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Naer ja liikumine on terviseks!
deroobis. Peopääsmete vahelise õnneloosi auhinnad olid Lääne-Viru Pensionäride Ühingult.
Ilutooteid müüs kosmeetikafirma „Oriflame“ Suupärast sai
osta mitmest kohvikust. Tantsusaalis tantsitas pidulisi ansambel „Törts“.
Maakonna väärikaimad pidasid meie kultuurimajas 27. aprillil liikumisaastale ja naljakuule pühendatud pidu „Tantsime tuju heaks!“
Eakaid tervitasid valla omavalitsusjuhid. Tänukirjad südamega tehtud pikaajalise töö eest andis üle maavanem hr Einar
Vallbaum.
Kultuurimajja oli kogunenud üle 300 eaka inimese kogu Lääne-Virumaalt, kelledest üle 100 inimese eakaaslastele lustakate
ja hoogsate tantsude ning kapellilooga esinesid. Lisaks ootasid
lava taga esinemist 75 meie oma maja lauljat ja tantsijat. Kontserdi kaks tundi möödusid lennates. Naljakuule ja liikumisaastale sobivalt olid kavad väga lustlikud ja tantsulised. Saalis
kostsid sagedased heatahtlikud naerupahvakud.
Külas olid oma teabelaudadega Politsei- ja Piirivalveameti Ida
prefektuuri ennestusteenistus, olmeohutus ja päästeamet. Koerajuhid tutvustasid oma „õpilaste“, Belgia lambakoerte oskusi.
Need karvased ja targad tegelased said kiiresti publiku lemmikuteks.
Kõige aktiivsemad tantsijad tantsupõrandal said auhinnaks
päästeameti tuleteki, suitsuandurid koos laadijatega ja vahvad
puhastuslapid prilliklaaside puhastamiseks.
Tamsalu pensionäride ühing „Igihaljad“ korraldas näitusmüüki ja õnneloosi isevalmistatud esemetest ning toimetasid gar-

Ütlen oma maja töötajatele ja esinenud ringidele ning nende
juhendajatele edasi piduliste soojad tänusõnad: „Aitäh kõigile!
Teie majja on alati hea tulla. Teie kontserdid on huvitavad, eriilmelised ja väga hea tasemega.“ Meil on põhjust uhkust tunda- üks tore sündmus on jälle ajalooks saanud.
Soovitan kõigile lugejatelegi südamest naerda ja rohkem liikuda.
„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. Naerupahvaku järel langeb meie
vererõhk ning suureneb hapnikusisaldus veres, mis muudab
meid energilisemaks, lõdvestab lihaseid ja on kasulik kogu veresoonkonnale ja hingamisteedele“. (Virgo Mihkelsoo ja Nelly
Vahtramaa)
„Tantsimine tõstab aga endorfiinide hulka kehas – leevendades
stressi, pingeid, viha, kurnatust ja segaduses oleku tunnet 10
MINUTIGA, vähendab glaukoomi ja Alzheimeri tõve soodumuse riske, parandab tasakaalu, südametegevust....“
(Tekst tõlgitud lehelt https://www.facebook.com/OrthoOne )
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TASUTA

Tamsalu vallas toimuvad talgupäevad

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.
Tänaseks on Teeme Ära algatus jõudnud rohkem kui sajasse
riiki. Maailma eri paigus on Eesti 2008. aasta koristuspäeva
eeskujul korraldatud oma koristuspäevi, mis jätkuvad ka tänavu. Kuigi eestimaalaste jaoks on koristustalgud nüüdseks vaid
üks võimalikest talguliikidest teiste seas, oleme oma talgupäevaga seeläbi ka maailmakoristuse kaardil.

Üle-eestilisel talgukaardil registreeritud talgud
Tamsalu vallas:
PORKUNI JÄRVE KORISTUSTALGUD
Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Porkuni, Porkuni meierei.
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 12-15
JÄNESED, HOBUSED JA MUUD LOOMAD
Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Loksa, Kaldmaa Ratsatalu.
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 10-18
Sääse endise kaupluse kinnistu koristustalgud
Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Sääse alevik, Sääse ringtee 3.
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 9-13
Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Järvajõe, Järvajõe k, Laululinnu Külalistemaja.
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 10-14
Porkuni Rahvamaja ümbruse korrastamine
Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Porkuni, järve 1.
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 10-18
Tamsalu Tervisetalgud
Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Tamsalu vallasisene linn, Tehnika 2a Tamsalu Tamsalu Spordikompleks.
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 10-13
Allveelaeva Kalev komandöri Verner Puuranna kodutalu
lõplik korrastus (III etapp) Tamsalu valla Naistevälja külas
Võidumetsa kinnistul.
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 9-13

Tantsupõrand ei jäänud hetkekski tühjaks
Neljajalgsed esinejad tekitasid saalis suure elevuse

„TAMSALU TAMMETÕRU“ LAULUVÕISTLUSEL
TÄITUS 20. APRILLIL VEERANDSADA AASTAT
Lauluvõistluse saab kokku võtta sõnadega: 2 päeva bändiproove, 3 tundi laulu kontserdil, kontsert tutvustas Eurovisioonimaad - Taanit, Pille Lille laulumeistriklass noortele solistidele,
Piia Paemurru klaverimeistriklass kultuurimaja klaveriklassi
õpilastele, väike kontsert Pille Lillelt ja Piia Paemurrult...
Väga kompententne žürii (Pille Lill, Piia Paemurru, Ly Ipsberg, Raivo Narits ja Urmas Tamm) kiitis noori soliste ja saatebändi, juhendajaid ja andis kohvilauas lauluõpetajaile heal
meelel tagasisidet.
Selle aasta lauluvõistluse 37 solistele oli kõigile kingituseks
spetsiaalne lauluvõistluse šokolaad. Iga vanuserühma esimesele kolmele solistile anti üle OÜ Goodmark poolt valmistatud
kenad auhinnad:
2- 4 aastaste vanuseastmes Marit Võhma, Anete Riin Tell ja
Ingrid Roosla;
5- 7 hulgas Emma-Lotta Vikk, Jane Sumre, Emili Uudeküll;

Kohtumiseni 3. mail!
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8-10 solistide seas Eliise Marie Soll, Leandre Langinen, Frode
Hallik;
11-12 aastastest Roosi Hallik, Rhonda Rannamets, Laura Mätlik,
13-14 aastaste hulgas Marta kolde ja Anella Veebel.
Publiku lemmikuks valiti Rhonda Rannamets. Kultuurimaja ja
bändi lemmikuteks olid noorhärrad Juhan Uudeküll ja Frode
Hallik.
Üllatusena selgus päev peale lauluvõistluse toimumist, et sel
aastal ikka toimub ka ETV Laulukarussell. Maakondlik voor
toimub Rakveres, 4. juunil. Kõigil maakonna vooru saadetuil
tuleb selgeks õppida kaks eestikeelset/emakeelset laulu. Lauluõpetajate ja solistidega võetakse peatselt ühendust.
Aitäh kõigile asjaosalisteleja abilistele!
				
Tiia Uudeberg
			
kultuurimaja juhataja

Väike “nõiatüdruk“ esitas M. Hundi „Nõiamoori laulu”

31. mail on Tamsalu kultuuri- ja spordipäev. Tule Sinagi!
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Kultuurikalender, mai
2.05.2014(R) 10.00st
			
			

SILMADE KONTROLL, PRILLIDE MÜÜK, TELLIMINE,
PISIREMONT, OPTILISED PÄIKESEPRILLID. Silmade kontroll
6€, prillide tellijale tasuta. Registreerimine telefonil 5219014

3.05.2014 (L) kell 17.00
			
			
			
			
4.05.2014(P) kell 15.00

PÄRIMUSPÄEV LUSTLIKU „LUSTPILLGA“.
Kapell „Lustpill“- 40
Esineb kapell „Lustpill“ koos maakonna rahvamuusikutega.
Simman. Sünnipäevakringel. Tasuta.

			

VIRUMAA TANTSUPIDU. Rakvere Spordihallis.
Meilt tantsivad Tuhkatrallad, Vallatud kurvid ja neidude
tantsurühmade 154 R ja KSK ühendrühm. Pääse 5€.

7.05.2014 (K) kell 18.00 PETERBURI TSIRKUS. Pääse 3 €.
11.05.2014(P) kell 18.00 EMADEPÄEVA KONTSERT. Tasuta. Esinevad kultuurimaja
			
laste- ja noorterühmad. Tunnustatakse tublimaid emasid. Tasuta.
11.05.2014(P) kell 10.00 Uudeküla LAAT
16.05.2014(R) kell 19.00 KERGEMUUSIKAKOORI KERGE MUUSIKA. Pääse 1€

31.05.2014(L) 9.00-24.00 TAMSALU KULTUURI- ja SPORDIPÄEV
		
Atraktsioonid pöörlev auto, elektrijalgrattad
Kell 9.00-15.00 KEVADLAAT. Korraldaja Aivo Luik (pargis) tel. 5562 0880
kell 10.00-22.30 Põhjamaade FOTONÄITUS „Põhjala saared“ – Fred Jüssi fotod
kell 10.00-12.00 TAMSALU PÄEVADE AVAMINE ja LAULUPÄEV (kooli juures)
kell 12.00-17.00 ÕPILASTÖÖDE NÄITUS (koolis)
kell 12.00
KORVPALL- näidistrenn + mäng 2x10min. (pargis, uuel korvpalliplatsil)
kell 13.00
Lasteaedade ja 1.ste klasside TEATEVÕISTLUSED (10-liikmelised
		
võistkonnad/ viis võistlust (kooli taga, punasel väljakul)
kell 14.00
LASTE JOOKSUD (kooli staadionil): 7a. poisid ja tüdrukud 400m;
6.a poisid ja tüdrukud 300m; 5.a. poisid ja tüdrukud 200 m; 4.a. 100 m, 1-3 a. 60 m.
kell 14.00
Tamsalu valla 2014.a. lahtised MV KERGEJÕUSTIKUS (staadionil)
Lapsed (kuni 10 a.), noored (11-15.a.): 4- võistlus (60m, kaugus, pall, 500m)
Noored (11-15 aastased): kuul, ketas, oda
Täiskasvanud (naised 34, mehed kuni 39): 100m ja 400m, oda, ketas, kuul, kaugushüpe.
		
Veteranid: 100m,kaugus, oda, ketas, kuul
		
naisveteranid I 35 -45 aastat
		
naisveteranid II 55 aastat ja vanemad
		
meesveteranid I 40 – 59 aastat
		
meesveteranid II 60 ja vanemad
Ajakava:
kell 14.00
Kaugus (M)
kell 14.30
Kaugus (N)
kell 14.45
4- võistlus
60 m
kell 15.00
4- võistlus
kaugus ( P+T, nooremad)
		
4- võistlus
pallivise ( P+T, vanemad)
		
4- võistlus
kaugus (P+T, vanemad)
		
4- võistlus
pallivise (P+T, nooremad)
		
Täiskasvanud
100 m (M)
		
Täiskasvanud
100m (N)
kell 15.00
Meeste VÕRKPALL (kooli taga, punasel väljakul)
kell 16.30
4- võistlus
500 m
		
4- võistlus
800 m
17.00-18.00
Täiskasvanute heitealad.
Kergejõustiku autasustamine toimub peale alade lõppu.
kell 17.00-19.00 8. MÄLUMÄNG Tamsalu Tarkade Turniir (kultuurimajas)
kell 19.00-20.00 Laste näitering ATSIKE etendus „Karlsson, Väikevend jt;“ (kultuurimajas)
kell 20.00-24.00 Vallavalitsuse pooltund- Tamsalu tänuraha ja kaunimatele kodudele tunnuskirjade üleandmine, parim noorsportlane. Kontsert, tantsupidu, öökino (kultuurimajas)

Juuni, eelinfo
01.06.(P)kell 12-16.00
JALGRATTA ORIENTEERUMINE (kaart, kooli staadionilt,
võistluse sekretariaadist või internetist kodulehelt aadressil www.tamsalusport.ee
Alates esmaspäevast, 2. juunist ka Tamsalu spordikompleksi administraatorilt.
Rada jääb avatuks juunikuu lõpuni.
03.06.(T) kell 19.00
Lauluklassi KONTSERT-EKSAM (nooremad)
04.06.(K) kell 10.00
Maakondlik, LAULUKARUSSELI EELVOOR.
			
(Rakvere rahvamajas)
05.06.(N) kell 19.00
Lauluklassi KONTSERT-EKSAM (vanemad)
06.06.(R) kell 18.00
Klaveriklassi KONTSERT-EKSAM
06.06.2014(R)
07.06.2014(L)
		
09-20.06.2014
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Vanavanemate viisivakk
19. aprilli õhtul kogunes kultuurimaja tantsusaali mõnus seltskond, et kuulata kergemuusikakoori ja lauluklassi noorematelt lauljatelt
laule meie vanavanemate viisivakast.
Ajaratas veereb alati ning aastagi on ring.
Ranges järjestuses jõuavad selles ringis kätte
sügis ja talv, kevad ja suvi. Ring saab täis ja
kõik kordub uuesti.
Nii me rändasime koos lauljatega jaanuarikuust detsmbrikuusse läbi laulu ja rahvatarkuste.
Rahvalauludest, mis olid Veljo Tormise seatud, kuulsime. “Ketramas”, “Vares vaga linnukene”, “Jaan läeb jaanitulele” jt.
Veebruari võime kutsuda ka radokuu (rajude
aeg), hundikuu ( huntide jooksuaeg) või lihaheitekuu. Juulit aga võime kutsuda ka putkekuu (heinaputke õitseaeg), karusekuu, jaagupikuu.
Kõik need tarkuseterad ja veel palju muud
huvitavat sai nopid lauljate poolt ettekantud
vahepalades.

Panen kirja ka ühe saja aasta taguse õpetuse
Nõo kihelkonnast:
Kui teada tahetas, kas hainale minna vai ei,
kas kuiv vai vihmane ilm tuleb, sis piät loosi
tõmbama. Sulane võtt kats heina ehk midägi
rohilist kasuvat kätte, üits pikk, tõine lühemb.
Peremees tõmbab üte. Tulep pikemb hain, sis
tulep hää ilm, tulep lühem hain, sis tulep vihmane ilm.
Augustikuus on aeg talve ette ennustada, panen kirja vanarahvatarkuse Jämajast, vaatame
kas saame ennustamisega hakkama:
Linnuraja (Linnutee) pealt vaatavad targad
mihed, kas tuleb kange tali. Augustikuus, kui
pailu valge on, siis kova tali, kui tüklik, siis
tali ka tüklik.
Tänulik publik tänab kergemuusikakoori ja
lauljaid selle mõnusa õhtu eest. Jääme ootama
uusi kohtumisi.

Foto: Tiia Uudeberg

Kultuurimaja lauluklassi ja Tamsalu kergemuusikakoori poolt lauldud vanavanemate viisid
pakkusid kuulajatele siirast äratundmisrõõmu

Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine
Tamsalu Kultuurimajas
Tamsalu Kultuurimaja oli laupäeva, 26.aprilli
pealelõunast rõõmsat sebimist täis, rahvast oli
majja kokku tulnud lähemalt ja kaugemalt, et
kõik koos tähistada Rahvusvahelist Tantsupäeva.
Päev algas lavameigi koolitusega, mida viis
läbi Iris Frolov Tallinnast. Kõik osalejad said
koolitaja juhendamisel endile kauni meigi
teha õhtuseks kontserdiks.
Tantsupäeva kontserdil olid esindatud Tamsalu Kultuurimajast showtantsutrupp KSK
ja 154R, naiste tantsurühm Vallatud kurvid,
Anneli Kalamäe juhendatatav poiste tantsurühm ja võimlejad. Lisaks Idamaise Kultuuri
Selts Alima kõhutantsuringid 8 erinevast Lääne- ja Ida-Virumaa kultuurikojast, Huvikooli
La Tormentita mustlas,- line ja flamenkotantsurühmad, tantsutrupp Diskohundid VäikeMaarjast, ladinatantsutrupp Panter Kundast ja
Kadrinast, tantsutrupp Faziyah Pajustist, Liis
Rosenberg Kehrast, Iris Frolov tantsutrupist

Zahira ja kaugemate külalistena kõhutantsurühm Viljandist. Kokku oli esinejaid vähemalt
115.
Peale pikka ja kirevat kontsertkava sai tantsu
vihtuda ansambli The Best Way pilli järgi. Vahepausidel tantsisime kõik koos ladinatantse
Evely Vaiguri eestvedamisel.
Suured tänud abi ja toetuse eest Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru ekspertgrupile, Tamsalu
Kultuurimaja juhatajale Tiiale, administraator
Liiale, tantsurühmade juhendajatele Annelile,
Tiiule, Siretile, Kerlile, Algile, Evelyle, Kristinale, rühmade eestvedajatele Liisile, Küllile,
Johannesele, koolitajale ja tantsijale Irisele,
helitehnik Tõnule ja fotograafidele Matile ja
Aavole ning kõikidele tantsijatele!
Teie kõigi kaasabil sai maha peetud meeleolukas tantsupäeva pidu!
			
Epp Kaljos
Alima tantsurühmade juhendaja

PORKUNI SUVEPIDU. SMILERS ja PÕHJA-TALINN (kommertsüritus)
LÄÄNE-VIRUMAA LAULUPIDU (Rakvere Spordihoones) Meilt
tantsivad kaasa 154R, KSK ühendrühm, Vallatud Kurvid ja Tuhkatrallad
Valla laste TÖÖLAAGER kultuurimaja juhendada 1 rühm

22.06.2014 2014		
			
25.06.2014-26.06.2014
			
			
			

JAANIPÄEV- MEIE MEES, OTT LEPLAND. Porkunis,
Kaieallikal – kommertsüritus		
ÜLDLAULUPEO- ja TANTSUPEO tuletulemine meie vallas
ALLVEELAEVA „KALEV“ kapten Puuranna talukohas
mälestus märgi-kaptenisilla avamine, kontserdid Võhmuta
Võiduvärava juures ja Kuno Arengu sünnikohas.

Foto: Aavo Leemets

Kõhutantsustuudio Alima tantsijate ühispilt
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Tamsalu Naiskoor 35
Naiskoori 35. tegevusaasta kattub XXVI Üldlaulupeo ja
XIX tantsupeo toimumise aastatega. Üldlaulupidu toimub
juulikuus Tallinnas ja on sündinud aja puudutusest.
Igast puudutusest saab ajalugu. Puudutus, mis on jagatud
sõrme, südame või sõnaga, annab meie elatud elule ja ajale
tõelise väärtuse ja väe. On meie endi teha, milline saab olema meie aja puudutus ja lugu. On meie puudutuste aeg. Nii
on sõnastatud tänavuse laulupeo mõte ja sisu.
Ka meie naiskoor valmistub üldlaulupeost osa võtma. Laulud on üsna nõudlikud, seepärast tuleb hoolega harjutada ja
ettekandeid viimistleda.
5. aprillil toimus Tamsalu Gümnaasiumi aulas Tamsalu
Naiskoori sünnipäeva kontsert-etendus, mis oli samuti pühendatud eri põlvkondade järjepidevusele, kooslaulmise
rõõmule ja üksmeelele. Kontserdil osalesid ka naiskoorid
Rakkest ja Kadrinast ning Türnpu Meeskoor Tallinnast. Veel
esinesid rahvatantsijad „Tantsusarvikud“ Tallinnast, „Lustpill“, noored laulu- ja pillimängusõbrad Tamsalu Gümnaasiumist. Peole olid kutsutud endised naiskoori lauljad. Meid
oli kenake hulk kohale tulnud üle Eestimaa. Kindlasti kõige
auväärsemad vilistlased olid pr. Ellen Kurotškina ja pr. Ella
Maileht, kes laulsid naiskooris 1940-tel aastatel. Kuid kooris laulab tänaseni naiskoori staažikaim laulja Renata- Silvia
Abel. Renata on tõesti koorilaulu järjepidevuse kandja Tamsalus. Täname Sind !
Praegu on kooris 20 lauljat. Üldse on 35 aasta jooksul kooris
laulmas käinud üle 80 naise. Kahjuks on 8 naist meie seast
jäädavalt lahkunud. Kontserdi alguses mälestati neid lauluõdesid küünla süütamisega.
Koori parimad aastad olid arvatavasti 1990-datel. Tol ajal
oli kooris ca 50-55 lauljat. Selleks ajaks olime valmistanud

Ambla kihelkonna rahvariided, muretsetud said mitmed esinemiskostüümid. Nendesse aegadesse jäävad paljud toredad
kontserdid, võistulaulmised, välisreisid, sõprussidemete sõlmimised ja ühislaulmised sõpruskooridega.
Üldlaulupidudel on meie koor laulnud alates aastast 1980.
Eriti edukas oli 1997. aasta kus Eesti Naislaulu Seltsi korraldatud kooride võistulaulmisel saavutasime C-kategoorias 14
kooriga võisteldes I koha.
Soomes Kotka Merepäevadel korraldatud merelaulude festivalil saateta lauljate grupis 13 koori (ka kammerkoorid ja
meeskoorid) seas hinnatud III koha. Need olid ju toredad
saavutused ja näitasid koori taset.
Aeg kaob, laulud jäävad …
Kooris käib seltskond, keda seob laul, just mitmehäälne
koorilaul. Tore on ka see, et meid vilistlasi kutsutakse alati
rõõmuga koori üritustele nagu kohtumised, teatrikülastused
jms. Täname !
35. aastapäeva kontsert-etendus oli meeleolukas lavastus,
elamusrikas ja südamlik. Täname dirigent Heidi Mägi. Ilus
elamus oli !
Ja kui palju oli kohal õnnitlejaid ja tervitajaid! See juba näitab, et koorilaul kõlas, kõlab ja jääb ikka Tamsalus kõlama.
Selleks laulurahvale helisevat häält ja laululusti! Noored,
lööge veel agaramalt kaasa! Tamsalus ju valikuid jätkub!
Kontserdilt lahkudes jäi kõlama laul „Oma saar“ (K.Tamra)
ühendkoori esituses. Suurepärane! Lõpetuseks laulsid kõik
koos A.Tammeoru „Aeg kaob, laulud jäävad“.
Täname südamest ja soovime laululusti edaspidiseks!
		

Vilistlaste nimel Hinge Rosenberg
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Tamsalu kultuurimaja lauluklass
tähistas Silvi Vraidi sünniaastapäeva
mälestuskontserdiga
Foto: Aavo Leemets

Mälestuskontserdil astusid üles lauluklassi vanemad solistid. Oma
laul Silvi loomingust oli laulda nii lauluklassi õpetajal Kadri Kasel
kui ka kontsertmeistril Tiina Sakil.
Mälestuskontserdi kava sidus terviklikuks Kadri, kes oma laulupedagoogi eluloolisi seiku laulude vahel esitas.
Oli armas ja südamlik kontsert Silvi Vraidi tuntumatest lauludest.
				

Tamsalu kultuurimaja

Virumaa Noortebänd tuleb taas!
Virumaa Noortebänd ei jää sellelgi aastal vahele ning ootab osalema noori muusikasõpru vanuses kuni 26 Virumaa suurimal bändide lahingul 31. mail Rakveres Art Cafe hoovis.
Eelmisel aastal alguse saanud ülevirumaaline noortebändide lahing on mõeldud noortele muusikutele, kel on konkursil võimalik
saada esinemiskogemus ning ennast ja oma loomingut laiemale
publikule tutvustada.
Piiranguid bändide muusikastiilide osas pole – osaleda võivad nii
metal, rock, reggae, dzäss jm muusikastiili esindajad.
2013. aastal osales noortebändide konkursil 7 noortebändi, kelle
seast osutus võitjaks Rakvere bänd Tuli. Korraldajad loodavad, et
sellel aastal on osalejate arv veelgi suurem ning osa võtavad mitmesuguste erinevate muusikastiilide esindajad.
Virumaa Noortebänd teeb koostööd üle-eestilise noortebändide
konkursiga ning sellelgi aastal valitakse osalevate noortebändide
seast välja just see, kes saab endale Noortebänd 2014 esinemiskutse. Peale selle jagatakse välja mitmesuguseid eripreemiaid, nende
seas ka publiku lemmiku tiitel.

Foto: Aavo Leemets

Palju õnne!

Tamsalu naiskoori 35. sünnipäev
Tamsalu linna ja Tamsalu valla teenekaim ja tuntuim kultuurikollektiiv Tamsalu Naiskoor tähistas 5. aprillil meeleoluka
peoga oma 35 sünnipäeva. Pidu oli ilus, koorile sobilikult
stiilne ja soliidne ning see toimus Tamsalu Gümnaasiumi
kenas ja valgusküllases aulas. Meie esinduskoori olid õnnitlema tulnud vallavolikogu esindajad, sõpruskoorid ja
-tantsurühmad lähemalt ja kaugemalt, samuti koori endised
lauljad.
Naiskoori õnnitles ja soovis edu tulevasteks esinemisteks
Tamsalu Vallavolikogu esimees Vardo Arusaar. Volikogu
esimees rõhutas, et Tamsalu Naiskoor harjutab juba aastaid
Tamsalu Gümnaasiumi ruumides ning see on hea näide sellest, kuidas kohaliku haridustempli tegevuse saab ühendada
kultuuri- ja seltsieluga.
Õnnitlejate ja tervitajate poolt tunnustati koori tublit ja väsimatut dirigenti Heidi Mägi, koorijuhatuse esinaist Viivi
Simonlatserit, koori vanimat lauljat Renate Abelit, häälerühmade vanemaid Maire Tamme, Maire Pütseppa, Maret
Vääri, Aiu Pakku, aga samuti koori kõiki lauljaid.
Tamsalu Naiskoori näol on tegemist tõelise kodanikuühen-

dusega selle kõige paremas ja otsesemas tähenduses, kes
eesti koorilaulutraditsioonide edasikandjana on Eesti rahvuskultuuri tõeline ja tõsiseltvõetav viljeleja.
Koor peab kalliks ja väärtustab eesti koorilaulu ning on tutvustanud seda mitmes välisriigis: Soomes, Leedus, Rootsis,
Norras, Lätis.
Kodanikuühenduste toetamisel on Tamsalu Vallavolikogu ja
volikogu kultuuri- ja spordikomisjon lähtunud oma otsuste
tegemisel põhimõttest toetada eelkõige laste ja noorte tegevusi ja Eesti rahvuskultuuri viljelejaid.
Tänan volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni nimel Tamsalu
Naiskoori Tamsalu rahvale aastate jooksul kingitud ilusate
kontsertide eest! Samuti selle eest, et olete viinud Eesti kultuuri välismaale! Soovin teile head esinemist laulupeol ja
edu ning südikust järgnevateks laulurohketeks aastateks!

Virumaa Noortebändi konkursil saavad osaleda kõik ansamblid ja
kollektiivid, kes tegutsevad Lääne- või Ida-Virumaal, kuhu kuulub
vähemalt 2 liiget ning kelle liikmed on konkursi toimumise ajal
26-aastased või nooremad.
Registreerumiseks saada oma bändi demo ja registreerimisankeet aadressile rakverenoortekeskus@gmail.com hiljemalt 16.
maiks. Rohkem informatsiooni konkursi kohta leiate kodulehelt
virumaanoorteband.tumblr.com.
Virumaa Noortebänd 2014 korraldajad on Rakvere Kultuurikeskus
ja Rakvere Avatud Noortekeskus. Toetajateks on Virol, üle-eestiline Noortebänd, Art Cafe, Stanford Music ning Ajakiri „Kitarr“.
Virumaa Noortebänd 2014 ootab nii osalejaid registreerima konkursile kui ka pealtvaatajaid, kes meie noortele tulevikulootustele
kaasa elaksid!
			
Mari-Liis Küüsmaa
Rakvere Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja

			
Andrus Freienthal
			
Tamsalu Vallavolikogu
		
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

Tänuavaldus
Täname kõiki, kes leidsid aega tulla meie sünnipäeva kontsert-etendust nautima. Kuni on Teid, kuulajad, kestab ka meie laul! Suur tänu sponsoritele, kelle toetusega sai pidu toimuda! Suured tänud
ka meie sõpradele ja külalistele, kes meie pidu aitasid kauniks teha. Samuti tänud vilistlastele ja meie
kallile dirigendile Heidi Mägile!
									
Naiskoor

Fotol on eelmise aasta konkurssi võitja noortebänd “Tuli”

MAI 2014

Vallavalitsus

							
01.04.2014
1.
Anti Porkuni Koolile luba projektlaagri (sportlikloov suvelaager) korraldamiseks ajavahemikul 20.07.-27
.07.2014.a.
2.
Väljastati MTÜ-le BGM Festivalid luba avaliku ürituse “PORKUNI SUVEPIDU” korraldamiseks 06.-07.juunil
2014.a. Tamsalu vallas Porkuni külas Paemuuseumi platsil,
ajavahemikul 19.00-02.00.
3.
Väljastati MTÜ-le BGM Festivalid luba avaliku ürituse “PORKUNI JAANITULI” korraldamiseks 22.-23.juunil
2014.a. Tamsalu vallas Porkuni külas Kaieallikal, ajavahemikul 18.00-02.00.
4.
Muudeti Vajangu Põhikooli hoolekogu koosseisu ja
kinnitati volikogu esindajana hoolekogu liikmeks Hando Kasekamp.
5.
Kinnitati Tamsalu valla 2014.aasta hankeplaan.
6.
Otsustati kuulutada välja hange Tamsalu linna Laane tänava elamuala detailplaneeringu koostaja leidmiseks ja
kooskõlastati hankedokumendid.
7.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega:
•
korteriühistule Lurichi tn 1 elamu Kesk tn 12 rekonstrueerimisel;
•
Elektrilevi OÜ-le elektrimaakaabelliini püstitamisel
aadressil: Järve tn, Mäe tn, Lossi tn, Porkuni külas;
•
Elektrilevi OÜ-le elektrimaakaabelliini püstitamisel
aadressil: Metsaääre, Uustalu, Mulla, Eduardi, Metsavarju,
Rometi, Kukelinna tee, Savalduma külas.
8.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega abihoone püstitamiseks aadressil: Veskimäe, Uudeküla külas.
9.
Nõustuti maa plaani- ja kaardimaterjali alusel ostueesõigusega erastamisega hoonete omanikule Türje külas.
10.
Kinnitati katastriüksuste piirid ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarve kaheksale transpordimaa katastriüksusele maa munitsipaliseerimiseks.
11.
Otsustati kuulutada välja Tamsalu vallale kuuluvate
kinnistute ja korteriomandite võõrandamiseks kirjalik enampakkumine ja kehtestati enampakkumise kord.
12.
Otsustati sõlmida üürilepingud Porkuni külas Mäe tn
1 korterite üürijatega.
13.
Kinnitati volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni otsus
Tamsalu valla eelarves vaba aja- ja spordiürituste vahenditest
toetuste eraldamise kohta.
14.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
märtsi kuus kogusummas 21447,27 eurot.
15.
Määrati koduteenus ühele abivajajale.
16.
Määrati hooldaja raske puudega isikule ja jäeti rahuldamata taotlus keskmise puudega isikule hooldaja määrami-

Vallavolikogu

23.04.2014
1. Anti uuesti arvamus Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta
III uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmise käskkirja
eelnõule ja geoloogilise uuringu loa eelnõule. Volikogu otsustas mitte nõustuda Keskkonnaministeeriumi poolt geoloogilise
uuringu loa andmisega Metsamaahalduse Aktsiaselts’ile tehnoloogilise lubjakivi tarbevaru uuringuks Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta III uuringuruumis.
Otsus jõustub teatavakstegemisest ja muudab kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 18.09.2013. a otsuse nr 32. Metsamaahalduse Aktsiaselts esitas 2013.a. Keskkonnaministeeriumile
geoloogilise uuringu loa taotluse tehnoloogilise lubjakivi uurimiseks üleriigilise tähtsusega Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta III uuringuruumis.
Uuringuruum, teenindusala pindalaga 44,37 ha, paikneb Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas Vajangu külas taotlejale
kuuluval kinnisasjal Vajangu külatee 12. Tamsalu Vallavolikogu oma 18.09.2013 otsusega nr 32 ei nõustunud Keskkonnaministeeriumi poolt geoloogilise uuringu loa andmisega
Metsamaahalduse Aktsiaselts’ile tehnoloogilise lubjakivi tarbevaru uuringuks.
Metsamaahalduse AS vaidlustas nimetatud otsuse ning Tartu Halduskohus tunnistas 30.01.2014 Tamsalu Vallavolikogu
18.09.2013 otsuse nr 32 õigusvastaseks ning kohustas Tamsalu
valda Võhmuta III geoloogilise uuringu loa kohta arvamuse
andmise küsimuse uuesti läbi vaatama.
2. Kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaedi ülevaadet
Tamsalu valla 2014.aasta eelarve täitmisest esimeses kvartalis.
Eelarve tuludest laekus esimeses kvartalis 28,5 % ja kulutusi
on tehtud esimeses kvartalis 21 %.
3. Viidi läbi Tamsalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2014-2017-2026 esimene lugemine. Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava uuendamine on kohaliku omavalitsuse jaoks seadusest tulenev kohustus ja vajadus, arvestades nii valla kui ka sellega koos ÜVK
süsteemi arengut.
Uuendamise eesmärk on kaasajastada Tamsalu valla ÜVK
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seks.
17.
Otsustati kompenseerida ühe lapse lasteaia toidupäeva maksumus.
18.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kaheksale vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti
rahuldamata kolm avaldust.
19.
Otsustati peatada peretoetuse maksmine seoses lapse
lastekodusse paigutamisega.
20.
Arutati volikogu aprillikuu istungile pakutavat päevakorda.
15.04.2014
1.
Moodustati komisjon Ilusa Kodu konkursi tulemuste
väljaselgitamiseks 2014.aasta.
2.
Jaotati Tamsalu valla 2014.aasta eelarves planeeritud
vahendid Tamsalu Tänurahaga tunnustatu, Ilusa Kodu konkursi võitja ja parima noorsportlase premeerimiseks.
3.
Kooskõlastati Kirde Kaitseringkonna õhutõrjepataljoni poolt 21.04.-25.04.2014 väljaõppe läbiviimine Tamsalu
valla haldusterritooriumil.
4.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek korterite üürilepingu alusel kasutada andmiseks kahele perele.
5.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega:
•
JK Otsa Talu OÜ-le veetorni püstitamiseks Uudeküla
külas;
•
Tamsalu EPT AS-le naftabaasihoone lammutamiseks
Tamsalu linnas, Toome tn 30;
•
Gasum Eesti AS-le väligaasitorustiku ehitamiseks
Tamsalu linnas.
6.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks kinnistu piiril,
elektriliini all asuva ja liinihoolduse tulemusena rikutud puu
raiumiseks Tamsalu linnas Kase tn 6.
7.
Tutvuti Tamsalu Lasteaed Krõll arengukava tegevuskava analüüsiga ja võeti informatsioon teadmiseks.
8.
Moodustati komisjon hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks ja määrati valdkondade prioriteetsus.
9.
Viidi sisse muudatus Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu.
10.
Tutvuti Tamsalu valla 2014.aasta eelarve täitmisega I
kvartalis.
11.
Otsustati lubada korraldada projektlaager „Tamsalu
Õpilasmalev 2014“ ajavahemikul 06.06.-20.06.2014.
12.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest viiele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata kaks avaldust.
				
Elvi Astok
				
Vallasekretär
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25. mail s.a. toimuvad Euroopa
Parlamendi valimised
Kuidas toimub valimine?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja on Eesti
Rahvastikuregistri andmetel kantud Tamsalu valla elanike registrisse.
Kõigile Tamsalu valla valijate nimekirja kantud valijatele, kes
ei ole tellinud elektroonilist valijakaarti, saadetakse rahvastikuregistrist postiga valijakaart hiljemalt 05.maiks s.a. Kui keegi ei ole valijakaarti saanud, siis palun pöörduge vallavalitsuse
kantseleisse.
Iga valija hääletab isiklikult.
Seoses elanike (valijate) arvu vähenemisega Tamsalu vallas ja
elektroonilise hääletamise võimaldamisega (ID-kaardi kasutamine toimingutes on juurdunud ja internetile juurdepääs võimalik) on moodustatud Tamsalu vallas üks valimisjaoskond,
jaoskonnakomisjoni asukohaga – Tamsalu Kultuurimajas,
Sõpruse tn 3, Tamsalu linnas.
Valimisjaoskonnas toimub eelhääletamine alates 19.05.2014.a.
kuni 21.05.2014.a. kella 12.00-st kuni 20.00-ni, kusjuures valimisjaoskonnas saavad eelhääletamise ajal hääletada ka valijad, kes soovivad seda teha väljaspool oma elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Elektrooniline hääletamine algab 15.mail kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 21.mail kell 18.00.
Valimispäeval 25.05.2014.a. saab hääletada alates kella 9.00st kuni 20.00-ni.
Hääletamissedeli saamiseks esitab valija jaoskonnakomisjonile isikut tõendava dokumendi.
Kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist. Selleks esitab valija vallavalitsusele, või valimiste
päeval kuni 14.00-ni jaoskonnakomisjonile, kirjaliku taotluse.
Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni
teel jaoskonnakomisjonile valimistepäeval kella 9.00-st kuni
14.00-ni (tel. 5132237).
				
Elvi Astok
				
Vallasekretär

arendamise kava, arvestades vee-ja kanalisatsioonisüsteemi
arendamise vajadust (eelnevas arendamise kavas käsitletud
üldiselt), samuti juba ajavahemikus 2011-2013 tehtud veevarustuse-ja kanalisatsiooniküsimusi hõlmavaid töid ning
olemasoleva, veekäitluse ja reoveepuhastuse kavandamine
võrreldes 2011.a. koostatud Tamsalu valla ÜVK arendamise
kavaga, tagamaks reoveekogumisalade külade elanikkonnale
kvaliteedinõuetele vastav joogivesi, samuti reovee kogumine,
ärajuhtimine ning puhastamine, arvestades keskkonnakaitsealaste nõuetega.

Kriste Tiisler, Kersti Lait, Eesi Saar, Eldi Malva, Maie Telg,
Kai Noormägi, Maire Limberg ja asendusliikmeteks Tiit Uus
ja Svetlana Kuura.

4. Võeti vastu otsus „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“. Korruptsioonivastase seaduses on huvisid deklareerima kohustatud isikuteks kohaliku omavalitsuse volikogu liige,
valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem ja
valla või linna ametiasutuse juht. Lisaks seaduses sätestatud
kohustatud isikutele on volikogul õigus huvisid deklareerima
kohustatud isikute ringi laiendada.
Ametiisikute deklaratsioonide kontrollimiseks moodustati
3-liikmeline alatine erikomisjon, koosseisus volikogu esimees,
revisjonikomisjoni esimees, vallasekretäri abi.

10. Kuulati abivallavanem Riho Telli infot Lääne-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava jalgratta- ja jalgteede teemaplaneeringust. Planeering on avalikustatud Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel.

5.Muudeti osaliselt vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate palgajuhendit. Muudatus puudutab õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
töötasu ja vallalavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgaastmete regulatsiooni.
6. Anti luba Tamsalu Gümnaasiumi direktoril hüvitada
2013/2014 ja 2014/2015 õppeaastal gümnaasiumiastme õpilaste autojuhilubade omandamiseks tehtud kulutused esitatud
kuludokumentide alusel Tamsalu Gümnaasiumi eelarveaasta
eelarveliste vahendite arvelt osaliselt kuni 180.- eurot õpilase
kohta.
7. Arvati volikogu revisjonikomisjoni koosseisust välja komisjoni aseesimees Kertu Langinen ja valiti revisjonikomisjoni
uueks aseesimeheks Andrus Freienthal.
8. Nimetati Euroopa Parlamendi valimisteks Tamsalu valla jaoskonnakomisjoni esimeheks Aare Limberg, liikmeteks

9. Anti Tamsalu Vallavalitsusele nõusolek osaleda ühiselt teiste hankijatega MTÜ Riigihangete Keskus poolt korraldataval
riigihankel elektrienergia ostmiseks Tamsalu valla ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele, lepinguperioodiga alates 01.07.2014.a kuni 24 kuud ning hankelepingu sõlmimiseks.

11. Otsustati tunnistada Tamsalu valla parimaks noorsportlaseks 2013 kalendriaasta sportlike tulemuste eest Merike Järvamägi.
12. Otsustati autasustada 2014.a. “Tamsalu tänurahaga” Andrus Freienthali.
				
Ursula Saar
				
vallasekretäri abi

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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Maikuu viimasel pühapäeval valib Eesti Euroopa Parlamenti
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis 25. mail.
Kümme aastat Euroopa Liitu kuulnud Eesti kodanikud valivad kolmandat korda need kuus saadikut, kes järgneval viiel
aastal Eesti sõnumi Euroopasse viivad.
Euroopa Parlamendi valimiste suurim muutus võrreldes viie
aasta taguse ajaga on avatud nimekirjade taaskasutuselevõtt.
Teisisõnu, valija annab hääle talle meelepärasele kandidaadile. Kui kandidaadi erakond kogub üldkokkuvõttes samuti
nii palju hääli, et nad saavad oma esindaja Euroopasse läkitada, saab mandaadi just see kandidaat, kes kogus kõige
enam hääli. Vahet ei ole, kas ta on asetatud partei siseselt
nimekirjas esimesele või 12. positsioonile.
Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis saab siis, kui enim
hääli kogunud kandidaat loobub oma kohast – kas siis lähevad hääled kaotsi? Lühike vastus on, et ei lähe, sest mandaadi saab sellest nimekirjast häälte arvult järgmine kandidaat.
Üksikkandidaadid on Euroopa Parlamendi valimistel justkui
ühe kandidaadiga erakonnad, kes võistlevad hääle eest kõrvu erakondadega. Näiteks võiks tuua 2009. aasta valimised,
kus Indrek Tarand oleks võinud häälte arvu järgi veel teisegi
mandaadi saada, kuid üksikkandidaadina ei olnud tal mõistagi võimalik kedagi kaasa võtta. Samuti ei saa üksikkandidaat
endale määrata asendusliiget. Kui üksikkandidaat loobub,
saab koha esimesena mandaadist ilma jäänud erakond või
üksikkandidaat.
Hääletada saavad Euroopa Parlamendi valimistel Eesti kodanikud ja ka kõik Eestis elavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad maikuu viimasel
pühapäeval. Võrreldes eelmiste kordadega on valimispäev
nihutatud varasemaks. Hääletaja jaoks on see mugavam,
puhkused ei ole veel alanud, töine ja asine mõtteviis paneb
tegutsema ja kaasa mõtlema.

Neile, kes aga siiski valimiste pühapäeval jaoskonda minna ei saa, on pakkuda mitmeid teisi võimalusi oma eelistuse
väljendamiseks.
Kümme päeva enne valmispäeva ehk 15. maist algab elektrooniline hääletamine, mis kestab 21. maini. Samal ajal saab
juba oma hääle anda ka jaoskondades – 15.-18. maini toimub hääletamine maakonnakeskustes ning 19.-21. maini on
avatud kõik jaoskonnad. Valimispäeval saab hääletada vaid
oma jaoskonnas ning hääletamiskasti tellida ka koju.
Euroopa Liit oma 28 liikmesriigiga on kirju organisatsioon.
Kui Eestis saab kandideerida alates 21-eluaastast, siis näiteks Austrias ja Prantsusmaal tohib kandideerida 18-aastane, Itaalias ja Kreekas alles 25-aastane EL-i kodanik. Eestis
valimiskünnis puudub, kuid pooltes EL-i riikides on see
olemas, jäädes 1,8% ja 5% vahele. Belgias, Kreekas, Küprosel ja Luksemburgis on hääletamine kohustuslik. Ja isegi
valimispäevad on erinev – hollandlased ja ühendkuningriigi
elanikud saavad oma valiku teha juba 22. mail.
Meie valimispäev
on pühapäev, 25. mai!

Alo Heinsalu
Vabariigi
Valimiskomisjoni
esimees

ÕIGE AEG ON ÕPPIDA!
Lääne-Virumaa 2013. aasta õppija Age Karja (33) ellu tõi
õppimine ameti, mida täniajani veel väga naiselikuks ei peeta, ehkki õrnema soo esindajaid võib Eestiski ikka sagedamini bussirooli keeramas näha.
Teenindussfääris töötanud Age leidis, et peab tegema oma
elus kannapöörde ja suutis selles veenda ka töötukassa inimesi. Sotsiaalhooldaja diplomiga naine leiab täna, et kõik
tema eelnevalt omandatud teadmised ja kogemused on koolibussi juhi ameti juures ainult kasuks tulnud.
Miks te õpite?
Elu sunnib. Kui elu heidab kinda, siis tuleb see vastu võtta,
et tõestada iseendale ja teistele, et suudad. Teenindusvaldkonnas töötades käis ikka sugudevaheline mõõduvõtmine.
Tahtsingi tõestada, et naine suudab töötada meeste pärusmaal ja teeb seda sageli paremini, hingega.
Otsus muutusteks ei tulnud iseenesest vaid tahte ja tõsise töö
tulemusena. Mul on neli last ja nemad on mu elu, nad on tublid õpilased. Lisaks on nüüd ka koolilapsed, keda iga päev
kooli ja koju sõidutan. See on nagu tore suur pere. Mis seal
salata, vahel tuleb töö ka koju kaasa, kui mõne lapse pärast
süda valutama jääb...
Milliseid muutusi on õppimine teie ellu toonud?
Kindlasti olen muutunud paindlikumaks ja koostööaltimaks.
Õppimine on teisalt jälle nii igapäevase elu osaks saanud,
et ei oskagi selles enam midagi väga erilist näha. Ikka peab
olema tähelepanelik ja uudishimulik.
Kindlasti tahan edasi õppida, sest lai maailm ootab ju avasta-

mist! Olen jõudnud selgusele, et suudan enamat – tuleb olla
järjekindel, tugev ja julge.

Märtsis kodudes läbiviidud
tuleohutuskontrollid tuvastasid
hulgaliselt puuduseid!
Päästeameti inspektorid kontrollisid märtsis eluhoonetes tuleohutusnõuete täitmist, mis on vaid üks osa terve aasta läbi viidavatest
kontrollidest. Intensiivse kontrollperioodi jooksul kontrolliti üle
Eesti kokku 854 eluruumi, millest 244 kodul esines puudusi.
Tuleohutuskontrollid tõid välja asjaolu, et lisaks suitsuanduri olulisusele peavad inimesed rohkem tähelepanu pöörama ka küttesüsteemide hooldusele.
Ida päästekeskuse inspektorid külastasid Virumaal kokku 247
kodu, millest 159 olid sotsiaaleluruumid. Virumaal vastasid kõigile tuleohutusnõuetele 189 eluruumi (ca 77%).
Kõige sagedasemaks puuduseks olid vigased või hooldamata küttesüsteemid: pragudega ahjud, katkised korstnaotsad ja puhastamata korstnad. Kõik 30 puudustega küttesüsteemi paiknesid sotsiaalpindadel.
Tuleb meeles pidada, et hooldamata kütteseadmed on tõsine tuleohuallikas, millest sageli ka tulekahjud alguse saavad.
Suitsuandur puudus üheksas kontrollitud kodus. Valesti paigaldatud või mittetöökorras või muude puudustega suitsuanduri leidsid
inspektorid 27 eluruumist. Näiteks olid mõned suitsuandurid kapi
peal, mõnel juhul puudus suitsuanduril töökorras patarei. Kolmel
juhul esines puuduseid elektrisüsteemis.
Suitsuandur on Eestis kohustuslik aastast 2009. Kahjuks ei ole see
teadmine jõudnud igasse kodusse. Tulekahjudes hukkunute statistika aga näitab, et tänavu tuleõnnetustes hukkunute elupaikades
on just puudunud kohustuslik ja töökorras suitsuandur, mis oleks
tulekahjust õigeaegselt märku andnud ning hoidnud sellega ära
traagilised tagajärjed.
Rikkumiste kohta andis Päästeamet üle Eesti 169 ettekirjutust ning
alustas 24 väärteomenetlust, millest 16 algatati Ida päästekeskuse
poolt.
Tuleohutusnõuete rikkumisel on Päästeameti inspektoritel õigus
trahvida maksimaalselt 1200 euro ulatuses.

KASUTA OMA ÕIGUST ÕPPIDA! NÕU JA INFOT
SAAD:
www.kutseharidus.ee
www.vabaharidus.ee
www.koolitusinfo.ee
www.rajaleidja.ee
www.tootukassa.ee
www.cvkeskus.ee
www.eures.ee
www.ank.ee

Märtsikuus läbiviidud tuleohutuskontrollid on vaid üks osa terve aasta läbiviidavatest tegevustest eluruumide tuleohutusalase
olukorra parandamiseks. Päästeamet tuletab meelde, et kontrolle
viiakse läbi aastaringselt, mille käigus veendutakse kohustusliku
suitsuanduri olemasolus, kuid vaadeldakse ka kütte- ning elektrisüsteemide tuleohutust.
Merit Kaljus, Päästeamet
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Tel: 339 1912 Mob: 5330 8303

•
Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustame
taas tublisid inimesi ja organisatsioone üle Eesti. Kui tead
kedagi, kes võiks olla tunnustust väärt, esita kandidaat aasta
õppija, koolitaja, koolitussõbralikuma organisatsiooni või
koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitlile hiljemalt 1. juuniks 2014.
Tunnustamise reglemendi koos esitamise vormidega leiad
www.andras.ee/tunnustamine

Päästjad alustavad kodude
tuleohutusalase nõustamisega

Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
Lood täiskasvanud õppijatest valmivad projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava rakendamine“
raames.

Ohte peitvad keldrid
Ei ole tavaline, et päästjatel tuleb minna suitsu täis keldrisse,
et leida tulekolle ja see võimalikult kiiresti kustutada. Kujutage endale ette – suitsune ruum, seljas 10 kilone hingamisaparaat, suur kuumus ja teadmatus, teadmatus sellest, mis
kõik teel ees on.
Mõnes keldris on ka päevavalguses raske liikuda, rääkimata
siis pilkasest pimedusest ja võõrast keskkonnast.

Päästjad pöörduvad inimeste poole palvega, et saabunud kevadel koristaksid majaelanikud ühiselt keldrid ja trepikojad.
Sellel on mitu olulist väärtust – puhtam keskkond, väiksem
võimalus tulekahju tekkeks ja kasvõi taaskasutus.

Tulekahju korral mõjutab keldris oleva põlevamaterjali maht
põlemistemperatuuri, mida rohkem põlevmaterjali seda kuumem.
Põlemistemperatuur omakorda mõjutab paneelide vastupidavust. Lisaks võib põlemissuits olla väga mürgine, kuna
keldrisse koguneb ajajooksul erisuguseid asju.

Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond

Keldritesse viiakse ehitusmaterjale (sh värvid, lakid), vanu
majapidamismasinaid (nt külmik), vanad gaasimahutid, isegi lõhkematerjali. Selliste materjalide süttimine või plahvatamine on majaelanikele äärmiselt ohtlik.
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Prahi koht on prügimäel ja väärtuslik ei tohi tolmuses
keldris passida!

e-post: lili.lillepea@rescue.ee
+372 5308 2705, lühinr. 3646
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795

Päästjad alustavad maikuust kodude tuleohutusalase nõustamisega.
„Kodu Tuleohutuks!“ on Päästeameti poolt 2007.aastal ellu kutsutud nõustamisteenus, mille eesmärk on aidata inimestel mõista
tulega seonduvaid ohte nende enda elupaigas ning läbi nõustamise
parandada Eestimaa kodude tuleohutust.
Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Teadmiste
puudumine, vähene ohtude ennetamine ja tuleohtlikud käitumisharjumused on peamised tulekahjude põhjused kodudes.
Eelnevate aastate kodukülastused on näidanud, et inimesed vajavad tuleohutusalast nõustamist. Individuaalse nõustamise kaudu
aitavad päästjad märgata kodus ja selle ümbruses valitsevaid riske
ning leida parimaid lahendusi ohtude ennetamiseks.
Kodukülastused on suunatud eelkõige neile, kellel võib tuleohutusalase informatsiooni kättesaamine ja mõistmine olla raskendatud.
Abivajajateni jõudmiseks on Päästeamet koostöös kohalike omavalitsustega välja selgitatud need leibkonnad, kes tuleohutusalast
nõustamist vajavavad ja on huvitatud selles vallas oma teadmisi ja
oskusi suurendama.
Kodukülastusi viivad läbi kutselised päästekomandod, vabatahtlikud või regiooni päästeteenistujad, kes kannavad Päästeameti
eraldusmärkidega riietust ja esitavad punast värvi hologrammiga
töötõendi.
Et päästjad, meeskonnavanemad ja rühmapealikud oskaks kodudes
võimalikult oskuslikult oma teadmisi tuleohutusest jagada, viiakse
märtsis ja aprillis läbi koolitusprogramm kõigile komandodele.
Soovi korral saab kodukülastusele registreeruda läbi päästeala infotelefoni 1524.
Merit Kaljus, Päästeamet
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Tel 339 1912 Mob 5330 8303
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Teatripäev Tamsalu Gümnaasiumis
2014. aasta 1. aprillil toimus juba üheksas Tamsalu
Gümnaasiumi teatripäev. Sel korral lavastasid klassid Lydia Koidula, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ja
Juhan Liivi loomingut. Nimetatud autorid valiti, kuna
2013/14. õppeaasta jooksul olid/on neil n-ö ümmargused sünniaastapäevad.
Iga klassi etendusest leiti midagi, mida esile tõsta. Aukirju saadi ka huvitavate kavalehtede ja etendust reklaamivate plakatite eest. Huvitavate osatäitmiste eest
anti ka näitlejapreemiaid:
1.a klass - „Tark mees taskus“
aukiri osalemise eest teatripäeval
aukiri toreda kava-tasku eest
1.b klass - „Helde puuraiuja“
aukiri julge ja ilmeka esituse eest
Sten Lenar Nirgi – aukiri tublile jutustajale
aukiri lehesaju eest plakatil
2.a klass - „Reinuvader rebane“
aukiri ühtlase lavastuse eest
Annike Kaldaru – aukiri kavalale kauni kostüümiga
rebasele
aukiri ilusa ja etenduse sisu tutvustava kava eest
2.b klass - „Ega me sellepärast veel vihased ole“
aukiri toredate kostüümidega hoogsa esituse eest
aukiri lõbusa plakati ja huvitava kava eest
3.a klass - „Udumäe kuningas“
aukiri tubli esinemise eest
3.b klass
- „Helde puuraiuja“
aukiri õpetliku loo ja laulu eest
Frode Hallik – aukiri ilmekale kõrvalosatäitjale
4.a klass - „Südame ma kinni köitnud“
aukiri tervikliku ja südamliku lavastuse eest
4.b klass - „Naljakas härjamüümine“
aukiri toreda ja hoogsa, hea pantomiimiga lavastuse
eest
Kerdo Vainer – aukiri ilmekale peaosatäitjale
Britten Perm – aukiri ilmekale kõrvalosatäitjale
Maarja Kõiv – aukiri tublile jutustajale
aukiri plakati ja kava terviklikkuse eest
5.a klass - „Kullaketrajad“
aukiri hea lavastuse eest
Annika Õunapuu – aukiri ilmekale kõrvalosatäitjale
aukiri kava kõikide lehtede oskusliku kasutamise
eest
5.b klass - „Naiste mõrtsukas“
aukiri leidliku dramaatilise lavastuse eest
Laura Mätlik – aukiri ilmekale peaosatäitjale
Gert Põhjala – aukiri ilmekale kõrvalosatäitjale
aukiri oluliste detailide kujutamise ja huvitavate tähtede eest plakatil ning inforohke kava eest
6.a klass - „Helde puuraiuja“
aukiri kauni kujundusega lavastuse eest
aukiri kava kõikide lehtede oskusliku kasutamise
eest
6.b klass - „Kalle ja Malle“
aukiri muinasjutu oskusliku parodeerimise eest
7.a klass - „Udumäe kuningas“
aukiri hea kujunduse ja ilusate kostüümidega lavastuse eest
Marta Kolde – aukiri ilmekale kõrvalosatäitjale
aukiri stiilse plakati eest
7.b klass - „Saaremaa onupoeg“
aukiri leidliku pahupidi pööratud* lavastuse eest
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Eliis-Meredy Klemmer – aukiri ilmeka osatäitmise
eest
aukiri reljeefse lähenemise eest plakatil ning teatriajaloo tutvustamise eest kavas
8. klass - „Tuhkatriinu“
aukiri väga hea lavastuse ja huvitavate lavastuste
eest
Kai Budrikas – aukiri ilmeka osatäitmise eest
aukiri kauni kava eest
9.a ja 9.b klass - „Lopi ja Lapi“
aukiri huvitava rollijaotuse eest
Age-Djana Kruutmann – aukiri kauni kostüümiga
haldjale
aukiri taaskasutuse eest plakatil
10. klass - „Kullaketrajad“
aukiri tempoka lavastuse eest
Mari-Ann Virunurm – aukiri ilmekale kõrvalosatäitjale
11. klass - „Kosjaviinad ehk Kuidas Tapiku pere laulupidule sai“
aukiri lustliku lavastuse eest
Merike Järvamägi – aukiri ilmeka osatäitmise eest
Christin Villmann – aukiri loomuliku osatäitmise
eest
aukiri rahvariiete esitlemise eest plakatil
12. klass - „Vari“
aukiri Juhan Liivi teksti oskusliku lavaletoomise
eest
Elina Burk – aukiri ilmeka osatäitmise eest
Paul Luik – aukiri ilmeka osatäitmise eest
aukiri varjundite väljatoomise eest plakatil ja kavas
Õpilased olid vaeva näinud. Publik nautis kõiki etendusi. Õpilaste tagasiside oli positiivne. Leiti, et seda
traditsiooni tuleks jätkata.
*Kui Koidula „Saaremaa onupoega“ Eestis esimest
korda mängiti, olid kõikides rollides mehed, siis 7.b
klassi esituses olid aga kõikides rollides naised.
		
Mare Viks ja Hannele Valdok
Tamsalu Gümnaasiumi eesti keele õpetajad

25. aprillil oli Tamsalu Gümnaasiumis meil, abiturientidel, tutipäev. Kokku
saime me juba umbes poole viie paiku. Kaunistasime autod ja asusime Tamsalus ringi sõitma ning inimesi signaalitamise, pasunate ja valju muusikaga
üles äratama.
Meeldiv oli näha, et enamikul neist, kes akendele tulid või meist möödusid, tekkis kohe naeratus näole. Hommikul võtsime koolitulijaid loomulikult
vastu veepüsside ja pasunatega ning hiljem käisime ka klassides toredaid
segadusi korraldamas.
Aktusel muuhulgas tantsisime ja laulsime ning peale naerutamise meil õnnestus mitmetel (ka meil endil) pisarad välja kiskuda.
Pärast seda kõike sõitsime ringi ja külastasime mõningaid asutusi – Tamsalu
ja Sääse lasteaeda, vallavalitsust, spordihoonet, kultuurimaja ja pubi „Vatsu
Juures“ – kus meile pakuti süüa ja juua, sai mängitud ja tantsitud ning lihtsalt
juttu räägitud.
Foto: Tiia Uudeberg

Tamsalu kultuurimaja külastamas
Üldiselt oli see päev võimas ning ülimalt vinge ja oleks võinud isegi veel
pikemalt kesta.
					
Eva Jänes, abiturient

Õnnitleme 2014.a. abituriente ja soovime edu
eksamitel ja tuleviku valikutes.
Tamsalu vallavalitsus ja vallavolikogu

Südamenädal Tamsalu Gümnaasiumis

Foto: Aavo Leemets

Fotol on stseen 12. klassi etendusest “Vari”.

14.-17. aprillini leidis Tamsalu Gümnaasiumis aset õpilasesinduse korraldatud Südamenädal.
Neljale päevale jagus meelepäraseid tegevusi kõikidele õpilastele.
14.aprillil külastas kooli toitumis-ja treeningnõustaja Holger Maiväli, kes
pidas loengu tervisliku toitumise teemadel.
Päev lõppes kell 16.30 alanud yoga trenniga, mida juhendas Ivi Lõomets.
Teisipäev, 15.aprill, oli nädala kõige aktiivsem. Stiilipäevast võtsid osa paljud
õpilased, kellest silmapaistvaimad oli Toomas Kiisla ja Martin Ausmees.
Pärast esimest tundi koguneti staadionile, kus õpilasesindus moodustas tervest kooliperest südame, mis jäädvustati ka pildile.
Kolmapäeval, 16.aprillil, said kõik osta õpilasesinduse kohvikust tervislikke
snäkke.
Nädal lõppes neljapäeval jõusaalitreeninguga poistele, mida juhendas Sven
Hõbemägi.
Iga päev kõlas vahetundides ka muusika, mis oli õpilaste enda poolt valitud
kui lemmikmuusika treeningutes.
Nädal oli täis erinevaid toimetusi, mis sobisid erinevatele maitsetele.
			
					
Mailiis Meitsar
Foto: Mailiis Meitsar

Pärast esimest tundi koguneti
staadionile, kus õpilasesindus moodustas tervest kooliperest südame

7

TAMSALU AJALEHT

Südamenädal Tamsalu Lasteaias Krõll
Seekordne südamenädal meie lasteaias oli liikumisaasta toetuseks. Esmaspäeval kuulutas Krõll südamenädala avatuks,
koos lastega arutleti, mis on südamele hea ja kuidas oma
südant hoida ja treenida. Seejärel matkasid kaks vanemat
rühma Uudeküla kiigeplatsile. Ees ootas õpetaja Mareti ettevalmistatud südamekujuliste kirjadega maastikumäng. Igas
punktis oli vaja vastata küsimustele, teada taldrikureeglit.
Kõik tundus põnev, sest kirjad leiti kiiresti ja vastused anti
lausa jooksujalu. Lapsed said ka kiikuda ja ronida, porgandit süüa ning auhinnaks põneva õppemängu. Teisipäev oli
vaimse tervise päralt, saime kuulata linnulaulu ja metsamuinasjuttu. Kolmapäeval toimus meile tuttavas metsatukas
väiksematele lastele maastikumäng ning nädalalõpp oli jalgrattasõidu päralt: suuremad sõitsid kaugemale, väiksemad
lasteaia ümbruses. Nädala sisse mahtusid veel salatipäev,
ujumine ja Krõlli rühma laste puuvilja- ja liikumispäeviku
täitmine.
Südamenädalal on ettevõtmisi alati ka personalile. Tervisemeeskond kuulutas välja 6. märtsil lasteaia töötajatele
võimaluse kaardistada oma liikumisaktiivsust. Südamenädala viimasel päeval lõppes 8 nädalat kestev liikumiskaartide täitmine. Oluline oli igal päeval kaardile märkida oma
liikumine reeglite järgi: hingamine ja südame löögisagedus
kiireneb, higi tuleb välja, kuid suudetakse veel liikumise ajal
kõneleda puhkimata-ähkimata. Aluseks võeti, et üks ühik on
30 minutit liikumist.
Kaartidelt selgus, et lasteaia naised tegelevad aktiivselt käimisega ja igasuguse tarbeliikumisega – koristamine, puude
ladumine, aiatööd. Hoogsalt liigutati ennast jõusaalis ja tegeleti tantsimise, võimlemise, jooksmise, ujumise ning jalgrattasõiduga.
Kokkuvõtetest selgus, et 26 töötajast täitis kaardi 17 ning
neist pea pooled liikusid aktiivselt vähemalt tund iga päev,
mõned isegi rohkem.
Südame tervisele on kasulik päevas astuda aktiivselt 10 000
sammu, mis on umbes 8 kilomeetrit kiiret kõndi ja selleks
kulub inimesel 1,5 tundi. Kahjuks ei saa ette ega tagantjärgi
liikuda. Oluline on ennast iga päev aktiivsena hoida ja vähendada tuleks istumist ekraanide taga.

Kõikide osalejate vahel loositi südamenädala viimasel päeval elukvaliteeti parandavaid auhindu.
Siinkohal täname meie sponsoreid. Aitäh Riina Tamm, Ene
Krünberg! Suured tänud Tamsalu Spordikompleksile, Laululinnu külalistemajale ja Tamsalu Kultuurimajale! Peaauhinna, Rakvere Teatri kinkekaardi kahele, võitis õpetaja
Krista. Tema ütles, et liigub pea iga ilmaga, puud vajasid
ladumist ja maja ümber leiab igasugust tegevust, et ennast
vormis hoida. Liikumiskaarti oli tore täita, meeldis selline
ettevõtmine. Õpetaja abi Leili aga ütles, et tema käis neljal
korral nädalas jõusaalis ja kahel korral nädalas keppidega
kõndimas, lisandusid ka aiatööd. Kehakaalu kadus pea 5 kg.
Liikumiskaardi täitmine tekitas sõltuvust, ütles õpetaja abi
asendanud Iris.
Meie maja Krõll soovitab:
Ei pea ennast segaseks rabama,
vaid seda rõõmu tuleb sõbraga jagada,
võta kepid, süda sellega ju lepib,
vaata üle oma vollid, otsi neile uued rollid!

Tamsalu Tantsulaager on Tamsalu noortele korraldatav laager, mis toimub augusti alguses (traditsiooniliseks on saanud
kuupäevad 1.-10. august). Laagri korraldajateks ja treeneriteks on Tamsalu kohalikud noored, kellele on appi tulnud
hakkajaid noori Kadrinast, Rakverest, Tallinnast ja mujalt.
Tegemist on päevalaagriga ehk lapsed tulevad hommikul kodust laagrisse, veedavad päeva koos sõpradega treenides ja
lõbutsedes ning suunduvad õhtul taas koju.
Laager kestab kümme päeva. Esimesel üheksal päeval õpivad lapsed tantse ja viimasel päeval toimub suur lõpukontsert.
Laagrist võtab osa umbkaudu 130 noort tantsijat, kes on vanuse järgi jagatud kaheksasse rühma. Üheksanda rühmana
on kaasatud ka näitlejad, kelle ülesandeks on kontserdi tervikuks sidumine vaheetteastetega. Lisaks lastele ja noortele
saavad end tantsides proovile panna ka lapsevanemad. Juba
mitmel aastal on laagri lõpukontserti rikastanud naiste rühm
oma etteastetega. Meeste rühma pole kahjuks vähese huvi
tõttu siiani avada suudetud. Täiskasvanute trennid toimuvad
õhtuti.
Laagri päevad algavad ühise hommikuvõimlemisega, pärast
seda algavad trennid, lõunal süüakse ühiselt ja puhatakse
veidi. Õhtupoolikul on veel kaks trenni ning päevad lõppevad erinevate huvitavate vaba aja tegevustega. Näiteks valmistuvad lapsed laagri jooksul playbox’i esituseks, mõtlevad üheskoos välja tantsu, lähevad matkama, meisterdavad
kontserdi kuulutusi ja teevad veel palju muud huvitavat.
Igal treeneril on laagris kaks rühma. Üks on tema põhirühm,
kelle eest ta pidevalt vastutab, keda abistab ja kellega vaba
aja tegevustest osa võtab. Lisaks on treeneril veel teine rühm,
kellega ta trenne teeb ja kellele teise tantsu õpetab.
Iga rühm õpib laagri jooksul selgeks kaks tantsu ning lisaks
lavastatakse ühiselt ka proloog ja lõpunumber
2014. aasta suvel katsetab laagri meeskond uue rühmana ka
nn harrastajate rühma. Tegemist on rühmaga, kes kontserdil
üles ei astu ning konkreetset tantsu ei õpi. Kavas on üheksal
õhtul teha erinevaid trenne, katsetada erinevaid tantsustiile,
omandada uusi kogemusi
Registreerimine toimub “kes ees, see sees” põhimõttel - kui
laagrisse tahtjaid on rohkem kui kohti, saavad laagrisse need,
kes registreerisid ennast varem. Hilisematel registreerijatel
on võimalik pääseda laagrisse kui keegi eespool olevatest
registreerijatest enda kohast loobub.

KEVADISED TEGEMISED
SÄÄSE LASTEAIAS
Päike naeratab taevalael ja teeb meele rõõmsaks. Nii väikesed kui
suured inimesed on hakanud rohkem õues ringi siblima. Palju sellele põhjamaalasele siis meeleolu tõstmiseks vaja on!
Sääse lasteaias algab kevade ootamine teatrikuuga, kus iga rühm
esitab sellest oma nägemuse.
Foto: Lia Klaas

Tamsalu Lastead Krõll
liikumisõpetaja Maarit Vaikmaa ja direktor Viiu Uudam
Liblikate „lõbusad oravapoisid“
Tänavu etendasid Lepatriinude rühma lapsed näidendi „Kadunud
täpid“, Liblikate rühm „Lõbusad oravapoisid“ ja Ritsikate rühm
„Lenda, lepatriinu!“. Mesimummide rühma lapsed sisustasid emakeelepäeva, kus räägiti eesti keelest ja mängiti rahvalikke mänge. Pisikesed Põrnikate rühma lapsed said muidugi kõigest sellest
omaette naudingu. Teatrikuu raames käidi ühiselt Rakvere teatris
vaatamas „Naksitralle“ – ikka nii, et lähemalt kaugemale: algul ise
tehes ja siis vaadates, kuidas õppinud näitlejad seda teevad.

Foto: Viiu Uudam

Kõndimine teeb südamele ainult head

Järgmine tantsulaager toimub 2014. aasta 1.-10. augustil
Mis on Tamsalu Tantsulaager?
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2014. aasta laagri registreerimine algas 1. mail kell 11.00,
siis avati ka registreerimise ankeedid.
Tantsulaagrit korraldavad noored vabatahtlikus korras. Kõik
abilised aitavad laagrit korraldada tasuta ja oma vabast ajast.
Kõigile abilistele suudame omalt poolt pakkuda lahedat
seltskonda, huvitavaid ülesandeid, meeldivat töökeskkonda
ning unustamatult põnevat kogemust.
Vabatahtlike ülesanded on näiteks järgmised:
•
Fotoseinade meisterdamine
•
Toidu jagamine
•
Laagripäevade pildistamine
•
Külalistele kutsete trükkimine
•
Ajalehte tekstilõigu kirjutamine
•
Laagrilogo korrastamine
•
jnejnejne
Kui sind hakkas miski eelnevast loetelust huvitama, kutsume just SIND laagrist osa võtma vabatahtliku abilisena. See
annab Sulle palju kogemusi ning võimalust veeta aega toredate inimestega.
Soovime ametlikult ära registreerida kõik vabatahtlikud, et
oleks hea ülevaade kasutatavast tööjõust ning samuti selleks,
et kõik vajaminevad andmed teada oleksid.

   Aprillikuusse mahtus lasteaia lauluvõistlus, kus väikesed laulusuud said oma oskusi näidata. Kõigil läks hästi. Ühiselt leiti, et
lasteaeda võiksid Tamsalu laste lauluvõistlusel esindada Ingrid,
Eliise ja Melissa. Ingrid pälvis Tamsalu lauluvõistlusel kolmanda
koha. Meie lasteaias käivatest lastest osalesid lauluvõistlustel ka
Jane ja Marit, kes esindasid Tõrukese ringi. Ka neil läks väga hästi.
Tublid lapsed!
14.–17.aprillil tähistati lasteaias südamenädalat. Kuna süda soovib, et tema heaks ikka liigutataks, siis algasid meie lasteaias esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev hoogsa muusika saatel toimuva
ühise virgutusvõimlemisega. Õues olles korraldati erinevaid jooksumänge. Kaks päeva olid matkapäevadeks – ikka nii, et kaks
väiksemat rühma ja kolm suuremat rühma omaette. Südamele on
küll hea, et liigutakse piisavalt, aga see peab toimuma siiski vastavalt eale ja võimetele – väikesed jalakesed ei liigu lihtsalt nii
kiiresti kui veidi suuremad. Huvitavad olid need retked seetõttu, et
käidi samades kohtades, kus talvelgi. Lapsed nägid, et mõnus kevadpäike oli lumememmed ära sulatanud, aga jänkuke oli nüüdki
seal käinud ja laste jaoks porgandi-pakikesed ära peitnud. Rõõmu
oli laialt, kui need üles leiti ja üheskoos ära krõmpsutati. Porgandid
pole ju ainult jänkudele kasulikud – need annavad ka lastele jõudu
ja tervist!
Mis kevad see ilma kevadpühadeta on! Nii saadigi Suurel Neljapäeval saalis kokku, et ühises pidulauas mune koksida. Saalis
ootas lapsi ka „kana koos tibudega“. Neil oli ette valmistatud tore
laulumäng. Pärast munade koksimist läks osa lapsi koos tädi Tiiuga hooldekodusse sealsele perele kevadmeeleolu looma.
25.aprillil käidi kevadet otsimas lambafarmis. Emily ema ja isa
võtsid meid rõõmsasti vastu. Ka selles talus oli kevad käes – nimelt olid paljud lambad toonud ilmale väikesed tallekesed, kes
nüüd rõõmsasti kepsu lõid ja lapsi uudistasid. Inimlapsed said lambalapsi sülle võtta ja kallistada, neile leiba anda ning loomakestest
tõelist rõõmu tunda.
Foto: Lia Klaas

2014 aasta suvel toimuvasse laagrisse tulevad treenerid ja
abilised:
Kristina Jerjomina
Siret Kristel 		
Kerli Niiduväli 		
Kerli Relli 		
Johhanna-Magdaleena
Partsioja 		
Kaidi Piiskoppel 		
Helena Mägi 		
Brith Juhanson 		
Kaupo Kütt 		
Kadi Keskülla 		
Robin Gielen 		
Kristina Pešehodko
Birgit Loune 		
Maiken Kõiv 		

Ideeline abi
Juhi abi/tantsutreener
Kunstiline juht/tantsutreener
Peakorraldaja
Personali juht
Tantsutreener
Tantsutreener
Tantsutreener
Tantsutreener
Tantsutreener
Tantsutreener
Vabatahtlik abiline
Vabatahtlik abiline
Vabatahtlik abiline

Nimekiri täieneb jooksvalt.

Meie talleke!
Loodan, et suutsime lastes tekitada loomaarmastust ja pakkuda
neile meeldejääva päeva – loomulikult tänu Emily emale ja isale.
Suur tänu neile ja ilusat ning sooja kevadet kõigile!
					
Lia Klaas
				
Sääse lasteaia direktor
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Sääse hooldekodul on uus juhataja
Alates 1. aprillist töötab Tamsalu valla Sääse hooldekodu
juhatajana Helle Lempu.
Helle valiti välja konkursil osalenud üheksa kandidaadi hulgast. Ta on hea suhtleja, konkreetne ja täpne ja omab piisavat
elukogemust. Konkursi kallutas tema kasuks see, et ta oli
eelnevalt tutvunud pakutava töökohaga ja tal oli oma nägemus sellest, mida olemasolevate võimaluste baasil saaks
paremaks muuta. Helle on elanud Tamsalus viimased 24
aastat.
Kontaktandmed:
Telefon 32 30 488
e-mail: hooldekodu@tamsalu.ee

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUS
ootab 2014/2015. õa õppima
järgmistel erialadel:
PÕHIHARIDUSE ALUSEL
(4. taseme kutsekeskharidusõpe,
õppeaeg 3 aastat):
t SÕIDUAUTOTEHNIK
t MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA
t KOKK
t INFOTEHNOLOOGIA
SÜSTEEMIDE SPETSIALIST
t PUHASTUSTEENINDUS

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA
(3. taseme kutseõpe, õppeaeg 1 aasta):
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Tamsalu pensionäridel oli külas
Riigikogu aseesimees ja Europarlamendi saadikukandidaat Jüri Ratas
30. aprillil külastas Tamsalu pensionäre Riigikogu aseesimees ja
Keskerakonna saadikukandidaat Euroopa Parlamenti Jüri Ratas.
Et parajasti peeti sünnipäevi, tõi ta ka omalt poolt sünnipäevalastele külakosti.
Jüri Ratas rääkis lühidalt Euroopa tähtsusest Eesti majanduses
ja rahu tagamises, mis on hetkel eriti aktuaalne seoses Ukrainas
toimuvaga.
Ka oli ta seisukohal, et osalemine Euroopa Parlamendi töös on
olulisem tööst Riigikogus.
Foto:Aavo
AavoLeemets
Leemets
Foto:

t AUTOHOOLDAJA
t"#*,0,,
t16)"45645&&/*/%64

MÜÜJA- KLIENDITEENINDAJA
(4. taseme kutseõpe, õppeaeg 1 a,
nõutav vähemalt põhiharidus)
Sääse Hooldekodu asub Tamsalu vallas Sääse alevikus korrusmaja esimesel korrusel. Hooldekodu klientide käsutuses
on 10 kahekohalist ja 3 ühekohalist tuba. Pesemisvõimalus on hooldekodu vannitoas ja dušširuumides. Koridorid,
tualetid ja abiruumid on varustatud liikumist hõlbustavate
käsipuudega. Eluruumid on möbleeritud, soovi korral võib
klient kaasa võtta oma mööbli. Toitlustamine toimub 4 korda päevas, selleks kohandatud söögitoas.

Maitriatlon
Tamsalu XIII Maitriatlon toimub 18.mail 2014.a.
Start kell 11 ujulas.
1. ala: UJUMINE - ujutakse 500m, kahekesi rajal.
2. ala: JALGRATTASÕIT – Start 15 min. peale viimase ujuja lõpetamist Gunderseni meetodil.
Distants –18 km: Spordikompleks – Uudeküla – Järvajõe – Porkuni – Sääse rist - Uudeküla – Tamsalu spordikompleks.
3. ala: JOOKS – Distants 3km : Spordihoone - valgustatud suusaraja ring – FINIŠ on spordihoone juures!
Võistlusklassid:
-16 aastased poisid ja tüdrukud.
17 – 39 aastased mehed , naised.
40 ja vanemad mehed, naised
KOLME SÕBRA TRIATLON – (üldarvestus)
1 sõber ujub, teine sõidab ratast, kolmas jookseb.
NB! Ind.võistleja ei saa osaleda sõbratriatlonis
Võitjatele karikad ja auhinnad.
NB! Eelregistreerimine tel. 32 60 260 või võistluspäeval spordihoones kell 10 – 10.45
Stardimaks: 5 Eur
Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel on jõutud kohamängudeni,
kus mängitakse kahe võiduni ühe miinuse süsteemis. Sisuliselt
algab kõik otsast. Tamsalu LOS TOROS/MINU VINE vastaseks tuli 1/8 ﬁnaalis I ﬁnaalgrupis 6. koha saavutanud peaaegu
täielikult uuenenud Ambla SK meeskond, kellelt alagrupiturniiril tuli vastu võtta kaks kaotust. Meie meeskond oli kõrgemas ﬁnaalgrupis 3. kohal.
Aravete spordihoones toimunud avamängus jätkus tasavägist
mängu algusest lõpuni. Lõpunumbrid naabrite kasuks 66:63
(14:14, 19:11, 11:20, 22:18). Kaotuse peapõhjuseks oli suur
allajäämine ründelauas 3:22 ning ainult 50% vabavisete realiseerimine. Põhimeestest ei saanud kaasa teha Aron Kuusik,
Sven Pugonen ja Raido Villers. Edukaim mees oli teist hooaega meeskonnas mängiv Leho Kraav 14 punkti ja 14 lauapalliga. Priit Pihela lisas 16 ja Rait Käbin 11 punkti. Kodusaalis
toimunud teises mängus polnud enam tagasiteed, edasi viis
ainult võit kahes järgmises mängus. Seekord oli kohal ka tugev tagaliini mees Aron Kuusik. Tasavägise alguse järel jätkati
tugeva survega, mida kinnitavad lõpunumbrid 66:59 (17:16,
20:15, 16:10, 13:18). Parimana viskas Priit Pihela 17, sel hooajal meeskonnaga liitunud Tauri Raja 12, Aron Kuusik 11 ja
Leho Kraav 8 punkti ning võttis 12 lauapalli. Hooaja algusega
võrreldes andis külaliste mängus tunda väsimus, mida kinnitab
ka 30% visketabavus. Külaliste parim oli veteranist keskmängija Erko Linnas 11 punktiga. Sama päeva õhtul kommentaari
kirjutades ütles sisetunne, et korraliku mängu korral peaks võit
tulema ka otsustavas mängus.
Otsustav mäng toimus kohe järgmisel päeval Aravetel. Väljakuperemehed võtsid meid vastu parimas rivistuses, lubatud
12 mehega. Meil oli rivis 10 meest. Vigastuste tõttu ei saanud

Dokumentide
vastuvõtt
alates 1. juunist.

Peale sõnavõttu vastas Jüri Ratas ka pensionäride küsimustele

Teeme ära
3.mail kell 10.00 teeme terviseradadel talgud, oleme
metsas umbes 12.00-ni. Lõikame võrkpalliväljakul ja
terviserajal võsa. Kui sul on saag, võsalõikaja, oksakäärid või kaks töökat kätt, siis võta need kaasa.
Teeme koos päeva mõnusaks. Pärast kindlasti kõik ka
sauna ja ujuma.

Tamsalu MV ujumises
Võistlused toimuvad pühapäeval, 4.mail 2014, soojendus
kell 10.00, esimene start kell 10.30.
Vanuseklassid:
2003.a.- ja nooremad (Alad: 25 m vabalt, 25 m selili)
2002.a. – 1998.a.
1997a. – 1985.a.
1984.a. ja vanemad.
(ALAD: 50 m rinnuli, 50 m vabalt, 50m selili).
Osaleda võivad kõik Tamsalu valla kodanikud.
Iga ala 3- paremat autasustatakse medaliga.
Kolmest alast kaks paremat tulemust läheb rändkarika arvestusse.
Kolm aastat järjest rändkarika võitnud ujuja saab endale jäädavalt ujuja karika.
Loosiauhinnad.

mängida Sven Pugonen ja Raido Villers. Mängus sai diskvaliﬁtseeriva vea esimest aastat meeskonnas mänginud Joonas
Vaino. Meeskonna treener Kristo Raudam oli paika pannud sobiva mänguplaani, mis viis ka vajaliku lõpptulemuseni. Mäng
algas meie meeste edu tähe all ning viimase veerandi alguseks
oli mängu saatus sisuliselt otsustatud. Võiduumbrid 74:62
(16:14, 17:11, 22:15, 19:22). Meie edukaim oli heas füüsilises
vormis olev Aron Kuusik, visates 16 punkti (vabavisked 6-5,
kolmepunktivisked 5-3). Alo Põldmaa viskas 10 (vabavisked
6-6), Priit Pihela 10 ja 8 lauda ning Tauri Raja samuti 10 punkti.
Naabrite parim oli 16 punkti ja 9 lauapalliga Eiko Linnas.
Meeskondlikult olime paremad kolmepunktivisetes (4031,8%) ja vabavisetes (66,7-56,3%) ning ka lauas 40-35. Võit
viis veerandﬁnaali.
Veerandﬁnaalis oli vastaseks põhiturniiril 3. koha saavutanud
Võru korvpalliklubi meeskond, kellele alagrupis samuti mõlemas mängus kaotati. Parksepa keskkoolis toimunud mängus võideti küll avaveerand, kuid edaspidi dikteerisid mängu
juba väljakuperemehed. Kaotusnumbrid 68:75 (18:11, 14:19,
11:24, 25:21). Vastaste parim mees oli lühikesekasvuline tagamees Jano Kunts, kelle arvele kogunes 17 punkti (vabavisked
6-5), viis lauda ja viis resultatiivset söötu. Meie parimana viskas Leho Kraav 18 punkti ning võttis 10 lauda, Aron Kuusik
ja Tauri Raja lisasid 11 punkti ning kõige rohkem mänguaega
saanud Priit Pihela 10 punkti. Visketabavus Võrul 41% ja meil
35,5%. Meie meestele oli see kolmas mäng nelja päeva jooksul.
Kodusaalis toimunud teine mäng oli seega otsustav. Võidu
korral oleks tulnud võita veel kolmas mäng võõral väljakul.

Maksu- ja Tolliamet kutsub kliente
üles oma väikevõlgasid tasuma
Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et alates aprillikuust lähevad sundtäitmisele kõik maksuvõlad alates kümnest eurost, mistõttu kutsub amet kõiki kliente üles oma võimalikud
väikevõlgnevused üle vaatama ja ära tasuma.
Maksu- ja tolliameti tulude osakonna sissenõudmise üldmenetluse talituse juhataja Maila Heile sõnul oli muudatuse eesmärgiks
väikevõlgnike endi kaitse, sest pisikesele tasumata summale pikema aja vältel kuhjunud intressid on põhjustanud palju ebameeldivaid üllatusi.
Kõigepealt saadetakse üle kümne euro suuruse võlaga isikutele
sundtäitmise hoiatus. „Kui võlga ei tasuta hoiatuses toodud tähtajaks, siis peame hakkama seda sundtäitma ja esimene samm
maksuvõla sundtäitmisel on pangakonto arestimine. Selle
vältimiseks palume kõigil kontrollida maksuvõla andmeid ning
võla olemasolul see kiiresti tasuda,“ soovitas Heile.
Lihtsaim ja kiireim viis maksuvõla olemasolu kontrollida on läbi
e-maksuameti/e-tolli. Kellel selle kasutamise võimalus puudub,
saab informatsiooni küsida piirkondlikust teenindusbüroost või
võlainfo telefonilt 1811.
Uku Tampere
pressiesindaja

Korvpall, vabariigi esiliiga
Ka seekord ei saadud kokku parimat rivistust. Lisaks juba
varem vigastustega kimpus olevate meistriliiga kogemustega
Sven Pugonenile ja Raido Villersile puudusid Rait Käbin ja Livar Liblik, kes olid seotud tööülesannete täitmisega. Eelnevad
mängud on aga näidanud, et ka nõrgemas koosseisus suudetakse hästi mängida.
Mõlemad meeskonnad mängisid kaheksa mehega. Külalised
mängisid kiiret mängu, rünnakud lõppesid söötudega korvi
alla ja tabavate pealevisetega. Kaugelt tabasid nad ainult kolm
viset. Rünnaku lõpetasid tavaliselt Mihkel Allorg või Jano
Kunts. Vaatamata visale vastupanule tuli vastu võtta jällegi
napp 65:66 kaotus (18:20, 16:17, 16:15, 15:14). Heas viskehoos oli Leho Kraav (23 punkti ja 10 lauda). Järjekordselt hea
mängu tegi Tauri Raja, visates 16 punkti, Aron Kuusiku arvele
jäi 10 punkti.
Võru parimad olid Mihkel Allorg 17 ja Jano Kunts 15 punktiga, kes ühtlasi viskas ka vastaste võidukorvi. Mängu pingelisust näitab mõlema meeskonna võrdne viskeprotsent (42,4%),
laud 37-35 külalistele, pallikaotused külalistel 15 ja meil 10,
ka vabavisked oli meie kasuks 71,4-68,4%. Samas said vastased vabavisetest 13 punkti meie 5 vastu.
Esialgse protokolli järgi peaks meile kuuluma 7. koht. Esiliigas mängis 15 meeskonda.
Saavutatud kohaga võib igati rahule jääda, kuna vastas on
suurte linnade ja kõrgkoolide meeskonnad. Ühtlaselt tugeva
liiga tasemest ja ainsana alla BC Kalev II Cramo, kes jäi viimaseks kolme võiduga.
Spordiveteranidest pealtvaatajate tänusõnad meeskonnale sisutiheda hooaja eest.
Rein Tops
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Tamsalu Los Toros mängib järgmisel aastal
maakonna meistriliigas!

Kergejõustik, Tamsalu valla kõigi
aegade edetabel
Mehed, 400m jooks
Aeg
MK* nimi
50,69
11.
Renel Rünk
50,92
16.
Eiko Laine
51,31
25.
Ranel Rünk
51,90
37.
Lenar Rünk
52,15
44.
Kaspar Raudla
52,0
48.
Raul Rebane
53,51		
Margus Saulep
53,4		
Veli Are		
53,5		
Ülo Püss		
53,8		
Eimar Astok
48,6
2.
Kalev Joonas
vabariigi edetabelis 21.
Mehed, 800m jooks
1.52,28 3.
Renel Rünk
1.58,0
16.
Meelis Veilberg
1.59,7
23.
Alvar Püss
2.01,5
42.
Juhan Kull
2.01,86 47.
Lenar Rünk
2.04,52		
Timo Simonlatser
2.04,8		
Tõnu Kuhi
2.05,0		
Jarek Luik
2.05,3		
Rein Harro
2.05,8		
Arvo Hallimäe
Mehed, 1500m jooks
3.54,0
2.
Meelis Veilberg
3.59,51 8.
Renel Rünk
3.59,6
9.
Juhan Kull
3.59,7
10.
Are Roonet
4.06,0
20.
Arne Arumägi
4.11,0
40.
Raivo Uripea
4.13,4
Alvar Püss
4.14,41		
Rainis Tiits
4.15,0		
Ago Veilberg
4.15,8		
Rein Harro
				
Mehed, 3000m jooks
8.27,6
3.
Meelis Veilberg
8.44,2
5.
Are Roonet
8.53,4
14.
Juhan Kull
9.02,2
22.
Raivo Uripea
9.06,8
29.
Arne Arumägi
9.11,0
38.
Ulvar Pavlov
9.12,4
40.
Kalev Sikk
9.13,4
42.
Kalevi Küppinen
9.15,0
45.
Jaak Madisson
9.18,4
Timo Simonlatser
Mehed, 5000m jooks
Aeg
MK* nimi
14.22,1 1.
Meelis Veilberg
14.30,06 2.
Arne Arumägi
14.52,4 4.
Are Roonet
15.13,6 12.
Juhan Kull
15.45,0 29.
Ulvar Pavlov
15.52,0 38.
Raivo Uripea
15.55,0 39.
Alvar Püss
15.58,0 41.
Ago Veilberg
15.58,2 42.
Jaak Madisson
16.00,6 43.
Kalev Sikk

asutus/spordiklubi
Tamsalu linn/VIKE		
Tamsalu Gümnaasium		
Tamsalu linn/VIKE		
Tamsalu Gümnaasium/Audentes
Tamsalu Gümnaasium/Audentes
Väike-Maarja KK/TSIK		
Tamsalu			
Tamsalu KK			
Tamsalu alev			
Tamsalu KK			
Roela sovhoos/TPI		

aasta
2004
2010
2004
2009
2009
1990
1996
1968
1963
1991
1975

Tamsalu linn/VIKE		
Tamsalu EPT			
Porkuni EIK			
Tamsalu EPT			
Tamsalu Gümnaasium/Audentes
Tamsalu Gümnaasium/AO SK
Tamsalu KK			
Porkuni EIK			
Porkuni			
Väike-Maarja KK/TSIK		

2002
1983
1986
1972
2009
2001
1990
1982
1960
1980

Tamsalu EPT			
Tamsalu linn/VIKE		
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT/EPA		
Porkuni EIK			
Porkuni EIK			
Tamsalu SK LOS TOROS
Tamsalu TERKO		
Porkuni			

1983
2002
1973
1971
1989
1979
1984
2011
1983
1960

Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Porkuni EIK			
Tamsalu KK			
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT
Tamsalu KK			
Tamsalu EPT			
Tamsalu Gümn./AO suusaklubi

1983
1971
1971
1979
1984
1987
1976
1987
1986
2004

asutus/spordiklubi
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT/EPA		
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			
Porkuni EIK			
Porkuni EIK			
Tamsalu TERKO		
Tamsalu EPT			
Tamsalu EPT			

aasta
1983
1990
1971
1973
1988
1979
1986
1986
1988
1976

Mehed, 10000m jooks
30.01,95 1.
Meelis Veilberg
Tamsalu EPT			
30.19,52 2.
Arne Arumägi
Tamsalu EPT/EPA		
31.41,2 9.
Are Roonet
Tamsalu EPT			
32.38,6 14.
Juhan Kull
Tamsalu EPT			
33.13,49 19.
Ulvar Pavlov
Tamsalu linn			
33.40,0 21.
Jevgeni Fedossejev Tamsalu EPT			
34.29,0 26.
Arvo Orupõld
Tamsalu EPT			
34.38,6 27.
Valeri Brussov
Tamsalu EPT			

1985
1990
1966
1971
1997
1974
1971
1967

Mehed, maraton
2:15.44 1.
Meelis Veilberg
vabariigi edetabelis 2.
2:33.31 6.
Ago Veilberg
2:35.41 8.
Ulvar Pavlov
2:40.59 10.
Arvo Orupõld
2:49.12 15.
Toomas Kadarpik
3:24.01 42.
Risto Rammul
3:27.13 43.
Rainer Tops
3:30.49 46.
Assar Tops
3:43.05		
Chris Promet
3:43.24		
Tanel Uudeberg
(MK* - koht maakonna edetabelis)
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Tamsalu EPT			

1985

Tamsalu TERKO		
Tamsalu linn			
Tamsalu EPT			
Tamsalu TERKO		
Tamsalu SK LOS TOROS
Tamsalu SK LOS TOROS
Tamsalu SK LOS TOROS
Tamsalu Gümn./AO suusaklubi
Tamsalu SK LOS TOROS

1991
1996
1983
1986
2013
2012
2011
2011
2012

Tamsalu Los Toros korvpallivõistkonna 2013/2014
hooaeg on lõppenud, saak – hõbemedal Lääne – Virumaa korvpallimestrivõistlute esiliigas ja kõrgliigakoht
järgmiseks hooajaks - salves.
Üle igasuguste ootuste tulemusele panime aluse tegelikult eelmisel aastal, kui kevadel saime kaks magusat
võõra väljaku võitu ja mängisime südikalt üleminekumänge Rakvere Ametikooliga, mille küll kokkuvõttes
kaotasime, põhjustest olen varem kirjutanud.
Selle aasta hooaega alustasime niisiis juriidiliselt tegelikult maakonna kolmandas liigas. Hooaja esimesed
mängud näitasid, et enam esiliigast väljakukkumise
pärast muretsema ei pea, Haljala B vanuseklassi koolipoistest käis meie ja ka teiste jaks kindlalt üle. Peale
esimese ringi mänge oli meil 3 võitu ja samapalju kaotusi. Mänguvorm oli heitlik, valusale hooaja avamängukaotusele järgnesid ilmetud mängud ka järgmiste
vastastega.
Avaringi parim mäng oli Huljas, kus kodumeeskonnale tuli alles lõpusekundeil viie punktiga alla vanduda.
Meeskonna mängule andis palju juurde tugeva korvialuse jõu Eiko Laine liitumine aasta lõpus.
Teiseks ringiks oli ülesanne saada liigas kevadeks
kahe parema hulka, siis oleks olnud kohe tagatud
poolfinaalikoht. Sellele plaanile tõmbas kriipsu jällegi
Ametikool, kes kodus tuli meie vastu Rakvere Spordikooli mängijatega ja võitis kindlalt. Edasised mängud
turniiritabeli seisukohalt enam mingit tähtsust ei omanud, kuna playoffi koht oli käes. Oli võimalus meestega erinevaid koosseise ning mänguplaane proovida ja
nagu hiljem selgus, oli sellest ka kasu.
Esiliiga veerandfinaalis saime omale vastasteks Simuna Artistoni. Meie liidrite hea visketabavus ja kindel
mäng ei jätnud esimeses kodumängus vastastele mingeid lootusi, poolaja võitsime 51:16 ja kogu mängu
88:50. Teises mängus Simunas puudusid meil esiviisikumehed Karel Eesmaa ja Kristjan Nurmsalu, olime
kogu mängu tagaajaja rollis. Vastastel tabasid kaks
nende noormängijat hästi kaugviskeid, meil need aga
korvi teed ei leidnud. Lõpus läksime üle mees – mehe
kaitsele, see tõi ka edu, viimastel minutitel vastased
väsisid ja saime teenitud 83:80 võidu ning koha poolfinaali.
Rakvere Spordihoones mängitud poolfinaal Huljaga algas meile hästi. Tabasime nii lähedalt kui kaugelt ning poolajavileks olime ees 6 punktiga. Siis aga
enam visked ei tabanud, vastane tugevdas kaitset, viskas sisse mitu kaugviset ja viimasel veerandil mõned
minutid enne lõpuvilet olime juba viiepunktilises kaotusseisus. Siis aga saime mitu vastuseta korvi, tulemuslikult tegutses Priit Põldmaa, kolmese tabas Tõnis
Vainus, vastased enam aga punkte juurde ei saanud. 15
sekundit enne lõppu saime veel olulise lauapalli ning
Hulja mängijad enam viskele ei jõudnud. Finaalikoht
tulemusega 63:60 oli käes!
Finaaliks järgmisel päeval meil enam püssirohtu ei
jätkunud. Emotsionaalne kõrghetk oli olnud eelmisel
päeval, meeskonna häälestatus polnud ka enam finaalile kohane ja Aaspere meeskonnalt tuli vastu võtta
kindel 62:83 kaotus. Hea mängu tegi Eiko Laine 20
lauapalli ja 21 punktiga. Aga finaalis me kindlasti ei
kaotanud, vaid olime väga õnnelikud võidetud hõbemedalite üle.
Esiliiga hõbemedal andis meile õiguse üleminekumängudeks meistriliiga eelviimase meeskonnaga,
kelleks oli Vinni Tammed, pikka aega meistriliigas
mänginud, kuid sellel hooajal vaid kaotusi saanud
võistkond. Esimeses mängus võõrsil ei saanud me algul kuidagi mängu käima, vastased viskasid esimesel
poolajal 5 kolmest ja poolajaks jäime 28:41 kaotusseisu. Kolmanda veerandi lõpus oli kaotusseis 37:52. Siis
viskasid Eiko Laine, Karel Eesmaa ja Mairold Silberfeldt järjest 13 punkti. Vastased said küll veel 50:57
ette, aga viimase viie minuti skoor 10:2 (sealhulgas
kolmesed Arlen Liivakult ja Mairold Silberfeldtilt, kahene Karel Eesmaalt ning Eiko Laine mõned sekundid
enne mängu lõppu visatud korv) kindlustas meile väga
magusa 60:59 võidu.
Kodumäng oli juba täielikult meie pidu. Tõnis Vainus,
Jaano Konnapere, Karel Eesmaa ja Priit Põldmaa tabasid juba esimesel veerandil viis kolmest ja saime ette
22:12. Neile lisaks said kolmese tagant käe valgeks
ka Arlen Liivak, Meelis Kõre ja Kristjan Nurmsalu.
Kokku tuli hooaja rekordilised 14 kolmest vastaste 1
kolmese vastu. Mängule vaid 6 mehega tulnud vastane väsis lõpuks, meil said mängida kõik ülesantud

12 mängijat, viimase korvi viskas efektsest soololäbimurdest Kristo Keero ja lõppskooriks kujunes 75:52.
Meistriliiga koht oli käes! Peoks muutsid aga mängu
rohkearvulise pealtvaatajaskonna maruline kaasaelamine ning tantsutüdrukute sütitavad etteasted.
Foto: Aavo Leemets

Eiko kerkib seegi kord vastasest kõrgemale, Kristjan
(21) on valmis sekkuma.
Peale mängu tänasime oma sponsoreid ja kaasaelajaid:
Tamsalu valda (Toomas Uudeberg), Tamsalu Spordihoonet (Krista Lepik), Naveco Interior OÜ (Art Aasa
ja Risto Hiiemaa), Timtex OÜ (Timo Tiisler), Telavero OÜ (Lembit Rosina), Jakon Ehitus OÜ (Jaano Konnapere), tantsutüdrukuid (Kerli Relli), sekretäre Dima
Jerjominit ja Cätlin Okast, tulihingelisi ja pikaaegseid
fänne Rein Topsi ja Alo Rellit. Kõik eespoolnimetatud, aga lisaks kõik meeskonnaliikmed said selleks
puhuks tehtud originaalse rahvuskivist medali mille
tagaküljel kõigi meeskonnaliikmete omakäeliselt kirjutatud nimed.
Medalini aitas meid kindlasti järjekindlus treeningutel
käimisel, enim oli korraga kohal 18 meest. Treeningutel nähtud vaev tasuti hooaja lõpumängudes, kus me
vastastest just lõpus värskemad olime. Ka meeskonna
sisekliima oli eriti hooaja lõpus ühtehoidev ja üksteist
toetav. Viimastes mängudes ei kaotanud meeskond
enesevalitsemist ka suurde kaotusseisu jäädes, arutlesime ja analüüsisime koos olukordi ja leidsime neist
ka väljapääsud. Kui põhihooajal saime 12 mängust 6
võitu, siis playoffis ja üleminekumängudel 6 mängust
5 võitu. Saime kohtunike lemmikuteks, kuna hooaja
algul leppisime meestega kokku, et las nemad teevad
oma tööd ja meie mängime. Tehnilisi vigu kogunes
vist ainult kaks, needki mittemängulistes situatsioonides saadud.
Hea hooaeg on suureks tunnustuseks ja 8 aasta tegemiste tasuks meeskonda oma põhitöö kõrvalt juhendanud Jaano Konnapere visadusele.
Meeskonnas mängisid ja maakonna esiliiga hõbedad
ning meistriliigakoha teenisid välja: Karel Eesmaa,
Mairold Silberfeldt, Siim Suve, Priit Põldmaa, Tauno
Pukk, Tõnis Vainus, Kristjan ja Kaarel Nurmsalud,
Meelis Kõre, Arlen Liivak, Kaupo Saarman, Kaur
Tamm, Ivar Intelmann, Kristo Keero, Eiko Laine,
mängiva treeneri ja kaptenina Jaano Konnapere.
Järgmisel aastal maakonna meistriliigas mängimine
nõuab kindlasti muudatusi nii meeskonna koosseisus
kui taustajõududes. Kindlasti tuleks kasuks Los Torose klubi suurte kogemustega juhtide abi, loodetavasti
aitavad ka nii senised kui tulevased sponsorid meeskonnal meistriliigas mitte peksupoisiks jääda.
Meeskonna treenerina tunnen heameelt, et hooaja
algul seatud eesmärgid (esiliigasse püsima jäämine)
kuhjaga ületatud said. Kokku meeskonda juhendatud
16 kuust jäävad väga head mälestused ja rõõm kordaminekute üle. Ei saa salata, et meil oli sellel hooajal ka
natuke õnne. Aga õnn nii elus kui korvpallis tuleb ikka
nende juurde, kes seda väärt on.
				
Ain Aasa
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Ujumine märtsis ja aprillis

Nappide kaotuste aasta
Eesti meistrivõistluste esiliigas osaleval Tamsalu Los Toros/MinuVine meeskonnal sai läbi järjekordne hooaeg. Kokkuvõttes saavutatud 7. koht ei ole halb
tulemus, aga kindlasti jäi see alla hooajaeelsetele ootustele, sest suur eesmärk
oli ikkagi jõuda nelja parema meeskonna hulka.
Oli palju ebaõnne. Hoolimata sellest, et mõned võtmemängijad lahkusid kahe
hooaja vahel, suutsime meeskonna korralikult komplekteerida ja tundus, et pea
igas liinis on piisavalt vahetusi.

•
Laupäeval, 15. märtsil, peeti Veteselli III etapp (viimane) Kohtla-Järvel:
                          
50m rinnuli   
   50m selili             50m liblikat       
Brita Rannamets        
45,54  II                                
      38,03  II              
Liilia Kinsiveer                                 
   48,25 (6.)                                  
Juhan Uudeküll          
50,81 (11.)                            
      44,50 (6.)           
Sergei Int                                           
   46,90 (6.)                                 
Kolme etapi tulemuste põhjal pääsevad kõik neli  3. mail toimuvale finaalvõistlusele.

Reaalsus oli paraku teistsugune. Ridamisi tuli vigastusi ja terviseprobleeme
ning kuna tegemist amatöörvõistkonnaga, siis ei saanud ka terved mehed alati
mängudel kohal käia.
Tihe töökoormus, komandeeringud või kohustus kaitsta riiki, tekitasid olukorra,
kus “pikast pingist” enam rääkida ei saanud.
Nö saatuslikuks saanud talvist mõõnaperioodi iseloomustas 6-7 mehega mängudel käimine. Ka otsustavates mängudes ei saanud suurte kogemustega Sven
Pugonen ja Raido Villers kahjuks meeskonda aidata.

•
Laupäeval, 5. aprillil, toimus EUL noortesarja III etapp Sillamäel:
                                   
100m liblikat      
200m kompleksi       
Alex Ahtiainen          
1.12,68  I              
2.41,84   I
Anne Kunder                                          
3.02,84  III               

Lisaks on negatiivselt märkimisväärne nappide kaotuste hulk – kümmekond
mängu (millest mitmed olid peaaegu võidetud) lõppesid ikkagi 1-2 punktilise
või lisaaja kaotusega. “Sümboolne” punkt hooajale oli ühepunktiline allajäämine Võru meeskonnale viimases play-off kohtumises. Aga sport on juba kord
selline. Stabiilsem koosseis kõigil mängudel, mõned õigemad otsused väljakul
või treeneripingil, lõpuks natuke rohkem sportlikku õnne ja hooaeg oleks võinud olla hoopis teistsugune. Aga nii see juba kord on.
Hooajale tagasi vaadates tuleks kindlasti mainida ka Eesti karikavõistlusi, mis
tõi Tamsalusse ühe meie suurklubidest – Tartu Ülikool/Rock’i. Peaaegu 3 veerandaega võrdset mängu tippklubi vastu oli kindlasti kohaliku korvpallielu
suursündmuseks.
Meeskonnas mängisid Livar Liblik, Aron Kuusik, Cristo Kens, Alo Põldmaa,
Rait Käbin, Sven Pugonen, Karlis Karm, Mihkel Mager, Tauri Raja, Leho
Kraav, Raido Villers, Rauno Lett, Joonas Vaino ja Priit Pihela. Nimekirja kuulusid ka Kristo Raudam ja Rainer Tops, kuid rolliks oli ennekõike meeskonna
tegemiste üldine korraldamine ja treeneritöö.
Uuest hooajast on täna veel vara rääkida. Võimalikud on kõik variandid, s.h.
loobumine, kuid kui leidub toetajaid (siinkohal suur tänu meie peatoetajale –
ettevõttele nimega MinuVine) ja ennekõike mängijaid, siis tuleb uuel hooajal
taas platsile joosta.
Rainer Tops

HEAD AIAPIDAJAD
Kevad on käes ja on aeg üle vaadata keldris ja panipaikades olevad aiasaaduste hoidised ja aedviljad. Olete oodatud Tamsalu turuplatsile (Raudtee tn. parkla vastas) realiseerima oma aiasaaduste
ülejääke. Samuti oma aiast üle jäänud istikud, taimi jms. Mis on
Teie perel üle, võib teisel inimesel just vaja minna. Head ja edukat
kauplemist. Parim aeg kauplemiseks on laupäeva hommikupoolne. Olete oodatud!
Täpsustav info: Vello Sander, tel. 5278302.
Toomas Uudeberg, vallavanem

100m kompleksi
1.25,01  II
1.56,50 (12.)
1.32,80 (9.)
1.49,12 (10.)

100m rinnuli
1.42,44  II

•
Pühapäeval, 6. aprillil, oli Räimeralli III etapp Tartus:
                                     
50m liblikat      100m kompleksi            50m vabalt
Brita Rannamets              37,35  II               1.24,93  I
                                                              
(võistluste rekord)
Liilia Kinsiveer                                          1.51,54 (8.)                
42,95 (9.)
Sergei Int                                                    1.45,23 (11.)              
40,37 (14.)
Kolme etapi tulemuste põhjal pääsevad 1. juunil toimuvale finaalvõistlusele Brita, Liilia, Sergei ja Juhan.
•
12.-13. aprillil toimus Tartu Kevad pikal rajal:
1998.s.a. – nooremad: 50m libl.   100m libl.       50m selili       100m sel.    
Kert-Taniel                  30,50 (20.)                           32,25 (17.)    1.08,71 (15.)
   Kesküll (99)
Alex Ahtiainen (01)    31,82 (31.)    1.17,48 (24.)   32,51 (31.)     1.12,82 (28.)

200m sel.         200m kompl.
2.26,31 (16.)    2.29,06 (16.)

      Kert-Taniel ja Alex võistlesid Ujumise Spordiklubi(2) 4x50m kombineeritud teateujumise võistkonnas ja
saavutasid 8. koha.
Mare Järv   

UUDEKÜLA LAAT
pühapäeval, 11. mail 2014
kella 10-14
Tulge müüma oma tehtud või oma kasvatatud
kaupa, kas või väikestes kogustes. Samuti võib
müüa oma pere mittevajalikke asju.
Müüjatele on Uudeküla laadal paindlik
kohamaks, külastajatele sissepääs prii.
Müüjatel vajalik etteregistreerimine 10. maini!
Kutsume vaatama etendust “Head isu!”
Venevere näiteringi esituses
Uudeküla laululaval kella 13-14

Uudeküla külaplats, Tamsalu vald
Telefon: 5119039
E-post: katrinuu@gmail.com

Tu n t u d ja
u d la at
t u n nus t at
Pa n dive re
!
p ii r k o n n a s

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkirjale 21.aprilli 2014
nr 177 toimuvad Väike-Maarja Õppekeskuses Euroopa Sotsiaalfondi
programmi “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames
täiskasvanud elanikkonnale järgmised tasuta kursused:  
     Kursuse nimetus			

Jooks
Kell 11.00-12.30
Numbrite väljastamine
Kell 12.30
Mudilaste jooks
kuni 6-aastastele (k.a)
Kell 13.00
10 km
5 km (avatud ka käijatele)
2,5 km kuni 12-aastastele (k.a)

Laat
Avatud juba keskpäevast!
Pakutakse käsitööd, aiasaadusi
ja talutooteid.
Oodatud on ostjad ja müüjad.
Info : Aina 5164683

Info ja eelregistreerimine www.emumae.ee

Buss
Emumäele ja tagasi
Rakke 11.00
Simuna 11.15
Käru 11.30

     Arvutiõpe vanemaealistele 55+
     Arvutiõpe vanemaealistele 55+
     Pärmitainast küpsetised toidulaual
     (tervisetõend nõutud)
     Kaupade paigutus ja väljapanek
     kaubandusettevõttes
     Kaubandusseaduste baaskoolitus
     müügi- ja teenindustöötajatele

Tundide arv
40 tundi
40 tundi
24 tundi

Toimumise aeg		
Grupi suurus
05.05-14.05
12
15.05-26.05
10
06.06, 12.06 ja13.06
8

24 tundi

04.06,11.06 ja 18.06

10

24 tundi

03.06,10.06 ja 17.06

10

Õppetöö toimub kell 9.00 – 15.50
Info ja registreerimine:  3261 892; e-post: vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg: www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe/tasuta kursused)
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TEADE!

K. P. HAMBARAVI

Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine toimub laupäeval
10.mail s.a kell 9:00-11:00 Tamsalu
linnas, Kesk tn 1 hoone kõrval platsil.
Koeri ja kasse vaktsineeritakse alates
3 kuu vanuselt üle aasta.

Tamsalu Tervisekeskus Tehnika 1A
II KORRUS (vasakut kätt)

E-R 9-15
Info ja registreerimine 3230130

5118379
HAMMASTE LÄBIVAATUS MAIKUUS
TASUTA
* HAMBAKAARIESE RAVI
* JUUREKANALITE RAVI
* IGEMERAVI
* SUUKIRURGIA
(Hammaste eemaldamine)
* PROTEESIMINE K 10-14

Plastmassproteesidele 30% soodustus
* HAMBAKAUNISTUSED
* VALGENDUS
*SOODAPESU
*PASTAPUHASTUS
LASTELE KUNI 19a. HAMBARAVI TASUTA.
VANADUS- JA TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDE PROTEESIDELE 255.65
HAIGEKASSAHÜVITIS

Vaktsineerimine on
kohustuslik ja tasuta.
Info 5152768

Tamsalu jäätmejaama info
Tamsalu Vallavalitsus korraldab ajavahemikus 14.mai – 4.juuni 2014.a
Tamsalu jäätmejaama territooriumil
Raudtee tn 4 Tamsalu valla elanikelt
eterniidijäätmete vastuvõtu.
Jäätmete vastuvõtmine toimub valla
elanikelt tasuta ja nimetatud ajavahemikul kuni konteineri täitumiseni.
Ettevõtetelt Tamsalu jäätmejaamas
eterniiti vastu ei võeta.
Info: Lembit Saart
tel. 322 8446; 520 3992
e-mail: lembit.saart@tamsalu.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

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING
U

TAMSALU VALLAS

07. juunil 2014.A.
U

Kogumisauto peatumise kohad ja ajad:

x

13:10 – 13:25

x

13:50 – 14:05

Vajangu küla

U

Kesk ja Kirde tn ristil (konteinerit kõrval)

x 14:20 – 14:35

Porkuni
U

U

Järve tn 1 parkla

Assamalla küla
Kesk tn 4 parkla

Tuua võib keskkonnale ohtlikke jäätmeid: kasutatud õlid, õlifiltrid, värvi-,
liimi- ja lakijäätmed, lahustid, taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning
kõigi nimetatute pakendid, vanad akud ja akuvedelikud, leeliselised
pesuained, väävel- ja soolhape ning orgaanilised happed, kasutamata jäänud
ja aegunud ravimid, elavhõbedakraadid, päevavalguslambid ning patareid,
komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei
võeta!

NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike aega ja kannatust.
Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte varem kogumiskohta
kokku viia!
U



Puhtama elukeskkonna nimel!

OÜ Kesto

Info: Lembit Saart

Müüa täitemulda. Info tel: 5119039

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

Metsakeskus.ee
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tel. 5203992

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

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

MAI 2014

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
maikuus
Anastasia Heletuli
Laine Nahkur		
Hilja Pärtel			
Loreita Varblane		
Lonni Kirn			
Šarlote Selber		
Osvald Peeti			
Ester Sammal		
Maria Alanurm		
Luuna-Meloone
Assmann			
Erich Meisalu		
Valve Heeringas		
Niina Jeroškina		
Aili Arukuusk		
Malle Malva		
Valentina Jerohhina
Juho Ahtiainen		
Elsi Mantee			
Maie Telg			
Tiit Leemets			
Helve Pertelson		
Agnes Piirits		
Leili Raamik		
Heldur Pertelson		
Tiit Unukainen		

91
89
88
88
87
87
84
83
83
83
82
82
82
80
75
75
70
65
65
65
60
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
TÖÖ- JA PUHKELAAGER
Nagu eelnevatel aastatel nii ka sellel
aastal ootab töö- ja puhkelaager noori,
kellel vanust vähemalt 13 aastat. Laager
on planeeritud kohe peale õppeaasta
lõppu. Noored, kes osalevad suvetööl,
ei saa kahjuks sellel aastal töölaagri
tegevustest osa võtta, kuna esmalt tuleb
õppetöö korralikult lõpule viia.
Töö- ja puhkelaagri avaldusi hakkame
vastu võtma alates 05. maist 2014.a.
Avaldus tuleb kindlasti allkirjastada
lapsevanemal, kuna on olnud juhuseid,
kus laps oli täitnud avalduse ilma, et
lapsevanem sellest teadlik oleks olnud.
Ilma lapsevanema allkirjata avaldusi
vastu ei võeta!
Avalduse blanketi saab Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonnast
või Tamsalu Vallavalitsuse kodulehelt
www.tamsalu.ee
Täidetud avalduse võib saata digiallkirjastatult sille.somermaa@tamsalu.ee
või tuua Tamsalu Vallavalitsuse
sotsiaalosakonda 23. maiks 2014.a
Sille Sõmermaa
lastekaitsespetsialist

TAMSALU AJALEHT
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TULE UUDISTAMA

Vastsündinud vallakodanik
KRISTOFER KUUSEMÄE

18.03.2014

JOHANNA SEPP		

17.04.2014

Raudtee 5, Tamsalus avatud
MARIKA ILUTUBA!

Pakun:
*klassikalist maniküüri, pediküüri;
*geelküüsi, geellakkimist, striplaci;
*silmade ja kulmude värvimist, korrigeerimist;
*depilatsiooni ja palju muud!

Õnnitleme vanemaid!

Pangabuss

TULE UUDISTAMA OMA SILMAGA!
Marika: 56 152 763

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

II kvartalis
7. ja 21. mail
11. ja 25. juunil

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

II kvartalis
16. mail
13. juunil

Autoremont
•

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)

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

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

Jumalateenistused Tamsalu Lunastaja kirikus
11.05 ja 29.05 kell 14.00
		
Leerikursus algab 11.05 jumalateenistusel
Matusetalituste sooviga pöörduda Elle Olti poole
(tel: 53413738)

OÜ MARTEX KOPAD
0B

 KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
 VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
 PLANEERIMISTÖÖD
 TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
 VEOTEENUSKALLURIGA
 TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
 OHTLIKEPUUDELANGETUS
 KORVTÕSTUKIRENT

ANNA TARASSOVA		
JAAN TAMM		
		
GERTRUD-LEONTINE
SCHULZ			
U

HU

17.03.1926-20.04.2014

Meie hulgast on lahkunud

Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee
tel:56488916
HU

06.01.1927-06.04.2014
21.01.1941-17.04.2014

U




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

tused on oodatud 22. maiks, 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. Järgmine leht ilmub juunikuu esimesel nädalal. Valla kodulehelt saab seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

