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TASUTA

1. SEPTEMBRIL ALGAS UUS KOOLIAASTA!
2014/2015. õppeaastal asusid Tamsalu Gümnaasiumi 1. klassis õppima 37 last:
KOOLIKELL
Koit Libe

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.

1.A
1.
Kaarel Aalpere
2.
Janar Annimäe
3.
Anastasija Glušankova
4.
Kirke Konnapere
5.
Kristel Kreek
6.
Marten Langinen
7.
Tristan Liblik
8.
Maia Melder
9.
Henry Neeme
10.
Karmen Nõmmik
11.
Martta Raudsepp
12.
Pirit Rosina
13.
Melissa Saar
14.
Mirell Sassi
15.
Mihail Sepp
16.
Holger Soll
17.
Klen–Markus Susi
18.
Juhan Tõnuri
19.
Laur Vaher
klassijuhataja Kerttu Urm

1.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Taavi Deket
Marten Jaaniste
Sandra Kaju
Klevis Klaas
Melissa Kumm
Denis Kuranov
Janne–Liina Neeme
Kairo Nõmtak
Regiina Oliinik
Carmen–Margit Popov
Eliise Roos
Mari–Ann Rõuk
Keimo Salumäe
Suzanna Stoliar
Mirjam Sulg
Marika Zemskaja
Taimo Teer
Angela Voitov

klassijuhataja Maris Uudeküll

Direktor Vardo Arusaar avas uue kooliaasta

Uued kooliõpilased aabitsate ootuses					
Fotod:Maia Savina

Muinasjutuline algus Sääse lasteaias
Meie lasteaias on Suur Algus tavaliselt 2.
septembril, kuna siis saavad sellest osa
ka need lapsed, kes bussiga lasteaias käivad. Nii oli see nüüdki, kui väikesed ja
suured päikesepruunid näod võtsid saalis
vaipadel istet. Tänavu suvel oli võimalik
nautida nii vihma, rahet, lund kui päikest.
Nii et igaüks sai sealt oma lemmiku leida
ning kindlasti välja puhata. Meie õpime
sel õppeaastal läbi muinasjutu – selline
ongi meie eesmärk: „Erinevate muinasjuttude kaudu laste sõnavara rikastamine ja
tegelaste eeskujul nende käitumise parandamine.“ Koolieelikute rühma õpetajad
lähtusid eesmärgist ja valmistasid lastele
ette toreda nukunäidendi, kuhu oli võetud erinevatest muinasjuttudest kaheksa
tegelast pluss veel kaks nukku, kes kandsid rühma laste nimesid. Õpetajad esitasid väga toreda nukunäidendi, millesse

oli lisatud lastele tuttavaid mänge, laule
ja tantse, millest lapsed said suurt rõõmu
tunda ja pärast suvepuhkust ühisesse lasteaiaperre tagasi pöörduda.
Ühise perena heisati lasteaia õuel ka uus
mastivimpel, millel kaunis suitsupääsuke.
Eks ta saab sealt vimpli pealt ju piiluda,
kas lapsed on ikka head lapsed – ja seda
nad enamasti ka on! Koolieelikute rühmal on uus õpetaja, Kätlin Korn, kes saigi
tööd alustada teistele esinedes. See õnnestus tal ka väga hästi! Rühma õpetajad
leidsid näidendi kaudu ühise keele ning
kindlasti annavad nad üheskoos parima,
et järgmisel sügisel läheksid kooli tublid
ja hakkajad lapsed.
Ilusat ja rõõmsat õppeaasta algust nii väikestele kui suurtele!
			
Lia Klaas
		
Sääse lasteaia direktor

Mastivimpli heiskamine					

Foto: Lia Klaas

Suured koolikaaslased on algaval kooliteel toeks

Laste töösuvi 2014

Tere Kool

Suvi algas Tamsalu valla lastele töömalevaga. Varasematel aastatel on malevas hõivatud olnud palju lapsi,
kellel on erinevat laadi probleeme (käitumine, õpihuvi puudumine, koolist puudumine), siis viimastel
aastatel on töömalevasse pääsenud vaid õpilased kellel ei ole vajakajäämisi õppetöös. Soov Töömalevas
osalemiseks on nii mõnelegi noorele liikumapanevaks
jõuks koolitöödega edukalt lõpule saada.

Suvi on möödunud kiirelt ja taas on käes aeg
tarkust taga nõudma hakata. Uuel õppeaastal
alustab Tamsalu Gümnaasiumis oma kooliteed
37 last, Vajangu Põhikoolis kaks õpilast.

Töömaleva eesmärgiks oli pakkuda lastele võimalust
sisukalt ja eesmärgipäraselt veeta suvist koolivaheaega. Malevas osalemine annab noorele hea võimaluse kujundada esmaseid tööharjumusi, tõsta tööalast
teadlikkust tööohutusest, -seadustest ning omandada
hilisemaks tööeluks vajalikke kogemusi.
Malevlaste tööülesanneteks on peamiselt kergemad
heakorrastus- ja abitööd. Laste jaoks oli kõige olulisem loomulikult taskuraha teenimise võimalus. Pärast
tööd viidi läbi erinevaid vaba aja sisustamise üritusi.
Toimusid erinevad loengud karjääriplaneerimisest,
veeohutusest ja muudest päevakohastest teemadest.
Laagris osalenud lastele korraldati laagri lõpetamisel
ka preemiareis Rakvere Aqva Spa veeparki. Laagri
töös osales noorsootöö praktikant Jaana Nester, kes
viis lastega läbi erinevaid mänge ja korraldas laagri
lõpetamisel pikniku koos meeleolukate tegevustega.
		

Sille Sõmermaa, lastekaitsetöötaja

Uuel õppeaastal oleme mõelnud meie laste
heaolule. Nimelt saavad õpilased hommikuti hakata pärast esimest tundi putru sööma.
Lapsed, kes hommikul ühel või teisel põhjusel
on kodust pidanud välja tulema ilma hommikusöögita, saavad soovi korral hommikuputru
koolis. Pudruportsjan koos moosi ja piimaga
maksab 25 senti ja oma soovi peaks edastama
klassijuhatajale.
Vähekindlustatud perede lastele, kes ei ole maksujõulised, kuid vajadus hommikupudru järgi
on olemas, siis palume lapsevanemal pöörduda Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonda ja vormistada tasuta toidu saamiseks
avaldus. Kõigil lastel on soovi korral võimalus
osta hommikuputru mis maksab 25 senti.
Pikkadele koolipäevadele täis kõhuga vastu
minnes on ka koolipäev loodetavasti edukam.
Head isu suurtele ja väikestele pudrusõpradele!
Ilusat uut kooliaasta algust soovides
Sille Sõmermaa, lastekaitsetöötaja

Seoses alanud kooliaastaga olgem tähelepanelikud ja ettevaatlikud liikluses!
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Vallavalitsus

05.08.2014
1.
Tutvuti Tamsalu valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõuga ja otsustati esitada
eelnõu volikogule menetlemiseks.
2.
Anti luba avaliku ürituse:
•
“Tamsalu Lõikuskuu Laat” korraldamiseks
Tamsalu Kultuurimaja juures pargis 20.augustil 2014.a
ajavahemikul 9:00-16:00;
•
kontsert “Vallatud Vestid” korraldamiseks
07.08.2014.a. Tamsalu vallas, Porkuni külas, Paemuuseumi platsil, ajavahemikul 20.00-22.00.
3.
Moodustati komisjon Vajangu Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimiseks.
4.
Otsustati müüa vallale mittevajalik vallavara
– kinnistu Võhmetu külas ja kinnistu Järsi külas.
5.
Kinnitati Tamsalu kultuurimajas aknapalede
remondil lisatööde teostamine.
6.
Kinnitati Tamsalu valla 2015.a. eelarve eelnõu koostamise tingimused ja eelarve eelnõu vormid
ning eelarve eelnõu esitamise tähtaeg.
7.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse kahele
abivajajale.
8.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu
valla 2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks
eraldatud vahenditest kolmele vähekindlustatud või
puudega isikule.
9.
Otsustati esitada volikogule eelnõu “Tamsalu
valla ametiasutuse hallatavate asutuste koosseisude
kinnitamine” muutmiseks.
19.08.2014
1.
Kooskõlastati hanke „Lumetõrje Tamsalu
valla teedel 2014-2017“ hankedokumendid.
2.
Nõustuti katastriüksuste piiride muutmisega
ning määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve Loksa külas.
3.
Nõustuti katastriüksuse jagamisega ning määrati katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve.
4.
Anti nõusolek Tamsalu linnas raieloa väljas-

Volikogu

27.08.2014 volikogu
1.
Kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaedi ülevaadet Tamsalu valla 2014.a. eelarve 7 kuu
täitmise kohta. 2014 aasta 7 kuuga laekus põhitegevuse tulusid 2,5 miljonit eurot s.o 65,42% planeeritust.
2.
Otsustati muuta volikogu otsust “Tamsalu
valla ametiasutuse hallatavate asutuste koosseisude
kinnitamine”. Muudatus puudutab Tamsalu Sääse Lasteaeda ja alates 01.10.2014.a koondatakse lasteaia töötajate koosseisust 0,5 koka kohta ( töökohtade arvuks
jääb 1,5 kohta).
3.
Viidi läbi eelnõu „Tamsalu valla arengukava
(eelarvestrateegia) muutmine“ I lugemine. Seaduse
kohaselt vaatab omavalitsus igal aastal üle arengukava
ja eelarvestrateegia ning viib sisse vajalikud parandused. Eelarvestrateegia peab hõlmama vähemalt nelja
eelseisvat majandusaastat. Eelarvestrateegia parandusega käsitletakse perioodi 2015 kuni 2018.
4.
Viidi läbi eelnõu „Tamsalu valla põhimääruse
muutmine“ I lugemine. Tamsalu valla põhimäärus on
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tamiseks:
•
Piiri tn 2, elektriliini all kasvava ja seda ohustava ning aiaplaneerimist segava puu raiumiseks;
•
Nurme tn 7 asuval maaüksusel elamut ja kõrvalhooneid, elektri- ja sideliini ning naaberkinnistute
hooneid ohustavate ohtlike ja valgust varjavate puude
raiumiseks.
5.
Otsustati sõlmida notariaalne leping Uudeküla külas teelõigu Tamsalu vallale tasuta üleandmiseks.
6.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega viilhalli
püstitamiseks Vajangu külas.
7.
Otsustati anda Tamsalu valla korter üürilepingu alusel kasutamiseks Tamsalu Gümnaasiumi õpetajale.
8.
Nimetati esindaja perearsti konkursikomisjoni.
9.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu
valla 2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks
eraldatud vahenditest neljateistkümnele vähekindlustatud või puudega isikule.
10.
Nõustuti Tamsalu valla eestkostel lapse laevareisile lubamisega.
11.
Tunnistati Vajangu Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkurss luhtunuks.
12.
Vallavanem informeeris, et alates 01.09.2014.a
asub osalise tööajaga ametisse järelevalvespetsialisti
asendaja.
22.08.2014
1. Nõustuti kasutusloa väljastamisega külalistemaja
püstitamisel Lemmküla külas.
2. Kinnitati toimetulekutoetuse eraldamine augusti
kuus summas 14160,93 eurot.
27.08.2014
1.   Otsustati kinnitada Vajangu Põhikooli direktorina
ametisse alates 01.09.2014 kuni 15.07.2015 Urmas
Saarmann.
			

Elvi Astok
Vallasekretär

viimati üle vaadatud ja muudetud 2011.a.
5.
Otsustati, et Tamsalu Vallavolikogu ei esita
taotlust Riigikohtusse jäätmeseaduse muutmise vaidlustamiseks.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot järgmistel teemadel:
* Vajangu Põhikooli direktorina alustab 01. septembrist U. Saarmann;
*01.septembrist võetakse ametisse ajutiselt äraoleva
töötaja asendamiseks järelevalveinspektor;
* 12. septembril lõppeb Tamsalu perearsti nimekirjale
väljakuulutatud konkurss;
* 20. septembril toimub 29. jooks ümber Porkuni järve;
* 21. septembril toimub Loksa ja Vistla kalmistutel
Porkuni lahingu 75 aastapäeva tähistamine;
* 01. septembriks peaks valmima Tamsalu linnas Koidu- ja Kesk tänava ristmik.
			

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Tamsalu Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke
lumetõrjetööde teostaja leidmiseks 2014 - 2017.a
talveperioodidel
Tamsalu Vallavalitsus kuulutas välja riighanke Tamsalu valla teede ja tänavate talviste teehoiutööde (lumetõrje) teostaja leidmiseks perioodiks 01.oktoober
2014 – 30.aprill 2017.a.
Hange korraldatakse järgmistele piirkondadele:
•
1. piirkond „Tamsalu linn“ (Kesk, Koidu,
Tehnika, Ääsi, Sõpruse jne tänavad)
•
2. piirkond „Tamsalu linn“ (Paide mnt, Tööstuse, Rahu, Kandle jne tänavad)
•
3. piirkond „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu“
•
4. piirkond „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa“
•
5. piirkond „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe“
•
6. piirkond „Savalduma-Alupere-Naistevälja“
•
7. piirkond „Põdrangu-Araski-Kaeva“
•
8. piirkond „Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-

Aavere-Vajangu küla“
•
9. piirkond „Võhmuta-Järsi-Türje“
Pakkujal peab olemas olema talvise teehoiutööde lepingu täitmiseks vajalik tehnika. Pakkujal tuleb esitada
kinnitus tehnika olemasolu kohta või kirjalik kokkulepe vajaliku tehnika kasutusse võtmiseks (allhanked),
mida Pakkuja hakkab lepingu täitmisel kasutama.
Hange on avaldatud E-riigihangete keskkonnas https://
riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest. Hanke viitenumber
155185. Samuti on pakkumise dokumentidega võimalik tutvuda tööpäeviti Tamsalu Vallavalitsuses kabinet
307, Tehnika 1a, Tamsalu linn või soovi korral saada
dokumendid e-posti teel.
Pakkumised esitada Tamsalu Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 15.september 2014.a kell
10.00 aadressil Tehnika 1a, 46107 Tamsalu, Lääne-Virumaa.Info telefonil: 322 8446; 520 3992 või e-mail
lembit.saart@tamsalu.ee
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Kuidas „vabaneda“ prügist!
Tamsalu Vallavalitsusele on viimasel ajal laekunud mitmeid vihjeid, et kusagile metsa alla või tee äärde on tekkinud prügihunnik. Olen ka ise ringi liikudes
avastanud inimeste poolt tekitatud keskkonnareostust kas siis segaolmejäätmete, ehitusprahi või siis elektroonikaseadmete näol. Alles see oli kui koristasin tee äärsest metsast ära kaks elektripliiti, ühele olid kilekotiga praepannid
ka kaasa pandud.
Ei mõista inimeste sellist teguviisi, sest enamasti oleks prügi metsa alla viimise asemel selle legaalne äraandmine odavam ja ka riskivaba tegevus. Samuti
on keelatud panna jäätmeid maha olmeprügi- või pakendikonteinerit kõrvale.
Sellist tegevust harrastatakse eriti kortermajade juures, kui oma kasutu mööbel
või elektroonikaromu visatakse prügikonteineri juurde, teadmisega, et küll AS
Tamsalu Kalor koristab need sealt ära. See aga ei ole Tamsalu Kalori, vaid
inimese enda kohustus viia oma kasutusest välja langenud mööbliese jäätmejaama, mitte prügikasti taha.
Sagenenud, või õigemini on kujunenud kellelgi juba harjumuseks sokutada
oma prügi või ka pakend Paide mnt 16a (bensiinijaam) juures asuva pakendikonteineri kõrvale maha. Millest küll on tekkinud selline üleolev suhtumine
ümbritsevasse keskkonda ja kaaskodanike püüdlustesse oma elukeskkonda ja
ümbrust korras hoida?
On iseenesest mõistetav, et kui elumaja ikka kasutatakse kasvõi suvemajana
või seal elatakse alaliselt, siis tekivad ka jäätmed, mida tuleb vastavalt nõuetel käidelda. Kõige esmane ja iseenesest mõistetav hea tahte väljund puhtama
ümbritseva keskkonna saavutamiseks on jäätmekäitlusteenuse osutamise lepingu olemasolu, et oma majapidamises tekkinud olmejäätmed jäätmevedajale
üle anda.
Tamsalu Vallavalitsus on loonud oma valla elanikele mitmeid võimalusi kodumajapidamises tekkivate erinevat liiki jäätmete tasuta äraandmiseks.
Nii näiteks on päris suurt kasutust leidnud Tamsalus Raudtee tn 4 ehitatud
jäätmejaam, kuhu on võimalik ära anda liigiti kogutud ja sorteeritud erinevad
pakendid, paber ja kartong, ohtlikud jäätmed, ehitusklaas (aknaklaas), elektroonikaromud, suuremõõtmelised (mööbel) jäätmed, vanad autorehvid ja vanametalli jäätmed. Samuti on paigaldatud Tamsalu linna avalikku ruumi ja ka
küladesse erinevate pakendite kogumiseks pakendikonteinerid ning korrusmajade juurde veel ka paberi ja papi konteinerid.
Kaeva külas asuva reoveepuhasti territooriumile on vald rajanud komposteerimisväljaku, mille ühes otsas saab ära anda biolagunevaid aiajäätmeid (puulehed, kartulipealsed, õunad ja muud taimsed jäägid) ning teises väljaku otsas
saab ära anda puude/põõsaste oksi.
Lisaks Tamsalu vallas pakutavatele võimalustele saab erinevaid jäätmeid, kaasa arvatud ehitusprahti (eterniit jms) ning vanad riideesemed ja jalanõud, ära
anda Rakvere külje alla rajatud Lääne-Viru Jäätmekeskuses, mis on avatud
esmaspäevast-reedeni kell 9:00-17:30 ja laupäeval kell 10:00-15:00.
Paraku aga mõnede jaoks paistab, et ka neid loodud võimalusi jäätmete äraandmiseks on vähe või siis on jäätmete vastuvõtu kohad avatud ebasobivatel
nädalapäevadel/kellaaegadel ning õige koht prügi jaoks on ikka metsad, teeääred, mahajäetud hooned, karjäärid jne.
Siin on kõigile palve - sorteerige oma majapidamises tekkivad jäätmed ja
kasutage nende äraandmiseks, just nimelt ära andmiseks, sest raha ju selle
eest ei küsita, ikka legaalseid jäätmete äraandmise kohti ja ikka nende lahtioleku aegadel (lisainfo Tamsalu valla kodulehel: http://www.tamsalu.ee/
est/?part=html&id=110).
Esitan ka üleskutse – kui näete või teate kedagi, kes sokutab oma prügi selleks
mitte ettenähtud kohta ja reostab sellega keskkonda – andke sellest koheselt
teada Tamsalu Vallavalitsusele.
					

Lembit Saart
keskkonnaspetsialist

Keskkonnaohutuse kursused
Karaire TÜ tegutseb töökeskkonaalaste teenuste pakkujana Lääne-Virumaal alates 1997. aastast. Pakume
oma teenuseid tööandjatele sõltumata
nende tegevusalast ja ettevõtte suurusest.
Meie põhitegevuseks on töökeskkonnalase koolituse korraldamine.
Korraldame nii 24-tunniseid kursusi
kui ka erinevaid täiendõppeid ja ettevõttesiseseid koolitusi tööandjatele,
töökeskkonnaspetsialistidele, keskastmejuhtidele, töökeskkonna nõukogu liikmetele ja töökeskkonnavolinikele. Oleme töökeskkonnaalaste
koolituste korraldajana registreeritud
Sotsiaalministeeriumis ja meie koolituse läbinud saavad tunnistuse. Seni
on meie koolitustel osalenuid üle
3000.

Lisaks koolitustele pakume ohutusjuhendeid ning juhendamise ja väljaõppe registreerimise kaarte.
Järgmine 24-tunnine kursus on kavas
23.-25. septembrini Rakveres. Kursuse maksumus koos käibemaksuga on
126 eurot.
Täiendõppe korraldame 25. septembril ja selle maksumus koos käibemaksuga on 60 eurot.
Olen valmis vastama kerkida võivatele küsimustele ja tutvustama lähemalt
meie tegevust.
Meeldivat koostööd soovides
Katrin Reisberg			
Karaire TÜ koolitusjuht
527 1668
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Tamsalu valla korraldatavad õpilasliinid
2014 - 2015 õppeaastal
Liin nr 1
Tamsalu-Porkuni-Sauvälja-Loksa-Põdrangu-Tamsalu
					
Väike buss
peatused		
E,T,K,N,R
km
Tamsalu-Sauvälja
teerist			
7:00		
3,3
Võhmetu		
7:15		
4,9
Porkuni teerist		
7:23		
10,5
(Võhmetult)
Porkuni(Lindre)		
7:25		
13,4
Porkuni Kool		
7:27		
14,9
Porkuni (Vikk)		
7:29		
15,3
Loksa			
7:34		
18,4
Põdrangu		
7:40		
22,6
Kaeva			
7:44		
25,6
Tamsalu Gümnaasium
7:50		
27,6
Sääse LA		
7:56		
29,1
Liin nr 2
Tamsalu-Kadapiku–Assamalla–Porkuni–JärvajõeTamsalu 				
Suur buss
peatused		
Tamsalu
Kadapiku (Väädi talu)
Assamalla		
Kullenga		
Kullenga küla		
Käbikuivati		
Porkuni			
Piisupi			
Järvajõe			
Naistevälja		
Uudeküla		
Tamsalu Gümnaasium
Sääse LA		

E,T,K,N,R

km

7:05		
7:15		
7:18		
7:20		
7:22		
7:25		
7:28		
7:32		
7:38		
7:42		
7:45		
7:50		

6,8
15,8
17,3
19,4
20,7
22,3
24,7
26,3
29,9
32,9
34,2
35,5

Liin nr 3
Tamsalu-Järvajõe-Porkuni-Assamalla-KadapikuTamsalu
			
Suur buss
peatused		
Tamsalu Gümnaasium
Uudeküla
Naistevälja		
Järvajõe			
Piisupi			
Porkuni			
Käbikuivati		
Kullenga küla		
Kullenga		
Assamalla		
Kadapiku (Väädi talu)
Tamsalu			

E,T,K,N R
15:00
14.00
15:02
14.02
15:07
14.07
15:12
14.12
15:17
14.17
15:19
14.19
15:22
14.22
15:24
14.24
15:27
14.33
15:29
14.36
15:39
14.46
15:44
14.50

km
1,3
4,3
7,9
9,4
11,8
13,4
14,7
16,8
18,3
27,4
34,2

Liin nr 4
Tamsalu-Põdrangu-Naistevälja-Porkuni-AssamallaKadapiku-Tamsalu 			
Suur buss

peatused		
Tamsalu side		
Sääse LA		
Põdrangu		
Tamsalu Koidu tn
Uudeküla		
Naistevälja		
Järvajõe			
Piisupi			
Porkuni			
Porkuni Kool		
Käbikuivati		
Kullenga		
Assamalla		
Võhmetu		
Porkuni Kool		
Sääse			
Tamsalu			

E,T,K,N,R
16:20
16:25		
16:30		
16.45		
16:47		
16:52		
16:57		
17:00		
17:03		
17:08
17:10		
17:14		
17:16		
17:26		
17:37		
17:41		
17:45		

Liin nr 5
Tamsalu-Põdrangu-Loksa-Tamsalu
peatused		
E,T,K,N R
Tamsalu Gümnaasium		
15:00
Kaeva			
15:03
14.03
Põdrangu		
15:07
14.06
Loksa			
15:12
14.11
Porkuni(Vikk)		
15:17 14.16
Sauvälja			
15:20
14.19
Tamsalu 		
15:24
14.23
Liin nr 6
Tamsalu-Vajangu-Võhmuta-Tamsalu
Peatused		
Tamsalu 		
Vajangu			
Võhmuta teerist		
Jootme-Koeru tee		
(Kuivakaru m/ü)
Vajangu küla		
Vajangu			
Kerguta			
Herne			
Tamsalu Gümnaasium
Sääse LA		

km
1,3
6,0
10,4
11,7
14,7
18,3
19,9
22,3
23,9
27,3
28,8
32,6
39,8
41,7
43,2

Väike buss
km
14.00
2,1
4,7
9,0
10,7
12,4

Väike buss

E,T,K,N,R
7.05
7.25		
7.30		
7.33		

km

7.37		
7.39		
7.41		
7.44		
7.55		
7.58		

21,4
22,7
23,9
26,5
32,5
33,8

Liin nr 7
Tamsalu-Vajangu-Võhmuta-Tamsalu
peatused		
E,T,K,N R
Tamsalu Gümnaasium		
15:50
Herne			
16:01 14:11
Kerguta			
16:04 14:14
Vajangu			
16:06 14:16
Vajangu küla		
16:08 14:18
Jootme-Koeru tee		
16:12 14:22
(Kuivakaru m/ü)
Võhmuta teerist		
16:15 14:25
Tamsalu					

10,0
14,3
16,7

Väike buss
km
14:00
6,0
8,6
9,8
11,1
15,8
18,2
32,5

Täna 25 aastat tagasi - meenutusi Balti ketist
Balti kett moodustati Molotov-Ribbentropi pakti 50. aastapäeval 23. augustil 1989. aastal. Eesmaärgiks oli juhtida
maailma tähelepanu okupatsiooni jätkumisele Nõukogude
Liidu poolt. Demonstreeriti vabadustahet ja sooviti mõjutada Nõukogude Liitu.
Balti riikide pealinnu Tallinnat, Riiat ja Vilniust ühendava
katkematu 600 kilomeetrise pikkuse inimketi moodustasid
Eesti, Läti ja Leedu inimesed. Kokku ühendas oma käed
umbes 2 miljonit inimest, neist 400 tuhat eestimaalast, toetamaks Balti riikide iseseisvust.
Meil paljudel on oma Balti keti lugu, mälestused sellest
ajaloolisest päevast, mida nüüd 25 aastat hiljem on hea
meenutada. Neid jagavad teiega ketis osalenud Maie Telg
ja Sirje Major.
23. augustil 1989 sõitsime Tamsalust TERKO bussi ja
rahvaga Balti kettile. Bussis oli sõitjaid rohkem , kui istekohti ja nii olid osad inimesed kaasa võtnud taburetid, et
istuda bussis vabades vahekohtades.Osaleti perekondadega
– emad, isad, lapsed, meeleolu oli ülev, lauldi ja hõisati ja
oldi rõõsad.

Peale TERKO rahva osales ketis peaaegu kõigi ettevõtete
ja majandite inimesi Rakvere rajoonist.
Türilt saime info täpse paiknemise kohta ketis, see oli Lelle
– Käru vaheline teelõik. Ilm oli ilus, päike paistis, natuke
tuuline, inimesed olid rõõmsad ja kallistasid üksteist, tunnetati ühtekuuluvust.
Rahvast oli meie peatuskohas napilt ja nii püüdsime, et ketti auku sisse ei jääks. Rahvas kuulas raadiost Marju Lauristini, Edgar Savisaare ja teiste kõnesid Tallinnast Pika
Hermanni tornist.
Ja siis hakkas mööda ketti suust suhu liikuma hüüe – VABADUS, VABADUS, VABADUS! Mööda keti trassi lendas üle helikopter filmides seda pikka looklevat inimmerd.
Pärast ürituse lõppu sõitsime tigusammul Türi poole, tee oli
autodest umbes ja nii püüdsime Türil mööda kõrvaltänavaid
kiiremini edasi liikuda, kuid asjata, ees liikus õhtuämaruses
kuhu silm ulatus tuledemeri, pöörates kord paremale, kord
vasakule vilkuvate tuledega. Imeline vaatepilt!

SEPTEMBER 2014

PAIK koostab strateegiat
aastateks 2014-2020
MTÜ PAIK tegutseb Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade arendusorganisatsioonina ning piirkondliku LEADER tegevusgrupina. LEADER on Euroopa Liidu programm, mis on mõeldud just
maapiirkondade arendamiseks. Selle programmi abil püütakse leida
uusi võimalusi muutmaks maapiirkondades elavate inimeste igapäevaelu ning leida uudseid lahendusi, mis vastaksid maapiirkondade vajadustele. Tegevusgrupp koostab piirkonna arenguvajadusi arvestades
arengustrateegia ning selle elluviimiseks korraldab LEADER meetme
projektitoetuste vastuvõtmist PAIK piirkonnas.
Kokku on perioodi 2008-2014 PAIK piirkonnas rahastatud 225 projekti kogumaksumusega 3,5 miljonit eurot, millest moodustas LEADER
toetus 2,3 miljonit eurot. Tamsalu vallas on sellel perioodil rahastatud
52 projekti kogumaksumusega 991,4 tuhat eurot, millest LEADER
toetus oli 630,6 tuhat eurot.
MTÜ PAIK on arvestades piirkondlikku eripära ja arenguvajadusi
koostanud „Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia aastateks
2014-2020“. Kujundatud on kaks strateegilist temaatilist valdkonda,
milleks on kohalikul ressursil põhineva ettevõtluse arendamine ning
elukeskkonna arendamine, mis hõlmab enda alla kogukonna teenuste
arendamist ja kultuuri väärtustamist. Kolmanda strateegilise horisontaalse valdkonnana on kavandatud rahvusvahelise koostöö arendamine.
Strateegia koostamiseks on teostatud mitmeid uuringuid, analüüsitud
eelmise perioodi tulemusi ning läbi viidud erinevaid küsitlusi ja infopäevi, mille tulemusena on kavandatud viis meedet, mis toetavad
LEADER programmi põhiprintsiipe „uuenduslikkus“ ja „integreeritud koostöö“.
1.
Ettevõtluse arendamine
Meede 1.1 Tärkav Pandivere.
Meetme eesmärgiks on toetada alustavate ettevõtete arendamist, kes
on tegutsenud kuni 24 kuud ning on registreeritud Pandivere koostööpiirkonda, suurendada ettevõtlikkust ning aidata kaasa uudsete ideede
elluviimisele. Ettevõtlusalaste koolituste ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamisele suunatud konkursside, messide ja õppepäevade
läbiviimiseks võivad toetust taotleda piirkonna MTÜd ja kohalikud
omavalitsused.
Meede 1.2 Kasvav Pandivere.
Meetme eesmärgiks on tõsta ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustada ettevõtjate omavahelise sünergia tekkimist uudsete toodete
ja teenuste pakkumiseks. Taotlejateks oodatakse Pandivere koostööpiirkonnas vähemalt 12 kuud tegutsenud mikro– ja väikeettevõtted.
Ettevõtlusalaste koolituste ning ettevõtluse arendamisele suunatud
konkursside, messide ja õppepäevade läbiviimiseks võivad toetust
taotleda piirkonna MTÜd ja kohalikud omavalitsused.
2.
Elukeskkonna arendamine
Meede 2.1 Kodupaik Pandivere.
Meetme eesmärgiks on aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele ja
piirkonna atraktiivsuse kasvule, kus toetatavateks tegevusteks võivad
olla kogukonnateenuste ja huvitegevuste arendamine, tühjalt seisvate
hoonete kasutusele võtmine jms. Meetme sihtgrupiks on MTÜd, kohalikud omavalitsused ning kogukonnateenuste arendamisel ka mikro- ja väikeettevõtted.
Meede 2.2 Kultuuriküllane Pandivere.
Meetme eesmärgiks on väärtustada piirkonna kultuuri ja tugevdada
ühtset identiteeti. Toetatavateks tegevusteks on mitmesuguste festivalide ja muude temaatiliste ürituste ja koolituste korraldamine, rahvusliku käsitöö propageerimine, uuringute koostamine ning piirkonna
ühisturundamine. Meetme sihtgrupiks on MTÜd, kohalikud omavalitsused ning mikro- ja väikeettevõtted.
3.
Rahvusvahelise koostöö arendamine
Meede 3.1 Rahvusvaheline Pandivere.
Meetme eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö arendamine ning juba
toimivate koostöövõrgustike arendamine ja uute kontaktide loomine.
Uuringutega ja „Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia aastateks 2014-2020“ on võimalik tutvuda PAIK kodulehel www.pandivere.eu.
Ootame kõigi piirkonna elanike aktiivset osalemist strateegia väljatöötamisel!
Oma ettepanekuid ja soovitusi ning kommentaare strateegia koostamiseks saate meile edastada e-kirja teel aadressil paik@pandivere.eu
				

Elle Allik

Ühes järjekordselt sunnitud peatuskohas Türil, toodi meile bussi suur
korvitäis õunu ja uuriti kustkandist oleme.
Balti ketis osalemine oli tõeliselt võimas tunne, arvan, et kordumatu elamus.
Eesti taasiseseisvumiseni oli jäänud siis veel kaks aastat.
			

Meenutuse pani kirja Sirje Major
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Kultuurikalender, september

Mis peitub selles punases majas, raudtee ääres?

20.09.2014 kell 11.00

29. JOOKS ÜMBER PORKUNI JÄRVEDE

21.09.2014

PORKUNI LAHINGU 70. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
Loksa mälestuskivi juures
Vistla memoriaalil
Kõned, meenutused, sõdurisupp, relvanäitus.
Kontsert KAITSEVÄE ORKESTRILT
Dirigent Peeter Saan, solist Atlan Karp

kell 13.00
kell 14.00
			
			
			

ROHKEM INFOT TAMSALU KULTUURIMAJA FACEBOOKI LEHELT
või tel: 56470855, 3230968.

Teadeanne kõigile tantsuhuvilistele!
Tahaksid tantsida ja trenni teha, aga ei tea kus ja üksi ei viitsi? Siis see uudist on täpselt Sulle!
Septembrist algavad Tamsalu Kultuurimajas Siret Kristeli juhendamisel harrastajate tantsutrennid. Pole oluline, kas oled naine või mees, vana või noor või eelneva tantsukogemusega, peaasi
et Sulle meeldib tantsida!
Trennid toimuvad 1X nädalas reedesel päeval ning osalustasu on 2€ kord. Esimene tantsutrenn
toimub juba 5ndal septembril kell 18.00!
Kui oled huvitatud, siis palun kirjuta oma huvist: siret.kristel@gmail.com

Järsi, Võhmuta ja Türje külade päev
toimus 5. korda
Traditsiooniline külade päev toimus käesoleva
aasta 16. augustil juba 5. korda.
Alguse sai see traditsioon 2010. aastal Metsamõisa talust Järsi külas.
Külade päev on eelnevalt toimunud Võhmuta ja Järsi külas vastavalt siis Võhmuta mõisa
hoovil või Metsamõisa mõisapargis, kuhu on
rajatud ka Puhta vee teemapargi keskus.
Sellel aastal oli päevakorral küll Võhmuta
mõisa hoov toimumise kohaks, kuid Võhmuta mõisa Võiduvärava pooleliolevate rekonstrueerimise tööde tõttu otsustati korraldada külade päev siiski Metsamõisal mõisapargis, kus
asub ka Meelteaed, kus paikneb 6 eriilmelist
ja omadustega taimeaeda, mis on suunatud inimese 5 meele arendamisele ja on taastusraviks
sobilik erivajadustega inimestele.
Kauaoodatud 16. augusti keskpäevaks kogunes Metsamõisa mõisaparki, Meelteaeda, üle
70 inimese, kelledel seos Järsi, Võhmuta, või
Türje küladega.
Avatervituskõne pidas Riigikogu asespiiker,
Riigikogu liige, Pr Laine Randjärv, kelle õpetaja Kuno Areng, koorijuht, on sündinud Järsi
külas.
Samuti tervitasid kohalolnuid Järvamaa naaberkülade esindajad: Metsla küla esindaja Vello Kallandi Jüri-Mardi talust, kus asub ka JüriMardi talumuuseum, Karinu küla esindajad ja
Järva-Jaani aleviku esindaja
Piirkonna edusammud on jõudnud oma vallast
kaugemale. Nii oli tervitamas ja uudistamas
Laekvere valla Rohu küla esindajad eesotsas

			

Priit Adler

Kas kõik ikka teavad seda? Inimesed tulevad
ja lähevad, aga maja seisab ikka omal kohal
ja jälgib nende tegevust – ning seda juba
üle-eelmisest sajandist saadik. Nimelt ehitati
see maja kunagi ammu-ammu raudteerajamise ajal tööliste majaks. Just siis, kui leiti,
et meiegi linnast võiks raudtee läbi minna.
Niisiis elasid ja askeldasid selles majas inimesed, kes võimaldasid oma osavate kätega
meile tänase rongisõiduvõimaluse. See maja
oli siis uus, uhke ja omanäoline ning meie
linn siis palju väiksem, ning ka teistsugune.
Aastad läksid omasoodu, linn kasvas ja maja
vananes ning omanikud vahetusid. 2013.
aastal otsustas Mertigrupp OÜ, mille juhatusse kuuluvad Eve ja Sergo Salu, selle punase vana maja renoveerida ja samas säilitada
tema esialgse väljanägemise. Töö tegemiseks
kasutati nii oma kui ka lepingulisi töötajaid.
Maja seinad ja lagi puhastati ning need taastati kaunis sarnaselt esialgsele väljanägemisele.
Näidiste saalis on näha ka tükike päris algset
seina. Aknaraamid on oma töötajate tehtud ja
saavutatud on nende kaarjas joon. Ka ruumides olev mööbel on oma firma tehtud. Maja
pidulik avamine toimus 15. jaanuaril 2014.
Sisemised ruumid on kõik renoveeritud, järg-

misel aastal on kavas vahetada katus. Maja
välisfassaadi korrastatakse vähehaaval. Hoones on põrandaküte.
Mis siis ikkagi peitub selles majas praegu?
Mertigrupp OÜ tegeleb puhastus- ja töökaitsevahendite, hügieenitoodete, koristustarvikute ja tööriiete hulgimüügi ning üldehitusega.
Selles majas ongi osaühingu ladu ja näidistesaal; samuti ehituseks vajamineva materjali
ladu. Alates 2013. aasta septembrikuust rendib osaühing ruume ka Eesti Posti kandeosakonnale. Kõige väljapaistvam neist ruumidest
on näidiste saal, kus on kamin ja diivanid
ning hubane õhkkond. Mõtted liiguvad selles
suunas, et selles ruumis võiks hakata kunagi
korraldama Tamsalu inimestele klubiõhtuid.
Ruum sobiks selleks suurepäraselt.
Niisugune on see punane raudteeäärne maja
siis tänapäeval! Kui Sul on rohkem huvi puhastusvahendite vastu, siis võid võtta ühendust Mertigrupi telefonil 51 04 340. Kui aga
kunagi jõutakse klubiürituseni – siis oled oodatud Sinagi!
Mertigrupi perenaise Evega vestles
Lia Klaas

Pr Laine Paulusega Rohu külast.
Kohalolnutele oli taaskohtumine meeleolukas
ja taaskohtumiste rohke.
Meenutati ühiseid aegu ning vaadati endiseid
fotoalbumeid. Üheskoos vaadati ekraanilt ajaloofilme Järsi ja Võhmuta küladest.
Arutleti ka piirkonna ajaloo faktide üle, mis
ühele olid mällu sööbinud ühte moodi ja teistele jälle teisiti.
Üks fakt on kindlalt teada: Järsi külal täitub
käesoleval aastal esmamainimisest 761 aastat.
Foto: Priit Adler
Foto: Aavo Leemets

Mare Järv - 40 aastat treeneritööd
Tamsalu ujulas
Laine Randjärv külade päeva avamas
Järgmine Järsi, Võhmuta ja Türje külade
päev toimub 15. august aasta pärast. Algusajaks traditsiooniline kell 12, keskpäev.
Tänud kõigile kohalviibinutele ja sündmuse läbiviimise korraldajatele!
			
			
Priit Adler

TULEOHUTUSE NING PÄÄSTE TEEMALINE
KOOLITUS „Ääremaa üheskoos turvaliseks!“
30. augustil toimus Järsi küla Metsamõisa
tallu rajatud Puhta vee teemapargis Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valla lähikülade
päästeõppepäev. Taoline õppepäev oli sarjas
esimene, kus õpiti küttekoldeid hooldama ja
küttekoldeid otstarbekalt kütma.
Õpetajaks meister pottsepp-korstnapühkija
Agu Leemets Rakverest. Päästeõppe teoreetilise osa läbiviijaks oli Päästeameti ennetuse
spetsialist Milvi Kompus ja praktilise õppe läbiviijaks Väike-Maarja komando pealik Mati
Kõiv. Käsitletud teemad olid: kaldalt pääste,
viskeliin, erinevad päästevahendid; tulesimulaatoril tule kustutamise harjutused tuletekiga
ja tulekustutiga. 30. ja 31. augustil sai tasuta
külastada ka Järva-Jaani Tuletõrjemuuseumit.
Projekti elluviimist rahastasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
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Foto: Aavo Leemets

Lisaks teoreetilisele poolele tutvustati ka
korstnapühkimise praktilist külge

40 aastat tagasi, augustis 1974 tuli noor Pärnu
tüdruk Tamsallu tööle. Ta oli just lõpetanud
Tartu Pedagoogilise kooli Pärnu filiaali ja
peale kooli siia suunatud.
See ei olnud küll esimene kord, korra oli ta
juba Tamsalus olnud, 1973. aastal kuu aega
Tamsalu Keskkoolis maakooli praktikal, kehalise kasvatuse õpetajana.
Tegelikult oli see tulemine Lääne-Virumaale
tulek lähemale oma juurtele, sest esimesed
viis aastat oma elust elas Mare Pajustis.
Ujula avati 1973. aastal. Kohe alguses tulid
siia treeneriteks Tõnnused, kes olid Tamsalus
kuni 1975. aasta kevadeni. Mare treenis siis
päevasel ajal nende juhendamisel ja oli õhtuti
ujulas valveinstruktoriks.
Peale Tõnnuste lahkumist Tamsalust lõpetas
ka Mare võistlusspordiga tegelemise.
Selle 40 aasta jooksul on Mare peaaegu kogu
aeg olnud ainuke ujumistreener, ainult kahel
aastal (1976-1978) oli treeneriks ka Reet Linnas. 40 aasta jooksul on ujulal olnud 8 ülemust, kaasa arvatud ka tema ise (küll üsna
lühikest aega).
Mare meenutab, et ujulal on olnud ka raskeid
aegu. Need tulid koos noore Eesti Vabariigiga. Ujula oli mitmeid aastaid kevadeti ja sügiseti avatud ainult paar kuud, üldse kinni aga
1998. aastal.
Treeneri koht kaotati ära. Mare läks siis tööle
Tamsalu lasteaeda, liikumisõpetajaks. Paralleelselt tegi ta lepinguga treeneritööd edasi.
Tasapisi ajad paranesid ja treeneritöö koormus hakkas liiga suureks kasvama.
Uuesti loodi ka ujumistreeneri koht ja Mare
tuli täiskohaga ujulasse tagasi, olles lasteaias
ja ujulas töötanud paralleelselt üle 14 aasta.
Selle keerulise ajajärgu kohta ütleb Mare, et

„hea, et Tamsalus on olnud mõistvad vallajuhid, kes on leidnud võimaluse ka rasketel aegadel ujulat töös hoida. Vabariigis on küllalt
näiteid, kui peale ujula konserveerimist see
lihtsalt ära laguneda on lastud.”
Mare soovitab kõigil ujumisega tegeleda.
Ujumine on ala, mis hoiab tervise korras.
Tamsalus toimuvad juba kuus aastat ka täiskasvanute ujumiskursused, kus igaühel on
võimalik see kasulik ja eluks vajalik oskus
omandada.
Kunagi ei või teada, millal inimesel võib ujumisoskust vaja minna.
40 aastat pühendunult ja südamega oma tööd
teha, sellega ei saa mitte igaüks hakkama.
Palju õnne ja jõudu-jaksu edaspidiseks!
Foto: Aavo Leemets

		

Mare ja ujula on lahutamatud
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29. JOOKS ja käimine ÜMBER PORKUNI JÄRVEDE Plaanid ehitama hakata?
20. SEPTEMBRIL 2014.a
Start Porkuni vana kooli ees
Vanusegrupid, stardiaeg:

11.00 MINIJOOKS alla 7 aastased lapsed
T,P 300m
11.15 NOORED I 2004 ja hiljem
sündinud (1,3km)
11.15 Käimine – igas vanuses (6,2 km)
11.30 NOORED II 2003 - 2002 (1,3km)
11.45 NOORED III 2001 - 2000 (2,4km)
12.10 NOORED IV 1999 - 1996 (6,2km)
MEHED 1995 - 1975 (6,2km)
NAISED 1995 - 1980 (6,2km)
VETERANID I MEHED 1974 - 1965
(6,2km)
NAISED 1979 -1970 (6,2km)
VETERANID II MEHED 1964 ja varem
sündinud (6,2km)
NAISED 1969 ja varem sündinud (6,2km)
12.15 Noorte (I – III) autasustamine
12.45 Käimise auhindade loosimine

13.15 Jooksu autasustamine

Registreerimine jooksule ja
käimisele stardipaigas.
Stardimaks:

Minijooks tasuta
Noored - 1 eur
TK. veteranid - 4 eur
Käimine,kepikõnd - 1 eur, lastele tasuta
Igale lõpetajale pisiauhind.
Jooksul eraldi arvestus perekondadele
(3 liiget, nendest 1 lapsevanem).
Paemuuseum avatud. Sissepääs tasuta.

Buss Porkunisse:

Vajangu bussipeatusest kell 9.45
Tamsalu Ääsi bussipeatuses kell 10.00
Tagasi peale autasustamist

Asukoht: Porkuni lossihoov

Puhta vee teemapark on avastuse ja õppe ootel!
Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse 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. Teemapark paikneb PõltsamaaAdavere-Pandivere nitraaditundlikul alal, karstialal
paiknedes Lääne- ja ida- vesikondade lahkmel, kuid jäädes keskusega Ida-Eesti vesikonda. Puhta vee teemapargi kõrgus merepinnast on vahelikus 96-125m. Seal saab
ehedalt looduses näha järgmisi karstivorme: karstilehtreid, kurisuid, karstijärsakut ja ka karstijärve.
Järsi külas pole täna ühtegi elanikku. Järsi küla kohta
on säilinud kirjalik esmamainimine 1253. aastal kui Järvamaa praost andis 8 küla, sh Järsi Tallinna piiskopile
rendile.
Meil on vaikne! Tamsalu valla üldplaneeringuga on
määratletud esimese KOV- ina Eestis „vaikusealad“, mis
kattuvad rohevõrgustiku aladega.
Läbiviidavaid programme on kokku 26. õppeprogrammide kohta saab täpsemat teavet tema meie kodulehel
www.metsamoisa.ee – programmid. Oleme oma kodulehe kohandanud ka vaegnägijatele.
Lühiülevaade programmide sisust:
• Puhta vee teke ja vee-elustiku õpe
• Loodusvaatluste retk ja loodusretk puhkamise võimalusega 6 metsaonnis
• Praktiline loodussõbraliku metsa– ja põllumajandamise õpe
• Õpperadade külastust jalgrattal
• Metsamõisa looduse õpperaja külastamine
• Metsamõisa pargi ja metsapargi külastust
• Looduse jäädvustamise video- ja fotoõpe
• Keskkonnapäeva ning matkapäeva läbiviimine maastikul
• Taastuvenergia õpe koos praktilise
väljaõppega
• Avastusõpe looduses
• Kohtumineputukate ning meemeistritega
• Talvise metsaelu uudistamine
• Meeltekogemused

Meelteaed - inimene ja tema viis meelt

• Uuskasutuse õpe
• Georetk
• Linnutarkus
• Looduses hakkamasaamise oskus
• Looduse jäljendamise oskus
• Ajaloo läbimäng
• Taime- ja aiandusteraapia „Meelteaias“
Retke pikkus koos praktiliste näidetega looduses 2-8
tundi. Soovi korral ööbimine 6 metsaonnis/vaatlusmajas a`8-12 inimest. Metsamõisal on ka looduse õpperada
jalgsi läbimiseks pikkusega 3 km, sh metsapargis paiknev ratastoolirada pikkusega ligi 700m.
Järva-Jaani Gümnaasiumi ja Vajangu Põhikooliga arendasime välja koolide õpperajad (ruutkoodidega varustatud). Kummagi õpperaja pikkus on ligikaudu 20 km ning
sobilikud jalgrattaga läbimiseks.
Üheks ekspositsioonidest on ka Metsamõisa pargis paiknev „Meelteaed“. Aed on meie roheline süda – koht, kus
puhata ja meeldivalt aega veeta. “Meelteaiad“ kontseptsiooni lähtekohaks ongi võetud inimene ja tema viis
meelt: nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ja
maitsmine, sest meeltega tajub ja tõlgendab inimene
ruumi enda ümber. Värvid ja vormid, helid, lõhnad, ebatasased pinnad ja taime tekstuurid ning maitsed on kõik
osa esteetilisest aiakogemusest.
Kohalik elektrivõrk (tuul ja päike elektritootmiseks ning
akupark energia salvestamiseks) varustab elektriga Puhta vee teemapargi õppekeskust, õpperadade infopunkte,
puurkaeve, kolme metsaonni ja Meelteaeda. Täna saavad sealt energiat valve- ja looduskaamerad ning edaspidi rajatavad hooned. Elektrivõrgu väljaehitamiseks
paigaldati üle 3,5 kilomeetri maakaableid. Kuna Puhta
vee teemapargi elektrilahendus on suletud, saab tarbida
ainult seda energiat, mida kohapeal toodetakse. Lisaks
on paigaldatud 1,6 km valguskaableid territooriumi jälgimiseks ja andmeedastamiseks interneti eel .
Meile kaugus Tallinnast 100 km, Tartust 94 km, Rakverest 40 km, Paidest 40 km, Väike-Maarjast 20 km.
Paikneme Piibe maantee läheduses ja Rakvere-Pärnu
maantee ääres.
Lähimad raudtee jaamad on: Kiltsi raudtee jaam - 12
km, Tamsalu raudtee jaam - 15 km, Tapa raudtee jaam
24 km.
				
Priit Adler
		
MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt

Tuleohutusnõuetega arvestasid?
Suvi ja varasügis on ehitamiseks ja renoveerimiseks hea aeg, kuid enne
kui ehitama hakkad, mõtle hoolikalt läbi oma kavatsused, kooskõlasta
need kohaliku omavalitsusega ja saa vajalikud load. Siis võib kindel
olla, et ehitamine ja hilisem hoone kasutamine sujub probleemideta!
Peale ideede ja plaanide selginemist on kõige mõistlikum seada sammud
kohaliku omavalitsusse, kus seatakse soovitud ehitisele konkreetsed tingimused (näiteks vajalike kooskõlastuste nõue, detailplaneeringu tingimused
aga ka arhitektuurilised tingimused). Järgmiseks sammuks oleks projekti
koostamine ja seejärel ehitamiseks vajaliku loa saamine. Ehitusloa andmise otsustab kohalik omavalitsus, kes kaasab menetlusse vajalikud ametiasutused. Üheks selliseks on Päästeameti insenertehnilise büroo, mille
inspektorid kontrollivad projektis ja hiljem ka ehitises tuleohutusnõuetele
vastavust. Siinkohal tuleb rõhutada, et riiklikku järelevalvet tegev inspektor ei koosta projekti tuleohutusosa, vaid kontrollib, kas projektis pakutud
lahendused vastavad tuleohutusnõuetele. Kui projektis on puudusi, siis
Päästeamet ei anna sellele heakskiitu ja saadab taotlejale kirjaliku põhjendustega vastuse.
Ekslikult arvatakse, et projekti koostavad mitmed institutsioonid, seal hulgas Päästeamet, kes siis peaks kirjutama projekti kõik vajalikud tingimused vastavalt õigusaktidele. Selleks on projekteerijad, kes peavad tundma
kõiki ehitamist puudutavaid õigusakte ja arvestama projekteerimisel kõikide kehtivate sätetega. Kui projekteerijad ei ole kõigi tuleohutusnõuetega
kursis, on neil alati võimalik kaasata tuleohutusspetsialiste erasektorist.
Mõistagi on ka olukordi, kus projekteerijad ja päästeametnikud istuvad
ühe laua taha ja otsivad koos parimaid lahendusi, näiteks keerukad muinsuskaitse all olevad ehitised või tööstushooned, mille tehnoloogiat varem
Eestis kasutatud ei ole.
Eramutele kehtivaid nõudeid on vähem kui näiteks tööstushoonetele või
majutushoonetele. Kuid kõik nõuded, mis on kehtestatud, kuuluvad täimisele ja nende eesmärk on tulekahjude vähendamine ja riskide leevendamine. Näiteks kütteseadmete ehitamisel on nõue, et see peab paiknema
seina, lae ning põlevmaterjalide ja -ainete suhtes kaugusel, mis välistab
materjalide süttimise soojuskiirguse või kuuma õhu liikumise tõttu. Suitsu
juhtimiseks ei tohi kasutada ventilatsioonilõõri. Seevastu majutushoonetele on äärmiselt oluline hästi planeeritud evakuatsiooniteed ja tuletõkkesektsioonide olemasolu.
Kui rääkida enam levinud eksimustest või probleemkohtadest, siis eramute puhul võiks see olla tuleohutuskuja. See on vahemaa kahe hoone vahel,
mis peab olema vähemalt 8 meetrit ja selline vahe peab olema kõikidel ehitatavatel hoonetel, kaasa arvatud naabri omadega. Siin peitubki mure koht,
kuna kinnistud on tihti väikesed ja iga naaber on planeerinud oma hoovi
vaid oma huve arvestades, siis nö viimane võib kõrvalhoonest seetõttu „suu
puhtaks pühkida“ või tuleb tal täiendavalt rajada näiteks tuletõkkemüür.
Suurte objektide nagu kaubanduskeskuste, hotellide või tööstushoonete
põhimureks on kallid lahendused tuletõkkesektsioonidele ja evakuatsiooniteedele ja vahel proovitakse nende pealt kokku hoida. „Poolikud lahendused lähevad lõppuks ikkagi omanikule kallimaks, kui kohe veidi rohkem
raha välja käias, siis saab kindel olla hoone ohutuses ja õnnetuse korral on
kahjud märksa väiksemad,“ selgitab Päästeameti Ida päästekeskuse juhi
asetäitja tuleohutuse alal Marti Siim. Lisaks on oluline, et ehitus- ja paigaldustöid teeks vastava ettevalmistusega inimesed. Ei ole mõistlik maksta
näiteks saunakerise eest sadu eurosid ja siis see pottsepa kutsetunnistuseta
isikul paigaldada lasta.
Virumaal on toimunud mitmeid õnnetusi, kus on võrdluseks tuua tuleohutusnõuetele vastava ja mitte vastava hoone tulekahjudest ja vahe on märgatav. Lisaks on ju ka kindlustusel kindlad tingimused hüvitiste väljamaksmiseks ja need eeldavad tuleohutusnõuete täitmist!
Mis puudutab üldkasutatavaid hooneid kohti, siis viimastel aastatel on Virumaal olukord märkimisväärselt paranenud. On küll koole või lasteaedu,
millel on puudusi, kuid kohalikud omavalitused on nende kõrvaldamise
oma prioriteediks seadnud. Samuti on lood kaubanduskeskustega, ka neis
on olukord paranenud ja evakuatsioon on neile kõige olulisemaks märksõnaks.
Ohutult ja teadlikult ehitatud hooned on vastupidavamad ja turvalisemad.
Päästeameti eesmärk on luua igaühe kaasabil selline elukeskkond, kus õnnetusi juhtuks vähem ja juhtunud õnnetuste tagajärjed oleksid väiksemad.
Üks viis on muuta ohutumaks meid ümbritsevaid hooneid ja teiseks tõsta
inimeste teadlikust valitsevatest ohtudest ja kuidas neid ära hoida.
					
Lili Lillepea
			
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
			

Puhta vee teemapargi õppekeskust

Fotod: Aavo Leemets
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TAMSALU AJALEHT

Kergejõustik, Tamsalu valla kõigi
aegade edetabel: naised
Aeg		
MK*
Naised, 100 m jooks
11,96		
1.
12,8		
23.
12,9		
44.
13,1			
13,3			
13,4			
13,4			
13,4			
13,5			
13,5			

nimi			

12,2			
12,78			

Milde Matikainen-Kade
Annely Ojastu		

Tartu Kalev			
Porkuni/Tallinn			

1969
1982

Naised, 200 m jooks
24,86		
1.
27,8			
27,8			
28,2			
28,44			
28,82			
28,7			
28,8			
28,8			
28,8			

Marianna Voronina
Milde Matikainen
Evelyn Steinberg		
Tiiu Jaansalu		
Kairi Kadarpik		
Kerli Relli		
Eha Tiido		
Anne Võip		
Kaili Sirge		
Tiiu Heinsoo		

Tamsalu Gümnaasium/ESG
Porkuni				
Tamsalu KK			
Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium 		
Tamsalu KK			
Tamsalu KK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium/ESG

2000
1960
1985
1987
2008
2006
1972
1985
1997
1998

25,0			
26,6			

Milde Matikainen-Kade
Kairit Olenko		

Tartu Kalev			
Porkuni/Haapsalu			

1969
2008

Naised, 400 m jooks
56,3		
1.
58,8		
7.
60,08		
8.
62,06		
35.
64,2			
64,2			
64,8			
65,35			
66,2			
67,0			

Marianna Voronina
Milde Matikainen
Tiiu Jaansalu		
Ekaterina Timoškova
Ellen Rajadi		
Kaja Raigna		
Reet Laumets		
Kairi Kadarpik		
Aili Popova		
Jana Komp		

Tamsalu Gümnaasium/ESG
Porkuni				
Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu				
Tamsalu TERKO			
Tamsalu EPT			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu EPT			
Tamsalu vald			

2000
1959
1986
2007
1959
1989
1985
2007
1982
2001

55,5			

Milde Matikainen-Kade

Tartu Kalev			

1971

Naised, 800 m jooks
2.17,0		
6.
2.20,8		
10.
2.24,7		
28.
2.26,2		
36.
2.26,7		
37.
2.27,4		
41.
2.27,6		
43.
2.28,86			
2.29,0			
2.29,19			

Tiiu Jaansalu		
Milde Matikainen
Aili Popova		
Ellen Ruben		
Reet Laumets		
Evelyn Steinberg		
Külli Hallik		
Ekaterina Timoškova
Krista Lepik		
Kaili Sirge		

Porkuni EIK			
Porkuni				
Tamsalu EPT			
Tamsalu sidejaoskond		
Tamsalu EPT			
Tamsalu KK			
Tamsalu EPT			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu KK			
Tamsalu Gümnaasium		

1984
1962
1981
1981
1985
1986
1980
2008
1982
2001

2.06,1			

Milde Matikainen-Kade

Tartu Kalev			

1969

Naised, 1500 m jooks
4.50,6		
7.
4.55,4		
13.
5.01,6		
19.
5.03,2		
21.
5.06,0		
26.
5.09,5		
34.
5.11,53		
41.
5.12,6		
46.
5.12,7		
47.
5.13,2		
48.

Tiiu Jaansalu		
Aili Popova		
Reet Laumets		
Helmi Mihailova		
Krista Lepik		
Evelyn Steinberg		
Kaili Sirge		
Kaili Roonet		
Marina Soe		
Riju Johanson		

Porkuni EIK			
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Tamsalu KK			
Tamsalu KK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu KK			
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			

1984
1983
1985
1978
1982
1987
2001
1989
1985
1985

4.21,0			

Milde Matikainen-Kade

Tartu Kalev			

1972

Naised, 3000 m jooks
10.28,8		
5.
10.34,8		
7.
10.55,3		
10.
10.57,96		
12.
10.59,0		
13.
11.12,6		
18.
11.26,2		
24.
11.38,2		
29.
11.51,4		
32.
11.57,8		
35.

Aili Popova		
Riju Johanson		
Krista Lepik		
Kaili Sirge		
Helmi Mihailova		
Reet Laumets		
Ellen Ruben		
Anne Roos 		
Pille Illak		
Raili Neeme		

Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Tamsalu KK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Tamsalu sidejaoskond		
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Põdrangu sovhoos 		

1983
1985
1982
2001
1978
1986
1980
1986
1983
1985

10.08,0			

Milde Matikainen-Kade

Tartu Kalev			

1972

Marianna Voronina
Milde Matikainen
Annely Ojastu		
Anne Võip		
Tiina Väär		
Anu Grantseva
Tiiu Jaansalu		
Tiiu Heinsoo		
Kaja Raigna		
Kai Põldoja		

asutus/spordiklubi
Tamsalu Gümnaasium/ESG
Porkuni				
Porkuni EIK			
Tamsalu KK			
Tamsalu KK			
Porkuni EIK			
Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium/ESG
Tamsalu TERKO			
Tamsalu Gümnaasium/AO SK

aasta
2000
1960
1978
1985
1966
1982
1985
1998
1987
2004

		

Aeg		
MK* nimi			
Naised, 100 m tõkkejooks
16,43		
21.
Tiiu Heinsoo		
17,1		
32.
Olga Rebo		
17,85			
Kerli Relli		
17,7			
Eha Tiido		
18,4			
Kaja Raigna		
19,0			
Merike Mändsoo		
19,8			
Evelyn Steinberg		
Kristiina Paist		
19,9			
14,39			
Kairit Olenko		
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asutus/spordiklubi

aasta

Tamsalu Gümnaasium/ESG
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu KK			
Tamsalu TERKO			
Porkuni EIK			
Tamsalu KK			
Tamsalu KK			
Porkuni EIK/Läänemaa		

1998
2003
2008
1973
1986
1979
1986
1991
2008

Naised, kaugushüpe
5.39		
21.
5.36		
23.
5.22		
38.
4.94			
4.93			
4.83			
4.81			
4.79			
4.79			
4.78			
5.61			

Annely Ojastu		
Maret Kindel		
Merike Mändsoo		
Kerli Relli		
Sirly Tiik		
Liis Vettik		
Marianna Voronina
Pille Ploom		
Maire Kivisto		
Kaja Raigna		
Kairit Olenko		

Porkuni EIK			
Tamsalu KK/TSIK		
Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu vald			

1979
1970
1977
2005
2007

Tamsalu Gümnaasium/ESG
Porkuni EIK			
Tamsalu KK			
Tamsalu TERKO			
Porkuni/Läänemaa 		

1998
1980
1980
1985
2008

Naised, kõrgushüpe
1.68		
6.
1.62		
15.
1.60		
22.
1.50			
1.50			
1.50			
1.49			
1.45			
1.45			
1.45			
1.74			
1.65			

Annely Ojastu		
Kerli Relli		
Pille Ploom		
Maret Kindel		
Annika Mäeorg		
Diana Gunjakova		
Kertu Leimann		
Velve Vardja		
Nadežda Veglinskaja
Diana Aps		
Annely Ojastu		
Kairit Olenko		

Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium		
Porkuni EIK			
Tamsalu KK/TSIK		
Porkuni EIK			
Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu KK			
Tamsalu KK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tallinna Kalev			
Porkuni/Läänemaa 		

1979
2006
1981
1971
1993
1993
2014
1983
1986
1996
1989
2008

Naised, kuulitõuge
11.97		
7.
11.54		
10.
10.90 		
36.
10.35			
10.12			
10.08			
10.07			
9.53			
9.51			
9.47			
11.41		
14.
12.88			
11.17			

Ingrid Kõllo		
Sirly Tiik		
Helga Vasemägi		
Velve Vardja		
Triin Lait		
Maire Tammik		
Anne Hallik		
Anne-Mari Öpik		
Cätlin Okas		
Kaili Sirge		
Anne Veemaa-Hallik
Kairit Olenko		
Jelena Strelkovskaja

Porkuni EIK			
Tamsalu vald			
Tamsalu EPT			
Tamsalu KK			
Tamsalu Gümnaasium/Audentes
Põdrangu sovhoos		
Tamsalu EPT			
Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium		
Rakke KK			
Porkuni EIK/Audentes		
Porkuni EIK/Kurtide SL		

1979
2012
1976
1985
2009
1998
1983
1991
2013
2002
1963
2011
2007

Naised, kettaheide
38.63		
5.
33.57		
26.
32.40		
38.
32.33		
39.
32.24		
40.
30.84			
28.05			
27.33			
26.80			
26.50			

Sirly Tiik		
Anne Veemaa		
Cätlin Okas		
Tiiu Heinsoo		
Triin Lait		
Helga Vasemägi		
Olga Rebo		
Ketter Kõre		
Maire Tammik		
Kerli Relli		

Tamsalu vald			
Tamsalu EPT			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium/ESG
Tamsalu Gümnaasium/Audentes
Tamsalu EPT			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium		
Põdrangu sovhoos		
Tamsalu Gümnaasium		

2011
1965
2012
1999
2009
1977
2013
2014
1985
2008

Naised, odavise (vana mudel)
40.58		
9.
Tiiu Heinsoo		
37.54		
20.
Pille Lehemets		
35.40		
36.
Annika Mäeorg		
34.73		
38.
Anne Hallik		
34.28		
42.
Velve Vardja		
32.66			
Anne-Mari Öpik		
31.23			
Katrin Uudeküll		
30.64			
Maire Tammik		
30.26			
Maret Kindel		
30.13			
Marje Variko		

Tamsalu ümnaasium/ESG		
Tamsalu KK			
Porkuni EIK			
Tamsalu EPT			
Tamsalu KK			
Porkuni EIK			
Tamsalu Gümnaasium		
Põdrangu sovhoos		
Tamsalu KK/TSIK		
Porkuni EIK			

1998
1986
1994
1973
1985
1991
1998
1984
1969
1984

Naised, odavise (uus mudel)
48.00		
1.
Triin Lait		
39.77		
6.
Sirly Tiik		
35.36		
17.
Ketter Kõre		
32.90		
21.
Olga Rebo		
31.25		
24.
Kelli Vällmann		
31.03		
26.
Riive Tamm		
30.91		
27.
Cätlin Okas		
29.95			
Eike Vardja		
28.44			
Katrin Uudeküll		
28.33			
Mairi Luik		
45.85			
Kairit Olenko		

Tamsalu Gümnaasium/Audentes
Tamsalu vald			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu EBE			
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu vald			
Tamsalu vald			
Tamsalu vald			
Porkuni EIK/Audentes		

2011
2001
2014
2002
2002
2008
2012
2008
2010
2006
2008

MK* - koht maakonna edetabelis
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Kergejõustik, Tamsalu valla kõigi aegade edetabel
Aeg		
MK* nimi			
asutus/spordiklubi
Naised, 7-võistlus
3432		
26.
Olga Rebo		
Tamsalu Gümnaasium
3395		
27.
Velve Vardja		
Tamsalu KK		
3217		
34.
Evelin Steinberg		
Tamsalu KK		
3124		
39.
Krista Urbel		
Porkuni EIK		
2816			
Kristiina Paist 		
Tamsalu KK		
2686			
Tiina Vällmann		
Tamsalu KK		
2569			
Anne-Mari Öpik		
Porkuni EIK		
5062			
Kairit Olenko		
Porkuni EIK/Audentes
		
14,70 - 1.64 - 12.17 - 26,66 - 5.77 - 45.85 - 2.53,77
Naised, maratonijooks
3:19.02		
2.
3:47.49		
7.
4:03.59		
10.
4:31.58		
14.

Riju Johanson		
Evelyn Himma		
Ragne Larin		
Kadri Limberg		

Naised, 400 m tõkkejooks
72,4		
23.
Kaja Raigna		
73,76		
30.
Olga Rebo 		

aasta
2003
1985
1988
1982
1990
1984
1991
2008

Tamsalu EPT		
Porkuni Kool 		
Tamsalu vald		
Tamsalu AO SK 		

1985
2012
2010
2010

Tamsalu TERKO		
Tamsalu Gümnaasium

1985
2003

MK* - koht maakonna edetabelis

Lisa Tamsalu valla kõigi aegade edetabelile
Edetabeli kokkupanekul olid suureks abiks
tuntud spordimehe Ülo Püssi isikliku arhiivi
materjalid, mille hulgas olid ka väljalõiked
kunagise Väike-Maarja rajooni ajalehtedes
avaldatud kergejõustiku edetabelitest.
Tamsalu kuulus sel ajal Väike-Maarja rajooni
koosseisu. Seetõttu said kindla koha edetabelites kunagise Tamsalu EPT võrkpallimeeskonna liikmed Kalju Kask kuulitõukes (11.69),
Endel Kask (34.47) ja Arvi Tammeleht kettaheites (33.45). Sellest perioodist saavutatud
tulemustega keskmaajooksus pääses paremate
hulka ka Rein Harro.
Kuulitõukes leiame edetabelitest ka Arnold
Kalviku nime, kes pärast raskeid Siberi aastaid oli juba noorpõlves tugev spordimees.
Tänasel päeval tunneme teda kui vabariigi veteranide rekordiomanikku kuulitõukes ja tõstmises. Ülo Püss näitas noorpõlves tulemusi,
mis 800 m jooksus ja kolmikhüppes mahuvad

20 parema hulka.
Ka nooremad spordimehed näitavad häid tulemusi. Käesoleval aastal on oma tulemusi parandanud Margo Kivila 110 m tõkkejooksus
(17,69) ja teivashüppes (3.90), Eiko Laine 110
m tõkkejooksus (16,50) ja kettaheites (39.95).
Esmakordselt pääses 20 parema hulka Ketter
Kõre odaviskes (35.56).
Pärast kogu edetabeli ilmumist Tamsalu valla
lehes ning 2014. aasta tulemuste lisamist on
edetabel (20 paremat tulemust) kättesaadav
internetis.Edetabeli põhjal on mitteametlikus
arvestuses suurtest koolidest Tamsalu Gümnaasium, väikestest koolidest Porkuni EIK,
ettevõtetest Tamsalu EPT, majanditest Põdrangu sovhoos ning spordiklubidest Tamsalu
LOS TOROS.
Palju tänu kõigile, kes edetabeli koostamisel kaasa aitasid!
			
Rein Tops

Tudu triatlon
26. Tudu triatlonil võidutses Tamor Bakhoff.
Edukad olid ka Tamsalu „raudse kolmiku” veteranid.
Võitjast rohkem kui poole vanem Ago Veilberg suutis küll viimase jooksuetapiga vahet
võitjaga vähendada, kui sellest eelmise aasta
võidu kordamiseks ei piisanud.
Kolmandana lõpetas varasemate aastate paljukordne võitja Meelis Veilberg. Tamsalu SK
LOS TOROSe meestest oli 16. kohaga parim

korvpallimeeskonna üks parimaid tagamängijaid Alo Põldmaa. Assar Tops lõpetas 19.
kohaga ja Ulvar Pavlov seekord 31. kohaga.
Võistluse lõpetas 57 sportlast.
Ekstreemvõistluste hulka kuuluval Tudu triatlonil tuleb ujuda 800 meetrit, joosta 1,5 km
laugastega rabas, läbida jalgrattal kruusateel
ja asfaldil 17 km ning lõpus joosta veel maanteel 5 km.			
			
Rein Tops

Kergejõustik
Kilingi-Nõmmel Eesti spordiveteranide Assotsiatsiooni 47. suvemängudel võitis kuldmedali Ago Veilberg 3000 m jooksus ja hõbemedali
Evelyn Himma kaugushüppes.

Vigastuse tõttu ei saanud kaasa teha meie parim naiskergejõustiklane Sirly Tiik.
Lääne-Virumaa spordiveteranid tõid koju II
grupi üldvõitja karika.

Rakvere 4. ööjooksul esinesid edukalt Tamsalu
valla sportlased. Naiste N-55 vanuseklassis
saavutas poolmaratonis esikoha Aili Siht ajaga 1:44.20. Samal distantsil meestele kuulus
esikoht M-50 vanuseklassis Ago Veilbergile
ajaga 1:17.27.
Samal distantsil saavutas meesjuunioride vanuseklassis Kauri Piiskoppel 3. koha ajaga
1:24.40 ning Evelyn Himma oma vanuseklassis 11. koha ajaga 1:41.56.

Distantsi lõpetas 1478 jooksjat.
10 km distantsil oli M-50 vanuseklassi kiireim
Meelis Veilberg ja noormeeste arvestuses oli
Martin Himma neljas.
Saja parema hulka pääsesid veel Tõnu Kuhi,
Reigo Kaljuvee ja Kauri Suur.
Tegemist on esialgsete tulemustega, lõplik
protokoll avaldatakse nädal pärast jooksu.
			

Rein Tops

Ostame ja rendime põllumaad Tamsalu vallas. Tel: 53060119, 56187373

Strangko Grupp AS võtab tööle farmiseadmete
mehaanik- elektriku.
e-post: strangko@strangko.ee Info telef: 5047478
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Võtke kaaslane ühes ja tulge Tartusse
seenioride päevale „Kuldne Sügis!
Apotheka koos paljude heade koostööpartneritega kutsub Teid laupäeval, 20. septembril
kell 10 Tartusse seenioride päevale „Kuldne
sügis“.
Esimest korda Mart Reiniku Koolis (Tartu,
Riia tn 25) toimuv huvitavaid toimetusi täis
päev on mõeldud kõigile, kes soovivad kuulata põnevaid loenguid ja mõtteid, talletada
nõuandeid, tutvuda just selleks päevaks mõeldud pakkumistega ning osa võtta mitme töötoa
tegemistest.
„Ootame üritusele aktiivseid ja rõõmsameelseid inimesi, kes on uudishimulikud, soovivad ammutada uusi teadmisi ning viia koju nii
häid ideid kui tunde, et päev läks korda,“ sõnas
Apotheka juht Marika Pensa.
Pärast Tartu linnapea Urmas Klaasi tervituskõnet räägivad päeva esimeses paneelis tervise hoidmisest ja toitumisest doktor Kai Saks,
proviisor Kristiina Sepp ning meditsiinilise
biokeemia professor Mihkel Zilmer. „Kuldse
sügise“ teises osas võtavad sõna psühholoog
Jörgen Matsi, kes annab soovitusi, kuidas
vaimu sügisel ärksana hoida ja füsioterapeut
Kristi Tiimann, kes nõustab, kuidas lihtsalt ja
soodsalt liikuda ja oma tervise eest hoolitseda.

Meelelahutuslikuma poole pealt räägib oma
tegemistest näitleja Anne Veesaar, nõu annavad Tartu Kaubamaja moenõustajad ning Juhani Puukooli aiandusspetsialistid. Mõistagi
on oodata ka üllatusi, näiteks lõpetab päeva
meeleoluka muusikaga armastatud laulja.
Kogu päeva ootavad külalisi suurest saalis väljas ka infoletid, müügikioskid ja spetsiaalselt
selleks päevaks välja nuputatud tegevused. Et
päev on pikk, aitab kõhtu täitsa Felix. Väheoluline pole seegi, et kogu päev on külalistele
tasuta.
„Tartu ja lähemate valdade elanikud saavad
kindlasti ka omaette sõidu ette võtta, kuid
kaugemalt tulejatel soovitan seltskond kokku
koguda ja üheskoos rõõmsalt kohale tulla,“
rääkis Pensa. „Päevakava on tõepoolest tihe ja
huvitav, samuti leiab tegevust peasaalist väljas. Olen kindel, et pärast on kõigile küllaga
muljeid, mida koduteel jagada,“ lisas ta.
Nii et võtke seltskond kaasa ja tulge veetke
Tartu linnas üks mõnus päev, mis annab ka
küllaga teadmisi, mida eelolevasse sügisesse
kaasa võtta.
				
			
Kristi Kirsberg
Seenioride päeva „Kuldne Sügis“ korraldaja

TIMTAR GRUPP OÜ
PAKUME EHITUSTEENUSENA:
ELU-JA MITTEELUHOONETE EHITAMIST (VUNDAMENDID, FASSAADID, KATUSED, TEHNOSÜSTEEMID, KINNISTUSISESED VEE-JA KANALISATSIOONISÜSTEEMID, VIIMISTLUS)
HOONETE -, KINNISTUTE- JA RAJATISTE HOOLDUST JA REMONTI
ALUMIINIUMI-JA RAUA KEEVITUSTÖID
EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVET, PROJEKTEERIMIST, DETAILPLANEERIMIST
ÜLESMÕÕDISTUSPROJEKTIDE JA JOONISTE KOOSTAMIST
EHITUS-JA PROJEKTEERIMISHANGETE LÄBI VIIMIST PARIMA TEENUSEPAKKUJA LEIDMISEKS
JURIIDILIST KONSULTATSIOONI JA EHITUSVAIDLUSTE LAHENDUSI ENNE EHITUST, EHITUSE AJAL NING GARANTIIPERIOODIL
LISATEENUSTENA PAKUME:
RAAMATUPIDAMIST, ÄRIPLAANIDE KOOSTAMIST, KINNISVARA OSTUEELSET
ÜLEVAATUST
MÜÜME:
KIVEX FASSAADI-JA SOKLIPLAATE, KRUVE, LINTE JA LIISTE
EHITUSMATERJALI HULGI HINNAGA
RENDIME:
SÕIDUAUTO B-KATEGOORIA JÄRELHAAGIST TENDIGA (kaubaruumi laius 1,5m,
pikkus 3,5m ja kõrgus 1,8m)
OTSIME:
ERINEVA VALDKONNA EHITUSTÖÖLISI
OSALISE TÖÖAJAGA B-PÄDEVUSKLASSI OMAVAT ELEKTRIKUT
OSALISE TÖÖAJAGA ARHITEKTI JA INSENERI
JURIIDILISI ISIKUID KOOSTÖÖPARTNERITEKS ERINEVATE EHITUS- JA PROJEKTEERIMISTÖÖDE TEOSTAMISEL

Asume Tamsalus
Kontakt: tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
septembrikuus
Salme Virks			
Ermina Dikovitš		
Tiiu Jesse			
Maria Saar			
Valve Elmest		
Margarita Kirsip		
Leontine Ränk		
Helju Ainsar			
Ellen Puhasmägi		
Niina Hoolma		
Lembi Kivimäe		
Lembit Kasekamp		
Vilma Grauen		
Niina Keiv			
Anna Miil			
Niina Vainjärv		
Tatiana Medzhidova
Helvi Tali			
Heljo Palm			
Mihkel Õun			
Valve Lauringson		
Alexey Kornienko		
Endla Toomet		
Esta Tammar		
Veldur Kivioja		
Tamara Oinus		
Helle-Liis Kreisling
Hiile Hiie			
Maria Kratško		
Helja-Aete Liinve		
Lehti Uudmäe		
Galina Litvinovitš		
Maie Palmits		
Sergei Patoka		
Vello Muruvee		
Juri Potjossov		
Endel Burk			
Otto Müürel			

92
90
89
89
89
88
88
88
87
86
86
85
85
85
85
84
84
83
83
82
82
81
81
80
80
75
75
75
75
75
65
65
60
60
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
Raudtee 5, Tamsalus avatud

MARIKA ILUTUBA!

Pakun:
*klassikalist maniküüri,
pediküüri;
*geelküüsi, geellakkimist,
striplaci;
*silmade ja kulmude värvimist,
korrigeerimist;
*depilatsiooni ja palju muud!
TULE UUDISTAMA OMA
SILMAGA!
Marika: 56 152 763
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Vastsündinud vallakodanikud
ROBIN RÄMSON			

20.08.2014

Õnnitleme vanemaid!

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 12.30–13.30

III kvartalis
2., 16. ja 30. septembril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

III kvartalis
12. septembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte 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.

11.-12. augusti paiku kaotatud Porkuni järve
või Äntu Sinijärve ujumiskohtade juures
2 kuldsõrmust. Üks kullast klotser,
teine kahevärviline kullast abielusõrmus.

Leidjale tasu. Tel: 5044003

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

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




ROSTALEKS OÜ
Paide mnt. 16 (Tamsalu tankla)

Sillastend, autoremont,
		 rehvitööd
avatud 9.00 - 18.00
info tel: 3225165
soodustused, kaardimakse
võimalus
Varsti avatakse sõidukite
tehnoülevaatuspunkt

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 18.09 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

U

Tamsalu Lunastaja Koguduse
jumalateenistused
		
toimuvad 14. ja 28. septembril kell 14

AINO MUTLI		
		

16.11.1924-05.08.2014

Meie hulgast on lahkunud

tused on oodatud 22. 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 algul. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

