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TASUTA

Tamsalu Vallavolikogu otsustas jätkata liitumiskõnelusi Tapa vallaga
Teisipäeval, 2. augustil toimunud erakorralisel
istungil otsustas Tamsalu Vallavolikogu ühehäälselt lõpetada liitumiskõnelused Väike-Maarja,
Rakke ja Laekvere vallaga ja jätkata neid Tapa
vallaga. Haldusreformi seaduse kohaselt on reformi eesmärk toetada kohaliku omavalitsuse

üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike kui ühinemine Pandivere piirkonna valdadega.
teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste Soovituslik on ühinenud vallas vähemalt 11000
kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja elaniku olemasolu, mis loob eeldused võimekaühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Voliko- ma omavalitsuse tekkimiseks. Mõlema variandi
gu otsustas, et Tamsalu valla ühinemine Tapa val- puhul see nii ka oleks, aga Laekvere vald on teilaga täidaks reformi eesmärki suuremal määral, nud ühinemisettepaneku Vinni vallale ja Vinni
vald on selle vastu võtnud. Ilma Laekvere vallata jääks Rakke, Väiketab 173 661 eurot. Algamas on teisegi veemajandusprojekti Maarja ja Tamsalu ühisvalla elanike arv alla 11000.
ehitustööd Porkuni küla Käbikuivati elamuala vee- ja ka- Tapa kaitseväe linnakus teeb riik suuri investeeringuid ajateenijate ja
Tamsalu vald on alates möödunud haldusreformist 2005 nalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Projekt teostub jällegi liitlaste taristu arendamisse. See tähendab seda, et Tapale on oodata
aastal järginud kindlat põhimõtet investeerida elukesk- AS Tamsalu Vesi tellimusel ja KIK-i rahalisel toetusel. Pro- palju kaitseväelasi ja nende peresid. See omakorda elavdab väikeetkonna parandamisse. Julgen väita, et kümne aasta pikkune jekti maksumuseks on 181 000 eurot, millest toetus on 154 tevõtlust, mis tingib uute töökohtade tekkimise ning sealt edasi on
tegevus on jätnud nähtavaid jälgi, mida meil pole vaja hä- 000 eurot. Sellel aastal valminud objektidest on ette näidata oodata ka tulumaksu laekumise suurenemist kohaliku omavalitsuse
beneda. Suurimad muutused on toimunud valla keskuses, spordihoone suure saali põrand ja kirikuhoone vundamen- eelarvesse. Pandivere piirkonnas ei ole selliseid suuremahulisi muuTamsalu linnas. See on ka igati loogiline, just siin asuvad di hüdroisolatsioon (mõlemad tööd teostas Helmar Ehitus tusi ette näha.
valdav enamus valla objektidest ning elab rohkem inimesi. OÜ). Tolmuvaba katte sai Vajangu külatee (ehitaja Lem- Ühistranspordi ühendus valla keskuste vahel (Tapa ja Tamsalu) ja
Möödunud kümnendi suurimatest ehitustest on Tamsalu ja minkäinen Eesti AS). Peatselt on algamas Discgolfi raja suuremate linnadega (Tallinn, Tartu) on oluliselt parem kui PandiveSääse vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine, ehitus Tamsalu terviseradade naabrusesse. Rada on planee- re piirkonnaga. Hetkel kasutuses olevad ühistranspordi võimalused
Tamsalu koolimaja, Tamsalu lasteaia, spordihoone ja teede ritud täismõõtmetes ehk 18- korviline. Projekti rahastatak- Tamsalu valla suurimast keskusest Tamsalu linnast: Tamsalust Tapaning tänavate ehitus. Just see viimatinimetatud investee- se 90% ulatuses LEADER – programmist. Kõik kirjeldatud le on ühistranspordiga võimalik liikuda 12 korda päevas, Tamsalust
ring on kõige rohkem linna ilmet muutnud ja kergliiklejate ehitustööd on kavas lõpetada veel käesoleva aasta jooksul. Väike-Maarjasse 6 korda päevas, Tamsalust Rakkesse 5 korda päeliikumisvõimalusi parandanud. Tamsalu linna kõrval on in- Ehitustegevusele eelneb kavandamine, planeerimine ja pro- vas, Tamsalust Laekveresse 1 kord päevas.
vesteeritud ka teistesse valla suurematesse keskustesse, sh jekteerimine. Projekteerimistöödest on lõpujärgus Tamsalu Tamsalu ja Tapa vald on sarnaselt suunanud investeeringuid elukeskSääse lasteaed ja mänguväljak, Porkuni vee- ja kanalisat- 100 tamme pargi projekt ja Tamsalu linna kergliiklusteede konna ja elanike liikumisvõimaluste parandamisse, sh veemajansioonitrassid, tänavavalgustus ning ranna-ala, Vajangu vee- ehituslik eelprojekt. Võimalus rajada Tamsalusse Eesti Va- dusprojektid suuremates asulates, teedevõrk ja haljasalad, munitsija kanalisatsioonisüsteemid, puhasti ja tänavad. Käesoleval bariigi 100. aastapäeva puhuks 100 tamme esinduspark, on paalhooned, samuti ühenduvused erinevate transpordiliikide vahel.
aastal jätkub samalaadne tegevus, eesmärgiga parandada meile suur au ja usaldus. Pargi ideekonkursi võitja ja pro- Vaatamata väiksemale põhitegevuse tulule elaniku kohta võrdluses
meie kõigi elukeskkonda, selle kvaliteeti ja meie inimeste jekteerija, Allianss Arhitektid, on hakkama saanud huvita- teiste Pandivere omavalitsustega, on Tapa ja Tamsalu omavalitsused
liikumisvõimalusi. Rahaliselt kaalukaim on Tamsalu bus- va ja mõtestatud projektiga. Tamsalu Vallavalitsus on juba langetanud sarnaseid strateegilisi finantsotsuseid, panustades piirkonsijaama, parkla ja Paide mnt äärse kergliiklustee ehitus. välja kuulutanud esimese hanke rajatava pargi elementide dade tulevikku ning parandades seeläbi konkurentsivõimet ja jätkuProjekti kogumaksumuseks on 514 510 eurot, millest 232 tootmiseks. Valdav osa pargi ehitustöid on plaanis teosta- suutlikkust. Teostatud investeeringud elukeskkonda ja munitsipaal411 eurot on KIK-i toetus. Ehitustöid teostavad OÜ RTS da 2017.aastal, et siis 2018. aasta kevadel, Eesti Vabariigi hoonetesse annavad hea positsiooni ja võimaluse panustada tulevikus
Infraehitus ja AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg. Maksumu- 100-ndal sünnipäeval, park avada. Esinduspargi rajamist enam valla arengusse. Tamsalu ja Tapa valda iseloomustab investeeringute tulemusena mõnevõrra kõrgem kohustuste osakaal kui Panse poolest järgmiseks on Sääse lasteaia fassaadi ja õueala toetab Riigikantselei 170 000 euroga.
ehitustööd 200 000 euroga. Ehitustööde teostajaks on OÜ Kergliiklusteid projekteeritakse juurde ligikaudu 4 km. divere piirkonna valdadel. 2015 a lõpus moodustas netovõlakoormus
Silindia Ehitus. Tamsalu kultuurimaja kahe saali ehitust Eesmärgiks on ühendada Tamsalu linna lähiümbrus ja Laekverel 34,1% (549 eurot/el), Rakkel 9,1% (168 eurot/el) Tamsalul
teostab OÜ SKM Ehitusgrupp. Objekti maksumuseks on linnasisesed teenindusasutused, elu- ja tööstuspiirkonnad 31,5% (535 eurot/el), Tapa vallal 24,6% (369 eurot/el) ja Väike-Maa32 000 eurot. Ehitustööd käivad ka Assamalla külas, kus ühtse kergteede võrgustikuga. Projekti rahastamiseks esi- rja vallal 16,2% (275 eurot/el) /vt. tabel 2/. Rakke ja Väike-Maaron teostumas kauaoodatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemi- tab Tamsalu vald taotluse piirkondade konkurentsivõime ja valdade netovõlakoormused on väiksemad kui teistel ning see on
de ja puhasti rajamine. Assamallas on tellijaks AS Tamsalu tugevdamise investeeringute toetuse taotlusvooru (EL ra- olnud üheks tõstatatud teemaks Pandivere valdade ühinemisläbirääkimiste käigus, mistõttu võib antud teema kujuneda läbirääkimistel
Vesi ja ehitustööde teostajaks AS Terrat. Projekti kogumak- hastus).
Pandivere valdadega pingeliseks.
sumuseks on 204 000 eurot, millest KIK-i toetus moodus- 			
Riho Tell, vallavanem
Kohaliku omavalitsuse üks ülesandeid on valla teede ja linnatänavate
korrashoiu korraldamine. Laekvere–Rakke–Tamsalu-Väike-Maarja
ühisvalla pindalaks oleks 1255 km², Tamsalu–Tapa ühisvalla pindalaks 481 km². Valla teede pikkus Laekvere–Rakke–Tamsalu-VäikeMaarja ühinemisel on 777 km ning Tapa-Tamsalu ühinemisel 433 km.
Kompaktsem asustus ja lühem teedevõrk võimaldab osutada avalikke
teenuseid majanduslikult ökonoomsemalt.
Tapa ja Tamsalu eristuvad teistest Pandivere piirkonna omavalitsustest mõnevõrra kõrgema/parema demograafilise tööturusurveindeksi näitaja poolest. Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisva
kümne aasta jooksul tööturule sisenevate noorte (5–14-aastased) ja
sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastased) suhe, mis
iseloomustab piirkonna jätkusuutlikkust.
Eelnevast lähtudes otsustas Tamsalu Vallavolikogu, et Tapa ja Tamsalu valdade ühinemisel moodustuv omavalitsus on jätkusuutlikum ja
võimekam vald, kui Pandivere piirkonna valdade baasil moodustuv.
Sääse lasteaias on käsil fassaadi viimistlustöid					
Foto: Aavo Leemets
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Elroni kampaania “Järgmine peatus” kutsub paepealinna Tamsalusse

Sel suvel kutsub Elron taasavastama põnevaid Eestimaa
paiku, kuhu saab sõita rongiga. 8.–14. augustil ootab külastajaid paepealinn Tamsalu, mille kasvamisele on olulise

panuse andnud ka raudteeäärne asukoht.
“Juba 140 aastat on Tamsalus peatunud rong, tuues asulasse
elu ja andes tõuke piirkonna arengule,” ütles Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mai Vahtrik. “19. sajandi lõpus
rajatud Tapa-Tartu raudtee võimaldas käivitada kohaliku lubakivitööstuse, mille pärandmaastik ja ajalugu on täna köitvalt eksponeeritud.”
“Tamsalu Lubjapark ja Porkuni Paemuuseum on piirkonna
olulisimad külastuskeskused, mis tutvustavad Eesti lubjakivitööstuse ajalugu ja paekivi tekkelugu. Siin saab näha kõiki
meie lubjatööstuse olulisi mälestisi: kolme tüüpi maa-, ring- ja
šahtahjude varemeid, üle sajandivanused tootmishooneid ja
paemurde,” ütles Tamsalu abivallavanem Annika Kapp.
Annika Kapp lisas, et Tamsalus on tulekul ka mitmed kultuurija rahvaüritused. Nädala sündmusterohkeim päev on 13. august, mil toimuvad nii iga-aastane Tamsalu Tantsulaagri rongkäik ja sellele järgnev kontsert kui ka Türi-Tamsalu Matkatee
jalgrattamatk endise kitsarööpmelise raudtee tammil.
11.00 -13.00 Tantsulaagri peaproov (tasuta)
15.30 -16.00 rongkäik (algus ja lõpp kultuurimaja juures)
17.00 – kontsert (pilet 2 eur)
IV Türi-Tamsalu Matkatee jalgrattamatka täpsem info ja re-

gistreeriumine: matkatee.ee.
8.–14. augustini on rongipileti või Elroni Sõidukaardi esitajaid
ootamas eripakkumised: Porkuni Paemuuseumi külastajale tasuta sissepääs pae-elamustelki ja võimalus valmistada endale
paekivist meene. Laupäeval, 13. augustil kell 10.00 ja 15.30
algavad Tamsalu raudteejaamast tasuta ekskursioonid Tamsalu
Lubjaparki, ekskursioonil osalejail on võimalik soetada endale
paekivist meeneid 20% soodustusega.
Rohkem infot ja ideid Tamsalu kohta leiate kodulehelt:
tamsalu.ee
Elroni kampaania ,,Järgmine peatus” kutsub suvel rongiga
Eestimaad avastama. Igal nädalal tutvustatakse ühe rongipeatusega paiga vaatamisväärsusi ning rongiga sõitjad saavad osa
eripakkumistest.
Astu rongile ja vali oma järgmiseks peatuseks Tamsalu!
Täiendav informatsioon:
Mai Vahtrik, Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht
Tel: 511 1752; 6 737 416; e-post: mai.vahtrik@elron.ee
Annika Kapp, Tamsalu abivallavanem
Tel: 53 82 5661; 32 28 434
e-post: annika.kapp@tamsalu.ee

AUGUST 2016

Volikogu

TAMSALU AJALEHT

21.06.2016
1.
Kuulati revisjonikomisjoni esimees Rein Lalli
ülevaadet Tamsalu valla konsolideerimisgrupi 2015.
aasta majandusaasta aruande läbivaatamisest ja revisjonikomisjoni möödunud aasta tegevusest.
2.
Kinnitati Tamsalu valla 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruanne
on auditeeritud OÜ AMC poolt.
3.
Kinnitati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
Määrusega sätestatakse Tamsalu valla eelarvesse riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks eraldatud vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ning vahendite taotlemise ja
eraldamise kord.
4.
Otsustati muuta Tamsalu Vallavolikogu

Vallavalitsus
06.06.2016
1.
Keelduti lubamast valla eestkostel
olevaid ja asenduskodus viibivaid lapsi kodukülastusele, kuna laste ema ei ole lapsi asenduskodus viibimise ajal kordagi külastanud.
2.
Kinnitati riigihanke „Tamsalu valla
õpilasliini sõitjateveo teenus“ tulemused: laekus 2 pakkumist: Osaühingult M.K.Reis-X ja
Osaühingult Tapa Autobussipark. Mõlemad
pakkumused kvalifitseeriti ja tunnistati vastavaks. Leping sõlmitakse madalama pakkumuse teinud Osaühinguga Tapa Autobussipark,
hinnaga 1,14 eurot/km (ilma käibemaksuta).
3.
Porkuni klülas on kaks ühissõidukipeatust ühesuguste nimega „Porkuni“. Selline
olukord on segadust tekitav ja eksitav, mistõttu
määrati ühele peatusele uus nimi, milleks on
Vistla teerist.
4.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Loksa külas plaani- või kaardimaterjali alusel Liivi Griffelile 7/8 mõttelises osas ja
Aino-Elvine Tõrule 1/8 mõttelises osas.
5.
Anti luba kuivanud ja vigastatud puude raiumiseks Tamsalu linnas Metsa tn 8, Nurme tn 15 ja Kandle tn 36 kinnistutel.
6.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava maa piirid ja maksustamishind ning
määrati katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve järgnevalt:
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald,
Uudeküla, Toome tn 2, pindala 50374 m2,
sihtotstarve maatulundusmaa, maksumus 1290
eurot;
Lääner-Viru maakond, Tamsalu vald,
Porkuni küla, Aru tee L2, pindala 417 m2, sihtotstarve transpordimaa, maksumus 0 eurot.
7.
Loerti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmetekkekoht asukohaga Porkuni külas Viinavabtiku tee 1.
8.
Väljastati järgmised ehitusload:
Sauna püstitamiseks kinnistul Vajangu külatee 8 Vajangu külas;
üksikelamutele Tamsalu linnas Koidu 21 ja Tehnika 22.
Jalgrattaparkla
ümberehitamiseks
aadressil Kesk tn 2 Tamsalu linn;
Sõiduautode parkla rajamiseks aadressil Kesk tn 2 Tamsalu linn;
Sõidu- ja kergliiklustee rajamiseks
Paide maanteel Tamsalu linnas;
Rongi- ja bussiootepaviljoni laiendamiseks aadressil Raudtee tn 1 Tamsalu linn.
9.
Väljastati kaeveluba sidekanalisatsiooni torustiku paigaldamiseks Tehnika 3 ja
Tehnika 5 kinnistutele Tamsalu linnas ajavahemikul 15.-28. juuni 2016.
10.
Peatati koduteenuse osutamine ühele isikule perioodil 15.06-14.09.2016 esitatud
avalduse alusel.
11.
Lõpetati koduteenuse osutamine ühele isikule seoses tema elemaasumisega teise
omavalitsusüksuse territooriumile.
12.
Otsustati sõlmida leping Pandivere
Pansioniga ühe hoolealuse hooldamiseks ja
hoolduskuludest puudujääva osa ja taskuraha
kompenseerimiseks.
13.
Määrati toetus 3-le isikule retseptiravimite ja lapse prillide kompenseerimiseks
kokku summas 276,65 eurot. Keelduti toetuse
maksmisest ühele isikule, kuna avalduses märgitud kulud ei kuulu vastavalt Tamsalu valla
sotsiaaltoetuste maksmise korrale kompensee-

20.03.2013.a otsuse nr 9 “Tamsalu valla ametiasutuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine” punkti 1 ning
teha alates 01.07.2016.a muudatused Tamsalu Gümnaasiumi struktuuris.
Kuulati sotsiaalkomisjoni esimees Sirje Majori
5.
ülevaadet Tamsalu valla noortele korraldatud küsitluse
„Noorte vaba aja veetmise võimalused Tamsalus” tulemustest.
6.
Kuulati Tamsalu valla ühinemisläbirääkimiste
komisjoni esimees Kertu Langineni ülevaadet ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust Tapa vallaga ja Pandivere piirkonna (Väike-Maarja, Rakke, Laekvere) valdadega.
Hiljemalt augustikuus peaks volikogu tegema otsuse kellega ühinemisläbirääkimisi jätkata, kas PAIK piirkondade
valdadega või Tapa vallaga.
				
Ursula Saar
				
Vallasekretäri abi
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Tamsalu 100 tamme pargi
detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalik väljapanek
Tamsalu Vallavalitsuse 21.juuli 2016.a korraldusega nr 352 võeti vastu
Tamsalu 100 tamme pargi detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerida Tamsalu 100 tamme park koos pargi toimimiseks vajaliku infrastruktuuriga.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 5 ha, millel on kokku 5 krunti. Neli
krunti moodustatakse üldkasutatavaks maaks, üks krunt tootmismaa.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.08.2016
kuni 29.08.2016.
Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Tamsalu Vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonnas ja Tamsalu valla kodulehel.
Lisainfo telefonil 322 8434 või 322 8435.

rimisele.
14.
Otsustati jätta ühele isikule toimetulekutoetus jätta määramata, kuna isik on kahel
korral põhjuseta keeldunud osalemast valla
poolt korraldatud avalikel töödel.
15.
Otsustati esitada kohtule ettepanek
kahe isiku üe eestkoste seadmiseks ja eestkostjate määramiseks.
16.
Volitati sotsiaal- ja haridusosakonna
juhataja Ene Augasmägi ajama asutustes, sh
pankades valla eestkostel oleva isiku asju ja
teostama vajalikke toiminguid.
17.
Otsustati taotleda kohtult valla eestkostel oleva isiku kinnisvara kasutusse andmiseks ja käsutamiseks nõusolek ning viia läbi
kinnisasja hindamine.
18.
Otsustati osaliselt hüvitada ühele isikule valla teel sõiduki vigastamisel tekkinud
kahju summas 74,50 eurot.
19.
Määrati ametlikud kohanimed liikluspindadele Porkuni ja Vajangu külas ning
Sääse alevikus. Porkuni külas määrati 6-le katastriüksusele uued koha-aadressid.
20.
Otsustati laiendada Tamsalu Vesi AS
omakapitali 43 010 euro võrra.
21.
Tunnustati põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetajaid:
Tamsalu Gümnaasiumi kooli medali
või aukirjaga lõpetajaid järgnevalt:
Taavi Luik (kuldmedal) 100 eurot
Kristina Peśehodko (kuldmedal)
100 eurot
Anet Kivirand (hõbemedal)
75 eurot
Keiti Kleitz (hõbemedal) 75 eurot
Liis Vettik (hõbemedal) 75 eurot
Marjana Amur (aukiri)
40 eurot
Ceilis Keermann (aukiri) 40 eurot
Ketter Kõre (aukiri)
40 eurot
Kerttu Leimann (aukiri) 40 eurot
valla põhikooli lõpetamisel kiituskirja või kooli aukirjaga heade tulemuste eest
õppetöös lõpetajaid järgnevalt:
Tuule Laansoo (kiituskiri) 50 eurot
Stefanie Kortśak (aukiri) 40 eurot
Merily Lendla (aukiri)
40 eurot
Mailin Metsalu (aukiri)
40 eurot
Richard Tarassov (aukiri) 40 eurot
Analiisa Veeremaa (aukiri) 40 eurot
Jarmo Raudvee (aukiri) 40 eurot
Lisanne Lindre (aukiri)
40 eurot
Andre Viibur (aukiri)
40 eurot
Marta Kolde (aukiri)
40 eurot
Grete Luutus (aukiri)
40 eurot
Karolin Paist (aukiri)
40 eurot
17.06.2016
Lubati valla eestkostel olevad ja asenduskodus
MTÜ Maria ja lapsed viibivaid neli last kodukülastusele ajavahemikul 18.06-03.07.2016.
21.06.2016
1.
Otsustati vabastati Tamsalu Gümnaasiumi direktor Vardo Arusaar ametist 30. juunil
2016 ning maksta talle hüvitist 4,5 kuu töötasu
ulatuses. Kooli vara, dokumentatsiooni ja asjaajamise üleandmiseks moodustati 3-liikmeline
komisjon.
2.
Otsustati jätta kahele isikule toimetulekutoetus jätta määramata, kuna üks isik on
kahel korral põhjuseta keeldunud osalemast
valla poolt korraldatud avalikel töödel ja teine
isik ei ole Töötukassas arvel töötuna, vaid tööotsijana.

3.
Tehti ettepanek Viru maakohtule pikendada valla eestkostel oleva isiku eestkostet
5 aasta võrra.
4.
Üürniku soovil lõpetati üürileping
Tamsalu linnas Tähise põik 2-1.
5.
Lubati kodukülastusele valla eestkostel olev ja Metsatarekese asenduskodus viibiv
laps.
6.
Kinnitati toimetulekutoetuse eraldus
juunikuus summas 6118,47 eurot. Ühele isikule jäeti toimetulekutoetus määramata, kuna
isik ei ole Töötukassas arvel töötuna, vaid tööotsijana.
7.
Otsustati tunnustada valla tänukirjaga perekond Annust kui pikaajalist Eesti ja
kohaliku võrkpallielu elavdajat ja sporlike eluviiside propageerijat.
28.06.2016
1.
Kuulutati välja avalik konkurss Tamsalu Gümnaasiumi direktori ametikoha täöitmiseks.
2.
Kinnitati väikehanke „Tamsalu discgolfi pargi rajamine tervise- ja suusaradadele“
tulemused: laekus 3 pakkumist, mis tunnistati
vastavaks. Leping sõlmitakse DiscBirdic OÜga maksumusega 11 820 eurot (koos käibemaksuga).
3.
Kinnitati väikehangete tulemused:
hankele „Tamsalu disc-golfi pargi rajamine tervise ja suusaradadele“ laekus 3 pakkumist, mis kõik tunnistati vastavaks. Leping
sõlmitakse madalama pakkumuse esitanud
DiscBirdic OÜ-ga maksumusega 11 820 eurot;
hanke „Lubja ja Tööstuse tänavate
ristmiku ning Koidu tänava raudteeületuskoha eelprojekti koostamine“ leping sõlmitakse
Reaalprojekt OÜ-ga maksumusega 7812 eurot.
4.
Anti raieluba pude raiumiseks Tamsalu linnas Raudtee tn 1 ja Kesk tn 2 kinnistutel.
5.
Väljastati ehitusload Assamalla külas
reoveepuhasti rajmiseks ning ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
6.
Väljstati kaeveload Tamsalu linnas:
Paide mnt rekonstrueerimiseks ja
kergliiklustee rajamiseks Kesk ja Koidu tn vahelisel lõigul;
Sõiduautode parkla rajamiseks Kesk
tn 2 kinnistul;
Raudtee- ja bussiootepaviljoni ehitamiseks Raudtee 1 kinnistul.
7.
Määrati
projekteerimistingimused
Porkuni küla Käbikuivati tee vee- ja kanalisdatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks.
8.
Nõustuti Porkuni külas asuvate Käbikuivati tee 5, 7, 9, 11, 15, 17 kinnistute jagamisega kolmeks katastriüksuseks ning kinnitati
koha-aadressid ja määrati maa sihtotstarve.
9.
Muudeti koha-aadresse Porkuni külas:
senine Käbikuivati tee 19 – uus aadress Käbikuivati tee 1a;
senine Käbikuivati tee 13 – uus aadress Käbikuivati tee 4;
senine Käbikuivati tee 20 – uus aadress Käbikuivati tee 7;
senine Käbikuivati tee 20a – uus aadress Käbikuivati tee 7a;
senine Käbikuivati tee 10 – uus aadress Käbikuivati tee 17;

senine Käbikuivati tee 8 – uus aadress Käbikuivati tee 19.
10.
Kinnitati hajaasustuse programmist
toetuse saajate nimekiri: Avalduse esitas 7
taotlejat, millest 4 avaldust rahuldati täielikult,
1 osaliselt ja 2 avaldust jäeti rahuldamata.
11.
Toetati ujuja Alex Ahtiaineni osalemist Põhjmaade noorte meistrivõistlustel Soomes 7.-10.juulil Eesti noortekoondise koosseisus.
12.
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägist kompenseeriti
OÜ Tapa Autobussipargi poolt raske puudega
lapsele osutatud transporditeenust Haapsalu
Viigi kooli.
13.
Valla eestkostel olevad ja Vinni perekodus viibivad lapsed lubati osalema Vihula
vallas Käsmu küla ja Kadrina valla Pariisi küla
noortelaagritesse.
14.
Maksti toetust kokku 383,60 eurot:
kahele isikule retseptiravimite kompenseerimiseks ja ühele isikule tema lapse toimetulekutoetuse tagamiseks.
15.
Lõpetati koduteenuse osutamine ühele isikule seoses tema surmaga.
13.07.2016
1.
Lubati valla eestkostel ja SOS Lastekodus asenduskoduteenusel viibivad lapsed ja
täisealine eestkostel olev Sõmeru hooldekodus
viibiv isik kodukülastusele. Ühe Koeru Perekodus viibiva lapse puhul keelduti loa andmisest.
2.
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägist kompenseeriti
OÜ Tapa Autobussipargi poolt raske puudega
lapsele osutatud transporditeenust Haapsalu
Viigi kooli.
3.
Volitati sotsiaal- ja haridusosakonna
juhataja Ene Augasmägi ajama asutustes, sh
pankades kahe valla eestkostel oleva isiku asju
ja teostama vajalikke toiminguid.
4.
Lõpetati hoolekandeteenuse hooldamsieks Sääse Hooldekodus ühe isikuga
tema soovil.
5.
Maksti toetust ühele isikule retseptiravimite kompenseerimiseks summas 51,77
eurot. Ühe isiku avaldus ID-kaardi saamiseks
vajaliku riigilõivu tasumise ja üüri kompenseerimiseks jäeti rahuldamata, kuna riigilõivu
osas esitati PPA-le vabastustaotlus ja üüri osas
ei ole esitatud lisadokumente.
6.
Väljstati kaeveluba AS Terrat`ile
kaevetööde tegemiseks Assamalla külas ÜVK
torustike rajamiseks Kesk tänaval ja RVP rajamiseks Reoveepuhasti kinnistule ajavahemikul 18. juuli kuni 19. september.
7.
Nõustuti katastriüksuste jagamisega
Tamsalu linnas Laane tn 2 kaheks katastriüksuseks Laane 2 ja Laane 2a.
8.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel Tamsalu vallas Porkuni külas Lossi tn 7 hoone
omanikule.
9.
Lubati kasutada ühist jäätmemahutit
Kesk tn 5 ja Kesk tn 7 jäätmevaldajatel.
21.07.2016
1. Lubati kodukülastusele valla eestkostel ja
MTÜ-s Maria ja lapsed asenduskoduteenusel
viibivad lapsed.
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2.
Kinnitati riigihanke „Investeerimislaenu võtmine 2016.a“ tulemused: laekus kaks pakkumist, SEB Pank AS ja Danske Bank AS
Eesti filiaal. Mõlemad pakkumused tunnistati vastavaks. Edukaks tunnistati Danske Bank AS Eesti filiaali pakkumus hinnaga 6 kuu Euribor
ja riskimarginaal 0,68%, lepingu sõlmimise tasu ei ole.
3.
Otsustati toetuse maksmine kolmele isikule kogusummas
152,50 eurot toimetuleku tagamiseks ja retseptiravimite kompenseerimiseks.
4.
Eraldati toimetulekutoetust 34 perele kogusummas 5846,40
eurot. Kahele isikule jäeti toimetulekutoetus eraldamata.
5.
Anti üürile 2 eluruumi: Sääse aleviku Sääsxe tn 10 krt 53 ja
Tamsalu linnas Kooli tn 1 krt 2.
6.
Võeti vastu Tamsalu 100 tamme pargi detailplaneering ja
suunati see avalikule väljapanekule 15.-29. augustini.
7.
Määrati projekteerimistingimused Tamsalu linnas Kesk tn 4
hoonele.
8.
Väljstati ehitusload Eltel Network AS-le „Tamsalu-VäikeMaarja-Triigi valguskaabli mikrotorustikus“ rajamiseks aadressil
Masti-Künka, Sauvälja küla ja aadressidel Tamsalu linnas Kesk tn 11,
Kesdk tn 2, Kesk tänava lõik 1, Kesk tänava lõik 2, Kesk tänava lõik
3, Niidu tänav, Pargi tänav lõik 1, Pärna tänav; Sääse alevikus Niidu tn
8, Uudekülas 15128 Järva-Jaani – Tamsalu – Kullenga tee, TamsaluUudeküla tee ja Loksa külas 17190 Uudeküla- Väike-Maarja tee.
9.
Otsustati esitada kohtule avaldus täisealiseks saanud isikule
eestkostja määramiseks.
10.
Üks isik suunati kuuks ajaks Sääse Hooldekodusse.
28.07.2016
1.
Moodustati ajutine konkursikomisjon Tamsalu Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimiseks. Komisjoni esimees on vallavanem Riho Tell ning liikmed on vallavolikogu
esimees Toomas Uudeberg, vallavolikogu hariduskomisjoni esimees
Maire Tamm, vallasekretär Margit Halop, Tamsalu Gümnaasiumi
hoolekogu esimees Tuuli Lindre, Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu
volitatud esindaja Urmas Tamm ja Tamsalu Gümnaasiumi pedagoogilise nõukogu esindaja Aime Tops. Komisjoni esimene koosolek toimub 2. augustil 2016.
2.
Otsustati tasuda Sääse Hooldekodus hooldusel oleva eestkostetava isiku hoolduskuludeks osa isiku enda rahalistest vahenditest.
3.
Lubati valla eestkostel ja SOS Lastekodus asenduskoduteenusel viibivad lapsed kodukülastusele.
4.
Kuulutati välja riigihange „Tamsalu 100 tamme pargi raudbetoonelemendid“ ja kinnitati hankedokumendid.
5.
Anti nõusolek Tamsalu Vesi AS-le vee erikasutusloa muutmiseks seoses Assamalla küla elamutest reovee kokkukogumise, kanaliseerimise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega.
						
					
Margit Halop
					
Vallasekretär
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Tamsalu Gümnaasiumi 56. lend. Tuult tiibadesse!

Marjana Amur- aukiri hea õppimise eest
Ceilis Keermann- aukiri hea õppimise eest
Oliver Arthur Kikkas- ainekiituskiri inglise keeles
Anet Kivirand- hõbemedal
Keiti Kleitz- hõbemedal ja ainekiituskiri kehalises kasvatuses
Maiken Kõiv
Ketter Kõre- aukiri hea õppimise eest ja ainekiituskiri kehalises kasvatuses
Kerttu Leimann- aukiri hea õppimise eest ja ainekiituskiri
kehalises kasvatuses
Taavi Luik- kuldmedal ja ainekiituskiri kehalises kasvatu-

ses ning muusikas
Mairo Mälk
Rauno Matvejev
Johhanna Magdaleena Partsioja
Kristina Pešehodko- kuldmedal ja ainekiituskiri matemaatikas ning ajaloos
Diana Tiitsmaa
Liis Vettik- hõbemadal ja ainekiituskiri kehalises kasvatuses
Mari-Ann Virunurm
Klassijuhataja Valentina Viilver

Tamsalu Gümnaasiumi põhikooli lõpetasid

Tamsalu Lasteaed Krõll
võtab alates 01.09.2016.a konkursi korras tööle
LIIKUMISÕPETAJA (koormus 0,75)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad palume saata
20. augustiks 2016
e-aadressile tamsalulasteaed@hot.ee
või Metsa 1, 46107, Tamsalu

Kert Arviste, Gete Ilves, Marta Kolde, Allvar Kruutmann,
Tuule Laansoo, Lisanne Lindre, Signe Loune, Grete Luutus, Merylin Mets, Eliise Mõttus, Karolin Paist, Jarmo
Raudvee, Niina Rogova, Carol Roosipuu, Kristin Saukas,
Liis Tomasov, Anella Veebel, Andre Viibur,
Ele-Stella Borodin, Alex Delhman, Ignat Filippov, Aliis
Keero, Keili Kleitz, Eliis-Meredy Klemmer, Annabel

Koldmets, Stefanie Kortšak, Devid Kuranov, Merily
Lendla, Kelly Liski, Annemai Mattis, Aidi Meier, Mailin
Metsalu, Tanel Oliinik, Ksenia Sepp, Mariam Stoliar,
Richard Tarassov, Analiis Veeremaa, Melissa Veilberg,
Marken Prjadtšenko ja Kaur Saarmann.
Klassijuhatajad Hannele Valdok ja Maie Telg

MIDA ON UUT ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA LIITUMISEL TAMSALU
VALLAS, TAMSALU VESI AS TEGEVUSPIIRKONDADES?
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise eeskiri on vastu võetud Tamsalu vallas 20.03.2013.
3 peatükk (Liitumistasude maksmine) § 11 sätestab Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused :
(1)
Liitumistasu peab katma kinnistule teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks, kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja
ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.
(2)
Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale,
mis on kättesaadav Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
(3)
Sademeveekanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude
jagamisel kinnistutu
vahel võib olla aluseks kinnistute
suurus või nende kõvakattega kaetud osa, sh katused, teed ja
tänavaosad.
Kuni 13.06.2016. aastani puudus Tamsalu Vesi AS-il. Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud liitumistasude arvutamise

metoodika. Liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga toimus kõigile tasuta. Liitumistingimused väljastati, kuid liitujal
ei tulnud ise midagi liitumise eest maksta. Torude väljaehitus
kuni liitumispunktini kaeti nii EL, riigi, kohaliku omavalitsuse ja Tamsalu Vesi AS omavahendite arvelt.
Tulevikus väheneb projektipõhiste toetusrahade osakaal oluliselt. Vee-ettevõtted peavad suutma ise toime tulla.
Liitumistasu koosneb arendustasust ja ühendustasust. Uutes
arenduspiirkondades tuleb liitujatel ise kinni maksta vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehitus kogus ulatuses. Kui torustik on
ehitatud osaliselt toetusrahade eest, siis selle osa eest liitumistasu võtta ei tohi. Olemasolevates piirkondades, kus mingil
põhjusel on ühendustoru ja liitumispunktid jäänud ehitamata,
tuleb puuduoleva ühendustoru ja liitumispunktide eest aga iga
konkreetsel liitujal ise maksta vastavalt liitumistasude metoodikale.
Konkurentsiamet ei luba vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnas
ühendustorude ja liitumispunktide ehitust kajastada ja teised
kinnistuomanikud ei pea selle eest tasuma. Ühendustoru mõiste on lahti räägitud nii liitumiseeskirjas, kui metoodikas.
Liituja liitumiseks vajalike tööde teostamisel peab vee-ette-

võtja kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt,
tagades erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Vee-ettevõtja järgib ühetaoliste
liitujate puhul võrdse kohtlemise põhimõtet, pidades silmas, et
isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid eesmärgi
suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud.
13.05.2016.a sai Tamsalu Vesi AS Konkurentsiametilt ettekirjutuse ja 1-kuulise tähtaja metoodika väljatöötamiseks ning
kooskõlastamiseks. Tänaseks on ettekirjutus täidetud, metoodika koostatud, kooskõlastatud ja Tamsalu valla kodulehel kõigile kättesaadav ning kehtiv.
Oluline on teada, et liitumistasude metoodika ei puuduta varem väljaehitatud liitumispunktidega kinnistuid. Kui kinnistupiirini on ühendustorud ja liitumispunktid väljaehitatud, siis
liitumisel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumistasu endiselt maksta ei tule.
Tuletame meelde, et liitumine ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga algab alati liitumisavaldusest.
				

Tamsalu Vesi AS
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Üritused augustis
5.-13. august
		
13. august (L)
13. august (L) kell 17.00 		
14. august (P)
		
15. august (E) kell 10.00 		
				
18. august (N) kell 11.00-14.30
23. august (T) kell 10.00 		
				

Hingelinnu võimlemispidu

Tamsalu VI Tantsulaager
Toiduaida Toidulaat Tamsalu Kultuurimaja juures
Tamsalu Tantsulaagri lõppkontsert
Lõikuskuulaat. Korraldaja FIE Silvi Pärn 58050167
Hindpere Optika nägemiskontroll.
Info ja registreerimine: 53232454
Doonoripäev
Ra Optika nägemiskontroll.
Info ja registreerimine: 3852603; 56981972

KOOLIEKSKURSIOON KIHNU SAARELE
26. mail sõitis pool Vajangu kooliperet Kihnu saarele. Kaasa tulid seekord 2. ja 3. klassi
õpilased ning 6, 7 ja 9 klassi õpilased. Reis
algas 8.30, kus startisime Munalaiu sadama
poole. Kogu sõit Vajangult Munalaiu sadamasse kestis umbes 2,5 tundi . See oli üpris
väsitav. Sadamasse jõudes kihutasid kõik
sadamahoonesse, et seal puhata ning mõned
ostsid isegi kohvi.
Meie laev väljus Kihnu poole 11.30. Reis
saarele kestis kokku umbes 60min. Seega olime kohal 12.30. Laeva peal külastati
kohvikut ja nauditi vaadet välitekil. Saarele
jõudes olime põnevil, sest külastada oli palju huvitavat: Kihnu tuletorn, muuseum, ki-
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rik, kohalik pood. Väga palju müüdi Kihnus
suitsukala, Kihnu leiba ning saarega seotud
meeneid. Jõudes tuletorni saime selle tipust
imetleda kaunist vaadet, paljud said sellest
jäädvustada ka kena pildi. Muuseumis olid
peamiselt vanad tööriistad, käsitööd ja palju
huvitavat saare ajaloost. Hiljem lõunatasime
kohalikus kämpingus.
Enne tagasisõidu algust ruttasid õpetajad
veel ostma Kihnu leiba ja suitsukala. Ostud
tehtud ja saigi alustada tagasisõitu. Sõit Munalaiust Vajangule oli jällegi pikk, kõik lapsed lubasid endale uinaku.

Tamsalu Kultuurimaja tantsurühmad 154R,
154R juuniorid ja SK14 osalesid 28.06-02.07
2016.a Tallinnas toimuval Kalevi võimlemispeol Hingelind. Peost võttis kokku osa 40 Tamsalu noort võimlejat ja neid saatis 4 täiskasvanut, kokku võttis peost osa ligi 7000 võimlejat
ja tantsijat. Meie rühmad ööbisid kesklinnas
Tallinna Reaalkoolis, mis oli eriti mugav poodides ja kinos käimiseks. Igapäevaselt võeti
osa väsitavatest staadioni proovidest, kus nooremal rühmal oli väljakul korraga 600 võimlejat, vanematel rühmadel veidi vähem. Lisaks
oli võimlejatel võimalus külastada tasuta Tallinna loomaaeda ja sõita tasuta ühistranspordiga. Proovid toimusid erinevatel staadionitel,
mis tähendas, et seiklemist linnas oli küllaga.
Väiksemate võimlejate kodustaadion oli Kalevi staadioni abiväljak, gümnaasiumi noortel
Pirita velodroom.
Nädal proovides möödus kiiresti ja võimlemispeo lõpp jõudis kätte liigagi vara.
2. juulil toimus kaks etendust, mille muutsid

osalejatele eriti meeleolukaks paljude lemmiklauljad Tanel Padar, Getter Jaani, Karl-Erik
Taukar ja Ott Lepland, kes soovijatele autogramme jagasid ja väikese kontserdi korraldasid.
Kõik osalejad jäid üritusega rahule ja vaatamata väsitavatele proovidele, tahaksid võimalusel
uuesti võimlemispeole minna.
Treener Kerli arvates oli võimlemispidu meie
jaoks väga edukas. Lapsed olid väga tublid,
virinat oli vähe ja harjutati usinalt. Lapsed
jäid peoga rahule ja tahaksid meelsasti uuesti
minna, mis oli ka eesmärk- näidata lastele, kui
teistmoodi ja eriline on tantsida suurel staadionil koos sadada teiste võimlejatega.
Kerli arvates on oluline, et väljasõit arendas
oluliselt laste iseseisvust, oskust käituda pingelistes ja väsitavates olukordades, samuti õpetas
teistega arvestama ja kasvatas meeskonnatöö
oskust.
Analiis, Getriin-Liisbet ja Kerli

Kert Pehap ja Aigar Rehemaa

HeaTeoTööpäev Simisalus
Meie, Tamsalu Gümnaasiumi 11. klass, osalesime õpetaja Kraubneri ettepanekul lastekaitsepäeval Simisalu RMK loodusmajas
HeaTeoTööpäeval. Meiega olid kaasas klassijuhataja Tiia Raudsepp ja inglise keele õpetaja Anne Kraubner.
Väljusime kooli juurest kell 12 ja alustasime
sõitu Tammsaare maile. Kui kohale jõudsime,
ootas meid ees Tiina Paltser. Varasemalt olime käinud Simisalus rabamatkal. Meid jagati
kahte rühma. Ühe rühma ülesandeks oli korrastada lõkkeplatsi, keldrit ja rattahoidlat.

Teise rühma ülesandeks oli laduda kiviaeda,
mille materjali saime vanast vundamendist.
Üheskoos istutasime puid hekiks, mille eesmärk on vähendada tuuletõmmet lõkkeplatsil.
Istikute kastmiseks saime vett vändaga kaevust, kust saime vee kätte muskli jõul. Jõudsime teha rohkem töid, kui meile oli planeeritud.
Loodusmaja meeskond üllatas meid sooja
supi ja rabarberikoogiga. MTÜ Mondo Tarkusefond tänas meid tehtud töö ja annetatud
raha eest tänukirja ning märgiga. Oli tore teha
midagi head. Üllatasime üksteist oma töökuse
ja usinusega. Oleme nõus ka järgmine kord Tamsalu Kultuurimaja tantsurühmad Hingelinnu võimlemispeol
sellisel üritusel osalema.
			
11. klass

Foto: Kerli Relli

Projekt „Kaitse end ja aita teisi“

Töö tehtud
Foto: Siiri Kunder

“Kaitse end ja aita teist” (lühendatult KEAT) on ohutusalane projekt, mille eesmärk on anda kuuendate klasside
õpilastele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi,
saavutada laste oskuslik käitumine ohuolukorda sattumisel. See hõlmab nii esmaabi, ohutut liiklemist, vee- ja tuleohutust, orienteerumist kui ka ellujäämisoskusi metsas.
Projekt lõppeb igal õppeaastal võistlusmänguga, kus projektis osalenud koolid panevad välja kaheksa liikmelise
esindusvõistkonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused. 31.mail kogunesid Lääne-Virumaa kuuendad klassid koos juhendajatega
Lammasmäele. Kolme päeva jooksul, kinnistati õppeaasta
jooksul saadud teadmisi läbi praktiliste tegevuste ning selgitatati välja parim ohutusalaste teadmistega kool. 2016.
aasta võitjaks sai Simuna Põhikool. Laagriprogrammi oli
mahutatud võistlusmängud, milleks seadsid korraldavad
organisatsioonid laagri territooriumile ja selle vahetusse
ümbrusesse teoreetiliste ja praktiliste harjutuste kontrollpunktid. Näiteks: õpilastel tuli teha teste, harjutada tulekustutamist, lasta õhupüssist märki, vedada tuletõrjevoolikuid, läbida vigursõidurada jms. Veeohutusalase võistluse
käigus tuli aga veekogul kanuuga võimalikult kiiresti läbima ettenähtud distantsi. Projektis osalesid: Päästeamet, Politsei- ja piirivalveamet, Eesti Punane Rist, Maanteeamet,
Kaitseliit, Ida Eesti pommigrupp , Tamrex Häirekeskus ja
OLE. Tamsalu Gümnaasiumist sõitsid 31. mail laagrisse
järgmised õpilased: Karmen Elken, Kelly Luutus, AnetteGetter Kruusmann, Laura Olde, Martin Pugast, Alex Legkov, Britten Perm, Leandre Langinen, Maarja Kõiv, Anne
Kunder, Mari-Liis Tšigina, Richard Liiv, Kerdo Vainer.
Kuidas laager meeldis, seda kirjutavad osalejad. Britten
Perm: 31. maist 2. juunini toimus KEAT laager, mis sellel
aastal oli Lammasmäe puhkekeskuses. Esimesel päeval oli
orienteerumine. Käisime erinevates punktides, kus näitasime teadmisi tuletõrjest, politsei tegevusest, kiirabi tegevusest jne. Orienteerumise teekonna pikkus oli 4 km ja me
pidime läbima 26 kontrollpunkti. Meie võistkond jõudis
leida kõik kontrollpunktid. Teisel päeval oli karuselli 25
võistlusmängude ja tedmiste andmine. Näiteks: Maksu– ja
Tolliamet näitas meile, millised on võltsitud kaubad : iphone, riided, jalanõud, kellad ja päikeseprillid, kus oli peal

võltsitud maailmakuulsad kaubamärgid.Samuti olid karusnahad ja püütoni nahast tooted, mis on looduskaitse all.
Nende ostmine ja vahendamine on keelatud. Viimasel päeval tutvustati vetelpäästekoeri, jälje- ja narkokoeri. Oli tore
ja õpetlik laager. Maarja Kõiv: KEAT laager meeldis mulle
väga, sest see oli väga huvitav. Ma sain uusi teadmisi, sain
koos olla laheda seltskonnaga. Näiteks õppisin seal, kuidas
kustutada põlema läinud potti, mida teha siis , kui leian
lõhkekeha. Lahe oli ka suusatamine voolikutega. Mari-Liis
Tšigina: Laager oli väga meeldejääv ja lõbus. Mulle meeldisid kõik ülesanded, sest nad andsid mulle juurde palju
uusi teadmisi. Meeldis ööhäire, kus lastekaitse päeva puhul õnnitleti kogu laagrit ilusa ilutulestikuga. Huvitav oli
otsida esemeid suitsusukeldustelgis, pulberkustutiga tule
kustutamine, lõkke tegemine. Ka disko oli lõbus ja seal
sai palju nalja. Soovitan kõigile osaleda selles laagris. Leandre Langinen: KEAT on väga lahe ja õpetuslik laager.
Õppisime seal väga palju esmaabi, politsei, päästeabi ja
lõhkekehade kohta. Kõige rohkem meeldis mulle kanuuga
sõit ja esmaabi andmine nina verejooksu ja põletuse puhul.
Ka söök oli hea. Richard: Mulle meeldisid KEAT laagris
kõik ülesanded, esinemine, disko ja hea seltskond.
				

Päästerõnga heitmine		

Sirje Luik

Foto: Sirje Luik
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Rõhutud Aegade Päeva konverents toimus Tamsalus Millest tuleneb erinevus ravimite
Murtud Rukkilille Ühing on traditsiooniliselt meenutanud juuniküüditamise aastapäevi konverentsidega,
et saada kokku, rääkida, meenutada minevikku erinevatest vaatenurkadest ning tunda rõõmu olevikust.
Konverentside traditsioon algas 2004. aastal Paides.
Pärast seda on kokku saadud nii Tartus, Tallinnas kui
ka väiksemates linnades.
Käesoleval aastal oli konverents Lääne-Virumaal
Tamsalus, kus represseeritute vägesid juhatab aktiivselt MRÜ liige Malle Annus, keda tehtu eest tänati
MRÜ tänumärgiga.
Tänavu tähistati juuniküüditamise 75. aastapäeva
ning seetõttu oli ka konverents suurem ja võimsam
kui mõnel varasemal aastal.
Sadakond represseeritut saabus Tamsalu kultuurimajja üle Eesti — bussiga Tallinnast, autodega mujalt,
lisaks kohalikud inimesed. Esmalt tervitati üksteist
kultuurimajas, maiustati saiakeste ja kohviga. Seejärel liiguti paarisaja meetri kaugusele raudeejaama,
kus avati Tamsalu vallavalitsuse ja Murtud Rukkilille
Ühingu koostöös rajatud mälestustahvel. Juuniküüditamise ajal said just Tamsalu raudteejaamas kokku
küüdirongid, mis saabusid Arukülast ja Raasikult.
1941. aastal läks Tamsalust teele 56 küüdivagunit.
Mälestustahvlilt saab lugeda küüditamise ajal toimunud õudustest, ettevalmistustest ja Tamsalu represseeritute mälestustest — perekond Malla lugu. Tahvli

õnnistas sisse Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu, pühakirja luges Tamsalu Lunastaja kiriku diakon Tiit Lastik.
Enne konverentsi algust asetasid kohalviibijad pärjad kultuurimaja kõrval represseeritute mälestuskivi
juurde.
Konverentsil ütlesid tervitussõnad ühingu esimees
Enno Uibo ja Tamsalu vallavanem Riho Tell.
Pikemate ettekannetega esinesid Eesti pagulaste järeltulija, Tartu Ülikooli professor Tiina Ann Kirss, kes
kirjeldas, kuidas küüditamine sundis eestlasi läände
pagema. Koduloolane Hanno Tamm rääkis mälestusi
75 aastat tagasi Tamsalus toimunust.
Kõnelejate hulgas olid veel kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, Tallinna Ülikooli professor Peeter
Järvelaid, Tamsalu vallavolikogu esimees Toomas
Uudeberg.
Represseerituid tervitasid Tamsalu noored, kes esinesid tantsu- ja lauluetendusega. Pärast ettekandeid
oli lõunasöök ning seejärel said kõik soovijad minna
Tamsalu lähiümbruse ekskursioonile. Oma külaskäiguga austati allveelaeva KALEV kapten Verner Puuranna mälestust tema kodutalu vundamendile rajatud
mälestusmärgi juures ning Porkuni lahingus langenuid Vistla memoriaali juures.
				

Ere Uibo

Tamsalu valla talud osalesid talupäevadel
30. juulil toimus kolmas Pandivere Peretalude Päev.
Tamsalu vallast osalesid sellel Oruveski talu ja Mesilinnu talu Järvajõe külast, Paeroosi talu Porkuni
külast, Väljaotsa talu Võhmetu külast ja Metsamõisa
talu puhta vee teemapark Järsi külast.

24. juulil 2016 toimus teist korda ka üle-eestiline avatud talude päev. Sellest võttis osa üle 200 talu ja põllumajandustootja.
Tamsalu vallast osales avatud talude päeval ainsana
Metsamõisa talu puhta vee teemapark.

Ilm oli ilus ja huvilisi jagus. Fotol tutvuvad külastajad Paeroosi taluga		

Foto: Aavo Leemets

Puhta vee teemapargi külastus 26.6.-28.6.2016
Külastasime perega Eestit 26.6.–28.6.2016. Meie reisi eesmärk oli tutvuda Puhta vee teemapargiga ja leida
koostööks võimalusi HUMAK ametikõrgkooliga Turust.
Soome Humanitaar ametikõrgkool tegeleb uurimus-,
arendus- ja innovatiivsete projektidega, mis arendavad koostööd, parandavad töötulemusi ja võimaldavad
ühiseid sündmusi. HUMAK pakub organisatsioonidele
koostöövõimalusi tudengitele sh projektideede väljatöötamiseks.
Mina olen Miia Matikainen ja olen turundusteaduste magister. Töötasin 15 aastat pangas ja kindlustuses ja seepärast soovisin vahetada ala ja teha midagi inimeste heaolu
parandamiseks. Nüüd õpin puuetega inimeste arenduspedagoogiks Turu humanitaarkõrgkoolis. Meie eriala on
suhteliselt uus, mida on Soomes õpetatud ligi 10 aastat.
Arenduspedagoogi töö on peamiselt inimsuhete ja hakkamasaamise õpetamine. Sinna kuulub suur osa inimese
kasvatust, kogukonnas hakkamasaamist kultuuriliselt ja
kaasamisele kaasa aitamist. Õpingutes olen valinud noorsootöö puuetega inimestega, mis on minu õpingute eesmärgiks. Õpingud kestavad kokku 3,5 aastat.
Miks soovisin külastada just Eestit ja näha Puhta vee teemaparki? Armastan loodust ja hindan maal elamise võimalust. Eestis on puhas loodus ja puhas vesi. Mulle oli
suur üllatus, et 2/3 inimesi elab Eestis linnades. Miks ei
soovi maal elada? Kui kuulsin esimest korda Puhta vee
teemapargist eelmisel talvel otsustasin koheselt, et soovin
näha seda oma silmadega. Teemapargis võib nautida hääli ja vaikust. Sinna ei kosta linnahääled. Meelteaias võib
testida kõiki oma 5 meelt (nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine) ja metsapargis saab nautida
rikkalikke metsataimi ja mis peamine, seal saab liikuda

hindades?

Sama toimeainega ning samal kujul (tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis
müügil erinevatelt ravimitootjatelt. Seejuures vastavad need kõik toime, ohutuse
ja kvaliteedi osas ühesugustele nõuetele ning erinevus patsiendi jaoks seisneb
peamiselt hinnas. Üldistatult võib öelda, et eelkõige kulgeb hinnaerinevus originaalravimite ja geneeriliste ravimite vahel. Tulenevalt oma valikust on inimestel
võimalik ainuüksi ühe ravimi pealt säästa kümneid eurosid aastas.
Soodsam hind ei tähenda kehvemat ravimit
Originaalravim tähendab, et ravimitootja on toonud turule uudse ravimi, kus toimeaine või manustamisviis on senisest erineva mõjuga. Geneerilised ravimid on
originaali koopiad, millel on tõendatult sama toime ja ohutus. Kuna uudsele ravimile müügiloa saamiseks eelneb pikk ja kulukas kliiniliste uuringute periood,
on originaali omanikul mõne aasta vältel ainuõigus ravimit toota ja müüa. Seda
nimetatakse patendiajaks. Selle perioodi jooksul on tal võimalik teenida tagasi
ravimi väljatöötamiseks kulunud investeeringud ning säilitada huvi ka edasiseks
arendustegevuseks.
Geneeriliste ravimite tootjad saavad alustada ravimi tootmist ja turustamist pärast
ravimi patendiaja lõppu, ilma et peaks kordama algselt tehtud uuringuid. Nii on
justkui pool teed käidud ja sellest tulenevalt saab ravimit turustada madalama
hinnaga. Küll aga peab ka iga geneeriline ravim läbima testid, millega saab tõendatud originaalile sarnane ravitoime ja ohutus inimestele. Konkurentide turule
saabudes võib juhtuda, et ka originaali tootja langetab ravimi hinna geneeriliste
preparaatidega samale tasemele.
Erinevus ravimi hinnas kujuneb ostja jaoks ravimifirmade kehtestatud hinnast.
Haigekassa hüvitab ravimite kulu kindlustatutele kuni piirihinnani. Kui patsiendile on välja kirjutatud või ta soovib osta ravimit, mille hind on piirhinnast kõrgem, tuleb tal kehtiva piirhinna ja ravimi müügihinna vahe ise katta. Piirhinnad
kehtestatakse sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupile, mis kantakse soodusravimite loetellu. Loetelu uuendatakse regulaarselt kord kvartalis (1.
jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril) ning samaaegselt võivad muutuda ka
ravimite piirhinnad. Ravim, mis näiteks juuni lõpus on patsiendile soodsaim, ei
pruugi seda juuli algusest enam olla. Seega tasub iga ostu juures küsida apteekrilt
nõu soodsaima pakendi kohta.
Küsi apteekrilt soodsaimat ravimit
Üldjuhul kirjutab arst retseptile toimeaine nimetuse. Sel juhul on apteekril kohustus pakkuda ostjale sobivate ravimite hulgast soodsaimat. Kuigi üldiselt on
määratud toimeaine piires erinevate ravimpreparaatide vahetamine ohutu, ei saa
välistada, et arst peab meditsiinilistel põhjustel retsepti koostama pakendipõhiselt
ehk retseptile kirjutatakse konkreetse tootja kindla preparaadi nimetus. Sel juhul
peab arst patsienti teavitama ravimi asendamise võimalusest ja tingimustest. Kui
ravim ei ole asendatav, tuleb patsienti teavitada asendamise keelamisest ja selle
põhjusest.
Riigiportaalis www.eesti.ee on igal ühel võimalik hõlpsalt veenduda, kas retsept
kirjutati välja toimeainepõhiselt ja kas ostetud ravim kuulus hinnalt soodsamate
hulka. Oma retsepte saab vaadata riigiportaali retseptikeskuses (E-teenused →
Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Retseptid). Toimeainepõhiselt koostatud
retseptil on märge “Toimeainepõhine” (Retsepti detailinfo ->Andmed arsti juures
->Pakendi kood, nimetus, arv). Konkreetse pakendi valikul on näha arsti põhjendus, miks just selle tootja konkreetne ravim oli inimesele antud juhul vajalik
(Andmed arsti juures ->Asendamatuse põhjendus). Juba välja ostetud retseptide
puhul saab vaadata, kas ostetud ravim kuulus soodsamasse gruppi või oli ruumi
kokkuhoiule. Kindlasti tasub iga ühel ka ise ravimite kirjutamise ja väljastamise
protsessis aktiivselt osaleda.
		

ratastooliga.
Priit Adler on loonud erilise pargi. Kõigile leidub midagi,
seal võib tutvuda taastuvenergialahendustega ja jätkusuutlike rakendustega. Külastuse ajal saime palju teada
loodusest ja looduskaitsest. Saime arendada oma meeli
ja veepuhastamist. „Kui looduses on kõik hästi saab ka
inimene hakkama!, ütles Priit meile ja tõsi see on. Loodus saab elada ilma inimeseta, kuid inimene ei saa ilma
looduseta kuidagi hakkama.
Austame ja säilitame loodust, nii saame loodust veel kaua
nautida.
			
Miia Matikainen

Miia Matikainen ja Priit Adler

Foto: Kimmo Kari

Keili Kõlves, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht
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Los Torose kümnevõistlus tähistas 20. juubelit

Augustis Porkuni paemuuseumis

Pika ajalooga võistlus toimus juba 20ndat korda ja võistluspaigaks oli taas Rakvere staadion ja osalejaid oli sel korral
13. Võistluse võitis Karel Eesmaa 5684 punktiga, teiseks tuli
võistluse paljukordne võitja Margo Kivila 4694 ja kolmandaks teivashüppel ebaõnnestunud Eiko Laine 4463 punktiga.
Kokku on üritusel läbi ajaloo startinud 148 erinevat kergejõustikusõpra ja kolm nendest (Margo Kivila, Risto Rammul

ja Rainer Tops) on startinud kõigil kahekümnel korral.
Samas tuleb tõdeda, et üritus sellisel kujul enam ei jätka ja
20’s Tamsalu Los Torose kümnevõistlus jääb suure tõenäosusega viimaseks. Loodetavasti tekivad uued huvilised, kes
loovad mõne uue ja huvitava Tamsaluga seotud spordiürituse.				
				
Rainer Tops

Avatud T-P ja 8.08 kell 11:00-18:00
Töötoad 11:00-17:30
8.-14.08 paekivist ehte töötuba 1,5€
8.-14.08 muuseumi hoovil pae-elamustelgi külastamine tasuta!
16.-21.08 laualipu töötuba rahvuskivi ja Eesti lipuga 2,5€
23.-28.08 skulptor Loodus töötuba 1€
*Toome töötlemata looduskivist juba olemas oleva kuju nähtavamale sellele iseloomu andes. Meisli asemel kasutame joonistusvahendeid ja ehk liivapaberit.
*Terraariumi töötuba augustis kuniks materjale jätkub 5€
Kombineerime paekivi taimede ja muu materjaliga – kaasa saab
valmistada omapärase klaasmulli kujundatud seade.
Töötoas osalemiseks ei pea lunastama muuseumi piletit.
Külasta kodulehte www.paemuuseum.ee

Sakus selgusid sportlikumad
omavalitsusjuhid

Kümnevõistlusest osavõtjad		
100 m jooks
kaugus		
kuul
1
Karel Eesmaa SK Los Toros
12,16 (+0,01)
6.30 (+0,0)
11.27
620		
652		
562
2
Margo Kivila SK Los Toros
12,38 (+0,01)
5.68 (+0,2)
10.26
578		
519		
501
3
Eiko Laine
SK Los Toros
12,41 (+0,01)
5.78 (-0,2)
11.68
573		
540		
587
4
Aron Kuusik
SK Los Toros
12,17 (0,00)
5.90 (+0,1)
10.57
618		
565		
520
5
Risto Rammul SK Los Toros
13,39 (0,00)
4.79 (+0,4)
9.99
404		
343		
485
6
Livar Liblik
SK Los Toros
12,82 (0,00)
5.59 (+0,8)
10.33
499		
500		
505
7
Risto Klaassen Tartu		
13,00 (-0,01)
5.10 (+0,7)
10.67
468		
402		
526
8
Ilmar Raap
Meie		
13,49 (0,00)
4.64 (+0,8)
8.71
388		
315		
408
9
Rainer Tops
SK Los Toros
13,40 (0,00)
4.60 (+1,0)
8.43
402		
308		
392
10
Mario Rego			
13,12 (+0,01)
5.25 (+0,2)
9.26
448		
431		
441
11
Kalle Vall
LPSK		
13,68 (-0,01)
4.36 (+1,5)
9.88
359		
266		
478
12
Taavi Uuemäe FC Compton
13,98 (0,00)
4.89 (-0,2)
8.71
315		
361		
408
13
Hannes Normak			
15,61 (0,00)
0.00		
6.86
123		
0		
299
		

Fotod: Toomas Uudeberg
kõrgus 400 m 110 m tõkked
15/06/1991		
1.93
56,69 16,70 (+0,5)
740
533
656		
30.05.1978		
1.60
59,93 18,55 (-1,9)
464
416
473		
00.00.1992		
1.72
57,52 19,38 (+0,5)
560
501
400		
8/13/1994		
1.72
1.01,70 20,85 (+0,5)
560
357
285		
06.03.1980		
1.72
1.00,71 20,17 (-1,9)
560
389
336		
03/10/1979		
1.66
1.01,71 21,52 (-1,9)
512
357
239		
23.08.1984		
1.48
1.06,40 DNF		
374
222
0		
18/06/1969		
1.30
1.01,11 21,77 (+2,2)
250
376
223		
03.03.1975		
1.36
1.02,52 25,87 (+0,6)
290
331
36		
4/14/1985		
1.54
1.02,37 22,09 (+2,2)
419
336
203		
0/00/1977		
1.42
1.49,63 DNF		
331
0
0		
09/01/1980		
1.33
1.10,69 DNF		
270
124
0		
09/07/1978		
DNS
1.55,16 DNF		
0
0
0		

Peakohtunik: Rein Tops					

Medalivõitjad		
ketas

teivas

0da

1500m kokku

33.81
540

4.00
617

43.8
497

5.59,40
267
5684

27.31
412

3.60
509

44.35
505

5.47,64
317
4694

35.24
568

0
0

42.44
478

6.02,05
256
4463

22.76
324

2.70
286

29.33
290

5.17,26
464
4269

31.17
487

2.80
309

35.89
383

5.05,23
530
4226

29.68
458

2.90
333

39.61
436

6.02,09
256
4095

29.14
448

2.80
309

46.24
533

5.49,58
308
3590

23.45
337

2.20
179

33.53
349

5.19,82
451
3276

23.82
344

2.60
264

32.25
331

5.27,65
411
3109

24.84
364

1.80
103

DNF
0

DNS
0

26.6
398

2.00
140

31.28
317

5.38,06
360
2649

21.02
291

2.30
199

29.29
289

6.18,89
192
2449

18.76
249

DNS
0

20.56
169

7.19,60
51
891

2745

Korraldaja: SK Los Toros

Perevõrkpalliturniirist osavõtjad turniiri avamisel						

Foto: Aavo Leemets

21. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus toimus 27.28.juulil Sakus. 30 meest ja 7 naist võistlesid kahe päeva jooksul
kümnel erineval spordialal.
Kokkuvõttes võitis Järva-Jaani vallavanem Arto Saar, kellele
järgnesid Elva linna volikogu esimees Meelis Karro ja Saue linna volikogu esimees Valdis Toomast. Naistest võitis Sauga valla volikogu esimees Kandela Õun. Teiseks tuli Padise volikogu
esimees Külli Tammur ja kolmandaks Võhma linnapea Anneli
Siimussaar. Maakondade arvestuses võitis Harjumaa Järva- ja
Viljandimaa ees. Lääne-Virumaa oli 7.
Tamsalu valda esindas vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg, kes saavutas alade (maastikuvibu, discgolf, sportrelvast
laskmine, ATV kross, rattaorienteerumine, noolevise, kuulijänn,
aerusurf, poksipirn, sudoku) üldkokkuvõttes 19. koha. Tema
kontosse jäi ka üks alavõit - ATV krossis.

Alo Relli – 80

Alo Relli on olnud väga aktiivne ja mitmekülgne sportlane ning
treener. Tema eduka treeneritöö tulemusena on Tapa tütarlaste
käsipalli võistkond tulnud 5 kordseks Eesti meistriks. Alo on ka
Eesti veteranide meister odaviskes. Ta juhendab treenerina veel
praegugi Tapa koolinoori. Üheks hobidest on tal bridžimäng.
11. juunil 2016 toimus Tamsalu vallas Vajangul, Alo suvekodus
Kuivakaares, tema juubelit tähistav bridžiturniir. Kuigi ilmataat
mängijaid just ei rõõmustanud kulges turniir väga sõbralikus ja
meeleolukas õhkkonnas. Selle eest, et mängijad nälga ei peaks
tundma hoolitses juubilari abikaasa Rita. Turniir toimus individuaalarvestuses ja ladusa läbiviimise eest hoolitses Ago Õunapuu. Mängijaid oli kokku 20. Nende seas rahvusvaheline meister
Jaan Linnamägi, meistrikandidaadid Toomas Kork, Märt Sutt,
Urmas Virves jt Rakvere Bridžiseltsi mängijad. Turniirivõidu ja
rändkarika napsas kõrgema järgu mängijate eest Tapa mees Rein
Tali, hõbemedali võitis Märt Sutt ja pronksi Eha Kork, kes sai ka
parimale naismängijale määratud auhinna. Parima mängija 80+
auhinna võitis konkurentsitult juubilar Alo Relli.

16 aastat Tamsalu
perevõrkpalliturniiri
Jaanilaupäeval, 23. juunil toimus Tamsalus 16. perevõrkpalli jaaniturniir. Kaunis päikesepaiste ja mõõdukas tuul lubasid
gümnaasiumi välisväljakutel viie kogunenud pere (Annus, Aros,
Stamm, Vantsi ja Venno) vahel pidada üheringilise võistluse, kus
kõik said kõigiga korra jõudu ning osavust katsuda.
Väga külalislahkelt esinesid seekord korraldajatena Annused,
“loovutades” kõik mänguvõidud. Pisut “lühema pingiga” välja
tulnud Vantsid mängisid vapralt, aga pidid leppima neljanda kohaga. Jõudusäästvalt mängisid Vennod, kes lõpetasid kõikides
kohtumistes geimid väga väikese edu või kaotusega. Nii tuli neil
ka võitude-kaotuste suhe 2:2, tasuks kolmas koht. Teiseks tulnud
Arosed näitasid seekord väga head liikumist kaitses ja see lubas
neil ka rohkete ebatäpsete rünnakute juures pikad pallivahetused
sageli enda kasuks pöörata. Alati väga innukad ja võitluslikud
Stammid olid seekord pisut hädas hea rütmi leidmisega, kuid
võitsid lõpuks kõik kohtumised ning saavutasid üldvõidu. Jaanipühad on selleks aastaks möödanik - jõulud ei ole enam kaugel.
Paremusjärjestus:
I perekond STAMM, II perekond AROS, 3. III perekond
VENNO, 4. perekond VANTSI, 5. perekond ANNUS
Nimekirjas oli 40 võrkpallurit, sh 12 naist. Mängud toimusid kahel väljakul, kohtunikud: Ülo Õuekallas ja Hillar-Heiti Karm.
Punkte märkisid I väljakul Annuste perest Terje, Mari, Anni,
Roosi ja Liis ning II väljakul Stammide perest Kerda ja Kertu.
Ilm oli ilus, kuid veidi tuuline. Tualetid ja pesemine koolimajas.
Võistlused avas vallavanem Riho Tell, lipu heiskasid Olev Venno ja Karmo Stamm.
Auhinnalauda rikastas PÄTS OÜ oma pagaritoodetega. Lillekimbuks korralik saunaviht. 				
					
Ruudo Annus
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Ujumine

Kergejõustik

•
21.-22. mail toimus Vantaa Games Soomes 50 m ujulas:
11.-12.a. tüdrukud:
Brita Rannamets: 50 m selili 33,05 I koht
50 m liblikat 31,37 I koht
		
50 m vabalt 29,18 I koht
50m rinnuli 38,87 I koht
15.-16.a. poisid:
Alex Ahtiainen: 50 m selili 29,75 I koht
400 m kompleksi 5.16,14 I
100 m liblikat 1.01,66 I
50 m libl.
28,09 I
200 m kompleksis 2.25,15 I
100 m selili
1.02,56 I
17.a. - vanemad:
Kert-Taniel Kesküll: 50 m selili 31,96 III
200 m selili
2.18,49 I
		
200 m kompl. 2.21,43 I
400 m kompl. 5.13,56 I
		
100 m selili 1.04,22 I
•
28. mail peeti Keilas Eesti Ujumisliidu noortesarja finaal:
Brita Rannamets: 50 m vabalt 28,23 I (võistl. rekord)
		
200 m vabalt 2.15,59 I (võistl. rek.) 100 m liblikat 1.08,51 I (võistl. rek.)
		
100 m selili 1.09,63 II 		
200 m kompleksi 2.31,94 II
		
4x50 m vabalt II 		
4x50 m kombin. 4. koht
•
Eesti meistrivõistlused peeti 17.-19. juunil Tallinnas Kalev SPA 50 m rajal:
noortearvestus :
2001- nooremad tüdrukud:
Brita (04) –
200 m vabalt 2.24,71 (8.) 		
400 m kompleksi 5.41,71 (5.)
		
50 m vabalt 28,55 (4.) 		
100 m liblikat 1.12,36 (6.) 		
		
4x100 m vab. III			
4x200 m vab. 4. koht
		
4x50 m komb. 5. koht 		
4x100 m komb. 5. koht
		
4x50m vab. 6. koht
2000- nooremad poisid:
Alex (01) –
50 m selili 28,98 II 		
100 m selili 1.02,74 III
		
200 m selili 2.19,89 III		
100 m liblikat 1.00,74 (4.)
		
400 m kompleksi 5.04,22 (4.)
4x100 m komb. 6. koht
		
4x50 m vab. 7. koht 		
4x100 m vab. 9. koht
		
4x100 m komb. 10. koht
juunioride arvestuses 1998-1999:
Kert-Taniel –
400 m vabalt 4.30,01 (5.) 		
100 m selili 1.03,88 (6.)
		
200 m kompl. 2.21,06 (6.) 		
200 m selili 2.18,64 (6.) 			
		
50 m selili 30,47 (9.)		
4x200 m vab. II
		
4x50 m komb. II 		
4x100 m komb. III
		
4x100 m vab. 4. koht
•
22. juunil toimus Euronics Junior Keila Cup II:
2004- nooremad:
Brita – 50 m vabalt 28,50 I
50 m sel. 31,82 I
50 m libl. 30,61 I
100 m sel. 1.11,18 I
100 m libl. 1.09,34 I
100 m kompl. 1.12,65 I
Kõik ujutud alad on võistluste rekordid.

Kohalikus lehes on jäänud veel avaldamata
meie parimate kohad maakonna kõigi aegade
50 parema edetabelis.
2015.a. tulemuste põhjal pääsesid esmakordselt tabelisse SK Los Toros’e korvpallur Raiko
Orumaa odaviskes (52.91), 23. koht ja Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Annaliis Veeremaa
10 km maanteejooksus (49.34), 43. koht.
Oma kohta ja tulemust parandas Sirly Tiik kettaheites (38.80), 3. koht. Käeulatuses on Liina
Lankei maakonna rekord 39.43 2002. aastast.
Aili Siht tõusis 10 km maanteejooksus (45.56)
18. kohale.
Meestest tõusis Jüri Pajuste poolmaratonis
(1:25.17) 26. ja maratonis (3:07.57) 31. kohale ning Risto Rammul maratonis (3:18.12) 40.
kohale.

Mitteametlikus koolide arvestuses on endiselt parimad Rakvere Reaalgümnaasium 310,
Rakvere Gümnaasium 201 ja Kadrina KK 112
kohaga. Järgnevad Rakvere Internaatkool 74,
Tamsalu Gümnaasium 64 ja Tapa Gümnaasium 60 kohaga.
Põhikoolidest on parimad Porkuni EIK 20, Sõmeru (Aluvere) 12 ja Salla 10 kohaga. Seda on
tunduvalt rohkem kui nõrgematel keskastme
koolidel. Kuigi paljud põhikoolid on suletud,
on kokku nende arvel 73 kohta.
Koos täiskasvanutega on omavalitsuste koondarvestuses esikolmik endiselt Rakvere linn
(811), Kadrina vald (261) ja Tamsalu vald
(217). Järgnevad Tapa (156), Vinni (133) ja
Sõmeru (119).

Vändras toimunud vabariigi valdade suvemängudel Tamsalu vald ei osalenud. Meie parim
naiskergejõustiklane, Rio paraolümpiaks valmistuv Sirly Tiik aitas naabritel Väike-Maarjast edukalt esineda. Mäekõrguse ülekaaluga
võitis Sirly oma vanuseklassis esikoha nii
kuulitõukes (11.12), kettaheites (35.88) kui
ka odaviskes (34.71). Kokku tõi ta 120 punkti
ning aitas kindlustada 4. koha 770 punktiga.
Eraldi võistkonnaga osales Tamsalu vald neli

aastat tagasi Eesti XIV suvemängudel Rakveres, kus osalesid ka linnad ja maakonna koondised ning konkurents oli väga tugev.
Oma sportlastega esinedes võideti üks kuldmedal, viis hõbe- ja kaks pronksmedalit.
Võistkondlikult saavutati siis kolmas koht 932
punktiga. Medalid jagati absoluutarvestuses
27 linna ja 61 valla sportlaste vahel. Tamsalu
täisarvuline II võistkond saavutas 24. koha.

Lääne-Virumaa meistrivõistlused on viimastel
aastatel viidud läbi koos veteranidega, mis on
tihendanud konkurentsi eriti heitealadel. Kaasa
on löönud ka arvukalt külalisvõistlejaid. Noorematest meestest esines edukalt meie parim
mitmevõistleja Karel Eesmaa esimese kohaga
kaugushüppes (6.44), teise kohaga kõrgushüppes (1,90), 3. kohaga kuulitõukes (11.05) ning
4. kohaga kettaheites (34.26).
Veteranidest oli Eesti vanim tegevkergejõustiklane Arnold Kalvik parim esikohtadega

kuulitõukes ja kettaheites 90+ klassis. 70+ vanuseklassis võitis esikoha Väino Kuhi kuulitõukes ja teise koha kettaheites. Tamsalu taustaga endine suusataja Helga Vasemägi oli parin
N-65 klassi odaviskes. Porkuni EIK endine
kasvandik Kairit Olenko oli parim kaugushüppes (5.68). Koolidest olid esindatud Rakvere
Reaalgümnaasium, Rakvere Gümnaasium ja
Tapa Gümnaasium.
Rein Tops                                                        

			

•
9.-10. juulini võistles Alex Ahtiainen (01) Eesti noortekoondise ridades Põhjamaade noortemeistrivõistlustel (2000-2002 s.a.) 50 m ujulas Soomes:
100 m liblikat 1.00,33 (7.) 		
200 m selili 2.15,05 (8.) 100 m selili 1.00,99 (9.)
•
13.-15. juulini võistles Kert-Taniel Kesküll Gümnasiaadil 50 m ujulas Türgis:
100 m selili 1.02,06 (10.) 		
50 m selili 29,44 (12.)
200 m selili 2.17,23 (8.)
Suured tänud Borkholm Ehitus OÜ-le, Tamsalu Spordikompleksile, Tamsalu Vallavalitsusele,
kes meie tegemistele õla alla on pannud ning aitäh kõigile toetajatele ja pöidlahoidjatele!
							

Korvpall

Kadrinas toimunud 3x3 Streetball tänavakorvpalli vabariigi meistrivõistluste
boonusetapil selgitati esmakordselt ka
maakonna parimad. Maakonna meistriks
tuli Omniva meeskond, hõbemedali võitis
Tamsalu Jakon Ehituse meeskond (Janno
Konnapere, Karel Eesmaa, Eiko Laine ja
Mairold Silberfeldt) ning pronksmedali
RSK Kunda meeskond. Vabariiklikus arvestuses oli Omniva 7. ja Tamsalu 8. osalenud 16 meeskonna hulgas. Võideti kaks
ja kaotati kaks mängu.

Mare Järv

Liigume!
Tamsalu spordihoone ja
Rio olümpiaareen on
mõlemad head kohad

Jalgrattasport
Jüris toimunud vabariigi meistrivõistlustel
25 km eraldistardis tuli vabariigi meistriks
seenior 2 vanuseklassis Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Meelis Rebane.

Suusahüpped
Otepääl toimunud endise suusahüppaja
Jaan Jürise suvisel hüppevõistlusel saavutas tippspordist loobunud Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Kaarel Nurmsalu kindla esikoha 19 konkurendi hulgas. Parimal
katsel hüppas Kaarel 97 m.
Talvel tuli Kaarel suusahüpetes ka vabariigi meistriks. Kaarel on leidnud aega ka
mängida Tamsalu korvpallimeeskonnas
maakonna esiliigas.
                                            Rein Tops
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
septembrikuus
Tiiu Jesse			
Valve Elmest		
Margarita Kirsip 		
Leontine Ränk		
Helju Ainsar			
Helvi Tali 		
Heljo Palm			
Ivan Gagarin		
Azari Bõtškov		
Elvi Mägi			
Eeva Ivanova		
Selma Freienthal		
Vello Toom			
Jaak Angerma		
Sirje Major			
Alli Asur			
Harvi Kaljuvee		
Valentina Poljanskaja
Peter Hochstätter		
Riina Kesküll		
Irja Elisabet Hassila
Nele Sinijärv		
Jaak Ainsar			
Sirje Kivila			
Tatjana Bružene		
Valdek Rosin		

8

Vastsündinud vallakodanikud

91
91
90
90
90
85
85
80
80
80
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60

MARKUS-TEET MERIRAND

17.06.2016

FREDI LANEMAN 		

19.06.2016

OÜMARTEXKOPAD

x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA

Õnnitleme vanemaid!

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

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

HU

HU

NÄGEMISKONTROLL



SILMARÕHU MÕÕTMINE
KUIVASILMA TEST
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID





15.08.2016.a.
KELLA10.00Ǧst

TAMSALUKULTUURIMAJAS

Silmadekontrollmaksab15Ǧeur.Prillitellijaleon
kontroll8Ǧeur.
Vastuvõtulevajaliketteregistreerimine.


Juunikuu sünnipäevalastest
on inimliku eksituse tõttu
jäänud ajalehest välja:



NÄGEMISKONTROLLjaPRILLIMÜÜK
TAMSALUS!

80
80
80
80

Kutsumevallarahvastomasilmikontrollimaja
prilleostma!
OotameTeid

INFOjaetteregistreerimine
telefonil53232454
Müüa kinnistu Tamsalu linnas

Raudtee põik 1, katastritunnus 78801:002:0011
1242 m² detailplaneeringu ala. Tel: 5036919
Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

23.08.2016alateskella10.00

Vabandame sünnipäevalaste ees ja soovime neile
tagantjärgi palju õnne
ning tervist!

TamsaluKultuurimajasaadressilSõpruse3

		

28. augustil kell 14.00
11. septembril kell 14.00

Nägemiskontrollikstulekseelnevaltregistreerida

25. septembril kell 14.00

U

telefonil3852603või56981972

14. augustil kell 14.00

Teenivad kogudust: Urmas Nõmmik ja Tauno Toompuu.

Silmakontrollmaksab10eurotjaprillitellijaletasuta!
Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid
(30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632
Müüa 3-m küttepuid. Miinimumkogus
10 rm. Tel: 5074553
Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, kuusk). Mõõdud 25 - 60 cm,
vastavalt kliendi soovile. Tel: 5043246
Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862



Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus,
Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
www.tartumets.ee
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 25.08 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-
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U

tel:56488916

Õnne ja tervist!

Leonora Komp
Helju Pappel
Valve Pudel
Vaike-Astrid Lõiv

U

LIISI KIIVER 		

27.11.1952-09.06.2016

OSVALD ERIN 		

04.09.1937-18.06.2016

JAAN PAIST

		

19.02.1936-26.06.2016

ANDRES KALM 		

25.07.1962-10.07.2016

Meie hulgast on lahkunud
lutused on oodatud 25. augustiks, 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 8. septembril. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

