TAMSALU AJALEHT
NR 3							

MÄRTS 2013						

TASUTA

Tamsalu ajalehe 20. aastapäev
1993. aasta 2.veebruaril anti välja esimene
Tamsalu ajaleht. Esimese väljaande nimi
oli „TAMSALU ALEVI AJALEHT“ 1994.
aastal muudeti nimi „Tamsalu ajaleheht“.
Tamsalu ajalehe väljaandmise eesmärgiks oli
teabe edastamine elanikkonnale.
Tamsalus on ajalehti välja antud ka varem.
Nimelt, 1934. aastal hakkas Oskar Uudeküll
toimetama Tamsalus noorteajakirja
„Ühismõtted“. 2.veebruaril 1935. aastal
ilmus väljaande esimene number. Toimetaja
soov oli hakata mõttekaaslastega arendama
aktuaalseid tegevusi ja kajastama kodukandi uudiseid. Väljaanne äratas suurt huvi ka
väljaspool Tamsalu. Ajakiri ilmus kuni 1940.
aastani, mil idanaaber okupeeris Eesti.
Oma ajalehte on välja andnud ka siinse
piirkonna asutused ja ettevõtted. Näiteks
1980. Aastal alustas ilmumist Põdrangu sohvoosi infoleht, mida trükiti ja toimetati kuni
majandi lagunemiseni (1990 aastate alguseni). Leht kandis nime „Kanale Munast“
1986. aastal hakkas ilmuma Tamsalu EPT infoleht.
Oma ajaleht oli ka Tamsalu koolil ja Vajangu
koolil.
Tamsalu ajalehte on toimetanud:
Thea Püss toimetas ajalehte 1993. veebruar
kuni 1994.aasta novembrini.
Karin Poom toimetas ajalehte ajavahemi-

kul 1994. detsember kuni august 2000. (ajavahemikul oktoober- detsember 2000, tegeles
ajalehe väljaandmisega Tamsalu Linnavalitsus).
Hilje Pakkanen toimetas ajalehte ajavahemikul 2001. jaanuarist kuni 2008. detsembrini.
Ain Aasa toimetas ajalehte ajavahemikul
2009. jaanuar kuni 2012. detsember.
Anu Tammus toimetab ajalehte alates 2013.
jaanuarist.
Kahekümne aasta jooksul on Tamsalu ajalehes kajastanud tuhandeid erinevaid artikleid. Siinkohal toon välja mõned huvitavamad ning samas mõtlemapanevad artiklid.
Tamsalu ajalehe esimeses väljaandes on Thea
Püssi poolt kirjutatud artikkel, milles räägitakse pikemalt, milline elu 20 aastat tagasi
(1993. aastal) Tamsalus valitses. Artiklis on
välja toodud, et poevargused suurenevad iga
päev, rahapuudus on suur ning poest ei saa
isegi pool kilo vorsti osta. Toivo Hallik kirjutas artiklis “Omavalitsus täna”, et rahva hulgas valitseb sageli teadmatus ning kiputakse
kohalikke omavalitsusi võrdlema endiste
täitevkomiteedega.
Tamsalu ajalehe 4. väljaanne hakkas kajastama lehes ka AS Tambet ning RAS Tamsalu EPT suurimate üürivõlglaste nimekirju,
milles oli kirja pandud ka võlgnevuses olev
summa.

Tamsalu ajalehe 5. väljaandes oli “Perenaise
kööginurk”, milles kirjutati näpunäiteid ning
retsepte seenetoitudest.
Tamsalu ajalehe 6. väljaanne pööras tähelepanu tervisespordile ning sellekohane artikkel
“Tule käima” sai algatuseks traditsioonilisele
trimmisarjale. 1993. aasta detsembri numbris
on Rein Topsi artikkel “SPORT”, milles kirjutatakse valdade vahelisest suve- ja talimängudest (sama teema ka 2013. aasta Tamsalu
ajalehe märtsi väljaandes).
1994. aasta ajalehe väljaanne nr.6 annab
ülevaate Tamsalu alevi 1994/1995 aasta
eelarvest, milles on tulude ja kulude summa
sama, kokku 3 339 000 . Samas ajalehes on
Ülle Feršeli artikkel “Porkuni Pillarile!”. Artiklis kirjutatakse, et esimene Porkuni Pillar
on ainulaade kogu vabariigis ning esmakordne Tamsalu vallas. Ürituse eesmärgiks
oli folkloorihuvi äratamine ja säilitamine
laste hulgas ning PORKUNI nime toomine
Eesti kultuurikaardile.
1995. aasta Tamsalu ajalehe aprilli väljaandes
on lehekülje suurune artikkel “Assamalla
raamatukogus tuleb juubel”. Artikli autor on
Meeli Kuntur, kes on Assamalla raamatukogu juhatajana tegev olnud juba aastast
1961. Ariklis kajastatakse, kes on eelnevalt
raamatukogu juhatajana töötanud ning Assamalla raamatukogu 75. aastapäevast.
1996. aasta Tamsalu ajalehe juuni numbris
on artikkel “Tamsalusse uus politseiauto”.
Artiklis mainitakse ära, et juba pikemat aega

on Eesti Vabariigis suureks probleemiks
politsei kehv materiaalne varustus. Tamsalu
politseinikel tuli hulk aega läbi ajada viletsa
autoga ning viimasel ajal hoopis ilma autota.
Sellega seoses reageerisid Tamsalus tegutsevad firmajuhid, kes toetasid uue auto ostmist rahaliselt. Artiklis on välja toodud ka
ettevõtete ja nende juhtide nimekiri. Arikli
koostas Urmas Tamm, kes oli sellel hetkel
Tamsalu alevivanem.
Nende pikkade aastate jooksul on väga palju
muutunud. Üks ja ainus artiklite kirjutaja on
jäänud aga aastate jooksul endiselt samaks.
Sooviksingi tänada Rein Topsi, kes on
suure panuse andnud Tamsalu ajalehes
spordi kajastamisel. Tema ongi “Tamsalu
ajalehe raudnael, kes kunagi ei väsi”. Rein
on kirglik spordifänn. Ta jälgib aastaringselt
iga päev nii televiisori vahendusel (Maailmameistri- ning Olümpiamängud) kui ka Tamsalus kohapeal toimuvaid võistlusi. Igal nädalal
on tal käsikirjas koostatud kokkuvõtted sporditulemustest, mille ta toimetajale edastab.
Tamsalu ajalehe 20. aasta jooksul välja antud
ajalehed on olemas Tamsalu Raamatukogus.
Suured tänud ka Aadu Uudmäele ja Karin
Poomile, kes aitasid mul andmeid koguda
Tamsalu ajalehtede kohta.
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

Lusikapidu 24. märtsil Tamsalu Kultuurimajas
Tamsalu vallas sündis 2012. aastal 31 beebit.
Nendest üks paar kaksikuid.
24. märtsil Tamsalu Kultuurimajas toimunud
“Beebide lusikapidu 2013”, oli kohale tulnud 16
last koos emme ja issiga. Tamsalu vallavanem
Toomas Uudeberg ning Tamsalu lastekaitsespetsialist Sille Sõmermaa andsid üle emale roosi,
titale omanimelise hõbelusika ja isale vallavanema mehise käepigistuse.
Esinesid BEEBIKOOL ja Muusika-Mängu-Kool
“TÕRUKE”. Juhendajad Andra Hoolma ja Kaja
Raudla.

linnade küünlanäitusel foto. Rohkem fotosid
ürituse kohta leiab aadressil: http://www.facebook.com/pages/Tamsalu-Kultuurimaja.
Täname kõiki peresid, kes üritusest osa
võtsid , Beebikooli, kes esinesid väga lõbusate
tantsude ja lauludega, Tõrukese laululapsi ja
juhendajat ning ürituse korraldajaid.

Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja
Infot lisas Tiia Uudeberg
Tamsalu Kultuurimaja juhataja

Fotol: Beebikool esitamas tantsu. Foto Anu Tammus

Lusikapeo lõpetuseks sai iga pere teha Eesti

Fotol: Lastele nimelised hõbelusikad ning
roosid emale. Foto Anu Tammus

Fotol: Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg üle andmas hõbelusikat . Foto Tiia Uudeberg

Fotol: Muusika-Mängu-Kool “TÕRUKE” lapsed
esinemas. Foto Tiia Uudeberg
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Sündmuste kalender aprill 2013
KOOMIKSINÄITUS “FINEST” - 01. aprill 2013.a. - 30. aprill 2013.a. TAMSALU KULTUURIMAJAS
07.04 kell 13.00			
					
					
					
					
10.04 kell 18.00			
10.04 kell 20.00			
11.04 kell 10.00-17.00		
					
12.04.-13.04.2013			
12.04 kell 18.00 			
12.04 kell 15:00
		
13.04 kell 20.00 			
14.04 kell 18.00 			
15.04 kell 11.00-12.20		
					
					
16.04 kell 11.00-11.30
20.04					
21.04 kell 15.00			
27.04 kell 19.00			
					
					
28.04 kell 18.00 			

MAAKONNADLIK PIDUPÄEV „PÄRIMUSE PÄRIJAD“.
I Kontsert „MEELETU RÜÜTEL“ – Voldemar Kuslap, Henn Rebane, Urmas Lattikas.
II Kontsert kultuurimaja harrastusringidelt. Käsitöönäitus.
Oriflame toodete tutvustus. Külas Ida päästekeskus. Kohvik. Tantsuks „MAHE“.
Pääse 2€, samal päeval 3€. Tamsalu Kultuurimajas
LASTELE ANIMAFILM „Kapten Mõõkhammas“. Dubleeritud eesti keelde. Pääse 2€. Tamsalu Kultuurimajas
TÄISKASVANUTELE FILM „ Kohtumõistja“ Eestikeelsete subtiitritega. Pääse 2€. Tamsalu Kultuurimajas
SILMARÕÕM, silmade kontroll, silmarõhu mõõtmine, prillide müük, prillide pisiremont, optilised 				
päikese prillid. Info ja etteregistreerimine Tel. 322 8440, 322 8442, 322 8443. Tamsalu Kultuurimajas
TANTSULAAGER (Tamsalu, Võhma, Kadrina)
“Üksik saar” . KINO Porkuni rahvamajas
Käsitöö näitus/müük . Porkuni Rahvamajas
Klubiõhtu Porkuni Rahvamajas. Info telefonil: 56487360
“Coco Chanel ja Igor Stravinski”. KINO Porkuni Rahvamajas
Vana Baskini Teatri kogupere etendus „VAHVA RÄTSEP“. Mängivad: Maarius Pärn, Merilin Kirbits, 				
Kati Ong, Toomas Krall, Madis Milling, Enrique Fabregas, Ivo Eensalu. 1 tund ja 20 minutit. Vahvad 				
laulud ja tantsud. Pääse 3.50€. Tamsalu Kultuurimajas
ALTAI PALSAMI esitlus-müük. FIE Elviira Siil. Tamsalu Kultuurimajas
Tamsalu piirkonna laste ja noorte 24.TAMMETÕRU LAULUVÕISTLUS. Ansambliproovid. Tamsalu Kultuurimajas
24. TAMMETÕRU LAULUVÕISTLUS. Pääse 1.00€. Tamsalu Kultuurimajas
TANTSUPÄEVA KONTSERT. Esimeses osas kõik Tamsalu tantsurühmad.
Teises osas „Tantsu Lugu“. Külas tantsijad Võhmast ja Kadrinast, kaasa tantsivad „Vallatud kurvid“ ja 				
„Tuhkatrallad“ Tamsalust. SIMMAN. Tamsalu Kultuurimajas
“Üks mu sõber”. KINO Porkuni Rahvamajas

Igal pühapäeval			
Igal kolmapäeval kell 10:00

Line tantsu kursus Porkuni Rahvamajas, info telefonil– 56988925
Tamsalu lasteaias Krõll beebikool. Täpsem info:58143343

WOODCANDLE UÜ pääses Eesti suurimal ettevõtluskonkursil “Ajujaht” 25- e parima hulka
Woodlighti idee algatajaks on neli noort
ambitsioonikat ettevõtlikku inimest, kelle
eesmärk on tegeleda ettevõtlusega, selleks
täielikult pühendudes ning uskudes oma
toodetesse. Üks neljast ettevõte eestvedajatest
on Tamsalust pärit Riivo Kruuse.
Kõik sai alguse 2012.a suvel, kui läksime
sõpradega mere äärde ja tahtsime elavat tuld
meeleolu loomiseks. Leidsime küll lõkke
tegemiseks metsast puid, kuid need olid
piisavalt niisked, et mitte põlema minna.
Sellest tekkis mõte hakata tootma põletuspakke, mida oleks lihtne hankida, kaasa võtta
ja süüdata. Üsna varsti selgus, et meie toodete
järgi on nõudlus ning oma sihtgrupp, kes neid
tooteid tarbiks.

võtab aega ca 15 – 20 minutit, mille jooksul
süsi saavutab grillimistemperatuuri. Olenevalt
paku läbimõõdust kestab grillimisprotsess ca
40 – 70 minutit.

Ettevõtte Woodcandle UÜ toodete ning
edasimüüjate kohta leiab infot kodulehel: www.woodlight.eu ning Facebookis
kasutaja:Woodlight nime alt.

Kamina/tulepakk on tehtud lepast, väga
mugav toode, kaasas süütetablett kiireks
süütamiseks. Põlemisel väga efektne ja
dekoratiivne tuleleek. Saab kasutada nii kaminas ja muus tulekoldes kui ka õues. Paku diameeter 14 – 25cm, kõrgus 11-12 cm. Põlemisaeg vastavalt läbimõõdule 40-80 minutit.

Eva Laks
Woodcandle UÜ

Toodete hulka kuulub:
Teeküünal-Puidust valmistatud õueküünal.
Sobib kasutamiseks nii suvel rannas kui ka
talvel lumega. Põleb efektselt hämaras ja tuulise ilmaga. Ka on antud toode väga efektne
kustunult-hõõguvana. Küünalt on lihtne kasutada ja mugav transportida. Tuuleküünal
on valmistatud puidust (mänd, kuusk) ning
soodsates tingimustes põleb peaaegu täielikult. Tekitab toreda olemise ja annab mõnusat
valgust.
Grillpakk-Õõnes lepast pakk täidetud grillsöega. Süütamiseks kaasas süütetablett. Grillpakku saab kasutada nii sise kui ka välistingimustes. Grillpakul on väga lihtne grillida
näiteks vorste ja teisi toiduprodukte oma
koduaias, piknikul, matkal, metsas või kus
iganes soov grillida. Pakk on 11,5 cm kõrge,
läbimõõt 21 – 30 cm. Kuumenemisprotsess

Peame märkimisväärseks saavutuseks osalemist Eesti suurimal ettevõtluskonkursil
Ajujaht, kus pääsesime oma äriideega 200-st
ideest 25-e parema hulka. Võitja selgub 2.
mail otse-eetris ETV-s, hääle oma lemmikule
saavad anda ka televaatajad.

Fotol kamina/tulepakk

Ettevõtte missioon on anda väheväärtuslikule puidule, mis on mõeldud ära kütmiseks,
lisandväärtust. Samaaegselt pakkudes
keskkonnasõbralikust ja elavat tuld väärtustavale inimesele tooteid, mida on lihtne ja
mugav kasutada.
Meie visiooniks on jõuda jätkusuutliku ning
eksportiva suurettevõtteni, kes lähtub kliendi
vajadustest.

Fotol teeküünal
Fotol grillpakk
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Naistepäeva ZUMBA
8. märtsil toimus Tamsalu Spordikompleksi
aeroobikasaalis tasuta Zumba treening.
Kohale oli tulnud umbes 50 huvilist. Naistepäeva
puhul oli aeroobikasaal kaunistatud õhupallidega ning kõidele osalejatele pakuti pokaal
vahuveini. Tasuta Zumbatreening toimus
Silvia Chiselita juhendamisel(edaspidi Silvia). Naistepäeval korraldatud üritus annab
hea ülevaate sellest, mis Zumba endast
kujutab ning, millise füüsilise koormuse ja
lihasdoonuse on võimalik selle treeningu käigus saavutada. Tasuta Zumbatreening andis
väga hea tulemuse ning pärast seda on Tamsalus Zumbatajaid märksa rohkem.
Silvia on 26 aastane ning pärit Rumeeniast.
2012. aasta juulis lõpetas ta Zumba kursused
Rumeenias ning seejärel alustas treeninutega Eestis. Silvia sõnul on Eestis tore. Ta on
leidnud endale väga palju uusi sõpru. Suurim
erinevus Eesti ja Rumeenia vahel on see, et
Rumeenias algavad kevadilmad juba väga
varakult ning kogu kliima on palju soojem,
kui siin Eestis. Sellega tuleb veel harjuda.
Silvia rääkis ka vestluses natukene oma
kodumaast, nimelt on Rumeenia rahvas väga
rõõmsameelne ning külalislahke (seda
energilist rõõmsameelsust väljendub ka Silvia olemus- toimetus). Rumeenias on rikkalik
maastik, milles on nii mägesid, sillerdavaid
järvesid kui ka imekaunist metsamaastiku.
Silvia soovitas reisile minnes ka Rumeeniast
läbi minna, et tutvuda kõige sellega, mida ta
kirjeldanud oli.
Hetkel toimuvad Silvia Zumbatreeningud
Rakveres, Tamsalus ning Väike-Maarjas. Silvia sõnul on esimesed treeningud üsna rasked,
kuna kiire muusika tempos uute rütmiharjutuste õppimine võtab aega mõned treeningud.
Samas lihaskoormus kasvab iga korraga. Lihaste harjumine Zumba koormusega võtab
aega 3-6 treeningut ning edaspidi on märksa

Fotol: Zumba
treener Silvia
Chiselita
(paremal).
24.03.13. Foto
Anu Tammus

lihtsam. Zumba sobib igas vanuses inimesele,
oluline on vaid soov ja tahtejõud. Kuigi Zumba harjutused on jõulised, aga samas naiselikud, siis tihtipeale arvavad mehed, et sellisest
teeningust ei ole sobilik neil kaasa teha. Ma ei
ütleks, et Zumba on naiste pärusmaa, pigem
on selle trendi taga väärad eelarvamused ja
kinnistunud sportlikud soorollid, mille kohaselt ei sobi mehel aeroobikasaalis liikumisest rõõmu tunda, sest tõeline mees käib hoopis
jõusaalis kangide ja hantlite keskel muskleid
treenimas. Tegelikkus näitab, aga vastupidist.
Eesti kuulsaim Zumba treener on Marek Tihhonov.
Silvia sõnul on ei ole ZUMBA mitte treening vaid hoogne ja rütmikas tants, mis
koosneb erinevatest Ladina-Ameerika
tantsustiilidest nagu merengue, samba,
cumbia. Zumba tundub nagu lõbus pidu koos
sõbrannadega ning uute tuttavatega. Zumba
treening annab väga hea füüsilise koormuse
kõikidele lihasgruppidele. Zumbatades pead
tundma ennast energiliselt, vabastama enda
sisemuses oleva peolooma, et kaasa teha
kõikides treeningus olevates elementides. Iga
muusikaloo jaoks on oma kindel, ent samas
lihtne liikumine, mis võimaldab Zumbast osa
saada ja seda nautida ka inimesel, kes ei ole
varem eriti tantsimise ja rühmatreeningutega
kokku puutunud ning kelle jaoks pikad kombinatsioonid raskusi valmistavad. Seega, tundub idülliline, et kalorid kaovad, meeleolu
on laes, treener on suurepärane ning muusika
kaasakutsuv, aga täpselt nii see ongi! Zumba
toimub igal reedel ja pühapäeval, kell 17:3018:30 Tamsalu Spordikompleksi aeroobikasaalis. Iga osalemiskord maksab 4 eurot/
õpilastel 2 eurot. Zumbatajad saavad endale
kaardi, millele kogutakse igal treeningul kleebiseid. Iga viies treening on TASUTA!
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja
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Fotol: Zumba treening 24.03.13 Tamsalu Spordikompleksis. Foto Anu Tammus

Lauluklassi kevade ootuse kontsert 15. märtsil Tamsalu Kultuurimajas
15. märtsil toimund kevade ootuse kontsert andis ülevaate lauluklassi nooremate lauljate talve
jooksul õpitud lauludest. Kuigi sellel hetkel oli
väljas veel pakaselised talveilmad, andsid kevade
ootuse kontserdil kõlanud laulud märku, et kevad
poeb juba südamesse.
Kevadeootuse kontserdil esinesid lauludega:
Leandre Langinen “Lohe lennutamise laul”
Kerstin Nurmsalu “Kuidas keegi”
Eliise-Marie Soll “Laul hüppenöörist”
Frode Hallik “Kui mõni tüdruk”
Karis Kasekamp “Kellalapsed”
Kristin Saukas “ Sina ja mina”
Rhonda Rannamets “Vana jõgi”
Juhan Uudeküll “Ilmatu Rock”
Laura Mätlik “Pardike ja mooniõis”
Roosi Hallik “Ma otsin sind”
Anella Veebel “Ice Cold Story”
Marta Kolde “Võta aega”. Lauljaid saatis klaveril
Tiina Sakk.

Kontserdi lõpetuseks esitas lauluõpetaja Kadri
Kask varem ingliskeelse loona tuntust kogunud
“Raindrops keep falling on my head” eestikeelse
versiooni “Vihmapiisk”.
Foto
T.Uudeberg

Kevade ootuse kontserdi saal oli külastajatest
tulvil ning tugevalt kõlanud aplaus laulude
lõppedes andis märku, et kõik kohalolijad jäid
kontserdiga väga rahule.
Tänutäheks meeldiva kontserdi eest andis
Tamsalu Kultuurimaja juhataja Tiia Uudeberg
kõikidele esinejatele ja õpetajatele üle maiustustekorvi.

Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja
Lisainfo ja fotod Tiia Uudeberg
Tamsalu Kultuurimja juhataja

Fotodel on lauluklassi kevade ootuse kontserdil esinejad

Foto T. Uudeberg

Foto T.Uudeberg

Foto T.Uudeberg
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Lammutustöödest ning talgupäevast
Sääse alevikus
25.veebruari hommikul alustatud
Sääse alevikus aastaid tühjana seisva
ning varisemisohus 6 maja ning endise
poe-ja sööklahoone lammutustööd on
lõppenud. Likvideerimiseks on sõlmitud leping OÜ Silramiga. Lammutustööde planeeritud tähtajaks oli 28.
märts kuid töödega jõuti varem valmis.
Ettevõtte Silrami tööülesandeks oli
hoone lammutamine. Tulevikus on
vallavalitsusel plaanis katta plats mullakihi ning muruga.
Sääse endise kaupluse- ja sööklahoone
lammutusjäägid ladustati objektile.
Hetkel suuremaid muudatusi selle
objekti jäätmetega ei toimu. Mõned
aastad tagasi oli ühel ettevõtel projekt
koostatud, et selle hoone asemele rajada uus ning kaasaegne hooldekodu.
Kahjuks majanduslikud olukorrad
muutusid ning projektist kaugemale ei
jõutudki.

Mai esimesel nädalal on plaanis
korraldada heakorratööd Sääse 6.
maja platsi korrastamiseks. Vaja on
välja sorteerida puidust osad. Tamsalu
vallavanema Toomas Uudebergi sõnul
võib puidujäätmed ka juba hetkel välja
korjata ja omatarbeks kasutada. Kindlasti järgida ohutusnõudeid!
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Soovitused Elioni poolt,
mida silmas pidada kaevetööde tegemisel
Saabumas on kevad ja kinnistu omanikel ning
majavaldajatel tekib taas võimalus alustada
töödega oma aias või maavaldustes. Tehakse
ehitustöid, kaevatakse kraave, paigaldatakse
aiaposte, juuritakse puid või põõsaid jne.
Selliste kaevetööde käigus on aegajalt
vigastatud sidekaableid, mistõttu on tummaks
jäänud telefonid või on kadunud telepilt.
Antud olukord põhjustab palju pahameelt nii
kaevetööde tegijale kui ka tema naabritele.
Naabrid pahandavad erinevate teenuste
puudumise pärast ja kaabli lõhkuja peab hüvitama kaabli taastamiskulud ning kahjunõuded.

Talgupäeval on oodatud kõik Sääsel
elavaid ning muidu abivalmis inimesi
koristama Sääse 6. maja platsi, et
tekiks tasasem pind, mis oleks ka lastele turvalisem. Täpsem info talgupäeva korraldamisest on kirjas järgmises
Tamsalu ajalehes.
Selliste olukordade vältimiseks kirjutan
siinkohal lahti, mida peaks silmas pidama
enne kaevetöödega alustamist.

Anu Tammus
Võtke ühendust Elioni spetsialistiga ja
Tamsalu ajalehe toimetaja uurige välja, kus kaablid paiknevad
Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele
aastakümneid tagasi ja nende kohta puudub
kohalikul omavalitsusel ja maaomanikel
täpne informatsioon. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja seonduvad
dokumendid kaotsi läinud või jäänud vormistamata.
Kaablite vigastuste vältimiseks soovitan
uurida enne töödega alustamist, kas ja
kus paiknevad kinnistul Elioni maa-alused
kaablid. Kui selgub, et kinnistul leidub
sidekaableid ning maaomanik soovib nende
asukohta teada saada, siis tuleb kohale kutsuda Elioni järelevalve spetsialist. Esmakordne
kaablite asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta.

tingimustega ka Elioni kodulehel www.elion.
ee, alajaotuses „Ärikliendid“ - - „Arendajale“
-- „Liinirajatiste järelevalve“ (http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).
Seaduslik taust
Liinirajatise kaitsevöönd ulatub maismaal 2
meetrit mõlemale poole kaablit ning liinirajatise kaitsevööndi ulatuses on mitmed tegevused, s.h. mullatööd sügavamal kui 30 cm,
seadusega keelatud või lubatud ainult liinirajatise omaniku loal. Seega tuleb liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda
järelevalve spetsialistilt tegutsemisluba. Seda
ka juhul, kui liinirajatis asub kodutalu õuealal,
sissesõiduteel või läbib erametsi, põlde ja
heinamaid (vt. Elektroonilise side seaduse
11.ptk „Liinirajatis“).
Sidekaabli vigastuse korral teavita Elioni
Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu,
varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral palun helistada Elioni klienditeeninduse lühinumbril 165.
Liinirajatiste paiknemise kohta saab oma
küsimused edastada Elioni järelevalve spetsialistile e-postiga või telefonitsi. Kontakt:
Helmut Kurvits (tel: 51 34 387; e-post:
helmut.kurvits@elion.ee

Ingrid Piirsalu
Meediasuhete juht
Elion Ettevõtted AS

Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal on võimalik tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis tegutsemise ja lubade taotlemise

Elektrilevi ehitab miljoni euroga
Tamsallu uue alajaama
Fotol: Sääse 6. maja endine asukoht (keskel). Fotol paremal on Sääse 8. maja
ning vasakul (valge maja) on Sääse 5 tühi hoone. Foto 25.03.13 Anu Tammus

Elektrilevi korraldas Tamsalu piirkonna-alajaama ehitamiseks hanke, mille võitis Merko
Infra AS. 1,03-miljoniline investeering tagab
kindlama elektrivarustuse ligi 13 000 LääneVirumaa elektritarbijale.
Uus alajaam varustab omakorda 111 väiksemat alajaama Lääne-Virumaal. Kõige rohkem mõjutab ehitatav alajaam majapidamisi
ja ettevõtteid Tamsalu, Tapa ja Väike-Maarja
vallas.
„Piirkonnalajaamad ise põhjustavad harva
elektrikatkestusi, kuid kui see juhtub, on
katkestuste ulatus suur. Seega on sõlmalajaamade uuendamine vajalik stabiilse töökindluse tagamiseks,” ütles Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Jaanus Tiisvend.
„Elektrivõrku võib võrrelda näiteks majaga,
kus lisaks vettpidavale katusele on oluline
tugev vundament, et maja koos püsiks. Uuest
Tamsalu alajaamast saab oluline tugitala
Lääne-Virumaa elektrivõrgu vundamendis,”
lisas Tiisvend.

Fotol: Sääse endise kaupluse- ja sööklahoone lammutustööd 16.03.13.
Foto Anu Tammus

Ehitustööde käigus valmib senise alajaama
asemele kaasaegne alajaamahoone, kuhu

paigaldatakse uued 10 kV ja 35 kV jaotlad,
reservseadmed ning elektriohutuseks vajalikud maaühendusvoolusid kompenseerivad
seadmed. Alajaama elektrivõrguga ühendavad vananenud õhuliinid asendatakse
uute maakaablitega, mis parandab ka alajaama välisilmet. Uued alajaamaseadmed on
kaugjuhitavad ja annavad elektrikatkestuste
korral võimaluse rikke asukoha kiiremaks ja
täpsemaks määramiseks.
Alajaama ehituse algus on plaanitud aprilli
lõppu ning ehituse lõpptähtaeg detsembrikuusse.
Kokku investeerib Elektrilevi käesoleval aastal Lääne-Virumaa elektrivõrgu töökindluse
parandamiseks ligi 4,1 miljonit eurot, mille
eest uuendatakse kokku 84 alajaama seadmeid
ja vahetatakse välja 189 kilomeetrit elektriliine Tamsalu, Vihula, Kadrina, Haljala, Tapa
ja Rakvere vallas ning Rakvere linnas.

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
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LEMMIKLOOMADE PIDAMISEST
Pöördun kõigi inimeste poole tõsise
palvega. Mõelge enne mitu korda järele,
kui võtate endale armsa kassipoja või
kutsika.

Inimesed, kellel on maal suvekodud ning
kui teate, et teil ei ole võimalik seda looma oma linnakodus kusagile panna siis
ärge võtke seda looma. Loom kasvab
suuremaks ja suvi saab läbi ning pahatihti
jäetakse need õnnetud loomakesed lihtsalt
maha.
Loom on elusolend ja samasugune pereliige nagu laps, ema, isa, vanaema jne. Ei
hülgaks ju keegi oma last, kui ta suureks
kasvab! Miks siis hüljata kaitsetut looma,
kes on teisse kiindunud ja soovib ainult
teie veidikest tähelepanu, hoolt ja armastust.
Arvan, et järgnevad read oleks vaja hoolega läbi lugeda ning ligi pooled nendest palvetest on lisaks koertele ka kasside peas, rääkimata muudest loomadest.
Ärgem olgem nii julmad ja südametud.
Miks võtta loom, et ta pärast jääks koduta
ning näljasena hulkuvaks loomakeseks.

Loomad usaldavad Meid, ärgem siis kuritarvitagem nende usaldust. Hooligem
loomadest nagu hoolime iseendast ja oma
lähedastest. Hooligem loomadest nii,

nagu nemad hoolivad meist.
Peatselt hakkab kehtima uus Lemmikloomade pidamise eeskiri, millele on
lisatud juurde punkte ning mida soovitan
kindlasti läbi lugeda ning endale need
selgeks teha. Kõige uuema punktina on
eeskirjale lisatud koduta loomade toitmine
ja eelkõige kortermajade juures. Samuti
kohustub uus eeskiri koheselt teavitama
vallavalitsust koduta hulkuva looma leidmisel või märkamisel. Kui hakkate toitma
hulkuvat looma, hakkab loom teie peale
lootma ka edaspidi. Sellisel juhul on uue
lemmiklooma pidamise eeskirja kohaselt
edaspidi automaatselt looma omanik isik,
kes on looma toitma hakanud.

hoonetega vähimal määralgi seotud. Sellisel juhul on korteriomanike kohustus
keelata selline tegevus nendele kuuluval territooriumil, või vastasel juhul võib
majaelanikke
oodata väärteomenetlus,
millega kaasnevad sanktsioonid.
Nagu me kõik
teame paljunevad kassid
väga kiiresti
ning poegivad
vähemalt 2-3
korda aastas. Sellises olukorras, kus
on koos suur hulk erinevat sugu kasse,
tekivadki suured kassikolooniad, kes hakkavad juba majaelanike rahu häirima.

Kallid inimesed, mõelge enne kui hakkate hulkuvaid loomi toitma, olete koheselt selle looma omanik ning vastutate
tema eest täiel määral. Antud artikkel on
mõeldud kõigile, kes plaanivad endale
võtta lemmiklooma. Loom ei ole mänguasi vaid elus hing – ärge unustage seda.
Uus kasside, koerte ja muude lemmikloomade eeskiri on peatselt kättesaadav
valla kodulehel.
Hulkuvatest loomadest teavitage
koheselt Tamsalu vallaasutust Tamsalu
Kommunaali telefonil 32 30 489.

Egle Ott
Tamsalu valla järelevalveinspektor

Nii mõneski kohas on probleeme suure
kassihulgaga, kes on hõivanud ühismajade kõrvalhooneid. Toitmas käib neid
hoopis keegi kolmas isik, kes ei ole tegelikult ei nende loomade ega ka nende

Aita varjupaigas elavatel loomadel hea ja
hooliv kodu leida
Lemmikloomade 10 palvet
1. Minu elu kestab umbes 10-15 aastat. Iga
eemalolek Sinust on mulle kannatuseks!
Arvesta sellega, enne kui Sa mu endale võtad.
2. Anna mulle aega mõista, mida Sa minult
nõuad!
3. Usalda mind - ma elan sellest!
4. Ära ole minu peale kunagi kaua pahane
ega pane mind karistuseks kinni! Sinul on
vaheldusrikas päevakava - minul oled ainult
Sina!
5. Räägi minuga. Ma ei mõista kõiki sõnu,
aga seda paremini mõistan ma Sinu häält,
millega sa minu poole pöördud.
6. Tea, et ma ei unusta iial, kuidas mind on
koheldud!
7. Enne kui mind lööd, mõtle selle peale, et
võiksin Su käe mõne hammustusega purustada, kuid seda siiski ei tee! (koerad)
8. Enne kui Sa mind töö tegemisel kritiseerid
või karistad, mõtle järele - võibolla teeb mulle
häda sobimatu toit, valud või juba kulunud
süda.
9. Hoolitse minu eest, kui ma vananen - ka
Sina jääd kord vanaks!
10. Käi ka raskel ajal minu kõrval. Kõik on
minu jaoks kergem, kui Sina minuga oled ka mu viimne teekond!

10 lemmiklooma palvet on pärit juulikuu Eesti Jahimehest, artiklist “ Sobiva jahikoera kutsika soetamine”, autor Hans von
Stackelberg

Eestis on liiga palju koeri ja kasse.
Nii palju, et neile kõigile ei jätku
enam armastavaid ja hoolivaid
kodusid. Varjupaigad on selle tunnistajateks. Uue lemmiku valimine
võib olla väga suurt elevust tekitav,
kuid samal ajal on see tähtis otsus,
mis mõjutab nii teid, teie peret kui
ka välja valitud looma.
Alati ei pea uue lemmiklooma
soetamiseks suuri kulutusi tegema.
Valikuvõimalusi on mitu: osta kallis ning kulukas tõukoer- või kass,
saada naabritelt uue pesakonna
kutsikas või kiisupoeg ning kõige
suurema abikäe võite ulatada varjupaigas elavale kassile või koerale.
Kui olete otsustanud võtta varjupaigast perre uue liikme, siis on soovitav kõigepealt kõigi oma pereliikmetega maha istuda ja arutada,
milline võiks teie tulevane lemmikloom olla. Külastage varjupaika
ning vaadake seal ringi. Esimesel
korral ei pruugi te kohe sobivat
lemmikut leida, kuid ärge laske end
sellest heidutada! Iga päev lisandub
uue kodu ootajate hulka mitmeid
loomi.
Lemmiklooma valikul uurige välja
ja arvutage kokku loomale tehtavad kulutused (loovutustasu, pesa
või kuut, kaela- ja jalutusrihmad,
mänguasjad, iga-aastane kordusvaktsineerimine, toit, parasiiditõr-

jed, lemmiklooma kindlustus jne) ja
arutage läbi, kas teil on majanduslikult
võimalik lisapereliiget lubada.
Abivajavate loomade aitamiseks on
ka mitmeid teisi võimalusi. Loomade
varjupaigad otsivad inimesi, kes
sooviksid
hakata
varjupaiga
loomadele hoiukoduks. Hoiukoduks
(või kasupereks või asenduskoduks)
olemine tähendab looma eest hoolitsemist üldjuhul seni, kuni loom leiab
endale päriskodu ehk omaniku.
Hoiukodude koordinaatoriga saab ühendust telefonil 5015519 või e-mailil:
pesaleidja@varjupaik.ee

Siim on väga sõbralik ja vahva isane
kastreeritud kass,peagi saab 2 aastaseks.
Samas on väga uudishimulik ja ülimalt
tähelepanelik, huviga jälgib aknast lindude asjatoimetusi. Siimul on väga sile ja
siidpehme karvkate, saba on väga uhke ja
kohev. 08.03.13 ära antud Jõgeva linnast.

Varjupaigad üle Eesti ootavad aastaringselt ka vabatahtlike abi. Täpsem info
ja ülevaade, millist abi ning tööülesandeid vabatahtlikud täidavad on olemas
aadressil: www.varjupaik.ee
Tamsalule kõige lähemal asub Virumaa
kodutute loomade varjupaik, mille kontaktandmed on järgmised: telefon 5309
0510, e-mail: virumaa@varjupaik.
ee Väga hea ülevaade sealsetest
koertest ja kassidest annab koduleht:
virumaa.varjupaik.ee, milles on välja
toodud ka kõikide loomade fotod ning
iseloomustav info iga looma kohta
13.12.12 Tamsalu vallast leitud isane, sõbraeraldi.
lik, umbes 5 aastane laika laadne koer, mikrokiipi ei ole.
Tegin ka väikese valiku näitamisek(ühe
Anu Tammus
kassi ja ühe koera), kes hetkel uut
Tamsalu ajalehe toimetaja
omanikku Virumaa kodutute varjupaiLisainfo Varjupaikade MTÜ
gas ootavad.
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Volikogu
Volikogu istung 20.03.2013
1.
Kinnitati vallavalitsuse teenistujate
ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
palgajuhend. Kuna otstarbekas ei ole pidada
paralleelselt kahte palgajuhendit, kinnitati
ühtne palgajuhend nii vallavalitsuse ametnikele, töötajatele kui ka hallatavate asutuste
töötajatele .
2. Kinnitati Tamsalu Vallavalitsuse hallatavate
asutuste koosseisud alates 01.04.2013.a.
3. Kinnitati isikliku kasutusõiguse seadmine
Tamsalu vallas Tamsalu linnas Kesk tn 2
kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks. Kesk tn
2 katastriüksus on Tamsalu valla omandis.
Elektrilevi OÜ taotles Tamsalu Vallavalitsusele esitatud avalduses isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimist seoses maakaabelliini
ja liitumiskilbi rajamisega.
Volikogu tegi ülesandeks Tamsalu Vallavalitsusele pöördumise esitamiseks Elektrilevi OÜ juhtkonnale eesmärgiga, et Elektrilevi OÜ investeeriks tarbijate elektrivarustuse
kvaliteedi tõstmisesse (õhuliinide vahetus)
Tamsalu vallas.
4. Kooskõlastati Tamsalu valla territooriumil
asuvate riiklikus teeregistris registreeritud
ja teeregistris puuduvate metsatee osa sisaldavate tervikteede teeosade nimekiri.
Riigimetsa Majandamise Keskus on alustanud
tema valduses olevatel katastriüksustel asuvate metsateede kandmist riiklikusse
teeregistrisse. Riiklikus teeregistris
registreeritakse riigimaanteed, kohalikud
teed ja metsateed. Kuna kohalikud, era- ja
metsateed moodustavad ühtse teedevõrgustiku, olles sisuliselt vastavalt maaomandile
tervikteede erinevad lõigud, on otstarbekas,
et terviktee kõikidel lõikudel oleks üks number ja nimetus. Et metsatee lõikude osas oleks
RMK-l võimalik metsateede andmeid hallata,
esitasid RMK Lääne-Virumaa metskond ja
Maanteeamet Tamsalu Vallavalitsusele nende
Tamsalu valla teede ettevalmistatud teeregistri
andmed, mis on teeregistrisse kantud kui ka

Vallavalitsus
05.03.2013
1. Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu ja
lasteaiakoha arvestuslik maksumus Tamsalu
valla haridusasutustes 2013.eelarveaastal.
2. Kehtestati kohamaks Sääse Hooldekodus
2013.aastal.
3. Kinnitati Tamsalu valla 2013 aasta hankeplaan.
4. Kinnitati Tamsalu Lasteaed Krõll
hoolekogu koosseisu muutmine.
5. Otsustati sõlmida toitlustusruumide üürileping Tamsalu Spordikompleksis toitlustusteenuse osutaja Joosand OÜ-ga.
6. Arutati Võhmuta lubjakivikarjääri korrastamisprojekti kooskõlastamist ja otsustati OÜle Eesti Geoloogiakeskus kooskõlastust mitte
anda, sest on jäetud arvestamata Tamsalu Vallavolikogu arvamuse ja soovitustega.
7. Nõustuti vastavalt katastriüksuse plaanile
maa ostueesõigusega erastamisega hoonete
omanikule Võhmuta külas.
8. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava
maade piirid, pindalad, kõlvikuline struktuur
ja maksustamishind ja määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
9. Nõustuti katastriüksuse jagamisega ja koha-aadresside määramisega.
10. Otsustati võtta arvele peremehetute
ehitistena Koplitaguse külas endise Hindreki
29 talu hooned: elamu, käimla ja kuur.
11. Tunnistati Porkuni Paemuuseumi ekspositsiooni teostamiseks esitatud pakkumistest parimaks OÜ Folialis pakkumine.
12. Nõustuti kaeveloa väljastamisega OÜ-le
T.A.K. Ehitus vee- ja kanalisatsioonitorustike
paigaldamiseks Vajangu külas ajavahemikuks
18. märts 2013.a kuni 31. august 2013.a.
13. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus veebruari kuus kogusummas 19
739,16 eurot.
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need teed, mis ei ole siiani teeregistrisse kantud, aga omavad metsatee lõiku või on täies
ulatuses metsatee.
Volikogu tegi Tamsalu Vallavalitsusele
ülesandeks selgitada välja milliste RMK-le
kuuluvate teede munitsipaliseerimine oleks
vallale vajalik.
5. Tunnistati Sääse alevikus, Sääse tänaval
asuvas garaažikompleksis peremehetuteks
ehitisteks garaažiboksid nr 2; nr 4; nr 6; nr 7;
nr 10; nr 11; nr 13; nr 16; nr 17; nr 18; nr 19;
nr 20; nr 21; nr 23; nr 31; nr 32; nr 34; nr 36;
nr 38; nr 40; nr 41; nr 43; nr 45; nr 46; nr 48;
nr 49; nr 51; nr 52; nr 55; nr 56: nr 59; nr 60;
nr 61; nr 63; nr 65; nr 66; nr 67; nr 68; nr 70;
nr 75; nr 76; nr 77; nr 78; nr 79; nr 81; nr 82;
nr 84; nr 85; nr 87; nr 89; nr 91; nr 92; nr 93;
nr 94; nr 102; nr 105; nr 106; nr 109; nr 111; nr
112; nr 113; nr 114; nr 115; nr 117; nr 123; nr
124; nr 126; nr 127; nr 128; nr 130. Põllumajandusreformi käigus erastati Sääse alevikus
Põdrangu sovhoosi poolt püstitatud garaažid
(130 garaažiboksi) soovijatele. Garaažiühistut
ei moodustatud ja kinnistud on seni moodustamata. Maakasutuse seadustamiseks on vajalik
leida igale garaažiboksile omanik. Maa erastamine garaazide juurde toimub katastriüksuste kaupa, mida moodustatakse 6. Kahel
katastriüksusel on 12, ühel katastriüksusel 10
ja kolmel katastriüksusel 32 garaazi.
6. Kinnitati Tamsalu valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Eeskiri
sätestab veevarustuse ja reovee ning sademeja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimise teenuste osutamise nõuded ja
tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise korra Tamsalu vallas. Eeskiri on
kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga seotud juriidilistele ja
füüsilistele isikutele Tamsalu vallas.
7. Kinnitati Tamsalu valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. Eeskiri
sätestab liitumise tingimused ja nõuded ning
määrab liitumise korra. Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava
maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva
maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda
soovivatele, liitunud ja seda kasutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tamsalu
vallas.
8. Kinnitati Tamsalu valla heakorraeeskiri.
Heakorraeeskiri
sätestab heakorranõuded
Tamsalu vallas ning valla tiheasustusega
aladel puude raiumise korra. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Tamsalu valla
territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara
omanikele. Eeskirja kohaldatakse koosmõjus
Tamsalu valla jäätmehoolduseeskirja, Tamsalu valla avaliku korra eeskirja, Tamsalu valla
teehoiu eeskirja, Tamsalu valla kaevetööde
eeskirja ning Tamsalu valla koerte, kasside
ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjaga.
9. Kinnitati Tamsalu valla kalmistute kasutamise eeskiri. Eeskiri reguleerib Tamsalu valla
haldusterritooriumil asuvate valla omandis
olevate kalmistute haldamist ja kasutamist.
Riikliku kaitse alla võetud ja kultuurimälestiseks tunnistatud kalmistute suhtes kohaldatakse kalmistueeskirja niivõrd, kuivõrd see
ei ole vastolus mälestise kaitseks seaduse või
muu õigusaktiga kehtestatud nõuetega. Eeskiri
on kohustuslik kõigile kalmistu kasutajatele ja
kalmistu territooriumil viibijatele.
10. Kinnitati koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri Tamsalu valla haldusterritooriumil. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile vallas elavatele, tegutsevatele
ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb
loomapidamisega rendi või muu selletaolise
suhte alusel kokkuleppel omanikuga. Eesmärgiks on korrastada lemmikloomapidamine,
tagada loomadele normaalsed pidamistingimused ning sundida vastutustundetuid lemmikloomaomanikke lugu pidama üldtunnustatud reeglitest.
11. Kinnitati Tamsalu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Eeskiri reguleerib
õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamise, rajamise ja reovee

kohtkäitluse ning reovee ja fekaalide äraveoga
Tamsalu valla haldusterritooriumil.
12. Seoses viimastel aastatel Vajangu
Põhikoolis õpilaste arvu vähenemisega lõpetatakse alates 01.09.2013.a. vallaasutuse Vajangu Põhikool tegevus ja liidetakse
põhikooli klassid (1-9) Tamsalu Gümnaasiumiga, lasteaiarühm (asukohaga Vajangu,
Kooli 7) liidetakse Tamsalu Sääse Lasteaiaga.
Vajangu Põhikooli ruumides jätkub õppetöö I
ja II kooliastme kahes liitklassis (1-4 klass) ja
lasteaiarühmas.
13.Info
Kuulati T.Uudebergi infot järgmisel teemal:
*toimub Sääse 6. maja ja Sääse aleviku endise kaubanduskeskuse lammutamine ja ehitusjäätmete utiliseerimine.
Seoses sellega, et seniajani on lahendamata
piirkonna elanike elukeskkonna kvaliteeti
halvendav ebaseaduslik jäätmete ladustamine
kinnistul Tööstuse 11, 11a Tamsalus ning
suure hulga lagunenud hoonete probleem,
teeb volikogu vallavalitsusele ülesandeks
kaardistada Tamsalus ja külades asuvad ohtlikud ja asulate ilmet risustavad hooned/rajatised ning võtta tarvitusele meetmed varemete
lammutamiseks ja prügimägede likvideerimiseks. Valla omandis olevate hoonete korral
leida lahendus olukorra lahendamiseks.
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel
teemadel:
*Kalakasvatuse rajamine Tamsallu käesoleval hetkel kalakasvatuse rajamisega
ei ole alustatud
*Kuritegevuse arvuline ülevaade 2011 ja 2012
a. kohta
* Regionaalminister on esitanud omavalitsusreformi elluviimise kava, millega on paika
seatud tähtajad omavalitsuste ühinemiseks
tõmbekeskuste ümber.
* 1 aprill on valla 2012 a. parima noorsportlase kandidaadi esitamise tähtaeg.

14. Otsustati lõpetada koduteenuse osutamine kolmele teenuse saajale seoses vajaduse äralangemisega.
15. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste
maksmiseks eraldatud vahenditest kuuele
vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti
rahuldamata kaks avaldust.
16. Anti lastekaitsespetsialistile volitus
eestkosteasutuse esindamiseks riiklikul
hoolekandel olevate Tamsalu valla laste
esindajana.
17. Otsustati osaleda Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli poolt läbiviidavas
projektis „Praktiliste oskustega tööturule“
koostööpartnerina.
18. Arutati volikogu märtsikuu istungile pakutavat päevakorda.

3. Nõustuti kaeveloa väljastamisega AS-ile
Terrat kanalisatsiooni survetorustiku paigaldamiseks Vajangu külas Rammo tee 5 ja Puhasti maaüksuse vahelisel lõigul ajavahemikuks 19. märts 2013.a kuni 18. aprill 2013.a.
4. Kinnitati hanke “Porkuni linnuse väravatorni sadevete eemale juhtimine” lähteülesanne.
5. Otsustati seada tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks kahele kinnistule asukohaga
Kadapiku ja Piisupi külas.
6. Kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni korralduse eelnõu MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmeloa muutmiseks.
7. Kinnitati lihthanke „Tamsalu linna Kooli
tänava rekonstrueerimine“ hankedokumendid.
8. Kinnitati hanke „Sääse lasteaia katuse
rekonstrueerimise omanikujärelevalve“ hankedokumendid.

9. Kehtestati Porkuni Paemuuseumi teenuste
hinnad alates 01.05.2013.a.
10. Seoses Tamsalu valla 2013.aasta eelarves
vaba aja- ja spordiürituste toetusteks vahendite puudumisega anti välja korraldus taotluste rahuldamata jätmise kohta.
11. Kinnitati koduteenuse saajate nimekiri
ja koduteenuse mahtude muutmine alates
01.04.2013.a.
12. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste
maksmiseks eraldatud vahenditest neljale
vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti
rahuldamata kolm avaldust.

19.03.2013
1. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega
järgmiselt:
• elamu püstitamisel Uudeküla külas;
• sigalakompleksi lauda nr 3 rekonstrueerimisel Vajangu külas;
• reoveekogumisala veemajandusprojekti
käigus rajatud torustikele veepumbamajadele,
kanalisatsioonipumplatele Tamsalu linnas ja
Sääse alevikus;
• veetorustikule aadressidel: Raudtee tn ja
Põdrangu tee Sääse alevikus ning Loksa tee
ja Loksa-Põdrangu tee Loksa külas.
2. Nõustuti ehituslubade väljastamisega
järgmiselt:
• elektri maakaabelliinide ja 10-0,4 kV alajaamade püstitamiseks Järvajõe, Kadapiku
Piisupi külades;
• reoveepuhasti püstitamiseks Rammo tee 5
Vajangu külas;
• elektri maakaabelliini ja 10-0,4kV alajaama püstitamiseks Koplitaguse külas;
• kaubanduskeskuse lammutamiseks Sääse
alevikus.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
Vallasekretär

Majandustegevuse registrisse kantud
andmete õigsuse kinnitamise tähtaeg on
15. aprill 2013
Tuletame meelde, et majandustegevuse
registrisse kantud andmete õigsuse kinnitamise tähtaeg on 15. aprill.
Registreeringud, mida 15. aprilliks ei kinnitata, peatatakse vastavalt majandustegevuse
registri seadusele alates käesoleva aasta
1. maist. Kui ettevõtja ei esita kinnitust registreeringu õigsuse kohta selle peatamisele
järgneva 6 kuu jooksul, kustutab haldusorgan
registreeringu. Ettevõtjal, kelle majandustegevuse registri registreering on peatatud või
kustutatud, ei ole õigust vastaval tegevusalal
tegutseda.
Enne kinnitamist kontrollige registreeringu
andmeid majandustegevuse registri veebilehel

http://www.mkm.ee/mtr
Registreeringu õigsuse kinnitus või muutmise taotlus esitatakse omal valikul kas
elektrooniliselt või digiallkirjastatud taotlusena e-posti aadressil või posti teel või kohaleviimisega registreeringu teinud asutusele.
Majandustegevuse registrisse kantud andmete õigsuse kinnitamise ja muutmise eest
riigilõivu ei tasuta.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi
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Tamsalu vallale Nõukogude ajast jäetud
pärand on olnud raskem, kui 20 aastat tagasi
arvasime. Lootsime, et 10-15 aastaga saab
korda kogu infrastruktuur (teed, tänavad,
veevarustus, hooned), kuid kahjuks on
selleks vaja rohkem aega ja raha! Seega,
pole teist võimalust kui ehitada ja renoveerida, sest vastasel juhul me ei saagi vallamajandust korda!

Tamsalu valla eelarve 2013
Tamsalu
Vallavolikogu
kinnitas
20.02.2013.a. istungil valla 2013.a. eelarve,
mille kogumaht on 4 340 850,43 €urot.
(Nendele, kes veel aeg-ajalt kroonides
kalkuleerivad, summa on ligikaudu 68 mln.
kr.). Vastuvõetud eelarve on tasakaalus.
Tõsi, võrreldes möödunud aasta eelarvega
(5 780 661 €urot), on maht käesoleval aastal väiksem, kuid see on tingitud ehitustest.
2012.a. eelarve sisaldas summasid, mis olid
seotud Tamsalu kooli remondiga, veeprojektiga ja tänavate taastamisega. Nüüdseks
on kõnealused tööd lõppenud ja sellevõrra
ka eelarve väiksem.

tus seejuures on, et palgatõus oleks diferentseeritud. Peetakse silmas, et suurem
tõusuprotsent võiks olla kõige madalamapalgalistel töötajatel lasteaedades, koolides,
spordi- ja kultuuriasutustes, kommunaalmajapidamises, vallavalitsuses.

Tuludes on prognoositud üksikisiku tulumaksu suurenemine võrreldes 2012.a. tegeliku laekumisega (mis oli 1552470€) 72
530€ võrra (4,7%) ning 2013.a. üksikisiku
tulumaksu prognoos on seega kokku 1 625
000 €urot.

Vallaasutuste majandamiskulud ei kasva,
loomulikult välja arvatud elektri, kütte ja
vee tegelikud kulud, mis võivad suureneda.
Nagu kõikidel kohalikel omavalitsustel, on
ka Tamsalu valla suurimad jooksvad kulud
seotud haridusasutustega: koolidega ja
lasteaedadega.

Seoses sellega, et kahel viimasel aastal on
tulumaksu laekumine pööranud väikesele
kasvule, pidas vallavolikogu võimalikuks
vallaasutuste töötajate keskmiselt 6%-list
palgatõusu. Seejuures pole Tamsalu valla
munitsipaaltöötajate palku tõstetud neli
viimast aastat! Volikogu eestseisuse soovi-

Otsustamine ja prioriteetide paikaseadmine
näitavadki kohaliku volikogu meelsust ja
seisukohti ning maailmavaadet. Tamsalu
volikogu viimaste koosseisude asjalikkuse
tunnistuseks on majandusaastate aruannetele audiitorite ja riigiasutuste poolt antud
head hinnangud. Tamsalu valla kõikide
aastate eelarved on olnud tasakaalus.
Eelarved on olnud konservatiivsed ja asjalikud, volikogu koosseisude poolt on püütud
vahendeid eraldada eelkõige vallaasutuste
hoonete kordategemiseks, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks, teede
ja tänavate ehitamiseks. Ehk siis teisisõnu:
maksumaksjate elukeskkonna ja vallaasutuste töökeskkonna parendamiseks.
Niisiis, käesoleval aastal võetakse Tamsalu
valla poolt suurimate töödena ette Vajangule
uute veesüsteemide ehitamine ( 120 492€),
Sääse lasteaia remont (161 500€) ja Tamsalu tänavate korrastamine (ca 190 000€).

Volikogu otsusega on suurendatud ka laste
sünnitoetust vallas, mis käesolevast aastast
alates on 300 eurot lapse kohta.
Maamaksumäärasid volikogu 2013. aastaks
ei tõstnud. Paljud meie elamumaaomanikud
vabanevad maamaksust üldse, sest rakendus riigipoolne maamaksuvabastus.

Vaatamata sellele, et Tamsalu vald on
viimased kaheksa aastat väga suuremahuliselt investeerinud, jätkub ehitamine ka
alanud aastal.

Möödunud aastal suutis vald, pärast veeprojekti lõppemist, suures osas vallakeskuse

Kohalikele omavalitsustele ja sealhulgas

Lisa nr 1
Tamsalu Vallavolikogu
20.02.2013 määrusele nr 1
TAMSALU VALLA KOONDEELARVE 2013
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

3 506 734,70

30

Maksutulud

1 730 000,00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

1 625 000,00

3030

Maamaks

105 000,00

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

325 997,24

3500, 352

Saadavad toetused tegevuskuludeks

352.00.17.1

Tasandusfond (lg 1)

493 858,00

352.00.17.2

Toetusfond (lg 2)

848 525,00

3500, 352

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

57 774,46

3825, 388

Muud tegevustulud

50 580,00

382500, 38252

Sh kaevandamisõiguse tasu

40 000,00

382540

Sh laekumine vee erikasutusest

3882

Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis

550,00

3880, 3888

Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

130,00

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
40, 41, 4500, 452

Antavad toetused tegevuskuludeks

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

413

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

4500

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

452

1 400 157,46

9 900,00

3 469 043,83
338 852,00
303 365,00
35 487,00

Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud

3 130 191,83

50

Personalikulud

1 884 224,20

55

Majandamiskulud

1 202 145,38

60

Muud kulud

43 822,25

PÕHITEGEVUSE TULEM

37 690,87

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-281 122,00

381

Põhivara müük (+)

6 000,00

15

Põhivara soetus (-)

-353 999,00

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

382

Finantstulud (+)

500,00

65

Finantstkulud (-)

-34 000,00

220 869,00
-120 492,00

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

-243 431,13

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-109 693,60

20.5

Kohustuste võtmine (+)

253 622,00

20.6

Kohustuste tasumine (-)

-363 315,60

1001

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)

-353 124,73

EELARVE KOGUMAHT

4 340 850,43

Täpsem
info eelarve kohta on Tamsalu valla kodulehel ( www.tamsalu.ee)
Andrus Freienthal
volikogu esimees

peatänavad korrastada. Samas, selles järgus jääb ümber
ehitada veel Tehnika tänav ja
Paide maantee Kesk tänavast
kuni raudtee ülesõiduni; samuti lõpetada Kesk ja Koidu
tänavad ning ühendada need
ringiga väljasõidul Uudeküla
suunal. Korda tuleb teha ka
Kooli tänav.
Olime lootusrikkad ning uskusime, et Koidu ja Kesk tänavad suudame käesoleval aastal
valmis ehitada. Kuid kahjuks
on ehitushinnad kõrged, valla
käsutada alanud aasta eelarves aga ebapiisavalt vahendeid
ning seega lükkub Koidu ja
Kesk tänavate valmisehitamine koos ringliiklusega väga
suure tõenäosusega järgmisse
aastasse.
Sellega seoses plaanime
käesoleval aastal pöörata
suuremat tähelepanu vallakeskuse
kruusakattega
tänavate pindamistele. Need
tööd on odavamad ja seega
jõukohased. Toon siin välja
ühe konkreetse seiga. Kui ma
õigesti mäletan, pöördusid
minu poole Tamsalu Kase ja
Tamme tänavate elanikud
esimest korda juba umbes
kuus aastat tagasi. Hiljuti nad
kordasid oma palvet. Neil on
suur mure: kruusakattega tänavad tolmavad suvel ning on
porised ja pehmed kevadel ja
sügisel. Elanikud ei tunne ennast mitte kunagi mugavalt!
Pöördumise koostajad tõmbasid oma kirjale joone alla üldistavalt:“…..oleme Tamsallu
majad ehitanud ning ei lahku
siit, maksame makse ning ei
vaja omavalitsuselt üldiselt
võttes muid teenuseid kui tänavate korrastamine…..“
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Jah, kui mõelda, siis kui palju on maksumaksjaid, kes soovivad oma maksude eest
saada korralikud tänavad ja teed. See on
kõige suurem osa meie maksumaksjate
hulgas! Ühtedel käivad lapsed lasteaias või
koolis ja need saavad oma maksude eest hea
ja kvaliteetse haridusteenuse. Teised kasutavad kultuurimaja, spordihoonet või raamatukogusid. Aga tänavaid kasutavad kõik;
tänavate korrastamisest kasusaajate hulk
on kõige suurem! Kindlasti saavad tänavu
korda Kase ja Tamme ning naabertänavad;
usun, et suudame tolmuvaba katte paigaldada veel mõnele, seni veel kruusakattega,
tänavale.
Tänavavalgustust on plaanis käesoleval aastal rajada 10 000€ eest. Kuhu rajame uued
tänavavalgustuse süsteemid, on hetkel veel
otsustamisel.
Tamsalu Gümnaasium ja selle rahastamine.
Koolidega seotud temaatika on ja jääb aktuaalseks terves Eestis. Sellega seoses tegi
Tamsalu Vallavolikogu võimulolev koosseis
juba paar aastat tagasi protokollilise otsuse,
et kohalik omavalitsus teeb kõik endast sõltuva selleks, et gümnaasiumihariduse andmine Tamsalus jätkuks. Volikogu on seda ka
tegudega kinnitanud. Kõik vallakodanikud
teavad, et Tamsalu Gümnaasiumi hooned ja
õueala on tänaseks renoveeritud ning meil
on üks moodsamaid koole terves vabariigis. Tamsalu Gümnaasiumi möödunud
aasta eelarve esialgsele variandile lisandus
volikogu initsiatiivil ligikaudu 80 000 €
koolile uue sisustuse ostmiseks ja töötasuvahendite täiendamiseks. Käesoleval
aastal eraldas vallavolikogu riigieelarvest
saadavatele vahenditele lisaks ligikaudu
18 000 €. Summa on mõeldud täiendavalt
gümnaasiumiosas töötavate õpetajate töötasudeks, sest riigieelarvelised vahendid on
selleks ebapiisavad.
Tamsalu vald toetab 2013.a. Tamsalu
Perearstid OÜ tegevust majanduskulude
katmisel summas ligikaudu 3200€. Vallavolikogu on tõsises mures meie tervisekeskuse
tuleviku pärast. Esmatasandi arstiabi korraldamine on riikliku Terviseameti rida, kuid
tänaseks on selge, et kõnealust institutsiooni
ei huvita Tamsalu perearstikeskuse saatus.
Seega tuleb meil see asi enda kätte võtta.
Volikogu poolt on antud vallavanemale
ülesanne selgitada välja perearstikeskuse
majanduslik olukord ja riikliku (haigekassa)
finantseerimise ulatus. Kui selgub täiendava
toetuse vajadus , asub volikogu arutama kohalike meedikute täiendavat toetamist valla
lisaeelarvest. Kohalikust eelarvest tasutakse
ka Vajangu velskripunkti kõik kommunaalkulud.
Me teame volikogus, et valla üheks suurimaks probleemiks on kaasaegsete ja huvitavate töökohtade nappus. Püüame toetada
väikeettevõtlust ja uute väikeettevõtete asutamist sellega, et vald korraldab alustavatele
väikeettevõtjatele ettevõtluskursusi. Viiakse
läbi ettevõtluskonkursse ja ettevõtlusnädalaid. Missugused on plaanid ja mõtted ettevõtluse arendamiseks ja töökohtade
juurdetekitamiseks meie piirkonnas, sellest
kirjutan oma järgmistes lehelugudes.
Püüdsin anda lühiülevaate sellest, kuidas
vaieldes, arutelusid pidades ja eelistusi paika seades kujuneb kohalik eelarve. Loodan,
et tegin seda arusaadavalt! Olen alati valmis
vastama maksumaksjate küsimustele!

Andrus Freienthal
Tamsalu Vallavolikogu esimees
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Õpilasfirma – mis ja milleks?
Õpilasfirma (ÕF) on edumeelsete koolide õppekavasse kuuluva valikaine „Majandus- ja
ettevõtlusõpe“ vabatahtlik praktiline osa..
ÕF liikmeteks saavad olla ainult õpilased.
Minimaalne õpilasfirma liikmete arv on kolm.
ÕF luuakse selleks, et tegevuse kaudu arendada õpilaste algatusvõimet, oskust näha probleeme ja soovi neid lahendada. Programmi
jooksul rakendatakse teooriast tuttavaid teadmisi ja tunnetatakse majandusmõistete tõelist
tähendust.
ÕF aitab mõista koolis omandatavate teadmiste vajalikkust nii äriotsuste tegemisel kui
edukas palgatöös.
ÕF kogemusel on hindamatu väärtus tööturul,
kus järjest rohkem hinnatakse ettevõtlikke ja
loovaid inimesi. Kaasaja muutuvas maailmas tuleb inimestel elatise teenimiseks üha
sagedamini mõelda võimalusele luua oma
firma, et pakkuda tööd endale ja teistelegi.
ÕF registreeritakse mitte äriregistris, vaid
õpilaste majandusharidust koordineeriva
sihtasutuse Junior Achievement Eesti õpilasfirmade registris.
ÕF tohib tegutseda üksnes JA Eesti koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud
õpetaja/konsultandi juhendamisel, kes vastutab ÕF tegevuse eest.
ÕF tegutseb nagu tõeline väikeettevõte.
Programmi käigus omandatakse juhtimise ja

meeskonnatöö oskusi. Aktsionäri või juhina
osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad
teenivad palka tootjate, müüjate või juhtidena.
Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust ja ÕF tegevuse lõpetamisel koostatakse
aastaaruanne. ÕF tegevus lõpetatakse
õppeaasta lõpuks.
Tamsalu Gümnaasium kuulub nende koolide
sekka, mille õppekava sisaldab majandusaineid, juba eelmise sajandi lõpuaastaist. Tänasel päeval peavad algteadmisi majandusest ja
ettevõtlusest omandama kõik meie kooli 10.
klassi õpilased. Üks kooli kolmest õppesuunast võimaldab majandusainetega, sealhulgas
õpilasfirma programmiga, tegeleda ka 11.
klassis.
Mullu tegutses edukalt kooli esimene õpilasfirma BAGTREE. Tänavused õpilasfirmad
SALLY ja RUUDY on oma tegevusega jõudmas lõpusirgele. Ees seisab töö analüüs, firmade likvideerimine, lõputööde koostamine
ja kaitsmine.
Järgnevalt õpilasfirmade liikmete mõtteid
oma tegemistest.
Paul (ÕF RUUDY tegevdirektor):
Õpilasfirmaga tegeledes olen kogenud paljut,
mis toimib ka reaalses ärimaailmas. Eredaimad muljed on sõbrapäeva eel Tallinnas Kristiine keskuses toimunud õpilasfirmade laadalt,
kus osales 139 firmat Eestist ja paarkümmend

külalisfirmat Rootsist ja Moldovast. Kõige
huvitavam ja õpetlikum oli müügitöö. Oleme
mõelnud sellelegi, et järgmisel õppeaastal
võiks proovida veelkord õpilasfirmat teha. Ja
ega seegi aeg enam kaugel ole, kui võiksime
asuda juba päris ettevõtet asutama.
Sergei (ÕF Ruudy tootmisjuht):
Tootearendusega oleme läbi käinud pika tee.
Muutunud on materjal ja täiustunud on toode
ise. Praegu toodame ja müüme tangrame,
millest on võimalik kokku panna 100 erinevat
kujundit.
Edgar (ÕF RUUDY turundus- ja personalijuht): Meie toode pakub meeldivat ajaviidet
ja arendab mõtlemist ning kujutlusvõimet.
Ostuhuvist võib anda teada meiliaadressil ed321@hot.ee. Hind on ostjasõbralik
Teeme firmas head koostööd. Poisid pingutavad ühise eesmärgi, oma toote ja firma arendamise nimel. Igaühe arvamust kuulatakse ja
püütakse arvestada
Priit
(ÕF
RUUDY
finantsjuht):
Sõprdega koos on ettevõtlusega alustamist
lihtne õppida. Teeme head tiimitööd firma
ülesehitamisel ja tootmise arendamisel. Olen
omandanud ka teadmisi väikefirma raamatupidamisest, mida võib edaspidi kindlasti vaja
minna.
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üks uus ja kasulik kogemus.
Elina
(ÕF
SALLY
finantsjuht):
Oma esimesel laadal, Türi õpilaste jõululaadal, olime esialgu kohmetud ja tagasihoidlikud. Laadapäeva lõpuks tundsime end aga
juba palju kindlamalt. Iga firma tegevuse
etapp on lisanud oskusi ja enesekindlust.
Agnes
(ÕF
SALLY
tootmisjuht):
Meie firma toodab ja müüb salle. Esialgu sooje, nüüd ka maalitud siidisalle, sest
mõtleme juba
eelseisvale soojale ajale.
Tehnoloogia väljatöötamisel saime abi õpetaja
Tiinalt. Tänud talle!
Kesti
(ÕF
SALLY
turundusjuht):
Osalesime Pandivere piirkonna ettevõtlusmessil ja lõime seal kontaktid kohalike ettevõtjate Reena Rohtvee ja Hele Teidlaga. Tutvusime nende tegemistega ja saime mitmeid
kasulikke ideid. Täname Helet ja Reenat
mõistva suhtumise ja abivalmiduse eest.
Helen
(ÕF
SALLY
personalijuht):
Priit õpib tegelikult reaal- ja mina humanitaarharus, kuid meil oli siiski võimalik liituda
õpilasfirma programmiga. Oleme seeläbi õppinud nii mõndagi eluks vajalikku. Hea, et
Tamsalu koolis selline võimalus on.
Maire Tamm
Tamsalu Gümnaasiumi majandusõpetaja ja
õpilasfirmade SALLY ja RUUDY liikmed

Triin
(ÕF
SALLY
tegevdirektor):
Õpilasfirmaga alustades mõtlesin, et ega
sellest asjast midagi head välja ei tule. Kõik
tundus kuidagi keeruline ja hirmutav. Nüüd
võin öelda, et mul on väga hea meel, et mul on

Endine Tamsalu ajalehe toimeta- Emakeelepäev 14. märtsil
ja Karin Poom tähistas 4.märtsil
oma 85. sünnipäeva
Emakeelepäeva hakati Eestis tähistama
kooliõpetaja ja keelemehe Meinhard Laksi
eestvedamisel 1996. aastal luuletaja Kristjan
Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 14. märtsil.

4. märtsil täitus Karinil 85. eluaasta. Oma pikast elueast on ta Tamsalule pühendanud ligi
60 aastat. Tamsallu tuli Karin Lepik 1954.a.
Väike-Maarja rajooni haridusinspektori kohalt oma tulevase abikaasa Endel Poomi kutsel.

näitused ja väljapanekud seoses tähtpäevadega ja sündmustega ning tuntud isikutega.

Karinist sai Tamsalu koolis õpetaja, töö
kõrvalt õppis ta kaugõppes Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mille lõpetas 1965.a.
Alates 1967.a. sai Karinist Tamsalu Keskkooli
klassi- ja koolivälise töö organisaator.

Õnnitleme Karin Poomi juubelil ja soovime
teotahet ja energiat edaspidiseks!

Tunnustamaks Karin Poomi teeneid Tamsalu heaks, autasustas Tamsalu linnavolikogu
1997. mais teda Tamsalu tänurahaga.

Tamsalu Muuseumi Sõprade Selts
Karin Poom lõi tänaseni
elujõus oleva kauni traditsiooni – Tamsalu laulupeo. Tema organiseerimisel
toimus 1969. juunikuul
Tamsalu koolinoorte esimene laulupidu. Laulupidu
on toimunud igal aastal
ja tänaseks on muutunud
kandvaks ürituseks Tamsalu päevade kultuuriprogrammis.
Karin oli ka Tamsalu ajalehe toimetaja (1994 – 2000)
ja Tamsalu Muuseumi
Sõprade Seltsi aktiivne liige
on ta tänaseni. Ta on Tamsalu muuseumi grand old
lady – Tamsalu muuseumi
elav infopagas. Tamsalu
muuseumi loomisest alates
on ta korraldanud muuseumi tunde lasteaialastele
ja kooliõpilastele. Tema
eestvedamisel on muuseumis teoks saanud mitmed

1995. aastal alustas Sondas elav emakeeleõpetaja Meinhard Laks allkirjade kogumist emakeele kaitseks, 7. märtsil esitas ta
riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku
keelepäeva riiklikuks tähtpäevaks muutmiseks. Ettepaneku lisas oli 185 lk toetuskirju
ja -allkirju. 22. detsembril 1998 toetas valitsus esitatud ettepanekut ja 11. veebruaril 1999
kinnitas riigikogu ühehäälselt emakeele päeva

riiklikuks tähtpäevaks. 1999. aastal tähistati
emakeelepäeva esmakordselt riikliku tähtpäevana.
Emakeelepäeva jaoks valiti Kristjan Jaak
Petersoni sünnipäev, kuna Peterson oli üks
esimesi eestikeelseid kirjanikke. Ka pööras ta
oma oodis “Kuu” tähelepanu just eesti keelele
kui kirjanduskeelele.

Emakeelepäevaga seoses saabus Tamsalu
ajalehe toimetusse luuletus Meida Langolt.
Meida Lango on pärit Porkunist ning on varemgi artikleid saatnud Tamsalu ajalehele.

Katkend oodist emakeel
Me emakeel armas,
oled kaunimaist kaunim,
kõlavaist kõlavaim ,.
Sa eestluse säilimissümol,
oled üdini oma ja armas.
Sind vaprates hingedes edasi kanti
ja emapiimaga edasi anti.
Kui sa võitsid nii vene kui saksa,
ära anglotsismile nüüd lõivu maksa,
ära lase end tõugata linnadest maale.
ohakaist pärjatud jäätmaade raale,
lossidest hüttidesse ja kööki
inglise laualt ära puutu sööki!
Mõistke,oh mõistke ,sirguv noorsugu,
emakeel ainus,tast pidage lugu!

Meida Lango

TAMSALU AJALEHT																		
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Tamsalu naisrühm Virvering osales XV Õpetajate
Rahvatantsufestivalil Valgas
Tamsalu naisrühmal VIRVERING sai
eelmisel kevadel täis 30.tegutsemisaasta.
Rühmas tantsivatel naistel on seljataga erineva pikkusega tantsutee, kuid alla kümne
aasta ei ole see pea kellelgi. Uusi tantsijaid
on viimase viie aasta jooksul lisandunud vaid
mõned. Eelmise hoojaja lõpetasime augustis
Villachi folkloorifestivalil Austrias. Sellest
hooajast olema käinud koos niinimetatud
projektirühmana. Valime välja sündmuse,
kus soovime osaleda ja tegutseme selles
suunas. Oleme osa võtnud Viljandi Talvisest
tantsupeost ja Õpetajate Tantsufestivalist.
Õpetajate
Tantsufestivalidel hakkasime
käima alates 2007.aastast. Siis olid pooled
meie tantsijatest lasteaiaõpetajad. Sellel festivalil puudub kindel kvoot, mitu protsenti
peaks rühmast õpetajaid olema ja seega
oleme saanud toredast peost osa ka edaspidi.
Festivali sümbol- reha, millega riisutakse

üheks päevaks üle eesti kõik tantsivad pedagoogid kokku, on rändav. 2013.aastal jõudis
ta koos meiega Valgamaale. Valga Põhikool,
kultuurikeskus ja kutsehariduskeskus pakkusid meile hästi meeldejääva päeva. Traditsiooniliselt sai hommikupoolikul lisaks
lavaproovidele osaleda kas erinevates töötubades või ekskursioonidel. Õhtu möödus
põnevat kontserdikava vaadates, torti süües ja
rahvapilliansambli taktis tantsu lüües.

Fotol: Fotol
Tamsalu naisrühm
Virvering ekskursioonil Valgamaa
Kutseõppekeskuses.
Foto Anu Tammus

VIRVERING Õpetajate Tantsufestivalidel:
IX- Karksi-Nuias; X -Kohtla-Järvel; XI -Viimsis; XII-Kadrinas; XIII- Pärnus; XIV- Tartus; XV- Valgas. Järgmiseel aastal osaleda
soovides ei peaks me eriti kaugele reisimatantsureha jõudis meie naabrite kätte VäikeMaarjasse!
Egne Liivalaid
Rahvatantsuõpetaja

Fotol: Tamsalu naisrühm Virvering esitamas tantsu Ü. Feršeli “Üits paigake” Valga
Kultuuri- ja Huvikeskuse laval. Foto Anu Tammus

Tamsalu naisrühm VIRVERING. 9.märtsil 2013 XV Õpetajate Rahvatantsufestivalil Valgas. Foto Anu Tammus

KÜÜDITAMISOHVRITE MÄLESTUSPÄEV- 25.MÄRTS
25 märts-küüditamisohvrite mälestuspäev
Inimeste meenutused kibedatest
läbielamistest, mis sai alguse 64 aastat
tagasi ja ei unune.
1949. aasta 25.märtsit mälestatakse,
kui Staalinliku genotsiidi ohvriterohkemat päeva. Ma tuletan meelde katkeid aastakümnete tagusest õudusest,
mille meenutaminegi on valus.
64 aastat tagasi varajasel märtsihommikul kõlanud koputus uksele muutis
nii minu, kui mu pereliikmete elu.
Kodu vägivaldne mahajätmine. Algas
tee Siberisse „külmale maale“. Aastatepikkune uus elu täis igatsust Eesti
ja kodu järele. Lääne-Virumaalt sundasumisele äraviidute hulgas oli 875
naist, lapsi 584 ja mehi 385. Sinna
hulka kuulusid ka imikud ja raugad.
Lääne-Virumaalt pärit 241 hukkunut
jäi Siberi mulda. Teel Siberisse surnud
lapsi põletati veduriahjus.
Mis ootas ees elusaid inimesi? Külm,
nälg, hirm, valu ja keeleoskamatus
ning ränkraske sunnitöö. Eesti rahvas
on töökas ja said hakkama antud olu-

korras. Eestlasi ei murra võõras võim!
Kas 64 aasta möödumisel on võimalik
andestada kordasaadetud kuritegusid,
kui sa oled seda ise üleelanud? Ei!
Kui seda valusat haava võõrrahvaste poolt jälle ja jälle lahti rebitakse
ning sõimatakse: „hulkurid, represseeritud siga, poliitvang ja fašist“
ning varastatakse ja Siberisse tagasi
aetakse. Võõrrahvus on meiesuguste
hooldajad- valvurid käivad toas lukutaha, neil on suured õigused ja saavad
palka.
Siberisse jäi lapsepõlv, nooruspõlveaastad ning raske elu on võtnud
tervise.
Ärgu mitte kunagi kordugu ajad, mil
suurriigid hävitavad Eesti rahvast!
Kallid eestlased, kallis Tamsalu rahvas, süütame alati küünlad nende
mälestuseks, kes viidi siit ära ja kes jäi
Siberi mulda.

Valve Pudel
Mementolane

Fotol küüditamine Eestis(üleval), mälestustahvel küüditamisest (all).
Fotod on illustreerivad.
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Laululinnu külalistemaja kutsub lõõgastuma ja peresündmusi tähistama
Tänavu võib nimetada talve tõeliselt
ilusaks aastaajaks, milles on parajalt
lund, külma ning eriti rõõmsaks teeb
mõnusalt kuumav päike viimastel
nädalatel.
20. märtsil algas kevad, mis toob kaasa
suurema vajaduse viibida õues, võtta
pere ja sõpradega ette pikemad jalutuskäigud, et nautida looduse tärkamisilu. Õhus on tunda kevadisi lõhnu
ning imeilusat linnulaulu. Kevad on
armastuse, energia ning inspiratsiooni
aeg.
Laululinnu pere ootab ikka ja jälle
taaskohtumis nii pere sündmuste
korraldamisel kui ka jalutuskäikudeks
ümbritsevas kaunis ning turvalises
looduses, mis pakub endas naudinguid
rahulikus keskkonnas lõõgastmiseks.
Peale mõnusalt veedetud aega sportides või loodust nautides on võimalus energia taastamiseks käia saunas,
tervisekapslis, infrapunasaunas või
massaažitoolis mõnuleda. Tervisetoa
teenuste pakkumised on personaalsed,
mis on täis üllatusi. Majutus on hubastes ühe-, kahe- ja kolmekohalistes
tubades, kokku 12 voodikohta. Lisaks
ööbimisele saab korraldada koosviibimisi, sünnipäevi ning seminare. Ruumilahendus võimaldab osaleda kuni
35 liikmelisel grupil. Suurel terrassil
on võimalus korraldada vabaõhuüritusi imeilusa päikseloojanguga.
Ideaalne koht linnakärast pääsemiseks
ning aktiivseks puhkuseks.
7. aprillil tähistatakse ülemaailmset
tervisepäeva. Sellega seoses kutsumegi kõiki aktiivseid inimesi broneerima aega näiteks energiakapsli
protseduuridele ning kasutama lõõgastavat massaažitooli. Küllaltki pikast ja külmast talvest vajab tihtipeale

iga inimene energiavarude taastumist.
Energiakapslis lamate ja kuulate
muusikat, valgus vilgub ja keha naudib infrapunasoojust, aurusauna, veeja vibromassaaži ning aroomiteraapiat.
Kõik hea enesetunde nimel! Enamgi
veel: leevendust leiavad lihas- ja pingevalud, stress kahaneb ja unehäiredki
peaksid vähenema.
Kaalulangetajatel on hea teada, energiakapsel pakub programme jääkainetest ja tselluliidist vabanemiseks. See
on ju iga naise unistus – kaotada kilosid võimalikult väikese vaevaga.
Lõõgastus ja parem enesetunne on
lisaboonus.
12. mail tähistatakse emadepäeva.
Peredel on võimalus kallist ema kuidagi eriliselt meeles pidada, korraldades
Laululinnu külalistemajas meeldejääva kogupereürituse. Küsige julgelt
pakkumisi.
Uudisena pakume catering teenust.
Katame teie peolaua, mille toiduvalik on rikkalik ning kindlasti leidub
meelepärast igale maitsele meie
menüüst. Toidud serveeritakse garneeritud ühekordsetel alustel ning pid-

ulikemate sündmuste puhul serveerimisnõudel. Viieaastase tegutsemise
tulemusena on muutunud toiduvalmistamine aina paremaks ning
täiuslikumaks. Arvestame toiduvalmistamisel ka klientidepoolseid eelistusi
ning püüame valmistada iga roa hoole
ja armastusega, et lõpptulemusena
valmiks suurepärane ning terviklik
maitse. Catering teenuse tingimustest
saab rohkem teavet alati lahke ja
sõbraliku perenaise Kersti käest tele-

fonil 53 002 806 või e-postil info@
laululinnu.ee. Lalulinnu külalistemaja
kodulehekülg on www.laululinnu.ee
Pakume võimalust tellida meie kaudu
OÜ Päts (asub Jaama 11, Rakvere)
pagaritooteid, kooke, torte (ka eritellimused), kringleid, stritsleid ja palju
muud.
Ilusaid lähenevaid kevadpühi!
Laululinnu külalistemaja pere

Fotol: Laululinnu Külalistemaja. Foto Laululinnu külalistemaja erakogu

Fotol: Laululinnu külalistemaja saun ja energiakapsel

Fotol: Laululinnu külalistemaja pidusaal

Sääse Lasteaia vahva vastlapäev koos hobuse ja reesõiduga
Sääse Lasteaias on traditsiooniks kujunenud,
et iga vastlapäeva tähistatakse lisaks, hernesupi ja vastlakukli söömisele, ka hobuse ja
reesõiduga.

kokku puutnud. Vastlapäeval avanes lastel võimalus hobust sööta, pai teha ja reepeal
sõita. Kodus on lastel üldjuhul pisemad lemmikloomad.

Lapsed ootasid reesõitu hobusega väga,
selleks korjasid nad varem hobusele söötmiseks leivaviile ning porgandeid. Hobune
mõjub lastele hästi, see on laste loomaarmastusele ja sõbralikkusele tasakaalustav ja pakub
vaheldust.

Päev oli ilus ja kõik said lustida ning rõõmu
tunda.

Väiksemad lapsed polnud varem hobusega

Fotol: Ritsikate rühm
reesõidul Sääsel. Foto: Anu
Tammus

Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja
Infot lisas Lia Klaas
Sääse Lasteaia direktor

Fotol: Juhendaja näitab lastele, kuidas hobust sööta. Foto: Anu Tammus

TÄNUAVALDUS
Täname Liblikate rühma vilistlase Kenten Kivioja peret südantsoojendava
tegevuse eest lasteaia heaks.

Endised ja praegused sõbrad Tamsalu Sääse lasteaiast.
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KOOLITANTS 2013
Koolitantsu piirkondlik voor toimus
22.märtsil Jõhvi Kontserdimajas. Tamsalust esinesid Kairee tantsuga „Need
lihtsad hetked“ ja KSK „Metslased“.
Koolitantsu festivalil võisteldakse
sel aastal kuues põhikategoorias –
showtants, estraaditants, vabatants,
lastetants, Eesti-teemaline tants, tänavatants ning viies vanuseastmes – mudilased, I-III kl, IV-VI kl, VII-IX kl ja
X-XII kl.
19. Koolitantsu festival keskendub
juhendajale. Eesmärk on tunnustada juhendajaid ja nende tööd laste ja
noortega. Koolitants 2013 finaalkontsert püüab pakkuda ka palju lisategevusi, millest osa on mõeldud just juhendajatele. Selleaastane festival kannab
pealkirja „Juhendaja fookuses“.
Kõik festivalil esitatavad tantsud
peavad olema noorte ja nende juhendajate omalooming ning esitajateks lapsed
ja noored vanuses 4-20 aastat.
Show-, tänava- ja estraaditantsu pikkus võib olla maksimaalselt 4 minutit
(soovitatavaks pikkuseks kuni 3 minutit) ning laste-, vaba-, eesti-teemalise
tantsu pikkuseks võib olla maksimaalselt 5 minutit. 2013. aastal
toimub Koolitants nagu eelmiselgi aastal 3-etapilisena: perioodil jaanuar-aprill
viiakse läbi maakondlikud ja piirkondlikud tantsupäevad ning finaalkontserdi,

mis käesoleval aastal toimub Tallinnas
Salme Kultuurikeskuses kahepäevase
festivalilinnaku formaadis.
Maakondlikud tantsupäevad toimuvad
jätkuvalt pea kõigis Eestimaa maakondades, eranditeks traditsiooniliselt
Läänemaa, Saaremaa ja Raplamaa,
mis on suunatud ümberkaudsetele tantsupäevadele: Rapla- ja Läänemaa Tallinnasse ning Saaremaa Pärnumaale.
Maakonna
tantsutrupid
osalevad
hindamissüsteemis eraldi oma maakonna arvestuses.
Edasisaajad lõppvooru selguvad 26.
märtsil.
„Koolitants 2013“ finaalkontsert toimub Tallinnas Salme Kultuurikeskuses
kahepäevase festivalilinnaku formaadis, 6.-7. aprillil. Finaalipäevadel saab
kultuurikeskus maast laeni tantsu täis.
Toimuvad workshopid ja seminarid, mis
on mõeldud juhendajatele ja tantsijatele.
Kahepäevasele finaalkontserdile pääseb
umbes 90 tantsu.
Täname kõiki Kairee ja KSK tantsijaid
ning juhendajaid. Olete teinud väga
suure eeltöö, et saavutada hea tulemus
ning loodame, et edasipääs finaali on
kindlustatud.		
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja
Lisainfo: www.koolitants.ee

Fotokonkurss “Talvine Tamsalu vald”
Fotokonkurssi “Talvine Tamsalu vald” võib
lugeda edukaks. Kokku laekus toimetusse 24
fotot. Fotokonkursil osalesid Sääse Lasteaed,
Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Airi Kunder,
Porkuni Rahvamaja juhataja Hiie Hiile, Kriste
Tiisler, Markko Musakko, Sirje Major ning
Ülle Sokk. Teemakohaselt, oli fotosid nii imekaunitest Tamsalu vallas olevatest kohtadest
kui ka Tamsalu vallas traditsiooniks saanud

sündmustest. Kõik fotod avaldame 1. aprillil
www.tamsalu.ee koduleheküljel.
Suured tänud kõikidele, kes konkursist osa
võtsid ning kauneid fotosid meile jagasid.
Imeilusat kevade jätku!
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

Koolitantsu piirkondlik voor 22.03.2013 Jühvi Kontserdimajas. Fotol KSK “Metslased”. Foto Tiia Uudeberg

Koolitantsu piirkondlik voor 22.03.2013. Jõhvi Kontserdimajas. Fototl Kairee
tantsuga “Need lihtsad hetkel”. Foto Tiia Uudeberg

Vajangu Põhikooli 7. klassi õpilane Robin Kivirand
saavutas maakonna töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil 2. koha
Vajangu Põhikooli 7. klassi õpilane Robin
Kivirand saavutas maakonna töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil 2. koha. Tubli saavutus, sest enamus osalejaid oli gümnaasiumitest, põhikoole osales vaid 3. Konkurss
koosnes kolmest osast, lõpuks jäi esimest ja
teist kohta lahutama vaid pool punkti.
Õpetaja Ahti Uppini sõnul on Robini käeline
tegevus ja loovus heal tasemel, ta suudab
kiiresti mõelda ja praktilisi ülesandeid lahendada. On püüdlik, oskab iseseisvalt töötada,
ei vaja eriti õpetajapoolset abistamist. Uued
töövõtted omandab kiiresti ja on sageli esimene, kes tunnis töö valmis saab. Aeg-ajalt
tuleb õpetajal Robinile lisaülesandeid anda.
Nagu ikka, kodutöödega võiks poiss pisut
hoolsam olla ja tunnis vähem lobiseda. Pärast

“Vastlapäev Tamsalu Gümnaasiumis” Foto- Airi Kunder

Foto- Sääse Lasteaed

“Jäätunud maailm” Foto-Kriste Tiisler

Foto- Sirje Major

Foto- Sääse Lasteaed

Fotol: Robin Kivirand

olümpiaadi toimunud tunnis oli Robin enesekindlam ja tasakaalukam.
Robini enda sõnul tal erilisi huvialasid ei ole,
kodus teeb seda, mis vaja. Kodus meeldib
tegeleda arvutiga ja üht-teist meisterdada.
Robin Kivirand on häid tulemusi saavutanud
emakeelealastel konkurssidel ja on tubli spordipoiss.
Aitäh Sulle Robin tubli tulemuse eest!
Tänu ka õpetaja Ahti Uppinile ja Robini
vanematele!
Siiri Hiiesalu
Vajangu Põhikooli direktor
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16. Tallinna suusa- Estoloppeti koondarvestus SUUSATAMINE
Rahvusvahelisel
suusatuuril
võistlesid
2013
maraton
vabariigi sprindikoondise viiel etapil
16. Tallinna suusamaraton distantsil 40 km
(3.märtsil 2013.a. Aegviidus).
Maratoni põhidistantsil saavutas esikoha
vabariigi sprindikoondise liige Timo Simonlatser ajaga 1:49.09 edestades kolme sekundiga Peeter Kirssi ja 14 sekundiga koondisekaaslastest Siim Sellist.
Tamsalu tänaste ja endiste sportlaste kohad:
17. Meelis Rebane (M-40 4.)
40. Ago Veilberg (M-50 I)
53. Tarvo Klaasimäe
59. Ulvar Pavlov
64. Erkki Põldoja
113. Assar Tops
157. Peeter Kuhi
194. Kaili Sirge (N-6.koht)
223. Rainer Tops
328. Indrek Iho
370. Geidi Kruusmann
627. Kalle Lett
679. Rivo Kaljuvee
706. Raul Murro
Distantsi lõpetas 779 sportlast
20 km
I Teir Tooming 1:03.12
39. Maido Geidik
95. Mati Viidemann
Distantsi lõpetas 275 sportlast.
Rein Tops

41. Haanja suusamaraton
41. Haanja suusamaraton (9.märtsil 2013)
42 km
I Anti Saarepuu (Võru) 01:55.40
Tänaste ja endiste Tamsalu sportlaste kohad:
15. Meelis Rebane 02:05.48
21. Ago Veilberg (M-50 I koht)
28. Andrus Kasekamp (M-40 6.koht)
35. Ulvar Pavlov
49. Erkki Põldoja
63. Meelis Veilberg (M-50 II koht)
99. Tanel Uudeberg
130. Tarvo Klaasimäe
252. Rivo Kaljuvee
265. Tiit Simonlatser
432. Tõnu Ilves
520. Geidi Kruusmann (N-10.koht)
531. Indrek Iho
Distantsi lõpetas 850 sportlast
22 km
I Karl-Cardo Mere (Võru) 01:20.05
Sellel distantsil Tamsalu sportlased ei võistelnud. Sellel distantsil lõpetas 146 sportlast.
			

Estoloppeti koondarvestus 2013.a.
Arvesse 4 paremat maratoni
I Andres Kollo (Tallinn) 3973 punkti (4)
II Timo Juursalu (I-Virumaa)3956 punkti (4)
III Eno Vahtra (Jõgeva) 3956 punkti (4)
9. Meelis Rebane		
3925 punkti (4)
18. Ago Veilberg		
3890 punkti (4)
20. Andrus Kasekamp
3884 punkti (4)
26. Ulvar Pavlov 		
3864 punkti (4)
41. Meelis Veilberg
3779 punkti (4)
66. Tarvo Klaasimäe
3661 punkti (4)
78. Erkki Põldoja		
3631 punkti (4)
112. Assar Tops		
3459 punkti (4)
126. Rainer Tops		
3387 punkti (4)
154. Peeter Kuhi		
3236 punkti (4)
211. Tiit Simonlatser
2969 punkti (4)
213. Risto Roonet
2950 punkti (3)
337. Indrek Iho		
2523 punkti (4)
369. Rivo Kaljuvee
2387 punkti (4)
490. Timo Simonlatser
1987 punkti (2)
502. Risto Rammul
1960 punkti (2)
598. Tanel Uudeberg
1791 punkti (2)
629. Danel Taur		
1736 punkti (2)
860. Alo Põldmaa
1352 punkti (2)
935. Jaanus Arumägi
1256 punkti (2)
955. Raul Murro		
1240 punkti (4)
1037. Kalle Lett		
1133 punkti (3)
1052. Tõnu Kuhi		
1122 punkti (2)
1189. Marek Sikk		
977 punkti (1)
1194. Kristjan Nurmsalu 976 punkti (1)
1357. Tõnu Ilves		
926 punkti (2)
1760. Erik Jaanvärk
795 punkti (1)
1806. Tõnis Tagel
778 punkti (1)
1819. Mati Viidemann
773 punkti (1)
2081. Inno Puusepp
698 punkti (1)
2201. Jüri Pajuste		
659 punkti (1)
2438. Leho Leimann
591 punkti (1)
2640. Jüri Toom		
534 punkti (2)
2905. Meelis Arumägi
466 punkti (1)
2989. Gert Uiboaed
445 punkti (1)
3077. Keyto Langinen
424 punkti (1)
3301. Marko Leimann
370 punkti (1)
3328. Ardo Uudmäe
351 punkti (1)
3415. Heino Ploovits
343 punkti (1)
3484. Vello Vesk		
329 punkti (1)
3603. Argo Allik		
303 punkti (1)
3816. Lembit Saart
256 punkti (1)
Jevgeni Fedossejev		
(1)
NAISED
370. Geidi Kruusmann
2386 punkti (4)
638. Merike Mets		
1721 punkti (3)
628. Kaili Sirge		
1641 punkti (2)
1046. Evelyn Himma
1126 punkti (2)
1691. Kadri Limberg
814 punkti (2)
2116. Kaili Roonet
688 punkti (1)
Märkus: Vähemalt ühe maratoni läbis esialgse protokolli alusel 6616 suusatajat.

Rein Tops
Rein Tops

UJUMINE
16.veebruar- Järvamaa seeriavõistluse V etapp Paides:
kuni 10.aastased- Anne Kunder - 25m vabalt 19,03 (13.)
50m selili
47,62 (13.)
100m kompleksi 1.48,62 (13.)
Sergei Int - 50m selili
52,25 (11.)
100m kompleksi
2.02,68 (10.)
2000-2001.s.a. – Alex Ahtiainen (01) - 50m vabalt 32,20 (8.)
100m selili 1.22,59 (5.)
100m kompl. 1.25,21 (7.)
Viiel etapil ujutud tulemustest loeti punktid kokku 10- l paremal alal ja Alex Ahtiainen
saavutas II koha ja karika.

Pannjärvel, Tartus, Valgehobusemäel, Pärnus ja Jõulumäel. Kavas olid distantsid alates
100m nii klassikalises kui ka uisutehnikas.
Kohal olid ka külalised Soomest, Tsehhist,
Venemaalt, Rootsist ja Prantsusmaalt. Pingelist võistlust iseloomustavad väikesed ajavahed lõpuprotokollis.
1.
Dusan Kožisek (Tsehhi) 38.41
2.
Peeter Kümmel		
38.46
3.
Gleb Retivykh (Venemaa) 38.55
4.
Toni Ketelä (Soome)
38.58
5.
Raido Ränkel		
39.03
6.
Timo Simonlatser		
39.29
7.
Robin Brintesson (Norra) 39.42
8.
Anti Saarepuu		
39.48
9.
Kalle Lassila (Soome)
39.58
10.
Andres Kollo		
41.07
11.
Siim Sellis		
41.08
12.
Kein Einaste		
41.49
13.
Magnus Jonsson (Rootsi) 41.50
14.
Roddy Darragon (Prantsumaa)42.18
Tuuri lõpetas 24 suusatajat.
xxx
Holstre-Pollis vabariigi meistrivõistlustel
veteranidele (kl) võitis M-50 klassis kuldmedali Ago Veilberg. Hõbemedali võitsid Merike
Mets N-40 ja Aili Liht N-55 klassis. Võistkondlikult parim Viljandi, Tartu ja LääneVirumaa ees.
Rein Tops

SUUSAHÜPPED
Val di Femme maailmameistrivõistlustel hüppas Kaarel nurmsalu väikesemäe
kvalifikatsioonis 95,5m ning üldsusele
peaaegu tundmatu Martti Nõmme 93,5m.
Tulemused kindlustasid pääsu lõppvõistlusele 50 parema hulka. Põhivõistlusel
hüppas Kaarel 95m (106,9 punkti). Kuigi
teine hüpe nii hästi ei õnnestunud andsid kogutud 219,2 punkti tubli 26.koha.
ERR-i raadiointervjuus pani Kaarel oma
esinemisele viie. Stabiilselt läks ka
suure mäe võistlusel, kus pääs teise ringi
läks ladusalt. Esimeses voorus tuli 110m
(105,6 punkti) mis andis koguni 20.koha,
vaatamata sellele, et Kaarel hüppas madalamalt poomilt kui konkurendid. Teises
ringis tuli küll 114 m, kuid vastased olid
veelgi edukamad ning kokkuvõttes jällegi 26.koht. Tubli esinemine MM-il
näitab sportliku vormi, head ajastust ning
suurepärast koostööd Soomlasest treeneri Topi Sarparantaga. Tulemustele lisab
veelgi kaalu, et tahapoole jäid nii
Venemaa kui ka Soome koondise liikmed. Eesti meeste koondises oli Kaarel
Aivar Rehemaa järel paremuselt teine
mees. Kokku võistles suusahüpetes 65
meest.
xxx
Lahti MK etapil pääses Kaarel Nurmsalu
kvalifikatsioonis 118,5 meetrise hüppe-

ga raskusteta (12.koht) põhivõistlustele. Esimeses voorus hüppas Kaarel
123 meetrit (124,1 punkti) ning lõpetas
13.kohal. Kahjuks tuli teises voorus ainult
115,5 meetrit ning kokku saadud 274,2
punkti andis järjekordselt 26.koha.
xxx
Oslo MK etapil tegi Kaarel Nurmsalu
oma parima tulemuse. Esimeses voorus
hüppas Kaarel 129 meetrit ja teises madalamalt platvormilt 124 meetrit, mis andis kokku 235,6 punkti ning oma spordikarjääris parima 21.koha.
Rein Tops

SUUSASPRINT
Lahtis toimunud MK etapil klassikasprindis
tuli Timo Simonlatser kvalifikatsioonis 44.kohale ning veerandfinaali ei pääsenud. Sama
saatus tabas ka teisi vabariigi koondise liikmeid.
Rein Tops

Vigade parandused
Tartu maratoni kokkuvõttes on
õige tekst:
Meie teenekate veteranidele oli
Ulvar Pavlovile 21. Ago Veilbergile 20.ja Andrus Kasekamp´ile
19.maraton.
xxx
Marcialonga maratoni kokkuvõttes
on õige tekst:
Lisaks ülalmainitule võistlesid
maakonnast veel kaks suusatajat
Sõmerult ning üks suusataja Simunast, Rakverest ja Väike-Maarjast.
Eestist võistles kokku 80 suusatajat.
xxx
Tamsalu-Neeruti
suusamaratoni
protokollist on välja jäänud Keyto
Langinen, kes saavutas põhidistantsil 570.koha.

12.Eestimaa talimängude ujumisvõistlustel Väimelas 2.märtsil
saavutas Lääne –Virumaa ujujad väga tubli II koha: Võistkonna koosseisus ujusid:
Keiti Kleitz – 100m selili 1.14,28 I , 100m vabalt 1.08,16 (4.)
Grete Uudeküll – 100m vabalt 1.10,01 (6.), 100m rinnuli 1.31,69 (6.)
Jüri Orupõld – 100m rinnuli 1.38,64 III, 100m vabalt 1.12,86 (5.)

Mare Järv
Ujumistreener

12

Fotol: Kaarel Nurmsalu. Foto on illustreeriv

Rein Tops
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SUMOMAADLUSE TULEMUSED
Väike-Maarja maadlusklubi alustas kreeka- Sergei Makejev
rooma maadlustreeningutega 1999. aasta sü- 5.koht
gisel treener Lembit Kalteri juhendamisel.
5.koht
Esialgu tegutseti ühes grupis Väike-Maarja
lasteaia ruumides, 2000. aastal tegevus laienes
ja klubi kolis üle Tamsalu mnt 1, kus klubi kasutusse anti maja II korrusel asuv saal.

Fotol:
Käroly
Seemann
Eesti Meistrivõistluste
kadettide
meister

juunioride arvestuses
meeste arvestuses

Sven Zubarev
2.koht
juunioride arvestuses
2.koht
juunioride absoluutkaalus
1.koht
meeste arvestuses

2007. a sügisel koliti Tamsalu maanteelt Rahvusvahelised võistlused Sumos Estonian
Väike-Maarja uude spordihoonesse, kus Open
maadluseks on väga head tingimused.
Seekordsed võistlused olid väga tugevad ja esinduslikud. Eesti paremikule astusid vastu Poola,
Klassikalise maadluse kõrval õpitakse Ukraina ja Aserbaidžaani paremad sumokad.
treeningutel ka vabamaadluse ja sumo
põhitõdesid.
Oli palju maailma – ja euroopa meistreid. Vaatamata sellele suutsid Tamsalu Gümnaasiumi suTreeningud toimuvad kolm korda nädalas.
momaadlejad tõusta ka auhinnapjedestaalile.
Pühapäeval 17.märtsil toimus Põltsamaal Võistluse karikad pani välja ja autasustas võitjaid
kaks sumo võistlust- Eesti Meistrivõistlused jaapani suursaadik Eestis.
kadettidele , juunioritele ja täiskasvanutele
Liis Järvamägi
ning Rahvusvaheline Estonia Open.
3.koht ( Pidi alistuma seekord esimeseks tulnud
Tamsalu Gümnaasiumi õpilased näitasid väga 4x maailmameistrile Alina Boikovale ja Euroopa
südikat ja head maadlust , ning saavutasid meistrile Svetlana Torodjukile.)
järgmised kohad:
Merike Järvamägi 5.koht
Eesti Meistrivõistlused:
Sergei Makejev
5.koht
Käroli Seemann
Sven Zubarev
3.koht
1.koht
kadettide vanuserühmas

Fotol: Tamsalu Gümnaasiumi
sumomaadlejad Eesti Meistrivõistlustel Põltsamaal

Merike järvamägi
1.koht
juunioride vanuserühmas
2.koht
naiste arvestuses
5.koht
absoluutkaalu arvestuses

Fotol: Liis Järvamägi seismas kõrvuti neljakordse sumo maailmameistri
ja Euroopa meistri kõrval

Lembit Kalter
Väike –Maarja Rahvaspordiklubi maadlustreener
Liis Järvamägi
1.koht
naiste arvestuses
4.koht
naiste absoluutkaalu arvestuses

XII Eestimaa talimängud
XII Eestimaa talimängude finaalmängud
toimusid 01.-03. märtsil Võrus. Spordialad
toimusid laiali üle kogu Võrumaa. Eestimaa
talimängudel osales 25 linna ja 60 valda kokku peaaegu 2900 sportlasega. Tamsalu vald
osales 3 spordialal valdadele kavas olnud
8-st. Osa võtsime meeste korvpallis, suusatamises ja juhtide võistluses. Lõpptulemusena
jäi Tamsalu vallale 22 koht. Meeste korvpallis olime kokkuvõttes 5, suusatamises 13 ja
juhtide võistluses 10.
Tamsalu valda esindasid Eestimaa talimängudel Evelyn Himma, Merike Mets, Õnnela
Raudsepp, Kaili Sirge,Aili Siht, Rahel Allas,
Nele Neeme, Ago Veilberg, Kauri Piiskoppel,
Timo Simonlatser, Reigo Neeme, Erik-Peeter
Rummo, Martin Himma, Toomas Uudeberg,
Eiko Laine, Mihkel Mager, Joosep Kivimäe,
Alo Põldmaa, Priit Pihela, Raido Villers, Cristo Kens, Sander Karro, Kristo Raudam, Livar
Liblik, Kurmo Annus, Holden Sepp ja Aron
Kuusik.
Suur aitäh kõigile , kes Tamsalu valda XII
Eestimaa talimängudel esindasid!
Toomas Uudeberg
Vallavanem
Võrumaal toimunud mängudel olid maakonna
koondises naistemaadluses edukad Väike-Maarja maadlusklubis harjutavad Liis Järvamägi
kuld-ja Käroly Seemann hõbemedaliga. Võistkondlikult saavutati Tartumaa järel 2.koht.
Mõlemad medaliomanikud õpivad Tamsalu
Gümnaasiumis. Edukalt esineti ka ujumises, kus
Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Keiti Kleitž võitis kuldmedali 100 meetri seliliujumises. Pronksmedaliga üllatas 100 meetri rinnuliujumises
Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Jüri Orupõld.

Võistkondlikult samuti 2.koht Tartumaa järel.
Suusaorienteerumises võitis M-21 klassis kuldmedali Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Tarvo
Klaasimäe. Põlvamaa järel samuti 2.koht. Suusatamises läksid maakonna arvesse kõik üheksa
meie distantsisõitjat ning nelja teatevõistkonna
tulemused. Eelmiste mängude esikohalt tuli
taanduda 9.kohale. Koondarvestuses tuli maakonna võistkond I grupis 5.kohale. Suusatamine
on kõikide omavalitsuste kohustuslik ala.
Valdade mängudele pandi alus 1992.aastal. Esimest
korda tegid Tamsalu valla võistkonnad kaasa II
mängudel 1993. Aastal Järva-Jaanis. Mängude
põhialal suusatamises võitis 4x3 km teatesuusatamises kindla esikoha Tamsalu alevi meeskond
Meelis Rebane, Valdar Krünberg, Ulvar Pavlov,
Pavo Raudsepp. Tamsalu valla teatemeeskond
Peep Kätt, Tõnu Kuhi, Rainen Tops ja Jaanus
Mutli saanutas 6.koha. Võistles 26 meeskonda.
Võistkondlikus arvestuses saavutas Tamsalu vald
maakonna parima 6.koha. Võistles 43 valda. Vahelduva eduga on esinetud kuni tänaseni.
Iga nelja aasta tagant peetakse vabariigi talimänge, millest tänaseks on saanud Eesti mängud.
Eraldi võistlevad maakonnad, linnad ja vallad.
Elanike arvu järgi on kõik omavalitsused jagatud
kahte gruppi. Väike tagasivaade eelmiste mängude juurde. Eelmised XI Eesti mängud toimusid
2009.aastal Põlvas. Hea eeltöö kindlustas meie
parimate suusatajate osavõtu ning tulemuseks
oli meie kõigi aegade parim 2.koht Otepää valla
järel. Võistles 16 suusatajat, kus arvesse läks 12
tulemust. 12.oli ka meie nõrgim arvesseminev
koht. Kuldmedali võitsid Kaili Sirge 5 km ja
meeste 3x5 km 2 meeskond Klen Krünberg, Erko
Jullinen ja Timo Simonlatser ning veteranide 3x5
km teatemeeskond Ago Veilberg, Meelis Veilberg ja Ulvar Pavlov. Hõbemedali võitsid noorte
arvestuses Kauri Piiskoppel ja Marek Sikk.
Võistles 46 valda. Maakonna arvestusse läks
meie 14 suusataja tulemusest 24-st ning kolme

teatevõistkonna tulemused. Heast esinemisest oli
kasu suur, tulemuseks susatajate üldvõitja karikas, ülinapi viiepunktilise eduga Ida-Virumaa
ees. Valdade koondarvestuses oli Tamsalu neljas.
Kõigi aegade parimat kohta aitasid kindlustada
ka esimest korda võistelnud naiskorvpallurid.
XII Eestimaa talimängdel oli konkurents suusatamises oluliselt tagasihoidlikum. Tänavu
võistles ainult 39 valda. Maamängude kuldmedali võitis Ago Veilberg M-50 ja pronksmedali Aili Siht N-55 klassis. Neljanda koha saavutasid Kristjan Nurmsalu, Ago Veilberg ja Timo
Simonlatser 3x5 km ja Neele Neeme, Rahel Allas
ja Kaili Sirge 3x3 km teatesuusatamises. 5.koha
saavutas Kalili Sirge ning 6.koha Rahel Allas
naiste 5 km. 6.kohale tuli ka N-35 klassi teatenaiskond Evelyn Himma, Aili Siht ja Õnnela Raudsepp. Lisaks ülalmainitule võistlesid veel Martin
Himma, Merike Mets, Peeter-Erik Rummo ja
Reigo Neeme. Vajaliku 12 üksiktulemuse asemel
oli meil välja panna ainult 9 suusatajat. Nõrgim
arvesseminev koht oli 26. Lihtne matemaatika
ütleb, et tavapärase kuuenda koha saavutamiseks
olnuks vaja kolme tulemust 40.koha piirimail.
Osavõtjate arv erinevates vanuseklassides oli 1683. Kahju, et haiguse tõttu ei saanud mõned meie
paremad osaleda. Aastaid on olnud probleemiks,
et samal nädalavahetusel toimub ka Estoloppeti
Tallinna maraton, kus meie veteranidel on palju
kaalul. Maakonna parim veteran-sportlane Ago
Veilberg aitas noori mehi teatesõidus reedel, võitis laupäeval oma vanuseklassis esikoha ning lõpetas esikohaga ka Estoloppetil. Vahemärkusena
olgu öeldud, et Estoloppeti koondarvestses võitis
lisaks Agole esikoha veel Meelis Rebane M-40
klassis. M-50 klassis võitis kolmanda koha Meelis Veilberg. Omapärase rekordi püstitas, aga kahekordne Tartu maratoni võitja Ulvar Pavlov, kes
on kaasa teinud kõik 71 Estoloppeti maratoni.
Kokku on niisuguseid mehi Eestis seitse. Järgmisel aastal võistleb Ulvar juba M-50 klassis.
Nüüd aga tagasi talimängude juurde. Tänase
seisuga on meil piisavalt harrastajaid, kes maratonidel ei sõida ning keda oleks saanud kastada.

Alato on meil võistkonnas arvukalt Tamsalu
Gümnaasiumi noori, seekord ainult üks. Nelja
aasta eest oli neid seitse. Parema koostöö korral oleks kindlasti olnud võimalik komplekteerida täisarvuline võistkond. Suusatamine
on viimastel aastakümnetel olnud Tamsalu
piirkonna kõige laiema kandepinnaga spordiala. Lähemalt võib varasema aja saavutustest lugeda raamatust “Pool sajandit aktiivset
sporti Tamsalus“ ja Tamsalu Gümnaasiumi almanahhidest. Aktiivne töö noortega sai algsue
Tamsalus, kui üheksakordne Eesti meister Are
Roonet asus 1976.aastal treeneritööle Tamsalu
Keskkoolis. Kuigi lugupeetud treenerit pole
enam aastaid meie hulgas, on tema vanemad
õpilased eesotsas Ulvar Pavlovi ja Ago Veilbergiga ning paljude noorematega endiselt
edukad suusarajal. Tema tööd jätkas edukalt
Arvo Orupõld, keda samuti pole enam meie
hulgas. Tema paremaid õpilasi eesotsas Timo
Simonlatseri, Kaarel Nurmsalu, Tarvo Klaasimäe ja Kaili Sirgega on samuti edukad erinevatel suusaaladel. Tamsalu kool on vabariiklikul tasemel olnud edukas rohkem, kui kolm
aastakümmet. Suusatamise järjepidevuse kindlustamisel on olnud ka peals la edaspidi olema
edukas koostöö kohalikel noortega.
Lõppenud talimängude edukamaks alaks oli
korvpall, kus saavutati 5.koht. Võistles 30
meeskonda. Lähemalt kirjutab sellest treener
Kristo Raudam. Vallajuhtide mitmevõistluses
esines edukalt Toomas Uudeberg, saavutades
10.koha. Võistles 45 juhti. Koondarvestusse läks suusatamine ning neli paremt valikala. Kuna meil jäi kaks ala puudu, siis tuli
eelmiste mängude neljandalt kohalt taanduda
23.kohale. Naabritest oli Järva-Jaani 17.koht,
Koeru 18.koht, Väike-Maarja 20.koht, Ambla
22.koht, Kadrina 36.koht ja Rakke 56.koht.
Vähemalt ühel alal tegi kaasa 60 valda.

Rein Tops
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KORVPALL
Vabariigi esiliiga meistrivõistluste põhiturniiri
I finaaligrupis võttis Tamsalu LOS TOROS/
Simuna Ivax kodusaalis vastu Kuressaare
SWE-7 meeskonna, kellel oli tabelis neli võitu,
meie kolme vastu. Külalised olid kohal ainult
kuuekesi. Meil puudusid Sven Pugonen, Raido
Villers ja Livar Liblik. Mängu algus kulges
võrdsete heitluses, kus pikem pink andis kodumeeskonaale eelise. I veerand võideti 27:22,
II veerand 23:21. Mängu saatus otsustati III
veerandi punktidega 23:14, IV veerandi 22:19
oli ainult vormistamise küsimus. Kogu mäng
95:76. Meie visketabavus 62,1 , külalistel 39,1.
Suurim korvikütt Priit Pihela, viskas 26 punkti
ning võttis 13 lauapalli. Leho Kraav ja Joosep
Kivimäe lisasid mõlemad 16- ning Mihkel Hager 13 punkti. Kaks väga pikka kolmest viskas
Aron Kuusik. Pärast võitu tõusis meeskond küll
neljandale kohale kuid ka konkurentidel on neli
võitu.
xxx
Vabariigi esiliiga põhiturniiri viimases
kodumängus oli vastaseks Swedbanki meeskond, kellele esimeses ringis kaotati 11 punktiga. Külalised olid kohal viiekesi, kodumeeskond täies rivistuses. Viimati oldi täies rivistuses
kohal vabariigi karikavõistluste avamängus.
Enne mängu oli mõlemal meeskonnal tabelis
neli võitu. Tasavägise alguse järel oli I veerandil
viiginumbrid 25:25. Vahetustega hoiti mängutempo kõrge ning II veerand võideti 21:15,
poolaja edunumbrid 46:40. Vaatamata ainult
viiele mehele ning tsentri puudumisele mängisid külalised kiiret tehniliselt head mängu, ühtlaselt hea oli meeste visketabavus.
Pärast vaheaega suutsid külalised jälle hingestatult mängida ning III veerand olid tablool
viiginumbrid 16:16. Viimasel veerandil otsustas

mängusaatuse pikem pink ning viimase veerandi
võidunumbrid olid juba 26:18 ning kogu mäng
88:74. Tabeliseisu arvestaddes oli 1:1 omavaheliste mängude punktid olid +3. Kodumeeskonnal käisid väljakul kõik mängijad. Leho Kraav
viskas 15 punkti ja võttis 11 lauda. Alo Põldmaa
viskas samti 15 punkti ja andis 5 resultatiivset söötu. Joosep Kivimäe viskas 14 punkti ja
võttis 6 lauda. Hea mängu tegi noormängija
Cristo Kenks. Külalistest viskas Martin Rausberg 22 punkti ning tabas kümnest vabaviskest
üheksa. Visketabavus 51,4% vs 39,4%. Tabelis tõusis meeskond koha võrra. Teise hooaja
eesmärgi täitmiseks aitavad ainult võidud, mis
kindlustaksid jõudmise nelja parema hulka ehk
veerandfinaali.
xxx
Järjekordses esiliiga mängus oli vastaseks Tartu
ÜK/Rocki meeskond, kellel tabelis viis meie
meeste kuue võidu vastu. Kodusaalis kuulus
ülisuur võit 94:62 meie meestele. Tartu meestel oli taas rivis Brett Nõmm, meil aga puudusid juhtmängijad Leho Kraav, Sven Pugonen ja
Raido Villers. Vaatamata nõrgendatud koosseisule alustati edukalt. I veerand võideti kindlalt
25:13, teine veerand tasavägise mängu järel
23:20 ning III veerand 20:17. Viimast veerandit alustati suurel eduseisul 68:50. Viimasel
veerandil said mängumasina käima ka tartlased. Veerandaed Tartule 27:15. Lõpuks meie
võidunumbrid 83:77 (86:50). Hiigelmängu tegi
suurte kogemustega Priit Pihela, kes viskas 31
punkti ja võttis 14 lauda. Joosep Kivimäe lisas
13 punkti. Kõik meie mehed said platsile ning
tegid ka skoori. Meeskond tõusis 4.kohale.
xxx
Põhiturniiri finaali eelviimases mängus oli
võõrsil vastaseks põhikonkurent edasipääsu
kohale. Kuressaare SWE-7, keda kodusaalis
kindlalt võideti 95:76. Vaatamata ülekaalukale

võidule oli oodata tasavägist mängu. Niisuguseks ka mäng kujunes. Kogemustega meestest
puudusid Joosep Kivimäe ja Livar Liblik. I
veerand tasavägise mängu järel kodumeeskonnale 17:16, II veerandil õnnestus külalistel
kõik edunumbrid 25:15 ning I poolaeg 41:32
Tamsalu-Simuna meeskonnale. III veerandil
tegi vahespurdi kodumeeskond 19:11. Viimast
veerandit alustati praktiliselt nullist. Külalistel õnnestus oam paremus maksma panna ning
väga vajalik võit 73:63 koju tuua. Parimana
viskas Priit Pihela 17 punkti ja võttis 7 lauda,
Sven Pugonen viskas 16-, Mihkel Mager 12- ja
Leho Kraav 10 punkti ning võttis 7 lauda. Enne
viimast mängu Kohilaga kindlustas Tamsalu-Simuna meeskond I finaalgrupis 4.koha
ning pääsu esmakordselt otse veerandfinaali.
Veerandfinaalid mängitakse kolmest parem,
koduväljaku eelis on põhiturniiril parema koha
saavutanud meeskonnal. Veerandfinaalid toimuvad aprilli algul. Jälgige reklaami.
xxx
Esiliiga põhiturniiri viimases mängus oli võõrsil vastaseks Kohila SK/Lallemandi meeskond,
kellele I ringis kaotati 65:77. Kuna meil oli vajalik 4.koht käes juba pärast võitu Saaremaal,
siis mängiti ainult kuuekesi. Sama seis oli ka
väljakuperemeestel, kellel võidu korral polnud
võimalik tõusta 2.kohalt kõrgemale. Vastu tuli
võtta hooaja suurim kaotus 67:113. Meie parim
oli taas Priit Pihela, 26 punkti ja 12 lauapalli
ning vabavisetega 6/6. Tublid olid täisajaga
mänginud noormängijad Aron Kuusik ja Sander
Karro-mõlemad 12 punkti ning Cristo Kens 9
punktiga. Edukalt tegutseti lauas (39), visketabavus ainult 34%.
Meistrivõistluste põhiturniiri paremusjärjestus:
I finaalgrupp (1-8)
I Balteco				
14 võitu
II Kohila SK/Lallemand		
14 võitu
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III Spordiklubi Marcus		
10 võitu
4. Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivax 7 võitu
5. TÜ/Rock II			
5 võitu
6. Swedbank			
5 võitu
7. Kuressaare SWE-7		
5 võitu
8. TTÜ SK			
2 võitu
II finaalgrupp (9-16)
9. Audentese SG/Noortekoondis
10 võitu
10. BC Kalev II			
9 võitu
11. Võru Korvpalliklubi		
8 võitu
12. KK Räpina Kotkad		
8 võitu
13. Elion/Webware		
7 võitu
14. Rapla KK II			
6 võitu
15. SK RIM/Tallinna Kalev 5 võitu
16. KK Pärnu II			
3 võitu
xxx
MAAKONNA KORVPALL
Maakonna esiliiga meistrivõistlustel võttis Tamsal LOS TOROSE meeskond hooaja viimases
mängus kodusaalis vastu Hulja meeskonna,
kes veel eelmisel aastal mängis meistriliigas.
Seekord ei teinud kaasa Tauno Pukk, Kristjan
Nurmsalu ja Meelis Kõre. Pärast vigastust oli
väljakul tagasi Mairold Silberfeldt. Nimeka vastase vastu tegutseti julgelt, ka visketabavusega
võis rahule jääda. Lõpuks olid kaotusnumbrid
71:82. Heas viskehoos oli Siim Suve, visates
23 punkti. Kaarel Eesma viskas 12-, Dimitri
Okatov ja Mairold Silberfeldt 11 punkti. Kokkuvõttes hästi mängitud mäng.
xxx
Järgmises mängus oli võõrsil vastaseks Rakke
meeskond, kellele I ringis kaotati. Seekord esitati korralik partii ning alistati vastased 79:73.
Meeskonda on viimastel mängudel juhendanud
Ain Aasa. Hooaja viimane mäng on meeskonnal
22.märtsil, Aaspere meeskonnaga Haljala spordisaalis.
Rein Tops

HOKIVÕISTLUS UUDEKÜLAS 24.03.2013
Kokkuvõte Eesti Loodusliku Jää Liiga hokiturniirist
Uudekülas
Pikka ja aktiivset jäähoki hooaega kroonis Eesti Loodusliku Jää Liiga (ELJL) finaalturniir Uudeküla liuväljal 24.
märtsil 2013.
Hooajal toimusid mängud kahes grupis: Põhja-Eesti ja
Lõuna-Eesti. Põhja grupi võitjaks osutus Saku Õllekapad ja Lõuna grupi võitjaks HK Viljandi, kes suunati
otsejoones finaalturniirile. Jaanuari kuu seisuga pidi
Uudeküla hokimeeskond kaotuste tõttu jääma finaalturniirist kõrvale. Kuna aga Lõuna-Eesti grupis tuli välja vaid
kaks meeskonda, siis korraldati lisaturniir Pärnu, Äksi ja
Uudeküla meeskondade vahel. Nii avanes Uudeküla hokimeeskonnal võimalus, mida kohe ära kasutati lisaturniiri võidu vormistamisega. Sellele järgnes vaheturniir 16.
märtsil 2013 Uudeküla liuväljal, et anda välja veel kaks
piletit finaalturniirile. Vaheturniiril võistlesid Aruküla,
Saku on Ice ja Uudeküla meeskonnad. Heasse vormi
jõudnud Uudeküla meeskond sai ka sellelt turniirilt edasipääsu koos Saku on Ice meeskonnaga.
Finaalturniiri Uudeküla liuväljal saatis ühel kevade
esimestest päevadest, 24. märtsil, ilus talvine ilm. Finaalturniir osutus üle ootuste tasavägiseks, kuna neljast mängust kolmel tuli võitja selgitada karistusvisetega. Esimene
poolfinaal mängiti HK Uudeküla ja Saku Õllekappade
vahel. Normaalaeg lõppes 2:2 viigiga, millele järgnenud
karistusvisked kahjuks Uudeküla meeskond kaotas. Teine
poolfinaal mängiti HK Viljandi ja Saku on Ice vahel, mis
lõppes tulemusega 1:3. Pronksmedalile mängisid Uudeküla ja Viljandi. Normaalaeg lõppes 2:2 viigiga, millele
järgnenud karistusvisked võitis Uudeküla meeskond. See

oli esimene kord mängitud aastate jooksul, mil Uudeküla
meestel õnnestus Viljandit võita. Finaalmäng toimus kahe
Saku meeskonna vahel. Normaalaeg lõppes taas 2:2 viigiga, kus alles kuuenda karistusviske tulemusena sai välja
kuulutada liiga üldvõitja - Saku Õllekapad.
Finaalturniiri korraldajana tänab Hokiklubi Uudeküla
toetajaid: Eesti Kultuurkapitali, pagariäri PÄTS ja tublisid kokkasid.
Hokiklubi Uudeküla meeskonnas mängisid:
Ermo Lood - väravavaht
Jevgeni Malkovski - väravavaht
Martin Uudeküll
Madis Uudeküll
Mart Keermann
Hando Kasekamp
Pavo Raudsepp
Anton Malkovski
Risto Rammul
Alar Peek
Kaspar Peek
Peeter Keivabu
Kalev Lubbi
Aimar Türbsal
Mait Liblikmann
Olev Oras
Joonas Hain
Magnus Hain
Jaan Murakas
Ivari Ojaperv
Toorion Ojaperv

Fotol: HK Uudeküla hoidmas käes pronksmedaleid. 24.03.13

Fotol: Saku Õllekapad (tumesinistes riietes, tagumised) ja Saku on Ice hokimeeskonna
mängijad (heledas riietuses)finaalmängus 24. märtsil Uudekülas. Foto Anu Tammus

Martin Uudeküll

Fotol: HK Uudeküla (heledates riietes) ja HK Viljandi (tumedates
riietes). HK Viljandi õnnitleb pronksmedali võitnud HK Uudeküla
meeskonda. Foto Anu Tammus

Fotol: Saku on Ice meeskond vasakul (hele riietus) ja Saku
Õllekapad meeskond paremal (tumedates riietes), finaalturniiril
Uudekülas 24.03.13. Foto Anu Tammus
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Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Autoremont
•
•
•
•
•

Pangabussi peatused:

Rehvide müük ja paigaldus
(Müügil Vallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine
Klaasikindlustuskahjude käsitlus
Müügil suur valik autoakusid

Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 9.00–10.30

II kvartalis
2., 16. ja 23. aprillil
14. ja 21. mail
4. ja 18. juunil

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

II kvartalis
12. aprillil
10. mail
14. juunil

Asukoht: Uudeküla Tamsalu vald
Avatud:
E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel

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.

Tel 5222511

Tamsalu Gümnaasiumi aastapäeva
tähistamine ja vilistlaste kokkutulek
toimub Tamsalu Gümnaasiumis

15. juunil 2013.
Täpsem info aprilli ajalehes ja kooli
koduleheküljel.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Kermalen OÜ on 2012. aastal asutatud raamatupidamis-, finants- ja
juriidilise nõustamise alaseid teenuseid pakkuv ettevõte.
Pakume järgnevaid teenuseid:
o
Raamatupidamine
o
Juriidiline nõustamine
o
Dokumentide korrastamine ja arhiveerimine
Info: www.kermalen.eu
e-post: info@kermalen.eu
tel: 566 30 448

TIMTAR GRUPP OÜ

TAMSALU K.P. HAMBARAVI KABINETIS
TAMSALU, TEHNIKA 1A
TERVISEKESKUS II KORRUS (VASAKUT KÄTT)
• VISIIDI MAKSU EI VÕETA
• KAARDIMAKSE VÕIMALUS
• LASTELE HAMBARAVI TASUTA KUNI 19
AASTANI
• PENSIONÄRID ,TÖÖVÕIMETUS PENSIONÄRID,
HAMBAPROTEESIDE HÜVITIS HAIGEKASSAST
255.65 EURI
• JÄRELMAKSU VÕIMALUS, ILMA PROTSENDITA
• JÄRJEKORD LÜHIKE
• HAMMASTE EEMALDAMINE KA TARKUSE
HAMMASTE EEMALDAMINE
• SOODA PESU (PIGMENDID EEMALDUVAD)
• PÄRLI PESU
• HAMMASTE VALGENDAMINE

SOODUSTUS!
HAMBAPROTEESID -20 %
E,T,N,R- HAMBARAVI
K- HAMBAPROTEES
INFO TEL 5118379
INFO TEL: 3230130 ; 55615609

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 KONSTRUKTORIT
JURIIDILISI ISIKUID KOOSTÖÖPARTNERITEKS ERINEVATE EHITUS- JA PROJEKTEERIMISTÖÖDE
TEOSTAMISEL
Asume Tamsalus
Kontakt tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.
edicypages.com

Aprillikuu sünnipäevad
Tamsalu vallas 2013
Elfriede Liikman			
Linda Oks					
Leida Regina Unukainen		
Aino Eding				
Hilja Aasa					
Helga Tammerk				
Anna Kasesalu				
Maimu Pärg				
Aino Sakslad				
Diana Ploom				
Obet Ellemäe				
Laine Udeküll				
Valve Uuk					
Laine Riitmuru				
Linda Pütsepp				
Nelli Neimann				
Eero Reinberg				
Gennady Neyman			
Heini-Enn Mõistlik			
Eha Koort					
Tatjana Kitšenko			
Mirjam Martin				
Heidi Mägi				
Heiki Taal					
Aleksandr Stepanov			
Richard Saar				
Indrek Randmaa			
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70
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Soovime õnne ja tervist!

OÜ MARTEX KOPAD
 KAEVETÖÖD LAADUR-, JA MINIEKSKAVAATORIGA

On sündinud:

 VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS

LIISA VEEDLER			
ELIISE PILLAROO		
TRISTAN TULAIDAN		

12.02.2013
28.02.2013
04.03.2013

 PLANEERIMISTÖÖD
 TÖÖD HÜDROHAAMRIGA (ROKSON)
 VEOTEENUS KALLURIGA
 TÕSTETÖÖD MADELKRAANAGA

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistus
toimub 21.aprillil kell 16:00

ANTONINA AVLOI		

Info: www.martexkopad.ee

05.12.1935-29.01.2013
10.09.1926-25.02.2013

KÄRT-LISETE FREIENTHAL 09.01.2013-23.02.2013
EVDOKIJA HELETULI

 KORVTÕSTUKI RENT		

e-mail: info@martexkopad.ee
tel: 56488916

Mälestame:
UKU KÄTT			

 OHTLIKE PUUDE LANGETUS

08.03.1921-18.03.2013

TAMSALU AJALEHT
Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Anu Tammus tel. 55599478, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja vallamajas: info kajastatakse www.tamsalu.ee
Kaastööd on oodatud 15.aprilliks, soovitavalt e-postile.
Järgmine leht jõuab lugejani aprilli viimasel nädalal.
Info Tamsalu Vallavalitsus tel 3228431.
Trükikoda Trükis, Trükiarv 1700.
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid
saadaval ka vallamajas.
Leht on üleval valla kodulehel

Kohalik põllumajandusettevõte rendib või
ostab põllumaad Tamsalu- ja Väike-Maarja
vallas. Telefon 5291823.
Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/
elektroonikat, autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, rattaid,
tööriistu, metalli jne. Transport, äravedu, demontaaž TASUTA!
Info: 58947301
Müüa lõhutud küttepuid, erinevad puuliigid ja pikkused.
Transport meie poolt. Telefon 56187373, 53060119

Ostame ja/või rendime põllumaad Tamsalu vallas. Telefon
56187373, 53060119
Ostan või on kellelgi ära anda vanu (töökorras ) vikateid.
Sama soov on ka vanadele ( puupulkadega ) rehadele.
Ootan pakkumisi telefonil 539 28104 (Anne)

