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20. oktoobril sel aastal toimuvad kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised
Tänases lehenumbris leiate Tamsalu vallas volikogusse kandideerijate loetelu, kokku 94 pürgijat seitsmeteistkümnele kohale.
Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele” valitakse volikogu (kohaliku omavalitsuse esinduskogu) neljaks aastaks.
Volikogu ainupädevusse kuulub valla igapäevaeluks ja pikaajaliseks arenguks tähtsate otsuste langetamine nagu näiteks:
valla eelarve vastuvõtmine ja muutmine; kohalike maksude
kehtestamine ja maksumäärade muutmine; vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine; valla arengukava kinnitamine, muutmine või tühistamine; vallavanema
valimine ja ametist vabastamine; vallavalitsuse ja tema liikmete ametisse kinnitamine ja ametist vabastamine; Vabariigi
Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine.
Volikogu valib vallavanema neljaks aastaks.
Lugupeetud valijad, nüüd sõltub teie valikust ja otsusest,
kes osutuvad valituks meie Tamsalu valla volikogusse. Kes
on need, kes otsustavad, keda valida vallavanemaks?
Kuidas toimub valimine?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, Euroopa Liidu kodanikul
ja välismaalasel (kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa
või alalise elamisõiguse alusel), kes on valimispäevaks saanud
18-aastaseks ja on Eesti rahvastikuregistri andmetel kantud
Tamsalu valla elanike registrisse.
Kõigile Tamsalu valla valijate nimekirja kantud valijatele
on rahvastikuregistrist postiga saadetud valijakaart hiljemalt
30.septembriks s.a. Kui keegi ei ole valijakaarti saanud, siis
palun pöörduge vallavalitsuse kantseleisse.
Iga valija hääletab isiklikult.
Seoses elanike (valijate) arvu vähenemisega Tamsalu vallas ja
elektroonilise hääletamise võimaldamisega (ID-kaardi kasutamine toimingutes on juurdunud ja internetile juurdepääs või-

malik) on moodustatud Tamsalu vallas üks valimisjaoskond,
jaoskonnakomisjoni asukohaga – Tamsalu Kultuurimajas,
Sõpruse tn 3, Tamsalu linnas.
Valimisjaoskonnas toimub eelhääletamine alates 14.10.2013.a.
kuni 16.10.2013.a. kella 12.00-st kuni 20.00-ni, kusjuures valimisjaoskonnas saavad eelhääletamise ajal hääletada ka valijad, kes soovivad seda teha väljaspool oma elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 16. oktoobril
kell 18.00.
Valimispäeval 20.10.2013.a. saab hääletada alates kella 9.00-st
kuni 20.00-ni.
Hääletamissedeli saamiseks esitab valija jaoskonnakomisjonile isikut tõendava dokumendi.
Hääletamiseks saab valija jaoskonnakomisjonilt hääletamissedeli, millele on trükitud tekst:

Valija kirjutab tühimikku selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta soovib hääletada.
Soovitaksin kõigil juba varakult mõelda, kaaluda ja leida see

igati sobiv kandidaat ning leida tema registreerimisnumber
(kõikide kandidaatide registreerimisnumbrid leiate kandidaatide nime eest ka meie tänases lehenumbris).
Kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist. Selleks esitab valija vallavalitsusele, või valimiste
päeval kuni 14.00-ni jaoskonnakomisjonile, kirjaliku taotluse.
Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni
teel jaoskonnakomisjonile valimistepäeval kella 9.00-st kuni
14.00-ni (tel. 5132237).
Valituks osutuvad kandidaadid, kes koguvad rohkem hääli. Nii
et iga hääl, mille valija annab võib osutuda määravaks. Nagu
näitab eelmiste valimiste praktika, otsustab Tamsalu vallas volikogusse pääsemise või väljajäämise üksainus hääl (näiteks
21 häälega kandidaat saab sisse aga 20 häälega kandidaat jääb
ukse taha).
Käes on aeg teha oma valik: kes peaksid meie valla elu edasi viima järgmised neli aastat. Andke hinnang kandidaatide eelnevale tegevusele, sõnade ja tegude kooskõlale.
Lisaks valla ajalehele saate kandideerijate lubadustega tutvuda ajalehest Virumaa Teataja, Kuulutaja ja Eesti Rahvusringhäälingu kodulehelt:
http://etv2.err.ee/videod/valimind/Lääne-Virumaa
Kui keegi arvab: “mis see minu üks hääl ikka muudab”, siis ei
ole mõtet ka hiljem kedagi süüdistada, kui volikogusse on osutunud valituks need, keda teie seal küll näha poleks soovinud
ja otsused mida volikogu teeb ei ole need mida teie soovisite
näha. Teisitimõtlejad olid teist lihtsalt aktiivsemad.
Mõelge kõik nii: “Just mina olen see kelle nõuannet praegu vajatakse ja sellepärast teen oma otsuse täie tõsidusega ja kõigile
ainult head soovides”.
Aktiivsust, õigeid hinnanguid ja selget mõistust meile kõigile!
			
			
			

TAMSALU VALD - VALIMISRINGKOND NR 1
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
Valimisliit Vaba Vallakodanik

Eesti Reformierakond

Valimisliit Tamsalu Vald

nr 101 EIKI EILO
nr 102 ANNE HALLIK
nr 103 HEIKI HALLIK
nr 104 EVELIN HIIE
nr 105 HANDO KASEKAMP
nr 106 KRISTJAN KEERO
nr 107 REIN LALL
nr 108 TIIT LEEMETS
nr 109 AARE MATTIS
nr 110 PETRIK MÕTTUS
nr 111 TANEL PUKK
nr 112 KATRIN UUDEKÜLL
nr 113 MARTIN UUDEKÜLL
nr 114 ARDO UUDMÄE
nr 115 MARJU VEEBERG
nr 116 MATI VIIDEMANN
nr 117 VILJAR VIKK
nr 118 AGO ÕUNAPUU
nr 119 HEINO KOKK

nr 125 PAVO RAUDSEPP
nr 126 ÕNNELA RAUDSEPP
nr 127 LEMBIT ROSINA
nr 128 KADRI KASK
nr 129 ROLAND HINN
nr 130 HEIKI KÜBAR
nr 131 TAAVI TALAH
nr 132 MARKO TREIMANN
nr 133 KARMO LOMP
nr 134 MARII RAUDSEPP
nr 135 HOLDEN SEPP
nr 136 ERKO JULLINEN
nr 137 HEIGO AINSAR

nr 145 VARDO ARUSAAR
nr 146 TOOMAS UUDEBERG
nr 147 ANDRUS FREIENTHAL
nr 148 ANDRES RAMMUL
nr 149 JAANUS KIISK
nr 150 KAAREL NURMSALU
nr 151 HILLE AINSAR
nr 152 EVE SALU
nr 153 RIHO KIVILA
nr 154 MAIA HEINSOO
nr 155 LIA KLAAS
nr 156 ANNA KIS-INT
nr 157 MAIRE TAMM
nr 158 VÄINO METS
nr 159 RAILI FREIENTHAL
nr 160 ARNE ARUMÄGI
nr 161 ELLE ALLIK
nr 162 VIIU UUDAM
nr 163 RAIMOND PAIST
nr 164 DMITRI OKATOV
nr 165 SIRET VILLMANN
nr 166 VÄINO VIRKS
nr 167 LIVAR LIBLIK
nr 168 RENNELI VETTIK
nr 169 KAJA LUIK
nr 170 KAUR TAMM
nr 171 ÜLLAS HUNT
nr 172 ANU JÄNES

Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit
nr 120 KAILI SIRGE
nr 121 URMAS SAARMANN
nr 122 LIIVI KRUUSMA
nr 123 MERTEN JÕEMA
nr 124 SVETLANA BAIKOVA

Eesti Keskerakond
nr 138 SIRJE MAJOR
nr 139 PEEDU VIPPER
nr 140 TIMO TIISLER
nr 141 LY SUUBAN
nr 142 TRIIN TALI
nr 143 ANNA SOHHAREVA
nr 144 JURI SAHAROV

nr 173 KAURI PIISKOPPEL
nr 174 KERTU LANGINEN
nr 175 TIIU SUVE
nr 176 MALLE ANNUS
nr 177 ANNI AINOJÕE
nr 178 VELLO SANDER
nr 179 LEANA UUTMA
nr 180 TIINA VIILVER
nr 181 ÜLLE KRISTMANN
nr 182 AADU UUDMÄE
nr 183 ELLEN SEPP
nr 184 VELLO VIILVER
nr 185 ELLA VIKK
nr 186 JÄRVO VILDERSEN
nr 187 KADI RIMM
nr 188 KRISTA LEPIK
nr 189 VÄINO KUHI
nr 190 KERSTI KURIS
nr 191 LIIA ALLING
nr 192 SIRJE LUIK
nr 193 MAIRE PÜTSEPP

Elvi Astok
vallasekretär
valla valimiskomisjoni esimees

Valimistepäeval
20. oktoobril on
käigus valijatele
tasuta bussiliinid
väljumisaegadega:
Türje 11:30,
Võhmuta 11:35,
Vajangu 11:45,
Kuie 11:50,
Kursi 12:00,
Sõpruse tn 3 Tamsalus 12:10
tagasi väljumisega kell 13:00.
.......................................
Koplitaguse 12:30,
Assamalla 12:35,
Kullenga 12:40,
Porkuni 12:50,
Sõpruse tn 3 Tamsalus 13:00

Üksikkandidaat
nr 194 KALEV KODZIS

Elvi Astok
Tamsalu valla valimiskomisjoni
esimees

tagasi väljumisega kell 14:00.
Buss peatub avalikes
liinibussi peatustes.

Kallid õpetajad! Õnnitleme Teid õpetajate päeva puhul ja soovime Teile jõudu ja jaksu pingelises igapäevatöös!
Tamsalu vallavalitsus ja vallavolikogu
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Meie väärtus on iseseisev Tamsalu
vald ja tema inimene
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Ütled Tamsalu, mõtled sport!

- Suureneks tulubaas, selleks aidata kaasa ettevõtlike inimeste toomisele valda,
kasutades ära meie head rongiühendust Tallinnast Tartuni ja olemasolevat elamispinda, eelkõige toetavat ning julgustavat suhtumist tulevasse ettevõtjasse.
Mitte lubada bussiühenduse halvenemist.

Usume, et Eesti asja saab ja tuleb ajada igal pool Eestis.
Tamsalu vallas võib see käia üle maakonna piirigi.
Me arendame omavalitsusi koos vabakonna ja kohalike
elanikega. Ajame asju ausalt ja läbipaistvalt. Oleme omavalitsuse tulusid ja kulusid planeerides konservatiivsed ja tulevikku vaatavad. Vaadates tulevikku ja meie
ümber toimuvatele muutustele, peame olema avatud suheteks oma lähinaabrite
omavalitsustega. Kahaneva rahvastiku tingimustes peame tuleviku vaadates käituma ratsionaalselt ja kestlikult.
Meie nimekirjas on 5 Tamsalu valla inimest: nr.120 Kaili Sirge, nr.121 Urmas
Saarmann, nr.122 Liivi Kruusma, nr.123 Merten Jõema, nr.124 Svetlana
Baikova.
Arvutikasutajatel on võimalik tutvuda meie kandidaatidega IRL kodulehel:
www.irl.ee/laane-virumaa
IRL poolt 2013 kevadel läbiviidud küsitluse alusel saime teada, kuidas suhtuvad
Tamsalu valla elanikud oma koduvallas toimuvasse. Spordiellu panustatud aastakümnete pikkune töö pole jäänud märkamata. Tamsalu õigustab oma spordilinna
nime. Tamsalu vallas ollakse rahul ka kooli ja lastehoiuga. Küll aga on Tamsalu
valla üheks suuremaks probleemiks vabade töökohtade nappus ning Tamsalu
valda ei peeta turvaliseks elupaigaks. Kindlasti on see viimane ennekõike päevakajaliste kurbade sündmuste peegeldus, mitte igapäevane tegelikkus. Tamsalut
peetakse tugevaks vallakeskuseks.
Oluline on tagada, et Tamsalu oma tagamaaga sidet tugevdaks ja kohalikule
initsiatiivile kaasa aitaks. Vahel tuleb kaasa aidata ka initsiatiivi tekkimisele.
Tamsalu vallavolikogu liikmed peavad olema valmis panustama nii globaalselt
kui lokaalselt. See globaalsus puudutab teada tuntud ettevõtmiste nagu Porkuni
tünnisõit, Porkuni Pillar või Tamsalu – Neeruti suusamaraton, Paemuuseumi ja
sellega seonduva jätkuvasse toetamisse. Võib aga olla seotud Kaarel Nurmsalu
lähetamisega mõne kauge hüppemäe otsa.
Lokaalsus tähendab aga võimaluste leidmist kohalike teede (sealhulgas ka kergliiklusteede) olukorra parendamiseks, inimeste liikumisvõimaluste avardamiseks, vallapoolsete sotsiaalteenuste arendamiseks.

Keskerakonna eesmärk on hoida volikogus poliitilist kultuuri ja otsuste
tegemisel arvestada eelkõige oma vallakodaniku huvidega, et meie vald ei
hääbuks ega kaoks tõmbekeskuste tuultes.

Väikese valla võimalused on kasinad, seetõttu peame olema jätkuvalt aktiivsed
lisavahendite hankimisel ja iga eelarve euro otstarbekal kasutamisel, selleks, et
see mis täna rahulolu pakub nii ka jääks ja inimeste mured leevendust leiaks.

Hea Tamsalu valla inimene!
Neli aastat on möödunud ajast, kui valisite oma esindajaid valla volikogusse,
kelle otsustada oli valla areng. Nüüd on käes jällegi aeg, kus tuleb otsustada,
keda volitada tarku otsuseid tegema, et meie elu vallas edasi viia.
Keskerakond tunnustab vallas tehtut ja aitab kaasa valla arengule. Meie eesmärgid kodukoha paremaks ja suutlikumaks muutmisele on realistlikud, arvestades
valla tulubaasi ja olemasolevaid kohustusi.
Seisame selle eest, et:
- Elamumajandus saavutaks Eestiliku jälje korteriühistute ning remonditud hoonete näol, mis suudaks pakkuda elamisväärseid ning soodsamaid elutingimusi.
- Tamsalu vald jätkaks ka edaspidi iseseisva vallana, säilitades oma gümnaasiumi, arstiabi oma tervisekeskuses, apteegi, lasteaiad, arvestades vallaks mitte
ainult Tamsalu linna vaid ka meie külasid ja nende inimesi.
- Iga kodu juurde oleks tagatud aastaringselt juurdepääs ning suuremad asustused oleksid jätkuvalt valgustatud.
- Arendusalad leiaksid rakenduse ning hakkaksid täitma oma eesmärke.
- Vaba aja veetmise kohad spordihoones, kultuurimajades ja kõikides teistes
samalaadsetes asutustes pidevalt areneksid ning oleksid kõigile kättesaadavad.

Reformierakonna eesmärgid järgmiseks neljaks aastaks: Kalev Kodzis – üksikkandidaat
jätkata Tamsalu linna ja valla eluruumi kujundamist selliselt, et siinsed elanikud saaksid parandada oma töö ja elu tingimusi tagada lastele turvalisus ja heaolu.
Meie programm tugineb järgmisel neljal aastal kolmele sambale: Uute töökohtade loomine, lastesse investeerimine ja valla elu elavdamine.
ETTEVÕTLIK TAMSALU VALD
Vallavalitsuse ülesanne on hoida ettevõtluskeskkond vaba ning konkurentsi tagav. Tamsalu valla ja linna ettevõtjatest sõltuvad uued töökohad, elanike jõukus ja valla eelarvelised võimalused, seega ka heal tasemel haridus, teenused lastega peredele, eakatele ning turvalisus vallas.
Selleks: toetame uute ettevõtete loomist; hoiame koduvallas head ettevõtluskeskkonda; tunnustame töökohti loovaid ettevõtteid; toetame valla esindusüritusi, mis aitavad tuua valda turiste
ning luua täiendavaid töökohti; koondame kõigi valla ettevõtjate info parema ettevõtluskeskkonna arendamiseks.
HARITUD, HOOLIV JA ÜHTNE TAMSALU
Reformierakonna eesmärk on jätkata Tamsalu valla lastele heal tasemel ja konkurentsivõimelise hariduse pakkumist, mis võimaldab peale gümnaasiumi koha kõrgkoolis. Suuname tähelepanu toetuste süsteemi kaasajastamisele, arvestades majanduslikke ja sotsiaalseid olusid.
Tagame: lasteaiakoha igale Tamsalu valla lapsele; tasuta koolitoidu põhikooli õpilastele; tasemel põhikoolihariduse; arvestatava gümnaasiumihariduse, mis võimaldab lõpetajatele koha
kõrgkoolis.
Toetame: gümnaasiumihariduse jätkumist; tugiteenuste arendust erivajadustega õpilastele;
noorte omaalgatust.
Tunnustame: parimaid õpetajaid ja õpilasi;
Võimaldame: tasuta bussisõitu õpilastele.
Aitame kaasa: noorte seksuaalkasvatuse arendamisele ning HIV leviku tõkestamisele; koolikiusamise ennetamisele.
ELUKESKOND KAUNIS, TERVE JA SPORTLIK TAMSALU VALD
Arendame tervise- ja suusaradasid, toetame ja laiendame sportimisvõimalusi, toetame kultuuri
ja rahvaspordiürituste korraldamist, tunnustame parimaid õpilasi ja sportlasi, tunnustame kaunimaid kodusid, propageerime aktiivse puhkuse võimalusi, teeme koostööd Edela ja Elektriraudteega, mis annaks inimestele võimaluse töötada ka väljaspool Tamsalu, otsime võimalusi
koostöös Maanteeameti ja Euroopa Liidu fondidega jalgrattatee rajamiseks Porkunisse, teeme
koostööd Kaitseliidu ja Kaitseväega (noortele laagrid, matkad), otsime võimalusi parendada
Tamsalu kooli ja spordikeskuse jõusaali, otsime võimalusi koostöös Euroopa Liidu fondidega
kultuurimaja renoveerimiseks, otsime koostöö võimalusi välispartneritega, teeme koostööd
Eesti Olümpiakomitee, Haridus Ministeeriumi, Eesti Spordiselts Kaleviga ja Lääne – Viru
Maavalitsusega spordikooli asutamiseks. Oleme uhked kohaliku spordi ja kultuurielu üle, mis
on vallale tuntust toonud. Aitame kaasa valla elu elavdamisele.
Kutsume ja motiveerime kodanike aktiivselt kaasa lööma valla kultuuri ja spordielus
Toetame esindusüritusi, huviharidust, kultuuriseltside tegevust, koorilaulu, spordiklubide tegevust, noorte projekte.
Toeta kohalikel valimistel Reformierakonna kandidaate Tamsalu vallavolikogusse ja me
viime oma eesmärgid ellu. Oleme veendunud, et üheskoos suudame kujundada sellise
Tamsalu, mille üle nelja aasta pärast, saame kõik veelgi enam uhked olla.

Olen Tamsalus elanud alates sünnist saati 20 aastat (sünniaeg 05.12.1992).
Minu lapsepõlv mahutas endasse erinevaid Tamsalu sündmusi: TERKO töökuse
ja pankrotistumise, Tamsalu linna ühinemise vallaga, Tamsalu linnast vallasiseseks linnaks saamise ja palju muud. Esimene ja siiamaani ainus pangakonto sai
loodud samuti Tamsalus, Hansapanga kontoris (praegune Swedbank). Kahjuks
nüüd meil pole ei panka ega „kogu linna tööandjat“.
Kandideerimis otsus oli lihtne, Tamsalu tuleb muuta jõukamaks iga aastaga, kui
areneb Tamsalu linnana siis areneb vald ka tervikuna, nii on alati olnud ja nii
jääb, kõik on üksteisega seotud. Tamsalu renoveeriti ära teed, autoteed kitsamaks ja jalakäija teed laiemaks. Sisuliselt suurendati sellega üldist jalakäijate
turvalisust, mis loob eelduse uute väikelastega perede lisandumise.
Põhikooli aastatel, sai tegeletud õpilasesindustega ja õpilaste õiguste esindamisega. Kutsekooli ajal sai võideldud kutseõppurite õiguste eest ministeeriumitasandil. Samuti olen läbi aegade tegelenud maakonna noortekogu tegevustes, esindanud noori ja korraldanud üritusi noortele. Kõik tegevused on toonud
kaasa endaga kogemusi, mis tulevad elus ainult kasuks.
Leian, et volikogu liikmena saaksin
kaasarääkida lähtudes enda kogemustest eelkõige noorte ja noorsootöö teemal. Noorsootöö eesmärk
on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis
võimaldab noortel vaba tahte alusel
perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda (Noorsootöö seadus ütleb, et noor on seitsme kuni
kahekümne kuue aastane füüsiline
isik). Antud valdkond vajab Meie
vallas arendamist, muidu noorte
kogunemiskohaks ongi ainuvõimalik Maxima.
Ma ei luba, midagi. Tuleb tulla ja teha.
Kuid teha saame ainult koostööd tehes.

Kalev Kodzis
kalevkodzis@gmail.com
kandidaadi nr. 194
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VALIMISLIIT TAMSALU VALD

KES ME OLEME - Armastame oma koduvalda. Soovime, et siin tunneks end koduselt iga
elanik. Oleme maksumaksjad, kes ei taha pealt vaadata kuidas hoolimatult käiakse ümber
valla rahaga ja jäetakse kuulamata ja arvestamata vallaelanike arvamus.
KUULAME, ARUTAME, ARVESTAME KOOS KOGU TAMSALU VALLA RAHVAGA
MEIE EESMÄRK - Moodustada Tamsalu vallale kompetentsetest ja töökatest spetsialistidest
vallavalitsus, kes ei valitse vaid teenindab rahvast!
MEIE MÕTTED - Järgneval perioodil otsustatakse ära valdade ühinemised ehk haldusreform. Anname oma panuse, et saavutada Tamsalu vallakodanikele parim lahendus. Oleme praegu tegusatele inimestele lisaks kaasanud uusi tragisid ja heade mõtetega inimesi. Kutsume ellu
külade ümarlaua.
HARIDUS - Haldusreform toob kaasa muudatused haridusvaldkonnas. Kuidas ja millisena
jätkub hariduse andmine Tamsalus? Selgitame välja ja kõrvaldame põhjused, miks meie valla
lapsed lahkuvad teistesse koolidesse. Oma valla siseselt ja kogukonda kaasates leiame parima
võimaliku lahenduse Vajangu kool-lasteaia suhtes.
NOORED - Väga oluline valdkond. Noored tuleb tänavalt ja virtuaalmaailmast ära meelitada. Tamsalu vald vajab noorsootöö koordinaatorit. Noorsootöö teenus vajab motiveerimist ja
propageerimist kodanikeühenduste seas. Inimesed, kes armastavad ja oskavad lastega-noortega
tegeleda on ju meie vallas olemas.
TERVIS - Ühinemine mõjutab meditsiinivaldkonda. Toetame valla Perearstikeskust, et tagada perearstide teenuse järjepidevus vallas. Töötame välja soodustuste paketi, mis muudab tööle
asumise meie valda uutele perearstidele atraktiivseks.
HOOLEKANNE - Vajalik on hooldekodu tegevuse ja rahastuse parandamine ning uue hoolduskeskuse projekti algatamine ning elluviimine.
TURVALISUS - Avalik kord ja päästevõimekus. Selles osas ei saa loota ainult riigile. Vallal
tuleb teha koostööd kohalike ettevõtetega ja leida vahendid, et tagada kohalik turvalisus ja inimeste vara kaitse.
ETTEVÕTLUS - Panustame uute töökohtade loomisse. Toetame vallapoolse ettevõtlustoetusega alustavaid ettevõtteid ning jätkusuutlikkuse tagamiseks teeme soodustusi vähemalt viieks
esimeseks tegutsemisaastaks. Peame oluliseks ka ettevõtluseks vajaliku info koordineerimist.
INFRASTRUKTUUR - Aitab sulgemistest Tamsalu vallas. Peame tähtsaks ja võimalikuks
olemasoleva infrastruktuuri säilitamist. Võrdselt olulised on kõik koolid, lasteaiad, tervisekeskus, spordirajatised, kultuuri- ja rahvamajad ja muud hooned-rajatised, tänavad, teed. Kodude
lähedased teed peavad saama tolmuvabaks!
SPORT JA KULTUUR - Me ei toeta ainult infrastruktuuri investeerimist vaid esmajärjekorras
„sädeinimeste“ motiveerimist. Üksikud entusiastid on see väärtus, kes arendavad kultuuri ja
spordi tegemist ning kaasavad oma eeskujuga teisi.
VALLAVANEM - Toetame vallavanema valimist demokraatlikult, avaliku konkursi korras.
Koos tarku otsuseid tehes ja üksteist toetades tagame Tamsalu valla jätkusuutlikkuse. Vallakodanik, ära loobu liiga kergelt oma õigusest rääkida kaasa ja anda oma panus Tamsalu valla
kujundamisel tõmbekeskuseks.
			
TULE VALIMA! TULE MEIEGA!

Meie valimisliidu moodustanud kodanikel on soov panustada oma teadmiste ja oskustega Tamsalu valla positiivsesse arengusse. Möödunud nelja aastaga oleme realiseerinud enamuse 2009
aastal lubatust! Suurematest projektidest on realiseeritud: Tamsalu-Sääse veemajandusprojekt,
Tamsalu Gümnaasiumi hoonete ja territooriumi renoveerimine, Tamsalu keskosa tänavate ja
kergliiklusteede väljaehitamine ning tänavavalgustuse rajamine, Sääse lasteaia uue katuse ehitamine, Vajangu veemajandusprojekt, Porkuni veemajandusprojekt, Tamsalu pargi universaalne
mänguväljak, Tamsalu raudtee kergliiklustunnel. Valla elukeskkonna parendamiseks on investeeritud 11,1 miljonit eurot.
Kandideerides lubame, et järgmisel valimisperioodil seame prioriteetideks:
Töökohtade loomisele ja tekkimisele valla poolt igakülgne kaasaaitamine- toetame meie
valla ettevõtteid ja alustavaid ettevõtjaid, levitame valla võimalusi potentsiaalsetele investoritele, korraldame jätkuvalt ettevõtluskursusi, arendame ettevõtlikkust Tamsalu Gümnaasiumis.
Säilitame Tamsalus gümnaasiumihariduse andmise - täiustame pidevalt õpikeskkonda. Näeme Tamsalu Gümnaasiumil potentsiaali olla hariduse andjaks ka osale Järvamaa paikadest nagu
Järva-Jaani ja Ambla. Propageerime Gümnaasiumi võimalusi väljapoole.
Avalik kord ja turvalisus- paigaldame valvekaamerad suurematesse keskustesse. Toetame vallaelanike initsiatiivi naabrivalvepiirkondade loomisel. Korraldame aktiivse infovahetuse politsei ja valla vahel. Kaasajastame tänavavalgustuse vallakeskuses, liiklussõlmedes ja külades.
Elukeskkonna jätkuv parendamine: jätkame kruusakattega tänavate ja teede tolmu- ja porivabaks muutmist vallakeskuses ja külades, lõpetame tänavaehituse Tamsalus, jätkame parkide ja
haljasalade korrastamist, rekonstrueerime Assamalla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid,
rajame kergliiklustee Tamsalu- Uudeküla, jätkame Porkuni piirkonna arendamist ja teadustamist laiemale piirkonnale, aitame leida Porkuni mõisale uue kasutuse ja Porkuni ühendamise
kergliiklusteedega Tamsalu ja Väike-Maarja suunas, tagame jätkuvalt iga vallakodaniku koduni
tasuta lumetõrje, jätkame amortiseerunud hoonete likvideerimist.
Arstiabi- säilitame perearstikeskuse toimimise Tamsalus, toetame perearstikeskuse majanduskulusid, osaleme Rakvere Haigla arendamisel.
Valla kulude optimeerimine: taotleme vajalike investeeringute tegemiseks EL fondide tuge, lõpetame Sääse lasteaia renoveerimise, leiame parimaid lahendusi vallaasutuste majandamisele.
Koostöö: läbirääkimistel naabritega leiame kõikearvestava kompromissi piirkonna paremaks
arenguks. Näeme Tamsalu võimalust olla eelkõige hariduse-, kultuuri- ja sporditeenuse pakkuja. Oleme valmis koostööks kõikide huvigruppidega.
Sotsiaal ja noorsootöö: toetame kõiki põhjendatud abivajajaid, toetame noorte algatusi, seame
sisse ranitsatoetuse, suurendame tähelepanu riskinoortele, korjame üles noorte algatused ja aitame neid ellu viia.
Kultuur ja sport- jätkame valla traditsiooniliste ürituste, tegevuste ja kollektiivide toetamist,
alustame Tamsalu Kultuurimaja renoveerimist.
Elamumajandus- jätkuvalt hoiame teenuste hinnad kontrolli all, toetame kortermajades korteriühistute moodustamist.

Kultuurikalender, oktoober 2013
01. 10 kell 9.00-12.15
01.10 kell 15.45-16.45
01.10 kell 16.45-17.45
			
01.10 kell 18.30-20.00
			
02.10 kell 9.00-12.15
06.10 kell 18.00		
			
07.10 kell 17.00-17.45
			
07.10 kell 17.45-18.30
			
08.-09.10 kell 9.00-12.15
09.10 kell 15.00		
			
14-16.10 kell 12.00-20.00
17.10 kell 11.30-12.00
			
18.10 kell 18.15		
			
18.10 kell 19.00		
20.10 kell 9.00-20.00

TÖÖTURU KOOLITUS
Alustab POISTE TANTSURÜHM. Juhendaja Anneli Kalamäe
Alustab TANTSURING väikestele tüdrukutele. Juhendaja
Anneli Kalamäe
Alustab linetantsijate tantsurühm. Juhendaja Heli SinijärvKesküla.
TÖÖTURU KOOLITUS
KONTSERT „Raimond Valgre – 100“ .Esinevad: Rain Simmul
– laul, tekst ning Jaan Sööt – laul, kitarr. Pääse 2.00€.
Alustab muusika mängu ring „TÕRUKE“ 3-5 aastastele
lastele. Ühekordne osalustasu 1.00€. Juhendaja Kaja Raudla.
Alustab muusika mängu ring „TÕRUKE“ 6-7 aastastele
lastele. Kuutasu 4.00€. Juhendaja Kaja Raudla.
TÖÖTURU KOOLITUS
TAMSALU VALLA ETTEVÕTLUSPÄEV „ETTEVÕTJA
EDULUGU“. Kontsert kultuurimaja taidlejatelt.
EELHÄÄLETUS kultuurimajas, valimisjaoskonnas.
ALTAI palsami, ŽIVITA õli ja ORTOFLEXI esitlus.
FIE Elviira Siil.
VÄLJASÕIT Rakvere teatrisse etendusele „LAHUSELU“.
Piletid 15.00€/12.00€, lisandub sõiduraha.
LAULUKLASSI HOOAJA AVAKONTSERT
Kohaliku omavalitsuse volikogu VALIMISED

26.10 kell 10.00		
kell 10.00-13.00 		
			
			
kell 13.00 		
kell 15.00-16.00 		
			
			
			
kell 18.00 		
kell 20.00 		
22.00-02.00 		
22.00-02.00 		

24+5 TUNDI TAMSALU RAHVAMAJA.
LASTEHOMMIK koos ennemuistsete juttude, vanade
mängude, vanaemade pannkookide ja maasikamoosiga.
Meisterdame ja õpime väikekannelt. Lastele multifilmid.
Laste näiteringilt lühietendus „Sulase lood“
KONTSERT KÕIGILE Renessanssmuusika ansambel
RONDELLUS ja ajaloolise tantsu ansambel SALVADORE
REVALIENSIS Peale kontserti AJALOOLISE TANTSU
ÕPITUBA kõigile huvilistele.
TEATRIETENDUS JA KONTSERT
ansambel Svjata Vatra
RETRODISCO
EESTI UUEMAD MÄNGUFILMID

27.10 kell 9.00-15.00
28.10 kell 11.00-14.30
01.-31. oktoober
			

SÜGISLAAT. Silvi Pärn 58050167
DOONORIPÄEV.
NÄITUS „Helsingi disaineri silmade läbi“ kultuurimaja
tantsusaalis.

Hea valija, hääletades valimisliidu Tamsalu Vald kandidaatide poolt, toetad meie sihikindlat tööd valla elu edendamisel!

Tamsalu Lasteaias Krõll algas tänavune
õppeaasta sportlikult.
Õppeaasta algus on olnud päikseline. Ilmad pakkusid meile rohkelt aega õues olemiseks ja
liikumiseks. Lustiga viisime pea kõik liikumistunnid ja -tegevused läbi väljas värskes õhus.
Teadlased ütlevad, et üks tund värskes õhus treenimist annab kolm tundi töövõimekust juurde!
Lasteaia õues toimus mitmeid erinevaid sportlikke üritusi. Vigursõit rattaga lasteaia õuealal
ja tenniseväljakul pani nii mõnegi lapse sõiduoskused proovile. Üle vaadati ka õige rattakiivri
kasutamine. Ratta vigursõidus osalesid neli vanemat rühma. Esmakordselt sõitsid pisikesed Öökulli rühma lapsed, kes said suurepäraselt viguritega hakkama.
Rattamatk Lilli väljakule Krõlli rühmaga toimus jällegi ilusa ilmaga. Matk oli põnev ja uutel radadel. Puhkepausil imetlesime looduse ilu ja panime tähele esimesi sügise märke. Tagasi kulges
matk raudtee äärest ja paljud lapsed sõitsid sellel teel esmakordselt.

Foto: Viiu Uudam

Traditsiooniks on saanud Sääse Lasteaia ja Lasteaia Krõll ühine tervisepäev. Vanemad rühmad
kohtusid seekord kooli pargis. Esmalt saime üksteisega tuttavaks ja kohe pärast seda toimus
maastikumäng. Mäng pakkus otsimis-, leidmis- ja jooksurõõmu.
Tänavune soe suve lõpp annab tõesti võimaluse olla palju looduses – orienteerumismängud
ootavad meid veel ees. Oktoobri alguses oleme ikka võrkpalliväljakuga metsatukas orienteerumismänge mänginud. Loodame, et ka sel aastal.						
							
Maarit Vaikmaa
					
Tamsalu Lastead Krõll, liikumisõpetaja
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Vallavalitsus
03.09.2013
1.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek kahele perele
korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
2.
Kinnitati Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimise
garantiitööde teostaja.
3.
Kooskõlastati hanke „Tamsalu valla teede ja tänavate
talvine teehoid“ perioodiks 01.10.2013-30.04.2014.a pakkumise kutse dokumendid.
4.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks:
•
Tamsalu linnas, Piiri tn 5 kinnistul elamule liiga ligidal asuva, ohtlikuks muutunud, kahe kase raiumiseks;
•
Sireli tänava maa-alal kasvavate, elamutele ja elektri- ning sideliinidele liiga ligidal asuvate, ohtlikuks muutunud,
kuue kase raiumiseks.
5.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
augusti kuus kogusummas 9785,42 eurot.
6.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kolmeteistkümnele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
7.
Otsustati 2013/2014 õppeaasta esimesel poolaastal
kompenseerida kümne lapse lasteaia toidupäeva maksumus
ja keelduti seitsme lapse lasteaia toidupäeva maksumuse
kompenseerimisest. Otsustati 2013/2014 õppeaasta esimesel
poolaastal kompenseerida ühe õpilase koolilõuna maksumus
ja keelduti kolme lapse koolilõuna maksumuse kompenseerimisest.
8.
Otsustati lõpetada Sääse Hooldekodus ühe hoolealuse hooldamine esitatud avalduse alusel.
9.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele koha taotlejale.
10.
Arutati volikogu päevakorda pakutavaid õigusaktide
eelnõusid.
11.
Otsustati: tasuda 2013/2014.a õppeaastal VäikeMaarja Muusikakoolis õppivate, Tamsalu valla laste eest valla
omaosalus.
12.
Otsustati seoses Tamsalu valla 2013.a. eelarves vahendite puudumisega mitte toetada Kuressaares 14.septembril
2013.a.toimuvat üritust.
13.
Otsustati sõlmida leping Pandivere Pansion OÜ-ga
kahe isiku paigutamiseks pansionaadi teenusele ja pensionist
puudujääva osa katmiseks Tamsalu valla eelarvest.

Vallavolikogu
18.09.2013 volikogu istung.
1. Otsustati mitte nõustuda Keskkonnaministeeriumi poolt geoloogilise uuringu loa taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu geoloogilise uuringuloa andmiseks Metsahalduse Aktsiaselts’ile
tehnoloogilise lubjakivi tarbevaru uuringuks Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta III uuringuruumis, mis asub Tamsalu
vallas Võhmuta külas. Uuringuruum, teenindusala pindalaga
44,37 ha, paikneb Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas Vajangu külas. Uuringu käigus kavatseti rajada kuni 60 puurauku
sügavusega kuni 11 m. Nimetatud uuringuloa taotluse seletuskirjas on kirjeldatud Võhmuta maardla uuritust, mida on läbi
viidud alates 1963.a käesoleva ajani kuuel korral, mis lubab
eeldada, et ala on piisavalt uuritud, kivimitest võetud proove
on võimalik täiendavalt uurida ning uue geoloogilise uuringu
tegemine taotletaval alal ei ole piisavalt argumenteeritud.
2. Kehtestati alates 01.01.2014.a Tamsalu valla munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude osaliseks katmiseks makstava tasu suurused
lapse kohta järgmiselt:
* ühe koolieelses lasteasutuses käiva lapse kohta - 15 eurot
kuus;
*pere teisekoolieelses lasteasutuses käiva lapse kohta - 10 eurot kuus;
* pere kolmanda koolieelses lasteasutuses käiva lapse kohta 5 eurot kuus;
*pere neljanda ja enama koolieelses lasteasutuses käiva lapse
kohta tasu ei võeta. Lapsevanemate poolse osa tasumine toimub 12 kuu eest ja lapse puudumisel lasteasutusest mistahes
põhjusel lastevanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei
tehta.
3. Viidi läbi Tamsalu valla arengukava 2013-2021 II lugemine ja otsustati viia eelnõu III lugemisele volikogu oktoobrikuu
istungile.
4. Kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Hetkel kehtivad piirmäärad on kehtestatud 2007.a. ja võrreldes 2007 aastaga on eluasemele kuluvad
summad muutunud ning toimetulekutoetuse maksmisel ei kata
praegused summa reaalseid eluasemekulusid elektrienergia,

TAMSALU AJALEHT
17.09.2013
1.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega:
•
majandushoone püstitamiseks aadressil: Rootsi, Vistla külas;
•
Tamsalu linnas, Kandle tn 20 kõrvalhoone püstitamiseks.
2.
Kinnitati Tamsalu linna tänavate remonditööde teostajaks parima pakkumuse teinud OÜ Asfaldigrupp.
3.
Kinnitati Tamsalu kiriku eesruumi remonditööde
teostamiseks tehtud pakkumistest parimaks Mertigrupp OÜ
pakkumus.
4.
Kinnitati Tamsalu kultuurimaja katuse remonditööde
teostamiseks tehtud pakkumistest parimaks OÜ Timtar Grupp
pakkumus.
5.
Kinnitati Tamsalu Sääse Lasteaia pööningu ATS-i
paigaldamiseks tehtud pakkumistest parimaks OÜ KEK Elekter pakkumus.
6.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega Tamsalu Sääse
Lasteaia rekonstrueerimisel asukohaga Sääse tn 14.
7.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha korraldatud jäätmeveoga mitteliitumisega.
8.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha perioodilise liitumisega korraldatud jäätmeveoga.
9.
Kehtestati Tamsalu Spordikompleksi kasutamise teenustele uued hinnad alates 23.09.2013.a.
10.
Määrati koduteenus ühele teenuse taotlejale.
11.
Määrati hooldajad kahele raske puudega isikule.
12.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest neljale vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
13.
Otsustati 2013/2014 õppeaasta esimesel poolaastal kompenseerida täiendavalt kahe lapse lasteaia toidupäeva
maksumus ja keelduti ühe lapse lasteaia toidupäeva maksumuse kompenseerimisest. Otsustati 2013/2014 õppeaasta esimesel
poolaastal kompenseerida kahe õpilase koolilõuna maksumus
ja keelduti ühe lapse koolilõuna maksumuse kompenseerimisest.
14.
Viidi sisse muudatus Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisus.
Elvi Astok
Vallasekretär

kütte ja gaasi tarbimise osas.
5. Kinnitati Tamsalu valla 2013. aasta II lisaeelarve. 2013.
aasta 2 lisaeelarve koostamise põhjuseks on vajadus võtta põhitegevuse tulude eelarvesse sihtotstarbelised ja täiendavad
tulude laekumised ning samuti võtta eelarvesse sihtotstarbeliste toetuste arvelt tehtavad kulud ning suurenda investeerimistegevuse kulusid.
6. Otsustati taotleda Koplitaguse külas asuva elamu ja kuuri
aluse ning seda teenindava maa munitsipaalomandisse andmist.
7. Otsustati taotleda maa munitsipaalomandisse andmist Tamsalu linnas vastavalt Tamsalu valla üldplaneeringu lisale nr 6
(ÜP kaardil nr 20 – kalmistu).
8. Nimetati kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Tamsalu valla jaoskonnakomisjoni esimeheks Aare Limberg ja
liikmeteks Maret Nukka, Riina Palmiste, Kersti Lait, Eesi
Saar, Eldi Malva, Maie Telg, Kai Noormägi, Maire Limberg
ning asendusliikmeteks Tiit Uus, Svetlana Kuura.
9. Volitati Tamsalu vallas plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksust moodustama keskkonnaspetsialist Lembit Saarti.
•
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot järgmistel teemadel:
*3. oktoobril kell 10.00-15.00 toimub Muuga spordihoones
Pandivere IV ettevõtlusmess;
* Tamsalu piirkonda on kinnitatud teenindama Väike-Maarja
konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik Sven Aun. Üldjuhul
on konstaabli vastuvõtt Tamsalus teisipäeviti kell 9.00-11.00;
* Tamsalu perearst Rutt Liivak on andnud nõusoleku perearstina jätkamiseks;
* Lääne-Viru kergliiklustee teemaplaneering;
*9 oktoobril toimub ettevõtluspäeva raames Tamsalu Gümnaasiumis kell 11.00 teadus- ja ettevõtluspäev õpilastele ja
Tamsalu kultuurimajas kell 15.00 ettevõtjate pärastlõuna „Ettevõtja edulugu“;
*21. septembril toimub Porkuni lahingu aastapäeva mälestusteenistus Vistla kalmistul ja Loksa kalmistul.
Kuulati Maire Tamme infot:
21. septembril toimub jooks ja käimine ümber Porkuni järvede.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi
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Kultuuri- ja sporditegevuse
toetus 2014
Läheneb 2014 aasta vallaeelarvest kultuuri- ja sporditoetuste taotlemise tähtaeg!
Vallavalitsus teatab, et läheneb tähtaeg 15. oktoober 2013 –
Tamsalu valla 2014. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuse taotlemiseks. Vastavalt Tamsalu vallavolikogu
22.02.2006.a. määrusele nr.15 saavad toetust taotleda Tamsalu
valla mittetulundusühingud, üksikisikud, seltsid. Täpsem info
ja taotlusvorm  Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee kataloogis “Haridus, kultuur, sport”.

Oktoobrist alustab tegevust 37
pääste noorteringi üle Eesti
Päästeala noorteringid on kutseliste või vabatahtlike päästekomandode juures tasuta tegutsevad huviringid, millest saavad
osa võtta 7-19aastased noored. Ringides saavad noored läbi
praktiliste tegevuste teada, mida tähendab olla päästja. Meie tegevuste nimekiri on pikk - tutvume päästesüsteemiga ja päästjate varustusega, õpime käsitlema tulekustutit ja proovime, mis
reaktsiooni võivad vallandada erinevate ainetega tule kustutamine. Lisaks tule- ja veeohutusele näitame lastele pommirühma tegemisi ja tehnikat ning külastame Häirekeskust, et näha,
kuidas hädaabikõnesid vastu võetakse ning päästetehnikat välja
saadetakse. Õpetame esmaabivõtteid, mida võib elus juhtuvate
õnnetuste puhul tarvis minna ning harjutame suitsusest ruumist
evakueerumist. Lisaks teeme tuletõrjesporti, matkame, mängime läbi erinevaid ohusituatsioone ja orienteerume.
Noorteringide üks suurem ja populaarsem üritus juba alates
2002. aastast on päästeala noortelaager. Sellest saavad osa
võtta aasta jooksul noorteringides aktiivselt osalenud lapsed.
Päästeala noortelaager on jagatud teemapäevadeks, kus käsitletakse päevale omaseid teemasid ning noortele antakse teadmisi
ja oskusi hakkama saamiseks erinevates olukodades. Noorteringi noortel on võimalus osaleda võistlustel ka Eestist väljaspool. Noored päästehuvilised on aastast 2011 osalenud Soomes Rescue Race võistlusel ja eelmisel aastal osaleti Moskvas
„Ohutu kool“ võistlusel. Ka oleme lastega teinud demoesinemisi erinevatel ohutus- ja infopäevadel.
Päästeala noortering tegutseb oktoobrist kuni mai lõpuni igal
nädalal poolteist tundi, kokku kuus tundi kuus ja on kõigile
tasuta. Tamsalu vallas alustab Päästeala noortering tegevust
Vajangu Noortekeskuses.
INFO noortevajangu@hot.ee, mob. 55645409

Puhas korsten annab turvatunde
Sügis on käes ja ees on kütmisperiood. Selleks, et külm aeg
mööduks muredeta ja kütmisel õnnetust ei juhtuks, tuleb varakult korstnad ja ahjud üle vaadata.
Küttesüsteemi kasutamisel tuleb puhastada korsten, suitsulõõrid, soojamüürid ja ahjud vähemalt üks kord aastas. Puhastamise eesmärk on välistada tahmapõlemise oht. Näiteks eelmisel aastal oli Virumaal kokku 15 tahma süttimisest põhjustatud
tulekahju.
Üksikelamus võib küttesüsteemi puhastada ka ise, kuid vähemalt ühe korra viie aasta jooksul peab puhastama küttesüsteeme paberitega korstnapühkija. Vastav seadus hakkas kehtima
2010. aastal. Seega peab küttesüsteemid vähemalt ühel korral
2015. aasta septembriks üle vaatama ja puhastama paberitega
korstnapühkija. See nõue kehtib ka suvilatele, väikeehitistele
ja aiamajadele.
Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes, ettevõtete hoonetes
jms, peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord aastas.
Miks on erisused eramajal ja korterelamutel? Ühepereelamu
omanik on vastutav enda hoone ohutuse eest ning tal on õigus korraldada kütteseadmete puhastamist oma äranägemisel
seadmata seejuures ohtu teisi. Korterelamutes läbib tavaliselt
üks ja sama küttesüsteem mitme isiku valduses olevaid ruume,
st küttesüsteemidel on ühisosa ning enamasti ei ole võimalik
küttesüsteemi ühe korteri ja/või ühisomandis olevate pindade
kaudu täielikult puhastada. Soovitame korteriomanikel (ühistul) küttesüsteemide puhastamise leppida kokku ühele ajale, et
korstnapühkijal oleks võimalik puhastada kogu küttesüsteem.
Inimesed, kelle valduses olevaid küttesüsteemi osasid ei ole
puhastatud, seavad ohtu teisi.
Kutsetunnistusega korstnapühkija väljastab tehtud tööde kohta
alati akti ja juhib tähelepanu puudustele ning võimalikele ohtudele (samuti teavitab ohust Päästeametit). Korstnapühkimise
akt tuleb säilitada järgmise küttesüsteemi puhastamiseni ehk
järgmise akti saamiseni.
Rohkem infot leiad www.rescue.ee või helistades päästeala infotelefonile 1524.
					
Lili Lillepea
Kommunikatsioonijuht, Ida päästekeskus, Päästeamet
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Valimiste-eelne vallaleht on viimane koht, kus lõpusirgel olevad volikogu ja vallavalitsus saavad oma neljale aastale tagasi vaadata. Järgmises lehes saavad sõna juba
uued valitud esindajad. Samasugused kokkuvõtted ilmusid ka Tamsalu ajalehes 2005.a. ja 2009.a enne valimisi.

Tagasivaade aastatesse 2010-2013
Oli periood, kus majanduse kasvumull oli just lõhkenud ja majanduses olid rasked ajad. Samas olid vallas teostamisel lähiajaloo suurimad investeeringud. Mida oleme jõudnud lubatust
ellu viia?
Haridus - EL nn. KOIT kava toel oleme täielikult renoveerinud Tamsalu Gümnaasiumi hooned ja territooriumi, koolil on
laiendatud parkimisala ja juurde ehitatud 2 kaasaegset kasutajasõbralikku sportimisväljakut. Projekti realiseerimine oli seotud
oluliste raskustega ja tõi tõsist peavalu, kuid täna võib lõpptulemuse üle head meelt tunda.
Õppetingimused on täna need, mis annavad kindluse keskhariduse jätkumisele tulevikus. Sääse lasteaia hoone on saanud
täiesti uue viilkatuse. Porkuni kooli hoolekogu esimehena on
mul oluline heameel Porkunisse uue kooli ehituse üle. Nüüd on
vallale garanteeritud Porkunis vahepeal kahtluse all olnud töökohad.
Keskkond - EL Ühtekuuluvusfondi toel realiseerisime kauaoodatud Tamsalu-Sääse vee- ja kanalisatsiooniprojekti. Tööde käigus ehitati 15 km uut veetorustikku, 10 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 4 km survekanalisatsiooni ja 1,7 km tänavate
sadeveekanalisatsiooni. Renoveeriti reoveepuhasti, 3 pumplat,
ehitati 4 reoveepumplat. Sellel perioodil said valmis Vajangu ja
Assamalla vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projektid.
2013 aasta lõpuga saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga valmis Vajangu veemajandusprojekt - uued torustikud, täielikult uus reoveepuhasti ja täielikult renoveeritud 2 veepumplat.
Porkunis sai lõplikult valmis kogu küla haarav vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ja täielikult uus pumbajaam.
Sport, kultuur, vaba aeg - oleme suutnud 4 aasta jooksul jätka-

Ülevaade vallavolikogu tegevusest
Tamsalu Vallavolikogu ametisolev koosseis hakkab oma tööd
lõpetama, jäänud on veel oktoobrikuu istung. On õige aeg teha
väike tagasivaade möödunud neljale (ja ka kaheksale) aastale.
Ajakirjanduses ilmuvad enne valimisi ikka arvamuslood sellest, kuidas ühed ja teised tegijad (kas Riigikogus või kohalikes
volikogudes) on täitnud valimisperioodiks võetud lubadused.
Vaatame siis, kuidas läksid asjad Tamsalu vallas tööd lõpetava
volikogu koosseisu võimuloleku ajal. Lisan kohe juurde, et volikogu koosseisus on ka opositsioon ning mõned ainuisikuliselt
otsuseid tegevad volikogu liikmed. Seega, kõik tööd on tehtud
Valimisliidu Tamsalu Vald enamuse kokkulepete ja heakskiidu
alusel.
Miks üldse on vaja volikogu töös teha kokkuleppeid?! Aga valimiste-eelselt ju antakse vallarahvale teada, mida on kavas järgnevate aastatega vallas paremaks teha! Kui ei lepi kokku, võib
olla volikogus 17 erinevat arvamust ning neli aastat vaieldakse
ja tülitsetakse ning tööd ei tehta ja tulemusi ei tule! Niisugune
volikogu on töövõimetu algusest peale!
Tuleb ette, et rahvas küsib, miks üks või teine inimene kandideerib kohaliku volikogu liikmeks ja miks kandideerija räägib
oma tegemistest ja plaanidest. Inimene, kes kandideerib volikogusse, soovib järelikult osaleda kohaliku elu edendamisel ning
lausa kohustuslik peaks olema, et ta tutvustab enda tegemisi ja
selgitab, mille eest ta seisab.
Praeguse volikogu enamus seadis juba 2005. aastal oma põhieesmärkideks vallakeskuse ja külade elukeskkonna kaasajastamise ja ümberkujundamise inimsõbralikuks, samuti vallaasutuste hoonete remontimise. Keskendusime oma tegevuses
viiele-kuuele suurele investeerimisprojektile, mille elluviimine
oli ühinenud Tamsalu valla jaoks eluliselt vajalik. Nii neli, aga
seda enam kaheksa aastat, tunduvad pika ajavahemikuna, aga
väike vald ei suuda selle ajaga kõike korda teha ja kõigega tegeleda.
Mul on väga hea meel tõdeda, et vallavolikogu kaks viimast
koosseisu käitusid tõeliselt riigimehelikult. Pärast pikki arutelusid ja vaidlusi jõudsime seisukohale, et ei ole otstarbekas
tegeleda paljude asjadega korraga ning jätta seejuures mitmed
tegemised lõpetamata. 2006-2007.a. kinnitas volikogu järgnevate aastate tähtsaimad tegemised – prioriteedid investeeringute valdkonnas. Nendeks olidki Tamsalu Gümnaasiumi täielik
renoveerimine, Tamsalu-Sääse veemajandusprojekti realiseerimine ja sellejärgne valla keskasula tänavate korrastamine.
Vallavolikogu ja vallavalitsus suutsid sellest kinni pidada ning
tänaseks on meil tulemus teada. Tegemist on tõeliste suurinvesteeringutega.
Tamsalu Gümnaasium on täna maakonna ja vabariigi üks moodsamaid koole. Tamsalu ja Sääse veesüsteemid ja reoveepuhasti
on Euroopa tasemel. Tamsalus on välja ehitatud 1. osa kaasaegsetest tänavatest koos kõnniteedega ja tänavavalgustusega. Jah,
algul võib harjumatusest vallakeskuse tänavaid kitsasteks pidada, kuid need vastavad nõuetele ning viisaka ja üksteisest lugupidava liiklemise korral täiesti head! Linnade tänavad ehitataksegi viimastel aegadel kitsamateks ja keerulisemalt läbitavateks
põhjusel, et pidevalt suurendada jalakäijate turvalisust, rahustada liiklust ja ohjata korratuid juhte. Linnatänavate ehitamine
on palju kallim kui maanteede rajamine samas mahus, seepärast

ta meie pikaajaliste traditsioonidega-Tamsalu ja Porkuni Päev,
Tamsalu suusamaraton, laulu- ja tantsupäev jt. Hoogustunud on
külaelu - viimasel Porkuni Päeva külavõistlusel osales 7 võistkonda! Porkuni paemuuseum on uuenduste lainel ning osa sisekujundusest ja ekspositsioonist on muutumas väga kaasaegseks.
Paemuuseumi külastajaid on igast maailmajaost. Läbi koostöö
tublide eestvedajatega on Porkuni kujunemas suviste, väga tuntud esinejatega, suurkontsertide paigaks. Tamsalu kultuurimaja
huviringidesse on haaratud üle 400 osaleja, osade omaürituste
puhul jääb maja suur saal väikeseks. 11(!) valla kultuurikollektiivi pürgib järgmisel aastal Eesti tantsu- ja laulupeole „Puudutus“. Tamsalu Lubjapargis on korrastatud meie lubjatööstuse
ajaloopärandit. Asula 500 aastapäevaks suutsime läbi viia ajaloolise lubjapõletusprotsessi ja toota ahjutäie täisväärtuslikku
lupja. Jätkuvalt tublid on meie inimesed kasutama täielikult
renoveeritud spordikompleksi häid võimalusi ja sitkemad neist
sihivad järgmise aasta olümpiaänge Sotšis!
Teed, tänavad, valgustus, turvalisus - viimase 4 aasta jooksu
oleme suutnud valla keskasulas Tamsalus täielikult renoveerida
2,5 km tänavaid, rajada 2,4 km kõnni- ja kergliiklusteid Samuti
suutsime tolmuvabaks muuta suure hulga kruuskattega tänavaid. Keskosa tänavatel on renoveeritud tänavavalgustus. Tänavavalgustus on paranenud veel Assamallas ja Porkunis. Eesti
Raudtee ja valla koostööna sai Tamsalu kauaoodatud raudtee
kergliiklustunneli.
Heakord - oleme suutnud alustada kasutute(tondilosside) hoonete lammutamisega suuremates valla asulates (Vajangul, Sääsel, Tamsalus), uuendatud on mänguväljakud Tamsalus, Porkunis ja Sääsel. Korrastasime Porkuni ranna puhkeala.
Koostöö - läbi MTÜ PAIK toimib kohaliku elu toetamine EL
Leader projekti vahenditest. Kohalike omavalitsuste koostööna

on Rakveresse rajatud kaasaegne Jäätmekäitluskeskus, Rakvere Haiglale ehitati juurde hooldusosakond. Jätkuvalt aitab vald
Tamsalu Perearstikeskuse ruumide majandamisel. Koostöös
ettevõtjatega oleme ettevõtlikkuse ja ettevõtluse propageerimiseks käivitanud ettevõtluspäevad, ettevõtlusmessid.
Majandus - oleme suutnud täielikult renoveerida kaugkütte välistrassid, tänu investeeringutele soojatootmisesse ei ole kaugkütte hind 4 aasta jooksul muutunud ja on täna üks vabariigi
madalamaid.
Ajaleheruumi piiratuse tõttu ei saa paljustki kirjutada. Need on
mõned märksõnad lõppeval valimisperioodil tehtule. Kõik see,
lugupeetavad vallainimesed, on toimunud teie silme all ja tehtu
üle otsustate Teie. 4 aasta jooksul investeeriti valla elukeskkonda 11,1 milj.eurot(174 milj.krooni).
Aga siin kirjeldatu ja igapäevatoimetused ei teostuks, kui meil
poleks tublisid inimesi.
Tänan kõiki Tamsalu valla
tegusaid inimesi, ettevõtjaid,
maksumaksjaid, ametnikke,
külaelu edendajaid, koostööpartnereid, toetajaid,
otsustajaid, nõuandjaid
ja häid inimesi. Tänu teie
ühisele panustamisele
oleme suutnud ajada ühist
Tamsalu valla asja.
Aitäh Teile!

valitakse vastavalt liiklusintensiivsusele ja -tihedusele ka teede
mõõdud, et mitte asjatult raha kulutada. Elukeskkonda (tänavad,
teed, haljasalad, hooned) ümber kujundades on märksõnadeks
tsiviliseeritus, turvalisus, mugavus, puhtus, väljanägemine, otstarbekus ja optimaalsus.
Lisaks kolmele ülalmainitud suurprojektile on Tamsalu Vallavolikogu viimase kaheksa aastaga raha eraldanud ja seega ellu
viinud veel mitmed vallale tähtsad suured tööd. Nimetan olulisemad nendest: kogu jäätmemajanduse korrastamine vallas
(rajati Tamsalu jäätmejaam ja komposteerimisväljak, toimib
korraldatud jäätmevedu); Tamsalu spordikompleksi renoveerimine; Tamsalus Vasara, Alasi ja Ääsi tänavate väljaehitamine ja
kaasaegse tänavavalgustuse rajamine; Vajangul ringtee koos tänavavalgustuse ja teealuste torustikega väljaehitamine; Tamsalu
kruusakattega tänavate ja Naistevälja, Põdrangu, Sääse, Porkuni
kruusateede pindamine; Vajangu ja Porkuni veemajanduse (torustikud, pumplad, reoveepuhastid) kaasajastamine; Tamsallu
raudteealuse jalakäijate tunneli rajamine; Sääse lasteaias ruumide remontimine ja hoonele uue katuse ehitamine. Eelöeldu
on välja toodud selleks, et illustreerida kohaliku omavalitsuse
ülesandeid elukeskkonna kujundamisel.
Sotsiaalvaldkonnas suurendasime mitmel korral sünnitoetusi.
Samaaegselt hoiti heal igapäevasel tasemel töös kõik meie vallaasutused: koolid, lasteaiad, kultuuri- ja spordiasutused.
Seega on mul võimalus tõdeda, et me pole andnud tühje lubadusi, sest oleme oma valimisprogrammid juba kaks valitsemisperioodi järjest edukalt täide viinud. Vesteldes vallaelanikega
viimase paari aasta jooksul, on vallaelanikud tunnustanud volikogu poolt senitehtut. Samas on nad pööranud tähelepanu
järgmistele lahendamist või toetamist vajavatele tegemistele.
Meie üheks suuremaks probleemiks on inimeste lahkumine.
Kui aga valda ei lisandu huvitavaid, kaasaegseid ja hästitasustatud töökohti, jätkub inimeste lahkumine ka edaspidi. Kohalik
omavalitsus peab olema eluliselt huvitatud tehnilise ja sotsiaalse võrgustiku edasiarendamisest ja uute töökohtade loomisele
kaasaaitamisest. Eelöeldut aluseks võttes ongi Tamsalu volikogu seni seadnud esimesteks ülesanneteks elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna arendamise.
Selleks, et Tamsalu valla asulate elukeskkonda meie inimeste
jaoks veel paremaks ja turvalisemaks muuta, on vaja kohaliku
omavalitsuse sissetulekute suurenemist, see aga on võimalik
vaid siis, kui valda lisandub uusi töökohti. Igale vallakodanikule
on tähtis töökoht ja kool kodukohas, turvalisus ja elukeskkond.
Töökohad on olulised nii kodanikele kui ka valla arengule.
Peab tõdema, et kui me poleks pingutanud ja vallas ülalloetletud ehitusi ellu viinud, oleks valitsenud suur oht, et see olekski
jäänud tegemata. On üsna suur tõenäosus, et nelja aasta pärast
on Tamsalu kant osa ühest meie piirkonna suurvallast. Oleme
jõudsalt arendanud meie elukeskkonda ning seega võime julgelt
vastu minna eelseisvale omavalitsuste reformile!
Kõige rohkem volikogusiseseid vastuolusid tekitas viimase poole aasta jooksul Vajangu Põhikooli ümberkujundamise küsimus.
Märtsikuu istungil otsustati volikogu enamuse poolt kool ümber
kujundada algkooliks. Pärast lapsevanemate poolset kohtuasja
algatamist vaatas volikogu oma otsuse veelkord läbi ja muutis
ära. Samas on kõigile selge, et Vajangu kooli probleem ise pole
kuhugi kadunud ning uuel volikogul tuleb teiste tööde seas ka
sellega tegeleda.

Seega, järgmise valitsemisperioodi jooksul peab Tamsalu
Vallavolikogu enda jaoks tähtsaimateks tegemisteks
seadma:
- Töökohtade loomisele ja tekkimisele valla poolt igakülgse
kaasaaitamise
- Tamsalus gümnaasiumihariduse andmise jätkamise igakülgse
toetamise
- Avaliku korra olukorra parandamisele igakülgse kaasaaitamise
- Valla kulude, kogukonna huve silmas pidades, nii põhjendatuks muutmise kui võimalik ja
vajalik; s.h. ka vajadusel vallaasutuste ümberkujundamise
- Esmatasandi arstiabi säilitamise igakülgse toetamise
- Ettepanekute sõnastamise eesootavaks läbiviidavaks omavalitsuste reformiks
- Elukeskkonna jätkuva parendamise:
Näiteks tuleb lõpetada tänavaehitus Tamsalus, pinnata kõik
kruusakattega tänavad ja teed vallakeskuses ja suuremates külades, korrastada valla keskasula ja suuremad külad, pargid ja
teised haljasalad, rajada kaasaegne tänavavalgustus vallakeskuses ja külades.
Üheks tähtsaks tegevuseks peab saama kergliiklusteede ehitamine, sest sellest on rääkinud paljud vallaelanikud.
Lisaks sellele, et vald on teinud väga suuri investeeringuid ning
ma väga loodan, et nii saab olema ka edaspidi, on palju rõõmustavat ka erasektoris. Rõõmu teevad paljud asjad: see, et Tamsalu
valda on ehitatud uusi eramuid ja remonditud paljud juba kasutuses olevad ühepereelamud; see, et Järsi külla rajatakse Metsamõisa Puhta Vee Teemapark; see, et on olemas ilus Laululinnu
külalistemaja; see, et vallas töötavad edukalt kaks suurt põllumajandusettevõtet: JK Otsa Talu OÜ ja Võhmuta PM AS; see, et
pärast omanikevahetust ei jäänud Tamsalu pagaritööstus seisma,
vaid töötab edasi; see, et endise Tamsalu TERKO AS hooned ei
ole varemetes, vaid seal tegutseb edukalt Tartu Mill AS tütarettevõte; see, et Tamsalu EPT AS töötab, toodab ja ekspordib;
see, et E-Betoonelement AS Tamsalu tehas kogub jõudu pärast
langusperioodi ja kasvatab tootmismahtu; see, et väikeettevõte
Mertigrupp OÜ tegutseb ja laieneb jõudsalt; see, et Porkunisse
on ehitatud uhke ja kaasaegne riigikool erivajadustega lastele.
Ja nii edasi ja nii edasi! See ongi elu, see ongi areng! Seega,
kõik pole meil halvasti: ei Eestis ega Tamsalu vallas! Suur tänu
ettevõtjatele, haridus-, meditsiini-, kultuuri- ja sporditegelastele, kodanikuaktivistidele teie suure töö eest!
Vallakodanik, mine valima
ja küsi oma kandidaadilt
enne hääletamist, mille eest
ta kavatseb volikogus seista!
Tänan koostöö eest ja
soovin tööd lõpetava vallavolikogu koosseisu nimel
Tamsalu valla rahvale edu
ja õnnestumisi!

Lugupidamisega
Toomas Uudeberg
vallavanem

Lugupidamisega
Andrus Freienthal
Tamsalu Vallavolikogu
esimees
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Volikogude valimised- kuidas läheb ?!

13 JA REEDE TÕI KRÕLLIPERELE ÕNNE!

Kohalikud valimised lähenevad ning varsti otsustame taas selle üle, kes korraldavad elu vallas
järgmised neli aastat. Tamsalu vallas on nüüdseteks valimisteks väga suur kandideerijate hulk
ennast üles andnud ning selle üle võib vaid rõõmustada! Juba on tunda, et valimisvõitlus hakkab
hoogu sisse saama.
Olen Tamsalu taustaga poiss, lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi ning selle järel Tallinna Ülikooli. Tamsalu Gümnaasiumi diplomiga on võimalik õppima asuda ükskõik millisesse kõrgkooli.
Olen lapsest peale tegelenud spordiga ning võin kinnitada, et Tamsalu vallas on loodud väga
head tingimused sportimiseks ja terviseliigutamiseks.
Oma diplomitöö, mille kaitsesin käesoleva aasta kevadel, pühendasin kahe Tamsalu ühinemisele 2005. aastal. Töötasin läbi mõlema omavalitsuse eelarvedokumendid, volikogude otsused ja
määrused alates 1993. aastast.
Tuginedes dokumentidele, võin kindlalt väita, et areng Tamsalu piirkonnas oli kiirem ja jõulisem
ühinemise-eelses linnas. 2005. aasta ühinemine andis hoo sisse terve piirkonna arengule, sest
ühisvalla investeerimissuutlikkus paranes tunduvalt, selle läbi kasvas ka piirkonna konkurentsivõime. Siit võib järeldada, et vastuvõetud otsused olid hästi läbi mõeldud ja ratsionaalsed.
Üheks põhjuseks oli ka see, et ühinenud valla volikogu võttis omaks endise linnavolikogu
tööstiili, mida iseloomustas asjalikkus, konservatiivsus ja professionaalsus. Tamsalu vallavolikogu on suutnud ära kasutada kahe omavalitsuse ühinemisel tekkinud eelarvemahu kasvu ja
teinud õigeid otsuseid, investeerides elukeskkonna parandamisse.
Selleks, et hoida saavutatud investeerimistaset ning kasvatada valla konkurentsivõimet, on piirkonda vaja juurde saada uusi ja innovaatilisi töökohti. Sellega peab 20. oktoobril valitav vallavolikogu koosseis tõsiselt tegelema!
Volikogu liikmetest, nende hariduslikust taustast, maailmavaatest ja huvidest sõltub praktiliselt
kõik see, mida üks või teine volikogu otsustab. Tamsalu vallavolikogus on alates 2005. aastast
selle enamuse moodustanud valimisliit Tamsalu Vald, kes on tõestanud enda valitsemisvõimekust. Vaadanud valimisliidu esindaja teleesinemist ETV2-s, olen veendunud, et sellel valimisliidul on piisavalt edumeelseid ideid, et vallakodanik võiks usaldada valla juhtimise ka järgneval
neljal aastal valimisliidu Tamsalu Vald kätte.
Tamsalu valla valijad, ärge jääge passiivseteks kõrvalseisjateks, minge kindlasti valima ja aidake niiviisi kaasa valla elu edendamisele.

Kevadel, kui kõikjal üle maailma toimus talgupäev ,,Teeme ära!“, tekkis meil mõte kutsuda
lapsevanemad lasteaia õueala korrastama. Hindasime tervistedendava lasteaia (TEL) meeskonnaga õueala ohutust ja kaardistasime vajalike tööde nimekirja, mida saaksime lastevanematega
koos ära teha. Ka hoolekogu liikmetega sai nõu peetud: mida, kuidas ja mis vahenditega tööd
teeme. Ja kuna meie lasteaia lapsed ja töötajad läksid juba juuni alguses puhkusele, siis otsustasime teha talgupäeva kohe uue õppeaasta lävel.
Augusti lõpuks olime TEL meeskonnaga põhjalikult üle vaadanud lasteaia ja rühmade õuealad
ja mänguatraktsioonid. Tööde nimekiri sai üsna pikk: plaanisime värvida kõikide rühmade katusealused sambad, liivakastid ja aiakesed, katta ronilad pinotexiga ja värskendada jalgrattasõidu
tee jooned-nooled. Isade abi ootasime kolme kaalukiige uuesti paigaldamisel ning kummimattide panemisel vanade kiikede alla ja sõimerühma liivakasti ümber. Hoolekogu liikmed said
eelnevalt ülevaate plaanitavatest töödest ja palve teavitada oma rühma lapsevanemaid.
Talgupäeva planeerisime reedeks, 13. septembriks. Meie õnneks oli ilm juba mitmendat päeva
suurepärane! 43 liitrit värvi-pinotexi oli ostetud, mõned värvipurgid ka lastevanemate annetatud
ning kummimatid gümnaasiumist kohale toimetatud. Juba pärast kella nelja hakkasid saabuma esimesed lapsevanemad, kaasas labidad, kangid, redelid, rehad, pintslid, rullid, topsikud.
Lasteaia õu kihas nagu suur sipelgapesa, tegevuses oli ligi 100 inimest. Paari tunniga said kõik
planeeritud tööd tehtud ja oleks veelgi teinud, kui värvi oleks olnud rohkem, mitte nii täpselt.
Nagu igale talgupäevale kohane, ei puudunud laualt ka kõhutäide: kellel õunad, kellel kook,
kellel kosutavad heeringavileivad.
Jalutasin õhtul ümber vaikseks jäänud lasteaia. Tundsin suurt rõõmu ja rahulolu kordaläinud
päeva üle. Kõik sai ilusam, kui oskasin arvata ja loota, rühmad said ,,värskendust“ ja rõõmsama
ilme erksate värvide abil ning suured ronilad jänesekapsa tooni rohelised. Mul on hea meel, et
nii paljud pered said appi tulla ja nautisid koostegemist. Rahulolu märkasin ka Krõlli silmades,
kes jälgis kõike peremehetundega.
Lasteaia personali nimel suur aitäh emadele, isadele, vanavanematele, õdedele-vendadele ja
vabatahtlikele! Tänusõnad ka Vello Sanderile ja Vardo Arusaarele!

								
								

Kristjan Nurmsalu
Tamsalu elanik

AEG ON ÄRGATA!
Kas jääda või välja surra? Valla elu eestvedajad on lasknud vasakult ja paremalt meist üle kasvada. Meid ümbritsevad alevikud on valitud tõmbekeskusteks, aga meil on ju linn?
Lapsi viiakse kõrvalvaldade lasteaedadesse. Kooliealised valivad õppimiseks teisi koole, aga
selle sama kooli direktor tahab asuda juhtima veel suuremat üksust, mis on vald. Lääne-Virumaa 11 gümnaasiumi hulgas on Tamsalu Gümnaasium 9. kohal õppeedukuselt. Kas direktoril
jääb veel aega üle?
Kas laseme neil Tamsalu valla veel suurematesse raskustesse vajutada?
								
								

Mati Viidemann
vallakodanik

AUTO MÜÜK; OKSJON
Tamsalu Vallavalitsus müüb kirjalikul
enampakkumisel järgmise vallavara:
Sõiduauto SKODA Felicia Combi, v.a. 1999, mootor 1,3 (bensiin).
Alghind 499 eurot.
Pakkumised palun esitada kinnises ümbrikus vallamaja kantseleisse
(Tehnika 1a) hiljemalt 14. oktoobriks 2013.a. kella 12.00-ks
märgukirjaga „Mitte avada enne kella 12.00 14. oktoobril 2013“.
Autoga on võimalik tutvuda aadressil Tehnika 1a.
Täiendav info telefonil 32 28 434.

Foto: Viiu Uudam

Paari tunniga said kõik planeeritud tööd tehtud ja oleks
veelgi teinud, kui värvi oleks olnud rohkem, mitte nii
						
täpselt.
						

		
Viiu Uudam
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor

Eesti Energia jätkab väiksemate büroode
kolimist postkontoritesse
Kuna Eesti Energia büroodes on turu avanemisega kaasnenud külastatavuse rekordid möödas
ja kliendid eelistavad elektrimüügi küsimustes üha enam teisi kanaleid, jätkab Eesti Energia
väiksemate büroode kolimist Eesti Posti postkontoritesse. Alates 1. oktoobrist teenindab Eesti Energia kliente Rakvere Kroonikeskuses asuvas Eesti Posti postkontoris.
Lisaks muutub teeninduse asukoht aasta lõpuks ka Kuressaares, Valgas ja Viljandis. Esimesed
esindused postkontorites avas Eesti Energia juba tänavu 1. aprillil, viimased bürood saavad
Eesti Posti üle viidud hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks. Eesti Energia esindus ei kao ühestki
maakonnast.
Eesti Posti postiteenuste divisjoni juht Jaan Vainulti sõnul on Eesti Posti postkontorite võrgustik sobiv erinevate teenuste pakkumiseks ning koostöö Eesti Energiaga on mõlema ettevõtte
klientide jaoks mugav. „Meie jaoks on oluline, et postkontoritest saavad kliendid tarbida ka teisi
teenuseid peale traditsiooniliste postiteenuste,“ kommenteeris ta.
Eesti Posti on juba üle viidud Eesti Energia Rapla, Kärdla ja Jõgeva bürood. 1. oktoobril kolivad Eesti Posti postikontoritesse Eesti Energia Kuressaare, Valga ja Rakvere bürood. Veel enne
aasta lõppu viiakse Eesti Posti üle oma Viljandi büroo ning järgmisel aastal ka Pärnu ja Võru
bürood. Eesti Energia bürood jäävad Tallinnasse, Tartusse, Paidesse ja Jõhvi.
Eesti Postis postkontorites asuvates Eesti Energia esindustes on klientidel täpselt samad võimalused, mis büroodeski. Klienti abistab Eesti Energia klienditeenindaja, klient saab sõlmida nii
elektri- kui ka võrgulepinguid, abi keerukamate küsimuste puhul.

Head aiapidajad.

Olete oodatud Tamsalu turuplatsile (Raudtee tn. parkla vastas)
realiseerima oma aiasaaduste ülejääke. Head kauplemist.
Täpsustav info - Vello Sander, tel: 5278302

Klienditelefon 1545
e-post: teenindus@energia.ee 					
Eliis Vennik
e-teenindus: www.energia.ee				
Eesti Energia pressiesindaja
							
eliis.vennik@energia.ee
							
+372 715 12 18
							
+372 57 830 756
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MÄLESTUSHETK VISTLA MEMORIAALIL ja LOKSA VENNASHAUAL,
Porkuni lahingu 69ndal aastapäeval
Mitte kaugel Assamallast, kus Kalevipoja ajal „virnas katsid surnud välja, kehad kuhjas künkaida“ asub Porkuni
taputanner.
21.septembril 2013ndal aastal möödus 69 aastat Porkuni lahingust. Kell 15.00 algas mälestusteenistus Vistla memoriaalil, kus puhkavad 20nda Eesti Relvagrenaderide diviisi ja Eesti piirikaitserügemendi sõjamehed. Mälestusteenistuse avas
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.
Puhake paremad pojad,
pärjatud olgu te kalm!
Kodule olite kaitseks,
vallina teras ja malm.

Puhake, julgemad kotkad,
Lahingus lõpes te lend!
Mälestus jäädav on teile,
Venda ei unusta vend.
Palvuse viis läbi õpetaja Enn Salveste.
Pärja langenute mälestuseks asetasid mälestusmärgi jalamile
Ida-Virumaa Vabadusvõitlejate Ühing-Kalju Nurk
Lääne-Virumaa endiste poliitvangide nimel Ruuben Lambur
Eesti Leegioni Veteranide Klubi – Ervin Piirsalu
Eesti Vabadusvõitlejate liit – Gunnar Laev ja Vello Tiido
Relvagrenaderide Diviis - major Hindrek Piiber ja veebel

Gunnar Vompas
Tööpataljonlaste Ühing - August Kondoja ja Oskar Rohila
Klubi „Wiking Narva“ juhatuse liige Tauno Rahnu
Eesti korpuse Veteranide Tallinna Klubi - Valentin Villemsoo
Väike-Maarja Vald- vallavanem Indrek Kesküla ja muinsuskaitse poolt Hanno Tamm
Tamsalu Vald- Vallavanem Toomas Uudeberg
Mälestusteenistusest osavõtjaid olid tervitama tulnud Tamsalu
gümnaasiumi noored lauljad, kellel on olnud õnne sündida
juba vabas Eestis. Ansamblit juhendas Kaja Raudla.
Ansambel esitas kolm laulu, “!Minu kodumaa”, “Õnnepaik” ja
“Eestimaa on selline”.

See raske aeg meid
jalust niitis maha
ükskõik siis kuhu –
põllule või teele.
Kuid kui on päike
varisenud metsa taha,
ta sära ikkagi jääb
juustesse. Ja meelde.
Ma tean, sest tõvest
saame jälle tervekstuul juba keerutabki
mineviku nõge.
Ei soistu maa! See
muutub kindlaks perveks,
kust mööda kohisemas
näeme vaba jõge.

Fotod: Aavo Leemets

Mälestuspalvuse viis läbi õpetaja Enn Salveste
Peale seda jätkati teenistusega Loksa vennahaual, 8nda Eesti
Laskurkorpuse 249nda Eesti Laskurdiviisi võitlejate viimses
puhkepaigas.
Kivis on elu
ja mõtiskelu
kivis on valu......
kivis on ootus
ja lootus
põlvkondade vaev
õigluse viha ja raev
kivis on kutse
ja väljakutse.
Vaadates kivile silma
		
Näed igavikulist ilma. /Rein Einasto/

Hetk enne pärgade ja lillede asetamist

Rindekaaslasi oli meenutama tulnud August Kondoja- Eesti
Laskurkorpuse veteran, Memento Tööpataljonlaste Ühingust.
Traditsiooniliselt olid ikka rivis ja laulsid meile mehed Pajusti
Klubi meesansamblist pr Inge Arula juhendamisel.
Lauludeks olid “Koduigatsus”, “Meil aiaäärne tänavas”, “Kaevu juures” ja “Eestimaa, mu isamaa”.

Peale seda viis õpetaja Enn Salveste läbi palvuse.
Pärjad ja lilled mälestusmärgile asetasid:
Tamsalu valla nimel Toomas Uudeberg, Tööpataljonlaste
Ühingu poolt August Kondoja ja Oskar Rohila, ning Eesti Korpuse Veteranide Tallinna Klubi nimel Valentin Villemsoo.
Kuulake kivide häält.
Kuulake kivi kuminat.
Kuulake kevadel.
Kuulake suvel ja talvel.
Kuulake sügisel.
Hoia Jumal, Eestit, meie kodumaad!
Kaitse teda, kallist, meie armsamat!
Rahu, töö ja kainus olgu Eesti kroon,
venna armu suurus tema võimu troon.
Sellega oli Porkuni lahingu 69nda aastapäeva mälestusteenistus lõppenud. Järgmisel korral kohtume pühapäeval, 21. septembril 2014, siis kui Porkuni lahingust möödub 70 aastat.
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Esimene koolikell Tamsalu Gümnaasiumis
ESIMENE KOOLIPÄEV
		
Ellen Niit
Eile alles olin väike
lasteaialaps.
Paitasid mind tuul ja päike,
läksin suuremaks.
Paitasid mind päev ja tuuled
järjest kuu või kaks.
Läksid koolimütsid, -kuued
mulle parajaks.

Sel aastal alustasid Tamsalu Gümnaasiumis esimest korda
kooliteed Ruslan Gepner, Rustam Gepner, Laura–Liis Laane, Emily Metsoja, Gert Mikker, Jako Mänd, Ergo Neeme,
Maribel Neeme, Karmen Poolakene, Marleen Rand, Ragmar
Saukas, Rainer Sokk, Stellah Soon, Egert Talur, Emma Lotta
Vikk, Aleksia Yarnya, Alex Hokkonen, Ly–Sandra Jevsejev,
Ruben Kallaste, Kärt Maasik, Kristina Maasik, Bogdan Kortšak, Nikolai Kruze, Anne–Mai Kruutmann, Alyssa Liblik,
Maik Mattis, Agnes Väli, Mari–Liis Meltsas, Sten–Lenar Nirgi, Henri Pugast, Marii Pukki, Margus Sakk ja Rivo Saukas.
PALJU ÕNNE!
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52 aastat Assamalla raamatukoguhoidjana
52 aastat tagasi tuli Meeli Kuntor tööle Assamalla raamatukokku ja siia ta tööle jäigi. Reede,
13. september oli see päev, kui Assamalla raamatukokku olid kokku tulnud kolleegid teistest
raamatukogudest, Tamsalu vallavalitsuse esindajad ja pikaajalised lugejad ning koduloohuvilised, et osa võtta staažika töötaja pensionilesaatmisest.
“Tunded on vastakad - ühtpidi tähendab see vabadust, teistpidi elu juurde kuuluva olulise osa
kadumist”, ütles Meeli Kuntor. Praeguseks on Assamalla raamatukogu kujunenud küla südameks, seal käiakse ka koos üritustel ja juttu ajamas, seal saab internetti kasutada, kohapeal lehti
lugeda ja vahel ka lihtsalt nõu küsida. 45 aastat on Meeli teinud sotsiaaltööd. Vanad inimesed
on alati oma muredega tema poole pöördunud, nii oli see vene ajal ja on ka nüüd. Raamatukogu
juhataja kohustuste hulka on alati kuulunud ka hoolitsemine ruumide korrasoleku eest.
Uueks raamatukoguhoidjaks Assamallas on Leana Uutma, kellele Meeli Kuntor on sisseelamisel suureks abiks olnud.

Hakkas koolilapse nimi
mulle passima.
Täna esmakordselt lähen
kooliklassi ma.
Tere, tere, tore maja!
Tere, kooliõu!
Koolis käia nagu vaja
on mul kindel nõu.

Fotod: Aavo Leemets

Kätte anti esimene ja kõige tähtsam kooliraamat

Värsked koolijütsid võtsid vastu tervitussõnad koolidirektor Vardo Arussaarelt, vallavanem
Toomas Uudebergilt ja volikogu esimehelt Andrus Freienthalilt

Fotod: Aavo Leemets

Meeli Kuntor näitamas albumitesse kogutud Assamalla raamatukogu minevikku
Assamalla raamatukogu eelkäija, Porkuni Rahvaraamatukogu, asutati aastal 1920, mis aastal
1939 muudeti Assamalla Rahvaraamatukoguks. Praeguseks pisikeseks kokku kuivanud Assamalla oli varem tunduvalt suurem, seal olid kõrtsid, vallamaja ja seitse tuuleveskit.
Alates 2001.a. asub raamatukogu renoveeritud endises saunas 125 ruutmeetrisel pinnal. Raamatukogul on ca 190 lugejat, fondi suuruseks ligi 10500 raamatut, 27 ajakirja ja 8 ajalehte.

Meeli Kuntor oli ka Assamalla külakivi rajamise grupi eestvedaja. Külakivi juures koos
vallavalitsuse esindajate ja kolleegidega teistest raamatukogudest.

Uus aabits vajab kohest tutvumist, koolitöö on puhas rõõm!

Ca 40 aastat tagasi alustas Meeli Kuntor Assamalla raamatukogu ajaloo uurimist, mis läks tasapisi üle terve Assamalla möödaniku uurimiseks. 1983. aastal pälvis album “Assamalla minevik
ja tänapäev” rajoonisisesel konkursil esikoha. Hästi läks ka “Assamalla raamatukogu kroonika”
kahel esimesel osal, mis said vabariiklikul ülevaatusel kolmanda koha.
Meeli Kuntoril on praegu pooleli suur töö - Assamallast jutustava raamatu koostamine. Üks
raamat, “Assamalla läbi aegade”, on küll juba ilmunud, aga uut materjali on lisandunud nii
palju, et jagub ka järje jaoks. Nüüd, pensionärina, saab ta ainult sellele keskenduda. Omalt poolt
soovime talle selleks palju edu, jaksu ja tervist!
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Kolmandik Eesti majapidamistest säästab vett
Eesti Energia e-teeninduses täidetud energiaprofiilidest
selgub, et vaid kolmandik Eesti peredest on ette võtnud
konkreetseid samme vee- ja veesoojendamise energiakulu vähendamiseks. See tulemus on üllatav, sest veesoojendamine on enamasti kütte järel suuruselt teine
kodukulu. Just seetõttu võtame seekordses blogis vaatluse alla veekulud ning säästmise võimalused köögis ja
vannitoas.
Vee kokkuhoid köögis
Ühe müüdi kohaselt on nõude käsitsi pesemine vee- ja
energiasäästlikum kui nõudepesumasin, kuid tõele vastab tegelikult hoopis vastupidine väide. Säästlike nõudepesumasinatega on võimalik kokku hoida kuni 90%
vett ja kuni 60% vee soojendamiseks kuluvat energiat.
Kvaliteetsete nõudepesumasinate eluiga ületab tänapäeval juba 10 aastat. Sellise masinate tasuvusaeg on aga
tunduvalt lühem – veidi alla 6 aasta.
Maksimaalse kokkuhoiu saavutamiseks tuleks vältida poolikute masinatäite pesemist, eelista võimalusel
säästlikke (economy) režiime ja loobuda nõude loputamisest voolava vee all enne nende masinasse panemist.
Võimalusel tasub kasutada programmikella ja ajastada
nõudepesu öisele ajale, mil elekter on odavam.
Voolava vee all nõusid pestes kulutab keskmine 4-liikmeline perekond ligi 4 eurot nädalas. Vee survet kompenseeriva kraaniotsikuga saab seda kulu vähendada 1,5
korda. Kui aga pesta ja loputada nõusid veega täidetud
kraanikausis, võib vee- ja energiakulu veelgi väheneda.
Samuti pole mõistlik sulatada külmunud toiduaineid
voolava sooja vee all.
Kui eelistate juua väga külma kraanivett, tasuks kraanivee kannu hoida külmkapis. Kõik tilkuvad kraanid või
segistid, mille ühenduskohtadest lekib ka vähesel määral vett, tuleb parandada kiiresti, sest nii võib päevas
raisku lasta isegi kuni 25 liitrit vett.
Vett annab säästa ka toiduvalmistamisel. Näiteks
juurviljade või makaronide keetmisel pole vaja täita
potti veega ääreni. Sama kehtib kiirkeedukannude puhul – tassitäie vee keetmiseks ei tasu täita veega kogu
kannu, vaid vajaminev veekogus.
Aega ja energiat säästab ka see, kui ajada vesi enne keema kiirkeedukannus ja kasutada seda siis näiteks supi
valmistamisel.
Vee ja energia kokkuhoid vannitoas ning tualetis
Vannitoas annab suurima võidu duši eelistamine vannivõtmisele. Keskmine vanniskäik võtab ligi 200 l vett,
8-minutiline dušš veesäästliku dušiotsiku puhul aga 70
liitrit. Teisisõnu piisaks vanni võtmiseks kuluvast veest
koguni kolme duši jaoks. Veekulu saab reguleerida veel
dušivõtu aega piirates. Igihaljad on ka soovitused keerata kraan kinni hammaste harjamise, seebitamise või
habemeajamise ajal.
Veesäästlikud dušiotsikud on täna kasutusel ligi nel-

jandikus Eesti kodudest – nii selgub Eesti Energia
e-teeninduses täidetud energiaprofiilidest. Veesäästlike
dušiotsikute veekulu on keskmiselt kaks kuni kolm korda väiksem kui tavalistel segistitel. Eelistada võiks just
aeraatoriga segisteid, sest need segavad veevoolu õhuga
ja seega ei tundu veevool harjumatult nõrk.
Ent kuidas teha kindlaks, kas dušiotsiku vahetamiseks
on põhjust? Selleks tee läbi järgmine praktiline katse:
mõõda ämbrisse 4 l vee joon, aseta ämber dušiotsiku
alla, keera vesi lahti normaalse tugevusega, mõõda aega
palju kulub selle koguse täitumiseks. Kui 4l täitub kiiremini kui 20 sekundiga, võiksid mõelda dušiotsiku vahetamise peale.
Dušši eelistamine vannile, säästlik dušiotsik ja lühem
pesuaeg võib keskmisele 4-liikmelisele perele aastas
säästa kuni 10 kuupmeetrit vett ja kuni 350 kWh veesoojendamiseks kuluvat energiat. Rahalises väärtuses
võib see aastas tähendada kuni 75 eurot.
Kui kasutate lokaalset boilerit, kulutate vee soojendamiseks vähem energiat, hoides vee temperatuuri alla 55
kraadi. Elektriboilerite puhul tasuks eelistada programmikellaga boilereid, mille puhul saab kütteperioodi sättida öisele, soodsama elektrihinnaga ajale.
Kui boileril taimerit pole, tasuks eelistada dušši just
enne magamaminekut, sest sel juhul hakkab boiler vett
soendama öötariifi kehtimise ajal.
Ühtlasi tasuks boiler paigaldada võimalikult lähedale
kraanikausile või dušile, sest nii läheb vee liikumisel
torustikku mööda kaotsi vähem energiat.
Tualettpotti valides tuleks kindlasti eelistada kahe
kambriga potte, mille puhul saab reguleerida palju vett
korraga kasutada.
Vanemate tualettpottide puhul on aga abiks üks kaval
nipp: poti veekulu vähendada kuni kolmandiku võrra,
kui asetada veepaaki näiteks veega täidetud pudel. See
vähendab kambri veemahtu, mis tähendab, et iga loputusega kasutate automaatselt vähem vett.
Kokkuvõttes näitab ligi 12 000 kasutaja poolt täidetud
energiaprofiilide statistika, et 4-liikmeline perekond
võiks vee ja selle soojendamiseks kuluva energia kokkuhoiu kaudu aastas säästa ligi 130 eurot. Et tulemust
saavutada, tuleb aga alustada õigest kohast - tegelike
veekulude ja nende põhjuste väljaselgitamisest.
Lihtne tööriist selleks on Eesti Energia e-teeninduses
asuv energiaprofiil, mille 24-le küsimusele vastates saate ülevaate nii oma elektri, vee kui ka küttekuludest.
Profiilis antud vastuste kõrval koostatakse igale vastajale ka konkreetsed soovitused energiakulude alandamiseks koos ligikaudse investeeringu ja tasuvusajaga.
				
Teet Kerem
				
Eesti Energia,
energiasäästu valdkonna projektijuht

Päästeametkutsubülesosalemapostrikonkursil„Kodutuleohutuks“.
Osalemiseks tuleb luua originaalne hüüdlausega poster, mis propageerib kodust tuleohutust ja
motiveerib inimesi selle eest hoolt kandma. Postrit luues võib inspiratsiooni otsida järgmistest
märksõnadest: hooletus suitsetamisel, tähelepanuta jäetud küünlad, tikud, hooldamata
tulekolded ja korstnad, katkised või vanad elektriseadmed, pliidile unustatud söök, suitsuandur,
tulekustutijne.
Parimate postrite autorid saavad premeeritud vinge tahvelarvuti ja nutitelefonidega. Lisaks
peaauhindadele annavad eripreemiad välja näiteks Tallink, Teletorn, Jääaja keskus ja Eesti
Kunstimuuseum. Kõige tabavamaid töid kasutatakse edaspidi tuleohutusalases ennetustöös
internetilehekülgedel, teavitusmaterjalides või väliüritustel. Lisaks korraldatakse parematest
töödestnäitus,misrändabläbiterveEesti.
Konkurss algab 2. oktoobril ja töid saab esitada kuni 10. novembrini (k.a.) digitaalsel kujul
aadressilerescue@rescue.ee.Osavõtmaonoodatudkõikhuvilisedalates16.eluaastast
HU

UH
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Kergejõustik
SEB Tallinna sügisjooksul oli Ago Veilberg ajaga 2:49.27 23., oma vanuseklassis 50+ aga kindel võitja. 3:24.01-ga kuulus isikliku rekordi püstitanud
Risto Rammulile 213. koht. Ühtlasi oli ta parim Tamsalu LOS TOROS’e
sportlane. 386. Rainer Tops ajaga 3:37.44, 468. Peeter Kuhi ajaga 3:43.18,
577. Assar Tops ajaga 3:49.58, 700. Tiit Simonlatser ajaga 3:55.45 ja 905.
Tõnu Kuhi ajaga 4:06.02. Kõik ülalmainitud sportlased on Tamsalu Gümnaasiumi vilistlased. Väga kuum ilm ei soodustanud heade aegade saavutamist ning palju oli ka katkestajaid. Jooksu lõpetas 1832 jooksjat.
Poolmaratonis oli meie parim Erik Nääb ajaga 1:42.06, mis andis 303.
koha. Erik Nääb õppis kunagises Porkuni Internaatkoolis. Tuhande parima hulka jõudsid veel 490. Kalle Lett, 671. Kalvi Noormägi, 751. Geidi
Kruusmann ja Taimo Vesk 817. kohaga.
10 km jooksus oli meie parimaks noor armeesportlane Mathijas Veeremaa
234. kohaga.
Tuhande parema hulka jõudsid veel 277. Jaanus Mutli, 585. Me3elis Arumägi, 708. Doris Sabre, 799. Margo kivila ja 906. Inno Puusepp.
Tartus vabariigi politsei meistrivõistlustel esinesid edukalt Tamsalu Gümnaasiumi vilistlased. Velve Paldoja tuli meistriks 100m jooksus, võitis hõbemedali kaugus- ja kõrgushüppes ning pronksmedali odaviskes ja kuulitõukes. Mitmevõistluse punktitabeli alusel oli parim ala kuulitõuke 8.63,
mis annab 440 punkti. Meestest tuli Margo Kivila hõbemedalile 100m
jooksus ja kaugushüppes ning pronksmedalile odaviskes ja kõrgushüppes.
Parim tulemus oli 100m 12,19, mis annab 614 punkti. Taun0o Lempu viskas oda 42.58, mis andis 6. koha.
Viru-Nigula rahvaooksul esinesid edukalt meie veteranid. 7,5 km põhidistantsil saavutasid M-40 klassis kolmikvõidu Ago Veilberg (28.11,4), Meelis Veilberg (28.18,1) ja Ulvar Pavlov (29.09,4). Jooksu lõpetas 76 jooksjat.
N-35 vanuseklassis võitis Evelyn Himma. Kokku oli lõpetajaid 179.
Viitna järve jooksul oli 10 km distantsil parim Elar Vulla Saksist ajaga
38.02.
Veteranidest oli taas parim Agu Veilberg. 5 km parimaks osutus Geidi
Kruusmann ajaga 28.08.
						
Rein Tops

Korvpall
Vabariigi sügis-talvine hooaeg algas nagu tavaliselt karikavõistlustega, kus
saavad kaasa teha kõik meeskonnad vaatamata sellele, millises liigas nad
vabariigis või maakondades mängivad.
Eelmisel aastal võitis Tamsalu LOS TOROS/Simuna IVAX esimeses ringis Tallinna SK RIM Scanweldi meeskonda 89:66 ja 83:80. Teises ringis
kaotati aga Rakvere Tarvale. Kõige suurem edu saatis aga meeskonda kaks
aastat tagasi, kui kodusaalis võideti meistriliigas mängivat Tallinna Kalevit
101:97.
Tänavu alustati karikasarja võõrsil Saue valla ja linna ühismeeskonna vastu.
Saue meeskond on varasematel aastatel esinenud edukalt vabariigi talimängudel linnade grupis. Vastavalt juhendile saab madalamas liigas mängiv
meeskond sooritada enne mängu viis kolmepunktiviset.
Saue meeskond tabas kolm viset ja asus juhtima 9:0. kodusaalis mänginud
võõrustajad olid edukad ka esimesel veerandil, juhtides korraks 15:2. Edaspidi kulges mäng aga külaliste dikteerimisel ning lõpuks kuulus mäekõrgune võit 95:64 Tamsalu LOS TOROS/Simuna IVAX’i meeskonnale.
Kõik üheksa kaasasolnud meest said ka mänguaega. Teine mäng oli teisipäeval 24. septembril kell 19.00 Tamsalus. Meie mehed võitsid 89:68.
Septembris algasid ka vabariigi esiliiga meistrivõistlused. Eelmisel aastal
võideti üllatuslikult hõbemedalid. Avamängus oli vastaseks Tartu Kalev/
Estiko. Mängiti Tartus 25. septembril kell 20.15. Seal tuli vastu võtta kaotus
tulemusega 71:89. Tartu meeskond on esmakordselt esiliigas.
#Esimene kodumäng on 4. oktoobril kell 19.30 Tamsalu spordihoones,
vastaseks Ambla SK meeskond. Järgmine mäng on 10. oktoobril vana
rivaali Räpina Kotkaste meeskonnaga, mängupaik selgub lähipäevil.
Jälgige reklaami. Meeskond ootab saali arvukat publikut.
						

Rein Tops

K. P. HAMBARAVI
TAMSALU TERVISEKESKUS TEHNIKA 1A
II KORRUS (VASAKUT KÄTT)

OKTOOBRIS HAMMASTE LÄBIVAATUS TASUTA
* ESMAABI HAMBAVALU KORRAL
* HAMBARAVI
* JUUREKANALIRAVI
* IGEMERAVI
* SUUKIRURGIA (HAMMASTE EEMAL DAMINE)
* PROTEESIMINE
* ESTEETILINE HAMBARAVI:
VALGENDAMINE, SOODAPESU, PÄRLIPESU
* VISIIDITASU EI VÕETA, KAARDIMAKSE VÕIMALUS





E,T,N,R- 9.00-15.00 HAMBARAVI, INFO TEL: 3230130, 55615609
K- 9.00-15.00 HAMBAPROTEES, INFO TEL: 5118379
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28. jooks ümber Porkuni järvede
Üldine nimekiri, 6,2 km
jrk
Nimi
		
1
Elar Vulla
2
Anton Basmanov
3
Andreas Kraas
4
Ago Veilberg
5
Ranno Aun
6
Ulvar Pavlov
7
Karel Eesmaa
8
Ants Ensalu
9
Taavi Luik
10
Ilmar Raap
11
Ela Vulla
12
Holden Sepp
13
Erik Zavadskis
14
Mario Rego
15
Peeter Kuhi
16
Rando Rannamets
Urmas Suvorov
17
18
Evelyn Himma
19
Tõnu Kuhi
20
Kalvi Noormägi		
21
Katrin Kukk		
22
Tõnis Saart		
23
Andres Kasekamp
24
Rivo Tähiste		
25
Moonika Pilli		
26
Tiina Idavain		
27
Teet Fimberg		
28
Kalev Õmmik		
29
Raivo Aun		
30
Mairis Õispuu		
31
Rahel Kallas		
32
Kalle Lett		
33
Marko Õmmik		
34
Geidi Kruusmann		
35
Ants Rikberg		
36
Jaan Toomingas		
37
Mare Mändla		
38
Marian Roop		
39
Kauri Piiskoppel		
40
Silver Jänes		
41
Carlis Sinijärv		
42
Nele Neeme		
43
Andi Himma		
44
Terje Toomingas		
45
Maris Kaarjärv		
46
Indrek Iho		
47
Riina Pomerants		
48
Gerli Traus		
49
Maia Boltovsky		
50
Rein Traus		
51
Maie Alaots		
52
Marii Raudsepp		
53
Marit Hiiemaa		
54
Sirle Aosaar		
55
Helena Veelmaa		
56
Marko Pomerants		
57
Triinu Eilo		
58
Heli Eerik		
59
Helena Vipre		
60
Kristiina Rannamets
61
Janika Okka		
62
Maarika Bassova		
63
Airi Kunder		
64
Maarika Kaarlõp		
65
Siiri Kunder		
66
Andres Tukia		
67
Mati Viidemann		

Sünniaeg
1982		
1991		
1978		
1963		
1979		
1964		
1991		
1959		
1997		
1969		
1979		
1982		
1971		
1985		
1970		
1975		
1971		
1972		
1971		
1981		
1978		
1989		
1995		
1986		
1982		
1957		
1970		
1957		
1952		
1997		
1996		
1954		
1987		
1981		
1951		
1977		
1966		
1995		
1995		
1986		
1996		
1996		
1971		
1982		
1976		
1979		
1964		
1995		
1972		
1948		
1965		
1992		
1985		
1962		
1995		
1964		
1996		
1972		
1982		
1980		
1984		
1977		
1995		
1987		
1998		
1988		
1960		

Elukoht/Klubi
Saksi			
Vike ööjooks-adidas t.
Tartu			
Tamsalu			
Rakke			
Tamsalu			
Kaeva k			
V-Maarja		
Kadapiku		
Kadrina			
Tapa			
Porkuni			
Tallinn			
Tamsalu			
Rakvere			
Tamsalu			
Moe			
AO suusaklubi		
Rakvere			
Tallinn			
Tapa			
Tamsalu			
Tamsalu			
V-Maarja		
Rakvere			
SK metsasõbrad		
V-Maarja		
V-Maarja		
Rakke			
SK Rakke		
Vike			
Tallinn			
V-Maarja		
V-Maarja		
V-Maarja		
Saue			
Kadrina			
EMÜ			
AO suusaklubi		
Loksa k.			
Tamsalu			
AO suusaklubi		
Porkuni			
Stamina			
SK Rakke		
Tamsalu			
Rakvere			
Rakvere			
Tartu/FB jooks.		
Rakvere			
Rakvere			
Tamsalu			
Tamsalu			
V-Maarja		
Rakke			
Rakvere			
Tamsalu			
Rakvere			
Tallinn			
Tamsalu			
Kullenga		
V-Maarja		
Tamsalu			
Paide			
Tamsalu			
Tamsalu			
Vajangu			

Tulemus
19.41,2
21.03,3
21.15,6
21.53,3
22.42,5
23.00,0
23.38,0
23.45,8
24.37,8
24.42,8
25.19,2
25.40,6
25.45,6
25.48,2
25.50,5
25.57,4
26.25,2
26.28,1
26.38,9
26.44,5
26.55,0
27.03,5
27.08,7
27.17,8
27.22,8
27.30,2
27.31,5
27.53,8
28.01,2
28.05,0
28.11,3
28.14,8
28.33,2
28.48,6
29.13,4
29.17,8
29.34,5
29.44,2
29.45,1
29.46,8
30.01,6
30.06,8
30.43,1
30.52,2
31.04,4
31.50,8
32.04,6
32.18,0
32.49,1
32.50,6
33.14,9
33.32,8
33.50,2
33.56,5
34.09,8
34.18,0
35.18,0
35.25,5
35.32,7
37.01,5
37.29,9
37.54,2
39.33,7
42.44,1
42.44,1
43.36,8
43.55,1

Klass
M
M
M
M VII
M
M VI
M
M VII
P NIV
M VI
N
M
M VI
M
M VI
M
M VI
N VI
M VI
M
N VI
M
P NIV
M
N
N VII
M VI
M VII
M VII
T NIV
T NIV
M VII
M
N
M VII
M
N VII
T NIV
P NIV
M
P NIV
T NIV
M VI
N
N VI
M
N VII
T NIV
N VI
M VII
N VII
N
N
N VII
T NIV
M VI
T NIV
N
N
N
N
N VI
T NIV
N
T NIV
M
M VII

Foto: Aavo Leemets

Algas 6,2 km jooks. Kokku osales 21. septembril toimunud jiiksudes seekord 138 jooksjat.
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kuni 6 aastased, 300m.				
Tüdrukud				
jrk
Nimi
		
Sünniaeg
Elukoht/Klubi Tulemus
1
Martta Raudsepp		
2007				
47,2
2
Mairit Kaarjärv		
2007		
SK Rakke
48,2
3
Kirke Konnapere		
2006		
Tamsalu
49,2
4
Jane Sumre		
2008		
Porkuni		
1.02,1
5
Marit Võhma		
2009		
Porkuni		
1.03,6
6
Linette Pukk		
2009		
Tamsalu
1.11,4
7
Jasmiin Kraas		
2009		
Tartu		
1.14,4
8
Marian Pilli		
2009		
Rakvere		
1.22,5
9
Berit Hiiemaa		
2010		
Tamsalu
1.35,4
10
Angelina Ala		
2008		
Tallinn		
1.40,0
2009		
Vinni		
2.07,3
11
Adeele Aart		
12
Mariliis Sild		
2009		
Tamsalu
2.30,2
13
Annemai Part		
2010		
Koplitaguse
2.45,2
14
Jete Kraas		
2011		
Tartu		
4.39,5
Poisid 			
1
Marten Langinen		
2006		
Tamsalu
46.8
2
Taimo Teer		
2007		
Assamalla
49,1
3
Hugo Rannamets		
2007		
Laagri		
52,2
4
Keimo Kari		
2007		
Tapa		
56,2
5
Adrian Ala		
2006		
Tallinn		
56.8
6
Kusti Priks		
2008		
Lasila		
57,3
7
Joosep Pitk		
2008		
Tallinn		
1.00,8
8
Artur Hallik		
2009		
Tamsalu
1.01,7
9
Steven Mälter		
2009		
Moe		
1.14,3
10
Erik Piirsalu		
2008		
Triigi		
1.25,7
11
Taaniel Boltowsky
2008		
Tartu		
1.30,0
12
Sten Boltowsky		
2010		
Tartu		
1.53,8
13
Rain Joosep Parve
2009				
1.57,6
14
Ander Kivikas		
2010		
Pärnu		
2.17,5
2003 ja hiljem sündinud, 1,3km.					
Tüdrukud					
jrk
Nimi
		
Sünniaeg
Elukoht/Klubi Tulemus
1
Kirke Suur		
2003		
Tamsalu		
5.17,8
2
Sandra Tiidrus		
2003		
Kohila		
5.24,1
3
Brita Rannamets		
2004		
AO Suusaklubi 5.35,7
4
Liilia Kinsiveer		
2004		
Tamsalu		
5.37,2
5
Riinu Tiidrus		
2005		
Kohila		
6.06,3
Piisupi		
6.36,9
6
Karmen Elken		
2003		
7
Leandre Langinen
2003		
Tamsalu		
6.40,3
8
Anett Kari		
2006		
Tapa		
6.51,6
9
Mairiin Vainus		
2004				
7.02,7
10
Getrin Raudsepp		
2005		
V-Maarja
7.09,0
11
Emma Lotta Vikk		
2006		
Porkuni		
8.57,1
12
Kärt Maasik		
2006		
Tamsalu		
15.07,2
Poisid 				
1
Frode Hallik		
2003		
Tamsalu		
5.02,7
2
Kristo Mälter		
2004		
Moe		
5.16,0
3
Rasmus Võhma		
2005		
Porkuni		
5.34,8
4
Romel Seemann		
2003		
Tamsalu		
5.52,1
5
Ossi Priks		
2005		
Lasila		
5.59,1
6
Kerdo Vainer		
2003		
Kullenga
6.11,0
7
Germo Partsioja		
2003		
Tamsalu		
6.32,3
8
Oskar Rnnamets		
2005		
Laagri		
6.39,2
9
Karl Oskar Vikk		
2005		
Porkuni		
6.51,6
02-01 sündinud, 1,3 km.					
Poisid					
jrk
Nimi
		
Sünniaeg
Elukoht/Klubi Tulemus
1
Alex Ahtiainen		
2001		
Tamsalu		
4.49,6
2
Martti Pilli		
2001		
Rakvere		
4.58,1
3
Tanel Kari		
2002		
Tapa		
5.06,0
4
Marius Kaarjärv		
2001		
SK Rakke
5.19,0
5
Kaspar Kukk		
2001		
Tamsalu		
5.21,4
6
Alvar Vahemets		
2001		
Põdrangu
5.48,2
7
Eerik Priks		
2001		
Lasila		
5.55,1
Tüdrukud					
2002		
Pärnu Altius
5.03,8
1
Ann Marii Kivikas
2
Geiri Suur		
2001		
Tamsalu		
5.12,6
3
Rhonda Rannamets
2001		
Tamsalu		
5.50,8
4
Roosi Hallik		
2002		
Tamsalu		
6.02,2
5
Cärolin Rattasepp
2001		
Tamsalu		
6.07,4
6
Gerlin Sinijärv		
2001		
Tamsalu		
6.31,5
00-99 sündinud, 2,4 km.					
Tüdrukud					
jrk
Nimi
		
Sünniaeg
Elukoht/Klubi Tulemus
1
Brigitta Toomingas
2000		
Danceland
11.56,7
2
Grete Luutus		
1999		
Põdrangu
12.50,3
Poisid					
1
Kauri Suur		
1999		
Tamsalu		
8.53,0
2
Tony-Brei Vilbiks
1999		
Tamsalu		
9.23,6
3
Riho Valdok		
1999		
Tamsalu		
10.08,8
4
Maiko Metsalu		
1999		
Sääse		
10.09,1
5
Sander Saalits		
1999		
Piisupi		
10.46,9
6
Allvar Kruutmann
1999		
Tamsalu		
10.56,5
7
Kert-Taniel Kesküll
1999		
Tamsalu		
11.15,9
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Looma- ja teraviljakasvatusega
tegelev talu soovib seoses
tootmise laienemisega osta või rentida
põllumaad Tamsalu vallas.
Telefon: 56187373, 53060119

Väike-Maarjas,
Ravi tn 1 a

avatud iluteenuste
kabinet

Müüa lõhutud küttepuid,
erinevad puuliigid ja pikkused.
Transport meie poolt.
Telefon: 56187373, 53060119

TEENUSED:
maniküür, pediküür ja depilatsioon.
Helista numbrile 5256381 ja lepime
kokku Sulle sobivaima aja.

Vajangu farmi tapapunkt võtab tööle
sigade tapja.
Info tel. 53489538

Vanematele inimestele võimalik
maniküüri ja pediküüri teha ka
kliendi juures kodus.

Vajangu farm võtab tööle osalise
tööajaga koristaja.
Info tel. 53489538

Teid teenindab
Marje Kristmann.

OKTOOBER 2013
TAMSALU VALLA ETTEVÕTLUSPÄEVA
„ETTEVÕTJA EDULUGU“
KAVA.
Kolmapäev, 9.oktoober 2013

Tamsalu Gümnaasiumis kell 11.00 Teadus- ja ettevõtluspäev õpilastele



Teaduskeskus AHHAA teadusteater
Victory trainings OÜ noorte ettevõtluskoolitus „Idee starter“

Tamsalu kultuurimajas kell 15.00 Ettevõtjate pärastlõuna „Ettevõtja edulugu“
Avasõnad, tervitused (Einar Vallbaum- Lääne- Viru maavanem, Andrus Freienthal – Tamsalu
Vallavolikogu esimees, Toomas Uudeberg – Tamsalu vallavanem)








„Kohalik omavalitsus ettevõtluskeskkonna loojana“ (Toomas Uudeberg – Tamsalu
vallavanem)
„Ettevõtja edulugu“ (Einar Vallbaum - Lääne- Viru Maavanem, AS Lajos asutaja ja
omanik)
„Ettevõtja edulugu“ (Raul Taul – AS Valmeco juhatuse liige)
Muusikalised vahepalad
„Ettevõtete asutamine ja tulevikusuunad ettevõtluse toetamisel“ (Tea Treufeldt, Lääne –
Viru Arenduskeskuse juhataja)
„Ülevaade Pandivere piirkonna ettevõtlusest ja LEADER – programmist“ (Aivar
Niinemägi, MTÜ PAIK juhataja)
Kohvilaud

PANDIVERE IV ETTEVÕTLUSMESS

Toimub 3 oktoobril 2013
kell 10-15
Muuga spordihoones
kell 15-17 seminar “ Jätkusuutlik põllumajandus”
Pandivere ettevõtusmessi eesmärk on parandada ettevõtjate omavahelist suhtlemist,
anda piirkonna koolidele ja elanikele ülevaade ettevõtete toodangust ja tegevustest,
tutvstada mittetulundusühingute ettevõtmisi.
Kutsume kõiki ettevõtteid tutvustama oma tooteid ja ootame elanikke osalema.

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

täiendav info tel 51911679

Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Väike- Maarja konstaablijaoskond
Ehitajate tee 4 VÄIKE-MAARJA

Telefon
8B

konstaablijaoskonna juht
jaanus.matas@politsei.ee
HU

3372187

elanike vastuvõtuajad

Tamsalu konstaablipunkt

E 09.00-11.00

aadressil Ehitajate tee 4 VÄIKE-MAARJA

UH

sven.aun@politsei.ee
HU

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:

1B

piirkonnapolitseinik Sven Aun

RAAMATUPIDAMIST, ÄRIPLAANIDE KOOSTAMIST, KINNISVARA OSTUEELSET
ÜLEVAATUST

MÜÜME:

0B

piirkonnavanem Jaanus Mätas

LISATEENUSTENA PAKUME:

3372191, 3372183 T 09.00-11.00

UH

aadressil Tehnika tn 1a, TAMSALU

ERINEVA VALDKONNA EHITUSTÖÖLISI
OSALISE TÖÖAJAGA B-PÄDEVUSKLASSI OMAVAT ELEKTRIKUT
OSALISE TÖÖAJAGA ARHITEKTI JA INSENERI
JURIIDILISI ISIKUID KOOSTÖÖPARTNERITEKS ERINEVATE EHITUS- JA PROJEKTEERIMISTÖÖDE TEOSTAMISEL

noorsoopolitseinik Airika- Helle Kriisa 3372188
2B

airika-helle.kriisa@politsei.ee
HU

UH

aadressil Ehitajate tee 4 VÄIKE-MAARJA
4B

Politsei tasuta hädaabinumber 110
5B

Kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00)
3B

Lähim politseijaoskond:
Rakvere politseijaoskond, F.R. Kreutzwaldi 5a, RAKVERE tel 32 22611
7B

6B

Asume Tamsalus
Kontakt: tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
oktoobrikuus
Benita Rõuk		
Hilje Pilv			
Ellen Kurotškina		
Õilme-Rosalie Vesk
Agnes Tätte		
Nadežda Grigorjeva
Silvi Mill			
Aino Kõre			
Anna Tärn			
Selma Jalakas		
Aino Sirtse		
Õie Voot			
Eha Mettis			
Jaan Kikkas		
Irene Ellemäe		
Valentina Tšitšerina
Maria Lauri		
Kaljo Kirspuu		
Asta Lepik			
Meedi Kasekamp
Tõnu Taal 			
Aino Kairo		
Aino Trik			
Enn Kätt			
Ene Uudeberg		
Ellen Rõuk		
Vera Akhtiaynen		
Lembit Hendrikson
Aare Mutli			
Mihkel Lehtme		
Raisa Mändla		
Maire Limberg		
Ulla Taumann		
Valentina Skrõpak
Aare Allik			

98		
91
90
90
89
86
85
84
84
84
84
84
83
83
81
81
81
80
80
80
75
75
75
70
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
LIIKUMISRING TAMSALU
LASTEAIAS KRÕLL
5.-8. aastaste laste liikumisring
alustab neljapäeval, 3. oktoobril kell
16.00 Tamsalu Lasteaias Krõll.
Liikumisringis teeme kõiki tegevusi
õues (jooksmine, liikumis- ja pallimängud, suusatamine jms). Vihmase ilma korral lasteaia spordisaalis.
Ring toimub igal neljapäeval
16.00-17.00.
Juhendab liikumisõpetaja Maarit
Vaikmaa. Info tel: 56622232.

Vastsündinud vallakodanikud
TORMI LEEK				

05.08.2013

Õnnitleme vanemaid!

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 9.00–10.30

IV kvartalis
15. oktoobril
5. ja 19. novembril
3. ja 17. detsembril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

IV kvartalis
18. oktoobril
15. novembril
13. detsembril
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Vajangu lasteaia mudilased tänavad uue
mänguväljaku eest:
		

1. Baltian Rautavalimo OÜ
2. Vajangu PK
3. Vajangu Noorsootöö Keskus
4. Hanval Grupp OÜ
5. Võhmuta PM AS
6. TAK Ehitus AS
7. Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski
8. Tamsalu vald
9. Perekond Pärna
10. 2013.a. Töölaagri Vajangu rühm Mairis Niitsalu juhendamisel
11. Head anonüümseid annetajad, kes korjanduskarpi täitsid.
12. Idee autor ja atraktsioonide komplekteerija Marju Veeberg
13. Kohalikud töömesilased, kes vana mänguvälja mahavõtmise ja
uue paigaldamise juures jõudumööda abiks olid:
Peeter Veeberg, Toivo Kiisla, Ene Kiisla, Monika Molodost, Järvo
Vildersen, Raigo Prants

OÜ MARTEX KOPAD
0B

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.

 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
toimub 13. oktoobril kell 14.00

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
Kui sul on kodus lillepostament, mida
Sa ei vaja ning ei taha ka ära visata,
palun too postament kultuurimajja.
Sõnajalad on sulle väga tänulikud.

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

Jumalateenistuse viib läbi Tapa Jakobi koguduse
õpetaja Tauno Kibur.
Tauno Kibur on Tapale
õpetajaks tulnud 2013
aasta suvel.
Varem on ta õpetaja
ametit pidanud
Juurus ja Vahastus.
Ordineeritud:
diakoniks 28.01.2001,
õpetajaks 02.08.2002.
HELMI TAMMEKÄND
			 08.05.1928-23.08.2013
ILME ALASOO		
27.12.1946-26.08.2013
		
ELMU LIINVE		
02.04.1936-04.09.2013
LINDA VAARIK		
19.02.1936-10.09.2013
ANATOLI NOVIKOV
19.02.1954-16.09.2013
MATI GALIN		
26.11.1957-24.09.2013
FELIKS LAURI		
15.03.1930-25.09.2013

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 novembri esimesel nädalal. Head lugemist!

