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TASUTA

Mida sa teed oma vanematele, sedasama oota ka oma lastelt (Pittacus)

Lääne-Virumaa tegusate inimeste pidupäev Tamsalu kultuurimajas

Rahvastiku kiirest vananemisest on saanud ülemaailmne probleem. Kui ühiskonnas on eakaid (65+) üle 7%, siis peetakse
ühiskonda vananevaks. Eestis on eakaid ca 15,9 % elanikkonnast ning ÜRO rahvastikuprognoosi kohaselt võib aastaks
2030 eakas elanikkond Eestis moodustada koguni neljandiku.
See esitab tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile täiendavaid
nõudeid, kuivõrd toimetulek vananedes kahaneb ja kolmas
elufaas (normaalne vananemine pensionieas) võib kergesti üle
minna neljandaks (patoloogiline vananemine ja toimetulek).
1999. aasta mais tuli Euroopa Liit välja poliitilise dokumendiga “Euroopa igale eale”, mille läbivaks märksõnaks oli aktiivne vananemine. Rõhutatakse, et vanaduspõlveks piisava
sissetuleku kindlustamise kõrval on niisama oluline eakatele
inimestele igakülgsete võimaluste loomine aktiivseks eluks –
töötamiseks, enesetäiendamiseks, oma huvialadega tegelemiseks, vaba aja veetmiseks, kultuuri- ja ühiskonnaelus osalemiseks. Samuti on vaja pikendada kvaliteetset eluiga ning toetada
eakate inimeste iseseisvat toimetulekut.
Eesti eakatele suunatud poliitika prioriteediks on luua võimalused eakate iseseisva toimetuleku toetamiseks ning tegusaks
vananemiseks pideva kõrvalabi toel. Muutused suhtumises
vananemisse ja eakatesse inimestesse nii üksikisiku kui kogu
ühiskonna tasandil on Eesti vanuripoliitika tegevuskava aluseks, samuti püüdlus tugevdada inimeste vahelist hoolimist
ning eakate sotsiaalset kaasatust (1, http://www.sm.ee/sinule/
eakale.html )
Kogu eelpool käsitletud poliitika ja seaduste valguses kandis
Lääne-Virumaa eakate sügisene pidupäev just ainuõiget nime.
Eks on elus ikka nii olnud, et osa inimestest istub kodus ja viriseb maailma probleemide üle, teine osa aga on probleemidest
üle ja otsib elus uusi väljakutseid, naudib sõprade seltskonda
ja tunneb end täisväärtuslike ühiskonna liikmetena. Tamsalus
olid peol kokku saanud kõrges eas värske vaimuga mõtteerksad, aktiivsed ning loovad prouad ja vanahärrad. Elurõõmu
ei rikkunud ei vaegnägemine ega vaegkuulmine, tugiraamist
rääkimata.
Selline tore 400-liikmeline seltskond käib meil majas kord või
paar aastas. Sel aastal oli publikut nii palju, et kasutasime lisatoole. Alati on tore neil pidudel esineda, sest tegu on ühe parima publikuga. Siin ei koonerdata aplausi ega tänusõnadega. Ja
eks me ikka püüame oma kontserdiga nende toredate inimeste
hingekeeli puudutada.
Suur osa pidulistest on ise aktiivselt tegelenud rahvakultuuri
ja kaunite kunstidega, teinud kultuuri- , raamatukogu- ja muuseumitööd, hoidnud au sees esiemade käsitööoskusi.

Maavanem hr Einar Vallbaum andis 9le aktiivsele härraleprouale üle Lääne-Viru Maavalitsuse tänukirjad. Kultuurilembeliste kodanike vanus küündis 90nda eluaastani ja lavastaaži
oli paljudel üle 50ne aasta. Pr Pilvi Lepiksoo andis Rahvakultuuri Keskuse tänukirjad üle13le aktiivsele ja pikaajalisele rahvakultuuri arendajale. Tamsalu vallast tunnustati Selma Mäekivi. Selma on aktiivselt taidlusringides osalenud 53 aastat.
Elukogenut seltskonda olid tervitama tulnud Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees hr Andres Ergma, maakonna omavalitsuste juhid ja sotsiaaltöötajad.
Kui tunnuskirjad ja lillekimbud tänusõnade ja heade soovide
saatel üle said antud, jätkus pidu kultuurimaja harrastusringide
kontserdiga. Seekord kõik kultuurimaja rühmad lavale ei pääsenud. Oleme võtnud kasutusele säärased“radikaalsed“ abinõud seepärast, et kontserdid väga pikaks ei veniks. Kuid meie
kõik rühmad saavad veel mitu korda sel aastal esineda: kirikus,
valla kuusepuu juures, kultuurimaja jõulukontserdil, koduste
laste jõulupuul, gosplil ja kultuurimaja sünnipäevapeol. Kontserte ja esinemisi on meil ka väljaspool koduvalda.
Meie kontsert kandis sel korral pealkirja „Elu lugu“. Laval nägime ühe naise elukaart, alates titeeast kuni vanavanaemani
välja. Kontserdil osales 12 taidlusringi. Kogu kava sidus tervikuks Klaara, kes usinasti ketras ja oma elulõnga heietas.
Kava oli kantud mõttest: „Hoiduge ohvritest, vanemad!
Pange rahulikult piduriided selga ja minge kuhu teid kutsuti.
Te lastele jääb pidulikest, rõõmuelevil vanematest mälestus,
mis neid elu poole ahvatleb“. (S. Rannamaa, mugandatud
tekst)
Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu poolt anti kultuurimaja
ringide tarvis üle hiiglaslik maiustuste korv, milline peab oma
kasutust ootama kultuurimaja jõulukontserdini. Tänud ka minu
poolt kõigile oma rühmadele ja juhendajatele. Aitäh Heiki Kübarale, kes meile appi tuli armastuslaule laulma, sest ükski elu
lugu armastuseta hakkama ei saa.
.
Teise kontserdi osa sisustasid intermeediumite, sketšide, kupleedega Peeter Kaljumäe ja Meelis Sarv. Samad härrasmehed laulsid oma kontserdi lõpetuseks laulu põhjamaa kaunist
naisest, tänutäheks Vaike Seinale, kes tervise tõttu maakonna
„peapensionäri“ ameti maha peab panema. Kultuurimaja kunstiring ja valla pensionäride klubi „Igihaljad“ olid valmistanud
Vaikele kauni lahkumiskingituse.
Kahe kontserdi vahel tantsitasid rahvast Renel Sikk ja Toomas
Krall ansamblist „Singapur“. Kunstiklassilt ja „Igihaljastelt“
oli väljas näitusmüük. Soetada sai keraamikat, kaltsuvaipu,
dekooriga jõuluküünlaid, kudumeid, heegeltöid, pärleid jm.
Toimus kaks õnneloosi. Külas olid Vivasan, Avon ja Oriflame,

Selline tore 400 liikmeline seltskond käib meil majas kord või paar aastas. Sel aastal oli
publikut nii palju, et kasutasime lisatoole.

sest kaunid daamid soovivad ju igas vanuses head välja näha.
Tantsusaalis sai tutvuda näitusega „Kasuline kokaraamat“.
Sellist hulka külalisi on keerukas toitlustada. Kuna kultuurimajas puudub hetkel kohvik, pidime söögid „Selverist“ tellima. Tänu valla sots.töötajatele jõudsid toidud kultuurimajja.
Kahest müügipunktist jäi väheseks, tekkisid järjekorrad. Tänud tublidele neidudele tantsurühmast 154 R, kes meile appi
müüma tulid, kui meil endil töökäsi ei jätkunud. Bankett autasustatuile oli aga kindlalt kontrolli all. Heiki ei pidanud paljuks
väärikaile siin, kitarri saatel, kauneid laule laulda.
Neogernotoloogiasse kuulub mõiste „õnnestunud vananemine“, mille all peetakse silmas võimalikult iseseisvat toimetulekut oma igapäevaeluga ning aktiivset ja loovat tegutsemist
kõrge eani. Võimalused realiseerida oma aktiivsust, loovust,
suhtlusvajadust, aitavad kaasa vanaduse „õnnestumisele“, kus
saadakse elult rohkem aastaid ja antakse aastatesse sisukamat
elu (2, lk 5, 51). Sellel peoseltskonnal on vananemine toimunud enamasti „õnnelikult“.
Täiskasvanutel pole raske lastest aru saada ja neid mõista, sest
nad on ise lapsed olnud. Vanavanematel pole raske täiskasvanutest ja nende lastest aru saada ja neid mõista, sest nad on ise
olnud nii lapsed kui lapsevanemad. Lastel on raske vanematest aru saada ja nande käitumist mõista, sest nad pole seda
ise kogenud ning nad ka ei püüa seda, sest nemad tahavad,
et nende keskiga kestaks igavesti. (3, http://www.minueesti.
ee/?leht=321,348,350 )
Sellised peod , nende korraldamine, omavahel suhtlemine aitab
erinevatel põlvkondadel üksteist paremini mõista ja näha vananemist positiivsemas võtmes. Vanaduspäevade nautimiseks
tuleb alustada vundamendi ladumist juba noores eas. Väärikalt
vananeb inimene siis, kui ta on terve, tegus ja seda kuni kõrge
vanuseni.
Õnnelikku vananemist meile kõigile.
				
				

Tiia Uudeberg
Kultuurimaja juhataja
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http://www.minueesti.ee/?leht=321,348,350
Fotod: Aavo Leemets

Nii nagu rahvast saali, jagus ka esinejaid lavale...

Järgmine Tamsalu ajaleht ilmub jõulude-eelsel nädalal. Jõulutervitused, kaastööd, reklaamid ja muud kuulutused
on oodatud hiljemalt 12. detsembriks.
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Kultuurikalender, detsember
		
1. ADVENT
01.12 kell 14.00-15.00
1. Advendi jumalateenistus Tamsalu kirikus. Laulab Tamsalu
			
kergemuusikakoor
01.12 kell 15.00-15.15
			

TÕRVIKURONGKÄIK Tamsalu kirikust Tamsalu valla jõulukuuse juurde (vallamaja kõrval)

01.12 kell 15.15-16.00
			

Talvelaulud, tantsud lumes ja ringmängud. Valla kuusepuul
süttivad tuled

esitleb:

		
2. ADVENT
08.12 kell 18.00 		
20 aastat kellamuusikat: ARSISE KÄSIKELLADE ANSAMBLI
			
KONTSERT. Dirigeerib Aivar Mäe. Pääse 3€, õpilastele 1€
		
3. ADVENT
14.12 kell 18.00 		
„JÕULUD MAAILMAS“ . Kontsert kultuurimaja rühmadelt
			
Tasuta
15.12 kell 9.00-16.00

JÕULULAAT. Korraldaja: Silvi Pärn (mob 58050167)

		
4. ADVENT
22.12 kell 15.00-16.00
TAMSALU VALLA KUUSEPUU kodustele lastele
22.12 kell 19.11 		
			

„VALGE GOSPEL“ Kontsert kultuurimaja lauluklassilt ja
kergemuusikakoorilt. Talve algus 19.11. Toomapäev

28.12 kell 19.00 		
			

KULTUURIMAJA 33. SÜNNIPÄEVA PIDU
Stiilipidu: KARNEVAL

ARSISE noorte kellaansambli



ADVENDIKONTSERT



Dirigent Aivar Mäe

Händel, Mascagni, Schubert, Tšaikovski jt

Pühapäeval,1.12.2013

P 8. detsember kell 18 Tamsalu kultuurimaja
concert.ee

2013

14.001.ADVENDIJUMALATEENISTUS

hooaja peatoetaja

Ametlik autopartner

JutluseTamsalukirikuspeabkogudusevaimulikTaunoKibur.Laulabkergemuusikakoor.


15.00Ͳ15.30 TÕRVIKUTEGARONGKÄIK
Teekondkulgebkirikueestvallajõulukuusejuurde,vallamajakõrval.Tõrvikvõilatern
endalkaasavõtta.Ennerongkäikusüütavadjõuluvalguselaternatesjatõrvikutes
Tamsaluvallavanemjakogudusevaimulik.


15.30.VALLAKUUSELSÜTTIVAD
JÕULUTULED

Kulturimaja peeglisaali remont läheneb lõpule
Nii kultuurimaja personalil, ringijuhtidel, tantsijatel ja teistel headel inimestel on siiralt hea
meel, et remont on lõpuks kultuurimajja jõudnud. Kuhu sa meie majas ka ei vaata, karjub igalt
poolt vastu remonditarvidus. Viimseid päevi elavad elektrijuhtmed ja suure saali lavavalgustus. Pole pesuruume ega riietusruume. Saalide ja ringide ruumide seintelt koorub 33-aastane
värvikiht, põrandate linoleum ja mistra on auklikuks kulunud, aknalauad ja -põsed ootavad
meistrikätt jne....

Talvelaulud,tantsudlumes,ringmängudümbervallajõulupuu.Lustimekoos
kultuurimajaringidega.

Novembrikuu keskpaiku oli remont veel poole peal
Kuid peeglisaalis hakkab remont lõpule jõudma - elektrijuhtmed vahetatud, laed ja seinad värvitud, peeglid seintel, põrandat katab betooni asemel parkett. Lausa tantsijate unistus! Veel on
panemata kahe kõrgusega balletistanged. Selline harjutussaal oli lausa hädavajalik, sest tantsurühmi on kultuurimajas üle kümne. Peeglisaali remondi ajal katkestasime kultuurimajas filmide
näitamise, sest kõikidel nädalapäevadel on teatrisaal, kus kino näidatakse, rühmade poolt õhtuti
hõivatud. Detsembrist saame kolmapäevased kinoõhtud jällegi taastatud.
Viimase 17 aasta jooksul on kultuurimaja saanud endale uued uksed ja aknad, radiaatorid seina,
remonditud on tualetid ja katus, nüüd ka peeglitega harjutussaal.
Me siin kultuurimajas kõik väga loodame, et volikogul ja vallavalitsusel jätkub head tahet ja ressursse kultuurimaja remondiga järjekindlalt edasi tegelda. Nagu ütles Rein Veidemann:„Kultuur
on ainuke asi mis meid seob, kõik muu vaid lahutab“.
							
Tiia Uudeberg
							
kultuurimaja juhataja
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Maailmanädal Tamsalu Gümnaasiumis
11.-15. novembrini toimus Tamsalu Gümnaasiumis maailmanädal. Kõigepealt selgituseks lugejale, mis oli antud ürituse eesmärk.
Gümnaasiumi riiklik õppekava § 10 (“Läbivad teemad”) märgib järgmist: “Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste,
õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid
arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad
on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad
luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.“ (GRÕK lk 6)
Läbivatest teemadest lähtutakse iga aine õpetamisel, tuues õppeprotsessi vastavad sobivad teemakäsitlused, viiakse läbi aineüleseid ülekoolilisi projekte. Riiklikus õppekavas on toodud
kaheksa kohustuslikku läbivat teemat ning Tamsalu Gümnaasiumis korraldatud maailmanädala käigus käsitleti neist järgmisi:
elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma
erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema
mõistlikke kutsevalikuid;
keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning
väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi
keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid
ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele;
kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste
mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes
väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on
kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida
selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;
tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt
kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna kujundamises;
väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub
vajaduse korral oma võimaluste piires. (GRÕK §10 (3) lk 6)
Esmaspäeval olid gümnaasiumiõpilastel külas EELK Usuteaduste Instituudi lektor ja TÜ teadur Urmas Nõmmik, brigaadikindral Urmas Roosimägi ning Eesti Kaitseväe Värbamiskeskuse peaspetsialist Triin Puusepp. Loengud hõlmasid laia
teemavaldkonda, nagu maailma usundid ja Eesti, tolerantsus,
kokkuhoid, sallivus, globaalprobleemid, terrorism, teenistus
kaitseväes ning NATO.

leda arutelus, oma seisukohti ning arvamust avaldada.
Teisipäeval kohtus kogu koolipere MTÜ MONDO vabatahtliku Diana Tammega, kes pakkus huvitavat ja harivat infot, rääkides kultuurist, tavadest, haridusest, eluolust ning oma tööst
Ghana Vabariigis Kongo külas.
Raamatukogus oli väljapanek sarja ”Minu…” raamatutest.

Päev lõppes heategevuskontserdiga, kus esinejateks olid Tamsalu Gümnaasiumi mudilaskoor, kellade ansambel, 5. 6. ja
7. klassi flöötide ansambel, Kadri Kase lauluklassi õpilased
Rhonda Rannamets, Marleen Raudsepp, Eva Jänes, Getter Kasekamp, trio koosseisus Eva Jänes, Getter Kasekamp ja Kristo
Keero, Kadri Kase kergemuusikakoor, Kaire Kaljuvee tantsijad. Kuigi publikut lastevanemate näol nappis, läks lustaka
“Kaerajaaniga” lõppenud kontsert igati korda.
Kolmapäeva keskseks teemaks oli Aafrika. Toimus Aafrika-teemaline viktoriin 5.-12. klassile.
Vanuserühmade parimateks osutusid 5.b, 8., 10. klassi II võistkond.
1. - 4. klasside plakatite-joonistuste näitust teemal “Minu Aafrika” oli võimalik vaadata vana maja II ja III korruse stendidel ning põhikooliõpilaste Aafrika-teemalisi töid sai näha aula
ees.
Õpilasesinduse korraldatud laadad on kujunenud koolis heaks
traditsiooniks, kuid seekord oli laat erinev eelnevatest. Nimelt
oli see laat heategevuslik ja iga laadal osaleja otsustas, kas ja
misssuguse summa ta Keenias asuva Munganga kooli toetuseks anda soovis.

Õpilasesinduse heategevuslik algatus anda taarast kogutud
raha Munganga kooli toetuseks algas septembris ja kestis maailmanädala lõpuni. Kogu heategevuslikult kogutud raha suunab MTÜ MONDO Munganga kooli toetuseks. Meie kogutud
summa eest peaks saama koolivormi ja –koti, jalatsid ning
koolitarbed umbes neli last.

Heategevuslik laat Munganga kooli toetuseks
Ainetundides vaadati filme ”Benjamin ja tema vend”, “Juurdumine Wangaari Maathai vision”, “Digitaalne prügimägi”,
“Kaasaja rüütlid”, “Jõuluvana töötuba”. Filmid jutustasid Nobeli rahupreemia laureaadi keenialanna Wangari Maathai puudeistutamise ideest, mis lisaks keskkonnale kaitses inimõigusi
ja demokraatlikke väärtusi Keenias, kriisikolletesse humanitaarabi toimetamisest, Hiina mänguasjatehase hirmuäratavast
tegelikkusest, kadunud poiste põlvkonnast Sudaanis, elektroonilistest jäätmetest ja nendega seonduvatest probleemidest.

Maiustused valmisid nädala jooksul tööõpetuse
tundides.

Teisipäeval loeti teise tunni ajal kõikides klassides 15-minutit ette MTÜ MONDO vabatahtliku Janika Tamme raamatust
“Minu Keenia”. Katkendis oli juttu orvuks jäänud väikesest
Emmanuelist ja teda ümbritsevast maailmast Janika silmade
läbi. Pärast katkendi kuulamist oli igal õpilasel võimalus osa-

Reedel osalesid 10.-12. klass ÜRO simulatsioonis, kus esindatud maadeks olid Ühendkuningriik, Itaalia, Holland, Prantsusmaa ja Keenia.
Nädala jooksul toimus gümnaasiumile kirjandivõistlus teemadel “Aidata või mitte?”, “Kuidas mina saan aidata?”, “Mina
maailmakodanikuna”. Parimad kirjutajad olid Kristina Pešehodko (10. klass), Allan Laansalu (11. klass) ja Cätlyn Okas
(12. klass).

Neljapäeval näitasid oma
küpsetamisamisoskusi
5.b ja 7.a ja 7.b klass,
kes tutvustasid aafrika
maiutusi melk tert’i ja
koeksister’it.

Loengut peab brigaadikindral Urmas Roosimägi

Neljapäeval näitasid oma küpsetamisamisoskusi 5.b ja 7.a
ja 7.b klass, kes tutvustasid aafrika maiustusi melk tert’i ja
koeksister’it. Maiustused valmisid nädala jooksul tööõpetuse
tundides, neljapäeval andsid küpsetajad ülevaate toidu valmimisprotsessist ning pakkusid maiustusi klassikaaslastele ja
esitlust vaatama tulnud õpetajatelegi. Maitseelamus oli tõeline!

Neljapäeval andsid küpsetajad ülevaate toidu
valmimisprotsessist ning
pakkusid maiustusi
klassikaaslastele ja esitlust vaatama tulnud õpetajatelegi. Maitseelamus
oli tõeline!

Miks just Munganga kool? Sellepärast, et 12. klassil on selle
kooli õpilastega kirjavahetus juba eelmisest aastast.
Kevadel saatis 12. klass kümnele õpilasele Munganga koolist
kirja ja just nüüd, maailmanädalal, tulid ka vastused (meie
kirjad Keeniasse olid teel kaks kuud!). Lisaks kirjadele olid
ümbrikus ka väikesed kingitused. Nüüd paneme nende jaoks
kokku materjali ilma ja aastaaegade kohta Eestis ning igaüks
kirjutab lähemalt oma perest. Kindlasti lisame kirjadele pilte
maailmanädalast.

Kirjad Munganga koolist Keenias
Arvan, et maailmanädal laiendas silmaringi, oli hariv ja õpetlik ning pani meid väärtustama seda, millest tihti mööda vaatame. Saadud teadmised muutsid igaühe väikse maailma avaramaks.
Tahan tänada Tamsalu Gümnaasiumi juhtkonda, õpetajaid ja õpilasi, Tamsalu raamatukogu ja kultuurimaja,
ringijuhte ning kõiki teisi, kes maailmailmanädala läbiviimisele ja õnnestumisele kaasa aitasid.
				
Anne Kraubner
			
Tamsalu Gümnaasiumi õpetaja
Fotod: Mailiis Meitsar
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Vallavalitsus
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Bussiga saab Rakverest Tamsalusse ka õhtul

12.11.2013
1.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate maade piirid,
pindalad, kõlvikuline struktuur ja maksustamishind ja määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
2.
Esitati riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse
seadmiseks avalduse esitanud hoonete omanikule ehitise aluse ja selle
teenindamiseks vajaliku maa ligikaudse suuruse ja asendiplaani ettepanek.
3.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha perioodilise liitumisega korraldatud jäätmeveoga.
4.
Keelduti aadressil: Piiri tn 6, Tamsalu linnas puude raiumiseks nõusoleku andmisest.
5.
Otsustati muuta Elion Ettevõtted AS-ga sõlmitud äriruumide
üürilepingut, seoses üüritava pinna muutumisega.
6.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest neljale vähekindlustatud või puudega isikule.
7.
Keelduti Tamsalu valla sünnitoetuse maksmisest isikule, kes
ei kuulu sünnitoetuse saamise õigust omavate isikute hulka.
8.
Muudeti Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu.
9.
Suurendati Tamsalu Gümnaasiumis ühe klassi täitumuse piirnormi.
10.
Otsustati lõpetada Tamsalu valla sõiduauto liisinguleping ja
omandada lepinguese jääkmaksumusega.
11.
Tutvuti Tamsalu valla 2014.a eelarve eelnõuga.
					

		

Elvi Astok
Vallasekretär

Peremehetute ehitiste arvelevõtmine
Tamsalu Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena arvele
võtnud Tamsalu vallas, Metskaevu külas Kaljula ja Marko kinnistute
vahelisel maa-alal paiknevad elamu (ehitisregistri kood 108015161) ja
laut (ehitisregistri kood 108015162).
Ehitisregistri andmetel on hoonete omanik Salme Kesküla (surnud
1995.a). Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuks tunnistamise kohta, esitada need kirjalikult Tamsalu Vallavalitsusele, aadressil:
Tehnika tn 1a, Tamsalu linn 46107, Lääne-Viru maakond, kahe kuu
jooksul peale teate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.
		
Elvi Astok
		
vallasekretär
		
Tel. 322 8432
e-mail: elvi.astok@tamsalu.ee

Vallavolikogu
14.11.2013 volikogu istung
1.
Vallavanema valimised. Valimisliit Tamsalu vald esitas vallavanema kandidaadiks Toomas Uudebergi. Rohkem
kandidaate ei esitatud. Viidi läbi hääletamine ja T.Uudebergi
kandidatuur sai 8 poolthäält. Kuna vallavanema valimiseks
on vajalik volikogu koosseisu poolthäälte enamus (9 häält), ei
osutunud Toomas Uudeberg valituks.
•
Volikogu esimees A.Freienthal teatas volikogule, et ta
ei pidanud võimalikuks hääletada Toomas Uudebergi poolt ja
lähtuvalt sellest ei pea võimalikuks jätkata volikogu esimehena
ning astub tagasi volikogu esimehe ametikohalt. Käimasoleva
istungi nõustus A.Freienthal  juhatama lõpuni.
2.
Määrati Tamsalu vallavanema töötasuks 1600.00 eurot kuus, alates vallavalitsuse ametisse kinnitamise päevast.
Samuti otsustati anda vallavanemale ametialaseks kasutamiseks sõiduauto CITROEN Xcara Picasso ja kehtestati kütuse
piirmääraks 170 liitrit kuus ning vallavanema kasutusse antavalt mobiiltelefoni teenistusalaste kõnede maksumuse piirmääraks 50 eurot kuus.
3.
Määrati alates 06.11.2013.a volikogu esimehele
makstava hüvituse suuruseks 500.00 eurot kuus ja isikliku sõiduauto kasutamisel autokütuse kuluhüvituse suuruseks kuni
80.00 eurot kuus.
4.
Kinnitati volikogus ja volikogu komisjonides tehtud
töö eest makstava hüvituse suurus komisjoni esimehel 6,50
eurot tund ning volikogu ja volikogu komisjoni liige 4,50 eurot tund.
5.
Kinnitati Vallavalitsus 5 liikmelisena. Valitsusse
kuuluvad vallavanem, abivallavanem ja kolm valitsuse liiget.
6.
Moodustati vallavolikogule seadusega pandud ülesannete täitmise korraldamiseks, erinevate eluvaldkondade küsimuste arutamiseks ja vallavolikogu otsuste ja määruste eelnõude väljatöötamiseks ja menetlemiseks järgmised alatised
komisjonid:

Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 18.
novembrist avatakse lisaliin Tamsalu - Kullenga –
Tamsalu, mis loob võimaluse reisijatel Kullenga bussipeatuses Rakverest kell 20.25 väljuvalt bussilt nr. 44
Rakvere – Väike-Maarja – Simuna – Roela – Rakvere
kell 20.44 ümber istuda Tamsalu bussile. Tamsalust
väljub lisabuss kell 20.25 ning Kullengalt kell 20.45.
Liin on käigus tööpäevadel.
			

Martin Keskküla
Lääne-Viru Maavalitsus
Arengu- ja planeeringuosakond
Ühistranspordi Vanemspetsialist
			
tel: 325 8011
        MAAKONNALIIN  nr.  44
			
RAKVERE - VÄIKE - MAARJA - SIMUNA ROELA - RAKVERE
			
        
S Õ I D U P LAA N
			
Kehtib alates 18. november 2013.a.		
      Liiklus  toimub  IGA  PÄEV
      Liini  teenindab  AS  GoBus
E-P
12.30
12.32
12.33
12.34
12.36
12.38
12.41
12.45
12.47
12.48
12.50
12.53
12.56
12.59
13.02
13.04
13.05
13.10
13.12
13.15
13.18
13.20
13.22
13.25

E-P
20.25
20.26
20.27
20.28
20.30
20.32
20.34
20.37
20.38
20.39
20.40
20.42
20.44
20.46
20.48
20.50
20.51
20.55
20.56
20.58
21.00
21.03
21.05
21.08

km
0
1
2
3
5
7
9
12
13,2
14
15
17
19
21
23
25
26
29
30
32
34
36
38
41

km
0
1
1
1
5
2
2
3
1,2
0,8
1
2
2
2
2
2
1
3
1
2
2
2
2
3

RAKVERE
SIDE
TARTU
PALERMO
TÕRMA
TÕRMA  KÜLA
TABANI
LEVALA
UMBAIA
TÄRU
KOPLITAGUSE
ASSAMALLA
KULLENGA
PÕLLU
ABURI
KOONU  FARM
KOONU
VÄIKE-MAARJA
KRUUSAAUGU
EIPRI TEE
TRIIGI
AVISPEA
UNIKÜLA
MÄÄRI

*revisjonikomisjon – vallavalitsuse ja selle hallatavate asutus
te tegevuse kontrollimine (tegevuse seaduslikkus, otstarbekus
ja tulemuslikkus), vallavara kasutamise sihipärasuse kontrollimine;
*eelarve- ja majanduskomisjon – valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamine, muutmine
ja täitmine; valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise
korraldamine, elukeskkonna korraldamine;
*sotsiaalkomisjon – valla sotsiaaltöö valdkonna (hooldekodu,
eakate ja puuetega isikute hoolekanne, isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine, probleemsete laste ja noorte toimetu

E-R

km

km		

20.25
20.27
20.29
20.30
20.33
20.34
20.36
20.38
20.40

0
2
4
5
7
8
10
11
13

0
2
2
1
2
1
2
1
2

13.28
13.29
13.35
13.40
13.42
13.45
13.50
13.53
13.55
13.58
14.00
14.03
14.06
14.10
14.12
14.14
14.15
14.17
14.20
14.22
14.25
14.27
14.30
14.35
14.42
14.50

21.10
21.11
21.15
21.19
21.21
21.24
21.27
21.29
21.31
21.34
21.36
21.38
21.40
21.43
21.45
21.46
21.47
21.48
21.50
21.52
21.55
21.56
21.58
22.01
22.08
22.14

E-R

TAMSALU
UUDEKÜLA
SAUEVÄLJA
VISTLA
PORKUNI		
PORKUNI  KOOL
KÄBIKUIVATI
KULLENGA  KÜLA
KULLENGA  

43
44
46
50
52
55
57
59
61
64
66
68
70
72
74
75
76
77
79
81
83
84
86
88
93
97

2
1
2
4
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
5
4

20.56
20.54
20.52
20.51
20.48
20.47
20.49
20.47
20.45

AVANDUSE
ROHU RIST
SIMUNA
SIREVERE
PADU
MOORA
LAEKVERE
JOODIKU
PAASVERE
EDIVERE
MUUGA
METSAVAHI
SAARA
ROELA
UUSMÕISA
RISTIKÜLA
LÄHTSE
KULINA
KÜTI
VOORE
VIRU-JAAGUPI
KEHALA
KAKUMÄE
PAJUSTI
PIIRA
RAKVERE

MÄRKUSED:
    1.  RAKVERESSE  SAABUMISEL  SÕITJATELE  
PEALETULEMISEKS  JA  VÄLJUMISEKS  PEATUS  
“PALERMO”
				
    2.  “TABANI”  JA  “LEVALA”  PEATUSTE  VAHEL  
ON NÕUDEPEATUS  “TÕNNI”.

leku soodustamine) korraldamine;
*hariduskomisjon – õppe- ja kasvatustegevuse (lasteaiad, koolid) korraldamine;
*kultuuri- ja spordikomisjon – kultuuri- ja sporditöö (kultuurimaja, raamatukogud, paemuuseum, spordikompleks, noorsootöö) korraldamine.
•
Info - Metsamaahalduse AS halduskaebus Tamsalu
Vallavolikogu 18.09.2013 nr 32 tühistamiseks.
				
				

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Foto: Aavo Leemets

Tamsalu uue vallavolikogu koosseis, vasakult paremale:
istuvad: Vello Sander, Maire Tamm, Krista Lepik, Mati Viidemann, Andrus Freienthal, Sirje Major, Kertu Langinen.
seisavad: Vardo Arusaar, Andres Rammul, Eiki Eilo, Pavo Raudsepp, Hando Kasekamp, Tanel Pukk, Toomas Uudeberg,
Juri Saharov.
Fotolt puuduvad Rein Lall ja Kaarel Nurmsalu.
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Välisriikide vahetusõpilased tegid talveks ettevalmistustöid
Puhta vee teemapargis ja külastasid Porkuni paemuuseumi
Laupäeval, 9. novembril tegid Youth
For Understanding (YFU) loodusprogrammi raames Eestis külastavad vahetusõpilased vabatahtlikena
ettevalmistusi Meelteaia talveootele
sättimiseks, mis on üheks ekspositsiooniks Puhta vee teemapargis, mis
paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas Lääne-Virumaal.
Talveootele seati kompimismeelele

aistinguid pakkuv 17 erineva roosi sordiga Spiraalaed, mille käigus
roosid ülesse mullatati, tagasi lõigati, kõik põõsa küljes olevad lehed
korjati ning lõpuks kuuseokstega
kaeti.
“Nendele noortele, kellel on süvenenud huvi looduse ja keskkonnaküsimuste vastu, pakub MTÜ YFU
Eesti võimalust osaleda loodusprog-

rammis, tutvustades Eesti loodust
erinevate teemade ja sihtkohtade
abil. Seekordse väljasõiduga anti
ülevaade Eesti geoloogiast Porkuni
paemuuseumis, puhta vee tekkest
Puhta vee teemapargis ning loodussõbralikust metsamajandamisest
Metsamõisa talus“, rääkis YFU loodusprogrammi vabatahtlik Triinu
Piirsoo.

NOVEMBER 2013

Turvalisus eelkõige enda kätes
Statistika näitab, et üldiselt on kuritegevus langustrendis, kuid kahjuks inimeste turvatunnet enim mõjutavad kuriteod, milleks on vägivallateod, on
pigem kasvutrendis. Suurema osa vägivallategudest moodustabki lähisuhtevägivald ehk vägivallatsemine, mis toimub omavahel lähedastes suhtes
olevate inimeste vahel.
Inimeste turvatunnet mõjutab teadmine ning tundmus sellest, kui kiiresti on
vajadusel abi kätte saadav, mida meediasõnumid kaugest piirkonnast, politseinike vähesusest või üldse puudumisest kindlasti ei toeta. Samuti mõjutab
märkimisväärselt meie turvatunnet vahetu ümbrus ja elukeskkond ehk kui
hoolitsetud on meie hoovid, tänavad, milline on ümbruskonna kujundus, kas
on olemas avalikud või privaattsoonid, tänavavalgustus jms. Keskkond peab
kohalviibijas tekitama arusaama, et kui ta paneb piirkonnas toime midagi
ebaseaduslikku, siis tal ei ole võimalik jääda anonüümseks.
Kuidas saaks ühiselt teha nii, et oleks turvaline või turvalisem? Üks turvatunde suurendamise võimalustest inimestes endas ja kogukonnas on videoseadmete paigaldamine avalikesse kohtadesse. Kurjategijatel suureneb
vahele jäämise risk ja samas ei tunneta tavakodanik valve olemasolu. Kaamerate paigaldusel tuleks kindlasti pidada nõu turvafirmade, politsei või
teiste spetsialistidega.
Teiseks võimaluseks on iga inimese osavõtt turvalisuse tagamisel, näiteks
naabrivalve juurutamine. Samuti on oluline oskus märgata piirkonnas ja
keskkonnas toimuvat, mis võib turvalisust mõjutada, olgu see alkoholijoobes sõidukijuhtimine, prügi ladustamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse, naabrite rahu häirimine jne. Kogukonna poolt mitteaktsepteeritud käitumisest tuleb eelkõige märku anda teo toimepanijale, et ta saaks aru oma
käitumise vastuolulisusest ühiselu normidega. Kinnitada, et tema tegu ei ole
sallitud ja kui aus olla siis igasugune kõrvalekaldumine ühiselu reguleerivatest normidest ei vajagi otsest politsei sekkumist.

Foto: Aavo Leemets

Välisriikide vahetusõpilased tutvumas Porkuni paemuuseumi väljapanekutega
„Vahetusõpilased vanuses 15-17
aastat on pärit erinevatest riikidest
üle maailma ning hetkel veel eesti
keelt ei räägi. Õppurid paiknevad
üle Eesti peredes ning käivad tavakoolides. YFU organisatsioonide
võrgustik on rahvusvahelise õpilasvahetuse maastikul tuntud juba 60
aastat. MTÜ YFU Eesti, rahvusvaheline õpilasvahetuse organisatsioon, loodi 1992. aastal. Esimesed õpilased said võimaluse minna
välismaale samal hetkel, kui Eesti

vabanes ja taastati Eesti Vabariik.
Sellest ajast peale on Eestist käinud
välismaal üle 1000 keskkooliõpilase ning Eestis üle 200 välisõpilase,“
selgitas Triinu Piirsoo.
Puhta vee teemapark on puhta vee
temaatikale keskenduv teaduspark,
kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi; kuidas sõltub elu puhtast veest
ning millest sõltub vee kvaliteet.
Samuti saab osaleda loodusõpperetkedel. Teemapargi keskus paik-

Tamsalu Vallavalitsus võtab
teenistusse finantsosakonna
juhataja (pearaamatupidaja)
Peamised tööülesanded:
• finantsosakonna töö juhtimine ja korraldamine;
• valla eelarve, lisaeelarve, eelarve muutmise projektide koostamine;
• eelarvestrateegia koostamine;
• eelarve ja raamatupidamise aruannete, koostamine ja edastamine;
majandusaasta aruande koostamine;
• finantstegevuse analüüsimine, vallavalitsuse hallatavate asutuste
finantsmajandusliku tegevuse ja aruannete kontrollimine;
Nõudmised kandidaadile
• erialane kõrgharidus;
• eelnev vähemalt 3 aastane finantsalane töökogemus, soovitavalt riigivõi kohaliku omavalitsuse asutuses;
• eelnev juhtimisalane kogemus;
• raamatupidamist ja maksundust reguleerivate õigusaktide tundmine;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• väga head arvuti kasutamise oskust (MS Word, Exel, Outlook, PowerPoint, soovituslikult raamatupidamisprogrammi PMen tundmine).
• kohusetundlikku suhtumist töösse, väga head suhtlemis-ja väljendusoskust ning otsustus-ja koostöövõimet.
Lisainfo
Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega, palgasoovi ja haridust
tõendava dokumendi koopiaga esitada Tamsalu Vallavalitsusele
aadressil Tehnika 1a, Tamsalu linn, Tamsalu vald 46107 Lääne-Virumaa
või digitaalselt allkirjastatuna tamsalu@tamsalu.ee hiljemalt
11. detsembriks 2013. a.
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
Täiendav info:32 28 444, 5050992

neb Metsamõisa talus Järsi külas
Tamsalu vallas, ulatudes oma 10 km
raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva-Jaani, Tamsalu ja VäikeMaarja valda ning kahte maakonda:
Järva ning Lääne-Viru maakonda.
Puhta vee teemapargi rajamisse ja
arendamisse on alates 2010. aastast
olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.
		
		

Priit Adler
MTÜ Ökokratt

Viimastel päevadel on olnud palju juttu, et piirkonnapolitseinikke ei ole ja
neid jääb aina vähemaks, mis kindlasti võib tekitada turvatunde vähenemist
ja loob pahameele. Kindlasti on piirkonnapolitseiniku olemasolul märgiline roll turvatundele, kuid ta ei ole ainuke politseijõud, kes teie kodukandi
turvalisuse eest hea seisab. See, et politseitöös ja piirkondades toimuvad
aeg-ajalt ümberkorraldused on loomulik, see on valdavalt seotud piirkonna
kuritegevuse, demograafiliste ja organisatsiooniliste muudatustega.
Kellel on huvi ja võimalust võivad ise kaasa lüüa kogukonna turvatunde
loomisel, astudes vabatahtlikuna abipolitsei ridadesse. Abipolitseinikule
laienevad osalt politseiametniku õigused ja ka sotsiaalsed tagatised. Seega
mida rohkem on meil kogukonnas abipolitseinikke ja vabatahtlikke, seda
rohkem on meil võimalik panustada piirkonna turvalisusesse läbi politseiliste tegevuste.
Kodukandi turvalisus sõltub meist endist - tuleb ise olla korrektse käitumisega, arvestada teiste inimestega ega seada enda huve kõrgemaks teiste
huvidest. Tuleks olla tähelepanelik ja teavitada õigusrikkumiste kahtlustest
politseid, naabreid, lähedasi. Iga väiksem infokild võib hiljem olla väga oluline lüli kuriteo avastamisel. Jätkuvalt on võimalus anda teada korrarikkumisest hädaabinumbril 112. Politsei kohustus on reageerida, kuid kindlasti
sõltub rikkumise iseloomust see, milline saab olema sekkumise iseloom ja
intensiivsus.
Lõpetuseks tahaks ümber lükata seisukoha nagu politsei loob turvalisuse
ja inimesed aitavad kaasa. Tegelikkuses peaksime eelkõige kõik ise looma
turvalisust enda ümber ja politsei aitab sellele oma tegevusega kaasa.
Jaanus Mätas
Väike-Maarja konstaablijaoskonna piirkonnavanem

SINA, KES SA KÕNNID…
… või sõidad rattaga pimedas. Sina, kelle lapsed kõnnivad või sõidavad rattaga pimedas. Kas tõesti on sul
enda elust isu täis, kas tõesti on sul oma lapsest kõrini?
Kas sa ise või sinu laps ei soovi näha lähenevaid jõule? No miks liigud või lased lapsel liikuda pimedas ilma
helkurita või rattaga, millel puuduvad ees ja taga tuli?
Sellistele küsimustele tasub enne mõelda kui asute liikuma pimedal ajal, sõltumata sellest, kas tee mille peate
läbima on valgustatud või mitte. Igal hommikul antakse
meedias ülevaade liiklusest, millest ilmneb, et iga päev
juhtuvad mitmed õnnetused nii jalakäijate kui ratturitega, kellel ei ole pimedas ennast nähtavaks tegevaid vahendeid.
Tuleb tunnistada, et Meie Eesti elu ei ole lihtne kuid,
kas on mõtet ennast või oma lapsi viia, piltlikult öeldes
„ pimeda timuka“ kirve alla. Timukas, kes on pime, ei
näe keda ta hukkab ja kas ta üldse hukkab. Mõnel võib
ka õnneks minna ja ellu jääda. Aga kas on mõtet proovida?
Siinkohal soovin tunnustada kodanikke ja lapsevanemaid, kes hoolivad iseendast ja oma lapsest ning on muretsenud helkurid ja jalgrattale tuled, et pimedas liiku-

des oleks natukenegi turvalisem. Kui jätkame üksteise
toetamist ja innustamist kandma pimedas helkurit või
muud valgusallikat on üsna suur tõenäosus, et meie järeltulevatel põlvedel kujuneb välja pimedas ennast nähtavaks tegemise harjumus.
Tuleb tõdeda, et helkur ei tee inimest põrutus- ega kuulikindlaks. Lisaks helkuri kandmisele peab pimedas
sõiduteel liikudes inimene järgima ka ülejäänud liiklusreegleid. Inimesed loodavad, et pimedas politsei või
teine kodanik ei näe tema rikkumist ja seeläbi ei vaevu
reeglitest kinni pidama. Kuid tegelikult on pimedas liikudes oht sattuda õnnetusse veelgi suurem ja seetõttu
tuleb pimedas olla eriti korrektse käitumisega.
Olge nii kenad, vaadake ennast ja oma lähedasi ning
leidke see rahanatuke muretsemaks omale helkur või
muu valgusallikas. Kõigil on tegelikult hea meel näha
elu ja tervise juures oma lähedasi, nii nendel kui ka igal
järgneval jõulupühal ning aastavahetusel.
Turvalist liiklemist!
				
Jaanus Mätas
Väike-Maarja konstaablijaoskonna piirkonnavanem
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Kütteperioodil suureneb elektrist alanud
tuleõnnetuste hulk
Päästeameti statistika näitab, et rohkem kui kolmandik elektrisüsteemist alguse saanud
õnnetustest leiab aset perioodil jaanuar kuni märts. Selle põhjuseks on suuremad koormused, mis kordi kasvava tarbimise, sh kütmise tõttu elektrisüsteemile langevad.
Elektriga kütmine on tegelikult üks ohutumaid kütteliike. Õnnetusi juhtub peamiselt
kolmel põhjusel: kütteseadet kasutatakse ebasobivates tingimustes, kütteseade pole
tehniliselt korras või on see liiga võimas elektrisüsteemi jaoks. Ohtlikuks võib kujuneda just näiteks mitme kütteseadme üheaegne kasutamine.
Elektrijuhtmestiku ülekoormuse kindlaks märgiks on kaitseseadmete (näiteks automaatide ja korkide) väljalöömine. Sageli suhtutakse sellesse kergekäeliselt ja tülikat
probleemi püütakse lahendada kaitseseadme suurema vastu vahetamisega. Samas ei
lahenda „pumba“ võimsuse suurendamine probleemi. Vastupidi, kaitseseadme suurendamine võib elektrijuhtmestiku üle koormata, mis võib ühel kurval päeval lõppeda
süttimisega.
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Kas Sinu kodu on Sinu kindlus?
Inglaste ammutuntud ütlus: „Minu kodu on
minu kindlus“ loob inimestes enamasti tunde,
mis seostub kindla ja turvalise paigaga. Kohaga, kus pere on kaitstud. Kindlustunde loomine on aga paljuski inimeste endi kätes. Tuleb
osata näha ohte ja neid ennetada. Igaüks võiks
endalt küsida: „Kas minu kodu on minu kindlus ja mida mina ise saaksin enda ja oma pere
turvalisuse tõstmiseks teha?“
Ida päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Marti Siim tõdeb, et tulekahjude
tekkepõhjuseid teades saab suurt osa tuleõnnetustest vältida. „Tuleb kasutada kõigile kättesaadavaid tuleohutusvahendeid ja järgida
tuleohutusnõudeid,“ rõhutab Siim.
ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES – KAS SUL
ON SUITUSANDUR? TÖÖKORRAS?

Elektrist tingitud tuleõnnetused tekivad valdavalt neis elektrisüsteemi osades, kus
elektrivoolu liikumine on mingil moel takistatud. Lihtsamalt öeldes on tegemist kohtadega, kus voolul on võrreldes ülejäänud elektrisüsteemiga raskem läbi pääseda. Kujutage ette lehtrit, kuhu valatakse rohkem vett, kui lehtrit korraga läbib. Varem või hiljem
hakkab vesi üle lehtri ääre voolama. Just sarnane olukord juhtub elektrisüsteemis, ent
vee ülevoolamise asemel, hakkab juhe kuumenema. Juhtmed kuumenevad sagedamini
just kohtades, mida on vigastatud ja kus juhtme ristlõige on väiksem kui mujal. Sama
lugu on ühendusklemmidega, kus kruvid on lõtvunud või ühendus tehtud ebakvaliteetselt. Sellistel juhtudel võib juhtme kokkupuutepind klemmiga olla kehv, mille tõttu on
jällegi voolu liikumine takistatud.
Elektrijuhtmestik iseenesest ei sütti väga lihtsalt. Tavaliselt süttivad materjalid, mis
asuvad kuumeneva juhtme läheduses. Näiteks on juhtmes liiga suur koormus, mille
tõttu tõuseb juhtme temperatuur ning juhtme isolatsioon sulab, muutub rabedaks või
laguneb. Seejärel hakkab ülekuumenenud juhe mõjutama läheduses asuvaid materjale.
Kuna kütteperioodil on süsteem pidevalt koormatud, ei ole juhtmel võimalik vahepeal
„maha jahtuda“ ning läheduses asub veel ka midagi kergestisüttivat, on tulekahju tõenäoline.
Süttimisohus elektrisüsteemi osa on tavainimesel üldjuhul keeruline määrata. Lihtsam
on seda teha nendes elektrisüsteemi osades, mis ei ole peidetud seina taha. Kui näiteks
harukarpide, kaablite, pistikupesade, lülitite kohal või ümber on sein või lagi tumenenud või kui kaabel on muutnud ühes osas oma värvi, on see kindel märk elektriohust.
Kuna aga suurem osa elektrisüsteemist on tavaliselt peidus seina taga, selgub lõplik
tõde tehnilise kontrolli käigus. Tehnilise kontrolli teostavad elektritööde ettevõtted
mõõdistavad süsteemi tehnilised näitajad ja tuvastavad ka silmale peidus oleva süsteemi seisundi. Kodumajapidamistes tasuks tehnilist kontrolli teostada kord 10 aasta
tagant või juhul kui elektrisüsteemis on tehtud ümberehitusi. Paha ei teeks kontrollida
süsteemi ka siis, kui elektrienergia tarbimine on oluliselt kasvanud. Kontrolli teostavad
akrediteeritud inspekteerimisasutused ja sellise teenuse maksumus algab 100 eurost.

Kahe juhtme ühenduskohas on tekkinud takistus, mille tõttu ei saa elekter juhtmest
juhtmesse vabalt voolata. Juhe kuumeneb ja juhtme ümber asuv isolatsioon hakkab sulama, muutes seejuures värvi. Kui juhtme vastu puutub veel ka kergestisüttiv materjal
(paber, kangas), on süttimine vaid aja küsimus, eriti kütteperioodil.

								
Andrus Alas
				
Eesti Energia elektritööde osakonnajuhataja

Kätte on jõudnud kütteperiood, milleks vajalikud ettevalmistused nagu kütteseadme kontroll ja hooldus, peaksid igas majapidamises
juba tehtud olema. Ikka selleks, et kodu oleks
kindel ja turvaline paik, kus riskid on viidud
miinimumini.
2012.aastal hukkus Eestis tulekahjude tagajärjel 54 inimest, vigastada sai 79. Tänavu on tuli
võtnud 31 inimese elu. Pea kõigi nende hukkunute elupaigas puudus suitsuandur.
„Traagiliste tagajärgedega tuleõnnetuste vältimiseks on koduses majapidamises üheks odavaimaks riskimaandajaks suitsuandur, mille
olemasolu on täna Eestis kohustuslik,“ sõnab
Marti Siim. See väike elupäästja reageerib
põlemisjääkidele ning avastab tulekahju põlemise algfaasis. Inimene jõuab ruumist lahkuda
enne, kui põlemisprotsessis hakkab tekkima
mürgine vingugaas või paremal juhul ise tulekahju käepäraste vahenditega kustutada.
Sama oluline on teada, et ainuüksi suitsuanduri olemasolust ei piisa, kui see on valesti
paigaldatud ja patareideta. Sellise anduri kasutegur on ümmargune null. Ainult töökorras regulaarselt hooldatud ja patareivahetuse läbi
teinud suitsuandur, mis on õigesti paigaldatud,
päästab tulekahju korral elu.
Paslik oleks siinkohal meenutada, et kui endal
on kodus suitsuandur vajalikud hooldusprot-

Vallavanem Toomas Uudeberg tõi külakostiks kaasa kringli ja värskelt trükist
tulnud Tamsalu ajalehe pakid, mis kohe
ka laialikandmisele läksid.

Foto: Aavo Leemets

			

Merit Kaljus

Suusatamine

Eesti Posti Tamsalu kandekeskus nüüd uues kohas
Novembri esimesel nädalal kolis Eesti
Posti Tamsalu kandekeskus uude kohta, Merti Tootmine OÜ poolt värskelt
remonditud ruumi aadressil Raudtee 2,
Tamsalu.
Eelmises, Elionile kuuluvas majas lõppes neil rendileping ning Eesti Postil oli
plaanis kandekeskus Tamsalus sulgeda ja
kandetöö Väike-Maarjale anda. Tänu vallavalitsuse pingutustele jäid kandekeskus
ja ka töökohad siiski Tamsalusse alles.

sessid läbinud, siis tuleks leida aeg ka abivajava lähedase või naabri jaoks ning ulatada oma
abikäsi, kas suitsuanduri paigaldamisel, hooldamisel või patarei vahetamisel. Ikka selleks,
et elu meie ümber turvaline ja ohutu oleks.
KUS JA MIKS ON VINGUANDUR VAJALIK?
Enamasti hukuvad inimesed tulekahjudes
mürgise suitsu sisse hingamise tagajärjel. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine
gaas, mis on õhust raskem ning levib nii, et
meil sellest aimugi pole. Ka suitsuandurist ei
ole selle kindlakstegemisel mingit abi.
Ennekõike on vinguandurid vajalikud ruumides, kus on ahjud ja kaminad, mille siibri
sulgemisel võib tuppa tungida mürgine ving.
Ahju kütmisel on oluline jälgida, et materjal
korralikult ära põleks ja siiber sulgeda alles
siis, kui leegiga põlemist enam ei toimu.
„Et enda ja lähedaste tervist ja elu hoida, on
väga mõistlik soetada kodusesse majapidamisse lisaks suitsuandurile ka vingugaasiandur,“ lisab Siim.
Vingugaas tekib igasugusel põlemisel, mille
tingib õhuhapniku kehv ligipääs põlemistsooni (näiteks liiga vara suletud ahjusiiber, halva
tõmbega gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis töötav automootor või näiteks
ka grillahi). Sissehingamisel kahjustab vingugaas inimese tervist olulisel määral ning suure
kontsentratsiooni korral võib olla surmav.
Mida kauem inimene vingugaasi sisaldavas
keskkonnas viibib, seda vähemaks langeb tal
hemoglobiini sisaldus veres. Hapniku varustuse suhtes on kõige tundlikumad lapsed. Täiskasvanule suhteliselt kahjutu vinguannus võib
lastel juba põhjustada raskete tagajärgedega
mürgituse. Halvasti taluvad vingu ka eakad,
südame- ja hingamisprobleemidega inimesed
ja koduloomad.
Vingugaasi mürgistuse esimesteks tunnusteks
on peavalu, peapööritus, väsimus või iiveldus.
Oluline on teada, et vinguandur annab märku
vaid siis, kui vingugaasikontsentratsioon õhus
hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Üks vinguandur on mõeldud
kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab
vaid anduri juures leviva CO taset.
Enne vinguanduri paigaldamist ja kasutuselevõttu tuleks läbi lugeda ka kaasasolev kasutusjuhend ning paigaldamisel järgida eelkõige
tootja juhiseid.
„Meeles tuleb aga pidada, et vinguandur ei
asenda suitsuandurit ja vastupidi. Suitsuandur
reageerib põlemisjääkidele ja suitsule, vingugaasi andur aga CO sisaldusele õhus,“ juhib
Siim tähelepanu.
Vinguandurid on küll suitsuanduritest mõnevõrra kallimast hinnaklassist, kuid kasutegur,
mis võrdub iga päästetud inimeluga, on mõõtmatu.
Kas Sinu kodu on Sinu kindlus?

Põhja-ASoomes Olosel toimunud esimese lume võistlusel võisteldi klassikasprindis. Eesti parimana saavutas Peeter Kümmel 5. koha. Ajasõiduga
said 30 parema hulka veel Raido Ränkel (12.), Siim Tellis (21.) ja Kein
Einaste (28.).
Ettevalmistusperioodil vigastustega hädas olnud Timo Simonlatser lõpetas
49. kohaga. Ühtlasi oli avavõistlus ka katsevõistluseks MK etappidele pääsemiseks. Võistles 277 meest.
						
Rein Tops

			

Võrkpall

Alanud maakonna meistrivõistlustel võitis Tamsalu meeskond Simuna,
Kadrina ja Haljala meeskonda ühesuguse tulemusega 3:0.
						

Rein Tops
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Vabariigi karikasarja korvpall

Esiliiga korvpall

Vabariigi karikasarjas oli teise ringi vastaseks Eesti hõbemedalimeeskond Tartu Ülikool/Rock,
kus mängivad kolm välismängijat ning neli vabariigi koondislast. Aukartust tundmata mängiti
parimas rivistuses kohale tulnud meestega algul suurepärast mängu. Esimene veerand võideti
26:25, poolaeg 50:49, III veerand kaotati 11:19 ja kogu mäng 69:98. Kuna järgmisel päeval
ootas ees ülioluline mäng Võruga esiliigas, siis viimasel veerandil hoiti jõudu ka selleks.
Meie parimatena viskasid Mihkel Mager 19 ja Leho Kraav 15 punkti. Kokku mängib karikasarjas 28 meeskonda. Nagu eelmistel aastatel lõppes meie meeste teekond teises ringis. Mitteametlikus koondarvestuses annab see 9-14 koha.
Mängu jälginud spordiveteranide arvates ei pakkunud külalised niisugust mängu, nagu neilt
oodati. Niisuguse mänguga on selge, miks Tartu meeskond pole rahvusvahelisel tasandil edu
saavutanud.
								
Rein Tops

Maakonna meistrivõistlused korvpallis
Algasid ka maakonna meistrivõistlused. Esiliiga turniiril teeb kaasa ka Tamsalu LOS TOROS’e
meeskond. Seitsme meeskonna kaheringilisel turniiril tuli avaringis vastu võtta kaotus Simuna Artistoni meeskonnalt 50:67. Teises mängus oli kodusaali vastaseks BC Tarvas/Haljala
meeskond, kellel kirjas kaotused Rakke ja Simuna meeskonnalt. Kodumeeskond oli seekord
väljas „pika pingiga” ehk lubatud 12 mehega. Meeskonnaga on liitunud arvukalt noori mängijaid. Väljakuperemehed panid oma paremuse kohe maksma. I veerand 17:13, poolaeg 50:35,
III veerand 18:13 ja kogu mäng 78:46.
Kolmandas mängus oli kodusaalis vastaseks Rakvere Ametikool, kellel oli kirjas võit tugeva
Haljala üle ning kaotus Aasperele. Täies rivistuses kodumeeskond oli valmis raskeks mänguks,
kuna eelmise aasta mängud olid seda näidanud.
Külalised tulid kohale noorendatud koosseisus, nende parimad mängisid sel ajal vabariigi teise
liiga meistrivõistlustel. Seetõttu kulges mäng kergeks jalutuskäiguks. I veerand 31:11, poolaeg
44:13, III veerand 26:13 ja IV veerand 35:17 ning kogu mäng 105:43. Platsile said kõik mänguks ülesantud mängijad. Agressiivselt ja ka resultatiivselt tegutses taliolümpiaks valmistuv
Kaarel Nurmsalu. Pärast kolme vooru on Simunal, Haljalal, Rakkel ja Tamsalul kirjas kaks
võitu ning üks kaotus. Suurepärane korvide vahe +77 annab hetkel teise koha. Raskemad mängud on ees. Meeskonnale oli kodusaalis toeks arvukas noorte pealtvaatajate hulk. Vaheaegu
aitasid sisustada Kerli Relli tantsutüdrukud. Mängu käiku häiris „üliaktiivne” vanemkohtunik.
Esialgse plaani kohaselt on järgmised kodumängud rakkega 29. novembril kell 20.00 ja Aasperega 6. detsembril kell 20.00.
								
Rein Tops

Ujumine
28. septembril toimusid Järvamaa lahtised meistrivõistlused Paides:
1998.- nooremad:
50m vab.
50m rinn. 50m sel.
50m libl.
100m kompl.
Anne Kunder (02)
40,81 (9.)
49,34 (5.)
1.44,16 (9.)
Kert-Taniel Kesküll (99) 29,55 (7.)
33,51 III
1.14,19 (5.)
Alex Ahtiainen(01)
31,82 (10.)
38,57 (7.)
34,68 (4.)
Juhan Uudeküll (03)
38,01 (18.)
49,47 (8.)
1.40,21 (15.)
•
5. okt. peeti 5.Tartu pikamaaujumine (25m):
1999 ja vanemad:
Kert –Taniel Kesküll
1500m vabalt 21.01,45 (16.)
Juhan Uudeküll
400m vabalt 6.58,71 (5.)
12. oktoobril oli Kohtla-Järvel Veteselli I etapp:
50m vabalt
50m rinnuli
Brita Rannamets (04)
40,99 (4.)
53,94 (4.)
Juhan Uudeküll (03)
36,49 (4.)
49,56 (3.)
Lauri Eerits (04)
45,73 (11.)

50m selili
52,55 (5.)

Paides 26. oktoobril toimunud Järvamaa seeriav. I etapp:
2003.s.a. – nooremad
25m vabalt
25m rinnuli
25m selili
Brita Rannamets
17,08 (6.)
23,40 (9.)
21,26 (10.)
Liilia Kinsiveer
23,08 (23.)
26,42 (23.)
Juhan Uudeküll
16,34 (4.)
22,15 (4.)
•

50m vab.
40,10 (7.)
31,10 II

50m selili
36,62 (4.)

50m rinnuli
49,87 (4.)

50m liblikat
33,60 I

100m kompl.
1.39,97 (4.)
1.20,31 II

Tallinnas toimunud mängus oli vastaseks tugev pealinna meeskond Puukeskus/Herentes.
Tegemist on eelmisel aastal esiliigas pronksi
võitnud Swedbank’i meeskonnaga, kellele on
lisandunud tegevuse lõpetanud BC Marcuse
paremad mängijad. Järjekordne tasavägine
mäng, I veerand võideti 16:15, poolaeg kaotati
33:36, III veerand võideti 11:8.
Viimasel veerandil oli veel võiduvõimalus,
kuid see jäi siiski viiki 17:17. Lisaajal kaotati
8:10 ja kokkuvõttes kaotus 69:71.
See oli juba kolmas kord, kus korraliku mänguga tuleb vastu võtta napp kaotus. Seekord
viskas Sven Pugonen 23 punkti, Leho Kraav
lisas 15 punkti ja 13 lauda ning Mihkel Mager
ja Priit Pihela 10 punkti. Visketabavus 33,8%.

Meie edukamana seekord palju mänguaega
saanud Joonas Vaiko viskas 12 punkti, lisaks
7 lauda. Priit Pihela viskas 11 punkti ja võttis
8 lauda, hea mängu teinud Livar Liblik viskas
samuti 11 punkti, lisaks 5 lauda. Otsustavatel
hetkedel Tabas Aron Kuusik kaks kolmest,
suurepäraseid sööte jagas Sven Pugonen ja Livar Liblik tabas kõik kolm vabaviset.
Kokkuvõttes oli võit igati teenitud ning kõik
kümme meest andsid oma parima. Selle mänguga sai pool alagrupi turniirist läbi. Seitsmest
mängust võideti kolm, nende hulgas kindlalt
ka liidrit Kuressaare Huntide meeskonda.
Plusspoolele võib kanda ka korraliku korvide
vahe +30.
Kodusaalis mängitakse alles 13. detsembril,
kui vastaseks on Audentes/Eesti noortekoondis. Viimane mäng sel aastal kodusaalis on 20.
detsembril, kus vastaseks on Tartu Kalev.
Jälgige reklaami. Korvpallurid ootavad saali
rohkem pealtvaatajaid.
						
			
Rein Tops

TIMTAR GRUPP OÜ

RAAMATUPIDAMIST, ÄRIPLAANIDE KOOSTAMIST, KINNISVARA OSTUEELSET
ÜLEVAATUST

MÜÜME:

KIVEX FASSAADI-JA SOKLIPLAATE, KRUVE, LINTE JA LIISTE
EHITUSMATERJALI HULGI HINNAGA
SÕIDUAUTO B-KATEGOORIA JÄRELHAAGIST TENDIGA (kaubaruumi laius 1,5m,
pikkus 3,5m ja kõrgus 1,8m)

Pühapäeval, 3. novembril oli lastesarja Räimeralli I etapp Tartus:
50m vabalt
50m selili
50m rinnuli
Brita Rannamets
38,06 III
52,09 (5.)
Liilia Kinsiveer
50,91 (16.)
58,01 (16.)
Juhan Uudeküll
37,64 (9.)
50,26 (9.)
Lauri Eerits
46,49 (22.)
51,49 (9.)
•
Kert-Taniel Kesküll võistles 3. novembril Saksamaal Wesselis,
6. Hanse Schwimmfestil :
100m vabalt 1.03,44 I koht,
50m vabalt 29,08 (absol. arvest. 17.)

								

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

RENDIME:

•

100m selili 1.11,81
I koht,
200m kompleksi 2.38,09 I koht,

Järgmises kodusaalimängus oli vastaseks saarlaste esindusmeeskond ASSA lukud/KuressaareBC Hundid.
Kodumeeskond haaras kohe initsiatiivi, esimene veerand 18:12, poolaeg 38:32, pärast
II veerandit oli seis 63:48 ja võidunumbrid
79:64. heas hoos oli Sven Pugonen 20 punktiga, Priit Pihela viskas 17, Leho kraav 15 ning
Alo Põldmaa ja Aron Kuusik 10 punkti. Visketabavus 41,8%, vastastel 28,4%.

Järjekordses kodumängus oli vastaseks Räpina Kotkaste meeskond, keda avaringis võideti
87:71. Võrdse võitude ja kaotuste juures oli
mõlemale võitu hädasti vaja. Meie meestest
puudus haiguse tõttu Leho Kraav.
Vaatamata sellele oli treener Kristo Raudami
mängueelne kommentaar optimistlik: „kui
kõik mehed oma koha välja mängivad, peaksime võitma”.
Nii ka läks. Algusest peale algas pingeline
võistlus, kus väga hoolikalt mängiti kaitses.
Meie meeste tahtmine oli aga suurem ning
edunumbrid esimesel veerandil 15:11, poolaeg 29:18. Teise poolaja algus ei olnud kõige
parem ning kolmas veerand kaotati 15:20. Viimasel veerandil pandi aga kõik paika paremusega 22:13 ning kogu mäng võideti 66:51.

LISATEENUSTENA PAKUME:

•
2. novembril peeti EUL noortesarja I etapp Tartus:
Anne Kunder - 50m vabalt 40,10 (7.), 100m rinnuli 1.44,68 II
Alex Ahtiainen - 50m vabalt 31,25 (5.), 100m selili 1.19,77 (4.)

1999-2000.a.s:
		

Vabariigi esiliiga meistrivõistluste järjekordses mängus oli kodusaalis Tamsalu LOS TOROS/MINU VINE vastaseks alagrupi liider
Võru korvpalliklubi. Mäng oli algusest lõpuni
tasavägine. Esimene veerand 23:20, poolajaks
oli eduseis 36:34, võideti ka III veerand 21:19
ja lõpuks kaotati kõige napimalt 76:77. Lõpus
jäi ka õnnest puudu.
Eelmise päeva raske mäng karikasarjas Tartu
Rock’iga oli veel kontides. Viimastel sekunditel teeniti küll veel kaks vabaviset, mis tabamise korral oleks andnud võidu, üks tabamus
oleks viinud lisaajale, juhtus aga halvim – visked ei tabanud ning valus kaotus oligi käes.
Parimana Priit Pihela 23, Leho Kraav 12 ja
Mihkel Mager 11 punkti. Visketabavus 42%.

PAKUME EHITUSTEENUSENA:

•

Anne Kunder
Alex Ahtiainen

NOVEMBER 2013

Mare Järv

OTSIME:

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

Asume Tamsalus
Kontakt: tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com

NOVEMBER 2013

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
detsembrikuus
Anastasia Kuhi		
Selma-Armilde Toomla
Jekaterina Kulikova
Maria-Rosalie Naska
Maria Lukka		
Ekaterina Elmik		
Kaisa Vaher		
Otto Müürel		
Vaike Taal			
Pärja Kruusmann
Haili Õun			
Eedla Teder		
Manefa Klottšenkova
Valentina Musakko
Harda Allikmets		
Vaike Pevgonen		
Lea-Aili Roosla		
Nikolai Saveljev		
Niina Mets		
Liisa Kuusik		
Helle-Maie Bõtškova
Elga Abram		
Juhan Kreek		
Henrik Novik		
Helmut Hanson		
Kunnar Kaarlõp		
Juri Saharov		
Lembit Uustalu		
Kea Kadarik		
Einar Sirila		
Jaak Juurik		
Aleksei Eenmaa		

98
92
88
88
85
85
85
84
84
84
84
84
83
82
81
80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
60
60
60
60		

Õnne ja tervist!
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Vastsündinud vallakodanikud
ELINA POLJANSKI		

01.11.2013

SAARA PUKK		

05.11.2013

OÜ MARTEX KOPAD
0B

KRISTER STEVER KÕIV

09.11.2013

Õnnitleme emasid-isasid!

Pangabuss

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

U

HU



Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!


Pangabussi peatused:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 9.00–10.30

IV kvartalis
3. ja 17. detsembril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

IV kvartalis
13. detsembril

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.

ROSTALEKS OÜ

Paide mnt. 16 (Tamsalu tankla)

Sillastend, autoremont,
		 rehvitööd
avatud 9.00 - 18.00
info tel: 3225165
soodustused, kaardimakse
võimalus
Varsti avatakse sõidukite
tehnoülevaatuspunkt
Müüa 2-toal. heas
korras remonditud
korter Tamsalus,
Ääsi 17, I korrus.
Võimalik on vahetus
1-toalise keskküttega
või 1-2 toalise
ahiküttega korteri vastu
Tamsalus või Tapal.
Tel. 56799854 või
5110478

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

U

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
KIRIKUTEADE!

		

TAMSALU LUNASTAJA KOGUDUSE
JUMALATEENISTUSED TOIMUVAD:

1.detsember advendijumalateenistus kell 14.00
25.detsember jõulujumalateenistus kell 14.00
12. jaanuar 2014. a. kell 14.00

HILJA AASA		
			 21.04.1928-01.11.2013
		
LAINE RIITMURU		
16.04.1933-03.11.2013
ALISE TAMBERG		

01.01.1919-16.11.2013

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud 12. detsembriks, 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 jõulude-eelsel nädalal. Head lugemist!

