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TASUTA

Päikseline päev ja säravad inimesed

Juba 13ndat korda korraldati Porkunis Tamsalu valla vapiüritust. Kultuurisündmuse läbiviimise kohti oli sel korral jälle viis: Kaieallika, Külmaallika, kohvik „Kullese“ rand,
Porkuni rahvamaja ja Paemuuseum Lossi-

saarel. Ilus ilm oli korraldajatel juba varakult
tellitud. Mõnusad soojakraadid õhus ja vees
tegid olemise mõnusaks nii Porkuni päeva külalistel, esinejatel kui korraldajatel.
Eriliselt mõnu tundsid soojast veest ja järve
kõrgest veetasemest tünnisõiduvõistlusel osalejad. Rahvusvahelise maigu võistlustele andis Soome tünnisõidu koondis.
Alates südapäevast sai osaleda kõiksugu meelelahutustel ja võistlustel. Viiendat aastat järjest toimus külade viievõistlus. Seni olid või-

durõõmu saanud maitsta Uudeküla, Porkuni
ja Vajangu. Sel aastal võidutses Naistevälja
küla. Võistluse uustulnukad, Tamsalu „Timtar“ ja Sauvälja külad, said vastavalt teise ja
kolmanda koha. Uus tulija oli ka Järsi ja Võhmuta koondvõistkond, Tamsalul oli väljas ka
2. võistkond. Endistest tegijatest olid kohal
Porkuni, Loksa, Uudeküla. Kõiki üksikalade
ja külade viievõistluse kolme paremat autasustati toredate auhindadega, aukirjade ja karikaga. Ega auhinnad ei olegi kõige tähtsam,

vaid ikka külaelu elavdamine ja elanike omavahelise koostöö parandamine. Miski ei liida
inimesi rohkem kui oma küla eest võistlemine
ja omadele kaasaelamine. Tore oli võistlustel
näha nii lapsi, noori kui juba kogemustega inimesi. Külade võistluseks, aga ka lastele ja lastemeelsetele oli Airfun toonud kaasa mitmed
atraktsioonid: XL batuut, sky-jump, ronimistorn, rodeohärg, „rajalt maha“ vallatud pallid.
Atraktsioonidel lustimine oli Porkuni päeval
osalejatele tasuta.

Lapsed said vaadata õpetlikku nukuetendust
„Eeslike Eedu“, laste ristsõnu lahendada ja
rahvamajas multifilme vaadata. Mõnutelgis
mudisid „hädalisi“ massöörid Liis, Liivi ja
Tuuli. Rahvamajas ootas kohvik ja käsitöö
näitus-müük. Rannavolles võtsid üksteiselt
mõõtu sõpruskonnad. Saapavise toimus nii
külade kui individuaalses arvestuses. Kauni

kontserdi andsid Maarja-Liis Ilus ja Peeter
Rebane. Ansambel Kahevahel kostitas pidulisi südaööni mõnusa tantsumuusikaga. Porkuni
päeva aitas ohjes hoida Kaidu Tiirik Rakvere
linnusest.
Aitäh kõikidele paikkonna sädeinimestele külavõistkondadest, kultuurimaja tantsurühmadele, Väike-Maarja kõhutantsijatele, paintbal-

li korraldusmeeskonnale, Porkuni rahvamaja
perele ja paemuuseumi giididele. Mis saab
toredam olla, kui vallakodanikud ise tulevad
ja ütlevad, et me tahame aidata Porkuni päeva mitmekesistada. Tänud kõigile abilistele
vallamajast, spordihoonest, kultuurimajast,
samuti toitlustajatele ja turvameestele, piltnikule ja filmimehele.

13ndad Porkuni päevad ja selle aasta tünnisõiduvõistlus on ajalooks saanud. Milliseks see
tore sündmus järgmisel aastal kujuneb on ka
Sinu teha. Kohtumiseni!
		

Tiia Uudeberg
Kultuurisündmuse korraldaja
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Järsi, Türje ja Võhmuta külade päev
Laupäeval, 17. augustil toimus Tamsalu vallas
Järsi, Võhmuta ja Türje külade kokkutulek.
Kõigepealt avati mälestuskivi, mis tähistab
760 aasta möödumist Järsi küla esmamainimisest. Kivi asub külateede ristumiskohas – üks
neist viib Metsamõisa, teine Võhmuta ja kolmas Aavere poole.

Külalisena võttis külade päevast osa Europarlamendi saadik Indrek Tarand, kes koos lastega lipu heiskas ja pärast sõnavõtuga esines.
Oma tervitussõnad ütlesid rahvale ka Tamsalu
vallavanem Toomas Uudeberg ja volikogu esimees Andrus Freienthal.
Rahvale mängis Simuna Pillipiigade kapell.
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    Head algavat kooliaastat!
Ma astun kooliteel, kimp sügislilli käes,
taasnägemise rõõmu tulvil põu,
tee lõpeb kiiresti, ma õige varsti näen:
on minu ees hea tuttav kooliõu.
Tere, sõbrad! Tere, koolimaja!
Tere, klassiruum, ja tere, tahvel, ka!
Tere jälle, armas õpetaja!

Tere kõigile, kes seotud kooliga!
Taas lillemerre upub õpetaja
ja hiljem klassis õpikuid ta jagab.
Ma istun pingis, äkki mõtlen aga:
“Mu seitsmes kooliaasta algas sellega.”
			

Veronika Teder

Tamsalu Gümnaasiumi 2013/2014. õppeaasta
avaaktused toimuvad 2. septembril kooli aulas
5.-12. klass kell 09.00
1.-4. klass kell 10.00
Esimese klassi õpilased kogunevad enne aktust kell 09.45
koolimaja peahoone välisuksel olevale nimekirjale vastavalt:
1.a klassi õpilased ruumi nr 37 ning
1.b klassi õpilased ruumi nr 18.
U

Mälestuskivilt eemaldasid katte 87. aastane
endine Järsi küla elanik Ilme Edel ning Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.
Siis suundus rahvas Metsamõisa tallu, mille
omanik Priit Adler on külade päeva üks organisaatoreid.

Ka lapsi ei jäetud niisama igavlema.
Metsamõisas tutvustati Ründo Mültsi äsjailmunud raamatut “Võhmuta ja Järsi külad aegade tuules”. Kohal oli ka autor. Veel vaadati
Järsi ja Võhmuta külast tehtud filme.

U

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vajangu Põhikooli avaaktus toimub 2. septembril kell 10.00

Tamsalu Gümnaasiumi 2013/2014. õppeaasta
avaaktused toimuvad
2. septembril
Sügisele
vastu kooli aulas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peale seda mängiti läbi ajalooline sündmus, „1805. aasta talurahva ülestõus Karinu mõisas
ehk Segadused seaduseraamatuga“. Näitmängust said osa võtta kõik soovijad. Kokku oli tulnud inimesi külade päevale saja ringis.
Tekst ja fotod: Aavo Leemets

Tamsalu Aja Kivist
2012 a. septembrikuu Tamsalu ajalehes kutsusin inimesi üles annetama Tamsalu Aja Kivi
teostamiseks. Kivi oli pühendatud Tamsalu
kirjaliku esmamainimise 500 aastapäevale.
Kivi sai aastalõpuks valmis ja jääb tulevastele
põlvedele meenutama aastat 2012, kui Tamsalu 5 sajandi juubelit. Kuna sai lubatud, et
kõik annetajad saavad nimetatud, siis täidan
siinjuures lubatu. Kivi valmimist toetasid:
Endel Vaiksaar, Milvi Veebel, Rein Lall, Heiki Hallik, Hille Ainsaar, Vardo Arusaar,
Aadu Uudmäe, Toivo Hallik, Helga Truupõld,
Pavo Raudsepp, Asta Gross, Toomas Uudeberg, Tamsalu EPT AS, Merko Infra AS.
Suur tänu kõigile abistajatele.

Foto: Aavo Leemets

		
		

Toomas Uudeberg
Vallavanem

Kultuurikalender, september 2013
14.09.13 10:00

BRIDŽIVÕISTLUSED Korraldaja Ago Õunapuu

17.09.13 11:30
		

Altai PALSAMI, Živitsa ÕLI ja Ortoflexi ESITLUS. Kultuurimaja 		
fuajees

18.09.13 10:00
		
		

SILMARÕÕM Silmade kontroll, silmarõhu mõõtmine, prillide müük, 		
prillide pisiremont, optilised päikeseprillid. Info ja etteregistreerimine 		
tel. 5219014

20.09.13 19:00

RSERVEERITUD I korrus

21.09.13 11:00

XXVIII JOOKS ja KÄIMINE ÜMBER PORKUNI JÄRVEDE

21.09.13 15:00
		

PORKUNI LAHINGU 69. AASTAPÄEVA MÄLESTUSTEENISTUS
Vistla kalmistul, sellele järgneb mälestushetk Loksa kalmistul.

5.-12. klass kell 09.00
1.-4. klass kell 10.00

Vallarahva informeerimiseks kirjutan väikese
ülevaate suve suurematest tegemistest vallas.
Maikuus alustati Sääse Lasteaia katuse kapitaalremonti. Vana amortiseerunud lamekatuse
asemel ehitatakse lasteaiale uus viilkatus koos

soojustuse ja uue sadevee korjamise süsteemiga. Antud ehituseks sai vald osaliselt toetust
Hasartmängumaksu fondist. Põhiosa töödest
lõpetatakse augustikuu lõpuks.

Esimese klassi õpilased kogunevad enne aktust kell 09.45
koolimaja peahoone välisuksel olevale nimekirjale vastavalt:
1.a klassi õpilased ruumi nr 37 ning
1.b klassi õpilased ruumi nr 18.
U

U

Foto: Aavo Leemets

Suurem teeremondi töö toimub Tamsalus Kooli tänaval. Töid alustati juuli alguses ja valmis
peab töödega olema augustikuu lõpuks. Tänav saab täieliku kapitaalremondi, tänavale lisatakse sadevete korjamise kanalisatsioon ja kõrvale tuleb korralik kergliikluse ja kõnnitee. Samuti
tuleb tänavale koolibussi peatus.
Juulikuu jooksul said kõva tolmuvaba katte
alla Pärna, Kase, Vahtra, Tamme, Saare tänavad ja viimane osa Ääsi tänavast. Ka ehitame
uue parkla Sõpruse tn. algusesse, mis peab
mahutama 10 autokohta ja teenindama pargis
olevat mänguväljakut ning olema vajadusel
toeks kultuurimaja ja kooli külastajatele.
Vajangul kestab veel aasta lõpuni suur keskkonnaprojekt - külas renoveeriti täielikult 2
veepumplat, pumplatesse paigaldati lisaks
veetöötlusseadmed, ehitati 1,52 km veetrassi ja 1,69 km isevoolset kanalisatsioonitrassi
ning 0,85 km kanalisatsiooni survetrassi, ehitati täielikult 3 uut kanalisatsiooni ülepumplat.
Praegu käib veel töö uue reoveepuhasti ehitusel. Kogu projekti aitas enamuses rahastada
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Juunikuus alustati Porkuni Paemuuseumi sisekujunduse uuendamise I etapiga. Tööd peavad
valmis saama septembrikuu lõpuks. Tööde
rahastamine on enamuses EL Leader programmi toetusega. Samuti ehitati osaliselt välja
Paemuuseumi torni vertikaalplaneering koos
uue juurdepääsuteega. Tööd rahastas Muinsuskaitseamet.
Naistevälja külas alustasime augustis allveelaeva Kalev komandöri ja teeneka riigimehe
Verner Puuranna kodutalu korrastamist ja mälestuse jäädvustamist. Enamuse töödega tahame valmis jõuda oktoobris. Ettevõtmist toetab
EV Kaitseministeerium ja Verner Puuranna
Austraalias elav poeg Hans Puurand(81).
Toomas Uudeberg, vallavanem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vajangu Põhikoolil on uus direktor - alates 15. augustist töötab Vajangu PK direktorina
Urmas Saarmann.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assamalla Raamatukogus on uus juhataja - alates 21.augustist töötab Assamalla Raamatukogu
juhatajana Leana Uutma
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Tamsalu Tantsulaager - „Fantaasia on teadmisest tähtsam!“ Lääne-Virumaa kuldpulmapaarid
on oodatud austamisüritusele

Fotod: Aavo Leemets

Tamsalu Tantsulaagri rongkäik, mis algas vallamaja eest ja suundus läbi Tamsalu tänavate kultuurimaja ette.
Just see Albert Einsteini mõttetera sai kolmanda Tamsalu Tantsulaagri lõppkontserdi läbivaks teemaks. 10. augustil toimunud
tantsulaagri suurejooneline lõppkontsert pani punkti selle aasta laagrile, millest võttis osa 128 tantsijat, kaheksa näitlejat, 12
noort tantsutreenerit üle Eesti ning kaks näitlejate juhendajat.
Aasta-aastalt on lõppkontsert saanud üheks tähtsamaks ürituseks Tamsalus, seda tõdes ka Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg oma kõnes, rõhutades, et aasta jooksul on vaid kolmel
üritusel kultuurimaja saalis sama palju inimesi kui tantsulaagri
lõppkontserdil. Sellel aastal oli tõepoolest rekordiliselt palju
pealtvaatajad ja ka tantsijaid. Meeleolu oli ülev, vanemate nägudest oli näha uhkustunnet ja heldimust, kui poeg või tütar
laval põnevat tantsukava esitas.
Lõppkontserdiks valmistusid esinejad augusti esimese kümne
päeva jooksul tantsutrennides, kus treeneriteks noored tublid

treenerid Kristina Jerjomina, Kerli Relli, Tiina Kiislar, Siret
Kristel, Helena Mägi, Kerli Niiduväli, Egert Eenmaa, Kaidi
Piiskoppel, Leaanika Parra, Marii Raudsepp, Ülle Vaas ning
Kaire Kaljuvee. Näiteringi juhendasid Anu Lukk ja Liis Lillepea. Trennid olid täis nii lusti ja rõõmu kui ka kõva tööd
ja pingutamist. Lisaks treeningutele toimusid õhtuti erinevad
üritused, alustades põnevast maastikumängust ja lõpetades
lustaka playbox’iga, mis osutus kõige menukamaks vaba aja
tegevuseks kogu laagri jooksul. Peale oma treenerite oli lastel võimalus tutvust teha ka külalistreener Maarja-Liis Lalli ja
tema antud Havai hula trenniga ning naistel Indrek Hirsniku
kehatunnetuse trenniga. Lisaks said kõige suuremad tantsijad
ise “treenerdusega” kätt proovida. Emotsioonid olid laes, lapsed olid väga rahul ning kiire õppimisvõime ja koostöö tegid
ka treeneritel tuju rõõmsaks.

Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu
koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab aasta lõpus austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele, kel
on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel tänavu täitunud 5-aastase
sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad - 55,
60, 65, 70 jne.
Pikaajaliste abielupaaride austamisüritus korraldati Lääne-Virumaal esmakordselt eelmisel, 2012. aastal. Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum avaldas siis lootust, et sarnaselt paari
teise Eesti maakonnaga soovitakse sellest kujundada ka Lääne-Virumaal ilus traditsioon juhtimaks tähelepanu pereväärtustele ja pikaajalise abielu võimalikkusele.
Maavanem Einar Vallbaum hindas möödunud aasta vastuvõtu
kordaläinuks ja südamlikuks. „Tookord vastasid üleskutsele
nii pikaajalised paarid ise kui nende pereliikmed, kes oma esivanemad kirja panid ja kohalegi tõid. Kokku osalesid 16 paari,
kes tähistasid möödunud aastal oma 50., 55. või 60. pulma-aastapäeva.“ Tänavune tunnustamine leiab aset 29. novembril kell
14 Rakvere Kolmainu kirikus. „Pikk abielu on suur väärtus nii
nende perede jaoks kui ka ühiskonna jaoks tervikuna. Ootame
pikka aega ühist eluteed jaganud väärikaid abielupaare nautima ka sel aastal üheskoos pidulikku jõulueelset vastuvõttu.
Loodame rohket osalemist,“ rääkis maavanem.
Oma osalemissoovi saab kuni 15. oktoobrini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või e-posti teel maavalitsus@l-virumv.ee. Samuti on võimalik oma osalemisest teatada isiklikult maavalitsuse kantseleisse aadressil F. R. Kreutzwaldi 5,
Rakvere. Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema ka
oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid või teisi lähedasi.
				
Heili Nõgene
			
Avalike suhete peaspetsialist

Tasuta maakondlik õigusalane
nõustamispäev tuleb taas

Tantsulaagri rongkäigu lõpetuseks toimus ühistants Tamsalu kultuurimaja ees.
Huvi laagri vastu on igal aastal olnud ääretult suur, mistõttu
on ka osalejate arv kasvanud mitmekümne tantsija võrra ning
laagrikohad täitnud esimese registreerimispäevaga. Laagri
sujuva toimimise eest vastutas eelkõige peakorraldaja Tiiu
Mürk, lisaks andsid oma panuse vabatahtlikud abilised Johhanna-Magdaleena Partsioja, Maiken Kõiv, Kristina Pešehodko, Caroli Lanno, Tuuli Talah, Anne Uibopuu, Nikolet Kortšak
ja Stefania Kortšak. Laagri ja korraldusmeeskonna kohta oli
Tiiul öelda vaid häid sõnu: „Inimesed, keda ma enne laagrit

isiklikult ei teadnudki, olid valmis tulema, abistama, andma
endast kõik ja veel natukene peale. Aimu, kui palju on inimesed valmis aitama, andis mulle laagrieelne päev, kui avastasime, et laagri logo oli öösel rikutud, ja meile tuli kümme inimest
vabatahtlikult õmblema uut laagri logo peenikestest ribadest.
Uus logo on veel ilusam ja ägedam kui eelmine ja töö, mida
selle nimel ära tehti, on suuri-suuri kummardusi väärt. Ma sain
inimestelt rohkem, kui ma neilt tegelikult ootasin!“

Hetk 10. augustil toimunud Tantsulaagri lõppkontserdilt.
Kogu laager aga ei saaks toimuda ilma suurepäraste toetajateta. Siinkohal suured tänusõnad Tamsalu Kultuurimajale,
Tamsalu Vallavalitsusele, Eesti Kultuurkapitalile, Tamsalu
Spordikompleksile, Hasartmängumaksu Nõukogule, Tamsalu
Gümnaasiumile, Tamsalu NNKÜ-NMKÜ-le, OÜ Pätsile ning
Tamsalu EPT-le! Aitäh kõigile toredatele laagrilistele, treeneritele ja teistele, kes andsid oma panuse laagri toimumisse!
Järgmise aasta korraldamise teatepulk on edasi antud Tiiu

Mürgilt Kerli Rellile, kelle peas veerevad juba nii mõnedki
mõtted laagri edasise käekäigu kohta. Mis hakkab toimuma
uues laagris, palju on seal treenereid ja osalejatele kohti, näitab
aeg. Seniks soovivad korraldajad kõigile meeldivat suve lõpu
ja kohtumiseni 2014. aasta tantsulaagris!
			
			

Maris Lanno
Tamsalu Tantsulaagri korraldaja

Advokaadibüroo RAAVE korraldab koostöös Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu ja Rakvere kultuurikeskusega 24. septembril Rakvere Rahvamajas taaskord tasuta õigusalase
nõustamispäeva.
Paljudele on kvalifitseeritud õigusabi majanduslikult kättesaamatu. Samuti piirab õigusabi kättesaadavust oluliselt õigusabi
pakkujate asumine maakonnakeskustes (Tallinn, Tartu). Erinevates meediakanalites kajastatakse õigusküsimusi, kuid õigussuhete keerukust arvestades osutub sageli nende kohandamine
konkreetse elulise sündmusega mittespetsialistile ülejõukäivaks.
VIROL tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul korraldati sama
üritus juunis ning kuna huvi oli väga suur, siis otsustasime
korraldada nõustamispäeva ka sügisel. Nõustamispäev on hea
võimalus maakonna elanikel ja väikeettevõtjatel, kellel on juriidilisi küsimusi seoses perekonna- või pärimisõigusega, korteriühistuga, erinevate lepingutega, ärisuhetega, maksejõuetusega või muuga, saada kogenud advokaatidelt tasuta nõu.
Nagu ka eelmine kord on igale inimesele planeeritud 30 minutit, siis tuleks ka seekord silmaspidada seda, et keerulisemate juhtumite osas õiguspäeval pakutava ajaga inimese kohta
lõpplahendusele ei jõua, vaid eesmärk on, et sealt saadakse
infot kuidas konkreetsetes situatsioonides edasi tegutseda,
kuhu pöörduda ja millised oleksid järgmised sammud lahendi
leidmisel ning kuidas ise asjaajamisega hakkama saada, rääkis
Hõbemägi.
„Õigussüsteem saab aga olla efektiivne ainult juhul, kui selle süsteemi pakutavatest võimalustest ollakse piisaval määral
teadlikud ja neid võimalusi ka kasutatakse“, leidis vandeadvokaat Liane Raave. „Õigusteadlikkus on aastatega tõusnud,
kuid siiski puutun oma töös igapäevaselt kokku olukordadega, kus ei ole osatud üldse või siis õigel ajal oma õiguste eest
seista ning seetõttu on seadusega ettenähtud õigused minetatud
ja pettumus õigussüsteemis suur“, lisas vandeadvokaat Liane
Raave. Advokaadibüroo RAAVE soovib koos kohaliku omavalitsuse üksustega osaleda selle probleemi leevendamisel.
Advokaadibüroo RAAVE juristid ja advokaadid nõustavad
nõustamispäeval linna elanikke ja ettevõtjaid järgmistes õigusvaldkondades – perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus,
asjaõigus, lepinguõigus, tarbijaõigus ja äriõigus, samuti korteriühistu liikmelisuse, võlgnevuste ja maksejõuetuse, täitemenetluse ja kohtumenetlusega seonduvates küsimustes. Tagatud
on nii eesti kui venekeelne nõustamine. Bürood esindavad
vandeadvokaat Liane Raave, advokaadid Tatjana Dobolina ja
Robert Sarv ning juristid Maris Tekkel ja Tenno Parmas.
Tasuta õigusalane nõustamispäev algab 24.septembril Rakvere
Rahvamajas Kreutzwaldi tn. 2 kell 10 ja kestab kella 17ni. Vajalik on eelregistreerumine tööpäevadel kell 9:00-17:00 telefonil +372 601 6060 või e-postiaadressil raave@raave.ee. Ühe
inimese kohta on arvestatud kuni 30 minutit nõustamist.
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Vallavalitsus
19.06.2013
1. Arutati läbi volikogu revisjonikomisjoni poolt Tamsalu valla
2012.a majandusaasta aruande kohta koostatud aruanne.
2. Otsustati tunnustada gümnaasiumi ja põhikooli edukaid lõpetajaid.
3. Eraldati toetust töö- ja puhkelaagris osalenutele.
26.06.2013
1. Otsustati võtta vastu Uudeküla külas, Sirelipõllu detailplaneering ja suunata see avalikule väljapanekule.
2. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Metsajärve abihoone rekonstrueerimisel Lemmküla külas.
3. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus juuni
kuus kogusummas 13 086,01 eurot.
4. Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele koha taotlejale.
5. Määrati koduteenus ühele teenuse taotlejale.
6. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2013.a
eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest
seitsmele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
7. Tutvuti Tamsalu Sääse Lasteaia tegevusaruandega 2012/2013
õppeaasta kohta.
8. Otsustati kuulutada välja Vajangu Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks avalik konkurss.
9. Otsustati kuulutada välja Assamalla Rahvaraamatukogu juhataja ametikoha täitmiseks avalik konkurss.
10. Anti korraldus riigihanke “Investeerimislaenu võtmine
2013.a.” avatud hankemenetlusele esitatud pakkujate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse kontrollimise, pakkumuste vastavuse kontrollimise, pakkumuste hindamise ja eduka pakkumuse tunnistamise kohta.
11. Nõustuti kaeveloa väljastamisega sadeveekanalisatsiooni
paigaldamiseks, tänavakatte rekonstrueerimiseks ja kergliiklustee ehitamiseks Tamsalu linnas Kooli tn lõigul 1 ajavahemikuks 04. juuli 2013.a kuni 29. august 2013.a.
12. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Tamsalu linnas Kooli tn
lõik 1 rekonstrueerimiseks.
13. Kooskõlastati riigihanke „Toitlustusteenuse osutamine
Tamsalu Gümnaasiumis“ hankedokumendid.
14. Info
• Arutati Väike-Maarja Muusikakoolis õpilaskoha maksumuse
kompenseerimist.
• Otsustati esitada taotlus osalemiseks programmis, mis võimaldab hajaasustusega maapiirkondades elavatel lastega peredel taotleda toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide ehitamiseks.
• Vallavanem tutvustas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt
tellitud ja valminud uuringut tõmbekeskuste reformi kohta.
09.07.2013
1. Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek kolmele perele korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
2. Nõustuti ehituslubade väljastamisega järgmiselt:
• Elion Ettevõtted AS-le sidekaabli ja elektrikaabli paigaldamiseks aadressil Lossi tn 1, Porkuni külas;
• Elion Ettevõtted AS-le sidekaabli paigaldamiseks aadressil
Paide mnt 30, Tamsalu linnas;
• Elamu püstitamiseks aadressil Maria, Uudeküla külas.
3. Nõustuti kasutusloa väljastamisega tuulegeneraatori püstitamisel aadressil Metsamõisa, Järsi külas.

Vallavolikogu
17.07.2013 volikogu erakorraline istung
1. Otsustati tunnistada kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu
20.03.2013 otsus nr 13 „Vajangu põhikooli tegevuse lõpetamine“
19.08.2013 volikogu erakorraline istung
1. Otsustati nõustuda kaebaja ettepanekuga haldusasja
3¬-13-822 (kaebus Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013 otsuse
nr 13 tühistamiseks) menetluse lõpetamiseks ja menetluskulude taotluse rahuldamiseks.
21.08.2013 volikogu istung
1. Kuulati informatsiooni valla 2013.a. eelarve täitmisest 7
kuuga
2. Eraldati Tamsalu valla 2013.a. eelarves planeeritud vahendite arvelt Tamsalu Vesi AS-le sissemakse, Tamsalu Vesi omakapitali laiendamine, tegutsemiseks 120492.00 eurot. Vahendid
kasutatakse Vajangu veemajandusprojekti realiseerimiseks.
3. Viidi läbi Tamsalu valla arengukava 2013-2021 muutmise
eelnõu esimene lugemine.
4. Kuulati infot järgmistel teemadel:
* Kuulati vallavanem T.Uudebergi selgitusi revisjonikomisjoni protokollis viidatud puuduste kohta.
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4. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2013.a
eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest
neljale vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
5. Nimetati Terviseameti poolt moodustatava Tamsalu perearsti konkursikomisjoni volitatud esindajaks, perearsti teeninduspiirkonna järgse kohaliku omavalitsuse esindajana, Tamsalu
vallavanem Toomas Uudeberg.
6. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht.
7. Nõustuti kahe katastriüksuse jagamisega ja koha-aadresside
ja sihtotstarbe määramisega.
8. Anti arvamus maa riigi omandisse jätmisele ja määrati maaüksustele sihtotstarve ning koha-aadressid.
9. Määrati Tamsalu valla valimiskomisjoni asukohaks Tamsalu
Vallavalitsuse hoone III korrusel tuba nr 302, aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu linnas.
10. Moodustati Tamsalu valla haldusterritooriumil üks valimisjaoskond. Hääletamisruum asub Tamsalu Kultuurimajas,
aadressil: Sõpruse tn 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald.
11. Kinnitati Vajangu Põhikooli hoolekogu muudetud koosseis.
12. Otsustati teha volikogule ettepanek erakorralise istungi
kokkukutsumiseks 20.03.2013. otsuse nr 13 kehtetuks tunnistamiseks.
22.07.2013
1. Tunnistati hanke „Toitlustusteenuse osutamine Tamsalu
Gümnaasiumis“ pakkujate kvalifikatsioon vastavaks ja pakkumused kõigile hankedokumentides esitatud nõuetele vastavaks
ning tunnistati edukaks pakkuja Virumaa Suurköök OÜ pakkumus, mis osutus hindamiskriteeriumite alusel soodsaimaks.
2. Jäeti rahuldamata kuus ühekordse sotsiaaltoetuse avaldust.
3. Jäeti rahuldamata hooldaja määramise taotlus.
4. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus juuli
kuus kogusummas 11 240,44 eurot.
5. Otsustati pikendada sotsiaalkorteri üürilepingut.
29.07.2013
1. Moodustati komisjon Vajangu Põhikooli direktori ametikoha täitmise avaliku konkursi läbiviimiseks.
06.08.2013
1. Moodustati komisjon hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks ja määrati valdkondade prioriteetsus.
2. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu linnas Metsa
tn 12 kinnistul kuivanud ja kahjustatud ning elamule ohtliku
kolme kuuse ja ühe männi raiumiseks.
3. Anti MTÜ-le BGM Festivalid luba avaliku ürituse “Augusti
Tähed-kontsert“ korraldamiseks Porkuni külas Paemuuseumi
platsil 18.08.2013.a ajavahemikul 21:00-24:00.
4. Kinnitati Tamsalu valla 2014.a. eelarve projekti koostamise
tingimused ja projekti vormid ning eelarve projekti esitamise
tähtaeg.
5. Kehtestati Sirelipõllu detailplaneering.
6. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2013.a
eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest
kahele vähekindlustatud paljulapselisele perele.
7. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse hind ja transporditeenuse eest tasumise kord.
8. Tutvuti Tamsalu valla arengukava 2013-2021 muutmise eelnõuga ja otsustati suunata eelnõu volikogule.
9. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Elion Ettevõtted AS-ile
sidekanalisatsiooni püstitamisel aadressil Paide mnt 30,

* Kuulati M.Riibe sõnavõttu Vajangu elanike pöördumisest
Vajangu Põhikooli direktori küsimuses.
* Kuulati A.Freienthali infot kodaniku poolt algatatud kohtuasjas Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013 otsuse nr 13 tühistamiseks. Tartu Halduskohus edastas kohtumääruse menetluse
lõpetamise ja 22.08.20013.a. määratud kohtistungi ärajätmise
kohta.
* Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
* 21-23 augustil viibivad Tamsalu vallas Rootsi ja Saksamaa
sõprusvaldade esindajad, eesmärgiks arendada koostööd noorsootöö ja hariduse valdkonnas;
* Tamsalu piirkonna uue perearsti leidmiseks väljakuulutatud
konkurss nurjus;
* alates 21. augustist töötab Vajangu Raamatukogu juhatajana
Leana Uutma;
* 14 augustil alustati Naistevälja külas Verner Puuranna kodutalu jäädvustamise töödega;
* Lääne-Viru Maavanem esitas arvamuse haldusreformi läbiviimiseks maakonnas;
* Peatselt algaval kooliaastal asub esimesse klassi õppima
Tamsalu Gümnaasiumis 33 last ja Vajangu Põhikoolis 3 last;
* 18 augustil toimus jalgrattamatk Türi-Tamsalu matkateel;
* 17 augustil toimus Järsi, Türje, Võhmuta külade kokkutulek.
				
Ursula Saar
				
vallasekretäri abi
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Tamsalu linnas.
10. Arutati volikogu augusti istungile pakutavat päevakorda.
13.08.2013
1. Kinnitati Vajangu Põhikooli direktorina ametisse Urmas
Saarmann alates 15.08.2013.a.
2. Tunnistati Assamalla Rahvaraamatukogu juhataja ametikoha täitmiseks korraldatud avalik konkurss nurjunuks.
19.08.2013
1. Kinnitati Assamalla Rahvaraamatukogu juhatajana ametisse
Leana Uutma alates 21.08.2013.a tähtajalise töölepinguga.
2. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Elektrilevi OÜ-le elektrimaakaabelliini ja 10/04kV alajaama püstitamisel aadressil
Oruveski ja Porkuni metskond 18, Järvajõe külas.
3. Tunnistati Tamsalu Sääse Lasteaia saali välisseinte soojustamiseks tehtud pakkumistest parimaks OÜ Sõmeru Vara pakkumus.
4. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu linnas, Kesk
tn 11 kinnistul kuivanud ja kahjustatud ning ohtliku kase raiumiseks.
5. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2013.a
eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest
kuuele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata kolm avaldust.
			
		
Elvi Astok
					
vallasekretär

Ise endale pensionimaksja
Nii Eestit kui ka paljusid teisi arenenud riike ootab juba lähitulevikus ees olukord, kus pensionäre on palju ning töörahvast
aina vähem. Ja see süveneb veelgi. Sestap peame kõik hakkama ise endale pensioni maksma. Ja seda ei tee me mitte siis,
kui vanaks jääme, vaid juba täna, pannes iga kuu 2% teenitud
tulust tuleviku tarbeks isiklikule pensionikontole. Riik lisab
sellele omalt poolt 4%. Pensioniraha hoidja, kelle hooleks tulevane pensionär oma raha usaldab, peab seda hästi hoidma
ning teenima panema just nii suuri riske võttes, kui tulevane
eakas soovib.
Paljude inimeste silmis tekitab pensionisammaste süsteem
kahtlusi. Pensionikogujate usaldus sai eriti kannatada siis, kui
riik otsustas raskel ajal peatada endapoolsed maksed inimeste
pensionikontodele. Siiski oli ka sel ajal võimalik endal pensioni edasi koguda ning umbes kolmandik teise sambasse kogujatest seda ka tegi. Need inimesed saavad vahepealsete aastate
eest riigi käest järgmise nelja aasta jooksul 6% pensioniraha
senise 4% asemel. Samas saavad ka need, kes vahepeal ise kogumist ei jätkanud, riigilt 6% pensionikontole, kui on valmis
omalt poolt lisama 1% brutopalgast ehk maksma nelja aasta
jooksul ise 2% asemel 3%. Isiklikku pensionimakset saavad
vabatahtlikult tõsta aga ka need, kes vahepeal makseid jätkasid. Milleks? Eks ikka selleks, et pensionipõlveks paremini
valmis olla.
Piskuhaaval säästmine on paraku enamikule meist jõukohasem kui korraga suurte summade kõrvale panek või kinnisvara
täiendav soetamine. Aga ka natukesehaaval säästmine on tuleviku seisukohast igal juhul parem kui üldse mitte säästmine.
Seega tasub tulevikus ära ka 1% võrra suurem sissemakse teise
pensionisambasse, mis tänast elukvaliteeti ehk vaid õige pisut
mõjutab. Avaldust maksete suurendamiseks saab teha kuni 15.
septembrini kõigis Eesti pankades ning ka interneti-pankade
vahendusel.
Lihtsam on säästa täna kui koonerdada eakana
On inimlik, et pensioniks kogujaid muudab murelikuks, kui
pangad ei suuda raskematel aegadel raha teenima panna ning
koguja peab tõdema, et raha kontol kasvamise asemel sootuks
kahaneb. Siin läheb pahatihti meelest aga üks oluline asi - pensioni kogumine on pikaajaline säästmine. See, kui kontol oleva
summa väärtus kõigub, ei tähenda, et kui pensionile jäämine
käes, võib raha olla kaduma läinud. Vastupidi - tänaseks näitab
meie kogemus, et kõik Eesti pensionifondid on oma loomisest
alates kasvanud ja seeläbi kasvatanud inimeste pensionivara.
Tegelikult on tänaseks pea kõik teise pensionisamba omanikud
jõudnud sinnani, kus pensionikontol seisab samavõrra palju
raha kui sinna sisse makstud või enamgi.
Paljud ei tea ka seda, et teenitud tulu hakkab ka ise omakorda
lisa teenima. Nii et kui sambasse pandud eurost saab poolteist
eurot, teenib edaspidi lisa juba poolteist eurot ja samas vaimus
edasi. Ehkki keeruline arvutada, on see nähtus nimega “liitintress” kasulik just siis, kui kogutakse pikema aja jooksul.
Tähtis on teada ka seda, et mida varem kogumisega alustada,
seda kindlam võib tuleviku osas olla - seda rohkem jõuab kontole koguneda ja seda paremat tööd saab teha liitintress.
Kahjuks ei saa me ära unustada, et tulevikus sõltume iseenda
tänastest otsustest ja oleme ise endale pensioni maksvad pensionärid. Sestap tasuks igaühel meist aeg-ajalt huvi tunda oma
teise samba käekäigu vastu ja asuda lisaks säästma mugavama
ja rahaliselt paremini kindlustatud elu nimel eakana.
Ulla Ilisson, Swedbanki jaepanganduse juht
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Ajalooline suursündmus - Uudekülas avati liuväli

Martin Uudeküll ja Sergei Kurotškin linti lõikamas.

Martin Uudeküll, seitmendat põlve Uudeküll Uudekülas, mõtles 2005. aastal, et teeks oma liuvälja ja hakkas
tegema. Kohe sai ka uisutada, kasvas huviliste ring ja
hakati üheskoos liuvälja laiendama ning võimalusi arendama. Tegijaks on Hokiklubi Uudeküla meeskond, toetajateks mitmed head inimesed, ettevõtjad ja toetusfondid. Nüüd, kaheksa aastat hiljem, võime kõigiga jagada
suurt rõõmu!
Uudeküla liuväli on valmis - ta on täismõõtmetega
26x56 m, betoonist kõvakattega ja kaetud epoksiidvärviga, väljak on valgustatud ning ümbritsetud poortidega.
Nii nagu peab olema. Sellist teist väljakut 100 km raadiuses ei ole. Seda enam, et suvel saab samas mängida
rulluisuhokit ja ühtlasi on tegemist Sergei Kurotškini
nimelise Uudeküla tenniseväljakuga.
Liuvälja avamine toimus 14. juulil sel aastal, seda näidati ka televisioonis.

Hokiklubi Uudeküla meeskond koos sõprade, pereliikmete ja sponsoritega.

Kohe, kui tort söödud, läks treeninguks.
Uudeküla hokiväljaku valmimise puhul täname kõiki inimesi, kes nende aastate jooksul on kaasa aidanud. Ka iga väike tegu on suure tähendusega.

Sergei Kurotškin oma isiklikul pingil jalga puhkamas.

Suuremad toetajad ja sponsorid:
Madis Uudeküll, Järva-Jaani Auto, Nordkalk, Abaja
Farm, Strangko Grupp, Tamsalu vald, Balti Betoon,
Varo Ehitus, Hanval Grupp, Uudeküla Ehitus, Kalev
Lubbi, JK Otsa Talu, Agrovarustus, P.Õ.M.M., Gunnar
Roop, SR Sihor, Pome Grupp, perekond Hallik, Tarmo
Lavone, Martex Kopad, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp, LEADER programm, Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond.
			
Katrin Uudeküll
			
Fotod: Aavo Leemets

13. Porkuni päeva külade viievõistluse tulemused
I		
Naistevälja		
Sauvälja		
Naistevälja		
Naistevälja		
Naistevälja		
Naistevälja		

II		
Tamsalu				
Uudeküla			
Timtar				
Timtar				
Timtar				
Timtar				

Ronimistorn		
Rodeohärg
Saapavise		
Rajalt maha		
Sky-Jump		
Viievõistluse üldvõitja
Muud võistlused:
Rannavolle		
Vollid			
Nimetu				
Saapavise - mehed
Indrek Kesküla 37.70
Alo Leek
34.05		
Saapavise - naised
Mairi Luik
25.20
Agne Adler
20.60		
										
Saapavise - lapsed
Roger Kaegas 17.20
Rhonda Rannamets 13.45		
Ristsõnade
lahendamine - lapsed
Maarja-Liis Nirgi		
Kalista Seppel

III
Porkuni
Naistevälja
Porkuni
Sauvälja
Sauvälja
Sauvälja
Osavõtjad
Oliver Eding 33.30
III-IV Virge Lepa ja
Evelin Himma 19.10
Juhan Uudeküll 13.40
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Porkuni Tünnisõidu tulemused
Mehed				
eelsõit Finaal
I
Raigo Paimre		
1.16.43 1.17.77		
Sämi küla
II
Madis Põdra		
1.24.75 1.26.33		
Sämi küla
III
Ago Kastemäe		
1.21.59 1.27.11		
Kadrina
4
Indrek Kesküla		
1.28.93 1.29.19		
V- Maarja
5
Lembit Saart		
1.28.97 1.36.00		
Tamsalu
6
Jan Eerola		
1.35.33 1.38.11		
Soome
7
Kauri Piiskoppel		
1.36.91			
Tamsalu
8
Järvo Vildersen		
1.38.29			
Tamsalu
9
Eero Lepa		
1.45.28			
Kännuküla
10
Marko Pomerants		
1.50.40			
Moonaküla
11
Martin Pihlak		
1.52.03			
Tamsalu
12
Hannu Lehtinen		
1.54.55			
Soome
13
Alar Veedla		
1.55.47			
Vinni
14
Mehis Lepa		
1.58.87			
Kännuküla
15
Indrek Saar		
2.01.99			
Loobu
16
Kalle Lett		
2.04.73			
Tallinn
17
Maarten van Gent
2.04.86			
Holland
18
Vili Lehtinen		
2.11.23			
Soome
19
Martin Johannes Teder
2.12.45			
V-Maarja
20
Alo Leek		
2.14.00			
Tamsalu
21
Harles Tiitsmaa		
18m
katkestas
Tamsalu
--------------------------------------------------------------------------------------Naised				
eelsõit Finaal
I
Kersti Pärnamägi		
1.24.60 1.27.82		
HK Nelson
II
Kaili Sirge		
1.37.96 1.37.43		
Tamsalu
III
Evelyn Himma		
1.41.50 1.46.16		
Porkuni
4
Bea Karling		
1.50.68 1.46.42		
Soome
5
Katri Ojala		
1.53.30 1.52.88		
Soome
6
Mari Peltomäki		
1.51.11 1.53.47		
Soome
2.05.40			
Tamsalu
7
Marii Raudsepp		
8
Anu Kilki		
2.08.41			
Rakvere
9
Heini Jokinen		
2.08.61			
Soome
10
Tiina Roponen		
2.09.55			
Soome
11
Kati Kivimaa		
2.11.58			
Soome
12
Marian Roop		
2.17.80			
Tamsalu
13
Jenni Rautanen		
2.25.33			
Soome
14
Raisa Halonen		
2.27.80			
Soome
15
Päivi Antikainen		
2.30.53			
Soome
16
Heli Haapasalmi		
2.33.57			
Soome
17
Laura Vehviläinen
2.44.68			
Soome
18
Jannica Lappalainen
2.45.04			
Soome
19
Iiris Lehtinen		
23m
katkestas
Soome
--------------------------------------------------------------------------------------Paarissõit				
eelsõit		
Finaal
I
Kersti Pärnamägi/Ago Kastemäe 1.08.80		
1.07,54
II
Lembit Saart / Järvo Vildersen
1.23.81		
1.24.47
III
Eero Lepa / Mehis Lepa		
1.34.93		
1.35.22
4
Bea Karling/Evelyn Himma
1.37.86		
1.36.72
5
Marii Raudsepp/Rando Rannamets 1.42.28		
6
Kaili Sirge/Anu Kilki		
1.46.72		
7
Iiris Lehtinen/Heini Jokinen
1.51.59		
8
Jannica Lappalainen/Katri Ojala 1.52.50		
9
Laura Vehviläinen/Tiina Roponen 1.55.53		
10
Marian Roop/Kauri Piiskoppel
1.55.78		
11
Mari Peltomäki/Kati Kivimaa
2.07.01		
12
Laura Kulla/Suvi Joutsen		
2.07.30		
13
Raisa Halonen/Jenni Rautanen
2.14.32		
14
Alo Leek/Harles Tiitsmaa		
2.31.09		
15
Heli Haapasalmi/Päivi Antikainen 25m
katkestas
16
Tuuli Uudeberg/Liina Õunapuu
8m
katkestas
--------------------------------------------------------------------------------------Eesti - Soome maavõistlus
		
4.16.25
I
Eesti				
Kaili Sirge			
1.33.22
Kersti Pärnamägi / Ago Kastemäe 2.42.71		
Raigo Paimre			
4.16.25
II
Soome				
4.59.46
Bea Karling			
1.43.75
Heini Jokinen/Vili Lehtinen
3.14.71
Jan Eerola			
4.59.45

1.09.49

Tamsalu Lasteaias Krõll alustab tööd beebikool, mis käib koos
igal kolmapäeval. Esimene tund toimub 11.09.2013, kell 10.00.
Oodatud on emad-isad lastega vanuses 3 kuud kuni 2 aastat.
Info telefonil 58143343 Andra Hoolma
Tamsalu Spordikompleks on alates 2. septembrist avatud
esmaspäevast - reedeni 10.00 - 21.00,
laupäeval ja pühapäeval on suletud.
Ujula avatakse 23. septembril kell 17.00
Info tel: 57 888 736 ja 32 60 260

Eelmises lehes avaldatud põhikooli lõpetajate
nimekirjast oli eksikombel jäänud välja
Mari-Ann Virunurm, 9B.
Vabandame ja palju õnne lõpetamise puhul!
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Tamsalu valla naisekandjad tulid Soomes
maailmameistrivõistlustel hõbedale!
6. juulil osales Tamsalu valla võistkond Soomes Sonkajärvil peetud naisekandmise MMvõistlustel. Osavõtuõigus oli välja teenitud kui
parim naisekandmise võistkond Väike-Maarjas toimunud Eesti naisekandmise esivõistlustel. Võistkonda kuulusid Karel Eesmaa, Eiko
Laine, Oliver Eding ja Marleen Kippar.
Tulemuseks oli võistkondlik hõbemedal
naisekandmise MM-l!
Lisaks tuli Marleen koos Järvamaa noormehe
Ahti Männikuga(Ahti partner haigestus) individuaalvõistlusel 7 kohale , seda 30 osaleja
juures! Õnnitlused sellise tähtsa saavutuse
puhul!
		
Toomas Uudeberg
		
Vallavanem

Foto: Aavo Leemets

Värsked hõbemedaliomanikud nende auks korraldatud vastuvõtul Tamsalu kultuurimajas.

Tamsalu valla esindus oli võidukas Soome esivõistlustel tünnisõidus!
10.augustil osales Tamsalu valla esindus Soome tünnisõidu esivõistlustel Vantaas Kuusijärvil. Võistkonda kuulusid Raigo Paimre, Madis Põdra, Anu Aleste, Triin Peips.
Meeste arvestuses võitis Raigo Paimre, Madis
Põdra saavutas 5 koha. Naiste arvestuses võitis
Triin Peips, Anu Aleste saavutas 2 koha. Kahesel tünnil saavutas meie naispaar 2 koha.
Soome-Eesti maavõistluse võitis Eestit esindanud Tamsalu võistkond.
Õnnitleme!
		
Toomas Uudeberg
		
Vallavanem

Spordiuudiseid meilt ja mujalt
Suusahüpped

Meie nimekaima sportlase Kaarel Nurmsalu hooaeg algas Soome suvetuuril. Esimesel etapil
Rovaniemis tuli esikoht hüpetega 94 ja 93,5m. Teises voorus hüppas samapalju tippsporti tagasipöördunud viiekordne maailmameister Janne Ahonen.
Teisel etapil Rukal tuli leppida viienda kohaga, kolmandal etapil Vuokattis tuli kolmas koht
hüpetega 92 ja 87m. Kokkuvõttes kolmas koht Ahoneni ja Lauri Asikaise järel.
Suvine GP sari algas Saksamaal Hinterzartenis 93m hüppe 103,3 punkti ja 47. kohaga.
Vislas teisel etapil hüppas Kaarel 121,5m, mis andis 115,7 punkti ja 37. koha. Viimane edasipääseja Jan Matura hüppas 122,5m. Võitja sakslane Andreas Vellinger hüppas 132,5m.
Šveitsis Einsiedelnis saavutas Kaarel 32. koha. Etapi võitis Janne Ahonen.
Prantsusmaal Courchevelis oli esimese hüppe pikkuseks 115,5m, mis edasi ei viinud. Kokku
35. koht. Kvalifikatsioonis hüpatus 119,5m andis koguni seitsmenda koha.
Tänavune hooaeg tuleb pingeline. Tippvormis on vaja olla olümpiamängudel Sotšis veebruaris.
Eelmine aasta näitas, et Kaarel jõudis vormi just maailmameistrivõistlusteks ning oma parema,
13. koha maailma karikavõistlustel saavutas pärast lõppenud tippvõistlust.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tudu triatlon

Tudu triatlon on jõudnud esimese suurema juubelini. Esimesest jõuproovist möödus 25 aastat.
Vabariigi üks raskemaid triatlone tõi seekord kohale 12 naist ja 52 meest. Ujuda tuleb üle Tudu
järve 800m, järgneb 1,5 km rabajooksu 17 km rattasõitu ning lõpuks veel 5 km jooksu maanteel.
Tudu triatlon on aastaid olnud Tamsalu meestele ülimalt edukas. Nii oli see ka tänavu, kus pingelise võistluse järel võitis seekord tänavu 50.a. juubelit tähistanud Ago Veilberg, kes on kaasa
teinud 13 korral.
Tugevat konkurentsi pakkus talle ujujana tuntud Kevin Vabaorg, kes enne viimast etappi juhtis
võiatlust rohkem kui minutiga. Rohkem kui poole vanem Ago Veilberg suutis aga tugeva jooksuga konkurendi kinni püüda ning lõpujoonel oli edu juba 1.53.
Kolmanda kohaga lõpetas võistluse mitmekordne võitja Meelis Veilberg. Ulvar Pavlovile kuulus 17. ja Assar Topsile 25. koht.
Kõige rohkem on kaasa teinud endine Tudu kooli direktor Riho Mäe, kes oli ka üks võistluse
korraldamise algatajaid. Viimastel aastatel on võistluse korraldamisega tegelenud endine Tudu
metsapunkti juhataja Uno Muruvee, kes peab ka peakohtuniku ametit.
Kiita tuleb kohalikku rahvast, kes aktiivselt triatloni ettevalmistamisel ja korraldamisel kaasa
lööb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sofias kurtide olümpiamängudel võitis Porkuni Kurtide kooli endine õpilane Kairit Olenko
hõbemedali seitsmevõistluses, kogudes 4855 punkti (15,28 – 1.64 – 12.75 – 26,69 – 5.76 –
3.04,499). Olümpiavõitjaks tuli Anastasia Kletskina Venemaalt.
Lisaks tuli veel odaviskes pronksmedal. Eelmisel aastal kurtide maailmameistrivõistlustelt medalitega koju naasnud Kairitile ei leidnud Tallinna Linnavalitsus raha sportlase premeerimiseks.
Jääb loota, et sel aastal raha siiski leitakse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torinos veteranide maailmamängudel orienteerumises saavutas Maire Limberg oma vanuseklassis tavarajal 38. koha. Võistles 200 sportlast. Maire tulemus oli eestlastest teine.
Mängudel tegi kaasa ka 90+ vanuseklassis Richard Rooden, kes on meie Arnold Kalviku konkurent kergejõustikus.
								
Rein Tops
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Tamsalu SK Los Torose 17. kümnevõistlus
Tamsalu SK Los Torose 17.harrastajate ühepäevane 10-võistlus toimus Rakvere staadionil. Seekord tegi kaasa 20 meest, kes vaatamata väga kuumale ilmale ka kõik võistluse
lõpetasid.
Edu saatis Tamsalu Gümnaasiumi vilistlasi,
kes saavutasid kolmikvõidu. Esmakordselt
kaasa teinud Kaarel Eesmaa püstitas 5915
punktiga uue võistluse rekordi. Viimastel aastatel tunneme Kaarelit kui Los Torose juhtmängijat maakonna esiliiga meistrivõistlustel
korvpallis. Tema parimad saavutuse kuuluvad
siiski kergejõustikule, kus 2.00 kõrgushüppes, 4.05 teivashüppes ja 6.71 kaugushüppes
annavad maakonna kõigi aegade 50 parema
edetabelis kohad esikahekümnes. Teise kohaga lõpetas eelmine rekordiomanik Eiko Laine,
kes ebaõnnestunud kuulitõukega kogus siiski
5621 punkti. Seekord kolmanda kohaga lõpetanud juba esimese grupi veteranide hulka
kuuluv Margo Kivila sai kokku 4518 punkti.
Margo on kaasa teinud kõik 17 võistlust ning
võitnud neist kaheksa. Ka Risto Rammul ja

Rainer Tops on osalenud kõigil võistlustel.
Esimest korda tegi kaasa 7 meest ning nüüd
on vähemalt korra võistelnud 140 meest.
Võistlus on kujunenud üheks suurema osavõtjate arvu ning pikema ajalooga võistluseks
omataoliste hulgas vabariigis.Vaatamata sellele, et tegu on amatööride võistlusega, pääseb
osa meie võistlejatest ka vabariigi edetabelitesse. Tänavuse võitja tulemus 5915 punkti
annaks eelmise aasta tabelis 11. koha.
Seekordne võistlus tuli läbi viia käsiajavõtuga,
kus vägesid juhatas kunagine Eesti koondislane ning mitmekordne üleliidulise maanoorte
meister meistersportlane suusatamises Helgi
Läänemägi. Rakvere elektriajavõtu pealik, samuti Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Margus
Martin tegutses oma meeskonnaga samal ajal
vabariigi meistrivõistlustel Tallinnas.
Kokkuvõttes oli tegemist taseme poolest ühe
parima võistlusega. Tänusõnad kõigile headele abilistele kes aitasid kaasa edukale võistluse läbiviimisele.
Rein Tops

Tamsalu SK LOS TOROS 17. harrastajate 10-võistluse protokoll 28.07.2013 Rakveres
1. Kaarel Eesma 		
5915 punkti
(15.06.1991, Tamsalu SK LOS TOROS)
12,2
6.58
11.68 1.89
56,5
16,5
31.63 3.80
46.12 4.57,6
2. Eiko Laine 		
5621 punkti
(17.02.1992, Tamsalu vald)
12,0
6.43
11.12 1.77
54,9
16,9
36.02 3.50
40.75 5.18,7
3. Margo Kivila 		
4518 punkti
(30.05.1978, Tamsalu SK LOS TOROS)
12,1
5.74
10.99 1.56
59,3
18,8
27.45 3.00
45.62 5.59,7
4. Kaarel Haavajõe 		
4240 punkti
12,2
5.60
9.72
1.56
59,7
20,6
25.77 2.80
33.15 5.07,1
5. Allar Helerand 		
4208 punkti
(31.03.1984)
12,1
5.88
9.70
1.71
58,9
21,5
26.32 2.10
42.74 5.43,3
6. Risto Rammul 		
4189 punkti
(06.03.1980, Tamsalu SK LOS TOROS)
12,8
5.04
9.95
1.56
59,6
20,5
29.86 2.80
35.37 4.59,9
7. Kuldar Tamm		
4168 punkti
(06.05.1974)
12,1
6.01
9.96
1.62
61,8
20,3
27.95 2.50
39.62 5.58,8
8. Timo Nieländer		
4152 punkti
(26.09.1979)
12,1
5.53
9.68
1.50
60,8
19,3
26.57 2.80
31.60 5.24,3
9. Arvo Püvi			
3956 punkti
(19.07.1986, Vohnja)
13,0
5.79
9.92
1.65
64,7
19,7
28.73 2.90
31.44 5.53,6
10. Risto Klaassen		
3597 punkti
(23.08.1984)
13,4
4.91
11.32 1.41
63,4
21,2
24.80 2.50
46.93 6.12,9
11. Jaanus Kompus		
3378 punkti
(05.07.1977)
12,7
5.23
9.44
1.41
65,1
20,6
27.51 2.90
31.02 6.50,6
12. Rainer Tops		
3340 punkti
(03.03.1975, Tamsalu SK LOS TOROS)
12,4
4.51
8.50
1.41
62,0
22,7
23.94 2.30
31.83 5.20,9
13. Ilmar Raap 		
3238 punkti
(18.06.1969, MEIE)
13,4
4.81
9.05
1.29
62,6
21,4
24.13 2.10
34.30 5.24,6
14. Marken Murumaa		
3085 punkti
(16.04.1986)
12,6
5.32
9.84
1.47
68,7
23,3
17.94 2.20
45.00 6.54,1
15. Jaanus Mutli		
2746 punkti
(07.03.1974, Tamsalu SK LOS TOROS)
13,1
4.63
7.68
1.41
63,8
26,8
19.89 2.20
26.20 5.38,7
16. Joonas Kikerpill		
2706 punkti
(01.04.1996, Vohnja)
12,7
4.94
8.02
1.53
66,2
22,9
19.96 2.10
29.05 7.51,9
17. Märt Puusepp		
2651 punkti
(30.12.1988, AS JALAJÄLG)
11,9
4.34
8.35
1.29
64,5
23,8
20.04 0
24.47 5.58,8
18. Kalle Vall			
2383 punkti
(1977, LPSK)
13,4
3.82
10.45 1.29
84,9
22,7
26.66 1.80
29.14 6.34,6
2164 punkti
(26.11.1977)
19. Raigo Rebane		
4.56
7.60
1.29
72,3
DNF
20.03 2.40
30.65 7.30,8
13,4
20. Rimo Männiste 		
2132 punkti
(1981)
14,5
4.01
8.45
1.35
74,5
24,4
25.58 1.80
28.76 6.42,3
Olver Eding (04.07.1991, Tamsalu vald), oda 59.90 v.a.
					
					

Peakohtunik: Rein Tops, Tamsalu
Korraldaja: Tamsalu SK LOS TOROS

Vabariigi veteranide 46. spordimängudel Tartus võitis N-35 vanuseklassis odaviskes esikoha
Sirly Tiik 33.59-ga, edestades järgmist vastast 13. meetriga. Kahjuks pidi Sirly odaviskes saadud vigastuse tõttu kuulitõukest ja kettaheitest loobuma. Kuulitõuge võideti 9.14-ga, kettaheide
17.86-ga. Nii jäi Sirlyl kaks kindlat kuldmedalit saamata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Narva Energia jooksul saavutas Ago Veilberg M-50 klassis esikoha poolmaratonis, üldarvestuses 20. koht ja Pühajärve jooksus 10,7 km distantsil M-50 klassis samuti esikoha, üldarvestuses 22. koht.
Laekvere-Simuna rahvajooksul 10 km distantsilvõitis noortest Martin Himma, N-35 klassis
Evelyn Himma ning veteranide klassis Ago Veilberg.
								
Rein Tops
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Augusti alguses Põlvamaal Vastse-Kuustes peetud omavalitsusjuhtide 18. mitmevõistlusel
osales ka Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg. 31 omavalitusjuhi seas saavutas Toomas 18.
koha. Mitmevõistlus koosnes 10 alast - korvpalli täpsusvisked, kuulijänn, koroona, elektriautode vigursõit, jalgrattakross, sudoku lahendamine, vibuga jaht 3D loomadele, kanuusõit, noolevise ja orienteerumine. Parimaks üksikalaks oli Toomasel elektriautode vigursõidu 3-s koht.
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Jalgrattamatk Türi-Tamsalu Matkateel
Pühapäeval, 18. augustil korraldas MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee jalgrattamatka endisel kitsarööpmelise raudtee tammil. Matk läbis kaheksat omavalitusust. Neist 7 asuvad Järvamaal ja
Tamsalu Lääne-Virumaal. Matka ettevalmistuste käigus puhastati tammipealset ja paigaldati
rada märkivad suunaviidad. Matkal osales kokku 75 inimest. See on algatuseks väga hea ja korraldajad said palju tagasisidet, et mida muuta ja millele tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.

AUGUST 2013

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/elektroonikat,
autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, rattaid, tööriistu, metalli jne. Transport,
äravedu, demontaaž TASUTA! Info: 58947301

Foto: Järva Teataja

Teel tehti ka väikeseid peatusi ja teejuht Valdo Proust jutustas paikkonna ajaloost.
Pikem peatus tehti Järva-Jaanis, kus matkalised tutvusid värskelt avatud Kitsarööpmelise raudtee Muuseum-vaguniga. Rajal puuduvad päris ekstreemsed lõigud. Olgu siinjuures nendele, kes
67 km pikkust matka pelgasid, näitena toodud üks 13-aastane Võhma poiss, kes läbis kogu tee
nõukogudeaegse „kokukaga“. Raja kõige ekstreemsem osa jääb Tamsalu valla piiridesse - Võhmuta mõisa juures ja peale Vajangu endist jaamahoonet. Võhmuta juures on ainsana tammil
tunda, et olete endisel raudteel, kui rattad endiste liiprite kohtades päris kõvasti rappusid. Peale
Vajangu jaama pööras matk põlluservale ja peab siinjuures tänama kohalikke rajameistreid, kes
olid raja korralikult niitnud ja puhastanud. Osalejate poolest oli aktiivseim Tamsalu vald, kust
olid pärit kolmandik osalejaid.
Saadud väga positiivne tagasiside annab julgust ja jõudu matkateed edasi arendada. Tundub,
et selliseid sportlik-kultuurilisi päevi inimesed vajavad ja miks mitte siis neile seda pakkuda.
Tänan ka kõiki maaomanike, kes lubasid oma maadel matkal läbi minna. Loodame, et saame ka
tulevikus koostöös teiega sarnast ettevõtmist korraldada. Tänan ka Tamsalu valla vabatahtlikke,
kes aitasid rada ette valmistada ja eelkõige vallavanem Toomas Uudebergi, kes ise rada läbi
sõites ja kirves käes võsa puhastades, teistele eeskujuks oli.
								
Arlet Palmiste

28. jooks ja käimine ümber Porkuni järvede
Jooks toimub 21.septembril,
esimene start antakse kell 11.00.
Stardiaeg:
11.00 MINIJOOKS alla 7 aastased lapsed 300m
11.15 NOORED I 2003 ja hiljem sünd. (1,3km)
11.15 Käimine – igas vanuses (6,2 km)
11.30 NOORED II 2002…..2001 (1,3km)
11.45 NOORED III 2000.….1999 (2,4km)
12.10 NOORED IV 1998… 1995 (6,2km)
MEHED 1994…..1974 (6,2km)
NAISED 1994..…1979 (6,2km)
VETERANID I MEHED 1973…1964 (6,2km)
NAISED 1978.…1969 (6,2km)
VETERANID II MEHED 1963 ja varem sünd.
(6,2km)
NAISED 1968 ja varem sünd. (6,2km)
12.15 Noorte (I – III) autasustamine
12.45 Käimise auhindade loosimine

Kõhutantsustuudio Alima alustab
kõhutantsu treeningutega Tamsalu
Kultuurimajas alates kolmapäevast,
18.septembrist kella 17.30 !
Oodatud on ka kõik uued huvilised
sõltumata vanusest ja kehakaalust
ning taasalustajad.
Eelnev tantsukogemus ei ole vajalik.
Täpsem info: Epp 55638128,
epp.kaljos@mail.ee

Koerte ja kasside kohustuslik
vaktsineerimine toimub
7. septembril kell 9-11 Kesk 1
platsil. Vaktsineerida tuleb iga
kahe aasta tagant ja alates
4. elukuust.
Lisainfo ja koduvisiidid
telefonil: 5152768

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 on avatud.
Buss Porkunisse: Vajangu bussipeatusest
kell 9.45,
Tamsalu Ääsi bussipeatusest kell 10.00
Tagasi läheb buss peale autasustamist.

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
Erna Rannik		
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		
Jaan Leiman		
Jüri Raus			
Madis Tõnts		
Heili Budrikas		
Maia Voltre		
Viiu Viirmaa		
Veera Pešehodko		
Helle Udeküll		
Valentina Putškova
Linda Arumägi		
Lenna Rebane		
Aarne Merila		
Gennadi Glavin		
Rein Reinhold		
Einar Pihlak		
Genrih Augervald
Heli Saar			
Irina Rosin		
Haja Visnapuu		
Sirje Pendla		
Riho Ringinen		
Mait Kuura		
Kalev Pärg		
Olev Loog			
Heino Saulep		

92
91
89
88
88
88
87
87
87
86
85
85
84
84		
84
84
83
83
82
82
81
81
80
80
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
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Vastsündinud vallakodanikud
ANTON DAVÕDOV			

26.06.2013

OLIVER SASSI				

14.07.2013

KENNERT ALT				

18.07.2013

HENRI RAUDLA				

19.07.2013

ARTO TOMSON				

04.08.2013

EMMA MAGDALEENA VANDERER 04.08.2013

Õnnitleme emasid-isasid!

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

U



TEADE!



		
TAMSALU LUNASTAJA KOGUDUSE
JUMALATEENISTUS on 8. septembril kell 16.00

			
Lahkus Tamsalu
EPT esimene töötaja

		

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
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JULIA KRUGLOVA-SAAR sündis 31. detsembril 1927.a.
Kesk-Venemaal. Kõrgema hariduse omandas ta Moskva
Hüdrotehnilises Instituudis.
Juba 1950.a. jaanuaris määrati ta tööle Eestisse vastloodavasse metsakuivenduse ettevõttesse.
Eestisse saabus ta 1950.a. juuli lõpus ja kuna ettevõte ei
olnud veel loodud, jäi ta seniks tööle Metsamajanduse Ministeeriumi.
13. oktoobril 1950.a. moodustati Tamsalu MMJ-EPT, kuhu
suunati tööle ka Julia Kruglova, seega oli ta EPT esimene
töötaja, ametinimetusega insener-melioraator.
Julia kohanes Eesti eluga kiiresti. Juba kahe aasta pärast
rääkis ta soravalt eesti keeles. Esimese aasta jooksul sõbrunes ta MMJ naftabaasi juhataja Hugo Saarega, peatselt
toimusid ka pulmad. 1952.a. sündis neil poeg.
Kui 1953.a. sai Julial täis 3 aastat „sundaega“, ei lahkunud
ta töölt, vaid jätkas töötamist samal kohal. Metsakuivendustööde mahud tõusid iga aastaga, tulid uued insener-tehnilised töötajad ja „vanavara“ Julia pidi neid õpetama ning
kontrollima. Oma töös oli ta väga kohusetundlik ja täpne
ning nõudis seda ka teistelt. Väljaspool tööaega oli ta seltsiv,
võttes osa kõikidest üritustest.
Kui hakkas lähenema pensionile jäämise aeg, rajasid Julia ja
Hugo endile suvekodu Vääna-Jõesuusse.
Peret tabas esimene löök 11 aastat tagasi, kui suri Hugo.
Julia pidi nüüd toime tulema nii Tamsalus kui ka suvekodus.
Suureks abiks oli nüüd poeg. 2012.a. lõpus oli uus ja
rängem saatuselöök, suri tema poeg Valeri. Julia sellest löögist enam välja ei tulnud. Tervis muudkui halvenes ja
14. augustil 2013.a. saabus surm.
Ligi 50-aastase koostöötamise ja hiljem Tamsalu EPT
vanemate tööveteranide üritustest osavõtnute nimel avaldame sügavat kurbust seoses Julia Kruglova-Saar surmaga.
Tamsalu EPT vanemate tööveteranide nimel
				
Sergei Kurotškin

ELVI LAISSAAR		
			 28.03.1934-15.07.2013
VALVE SIIBER		
17.07.1931-03.08.2013
		

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud iga kuu 20. kuupäevaks, soovitavalt e-postile. Fotod saata
töötlemata/muutmata. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.
Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval vallamajas. Leht on üleval ka valla kodulehel.
Järgmine leht ilmub oktoobri esimesel nädalal. Head lugemist!

