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TASUTA

Tamsalu vallavolikogu avaldas vallavanem
Toomas Uudebergile umbusaldust
				
				

Fotod: Aavo Leemets

4. septembril toimus Tamsalu vallavolikogu erakorraline
istung, kus oli ainult üks päevakorrapunkt - umbusalduse
avaldamine vallavanemale Toomas Uudebergile. Umbusaldusavalduse algatas valimisliit Vaba Vallakodanik. Häältega 10 poolt, kuus vastu ja üks erapooletu, otsustas volikogu
avaldada vallavanemale umbusaldust ja vabastada ta koheselt ametist. Volikogu määras abivallavanem Riho Telli
vallavanema kohusetäitjaks. Toomas Uudebergil tuleb vallavanema kohustused 9. septembriks Riho Tellile üle anda.
Vallavolikogul on uue vallavanema valimiseks aega kaks
kuud, seega enne 4. novembrit peab olema uus vallavanemvalitud, muidu tunnistatakse volikogu kohaliku omavalitsuse seaduse järgi teovõimetuks.
Esialgu uusi vallavanema kandidaate veel välja pakutud ei
ole, ei plaanita ka korraldada avalikku konkurssi, et kedagi
väljaspoolt vallavanemaks palgata.
Toomas Uudeberg ütles, et läheb tagasi Tamsalu vallavolikogusse, et mitte oma valijatele, kes ta kaks aastat tagasi
sinna valisid, pettumust valmistada.

Toomas Uudeberg on pidanud Tamsalu
vallavanema ametit 19 aastat, alates
1996. aastast

Tamsalu vallavolikogu umbusaldushääletusel

Eesti taasiseseisvumispäeval külastasid Tamsalut
„GRAN FONDO ESTONIA“ 2015 osavõtjad
Fotod: Aavo Leemets

Eestis on viimastel aastatel rattasõit populaarsust kogunud ja
toimub järjest enam erineva tasemega võistlusi.
20. augusti rattaürituse Hawaii Express Gran Fondo nimi ja
korraldus on saanud eeskuju Itaalia jalgrattaspordi traditsioonidest. Tegemist on enam kui sajandivanune tavaga ning see

on levinud üle maailma paljudesse riikidesse. See on ühine
rattasõit, kus esikohti ei jagata ning korraldajad aitavad kaasa,
et kõik osalejad saaksid korraliku koormuse ja kena sportliku
päeva.
„GRAN FONDO ESTONIA“ 2015 oli Tallinn-Tamsalu-Tartu

jalgrattamatk pikkusega 234 km. Tamsalus oli sõidu vahepeatus ja toitlustamine, mille eest kandsid hoolt Tamsalu tublid
vabatahtlikud.
Samuti oli ka Tamsalus poole jalgrattasõidu (Medio Fondo)
115 km lõpetamine.

1. septembril kõlas Tamsalu Gümnaasiumis jälle koolikell
1.A klassis alustasid kooliteed:
Albert Hokkonen, Keneth Kungla, Martin Oliinik, Kalvi Pärn, Kristofer
Roosipuu, Pavel Shumaev, Ruvim Stoliar, Marika Zemskaja, Venjamin
Zemski, Kaspar Tomson, Mikk Uudeküll, Elis Vaarik ja Angelika Väli.
Klassijuhataja on Maire Mardla
1.B klassis alustasid kooliteed:
Rait Alimov, Leandra Bauman, Marko Berjozkin, Kätlin Elken, Merili Kumm, Karl–Juhan Freienthal, Robin Jänes, Kertrud Kõre, Karoliine
Lindre, Kaido Maasik, Merlin Metsalu, Germo Mikker, Adriana Mitt, Erik
Piirsalu, Evelina Pešehodko, Anna–Laura Pugast, Steven Sulg, Anu–Liis
Raudsepp, Vladislav Zemski, Kaur Valdok, Angela–Mary Tiits, Lisandra
Treimann ja Kärol Virks.
Klassijuhataja on Terje Kaldaru
1. koolipäeva aktus Tamsalu Gümnaasiumis

Foto: Janek Raudsepp

Uus algus Sääse lasteaias
Pärast suvepuhkust on kõik sõbrad jälle kokku saanud. Tore
on, et meil on ka palju uusi mudilasi. Mõned käivad küll
veel koos ema-isaga lasteaias, aga küll harjuvad nemadki.
See, et meie vallas on igale lapsele lasteaias koht olemas,
on nii mõnelegi uuele lapsevanemale rõõmus üllatus.
Lasteaia koridor sai suvel uue kuue. Seinad on kenasti korda tehtud ja üle värvitud ning põrand on tasane ja uue kattega. Enam ei pea õpetajate abid sõitma toidukäruga „kõrvaklapid peas“. Varem oli põrand nii ebatasane, et toidukäru
liikumise ajal ei olnud võimalik kaaslastki kuulda, nüüd on
vaikus majas ja mõnus pehme astuda. Nii mõnigi lapsevanem on avaldanud heameelt nägusa koridori üle.
Uue õppeaasta algust tähistasime ühise piduliku hommikuga saalis. Selle korraldas tänavu Liblikate rühm. Lapsed

Koolikell, koolikell,
küll su hääl on ikka hell!
Üle pika aja
jälle meile kajad.
Kui ma suve lõpul nägin,
et aknail vihmapiisku
väreles,
tundsin äkki igatsust.
Nüüd ma tean,
et sinu järele
tundsin seda just.
		

Edu algaval kooliaastal nii väikestele kui suurtele õppuritele!

tutvusid üksteisega ja mängisid põnevaid mänge.
Lõunapaus oli pidulik töötajate jaoks. Sel aastal jäi meie
hulgast koduseks Silvi Kaasik, kes on töötanud selles majas 40 aastat, tegelikult väikese vaheajaga maja algusest
peale ehk siis 41 aastat. See on tõesti tänuväärt tegu. Tema
tehtud maitsvate toitude väikestest nautijatest on võib-olla
mõned juba vanaemakski saanud.
Teine väga tubli „tüdruk“ on meil Age Int, kes sai tänavu
töö kõrvalt õppides kõrgharidust tunnistava diplomi. Kui
keeruline ja raske seda teostada on, mõistab vaid see, kes
on ise selle kadalipu läbinud.
Meie algus oli pidulik ja armas.
Õnnelikku õppeaasta algust kõigile lastele nende vanematele ja muidugi õpetajatele!
				
Lia Klaas
Liblikate rühma viimane 1. september lasteaias
			
Sääse lasteaia direktor

Foto: Lia Klaas
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Volikogu

26.08.2015
1.
Valimisliitu Vaba Vallakodanik kuuluvad volikogu
liikmed andsid volikogu esimees Vardo Arusaarele üle avalduse umbusalduse algatamiseks Tamsalu vallavanem Toomas
Uudebergile.
2.
Kinnitati „Tamsalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2018-2027“. Seni kehtinud ÜVK arendamise kava ülevaatamise vajadus oli tingitud
Assamalla veemajanduse ehitusprojekti muutmisest. ÜVK
arendamise kavas on kirjeldatud ka Porkuni küla Käbikuivati
tee elamupiirkonda kui perspektiivset ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueeritavat piirkonda. ÜVK arendamise kava on viidud vastavusse Tamsalu Vesi AS kehtiva
vee-erikasutusloa nõuetega. ÜVK kava on avaldatud Tamsalu
valla kodulehel www.tamsalu.ee
3.
Kehtestati eluruumide alalise kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. 2015.a. muutus ja täienes toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele kuuluvate
eluruumi alaliste kulude nimekiri. Uue kuluna lisandus korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse, samuti tuleb kehtestada eraldi piirmäär üürile ja korterelamu haldamise
tasule. Muudatusega kaasnevad ka osade eluruumi alaliste
kulude nimetuste muutmised.
4.
Muudeti Tamsalu Vallavolikogu poolt kehtestatud
Tamsalu vallas tugiisiku teenuse osutamise korda. Muutmise
eesmärk on täpsustada määruses, kuidas on võimalik Tamsalu
vallas taotleda tugiisiku teenust, millistele nõuetele peab tugiisiku teenust osutav isik vastama. Samuti täpsustatakse, kes
saavad pakkuda antud teenust (nii füüsilised kui juriidilised
isikud), kes kinnitab tugiisiku teenuse hinna ning millistest
vahenditest võib katta antud teenust. Tugiisikuteenuse eesmärgiks on tagada sotsiaalselt, emotsionaalselt, füüsiliselt ja
materiaalselt toimetulevad isikud/perekonnad.
5.
Viidi läbi Tamsalu valla arengukava 2015-2021 I lugemine.

Vallavalitsus

04.08.2015
1.
Nimetati Tamsalu Sääse Lasteaed hoolekogusse Tamsalu valla esindaks Ene Augasmägi.
2.
Lubati Tamsalu valla eestkostel olev laps reisile.
3.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a. eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest üheksale abivajajale.
4.
Väljastati projekteerimistingimused Tamsalu Raudteejaamas, raudtee km 329,618 (Paide mnt/Koidu tn) asuva
raudtee-ülesõidukoha automaatse foorisignalisatsiooni laiendusprojekti koostamiseks.
5.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega puurkaevu püstitamiseks Kuivakaare tee 10, Vajangu külas.
6.
Otsustati selgitada Tamsalu Kalor AS-ile vajadust
kutsuda kokku Kirde tn 4 korteriomanike üldkoosolek ja arutada elamu haldamisel üleskerkinud probleeme.
7.
Arutati volikogu augustikuu istungile pakutavat päevakorda.
13.08.2015
1.
Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus esialgse
õiguskaitse kohaldamiseks hooletusse jäetud alaealiste suhtes.
18.08.2015
1.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS Elamumajandusosakonna ettepanek ühele perele korteri üürilepingu alusel kasutada
andmiseks.
2.
Muudeti Tamsalu valla kriisikomisjoni koosseisu ja
nimetati kriisikomisjoni liikmeks Ene Augasmägi.
3.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega üksikelamu püstitamiseks aadressil: Saare tn 1, Tamsalu linnas.
4.
Otsustati muuta Tamsalu linnas, Laane ja Rahu põik
tänavate ruumikuju pikendades nende leviala Tamsalu linna,
Laane tänava detailplaneeringuga alale.
5.
Nõustuti Järvajõe külas, Nurme katastriüksuse jagamisega.
6.
Anti nõusolek Kuie Põllumajandusühistu vee erikasutuseks Tamsalu vallas, Kuie ja Vajangu külas oma ettevõttes
olme- ja tootmisvajadusteks ning hajaasustuses elanike olme-
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6.
Kuulati finantsosakonna juhataja infot Tamsalu valla
2015.a. eelarve täitmisest 7 kuuga.
7.
Valiti volikogu revisjonikomisjoni täiendavaks liikmeks Mati Viidemann ja kinnitati revisjonikomisjon koosseisus esimees Andres Rammul, aseesimees Andrus Freienthal ja
liikmed Timo Tiisler, Eiki Eilo, Mati Viidemann.
•
Kuulati T. Uudebergi informatsiooni eelläbirääkimistest üle-Eestiliselt võimalike hooldekodude rajamisega tegelevate firmadega: kas, millal ja millistel tingimustel oleksid
firmad nõus tegelema hooldekodu rajamisega Tamsalu valda.
•
Arutleti pagulaste vastuvõtmise teemal  ja otsustati,
et volikogu ei ole nõus põgenike suunamisega Tamsalu valda,
kuna see ei ole otstarbekas eelkõige tööhõive (tööpuudus) ja
hariduse (muukeelse koolihariduse võimaldamine) seisukohalt.
•
Kuulati A. Freienthali ülevaadet volikogu kultuuri-ja
spordikomisjoni 24.08.2015.a. koosoleku päevakorrapunktis
„Miks ja kuidas tekkis infomüra, et Tamsalu Päevade korraldamiseks puudusid Tamsalu kultuurimajal rahalised vahendid“
arutletust ja komisjoni seisukohast antud küsimuses.
•
Kuulati T. Uudebergi infot järgmistel teemadel:
*
Alates 19.08.2015 Vajangu Põhikooli direktorina
ametis Ene Kukk;
*
Vallavalitsus kuulutas välja konkursi sotsiaalinspektori ametikoha täitmiseks;
*
9. septembriks tuleb kokku vabariigi valitsuskomisjon, arutusel 100 tamme pargi Tamsalu valda rajamiseks riigipoolse rahastamise suurendamine;
*
Tamsalu vallas on tuvastatud üks Aafrika seakatku
juhtum;
*
Haldusreformi seisust.

TEADE

04.09.2015
1.Avaldati umbusaldust vallavanem Toomas Uudebergile
ja vabastati T. Uudeberg vallavanema ametist. Vallavanema
asendajaks määrati abivallavanem Riho Tell.

Aafrika seakatku leviku tõkestamiseks Hanval Grupp OÜ’le
kuuluvatesse, Kursi külas asuvatesse, sigalatesse on Tamsalu
Vallavalitsuse korralduse alusel suletud avalikule liiklusele
Kursi – Kerguta tee (teeregistri nr 7870055) vahemikus 1,7 km
– 2,1 km alates 21.08.2015 kuni ohu lõppemiseni.
Liikluspiirang kehtib kõigile liiklejatele välja arvatud Hanval
Grup OÜ farmi teenindavale transpordile.

				
				

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

veega varustamiseks.
7.
Kinnitati valla allasutustele Tamsalu valla 2016.a.
eelarve eelnõu koostamise tingimused ja eelarve eelnõu vormid ning eelarve eelnõu esitamise tähtaeg.
8.
Kinnitati alates 19.08.2015.a. Vajangu Põhikooli direktorina ametisse Ene Kukk.
9.
Nõustuti raske puudega isiku hooldaja muutmisega.
10.
Määrati koduteenus ühele abivajajale.
11.
Otsustati sõlmida MTÜ-ga Vahtra Hooldemaja leping
abivajaja hooldusteenusele paigutamiseks.
12.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevale lapsele luba kodukülastuseks.
13.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest viiele abivajajale ja toetati abivajajaid koolitarvete soetamisel.
14.
Peatati lapsevanemale peretoetuse maksmine seoses
laste asenduskoduteenusele paigutamisega.
15.
Seoses vajaliku meetmega loomataudi leviku tõkestamiseks Hanval Grupp OÜ’le kuuluvatesse, Kursi külas asuvatesse, sigalatesse, otsustati sugeda avalikule liiklusele Kursi
– Kerguta tee vahemikus 1,7 km – 2,1 km alates 21.08.2015
kuni ohu lõppemiseni.
16.
Seoses jalgrattasõiduga Gran Fondo Estonia 2015 lubati sulgeda liiklusele 20. augustil 2015.a. ajavahemikus 10:00
– 14:00 Tamsalu linnas, Raudtee tänava Kesk ja O.Müntheri
tänavate vaheline lõik pikkusega 180 m.
25.08.2015
1.
Otsustati jätta toimetulekutoetus määramata viiele
taotlejale, kes ei ole mõjuva põhjuseta Eesti töötukassas arvel.
2.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
augusti kuus summas 8780,99 eurot.
3.
Muudeti peretoetuse maksmist seoses laste lapsevanema juurde elama asumisega.
4.
Arutati Memento Rakvere Ühingu taotlust.
				
				

Elvi Astok
Vallasekretär

Porkuni lahingu 71. aastapäeva tähistamine
21. september kell 13.00 - Mälestusminutid Loksa vennashaual
kell 13.45 - Mälestusminutid Vistla kalmistul
kell 15.00 - Porkuni koolis raamatu „Mõtle minule siin vaenuväljal“_esitlus. Kurt Eiskopi sõjapäevikud
Teisest maailmasõjast, aastatest 1941-1944. Kurt on võidelnud mõlemal pool rindejoont ja hukkus Porkuni
lahingus 21. septembril 1944.
SÕDURILAULE KAHEL POOL RINNET kuulete Atlan Karp’i (bariton) ja Külli Kudu (akordion) esituses
Kavas: Kolmanovski, Valgre, Miljutin jt.

Tamsalu Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena hõivanud ja arvele võtnud Tamsalu vallas, Võhmuta külas, Nõutla
asuva elamu (ehitisregistri kood 108014904), majandushoone
(ehitisregistri kood 108014905), käimla (ehitisregistri kood
220512330) ja kaevu (ehitisregistri kood 220512331).
Ehitisregistri andmetel on hoone viimane teadaolev omanik
Viiu Õun. Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise
osa peremehetuks tunnistamise kohta, esitada need kirjalikult
Tamsalu Vallavalitsusele, aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu
linn 46107, Lääne-Viru maakond, kahe kuu jooksul peale teate
avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Tamsalu valla arengukava
2015-2021 eelnõu avalikustamine
Tamsalu valla arengukava 2015-2021 eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 15. septembrini 2015.
Ettepanekuid arengukavasse ootame avaliku väljapaneku kestel aadressil tamsalu@tamsalu.ee .
Täpsem info telefonidel 322 8434 (abivallavanem) või 322
8437 (finantsosakonna juhataja).
http://tamsalu.kovtp.ee/documents/3025026/8355084/
Arengukava+2015-2021.+eeln%C3%B5u.pdf/10442290d60c-4a2e-9fa3-f929e46ebbd7?version=1.0

KURSI-KERGUTA TEE
OSALINE SULGEMINE

KULTUURI– JA
SPORDITEGEVUSE TOETUS
Vallavalitsus teatab, et läheneb tähtaeg 15. oktoober 2015
– Tamsalu valla 2016. 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:
www.tamsalu.ee.

Rahvusvaheline eakate päev!

Oktoobrikuu esimesel päeval peetakse rahvusvahelist eakate
inimeste päeva. Päev väärtustamaks seeniorite elutarkust ning
panust ühiskonnale. Seeniorite elutarkus on see, mis toetab
nooremaid õigete otsuste langetamise poole ning toimekus ja
teotahe on tähtsad igas olukorras. See päev on oluline kõigile põlvkondadele, sest igal põlvkonnal on oma roll, mis ilma
eelolevate põlvkondadeta kaotab väärtuse. Elu kogutud väärtushinnanguid täis sädemelaegas on see, mis ei tohi langeda
unustuste hõlma, vaid tuleb põlvest põlve edasi anda. See elukangas, mida te olete kudunud, ei ole sugugi lõpetatud, aeg
seob uued lõngad ja elu ongi selleks, et kestaks järjepidevus!
Kutsun teid olema jätkuvalt aktiivsed ja teotahtelised! Soovin
teile tugevat tervist ja toredaid ettevõtmisi!
Austusega			
Ene Augasmägi
		
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Muutusid Tamsalu apteegi
lahtiolekuajad Tervisekeskuses
Tamsalu Apotheka apteek Tervisekeskuses Tehnika 1a on
alates septembrist avatud:
E, K, R 8.00-17.00 ning T, N kella 9.00-18.00.
Apteegis on saadaval lai valik ravimeid, toidulisandeid, loodustooteid, esmaabi- ja haigepõetusvahendeid ning tervise- ja
ilutooteid. Lisaks kehtivad apteegis igal kuul enam kui 100
tootele Apotheka kliendikaardiga eriti head hinnad.
Seeniorid (60+) saavad Apotheka kliendikaardiga koheselt 5%
allahindlust kõigilt toodetelt (v.a retseptiravimid ja kliendikaardipakkumised).
Vastu tulles Tervisekeskuse külastajatele ja liikumispuuetega inimestele on apteegi sissekäik alates 14. septembrist
Tervisekeskuse uksest.
Tamsalu apteegi telefon on 32 55613. Ootame Teid!
		

Külli Maasik, Tamsalu apteegi juhataja
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Uuest ehitusseadustikust ja ehitisregistrist
1. juulist hakkas kehtima uus ehitusseadus (ehitusseadustik),
mis muutis senist selles valdkonnas kehtinud loogikat ja korda.
Väga paljud inimesed on pöördunud valla poole, et saada selgust ja ülevaadet, milline on seis neile kuuluvate hoonetega.
Küsimused on kõigil sarnased: kas minu hooned kajastuvad
ehitisregistris, mis peab tegema – lammutama või seadustama,
kas rakendatakse sanktsioone? Küsimused on küll samad, aga
lahendused on siiski igakord erinevad, kuna situatsioonid on
erinevad ja ühtset universaalset vastust ei ole.
Hooneregistri tegevuse lõpetamisel 31.12.2003 asutati Vabariigi Valitsuse poolt riiklik ehitisregister, mille põhiülesandeks
on arvestuse pidamine ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle.
Andmeid kasutavad notarid, kohtud, politsei, äriühingud, kohalik omavalitsus. Ehitisregistris registreerimata ehitisele ei
ole võimalik väljastada ehitusluba ehitise laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, tehnosüsteemide muutmiseks, lammutamiseks ega kasutusluba. Peale ehitusseadustiku kehtima hakkamist on ebaseaduslikult ehitatud üle 20 m² suuruse ehitisaluse
pinnaga ehitise ehitisregistrisse kandmise riigilõiv 500 eurot.
Hoonete kandmine ehitisregistrisse on kohustuslik. Ebaseaduslikeks hooneteks on alates 2003.aastast ilma ehitusloata,
kirjaliku nõusoleku või ehitisteatiseta ehitatud hooned. Ehitised, millega on tehtud notaritehinguid, ostetud-müüdud, millel
on ehitus-kasutusluba, kuid ei ole registris, ei muutu automaatselt ebaseaduslikuks ehitiseks.
Ehitisregistri andmeid saab igaüks ise kontrollida aadressil

www.ehr.ee, sisestades hoone aadressi. Kui kinnistul on registrisse kandmata hooneid või on hoone tehnilised andmed
oluliselt muutunud (juurdeehitis, rekonstrueerimine), siis tuleb
vallavalitsusele esitada ehitisteatis hoone tehniliste andmetega, joonised hoone kohta ja kirjalik seletuskiri registrist puudumise kohta. Seletuskirja märkida: puudumise põhjus, kinnistu nimi, katastritunnus, hoonete asukoht kaardil, ehitamise
aasta(d), lubade, kooskõlastuste, ostumüügilepingute olemasolu või puudumine), oma aadress ja kontaktandmed, võimalusel lisada fotod hoonest.
Uus ehitusseadustik ei nõua tapeedi panemiseks ehitusprojekti. Maalehe artiklis „Uus ehitusseadus nõuab ka tapeedi
kleepimisele projekti“ on eksitav info selle kohta, et 1. juulist
kehtima hakkava ehitusseadustiku järgi tuleb tapeedi panemiseks tellida ehitusprojekt. Ehitusprojekti nõue laieneb siiski
üksnes sellisele ehitise ümberehitamisele ehk rekonstrueerimisele, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad
oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise
üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu, seega tapeedi
panemiseks ehitusprojekti vaja pole. Ehitise ümberehitamine
on eelkõige ehitamine, mille käigus:
1) muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;
2) muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid
konstruktsioone;
3) paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;

Verekeskus korraldab Tamsalu
kultuurimajas doonoripäeva!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 14. septembril kella 11.00-15.00 Tamsalu Kultuurimaja (Sõpruse 3) saalis toimuvale doonoripäevale.
„Hea tunne on taas Tamsallu tulla, sest siinsed doonorid on sellised vahvad
ja altruistlikud inimesed, kes igal korral on meie doonoripäevi heatujuliselt
väisanud ning meie verevarusid täiendanud,“ sõnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp.
Viimati käis PERHi verekeskus Tamsalus 2. märtsil ning siis külastas doonoripäeva 60 inimest, tervislik seisund lubas verd loovutada 52 doonoril
ning kokku saime ligi veerandsada liitrti hinnalist verd.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud
Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd
loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Meestel peab kahe vereloovutamise vaheline aeg olema 60 päeva ning naistel soovituslikult 90 päeva.
Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on
võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada.
Lisainfot saab verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.ee ja Facebooki
fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”.
Heade soovidega 				
Urve Pals
				
Kommunikatsioonispetsialist
			
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus
			
urve.pals@regionaalhaigla.ee

Kohaliku omaalgatuse programmi
sügisvoor on avatud
Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotluste vastuvõtu Kohaliku
omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooruks. Taotluste esitamise tähtajaks on 1. oktoober kell 16.30.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
•
kogukonna areng;
•
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele kas e-posti, käsiposti või tavaposti teel. Tavapostiga saatmisel ei
tohi postitempel olla hilisem kui taotlemise tähtpäev.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
•
mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus
või riik;
•
sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi
osalusel.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taot-luse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil www.kysk.ee/
kop-taotlusvoorud/kop15-sygisvoor.
Teemad:
•
Ülevaade Kohaliku omaalgatuse programmist – Mari Knjazev
•
Projekti kirjutamisest üldiselt – Katrin Põllu

4) muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
5) viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
6) taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.
Projekti ja ehitusluba nõutakse peamiselt juhul, kui on tegemist uue ehitise püstitamisega ja suuremate ehitiste ümberehitamisel ehk tegevuse korral, millel on oluline mõju ehitisele,
selle olemusele, kasutamisele vms.
Üldjuhul lähevad reeglid isegi leebemaks kui seni, näiteks
ehitise osa asendamisel samaväärsega ei nõuta enam ehitusprojekti ega ehitusluba või -teatist.
Ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
saab teavet Ehitusseadustiku Lisa 1-st (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf#). Ehitusloa kohustuslikkuse korral kaasneb alati ehitusprojekti olemasolu nõue.
Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis
kehtib ehitusluba seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest.
Enne ehitustööde alustamist tuleb esitada Ehitamise alustamise teatis.
Kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse
kohta saab teavet Ehitusseadustiku Lisa 2-st (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf#).
				
				

Mati Tamm
Ehitusspetsialist

SA Lääne-Viru Arenduskeskus tunnustab edukaid
alustavaid ettevõtjaid tunnuskirjaga „Julge alustaja“
Lääne-Viru Arenduskeskus soovib tunnustada oma tunnuskirjaga „Julge alustaja” alustavaid ettevõtjaid, kes
on tööandjateks Lääne-Viru maakonnas ja on loonud
vähemalt ühe töökoha ning kelle ettevõtte äriregistrisse kandmisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud (3
aastat).
Tunnuskiri antakse ettevõtjale (51 % osanik, juht), kes
on aktiivne, toimekas ja kes on loonud omanäolise toote
või teenuse, kelle ettevõttel on atraktiivne ja informatiivne koduleht ja/või konto sotsiaalmeedias ning kes
on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 1
aasta.
Ettepaneku koos põhjendusega Tunnuskirja „ Julge
alustaja” andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja

juriidilised isikud, maakonna omavalitsused, seltsid,
liidud, mittetulundusühingud ning arenduskeskuse konsultandid.
Kirjalik taotlus koos põhjendusega esitada Lääne-Viru
Arenduskeskusele hiljemalt 18.septembriks 2015 aastal, aadressil F.R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või
e-posti aadressil: info@arenduskeskus.ee
Tunnuskirja „Julge alustaja” andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud ettepanekutest.
Tunnuskirja „Julge alustaja” saajad kuulutatakse välja
01. oktoobril 2015 a. toimuval Ettevõtluspäeval ning
tunnuskirja „Julge alustaja saajad avalikustatakse SA
Lääne-Viru Arenduskeskuse kodulehel:
www.arenduskeskus.ee

Maavalitsus soovib tunnustada häid ettevõtjaid ja
tublisid töötajaid

Lääne-Viru maavalitsus soovib tunnustada häid ettevõtjaid ja tublisid töötajaid ning kutsub üles esitama kandidaate „Hea ettevõtja” ja ”Tubli töötaja”
tunnustamiseks.
„Pean vajalikuks luua võimalusi tublide ettevõtjate ja
pühendunud töötajate tunnustamiseks. Kõikide tublide inimesteni ei jõua me nagunii, kuid sel moel loome
vähemalt võimaluse osade inimeste märkamiseks meie
maakonnas. Kindlasti julgustan ma ka meie omavalitsusi enda territooriumil toimetavaid ettevõtjaid märkama ning ettepanekuid meile tegema. Tööandja puhul
loodan jällegi, et leitakse kiires igapäevas see aeg, et
esitada ka „tubli töötaja“ tunnustuse saamiseks oma
inimesi. Märkamine on oluline,“ rõhutab Lääne-Viru
maavanem Marko Torm.
„Hea ettevõtja” konkursi eesmärgiks on esile tõsta ja
tunnustada pikaajalisi ettevõtjaid, kes loovad töökohti
ja kelle najal püsib majandus.
Kolmes järgus kavandatud rinnamärk “Hea ettevõtja 10/15/20 aastat” antakse ettevõtjale (51% osanik,
tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt
vähemalt vastavalt 10, 15 või 20 aastat. Head ja edukat ettevõtjat ning ettevõtet iseloomustavad korrektne
maksekäitumine, hea ettevõtluskultuur, panus piirkonna tööhõivesse, kohalikku arengusse ja ühiskondlikku
ellu. Lisaks tunnustab Lääne-Viru Arenduskeskus uusi
loodud ettevõtteid.
Rinnamärgi “Tubli töötaja” kandidaadiks on võimalus

esitada inimest, kes on töötanud konkreetses ettevõttes
või asutuses vähemalt 10 aastat, kelle panus antud organisatsiooni arengusse on olnud märkimisväärne ja kes
on olnud ühiskondlikult aktiivne. Nimetatud rinnamärke antakse kalendriaastas kuni 15.
Ettepaneku koos põhjendusega rinnamärgi andmiseks
võib esitada ettevõte, kohalik omavalitsus, mittetulundusühing või mõni muu organisatsioon.
Kirjalik taotlus koos põhjendusega esitada Lääne-Viru
maavalitsusele hiljemalt 17. septembriks 2015. aastal
aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleks ära märkida, kellele ja mille eest
rinnamärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Otsuse rinnamärgi andmise kohta teeb Lääne-Viru
maavalitsuse, Lääne-Viru arenduskeskuse ja Lääne-Viru omavalitsuste liidu ühine komisjon 25. septembriks
2015. aastal.
Lääne-Viru maavalitsus alustas „Hea ettevõtja” ja „Tubli töötaja” rinnamärkidega maakonna tublide inimeste
tunnustamist 2011. aastal.

Registreerimine ja lisainfo:
Mari Knjazev 325 8013, mari.knjazev@laane-viru.
maavalitsus.ee
Registreerimine kestab kuni 04.09.2015.
KOP materjalid on kättesaadavad: http://www.kysk.
ee/kop-taotlusvoorud

Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Lääne-Viru Maavalitsus
telefon: 3258013, e-post: mari.knjazev@laane-viru.
maavalitsus.ee

Lisainfo:
Mari Knjazev

Lisainfo:
Marko Torm
maavanem
Lääne-Viru Maavalitsus
Tel +372 325 8000/+372 53 364 289
marko.torm@laane-viru.maavalitsus.ee

Katrin Põllu
MTÜ konsultant,
Lääne-Viru Arenduskeskus
Telefon: 3258028, e-post: mty@arenduskeskus.ee
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Euroopa muinsukaitsepäevad 2015 L-Virumaal

Kultuuriüritused

10.- 13. septembril 2015. aastal tähistatakse Euroopas tööstuspärandi aastat ja Muinsuskaitseamet kutsub kõiki huvilisi tänavustel Euroopa muinsuskaitsepäevadel tutvuma meie tööstuspärandiga. Üle Eesti on toimumas ligi sada sündmust.
Põhjalikum info: http://www.muinas.ee/euroopa-muinsuskaitsepaevad-2015/avatud-parand
Allpool Tamsalu vallas ja Lääne-Virumaal toimuvad üritused:

04. september kell 13.00 		
Alustab klaveriklass (on veel mõned vabad kohad)
07. september kell 9.00 		
Alustab Tööklubi
14. september kell 10.00-15.00
Doonoripäev
16. september kell 19.00 		
ZUMBA TRENN. Juhendab koolitatud treener Erika Pilv
			
Info kultuurimajast või tel: 55605625 ja FB grupp PilvePiiga.
19. september kell 9.00 		
Bridži võistlused
21. september kell 13.00 		
Porkuni lahingu 71. aastapäeva tähistamine
21. september kell 15.00 		
Porkuni koolis raamatu „Mõtle minule siin vaenuväljal“
				
esitlus. Kurt Eiskopi sõjapäevikud Teisest maailmasõjast,
				
aastatest 1941-1944.
21. september 		
Alustab tantsurühm 154-R JUUNIORID. Noorema rühma
			
treening kell 16.00, vanema rühma treening kell 17.15
			
Rühmas on veel mõned vabad kohad.
25. september 		
Alustab tantsurühm „Vallatud kurvid“

Porkuni Paemuuseum ja Tamsalu lubjapark
http://www.porkuni.ee/?op=body&id=68
Avatud 12. september kell 10:00-16:00
Kuie tuulik, Kuie küla, Tamsalu vald, tel: 5196 7472
Ehitatud 1834.a. ja on Lääne-Viru maakonnas ainus töökorras tuulik. Kolmekorruselise hollandi tüüpi tuuleveski alumine osa on ehitatud maakivist ja ülemine osa kaetud laastuga. Inventar
on säilinud.
Avatud: 12. september kell 10-16
Kiltsi lossi jääkelder, Kiltsi põhikooli pärandivaderite talgud 23. septembril
Kunda tsemendimuuseum, Jaama 11, Kunda, 53544534
http://www.kunda.ee/tsemendimuuseum. Avatud 12. september kell 11-18
Programm: kell 15 eksursioon Kunda tsemendimuuseumis ja jalutuskäik Kunda vanal tööstusmaastikul. Hind 4 eurot/inimene
Muuseumis tutvume tsemendi leiutamise ja kasutusele võtmise looga, tsemendi tootmisprotsessiga ja Kunda tsemendivabriku ajalooga.
Kunda tsemendivabrik
Talgud 11. september, vaateplatvormi ja vabriku hoonete vahele jääva ala heinast ja väiksemast võsast puhastamine
Moe piiritusetehase muuseum, Moe küla, Tapa vald
http://www.muuseum.ee/et/muuseumid/eesti_muuseumid/by_state?action=details&museum_
id=108
Avatud: 12. september kell 12-17, muuseumipood
Kulina jahuveski, Kulina küla, 5168790
https://www.facebook.com/veskivaramu/photos/a.882551181815451.1073741830.874297399
307496/881862065217696/?type=3&theater
Avatud: 12. september kell 10-18
1939.aastal valminud püüli- ja lihtjahuveskiga. On tunnustatud töötav maheveski

						
Spordikalender
19. september kell 11.00-15.00

Porkuni XXX jooks ja käimine

Eesti inimeste puu 2015
Arboristide Koja eestvedamisel võitis Orissaare staadioni tamm Euroopa aasta puu tiitli
2015. Et Eesti edulugu jätkata ja inimestele
erinevates piirkondades tähtsaid puid tutvustada, siis kutsume Teid osalema „Eesti inimeste
puu 2015“ valimisel, mille võitja esindab Eestit Euroopa aasta puu 2016 konkursil.
Osalemiseks ei ole tarvis muud, kui saata Teile teadaoleva puu lugu, fotod ja koordinaadid
meiliaadressile info@arboristidekoda.ee. Kui
Teil endal kohe ühtegi puud ei meenu, siis palun suunata kiri edasi kellelegi, kes teab kedagi, kes võiks teada kedagi, kes teab sellist

puud. Tähtaeg 15.09.2015. Nomineerida võivad kõik: eraisikud, firmad, omavalitsused.
Euroopa aasta puu mõte on juhtida tähelepanu
huvitavatele puudele kui olulisele looduslikule
ja kultuurilisele rikkusele, mida me peaksime
hindama ja kaitsma. Erinevalt teistest võistlustest ei ole Euroopa aasta puu puhul oluline ilu,
suurus ega vanus, vaid lugu ja seotus inimestega ja kohaliku kogukonnaga.
			
Heiki Hanso
		
Arboristide Koda MTÜ
		
juhatuse esimees

Taaskord on läbi saanud igasuvine Tamsalu Tantsulaager, mis oli järjekorras juba viies
120 osalejat olid jagatud üheksaks tantsu- ja üheks näiterühmaks. Päevad algasid ühise soojendusega, millele järgnesid
trennid. Kuigi treeningud olid väsitavad, jagus lastel jõudu
mängida vaheaegadel ka jalgpalli ning veesõda.
Et tuua tuua laagrisse ka veidi vaheldust, oli üks päev külalistrennide päralt. Kõige vanemad laagrilised said omal käel
proovida treenerite tööd, andes tunde noorematele. Samuti olid
külas Kristina Jerjomina ning Timo Alavere, kellest viimane
õpetas lastele seltskonnatantse. Näitlejatele jagas õpetussõnu
Reigo Tamm.
Lisaks kolmele trennile päevas muutsid laagrielu põnevaks ka
erinevad õhtused tegevused. Meisterdati plakateid, vaadati filme, osaleti sportmängudes, kuulati loengut etiketist ning õpiti
punuma patse. Vabadel hetkedel täideti fotomatka ülesandeid
ning valmistuti playboxiks. Õige laagrimeeleolu loomiseks
said osalejad veeta ühe öö kultuurimajas, mis tekitas palju elevust. Populaarne oli ka diskoõhtu, mida rikastas elava muusikaga Liisa Uukkivi.
Tamsalu tantsulaager lõppes rongkäigu ning suurejoonelise
juubelikontserdiga „Saladuslik sünnipäev sajandi sahinas“.
Rühmad esitasid 9 päeva jooksul selgeks õpituid tantse, mis
iseloomustasid eri ajastuid. Näiteks kehastuti Rooma sõjameesteks, maffiabossideks, Lumivalgekeseks ja pöialpossideks ning põhja korealasteks. Oma kavaga astusid publiku ette
ka treenerid ise. Kontserdi sidusid tervikuks näitlejate poolt
loodud humoorikad vahepalad.
Ka sel aastal oli kontserti vaatama tulnud rohkearvuliselt inimesi, kelle ära mahutamiseks tuli saali paigutada hulk lisatoole. Pikk aplaus ning vaatajate rõõmsad näod näitasid, et kontserdiga jäädi igati rahule. Rahulolevad olid ka osalised ise.
Laagri lõppedes oli nii mõnelgi pisar silmis ning juba küsiti,

millal toimub uus laager.
Osalejate muljeid tantsulaagrist:
„See laager on paljude Tamsalu noorte suve üks oodatumaid
üritusi. Minu arvates on see kindlasti noortele väga mõnus
laager, kus augusti esimesel nädalal tantsida ja aega veeta
kuid see laager ühendab mingil moel kogu linna. Minu arvates
oli terve Tamsalu enne lõppkontserti ootusärevust täis ja no
lõppkontsert on kindlasti põhjusega üks tamsalu oodatuimaid
kontserte. Mina olen TTLs olnud kõik 5 aastat kui tantsija, mis
on olnud alati eranditult tore, kuid mõtlen järgmisel aastal
proovida midagi uut, kas siis vabatahtliku tööd või treeneri
oma, mis oleks iseenesest väga lahe, kuid vist veidi liiga optimistlik mõte.“ - Anella Veebel
„Tantsulaager oli lihtsalt parim. Tantsulaagris olid super head
sõbrad. Tantsulaagri õpetajad olid väga sõbralikud ja toetavad. Ma ei oskagi selle kohta midagi öelda see on lihtsalt võrratu!“ – Brita Rannamets
„Ühesonaga vägaväga tore laager.“ – Sander Villmann
„Tänavune tantsulaager oli väga huvitav , treenerid olid väga
toredad ning lõbu oli laialt , korraldajad said väga hästi hakkama kõigega. Loodan ka järgmine aasta sama kogemuste
rohket laagrit.“ – Kaidi Griffel
„See on väga lahe ja tore laager. Soovitan kindlasti neile, kes
ei ole käinud!“ – Karis Kasekamp
„Olen olnud tantsulaagris kõik viis aastat ja see on suvevaheaja tippsündmus. Sel aastal olin esimest korda näiterühmas
ning seal oli super lahe.“ – Jarmo Raudvee
„Olen uhke ,et sain sellest laagrist osa võtta ja pärast teistele
õpitud tantse näidata!“ – Anete Budrikas
„Üldmulje jäi väga lahe. Treenerid olid superägedad ja tantsud ka. Tegevused olid samuti lahedad. Lõppkonsert oli väga

vinge ja kokkuvõtteks oli selleaastane laager väga äge!“ –
Maarja Kõiv
„Seda kõike sõnadesse panna on väga raske. Tantsulaager algas 1. augustil ja olime seda päeva juba ammu oodanud kuna
teadsime kui huvitav see alati on. Iga päev oli ka üks küsimus
millele pidid vastama ja järgmisel hommikul loositi välja viis
nime kes said auhinna. Valiti ka välja laagri kõige sõbralikumad lapsed. Tantsulaagris oleme saanud proovida erinevaid
stiile nii ka sel aastal, see aasta saime me proovida näiteks
breikimist, mis oli tõesti väga lahe. Sellel aastal meeldis kõige rohkem fotomatk, mida oli huvitav teha ja playbox. Lisaks
saime me ka endast noortematele ühel päeval trenni anda, mis
oli väga tore kogemus. Toimus ka ööbimine kus õhtul oli ka
paar mängu mis pakkusid väga palju nalja. 9. päeval toimus
lõppkontsert kus tunne oli võimas ja pärast oli väga kahju, et
see juba läbi sai. Tantsulaager oli jällegi suve kõige lahedam
üritus ja seltskond oli ka kõige parem, on väga palju häid mälestusi ja positiivseid emotsioone.“ – Eliis-Meredy Klemmer
„Selle aasta tantsulaager oli väga tore kuna tantsud olid väga
lahedad ja seltskond kellega laagris sai oldud oli väga mõnus. Ma väga loodan, et laager toimub ka järgmisel aastal.“
– Kerstin Nurmsalu
„Sellel aastal, nagu ikka oli tantsulaager ülimalt meeldejääv
osa minu suvest. Seekord tundus mulle, et oli rohkem powerit,
peaaegu igas tegevuses. Mulle meeldis väga see, et ühel õhtul
pidime oma grupiga välja mõtlema väikse näidendi. Meile anti
juhised ja siis oli meil aega 30 minutit väike näitlemis-etteaste
välja mõelda. Kui tantsulaager toimub ka järgmisel aastal, siis
võtan sellest kindlasti osa.“ – Roosi Hallik
				

Getter Kasekamp

Valitud hetk tantsulaagri kontserdilt „Saladuslik sünnipäev sajandi sahinas“

Tantsulaagrist osavõtjate rongkäik enne kultuurimajas toimunud kontserti

Fotod: Aavo Leemets

Tähelepanu!
Tantsulaagrist osavõtjad on jätnud kultuurimajja isiklikke asju (riietusesemed, jalanõud
jne.). Palume need ära viia 1. oktoobriks, hiljem antakse allesjäänud asjad abivajajatele.
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Kogukondliku turvalisuse suurendamiseks
eraldati 12 000 eurot
Lääne-Viru Maavalitsus kuulutas Siseministeeriumi toel välja kogukondliku turvalisuse
2015. aasta toetusvooru, mille eesmärgiks on toetada turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi.
„Peame oluliseks Siseministeeriumi panuse jätkamist siseturvalisuse ja eeskätt selle valdkonna vabatahtlikke tegevuse toetamisel. Meie priitahtlikud päästjad, abipolitseinikud, naabrivalve
edendajd ja paljud teised tegusad ning oma kodukohta armastavad inimesed leiavad kindlasti
eraldatud toest abi oma tegevuste elluviimisel. Raha hulk ei ole küll liiga suur, kuid olukorras,
kus tehnika vajab pidevalt uuendamist ja parandamist, on kindlasti iga abi teretulnud,’’ lausus
maavanem Marko Torm.
Toetuse taotlejaks võib olla mittetulundusühing või sihtasutus, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalise elukeskkonna kujundamisse, sealhulgas linnaasumi- ja külaselts, korteriühistu,
abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing, naabrivalve tegevust edendav mittetulundusühing,
vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing, samuti vabatahtlikke mere- ja järvepäästjaid ühendav mittetulundusühing ning nende liidud, vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus või nende liidud.
Toetusvooru abil rahastatakse organisatsioonide vahelise koostöö edendamiseks korraldatavaid
konverentse ja seminare, vabaühenduste ja vabatahtlike võimekuse tõstmiseks korraldatavaid
koolitusi, reageerimisvõimekuse tõstmiseks soetatavat inventari ja elukeskkonda turvalisemaks
muutvaid investeeringud.
Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima toetuse lepingus sätestatud aja
jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.08.2016.
Väikeprojekti taotlusi saab esitada 7–27. septembrini aadressile info@laane-viru.maavalitsus.
ee märksõnaga „Kogukondliku turvalisuse väikeprojektide toetusvoor“ või aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere.
Toetusvooru maht on Lääne-Viru maakonnas 12 000 eurot ning toetamisotsused langetatakse
oktoobri lõpuks.
Rohkem infot toetusprogrammi kohta leiab Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehelt https://laaneviru.maavalitsus.ee/kogukondliku-turvalisuse-2015.-aasta-vaikeprojektide-toetusprogramm
Lisainfo:

Tarmo Mikkal, maasekretär
Lääne-Viru Maavalitsus

+372 325 8002
tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee

Suve lõpp toob palju hüljatud lemmikloomi
Lemmikloomade suvilapiirkondadesse mahajätmise jätkuva ja laialdase probleemi tõttu
korraldab Eesti Loomakaitse Selts viiendat
aastat kampaaniat „Suvi läbi. Asjad pakitud.
Kõik pereliikmed kaasas?“. Selle raames pannakse inimestele südamele oma lemmikloomi
suvekodudest endaga kaasa võtma ja märkama
hüljatud lemmikloomi.

tutustundetute loomaomanike poolt hüljatud
loomade päästmiseks ja abistamiseks. Ehkki
Eestis on loomade hülgamine seadusega keelatud ja kriminaalkorras karistatav, on hülgajaid
keeruline tabada ja vastutusele võtta kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja loomaomanike andmete
registrisse kandmiseks.

„Tegelikult tuleb mõelda juba enne lemmiklooma võtmist, kas tema eest ollakse valmis hoolitsema ka siis kui ta on kasvanud suureks ja
aeg on kolida ruumikast suvekodust tagasi linnakorterisse. Kui loom on aga endale võetud,
on tema saatuse hooleks jätmine väga vastutustundetu tegu: kahest hüljatud koduloomast
kasvab vaid loetud aastatega paarisajapealine
metsik loomakoloonia, mis vaevleb haiguste,
külma ja nälja käes,“ selgitab Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll.

Eesti Loomakaitse Selts kutsub kodanikke üles
printima välja “Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik
pereliikmed kaasas?” kampaania plakateid,
jagama neid oma kodukohas ning postitama
kuulutustetahvlitele. Lisaks teatama hüljatud
lemmikloomadest seltsi infotelefonil 526 7117
või e-postiaadressil info@loomakaitse.ee.

Eesti Loomakaitse Selts, lisaks mitmed teised
loomakaitseorganisatsioonid ja aktiivsemad
omavalitsused võitlevad igal aastal loomakolooniate likvideerimisega – ühed leebemal, teised julmemal moel. Kulub palju ressursse vas-

Ida päästekeskuse päästjad kutsuvad külla
Käesoleval nädalal on organiseeritud tuletõrje 96. aastapäeva puhul Ida päästekeskuse päästekomandodes lahtiste uste päevad. Külalisi ootavad nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad.
Avatud uste päeval saab 10.-12.septembrini külastada nii Ida- (Iisaku, Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe Ja Narva-Jõesuu) kui ka Lääne-Virumaa (Kunda, Rakvere, Tapa ja
Väike-Maarja) päästekomandosid.
Külalisi võtavad vastu ka paljud vabatahtlikud komandod, kes lisaks oma töö ja töövahendite
tutvustamisele räägivad vabatahtlikeks päästjateks saamisest ja tulevikuplaanidest.
Ida-Virumaal on 11.septembril kõik huvilised oodatud Avinurme, Iisaku ja Lohusuu vabatahtlikesse päästekomandodesse. 12.septembril võtavad huvilisi vastu Mäetaguse vabatahtlikud
päästjad.
Lääne-Virumaal on vabatahtlike päästekomandode uksed valla 10.-11.septebrini Aasukalda
priitahtlikus päästekomandos, 11.septembril Kadrina, Simuna, Vajangu ja Võsu vabatahtlikes
päästekomandodes ning 12.septembril ootab kõik huvilisi Roela vabatahtlik päästekomando.
Suurematel gruppidel palume eelnevalt komando külastusaeg kokku leppida.
Täpse ajakava ja komandode aadressid ning telefoninumbrid leiad siit: http://www.päästeamet.ee/et/paasteamet/uudised/uudis.html?id=avatud-uste-paeevad-paeaestekomandodes
Oodatud on igas vanuses huvilised, kes soovivad rohkem teada päästjate tööst. Lähemalt saab
vaadata ja katsuda päästetehnikat ja –varustust, toimuvad erinevad demonstratsioonid ja meelelahutuslikud tegevused ohutuse teemadel.
Infot on võimalik küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: helen.tammets@rescue.ee
+372 513 4187

Eakate ohutusalane teabepäev Lääne-Virumaal
toimub 16. oktoobril

16. oktoobril 2015 kella 11 – 14 toimub Tapa Kultuurikojas maakondlik eakate ohutusalane teabepäev. Varem on teabepäevad Lääne-Virumaa eakatele läbi viidud Rakveres ja
Väike-Maarjas.
Kutsume kõiki eakaid, pensionäride ühinguid, päevakeskusi, seltse ja huviringe osa saama
põnevast ja meeleolukast sügispäevast! Ootame üritusele elurõõmsaid ja aktiivseid inimesi
kogu maakonnast, kes on uudishimulikud, soovivad ammutada uusi teadmisi ning koju viia
häid ideid kui ka tunnet, et oli kasulik ja ilus päev!
Teabepäeval tuletame üheskoos meelde ohutusalaseid teadmisi vanemaealiste tervishoiust,
traumade ennetamisest, kodude tuleohutusest, veeõnnetuste ärahoidmisest, korstnapühkimisest, antakse nõu oma kodu ja vara hoidmise teemadel, 112 hädaabikõne sooritamisest, räägitakse liiklusohutusest, helkuri kandmisest ja jalgrattaga sõitmisest.
Päev algab väikese tervituskontserdiga, avatud on ohutusalased infolauad, toimuvad õpetlikud
loengud, ei puudu ka loterii ja üllatused.
Pakutakse pirukat ja sooja jooki.
Päeva juhib Mikko Virkala - Päästeameti Ida päästekeskuse ennetustöö büroo juht.
Eakate päeva korraldajateks koostöös Tapa Kultuurikojaga on Päästeameti ida päästekeskus, Lääne-Virumaa traumanõukogu, Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur, Maanteeamet,
Häirekeskus, MTÜ Korstnapühkijate Koda, MTÜ Eesti Naabrivalve, Tamrex OÜ jt.
Suurematel gruppidel palume eelnevalt registreerida milvi.kompus@rescue.ee või telefonidel Milvi Kompus 3222711; 53456665.
Üritus on tasuta.
Milvi Kompus

Kooliaastale
vastu täiendatud koosseisus
Kooliaastalevastutäiendatudkoosseisus

Alates 13. augustist on Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlusteenistuse noorAlates
13. augustist
on Idaüleminspekprefektuuri R
soopolitseiniku
ametikohal teenistuses
tor Riina Kaur. Tema põhitöö on suunatud eelkõige
politseijaoskonna
ennetusͲ ja menetlustee
noorte poolt- ja nende suhtes toimepandud õigusrikkumiste ennetusele, avastamisele,ametikohal
ﬁkseerimisele ja
noorsoopolitseiniku
teen
lahendamisele, samuti koostöö arendamine piirkonna
üleminspektor
Riina Kaur.
 Tema
põhi
koolide, kohalike omavalitsuste
ning politsei
vahel.
Tööpiirkond eelkõige
on uuel noorsoopolitseinikul
Väikesuunatud
noorte pooltͲ
ja nende
Maarja, Tamsalu ja Rakke vallas. Põhiline töökoht
saab tal olema Väike-Maarja
konstaablipunktis, kus
toimepandud
õigusrikkumiste
enn
on temaga võimalik ühendust võtta telefoni teel 337
avastamisele,
ja lahenda
2187, 59190521 või e-fikseerimisele
posti teel:
riina.kaur@politsei.ee
samuti
koostöö arendamine piirkonna
Üleminspektor Riina Kaur on politseis töötanud aaskohalikeomavalitsusteningpolitseivahel.
taid, viimati töötas ta Põhja prefektuuris liikluskuritegude uurijana. Koostöös loome turvalisust!

Selts kutsub ka kõiki omavalitsusi üles osalema kampaanias, levitama teavet kohalike elanike hulgas ja tegelema hulkuvate loomadega
kuna kolooniad kasvavad jõudsalt ning tagajärgedega tegelemine nõuab veel enam aega
ja raha. Kampaaniat tutvustavat reklaamklippi kajastavad ka Eesti populaarseimad tele- ja
raadiokanalid.
Eesti Loomakaitse Selts

Mida teha telepildi parandamiseks?
TV3 ümberkolimine tasuta digilevi võrgus
on paljude televaatajate jaoks kaasa toonud
muret ja segadust. Starmani ZUUMtv tehnik
Ivo Särg, kelle igapäevaseks tööks on digiTV
võrkude ülesseadmine, jagab mõned praktilised näpunäited, mida teha, kui digiTV telepilt
hakib või kaob sootuks.
TV3 pildi kadumise korral tasub alustada kõige lihtsamast ehk kanaliotsingust ja alles siis
liikuda edasi keerulisemate sammude poole
nagu antennivõrgu kontroll, antenni suunamine, uuendamine või asukoha muutmine.
Esiteks, kõige tähtsam on teha telerile uus kanaliotsing. Soovituslik on võimalusel läbi teha
seadme - digiboksi või teleri - algseadete taastus ning selle käigus automaatselt rakenduv
kanalite automaatotsing. Selliselt toimides on
kindel, et kõik kanalid leiavad oma õige asukoha.

Teatud piirkondades, kus kahe masti levialad
kattuvad (ka naaberriikide mastid), võib kasuks tulla ka kanalite manuaalotsing. Selleks
tuleb teada antud piirkonnas levivate telekanalite täpseid sagedusi, mille info saab kätte
näiteks Levira kodulehelt. Otsingul kasutada
lähima masti sagedusi või kui on teada kindlalt, kuhu suunda antenn on suunatud. Kanaliotsingut ja algseadete taastamist võiks vajadusel proovida mitu korda ja alles siis võtta ette
järgmised sammud.
Juhul, kui eelpool toodud soovitused ei andnud tulemusi, siis tasub teiseks vaadata üle
olemasolev antennisüsteem. Alustada kaabeldusest – kontrollida üle, kas kõik ühendused
ja pistikud on kvaliteetsed, kinni ja kaablid
vigastusteta. Seejärel kontrollida, kas kasutatakse antennivõimendit: vanemad võimendid
ei pruugi lasta teatud sagedusi läbi. Proovida
võimendi eemaldamist või väljavahetamist.

SEPTEMBER 2015

Tööpiirkond
on uuel noorsoopolitseinikul
Piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas
Maarja,TamsalujaRakkevallas.PõhilinetöökohtsaabtalolemaVäike
konstaablipunktis, kus on temaga võimalik ühendust võtta telefoni t
Meeles
tuleb pidada, et igasuguste muudatuste levikut võivad takistada erinevad tegurid, näi2187,59190521võieͲpostiteelriina.kaur@politsei.ee

tegemise järel antennisüsteemis tuleks uuesti teks kõrged puud, pinnareljeeﬁd või hooned,
läbi teha ka seadme algsätete taastus ning ka- mis jäävad levisuuna ja masti vahele. Neid tuÜleminspektorRiinaKauronpolitseistöötanudaastaid,viimatitöötast
naliotsing.
leb võtta arvesse, kui valite antennimasti kõrKolmandaks, viga antennis või selle asuko- gust, suurust ja asukohta.
prefektuurisliikluskuritegudeuurijana.
has tasub otsima hakata siis, kui eelnevatest Kuigi iga lahtiste kätega majaomanik saab
abinõudest ei olnud kasu. Antennile parimat antenni paigaldamisega reeglina ise hakkama,
Koostöösloometurvalisust!
asukohta
planeerides tuleb välja uurida, kus soovitan siiski antennisüsteemi uuendamiasub lähim telepildi edastusmast. Antud info seks või asukoha muutmiseks kohale kutsuda
leiate
samuti Levira kodulehelt. Teie piirkon- spetsialist, kes aitab kõik üle kontrollida ning
PiirkonnapolitseinikJaanusMätas
da katvaid maste võib olla ka mitu.
pakub välja parimad ja töökindlaimad lahenAntenni paigutades tuleb arvestada et signaali dused, et vältida edaspidiseid muresid.
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16. augustil toimus III Türi-Tamsalu
jalgrattamatk
Matka korraldaja oli MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee. Matk toimus endise Türi-Tamsalu
kitsarööpmelise raudtee tammil.
Start anti Türi raudteejaamas. Seekordne matk läbis ka Eesti Jalgrattamuuseumi, mis
asub Väätsa ajaloolises vallamajas ja on avatud selle aasta maiskuust.

Tamsalu vallas tehti peatus Võhmuta Võiduvärava juures, kus Toomas Uudeberg
tutvustas osavõtjatele Võhmuta mõisa ja Võiduvärava ajalugu.
Jalgrattamatka lõpp-punkt oli Tamsalu Lubjapargis. Distantsi pikkuseks ca 75 km ja
osavõtjaid esialgsetel andmetel viiekümne ringis.

Jalgrattamatkast osavõtjad Tamsalu Lubjapargis

Fotod: Aavo Leemets

Mõningaid fakte Võhmuta mõisast

Eestimaa pinnal algas ulatuslikum mõisate rajamine peale Jüriöö ülestõusu 1345.a.
Esimesed kirjalikud teated Võhmuta (Wames, Wechmuth) mõisa kohta on aastast
1519, kui Liivi ordumeister andis Karinu küla koos Võhmuta piirkonnaga sõjamees
Peter Kardenollile. 1558.a. puhkenud Liivi sõda kaotas jäljed omandist. Saabus Rootsi kuninga aeg. 1593 – Poola- Rootsi kuningas andis maad sõdur Lyellile.
1608.a. andis Rootsi kuningas Karl IX Võhmuta sõjamees Heinrich von Ahenile.
Peale 20-ndat spordihoone avatud
Ujula avatakse 20. septemberil kell 13.00
1627.a. andis kuningas peale vana Aheni surma valduse üle sõjamees-aadlimees TooE-R 10.00 - 21.00
Ujula avatud: E.T.K.R 17.00 - 21.00
mas Karrile. Aheni lesk jäi majja elama. 1632.a. müüs Karri maja maha Bogilaus von
L-P
13.00
18.00
N 18.30 - 21.00
Rosenile. 1658.a. päris maja poeg Andreas von Rosen. Sinnamaani oli valdus üks osa
L-P 13.00 - 18.00
Karinu mõisast. 1668.a. eraldati mõis Karinust ja ostis selle Brigitta Höpner, ostuleping vormistati 1669. aastal. Sellega pandi alus iseseisvale rüütlimõisale.
Alustavad treeningud: Zumba, jooga, saalihoki,
Mõis kujunes välja aastatel 1669-1682. Rootsi kuningas Karl XI viis läbi riigistamise
ujumine, vesivõimlemine jne. Jälgige reklaami ja tulge osalema. Treenerid ootavad rohket osalust.
ja iseseisev mõisa areng seiskus.
1700. aastal alanud Põhjasõda viis piirkonna laastamiseni (katk, nälg..). 1712.a. andis vana omanik
mõisa järeltuijale Constans von Höpnerile. Peale
Vene tsaaririigi alla minekut algatati mõisate tagastamine ja 1726.a. anti mõis haagikohtunik Heinrich
von Tiesenhausenile. See ei elanud seal ja pantis
mõisa Constas Höpnerile.
1756 - Poeg Gustav Juhan von Tiesenhausen andis
mõisa rendile. 1782.a. sai omakorda pojapoeg Hans
Friedrich pärisomanikuks ja asus mõisa elama.
peab olema tahkekütusel töötavat küttesüsteemi hooldanud
1784.a. hakkas mõisa haldama Hansu vanaema,
Päästeala infotelefonile
kutsetunnistusega korstnapühkija.
kuna lapselaps polnud täisealine - nimekirja lisandus perenimi Nieroth.
helistades saad kutsetunnistusega
Üksikelamus, taluhoones ning perioodilise
Peale naise surma läks mõis 1800. aastal üle naise
korstnapühkija kontaktandmed.
vennapojale Gustav Reinold von Nierothile. Ta oli
kütmisega suvilas, aiamajas ja väikeehitises
tsaaririigi kõva sõjamees ja auastmelt major ja tema
peab üks kord viie aasta jooksul
lasi ehitada mõisa AUVÄRAVA Prantsuse–Veneahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri
maa sõja mälestamiseks. Läks lahti ka uute hoonete
puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab
küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta
ehitamine.
korstnapühkimise akti , mida säilitada 5 aastat.
1804.a. sai omanikuks juba täisealiseks saanud Tisenhausen (sai pärishärraks).
1818.a. anti mõis rendile Georg Baumgartenile,
1821.a. müüdi mõis talle päriselt. 1839.a. läheb
peale surma pärijate poolt rendile kindral Aleksander von Essenile, kes ehitas kõvasti mõisa.
Küttesüsteemi tuleohutusnõuete rikkumise eest
1847.a. eraldati Võhmutast tänase nimega Metsakaristatakse rahatrahviga kuni 1200 eurot
mõisa karjamõis. 1860 - mõisa omanikuks sai Pe(tuleohutuse seaduse § 44 lg 1)
ther Zoege von Manteuffel. 1897.a. jäi mõis poeg
Ernstile, kes toimetas kuni 1920. aasta maaareformini (riigistamiseni).
1920.a. asutati mõisas vallakool. 1963.a. koolipidamine lõpetati. Sellest ajast asus seal kolhoosi kontor
kuni 1992. aastani. Peale seda kuulus mõis kolhoosi
järglasele AS Võhmuta PM. Ja aastast 2005 on uus
mõisahärra sir Careth Philip Niblett.

Kui Sulle on tähtis Sinu kodu ja lähedaste ohutus, siis
KUTSU KORSTNAPÜHKIJA !

1. septembriks 2015

1524
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Jätkame nimekate kergejõustiklaste
edulugudega
Naistest on kõige edukam olnud Tamsalu Gümnaasiumis sportimist alustanud Marianna
Voronina, keda treenis Liivi Rünk. Oma parimad tulemused saavutas ta Tallinnas Eesti
Spordigümnaasiumis õppides. Vabariigi meistrivõistlustelt on tal kuldmedal 100 m jooksus
(11,9) 2000.a. ja pronksmedal samal distantsil 2002.a. (12,19). Vabariigi kõigi aegade edetabelis on ta 100 m (11,96) 10. kohal, lisaks veel 24. koht 200 m (24,86) ja 25. koht 400 m
(56,30). Kõik need tulemused on saavutatud 2000.a.
Marianna nimele kuulub ka tervelt 10 maakonnarekordit erinevates noorte vanuseklassides ja täiskasvanute arvestuses. Kahjuks lõpetas tema edukalt alanud sportlasetee tõsine
vigastus.
Pika ja eduka sportlasekarjääri hea näide on Ülo Püssi edulugu. Paremad tulemused aastate
lõikes:
1990.a. VII Euroopa meistrivõistlused - Budapest
50-54 a. kuld
kuul 15.04 (MR)
1990.a. II Euroopa sisemeistrivõistlused - Moskva 50-54 a. kuld
kuul 15.06 (MR)
1990.a. I NSV Liidu meistrivõistlused - Moskva
50-54.a. kuld
kuul 14.48
1990.a. I Tartu lahtised meistrivõistlused - Tartu
50-54 a. kuld
kuul 15.09 (MR)
1991.a. IX maailmameistrivõistlused - Turu
50-54 a. pronks kuul 16.27
1991.a. II NSV Liidu meistrivõistlused - Moskva
50-54 a. kuld
kuul 15.20
1994.a. IX Euroopa meistrivõistlused - Ateena
55-59 a. pronks kuul 14.22
(kuuli raskus 6 kg)
NSV Liidu maasportlaste võistlused
1972.a. individuaalmeistrivõistlused - Odessa
1972.a. võistkondlikud meistrivõistlused - Alušta

pronks kuul 16.37
pronks kuul 16.32

Eesti sisemeistrivõistlustel 1978.a. võitis Ülo Püss kuldmedali kuulitõukes (15.20). 1968.a.
tuli pronksmedal kümnevõistluses (6075 punkti) ja sisemeistrivõistlustel kuulitõukes
(16.19). Arvukalt on ta võitnud esikohti vabariigi maanoorte ja a/ü meistrivõistlustel ning
eri süsteemide spartakiaadidel kuulitõukes, kettaheites, odaviskes ja 10-võistluses. Kadestamisväärsed on tulemused maakonna (rajooni) meistrivõistlustel, kus kuulitõukes on 19,
kettaheites 12, odaviskes ja 10-võistluses 2, 100 m ja 200 m jooksus ning teivashüppes 1
meistrimedal, seega kokku 38 medalit. Maakonna rekord kuulitõukes (17.31) on püstitatud
42 aastat tagasi. Neljal võistlusel on ta suutnud kuuli tõugata üle 17 meetri. Eesti kõigi
aegade edetabelis kuulub talle 24. koht. Sama palju on tõuganud ka meie kettaheitekuulsus
Gerd Kanter 2004. aastal.
Viimaste aastakümnete suurimal maakonna (rajooni) võistkondlikul võistlusel Viru mängudel on Ülo võitnud kokku 34 kuldmedalit 60 m ja 100 m jooksus, kaugushüppes ja
kuulitõukes. Viru mängud toimusid aastatel 1974-1990. Kui siia juurde veel lisaks panna
ka tõstmine, siis on tema panus nii piirkonna kui ka kõrgemal tasemel väga suur ning eeskujuks noortele sportlastele.
Rein Tops

Ekskursioon eakate päeva tähistamiseks
Austatud Tamsalu valla seeniorid!
Tamsalu Vallavalitsus korraldab teile 01. oktoobril Rahvusvahelise eakate päeva puhul
ekskursiooni mööda Kuusalu valla vaatamisväärsusi ja muuseume
Väljasõit Tamsalu Maxima parklast kell 7.30
Osalustasu on 12 eurot inimene. Kohtade arv piiratud. Registreerimine kuni 25.09.2015
Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaal-ja haridusosakonnas.
Külastame:
Kolga Muuseum, Leesi küla, Leesi kirik, Arli Puukool suure istikute sortimentiga ( ilu- ja
viljapuuistikud, põõsad) aiandustalu, Näkiallika Tööriistamuuseum
Täiendavat informatsiooni telefonil 3228440 Ene Augasmägi
Kohtumiseni 1. oktoobril.
Ekskursiooni toetab Tamsalu Vallavalitsus

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee
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Kergejõustik

Triatlon

Londoni olümpiastaadionil võistles Sirly Tiik esimese eesti parasportlasena rahvusvahelisel Grand
Prix Final nimelisel võistlusel kuulitõukes. Personaalsete kutsetega kutsuti võistlema 6 sportlast,
kellest Sirly oli kõige nõrgema isikliku rekordiga. Tubli esinemine andis koguni neljanda koha
(11.10). Pronksmedalist jäi puudu 18 sentimeetrit.
Ühtlasi täitis Sirly Rio de Janeiro olümpianormi.

RMK Kõrvemaa triatlonil oli meie parimaks
rohkem Los Torose korvpallurina tuntud Alo
Põldmaa 27. kohaga. 100 parema hulka pääses
ka 83. kohaga (M-45 – 11.) Assar Tops. Naistest saavutas 263. koha (naistest 24.) Kadri
Limberg. Võistluse lõpetas 391 sportlast.
Koondarvestuses (suusamaraton, kevadjooks
ja triatlon) oli meie parim Assar Tops 51. kohaga.

Tallinnas vabariigi meistrivõistlustel saavutas Sirly kuulitõukes 9. koha (10.68) ja kettaheites 10.
koha (35.65). Tiheda võistluskalendri tõttu on
treeninguaega vähemaks jäänud, mis avaldub ka
tulemustes. Sirly oli ka meie ainuke võistleja tiitlivõistlustel.
Rakveres IPC süsteemi võistlustel püstitas Sirly uue isikliku rekordi kettaheites (38.80). Liina
Lankei’le kuuluv maakonnarekord 39.43 2002.
aastast on käeulatuses. Esikohad tulid ka kuulitõukes (11.31) ja odaviskes (37.71).
Rakvere ööjooksul 10 km distantsil võitis Priit
Aus ajaga 30.23. Meie parimana oli väsimatu Ago
Veilberg 19. (M-50 – I koht). Kahesaja parema
hulka jõudsid veel:
63.
Jüri Pajuste
37.47
142.
Marek Sikk
40.33
143.
Margus Kaegas
40.51
190.
Rainer Tops
41.41
192.
Mathijas Veeremaa
41.56
Naistest võitis Kaidi Kivioja ajaga 35.30. Meie
parimatena oli Aili Siht N-55 klassis esimene ning
Geidi Kruusmann naiste noorimas vanusegrupis
80.
Distantsi lõpetas 3495 sportlast.
Rein Tops

27. Tudu triatlonil (800m ujumine, 1,5 km
rabajooks, 17 km rattasõit ja 5 km maanteejooks) esinesid edukalt Tamsalu sportlased.
Hommikupoolikul sadanud tugev vihm muutis
rabajooksu ja ka osa rattasõidutrassist äärmiselt raskeks. Juba ammu veteraniikka jõudnud
54-aastane Meelis Veilberg suutis tugeva jooksuga rohkem kui poole noorema konkurendi
Karl Johan Leichter’i kinni püüda ning ligi
minutilise eduga võita ajaga 1:12.09.
Tugeva jooksuga tõusis kolmandale kohale
Ago Veilberg, möödudes Risto Roonet’ist.
Los Torose meestest oli taas edukaim Alo
Põldmaa 8. kohaga (rattaetapil parim Risto
Roonet’i ees). Assar Tops lõpetas seekord 22.
kohaga. Naiste parim oli tugeva ujujana tuntud
Kairi Schmidt ajaga 1:18.09, mis andis üldarvestuses 10. koha. Hästi korraldatud võistluse
lõpetas 56 sportlast.
Rein Tops

Orienteerumine
Pärnus vabariigi meistrivõistlustel tuli Maire
Limberg orienteerumise lühirajal N-60 klassis
hõbemedalile.
Rein Tops

UJUMINE
•
30. mail peeti EUL noortesarja ﬁnaal Keilas:
Brita Rannamets - 50 m vabalt 30,44 - I koht, 50 m rinnuli 41,53 - II koht,
50 m liblikat 33,51 - II koht, 100m kompleksi 1.17,19 - II koht,
4x50 m vabalt teateujumise II koht, 4x50 m komb. teateujumise II koht.
Alex Ahtiainen – 100 m liblikat 1.06,39 (4.), 100 m selili 1.07,74 (5.), 50 m vab. 27,74 (13.),
4x50 m vab. teateujmise II koht, 4x50 m komb. teateujumise II koht.
•
96. Eesti MV pikal rajal peeti seekord Tartus 14.-16. juunil:
noortearvestuses: tüdrukud 2001- nooremad
Brita (04) – 50 m vabalt 30,20 (10.), 50 m liblikat 33,61 (10.), 100 m vabalt 1.08,28 (10.)
4x100 m komb. teateujumise II koht, 4x50 m vab. teateujumise III koht,
4x100 m vab. teateujumise 4. koht, 4x50 m komb. teateujumise 5. koht.
Poisid 1999- nooremad:
Kert-Taniel (99) – 200 m selili 2.18,86 (4.), 400 m kompleksi 5.04,09 (4.),
100 m selili 1.05,74 (5.), 50 m vabalt 27,44 (10.)
4x50 m komb. teateujumise I koht, 4x100 m komb. teateujumise I koht,
4x100 m vab. teateujumise I koht, 4x200 m vab. teateujumise I koht.
Alex (01) – 100 m selili 1.08,05 (15.), 100 m liblikat 1.06,63 (17.),
50 m liblikat 29,53 (17.), 50 m vabalt 28,31 (50.).
•
26.-28. juunil toimus Head Summer Cup (50 m rajal) Rootsis:
Brita – 50 m liblikat 32,79 - I koht, 50 m vabalt 30,28 - I koht,
200 m kompleksit 2.50,23 - I koht, 100 m vabalt 1.08,71 - I koht.
Alex – 50 m selili 30,56 - I koht, 100 m selili 1.06,63 - I koht, 50 m liblikat 229,55 (7.),
100 m liblikat 1.07,36 (5.), 4x50 m komb. teateujumise II koht,
4x50 m vab. teateujumise III koht.
•
Põhjamaade MV (50 m ujula) Rootsis võistles Eesti noortekoondise ridades
Kert-Taniel Kesküll – 200 m selili 2.16,38 (4.), 100 m selili 1.03,32 (6.),
50 m selili 29,93 (8.).
Ujujate hooaeg lõppes väga tublide isiklike tulemustega.
Aitäh kõigile toetajatele, kes meie tegemistele kaasa elasid ja meile oma abikäe ulatasid!
Mare Järv

Lääne-Virumaa Spordiklubi Kalev
alustab alates 6. oktoobrist 2015
võimlemistreeningutega
5.- 10. aastastele lastele
Tunnid toimuvad
igal TEISPÄEVAL kell 17.30-18.30
Tamsalu Spordikompleksi aeroobikasaalis
Info: Maarit Vaikmaa,
56 62 22 32,
Tamsalu Lasteaed Krõll liikumisõpetaja,
Lääne-Virumaa Spordiklubi Kalev treener

BEEBIKOOL kutsub koduseid lapsi
vanuses 3 kuud kuni 2 aastat koos vanemaga kolmapäeviti kell 10 Tamsalu Krõll lasteaia muusikasaali. Esimene kohtumine on
16. septembril 2015. Täpsem info:
58143343 muusikaõpetaja Andra Hoolma.
KRÕLLI LIIKUMISRING alustab Tamsalu Lasteaias Krõll 6. oktoobril 2015. Ringi
oodatakse igal teisipäeval kell 16-17 lapsi
vanuses 5-7a. Täpsem info: 56622232
liikumisõpetaja Maarit Vaikmaa.
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TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
oktoobrikuus
Benita Rõuk
Hilje Pilv		
Ellen Kurotškina
Õilme-Rosalie Vesk
Nadežda Grigorjeva
Anna Tärn			
Aino Sirtse			
Õie Voot			
Jaan Kikkas			
Irene Ellemäe		
Valentina Tšitšerina
Maria Lauri			
Asta Lepik			
Kaljo Kirspuu		
Rein Kleitz			
Milvi Sinioja		
Eha Kivioja			
Salme Luhaste		
Ülle Leemets		
Liidia Tarassova		
Raivo Raigna		
Juku Miil			
Avo Kirn			
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Vastsündinud vallakodanik
ROMET VAARIK			

01.08.2015

Õnnitleme vanemaid!

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
III ja IV kvartalis
15. septembril
6. ja 20. oktoobril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

III ja IV kvartalis
11. septembril
9. oktoobril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja
võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Koerte ja kasside
marutaudivastane
vaktsineerimine
toimub laupäeval 12. septembril
kell 9:00-11:00
Tamsalu linnas, Kesk tn 1 hoone
kõrval platsil.
Koeri ja kasse vaktsineeritakse alates
3 kuu vanuselt üle aasta.

Vaktsineerimine on
kohustuslik ja tasuta.
Info: 5152768

•
•

Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 12.30–13.30

Õnne ja tervist!

Autoremont
•
•
•

Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine
Klaasikindlustuskahjude käsitlus
Müügil suur valik autoakusid

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

OÜ MARTEX KOPAD
0B

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

U

HU



Tamsalu Lunastaja Koguduse
jumalateenistused:
		 13.09, 27.09 ja 11.10 kell 14.00

Soovi korral toimuvad hommikupalvused kell 8.00,
Roosipärg kell 18.00

Metsakeskus.ee

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

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
* Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses,
kalmistutel
* Vanade puude ohtlike okste eemaldamist
* Puude seisukorre ja elujõu hindamist
* Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine,
korrastamine, hoonete lammutus)
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA
Tel: 58109846
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo Koduleht: www.puuderaie.ee

TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja on vallamajas 25.09 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

U

Kes soovivad tulla leerikursusele ja ristimisele, siis võib
ühendust võtta tiit.lastik@mail.ee tel:55966140
Võib tulla ka Koidu 12-11 ukse taha.
Samadel kontaktidel võib võtta ühendust muudel
hingehoidlikel soovidel. Näiteks kui on kirikliku matuse
soov või mis tahes kirikliku talituse korral.
Võib võtta ka ühendust, kui on mingi mure, ärge kartke.
Koos leiame lahenduse.
Kogudust teenivad: Viru praost Tauno Toompuu ja
praktikant Tiit Lastik

LJUDMILA BIKAUSKENE 03.11.1947-13.08.2015
AGNES TÄTTE		
		

02.10.1924-14.08.2015

Meie hulgast on lahkunud
tused on oodatud 25. septembriks, 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 oktoobri teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

