimiseelsetes lubadustes oli kirjas välismängijate arvu
vähendamine, noortetöö ja maapiirkondade töö tõhustamine.
Projektimeeskondade ajastul muutuvad igal aastal meeskondade koosseisud ja ka treenerid. Kui meil aastaid oli pikki
mehi piisavalt, siis sel aastal tuli ainukeseks tsentriks Ekke
Lõhmus. Noortest oli igati tubli hea viskekäega, meil esimest aastat mänginud Sander Ramul. Meeskonna vanast koosseisust on endiselt rivis veteraniikka jõudnud Livar Liblik.
Lisaks mängib Livar maakonna meistriliigas ning on jõudnud
medalimängudele.
Aastaid on meie meeskonda juhendanud treenerina Tamsalu
Gümnaasiumi vilistlased Kristo Raudam ja meeskonna juhina
Rainer Tops. Tänusõnad kuuluvad ka meie väikesele fännklubile, kes kogu hooaja on mehi toetanud. Perekonnad Annus
ja Põldma, erinevas vanuses spordiveteranid Alo Relli, Väino
Kuhi, Ain Aasa, Janno Konnapere. Alati on kohal olnud Kristo
Raudami ema. Allakirjutanul on õnnestunud vaadata kõiki
kodumänge. Kahjuks on vähe noori mänge vaatamas.

Jäähoki

Superhinnad Husqvarna kaupadel

Kohvik kolib õue ja pakub šašlõkki

meil oli kõige rohkem neid Kalev/Cramo ja Rakvere Tarvase
meeskonnas, mõlemas 7 meest. Tekkis isegi olukordi, kus
vabariigi koondislased platsile ei pääsenud. Samal ajal, kui
meil oli raskusi vabariigi koondise moodustamisega, siis lätlastel pääses viimasel aastal kaks meest NBA-sse.

Maakonna mängijaist koosnenud meeskonnas mängisid Alar Peek, Kaspar Peek, Martin Uudeküll, Peeter Keivabu, Jaan Murakas, Madis Uudeküll, Hando
Kasekamp, Pavo Raudsepp, Aimar Türbsal, Mait
Liblikmann, Olev Oras, Ivari Ojaperv, Tiit Lääne,
Jevgeni Malkovski, Anton Malkovski, Joonas Hain
ja Jyrki Arisalu.
Meeskonna treener on Martin Uudeküll, keda vanemad spordisõbrad tunnevad kui väikese Tamsalu valla üht paremat suusatajat.
Rein Tops
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
juunikuus
Elliada Peensalu 		
Ella Maileht 		
Aino Suurkaev		
Klavdia Ivanova		
Laine Jürna			
Kalju Paist			
Andrei Pentinen		
Ille Mägar 			
Elvi Kaljuorg		
Vaike Putko			
Olga Tirman			
Evi Meisalu			
Ervin-Edgar Arumägi
Arnold Gummel 		
Irene Jõgiste			
Ethel Nukke			
Aino Lillepärg		
Leonora Komp 		
Vaike-Astrid Lõiv		
Valve Pudel 			
Aino Miller			
Viktor Laidinen		
Ahto Annus			
Arne Sõber			
Eevi Goldberg		
Ain Kasekamp		
Harry Pohlak		

94
93
93
89
88
87
87
86
86
85
84
84
84
83
83
82
82
81
81
81
80
80
80
75
75
70
70
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Vastsündinud vallakodanik
VASSILI VATRALA 		

19.04.2017

Õnnitleme vanemaid!

OÜMARTEXKOPAD

x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
x VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS

BonaDenta OÜ Tamsalu Hambaravi
kabineti vastuvõtu ajad:
Esmaspäev ja teisipäev kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Kolmapäev kell 9.00-13.30 (hambaravi ja protees)
Neljapäev ja reede kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Laste ja täiskasvanute hammaste ravi
* hammaste eemaldamine (ka tarkusehammaste
eemaldamine)
* igemete ravi * hambajuurekanalite ravi
* hammaste pesu * Lapsed tasuta kuni 19.a.
Pensionäridel ja töövõimetusgrupil haigekassa hüvitis.
Ootame kõiki hammaskonna kontrolli
info telef. 3230130, 5118379

x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
x VEOTEENUSKALLURIGA
x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
x VEOTEENUSKALLURIGA
x OHTLIKEPUUDELANGETUS
x KORVTÜSTUKIRENT

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

HU

HU

U

U

tel:56488916

NÄGEMISKONTROLL

•
•
•
•
•
•

SILMARÕHU MÕÕTMINE
KUIVASILMA TEST
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID


05.06.2017a.
KELLA10.00Ǧst

TAMSALUKULTUURIMAJAS


Õnne ja tervist!

Silmadekontrollmaksab15Ǧeur.Prillitellijaleon
kontroll8Ǧeur.Lastelesilmadekontroll10Ǧeur.
Prillitellijalelapselekontroll5Ǧeur.
Vastuvõtulevajaliketteregistreerimine.


INFOjaetteregistreerimine
telefonil53232454
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:

		

14. mail kell 14.00 sõnateenistus (teenib Urmas Nõmmik)
Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid (30
cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632

OÜ LEVENTEK (AAA reiting) esindab Eestis Euroopa üht suurimat
puidutööstuse kontserni Mayr Melnhof Holz.

Müüa 3-m küttepuid. Miinimumkogus
10 rm. Tel: 5074553

MEHAANIKUT, TOOTMISTÖÖLISI
ja TÕSTUKIJUHTI

Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, kuusk). Mõõdud 25 - 60 cm,
vastavalt kliendi soovile. Tel: 5043246
Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862

Ostame

Teie kasutult seisvat vanemat
puitmööblit, erinevaid puidust tünne,
vanu tööriistu ja koduseid tarbeesemeid.

Info: savitalu100@gmail.com või
telefonil 58050444

Seoses tootmismahu kasvuga otsime

Sobiv kandidaat on tehnilise huviga, iseseisev ja kohusetundlik töötaja.
Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist töötasu, tõsta oma tööalast
pädevust ja ennast tööalaselt teostada ning võimalust töötada tugevat
visiooni omavas ettevõttes.
Lisainfo tel 5552 3028, CV saata aadressil Tamsalu, Tööstuse 11
või toomaspuust@gmail.com
www.leventek.com

TOYOTA KOKKUOST
Ostame toyota marki sõidukeid,võib ka
pakkuda muid marki sõidukeid

tel: 55678016

TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja on vallamajas 25.05 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

28. mail kell 14.00 armulauaga jumalateenistus
(teenib Tauno Toompuu)
Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada 53413738 (Elle
Olt) või 5036326 (Urmas Nõmmik).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost Tauno Toompuu.

ENDLA TOOMET 		

14.09.1933-26.04.2017

GENNADI OGILKO

01.10.1946-23.04.2017

PETR SOLOGUB 		

12.07.1951-13.04.2017

VIKTOR JAAM 		

10.03.1933-04.04.2017

LEMBIT KASEKAMP

17.09.1929-02.05.2017

Meie hulgast on lahkunud
lutused on oodatud 25. maiks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv
1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka vallamajas. Järgmine leht ilmub juunikuu teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 4-5 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

