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Eakate pidu ,,Pärimuste pärijad”
,,Vananemine pole raske. Tuleb lihtsalt vooluga kaasa minna”.
/Liina, 6-aastane/
Seitsmendal aprillil pidas Lääne-Viru kogenud rahvas Tamsalus oma
pärimusaasta pidu „Oleme väärikad kodanikud ka eakatena“. Pidulisi
olid tervitama tulnud Lääne-Viru maavanem, Rakvere linnapea ja Tamsalu vallavanem ja neidki nakatas 400 pidulise elurõõm. Koos nauditi
kontserte ja vaadati käsitöönäitust.
NÄITUS kandis pealkirja „Meie kultuuripärand aegadest aegadesse“.
Väljas olid käsitööd Rakverest, Tapalt, Sõmerult, Viru-Nigulast,
Rakkest, Simunast, Kundast, Tamsalust jm. Vanavanemate imelist
näputööd, tänapäeva käsitööd ning Tamsalu ja Kunda laste käsitööesemeid oli näitusele toodud 220 ringis.
Külastajad kiitsid muhutikandiga susse, punutud korve, kaunist
keraamikat, puust karpe, maitsekaid kaltsuvaipu, õhulisi Haapsalu
salle, kaunilt maalitud portselantaldrikuid, tikitud lillemaale, tekke,
vaipu ja linikuid, eriilmelisi kaelakeesid ja kõrvarõngaid, heegeldatud
linikuid ja tekke, rõõmsavärvilisi sooje sokke, susse ning kindaid.
Käsitööd leidsid tunnustamist maavanema ja Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu poolt. 12 parimat tööd tunnustamiseks valisid
välja ka Tiina Hein ja Maie Telg MTÜst Tamsalu Kunst. Publiku
lemmikuiks said Albiina Eiber 30 esemest koosneva antiik-keraamika
kollektsiooniga ja Einar Eriks filigraanselt teostatud hoburakenditega.
Kultuurimajas sai näha veel Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste joonistusnäitust ja Eesti ning Soome koomiksinäitust. Fuajees oli
väljapanek Tamsalu vallas kantavatest rahvarõivastest.
Kontserte oli kaks. Esimene kandis nimetust „Meeletu rüütel“.
Voldemar Kuslap tähistas selle kontserdiga kolmveerandsaja täitumist,
akordionist Henn Rebane 60ndat verstaposti ja klaverimängija Urmas
Lattikas 52. sünnipäeva. Laulude vahele luges vanameister luuletusi ja
rääkis lõbusaid lugusid.
Teises kontserdis esinesid Virumaa vanaemadele-vanaisadele Tamsalu
kultuurimaja arvukad ringid, rühmad, koorid, solistid ja duetid.
Väikseid ja suuri esinejaid oli kultuurimaja kontserdi 12 kollektiivi
25s numbris esinemas rohkem kui 150.
Kontsert kandis pealkirja „Pärijate tänu“. Kava sidusid tervikuks

väikeste laste tähelepanekud elust. Laste ütlemised kutsusid saalis esile
siiraid naerupahvakuid: „Kui mõtlen vanaisast lapsena, kujutlen teda
mustvalgena“. /Gabriel, 7-aastane/. Kontsert oli huvitav ja kaasahaarav. Pole olemas vanaemadest-vanaisadest paremat publikut. Tulise
aplausiga tänati esinejaid ja kiidusõnad ei tahtnud lõppeda.
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Tamsalu tantsurühm ,,Kuldne iga” esinemishoos
Ka oli võimalus külastada kohvikuid, Vivasani, Oriflame ja õnneloosi
müügipunkte ning teadmiste ja infomaterjalide hankimiseks Ida-Eesti
Päästekeskuse teabelauda.
Samal ajal toimus hoogne tants Heiki Kübara pilli saatel.
Neli ja pool tundi möödusid lennates. Kell näitas juba 20 minutit üle
viie, kui viimased pidulised kahetsusega tantsusaalist lahkusid. Kuid
enne koduteele asumist võeti meilt lubadus, et maakonna jõulupeo
samuti Tamsalus korraldaksime. On hea meel tõdeda, et sellele
rõõmsale ja elukogenud seltskonnale meeldib nii meie avar maja kui
ka laulud, tantsud ja pillilood.
Aitäh publikule, kiitus tegijaile!
Pilte saab vaadata internetist aadressil: http://www.facebook.com/
pages/Tamsalu-Kultuurimaja/312221692212384
Tiia Uudeberg, Kultuurimaja juhataja

Kevad tuleb ootamatult?
Vaatamata pikaleveninud talvele on tänaseks
kevad võtnud võimu enda kätte. Koos lume
sulamisega ilmub taas nähtavale igasugune
„varandus“, mis talvel oli silma eest peidus.
On aeg oma elukoha ümbrus kriitilise pilguga
üle vaadata.
Viimastel aastatel on paljud asulad, talud,
spordi ja vaba aja rajatised leidnud tuge ühisest
koostegemise üritusest „Teeme ära“. Koos
tehes jõuab hea töökorralduse ja ka väheste
inimestega midagi väga olulist ja vajalikku
meie kõigi ühise elukeskkonna jaoks ära teha.
Tänavuse aasta „Teeme ära“ talgud on üleeestiliselt plaanitud 4.mail.
Kutsun Teid, head vallaelanikud, märkama
meie elukeskkonna kitsaskohti ja jagama oma
tähelepanekuid vallavalitsusega. Üldtelefon
3228431,
e-post:
tamsalu@tamsalu.ee.
Kindlasti jätke konkreetne avaldaja nimi ja
kontaktandmed, kellega ühendust võtta. Koos
suudame astuda sammu parema elukeskkonna
poole.
Leidsin „Teeme ära“ kodulehelt ühe Tartumaa
talguliste avastuse enda jaoks- talgute käigus
leiti südantsoojendav veenduvus, et see on kõik
meie endi teha, millises ümbruses me elame.
Toomas Uudeberg
Vallavanem

MUUSIKA PANI TAAS KULTUURIMAJA KAUNILT HELISEMA
Tamsalu Kultuurimaja oli kogu nädalavahetuse täis pillimängu
ja laulu. Tulemas oli 24.Tamsalu piirkonna lauluvõistlus. Meie
viis tublit lauluõpetajat ja nende 34 noort laulusolisti tegid koos
saateansambliga usinasti proove, et 21. aprilli kontserdil hästi
esineda. „Kultuurimaja poisid“ Tarmo Kesküll, Renel Sikk ja
Riivo Torstenberg olid taas nädalavahetuse vabaks teinud, et
koos solistide ja õpetajatega lauluvõistluseks uusi laule harjutada. Kadri Kask oli lauluproovide juhendamise traditsiooniliselt enda peale võtnud.
Enne veel, kui proovid algasid, peeti kohalikke võistulaulmisi lasteaedades, koolides. Kõik hääles olevad noored lauljad
tõi välja kultuurimaja lauluklass. Laste Muusika-Mängu-Kool
„Tõruke“ oli esindatud noorimates vanuseastmetes. Vajangu
Põhikool oli esindatud nagu alati - kindlal ja heal tasemel.
„Tammetõru“ lauluvõistluse traditsioonid nõuavad selle maa
tutvustamist, kus maikuus Eurovisioon toimub. Seega pöörasime oma lauluvõistlusel rohkem tähelepanu just Rootsile, sest
58. Eurovisiooni lauluvõistlus toimub juba 5ndat korda Rootsis ja 3ndat korda Malmös.
Kontserdi edenedes saime teada, et Rootsi leidurid on leiutanud: auruveduri, päikesepatareid, laevapropelleri, dünamiidi,
tellitava mutrivõtme ja universaalsed torutangid, sünteetilise
teemandi, peegelkaamera, priimuse, leeklambi, kuullaagrid ja
jalgratta vabajooksuga ratta ning tagapidurid. Teadke, et neid
asju siis pole mõtet enam leiutada.
Õppisime ära ühe toreda salmi nii inglise, soome kui rootsi
keeles:
“Island, island, Grassy island, Grassy island’s Bride.”
“Saari, saari, Heinäsaari , Heinäsaaren Morsian.”
“Ö, ö, Hö ö, Hö öns Mö.”
Rootsiga meenuvad tavaliselt Eurovisioon, ABBA, Astrid
Lindgren, Ilon Wikland, Rootsi surströmming ehk hapendatud
räim, kuninglik pere, kollane-sinine värvikombinatsioon, kirjanik August Strindberg, blondid mehed, Volvo jms.
Tamsalu lauluvõistlusega meenuvad eelkõige kõik tublid ja

Väike esineja võistlushoos

Foto: Aavo Leemets

omanäolised laulusolistid. Aitäh teile - te olite oma laulud kõik
kenasti selgeks õppinud ja pakkusite publikule ja konkurentidele kauni kontsertelamuse.
Žürii, koosseisus Kaia Klaan, Maris Meos, Karl Meos, Kalev
Pärtelpoeg ja Urmas Tamm kiitsid asjalikke lauluõpetajaid ja
toredaid soliste. Sel korral tunnustati:
I vanuseastmes (2-4 aastased). 1-3 koht läks jagamisele Triin
Kundla, Marit Võhma ja Kris-Rego Neeme vahel .Lauludeks
„Lepatriinu“, Tore laps“ ja „Hobuke“.
II vanuseastmes (5-6 aastased). Võidulauluks „Nuku hällilaul“
Laura Rannametsa esituses. Järgnes Marta Raudsepp lõbusa
jänkulapsena. Kolmandaks laulis „Magusad sõrmed“ Holger
Soll.
III vanuseastmes (7-9 aastased) Võitu maitses Eliise - Marie
Soll lauluga „Saatke meile meile!“. Järgnesid Brita Rannamets
„Tantsulauluga“ ja Leandre Langinen „Lohe lennutamise lau-

luga“
IV vanuseastmes (10-12 aastased) Laura Mätlik võitis nii publiku kui žürii südame lauluga „Väike päike“. Kõrged kohad
omistati Marta Koldele „Laululinnuhaldjas“ ja Rhonda Rannamrtsale „Tänav, pink ja puu“ eest.
V vanuseastmes (13-14 aastased) olid batsillid ja viirused oma
töö teinud. Laulis vaid kaks karastunumat neidu ja laulsid hästi! Marleen Raudsepp lauluga „Echo“ ja Anella Veebel lauluga
„Kahekesi” tunnistati teenitult vanuserühma parimateks.
Kultuurimaja lemmikuna tunnustati Nele Sumret, kes vaatamata saateansambli apsudele jäi kindlaks õigele viisile ja laulis
oma laulu kindlalt lõpuni.
Suured tänud lauluõpetajatele Tiiu Paele, Andra Hoolmale,
Marve Lehtmele, Kaja Raudlale ja Kadri Kasele. Ilma teieta ei
oleks seda toredat lauluvõistlust.
Aitäh veel Karmenile, Eva-Kaarinile ja Evlinile taustalauljate
ja õhtujuhi rolli eest. Tänud fotograaf Aavole ja valguspuldi
taga istunud Taavile, asjatundlikule žüriile. Armsad Kaja ja
Jaana - tänud teile, kes te meie pärast oma puhkepäevast loobusite. Tore on tõdeda, et ka vallavanem ei pea paljuks oma
puhkepäeval noori soliste ja lauluõpetajaid tänamas käia. Vastutasuks saab ta muidugi seda kaunist kontserti ise kohapeal
nautida.
Kultuurimaja oma rahvale aga sügav kummardus, sest igaüks
pidi mitme eest väljas olema, et tulla toime nii helindamise,
aukirjade trükkimise ja valgustehnikaga, pillipoiste ohjamise
ja proovidega, banketilaua ja pannkookide küpsetamisega, piletimüügi ja filmimisega, pillipoiste toitlustamise ja kohvikeetmisega, auhindade ja lillede muretsemisega ja veel kümnete
pisiasjadega.
Ainult koostöös saame endale selliseid toredaid sündmusi lubada. 25. „Tammetõru lauluvõistlus” ootab meid 2014nda aasta Jürikuus. Aga enne seda on veel oi kui palju muid kontserte,
pidusid, näituseid jt tegemisi. Päikeselist kevadet kõigile.

		

Lauluvõistluse korraldajate nimel
Tiia Uudeberg

Tamsalu päevad toimuvad 25-26 mail. Tule Sinagi!
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Tamsalu Kultuuripäev 25. mai

Facebook: Tamsalu kultuurimaja. Info telefonil: 323 0968

25.05 kell 09.00
25.05 kell 14.00
		
		
25.05 kell 16.30
25.05 kell 19.00
		
		
		
		
		
26.05 kell 17.00
		

KEVADLAAT. Laadale registreerida Silvi Pärna telefonil: 58050167
TAMSALU 45. LAULU- JA TANTSUPIDU „Hoidkem alles isaisade
lood“ Tamsalu Gümnaasiumi taga, mänguväljakul.
Info: Heidi Mägi telefonil: 55674594, kultuurimajast 323 0968
MÄLUMÄNG „Tamsalu Tarkade Turniir“-7
KONTSERT „ Muusa puudutus“. Laura Põldveret saadab ansambel
koosseisus: Ara Yaralyan (kontrabass), Ahto Abner (trummid),
Vladimir Võssotski (klahvpillid).
VALLAVALITSUSE POOLTUND.
ROCK-KONTSERT. Laulavad lauluklassi endised ja praegused lauljad.
TANTS.
Laste näitering ATSIKE etendus „Hea siin, kuri seal - ehk vastupidi” 		
(A.Kitzbergi „Kuri kuningatütar“ ainetel)

Rattaorienteerumine:
Pandivere piirkonna Tamsalu rajad
11.00 Tamsalu valla 2013a. lahtised MV kergejõustikus
Vanuseklassid ja alad :

Töö- ja puhkelaager
Nagu eelnevatel aastatel nii, ka sellel aastal
ootab töö- ja puhkelaager noori, kellel vanust
vähemalt 13 aastat. Laager on planeeritud
kohe peale õppeaasta lõppu, seega on osavõtt
piiratud neile noortele, kellel õpptöö pole piisavalt sujunud. Noored, kes peavad osalema
suvetööl ei saa kahjuks sellel aastal töölaagri
tegevustest osa võtta, kuna esmalt tuleb õppetöö korralikult lõpule viia. Noor, kes soovib
osaleda, peab pingutama selle nimel, et õppetöö korras oleks!
Töö- ja puhkelaagri avaldusi hakkame vastu
võtma alates 29. aprillist 2013.a. Avaldus

tuleb kindlasti allkirjastada lapsevanemal,
kuna eelmisel aastal oli juhuseid, kus laps oli
täitnud avalduse, ilma et lapsevanem sellest
teadlik oleks olnud. Ilma lapsevanema allkirjata avaldusi vastu ei võeta! Avalduse blanketi
saab Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast või Tamsalu Vallavalitsuse kodulehelt
www.tamsalu.ee. Täidetud avalduse võib saata digiallkirjastatult sille.somermaa@tamsalu.
ee või tuua Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakonda 27. maiks 2013.a.
Sille Sõmermaa
lastekaitsespetsialist

Tantsulaager tuleb taas!

Tamsalu Spordipäev 26. mai
11.00
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(staadionil)
(staadionil)

Lapsed - 10 aastased ja noored 11a. – 15a. : 4-võistlus (60m, kaugus, pall, 500m)
Noored 11-15 aastased : kuul, ketas, oda
Täiskasvanud: naised -34 a. , mehed -39 a.: 100m, kaugushüpe, 400m, oda,
						
ketas, kuul
Veteranid: 100m, kaugus, oda, ketas, kuul.
naised vet. I 35 a. - 54a
vet. II 55a. ja vanemad
mehed vet. I 40 a. - 59a.
vet. II 60a. ja vanemad:
11.00 Ketas (M, Mvet., noored) Oda, kuul (N, Nvet., noored)
12.00 Ketas (N, Nvet., noored) Oda, kuul (M, Mvet., noored) kaugus (4-v.)
13.00 Pall (4-võistlus T,P) /2 viskepaika/
13.15 Kaugus (N) 100m (M), 60m (4-v P)
13.45 Kaugus (M) 100m (N), 60m (4-v T)
14.20 500m (P,T 4 - võistlus) 400m ( M, N)

Kergejõustiku autasustamine toimub peale alade lõppu
13.00
13.45
13.00
13.00
14.00

Laste jooksud		
(staadionil)
1-3 a.(60m) 4a.(100m) 5a.(200m) 6a. P ja T (300m) 7a P ja T(400m)
Lasteaedade ja kooli 1.klasside teatevõistlused
(staadionil)
10 in. võistkonnas - 5 võistlust
Naiste võrkpall
(staadionil)
Korvpall „Siin- ja sealpool raudteed”
(kooli pargis)
Meeste võrkpall
(staadionil)

TULE OSALEMA JA VÕTA SÕBER KA KAASA !

Kultuurikalender, mai 2013
01.05 Algab registreerimine 01.-10. augustil toimuvasse Tamsalu 3. TANTSU-		
LAAGRISSE (tantsurühmad koolinoortele/täiskasvanutele, draamaring
2.-5. klassi õpilastele). Facebook: Tamsalu tantsulaager.
10.-12.05 kell 8.00 24. Roheliste Rattaretk „Kuidas elad, Pandivere?“
Start 10.05. kell 10.00 Tamsalu kultuurimaja eest, lõpetamine
12.05. kell 14.30 Uudekülas. Järgneb Koit Toome& Band kontsert.
Lisainfo: http://www.rattaretked.ee/2013a-retk.html
12.05 kell 10.00 UUDEKÜLA LAAT. Müüakse käsitööd, taimi, aiasaadusi, mett jne.
		
Müüjatel registreerida laadale: katrinuu@gmail.com või tel 5119039.
		
Toimumiskoht Uudeküla külaplats.
12.05 kell 18.00 EMADEPÄEVA KONTSERT Tamsalu valla emadele ja vanaemadele.
		
Tublide emade tunnustamine. Tasuta. Tamsalu kultuurimajas
15. 05 kell 18.00 ja 20.00 KINOPÄEV. Jälgi reklaami. Filmid lastele ja täiskasvanutele.
			
Pääse 2€ . Toimumiskoht: Tamsalu kultuurimaja.
			
Facebook: Tamsalu kultuurimaja. Info telefonil: 323 0968
25.05 kell 09.00-24.00 TAMSALU KULTUURIPÄEV.
		
Facebook: Tamsalu kultuurimaja. Info telefonil: 323 0968

Sedapuhku juba kolmas Tamsalu koolinoortele suunatud tantsulaager leiab aset 1-10. augustini 2013. Laagri eesmärgiks on pakkuda
Tamsalu noortele võimalikult mitmekülgset
ja põnevat elamust läbi tantsulise liikumise.
Seekord ootame tantsima 84 tüdrukut ning 24
poissi, kes jagatakse vastavalt vanusele kaheksasse rühma. Lisaks on oodatud laagrist
osa võtma täiskasvanud, sealhulgas 12 naist ja
10 meest.
Üheksa päeva treeninguid meie noorte treenerite juhendamisel toimuvad eesmärgiga anda
laagri lõpus üks meeldejääv kontsert! Sel korral on lõppkontserdil üks läbiv teema, et lavastada etendus, milles igal rühmal on oma roll.
Seoses lõppkontserdiga on selle aasta laagris
plaanis lisaks tantsurühmadele luua ka üks
näiterühm, kuhu ootame kümmet 2-5. klassi
õpilast. Näiterühma juhendajateks on Liis Lillepea ja Anu Lukk, tantsurühmi juhendavad
Kristina Jerjomina, Kerli Relli, Siret Kristel,
Helena Mägi, Kerli Niiduväli, Egert Eenmaa,
Kaidi Piiskoppel, Liina Stadnik, Leaanika
Parra, Hanna-Liisa Tuur, Tiiu Mürk ning Kaire Kaljuvee.

Nagu eelnevatel aastatel, on laagrilistel ka
sellel aastal lisaks tantsutrennidele võimalus
osaleda erinevates vaba aja tegevustes. Laagriliste õhtupoolikud on sisustatud erinevate
mängude, meisterdamiste ja muude põnevate
tegevustega.
Eelnevad aastad on näidanud, et huvi laagri
vastu on suur ja vabad kohad täituvad kiiresti,
mistõttu lähtutakse ka seekord põhimõttest –
kes ees, see sees!
Alates 1. maist on kõikidel huvilistel võimalus laagrisse registreeruda aadressil: smarturl.
it/tamtants. Osalemistasu lapsele on 25 eurot,
mis sisaldab toitlustust kõikidel laagripäevadel ning laagri T-särki. Täiskasvanu osalemistasu on 10 eurot.
Ootame abikäsi ka kõikidelt emmedelt-issidelt, õdedelt-vendadelt, vanavanematelt ning
teistelt huvilistelt, kes on nõus vabatahtlikult
andma oma panuse laagri toimumisse. Lisainfo saamiseks külasta meie kodulehekülge
smarturl.it/tamtants, kirjuta meile e-mailile
tamtants@gmail.com või leia meid Facebookis Tamsalu Tantsulaagri nime alt.
Kohtumiseni laagris!

Tamsalu Tänuraha 2013 ootab kandidaate
Alates aastast 1996 antakse välja Tamsalu valla tähtsamat tunnustust - Tamsalu Tänuraha.
Tänuraha antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud Tamsalu valla tegemistesse ja valla
inimeste heaks. Tänurahaga autasustamise kohta võivad teha ettepanekuid vallaelanikud, vallavolikogu ja vallavalitsus. Tänurahaga autasustamise otsustab vallavolikogu maikuu istungil.
Tänuraha antakse üle üks kord aastas –Tamsalu Päeval 25.mail.
Lugupeetavad vallakodanikud, ootame Teie ettepanekuid tunnustamist väärivate inimeste kohta
hiljemalt 13.maiks k.a. vallavalitsuse kantseleisse.
Toomas Uudeberg
Vallavanem

Tantsulaagri korraldajad 2013. Vasakult: Kerli Relli, Tiia Uudeberg, Liis Lillepea, Tiiu Mürk,
Maris Lanno, Kristina Jerjomina
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Vallavolikogu
Volikogu (erakorraline) istung 01.04.2013
Volikogu esimees kutsus volikogu liikmed
erakorraliseks istungiks kokku seoses 7 volikogu liikme poolt esitatud nõudega. Nõude
aluseks oli soov tunnistada kehtetuks volikogu 20.03.2013 otsus nr 13 „Vajangu Põhikooli tegevuse lõpetamine“. Viidi läbi arutelu ja
seejärel hääletus. Istungil osalenud 14 volikogu liikmest oli otsuse tühistamise poolt 6 volikogu liiget, vastu 7 ja 1 jäi erapooletuks, seega
otsus jäi jõusse.
Volikogu istung 17.04.2013
1.Kuulati infot Tamsalu valla 2013.a eelarve
täitmisest I kvartalis. I kv on tulumaksu alalaekumine 7710 eurot.
2. Võeti vastu Tamsalu valla 2013. a I lisaeelarve. Tamsalu valla I lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja kulusid, võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid
ja nende arvelt tehtavad kulutused.
3.Otsustati määrata alates
01.01.2013 Tamsalu vallavanema Toomas
Uudeberg’i töötasuks 1400.00 eurot kuus ja
anda vallavanemale ametialaseks kasutamiseks valla kasutuses olev sõiduauto ning kehtestati kütuse piirmääraks 170 liitrit kuus. Samuti otsustati kehtestada vallavanemale tema

Vallavalitsus
02.04.2013
1. Anti MTÜ-le BGM Festivalid luba avaliku
ürituse „Porkuni Suvepidu 2013“ korraldamiseks 15. ja 16. juunil s.a. Porkuni külas,
Paemuuseumi platsil ajavahemikul 19:0003:00.
2. Määrati Sääse alevikus, Sääse tänaval asuvatele garaažidele aadressid.
3. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Tamsalu
35/10kV alajaama püstitamiseks aadressil
Paide mnt 30, Tamsalu linnas.
4. Anti nõusolek Tamsalu linnas raieloa väljastamiseks järgmiselt:
• vigastatud ja ohtlikuks muutunud puude (vaher 2 tk) raiu-miseks Ääsi tänava teemaal;
• elamule ja elektriliinile ohtlike puude (kask
2 tk) raiumiseks kinnistul Põllu tn 4;
• vigastatud ja ohtlikuks muutunud puude
(pärn 3 tk) raiumiseks kinnistul Pääsukese tn
7;
• elamule ligidal ja vanade ohtlikuks muutunud puude (kask 2 tk) raiumiseks kinnistul
Sireli tn 2;
• kahjustatud ja hoonetele ohtlikuks muutunud
puu (kuusk) raiumiseks kinnistul Ääsi tn 20.
5. Kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni korralduse eelnõu OÜ Kesto jäätmeloa
muutmiseks.
6. Kehtestati Tamsalu valla ametiasutuse
hallatavate asutuste juhtide palgad alates
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kasutusse antavalt mobiiltelefoni numbrilt
tehtavate teenistusalaste kõnede maksumuse
piirmääraks 50 eurot kuus.
4.Otsustati kinnitada Tamsalu valla parimaks
noorsportlaseks 2012 a. tulemuste alusel Liis
Järvamägi.
5.Info
Kuulati A.Freienthali infot järgmistel teemadel:
- EELK Tamsalu taotlus hoones remonditööde teostamiseks toetuse saamiseks.
Otsustati teha vallavalitsusele ülesandeks
koostada Tamsalu kiriku remonditööde kalkulatsioonid ning seejärel annab eestseisus loa
kasutada reservfondi vahendeid. Kiriku hoone kuulub Tamsalu vallale.
- Avaldus prokuratuurile seoses Tamsalus
22.03.2013.a. toimunud kuriteoga.
Otsustati teha Tamsalu Vallavalitsusele ülesandeks esitada avaldus prokuratuuri, eesmärgiga uurida politsei tegevust või tegevusetust
seoses Tamsalus 22.03.2013.a. toimunud kuriteoga.
- Valla hooldekodu võimalikust rajamisest Vajangu Põhikooli ruumidesse
Otsustati teha vallavalitsusele ülesandeks
koostada esialgne kalkulatsioon ja viia läbi
muud vajalikud toimingud, et selgitada välja hooldekodu rajamise võimalused Vajangu
Põhikooli ruumidesse. Koostatud analüüs esitada hinnangu andmiseks volikogu juunikuu

istungile.
- Tänavate remont 2013.a. suvel
2013.a. suvel on kavandatud Tamsalu linnas
kruusakattega Kase, Tamme, Vahtra, Pärna ja
Saare tänavate pindamine. Kooli tn remont
toimub vastavalt koostatud projektile.
- Kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanek kodanikuühenduste toetamiseks
Kultuuri- ja spordikomisjon tegi ettepaneku
toetada Tamsalu valla 2013.a. eelarvest MTÜ
Tamsalu Naiskoor´i (350€) , AO Suusaklubi
(350€) ja MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee (200€)
tegevust. Volikogu eestseisus ning eelarve- ja
arengukomisjon toetas esitatud ettepanekut
ja vastav eraldus reservfondist (900 eurot)
on kajastatud Tamsalu valla 2013a. eelarve I
lisaeelarves
Muu info:
Kuulati A.Freienthali infot järgmistel teemade:
- Vajangu Põhikooli tegevuse lõpetamine.
Tulenevalt Tamsalu Vallavolikogu
poolt
20.03.2013.a. vastu võetud otsusest nr 13
“Vajangu Põhikooli tegevuse lõpetamine “ :
* saatis Lääne-Viru maavanem 10.04.2013.a.
Tamsalu Vallavolikogule märgukirja;
* esitas Õiguskantsler 11.04.2013 teabenõude
Tamsalu valla Põhimääruse § 15 lg 8 põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks;
*esitas Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja
Tamsalu Vallale kohtunõude seisukoha saa-

miseks seoses isiku poolt esitatud kaebusega
volikogu otsuse tühistamiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks
Otsustati teha vallavalitsusele ülesandeks esitada vastus kohtunõudele
-Lapsevanema osalustasu Tamsalu valla lasteaedades
Otsustati teha vallavalitsusele ülesandeks vaadata üle hetkel kehtiv määrus lapsevanema
poolt makstava osalustasu osas ja vajadusel
esitada volikogule eelnõu kehtiva määruse
muutmiseks.
Arupärimistele vastas vallavanem.
Sääse 6 maja lammutusele järgnevad tegevused - vallavalitsusel on plaanis hoone krunt
haljastada.
Tamsalu linnas Kesk tn 6 ja Paide mnt (vana
jaamahoone) lagunenud hooned- Kesk 6 on
kohtutäituri poolt müügis, Paide mnt hoone
küsimusega tegeleb jätkuvalt järelevalvespetsialist.
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
10-12 mai toimub üritus “Roheliste Rattaretk”
12 mai toimub üritus “Craft Tamsalu maastikuratta sõit”

01.01.2013.a.
7. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus märtsi kuus kogusummas 19 166,61
eurot.
8. Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele
abivajajale.
9. Eraldati ühekordne sotsiaaltoetus Tamsalu
valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kolmele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
10. Otsustati korraldada lastele töö- ja puhkelaager ajavahemikul 05.-21.06.2013.a.
11. Arutati volikogu aprillikuu istungile pakutavat päevakorda.

• elektri maakaabelliini ja alajaama püstitamisel Kuie külas;
• alla 1 kV elektriliinide ja alajaama püstitamisel Araski külas.
3. Anti MTÜ-le Roheliste Rattaretked luba
avaliku ürituse „24. Roheliste Rattaretke
„Kuidas elad, Pandivere““ korraldamiseks 10.
ja 12.mail 2013a. Tamsalu vallas järgmiselt:
• 10.mail ajavahemikul 10:00-12:00 Tamsalu
linnas, Sõpruse tn 3, Tamsalu Kultuurimaja
esisel platsil;
• 12.mail ajavahemikul 15:00-17:00 Uudeküla
külas, Uudeküla külaplatsil.
4. Anti MTÜ-le Spordiklubi START! luba
avaliku ürituse “CRAFT Tamsalu maastikuratta sõit“ korraldamiseks Tamsalu valla
territooriumil
(Tamsalu-Järvajõe-PorkuniNaistevälja-Tamsalu; start ja finiš Tamsalu Spordikompleksi territooriumil) 12.mail
2013.a ajavahemikul 11:00-16:00.
5. Kooskõlastati Tamsalu Sääse Lasteaia sisehindamise aruanne.
6. Tunnistati Porkuni linnuse väravatorni sadevete eemale juhtimise tööde üle arheoloogilise järelevalve teostaja leidmiseks küsitud
pakkumistest parimaks FIE Villu Kadakas
pakkumine.
7. Tunnistati hanke „Porkuni linnuse väravatorni sadevete eemale juhtimine” tööde teostaja leidmiseks küsitud hinnapakkumisest parimaks osaühing OTO Ehitus pakkumine.
8. Määrati Tamsalu vallas Sääse alevikus
Sääse tn asuva kuue garaažikompleksi teenin-

damiseks vajaliku maa suurused ja nõustuti
maadele korteriomandi seadmisega vastavalt
katastriüksuse plaanile.
9. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega
plaani- või kaardimaterjali alusel Naistevälja
külas asuvate hoonete juurde.
10. Tunnistati riigihanke “Tamsalu Sääse lasteaia katuse rekonstrueerimise ehitusjuhtimise
ja omanikujärelevalve teenuse tellimine” edukaks ühispakkujate P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
ja P.P. Ehitus OÜ pakkumus, mis oli madalaima hinnaga.
11. Kinnitati hanke “Tamsalu linna Kooli tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve”
hankedokmendid teenuse osutaja leidmiseks.
12. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht.
13. Eraldati ühekordne sotsiaaltoetus Tamsalu
valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kuuele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata kaks avaldust.
14. Otsustati lõpetada koduteenuse osutamine
ühele isikule seoses koduteenust vajanud isiku
paigutamisega hoolekandeasutusse.
15. Anti arvamus Tamsalu Vesi AS hinnataotluse vastavuse kohta ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavale Tamsalu vallas.

10.04.2013
1. Kehtestati liikluspiirang „Massi piirang 8
tonni“ alates 12.04.2013.a kuni 20.05.2013.a
Tamsalu valla avalikult kasutatavatel kohalikel maanteedel.
16.04.2013
1. Nõustuti ehituslubade väljastamisega Elektrilevi OÜ-le järgmiselt:
• elektri maakaabelliini püstitamiseks aadressil Kesk tn, Tamsalu linnas;
• elektri maakaabelliini püstitamiseks aadressil Pääsukese tn, Tamsalu linnas;
• elektri maakaabelliini ning 10-0,4kV alajaama püstitamiseks Järvajõe külas.
2. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega
Elektrilevi OÜ-le järgmiselt:

Algavad ettevõtluskursused

Käesoleva aasta sügisel alustab järjekordne
ettevõtjate koolitusprogramm alustavate ettevõtjate koolitamisega. Kursustele on oodatud
Tamsalu piirkonna inimesed, kellel on soov
omandada ettevõtlusest algteadmisi, plaan
oma ettevõte luua või siis juba olemasolevat
ettevõtet laiendada.
Lisaks teoreetilistele loengutele koostab iga
kursuslane praktilise tööna äriplaani. Kursuseid rahastab Tamsalu vald ning need on osalejatele tasuta.
Ettevõtluskursustel osalemise soovist anna
palun teada e-kirjaga aadressil riho.tell@
tamsalu.ee või telefonidel 322 8434 või
5143750.
Alustavate ettevõtjate kursused on seni toimunud kahel korral ning neil on osalenud kokku
20 ettevõtlikku inimest. Kursuslaste tagasiside on olnud eranditult positiivne. Kursustel
omandatud teadmised on andnud enesekindlust oma ettevõtte rajamiseks või siis olemasoleva ettevõtte laiendamiseks.
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Toon alljärgnevalt kursustel osalenute hinnaguid toimunud kursustele (avaldatud
11.09.2011 Virumaa Teatajas): ”Koolitus
oma praktilise ülesehitusega andis võimaluse
vahetada kogemusi ja ideid, mistõttu juhtuski, et algsest ettevõtte äriideest kasvas välja
hoopis erinev ja usun, et südamelähedasem
ettevõte”(Jaanika Korka), ”Koolitus laiendas
silmaringi ja andis julguse luua oma firma
Niinemäe farm OÜ”(Harry Lindre), ”Ettevõtluskoolitus andis mulle omandatud teadmiste
kõrval eelkõige suure portsu enesekindlust.
Kui varem tekitas ainuüksi mõte oma firma
loomisest ja sellega suure vastutuse võtmisest
minus pelgust ja mõtet, et mina sellega küll
hakkama ei saaks, siis peale koolitust ei tunne
ma enam liialdatud aukartust oma äri loomise
ees.” (Ellika Läänemets).
Riho Tell
Tamsalu abivallavanem

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
Vallasekretär

Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa klientidel muutus
konteinerite tühjenduspäev
1. aprillist muutus Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa
maakonna klientidel veograafikutes teeninduse nädalapäev. Muudatus tulenes logistilistest
ümberkorraldustest efektiivsemaks ja operatiivsemaks teenindamiseks.
„Seoses tühjenduspäeva muutusega saatsime
klientidele uued konteinerite tühjendusgraafikud,“ ütles Merike Mägi, Ragn-Sellsi Ida regioonijuht „Kuna üldist veo sagedust ei muudetud, võis osadel klientidel tekkida olukord,
kus üleminekul uuele veograafikule jäi kahe
tühjenduse vaheline aeg kas kokkulepitud
sagedusest lühemaks või pikemaks. Palume
kõiki kliente jälgida uusi tühjenduspäevi ja
täname neid mõistva suhtumise eest.“
Kliendid saavad veograafikuid jälgida ka
Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas www.
ragnsells.ee/iseteenindus ja seda jooksvalt
mitme kuu osas ette. Ka saab iseteenindus-

keskkonnas näha arveid ja arvete ajalugu,
muuta ja täpsustada oma andmeid, saada infot
tegemata vedude kohta jms. Ragn-Sells iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardiga ja Mobiili ID-ga.
Täiendava info saamiseks või küsimuste
korral palume pöörduda Ragn-Sellsi klienditeenindusse 15155.
Keskkonnasõbralikult
Ragn-Sells AS
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Pranglimisest Tamsalu Gümnaasiumis
Pranglimine on aja peale peastarvutamine Miksikese keskkonnas. Idee ja veebirakenduse on
välja mõelnud Kalev Põldsaar, kes on töötanud Prangli saarel Prangli Põhikoolis.
Lääne-Virumaal toimus pranglimine 2013. aastal kolmeetapilisena 14. jaanuarist 8. märtsini.
Osales 2774 õpilast 21 koolist. Koolide arvestuses saavutas Tamsalu Gümnaasium teise koha.
Võitjaks tuli Vinni-Pajusti Gümnaasium.
Meie koolist osalesid pranglimises peaaegu kõik klassid. Eriti tublid olid järgmised klassid:
5.b
I koht 		
(õpetaja Lea Lõhmussaar)
9.a
I koht		
(õpetaja Maire Tamm)
11.
I koht 		
(õpetaja Maire Tamm)
9.b
II koht		
(õpetaja Maire Tamm)
10.
II koht 		
(õpetaja Maria Savina)
1.a
III koht 		
(õpetaja Marika Tiikmann)
7.
III koht 		
(õpetaja Lea Lõhmussaar)
Maakonnas saavutasid esimese koha ka Tamsalu Gümnaasiumi õpetajad (Maire Tamm, Maria
Savina, Lea Lõhmussaar, Marika Tiikmann, Tiia Raudsepp, Sirje Luik, Hannele Valdok, Mare
Viks).
4. aprillil 2013. aastal toimus maakonna finaalvõistlus, kuhu kutsuti eelvõistluse iga vanuserühma kümme paremat. Tamsalu Gümnaasiumist osalesid finaalvõistlusel järgmised õpilased ja
õpetajad:
OSKAJAD 			
Roger Kaegas
POISID-TÜDRUKUD (7.–9. klass)
Kristina Pešehodko (III koht), Kauri Suur,
					
Ketter Kõre, Maiken Kõiv, Marjana Amur
NEIUD (10.–12. klass)
Ursula Potivar (III koht), Cätlyn Okas, Helen
					
Rätsep, Eva Jänes
NOORMEHED (10.–12. klass)
Kauri Piiskoppel (II koht), Priit Põldmaa, 		
					
Kert Vahisalu, Kristo Keero
TÄISKASVANUD 			
Maire Tamm (II koht), Maria Savina, Mare Viks
Tamsalu Gümnaasiumi õpilastest olid maakonna klasside parimad Roger Kaegas (5. klass),
Kauri Suur (7. klass) ja Kristina Pešehodko (9. klass).
Üleriigiliselt saavutas Kristina Pešehodko neidude (7.–12. klass) arvestuses III koha.
Kristina kuulub ka Eesti võistkonda pranglimise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 11. ja 12. mail 2013. aastal Krimmis.
Tamsalu Gümnaasiumi 9.b klass (Kristina Pešehodko, Maiken Kõiv, Marjana Amur,
Johhanna-Magdaleena Partsioja, Taavi Luik) oli üleriigilises 9. klasside arvestuses arvestuses teine ja 9.a klass (Ketter Kõre, Denis Zemski, Liis Vettik, Ceilis keermann, Kerttu
Leimann) kolmas.
Tamsalu Gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid on aastaid pranglima innustanud matemaatikaõpetaja Maire Tamm.

Uudeküla külakool 1868
Nõmmküla Kaheklassiline Ministeeriumikool 1909
Uudeküla Algkool 1917
Tamsalu Algkool 1920
Tamsalu 7-klassiline Kool 1944
Tamsalu Keskkool 1957
Tamsalu Gümnaasium 1995
Tamsalu kooli 145. ja Tamsalu Gümnaasiumi (keskkooli) 55. aastapäeva
tähistamine, vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajate kokkutulek toimub
15. juunil 2013.
Kavas:
10.00 Korvpallivõistlused
Huvilistele info ja registreerimine Kristo Raudam e-mail: kristo@basket.ee,
tel. 5280120
12.00 koolimaja avatud, algab registreerimine
12.00-15.00 ringkäigud koolimajas, õpilastööde näitus, kohtumised klassijuhatajate ja õpetajatega
13.00-14.30 koolilõuna
15.00 kontsert-aktus kooli aulas
16.30-18.00 küünalde süütamine koolikaaslaste ja õpetajate haudadel Tamsalu,
Uudeküla ja Väike-Maarja kalmistul
19.00 vilistlaspidu koolimajas
Registreerimine ja info: tamsalug@estpak.ee, 3230446; aime.tops@mail.ee,
53420060; maire.tamm001@gmail.com
Osamaks 10 eurot kanda üle Tamsalu Vallavalitsuse arvele SEB 10502017202004
või Swedbank 1120136552, (selgitus: osaleja nimi, aastapäev) kohapeal 15.
juunil 15 eurot.
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Tamsalu gümnaasiumi õpilased ainevõistlustel
2012/2013. õppeaastal
Igal õppeaastal toimub Eestis arvukalt piirkondlikke ja üleriigilisi ainevõistlusi. Käesoleva õppeaasta kestel on Tamsalu Gümnaasiumi õpilased osalenud eesti keele, kirjanduse,
inglise keele, soome keele, matemaatika, majandusõpetuse, ühiskonnaõpetuse, bioloogia,
keemia, geograafia, füüsika, inimeseõpetuse ja õpioskuste maakondlikel olümpiaadidel ning mitmetel muudel ainekonkurssidel:
pranglimisel, Nuputa konkursil, Virumaa
matemaatikavõistlusel, erinevatel joonistusvõistlustel, algklasside kirjandusviktoriinil,
põhikooliklasside kirjandivõistlusel, Virumaa
luulevõistlusel, inglise keele konkursil „Keeleaeg“, liiklusviktoriinil ja erinevatel loodusviktoriinidel.
Piirkondlikel olümpiaadidel parimaid tulemusi
saavutanud õpilastel on võimalus pääseda üleriigilisse lõppvooru. Tamsalu Gümnaasiumi
õpilastest kutsuti lõppvooru Kauri Suur (kirjanduses) ja Celis Keermann (ühiskonnaõpetuses). Mõlemad olid tublid ka Eesti parimate
seas. Kauri saavutas 4. koha üheteistkümne
lõppvooru pääsenu seas ja Ceilis 8. koha kolmekümnest lõppvoorus osalenust.
Hea kogemuse saab õpilane igast osalemisest,
aga eriti rõõmustavad nii õpilasi kui ka nende
juhendajaid auhinnalised kohad.
Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste auhinnalised
kohad maakonnas 2012/2013:
Annika Õunapuu III koht matemaatikaolümpiaadil (õp Maiu Talja)
Liselle Kaldaru I koht emakeeleolümpiaadil
(õp Kaja Klaasimäe)
Kauri Suur II koht emakeele- ja I koht kirjanduse olümpiaadil (õp Kaja Klaasimäe), III
koht bioloogiaolümpiaadil (õp Anneli Turb)
Teele Kaldaru II koht kirjanduse olümpiaadil

ja auhind kirjandivõistlusel (õp Kaja Klaasimäe)
Ceilis Keermann I koht ühiskonnaõpetuse (õp
Maie Nõmmik) ja II koht emakeeleolümpiaadil (õp Mare Viks)
Oliver Arthur Kikkas III koht inglise keele
olümpiaadil (õp Anne Kraubner)
Johanna Sinik II koht inglise keele olümpiaadil (õp Anne Kraubner)
Eva Jänes I koht inglise keele olümpiaadil (õp
Anne Kraubner)
Marleen Kippar III koht emakeeleolümpiaadil
(õp Mare Viks)
Üleriigilisel inglise keele võistlusel „Keeleaeg“ saavutas Marta Kolde 5. koha ja Kai
Budrikas 6. koha (õp Mailiis Meitsar).
II koha võitsid maakonnas head lastekirjanduse tundjad Annika Õunapuu, Irmely Miralda
Poola ja Kirke Suur (õp Maiu Talja ja Sirje
Luik).
Virumaa luulevõistlusel auhinnati Susanne
Sildvee luuletust (õp Marika Jeeser).
III koha saavutasid 5.- 6. klassi Nuputa konkursil Roger Kaegas, Jarmo Raudvee, Geiri
Suur, Grete Luutus ja III koha 7. klassi Nuputa konkursil Teele Kaldaru, Kai Budrikas ja
Kauri Suur (õp Lea lõhmussaar).
II kohale tulid loodusviktoriinil Kauri Suur,
Teele Kaldaru ja Kai Budrikas (õp Anneli
Turb).
II koha said liiklusviktoriinil Argo Neeme,
Richard Liiv, Rutt Valdok ja Maarja-Liis Nirgi
(õpetajad Maiu Talja, Terje Kaldaru, Marika
Jeeser, Sirje Luik).
Olümpiaade ja konkursse toimub veel viimaselgi õppeveerandil.
Aime Tops
õppealajuhataja

Teatrikuu Sääse lasteaias

Foto: Aavo Leemets

Väikesed tsirkuseartistid peale lõbusat etendust.
Märtsikuus oli Sääse lasteaias palju teatrit: oli
etendusi mõtisklemiseks, muinasjutu nautimiseks ja tsirkuseks.
Etendustega alustasid 3.–4.aastased Liblikad,
kes olid naeriloo teinud ümber kaasaegseks
etenduseks „Minu porgandi lugu“. Oli kodu ja
pere ning nende armsad loomad. Igaühel oli
oma ülesanne ja koos sai lõpuks ema ostetud
seemnetest kasvanud hiigelsuur porgand välja
tõmmatud ning tervise heaks „ära söödud“.
4.–5.aastased Mesimummid lavastasid „Merlini seitse sõpra“. Merlin aitas nädalapäevi
korrata ja ühiselt leiti, et tähtis on nii töö kui
lõbu.
5.–6.aastased Ritsikad lavastasid piduliku
munade koksimise ajaks näidendi „Jäneselaps Marta“. Oli igati kohane lugu alustamaks
saalis uhket hommikust söömaaega. Rühmad
olid katnud selleks korraks vastavalt teemale
väga uhked lauad. Aukohal olid muidugi nii
sibulakoortega värvitud pühademunad kui ka

šokolaadimunad. Oli kaunis ja pühalik meeleolu.
Teatrikuu lõppes 1.aprilli naljapäevaga, kus
6.–7.aastased Lepatriinud tegid tsirkust – ja
muidugi sõna otseses mõttes. Kohal olid kloun,
võimlejad, mustkunstnik – ja isegi krokodill!
Räägiti nalju ja tehti igasuguseid trikke. Oli
väga lõbus ja kogu hingest ettevalmistatud ettevõtmine.
26.märtsil käisid Mesimummide, Ritsikate ja
Lepatriinude lapsed Rakvere teatris vaatamas
etendust „Kunksmoor ja kapten Trumm“.
Oleme püüdnud igal aastal algul ise teatrit
teha ja siis vaadata ka, kuidas see päris näitlejatel välja tuleb.
Seekord läks kõigil hästi, nii suurtel kui väikestel. Oli sisutihe ja meeldiv teatrikuu.
Lia Klaas
Sääse lasteaia juhataja
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Märtsiküüditamise 64. aastapäev

Foto: Aadu Uudmäe

Aastapäeva puhul kogunesid represseeritute mälestuskivi juurde sellel päeval 64.a. tagasi oma kodudest
koos vanematega või koos teiste
sugulastega ära viidud tolleaegsed
lapsed. Koos vallavanem Toomas
Uudebrgiga asetasid mälestusmärgi
ette põlevad küünlad Helgi Mamai,
Aino Lilleberg, Elvi Klein, Imbi Kaljuste, Anne Hallik, Vello Luht, Malle
Annus ja Anne-Els Hiiob.
Seejärel istuti koos Tamsalu raamatukogus kohvilaua taga ja vaadati
esmalt Vello Luhale tema asumise
kohalt sealse rahva poolt 1997.a.
saadetud videofilmi. Filmis näidati
kohaliku rahva väga sooje pöördumisi tema poole. Edasi räägiti Siberi
elust, Anne Hallik jutustas oma ära-

tulekust 1955.a. kui lasti vabaks alla
16.a. vanused lapsed. Anne oli siis
11-aastane. Anne ema sai nõusse ühe
tuttava eaka naisterahva, kellele anti
luba kodumaale sõita, Anne kaasa
anda. Võis arvata ema südamevalu, teekond Siberisse oli piinarikas
ja sealt tuleminegi oli ettearvamatu.
Eestisse jõudmiseks läks ikka paar
nädalat aega, tihti haagiti vagunid
lahti ootele järgmisteks etappideks.
Mingit turvalisust polnud, vargapoisid olid jaol, inimesed, kes olid
koduteel, haigestusid, olid nõrgad ja
nende jaoks oli see hea saak riisumisteks.
Kui lõpuks rong peatus Tallinna
rongijaamas, siis oli kohutav tunne,
nutsin, tahtsin ema ja õe juurde taga-

25 aastat Rahvarinde sünnist
13.aprillil 1988.a. pöördus Edgar
Savisaar telesaates „Mõtleme veel“
rahva poole mõttega rahvarinde vajadusest „Perestroika toetuseks“.
Seda päeva võib pidada Rahvarinde
sünnidaatumiks, ühtlasi kolmandaks ärkamisaja alguseks ja rahvast
ühendavaks liikumiseks.
Üle Eesti hakati moodustama Rahvarinde tugigruppe ja esimene tugigrupp loodi Tamsalus, täpsemalt
Tamsalu Teraviljasaaduste Kombinaadis direktori Toomas Korgi initsiatiivil, peale tema kuulusid juhatusse Teraviljasaaduste Kombinaadi
a/ü komitee esimees Sirje Major ja
väikeettevõtte Hermes juhataja Enn

Koppel.
Tamsalu tugigrupi juhatus hakkas
koordineerima Rakvere Rajooni
Rahvarinde aktivistide tegevust,
mille tulemusena otsustati kokku
kutsuda koosolek toimumiskohaga
Tamsalus, kus valiti ka juba ülerajooniline eestseisus.
Eestseisusesse kuulusid Toomas
Kork, Raivo Riim, Kalev Korkma, Andres Namm, Enn Koppel,
Ilja Ivanov, Sirje Major, Ain Tiivas,
Arvo Täär, Illar Hallaste, Valeri Larionov, Ivar Lass, Jaan Roots, Valdur Liiv.
Need inimesed esindasid Rakvere
Rajooni ka I Rahvarinde kongres-

Liikluspiirang Tamsalu valla teedel

si. Kuna elasime enne küüditamist
Tallinnas, siis olid head naabrid, kes
võtsid Anne enda juurde elama. See
oli novembrikuu, Siberis alustasin
juba 5-nda klassi kooliteed. Tallinnas elades kohe kooli ei pandud,
sest Anne oli ju ainult venekeeleoskusega ja ka riietust polnud, mis
oleks sobinud teiste lastega õues
mängimiseks.
Novembris vabanes ka isa Vorkuta
vanglast. Eestimaale jõudes hakkas
kohe pabereid vormistama, et saada
ema koos õega ka Eestisse.
Pere sai kokku maikuus 1956.a. Oh
seda rõõmu, niipalju oli rääkimist,
oli ju pool aastat möödas. Küsisin
kuidagi uhkusega, et miks õde Ellen
minuga vene keeles räägib, olles
ise juba pool aastat eesti keelt õppinud. Elu tuli perel hakata elama
nullist, ema tuli ühe kohvriga, kuhu
mahtusid kõige elementaarsemad
asjad. Elamispinna saime isa vanemate talus.
Nüüd kui Anne-Toivo peres on 3
tublit last ja 7 hakkajat lapselast,
meenutab Anne ja räägib alati oma
loo, kui lapsed said (või saavad) järgemööda 11-aastaseks. Vaatab neid
heldinult ja südamesooviks on, et
seda kõike eal ei korduks...
Aadu Uudmäe

sil Tallinna Linnahallis 1. oktoobril
1988.a.
Rahvarinde eestseisus käis rajooni
ettevõtetes, et rääkida inimestega,
julgustada neid ja aidata moodustada kohalikke tugigruppe.
See aeg oli huvitav ja ka ohtlik, sest
ei võinud ette teada, mis on lõpptulemus.
Juba kolm aastat hiljem, 20. augustil 1991 taastati Eesti Vabariik,
millele eelnevalt toimus rida massiüritusi nagu Rahvarinde korraldatud
meeleavaldus „Eestimaa laul“ 1988
aasta sügisel, ja „Balti kett“ augustis 1989.
meenutas Sirje Major

Lauluklassi ,,Kevadkontsert”
Tamsalu Kultuurimaja lauluklassil on käsil 10. hooaeg. Kogu selle aja on noori soliste õpetanud laulupedagoog
Kadri. Jõudumööda käib lauluklassil Rakverest abiks ka kontsertmeister Tiina. Lauluklassist on kujunenud ühtehoidev mõnus seltskond. Kadri õpilaste arv küündib sel aastal üle 30 õpilase. Noortel lauljatel oli 15ndal märtsil
“Kevade ootuse“ kontsert. Vanemad solistid esinesid „Kevadkontserdiga“ 28ndal märtsil, mil esines 14 omanäolist lauljat Rakverest, Kadrinast, Väike-Maarjast ja Tamsalust. Kuigi väljas oli veel külm ja kõrged hanged, tõid
noored muusikud oma lauludega kevade publiku südamesse.
Kontserdil esitatud laulud:
1. Taavi Luik- „Ohtlik naine“
2. Kai Budrikas- „Pumped up kicks“
3. Melissa Oja- „ Teenage dream“
4. Karmen Lõomets- „Kuldsed
lindid“
5. Getter Kasekamp- „Little Thinqs“
6. Teele Sander- „Total Eclipse
of the Heart“
7. Maarja Liis Orgmets- „Vaiki
kui võid“
8. Eva Jänes- „Unintended“
9. Kerli Kustola- „Run“
10. Kärolin Tammoja- „Make You
Feel my Love“
11. Maibrit Puusepp- „We might as
Well Be Strangers“
12. Ursula Tähiste- „Minna
lihtsalt nii“
13. Roomet Poom- „Wicked Game“
14. Eva-Kaarin Viise- „Shelter“
15. Meriliis Sakk ja Eva Jänes- „Winter Song“
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Tamsalu Vallavalitsus kehtestas 10.aprilli 2013.a korraldusega nr 97 liikluspiirangu „Massi piirang 8 tonni“ ajavahemikul 12.aprillist kuni 22.maini
2013.a alljärgnevatel kohalikel teedel:
1) Tee nr 7870006 Luha-Kukejärve
2) Tee nr 7870007 Assamalla-Võhmetu-Porkuni
3) Tee nr 7870023 Loksa-Põdrangu
4) Tee nr 7870025 Sääse-Loksa
5) Tee nr 7870027 Sääse-Põdrangu
6) Tee nr 7870036 Järvajõe-Alupere
7) Tee nr 7870037 Uudeküla-Naistevälja
8) Tee nr 7870044 Uudeküla-Savalduma
9) Tee nr 7870050 Tamsalu-Põdrangu
10) Tee nr 7870054 Paide maantee
11) Tee nr 7870055 Kursi-Kerguta
12) Tee nr 7870056 Herne
13) Tee nr 7870059 Rammo-Mihkli
14) Tee nr 7870066 Aavere-Järsi
15) Tee nr 7870067 Võhmuta-Metsamõisa
Nimetatud liikluspiiranguga maanteedel on lubatud üle 8 tonnise registrimassiga C-kategooria sõiduki, traktori või liikurmasinaga liiklemine ainult vallaasutuse Tamsalu Kommunaal poolt väljastatud loa
alusel.
Infot saab: Tamsalu valla keskkonnaspetsialist Lembit Saart 5203992
Tamsalu Kommunaal juhataja Vello Sander 5278302

Kulu põletamine ei ole lahendus
Kevad on tasapisi saabumas, ergas päike sulatab järkjärgult lume ja märkamatult on käes aeg tegeleda aia- ja koristustöödega. Siinjuures tuletab Ida
päästekeskus teile meelde, et kulu põletamine on aastaringselt keelatud.

237 metsa- ja maastikupõlengut Virumaal!

Möödunud aastal registreeriti Virumaal kokku 237 metsa- ja maastikupõlengut, millest pea enamus Ida-Virumaal. Ka ühe hoone tulekahju sai eelmisel aastal Virumaal alguse kulupõlengust. Õnneks ei saanud neis õnnetustes
kannatada inimesed, kuid suurt kahju kannatas loodus. Tuli hävitab oma
teel kõik elusorganismid - põleva rohu sees hukkuvad putukad, konnad, sisalikud ja pisiimetajad ning hävivad nende pesad.
Loomulikult ei ole metsa- ja maastiku tulekahjude ainsaks põhjuseks kulupõletamine, pinnas süttib ka hooletusest lõkke tegemisel, grillimisel või ka
kustutamata suitsukoni viskamisest kuiva rohu sisse.
Olenemata põhjusest ootab kahju tekitajat rahatrahv kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik = neli eurot) või arest.
Hooli loodusest ja tervisest
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu ja seda nii hoonetes kui ka
looduses aset leidnud põlengute korral. Selleks, et meie koduaia ümbrus
ilus ja korras oleks, saab kasutada palju paremaid lahendusi. Näiteks võib
oma valdused niita juba sügisel või korraldada sõpruskonnaga meeleolukas
talgupäev! Nende lisaväärtuseks on veel värskes õhus viibimine ning füüsiline koormus.
Täiesti ohutut tuletegemist ei ole olemas
Lahtise tulega ümber käies tuleb alati meeles pidada, et ei ole täiesti ohutut
viisi tule tegemisel, kuid järgides alltoodud nõudeid vähendate tuleõnnetuse
riski oluliselt.
•
Tee tuli mittesüttivale aluspinnasele
•
Lahtise tule läheduses ei tohi olla süttivaid materjale
•
Jälgi tuule kiirust ja suunda
•
Hoia käepärast esmased tulekustutusvahendid (tuletekk, tulekustuti,
ämber veega vms)
Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta saate päästeala infotelefonilt 1524
või Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee
Lili Lillepea
Kommunikatsioonijuht
Ida päästekeskus
Päästeamet

Võrkpall

Foto:Aavo Leemets

Pärast õnnestunud kontserti tehti ka ühispilt.
Tiia Uudeberg
Kultuurimaja juhataja

Kuu alguses toimusid Rakvere Spordihallis maakonna meistrivõistlused
võrkpallis 8-9 klasside neidudele.
Esmakordselt võtsid sellest osa ka
Tamsalu Gümnaasiumi neiud koosseisus A-M. Virunurm, J. Partsioja,
M. Kõiv, C. Keermann, K. Kõre,
K. Kleits, K. Pešehodko, K. Sirge.
Huvi võrkpalli vastu tekkis tüdrukutel alles 2012 a. sügisel, kui treeningutel hakati käima 3 korda nädalas,
vahest isegi 4 korda. Sellest tuli ka
julgus minna proovima oma võimeid meistrivõistlustel.
Kõigepealt kohtuti tugevakoosseisulise Kadrina Keskkooli naiskonnaga. Hea mänguga võideti kindlalt

esimene geim, teine napilt kaotati,
otsustavas geimis seisul 7:7 meie
parim mängija Ketter Kõre peale
hüpet väänas nii raskesti labajalga,
et tuli kutsuda kiirabi ja ta viidi traumapunkti.
Tüdrukud ei tulnudki sellest šokist
välja, kaotati nii Kadrinale kui kolmele järgmisele koolile.
Kokkuvõttes viies koht, kuid kui
seda õnnetust ei oleks juhtunud,
neiud oleks võimelised pääsema
kolme parema hulka.
Kui arvestada sellega, et maakonnas
on üle 20 põhikooli, siis viies koht
on igati korralik tulemus. Tahaks
loota, et neidudel jätkuks indu treeninguteks ka järgmiseks kolmeks
aastaks.
Sergei Kurotškin
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Esiliiga hõbedal!

Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX korvpallimeeskond tegi
möödunud nädalal ajalugu jõudes esmakordselt Eesti esiliiga final-fouri ning õnnestunud poolfinaali tulemusena
saadi kaela hõbemedalid.

Foto: Siim Semiskar (Ajakiri Basketball)

Veerandfinaalis oli Tamsalu meeskond kahel korral üle TÜ/
Rocki järelkasvumeeskonnast. Kodus saadi suureskooriline
võit numbritega 97:64 (Kivimäe 19, Mager 18) ning võõrsil
kindlustati esinelikusse pääs võiduga 89:76 (Pihela 26, Kraav
21, Mager 17). Teistes veerandfinaalides sündis üks üllatus,
kui põhiturniiri kolmas SK Marcus alistus mängudega 1:2

Suusatamine
Pannjärvel lõpetati vabariigi suusahooaeg maratoni ja
suusasprindi teatesõitudega. Maratonis tuli Eesti meistriks Algo Kärp ajaga 2:19.26. Teisena lõpetas Raido
Ränkel ning tubli 3. kohaga vabariigi suusakoondislane
sprindis Timo Simonlatser. Distantsi lõpetas 12 meest.
Katkestajate hulgas olid vabariigi koondislased Aivar

Suusahüpped
Kaarel Nurmsalu pikk hooaeg lõppes Planica lennumäel, kus 13. koht hüpetega 194,5 m ja 200,5 m ning
368,3 punktiga on eesti sportlaste parim maailma karikasarjas.
Endine parim, 15. koht on saavutatud 10 aastat tagasi
2003. a. Willingenis Jaan Jürise poolt. Hooaja tippvormi ajastamine õnnestus täpselt, mille kinnituseks olid
maailmakarikavõistlustel saavutatud kaks 26. kohta.
Kokku tuli 26. kohti koguni neli, siis tuli vahele veel
21. koht ning lõpuks lennumäe 13. koht. Ületamata
jäi veel ainult vabariigi rekord 204 meetrit. Kui suusahooaeg kokku võtta, siis peaks Kaarel olema vabariigi
parim maailmakarika arvestuses. Kuigi parim, 7. koht
kuulub Aivar Rehemaale, ei suutnud ta rohkem midagi
saavutada. Kaarel Nurmsalu tõus maailma paremikku

Korvpall
VABARIIGI ESILIIGA meistrivõistlustel jätkas Tamsalu Los Toros / Simuna IVAX pärast väikest vaheaega
kodusaalis mänge esmakordselt veerandfinaalis. Varematel aastatel ei ole meeskond nelja parema hulka jõudnud. Vastaseks tuli põhiturniiril 5. koha saavutanud Tartu Rock II, kes 1/8 finaalis oli alistanud meie igapõlise
konkurendi juba teisest liigast, Räpina Kotkaste meeskonna 67:58 ja 90:89. Põhiturniiri finaalis olid meie
mehed võitnud tartlasi 94:62 ja 83:77. Veerandfinaalis
mängitakse kahe võiduni. Seekord oli meie meeskond
kohal parimas rivistuses 12 mehega, külalistel oli kohal
9 meest. Tasavägist mängu jätkus ainult esimeseks veerandiks, edunumbrid 16:14. Teine veerand juba 25:12,
poolaeg 41:25, kolmas veerand 27:10 ja kogu mäng
97:64. Kuna mängu saatus otsustati sisuliselt juba esimese poolajaga, said piisavalt mänguaega nii noormängijad kui ka need mehed, kes rasketes mängudes vähem
mänguaega saavad. Parima esituse tegi seekord Joosep
Kivimäe, visates 19 punkti ja andes 4 resultatiivset söötu. Oma parima esituse kodusaalis tegi Mihkel Mager,
kes kogus 18 punkti ning võttis 6 lauda. Leho Kraav
viskas 12 punkti ja võttis 13 lauda ning Priit Pihela 11
punkti ja 6 lauda. Noortest viskas Aron Kuusik 9 punkti.
Visketabavus kodumeeskonnal 58,8 protsenti külaliste
34,9 vastu. Kokkuvõttes korralik mäng kogu meeskonna poolt. Meeskonna juhendaja Kristo Raudami kommentaar „Kuulutaja” reporterile: ,,Koerast oleme üle
saanud, jäänud on veel saba”.
Pärast esimest võitu olin kindel, et edu saadab meid ka
teises mängus, kuid hoopis pingelisemas võistluses.
Märkus: kokkuvõte on tehtud pärast toimunud mängu.
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Swedbanki võistkonnale, keda hooaja lõpus oli tulnud tugevdama Lääne-Viru juurtega Ando Tagamets. Raskuste kiuste
pääses poolfinaali ka tiitlikaitsja Balteco, kes kaotas esimese
mängu Audentse SK/Noortekoondisele, võitis kindlalt teise
ning kolmandas päästis kogenumaid alles teine lisaaeg. Seega
oli poolfinaali vastaseks Tamsalu meeskonnale just tiitlikaitsja
ning peab möönma, et seni oli Balteco ainus võistkond, keda
amatöörliigades kordagi alistada polnud õnnestunud.
Poolfinaali eel tabas Tamsalu meeskonda valus tagasilöök.
Kui juba ette oli teada, et meeskonda ei saa abistada kogenud
mängujuht Sven Pugonen, siis vaid mõned päevad enne sai
selgeks ka, et terve hooaja seljaprobleemidega kimpus olnud
Raido Villersi hooaeg on lõppenud. Hoolimata kõigest oldi
poolfinaaliks hästi valmis. Esimene veerandaeg võideti vastaste kodusaalis toimunud kohtumises 30:19 ning poolajaks
säilisid edunumbrid 49:40. Järgmised 10 minutit ehk kolmas
veerandaeg kuulus aga selgelt favoriitidele 31:15 ning seega
viimast veerandit alustati juba Balteco 7 punktilisest eduseisust. Tumedaid pilvi kogunes Tamsalu meeskonna kohale aina
enam, kuna 3,5 minutit enne lõppu oli Balteco eduseis juba
13 punkti. Ometi suudeti võimsa lõpuspurdi toel, kus suurt
rolli mängis Mihkel Mageri 3 kaugviset (esimesed 6 üritust
polnud korvirõngast läbinud!) vastane alistada 88:86. Otsustavad punktid viigiseisult tõi Joosep Kivimäe vabaviskejoonelt.
Tol päeval tabas muidu vabavisetega alati hädas olev Kivimäe
ilmeksimatult - 11st katsest läbisid korvi kõik teele läkitatud

Rehemaa ja Siim Tellis.
Naistest tuli nelja sportlase hulgas meistriks Tatjana
Mannimaa. Vabatehnika teatesprindis tulid meistriks
Triin Ojaste ja Laura Rohtla. Kaili Sirge ja Rahel Allas
lõpetasid kuuenda ning Marii Raudsepp ja Nele Neeme
üheksanda kohaga. Võistles üheksa naiskonda.
Rein Tops
peaks olema heaks eeskujuks meie noortele suusatajatele, kelle viimase aja tulemused midagi rõõmustavat pole
pakkunud.
Teiseks suurepäraseks eeskujuks kõigile on 90-aastane
Arnold Kalvik, kes on vabariigi vanim kergejõustiklane
ning kellele kuulub neli vabariigi veteranide rekordit.
Samuti on ta tugev suusataja, kes talvel läbis igal treeningul 5-7 km. Heas korras suusarajad võimaldasid tänavu harjutada isegi aprilli alguses.
Väga meeldiva mulje jätsid Tamsalu lasteaia lapsed, kes
kaunil päikesepaistelisel päeval koos õpetajate ja kasvatajatega jalutasid suusavõistluse starti. Jääb loota, et ka
mõni neist jõuab tippsporti ja kõik teised peavad lugu
suusatamisest või mõnest teisest spordialast kui võimalusest hoida oma tervist ja töövõimet nõutaval tasemel.
Rein Tops

Teine mäng Tartus kujunes ootuspäraselt pingeliseks.
Tartlastel oli selg vastu seina ning jätkamiseks oli vaja
võitu. Meil puudus põhimeestest Sven Pugonen, tartlastel Kustas Põldoja. Mäng algas kodumeeskonna väikese edu tähe all. Esimene veerand tartlastele 20:15,
teine külalistele 21:18, poolaeg Tartule 38:36. Mängu
saatus otsustati sisuliselt kolmandal veerandil, kus meie
edunumbrid olid 27:15. Viimane veerand 26:23 ja kogu
mäng 89:76. Pääs nelja parema hulka oli käes. Priit Pihela viskas 26 punkti, Leho Kraav 21 punkti ja võttis
15 lauda ning viimastes mängudes edukas olnud Mihkel Mager 17 punkti. Tartlastest oli pidurdamatus hoos
Kristen Meister 33 punktiga. Kokku mängis esiliigas 16
meeskonda.
MAAKONNA ESILIIGA meistrivõistlustel kohtus
Tamsalu Los Torose meeskond võõral väljakul Haljalas Aaspere meeskonnaga, kellele kodus tuli tasavägise
mängu järel alla vanduda 71:74.Vastased olid välja pannud parima rivistuse, kohal oli ka suurte kogemustega
keskmängija Aru, kes aastaid tagasi mängis ka Tamsalu
meeskonnas vabariigi teises liigas. Aru viskas peaaegu
pooled oma meeskonna punktidest. Meil puudus üks
juhtmängijatest Tauno Pukk. Väga pingelises mängus
suudeti hea meeskonnamänguga saavutada teenitud
võit 63:62. Hooaeg lõpetati nelja võidu ja seitsmenda
kohaga. Esimest korda esiliigas mängitud hooaeg kujunes raskeks, vastased olid tunduvalt tugevamad ning
meie meeskonnast oli osa mehi lahkunud. Hooaja lõpus
saavutatud võidud näitasid, et meeskond võib ka tagasihoidliku koosseisuga edukalt mängida. Kokkuvõte
hooajast ning edasistest plaanidest teevad kindlasti ka
meeskonna eestvedajad Jaano Konnapere ja Ain Aasa
ka kohaliku lehe veergudel.
Rein Tops

pallid. Vastastel jäi aega veel 4 sekundit mäng lisaajale viia,
meie õnneks Anton Batanovi vise keeras korvirõngast välja.
Leho Kraavilt 21 punkti ja 11 lauapalli. Joosep Kivimäelt 19
punkti. Vastaste poolel olid pidurdamatud Kauri Sild 28 ja
Howard Frier 27 punktiga.
Finaalmängust palju rääkida pole. Eelmisse päeva oli väga palju püssirohtu läinud ning lühikese pingi tõttu alistuti Kohila
SK/Lallemand meeskonnale 51:71. Mängu saatuse otsustas
sisuliselt teine veerandaeg, mis kaotati 8:25. Spurdiga kolmandal veerandajal jõuti korraks ka 6 punktilisse kaotusseisu,
kuid vastaste pikem pink jättis seekord kullad Rapla maakonda. Finaalis Tamsalu parimana kogus Leho Kraav 17 punkti.
Tiitlikaitsja Balteco ei toibunud löögist ka teiseks päevaks,
kaotades Swedbankile 64:72.
Seega kuulub käesoleva hooaja ajalooline 11. koht Eesti üldpingereas (meistriliigas on 9 meeskonda) just Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX meeskonnale. Hõbemedali omanikeks said:
Rainer Tops, Kristo Raudam, Livar Liblik, Sven Pugonen,
Sander Karro, Rein Raam, Mihkel Mager, Joosep Kivimäe,
Raido Villers, Raul Sinisalu, Cristo Kens, Aron Kuusik, Leho
Kraav, Alo Põldmaa, Priit Pihela ja Indrek Raig.
Võistkonda toetasid: Simuna IVAX, Agrovarustus, Veiniladu,
Puukeskus, Eesti Näitused, A4 kinnisvara, Triinu kodumasinad, Jalajälg, Ajakiri Basketball, Tamsalu vallavalitsus.
Kristo Raudam, SK Los Toros

Tennis
Pikk karm talv hakkab läbi saama ja
peatselt algavad Tamsalu tenniseväljakutel tulised pallilahingud. Võistlusi tuleb erinevaid, juunis toimuvad
2-päevalised suve avavõistlused nii
naistele kui meestele. Juulis-augustis toimuvad traditsioonilised
Tamsalu meistrivõistlused tennises,
millest võivad osa võtta ka koolinoored. Head võistlused toimuvad
nn TURNIIRI süsteemis, kus kõik
võistlejad kohtuvad omavahel. Ka
koolinoortele on mitmeid võistlusi.
Käesoleva aasta esimene treeningvälkturniir toimus Spordihoones 6.
ja 7. aprillil, milles osales viis tennisisti. Lisaks staažikatele mängijatele
(G. Võrno, L. Peterson ja S. Kurotškin) võtsid osa ka 2 nooremattuntud lauatennisistid T. Saart ja T.
Jullinen, kes näitasid head tennist
ja head liikumist. Et see võitlus oli

mõeldud treeninguna, siis paremusjärjestust ei peetud, aga kõik osavõtjad said tunda nii võidurõõmu kui
kaotusekibedust. Oli ka üllatusi- L.
Peterson võitis kindlalt peafavoriiti G. Võrnot 6:2 ja sama kindlalt
kaotas tulevikulootusele T. Saart’ile
3:6.
Kahju, et turniiril ei osalenud tugevad mängijad M. Uudeküll, P. Raudsepp ja T. Tiisler, samuti arvatavasti Tamsalu parim mängija Urmas
Tamm, kes kuuldavasti aastaringselt
osaleb tennisetreeningutel.
Lõpuks killuke Tamsalu spordiajaloost. 1988.a. toimus Tamsalus
välistennise avavõistlus juba 8.
märtsil- Naistepäeval, kus kohtusid
veteran Sergei Kurotškin ja nooruke Margus Martin, kusjuures asfaltväljak oli täitsa kuiv ja maa oli igal
pool must!
Sergei Kurotškin

21. aprillil toimusid Tamsalu 15. meistrivõistused ujumises
2002.a.s. – nooremad
25m vabalt
Anne Kunder		
18,36 I			
Leandre Langinen		
21,96 II			
Getrin Raudsepp						
Juhan Uudeküll		
16,87 I			
Sergei Int		
19,62 II			
Lauri Eerits		
21,38 III			
Martten Langinen
36,75 4.			

25m selili
22,30 I
27,85 II
38,54 III
20,61 I
22,57 II
25,20 III
32,40 4.

2001.a.s. – 1997.a.s.
Cärolin Rattasepp		
Keili Kleitz		
Kert-Taniel Kesküll
Tony-Brei Vilbiks 29,91
Taavi Luik		
Alex Ahtiainen		
Rainer Kägu		
Martin Tamm		

50m vabalt
50m selili
50m rinnuli
35,54 I
41,82 I
47,08 I
35,91 II
42,22 II
48,70 II
28,35 I
33,37 I
38,18 II
II
35,57 II
37,82 I
29,97 III
36,55 III
41,19 III
31,04 4.
36,58 4.
43,28 4.
41,92 5.
50,19 5.
1.06,29 5.
46,43 6.
50,39 6.
1.13,72 6.

1996.a.s. – 1984.a.s.
Keiti Kleitz		
Grete Uudeküll		
Andres Tukia		

50m vabalt
50m selili
30,98 I
34,95 I
31,25 II
36,91 II
29,87 I			

1983.a.s. – vanemad
Geidi Kruusmann		
Jüri Orupõld		
Meelis Veilberg		
Rando Rannamets		
Lembit Peterson		

39,40
31,07
34,16
33,40
41,25

50m rinnuli
40,32 I
41,57 II
41,73 II

I
49,52 I
48,43
41,72 II
42,05
I
III
48,00 III
49,56
II
40,85 I
46,52
4.				

I
I
III
II

Rändkarika omanikud: Anne Kunder , Juhan Uudeküll,, Cärolin Rattasepp
(kolmel järjestikkusel aastal rändkarika võitnud, sai endale ujuja karika),
Keiti Kleitz, Hans Luik, Geidi Kruusmann, Jüri Orupõld (kolmel järjestikusel aastal rändkarika võitnud, sai endale ujuja karika).
Mare Järv
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IX Emumäe jooks 25.mail 2013

Emumäe jooks on Eesti esimene mäejooks,
mille käigus joostakse ümber Põhja-Eesti kõrgeima tipu – Emumäe.
Start põhidistantsidele – 10 ja 5,5 km- antakse
kell 13:00 Emumäe vaatetorni juures Rakke
vallas Lääne-Virumaal. Võistlejate registreerimine algab kell 11:00 ning numbrite väljastamine lõpeb kell 12:30
5,5 km ring on avatud ka (kepi)käijatele. Tänavu on lisanudnud uus 2,5 km distants kuni
12-aastastele lastele ning toimuvad ka mudilaste jooksud (kuni 6-aastastele).

lõpeb 23. mail.
Juba kolmandat aastat toimub Emumäe jooksuga samal ajal Emumäe laat. Laadaplats
asub Emumäe vaatetorni juures. Laadal pakutakse juba alates keskpäevast käsitööd, keraamikat, aiasaadusi, talutoiduaineid jpm ning
seal saab ka keha kinnitada.
Oodatud on nii ostjad kui müüjad! Laada müüjatel palume kella 11ks kohal olla ja hiljem autodega torni ümbruses mitte liigelda. Täpsem
info laada kohta Aina (516 4683, emumagi@
gmail.com).

Jooksurajad kulgevad eelmisel aasta rajatud
ning jooksjatele väga põnevatel ja väljakutset
pakkuvatel radadel, kus madalaima ja kõrgeima punkti kõrguste vahe on ca 50 meetrit. 10kilomeetri rajal on kaks, 5,5-kilomeetri rajal
üks joogipunkt. Jooksul on elektrooniline ajavõtt. Kõigil osalejatel tuleb mööduda Emumäe vaatetornist, mis teeb jooksu ka pealtvaatajatele atraktiivsemaks.

Tasuta buss toob jooksjad-laadalised Rakkest,
Simunast ja Kärust Emumäele ning viib peale
üritust koju tagasi. Bussi väljumisajad: Rakke
11:00; Simuna 11:15; Käru 11:30
Emumäe jooksu korraldavad MTÜ Emumäe,
MTÜ Emumäe Arenduskeskus ja Spordiklubi
Rakke.

Emumäe jooks on kõigile eelregistreerujatele
tasuta! Eelregistreerimine toimub veebilehel www.emumae.ee , samutitriinupohlak@
gmail.com (tel 522 3873). Eelregistreerimine

Jookseme mäkke! Naudime loodust!
Kohtume Emumäel!
Lugupidamisega,
Piret Nurmetalu
MTÜ Emumäe Arenduskeskus

UUDEKÜLA LAAT
pühapäeval, 12. mail 2013
Laat kella 10-14
Roheliste Rattaretke lõpukontsert kell 14

Tamsalu Gümnaasium palub kõiki lapsevanemaid, kelle laps asub 1. septembril 2013.a.
õppima I klassi, esitada taotlus kooli kantseleis tööpäevadel kell 8.00 – 15.00.
Taotluse vormi saab täita kooli kantseleis. Blanketi näidis on kooli koduleheküljel
http://www.tamsalu.edu.ee/?part=html&id=153
Lapse kooli vastuvõtmiseks esitada:
•
•
•

taotlus;
sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus või muu dokument,
mis tõestab lapse isikut);
ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist selle olemasolul.

Lapse seaduslikult esindajalt võetakse dokumendid vastu isikut tõendava dokumendi alusel.
Kui lapse seaduslik esindaja taotleb õpilaspiletit, siis tuleb esitada dokumendifoto.

TIMTAR GRUPP OÜ
PAKUME EHITUSTEENUSENA:

ELU-JA MITTEELUHOONETE EHITAMIST (VUNDAMENDID, FASSAADID, KATUSED, TEHNOSÜSTEEMID, KINNISTUSISESED VEE-JA KANALISATSIOONISÜSTEEMID, VIIMISTLUS)
HOONETE -, KINNISTUTE- JA RAJATISTE HOOLDUST JA REMONTI
ALUMIINIUMI-JA RAUA KEEVITUSTÖID
EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVET, PROJEKTEERIMIST, DETAILPLANEERIMIST
ÜLESMÕÕDISTUSPROJEKTIDE JA JOONISTE KOOSTAMIST
EHITUS-JA PROJEKTEERIMISHANGETE LÄBI VIIMIST PARIMA TEENUSEPAKKUJA LEIDMISEKS
JURIIDILIST KONSULTATSIOONI JA EHITUSVAIDLUSTE LAHENDUSI ENNE EHITUST, EHITUSE AJAL NING GARANTIIPERIOODIL

LISATEENUSTENA PAKUME:

RAAMATUPIDAMIST, ÄRIPLAANIDE KOOSTAMIST, KINNISVARA OSTUEELSET
ÜLEVAATUST

MÜÜME:

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

Tulge müüma oma tehtud või oma kasvatatud
kaupa, kas või väikestes kogustes. Samuti võib
müüa oma pere mittevajalikke asju.

Uudeküla külaplats, Tamsalu vald
Telefon: 511 9039
E-post: katrinuu@gmail.com

BORKHOLM EHITUS OÜ
Katusetööd Fassaaditööd Üldehitus
Siseviimistlus Müüritööd Ehitusmaterjalid
Lumetõrje katustelt, hoovist ja teedelt
Lume äravedu Raamatupidamisteenus
Majandusaasta aruanded
Tel.51 82 940 borkholmehitus@gmail.com

SUPERHINDADEGA
KEVADLAAT!
25. mail

RENDIME:

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

OTSIME:

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

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

ja
Tu n t u d l a at
u
at d
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Müüjatele on Uudeküla laadal paindlik
kohamaks, külastajatele sissepääs prii.
Müüjatel vajalik etteregistreerimine 11. maini!

Tamsalu Koduekstra õuel
Laupäeval avatud 9-17

Raudtee 3

SUURIM VALIK. KODUSEM TUNNE.

Kuulutus:

Ära anda väike umbes 2 a. isane koer.
Info tel 3850330 või 3230201
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed
Ella Esinurm		
Maria Rõuk		
Anastasia Heletuli
Linda Uustalu		
Maria Sarapuu		
Eugeni Mamai		
Laine Nahkur		
Hilja Pärtel		
Loreita Varblane
Lonni Kirn		
Šarlote Selber		
Helmi Tammekänd
Osvald Peeti		
Ester Sammal		
Maria Alanurm
Luuna-Meloone Assmann
Erich Meisalu		
Valve Heeringas
Niina Jeroškina
Maime Kiek		
Milvi Soidla		
Valdur Jalak		
Joosep Mägi		
Ellen Gummel		
Väino Kuhi		
Mati Rebane		
Ülle Pärg		
Tiina Kirikmäe
Georgi Küppar
Asta Eilo		
Aare Limberg		
Rauli Tanel		
Garald Schults

Vastsündinud vallakodanikud
HELENA CURPHEY		
GETTER HUDILAINEN

95
93
90		
89
89
88
88
87
87
86
86
85		
83
82
82
82
81
81
81
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65
60
60
60
60

Õnne ja tervist!

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:

o
o
o

Raamatupidamine
Juriidiline nõustamine
Dokumentide korrastamine
ja arhiveerimine
Info: www.kermalen.eu
e-post: info@kermalen.eu
tel: 566 30 448

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
Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja
sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Autoremont
•

•
•
•

Pakume järgnevaid teenuseid:

20.03.2013
01.04.2013

Õnnitleme emasid-isasid!

•

Kermalen OÜ on 2012. aastal
asutatud raamatupidamis-, finantsja juriidilise nõustamise alaseid
teenuseid pakkuv ettevõte.
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Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine
Klaasikindlustuskahjude käsitlus
Müügil suur valik autoakusid

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511
Müüa lõhutud küttepuid, erinevad puuliigid ja pikkused.
Transport meie poolt. Telefon 56187373, 53060119
Ostame ja/või rendime põllumaad Tamsalu vallas.
Telefon 56187373, 53060119

TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee

		
Meie hulgast
on lahkunud

ELLA PAJUR			
29.09.1932-12.04.2013
HEINO-VERNER OOMANN
24.11.1930-13.04.2013

Kaastööd, reklaamid ja kuulutused on oodatud 15. maiks, soovitavalt e-postile.
Toimetaja vallamajas 15.05 kell 10.30-12.30. Järgmine leht ilmub mai viimasel
nädalal. Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu ja on saadaval vallamajas. Leht on üleval ka valla kodulehel.

