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TASUTA

Tamsalu Kultuuripäev, 45. Laulu- ja Tantsupäev, Spordipäev

23. Tamsalu Päevad on saanud ajalooks.
Arvult 45. juubeli laulu- ja tantsupeol osales
ka palju külaliskollektiive, kaugemad olid
sõpruskoolist Lätist Mazsalacast ja sõprusvallast Soomest Nastolast. Lisaks suure peo juu-

belile tähistas oma 10. tegevusaastat võimsa
rockkontserdiga “Mida iganes“ kultuurimaja
lauluklass. Laval esines 64 õppurit, kes on
selle aja jooksul Kadri nõudliku pilgu alt läbi
käinud. Kahe sisuka päeva (kultuuri ja spordi)

tegevustest said osa paljud vallaelanikud. Ka
kõige suurem Tamsalu päevade oponent ilmataat - oli meiega valdavalt koostöös.
Suur aitäh kõigile, kes Tamsalu Päevade
toimumisele õla alla panid- eestvedajad,

juhendajad, abilised, toetajad, lastevanemad, osalejad, külalised!
		
		
Toomas Uudeberg
			
vallavanem
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Mõtteid rockkontserdist “ Mida iganes“
Näiteringilt Atsike- “HEA SIIN,
KURI SEAL EHK VASTUPIDI”

Foto Aavo Leemets

Foto Aavo Leemets

Eeskujuks: August Kitzberg KURI KUNINGATÜTAR vabalt Gabriele Reuter´i järgi.
Osades kogu trupp:
KUNINGAS
ka mikrofon, heerold, Hurtsik, Tuli, Supp 			
KUNINGATÜTAR Endelinda
alustab väga tigedalt
			
LEILINDE, tema mänguseltsiline, ka Murueidetütar
KOOLIPREILI, auväärne naisterahvas
		
PROFESSOR, ülimalt haritud, ka Metsaprintsess
KOKK, ka Murueidetütar
		
ESIMENE ÜMMARDAJA, ka Murueidetütar
		
TEINE ÜMMARDAJA, ka Murueidetütar
SININE LIND, reguleerib ja suunab
ka Mürakaru, hirmuvalitseja metsas
		
ENDEL, Mürakaru sulane, Eks-kuningapoeg		
FOKS, pöialpoiss
		
MOKS, pöialpoiss
		
MURUEIT, tark looduse perenaine
		

Martin Tamm
Annika Õunapuu
Triinu-Liis Merilo
Cristy Valk
Niina Rogova
Anne Kunder
Rutt Valdok
Britten Perm
Liis Tomasov
Jarmo Raudvee
Germo Partsioja
Lauri Aleks Landman
Birgit Kristman

Lavastas Tiina Õunapuu

Fakte Tamsalu 45. laulu- ja tantsupeolt
Toimumiskoht- ja aeg: Tamsalu Gümnaasiumi mänguväljak, 25ndal 05.2013. aastal
Kontsert koos kõnede ja autasustamisega 3.15 tundi.
Kontserti ilmestasid Läti noored tantsijad, Soome pillimehed, Väike-Maarja pasunakoor,
Kadrina noorte segarühm, tantsurühm “Tantsusarvikud”, laulukoorid üle kogu maakonna ja
muidugi meie omad koorid ja tantsurühmad gümnaasiumist, Vajangu Põhikoolist, Sääse ja
Tamsalu lasteaiast ja kultuurimajast.
Kokku laulis laulupeol 15 laulukoori 356 laulja ja 20 dirigendiga. 12 tantsurühma tantsijate arv
oli 184, kahes orkestris kokku 49 pillimängijat..
Peo vahetekstid- Mare Viks, helitehniline teenindamine- Ants Viermann.

Kultuurikalender, juuni 2013
04.06. kell 19.00		
Tamsalu Kultuurimaja KLAVERIKLASSI KONTSERT			
EKSAM. Tasuta
05.06 kell 19.00
Tamsalu Kultuurimaja LAULUKLASSI KONTSERT-EKSAM.
			
Laulavad nooremad lauljad. Pääse 1.00€
06.06 		
ALUSTAB ÕPILASTE TÖÖ- JA PUHKELAAGER.
06.06 kell 19.00
Tamsalu Kultuurimaja LAULUKLASSI KONTSERT-EKSAM.
			
Laulavad vanemad lauljad. Pääse 1.00€
11.06 kell 11.00-14.30
DOONORIPÄEV. Oodatakse ka uusi doonoreid Tamsalu
			
Kultuurimajas.
15.06 kell 10.00		
Tamsalu kooli 145. ja Gümnaasiumi 55. aastapäeva tähistami
			
ne, vilistlaste, õpetajate ja töötajate KOKKUTULEK. Osavõtu			
maks 10€. aime.tops@mail.ee tel 5342 0060
15.06 kell 19.00
PORKUNI SUVEPIDU (Lossisaarel, Paemuuseumi taga). 		
			
Laval: 2 QUICK START, .KOIT TOOME, ELINA BORN, Dj Vai
			
do Pannel. Piletid müügil Piletilevis, Statoili teenindusjaamades
			
ja kohapeal.
			
info@bgmmanagement.ee
19.06 kell 11.30-12.00
ALTAI PALSAMI esitlus-müük. Tamsalu Kultuurimajas.
21. juuni kell 17.00
Tamsalu Gümnaasiumi lõpuaktus - 9. klass
22. juuni kell 13.00
Tamsalu Gümnaasiumi lõpuaktus - 12. klass
22.06. kell 21.00		
Tamsalu VALLA JAANIÕHTU Porkunis Kaieallikal.
			
Kontsert kultuurimaja kergemuusikakoorilt, kapell „Lustpillilt“,
			
neidude tantsurühmalt KSK ja tüdrukute tantsurühmalt 154R.
			
Rahvalikud mängud ja jõukatsumised.
			
Tantsuks ansambel NAPSITRALLID. 100% elavmuusika!
			
laul + nuppakordion (+ mandoliin + viiul)
			
laul + basskitarr (+ kitarrid + ukulele)
			
laul + trummid (+ tuuba)
			
laul + kitarrid
			
Pääse 2€.
Transpordisoovist anna teada ja muu info tel: 3230968, e-post: tiia.uudeberg@tamsalu.ee

Tamsalu lauluklassi rock-kontsert oli mitmekülgne, kaasahaarav ja üllatusi pakkuv.
Avalöögina pisikesed rokkarid Tõnis Mägi
aegumatu laulu „Kuldaja Rock’n’Roll“ saatel
oli geniaalne ja tõeliselt vinge, kusjuures solistid olid oma ea kohta ikka väga võimekad.
Kui pärast seda lugu arvasin, et tulemas ongi
rock oma valjemas võtmes, siis õnneks see nii
ei olnud. Kavas oli ka leebemaid ja meloodilisemaid esitusi. Oli palju huvitavaid ja külmavärinaid tekitavaid etteasteid ning mõned
etteasted avaldasid mulle nii suurt mõju, et
need lood kõlavad mul praegugi taustaks. See
kooslus, mille tekitas hea bänd, taustalauljad
ja solistid oli hämmastav. Kui olen alati publiku seas istudes mõelnud, et tahaks ise ka laval
olla ning olla osa sellest toredast ettevõtmisest,
siis sel korral avanes see võimalus – kontserdi
lõpus tegi Kadri väga armsa lükke ning kutsus
kõik oma publikus olnud kunagised õpilased
lavale. See üllatus liigutas mind hingepõhjani. Üheskoos sai veel laulda laulu „Isamaa ilu
hoieldes“. Kadri isikupäraseid esitusi on alati
meeliülendav kuulata ning laulu kasvades inimeste lisandumine oli võimas – tegemist oli
võimsa punktiga võimsale kontserdile. Olen
alati õnnelik, kui saan Viljandist Tamsallu
kontserti kuulama tulla ning ootan põnevusega uusi kohtumisi! Aitäh elamusi pakkunud
õhtu eest!
			
			
Maris Meos
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Tegemist oli tõesti nauditava rokk kontserdiga, sest saateks oli suurepärane LIVE- bänd,
mille kooseisus olid Eesti tuntud bändimehed.
Kontserdile andsid nauditava alguse kõige pisemad, kes laulsid „Kuldaja Rock’ n’ rolli“.
Mida vähemaks laule kavasse järele jäi, seda
selgemaks sai see, et suurt ja nauditavat rokkkontserti ei pea minema otsima suure raha eest
kuhugi kaugele, vaid kvaliteetse kontserti leiab
ka enda kodukohast, noorte lauljate esituses.
Ei saa mainimata jätta, et kontserdile andsid
visuaalset hoogu juurde ka KSK tantsutüdrukud. Kava lõpu pool kujunes eriti kaasahaaravaks. „Isamaa ilu hoieldes ja „We will rock
you“ oli parim laulude kooslus, millega kavale ilus ja hoogne punkt panna. Laval oli kogu
lauluseltskond koos lauluklassi lauluõpetajaga
Kadri Kasega, mis tegi esituse eriti võimsaks.
Ühtlasi tähistas see kontsert lauluklassi 10ndat
sünnipäeva. Tänu Kadri Kasele on Tamsalus
nii palju hästi laulvaid noori ja just tänu sellele
sai teoks ka suur kontsert. Mida iganes ka ei
juhtuks, antud kontsert ei jää mitte viimaseks,
nii kaua kui on tegijaid.

Laupäeva, 25. mai õhtu kulmineerus Tamsalus
lauluklassi 10 aastapäeva tähistamiseks rockkontsertiga “MIDA IGANES”. Üles astusid
lauluklassi suured ja väikesed solistid, kergemuusikakoor, lauluklassi kuldvara ning tanstsugrupp KSK. Muusitseerisid parimatest parimad pillimehed Riivo Torstenberg (bass), Priit
Mägi (trummid), Tarmo Sillaots (klahvpillid)
ja Siim Rospu (kitarr). Õhtu vedamise võttis
enda peale Tamsalu päevade personaaltreener
Merle aka Tarmo Kesküll, kelle eestvedamisel möödus kogu õhtu aplodismentide saatel.
Esitlusele tulid Eesti ja maailma rockmuusika
tuntuimad lood. Seda, mida kogesid ja tundsid
laupäeva õhtul esinejad ja pealtvaatajad Tamsalu Kultuurimajas, võib lühidalt kokku võtta
sõnadega, MUUSIKAS ON JÕUD! Väärilise tunnustuse osaliseks sai ka õhtu säravaim
täht – lauluklassi hing Kadri Kask, kes lisaks
kiidusõnadele sai väärilise tunnustuse LääneViru maavanem Einar Vallbaumilt. Veelkord
suured tänud Kadrile ja tema meeskonnale
tehtud töö eest!
		
Kertu Langinen		
		
Kergemuusikakoor

“Kontsert oli midagi sellist, mida ma varem
pole näinud. Tamsalu kohta midagi väga erilist. Seda oleks pidanud nägema, raske on
sõnadesse panna. Võimas! Rahvast oli palju,
elati kaasa … Lauldi väga võimsalt!
Tekkis küsimus: kes need noored laulavad
seal? Kui Tamsalu peal vastu tuleksid, siis ei
oskaks küll arvata, et tegemist nii andekate
inimestega on. Võimsad hääled!!

			

Tarmo Tähiste

“Hea, et ma vahepeal koju ei läinud. Vägev
kontsert oli!“ /Azari Bõtškov/
“Ma ei osanud loota, et nii võimas asi välja
tuleb!“ /Toomas Uudeberg/

Kristina Jerjomina
“Tänan veelkord kõiki, kes te seal laval laulsite, tantsisite ja pille mängisite. Aitäh valgustajale, helitehnikule, filmimehele. Sügav kummardus teile- Kadri ja Tarmo. Tamsalu võis
teie kõigi üle uhkust tunda. See kontsert oli
võimas punkt Tamsalu kultuuripäevale. Lauluklassi 10s hooaeg aga jätkub veel 3 kontserdiga. Mõtted liiguvad juba uue projekti suunas. Nii et – laulame veel! Kallid olete!
			
Tiia Uudeberg
		
Kultuurimaja juhataja

Tamsalu tänurahaga tunnustati 2013.a. põllumeest Jaan Kiisk’a
Jaan Kiisk on oma majandustegevusega andnud suure panuse
Tamsalu valla arengusse. Ta asus 1990. aastate algul taastama
oma esivanemate Eest-aegset talukohta. Tänaseks on J.K.Otsa
talu suurim põllumajandusettevõte valla endise Põdrangu sovhoosi maadel.Loksa külasse on Jaan Kiisk’a põllumajandusettevõte rajanud kaasaegse suurfarmi, millega on kaasnenud
kümnete töökohtade loomine ja küla heakorra ja välisilme korrastamine.Jaan Kiisk on sõnakas mees, kellel on oma arvamus
maailmaasjade kohta. 2012.a. esitati Jaan Kiisk Eesti aasta põllumehe aunimetuse kandidaadiks.Jaan Kiisk on oma tegevusega toonud tuntust Tamsalu vallale.
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Kontsert emadele ja vanaemadele

Foto Aavo Leemets

..… Emme, sa oota, ma kasvan ju
ruttu, natuke kannata veel,
niikaua ikka veel laula mind tuttu,
hellalt veel pai mulle tee.
/Heiki Vilep/

maja noorimad lauljad, tantsijad,
pillimehed. Vallavanema teeneteplaadid tublidele emadele anti üle
Ülle Hundile, Ella Vikkile, Eha Järvamägile ja Kersti Laitile.

Traditsiooniliselt on emadepäeva
kontserdi peaesinejateks kultuuri-

		

Tiia Uudeberg
Kultuurimaja juhataja

Aga tantsulust, aga tantsulust- tantsi
nii et maa on must!!!

Verekeskus kutsub Kultuurimajja doonoripäevale 11. juunil
Verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd
loovutama Tamsalu Kultuurimajja ((Sõpruse 3) 11. juunil kell 11.00-14.30.
Verekeskus palub doonoripäevale tulles aega varuda ja
soovitab võimalusel kohale tulla pigem varem kui vahetult enne doonoripäeva lõppu.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes
on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa

alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid
verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas.
Lisainfot saab verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.
ee ja Facebooki fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”.
				
Urve Pals
		
Kommunikatsioonispetsialist
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
				
Tel 617 2187

Puhkused Tamsalu Tervisekeskuses
Anne-Lii Normann
Anne Õunapuu		
Raili Tüli		
			
Ruth Liivak		
Riina Kesküll		
Mare Järv		
			

03.06.2013 – 09.07.2013
03.06.2013 – 09.07.2013
03.06.2013 - 14.06.2013
01.07.2013 - 23.07.2013
15.07.2013 - 09.08.2013
15.07.2013 - 09.08.2013
25.06.2013 - 19.07.2013
25.08.2013 - 25.08.2013

Ippe Siispool		
01.07.2013 - 19.07.2013
			
12.08.2013 - 28.08.2013
Ene Kiisla		
17.06.2013 - 30.06.2013
			
31.07.2013 - 23.08.2013
Palume retseptide pikendused ja muud dokumendid
küsida aegsasti oma perearsti käest.
Tamsalu Tervisekeskus

Aprillikuu oli Tamsalus eriti aktiivne kultuurivallas. Kuigi õues lumi
põlvini, ilm unine ja laisavõitu olid
kultuurimajas kõik nädalavahetused
sündmustest tulvil.
Lisaks maakonna pärimuspeole,
suurele käsitöönäitusele, piirkonna
lauluvõistlusele olid päevad tegemist täis ka tantsijail.
Mul on hea meel, et sellest hooajast
on meil ringide juhendajateks kaks
loomingulist noort inimest- Tiiu ja
Egert, kelle käe all tantsib „Vallatute kurvide“ tantsurühm. Kuna Tiiu
juhendab ka Võhma tantsurühmi ja
Egert lisaks Kadrina rahvatantsurühmi, siis olid uued ideed kerged
sündima. Tantsuturnee Virumaalselline see mõte noortel oli.
Aprilli viimasel laupäeval toimusidki ühiskontserdid Võsu rannaklubis,
Kadrina rahvamajas ja Tamsalu kultuurimajas
Üles astusid Võhma, Kadrina ja
Tamsalu nais- ja segarühmad.
Tantsurühmade juhendajad on Tiiu
Mürk, Liia Alling, Helena Mägi ja
Egert Eenmaa.
Ettevõtmise põhjus, miks noored
üldse ühiskontserdi ette võtsid, oli
soov pakkuda tantsijatele tantsupidude vabal aastal lisamotivatsiooni,
positiivseid elamusi ja esinemisvõimalusi.
Virumaa tantsutuur jätkub augustikuus Saaremaal. Suurem töö nendeks turneedeks tehti ära kahepäevases Tamsalu tantsulaagris – õpiti
ära proloog, nähti vaeva lavastuse
lõpuga, lihviti kontsertidel tantsitavaid tantse.
Kuna ükski osalenud kolmest segarühmast pole täisrühm, siis erinevaid
rühmi kokku miksides saadi täitsa
korralikult toimivad 16-liikmelised
tantsurühmad.
Igatahes tulemus, mille noored juhendajad saavutasid, teenis tulise aplausi nii Võsul, Kadrinas kui
Tamsalus.
Tamsalus eelnes kontserdile „Tantsu
lugu“ veel teinegi kontsert.
Kõik Tamsalu tantsurühmad, kes
„Tantsu loos“ ei osalenud, tähistasid
ülemaailmset tantsupäeva oma tunniajalise kontserdiga. Kes veel jõudis peale arvutuid kontserte tantsida,

siis neile mängisid tantsuks Simuna
kapell ja kapell „Lustpill“
Laval oli sel päeval kokku üle 100
tantsija. Tantsud olid huvitavad ja
hästi erinevad, lavastused vaatamisväärt.
Armas Tamsalu publikum, kasutage
agaramalt võimalust ja tulge ikka
julgelt vaatama, mida kultuurimajas
tehakse.
Kõigil, kes laval esinevad, on alati rõõm näha täissaali ja teada, et
pealtvaatajate hulgas on kohal ka
temale kõige olulisemad inimesed.
Ärge kartke ka ise rühmadega ühineda.
Kõigile meie maja tantsujuhtidele
ka edasiseks lennukaid mõtteid, tulemuslikku koostööd, kerget jalga,
ja häid tantsijaid.
		

Tiia Uudeberg
Kultuurimaja juhataja

ÜLESKUTSE: MEHED, OLGE
MEHED JA TULGE LAAGRISSE!!!
Tamsalus 1.-10. augustil toimuv 3.
Tamsalu Tantsulaager ootab oma
rühmadesse veel naisi ja mehi. Oodatud on igas eas täiskasvanud tantsuhuvilised.
Eelmisest tantsulaagrist sündis Tiiu
ja Egerti poolt juhendatav tantsurühm „Vallatud kurvid“. Sellest
sügisest võiks ju sündida veel mõni
vahva tantsuseltskond.
Tantsulaagris meeste tantsurühma
juhendavad treenerid kinnitavad, et
laagrisse tulles ei pea mehed isegi
tantsida oskama - küll aga garanteerivad, et meestele õpetatav tants
on mehine ja nauditav nii lavalt kui
saalist.
Trennid toimuvad õhtuti pärast tööd
ja esimesel treeningul lepitakse
omavahel sobilikud trenniajad kokku.
Registreeri end:
marturl.it/tamtants, f: Tamsalu Tantsulaager või Tamsalu kultuurimaja,
tel: 32 0968 Kahjuks said aga kõik
laste- ja noorterühmad täis juba 1.
registreerimise päeval.
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Spordipäev, 26. mai, Tamsalu MV kergejõustikus Tamsalu VII Tarkade Turniiri võitsid gümnaasiumi õpetajad
100 m								
Naised 					
Mehed 		
1 Mari Klesment
1994
14.2
1 Edvin Bezzubov 1995 12.6
2 Liis Järvamägi
1994
15.3
2 Laur Kipper
1995 12.7
3 Birgit Neeme
1996
15.4
3 Mairo Mälk
1997 12.8
4 Pille-Riin Pleer
1995
16.2
4 Heiki Taal
1989 13.5
					
5 Imbre Jõgimar
1979 13.7
					
6 Kuldar Kangur
1997 13.8
Naised vet I			
7 Dima Jerjomin
1996 14.1
1 Eha Järvamägi			
16.8					
2 Ene Veeremaa			
20.3		
Mehed vet. I		
					
1 Heiko Kraubner 1970 12.9
400 m								
Naised 					
Mehed			
1 Mari Klesment
1994 1.12,4
1 Heiko Kraubner 1970 57.3
2 Liis Järvamägi
1994 1.14,7
2 Mairo Mälk
1997 59.0
3 Pille-Riin Pleer
1995 1.24,6
3 Laur Kipper
1995 1.04,4
					
4 Heiki Taal
1989 1.07,6
Naised vet.I				
5 Kuldar Kangur
1997 1.09,9
1 Eha Järvamägi			
1.27,0						
ketas								
Naised						
Mehed 		
1 Cätlyn Okas
1995 26.76
1 Laur Kipper
1995
2 Kerttu Leimann
1996 19.22
2 Mairo Mälk
1997
3 Pille-Riin Pleer
1995 18.09
3 Jaano Konnapere 1977
4 Kristi Kukk
1991 17.53
4 Dmitri Okatov
1984
5 Johanna Partsioja		
16.54
5 Holden Sepp
1982
6 Liis Järvamägi
1994 15.27
6 Kuldar Kangur
1997

36.01
31.01
29.02
26.08
24.69
17.03

Naised vet.I					
Mehed vet. I		
1 Sirly Tiik
1974 35.66
1 Heiko Kraubner 1970 31.29
2 Eha Järvamägi			
17.90
2 Vahur Talv		
18.88
3 Ene Veeremaa			
12.43					
								
Naised vet.II					
Mehed vet. II		
1 Eva Randlepp			
9.84
1 Tiit Veebel		
23.59
					
2 Lembit Peterson		
22.75
				
3 Arnold Kalvik
1923 13.14
Noored
1 Eliise Mõttus
1999 26.90		
Noored 			
2 Ketter Kõre
1997 26.69
1 Richard Tarassov 1999 32.49
3 Gete Ilves		
1999 19.81
2 Tony-Brei Vilbiks 1999 28.52
4 Getriin-Liisbet Veeremaa 1998 17.67
3 Taavi Luik
1997 22.46
5 Age-Djana Kruutmann 1998 13.57
4 Roger Kaegas
2001 16.94
oda								
Naised 						
Mehed 		
1 Cätly Okas		
1995 24.96
1 Dmitri Okatov
1984
2 Holden Sepp
1982
2 Kerttu Leimann
1996 22.00
3 Mari Klesment		
1994 19.31
3 Laur Kipper
1995
4 Pille-Riin Pleer
1995 18.41
4 Jaano Konnapere 1977
5 Liis Järvamägi		
1994 17.52
5 Kuldar Kangur
1997
6 Johanna Partsioja		
15.81
				
Naised vet.I					
Mehed vet.I		
1 Sirly Tiik		
1974 32.28
1 Heiko Kraubner 1970
2 Mairi Luik			
22.15
2 Vahur Talv		
					
		
Naised vet.II					
Mehed vet.II		
1 Eva Randlepp			
9.65
1 Tiit Veebel		
				
2 Lembit Peterson		
Noored							
1 Ketter Kõre		
1997 30.87		
Noored
2 Eliise Mõttus		
1999 23.12
1 Taavi Luik
1997
3 Cärolin Rattasepp
2001 17.78
2 Richard Tarassov 1999
4 Gete Ilves		
1999 16.03
3 Allvar Kruutmann 1999
5 Getriin-Liisbet Veeremaa 1998 12.72
4 Tony-Brei Vilbiks 1999
6 Age-Djana Kruutmann 1998 10.87
5 Roger Kaegas
2001

39.48
38.30
34.76
30.63
28.53

35.32
22.63
23.71
20.26
37.93
37.90
29.12
24.91
12.83		

kuul								
Naised						
Mehed 		
1 Cätlyn Okas		
1995
8.37
1 Laur Kipper
1995
10.84
2 Johanna Partsioja		
7.73
2 Dmitri Okatov 1984
10.04
3 Taavi Talah
1987
9.82
3 Liis Järvamägi		
1994
7.13
4 Kristi Kukk		
1991
7.04
4 Dima Jerjomin 1996
9.74
5 Pille-Riin Pleer
1995
6.02
5 Jaano Konnapere 1977
9.61
					
6 Holden Sepp
1982
9.60
Naised vet.I			
7 Kuldar Kangur 1997
8.56
1 Sirly Tiik		
1974 10.65					
2 Mairi Luik			
8.17		
Mehed vet.I		
3 Eha Järvamägi		
7.64
1 Vahur Talv		
9.57
4 Ene Veeremaa		
5.75
2 Heiko Kraubner 1970
9.37
								
Naised vet.II					
Mehed vet.II		
1 Eva Randlepp		
5.82
1 Väino Kuhi		
9.29
					
2 Lembit Peterson		
8.76
					
3 Tiit Veebel		
8.46
				
4 Arnold Kalvik 1923
7.68 		
					
Eesti veteranide rekord 90+ vanuses!!!

Võidukas võistkond peale pingelist heitlust

Tamsalu päevade üheks lahutamatuks osaks
on saanud mälumäng Tamsalu Tarkade Turniir, kus võisteldakse Tamsalu ja Pandivere
Paeriigi ajaloo, kultuuri, spordi ning looduse
tundmises. Seekordne mälumäng oli seitsmes
ja ka võistlustules oli seitse võistkonda. Vastata tuli kolmekümnele kilvapähklile.
Peale esimest viit küsimust haaras juhtpositsiooni Tamsalu Vallavalitsuse võistkond kooseisus Toomas Uudeberg, Ellen Uiboaed, Mati
Tamm ja Lembit Saart. Tugevat konkurentsi
pakkusid neile Tamsalu Gümnaasiumi õpetajad Aime Tops, Mare Viks, Maie Nõmmik ja
Riho Ringinen ning eelmise aasta võitjavõistkond Kullenga, kus mängisid Eesti üks tippmälumängureid, Maailma ja Euroopa meistrivõistlustel edukalt võistelnud Andres Pulver
ning Lääne-Virumaa paremikku kuuluvad

kilbarid Lauri Kanter ja Aivo Suder.
Häid teadmisi näitasid naabervalla VäikeMaarja võistlejad Ivar Lass ja Roomet Sepping, kes on koduvalla võistkondlikud meistrid mälumängus. Üllatavalt tublilt esines
noortevõistkond Harju KEK, kus mängisid
Alo Leek, Harles Tiitsmaa, Kaimar Tiikmann
ja Anni Raigna. Võistkonna nimi oli kummardus kunagisele legendaarsele Eesti mälumänguvõistkonnale.
Seekordse haarava lõpuga mälumängu võitis
Tamsalu Gümnaasiumi õpetajate võistkond 42
punktiga. Võidu tõi neile viimane küsimuste
blokk, kus suudeti punktiga mööduda Tamsalu Vallavalitsuse esindusest, kes kogus 41
punkti. Vallavalitsuse võistkond on läbi turniiri ajaloo olnud kõige stabiilsem, võideldes end
alati esikolmikusse.
Kolmandaks jäi võistkond Kullenga 35 punktiga. Väike-Maarja kilbarid kogusid 30 punkti
ja südikalt võistelnud noormälumängurid 28
punkti. Segapaar Ly Kaljusaar - Kalju Jõul
said kirja 18 punkti ja võistkond Assamalla ja
Naised 12 punkti.
Auhindu jagus kõikidele võistlejatele. Tänusõnad Tamsalu Kultuurimaja keraamikaringi
liikmetele. Nemad valmistasid mälumängu
võitjatele auhindadeks kaunid keraamilised
taiesed, kus peal tekst – Tamsalu Tarkade
Turniir.
			
Raivo Raigna

Kuul
Noored 				
Noored
1 Ketter Kõre 		
1997 10.26
1 Vadim Aleknavitšjus 1998
2 Eliise Mõttus		
1999
9.28
3 Richard Tarassov
1999
3 Gete Ilves		
1999
7.18
4 Taavi Luik		
1997
4 Getriin-Liisbet Veeremaa 1998
6.03
5 Tony-Brei Vilbiks
1999
5 Age-Djana Kruutmenn 1998
5.31
6 Allvar Kruutmann
1999
					
7 Roger Kaegas
2001
					
kaugus 							
Naised					
Mehed			
1994
3.82
1 Mairo Mälk
1997
1 Mari Klesment		
2 Birgit Neeme		
1996
3.72
2 Heiki Taal
1989
3 Pille-Riin Pleer
1995
3.36
3 Edvin Bezzubov
1995
4 Liis Järvamägi		
1994
2.81
4 Kuldar Kangur
1997
								
Naised vet.I				
Mehed vet.I		
1 Eha Järvamägi			
3.01
1 Heiko Kraubner
1970
2 Ene Veeremaa			
2.63					
					
Noored		
					
1 Taavi Luik
1997
4-võistlus							
Kuni 10a. Tüdrukud							
1
Mari-Liis Freienthal
10.7
15m
2.94
2.20,3		
2
Eva-Maria Raudsepp
11.1
15
2.79
2.22,2		
3
Izabel Stoliar		
11.7
15
2.58
2.30,7		
4
Liisa Stoliar		
11.5
10
2.58
2.14,1		
5
Melita Malõseva		
11.8
14
2.37
2.09,7		
6
Nele Sumre		
13.7
15
1.89
3.01,4		
7
Kreete Freienthal		
13.1
10
2.08
2.46,8
Tüdrukud 11-15a.
				
1
Merlin Veilberg		
9.4
26m
3.45
1.42,5		
2
Analiis Veeremaa		
9.3
22
3.28
1.43,3		
1.59,0		
2.80
3
Cärolin Rattasepp
9.8
33
4
Käroly Seemann		
9.8
21
3.31
1.56,8		
5
Cristlin Kuldmaa		
10.1
31
2.78
1.52,8		
6
Hanna-Mai Pugast
9.9
17
3.27
2.00,9		
Poisid kuni 10a.					
1
Ardo Aul		
9.8
25m
3.07
1.45,1		
2
Erkki Markus		
10.2
37
2.95
1.59,9		
3
Romel Seemann		
9.9
30
2.87
1.56,0		
4
Martin Pugast		
10,0
20
3.18
1.56,3		
5
Sergei Int		
10.7
31
2.67
2.01,7		
6
Gregor Kaljurand		
10.5
23
2.65
1.58,7
7
Fredi Jõgimar		
11.7
17
2.30
2.10,4
8
Rasmus Võhma		
12.4
15
2.20
2.14,5
9
Henri Pugast		
12.7
10
1.97
2.29,6
Poisid 11-15a.					
1
Taavi Luik		
8.1
56m
4.91
1.20,6		
2
Richard Tarassov		
8.6
60
4.21
1.27,8		
3
Tony-Brei Vilbiks
8.4
47
4.57
1.26,3		
Kevin Lomp		
8.7
30
3.38
1.34,3		
4
5
Damil Hamidžanov
  9.6
46
3.45
1.36,3
6
Sergei Kunder		
9.3
36
3.19
1.37,0		
7
Alex Ahtiainen		
9.4
34
3.48
1.44,8		
8
Allvar Kruutmann
9.8
40
3.18
1.50,3		
9
Kaspar Kukk		
10.9
24
2.57
2.09,5

12.15
11.35
11.02
10.38
9.70
5.85		

5.03
4.84
4.62
4.32
4.96
4.83
64p
52p
35p
33p
33p
14p
4p
185p
172p
137p
134p
134p
115p
153p
139p
135p
123p
103p
95p
38p
22p
6p		
395p
341p
337p
233p
233p
211p
197p
178p
74p
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Vallavolikogu
15.05.2013 volikogu istung
1.
Nõustuti Riigi Kinnisvara AS
poolt Porkuni külas kinnistu, registriosa nr
5341631, omandamisega. Kinnistukoosseisu
kuuluvad Põllu katastriüksus suurusega 40,52
ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Lossi tn 1
katastriüksus suurusega 57108 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa; Lossi tn 11
katastriüksus suurusega 35752 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 65 %, veekogude maa
35%; Väljaku katastriüksus suurusega 3,61
ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa;
Paepaljandi katastriüksus suurusega 11,76
ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Metsalaiu
katastriüksus, suurusega 14,50 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa.
2.
Vallavalitsus võttis asjaolude selgitamiseks tagasi eelnõu „Isikliku kasutusõiguse
seadmine Tamsalu vallas Tamsalu linnas Kesk
tn 2 kinnisasjale Elion Ettevõtted Aktsiaselts
kasuks“. Eelnõu esitatakse uuesti volikogu
juunikuu istungile.
3.
Otsustati autasustada “Tamsalu tänurahaga” 2013. aastal Jaan Kiisk´a.
4.
Otsustati lõpetada määruse eelnõu
„Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Tamsalu vallas“ I lugemine ja viia eelnõu teisele lugemisele volikogu juunikuu istungile.
5.
Vallavanem Toomas Uudeberg andis
volikogu esimees Andrus Freienthal´ile üle
Tamsalu Vallavalitsuse poolt heakskiidetud
Tamsalu valla 2012.a. konsolideeritud raama-

Vallavalitsus
30.04.2013
1.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS-i 2012.a
majandusaasta aruanne.
2.
Kinnitati Tamsalu Vesi AS-i 2012.a
majandusaasta aruanne.
3.
Anti MTÜ-le Uudeküla luba avaliku ürituse „Uudeküla laat“ korraldamiseks
12.mail 2013a. Uudeküla külas, Uudeküla
külaplatsil ajavahemikul 10:00-14:00.
4.
Lubati Vajangu Põhikooli lasteaiarühm sulgeda kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 25.06.-11.08.2013.a.
5.
Otsustati peatada saunateenuse osutamine Vajangu Põhikooli ruumides ajavahemikul 25.06.-18.08.2013.a.
6.
Kinnitati komisjoni koosseis Ilusa
Kodu konkursi tulemuste väljaselgitamiseks.
7.
Jaotati eelarvesse planeeritud vahendid Tamsalu Tänurahaga tunnustatu, Ilusa
Kodu konkursi võitja ja parima noorsportlase
premeerimiseks.
8.
Eraldati Tamsalu valla 2013.a I lisaeelarvega vabaaja- ja spordiürituste toetamiseks eraldatud vahenditest toetusi kolmele
toetuste taotlejale.
9.
Tunnistati riigihankel “Tamsalu linna
Kooli tänava rekonstrueerimine” edukaks OÜ
Asfaldigrupp pakkumus, mis oli madalaima
hinnaga.
10.
Kooskõlastati riigihanke „Investeerimislaenu võtmine 2013.a.“ hankedokumendid.
11.
Volitati vallavanemat sõlmima lepingut osaühinguga OTO Ehitus „Porkuni linnuse
väravatorni sadevete eemale juhtimine” tööde
teostamiseks.
12.
Loobuti projekti „Tamsalu suusastaadioni teenindushoone ehitus“ teostamisest.
13.
Kinnitati ettevõtluskursuse „Ideest
ettevõtteni 3” läbiviija leidmiseks hinnapakkumise lähteülesanne.
14.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek neljale perele korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
15.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht.
16.
Tunnistati Assamalla reoveepuhasti
projektile eksperthinnangu saamiseks küsitud
pakkumistest parimaks Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika instituudi pakkumus.
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tupidamise aastaaruande auditeerimise dokumendid.
Vallavanem Toomas Uudeberg andis infot
järgmistel teemadel:
*
Läbirääkimised AS Eesti Postiga
Tamsalu vallamajas vabanevate ruumide
rentimiseks.
*
Eesti Vabariigi 100 aastapäeva tähistamise läbirääkimised Riigikantseleiga
tammepargi (100 tamme) rajamiseks Tamsalu
valda.
*
Raudtee tn 2 hoone heakorrastamine.
*
Elektriostu ühishankel on viidud läbi
II etapp.
*
Konkurentsiamet kooskõlastas AS
Tamsalu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
uued hinnad, mis hakkavad kehtima alates
01.07.2013.a.
*
Prokuratuuri vastus Tamsalu Vallavalitsuse kirjale politsei töö uurimiseks, seoses
Tamsalu vallas märtsis toimunud mõrvaga.
*
25-26 mai Tamsalu valla Päevad – 25
mai toimub kultuuripäev, 26 mai toimub spordipäev.
Kuulati Maire Tamme infot järgmistel teemadel:
*
Tamsalu Gümnaasiumi lõpuaktused
toimuvad põhikooli osas 21 juuni ja gümnaasiumil 22 juuni.
*
15 juunil Tamsalu kooli aastapäeval
toimub endiste töötajate ja vilistlaste kokkutulek.
			
Ursula Saar
		
Vallasekretäri abi

17.
Kinnitati lihthanke „Kruusakattega
tänavate tolmuvabaks muutmine pindamise
teel“ hankedokumendid ehitaja leidmiseks.
18.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks
Tamsalu linnas Kesk tn 11 kinnistul ühe poolkuivanud ja ohtlikuks muutunud paju raiumiseks.
19.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus aprilli kuus kogusummas
19 491,84 eurot.
20.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust
Tamsalu valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste
maksmiseks eraldatud vahenditest kaheteistkümnele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
21.
Otsustati peatada koduteenuse osutamine kahele isikule seoses koduteenust vajanud isikute paigutamisega hooldushaiglasse ja
määrati koduteenus kolmele teenuse vajajale.
14.05.2013
1.
Tutvuti Tamsalu Lasteaed Krõll arengukava tegevuskava täitmise analüüsiga 2012
aasta kohta.
2.
Anti FIE Silvi Pärn`ale luba avaliku
ürituse “Lehekuu laat” korraldamiseks Tamsalu Kultuurimaja pargis 25.05.2013.a ajavahemikul 9:00-16:00.
3.
Kinnitati Ilusa Kodu konkursi võitjad 2013 aastal järgmiselt:
•
Linda ja Heino Arumägi kodu - Tamsalu linn, Toome tn 18 (linnatüüpi);
•
Urvi ja Mati Viidemann`i kodu – Vajangu küla, Vajangu külatee 8 (talumajapidamine).
4.
Kinnitati lootusetute nõuete
nimekiri.
5.
Anti seisukoht OÜ Hanval Grupp
jäätmeloa andmise korralduse eelnõule ja jäätmeloa eelnõule.
6.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust
Tamsalu valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kuuele
vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti
rahuldamata kuus avaldust.
7.
Arutati Eesti Sumoliidu taotlust toetuse eraldamiseks.
8.
Määrati koduteenuse osutamine
ühele isikule.
9.
Arutati eestkostetava vara kasutamisega üleskerkinud probleeme.
			
Elvi Astok
		
Vallasekretär
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Tamsalu Vesi AS veevarustuse ja reovee ärajuhtimise müügihinnad muutuvad alates 01.07.2013.
Uued Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud ja heakskiidetud käibemaksuta müügihinnad
on järgmised:
Tasu võetud vee eest (füüsilised isikud) 0,90 €/m3 ;
Tasu reovee ärajuhtimise eest (füüsilised isikud) 2,00 €/m3;
Tasu võetud vee eest (juriidilised isikud) 1,01 €/m3;
Tasu reovee ärajuhtimise eest (juriidilised isikud) 2,16 €/m3 .
Samad müügihinnad koos praegu kehtiva 20%-lise käibemaksuga on järgmised:
Elanikkonnale
Tasu võetud vee eest (füüsilised isikud)
		
Tasu reovee ärajuhtimise eest (füüsilised isikud) 		
Ettevõtetele, asutustele
Tasu võetud vee eest (juriidilised isikud)
		
Tasu reovee ärajuhtimise eest (juriidilised isikud)		
Abonentasu alates 01.07.2013 enam kasutusel ei ole.

- 1,08 €/m3 ;
- 2,40 €/m3;
- 1,212 €/m3;
- 2,592 €/m3.

Kõigis Tamsalu Vesi AS tegevuspiirkondades on kasutusel ühesugused müügihinnad.
Hinnad avaldatakse ka Tamsalu valla elektroonilisel kodulehel  http://www.tamsalu.ee/
Tänaste seaduste alusel kehtestab veega varustamise ja reovee ärajuhtimise hinnad vee-ettevõte.  Kehtestatavatele hindadele peab eelnevalt kooskõlastuse andma Konkurentsiamet. Hindade
taotlusmaterjali vaatab läbi ka kohalik omavalitsus, võrdleb selle ühilduvust Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukavas olevate eesmärkidega ning avaldab oma arvamuse Konkurentsiametile.
Tamsalu Vesi AS alustas uute hindade väljatöötamist juba septembris 2012 ja tõsine tööprotsess
kestis pool aastat. Konkurentsiameti inimesed käisid ka Tamsalus kohapeal Tamsalu Vesi AS-i
tegevusega tutvumas.
Senikehtivad e. eelmised kehtestatud müügihinnad kehtivad Tamsalu Valla territooriumil alates
01.07.2009.
Alates 01.07.2013 loobub ettevõte abonenttasust, kuna vastavalt kehtivale Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja Konkurentsiameti seisukohtadele tuleks abonentasu kehtestada kõigile ostjate gruppidele või üldse mitte kehtestada. Hetkel kehtib abonentasu ainult eratarbijatele. Ettevõtte tegevjuhtkond ei pea abonentasu kehtestamist juriidilistele isikutele otstarbekaks,
kuna nimetatud isikute tarbimised on väga erinevad ja ühiseid põhimõtteid keeruline ja kulukas
kehtestada.
Investeeringud
Tamsalu Vesi AS osaleb 2009-2013 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektis “Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojekt”, mille raames on investeeritud Tamsalu ja Sääse vee- ja
kanalisatsiooni süsteemidesse ~5,85 miljonit EUR.
Selle investeeringu abikõlbulikest kuludest 73,7% on finantseeritud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite arvelt, ülejäänud 26,3% Tamsalu Vesi AS ja Tamsalu vald omavahendite
arvelt. Omafinantseeringu katteallikaks on ettevõtte omavahendite ja ka kohaliku omavalitsuse
vahendid Tamsalu Vesi 582 733 EUR ja Tamsalu vald 1 083 402 EUR. Jooksvad finantseerimisvajadused on kaetud pikaajalise laenuraha arvelt.
Projekti läbiviimisel tehti aastate lõikes järgmised investeeringud (summad soetusmaksumuses
ilma käibemaksuta):
2009. aastal 72, 6 tuhat EUR.
2010. aastal 355,1 tuhat EUR
2011. aastal 1 695,3 tuhat EUR.
2012. aastal 3 648,6 tuhat EUR.
Projekt lõpetatakse 2013. kalendriaasta 1. poolaastal.
Suur töö on aastatega tehtud, oleme sellest kõik omal moel osa saanud ja tulemused on kõigile
näha.
Uute hindade kehtestamise vajadus tuleneb eelkõige väga suurte investeeringute finantseerimiseks võetud laenukohustusest, mis on võetud investeeringute omaosaluse katteks.
Laenu tagasimaksed algavad 2014. aastal ja kestavad kuni 2030. aastani.
Olulise osa vee ja kanalisatsiooniteenuse omahinnast moodustab ka oluliselt kallinenud
elektrienergia.
Sisuliselt on loodud Tamsalu linnas ja Sääse asulas kõigile elanikele võimalus ühineda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Uuendatud on joogiveepumplad, reovee ülepumplad, reoveepuhasti.
Paranenud on teenuste kvaliteet. Paigaldatud on uued tuletõrjehüdrandid. Veevarustussüsteemide tööd on võimalik jälgida vastava jälgimissüsteemi abil ka distantsilt. Torustike uuendamise
taga seisis ka teede korrastamine. Tehtud tööd on aidanud kaasa Tamsalu linna elukeskkonna ja
turvatunde paranemisele.
								
Arne Arumägi
								
Tamsalu Vesi AS

4. mail olid üle-eestilised talgud “Teeme ära!”.
Meie vallas viidi need läbi kolmes kohas.
Naistevälja külas korrastati Toomas Uudebergi
eestvedamisel legendaarse meremehe, allveelaeva Kalev komandöri kaptenmajor Verner
Puuranna talukohta. Eemaldati langenud puid,
lõigati ja põletati võsa ning puhastati vundamenti, mis kahjuks talust ainsana säilinud on.
Sügisel pannakse talukohta mälestusmärk.
Porkuni Paemuuseumis puhastati Riho Tell’i
juhtimisel esimese ja teise korruse seinu lahtikoorunud värvist. Paemuuseumi on tulemas
sügisel uus ekspositsioon, mida praegu
Leader-programmi raames valmistatakse ja
selleks ajaks peab ruumid korda saama.

“Teeme ära!” talgutele Sääse 6 lammutatud
maja platsi korrastamiseks oli kogunenud üllatavalt palju rahvast. Kui rahvas koos, algas
kohe kibe töö– kõik leidsid omale objekti.
Korjati traadi- ja armatuurijuppe, puidumaterjali, mis rändas lõkkesse, suuremad betoonitükid, mis olid laiali mööda haljasala, visati
käsitsi hunnikusse, peenemat puru riisuti rehadega. Väga tublid olid lapsed.
Vahepeal olid talgulised ise korraldanud üllatuse– tehti jäätisesöömise paus.
Päev oli igati korda läinud.
Osalesid: Sergei ja Anu Ilves perega, Malle
Malva, Marge Allmäe perega, perekond
Kivioja, Tanel Elsting, Eha, Kersti, Kristi,
Daria Berjozkin ja hulgaliselt lapsi üle terve
Sääse.
Suured tänud talgulistele.
		

Tamsalu Kommunaal
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Roheliste 24. rattaretk “Kuidas elad, Pandivere?” algas ja lõppes Tamsalus
Roheliste 24. rattaretk “Kuidas elad,
Pandivere” algas 10. mail Tamsalus.
Kultuurimaja ette kogunesid ratturid kogu vabariigist. Tuldi nii üksi
kui sõpradega, perede ja isegi väikeste lastega.
Tervitussõnad kokkutulnutele ütles
rattaretke üks korraldajaid Aarne Valmis, kellel on Tamsaluga ka
isiklik side. Tamsalu Kultuurimajas oli tema esimene töökoht peale
kõrgkooli lõpetamist. Ka esimene
rattaretk 1988. a. “Kuidas elad, Virumaa?” läks läbi Tamsalu ja läbi
Sääse elamurajooni nagu seekordki. Seejärel tervitas kokkutulnuid
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg, kes ka ise Väike-Maarjani
kaasa sõitis.

Retke jooksul külastati Eesti selgeveelisemaid järvi, Pedja, Loobu
ja Valgejõe algusallikaid, vallutati
Pandivere neli kõrgemat tippu, tutvuti Paeriigi ja Simuna meteoriidikraatiga.
Kolme päevaga läbiti marsruut
Tamsalu – Väike-Maarja – Ebavere – Vao – Kiltsi – Rakke – Emumäe – Salla – Simuna – Kellavere
– Rohu raketibaas – Eipri – Pandivere – Assamalla – Lasila – Pariis –
Neeruti – Udriku – Saksi – Porkuni
- Uudeküla.
Esimesel päeval oli raja pikkus
Tamsalust Emumäele 56 km, teisel
päeval läbiti 79 km ja laager oli Pariisis, kolmandal päeval jäi sõita 40
km, et jõuda ringiga tagasi Tamsal-

lu. Kokku oldi kolmel päeval ratastel 175 km.
Rattaretkel tutvuti kohaliku kultuurilooga ja huvitavate keskkonnateemadega. Muusikalist meelelahutust
pakkusid Põhja-Tallinn, Kukerpillid,
Jaan Tätte, Koit Toome & Band.
Retk lõppes 12. mail Uudekülas,
kus ratturitel oli võimalus külastada
Uudeküla laata ja pärast seda kuulata Koit Toome kontserti. Enne kontserti toimus veel väike viktoriin varasemate rattaretkede teemal, mille
viisid läbi korraldajad Aarne Valmis
ja Peep Veedla. Valiti ka Rattarüütel, mis on olnud traditsiooniks alates 2001. aastast.

Seekordne rattaretk algas Tamsalu Kultuurimaja eest

Tekst ja fotod: Aavo Leemets

Pandiveres nüüd väljaõppinud giidid!

Oma tervitussõnad ratturitele ütles Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg

Atesteeritud giidid koos komisjoniliikmetega
05. mail 2013 lõppes Mittetulundusühing PAIK’i projekt “Pandivere giidide koolitus”, mille tulemusena pakub Pandivere piirkonnas oma teenuseid 8 atesteeritud
giidi.
Giidide koolituse näol oli tegemist Mittetulundusühing
PAIK LEADER meetme projektiga, mis sai alguse
2011 aasta sügisel ja kulmineerus 5. mail 2013 giidi
atestatsiooni eksamiga. Kohaliku atestatsiooni läbimine Pandivere piirkonnas annab õiguse pakkuda giidi
teenuseid Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja
valdade piires.
Algusest lõpuni läbisid koolitusteemad 8 koolitatavat,
kellest 7 said ka atestatsiooni tunnistuse. Eksternina
sooritas atestatsiooni lisaks veel üks osaleja.
Atestatsiooniks ettevalmistumiseks korraldati rida koolituspäevi. Esmalt läbiti baaskoolitus 40h, mille viis läbi
Eesti Giidide Liidust Aare Mae – baaskoolituse lõpuks
kirjutasid koolitatavad esseed.
Koolituspäevadest läbiti veel esmaabi ja tuleohutuse
kursus (8h), veeteemaline koolituspäev (6h), looduse
vahendamise õppepäev (8h), paeteemaline õppepäev
(6h), piirkonna ehitiste (8h), - kultuuriloo (8h), - ettevõtluse (4h) ja – terviseradade (4h)õppepäevad.
Koolitajatena kaasati kohalikke asjatundjaid nagu näitek Marju Metsman, Agnes Maasild, Aivar Niinemägi,
Ella Vikk, Kaur Salus. Lisaks kohalikele koolitajatele
jagasid teadmisi Maie Itse, Aleksander Skolimowski,
Margit Hallimäe, Margo Hurt, Rainer Asuküla ja Margo Kubjas.
Programmi koostamisel ja koolituse läbiviimisel hoidis
silma peal atesteerimiskomisjon, kuhu olid kaasatud
turismisektoriga kursis olevad inimesed. Atesteerimiskomisjoni kuulusid:
Riho Tell Tamsalu vallavalitsusest
Kaire Kullik Lääne-Viru maavalitsusest
Marju Metsman Väike-Maarja Muuseumist
Aare Mae Eesti Giidide Liidust
Aivar Niinemägi MTÜ PAIK’ist
Kertu Langinen MTÜ PAIK’ist
Lisaks koolitusprogrammile pakuti koolitatavatele võimalust tutvustada Pandivere piirkonda turismimessil
Tourest 2013.
Selleks, et info koolitatavate ja korraldajate vahel kiiresti ja kergelt liiguks, sai moodustatud Facebook’i
Pandivere giidide grupp, mis sai kiiresti ühiseks suht-

Foto: Aavo Leemets

lusvahendiks, kus lepiti kokku, kes keda ja kus auto
peale korjab, et ühiselt koolituskohta jõuda. Lisaks
jagati üksteisega seal infot koolitusteemade ja muude
kasulike materjalide leidmise kohta.
Koolitus lõppes kolmest osast koosneva atestatsiooni
läbimisega. Iga eelnev etapp oli aluseks järgmises etapis osalemiseks.
Esimese proovikivina tuli koolitatavatel koostada välja valitud teemal ettkanne ning see ka esitleda eksamikomisjonile. Järgmisena tuli läbida valikvastustega
test ning viimase ja tähtsaima osana tuli näidata oma
teadmisi ja professionaalset klienditeenindust giidi töö
näidisel. See hõlmas endas loositeel tõmmatud lõigu
läbimist bussiekskursioonina. Igal kandidaadil oli oma
lõigu läbimiseks aega kuni 30 minutit, mille vältel sai ta
omal valikul teha ka ühe peatuse.
Pika päeva lõpuks toimus Porkuni Paemuuseumis Pandivere giidide koolituse lõpuseminar kuhu olid kutsutud valdade esindajad ja Pandivere turismiettevõtete
esindajad. Semiaril anti kätte atestatsiooni ja koolituse
läbimise tunnistused.
Alates 05.05.2013 on Pandivere piirkonna ametlikud
giidid: Ella Vikk (Tamsalu vald),Hando Kuntro (Rakke
vald), Kadri Kopso (Väike-Maarja vald), Liivika Harjo
(Väike-Maarja vald), Svetlana Laidsalu (Rakke vald),
Tiiu Maran (Väike-Maarja vald), Ulvi Mehiste (VäikeMaarja vald), Vesta Rahuoja (Laekvere vald).

Kui retkest osavõtjad kontserti nautisid, said ka rattad puhkust

Infot giidide kohta saab Mittetulundusühing PAIK kodulehelt www.pandivere.eu
				
Kertu Langinen
		
Mittetulundusühing PAIK
			
Projekti koordinaator
Tamsalu abivallavanem Riho Tell, kes samuti giidikoolituse läbis: “Tegemist oli väga huvitava ja vajaliku
ettevõtmisega. Pandivere territooriumil, kuhu kuulub
ka Tamsalu vald, on palju vaatamisväärsusi, mida turistidele näidata. MTÜ PAIK on teinud suure ja tänuväärse
töö nende kultuuriväärtuste tutvustamiseks. Puudu oli
veel kohalik lüli, kes vahendaks seda turistidele. Nüüd
on ka see olemas.”

Suured ja väikesed rattasõitjad peale kolmepäevast väsitavat matka

2014. a. retk kannab nime “Kuidas elad, Märjamaa?”. Osa võtma on oodatud kõik vanad ja noored sportliku ja rohelise mõtteviisi kandjad.
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Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Eesti Rahva
Muuseumi nurgakivipanekul

Õuesõppepäevast

Tamsalu Gümnaasiumis on traditsioon korraldada mai teisel reedel õuesõppepäev. Õuesõppepäeval ei õpita mitte koolimajas, vaid
väljaspool kooli. Õppimiskohaks võivad olla
mingid ametiasutused, muuseumid, pargid,
mets jne. Selleõppeaastane Tamsalu Gümnaasiumi õuesõppepäev toimus 10. mail.
9. klassid käisid õuesõppepäeval Rakveres
päästeametis ja politseimajas.
Päästeametis tutvustati päästjate ja muude
päästeameti töötajate tööd. Räägiti ka ekstreemsetest ja kohati kummalistestki juhtumistest seoses päästja tööga. Tutvustati päästeameti tehnikat. Õpilastel oli võimalus ka
päästetehnikas sees istuda. Lisaks oli ka võimalus toru mööda 1. korrusele laskuda.
Nägime ka seda, kuidas päästjatele tuli väljakutse ning nad kiiresti ära sõitsid.
Rakvere politseimajas räägiti meile politseinike tööst, näidati arestikambreid, politseiautot,
kus õpilastel oli võimalik ka sees istuda, ning
lasketiiru. Kahjuks olid politseikoerad Jõhvis
tööl ja neid me ei näinud.
Õpilaste arvamused õuesõppepäevast:

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Eesti Rahva Muuseumi nurgakivipanekul

Priiuse põlistumise päeval külastas Tamsalu
Gümnaasiumi Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas. Vanematel õpilastel oli võimalik kuulata asjatundlikku loengut Eesti
Vabariigi ajaloost. Muuseumidirektor andis
ülevaate ka Raadile rajatavast tulevasest Eesti
Rahva Muuseumist ning kutsus kooli esindust
30. aprillil toimuvale üritusele.
10. klass võttis kutse vastu ja osales koos kooli

juhtkonna ja õpetaja Mare Viksiga 30. aprillil
Tartus toimunud rongkäigus, mis viis, peatusega Raekoja platsil, läbi linna Raadile uue
muuseumi asupaika, kus president Toomas
Hendrik Ilves pani uuele hoonele nurgakivi.
Võimalik oli osa saada ka ansambli Metsatöll
kontserdist.
Tamsalu Gümnaasium

Tutipäev Tamsalu gümnaasiumis
25. aprillil alustasid Tamsalu gümnaasiumi
abituriendid oma tutipäeva traditsiooniliselt
linnarahva äratamisega, millele järgnes hommikupoolik koolimajas, kus peeti aktus ning
pärast vande lugemist anti järgmisele lennule
üle ka kooli lipud. Päeva käigus külastasime

Õuesõppepäev meeldis, sest see oli väga huvitav. Saime näha uusi politsei- ja päästeameti
ruume ning kuulasime üsna huvitavat juttu.
Hegle-Maris
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Päästeameti majas oli väga tore. Tutvustati erinevaid asju ja saime lähemalt tuttavaks
päästjate tööga. Üldiselt olen rahul.
Kerttu
Õuesõppepäev oli tore. Saime palju uusi teadmisi. Nägime uut politsei- ja päästekeskuse
maja, millest küll palju jäi ka meile varjatuks.
Taavi
Mulle meeldis õuesõppepäevast põhimõtteliselt kõik. Kõige rohkem meeldis see, kui me
külastasime päästeametit ja seal räägiti igasugustest huvitavatest asjadest, näidati päästeautosid, sai torust alla lasta ja palju muud.
Denis
Päästeametis olid vägevad masinad ning toredad giidid. Politseil oli lahe lasketiir.
Tanel
Õuesõppepäeval oli väga huvitav. Saime palju teadmisi juurde. Meeldis see, et sai autodes
käia ja ametite kohta küsida.
Mike
Meeldis see, et päästeametis räägiti kõigest
nii, nagu tegelikult on, ilustamata.
Keiti
Mare Viks
9.a klassi juhataja

Õuesõppepäev vol 2
Seekordse õuesõppepäeva veetsime Lätis.
Alustasime teekonda lõuna suunas 10. mai
varahommikul, täpsemalt kell 7. Pärast nelja-

tunnist teekonda oli esimene peatus Siguldas,
kus sõitsime rippraudteega ja imetlesime Gutmani koobast.

nii Sääse kui Tamsalu lasteaeda, linnavalitsust, kultuurimaja ja ka teisi asutusi, kes olid
lahkelt nõus oma uksed meile avama ning
õpetussõnu tulevaseks eksamiperioodiks ja
iseseisvaks eluks jagama.

Selle liivakoopa seina kraabitud nimede ajalugu ulatus sadu aastaid tagasi.
Meie järgmine peatuskoht oli Turaida loss.
Lossi torni tipust avanes suurepärane vaade
ümbritsevale loodusele. Sigulda vaatamisväärsuste, kultuuri ja ajalooga tutvutud, algas
taas bussisõit. Seekord Riiga. Jalutasime aja-

loolises vanalinnas ning kohtasime erinevaid
inimesi. Sügava mulje jätsid kaks tänavamuusikut, kes meid nähes ja meie keelt kuuldes
hakkasid kohe Eesti Vabariigi hümni mängima.

Veetsime koos lõbusa päeva, mis pakkus rõõmu nii meile kui ka meid ümbritsevatele inimestele ning lubas meil veel viimast korda tunda end väikeste lastena.
								
Annike Malva

Tamsalu Gümnaasiumi lõpuaktuste ajad:
9. klassid
21. juuni kell 17.00
12. klass
22. juuni kell 13.00

Pärast paaritunnist ringkäiku Riia vanalinnas saabus aeg nälja kustutamiseks Lidos. Reis
polnud viperusteta, kuid ilm oli ilus ja päev meeldis kõigile.
11. klass

MAI 2013
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Maikuised tegemised Sääse lasteaias

Lapsed laulsid kevadest ja tantsisid omaette ning koos oma kallite külalistega
Lehekuu on roheline ja armas, loodus ärkab ja puhkeb õitsele.
Nii tunnevad inimesedki oma hinges rõõmu ja vabadust ning
muutuvad päikesest ja ees ootavast suvest ettevõtlikumaks.
Sääse lasteaiaski on paljud kevadised tegevused kandunud
just maikuusse. Nii sagivad lapsed ja täiskasvanud nagu usinad sipelgad rohkem õues. Meie õuealal on aga suured muutused, sest katusel askeldavad virgad ehitajad, kes tahavad uueks
õppeaastaks, see on sügiseks, meie majale uue katuse valmis
saada. Peame praegu kõik ettevaatlikud olema ja ehitajatega
sõbralikult oma õueala jagama. Sügisel ootab ees rõõm uuest
katusest.
Maikuu alguses tähistasime kahel õhtul emadepäeva. 7.mail
oli kontsert Põrnikate ja Liblikate, 8.mail Mesimummide,
Ritsikate ning Lepatriinude emadele ja vanaemadele. Lapsed
laulsid kevadest ja tantsisid omaette ning koos oma kallite külalistega. Loomulikult olid lapsed valmistanud koos õpetajatega ka kingitused oma emadele. Olid südamlikud, meeleolukad
ja lustlikud õhtupoolikud.
7.mai hommikupoole oli ujumisperioodi lõpetamine. Lapsed
näitasid õpetaja Mare juhendamisel oma oskusi ja tundsid
veest suurt rõõmu. Nii lapsed kui tädi Mare olid talvel väga
tublid olnud, sest lapsed olid saavutanud vanusele vastava ujumisoskuse ja kohale tulnud lapsevanemad jäid sellega rahule.
Aitäh tädi Marele!

			

9.mail oli Lepatriinude rühmal külas onu Rosin, kes korraldas
neile metsas ellujäämisõppuse „Otsi Otti“. Koos räägiti, mida
peab tegema siis, kui metsa ära eksitakse, tehti lõket ja küpsetati kartuleid. Iga laps sai vile, mis peab metsa minnes kaasas
olema, et eksimise korral saaks endast märku anda.
13.–17.maini oli lasteaias spordinädal. Selle raames käisid
6.–7.aastased lapsed Tamsalu Gümnaasiumi staadionil sportimas. Neile meeldis seal väga, eriti pärast võistlemist uuel
tribüünil laulda. Lasteaia õpetajatest koosnev õuesõpperühm
korraldas lastele spordinädala raames Tamsalu terviserajal perepäeva. Kõik lasteaia rühmad, k.a 1,5–3.aastased, sõitsid bussiga kohale ja lõid seal kaasa maastikumängus „Jänes ja tema
sõbrad“. Lapsed pidid koos vanemate ja oma rühma õpetajatega lahendama erinevaid ülesandeid. Mängu lõpus kohtusid
nad „jänkuga“, kes kurtis, et tema sõbrad on kadunud ja lapsed
võiksid aidata tal need üles leida. Nii liiguti ja lahendati koos
veel ülesandeid. 17.mail toimus Rakveres Lääne-Virumaa liikumis- ja muusikapidu, millest võtsid osa Ritsikate ja Lepatriinude rühmade lapsed. Seal said lapsed esineda ja võistelda –
oli lõbus ettevõtmine. Spordinädala lõpetas „jänku“, kes jagas
lastele lõpetuseks porgandeid.
23.mai õhtul toimus lastevanemate üldkoosolek, kus arutleti
lastevanemate poolt täidetud rahulolu-uuringu üle ja hr Lembit
Rosina rääkis lastevanemate ja lasteaiatöötajate koostööst
				

Uuel laval on hea laulda

Kõik on alles ja rõõmsad!
ning sellest, mida saab pereringis lapse hea käekäigu jaoks
teha.Lapsi ootab ees veel 29.mail toimuv ekskursioon ja
31.mail Lepatriinude rühma lõpupidu.
Kaunist suve kõigile!				
					
Lia Klaas
				
Sääse lasteaia direktor

MAITRIATLON KRÕLLI LASTEAIAS
Iga spordisõber teab, et triatlon koosneb kolmest spordialast:
ujumine, jooksmine ja jalgrattasõit. Uskumatu, kuid tõsi –
maikuus oli Krõlli lasteaialastel just nende aladega järjest võimalus tegeleda. Kõik see oli lõbus ja mänguline!
Kuulsime, et roheliste rattaretk ,,Kuidas elad, Pandivere“ stardib Tamsalust. Liikumisõpetaja Maaritil tuli mõte minna lastega rattureid tervitama ja koos väike rattatiir kaasa teha. Meie
lasteaias on rattasõit väga popp, lastel on korralik sõidu-ja
turvavarustus. Ehtisime oma rattad õhupallidega, panime pähe
kiivrid ja selga ohutusvestid ning asusime nelja õpetaja saatel
paarikümne lapsega teele. Mõtlesime, et kõige parem koht ratturitele lehvitada on Uudekülas ja suuna sinna võtsimegi.
Küll oli Ääsi tänaval siblimist ja heinamaal palju autosid! Ja
neid tuli aina juurde. Nägime, et rattamatkale mindi üksinda,
peredega, sõpradega, isegi titad olid ratta järelkärus kaasas –
kõik olid lõbusad ja reipad.

nähes jäid seisma ja lubasid ohutult üle risttee sõita.
Uudeküla kiigeplatsil tegime aega parajaks ja saime veel rattureid oodates mängida, ronida ja kiikuda. Mõned rattaretkelised
ikka liikusid Väike-Maarja poole ka, aga kuidagi vähevõitu.
Otsustasime sõita kultuurimaja juurde vaatama, kas start on
ikka juba antud. Tegime siis tiiru sealgi ja nägime, et ratturid
liikusid hoopis Sääse suunas. Oli meilgi aeg lasteaeda tagasi
pöörata, et lõunasöögiks tagasi olla.
Järgmine ala – ujumine – toimus aga kolmel päeval järjest.
Teisipäeval trallitas vees koos vanematega Tibu rühm, kolmapäeval Sajajalgsed ja neljapäeval Krõllid. Tibu rühm on ujumas
käinud ainult ühe õppeaasta, aga veekartust pole enam kellelgi.
Pealtvaatajatele näidati erinevaid ujumisstiile – nii selili
kui rinnuli.

Meie lasteaia pikk rattarivi avaldas paljudele muljet: ,,Kas teie
lähete ka rattaretkele? Kui kaugele sõidate?“

Ujuda sai võidu koos tädi Mare ja vanematega, hüpata ujula
äärelt vette ja sulistada koos ema-isaga.

Sõit Uudekülla oli natuke hirmutav, sest kõik autojuhid ei ole
viisakad – nii pikast rattarivist võiks mööduda väiksema kiirusega ja suurema kaarega! Aga õnneks oli autojuhte, kes meid

Kõige tublim osavõtja Tibu rühmas läbi aasta oli Vladislav, kes
osales pea kõikides ujumistundides. Krõlli rühmas aga Kristel,
kuid Sajajalgsete rühmas oli mitu tublit osavõtjat.
Rustam, Ruslan, Nikolai ja Egert osalesid läbi õppeaasta pea

kõikides ujumistundides. Nemad said ka ergutusauhinna.
Kõigile oli kosutav kõrrejook.
Ujumine teadaolevalt karastab ja tugevdab tervist, vesi lõõgastab, haigusedki ei taha kallale kippuda. Ujumine basseinis on
selleks õppeaastaks lõppenud, kuid terve suvi ootavad looduslikud veekogud, kus saab oma oskusi proovile panna. Meile
kõige lähem Porkuni järv on hea võimalus harjutamiseks, et
õpitu ikka suve jooksul meeles püsiks! Aitäh tädi Marele!
Jooksuga, jooksuga lähme imet vaatama! Mis on Rannametsa
tukas juhtunud? Värvilised lindid lehvivad kerges hommikutuules, rohetavatest puuvõradest piiluv hommikupäike ja kastemärg rohi panevad sitsilipud helkima. Ja mida me näeme?
Tädi Maarit, tuntud oma rahuliku loomu poolest, jookseb!
Muidugi, käes on Krõllipere maijooksuhommik! Peagi on kohal ka lastepere.

Jooks ei ole võidu peale, kuid lapsed jooksevad nagu tõelised
sportlased, ikka rõõmu ja innuga.
Finišis ootab mahlane ja krõmpsuv puuvili.
Ja nii see laps meie peres kasvab. Ikka tubliks, olles terve!
Viiu Uudam, Maarit Vaikmaa, Andra Hoolma
Tamsalu Lasteaiast Krõll
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Merti Tootmise uued ideed ja teostused
Merti Tootmine OÜ on asutatud 2011. a suvel. 2012. aasta alguses laienes ettevõtte omanikering. Sama aasta alguses
alustati toodete arendusega.
Korraga hakati arendama kahte ärisuunda: puidust ripplagesid
ja seinaelemente ning viimistletavaid hooldusluuke. Tootearendustöödele kulus terve 2012. aasta ning sellega kaasnevad
tööd ei ole veel kaugeltki lõppenud.
Esimesel tegevusaastal renoveeriti samal ajal tootearendusega tootmisruumid Paide mnt. 34 hoones. Tänaseks päevaks on
ettevõtte kasutuses umbes 400 m² äsja valminud tootmispinda. Samuti on ettevõte soetanud mitmeid tootmiseks vajalikke
seadmeid, olulisemad neist on: alumiiniumipress, presspead,
alumiiniumisaed, plaadisaag, viimistlusvannid ja mitmed
väiksemad tööks vajalikud seadmed. Tootearenduse käigus on
välja töötatud luukide tootmiseks vajalikud alumiiniumi matriitsid (viis erinevat), luukide pakendid ja nende kujundus, luukide ning puitlagede ja -seinte tootejoonised, tootekataloogid
ja paigaldusjuhised.
Pidevas täienemises on kahe kaubamärgi kodulehed:
www.iws.ee ja www.alusolutions.ee
Aprillikuu jooksul saabusid ettevõttele LEADER programmi
abil soetatud puidutöömasinad. Seadmed aitavad jätkata 2012.
aastal alguse saanud arengut ja kasvatada toodete mahtu ning
kvaliteeti.
LEADER programmi abiga on soetatud seadmed ja sealt on
saadud toetust ka messil osalemiseks. 2013. aastal osalesime
ehitusmessil Eesti Ehitab 2013. See oli antud hetkel parim võimalus asjast huvitatud isikutele ja firmadele oma tooteid tutvustada. Messilt saadud tagasiside on andnud esimestest messijärgsetest päevadest alates kindlust, et antud toodete kohta
on turul suur huvi. Esimesed päringud toodete kohta tulid juba
messi käigus ja suuremahulised hinnapäringud saadeti e-posti
teel kohe messile järgneval päeval. Momendil tegeleme 5–6
hankega, need kõik on alguse saanud messilt.
Lisaks eeltoodud hangetele on aktuaalsed kolm suuremahulist
tööd, mille lõplik kinnitus peaks selguma lähikuudel.
Lisaks kohalikele hangetele on koostamisel suuremahuline
pakkumine Ukrainasse. Eesti messilt saadud positiivne tagasiside on tõestanud, et taolistel erialamessidel tasub osaleda.

TEGEVUSALAD:
1.
Puidust ripplagede ja seinaelementide tootmine
2.
Viimistletavate hooldusluukide tootmine seintele ja
lagedele

Tootenäidised

Meie firma boks ehitusmessil Eesti Ehitab 2013

Plaanis on lähiajal minna sarnastele messidele mõnda välisriiki, et arendada tõsisemalt ekspordisuunda. Põhiliste turgudena
näeme esialgu Skandinaaviat, kus on taolistele toodetele suur
potentsiaal nii rahalises kui ka turu eelistustes.
Teatavasti hinnatakse seal looduslähedust ja loodame, et meie
pakutavad puidust tooted võetakse seal hästi vastu.
ETTEVÕTTE ANDMED:
Merti Tootmine OÜ
100% erakapital
www.iws.ee
www.alusolutions.ee
KAUBAMÄRGID:
1.
IWS IndoorWoodSolutions (www.iws.ee)
2.
ALUsolutions (www.alusolutions.ee)
TEGEVUSAADRESS:
Tamsalu, Paide mnt 34, Lääne-Virumaa, Eesti

Ujumine
•

Parandus: ekslikult jäi eelmisest lehest välja Tamsalu MV tulemustest Hans Luik
50m vabalt 31,87 II, 50m selili 40,15 I, 50m rinnuli 38,35 I.
Rändkarika sai veel Kert-Taniel Kesküll.

•

16.märtsil toimus Kohtla-Järvel Veteselli III etapp :
Juhan Uudeküll –
50m liblikat 44,87 I, 50m rinnuli 51,87 III ,
			
100m kompleksi 1.34,28 II .
Kolme etapi tulemuste põhjal pääseb Juhan 4.mail toimuvale finaalvõistlusele.
•

17.märtsil peeti hooaja viimane Aura lahtise raja võistlus Tartus 50 m-sel rajal.
2000 - nooremad:
			
50m liblikat (võistlejate arv) 100m selili (võistlejate arv)
Alex Ahtiainen (01)
34,67 (7.)
97
1.22,29 (7.)
58
Juhan Uudeküll (03)
47,07 (70.)
1.45,22 (49.)
2001-nooremad
Cärolin Rattasepp(01)
Anne Kunder(02)

48,84 (31.)
58,02 (41.)

46

1.37,23(12.)
1.48,89 (25.)

•

6.aprillil Sillamäel EUL noortesarja III etapil oli viimane võimalus võidelda koha eest
1.juunil toimuvale finaalvõistlusele:
Kert-Taniel Kesküll - 400m vabalt 5.02,94 II , 100m liblikat 1.21,81 (9.)
Alex Ahtiainen 50m liblikat 33,25 I - FINA punktitabeli alusel
			
omavanuste eriauhind, 50m selili 36,06 I
Cäroli Rattasepp 100m rinnuli 1.46,79 (7.), 200m kompleksi 3.38,35 (5.)
Anne Kunder 50m rinnuli 52,94 (6.), 100m kompleksi 1.48,75 (6.)
Kert-Taniel ja Alex võitlesid välja koha finaalis.
•

4.mail peeti juba 17.korda noortesarja „Vetesellist vahumeistriks“ finaalvõistlust, kuhu
pääses 3.etapi tulemuste põhjal iga vanuse ja ala 12 kiiremat poissi ja tüdrukut.

Juhan Uudeküll 			
•

•

Merti Tootmise valmistatud puidust ripplagi Solarise keskuses

50m liblikat 43,39 II, 50m vabalt 36,75 III,
50m rinnuli 50,59 (4.),
100m kompleksi 1.37,10 III.

Laupäeval, 11.mail ujuti pikka maad Paides :
2001- nooremad:
400m vabalt Alex Ahtiainen 5.30,42 II, Anne Kunder 6.59,45 II
Juhan Uudeküll 7.03,53 (6.)

Pühapäeval, 12.mail võistles Juhan Uudeküll Räimeralli finaalis Tartus:
50m vabalt 38,02 (9.), 50m rinnuli 54,14 (13.), 50m liblikat 46,97 (8.),
100m kompl.1.38,35 (9.)
• Kert-Taniel Kesküll võistles 11.-12.mail Soomes Espoos 50m ujulas:
50m selili 33,94 III , 400m vabalt 5.10,49 (12.), 100m selili 1.13,51 (6.),
100m vabalt 1.05,60 (11.)
								
Mare Järv

Lähiajal on plaanis luua uusi töökohti oskustöölistele, kes tunnevad puidutööd ja vastavaid seadmeid. Üks töökoht on juurde
tekkimas luukide tootmisesse.
Eriti huvitavad meid müügikogemustega inimesed, kes oskavad soome, rootsi, norra või inglise keelt.
Neil inimestel tasub kontakti võtta, kuna lähitulevikus vajatakse võõrkeeli oskavaid inimesi.
Sergo Salu
Mertigrupp OÜ/Merti Tootmine OÜ

Et soodustada kohalikku ettevõtlust ja informeerida vallaelanikke kohapeal pakutavatest teenustest, on Tamsalu valla ettevõtetel võimalik tutvustada oma tegemisi ja pakutavaid teenuseid Tamsalu valla lehes. Igas kuus ilmub üht ettevõtet tutvustav artikkel. See on hea võimalus
teha oma ettevõttele tasuta reklaami. Muidugi, iga ettevõte saab seda teha ainult ühe korra.
Artikleid avaldatakse nende saabumise järjekorras.

Kergejõustik - eelmise aasta edetabelid
Trükist on ilmunud Eesti kergejõustiku aastaraamat 2013, kus on suuremate võistluste
tulemused alates Londoni olümpiamängudest
kuni vabariigi noorte tiitlivõistlusteni. Raamatust leiame ka maailma, Euroopa ja vabariigi
rekordid. Kõige mahukam osa on aga eelmise
aasta täiskasvanute ja noorte edetabelid. Kuigi
aastaid on peetud täiskasvanute 50 parema arvestust, ei jätku paljudel aladel nõutaval tasemel tulemusi, mis näitab pidevat kandepinna
kitsenemist vabariigis tervikuna.
Nagu tavaliselt on edukamad mehed, kellest
parimal15. positsioonil on Oliver Eding odaviskes (63.45). Kõige mitmekülgsem on aga
50-aastane Ago Veilberg, kes endast tunduvalt
noorematega konkureerides on 27. poolmaratonis (1:17.05), 28. 10 km maanteejooksus
(35.10), 30. 3000m (9.40,72) ja 31. maratonis
(2:52.17). Kõige raskem ongi pääseda valitute
hulka just maratonis, kus on vaja läbida distants alla kolme tunni. Näiteks vasaraheites on
37. ehk viimane tulemus ainult 30.82, ehk neli
meetrit vähem kui meie maakonna kõigi aegade 50. tulemus. 10-võistluses on aga tabelis ainult pooled nõutavatest tulemustest. Väsimatu
Margo Kivila on aastaid edetabelis püsinud
ning 4743 punkti annab 16. koha. Risto Rammulile kuulub 4246 punktiga 21. koht. Tamsalu Los Torose 10-võistluse tulemustega on
edetabelisse pääsenud koguni 7 sportlast.
34. kohal on Rainis Tiits 1500m (4.24,02) ja

Renel Rünk 800m (2.05,87). 40. kohal on Ulvar Pavlov 10km maanteejooksus (35.55) ja
41. kohal Eiko Laine 400m (52,14). Millegipärast on edetabelist välja jäänud Rainis Tiits
10km maanteejooksus (34.08), mis andnuks
vabariigi edetabelis 18. koha. Ago Veilbergil
on kirjas kaks minutit nõrgem tulemus poolmaratonis.
Naiste arvestuses on parimal 12. kohal Triin
Lait odaviskes (40.82). Hea hooaja tegi ka Sirly Tiik, kes on 19. kettaheites (36.23), 21. isikliku rekordiga kuulitõukes (11.54) ja 33. odaviskes (36.69. Esmakordselt jõudis tabelisse
Evelyn Himma 35. kohaga poolmaratonis
(1:37.15) ja 48. kohaga maratonis (3:47.49).
Noortest on tabelis ainsana isikliku rekordiga ning 41. kohaga kettaheites (32.40) Cätlin Okas. Endiselt on edukas Porkuni kurtide
koolis õppinud Kairit Olenko, kes on kuues
7-võistluses (4303), 10. kuulitõukes (12.88),
11. odaviskes (42.22), 25. kõrgushüppes
(1.61) ja 29. kaugushüppes (5.41). Kairit esindab Audentese Spordiklubi. Kokku kuulub
meie sportlastele 18 kohta, nendest 10 veteranidele. Veel eelmisel aastal olime esindatud
24 kohaga. Omavalitsuste mitteametlikus arvestuses on liidrikohal endiselt Rakvere linn
62, järgnevad Tamsalu 18 ja Vinni 12 kohaga.
Kuue hulgas on veel Tapa 10, Kadrina 8 ja Sõmeru 6 kohaga.
			
Rein Tops

Ekstreemsport
Hooaja esimesel etapil saavutas Kadri Limberg A-rajal Seiklusporri naiskonna koosseisus 35. koha. Lõpetas 67 võistkonda. B-rajal
saavutas Tarvo Klaasimäe meeskond 4. koha.
Lõpetas 161 meeskonda. Samal rajal kuulus

Pubi Auridel meeskonnale koosseisus Marek
Swikk, Erkki Põldoja ja Tiit Simonlatser 60.
koht. Tegemist on Tamsalu Gümnaasiumi
vilistlastega.
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TAMSALU AJALEHT

Mitteametlik paremusjärjestus aastavahetuse seisuga,
kohtade arv edetabelis:
Keskastme koolid
Koht
Kool			
Mehed Naised Kokku
I
Rakvere RG		
80
195
275
II
Rakvere G		
81
110
191
III
Kadrina KK		
73
51
124
4.
Rakvere Int. Kool
34
42
76
5.
Tamsalu G		
31
31
62
6.
Tapa G			
29
30
59
13.
Porkuni EIK 		
10
9
19
Kokku on maakonnas 25 keskastme kooli
Lääne-Virumaa omavalitsused
I
Rakvere linn				
II
Kadrina vald				
III
Tamsalu vald				
4.
Tapa vald				
5.
Vinni vald				
6.
Sõmeru vald				
7.
Väike-Maarja vald			
8.
Kunda linn				
9.
Rakke vald				
10.
Haljala vald				
11.
Rägavere vald				
12-13 Vihula vald				
12-13 Rakvere vald				
14.
Laekvere vald				
15.
Viru.Nigula vald				

Korvpall
Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX’i
meeskond mängis vabariigi esiliiga
meistrivõistlustel kokku 26 mängu,
nendest võideti 15. kodusaalis toimus 12 mängu. Kõik hooajale püstitatud eesmärgid täideti kuhjaga.
Kõige suuremaks saavutuseks oli
esmakordselt võidetud hõbemedal
tiitlivõistlustel. Varem on Tamsalu
linna meeskond võitnud esikoha vabariigi maamängudel väikelinnade
grupis ning pronksmedali vabariigi
II liiga meistrivõistlustel.
Lõppenud mängudest hooajal on
lühikokkuvõtted ilmunud Tamsalu
valla lehes. Hooaeg oli küllaltki pingeline, kuna mängudes tugevamate
vastastega oli vaja mängida pika
pingiga ehk 10-12 mehega. Neid
mänge oli ligi kolmandik. Meeskond mängis stabiilses koosseisus,
talvel liitus meeskonnaga endine
Eesti koondislane Leho Kraav, kes
oma korvpallialase koolituse sai
USA-s ning seal lõpetas ka ülikooli. Kaasa sai ta teha väga tähtsates
kümnes viimases mängus. Edukalt
tuli meeskonna ohjamisega toime
Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane
Kristo Raudam.
Meeskondade arv oli langenud
kuueteistkümneni, samal ajal oli
meeskondade tase ühtlustunud. Ühe
erandina (Howard Frier) olid meeskonnad komplekteeritud kohalikest
sportlastest.
Hooaja edukaim mees oli Priit Pihela (23 mängu), kes viskas kokku
430 punkti, mis andis 228 mehe
konkurentsis 7. koha. Meeskonna
parim oli ta ka 17, 9 punktiga ja 7,3
lauapalliga mängu kohta. 28. positsioonil on Joosep Kivimäe 250 (20
mängu) ning 12, 5 punktiga mängu
kohta. Sama palju punkte kogus ka
üks poolfinaali kangelasi Mihkel
Mager 24-st mängust. Alo Põldmaa viskas 175 (23 mängu) ja Leho
Kraav 171 (10 mängu) punkti ning
17,1 punkti mängu kohta.
Noormängijaist oli edukaim Aron
Kuusik 143 punktiga 24-st mängust. Samapalju mänge tegi kaasa
ka Cristo Kens. Juhtmängijatest ei
saanud Sven Pugonen tööülesannete tõttu rohkem kaasa teha kui 11
mängu ning tervisega kimpus olev
Raido Villers 12 mängu.
Meie jaoks suurepärase saavutuse

755
269
201
163
134
122
101
78
58
37
14
9
9
4
2

10

Kergejõustik – maakonna kõigi aegade edetabel
Lääne-Virumaa kõigi aegade edetabel annab põhjaliku ülevaate spordiala arengust läbi ajaloo. Meeste edetabelis on vanim
tulemus aastast 1924. Naistel on vanim tulemus aastast 1953.
Nii maakonnas kui ka meil on edukaim ala maraton, kus tehti
9 parandust, nende hulgas Tamsalu Gümnaasiumi vilistlased
42. Risto Rammul, 43. Rainer Tops ja 49. Peeter Kuhi. Kokku
läbis meie meestest maratoni seitse sportlast. 50. mehe aeg oli
3:38.31. Veel viis aastat tagasi oli tabelis ainult 44 meest, neist
viimane ajaga 4:28.15.
Meie parim maratonimees Meelis Veilberg läbis distantsi 1985.
a. ajaga 2:15.44 ning on vabariigi edetabelis endiselt teisel kohal Pavel Loskutovi järel. Tulemus on parem nii Londoni kui
ka Rio de Janeiro olümpianormist.
Maakonna edetabeli tippu on noortest jõudnud ainult Tapa
Gümnaasiumi lõpetanud Elar Vullaajaga 2:32.54, mis annab
pingereas viienda koha. Heas vormis on ka nooremate veteranide hulka jõudnud Andrus Lein, kes alanud hooajal püstitas
isikliku rekordi, mis on annab 6. koha. Kõik teised tulemused kuuluvad veteraniikka jõudnud harrastussportlastele. Uue
alana on edetabelis poolmaraton, kus parim tulemus 1:07.39
kuulub samuti Meelis Veilbergile 1991.a. 10 parema hulgas on
veel viies Ago Veilberg 1:11.18 1993.a. ja seitsmes Ulvar Pavlov 1:11.52 2002.a.
Eelmisel aastal pääses tabelisse 16. meest, nendest meie meestest esmakordselt 17. Kauri piiskoppel 1:21.51, 37. Rainer Tops
1:35.26, 40. Peeter Kuhi 1:35.52 ja 43. Tõnu Kuhi 1:39.02.

puhul lühike tagasivaade ajalukku.
Tamsalu Gümnaasiumi A-klassi
noormehed võitsid 1998. a. maakonna meistrivõistlustel esikoha.
!997.a. registreeriti spordiklubi Los
Toros ning esimene valik mängudest langes korvpallile. Aasta pärast
alustati mängimist maakonna nõrgimas liigas. Mõne aasta pärast jõuti
juba maakonna meistriliigasse ning
alustati mängimist vabariigi teises
liigas. Põhjalikumalt on nendest aegadest juttu Tamsalu spordiraamatus
ning kooli almanahhides. 2007.a oli
edukas kui II liigas võideti vabariigis põhiturniiril esikoht. Liiga poolfinaalis kaotati aga ühe punktiga
Räpina Kotkaste meeskonnale ning
võit kolmanda koha mängus andis
meeskonnale ainult pronksmedalid.
Viimastel aastatel on mängitud vabariigi esiliigas Tamsalu Los Toros/
Simuna IVAX’i ühismeeskonnana,
kus lisaks mängivad veel maakonna
parimad noormängijad Rakverest.
Meeskonna moodustavad harrastusmängijad, kes käivad tööl või
õpivad vabariigi erinevates kohtades. Olen viimastel aastatel jälginud
peaaegu kõiki kodumänge ning võin
väita, et mänge on liiga palju. Mängib ju enamik mehi veel vabariigi,
valdade ning linnade mängudel, samuti noorte vabariiklikel võistlustel
ning ka maakondade erinevates liigades. Lõppenud hooajal tuli kokku
39 mängu, veel mõned aastad tagasi
kui mängiti vabariigi teises liigas
ning maakonna meistriliigas, tuli
hooajal mängida koguni 63 mängu.
Lisaks teevad meeskondade liikmed
kaasa ka teistel spordialadel.
Meie kõige pikema staažiga korvpallur Livar Liblik on võitnud arvukalt medaleid vabariigi meistrivõistlustel tuletõrjespordis. Korvpallurid
on esindatud Vaasaloppetil ja
Marciolonga ning vabariiklikel suusamaratonidel, samuti jooksumaratonidel ja rahvajooksudel. Aktiivselt
lüüakse kaasa Los Torose korraldataval ühepäeva 10-võistlusel.
Mänge vaadates torkab silma, et vabariigi suurklubide farmmeeskonnad ei suuda konkurentsi pakkuda
isegi väikeste keskuste meeskondadele. Tänavu jäi TÜ/Rock’i
duubel kuuendaks ning Kalev/Cramo duubel 10. kohale.
Play-off mängud võiks ära jätta,
aitaks korralik põhiturniir, kus igal

mängul on oluline kaal ning neli
paremat meeskonda selgitavad medalivõitjad.
Tõsiseks probleemiks on kõrge osalustasu – 1600 eurot. Neile meeskondadele, kes vabariigi karikasarjas ei esine, on osalustasu koguni
1850 eurot. Kindlasti on see üks
põhjusi miks meeskondade arv on
pidevalt vähenenud.
Lisaks meistrivõistlustele osales
meeskond ka vabariigi karikasarjas,
kus jõuti teise ringi.
Valdade mängudel võideti Tamsalu
alagrupp. Finaalis võideti kaks ning
kaotati ootamatult Võru meeskonnale ning tuli leppida viienda kohaga. Nendest mängudest on ülevaade
ilmunud talvistes lehenumbrites.
Järgmise hooaja plaanid peaksid
kokku saama suvel. Korvpallilainel jätkatakse ka suvel. Tamsalu
Spordipäeval 26. mail kell 13.50
on kavas korvpallikohtumine „siin
ja sealpool raudteed” ning Tamsalu
kooli juubelil 15. juunil kell 10.00
toimuvad mängud vilistlaste ning
kooli meeskonna osavõtul. Info tel.
5280120 Kristo Raudam.
Rein Tops
Pealtvaataja arvab...
Tublid olete, LOS TOROS’e posid!
Suur tänu, et olete kodusaali toonud nii palju suurepäraseid mänge
ja pakkunud nauditavat elamust
publikule. Olgugi, et mõnikord on
vastane osutunud tugevamaks, olete
andnud kohalikele noortele võimaluse näha vabariigi korvpallimaastikul tuntud mängijaid ja võimaluse
nii teilt kui ka nendelt palju õppida.
Loodame, et Kristo ja Rainer eestvedajatena veel niipea ei väsi.
					
		
Ahto ja Malle
Müts maha nende meeste ees, kes
saavutasid sellise tulemuse oma
igapäevatöö kõrvalt ja lisaks esindasid Tamsalu valda ka Eesti valdade
Talimängudel, kus mägisid sellest
situatsioonist välja maksimumi, viienda koha. Kõige tähtsam on, et nad
pole unustanud oma kodukohta!
Toomas, vallavanem

Valitute hulka pääsemiseks on vaja olnud hooajal läbida distants ajaga 1:50.10.
Edukas ala maakonnale oli ka teivashüpe seitsme tulemusega.
Meie sportlasi nende hulgas ei olnud. 50. tulemus tabelis on
3.70.
Suurepärase isikliku rekordiga 63.45 jõudis odaviske edetabelisse neljandale positsioonile Oliver Eding. Eiko Laine 12.90
kuulitõukes annab tabelis 46. koha. Kokku on meeste alasid
edetabelis 24, tõsist muret teeb aga asjaolu, et tervelt pooltel (!) aladel ei tehtud ühtegi parandust. Pikaajalise edetabeli
koostajana ei mäletagi nii kehva aastat.
Naiste arvestuses on olukord tunduvalt parem. Edukaim ala on
ka siin maraton, kus tehti viis rekordiparandust. Hooaja parim
Monika Pilli tõusis neljandale kohale ajaga 3:35.44. Edetabelit
juhib Ene Aigro ajaga 3:16.14. Esmakordselt distantsi läbinud
Evelyn Himma sai ajaks 3:47.49, mis annab 6. koha. Kokku
on tabelis16 naist, neist neli Tamsalust. Nelja tulemusega on
tabelis odavise, meilt 25. kohaga (30.91) Cätlin Okas. Neli
tulemust on kirjas ka 1500m, parim uue maakonna rekordiga Kelly Nevolihhkin Laekverest 4.39,40. Meie sportlastest
tõusis Sirly Tiik kuulitõukes (11.54) 9. kohale. Uue isikliku
rekordiga 32.40 kettaheites tõusis Cätlin Okas 38. kohale.
Naiste edetabelis ei tehtud ühtegi parandust 100m jooksus ja
kaugushüppes.
Rein Tops

Korvpalli meeste I liiga play-off võistkonnad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kohila SK/Lallemand
Tamsalu Los Toros/Simuna
IVAX
Swedbank
Balteco
Spordiklubi Marcus
TÜ/Rock II
Kuressaare SWE-7
Audentese SG/Noortekoondis

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TTÜ SK
BC Kalev II
Võru Korvpalliklubi
KK Räpina Kotkad
Elion/Webware
Rapla KK II
SK RIM/Tallinna Kalev
KK Pärnu II

Tule tennise algõpetuse kursusele!
Soojal ajal on Tamsalu rahval tasuta kasutada 3 tenniseväljakut. Paljud
aga ei julge tulla õppima ja mängima
seda toredat, emotsionaalset mängu,
sest ei tunne reegleid ega oma vastavat varustust.
Eesmärgiga tõsta Tamsalu rahva
seas huvi tennise vastu, tõsta selle
populaarsust, korraldab Tamsalu
Spordikompleks tennise algõpetuse
kursuse. Kursus toimub 10-14 juunil
tennise välisväljakutel, alates 18.00.
Oodatud on kõik asjast huvitatud,
nii naised kui mehed alates viiest
eluaastast kuni 100 aastani! Tennisereketid ja pallid saab kohapeal

koos vastava õpetusega.
Algõpetuse kursus on tasuta, tasuta saab kasutada ka reketeid ja
palle.
Oleks soovitav, et osavõtjad teeks
ka eelregistreerimise, kas Spordikompleksi valvelauas või treener
Sergei Kurotškini juures Metsa tn.8,
tel. 3230669.
Ka peale kursusi saab suve jooksul
tasuta laenata reketeid ja palle nii
Spordikompleksi valvelauast või
treeneri käest ülaltoodud aadressil.
Sergei Kurotškin

’’Rallitajad“ tenniseväljakul
Tamsalus on aastaid olnud probleeme liiklust häirivate noorte ’’autorallitajatega“, kes kasutasid vallavalitsuse ja EPT vahelist asfaltplatsi ’’piruettide“
tegemiseks nii suvel kui talvel, seades ohtu nii kaasliiklejaid kui ka jalakäijaid.
Kui administratiivhoonele sai paigaldatud videovalve, olukord tunduvalt
paranes ja nüüd sellel ’’rallitatakse“ küllalt harva.
Aga aprilli viimasel nädalavahetusel ’’rallitajad“ leidsid uue trikitamise
koha – tenniseväljakud. Kihutati tennisepostide vahel, nii et väljak oli kirju
autokummide lohisemise jälgedest, kusjuures tegu oli naelkummidega.
Õnneks või õnnetuseks kihutati otsa ühele tennisepostile. Selle raudtoru
läbimõõt on 60mm, seinapaksus aga 9mm! Ja see rauakobakas väänati
20-25 kraadi kõveraks!
Kujutan ette, mis juhtus autoga, mille poritiivad ja uksed on max 1mm plekist. Võib arvata, etkas poritiib või uksed said rängalt kannatada. Võimalik,
et ka teised kandekonstruktsioonid, sest maas oli hulganisti plastmassitükke.
Võib arvata, et auto kordategemiseks peab kulutama vähemalt 500 eurot!
Kuna juhtumit uurib ka politsei, siis kui süüdlane saadakse kätte (tegemist
oli rohelist värvi autoga – postil on rohelise vävi jäljed), ootab teda omakorda paras karistus – kas rahatrahv või lubade äravõtmine.
Kokkuvõttes – kulukaks läinud rallitamine. Olgu see õpetuseks nii süüdlasele kui ka teistele noortele ’’rallitajatele“.
Selle sündmuse taustal oleks palve Tamsalu vallavalitsusele – leida oma
struktuurüksuste seast selline, kes sulgeks selle „värava“ – paneks ette 4-5
suurt põllukivi või tarastaks raudvõrguga.
Sergei Kurotškin
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Korvpall. Los Torose hooaja lõpp
Tamsalu Los Torose korvpallimeeskonna hooaja lõpp kulmineerus üleminekumängudega. Kuna jäime maakonna 1. liigas
eelviimaseks, tuli mängida Rakvere Ametikooliga, et liigasse
püsima jääda.
1. mäng toimus Tamsalus. Viimasel veerandil pääses meie
meeskond ette ja väga võitlusliku mängu järel olid meie edunumbrid 83:67.
Teine mäng Rakvere Rahu hallis algas kurjakuulutavalt. Meie
meeskonda ei saanud aidata vajalik jõud korvi all Tauno Pukk,
kohal polnud ka Dmitri Okatovit. Ametikool oli väljakule toonud vabariigi meistriliigas Hito meeskonnas mängiva Georg
Tambre, samuti oli platsil vabariigi teises liigas mängiv pallur
ning 3 Rakvere Tarva/Spordikooli mängijat, kes mõned päevad
tagasi napilt kaotasid esiliiga finaalis Kirde Kaitseringkonnale. (Juhendi järgi on noormängijatel lubatud osaleda mitmes
liigas).
Kolm veerandaega suutsime vastu pidada, siis aga tänu ka selgelt vaenulikult tegutsenud kohtunikele, kes tegid mitmeid

arusaamatuid otsuseid, mäng lagunes ja vastu tuli võtta kaotus
50:76.
Kokkuvõttes pääses edasi Ametikool, meie peaksime järgmisel aastal mängima aste madalamal. Küsisime toimunu kohta
selgitusi ka Raido Villersilt, kes juhib kohalikke liigasid, seni
vastust pole. Kuna aga Rakke võistkond, kes alumise liiga võitis, loobus kõrgemasse liigasse tulekust, on olukord ebaselge ja
ilmselt tuleb lahendus alles sügisel.
Meeskond saavutas hooaja lõpus Rakveres toimunud Ferrel
Cupil viie võistkonna hulgas hinnatava kolmanda koha.
Meeskonnas mängisid sellel hooajal Karel Eesmaa, Mairold
Silberfeldt, Siim Suve, Priit Põldmaa, Tauno Pukk, Tõnis Vainus, Kristjan ja Kaarel Nurmsalud, Meelis Kõre, Dmitri Okatov ja mängiva treenerina Jaano Konnapere.
Meeskond jätkab suvel treeninguid, ootame endaga liituma kõiki, kes tahavad korvpalli natuke kõrgemal tasemel mängida.
		

		

Jaano Konnapere

Suusatamine
Eesti Suusaliit kinnitas järgmiseks hooajaks vabariigi koondisse Kaarel Nurmsalu suusahüpetes ja Timo Simonlatseri suusasprindis. 2014. a. toimuvad Sotši taliolümpiamängud, Kaarel

jätkab olümpiaettevalmistust soome treeneri Tori Sarparanta
juhtimisel, sprindikoondisel seni treener puudub.

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.

Tamsalu koolil tuleb juubel!
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 € kanda üle Tamsalu Vallavalitsuse arvele SEB 10502017202004
või Swedbank 1120136552, (selgitus: osaleja nimi, aastapäev) kohapeal 15.
juunil 15 eurot.

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

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

RENDIME:

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

OTSIME:

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

Asume Tamsalus
Kontakt: tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed
Elviine Rajadi		
Elliada Peensalu
Vaike Ojamaa		
Ella Maileht		
Nadežda Blomthal
Aino Suurkaev		
Klavdia Ivanova
Hildegard Uudeküll
Laine Jürna		
Kalju Paist		
Andrei Pentinen		
Elvi Kaljuorg		
Kaljo Kask		
Vaike Putko		
Ervin-Edgar Arumägi
Olga Tirman		
Evi Meisalu		
Reet Lepajõe		
Lille Straus		
Eha Bachverk		
Maimo Kasekamp
Vaike Lohk		
Anne Pihlak		
Maria Kulešova		
Ülle Kivisild		
Valdeko Prangel
Aare Maalik		
Liivi Rünk		
Damara Lutsar		
Valli Pohlak		
Veera Eppik		
Harles Haavistu		
Raul Võrno		

Vastsündinud vallakodanikud
MIIA PETERSON			
ADELINA RJABOVA		
OLIVER HAAVISTU		

97
90
90
89
89
89
85
84
84
83
83
82
81
81
80
80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
65
60
60
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
On aeg teostada korstende ja
küttekollete hooldust. Töid
teostab kutsetunnistust omav
korstnapühkija.
Info tel: 56955596
EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM KOGUB

omavalmistatud traktoreid ja mälestusi
nende kohta. Ootame meenutusi inimestelt,
kes on ise mõne traktori konstrueerinud.
Vajadusel teeme Teiega intervjuu.

Mälestusi kogutakse ka
1992. a. põllumajandusreformi kohta.
Teretulnud on ka fotod, joonised, dokumendid
jne.

Küsimustikud on saadaval aadressil:
http://epm.ee/Traktorid
http://epm.ee/Reform
Kontaktandmed:
Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4,
Ülenurme, Tartumaa, 61714. telefon 7 383 818
kaarel.vissel@epm.ee
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Õnnitleme emasid-isasid!

TAMSALU SÄÄSE LASTEAED
võtab alates 26.augustist 2013 konkursi korras tööle
•
•

LOGOPEEDI (0,5 ametikohta)
ÕPPEALAJUHATAJA (0,5 ametikohta)

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiatega esitada hiljemalt 19.augustiks 2013.a
aadressil:

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

Tamsalu Sääse lasteaed, Sääse alevik
46105, Tamsalu vald
e-post lia.klaas@tamsalu
Info tel. 32 30 561/ mob. 5171995

			

Sääse lasteaia direktor võtab vastu avaldusi
lasteaiakoha taotlemiseks

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

Kaasa võtta sünnitunnistus. Avalduse blankett
täidetakse lasteaias.

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.

Aadress: Sääse alevik, Tamsalu vald
tel. 32 30 561/ 5171995
e-post lia.klaas@tamsalu.ee

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

2013 /2014 õppeaastaks
E – R 8.00 – 16.00

Lasteaed on kollektiivpuhkusel 15.07 – 13.08. 2013.
Sel ajal on võimalik viia lapsed Tamsalu lasteaeda
Krõll.

OÜ MARTEX KOPAD
0B

Autoremont
•
•
•
•
•

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

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Looma- ja teraviljakasvatusega tegelev talu
soovib seoses tootmise laienemisega osta
või rentida 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
Kaastööd, reklaamid ja kuulutused on oodatud 15. maiks, soovitavalt e-postile.

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

U

HU

U



Surnuaiapüha (kalmistupüha)
toimub
15. juunil: kell 14.00 Tamsalus
		
kell 16.00 Uudekülas

MARIA SARAPUU
			
		
PILVI VAHERSALU
EVA VOOLMAA
ELLA ESINURM
KARL TAAL			
MARIA RÕUK		

21.05.1924-02.05.2013
25.12.1933-06.05.2013
19.07.1964-15.05.2013
08.05.1918-16.05.2013
06.04.1957-18.05.2013
14.05.1920-21.05.2013

Meie hulgast on lahkunud

Toimetaja on vallamajas 14.06 kell 10.30-11.30. Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja lühendada. Järgmine leht ilmub juuni viimasel nädalal.
Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval vallamajas. Leht on üleval ka valla kodulehel.
Head lugemist!

