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Haldusreformist ja rahvaarvamusest
Hoogu koguv haldusreform kütab kirgi, sunnib
välja ütlema oma arvamust ja eelistusi, valima
pooli. Tamsalu vallavolikogu ja vallavalitsuse algatusel toimusid 15.-ndal ja 16.-ndal septembril
Porkunis ja Assamallas haldusreformi teemalised
koosolekud.
Koosoleku eesmärk oli tutvustada piirkonna elanikele haldusreformi käiku ja selgitada
Tamsalu valla poolt vastuvõetud otsuseid. Porkuni ja Assamalla elanikud püstitasid küsimuse, miks valiti ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks Tapa suund ning loobuti Pandivere
(Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke vallad) suunast. Arusaadavalt on Porkuni – Assamalla
piirkonna elanikele võõras mõte, et tulevase valla keskus asub Tapal.
Veel varakevadel oli mõte Tamsalu ja Tapa valla võimalikust ühinemisest ka Tamsalu vallavolikogu ja läbirääkimiste komisjoni liikmete jaoks võõras. Läbirääkimiste edenedes sai
üha rohkem selgemaks, et Tamsalu ja Tapa valla ühinemisel tekiks tugev ja võimekas, üle
11 000 elanikuga omavalitsus. Pole seni kuulnud ühegi ühinemiskogemusega omavalitsuse kogemust, kus peale liitumist oleks vald muutunud nõrgemaks. Ühinenud omavalitsuste juhid kinnitavad, et suurem vald suudab teha investeeringuid, millest väikesed val-

Haldusreformi teemaline koosolek Porkuni Rahvamajas
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lad eraldi ei saanud mõeldagi, ning et suuremas
vallas on suutlikkus osutada elanikele neid teenuseid, mis väikevalla elanikule jäid kättesaamatuks. Võimekast vallast on kasu eelkõige valla elanikule. Kas teed on korras, kas laps saab
kodu lähedal hea hariduse, kas hästitasustatud
töökohad on kättesaadavad, kas vaba aja sisustamiseks on loodud tingimused, kas ka kaugemate
külade hääl kostab otsustajateni? Vastused neile küsimustele on otseselt seotud omavalitsuse
võimekusega. Mõistagi pole elu must – valge,
võimekuse rakendamiseks kõigi valla elanike
teenistusse peab olema ka otsustajate tahe.
Tamsalu ja Tapa ühinemislepingu projektis on
mitmed punktid, mille täitumisel muutuvad avalikud teenused Tamsalu valla elanikele senisest
kättesaadavamaks. Toon näitena Tapa Muusika- ja Kunstikooli laienemist Tamsalusse, valla
teeninduspunktide loomist lisaks Tamsalule veel
piirkondlikesse keskustesse Porkunisse, Assamallasse ja Vajangule.
Läbirääkimistel on oluliseks teemaks väiksemate piirkondade esinduskogude moodustamine.
Esinduskogude ülesandeks saab piirkondlike
probleemide teadvustamine valla juhtorganites
ja kaasarääkimine oluliste otsuste langetamisel.
Kava kohaselt tuleb Tapa ja Tamsalu valla ühinemislepingu projekt oktoobri lõpus volikogudesse
esimesele lugemisele ning avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku kestel on kõigil võimalus
lepinguga tutvuda ja oma ettepanekuid teha.

Porkuni ja Assamalla rahvakoosolekutel lubasime volikogu esimehe Toomas Uudebergiga
koos viia piirkonna elanike ettepanek korraldada
rahvaküsitlus ühinemise eelistuste suhtes vallavolikogusse. Oma lubadust, teha vastav ettepanek vallavolikogule, me kindlasti täidame. Meie
soov ja ettepanek oli, et enne otsuse langetamist
saaksid inimesed informatsiooni sellest, mis neid
peale valdade ühinemist ees ootab.
Elame Exceli tabelite ja müügimeeste ajastul.
Tuues need märksõnad tänasesse olukorda, tähendavad need järgmist. Exceli tabel tähistab
5000 elaniku piiri, mida sellest väiksema elanike
arvuga omavalitsused, kohati iga hinna eest, täita
püüavad.
Müügimehed kauplevad emotsioonidega. Oleme seda kõik omal nahal kogenud. Emotsiooni
ajendil neelame sööda alla, hiljem järele mõeldes
tõdeme, et tegin ostu sooritades vale otsuse, ostes
mittevajaliku asja.
Omavalitsuste ühinemine on palju tõsisemate tagajärgedega otsus kui tolmuimeja ostmine. Petlik
on arusaam, et mind see ühinemine ei puuduta.
Seepärast kutsun Porkuni ja Assamalla piirkonna elanikke informeeritult, kaalutletult ja emotsioonideta, iseseisvalt langetama otsust, kas on
mõistlikum jätkata ühinevate Tamsalu ja Tapa
valla koosseisus või liituda Väike- Maarja vallaga.
			
Riho Tell
			
vallavanem

Teadusõhtu Tamsalu Gümnaasiumis

USA päeval Mektorys

Osalesime kooliga teist aastat Teadlaste Öö Festivali üritustel korraldajana. Eelmisel sügisel käsid meil koolis teadlased TTÜ-st ja
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindajad ning toimusid töötoad tundide ajal.
Sel aastal otsustasime korraldada töötoad mitte ainult tundide ajal,
vaid korraldada ka Teadusõhtu kogukonnale.
29. septembril olid koolimaja uksed avatud kõigile teadushuvilistele. Kakskümmend kaks tublit õpilast viisid läbi 11 põnevat töötuba: valmistada sai söödavat paberit, teha piimast plastikut, meisterdada LED–laternat, panna õunad-kartulid elektrit tootma, vaadata

27. septembril viibisid 11 Tamsalu gümnasisti USA
astronaudi kolonel Douglas H. Wheelock’i avalikul
loengul, mis toimus ürituse „Off the Earth – For the
Earth“ raames TTÜ Mektorys. Enne kohtumist osaleti Arduino töötoas, kus kõik veidi meisterdada said
ning kiiremad arvutiprogrammi abil lausa valgusfoori
tööle panid.
Pärast Mektoryle iseloomulikku jäätisepausi avaneski
võimalus näha-kuulda inimest, kes on peaaegu pool
aastat kosmoses viibinud. Kolonel Wheelock`i loeng
oli väga motiveeriv. Ta pani meid uskuma, et iga tavaline inimene, nagu tema, võib oma unistused või
hulluna näivad ideed ellu viia. Oluline on uuendusmeelne ja loominguline mõtlemine, koostöö.
Saime osa astronaudi esimese kosmosekõnni erilistest
tunnetest. „Kui ma Maad esimest korda vaatasin, siis
tõmbasin sügavalt hinge ja mõtlesin: kõik, mida ma
eales olen teadnud, iga inimene, kes kunagi on elanud, iga öeldud sõna on seal all. Sinu planeedil jätkub elu ja sind ei ole seal,“ kõneles D. Wheelock.

Käsil on piimast plastiku keetmine		

telefoni abil hologramme, eraldada oma süljest DNA, uurida kuidas töötab laavalamp, teha katseid erinevate lahustega, meisterdada CD-hõljukit, panna vedelikud virna või teha spagettidest silda.
Avatud oli Hullu Teadlase Kohvik, kus kehakinnituseks põnevad
suupisted ja kokteilid.
Huvi Teadusõhtul toimuva vastu oli väga suur, oli hea meel näha
koolimajas askeldamas lapsi koos vanematega.
11. klassi lühikokkuvõte toimunust: „Väga lahe! Varsti jälle!“
				
					
Anneli Tell
Fotod: Aavo Leemets

Hullu Teadlase Kohvikus käis pidev sagimine

Õuntest-kartulitest saab elektrit küll

21. septembril tähistati Porkuni lahingu 72. aastapäeva Vistla
kalmistul ja Loksa vennashaual

Loengut illustreerisid imelisest fotod Maast, mida
ta sageli kosmosejaama aknast vaatas, pildistas, mis
teda luuletusi ja jutte kirjutama inspireeris. Kohtumine lõppes kosmoseteadlase Mart Noorma juhitud
paneeldiskussiooniga.
			
Hannele Valdok
Foto: Wikipeedia

Mälestustalitus Loksa vennashaual										

Foto: Aavo Leemets

USA astronaut kolonel Douglas H. Wheelock
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1.
Võeti vastu Tamsalu valla 2016. aasta lisaeelarve. Eelarveaasta jooksul laekunud tulusid ja tehtavaid kulusid muudetakse lisaeelarvega. I poolaastal on laekunud valla eelarvesse sihtotstarbelisi
tulusid ja eelarve kulude poolel suurendatakse sihtotstarbeliste tulude
arvelt tehtavaid kulusid.
2.
Otsustati garanteerida Tamsalu valla omafinantseering LääneViru maakonna projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“, kokku summas 5640,75 eurot, sellest 2017.
aastal 1821,90 eurot, 2018. aasta esimesel poolaastal 1739,50 eurot ja
2018.aasta teisel poolaastal 2079,35 eurot.
3.
Salajase hääletuse tulemusel valiti Tamsalu Vallavolikogu
esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse Eiki Eilo.
				
				

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Läheneb 2017 aasta vallaeelarvest
kultuuri- ja sporditoetuste
taotlemise tähtaeg!
Vallavalitsus teatab, et läheneb tähtaeg 15. oktoober 2016 – Tamsalu
valla 2017. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuse taotlemiseks. Vastavalt Tamsalu vallavolikogu 22.02.2006.a. määrusele nr.15
saavad toetust taotleda Tamsalu valla mittetulundusühingud, üksikisikud, seltsid.
Täpsem info ja taotlusvorm Tamsalu valla kodulehel:
https://tamsalu.kovtp.ee/et/valla-kultuuri-ja-sporditegevuste-ja-urituste-toetus

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab
välja kirjaliku enampakkumise
Tamsalu linnas Niidu tn 3 asuva
kinnistu võõrandamiseks

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tamsalu linnas Niidu tn 3 asuva kinnistu (registriosa nr 3022150) võõrandamiseks. Kinnistu suurus on 3045 m², maa sihtotstarve on elamumaa.
Kinnistu koosseisu kuulub tulekahjustustega, halvas seisukorras elamu.
Võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:
Võõrandamise viisiks on kirjalik enampakkumine.
Enampakkumise alghind on 2500 (kaks tuhat viissada) eurot.
Enampakkumise osavõtumaksu suurus on 10 eurot ja tagatisraha suurus 250 eurot.
Enampakkumise esemeks on ostuhind.
Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord
5.1. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse posti teel või
käsipostiga hiljemalt 14.oktoobri kella 16.00-ks Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu, kinnine ümbrik,
millele on peale märgitud märksõna “NIIDU 3”.
Põhjalikum info Tamsalu valla kodulehel:
http://tamsalu.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/eLN6qkskgVTa/content/id/13464093?redirect=http%3A%2F%2Ftamsal
u.kovtp.ee

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab
välja kirjaliku enampakkumise
Tamsalu linnas Rahu tn 12 asuva
kinnistu
Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tamsalu linnas Rahu tn 12, asuva kinnistu (registriosa nr 848731, katastritunnus 78801:004:0900) võõrandamiseks. Kinnistu suurus on 1950 m²,
sihtotstarve elamumaa, kinnistu koosseisu kuulub rahuldavas/remonti
vajavas seisukorras elamu (67,9 m2) ja majandushoone.
Võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:
Võõrandamise viisiks on kirjalik enampakkumine.
Võõrandatava vara enampakkumise alghind on kaheksateist tuhat (18
000) eurot.
Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot ja tagatisraha suurus 1800
eurot.
Enampakkumise esemeks on ostuhind.
Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord
1.Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse posti teel või käsipostiga hiljemalt 14.oktoobri kella 16.00-ks Tamsalu Vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu, kinnine ümbrik, millele
on peale märgitud märksõna “RAHU 12”.
Põhjalikum info Tamsalu valla kodulehel:
http://tamsalu.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/eLN6qkskgVTa/content/id/13464611?redirect=http%3A%2F%2Ftamsal
u.kovtp.ee

Vallavalitsus

06.09.2016
1.
Otsustati anda MTÜ-le Tere Tervis! üürile ruum
Tamsalu spordihoones ilu-ja terviseteenuse osutamiseks
kuni 30.04.2014 üüri suurusega 50 eurot kuus.
2.
Otsustati võõrandada Tamsalu vallale kuuluv
kinnistu asukohaga Tamsalu linn Niidu tn 3 (registriosa
nr 3022150). Kinnistu on 3045 m2 suurrune elamumaa,
millel asub tulekahjus kannatada saanud elamu. Võõrandamiseks korraldatakse enampakkumine alghinnaga 2500
eurot.
3.
Otsustati võõrandada Tamsalu valla eestkostel
oleva isiku kinnistu asukohaga Tamsalu linn Rahu tn 12
(registriosa nr 848731). Kinnistu võõrandamiseks on loa
andnud kohus. Kinnistu on hoonestatud, sellel asub elamu
ja majandushoone. Võõrandamiseks korraldatakse enampakkumine alghinnaga 18 000 eurot.
4.
Toetati huviharidust vastavalt kehtestatud korrale, kompenseerides 10 õpilase õppe- või kohamaksu kuludest Väike-Maarja Musikakoolis ning Tapa Muusika- ja
Kunstikoolis vastavalt korrale 30-70 protsendi ulatuses.
5.
Määrati ranitsatoetus kolmele isikule vastavalt
kehtestatud korrale suuruses à 50 eurot.
6.
Maksti sotsiaaltoetusi kolmele isikule retseptiravimite ja transpordikulu kompenseerimiseks kokku summas 193 eurot.
7.
Otsustati kompenseerida ühe lapse lasteaiatoidu
maksumus Tamsalu Lasteaias Krõll esitatud avalduse alusel.
8.
Suunati abivajav isik hoolekandeteenusele Sääse
Hooldekodusse.
9.
Otsustati taotleda kohtult kahele täisealisele isikule eestkoste määramist.
10.
Kehtestati Tamsalu Sääse Lasteaias õppetöövälise tasulise lasteringi teenusele uued hinnad alates
01.09.2016: muusika ja käsitööring 7 eurot kuus lapse
kohta j poiste spordiring 5 eurot kuus lapse kohta.
11.
Anti luba korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks Tamsalu Rahu tn 23 kinnistu omanikule
tähtajaga kuni 30.04.2021.a.
12.
Lubati ajutiselt sulgeda Uudeküla-Savalduma
tee Alupere raudteeülesõit 19. septembril kl 10-23 seoses
Leonhard Weiss Viater Ehitus AS ehitustöödega.
13.
Otsustati sõlmida leping OÜ Folialisiga paekivi
töötlemise ajaloo ekspositsiooni lähteülesande koostamiseks maksumusega 2400 eurot ja töö täitmise tähtajaga
30.09.2016. Ekspostisoon on ette nähtu Tamsalu 100 tamme pargi keskseks elemendiks olevasse nn Kukelossi.
14.
Anti luba avaliku ürituse Põdrangu külapäeva
korraldamiseks 10.septembril 2017.
15.
Väljastati kolm ehitusluba puurkaevude rajamiseks: Kürsi külas Sanglepa, Porkuni külas Käbikuivati tee
3 ja Savalduma külas Tärga.
16.
Otsustati ühele isikule koduteenuse osutamine.
17.
Kuulutati välja riigihange „Tamsalu 100 tamme
pargi raudbetoonelemendid“ ja kinnitati hankedokumendid.
18.
Väljstati kaeveluba Martex Kopad OÜ-le veetorustiku avarii likvideerimiseks Tehnika ja Mäe tänava
ristmikul Tamsalu linnas ajavahemikul 7.-20. septembril
2016.
19.
Otstsutati anda üürile äriruum Tamsalu Vallavalitsuse hoones Tehnika 1a Tamsalus. Ruum antakse üürile
eelläbirääkimistega pakkumise teel.
20.
Tamsalu AO spordiklubile anti üürile ruum Tamsalu Spordihoones ajavahemikuks 12.09.2016 kuni
31.05.2017. Üüri suuruseks kinnitati 35 eurot kuus.

Ekskursioon Viljandimaale
Neljapäeval, 15. septembril reisisid Tamsalu Gümnaasiumi 7. klassid Viljandimaale, et külastada Viljandimaa
vaatamisväärsusi. Kõigepeal käisime Võhma küünlakojas.
Seal oli tore giid, kes meeldis kõigile väga. Meile näidati
erinevaid küünlaid, suuri ja väikeseid. Küünlakojas tehti ka
erinevate piltidega värvilisi küünlaid tellimusteks. .Kõik
said ka iseendale küünla teha ja hiljem koju kaasa võtta.
Küünlad tehti punasest vahast, mis tuli valada topsiku sisse. Hiljem lükkasime sinna sisse ka nööri ja kaunistasime
erivärviliste küünla-tükikestega. Meie tähelepanu köitis
küülikute aed, mis asus küünlakoja kõrval. Järgmisena
võtsime suuna Olustvere mõisa poole. Olustvere mõis on
kaasajal Viljandimaa üks kaunimaid. Mõis rajati oletatavalt 16. sajandi keskel. Liivi sõja järel Poola ajal oli mõis
riigi omandis. Praegu asub mõisahoones turismikeskus ja
Olustvere muuseum. Mõisahoone säilinud interjööridega
esindusruume saab välja üürida seminarideks ja konverentsideks, samut. pidulikeks üritusteks. Pärast saime ringi
vaadata lossi pargis, klaasikojas ja eriti meeldivad olid V.
Luha puunikerdused hobustest. Järgmisena liikusime leivakotta, kus igaüks sai valmistada oma leiva. Senikaua
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21.09.2016
1.
Lubati ajutiselt sulgeda Uudeküla-Savalduma tee Alupere raudteeülesõit 24.09.2016 kell 9.00 kuni
26.09.2016 kell 13.00 seoses Leonhard Weiss Viater Ehitus AS ehitustöödega.
2.
Otsustati lõpetada koduteenuse osutamine kahele
isikule.
3.
Suunati vallaasutuse Tamsalu Kommunaaal korraldatavale avalikule tööle 9 toimetulekutoetuse saajat ajavahemikuks 10.-21. oktoober 2016. Töötamise aeg on 4
tundi päevas, töötasu 2,54 eurot/tund.
4.
Otsustati taotleda ühele täisealisele isikule eestkostja määramist ning esitada vastav avaldus kohtule.
5.
Määrati ranitsatoetus kolmele isikule.
6.
Määrati huvihariduse toetus Väike-Maarj Muusikakoolis õppiva lapse eest 70% ulatuses õppemaksu või
kohamaksu kuludest 2016/17 õppeaastaks.
7.
Nõustuti 27,44 ha suuruse maa ostueesõigusega
erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel Sääse alevikusd Saevälja.
8.
Anti luba kolme puu (kuusk, vaher ja saar) raiumiseks Tamsalu linnas Nurme tn 7a kinnistul.
9.
Otsustati võõrandada enampakkumisel Tamsalu
vallale kuuluv kinnistu asukohaga Niidu tn 3 Tamsalu.
Enampakkumise alghind on 2500 eurot.
10.
Otsustati võõrandada avalikulk enampakkumisel
Tamsalu valla eestkostel oleva isiku kinnistu, asukohaga
Rahu tn 12 Tamsalu. Enampakkumise alghind on 18 000
eurot.
11.
Kehtestati Tamsalu 100 tamme pargi detailplaneering.
12.
Väljastati ehitusload: garaazhi püstitamiseks
Võhmuta külas Kollane maja ja kasvuhoone püstitamiseks
Porkuni külas Puukooli tee 5.
13.
Kinnitati Tamsalu tuletõrjdepoo katuse remondi
hanke tulemus. Esitati 2 pakkumist, millest edukaks tunnistati madalaima pakkumuse esitanud Osaühing Vajangu
EE pakkumus maksumusega 1490,58 eurot.
14.
Otsustati sõlmida leping MTÜ Koolituskolleegiumiga ettevõtluskursuse projekti „Tamsalu Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskuse käivitamine
– Koostöösild Talliunn-Tamsalu-Tartu“ vastavalt odavamaile hinnapakkumusele maksumusega 7850 eurot töö
teostamise tähtajaga 31.12.2017.
15.
Eraldati toimetulekutoetus septembrikuu eest
summas 5910,97 eurot 35-le perele.
27.09.2016
1.
Otsustati omandada Tamsalu vallale transpordimaa sihtotstarbega kuus katastriüksust Porkuni külas
Käbikuivati tee elamualal seoses ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise ja ehitamise ning uue
puurkaev-pumpla rajamisega.
2.
Nimetati Tamsalu valla esindajaks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni Tamsalu Gümnaasiumi direktor Tiina Parmasto
3.
Maksti sotsiaaltoetust neljale isikule kokku summas 475 eurot. Keelduti lasteaiatoidu maksumuse kompenseerimisest ühele isikule, kuna laps ei käi Tamsalu valla
lasteaias. Toetus on ette nähtud Tamsalu valla lasteaedades
käivate laste toidu maksumuse kompenseerimiseks.
4.
Lõpetati riigihanke „Tamsalu 100 tamme pargi
raudbetoonelemendid“ menetlus esitatud pakkumuse tagasilükkamise tõttu, kuna pakkumust ei tunnistatud vastavaks hanketingimustele.
				
Margit Halop
				
Vallasekretär
kui leivapätsid küpsesid, käisime hobuseid ja teisi loomi
vaatamas. Edasi liikusime Viljandisse, Pärimusmuusika aidas näidati rahvapille, räägiti huvitavaid lugusid ja
mängiti erinevatel rahvapillidel.. Viimase asjana läksime
Viljandi lossimägedesse. Meile meeldis seal väga. Jäime
ekskursiooniga rahule
			
Kirke Suur, 7. klass

Olustvere mõisa laudas 		

Foto: Sirje Luik
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Verner Puuranna (1904-1983) jälgedel Naisteväljal ja Brisbanes
Minu isa kinkis mulle oma elu lõpul oma lapsepõlvekodu Naistevälja külas Lääne-Virumaal. See on koht, kust on pärit minu
isapoolsed esivanemad ja kus ma nüüd end igal vabal hetkel
hästi tunnen. Täna on Naistevälja küla päris tugevalt globaliseerunud, sest meie külas tegutseb lambakasvatajana šotlane (või oli ta kelt) ja meie külas on ühe põlistaludest endale
saanud mees, kes meie külmad ja rõsked sügised elab hoopis
Austraalias, olles vaid ilusa sooja aja meie külas. Kuid Austraaliasse kolinud meie küla mehest Verner Puurannast (19041983) rääkis mulle isa korduvalt.
Verner Puurand on kindlasti vist meie ajaloo jaoks ehk kõige
värvikam persoon, kes Naistevälja külas talu omas (Võidumetsa). Verner Puuranna tõi Naistevälja külasse tema õde, kes oli
siinses kohalikus külakoolis õpetajaks, kuni ta sai meie küla
ühe suurtalu perepoja naiseks. Aga, Verner Puurand on Eesti ajalukku läinud mitte taluperemehena, vaid ikka mereväeohvitserina, kes osales meie allveelaevade ehituse järelvalve
komisjonis ja kes oli 1939-1940 allveelaeva Kalev komandör.
Juba Austraalias elades sai temast Eesti Valitsuse eksiilis minister. Meie tuntud telemees Indrek Treufeldt on juba teinud
filmi Eesti meestest, kes teise maailmasõja järel teenisid Saksamaal USA alluvuses ja valvasid ka Nürnbergi protsessi ajal
Saksa tipppoliitikuid ja sõjaväelasi. Kuid kindlasti saaks filmi
ka Verner Puuranna tegevusest Saksamaal, kus ta päästis palju
liitlaste juures vangis olevaid eesti mehi, kes olid saatuse tahtel
pidanud osa võtma maailmasõjast Saksa mundris.
Verner Puurand oli kindlasti äärmiselt ettevõtlik ja julge mees,
kelle tegemised annaksid välja Hollywoodi ägeda sõja- ja seiklusfilmi. Vahel tekib dokumente uurides tunne, et pagan küll,
elu on vahel isegi põnevam ja seikluslikum, kui suudavad elukutselised filmistsenaariumi kirjutajad välja mõelda. Teadmine,
et Verner Puurand lahkus Eestist 1944. aastal, koos abikaasa,
kahe poja ja ämmaga, ei andnud esialgu mulle veel innustust
edasi mõelda, et kas ma võiks Verner Puuranna pojad ehk üles
leida. Inimmälu on teadagi väga selektiivne ja me unustame
palju, mis meile ehk ei tundu eksistentsiaalselt olulisena. Naistevälja külas enne teist maailmasõda elanud poisid jätsid meelde Verner Puurannast vaid paar neile nii olulist asja. Nimelt
selle, et allveelaeva komandör käis oma talus sõiduautoga,
mis oli maapoiste jaoks tõeline ilmaime ja seda enam, et uhke
mereväeohvitser, kel kaks poega kasvamas, olevat Naistevälja

külasse jõudes võtnud ikka kohalikke külapoissegi autosse ja
sõidutanud neid küla piirist kuni Võidumetsa taluni. Teiseks
oli Puurand ostnud oma poistele pedaalidega mänguauto, mis
tollaste külapoiste jaoks oli samuti tõeline ime. Nende isad
ei lubanud neil isegi unistada millestki sellisest, aga külas oli
talu, kus õuel kaks väikest poissi said taolise imeriistaga ringi
sõita. Selle lapsepõlve teadmise andis edasi ka minu isa mulle,
aga ega ma eriti muud ei osanud temalt lisaks ka uurida. Seega,
esialgu jäi mulle teadmine, et kunagi oli Naistevälja küla piiril
üks moodne talu Võidumetsa, mille “kommunistidest” majandijuhid lasid ära laguneda, sest “kodumaa reetjate” või “rahvavaenlaste” talude katuseid mõni muidu tubli majandijuht ei
riskeerinud parandada.
Aastakümnetega kasvas kunagine talukoht nii suuresti võsasse, et ilma kohalike suunamiseta oli metsa ja võsa vahelt seda
vana majakohta isegi raske üles leida. Kuid siis sai Eesti jälle
vabaks ja juhtusid omamoodi imed, sest uutes oludes hakkas
paljude eesti naiste-meeste vere kutse jälle tööle, mis tõmbas
neid kui rändlinde jälle isade maale. Nii tuli ühel päeval Verner
Puuranna vanem, poeg Hans Puurand ühel päeval Eestisse ja
tahtis tulla vaatama oma lapsepõlve mängumaad Naisteväljal.
Õnneks olid külas kohal need, kes pole vaid pühapäevakülamehed ja nii kuulsin mina meie küla kroonikult Valde Roosmaalt, et Võidumetsa talu mees, Hans Puurand oli jõudnud ka
isatalu vaatama.
Mul oli sügavalt kurb, et mina ei juhtunud sel Puuranna esimesel Eesti käigul temaga kokku saama. Aga saatus oli mulle
armuline ja nii oli meil võimalus, mitte ainult kokku saada,
vaid saada ka sõpradeks. Huvitav oli see, et lapsena oli Hans,
kes minu isast kolm aastat varem sündinud, mänginud poiste mänge Naisteväljal koos minu isaga. Juhtus nii, et saatuse
tahtel ei saanud nad enam omavahel kokku, sest isa oli sel ajal
voodihaige, aga eks vahel tulebki poegadel ajada korda asjad,
mis isadel kuidagi pooleli jäävad. Kuid oleksin ebaõiglane, kui
ma siin ei mainiks veel ühte olulist meest, Tamsalu valla Uudeküla küla meest – Toomas Uudebergi, kes olnud Tamsalu
valla pikaaegne vallavanem ning praegu samas vallas volikogu
esimeheks.
Tamsalu valla alal toimus teise maailmasõja lõpus hirmus verevalamine ja siin leidsid oma viimase puhkepaiga paljud eesti
mehed, kes jäid ajaloo (loe vastaspoole tankide) rataste vahele.

Nende seas olid ka kohalikud mehed, kes sõja lõpul püüdsid
veel Eestit idapiiril kaitsta, et oodata riigi jaoks ära suure sõja
lõpp, millega loodeti omariikluse päästmist.
Tamsalu valla maadel on väärikalt tähistatud nende meeste
mälestus ja kui tekkis küsimus, et allveelaeva Kalev komandöri ja Eesti Valitsuse eksiilis ministri Verner Puuranna kodu
vundament vajaks võsast väljaraiumist ja kunagine eesti kodu
vajaks tähistamist, siis leidus palju häid inimesi, kes siin oma
jõuga appi tulid. Üks ilus mõte sai lihaks ja nüüd on Naistevälja külas Võidumetsa talu juures ilus mälestusmärk Verner
Puurannale.
Need, kes lasid tema talul hävida, lootes, et sedasi kaob mälestus ka inimestest, kes siin elasid ja toimetasid, eksisid, sest
mälestus oli palju tugevam kui sõja järel võimul olijad arvasid.
Täna on kujunenud isegi imeilus komme külas, et vanemad
prouad, kes enam nii palju talutöid kui noorena tehtud ei jõua
teha, ja nii vajavad nad vahel enne uinumist väikest jalutuskäiku ning siis nad jalutavad Võidumetsa talu juurde, kus talu
vundamendile rajatud ausamba juures, kus ka ilus männipuust
mälestuspink Verner Puuranna mälestuseks, siis istuvad ja
mõtlevad oma ilusaid mälestusi. Kuid tore ka see, et siia leiavad tee ka külanoored, tõsi küll mitte mälestusi ketrama, vaid
neil ikka tulevikuplaanid peas, kui vaja endale seda maailma
parimat osa leida.
Seni oleme väga õnnelikud, sest kuna kõik kohalikud osalesid
Verner Puuranna talukoha puhastamisel võsast ja anti oma panus ka monumendi ehituseks, siis mida inimene ise teeb, seda
ka hoitakse. Tahaks väga loota, et nii see ka jääb. Kui Verner
Puuranna poeg Hans igal Eestis käigul on toonud ikka midagi
kaasa ka isa arhiivist, siis seni oli Verner Puuranna arhiiv ikkagi Austraalias. Aastad on meie kõigi suhtes ka armutud ja
elu tahtis nii, et Verner Puuranna noorem poeg Mart Puurand
ei jõudnudki ära oodata, millal saaks Austraaliast uuesti Naisteväljale tulla, kuigi tema oli sündinud aastal 1940 ja oma vanemast vennast tervelt kaheksa aastat noorem. Viimasel Eestis
käigul leppisime Hans Puurannaga kokku, et kui tekib võimalus, siis ma peaks tulema Austraaliasse ja Brisbanes Bribie
Islandil, mis asub maailmakuulsas randade piirkonnas Gold
Coustis, vaatama ise üle Verner Puuranna arhiivi.
(jätkub järgmises lehes)				
				
Peeter Järvelaid
Foto: Peeter Järvelaid

Foto: Aavo Leemets

Verner Puurand
Foto: Eesti Meremuuseum

Hans ja Kulla Puurand eemaldamas katet Verner Puuranna mälestuspingilt

Tamsalu raudteejaama esimesed jalgratta rentijad on selgunud
Homme, 22. septembril kell 7.22 saabusid Tamsalusse
Tallinn -Tartu rongiga Kehra Gümnaasiumi 8-ndate klasside 32 õpilast koos nelja pedagoogiga, kes olid ka esimesed jalgrataste rentijad Tamsalu Raudtee jaamast.
Jalgrattad on soetanud MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee SA
KÜSK rahalise toel, selgitas ühingu juhatuse liige Tõnu
Taal, ning lisas, et ühingu eesmärgiks on Türi – Tamsalu
vana kitsarööpmelise raudteetammi ja selle ümbruskonna
arendamine matkateena. “Oleme välja arendanud koostöös partnerite ja ühingu liikmetega paketid piirkonna
külastajatele. Esimesed jalgratta rentijad külastavadki
Puhta vee teemaparki Tamsalu vallas, kulgedes mööda
ajaloolist Türi – Tamsalu vana kitsarööpmelise raudtee
tammi. Kõik, kes soovivad piirkonna külastamiseks rattaid rentida, saavad seda teha meie kodulehe www.matkatee.ee kaudu.”
Kehra Gümnaasiumi direktori Kaido Kreintaali sõnul ootavad õpilased jalgrattaretke suure huviga.
„Kahjuks ei võimalda uued rongid suurema seltskonnaga
enam rattaid kaasa võtta. Ja lugedes kevadel Puhta vee
teemapargi pakkumist tulla neile külla ratastega, mida
saab laenutada Tamsalu raudteejaamast, haarasime
ideest kohe kinni. Täpselt see, mis meile sobib! Ma ei tea,
kas ka mujal sellist võimalust pakutakse, aga igal juhul

väärib Tamsalu tegevus tunnustust. Tõsi, mõned rattad
peame ka ise kodust kaasa võtma, aga need mahuvad
rongi ära. Minu soov on, et üha rohkem noori liiguksid
looduses ratastel, mis parandaks nende füüsilist aktiivsust ja võimaldaks saada loodusega vahetumat kontakti
kui läbi bussiakna vaadates.“
Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust külastja saab vastused küsimustele:
kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi; kuidas sõltub
elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet, ning saab
osa loodusõpperetkedest.
Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas
Tamsalu vallas, ulatudes oma 10 km raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru
maakonda.
Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates
2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud
ning MTÜ Ökokratt.
Lisainfo:
Priit Adler MTÜ Ökokratt priit@okokratt.ee		
gsm 5132149
www.okokratt.ee		
www.keskkonnatelk.ee
ww.metsamoisa.ee

Hans Puurand Brisbanes isa, ema ja vanaema haual 2016
Foto: Aavo Leemets

Kehra õpilased Tamsalus jalgrattamatka alustamas
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Kultuurikalender, oktoobrikuu
06. oktoober kell 18.00 KINOÕHTU Lastele: „Poiss kuldsete pükstega“ Pilet 2€
06. oktoober kell 20.00 KINOÕHTU Täiskasvanutele: „Ameerika suvi“ Pilet 4€		
12. oktoober kell 12.00-13.00
Rahvusliku motiiviga riiete müük
13. oktoober kell 14.00-16.00
Diabeedibuss Kultuurimaja juures. Ratastel arsti vastuvõtt.
21. oktoober kell 18.00 		
KINOÕHTU Lastele: „Õpetaja konn“ Pilet 3€
21. oktoober kell 19.30 KINOÕHTU Täiskasvanutele: „Polaarpoiss“ Pilet 3€
27. oktoober kell 18.00 KINOÕHTU Lastele: „Õpetaja konn“ Pilet 3€
27. oktoober kell 19.30 KINOÕHTU Täiskasvanutele: „Polaarpoiss“ Pilet 3€

		

November, eelinfo

01. november kell 15.00-19.00
02. november kell 19.00 		
11. november kell 10.00 		
13. november (P)			
13. november (P)			

Ettevõtluspäev
Hingedepäeva kontsert. Pilet 2€
Nägemiskontroll. Info ja registreerimine 53232454
Mardilaat. Korraldaja FIE Silvi Pärn
Maakondlik eakate pidupäev. Vanaisade pidu

Rõõmuga uude õppeaastasse
Tänavune õppeaasta algas täis lusti ja rõõmu, sest keset
tarkusepäeva pidu ratsutas oma kepphobusel saali Pipi. Ta
pani end kohe maksma ja teised pidid temaga arvestama.
Tore oli see, et Pipi paruka all oli peidus hoopis Maarten.
Pärast lõbusat etendust algas disko. Lapsed said tantsides
suvise meeleolu maha raputada ning üheskoos mängimisse ja õppimisse sisse elada. Nii algaski kohe agar tegutsemine.
12.–16. septembrini toimus lasteaias spordinädal. Esmaspäeval seati üles takistusrada, mille kõik rühmad läbisid
vastavalt oma ajakavale.
Teisipäeval käisid 5.–6.aastased lapsed kooli pargis orienteerumas. Iga punkti läbimisel võis paberist puulehel ühe
osa ära värvida. Kui kõik tehtud, siis olid lastel käes kaunid kirjud sügislehed.
Kolmapäeval kohtuti kooli pargis Tamsalu lasteaia Krõll
ja Vajangu lasteaiarühma lastega. Ühiselt otsiti aaret ja
mängiti sportlikke mänge.
Neljapäeval orienteerusid kõige vanemad lapsed lasteaia
ümbruses. Iga üles leitud loomapilt andis ühe numbri. Pärast sai kõik numbrid kokku liita ja nii kooliks valmistuda.
Reedel toimus lasteaia traditsiooniline sügisjooks, seekord siis pirnijooks. See tähendas seda, et pärast maratoni
sai magusate pirnidega maiustada.
Kohe järgmisel nädalal oli lasteaias veenädal. Selle ettevõtmise korraldas õuesõpperühm. Teemaks oli „Veetilka
avastamas“. Lapsed liikusid lasteaia õuealal, teekonnale-

Vesi on meie elu allikas		

		

Krõlli suveolümpia pakkus palju lõbusat
mässamist enne pimeda sügise saabumist
Alles äsja kustus olümpiatuli Rio Maracana
staadionil ja me kõik mäletame dramaatilisi hetki võistlusareenilt ja muidugi ka Eesti
medalit. Nii nagu viimastel olümpiaaastatel
kombeks olnud sütib olümpiatuli ka Tamsalu
lasteaias Krõll.
Tänavused Krõlli suvemängud toimusid 21.
ja 22. septembril. Mängud algasid ligi kaheksakümne noorsportlase piduliku sissemarsiga
lasteaia saali, kus Krõll pidas kõigile piduliku
kõne. Krõll rääkis lastele olümpiamängude
ajaloost ja Olümpose jumalate rollist suurte
mängude loomise juures. Igaüks sai teada,
millised olid maailma esimesed olümpiaalad
ja mida tähendavad rõngad olümpialipul.

hed käes. Leidsid tööjuhised ja vastavad pildid. Läbitud
punkt värviti ära. Lõpuks saadi rühma juures kokku ja
vaadati, kus see veetilk siis rändas: ikka pilves, taimes,
inimeses, jões ja loomas. Lõpuks segati ühiselt veest ja
kontsentraadist jook, ning vesi läks jälle inimesesse tagasi.
Kuna veenädal kestis viis päeva, siis tehti rühmades palju
erinevaid katseid: küll juhiti vett voolikuga ja mekiti maitsestatud vett, puhuti kaladele laineid, lõigati, värviti ning
mängiti veeteemalisi mänge. Loomulikult vaadati piltidelt
erinevaid veekogusid.
Praktilise kogemuse saamiseks sõideti 3. oktoobril mere
äärde. Ega siis paljas jutt kedagi targaks tee. Kirjutasime
kevadel KIK-le projekti, ja nii saame lastega käia mere
ääres, Äntu järvede ümber matkamas ning kevadel rabas,
avastamas tuhande lauka maad.
Mere ääres oli ilus, ilm hea ja tegevust palju. Lapsed kõndisid õpperajal, otsisid lehe ja vilja järgi üles õige puu
(nad said hästi hakkama!), vaatlesid erinevaid samblaid
ja samblikke, maitsesid pohli ning koostasid mereäärsest
materjalist liivale pildi. Lastele meeldis mere ääres tegutseda ning lasteaias õpitut päris looduses nautida. Ilusa
sügisilma üle tundsid rõõmu kõik mereäärsest matkast
osavõtjad.
Kaunist ja värvilist sügist kõigile!
				
Lia Klaas
			
Sääse lasteaia direktor

Matkal

Kutsume tunnustama noortevaldkonna tegijaid
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja noortevaldkonna tunnustuskonkursi, mille eesmärk on tõsta
esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud
inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii
kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.
Tunnustuskonkursile saab esitada kandidaate üheteistkümnes kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool,
aasta noortekeskus, aasta noorteühing, aasta osaluskogu, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik
omavalitsus, aasta noortevaldkonna sõber/toetaja, aasta
sündmus/algatus/koostöö noorsootöös, pikaajaline panus
noortevaldkonda.
OLULINE on teada, et Lääne-Virumaa aasta noorsootöötaja, aasta huvikool ja aasta noortekeskus valitakse samuti
välja riiklikuks tunnustamiseks esitatud Lääne-Virumaa
kandidaatide seast!
Nominendid ja laureaadid kuulutatakse välja 17. novembril toimuval kodanikuühenduste konverentsil AQVA konverentsisaalis.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november. Kandidaatide esitamise vormid on kättesaadavad Eesti Noors-
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tootöö Keskuse veebilehel https://www.entk.ee/2016.
Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised
isikud, sealhulgas üleriigilised noorte- ja noorsooühingud,
katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused,
maavalitsused jne. Lõpliku ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks teeb haridus- ja teadusministrile
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu kuuluvad ka noorte esindajad. Tunnustusauhinnad antakse üle järgmise aasta jaanuaris.
Kutsume üles jagama tunnustuskonkursi infot ka oma
infokanalites ning ka ise kindlasti kandidaate esitama, et
keegi, kes tunnustust vääriks, sellest ilma ei jääks!
Aktiivset märkamist ja osalust soovides!
Merle Maimjärv-Mirka
Lääne-Viru Maavalitsuse
haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist ja
Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskuse infotöötaja
Tel: 325 8031
Mob: +372 5306 7579
e-post:merle.maimjarv-mirka@laane-viru.maavalitsus.ee

Seejärel süüdati mängude tuli ja sportlaste nimel andis vande Anete Riin lubades võistelda
ausalt, aidata teisi sportlasi ning olla abiks
kohtunikele õiglase otsuse tegemisel. Kohtunike tõotuse andis liikumisõpetaja Ilmar, kes
lubas kohtunike poolt olla õiglane tulemuste
mõõtmisel.
Esimesel päeval toimusid õuealad, millele ka
ilmataat omalt poolt jõudumööda kaasa aitas.
Alad, mis tänavustel suvemängudel kavas
olid, on ilmselt igale ühele natuke tuttavad,
sest on valitud ka Eestis väga tuntud olümpiaalade seast. Aga ei oleks vist tegu ikka ühtede õigete Krõlli mängudega, kui neis vimkat sees ei oleks.

Võistlevad Öökulli rühma lapsed		

Foto: Viiu Uudam

Paljud ilmselt mäletavad Rasmus Mägi edukat tõkkejooksu Rios. Krõll
pani rajale lisaks tõketele veel hularõngad, millest läbi pugeda ja pika
pugemistoru. Nii sai sellest siis 50 meetri läbipugemine, mis osutus lastele üheks Krõlli olümpia lemmikalaks.
Krõlli olümpia heiteringi oodati maailma parimaid istudes palli veeretajaid. Tippmargid ei lasknud end ka kaua oodata. Pikimad veeretamised väikese topispalliga küündisid üle viie meetri.
Kõige väiksemad mudilased võtsid mõõtu kergema palli veeretamises
ja golfis. Kuna ala on uus, siis seekord piirdus võistlus erinevate pallide toimetamisega mängu algusest pesadesse. Mitte iga pall ei jõudnud
kohe esimese korraga pesasse nagu suures golfiski, aga väikestel sportlastel visadust jätkus kuni lõpuni.
Suuremad lapsed võtsid samal ajal mõõtu palliga ratsutamises. Palli
taltsutamine ei ole mitte kerge ala. Võistlustel ikka juhtub, et ka pall
kipub kiirustamisel perutama ja sportlase maha viskama. Igale ratsutajale on kindlasti tuttav olukord, kus suksu ei taha edasi minna ja ratsanikul tekkib tahtmine ise oma ratsu ees joosta. Siis peab aga sekkuma
kohtunik ja võistlejale meelde tuletama, et ratsutada tuleb ikka koos
vahendiga.
Kui esimene päev oli Krõlli olümpial pühendatud individuaalaladele,
siis teine päev oli meeskonnaalade päev, sest nii nagu Krõllile, meeldib
ka lastele veidikene mürada. Teine päev pakkus selleks võimalusi kahe
alaga. Lepatriinud ja Öökullid pidasid enda rühmakaaslastega võisteldes maha jalgpallimängu, aga mitte tavalisel viisil, vaid vähi moodi
liikudes. Lepatriinude tüdrukud näitasid üles väga suurt leidlikkust uute
palli edasitoimetamise viiside leiutamisel, aga poiste vastu nad vähijalgpallis siiski ei saanud. Poisid võitsid 2:0. Öökullide segavõistkondades oli näha juba jalgpallimängu peenemat tundmist. Olid olemas nii
ründajad kui kaitsjad.
Lepatriinude tüdrukud võtsid revanši Krõlli olümpia viimasel alal, milleks oli sõudmine. Sellel aastal on küll palju vihma sadanud ja sõudmiseks peaksid olema ideaalsed tingimused. Kuid paadid ei ole veel
valmis saanud ning seepärast pidi Krõll tegema sõudmisvõistluse kuival maal. Kui meeskond oli stardijoonele kogutud, nagu päris paadis
istudes, läks võistlus lahti. Meeskond andis palli edasi nii kaua kuni
viimane palli kätte sai, kolonni viimane jooksis palliga „paadi“ ninasse,
istus maha ja saatis palli jälle teele. Kui meeskonna esimene võistleja
finišijoonele maha potsatas, oli paat lõpujoone ületanud. Lepatriinude
tüdrukud olid poistest seekord kiiremad sõudjad. Öökullide segavõistkonnas said kõik kahe võistluse peale korra ka võidurõõmu tunda.
Neljapäeva õhtul kustus olümpiamängude tuli ja olümpialipp pandi ootama järgmisi mänge. Enne jagati parimatele medaleid ja diplomeid.
Kõik sportlased maiustasid viinamarjadega ja igale osalejale jäi meeneks Krõlli olümpia kleeps. Nagu suurtele mängudele kohane, tegi ka
meie sportlastest publik laineid. Enamikule oli see esimene kogemus,
aga tulevikus on nad juba oskuslikud kaasaelajad ja ehk mõni nende
seast on ka meie väikse Eesti olümpialootus.
Olümpiatuli sütib taas 2018. aastal Pyeongchangis ning siis tulevad
Krõlli taliolümpiamängud.
				
Ilmar Pajumägi
		
Tamsalu Lasteaia Krõll liikumisõpetaja
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31. jooks ja käimine ümber Porkuni järvede

Müstilised Varangu allikad

17. septembril toimus arvult juba 31. jooks ja käimine ümber Porkuni järvede. Jooksudes osales 135 osavõtjat ja käijaid oli 41. Tulemusi saad vaadata Tamsalu Spordikompleksi kodulehelt:
http://www.tamsalusport.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=472&It
emid=1

Puhta vee teemapark laiendas ekspositsioone koostöös Väike-Maarja Vallavalitsuse ning Keskkonnaametiga Varangu looduskaitsealale, kus paiknevad
Varangu siniallikad ja kriidijärv. Esimesteks külastajateks olid Tallinna Õpetajate Maja loodusainete
(geograafia, bioloogia, keemia ja füüsika ainete)
40 õpetajat. Eraldi toimusid samaaegselt töötoad
õpetajatele nutiseadmete kasutamiseks õppetöös,
taastuvenergia lahendustele kasutamiseks tavaelus
ja Varangu siniallikate ja kriidijärve külastus.
Priit Adler
MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt
priit@okokratt.ee
+372 5132149

Eestimaa liigub

Anti start 6,2 km jooksuks

			

Foto: Aavo Leemets

Korvpall

Eesti meistrivõistlustel tuli Tamsalu Los Toros/Viru Haigla meeskonnale vastaseks
loosi tahtel meistrisarjas keskmike hulka kuuluv Pärnu Sadam. Varem pärnakatega
mängitud ei ole. Meeskonnast on lahkunud Leho Kraav ja Joonas Vaino. Uue mehena
mängib Lääne-Virumaa taustaga Roman Konontšuk. Meeskonna uueks sponsoriks on
Viru Haigla. Meeskonna juhid on Rainer Tops ja Kristo Raudam.
Enne karikamängu algust said külalised vaadata kohalike meeste noorte ja vanade
omavahelist kohtumist saalihokis. Seekord jätkus ka pealtvaatajaid. Omavastaste mängu meistrisarjas olid tulnud vaatama ka Rakvere Tarva mängijad eesotsas Haughton’i
ja Eichfuss’iga. Vastavalt karikavõistluse juhendile saab esiliiga meeskond meistriliiga
meeskonna vastu visata kolmepunktiviskeid. Seekord tabati kolm viset ning saavutati
algedu 9:0. Mängiti kümne mehega külaliste üheksa vastu. Vaatamata tugevale vastasele alustati hästi, mängiti tugevalt kaitses, teravate läbimurretega ning hea viskekindlusega paistis silma Raiko Orumaa. Esimene veerand meile 33:27, teine veerand 17:17
ning poolaeg meile 50:44. Ka pärast kolmandat veerandit olime veel eduseisus 61:60.
Viimast veerandit alustasid külalised tugeva maaalakaitsega, mida meil murda ei õnnestunud. Viimane veerand 14:19 ja kaotusnumbrid lõpuks 75:79.
Meie edukam oli Andrew Arnold 17 punktiga, Raiko Orumaa lisas 13 ja Aron Kuusik
11 punkti. Kõik meie mehed said ka „käe valgeks”. Külaliste parim oli Norman Käbin
15 punktiga. Paremad olime vabavisetes 10/12 ja lauas 36:30.
Fännide üksmeelne hinnang oli vaatamata kaotusele viimaste aastate parim mäng. Külaliste mäng ei näidanud küll meistriliiga taset. Nii saalihoki kui korvpalli esimene
mäng uue kattega põrandal jättis kõrvalvaatajale positiivse mulje.
Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel mängib algaval hooajal 12 meeskonda. Esiliigast
langesid välja kauaaegne konkurent Räpina, Kalev/Cramo II ja TTÜ II meeskond. Esimest korda pääses esiliigasse EMÜ meeskond. Alustatakse kahes alagrupis ja mängitakse iga vastasega kaks mängu, seega alagrupis 10 mängu. Esimeseks vastaseks on
võõral väljakul Kohila. Mäng peaks toimuma 20. oktoobril. Esimene kodumäng eelmise aasta võitja Paidega on plaanitud 27. oktoobriks. Eelmisel aastal mängiti 1:1.
Osa mänge toimub sponsori kodulinnas Tapal. Jälgige reklaami.
Maakonnas on hooaeg alanud karikavõistlustega. Tamsalu karikasarjast osa ei võta.
Maakonna meistrivõistlustega alustatakse oktoobri lõpus. Eelmisel hooajal esiliigas
3. koha saanud Tamsalu tugevamad vastased on taas SK KNT Kundast ja Hulja. Uute
meeskondade Sõmeru ja Ilves Transpordi taset on raske hinnata.
								
Rein Tops

Spordipäev Tamsalu Gümnaasiumis

Tamsalu Gümnaasium liitus Eesti Olümpiakomitee üleskutsega „Terve Eesti eest!“.
10.–18. septembrini kestval spordinädalal oli eesmärgiks väärtustada sporti ja panna kogu kool liikuma. Kehalise kasvatuse õpetaja Pille Lehemets
valmistas koos aktiivsete õpilastega ette hommikvõimlemise kavad. Kõik koolipäevad sel nädalal
algasid koolipere ühise võimlemisega.
Lisaks toimusid 1.–12. klassile orienteerumismängud pealkirja all „Rio olümpiamängudel metsas“,
kus sai kasutada erinevates õppeainetes omandatud teadmisi, QR-koode ja GPS-seadmeid.
Ühe tunni liikumisnädalal sisustasid JJ Streeti
tantsijad, demonstreerides oma oskusi ja ahvatle-

Foto: Priit Adler

FB: https://www.facebook.com/metsamoisa
SKYPE: priadler
www.keskkonnatelk.ee
des vaatajad kaasa tegema ning nende ringiga ühinema.
			

Hommikuvõimlemine

Foto: Sirje Luik

Algklasside spordipäev

Tamsalu Gümnaasiumi algklasside spordipäev toimus 02.09.2016. Neljavõistluse punktid saadakse 60
m jooksus, kaugushüppe, palliviske ja 400 m jooksu arvestamisel. Eraldi arvestus oli klasside vahel.
Esimesele kolmele paremale jagati diplomid ja sümboolne auhind. Tulemused olid järgmised:
1. klassi tüdrukud:
1. koht Emili Uudeküll 31 punkti (60 m 12,4 kaugus 2,65 pallivise 15 m 400 m jooks 2.13,1)
2. koht Isabell Ülle Pole 24 punkti (60 m 12,4 kaugus 2,50 pallivise 14 m 400 m jooks 2.13,1)
3. koht Linette Pukk
15 punkti (60 m 12,6 kaugus 2,27 pallivise 13 m 400 m jooks 2.12,8)
1. klassi poisid:
1. koht Aleks Nester
119 punkti (60 m 11,7 kaugus 2,70 pallivise 27 400 m jooks 1.39,9)
2. koht Artur Hallik
105 punkti (60 m 10,9 kaugus 2,88 pallivise 17 400 m jooks 1.46,6)
3. koht Kris-Rigo Neeme 87 punkti (60 m 13,5 kaugus 2,08 pallivise 17,5 400 m jooks 1.35,1)
2. klassi tüdrukud:
1. koht Karoline Lindre
78 punkti ( 60 m 11,4 kaugus 3,10 pallivise 11 400 m jooks 1.34,4)
2. koht Anu – Liis Raudsepp 53 punkti ( 60 m 11,7 kaugus 3,00 pallivise 15 400 m jooks 1.45,8)
3. koht Leandra Bauman
39 punkti ( 60 m 11,4 kaugus 2,68 pallivise 12 400 m jooks 1.56,3)
3.klassi poisid:
1. koht Kalvi Pärn
68 punkti (60 m 11,1 kaugus 2,62 pallivise 25 400 m jooks 2.01,5)
2. koht Keneth Kungla 66 punkti (60 m 10.8 kaugus 2,59 pallivise 14 400 m jooks 1.39,9)
3. koht Rustam Stoile
61 punkti (60 m 11,8 kaugus 2,48 pallivise 25 400 m jooks 1.42,0)
3. klassi tüdrukud:
1. koht Martta Raudsepp
126 punkti (60 m 10,4 kaugus 3.00 pallivise 15 400 m jooks 1.25,3)
2. koht Kirke Konnapere
99 punkti (60 m 10,5 kaugus 3.00 pallivise 14 400 m jooks 1.33,6)
3. koht Janne- Liina Neeme 51 punkti (60 m 10,9 kaugus 2,66 pallivise 15 400 m jooks 1.46,4)
3. klassi poisid:
1. koht Marten Langinen 158 punkti (60 m 10,0 kaugus 3.10 pallivise 25 400 m jooks 1.25,6)
2. koht Taimo Teer
148 punkti (60 m 9,5 kaugus 3.10 pallivise 23 400 m jooks 1.33,5)
3. koht Keimo Salumäe 142 punkti (60 m 10,3 kaugus 2,86 pallivise 27 400 m jooks 1.27,3)
4. klassi tüdrukud:
1. koht Kristina Maasik
107 punkti (60 m 10,4 kaugus 2,91 pallivise 14 400 m jooks 1.30,2)
2.-3. koht Emma Lotta Vikk
60 punkti (60 m 11,4 kaugus 2,69 pallivise 21 400 m jooks 1.44,9)
2.-3. koht Alyssa Liblik
60 punkti (60 m 11,2 kaugus 2,73 pallivise 15 400 m jooks 1.41,9)
4. klassi poisid:
1. koht Rustam Gepner
183 punkti (60 m 9,6 kaugus 3.48 pallivise 27 400 m jooks 1.26,4)
2. koht Jako Mänd
141 punkti (60 m 10,0 kaugus 3.09 pallivise 26 400 m jooks 1.32,5)
3. koht Nikolai Kruze
140 punkti (60 m 10,8 kaugus 3.00 pallivise 36 400 m jooks 1.32,4)
								

Huvijuht Sirje Luik

BonaDenta OÜ Tamsalu Hambaravi
kabineti vastuvõtu ajad:

Foto: Sirje Luik

21. septembril peale kolmandat tundi kogunesid kõik 5.-12. klasside õpilased kooli
staadionile, et osaleda traditsioonilisel igasügisesel spordipäeval. Rivistusel lausus õpilastele innustavad avasõnad direktor Tiina Parmasto ja peale seda saigi alustada pendelteatejooksudega. Vaja oli nii kiireid jalgu kui ka teatepulga käsitlemise osavust.
5.- 8. klasside tublimad olid 7.a, 8.b ja 8.a klass.
9.-12. klasside hulgas olid kiiremad 11., 12. ja 9.a klass.
Järgmisteks aladeks olid heitealad- kuulitõuge, kettaheide ja odavise. Kui igal alal oli
kolm katset sooritatud, siis võis suunduda metsa valgustatud rajale. Seal oli võistkondade 3,5 km jooksu start ja finiš.
Järgmise päeva hommikuks said punktid, ajad ja meetrid kokku liidetud ning tulemused seinale.
5.- 8. klasside hulgas olid kolm paremat 7.a klass (klj. Heidi Mägi), 8.b (klj. Mare
Viks) ja 8.a klass (klj. Valentina Viilver) ning vanemas astmes jäid esimest ja teist kohta jagama 11. klass (klj. Liivi Rünk) ja 12. klass (klj. Tiia Raudsepp) ning kolmandaks
tuli 10. klass (klj. Hannele Valdok).
				
Kehalise kasvatuse õpetaja Pille Lehemets

Neljavõistluses on käimas pallivise
			
Foto: Sirje Luik

Esmaspäev 9.00-15.00 (hambaravi)
Teisipäev 9.00-15.00 (hambaravi)
Kolmapäev 9.00-13.30 (hambaravi ja protees)
Neljapäev 9.00-15.00 (hambaravi)
Reede 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. 3291208
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Positiivne vaimne tervis ja heaolu – kuidas seda saavutada? Lääne-Viru Maavalitsus tunnustab
Positiivne vaimne tervis ja heaolu on väga olulised ter- suhtlemisoskused, hea füüsiline tervis, positiivne harivise komponendid läbi inimese elutee. Kiired muutused, duskogemus, majanduslik kindlustatus.
ebamäärasus ja emotsionaalselt laetud sündmused on •
sotsiaalsel tasandil - positiivne kogemus vasaanud igapäevaelu loomulikuks osaks.
rasest seotustundest, kohanemisvõime, toetav ja hooliv
Paljud uuringud on näidanud, et psüühika- ja käitumis- perekond, head suhtlemis- ja probleemilahendamise oshäired on tõsine rahvatervise probleem ja avaldavad kused, toetav suhtevõrgustik, kuuluvustunne, osalemine
ühiskonnale suurt majanduslikku ja sotsiaalset survet kogukonna tegevustes, vaimset tervist edendavad koolid
Emapiim–parimlapsele
(toimetulematus, varajane suremus, otsesed ja
kaudsed ja töökohad.
kulud).
•
struktuursel tasandil - turvaline elukeskkond,
Emapiim on parim kink, mida ema saab lapsele anda tema elutee alguses. Peale sobivaima toidu
Lisaks avaldab hea vaimse tervise puudumine olulist ne- majanduslik turvalisus, tööhõive, positiivne hariduskopakub imetamissuhe lapsele armastavat ja turvalist lähedust emaga, olles talle esmaseks mudeliks
gatiivset mõju
inimesele elukvaliteedile, perekondadele gemus, ligupääs tugiteenustele.
inimsuhetest.
ja kogukondadele tervikuna. Hea vaimne tervis on meie
inimõigusUuringud
ja me kõik
oleme et
seda
väärt! tagab loomuliku kaitse
Indiviidide
ja kogukondade
tervise
edendamisenäitavad,
rinnapiim
nakkuste
vastu. Rinnastvaimse
imemine
arendab
Kuidas tulla
toime
selle
keerukusega
nii,
et
säiliks
pole
saab
iga
inimene
kaasa
aidata
kolmes
laiemas
valdlihaseid, mis hoiavad kuulmetõrve avatuna, soodustavad õige hambumuse teket ja kõne arengut.
sitiivne vaimne
tervis, psühholoogiline heaolu ja sise- konnas:
Rinnapiimjaimetamineonvajalikudaju,kesknärvisüsteemijanägemiselunditearenguks.Kuilaston
toidetudrinnagavähemaltkolmkuud,vähenebItüüpidiabeediesinemine30protsentiningIItüüpi
mine tasakaal?
Maailma Terviseorganisatsioon (2001) •
Arendada vaimset tervist hoidvat ja toetavat
diabeedi
esinemine
väheneb
kuni kui
40 protsenti.
toitmise üheks juhtivaks hormooniks on
on defineerinud
positiivset
vaimset
tervist
“inimese Rinnaga
kogukonda.
oksütotsiin,
misinimene
muuhulgas
soodustabhindama
sünnitusjärgset
kohanemist
ning annab
emale tegevuheaolu seisundit,
milles
on võimeline
• taastumist,
Arendada
oskusi osaleda
kogukondade
heaolutunde.
enda võimeid, saab hakkama igapäevaelu normaalse ses, suurendada sallivust ning mõista vastastikuse vastustressiga, MaailmaTerviseorganisatsiooni(WHO)soovitustekohaseltvõiksrinnapiimollalapseainustoiduaine
suudab tulemuslikult töötada ning on võime- tuse tähendusest.
kuni
kuuendakogukonnaga”.
elukuuni, seejärel
tulekstervist
lapse imetamist
lisatoiduoskusi
andmise
kõrval
kunienda
lapsemõtete ja
line tegema
koostööd
Vaimset
ja • jätkata
Arendada
tulla
toime
kaheaastasekssaamisenivõiveelgikauem.
heaolu saab hoida ja edendada läbi vaimse tervise kait- tunnetega juhtida enda elu ning olla emotsionaalselt
on naiselik
kunst. Mõnel
emalͲlapsel sujub
koostöö kohe algusest peale, kuid paljudel
seteguriteImetamine
tugevdamise
ning riskitegurite
vähendamise
vastupidav.
võibesimestelnädalatelesinedaprobleeme,aegͲajalthiljemgi.Targalttoimidessaabmuredestüle.
nii individuaalsel,
kogukondlikul, kui strukturaalsel ta- Vaimset tervist saab edendada läbi inimeste hoiakute ja
(SIET),
et  parandada
väikelaste,
sandil. 1999. aastal loodi Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
oskuste,
inimest
ümbritsevaimikute,
keskkonna
ja elutingimuste
nende emade ja perede tervist ning heaolu kaitsta, edendades ja toetades optimaalseid raseduse,
Vaimse tervise riskitegurid on:
kujundamisel nii, et need toetavad tervislikku eluviisi ja
sünnituseningrinnagatoitmisepraktikaid.
•
indiviidi tasandil - madal enesehinnang, vähe- loovad eelduse heaks vaimseks terviseks.
EesmärkideteostamisekspakubSIETjärjepidevaltalates2000.aastastimetamisenõustamistperede
sed toimetulekuoskused,
ebaturvaline seotus lapsepõljuureskodusjaterviseteemalisikoolitusiimikutejaväikelastevanematele,etennetadajalahendada
ves, akadeemiline ebaedu, kehaline või intellektuaalne Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon on koostanud
imikutoitmisejakasvatamisegaseotudprobleeme.
puue, krooniline valu, kroonilised unehäired.
ja Sotsiaalministeeriumile üle andnud Vaimse tervise
Samuti koolitab
SIET- uusi
imetamisnõustajaid
UNICEF`i
poolt väljatöötatud
40Ͳtunnisest
•
sotsiaalsel
tasandil
väärkohtlemine
ja vägi-lähtudes
strateegia
2016-2025.
Dokument on
leitav VATEK-i kolaktatsiooni konsultantide koolitusprogrammist. SIET korraldab ka tegutsevatele nõustajatele
vald, tõrjutus, krooniliste haigete või dementsete hool- dulehel www.vatek.ee.
täiendkoolitusiningigaͲaastaseidsuvelaagreid.
damine, sõprade
puudumine ja sotsiaalne isolatsioon,
KuiSatunned,etsooviksidollatoeksvanematelejaperedeleimetamiseimeliseljavajalikulteelning
perekonfliktid,
kaotus
ja lein, psüühikahäirega
lapsevaArtikkel
on tellitud
MTÜ iTapa
Vabatahtlike
Tugikeskuoled valmis õppima
imetamisnõustajaks,
võta julgelt
meiega
ühendust
nfo@siet.ee
 kaudu,
nem.
se
poolt
KYSK
toetatud
projekt
“Lääne-Virumaa
tugiteavitameSindalgavastkursusest.Meieühingutegevusegasaadtutvudameiekodulehelinternetis
•
struktuursel
- vägivaldne ja kriminaa- isikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdwww.siet.ee.tasandil
Oledvägaoodatudimetamisnõustajateperre!

lne naabruskond,
vaesus, töötus ja majanduslik ebatur- kondadeüleseks” raames.
Artikkel tellitud
MTÜ Tapadiskrimineerimine,
Vabatahtlike Tugikeskuse poolt projekt "LääneͲVirumaa tugiisikuid
valisus, sotsiaalne
ja/või kultuuriline
ühendava
koostöövõrgustiku arendamine valdkondadeüleseks"
  toimuva väikelapse
terviseürituste
puudulikud
tugiteenuseid.
			
Airi Mitendorf
raames.
Vaimse tervise kaitsetegurid:
Vaimse tervise spetsialist, projektijuht
ProjektirahastabKodanikuühiskonnaSihtkapital
•
indiviidi tasandil - positiivne enesetunnetus, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

head toimetulekuoskused, perekondlik kuuluvus, head
Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK)
HU

HU

UH

UH








Rakvere Ametikool kutsub tasuta kursustele!
Rakvere Ametikool annab teada, et veel on vabu kohti
peagi algavatele tasuta kursustele. Kursused on suunatud erialase hariduseta täiskasvanutele, keskhariduseta
täiskasvanutele ja aegunud oskustega tööealistele inimestele vanuses 50+. Lähiajal algavad kursused:
Rullmaterjalide paigaldamine, 80t
Savikrohvimine, 32t
Kuivkrohvimine, 70t
Kõnniteekatete paigaldamine ja paekivimüüritiste ladumine 80t

Puidupingi operaatori koolitus 60t
Keevitaja täiendkoolitus-eurosertifikaadi EVS_NE ISO
9606-1 omandamiseks 40t
Koostöö suhtlemisoskuse arendamine 40t
Valmistumine puhastusteenindaja tase 3 ja tase 4 kutseeksamiks 40t
Dekoratiivviimistlemine 60t
Täpsem info http://www.rak.ee/tasuta-kursused/
Info ja registreerimine 329 5035 või e-posti aadressil
maimu.poldma@rak.ee

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlik
toetusvoor
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus
toetatakse taotlusi, mis:
·
edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust
turvalise elukeskkonna loomisel;
·
suurendavad turvalisuse loomisse panustavate
ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
·
aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotluste esitamise tähtaeg: 1. november 2016.a. kell
16:30.
Paberkandjal esitatud taotlused peavad olema LääneViru Maavalitsusse laekunud hiljemalt 1. novembriks
2016 kella 16.30. Lääne-Viru Maavalitsuse aadress:
Fr.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere, postiindeks 44314.
Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse

kodulehel märgitud kogukondliku turvalisuse toetusvooru e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt
kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.11.2016).
Täpsemalt siin:
http://laane-viru.maavalitsus.ee/kogukondliku-turvalisuse-maakondlik-toetusvoor
Parimate soovidega
			
Kristel Kitsing
		
avalike suhete peaspetsialist
		
Lääne-Viru Maavalitsus
Tel +372 32 58 007/ +372 5349 9629
kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee
http://laane-viru.maavalitsus.ee

AVALIK KIRJALIK ENAMPAKKUMINE
„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.10.2016.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt
aadressiga www.maaamet.ee.”

tervisedendajaid

Lääne-Viru maavalitsus soovib tunnustada inimesi, kes oma aega ja energiat panustavad maakonna tervisedenduse järjepidevaks arenguks.
Aasta tervisedendaja tiitliga tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või
ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud
valdkonda paikkonna tasandil.
Esitada võib kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.
Kirjalik ettepanek koos põhjendusega ja tunnustust vääriva inimese kontaktandmetega esitada Lääne-Viru maavalitsusele märgusõnaga „Aasta tervisedendaja“ hiljemalt 1. novembriks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314
Rakvere või e-posti aadressil Kaidy.Aljama@laane-viru.maavalitsus.ee.
Nominendid ja laureaadid kuulutatakse välja 17. novembril toimuval kodanikuühenduste konverentsil AQVA konverentsisaalis.
Seni on Lääne-Viru maakonnast tunnustust pälvinud Lääne-Viru maavalitsuse tervisedenduse spetsialist Olga Boitsov (2012), Päästeameti Ida päästekeskuse juhtivspetsialist Milvi Kompus (2013), Rakvere Triinu lasteaia
õpetaja Viivika Roostar (2014), Haljala Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog,
õpetaja Tiina Pihlak (2015).
Lisainfo:
		
Kaidy Aljama, vanemspetsialist (tervisedendus)
Lääne-Viru Maavalitsus +372 325 8025
Kaidy.Aljama@laane-viru.maavalitsus.ee

Sinu pere lugu meie näitusel
Eesti Põllumajandusmuuseum on koostamas uut maaelu teemalist püsinäitust, milles eksponeeritakse muuseumi kogudes olevaid esemeid, millised
on olnud senini külastajale kättesaamatud. Seekord soovime kaasata näituse koostamisse ka Sind, armas muuseumisõber. Sinu või sinu pereliikmete
mälestused ja lood aitavad kaasa mõtestatud ja kaasahaarava püsinäituse
loomisele. Koos Sinuga saab see olema meie ühine ettevõtmine põllumajandustootmist ja maaelu väärtustav ning elamuslik meile kõigile. Ootame
teilt meenutusi sinu pere loost läbi aegade:
·
Tööd talus/ettevõttes/ühismajandis, tööriistad, töövõtted jne
·
Talu/ühismajandi elu-olu (hooned, riietus, sisustus, loomad)
·
Pereliikmete rollid talus/ettevõttes/ühismajandis/
·
Pereliikmete hariduskäik
·
Pere traditsioonid, kombed (tähtpäevade tähistamised jne)
·
Toiduga seotud tavad
·
Pereliikmete tööalane tunnustamine (aukirjad, medalid, diplomid,
auhinnad jne)
·
Pere pärimus (lood, jutustused)
Ootame kirjalike meenutusi, fotosid, filmilõike, dokumente jne. Kui soovid
oma pere lugu jagada teistega siis võta ühendust e-maill: kaire.ilula@epm.
ee või telefonil 738 3814. Kaastöid ootame kuni 31. detsembrini 2016.
Teeme koos parima püsinäituse, mille avame 10. mail 2017 Ülemaailmse
Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni CIMA XVIII kongressi avapäeval, Eesti Põllumajandusmuuseumis!

Ohutusalane teabepäev eakatele
Sõmerul
14. oktoobril 2016 kell 11-14 toimub Sõmeru vallavalitsuse hoones eakate
ohutusalane teabepäev. Üritusele on oodatud kõik aktiivsed eakad inimesed, pensionäride ühingud, päevakeskused, huviringide liikmed ja kõik teised huvilised.
Teabepäeva raames räägime kodude tuleohutusest ja küttesüsteemide hooldamisest, tuletame meelde helkuri kandmist ja ohutust liiklemisel. Peale
selle Häirekeskus tuletab meelde, kuidas on kõige õigem helistada hädaabinumbrile, et abi jõuaks kohale võimalikult kiiresti. Teadmisi jagavad ka
MTÜ Ohvriabi töötajad.
Pakume erinevaid võimalusi üritust nautida ja kaasa lüüa:
kontsertprogramm, võimalus mõõta vererõhku, veresuhkrut ja kolesterooli,
pirukad ja soe jook hea tuju ja energia säilitamiseks, loterii ja üllatused.
Varem on eakate teabepäevad Lääne-Virumaal läbi viidud Rakveres, Väike-Maarjas ja Tapal. Ohutuspäeva korraldajateks koostöös Sõmeru vallavalitsusega on Päästeameti Ida päästekeskus, Politsei-ja Piirivalveameti Ida
prefektuur, Lääne-Viru Maavalitsus, Häirekeskus, MTÜ Ohvriabi ja MTÜ
Korstnapühkijate Koda.
Suurematel gruppidel palume enda tulekust teada anda ennetusbüroo vanemspetsialistile Milvi Kompusele telefonil 53 456 665 või meilitsi milvi.
kompus@rescue.ee
Üritusel osalemine on tasuta!
					
Olga Eskor
			
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
			
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
			
e-post: olga.eskor@rescue.ee
			
+372 513 4187
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795
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Kergejõustik
SEB Tallinna maratonil oli esindatud 54 riiki
rohkem kui 2100 sportlasega. Samal võistlusel
selgitati ka vabariigi meistrid. Meie edukamaks oli suusatajana tuntud Marek Sikk 249.
kohaga (3:22.05), mis annab maakonna kõigi
aegade edetabelis 45. koha.
Suusatamises tuli Marek vabariigi valdade talimängudel teatesuusatamises esikohale.
Järgmised paremad kohad kuulusid veteranidest suusatajatele. Kunagine Eesti parim Aklassi suusataja aastast 1998 Risto Rammul
saavutas 292. koha (3:27.03), 800 parema hulka jõudsid veel Margus Kaegas (585. koht),

Rainer Tops (608. koht) ja Assar Tops (710.
koht).
Poolmaratonis esines taas edukalt veteranide
hulka kuuluv Aili Siht 627. kohaga (1:47.42).
Noortest sai Annika Õunapuu 1987. koha
(2:11.19). Lõpetas 3219 sportlast.
10 km distantsil oli parimaks samuti suusatajana tuntus noorte klassi kuuluv Roger Kaegas
321. kohaga (45.55). Tulemuse sai kirja 4350
jooksjat.
Rein Tops

Ujumine
Laupäeval, 24. septembril alustasid ujujad hooaega Järvamaa seeriavõistluse I etapil Paides:
Holger Soll
25 m selili 24,27 (15.)
25 m rinnuli 28,17 (12.)
50 m vabalt 44,32 (13.)
Brita Rannamets 50 m vabalt 27,61 I
100 m selili 1.11,43 II
Anne Kunder
50 m vabalt 34,27 (10.) 100 m selili 1.26,25 (8.)
Alex Ahtiainen 50 m vabalt 25,19 II
100m selili 59,31 I
Mare Järv

Rio de Janeiro paraolümpial saavutas Sirly Tiik tubli 8. koha kuulitõukes (11.39). Tema isiklik rekord on 11.54.
Oma sportlaseteed alustas Sirly tiitlivõistlustel 2000.a. kuldmedaliga odaviskes. Tulemus
oli sel aastal ka maailmarekord. Londoni paraolümpial 2012.a. kuulus talle kuulitõukes
5. koht. 2004. aastast on Sirly’t treeninud
Liivi Rünk.
Ühtlasi langetas juba nooremate veteranide
hulka kuuluv Sirly otsuse lõpetada tiitlivõistlustel esinemine. Kindlasti jätkab ta aga maakonna veteranide koondises ning ka Tamsalu
valda esindades.
Rein Tops

OÜMARTEXKOPAD

x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
x VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
x VEOTEENUSKALLURIGA
x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA

Orienteerumine

x VEOTEENUSKALLURIGA
x OHTLIKEPUUDELANGETUS

Tartumaal toimunud vabariigi meistrivõistlustel tavarajal võitsid Rakvere OK teatevõistluse võistkonnas pronksmedali Merike
Mets ja Evelyn Himma.

x KORVTÜSTUKIRENT

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

HU

HU

U

Rein Tops

U

tel:56488916
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Ujulas algasid:

Kaal tõuseb? Söögiisu kasvab?

3.oktoobril kell 19.45 täiskasvanute ujumise algõpetus
(toimub esmaspäeviti 19.45, 10x hind 30€)
4. oktoobril kell 9.45 beebide ja väikelaste ujumiskursus
(toimub teisipäeviti, ühe korra hind 2.50€)
4. oktoobril kell 20.00 vesivõimlemine.
(toimub teisipäeviti kell 20.00, 1x hind 3€/pensionärid 2.50€
10x hind 25€/pensionärid 20€)

Süda puperdab... Hing muretseb...
Ära hinda ülekaalu kõhutunde põhjal, tule diabeedipäevale!

DIABEEDIBUSS tuleb Sinu maakonda
Lääne-Virumaal
neljapäeval, 13.10.2016:
10.00 - 12.30 Kundas
Grossi Toidukaupade poe parklas, Kasemäe 12
14.00
- 16.00
JUST
LOSE Tamsalu
YOURSELF IN THE MUSIC
Kultuurimaja
juures, Sõpruse
3
AND FIND YOURSELF
IN SHAPE
AT

THE ULTIMATE DANCE�FITNESS PARTY.
FOR CLASS DETAILS

CONTACT YOUR LICENSED ZUMBA® INSTRUCTOR:

Diabeedibuss on ratastel arsti vastuvõtt:
• tule ja hinda oma diabeediriski
• pea nõu diabeediõega
• saad end mõõta, kaaluda ja anda vereproovi, et saada selgust,
PLACE
kas on põhjustYOUR
diabeedi pärast muretseda.

ZUMBA TAMSALU KULTUURIMAJAS

Esmaspäev ja Kolmapäev 19.00

PICTURE
PILET:
4.Ära kaota aega!HERE
Võibolla pead midagi ette
võtma.
Eestis elab 70 000 inimest, kes pole oma diabeeti teadvustanud. Sina kasuta võimalust!

Treener: Erika Pilv

Tule Zumba trenni! Miks? Zumba on temperamentne, julge, positiivse
emotsiooniga trenn. Särtsaka energialaksu annavad kuumad
tantsurütmid. Ühel hetkel avastad, et vehid higimull otsaees ja naudid ,
nagu oleksid sattunud peole. Tule, tantsi kaasa - sa ei kahetse. Kõnnid
veel tükk aega ringi, naeratus näol.
INFO: lisa ennast Fb gruppi PilvePiiga Zumba või helista 55605625

zumba.com
Copyright © 2014 Zumba Fitness, LLC. | Zumba® and the Zumba Fitness logos are trademarks of Zumba Fitness, LLC
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
novembrikuus
Armilde Niit
Aino Kruusimäe
Linda Luht			
Elsa-Miralda Vaikmaa
Raimond Kruusimäe
Tatjana Laossaar		
Maini Jalak			
Aime Mardla		
Maimu Kurme		
Lembit Jalas			
Veera Staroverova		
Mykola Daniuk		
Ott Väär			
Rein Tähiste			
Jaak Uudeküll		
Galina Petrovets		
Maire Tamm		
Tiit Veebel			
Maie Jaagu			
Maire Valliste		
Valdek Karuks		
Svetlana Bauer		
Üllar Kask			
Kalev Sirge			
Martin Talpas		
Leili Treimann		
Mare Järv			
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Vastsündinud vallakodanikud

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

TARJAANA TEER 			

03.09.2016

MERILYN TALPAS 		

12.09.2016

OSKAR SINIJÄRV 			

16.09.2016

NÄGEMISKONTROLL

•
•
•
•
•
•

Õnnitleme vanemaid!

SILMARÕHU MÕÕTMINE
KUIVA SILMA TEST
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID


11.11.2016.a.
KELLA10.00Ǧst

TAMSALUKULTUURIMAJAS

Silmadekontrollmaksab15eur.Prillitellijaleon
kontroll8eur.Lastelesilmadekontroll10eur.
Prillitellijalelapselekontroll5eur.
Vastuvõtulevajaliketteregistreerimine.


INFOjaetteregistreerimine
telefonil53232454
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:

		




9. oktoobril kell 14.00
(sõnateenistus, teenib Urmas Nõmmik)
23. oktoobril kell 14.00
(armulauaga jumalateenistus, teenib Katrin-Helena
Melder)




13. novembril kell 14.00
(sõnateenistus, teenib Urmas Nõmmik)
27. novembril kell 14.00
(armulauaga jumalateenistus, teenib Tauno Toompuu)

Õnne ja tervist!

Kogudus kuulutab välja ka

TÄISKASVANUTE LEERIKURSUSE

NÄGEMISKONTROLLjaPRILLIMÜÜK
NÄGEMISKONTROLLjaPRILLIMÜÜK
TAMSALUS!
TAMSALUS!

Kutsumevallarahvastomasilmikontrollimaja
Kutsumevallarahvastomasilmikontrollimaja
prilleostma!
prilleostma!
OotameTeid
OotameTeid
17.10.2016alateskella10.00
17.10.2016alateskella10.00
TamsaluKultuurimajasaadressilSõpruse3
TamsaluKultuurimajasaadressilSõpruse3
Nägemiskontrollikstulekseelnevaltregistreerida
Nägemiskontrollikstulekseelnevaltregistreerida
telefonil3852603või56981972
telefonil3852603või56981972
Silmakontrollmaksab10eurotjaprillitellijaletasuta!
Silmakontrollmaksab10eurotjaprillitellijaletasuta!
U

U

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 26.10 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

TAMSALU AJALEHT




(alates 15. eluaastast):
Sisukas kursus annab põhiteadmise kristliku usu,
teenimise, luterliku kiriku ja usutunnistuste kohta ning
tipneb ristimise ja leeritamisega Tamsalu kirikus
advendiajal 2016. Leer on eelduseks ka kiriklikule
abielule, ristimisele või ristivanemaks olemisele.
Kursust viivad läbi Tamsalus Urmas Nõmmik ja Tauno
Toompuu. Kontakt telefonil 5036326 või aadressil
urmas.nommik@eelk.ee.
Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada 53413738
(Elle Olt) või 5036326 (Urmas Nõmmik).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost Tauno
Toompuu.
ALEKSANDRA KUSTOVA 12.02.1927-09.09.2016
JEVGENIA TŠUIKEVITŠ

15.11.1934-13.09.2016

ILDA TORM

18.02.1935-10.09.2016

NIKOLAI SAVELJEV

20.12.1938-24.09.2016

VELLO KESKÜLL

05.02.1939-28.09.2016

Meie hulgast on lahkunud
lutused on oodatud 26. oktoobriks, 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 novembri teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

