TAMSALU AJALEHT
NR 3

APRILL 2014

TASUTA

Tamsalu kultuurimajas peeti lusikapidu
Foto: Aavo Leemets

Teeme Ära talgupäev toimub traditsiooniliselt
maikuu esimesel laupäeval, tänavu 3. mail 2014.
Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõtlikkust
ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie
ühist elukeskkonda ning tugevdades kogukondi
tervikuna.

Väikestel lastel on väikesed peod
väikesed südamed, väikesed teod
väikestel lastel on veeselged silmad
nende jaoks selged ka vihmased ilmad

Seega on paras aeg mõelda, mis Sinu
kodukandis tänavu tegemist vajaks. On aeg
oma elukoha ümbrus kriitilise pilguga üle
vaadata.

väikestel lastel on looduse juuksed
tõeline naer ja tõelised nuuksed
jäägu neil silmad veel kauaks nii särama
lahti siis neile kõik maailma väravad.

Peo lõpuks kogunesid kõik osavõtjad ühispildile

Märtsi lõpus täitus kultuurimaja välimine fuajee sõiduvahenditega.
Noored emad ja isad on oma silmateradega koos nende esimesele peole tulnud. Vallavanema vastuvõtule ootasime 37 pisikest vallakodanikku, kel sünniaastaks 2013. 25 pisipõnni koos emade-isade, vanavanemate, õdede ja vendadega olid õigeaegselt kohal.
Mõni väike silmapaar ei seisnud küll kogu aeg lahti- aga ega sellest
lugu polnudki. Emadele ja isadele võib ja tulebki loota, sest küllap
nemad juba pisikesed „unekotid“ õigel ajal äratavad. Lapsed olid tublid - ei mingit virisemist: lahke naeratuse osaliseks said kõik suured ja
väikesed kohalolijad.
Pesamunade emmed-issid said valla lastekaitsetöötajalt roosiõie. Vallavanema käepigistuse saatel anti vastsetele vallakodanikele üle päris
omanimelised hõbelusikad. Lusikad valmistas Juveel. Kaunid graveeringud, nii lapse nime kui sünnidaatumi näol, teostas Lilian Külaots.
Lusika kinkimise traditsioon meie vallas on juba 7 aastat vana ja kauneid lusikaid on jagatud üle 300. Kõik, kes pole erinevatel põhjustel

kultuurimajja beebipeole jõudnud saavad oma lapse lusika kätte tööpäeviti Tamsalu valla sotsiaalosakonnast.
Väikesel, päevakohasel kontserdil esinesid Sääse lasteaia
lapsed ja tantsis tantsurühm „Kairee“. Aitäh noortele esinejatele ja juhendajatele.
Vastuvõtt jätkus traditsioonilise ühispildiga. Fotod leiate
Tamsalu Kultuurimaja Facebook’i lehelt. Sundimatult jätkati vestlusringis. Suuremad õed-vennad oskasid juba lugu pidada kommi- ja
puuviljalauast.
Ega seda pidu kauaks ei jätkunud, sest noortel ilmakodanikel
olid omad kindlad nõudmised - sööma ja tuttu. Magage rahulikult, sest
meie vallas jagub lasteaiakohti, koolid on remonditud, spordihoones
ja kultuurimajas ootavad teid lasteringid. Ilusat ja turvalist elu teile,
pisipõnnid! Vanematele tarkust, jõudu, kannatlikkust ja palju rõõmu
järelkasvust!
				
Tiia Uudeberg
				
kultuurimaja juhataja

Aasta tagasi korrastati Tamsalu vallas allveelaeva
Kalev komandöri kaptenmajor Verner Puuranna
talukohta, Porkuni Paemuuseumis puhastati
esimese ja teise korruse seinu lahtikoorunud
värvist ja korrastati Sääse 6 lammutatud maja
platsi.
Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai tõuke
2008. aasta suurest prügikoristusest ning
sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest.
Alates 2010. aastast on talgute korraldamine
iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse
võimalus midagi oma elukeskkonna heaks teha.
Seejuures otsustades ise, mis vajab ärategemist
koduümbruses või kaugemal. 2013. aasta
talgupäeval korraldati üle Eesti 1522 eriilmelist
talgut kokku 40 098 osalejaga.

25. märts - küüditamisohvrite mälestuspäev
Paastu Maarjapäev 1949
		

Foto: Aavo Leemets

Möödus 65 aastat Eestist tuhandete süütute inimeste Siberisse „külmale maale” küüditamise
suuraktsiooni algusest. 25. märtsil tähistavad
meie saatust jaganud inimesed ja nende järeltulijad üle Eestimaa suurküüditamise aastapäeva.
Kommunistide poolt 25. märtsil 1949. aastal läbiviidud genotsiidikuritegu eesti rahva vastu ei
unune.

Ruth Talpsepp

Läbi paastukuu lobjaka lume,
enne kukke ja koitu
Kui veel kodud on puhkamas unes,
autovoorid on liikumas teel.
Püssipäraga uksele taoti,
võõra keelega käskusi jagatituleb minna! Oh halasta Maarja!kuskohta, mispärast ja milleks?
Vanavanemad, isad ja emad
ja lapsedki unepealt kisti...
Eks ajaloos ennegi
ju süütuid on tõmmatud risti!
Püha Maarja! Sa pühadest püham.
Su nimepäev needuseks saanud
on Maarjamaa õnnetul rahval.
Ei avita taevas, ei nutt ega palvedsurma saadikud uksel on valvel!
Jäid astjasse sõtkutud leivad.
Nüüd teekonna moonakott kasinmis jätkub sealt jagada mitmele suule!
Toob naabrimemm põlle all salaja
paar pätsikut juurdeoh avita Maarja!
Pikk paastuaeg tulebja silmaveest sulavad Eestimaal
paastukuu lumed.
25. märtsil meenutati Tamsalu Gümnaasiumis
65 aastat tagasi toimunud märtsiküüditamist.
Ajalooõpetaja Maie Nõmmik ja lapsena Siberisse saadetud matemaatikaõpetaja Malle
Annus tutvustasid 8.-12. klassi õpilastele paljude faktide, pildimaterjali ja isiklike mälestuste kaudu 1949. aasta märtsis toimunut.
Vallavanem ja volikogu esimees süütasid
koos Tamsalu vallas elavate küüditatutega
küünlad mälestuskivi juures ning seejärel tervitasid kooli aulas massiküüditamise ohvreid
algklasside laululapsed Kaja Raudla juhendamisel.
Vallavolikogu esimees Vardo Arusaar ja val-

Kooli aulas tervitasid massiküüditamise ohvreid algklasside laululapsed
Foto: Aavo Leemets

Koos süüdati küünlad mälestuskivi juures

lavanem Toomas Uudeberg andsid küüditatutele märtsiküüditamise 65. aastapäevaks
loodud rukkilille- ja raudteekujutisega rinnamärgid. Seejärel oli kokkutulnutel võimalus
jagada oma mälestusi ühises kohvilauas, kuulata autori esituses Siberis sündinud Tamsalu
Gümnaasiumi vilistlase Gunnar Kure loodud

laulu „Kallid kaimud“
Huvilistele tehti ringkäik renoveeritud koolimajas. Õhtul süüdati Tamsalu raudteejaamas
mälestusküünlad. 26. märtsil rääkis Malle
Annus oma kooliaastatest Siberis algklasside
õpilastele.
			
Aime Tops

Veel võimsamalt kohas Naroova,
Veel võimsamalt valutas rind,
Kui Narva jõe sillal kostis viimane vedurivile
Ja maha jäi Eestimaa pind.
Hüvasti, Eestimaa! Ei tea, kas ma näen veel
sind! Sõit läks Siberi poole. Vagunites kostsid
valuhüüded ja rongi järele voolas eesti rahva pisarate jõgi.
Valus lapsepõlv, valus noorusaeg
ning valusad mälestused.
Kolm päeva söömata ja joomata.
Valus oli vaadata nälgivaid inimesi, eriti lapsi
ja rauku. Mõni oli hirmust, stressist ning näljast
väga vilets ja haige.
Enne Uraale oli esimene peatus ja siis anti süüa:
hapukapsasuppi, tükk leiba ja joogiks mingisugust sogast vett. Peale seda käsutati kõik rongi
alla kükitama – oma vajadusi rahuldama. Püssimees seisis ja valvas, aeg-ajalt kärkis – ruttu,
ruttu! Hirmust ei tulnud mitte midagi ruttu, ainult pisarad jooksid mööda põske.
Missugune tervis on inimestel peale niisugust
hirmu ja närvipinget.
Kes vastab, mida tegid need inimesed, et neid
kodust välja kisti ja Siberi-teele saadeti?
Neid päevi ja ohvreid ei tohi unustada, siis suudame tulevikus neid ära hoida.
Hingevalu ei kao kunagi! Seda valu leevendagu
küünlatulede sära ja lilleõied.
			
Valve Pudel
		
1949. aasta küüditatu
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Kultuurikalender, aprill
01.04.2014(T) kell 18.00 VALLATUD KURVID ülevaatusel Pelgulinna Gümnaasiumis.
05.04.2014(L) kell 17.00 TAMSALU NAISKOOR „35“. KONTSERT
			
(Tamsalu gümnaasiumi saalis). Tasuta.
05.04.2014(L) kell 14.00 VÕIMLEMISRÜHMADE ülevaatus Rakveres. Tantsivad KSK,
			
154R tantsurühmade tantsijad
09.04.2014(K) kell 18.00-19.20 KINO: animafilm, komöödia „KUMMITARZAN“
				
Pääse 2€
kell 19.30-21.08 KINO: draama „MUSTAD TEEMANDID“. Osa filmist
filmitud Tallinnas, Malaga filmifestivalil publiku peapreemia. Pääse 2€

SALONGIÕHTU LUULE JA MUUSIKAGA
Mida hakata peale emadega
kes kasvatavad tüdrukutest nukke
kukupaisid ja kuulekaid,
hüsteerilisi ja kalke
kohvijoodikuid ja klatšimoore
mida teha vanaemadega
kes ei oska vananeda
hellaks ega karmiks, targaks ega kavalaks
kes on jäänud kinni
oma aastatetagusesse peegelpilti
/ Kristiina Ehin, kogumikust „Luigeluulinn“/
Foto: Aavo Leemets

11.04.2014(R) kell 18.00-21.00 LASTEDISCO. DJ TreeR. Pääse 2€
18.04.2014(R) kell 19.00 KONTSERT „Vanavanemate viisivakk“
			
Tamsalu kergemuusikakoorilt. Pääse 1€.
19-20.04(L,P)

TAMMETÕRU LAULUVÕISTLUS - 25. Ansambliproovid.

20.04.2014(P) kell 15.00
			
			

TAMMETÕRU LAULUVÕISTLUSE KONTSERT. Peale lauluvõistluse kontserti (umbes 16.15) LÜHIIKONTSERT:
PILLE LILL (sopran), PIIA PAEMURRU (klaveril)

			

MEISTRIKLASSID:
*Laulumeistriklass – viib läbi Pille Lill (grupitund ja ind. tund)
*Klaverimeistriklass - viib läbi Piia Paemurru (grupitund ja
individuaalne tund)

25.04.2014(R)

Silvi Vraidi MÄLESTUSKONTSERT. Laulab lauluklass. Pääse 1€

26.04.2014(L)

Üldtantsupeo 2. EELPROOV ja ÜLEVAATUS rahvatantsurühmadele

26.04.2014(L)
		

IDAMAATANTSU FESTIVAL. Kontsert. Tantsuks The Best Way. 		
Pääse 5€

27.04.2014(P) kell 13.00-17.00
				
				
1-30.04.2014
		

MAAKONNA VÄÄRIKATE PIDUPÄEV
„Tantsime tuju heaks!“ Kontserdid , õnneloosid,
näitused ja jalakeerutus.

PÕHJAMAADE FOTONÄITUS: „Põhjala saared“ T.Lapp ja
G. Kodi fotod

Mai, eelinfo
3.05.2014 (L)
			

PÄRIMUSPÄEV LUSTLIKU „LUSTPILLGA“.
Kapell „LUSTPILL“ - 40.

4.05.2014(P)

VIRUMAA TANTSUPÄEV Rakvere Spordihallis.

11.05.2014(P) kell 18.00 EMADEPÄEVA KONTSERT.
11.05.2014(P) kell 10.00 Uudeküla LAAT
16.05.2014(R) kell 19.00 TAMSALU KERGEMUUSIKAKOORI KERGE MUUSIKA
30.05.2014(R) kell 18.00 LASTEETENDUS näiteringilt Atsike
31.05.2014(L)

		
		
		

TAMSALU KULTUURI- JA SPORDIPÄEV.
kell 09.00 KEVADLAAT. Korraldaja Aivo Luik Tel. 55620880
kell 10.00 LAULUPÄEV JA TANTSUKONTSERT
kell 11.30 SPORDIVÕISTLUSED
kell 18.00 MÄLUMÄNG Tamsalu Tarkade Turniir ettevõtetele, asutustele,
klassidele, peredele ja sõpruskondadele
Küsimused on koostanud ja mängu juhib Raivo Raigna.
kell 20.00 VALLAVALITSUSE POOLTUND, KONTSERDID, TANTS.
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Kristiina Ehin luuletusi lugemas
Kontserdisarjas ”Muusika Eestimaale” oli
Tamsalu inimestel võimalus nautida järje-

kordset suurepärast kontserti „BIITNIKUD“.
Hubase küünlatule valgel luges Kristiina Ehin
enda ja oma isa Andres Ehini luuletusi. Tundlikkus ja sotsiaalsus Kristiina Ehini luules kõnetavad kuulajat sügavalt. Isa, Andres Ehini,
tekste peetakse Eesti sürrealistliku luule klassikaks.
Nauditav oli kuulata tütre helgeid mälestusi oma isast, nende tugevatest sidemetest nii
loomingus kui elus. Isa „pärandas“ Kristiinale
ka muusikud, kellega ta ise koostööd tegi. Kitarrist Mart Soo ja Brian Melvin löökpillidel
annavad oma tundliku ja improvisatsioonilise
mänguga kaunile luulele muusika-mõõtme.
Kristiina Ehin on Eesti noortest luuletajatest
kõige enam tõlgitud ja välisriikides preemiaid
saanud autor. Huvilistel oli võimalus soetada
endale Kristiina autogrammiga „Paleontoloogi päevaraamat“. Mart Sooja Brian Melvini
improvisatsioone jäi meenutama muusikute
CD plaat.
Järgmine kontsert Tamsalus sarjast „ Muusika
Eestimaale“ on lustakas „Vasemasin“ puhkpilliansamblilt Brassical märtsi lõpus. Aprilli
keskel „Tammetõru“ 25ndal lauluvõistlusel
saab kuulata sopran Pille Lille ja pianist Piia
Paemurrut. Täpsem info Tamsalu kultuurimaja facebooki lehel.
Ilusat kevadet kauni muusikaga!
		
		

Tiia Uudeberg
kultuurimaja juhataja

Naljapäeva pidu Tamsalu Kultuurimajas
29. märtsi õhtupoolikul leidis Tamsalu Kultuurimajas aset Naljapäeva pidu. Õhtu algas
lustaka puhkpilliansambliga Brassical, kelle
poolt tuli ettekandmisele kava “Vasemasin”.
Laval oli 7 noormeest, kes publiku naerust
meeldivalt rõkkama panid. Eriti vaimustuses
olid poistest tantsutüdrukud tantsurühmast
154R, kellele poisid oma etteastes väga palju tähelepanu pöörasid ning lausa serenaadi
mängisid.
Õhtu jätkus ansambli OkiToki saatel jalga keerutades ning nautida sai ka nalja kultuurimaja
ringidelt. Sel korral oli kohalikel taidlejatel
kavas üksteise parodeerimine. Iga rühm tegi
laval järgi mõnda teist rühma ning esitas enda
versiooni nende tantsust. Saime näha, kuidas
poiste tantsurühm kõhutantsijateks kehastub
ning kuidas „Kuldne iga“ KSK metslaste tantsu parodeeris. Kergemuusikakoor tantsis end
„Tuhkatralladeks“ ja nagu valatult sobis kontserdisse tehniline äpardus, mille laulunaiste
poolt kehastatud helitehnik Tõnu korda ajas.
Kuidas öeldaksegi? Kes teeb, sel juhtub! Väga
lustakad olid ka „Vallatute kurvide“ versioon
poisterühma tantsust „Rockime täiega“, kus
oli täpselt tabatud, kuidas poisid end tantsu

ajal kohendama kipuvad ning kogemata valesse kohta joonduvad, 154R tantsis end sellel korral „Vallatuteks kurvideks“ ning asus
lehmi lüpsma ja piimanaiste polkat tantsima.
Kõhutantsijad hakkasid sel korral hoopis näitlejateks ja „Atsikese“ näitlejad lauljateks. Ka
kõigi teiste rühmade tantsuparoodiad olid väga
humoorikad ning andsid rühmadele võimaluse
tutvuda lähemalt teiste kultuurimaja rühmade
tantsudega. Nalja oli rohkem kui nabani.
Õhtu edenedes esitasid kohalikud harrastusnäitlejad tantsuks mänginud ansambli OkiToki puhkepausil teistkordselt etenduse „Vastutahtmist jõuluvanaks“. Näitlejatel laval oli
vägagi lõbus, äpardusi juhtus nii mitmeidki,
loodame vaid, et ka saalis istunud publik etendust nautis.
Nalja ja naeru jätkus tervesse õhtusse, puudu
jäi vaid publikust.
Kutsuksin siinkohal kohalikke üles kultuurimajja külla tulema! Meil toimub erinevaid üritusi igale maitsele. Tulge aga kaema, millega
kohalikud taidlejad tegelevad ning milliseid
põnevaid kontserte välja mõtlevad !
Tantsurühma 154R juhendaja, Kerli

Põhjamaade FOTONÄITUS „Põhjala saared“ – Fred Jüssi fotod

Foto: Aavo Leemets

Tänan kõiki esinejaid ja õhtujuht Andrust.
Huumor ja naer arendavad hästi inimest, eriti aju. Naer tõstab tunduvalt inimese loomingulisi võimeid. Selleks, et õigesti aru saada
huumorist ja tunda mõnu heast naljast, peavad
inimese ajus töötama korraga paljud piirkonnad; koos peavad hästi töötama mõlemad ajupoolkerad.
Kes naerab 10-15 minutit päevas muutub saledamaks ilma täiendavate pingutusteta. Iga

minut naeru võrdub 1 minuti treeninguga jalgrattatrenažööril. Naeratus ja naer annavad inimesele puhkust, kõrvaldavad pinged, aitavad
vabastada aju mustusest ja “prahist”, parandavad aju verevarustust, pidurdavad enneaegset
vananemist, aktiveerivad immuunsüsteemi ja
isetervendamist jne. Naerge terviseks!
		
		

Tiia Uudeberg
kultuurimaja juhataja
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Krõlli lasteaia kuuendad
taliolümpiamängud murul

„Ei hakanud kordagi igav…“
7. märtsil 2014. aastal käisid Elamusaasta raames Tamsalu Gümnaasiumi õpilastega kohtumas luuletaja Kristiina Ehin ja muusik Silver Sepp.
„Elamusaasta on kohtumiste sari, mille raames käivad
loomingulised inimesed koolides rääkimas elamustest,
mis on nende identiteeti sügavalt vorminud ja mõjutanud – olgu tegemist siis kunstilise elamusega või millegi muuga.“ (www.elamusaasta.ee)
Kristiina Ehin luges katkendeid oma raamatust „Paleontoloogi päevaraamat“ ning esitas oma isa Andres
Ehini luulet. Silver Sepp tutvustas enda valmistatud
pille (naelapilli, kanalisatsioonitorudest valmistatud
pilli), laulis ning pani ka kogu publiku laulma.
Õpilastele ja õpetajatele meeldis kohtumine väga.
Mõned õpilaste mõtted kohtumisest Kristiina Ehini ja
Silver Sepaga (õpilaste tekst muutmata)
•
Äärmiselt positiivsed inimesed olid nad. Silveri kohapeal mõeldud laulud olid ägedad. See ka, et
ise laulda saime. Kogu muusika tegemise osa oli vinge.
Nii koduste vahenditega muusika tegemine on mega
lahe.
•
Hea oli kuulata Kristiina raamatust jutte, sest
need olid huvitavad.
•
Kristiina oli väga siiras ning tema raamatu kavatsen kindlasti endale soetada. Silveril on palju annet
ning ta oskab inimesi kaasa haarata. Ei hakanud kordagi igav ning oleksin hea meelega teise tunni seal veel
olnud.
•
Nad olid imelised ja väga positiivsed.
•
Huvitav oli kuulata Kristiina Ehini tekste ning
Silver Sepa loomingut ja seda, kuidas ta kohapeal ise
laule välja mõtles ning peaaegu mitte millestki muusikat tegi.
•
Väga üllatasid Silveri enda tehtud pillid ja
nende eriline kõla.
•
Lõigud raamatust olid väga huvitavad. Oli
tore ise ka laulust osa saada.
•
Meeldis Silveri naelapill, mis oli väga… teistmoodi.
•
Meeldis kõik.

•
Jäin väga rahule, enne pole sellist elamust saanud.
•
Silver Sepp – avatud muusik, lõbus, kaasahaarav, oskas oma muusika ja jutuga hästi kuulajatega
kontakti luua. Kristiina Ehin – vagur, sõbralik ja helde
kirjanik, rääkis mahedalt ja oskas oma ilmekusega kuulama panna. Koos moodustasid väga värvika seltskonna ja tegid tuju terveks päevaks heaks.
•
Mulle väga meeldis, sest nad olid väga toredad ja nad oskasid noortele väga meelepärased olla.
•
Energilised ja positiivsed inimesed. Väga lahedad isiksused.
•
Ei oleks osanud arvatagi, et selliste vahenditega saab muusikat teha.
•
Üldiselt sellist muusikat ei kuulaks, aga kohapeal oli väga lahe. Eriti just see, et ta ka improviseeris
koha peal, mitte ei esitanud lihtsalt pähe õpitud laule.
•
Inimesed olid mõlemad väga lõbusad ja noored nagu meiegi.
•
Nad olid hästi positiivsed ja rõõmsad inimesed.
… Samuti tekitas elevust see raamat, mis oli
•
siiralt aus.
•
Meeldis väga sõbralik suhtlemine, naljade tegemine ja loomulikult oli tore ka see, et publikut (õpilasi) kaasati tegutsema/laulma.
•
Oli kohe näha, et neile meeldib see, millega
nad tegelevad. Ka meeldis nende omavaheline suhtlus.
•
Ilus luuletaja. Lahe pats. 
•
Kristiina tekstid olid huvitavad ja neid oli hea
kuulata.
•
Kokkuvõttes oli suurepärane kohtumine. (Panin ka like Facebooki lehel S. Sepale.)
•
Mulle meeldis see koht, kus Kristiina luges
tsitaate endast, mis ta oli kirjutanud noorena.
•
Kõige üllatavam oli see, et Kristiina oli ja on
feminist.
Mare Viks
Tamsalu Gümnaasiumi eesti keele õpetaja

Pillilaager Tamsalus
Koolivaheaja kahel esimesel päeval kogunesid Tamsalu Gümnaasiumi väikekandlemängijad kultuurimajja
pillilaagrisse. Pillilaagri eesmärgiks oli harjutada vabariikliku pillipeo repertuaari, samas anda uusi teadmisi
algrühma pillimängijatele ja siduda neid põhirühmaga.
täiendada pärimuskultuuri teiste valdkondadega. Aime
Lukk, kes on „Lustpillis“ üle 20 aasta rahvakannelt
mänginud, õpetas lihtsaid viise rahvakandlel. Ta oli
abis ka rahvariiete korrastamisel. Regilaulu ajaloost
ja lauludest rääkis Kadri Kask. Õpiti ära ka kaks regilaulu. Seltskonnatantsust teavet jagas Liia Alling. Üks
tantsudest sai päris kiiresti selgeks. Savitöötoas valmis
Maia juhendamisel pillilaagri taldrik. Õhtul peeti pid-

Traditsioonilised Krõlli lasteaia taliolümpiamängud saavad hoo sisse pärast
päris olümpiamängude lõppu. Teadaolevalt toimusid seekordsed olümpiamängud Venemaal, Sotšis. Meie lasteaia olümpia ikka Tamsalus. Sotši
oli esimene lähistroopikas taliolümpiamänge korraldav linn ja tundus, et
ka Tamsalu linn oli juhtumisi selles lähistroopilises vööndis…. Lume asemel rohetas muru, päike lõõmas ja puhus kevadine tuul. Kuid taliolümpia
seepärast pidamata ei jäänud.
Sel aastal kuuendat korda toimuvad talimängud algasid 6. märtsil avatseremooniaga muusikasaalis. Krõlli juhtimisel süüdati tuli, anti olümpiavanne,
lehvis olümpialipp ja taliolümpiamängud kuulutatigi avatuks.
Reedel toimus olümpiamatk Uudeküla kiigeplatsile. Sportlased said lisaks
kiirkõnnile ka kiikuda, ronida ja tasakaalupoomil kõndida. Pakuti ka „dopingut“ – selleks oli soe tee. Esmaspäeval olid olümpia-aladeks lumepalli
kaugus- ja täpsusvisked.

Foto: Viiu Uudam

Kelgu- ja slaalomjooks murul meenutasid, et tegemist oli ikkagi talispordiüritusega.
Lõputseremoonia külaliseks oli suusahüppaja, meie lasteaia vilistlane,
Kaarel Nurmsalu. Tal oli kaasas kiiver, kombe ja postkaardid autoportreega. Huvitav esinemine pani kuulama ja küsimusi esitama. Saime teada, et
suusahüppaja peab olema hästi treenitud ja kerge kehakaaluga. Rämpstoitu
Kaarel ei söö ja lemmikjook on vesi.
Heade tulemusteni viib sihikindel treening, natuke hulljulgust ja huvi igasuguse liikumise vastu. Kaarel riputas kaela kõikidele tublidele olümpiavõtjatele Krõlli pildiga medali.

žaamapidu ja enne magama jäämist vaadati videosid
2006 aasta „Lustpilli“ tegemistest. Maitsvad söögid
valmistas kohapeal Mairi Luik. Tore oli tõdeda, et kõik
söögid söödi vastuvaidlemata ära ja isegi juurde paluti.
Pillilaager lõpetati kokkuvõtva kontserdiga. Kohal olid
emad-isad, õed ja vennad, sõbrad ja tuttavad. Kõik tegevused olid tasuta, kaasaarvatud ka totlustamine. Ürituse korraldajaks oli MTÜ Lustpill. Rahalist toetust saadi
projektiga Virumaa Pärimuskultuuri Programmist.
Suured tänud kultuurimaja direktissile Tiia Uudebergile ja maja teistele töötajatele.
Ürituse eestvedaja ja pilliõpetaja Sirje Luik

Foto: Viiu Uudam

Kõik osalejad said osavõtumedali ja Kaarel Nurmsalu pildiga kaardi.
Olümpiatule kustutas Marten ja meeleolukad talimängud said väärika lõpu.
Aitäh osalejatele, pealtvaatajatele, kohtunikele ja korraldajatele. Suur tänu
perekond Nurmsalule ja Krõllile. Järgmine taliolümpia 2018. aastal LõunaKoreas, Pyeongchangis. Krõlli taliolümpia ikka endiselt Tamsalus!
Maarit Vaikmaa
Tamsalu Lasteaed Krõll, liikumisõpetaja
Foto: Aavo Leemets

Muinasjutunurgake Assamalla Raamatukogus
Assamalla raamatukogus toimus 20.märtsil muinasjututeemaline üritus.
Eesmärk oli laste huvi äratamine lugemise vastu, nende
vabaaja sisustamine, et kogu koolivaheaeg arvuti taga
ei mööduks.
Osalejaid oli küll oodatust vähem, kaheksa last ja
mõned täiskasvanud.
Üritust viis läbi endine Assamalla elanik, lasteaiaõpetaja Terje Geidik. Valitud muinasjutuks oli H.C. Anderseni  „Pöial-Liisi“.
Terjel oli kaasas palju näitlike vahendeid tegelaste näol
ja ta mängis väga ilmekalt loo lastele ette.

Hiljem said osalejad vastata viktoriini küsimustele,
joonistada pilte, mängida ja juua teed ning süüa õunu
ja küpsiseid.
Kohalik käsitöömeister Sirje Uutma kinkis tänutäheks
Terjele omavalmistatud öökullivaasi.
Päev möödus tegusalt, loodan, et edaspidi on ka külastajaid rohkem.
Meie tegemisi, uudiseid ja pilte saate jälgida aadressil
www.facebook.com/assamallaraamatukogu.
		

TAMSALU LASTEAED KRÕLL
TÄNAB
Lauri isa Hannes Vaherit suusahoidla eest.
Marteni ema Kertu Langineni
auhindade eest.
Karl-Marteni ema Janne Keskülli
suusasaabaste eest.
Loviisa ema Maarja Nahkurit ja isa
Tarmo Rootsi heategevuse eest.
Aitäh!

Leana Uutma
Assamalla Raamatukogu juhataja.

TAMSALU LASTEAED KRÕLL TÄNAB:

APRILL 2014

Vallavalitsus

04.03.2014
1.
Nõustuti Piisupi külas katastriüksuste jagamisega,
piiride muutmisega ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarve.
2.
Määrati Assamalla külas garaažikompleksi teenindamiseks vajaliku maa suurus ja nõustuti sellele maale korteriomandi seadmisega.
3.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks:
•
kinnistul elamule liiga ligidal asuva ja ohtlikuks muutunud puu raiumiseks Tamsalu linnas, Kungla tn 5;
•
kinnistul poolkuivanud ja väljakasvanud kuuseheki
raiumiseks Tamsalu linnas, Kandle tn 32.
4.
Kehtestati liikluspiirang „Massi piirang 8 tonni“ ajavahemikul 07.03.2014 – 20.05.2014.a Tamsalu valla avalikult
kasutatavatel kohalikel teedel.
5.
Otsustati sõlmida leping parima pakkumise teinud
OÜ-ga ASE Vajangu Põhikooli hoone inventariseerimisjooniste digitaliseerimiseks ja hoonesse hooldekodu ruumiprogrammi koostamiseks.
6.
Lõpetati Tamsalu Lasteaias Krõll sobitusrühma töö
seoses vajaduse lõppemisega.
7.
Kinnitati eestkostetava vara võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemused.
8.
Otsustati võõrandada peremehetu varana valla arvele
tulnud garaažid Sääse alevikus.
9.
Kooskõlastati riigihanke „Tamsalu linna Kesk ja Koidu tänavate osaline rekonstrueerimine“ hankedokumendid.
10.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
veebruari kuus kogusummas 23277,98 eurot.
11.
Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele koha taotlejale ja lõpetati temale koduhooldusteenuse osutamine.
12.
Otsustati kompenseerida 2013/2014 õppeaasta II
poolaastal alates 01.03.2014.a ühe gümnaasiumiõpilase koolilõuna maksumus.
13.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kolmele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti
rahuldamata kolm avaldust.
14.
Moodustati komisjon Sääse Hooldekodu juhataja
vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimiseks.
15.
Arutati volikogu märtsikuu istungile pakutavat päevakorda.
14.03.2014
1.
Määrati kohanimed Tamsalu-Sääse detailplaneeringuga alal uutele liikluspindadele ja muudeti Tamsalu linnas
Heina ja Põllu tänavate ruumikuju pikendades nende leviala
Tamsalu-Sääse detailplaneeringu alale.
2.
Muudeti Tamsalu linnas seniste A.Haava tn 1 ja
A.Haava tn 3 katastriüksuste koha-aadresse.
3.
Kinnitati Tamsalu valla haridusasutustes õpilaskoha
tegevuskulu ja lasteaiakoha maksumused 2014.aastaks.
4.
Kehtestati Sääse Hooldekodus 2014. aastal koha
maksumuseks 424.- eurot.
5.
Eraldati YFU Eesti MTÜ-le toetust Tamsalu Gümnaasiumi õpilase 2014/2015 õppeaastal vahetusõpilasena Austrias
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õppimisega seotud kulude osaliseks katmiseks.
6.
Arutati kultuuri- ja spordikomisjonilt saabunud ettepanekut vaba aja- ja spordiürituste vahenditest toetuste eraldamiseks ja otsustati küsida komisjonilt täiendavat selgitust.
7.
Anti FIE-le Aivo Luik luba avaliku ürituse “Tamsalu
Kevadlaat“ korraldamiseks ½ osas Tamsalu Kultuurimaja pargist 31.mail s.a ajavahemikul 9:00-16:00.
8.
Anti FIE-le Silvi Pärn luba avaliku ürituse “VALLAPÄEVADE LAAT“ korraldamiseks Tamsalu Kultuurimaja
juures ja ½ osas pargist 31.mail s.a ajavahemikul 9:00-16:00.
9.
Algatati Tamsalu linna Laane tänava elamuala detailplaneering.
10.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks kinnistul elamule liiga ligidal asuvate ja ohtlikuks muutunud puude (1 kuusk,
1 kask) raiumiseks Tamsalu linnas, Metsa tn 8.
11.
Nõustuti viie maaüksuse riigi omandisse jätmisega ja
määrati maaüksustele sihtotstarve ja koha-aadressid.
12.
Arutati valla omandisse tulnud kinnistul asuva saunelamu üürnikega üürilepingute sõlmimise tingimusi ja otsustati
jätta otsuse vastuvõtmine järgmisele vallavalitsuse istungile.
13.
Eraldati ettevõtlustoetust Easylux OÜ-le elektri- ja
valvesüsteemide väljaehitamiseks.
14.
Kehtestati Tamsalu valla ametasutuse hallatavate asutuste juhtide palgad alates 01.01.2014.a
15.
Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele koha taotlejale.
16.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest neljale vähekindlustatud või puudega isikule.
17.
Otsustati kompenseerida 2013/2014 õppeaasta II
poolaastal alates 01.03.2014.a ühe lapse lasteaia toidupäeva
maksumus ja kahe õpilase pikapäevarühma toidu maksumus.
18.
Nõustuti valla eestkostel olevate laste kodukülastusele lubamisega.
19.
Kinnitati Sääse Hooldekodu pisiremondi teostaks
parima pakkumise teinud Ehitajamees OÜ.
20.
Tutvuti „Tamsalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2017-2026“ eelnõuga.
25.03.2014
1.
Otsustati Tamsalu vallas Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks jätta üks valimisjaoskond nagu see oli ka
viimastel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.
2.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega:
•
grillkoja püstitamiseks aadressil: Metsajärve, Lemmküla külas;
•
eramu laiendamiseks aadressil Kandle tn 22, Tamsalu
linnas.
3.
Lubati vallaasutusel Tamsalu Kommunaal anda Keskusehoones Tehnika tn 1a ruum kasutada Politsei- ja Piirivalveametile.
4.
Nõustuti vastavalt asendiplaanidele nelja maaüksuste
riigi omandisse jätmisega.
5.
Kinnitati Sääse Hooldekodu juhatajana ametisse alates 31.03.2014.a Helle Lempu.
					
					

Elvi Astok
Vallasekretär

Riik ja kohalik omavalitsus aitavad parandada maaperede elutingimusi
Lääne-Viru maavanem kuulutab alates 1. aprillist 2014. a avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru. Programmi
eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ja seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu,
Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja
elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma
taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18-aastane (k.a)
isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2014 (või alates sünnist, kui see on hilisem). Taotlusel
võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase või kuni 35-aastase (k.a) määratud puudega
isiku leibkonda kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
•
veesüsteemid
•
kanalisatsioonisüsteemid
•
juurdepääsuteed
•
autonoomsed elektrisüsteemid
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike
omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on mak-

simaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja
50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus
on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas
peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem
kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka
aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. juuni 2014.
Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Koppel, tel 325 8013, e-post mari.koppel@laane-viru.maavalitsus.
ee.
Tamsalu Vallavalitsuse programmi kontaktisik on keskkonnaspetsialist Lembit Saart, tel 322 8446 või 520 3992, e-post
lembit.saart@tamsalu.ee.
Hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru infopäev toimub
10. aprillil 2014.a algusega kell 15.00 Lääne-Viru maavalitsuses.

Vallavolikogu

26.03.2014.a.
1. Otsustati nimetada Vajangu Põhikooli hoolekogusse Tamsalu Vallavolikogu esindajaks volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks Hando Kasekamp.
2. Otsustati kinnitada seletuskiri Tamsalu vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise kohta.
Planeerimisseaduse kohaselt tuleb omavalitsusel kuue kuu
jooksul peale kohalike omavalitsuste korralisi valimisi üle
vaadata kehtivad üldplaneeringud. Ruumiline planeerimine,
mis toimub üldplaneeringute ja detailplaneeringute kaudu
ning hõlmab keskkonnahoidlike, kultuuriliste, majanduslike ja
sotsiaalsete huvide tasakaalustamist, on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja planeerimisseaduse järgi kohaliku elu
küsimus ja kohaliku omavalitsuse ainupädevuses. Planeerimisseadus rõhutab kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu ülevaatamise vajadust, kuna üldplaneering on koos arengukavaga
kohaliku omavalitsuse igapäevaste juhtimisotsuste langetamise üks olulisemaid alusdokumente. Üldplaneeringu ülevaatamise põhirõhk peab olema strateegiliste eesmärkide täitmisel.
3. Otsustati osaliselt muuta Tamsalu Vallavolikogu
22.01.2014.a otsusega nr 2 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ kinnitatud munitsipaalomandisse taotletavate teede ja
tänavate nimekirja ning kustutada nimekirjast Raudtee põik ja
Nõlva tänav. Otsuse muutmise tingis asjaolu, et eelnevalt nimetatud tänavad on juba munitsipaalomandis ja olid nimekirja
kantud ekslikult.
4. Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas asuvate Raudtee tänav-, Paide maantee-, Kalmistu tänav-,
Kalmistu põik- ja Põdrangu tee alune ning neid teenindav maa,
Raudtee tn 1 bussijaama hoone-, Metskaevu külas Keskküla
maa-alal asuva elamu ja lauda alune ning neid teenindav maa.
				
				

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Volikogu esimees Vardo Arusaar palub
vastuvõtule soovijatel eelnevalt registreerida
telefonil 5243421.

Tamsalu Tänurahaga
tunnustamine
Tamsalu Tänurahaga tunnustamine sai alguse 1996.aastal ja
tänavu autasustatakse juba üheksateistkümnendat üksikisikut,
kelle teeneid on märgatud ja Tänuraha vääriliseks peetud.
Vastavalt Tamsalu valla põhimäärusele antakse Tamsalu Tänuraha üksikisikule valla rahvale osutatud eriliste teenete eest.
Tänuraha antakse välja üks kord aastas - Tamsalu päeval.
Tamsalu Tänurahaga autasustamise kohta saavad teha ettepanekuid volikogu, vallavalitsus ja vallaelanikud. Tänurahaga
tunnustamise otsuse teeb seekord vallavolikogu oma aprillikuu istungil.
Oodatud on Teie ettepanekud tunnustamist väärivate isikute
kohta hiljemalt 21.aprilliks s.a vallavalituse kantseleisse või
postiga aadressil tamsalu@tamsalu.ee.
					
Elvi Astok
					
Vallasekretär

Detailplaneeringu algatamine
Tamsalu Vallavalitsuse 14.märtsi 2014.a korraldusega nr. 83
algatati Tamsalu linna Laane tänava elamuala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida Tamsalu linna
Laane tänava elamuala koos elamuala toimimiseks vajaliku
infrastruktuuriga. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 7 ha.

Tamsalu Kalor pakub tööd maalrile.
Sooviavaldusega pöörduda
elamumajanduse osakonda Ääsi 5-2,
tel: 5053151
TAMSALU SÄÄSE LASTEAED
võtab alates 27.augustist 2014
konkursi korras tööle
LOGOPEEDI (0,5 ametikohta)
ÕPETAJA (1.0 ametikohta)
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaks)
Avaldus koos CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiatega esitada hiljemalt
12. maiks 2014.a aadressilTamsalu Sääse lasteaed,
Sääse alevik 46105, Tamsalu vald
e-post: lia.klaas@tamsalu
Info tel: 32 30 561/5171995
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Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. aprillist
lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 19.05.2014.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele,
kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja
leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt,
projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse
kasutamise aruande.
Toetuskõlblikud tegevused:
•
eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude
rajamine, muutmine või asendamine
•
eluaseme renoveerimine
•
ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega
ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku
nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine
•
eluaseme soetamine leibkonnale
•
eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine
Nõuded taotlejale:
•
Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d),
kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle
leibkonda kuuluvad vähemalt neli kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt
•
Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse
eluruumi
•
Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale
aadressile
•
Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse
aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle
omanikuks või kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist
•
Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal
paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel
ühendatud
•
Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine
maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem
kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus
•
Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud
kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks
ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/või kelle kinnisvara on
arestitud.
Nõutavad dokumendid:
•
taotlus
•
taotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopia
•
ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava
vastavust juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetele

•
koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks määramise otsusest
•
taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2012 ja
2013 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis
tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist.
•
juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või
tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2012 ja 2013
aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta
Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei
pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs
rahvastikuregistris.
Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:
Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:
•
ehitustööde eelarve
•
hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt,
kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse
teiste isikute teenuseid
•
hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide
müüjalt, kui projektis sisalduvad tööd tehakse ise
Eluaseme soetamine:
•
soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks
internetist.
Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:
•
krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles
on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise
kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa,
laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise
tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.
ee või paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana
aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm
koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel.
Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu
taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja
jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4110, 667 4109, 667 4108.
Kersti Saar		
Toetuste haldur 		
KredEx			
www.kredex.ee

Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4109
faks: +372 667 4101

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2010+ täpsustava
jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu eskiislahenduse
avalik väljapanek ja arutelud
Lääne-Viru Maavalitsus korraldab Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustava jalg- ja jalgrattateede
teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja
avalikud arutelud.
Teemaplaneering on algatatud Lääne-Viru maavanema 12.
septembri 2013 korraldusega nr 593.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna
ruumilise arengu põhimõtete kujundamine jalgrattateede ja
jalgrattamarsruutide kavandamise eesmärgil; kergliikluse
kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu
tõstmine igapäevases liiklemises ning liikumisvõimaluste ja
liiklusohutuse parandamine. Planeeringualaks on kogu Lääne-Viru maakonna territoorium.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Lääne-Viru Maavalitsus ning koostab Artes Terrae OÜ. Planeering koostatakse
koostöös Lääne-Virumaa omavalitsustega, Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga ja SA-ga Lääne-Viru Arenduskeskus.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toi-

mub 14. aprillist kuni 27. aprillini. Teemaplaneeringu eskiislahendusega on võimalus tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse
veebileheküljel http://laane-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud või tööaegadel Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5, Rakvere) kabinet 40 ning Lääne-Viru maakonna
linna- ja vallavalitsustes.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud toimuvad 29. aprillil Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi
5, Rakvere) algusega kell 15.00 ning 30. aprillil Ebavere
Tervisespordikeskuses (Ebavere küla, Väike-Maarja vald)
algusega kell 15.00.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid Lääne-Viru Maavalitsusele,
aadressil Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-kirjaga info@
laane-viru.maavalitsus.ee.
Täiendavat informatsiooni teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast (Jaan Kangur, tel. 3258015, e-post jaan.
kangur@laane-viru.maavalitsus.ee).
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Korvpall, maakonna esiliiga
Maakonna esiliiga meistrivõistluste põhiturniiril kaotati Rakkele
74:94 ja võideti Aasperet 72:53. Kuue võiduga lõpetati 4. kohal.
Kohamängudes tuli vastaseks Simuna Artistoni meeskond, kellega
põhiturniiril mängiti 1:1.
Kodusaalis toimunud avamängus oli külalistel taas väljakul raskest õnnetusest paranenud Margo Klaasmägi ning tänavu esimest
korda mänginud endine LOS TOROSEs mänginud Kaspar Põldma. Peaaegu parimas koosseisus mängima asunud kodumeeskonnas tõmbas vormi selga ka olümpiamees Kaarel Nurmsalu, kuid
arvestades eesolevaid MK etappe mängu siiski ei lülitunud.
Kodumeeskond haaras kiire mänguga kohe initsiatiivi ning I veerand võideti 16:6, II veerand koguni 35:10, poolaeg 51:16, III veerand 13:22 ja IV veerand 24:12 ning kogu mäng 88:50. Mänguaega said kõik 12 registreeritud meest. III veerandil olid väljakul
korraga ka kõik neli noormängijat.
Teine mäng peeti Simunas, kus õnnestus võita 83:80. Poolfinaalis
minnakse vastamisi Hulja meeskonnaga.
					
Rein Tops

Korvpall, vabariigi esiliiga
Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel oli edasipääsuks kohamängudele vaja võita ka teises mängus BC Kalev/Cramo II meeskonda.
Sellega tuldi toime võõral väljakul numbritega 75:64. Kogutud
seitse võitu oli selleks piisav. Viimases kahes mängus ei otsustatud
meie jaoks enam midagi, seetõttu mängiti kodumängud lühikese
pingiga ning kaotati BC Kalev/Põlvale 76:81 ja ennenägematu
kolmeste seeria teinud TTÜ SK-le 82:119.
Hoopis pingelisem oli seis I finaalgrupis, kus kolm edasipääsejat olid samuti kindlad. Viimasele edasipääsukohale oli aga tervelt
kolm kandidaati. Omavahelistes kohtumistes tagas edasipääsu Tartu Kalev/Estiko, kogudes kolm võitu. Puukeskus/Herentes sai kaks
ja Ambla SK ühe võidu.
Seega on meie esimeseks vastaseks peaegu täielikult uuenenud
Ambla SK meeskond, kellelt alagrupis tuli vastu võtta kaks nappi
kaotust. Edasipääsuks on vaja võita kaks mängu. Koduväljaku eelis on Amblal. Edu pandiks võiks olla meie kõigi paremate kaasalöömine ja hingestatud ning resultatiivne mäng lõpuminutitel.
					
					
Rein Tops

Suusatamine

Võistes vabariigi meistrivõistlustel vabatehnika sprindis saavutas
Timo Simonlatser 3. koha Peeter Kümmeli ja Raido Ränkeli järel.
Teistest sprindi koondislastest oli Siim Sellis viies, Marko Kilp
üheksas ja 11. Kein Einaste. Lõpetas 30 meest.
Samas toimunud 15 km distantsil võitis oma 25. meistritiitli 43aastane Andrus Veerpalu, edestades Karel Tammjärve 17,2 ja Peeter Kümmelit 40, 1 sekundiga. Distantsi lõpetas 19 meest. Timo
Simonlatser sai 10. koha. Kommentaarid on vist liigsed.
Puudus Algo Kärp, kes pidi samal ajal võistlema Norras suusamaratonil, mis kahjuks tugeva tuule ja lumesaju tõttu ära jäi. Sama
saatus tabas ka Tamsalu LOS TOROSe suusaveterane.
Üllatuslikult ei teinud meistrivõistlustel kaasa Aivar Rehemaa, kes
võistles eelnevalt teatesprindis ning kolmandal võistluspäeval 3 x
10 km teatesuusatamises. Ilmselt oli tegemist kartusega kaotada
Andrus Veerpalule.
.........................................................................................................
Valgehobusemäel 14. Albu suusasõidul Jaak Mae karikatele tähtede sõidus võitis 10 km Raido Ränkel Johannes Alver Alevi ja
Timo Simonlatseri ees. Sprinteritest olid Peeter Kümmel kuues,
Kein Einaste üheksas, 10. marko Kilp ja 11. Siim Sellis. Lõpetas
21 meest.
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Suusahüpped
Oslos Holmenkolleni suusamäe MK-etapil tegi Kaarel Nurmsalu
oma karjääri parima esituse. Tugevas konkurentsis tuli esimesel
katsel 129m , mis andis pärast esimest vooru koguni 4. koha. Teises voorus lisas ta 123m ning kahe vooru kokkuvõttes saavutatud
241,4 punkti andis suurepärase 6. koha.
Raadiointervjuus ütles Kaarel, et avakatsel olid suurepärased tuuleolud ning hüpe oli üks tema parimaid. Hoopis raskemad olid teise hüppe ilmaolud, kus tänu julgusele ja kogemustele õnnestus ka
see edukalt sooritada. Hea esinemine andis MK-sarjas 40 punkti
ning parandas oluliselt kohta hooaja üldises pingereas.
Harrachovis toimunud suusalennu maailmameistrivõistlustel nii
hästi ei läinud. 161m hüpe andis 36. koha.
Suusahüpete MK-etapil Sloveenias Planicas oli Kaarli esimene
hüpe 129m, teine 122,5m. Punkte kokku 246 ja 26. koht.
Hooajaga võib rahule jääda. Endiselt kuulub Kaarli nimele vabariigi lennumäe rekord 204m ning MK vabariigi senine parim koht
paranes oluliselt. Ka on Kaarel hooaja lõikes parim eestlane MK-l.
Järgmine eesmärk võiks olla Krista Lepiku Albertvilles taliolümpial saavutatud 11. koha ületamine. Krista tegi seda laskesuusatamises. Sotši taliolümpial saavutas Kaarel väikesel mäel 38. ja
suurel mäel 41. koha.
					
Rein Tops
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TAMSALU AJALEHT

Kergejõustik, Tamsalu valla kõigi aegade edetabel
Sel aastal möödub 105 aastat aktiivse kergejõustiku harrastamise algusest Eestis.
Iga ümmarguse tähtpäeva eel on põhjust tagasi vaadata, kerida mõttes läbi
ülevaid hetki, meenutada neis osalenuid – ikka selleks, et ka edaspidi saavutada häid tulemusi.
Tamsalus välja antud raamatus „Pool
sajandit aktiivset sporti Tamsalus”
2006.a. on põhjalik ülevaade ka kergejõustikust läbi aegade. Milline on
aga spordi kandepind?
Selle paremaks meenutamiseks otsustasin kokku panna tänase Tamsalu
valla 20 parema edetabeli.
Kõige vanem tulemus edetabelis on
nüüd juba meie hulgast lahkunud mitmekülgse spordimehe Heino Lepajõe
57.72 odaviskes, mis kannab aastaarvu 1959 ning annab veel nüüd maakonna kõigi aegade edetabelis vana
odaga 20. koha.
Heino Lepajõe põhiala oli võrkpall,
kus ta kuulus tugevasse Tamsalu EPT
meeskonda. Veteranieas võitis ta arvukalt medaleid kuulitõukes, kettaheites
ja odaviskes vabariiklikel võistlustel.
Naistest on nimekaim Vajangul sündinud ning Tapa rajooni Lehtse 7-klassilise kooli kehalise kasvatuse õpetajana töötanud Totti Kasekamp, kelle
Mehed, 100m jooks
Aeg
MK* nimi
11,1
27.
Raul Rebane
11,34 32.
Ranel Rünk
11,59		
Kaspar Raudla
11,63		
Lenar Rünk
11,4		
Kalev Joonas
11,4		
Eimar Astok
11,4 		
Margo Kivila
11,5		
Ülo Püss		
11,5		
Toomas Aujärv
11,5		
Jarek Luik
10,7
2.
Kalev Joonas
Mehed, 200m jooks
Aeg
MK* nimi
22,68 7.
Ranel Rünk
23,65		
Lenar Rünk
23,5		
Toomas Aujärv
23,5		
Raul Rebane
23,76		
Kaspar Raudla
23,6		
Kalev Joonas
23,9		
Margo Kivila
24,1		
Ülo Püss		
24,3		
Enn Kahri
24,3		
Jarek Luik
21,4
1.
Kalev Joonas

rohkem kui pool sajandit tagasi püstitatud kuulitõuke rekord 13.35 on tänaseni Järvamaa rekord. Tulemus on
parem ka praegusest Lääne-Virumaa
rekordist.
Totti oli mitmekordne üleliiduline
maanoorte meister ning veteranieas
tuli veel mitmekordseks maailmameistriks.
Tuntud nimi edetabelis on Porkunis
elav Ülo Püss, kelle maakonna kuulitõukerekordi 17.31 püstitamisest
möödus 40 aastat. Temale kuuluvad
ka mitmed vabariigi veteranide rekordid erinevates vanuseklassides.
Arvukalt rekordeid püstitas ta ka tõstmises. Porkunist on pärit ka MildeMatikainen-Kade, kes kuulus vabariigi koondisesse 400 ja 800m jooksus.
Kooliasjal saavutatud tulemustega
kuulub ta nii maakonna kui ka valla
kõigi aegade edetabelisse.
Porkuni Eriinternaatkooli kasvandikest on edukalt esinenud kurtide
maailmamängudel Annely Ojastu ja
Ljubov Krõlova.
Hilisemast ajast on nimekaim Meelis Veilberg, kelle 1985.a. püstitatud
isiklik rekord püsis Eesti rekordina 12
aastat ning on veel tänaseni vabariigi
maratoniedetabeli 2. tulemus ajaga
2:15,44.

asutus/spordiklubi
V-Maarja KK/TSIK/Audentes
Tamsalu linn/VIKE		
Tamsalu Gümn/Audentes		
Tamsalu Gümn/Audentes		
Tamsalu KK/TSIK		
Tamsalu KK			
Tamsalu SK LOS TOROS		
Põdrangu sovhoos		
Tamsalu KK			
Porkuni EIK			
Roela sovhoos/TPI		
asutus/spordiklubi
Tamsalu linn/VIKE		
Tamsalu Gümn/Audentes		
Tamsalu KK			
V-Maarja KK/TSIK/Assamalla
Tamsalu Gümn/Audentes		
Tamsalu KK/TSIK		
Tamsalu 			
Põdrangu sovhoos		
Porkuni EIK			
Porkuni EIK			
Roela sovhoos/TPI		

aasta
1989
2003
2009
2009
1972
1991
1998
1969
1974
1982
1977
aasta
2004
2009
1977
1990
2008
1973
1996
1974
1981
1984
1977

Viimaste aastate parimaks sportlaseks
kergejõustikus naiste hulgas on kahtlemata Marianna Voronina, kes Tallinna Spordigümnaasiumis õppides ja
harjutades püstitas suurepärased isiklikud rekordid 100m (11,96), 200m
(24, 86) ja 400m (56,30), mis on kõik
ka maakonna rekordid. Kahjuks lõpetasid vigastused tema sportlasetee
varakult.
Tamsalus õppides alustas oma sportlaseteed Kalev Joonas, kes tuli B-klassis
kolmekordseks vabariigi noortemeistriks (100, 200 ja 400m). Kõrgkoolis
õppides saavutas ta oma parimad tulemused, 100m (10,7), 200m (21,4) ja
400m (48,6).
Eesti kõigi aegade edetabelis käsivõtuaja arvestuses on Kalev Joonas paremate hulgas.
Edetabelist leiame ka Arvo Orupõllu
nime, kes oli meistersportlane käimises ja suusatamises. Tema nime võib
leida lisaks käimisele ka pikematel
jooksudistantsidel kuni maratonini
välja.
Edetabelist leiame ka arvukalt endisi
nimekaid suusatajaid. Krista Lepik,
Helmi Mihhailova, Kaili Sirge, Are
Roonet, Juhan Kull, Ulvar Pavlov ja
teised on edetabelis pikematel jooksudistantsidel.
Maratonijooksus on viimastel aastatel
edukad olnud ka endised noorsuusatajad, eesotsas 1998.a. Eesti parima noorsuusataja Risto Rammuliga.
Meeste arvestuses on nii maakonna
50 parema hulgas kui ka kohalikus
edetabelis 11 suusatajat, 5000m jooksus on maakonnas 10, kohalikus arvestuses 14, maratonis on kohalikus
edetabelis 12st 11 suusatajat.
Naistest on 1500m 15 kohta kohalikus ning 10 kohta maakonnas meie
suusatajate käes.
Maakondlikus mitteametlike edetabelite arvestuses on Tamsalu vald
Rakvere linna ja Kadrina valla järel
3. kohal.
Edetabelis on igal alal 20 paremat,
ajalehes avaldame 10 paremat. Edetabel ilmub osade kaupa igakuiselt.
Pärast kogu materjali ilmumist on
edetabel vaadata internetis.
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(MK* - koht maakonna edetabelis)

Ujumine
•
Pühapäeval, 2. veebruaril, oli Tartus Räimeralli II etapp:
Brita Rannamets
100m kompleksi 1.35,48 III
Sergei Int
50m selili 49,60 (11.),
100m kompleksi 1.51,33 (9.)
Juhan Uudeküll
50m liblikat 45,76 (10.), 100m kompleksi 1.35,06 (8.).
•
Laupäeval, 15. veebruaril, peeti Järvamaa seeriavõistluse V etapp (viimane) Paides:
		
50m vab.
100m vab.
200m rinn.
100m sel.
100m kompleksi
Anne Kunder 		
40,36 (12.)
		
3.41,02 III
		
1.40,41 (14.)
Alex Ahtiainen 		
29,45 II
		
1.14,55 III
1.16,88 III
Keiti Kleitz
		
1.07,61 III
1.15,45 I
1.17,00 II
Kert-Taniel Kesküll
		
1.00,73 (4.)
2.50,29 II
1.06,72 I
1.08,89 III
		
25m vab.
50m selili
100m kompleksi
Brita Rannamets
15,31 II
40,03 (5.)
1.30,08 (6.)
Juhan Uudeküll
16,64 (10.)
41,10 (5.)
1.34,82 (7.)
Lauri Eerits
19,25 (27.)
50,98 (24.)
1.56,21 (23.)
Sergei Int
19,76 (32.)
50,10 (21.)
1.54,65 (22.)
5 etapi kokkuvõttes said Alex II koha karika ja Kert-Taniel III koha karika.
Teiste kohad kokkuvõttes: Brita 7. koht, Anne 7. koht, Cärolin 4. koht, Juhan 6. koht, Lauri 14. koht, Sergei 22. koht.
•
27.-28.veebruaril peeti Eesti Karikavõistlused pikal rajal Tallinnas:
Kert-Taniel Kesküll:
50m vabalt - 29,08( absol. 48. koht, noorte 25. koht, kokku 72 ujujat),
100m selili - 1.09,52 (absol. 20. koht, noorte 9s.)
50m selil - 32,88 (absol. 22. koht, noorte 8.)
200m selili - 2.26,65(absol. 10. koht, noorte 6.)
•
7.-8.märtsil võttis Kert-Taniel  Kesküll osa Riias peetud Balti matšist (50m ujulas):
noorte arvestuses 1998-1999.s.a. - 100m vabalt 1.01,11 (12.), 100m selili 1.09,28 (7.),
50m vabalt 28,61 (13.), 200m selili 2.26,32 (4.), 50m selili 32,51 (7.).
											
Mare Järv
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Kulu põletamine on keelatud ja
väga ohtlik!
Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Hävitav ja ohtlik
kulutuli saab enamasti alguse hooletust või tahtlikkust inimtegevusest,
olgu selleks siis sügisel niitmata jäänud hein, ohutusnõuetele mittevastav lõkke tegemine või maha visatud hõõguv tikk või suitsukoni.
Kulupõlengud teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad
inimeste vara ja elusid.
Eelmisel aastal juhtus traagiline kulupõleng Pärnumaal, kus päästjad
leidsid Tori vallast Selja külast põletushaavu saanud ja kulupõlengus
hukkunud eaka naise.
Viimastel aastatel on palju juhtumeid, kus mootorsõidukitega ja ATVdega heinamaal sõites on summutitorust lennanud säde süüdanud kuiva
heina. Selleks, et kulupõlenguid vältida, peavad maaomanikud sügisel
oma valdustes heina ära niitma. Kulutuli võib levida loetud minutitega
üle põllulagendiku ja jõuda metsatukka või hooneteni.
Kulupõlengute algusaeg sõltub ilmadest ja lume sulamisest – maapinna kuivades muutub kuluhein tuleohtlikuks. Varakult saabunud kevad
on tänavu kaasa toonud esimesed kulupõlengud. Sel aastal, 24.märtsi
seisuga, on üle Eesti olnud juba 226 väljakutset metsa- ja maastikutulekahjule. Virumaal on päästjad kulupõlengutele välja sõitnud ühtekokku
73 korral, neist 66 väljakutset on olnud Ida-Virumaal ja 7 Lääne-Virumaal.
Kulupõlengutega kaasneb ka hädaabikutsete arvu suurenemine, mille
tulemusel häirekeskusesse helistajate jaoks pikeneb kõne ooteaeg, raskendades sellega nii päästjate kui ka kiirabi kohale kutsumist.
Päästjad tuletavad meelde, et lahtise tulega ümber käies tuleb alati järgida tuleohutuse nõudeid ning oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks
alguse kulupõleng.
Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt
1524 või Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee

Ostan nõukaaegseid fotoaparaate, objektiive,
vanu postkaarte, fotosid, memuaare, märke.
Tel: 56655551
Müüa kuuselatid, sobivad aia ehitamiseks,
2,6 m ja 3,1 m, ladva läbimõõt 3-10 cm,
käsitsi lõigatud, koorimata. H: 0,80 eur/tk.
Võimalik ka kooritud. Tel: 5119039

TULE UUDISTAMA
Raudtee 5, Tamsalus avatud
MARIKA ILUTUBA!

Pakun:
*klassikalist maniküüri, pediküüri;
*geelküüsi, geellakkimist, striplaci;
*silmade ja kulmude värvimist, korrigeerimist;
*depilatsiooni ja palju muud!
TULE UUDISTAMA OMA SILMAGA!
Marika: 56 152 763
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3.aprillil 2014 kell 11:00-15:00 toimub Rakvere Spordikeskuses
(aadressil Kastani 12) töömess.
Tutvustame Eesti Töötukassa teenuseid ning pakume Lääne-Virumaa tööandjatele ja
koolitajatele võimalust ennast tutvustada. Eesmärk on anda messil osalejatele
võimalikult palju informatsiooni töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta.
Messil osalevad ettekannetega Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon, Eesti Töötukassa
ettevõtlustoetuse osakond ja EURES võrgustiku esindajad.
Messile oodatakse aktiivseid inimesi, kes soovivad infot koolitus- ja
töötamisvõimalustest Eestis ja Lääne-Virumaal kui ka mujal Euroopas.

Müüa täitemulda. Info tel: 5119039

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

ſSILMADE KONTROLL
ſSILMARÕHU MÕÕTMINE
ſPRILLIDE MÜÜK
ſPRILLIDE PISIREMONT
ſOPTILISED PÄIKESEPRILLID

LISATEENUSTENA PAKUME:

RAAMATUPIDAMIST, ÄRIPLAANIDE KOOSTAMIST, KINNISVARA OSTUEELSET
ÜLEVAATUST

MÜÜME:

2. May 2014. a.

KIVEX FASSAADI-JA SOKLIPLAATE, KRUVE, LINTE JA LIISTE
EHITUSMATERJALI HULGI HINNAGA

KELLA 10:00-st

RENDIME:

SÕIDUAUTO B-KATEGOORIA JÄRELHAAGIST TENDIGA (kaubaruumi laius 1,5m,
pikkus 3,5m ja kõrgus 1,8m)

OTSIME:

TAMSALU
KULTUURIMAJAS
Silmade kontroll maksab 6€. Prillitellijale on kontroll TASUTA.

INFO ja etteregistreerimine
telefonil:
5219014
Päästeamet kutsub
			
veepäevale!
Märgiujumise
juhend osalejatele:

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

VEEOHUTUS JA UJUMISPÄEV
„VEEGA SÕBER“

Kõik osalejad nii lapsed,
kui täiskasvanud, kes
suudavad vees ilma abivahenditeta, ilma vahepeal
jalgu põhja panemata ükskõik mil viisil liikudes
läbida 25, 50, 100 või
PÄEVAKAVA:
TÖÖTOAD:
200 m, saavad endale
vastavat saavutust tõestava
12.50Ͳ13.00kogunemineTamsaluujulas1.Märgiujuminebasseinis
aumärgi.
13.00Ͳ13.15Veepäevapidulikavamine2.Veeohutuseõpitubabasseinis
NB! Vees liikumise kiirus ei ole oluline.
13.30Ͳ16.00tegevusedtöötubades3.Esmasedpäästevahendid
Aumärkide seletused:
Roheline märk tõestab, et suudan ujudes läbida 25
16.00Ͳ Veepäevapiduliklõpetamine,
4.Veeohutusalaneõppefilm
meetrit.
auhindadeloosimine
5.Veeohutusalanelauamäng,töölehed
juurutamine
Eestis.
Punane märk tõestab, etUjumisõppe
suudan ujudesmärgikontseptsiooni
läbida 50
üllatuskohvikus
meetrit.
Sinine märk tõestab, et suudan ujudes läbida 100
Esinevadtantsutüdrukud!Oodatudonkõikhuvilised!
meetrit.
Märgiujumise juhend osalejatele
Üritustviivadläbijatoetavad:MTÜ RakkeKalaspordiklubiINFO:54004720
Kollane märk tõestab, et suudan ujudes läbida 200
meetrit.
Kõik osalejad nii lapsed, kui täiskasvanud, kes suudavad vees ilma
Kuldset värvi märgi „Oskan ujuda“ saavad need,
abivahenditeta, ilma vahepeal jalgu põhja panemata ükskõik mil viisil
kes ujuvad järjest 100m krooli, siis teevad 2 minutit
liikudes
läbida 25, 50, 100 või 200 m saavad endale vastavat saavutust
tähe harjutust ning siis ujuvad 100m
selili.
tõestava
NB! Vees liikumise kiirus ei ole oluline.
Kes suudab tähe asendis kõhuli ja/või selili veeaumärgi.
peal
hõljuda 2. min saab vastava aumärgi: sinisel taustal
kollane Meritähe kujutis. Aumärkide seletused:

Veepäevtoimub5.aprillilTamsaluujulas
kell13.00Ͳ16.00

U

Roheline märk tõestab , et suudan ujudes läbida 25 meetrit
Punane märk tõestab, et suudan ujudes läbida 50 meetrit
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
aprillikuus
Elfriede Liikman		
93
Linda Oks			
91
Leida Regina Unukainen 90
Aino Eding			
87
Anna Kasesalu		
85
Maimu Pärg			
83
Aino Sakslad		
83
Diana Ploom		
83
Obet Ellemäe		
82
Laine Udeküll		
82
Valve Uuk			
81
Linda Pütsepp		
81
Nelli Neimann		
81
Evi Uudeküll		
80
Tiiu Mesilane		
75
Taimi Traks			
75
Maie Bentse			
75
Maret Sakk			
75
Niina Karu			
75
Enna Vaikmaa		
75
Maie Nurk			
75
Reet Griffel			
70
Heino Arumägi		
70
Lia Lindre			
65
Viktor Sergejev		
65
Ülo Veeremaa		
65
Märt Meos			
65
Kalju Õunapuu		
65
Sirje Vesk			
60
Aime Palli			
60
Stepan Litvinovitš		
60
Väino Röömer		
60
Viktor Tarassov		
60
Jaan Mutli			
60
Rein Hoolma		
60
Aleksander Härginen
60

Õnne ja tervist!
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Vastsündinud vallakodanik
DANIEL HOKKONEN		

19.02.2014

Õnnitleme vanemaid!

OÜ MARTEX KOPAD
0B

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 15.00–16.00

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

II kvartalis
9. ja 23. aprillil
7. ja 21. mail
11. ja 25. juunil

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

U

HU




II kvartalis
11. aprillil
16. mail
13. juunil
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.

Autoremont

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

•

Sillastend, autoremont,
		 rehvitööd

•
•
•

Paide mnt. 16 (Tamsalu tankla)

avatud 9.00 - 18.00
info tel: 3225165
soodustused, kaardimakse
võimalus

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

Varsti avatakse sõidukite
tehnoülevaatuspunkt

Soodustuusik
lastelaagrisse
Tamsalu Vallavalitsusel on välja pakkuda
veel 1 soodustuusik Kloogaranna
noortelaagrisse perioodil 06.07-12.07.2014
(eesti keel, vanus 10–14 aastat).
Kui on soov laps panna laagrisse, siis palun
esitada 30. aprilliks 2014 Tamsalu valla
lastekaitsespetsialistile avaldus
lapse laagris osalemise kohta.
Küsimuste tekkimisel ja
lisainformatsiooni saamiseks tuleb
ühendust võtta Tamsalu valla
lastekaitsespetsialist Sille Sõmermaaga.
Kontaktandmed:
sille.somermaa@tamsalu.ee
tel 32 28 441; 53 041 992

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 17.04 kell 10.30-11.30. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

U

Metsakeskus.ee

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

TAMSALU LUNASTAJA KOGUDUSE
JUMALATEENISTUSED TOIMUVAD

		 13, 18. ja 20. aprillil kell 14.00

lutused on oodatud 22. aprilliks, 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 maikuu esimesel nädalal. Head lugemist!

