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Vabariigi 94. sünnipäeva tähistamine meie vallas
Tamsalu valla tänukirjaga tunnustati:
Niina Jakimenko Terje Põldmaa
Luule Kindel
Mare Järv
Terje Kaldaru
Marika Jeeser
Koida Roosmaa
Silja Tiits
Risto Roonet
Toivo Kiisla

-

kohusetundliku pikaajalise kokatöö eest Tamsalu Lasteaias
kohusetundliku õpetaja abi töö eest Sääse Lasteaias
pikaajalise kohusetundliku töö eest Tamsalu Spordikompleksis
pikaajalise kohusetundliku töö eest Tamsalu Spordikompleksis
kohusetundliku õpetajatöö eest Tamsalus
kohusetundliku õpetajatöö eest Tamsalus
kohusetundliku õpetajatöö eest Tamsalus
kohusetundliku töö eest Tamsalu Gümnaasiumis
Tamsalu spordielu väärtustaja , Eesti MV Maastikuratastele
Tamsalus peakorraldaja
tubli töö eest vabatahtliku päästja-autojuhina

Kristina Jerjomina
Tiiu Mürk
Kerli Relli
Siret Kristel
Kristin Intelmann
Porkuni Kool
Rainer Järvelt
Lenna Rebane
Kaarel Nurmsalu
Timo Simonlatser

-

Tamsalu tantsulaagri 2011 korraldajad

-

pikaajaline valla koostööpartner
valla ettevõtluse edendamise eest
pikaajalise valla ettevõtluse edendamise eest
kõrgete sportlike saavutuste eest 2011
kõrgete sportlike saavutuste eest 2011

25. veebruari õhtul oli Kultuurimajasse kogunenud rohkem rahvast kui nii mõnelgi varasemal
aastapäevapeol. Õhtu algas Kultuurimaja taidlejate mitmekesise ja huvitava kavaga. Peale
seda andsid vallavolikogu esimees Andrus Freienthal ja vallavanem Toomas Uudeberg üle
valla tänukirjad. Piltidele on jäänud: üleval vasakul Niina Jakimenko, paremal Lenna Rebane,
allpool vasakul Marika Jeeser, paremal Terje Kaldaru, alumised vasakul Terje Põldmaa, paremal Luule Kindel
Kõrval üleval tantsulaagri korraldajad Kristin Intelmann, Kerli Relli, Siret Kristel.
Vasakul poeg Timo tänukirja kõrgete sportlike tulemuste eest võttis vastu Valdo Simonlatser.
Tema ettepanekul mälestati leinaseisakuga Tamsalu aukodanikku Ants Arukuuske. Paremal
Toivo Kiisla.
Autasustamise järel pidas Andrus Freienthal pikema kõne, mille olulisemad osad on kattuvad
tema lk 3 asuva artikliga.
Õhtu jätkus šampuseklaasi ja suupistega kõigile külalistele.
Muusikalist meelelahutust pakkusid laulja Jassi Zaharov ja klaverisaatja Margus Kappel, kes
said tormiliste ovatsioonide osaliseks ja pidid ka lisapala esitama.
Õhtu jätkus tantsuga ansambli “Taas” saatel. Tantsu vaheajal esinesid lustaka kavaga line
tantsijad.
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Tamsalu jättis hüvasti Ants Arukuusega

Ants Arukuusk
30.07.1932 - 19.02.2012
„Aeg kaob kiiresti – viiekümnel sportlikult tegevusrohkel aastal on lisaks medalivõitudele
ka teine pool – raske treeningtöö ning paljude ühiste pingutustega loodud spordibaasid ja
laiaulatuslik toetus. Tänuks on rahuldustunne ja heameel, et noortele on loodud tingimused
mitmekülgseks tervislikuks arenguks.“
Nii kirjutas Ants Arukuusk koostajana saatesõnad viis aastat tagasi avaldatud raamatule
„Pool sajandit aktiivset sporti Tamsalus“ .
Tallinna 20.keskkooli lõpetamise järel EPA metsamajandusteaduskonna1956.aastal kiitusega
lõpetanud Ants Arukuusk sai metsamelioratsiooni inseneri kutse ja laskis end tööle suunata
Tamsalu Masin-metsakuivendusjaama. Tamsalu EPT-s alustas ta tööd tootmisosakonna
juhatajana, hiljem peainsenerina maaparanduse alal. Aastaid oli Ants Tamsalu EPT
tegevdirektor, nõukogu esimees ja arendusdirektor.
Oma loomult oli Ants Arukuusk arendaja ja uuendustele suunatud tegutseja. Antsul oli
võime näha paljusid asju pikemas perspektiivis ette. Tänu Antsu aktiivsele tegutsemisele
ehitati Tamsalusse lasteaed, katlamaja, heakorrastatud elamurajoon, spordikompleks,
ujula, kooli juurdeehitus. Palju ettevõtmisi oli kantud eesmärgiga väärtustada oma ettevõtte
töötajaid - kokkutulekud, spordipäevad, kutsevõistlused. Raske töö maaparandusobjektidel
vajas vaheldust.
Tamsalu oli energilisele ja sportlikule noormehele elu- ja töökoht kogu eluks.
Ants oli Tamsalu Päevade idee algataja. Seda tegi ta ikka sellepärast, et pakkuda Tamsalu
inimestele igapäeva ellu vaheldust ja tõsta Tamsalu mainet Eestis.
Tänu Tamsalu EPT-s valitsenud spordilembesele keskkonnale sai võimalikuks aastakümnete
jooksul paljude spordiehituste valmimine ja sporditraditsioonide ellukutsumine. Ka minu
viimane vestlus Antsuga jaanuari lõpus oli kantud Antsu murest, et tuleks veel natuke lund,
saab korralikult Tamsalu-Neeruti maratoni ära peetud.
Antsu tegemisi on hinnatud paljude tunnustustega- ENSV teeneline insener, teeneline
spordikohtunik jpt.
Ants Arukuusk on jätnud oma tegevusega kindla jälje Tamsalu arengusse, mille tänutäheks
omistas Tamsalu Linnavolikogu talle 1998.aastal Tamsalu Tänuraha.
Tamsalu sportliku maine kujundamisel ei ole võimalik üle hinnata Ants Arukuuse ja Tamsalu
EPT panust sellesse.
Kui Sergei Kurotškin ja Ants Arukuusk seadsid omal ajal endile eesmärgiks tutvustada
Tamsalut läbi spordi, siis see eesmärk on kuhjaga täidetud. Vääriline tegu, mida ei unustata.
Tamsalu on tänulik, et oleme saanud osa Sinu tegevusest.

Toomas Uudeberg
Tamsalu vallavanem
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Tamsalu valla
2012.a. eelarve
Tamsalu
Vallavolikogu
kinnitas
15.02.2012.a. istungil valla 2012.a. eelarve, mille kogumaht on 5 780 661 €urot.
Vastuvõetud eelarve on tasakaalus.
Alates eelarve eelnõu menetlemisest
volikogus möödunud aasta novembris
on põhiteemadeks olnud vallavalitsuse
poolt tehtud ettepanek töötasude tõstmiseks munitsipaalsüsteemi töötajatele
ning suurinvesteeringute mahud.
Alates 2009.a. on valla eelarve tuludele
mõjunud majanduskriisi tagajärjed. Üksikisiku tulumaksu laekumine on vähenenud ligikaudu 25%. Eelseisev majandusprognoos (nii Eesti-siseselt kui ka
maailmamajandust silmas pidades) ei
anna samuti alust optimismiks. Järjekindlalt väheneb Tamsalu valla elanikkond- viimase aasta jooksul 100 inimest;
töökohti pole vallas lisandunud.
Tamsalu vallas asuvates äriühingutes on
alates majandussurutise algusest vähendatud kas töötajate töötasusid või tööaega; valla munitsipaalsüsteemi töötajate
töötasusid pole vähendatud.
2012.a. aastal tulumaksu laekumise kasvu, võrreldes 2011.a. tegeliku laekumisega, eelarve eelnõus praktiliselt ei kavandata. Kasv on vaid 7820 €urot!
Vallal on vaja suured kavandatud investeeringud ellu viia.
Seega ei pidanud vallavolikogu kujunenud majanduslikus olukorras võimalikuks munitsipaalsüsteemi töötajate töötasude tõstmist 2012.a.
Välja arvatud töötajad, kelle kuutöötasu
on kuni 383,50 €urot- neil tõstetakse palku keskmiselt 4%.
On mõistetav palgatõusu ootavate töötajate pettumus ning rahulolematus! Volikogu liikmetel ei tulnud see otsus kerge
südamega! Kuid hetkel Tamsalu vallal
seda võimalust lihtsalt ei ole!
Tamsalu vald kavandab vastuvõetud
eelarves alanud aastaks suuri investeeringuid. Seepärast ongi Tamsalu valla
käesoleva aasta eelarve prioriteetsed tegevused:
Tamsalu Gümnaasiumi renoveerimistööde lõpetamine;
Tamsalu-Sääse
veemajandusprojekti
raudteest põhja poole jääva osa ehituse
jätkamine ja lõpetamine.
Tamsalu keskosa tänavate , kõnniteede
ja tänavavalgustuse väljaehitamine. Sügiseks peaksid korda saama Kesk, Koidu, Tehnika ja Raudtee tänavad.
Plaan on ette võtta Sääse Lasteaia välispiirete renoveerimine (katuse ja seinte
soojustamine ja viimistlemine.)
Lisaks ehituskuludele on Tamsalu Gümnaasiumi eelarvesse lisatud märkimis-
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väärne summa sisustuse soetamiseks.
Samuti mõnede uute töökohtade loomiseks ning seni vabade ametikohtade täitmiseks. Volikogu pidas ots
tarbekaks eraldada Tamsalu Gümnaasiumile lisavahendeid selleks, et pärast hoonete renoveerimise lõpetamist oleks kooli käsutada piisavad vahendid füüsilise

õpikeskkonna loomiseks (mööbel, muu
inventar, tehnilised seadmed); samuti
vajalike töötajate palkamiseks. Me kõik
teame, et Eestis seisab ees gümnaasiumite võrgu ümberkujundamine. Sellega
seoses seisab ka Tamsalu Gümnaasiumil
ning kohalikul omavalitsusel ees suur
töö Tamsalus gümnaasiumihariduse püsimajäämise nimel. Seega, kevadeks on
Tamsalu kool valmis ning vajalikuga sisustatud. Meil on hästikomplekteeritud
ja kompetentne pedagoogiline personal.
Peab järgnema läbimõeldud ning plaanipärane tegevus gümnaasiumi pikaajaliseks edasitegutsemiseks Tamsalus.
Kõik ülalloetletud investeeringud nõuavad vallalt suurt omaosalust ning ka laenamist. Laenu võtmist on eelarves planeeritud summas 1288437 €urot.
Mõned numbrid: Tamsalu tänavate ja
kergliiklusteede ehitamiseks on eelarves eraldatud 388704 €urot; tänavavalgustuse rajamiseks 149048 €urot; Tamsalu Gümnaasiumi renoveerimistöödeks
774 785 €urot; Tamsalu-Sääse veeprojekti
tarbeks 3423524 €urot.
Toon oma loo illustreerimiseks mõningaid teisi, eelarvega seotud, otsustusi ja
kulutusi:
Volikogu otsustas maamaksu määrasid
Tamsalu vallas 2012.a. mitte muuta.
Sünnitoetuse suurus 2012.a. on Tamsalus
sama, mis möödunud aastatel: 256 €urot
lapse kohta.
MTÜ-de (kultuuri-, spordi- ja külaseltsid) toetused käesoleval aastal ei suurene, kokku toetatakse vaba aja tegevusi

2012.a. valla poolt summas 3000 €urot.
Vallal hetkel ei ole võimalust nimetatud
toetusi suurendada. Vallal on uhke spordihoone, kolm raamatukogu, selgelt liiga
suur ning kulukas kultuurimaja. See kõik
nõuab kulusid: kultuur ja sport kokku:
439796 €urot (6,88 miljonit kr.). Sealhulgas Tamsalu Spordikeskus: 197225 €urot,
Tamsalu Kultuurimaja: 134376 €urot;
kolm raamatukogu kokku: 44611 €urot;
Porkuni Paemuuseum: 11322 €urot. See
on valla panus vaba aja sisuka veetmise
võimaluste loomiseks!
Vald toetab laste õppimist muusikakoolides (3835 €urot); Vajangu Noorsootöökeskust: 6391 €urot. Tamsalu Ajalehe
väljaandmise kulud moodustavad 8023
€urot.
Tamsalu Kultuurimaja on liiga suur nii
vallakeskuse kui ka terve valla jaoks .
Tamsalu kultuurimaja ehitati 1970-1980tel aastatel tollase Nõukogude siseriikliku ühiskonnakorralduse ideoloogia
musternäidisena- igasse külla oma kultuuripalee! Samal ajal olid Tamsalus porised ja asfalteerimata tänavad, suurel
osal majapidamistest puudus veevarustus ja kanalisatsiooniühendus.
Tamsalu kultuurimaja asemel võiksid
olla pigem väikesed seltsimajad valla
suuremates külades. Tamsalus on piisavalt saale, kus pidada kaks-kolm pidulikku üritust aastas. Teatrid praktiliselt
enam väikeste asulate kultuurimajasid
etenduste esitamiseks kasutada ei soovi.
2012.a. eelarves on vallaasutuste (peale Tamsalu Gümnaasiumi) sisustuse ja
tehniliste vahendite soetamised viidud
miinimumini.
Tamsalu vald toetab 2012.a. Tamsalu Perearstid OÜ (s.h. Vajangu velskripunkt)
tegevust majanduskulude katmisel summas 5113 €urot. Sellest Tamsalu ambulatooriumi toetus moodustab 3200 €urot.
Need summad on püsinud muutumatuna juba mitu-mitu aastat. Volikogu ei
toetanud sotsiaalkomisjoni ettepanekut
kahekordistada Tamsalu perearstikeskuse majanduskulude toetamist põhjusel,
et volikogul ei ole täit selgust perearstikeskuse majandusliku olukorra ja riikliku (haigekassa) finantseerimissüsteemi
osas. Kuid, kui selgub, et vallapoolsest
täiendavast toetusest sõltub esmatasandi
meditsiiniabi tulevik vallas, asub volikogu arutama kohalike meedikute täiendavat toetamist valla lisaeelarvest. Samas,
peame vajalikuks, et esmatasandi meditsiiniabi oleks 100%-liselt ning rahuldavalt finantseeritud riiklikest vahenditest.
Käesoleva aasta eelarvet kokku pannes
on nii volikogu kui ka vallavalitsus hakanud mõistma (usun, et see on nii!), et
Tamsalu vallale hakkab kõikide olemasolevate vallaasutuste ülalpidamine üle
jõu käima. Valla tulud ei suurene, kulud
aga aina kasvavad. Lõputult ei saa edasi lükata munitsipaalsüsteemi töötajate

töötasude “lahtisulatamist”!
Mina oskan siin teha ühe järelduse: meie
elanikkond ei tohi enam kahaneda! Selle
eelduseks aga on huvitavate ja kaasaegsete töökohtade tekkimine/tekitamine
Tamsalu vallas! Elukeskkond on meil ju
hea! Tamsalu, Vajangu ja Porkuni infrastruktuuri on pärast ühinemist tehtud
suuri investeeringuid. Vahel on kuulda
niisugust, juba stampütluseks kujunenud, paatosest nõretavat loosunglikku
hõiget- vaja on investeerida inimestesse, aga mitte asfalti/betooni! Aga lubage
küsida: kas Tamsalu-Vajangu-Porkuni ja
teiste asulate tänavate, tänavavalgustuse
ehitus on loomade jaoks mõeldud?! Kas
remonditud koolides/lasteaedase õpivad/töötavad loomad?!
Siin on põhjus maailmavaatelises vaidluses: vasakpoolselt mõtlevad inimesed
tahaksid (nagu Nõukogude ajal) anda
kõigile ja kõikjal otse raha, et selle eest
osta väikestele seltskondadele vaba aja
sisustamine ning nende positiivne meelestatus! Parempoolselt maailmakorraldust nägevad inimesed aga annaksid
inimestele pigem õnge kui kala! Tuleb
luua eeldused töökohtade tekkimiseks
ning töökohti siia meelitada; investeerida vaba aja veetmise kohtadesse (mida
ongi tehtud). Vaba aja veetmine aga peab
olema suures ulatuses huviliste endi korraldada- igas mõttes!
Tamsallu ei ole tekkinud uusi suuri ettevõtteid; seega tuleb kohalikul omavalitsusel teha maksimum ettevõtete Tamsalu
valda meelitamiseks.
Et oma tänasele loole positiivne punkt
panna, avaldan veendumust, et sügiseks
on Tamsalu keskosas hoopis teine pilt.
Tamsalu kool ning selle ümbrus on hoopis teine; keskosa tänavad-kõnniteed-tänavavalgustus on valmis. Nii kooli kui
ka veesüsteemide ehitus on veninud
piinavalt pikaks ning rahvas on väsinud
porisest vallakeskusest!
Järgnevatel aastatel suurendab vald taas
investeeringuid valla küladesse (volikogu kinnitas valla uue Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, mis näeb ette
uute veesüsteemide ehitamist Vajangul,
Porkunis, Assamallas, Uudekülas).
Käesoleval aastal saab 500 aastat Tamsalu nime/koha esmamainimisest! Kui
Tamsalu on püsinud 500 aastat, püsib see
piirkond veel aastasadu!
Hiljuti tähistasime Eesti Vabariigi 94.
aastapäeva. Soovin edu ja õnne kõikidele
Tamsalu valla töökatele ja ausatele inimestele! Tänan teid vallavolikogu nimel
selle eest, et elate Tamsalu vallas, et õpite
meie koolides, et hoiate oma lapsi meie
lasteaedades, et olete siia oma kodu rajanud, et olete siia oma ettevõtte asutanud!
Andrus Freienthal
Tamsalu Vallavolikogu esimees
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Eesti terviseradadel ümber
maailma.
Meie läksime Tamsalust
Vajangule
24. veebruaril toimus kõigil Eesti terviseradadel sportlik rekordiüritus
„Eesti Terviseradadel ümber maailma”, kus kõigi osalejate poolt läbitud
kilomeetrite kogusummast saadi kokku enam kui poolteist tiiru ümber
maakera ehk 60794 kilomeetrit.
SA Eesti Terviserajad juhataja Jaak Teppani sõnul näitas tänavune
üritus, et isegi heitlikule talveilmale vaatamata on eestimaalaste hulgas
väga populaarne kasutada vaba aega oma tervisesse investeerimiseks.
„Tervisekilomeetreid registreerisid eile 6799 tervisesportlast ja enam kui
80 terviserajal üle-Eesti. Kasvanud osalejate arv võrreldes eelmise pika
ja külma talvega on kinnitus sellele, et eestimaalaste huvi värskes õhus
sportimise vastu on endiselt tõusuteel,“ sõnas Jaak Teppan.
Teppani sõnul liiguti tänavu keskmiselt 9 kilomeetrit osaleja kohta. Enim
liikujaid kogunes terviseradadele Pärnumaal Jõulumäel, maakondadest
oldi aktiivsemad Harjumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Võrumaal ja
Viljandimaal.
Eesti terviseradade senine liikumisrekord pärineb 2010. aasta talvest, kus
ühiselt läbiti kokku 98 268 kilomeetrit ehk tublisti üle kahe ringi ümber
maakera. Eelmisel talvel liiguti vabariigi aastapäeval 6119 inimese poolt
62661 tervisekilomeetrit.
Osalejatel tuli omapoolse panuse fikseerimiseks sisestada läbitud
kilomeetrid
tervisepäevikusse
aadressil
www.terviserajad.ee.
Suuremates keskustes sai läbitud kilomeetrid kirja panna ka kohapeal,
mida kasutati väga aktiivselt. Kogutud tervisekilomeetrid summeeriti.
Ühise rekordürituse „Eesti Terviseradadel ümber maailma” eesmärgiks
on tutvustada inimestele nende kodukandi looduslike terviseradade
suurepäraseid võimalusi ja ärgitada inimesi enam regulaarse
tervisespordiga tegelema.
Eesti terviseradade arendusprojekt on Merko Ehituse, Eesti Energia
ja Swedbanki algatatud ettevõtmine Eesti terviseradade ja looduslike
sportimiskeskuste oluliseks uuendamiseks. Ühisettevõtmise eesmärgiks
on toetada Eestimaa terviseradade väljaarendamist, kindlustada
aastaringne tasuta liikumisharrastuse võimalus ja kättesaadavus kõigile
huviliste. Tervisesportlasi ootavad enam kui 80 terviserada, mis on hästi
hooldatud ja suures osas ka valgustatud.
Eesti terviseradade arendamisse on alates 2004. aastast kokku
investeeritud üle 22 miljoni euro, kohalike omavalitsuste (7,8 miljonit
eurot), Eesti riigi (5,2 miljonit eurot), Euroopa Liidu (6,7 miljonit eurot)
ja sihtasutuse Eesti Terviserajad (3 miljonit eurot) vahendeid.
24. veebruaril Eesti terviseradadel tehtud tulemustega saab tutvust
teha kodulehel www.terviserajad.ee.
Kena talve jätku!
terviserajad.ee
Tamsalu Terviserajad on vabariigi
ühed populaarsemad,
neil on
registreeritud 35104 km läbimine.
Spordikompleksi kasutati 3940
korral, millega samuti ollakse
esirinnas.
Valla rahvas suusatas/kõndis/
kelkles seekord Vajangule. Rahvast
oli ilusa sooja ilmaga välja tulnud
palju. Vajangul pakkus kohalik
kool maitsvat hernesuppi ja teed,
vastlakuklid olid traditsiooniliselt
AS Hagari meistrite valmistatud
(olid ikka väga head, nagu
tavaliselt).
Väljas oli kokku 324 inimest, kes
läbisid 4400 kilomeetrit.
Aitäh rajameistrile, kes trassi
ette valmistas, korraldajatele,
kokkadele ja kõigile abistajatele
toreda päeva eest.
Ain Aasa
Piltidel hetked toredast päevast.
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Lääne - Viru aasta isikuteo auhind
esmakordselt Tamsalusse
Jaanuari lõpus anti Porkuni uues koolimajas üle Lääne-Virumaa aasta teo auhinnad. Organisatsiooni
kategoorias sai aasta teo preemia Uhtna põhikooli heategevuslik algatus õnnetusse sattunud Davidi abistamiseks. Aasta teo vääriliseks peetud Uhtna põhikooli õpilaste algatatud heategevusprojekt aitas täita
nende liiklusõnnetusse sattunud koolivenna Davidi unistust saada oma tuba. Selleks korraldati heategevuskontsert ja laat, kus olid müügil laste enda meisterdatud asjad, lisaks veel heategevuslik loterii, mille
tulu läks samuti Davidi toetusfondi.
Aasta teona on varem esile tõstetud mõnda suursündmust või valminud objekti. Seekord eelistas rahvas
etteantud kandidaatide hulgas heategu. Aeg näitab, oli seekordne valik erandlik - kas tulemustele ja kasumi tagaajamisele orienteeritud väärtushinnangud on muutumas?
Aasta teo esikohale järgnes Porkuni koolihoone ehitamine ja kolmandana kõigest mõne häälega teise
koha kaotanud Rakvere Ööjooksu korraldamine.
Porkuni koolihoone ehitusega meil küll erilist muret polnud, sest tellija oli Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
ja ehitaja AS Merko, aga teades, kuidas läks Vaekülal, tuleb tunnustada kooli juhtkonda, et hoiti kätt
pulsil ja ehitusel silm peal.
Tunnuskirja teenisid ka Arukse jahikompleksi valmimine, Haljala lasteaia rekonstrueerimine, Ubja vaba
aja keskuse renoveerimine, Vanalinna kooli asutamine Rakveres, Vihula mõisa vesiveski taastamine ja
mõisakompleksi arendamine, kaitseliidu maja renoveerimine, Võsupere lasteaia-külakeskuse ehitamine.
Esmakordselt tuli aasta teo auhind ka Tamsalusse. Isikuteo kandidaatidest sai enim hääli Kaarel Nurmsalu, kes võitis juunioride kahevõistluse ja suusahüpete MMil kolm medalit, kaks pronksi kahevõistluses
ja ühe ajaloolise pronksmedali suusahüpetes.
Auhinda vastu võtnud Toomas Nurmsalu (Kaarel oli võistlustel Jaapanis) ütles, et ei oleks saanud olla
sobivamat hetke selle tunnustuse pälvimiseks. Põhjust teame kõik, esimene aasta uuel alal pole olnud
niisugune, nagu Kaarel ise, ja tema meeskond ning kõik kaasaelajad oleksid soovinud. Loodetavasti on
mitmed tunnustamised andnud ka Kaarelile uut vaimujõudu.
9. korda toimunud aasta teo valimine sai teoks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Virumaa Teataja koostöös.
Aasta teo hääletuses osales kokku üle 1300 inimese.
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp andis välja ka viis aastapreemiat.
Neist ühe - “Järjepidevus” pälvis Jaak Vettik, Rakvere spordikooli direktor ja treener, maakonna spordi
viimise eest üleriigilisele ja rahvusvahelisele tasandile. Jaak ütles auhinna kättesaamisel tänusõnad ka
Porkuni Koolile, kes on olnud spordikooli hea partner juba ligi 30 aastat. Just niikaua on Porkuni olnud
suviste maakonna kergejõustiklaste spordilaagrite korraldamise kohaks.

Tamsalu valla aasta 2011 spordis.
Aasta kokkuvõttes tunnistati Lääne – Virumaa parimaks meessportlaseks Kaarel Nurmsalu, parimaks
treeneriks Toomas Nurmsalu.
Parima invasportlase tiitel omistati Sirly Tiigile ja tema treenerile Liivi Rüngale parima invasportlase
treeneri tiitel.
Maakonna parima eaka tegevsportlane tiitel läks 89 aasta vanusele Arnold Kalvikule.
Aasta saavutustest tuleb kindalsti meelde jätta 3. koht Vabariigi valdade mängude kergejõustikus. 3.
koht tuli ka talvistel valdade mängudel suusatamises ja meeste korvpallis. Pronksi sai Eesti MV saalihokinaiskond.
Emotsionaalselt oluline oli LOS TOROS/Simuna Ivax korvpallimeeskonna amatööride võit profikorvpalluritest koosneva Tallinna Kalevi üle vabariigi karikavõistlustel.
2. koha sai EKSL MV jalgpallis Tamsalu G meeskond.
Eesti meistriks suusatamises tuli Timo Simonlatser, suusahüpetes Kaarel Nurmsalu.
Timo oli Eesti edukaim suusataja ka MK punktide arvestuses.
Rein Tops

Riigi spordipreemia 2011 a tulemuste
eest sai Kaarel Nurmsalu
Ühe kuuest riiklikust spordipreemiast 2011 a heade tulemuste eest sai Kaarel Nurmsalu Otepääl juunioride MM võistlustel kolme pronksmedali võitmise eest.
Riikliku spordipreemia suurus on 9600 eurot.

Pildil vasakul:
Tamsalu valla tänukirja kõrgete
sportlike tulemuste eest, maakonna parima sportlase auhinna
ja maakonna parima treeneri
auhinna võttis pidulikul aktusel
Kaareli ja Toomase äraolekul
vastu Elle Nurmsalu.
Paremal ülal: Toomas Nurmsalu
Kaareli aasta teo auhinda vastu
võtmas, Porkuni kooli direktor
Tiit Leemetsale annab Aivar
Mäe üle organisatsiooni kategooria 2. koha tunnuskirja.
Kultuurkapitali aastapreemia
kõrgete sportlike tulemuste eest
omistati meie kandis hästi tuntud
Jaak Vettikule.
Porkunisse tulnud külalistele näidati ka uut maja. Pildil
on vasakul Lääne - Virumaa
ühisomavalitsuse tegevdirektor
Sven Hõbemägi ja teised külalised õppeklassi võimalustega
tutvumas. Paljud neist olid Porkuni uues koolis esmakordselt ja
kiidusõnadega kitsid ei oldud.
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Vallavolikogu
15 veebruar 2012.a.
1. Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine Tamsalu linnas Tehnika tänava lõik
2, Kesk tänava lõik 2, Kooli tänava lõik 1 ja
lõik 2 kinnisasjadele Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
2. Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas asuvate Kopli-

Vallavalitsus
24.01.2012.a
1. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega
järgmiselt:
• seadmekapi ja sidekanalisatsiooni püstitamisel asukohaga: Tehnika tn, Tamsalu
linnas;
• seadmekapi ja sidekanalisatsiooni püstitamisel asukohaga: Kesk tn, Tamsalu linnas;
• seadmekapi ja sidekanalisatsiooni püstitamisel asukohaga: Koidu tn, Tamsalu
linnas.
2. Muudeti maakatastris registreeritud
maaüksuse (katastriüksuse) koha-aadressi, et viia see vastavusse Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 „Aadressandmete süsteem“ nõuetega.
3. Otsustati kustutada majandustegevuse
registrist aadressil Raudtee tn 5 tegevuse
lõpetanud MTÜ Ideejaam registreering.
4. Otsustati anda üürile Tamsalu valla
omandis olev korter Vajangu külas.
5. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus jaanuari kuus kogusummas 19411,23 eurot.
6. Eraldati Tamsalu valla 2012.a. eelarve
eelnõus sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust kahele
abivajajale.
7. Kinnitati Tamsalu valla 2012 aasta eelarve eelnõus koolilõuna ja lasteaiatoidu
kompenseerimiseks planeeritud vahenditest koolilõuna maksumuse kompenseerimine ühele lapsele ning keelduti kahe
lasteaiatoidu kompenseerimise taotluse
rahuldamisest.
8. Lõpetati koduteenuse osutamine ühele
abivajajale ja hooldajatoetuse maksmine
ühele hooldajale.
9. Eraldati ühele abivajajale koht Sääse
Hooldekodusse.
10. Otsustati sõlmida EV Sotsiaalministeeriumiga kahe elektriauto Mitsubishi i-MiEV tasuta kasutada andmise leping.
11. Anti Keskkonnaametile nõusolek AS
Jõgeva Elamu jäätmeloa muutmiseks.
12. Seoses Tamsalu-Neeruti-Tamsalu maratoni korraldamisega anti luba vallateede
sulgemiseks 05.veebruaril s.a ajavahemikul 11:00-16:00.
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taguse-Kullenga tee, Kukelinna tee, Kullenga-Koiduküla tee ja Kursi-Kerguta tee
alune ning neid teenindav maa.
3. Kinnitati Tamsalu valla ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni arendamise kava uuendamine aastateks 2012 – 2024
4. Kinnitati Tamsalu valla 2012.aasta eelarve kogumahuga 5 780 660,92 eurot.
Info:
*Vajangu Põhikooli jätkusuutlikkus
*MTÜ Jäätmekeskus
*Linnuvabriku rajamine Uudeküla endis-

tesse hanelatesse.
Kuulati Toomas Uudebergi infot järgmistel teemadel:
*Rakvere Haigla juurdeehitus
*Tamsalu Veeprojekt- 20.02 alustatakse
töödega Tehnika tn ja Toome tn pumbajaamaade juures
*Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
- 24. veebruar lipu heiskamine vallamaja
ees, mälestuskimbu asetamine represseeritute kivile, matk Vajangule. 25. veebruaril
kontsert-aktus kultuurimajas.

*24. veebruaril saabuvad valda Rokiškiše
hokimängijad
V.Arusaare info:
*23 veebruaril Tamsalu Gümnaasiumis
Läti kooli taidlejad

13. Tunnistati hankel “Tamsalu linna tänavate rekonstrueerimisprojekti mahtude
arvestamine“ edukaks Spin Data OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida leping tööde
teostamiseks tähtajaga 29.02.2012.a.
14. Otsustati sõlmida Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga käsundusleping kolmele
Tamsalu valla kõne- ja kuulmispuudega
lapsele veoteenuse osutamise korraldamiseks, laste veoks Tamsalust Tartu Hiie
Kooli ja tagasi, ajavahemikul 09.jaanuarist
2012.a kuni 03.juunini 2012.a.
15. Kinnitati Tamsalu valla haldusterritooriumil asuvate maatükkide 2012.a maksustamishinna arvutamise aktid.
16. Info
• Arutati kõige sportlikuma pere ja vabatahtliku spordiaktivisti kandidatuuri maavalitsusele tunnustamiseks esitamist;
• Arutati Haridus- ja Teadusministeeriumilt ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult
saabunud taotlust anda arvamus gümnaasiumivõrgu korrastamise ühtsete lähtealuste väljakujundamiseks. Kujundati
välja vastuse seisukohad;
• Arutati Vajangu Põhikooli olukorda seoses õpilaste arvu pideva vähenemisega, et
kujundada vallavalitsuse arvamus volikogule edastamiseks.

• side maakaabelliini „EstWin 003“
ELA059 Järva-Jaani – Väike-Maarja – Pajusti mikrotoru süsteemi ja fiiberoptilise
sidekaabli paigaldamiseks;
• õhukaabelliini ja 10-0,4 kV alajaama püstitamiseks.
6. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel
Tamsalu linnas Vasara tn 1.
7. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku ürituse “SÕBRALAAT“ korraldamiseks Tamsalu Kultuurimajas 18.02.2012.a ajavahemikul 9:00-16:00.
8. Määrati raske puudega isikule hooldaja.
9. Anti eestkosteasutusena volitus, perekodus viibivate alaealiste eest, dokumentide
vormistajale taotluste ja avalduste esitamiseks.
10. Eraldati Tamsalu valla 2012.a. eelarve
eelnõus sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust kolmele
abivajajale.

lide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus ühe õpilase kohta 2012. eelarveaastal ja Tamsalu valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste majandamiskulude,
personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning
õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2012.eelarveaastal.
4. Kinnitati Sääse Hooldekodus koha maksumus alates 01.03.2012.a.
5. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamine plaani- või kaardimaterjali alusel
aadressil: Rahu tn 3, Tamsalu linnas.
6. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava transpordimaa piirid, pindala ja maksustamishind ning määrati katastriüksusele koha-aadress ja sihtotstarve.
7. Kinnitati Porkuni Paemuuseumi ekspositsiooni kunstniku – teostaja leidmiseks
korraldatud hankel parimaks OÜ Continuum Group pakkumine.
8. Anti arengu- ja planeeringuosakonnale nõusolek väljastada kaeveluba veetorustiku paigaldamiseks lõigul Tehnika tn
puurkaevpumpla kuni Toome tn 1 ajavahemikuks 20. veebruar 2012 kuni 20. märts
2012.a.
9. Anti nõusolek kasutusloa väljastamiseks
intellekti- ja liikumispuudega laste harjutus-treeninguväljaku püstitamisel aadressil: Väljaku, Porkuni küla, Tamsalu vald.
10. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus veebruari kuus kogusummas 21268,62 eurot.
11. Eraldati Tamsalu valla 2012.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust kahele abi vajavale
puudega isikule.
12. Lõpetati hoolduse osutamine ühele
abivajajale ja hooldajatoetuse maksmine
hooldajale, seoses elukorralduse muutumisega.
13. Eraldati ühele abivajajale koht Sääse
Hooldekodusse.
14. Arutati Tamsalu vallale kuuluva vara
võõrandamist.
15. Arutati Tamsalu Kalor AS taotlust kaasomandi hooldustasu muutmiseks.
16. Kooskõlastati avatud hankemenetlusega riigihanke hankedokumendid “Tamsalu linna tänavate rekonstrueerimine”.

07.02.2012.a
1. Anti luba lasteaedades kollektiivpuhkusteks järgmiselt:
• Tamsalu Sääse Lasteaed - ajavahemikul
11.06.-15.07.2012.a.
• Tamsalu Lasteaed Krõll - ajavahemikul
16.07.-14.08.2012.a.
2. Nõustuti raieloa väljastamisega järgmiselt:
• Uus tn 9 kinnistul piirdeaeda lõhkuva
ning elamule ohtliku puu raiumiseks;
• Toome põik 9 kinnistul elamutele ohtlike puude raiumiseks.
3. Kinnitati jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate ühise jäätmemahuti kasutamiseks sõlmitud omavaheline kokkulepe.
4. Kinnitati hanke „Tamsalu Sääse Lasteaia
katuse renoveerimine“ hankedokumendid.
5. Nõustuti ehitusloa väljastamisega:
• Tamsalu Sääse Lasteaia katuse rekonstrueerimiseks;

12. märtsil
saab Tamsalu
Kultuurimajas verd
loovutada

ta jooksul liitus Tamsalu doonoripäevadel doonorite kogukonnaga 16
abivalmis inimest. Täname südamest
kõiki Tamsalu doonoreid ja ootame
järgmisi kohtumisi praeguste ja uute
heategijatega!,“ kiitis Regionaalhaigla
verekeskuse doonorluse arendusjuht
Ülo Lomp.

Esmaspäeval, 12. märtsil kell 11.0015.00 oodatakse nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama
Tamsalu Kultuurimajas
(Sõpruse 3, Tamsalu).

Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema
möödunud meestel 60 päeva ja naistel
90 päeva.
Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd
loovutada 4 kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun

„Tamsalus korraldame rõõmuga kolmneli korda aastas doonoripäevi, et siinsete inimestega kohtuda! 2011. aasta
jooksul toimus siin neli doonoripäeva,
mida külastas 253 doonoriks soovijat ja
mille käigus 213 vereloovutuse abil kogusime 95 liitrit elupäästvat verd. Aas-

14.02.2012.a.
1. Otsustati küsida hinnapakkumised munitsipaalmaal Kaieallika parkmetsas ja
Suusastaadioni kinnistul sanitaarraide tegemiseks kompleksteenusena (raie ja materjali võõrandamine).
2. Jäeti rahuldama kaks hooldaja määramise taotlust kuna hooldatavad ei viibi Tamsalu valla haldusterritooriumil.
3. Kinnitati Tamsalu Sääse Lasteaia katuse
rekonstrueerimiseks esitatud pakkumistest parimaks OÜ OTO Ehitus pakkumine.
4. Info
• Arutati vallavara võõrandamise ettevalmistamist;
• Hoonestusõiguse seadmist valla kinnistule.
21.02.2012.a.
1. Kuulati ära Tamsalu Gümnaasiumi direktori ettekanne koolis töö korraldamisest 7-8 märtsil toimuva õpetajate 2-päevase streigi ajal.
2. Anti luba FIE-le Aivo Luik avaliku ürituse “NAISTEPÄEVA LAAT“ korraldamiseks Tamsalu Kultuurimajas 10.03.2012.a
ajavahemikul 9:00-15:00.
3. Kinnitati alates 01. jaanuarist 2012.a
Tamsalu valla munitsipaalüldhariduskoo-

kaasa pildi ja isikukoodiga isikut
tõendav dokument.
Doonorite verd kasutatakse rasketel
operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma,
aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste
haiguste puhul.
Doonorivere toel on võimalikud ka
paljud plaanilised operatsioonid, mida
muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada.
Lisainfo www.verekeskus.ee ja

Teate edastas:
Eva Maimre
kommunikatsioonispetsialist

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok, Vallasekretär
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Kas telefonilaadija võtsid
pistikust?
Haapsalu traagilisest sündmusest möödus just
aasta. See tuletas taas meelde, kui ohtlik tuli võib
olla.
Tuhandeid aastaid tagasi kodustasid inimesed
tule selleks, et sooja saada ja süüa teha ning panid looduse stiihia nutikalt enda heaks tööle. Aga
inimesed on läbi aegade kokku puutunud ka tule
hävitava loomuga, mis avaldub igapäevaelus pahatihti tule hooletul või valesti kasutamisel. Kuigi me kõik teame juba päris väikesest peale, et
tulega mängimine on ohtlik, põhjustab suure osa
tuleõnnetustest maast-madalast õpitud lihtsate
reeglite eiramine. Kui hästi me ikkagi tegelikult
oma igapäevases elus elementaarsetest ennetusabinõudest teadlikud oleme ja tuleohutuseeskirju
täidame, et punane kukk meie kodu katuseharjale
tiibu lehvitama ei pääseks?
Päästeameti masendav statistika
Päästeameti statistika järgi hukkus 2011. aastal
Eestis tulekahjude tagajärjel 73 inimest. Selle
numbri sees on ka Haapsalu lastekodus traagiliselt hukkunud 8 last ja 2 täiskasvanud hoolealust.
Nähes telerist või lugedes ajalehest järjekordset
uudist kohutavast tuleõnnetusest, mõtleb enamik
meist, et temaga ei saa nii juhtuda, sest tema kodus on kõik kontrolli all. Me kõik teame vanasõna, et õnnetus ei hüüa tulles, aga selle tõeline
tähendus võib pärale jõuda paraku alles siis, kui
on hilja. Eestis enamlevinud tulekahjude põhjusi
teades saab suurt osa tuleõnnetustest vältida, kui
kasutada kõigile kättesaadavaid tuleohutusvahendeid ja järgida lihtsaid ohutuseeskirju.
Suitsuanduri puudumine
Eestis mullu tuleõnnetuses hukkunud inimestest
kaotas 50 elu hoones, kus ei olnud paigaldatud
tulekahju signalisatsiooniandurit. Aga ka kõige
moodsamatest turvalahendustest ei pruugi kasu

Tulede kasutamisest
Paljud inimesed on kurtnud, et Tamsalus on
rohkesti autojuhte, kes ei oska pimedal ajal
tulesid kasutada.
Tegin ajakirjanduse põhjal kokkuvõtte teemast,
mis on abiks, kuidas oleks nii seaduse kui
kaasliiklejate seisukohalt õige toimida.
Paljud autojuhid kasutavad pimedal ajal sõites
koos muude tuledega ka udutulesid, uskudes,
et mida rohkem on tulesid, seda parem on
nähtavus. Politsei on täheldanud massilist ja
liiklejatele ohtlikku udutulede väärkasutust
- udutulede kasutamine koos esituledega on
lubatud ainult udust või sajust põhjustatud
halva nähtavuse korral.
«Maanteel sõites peaks autojuhi pilk tänu
kaugtuledele ulatuma vähemalt 150 meetri
kaugusele. Sellelt kauguselt ohtu nähes on
võimalik oma sõiduk vajadusel enne takistust
peatada. Heledaid objekte märkab juht 4-5
sekundi kauguselt, tumedates riietes jalakäija
hakkab paistma 2-3 sekundi kauguselt,» selgitas
Politsei- ja piirivalveameti alarmsõidukoolitaja
Vello Petmanson.
Udutulede lisamisega läheb valgemaks
ainult auto ees ja paremini hakkavad
paistma teepeenrad. «Kõik, mis on näha

Tarbijakaitse annab nõu
Ilmselt igaüks meist oskab sisseoste tehes küsida müüjalt, kui pikk on ostetud kauba garantii. Vähem on aga teada fakt, et olenemata
kaupmehe pakutavast garantiist on igal ostjal
tegelikult õigus esitada puuduse ilmnemisel
kauplejale kaebus koguni kahe aasta jooksul.
Selline kaheaastane kaebuse ehk pretensiooni
esitamise õigus on kirjas võlaõigusseaduses.
Seal on kirjas seegi, et puudusega kauba puhul saab tarbija nõuda toote parandamist või
asendamist ning kui see pole võimalik, siis ostusumma tagasimaksmist. Kuigi need õigused
on sätestatud seadusega, leidub Eestis siiski
kaupmehi, kes üritavad neid kas teadmatusest
või tahtlikultpiirata.
Lisaks eksimustele rahaliste kompensatsioonide osas, tuleb palju vaidlusi ette ka pikalt remondis olnud toodetega seoses. Kui kaupleja
on puudusega toote remonti saatnud ja parandamisega läheb põhjendamatult kaua aega, on
kliendil õigus müügilepingust taganeda ehk
raha tagasi saada. Teada on juhus, kus müüja võttis tarbijalt vastu tootmisdefektiga teleri
ja lubas selle parandada. Teler oli remondis
mitu nädalat ja tarbija päringu peale, kui kaua
veel remondiga aega võib kuluda, andis kaupmees vastuse, et oodata tuleb veel vähemalt
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olla, sest need on vaid pool teed tuleohutuse tagamiseks. Olen kuulnud inimeste selgitusi, et neil
on ju suitsuandur muidu täiesti olemas, aga just
eelmisel päeval sai selle patarei tühjaks ... Kuid
suitsuandurist pole mitte mingit kasu, kui see
patareita kapi peal seisab! Igas Eestimaa kodus
peaks aeg-ajalt üle vaatama vajalikud seadmed ja
värskendama teadmisi, et ennetada ootamatusi ja
traagilisi sündmusi.
Järelevalveta tuli
Peaaegu 38% hukkunutest kaotas eelmisel aastal
elu lahtise tule kasutamise tagajärjel. Päästeameti analüüsis on kirjas, et enimlevinud lahtise tule
allikas on järelevalveta jäetud küünal. Iga lapski
teab, et põlevat küünalt ei tohi kunagi valveta
jätta! Aga kas me saame kätt südamele pannes
öelda, et pole ise iial põleva küünla juurest „mõneks hetkeks“ kõrvalruumi või teisele korrusele
läinud?
Elutoast alguse saanud põleng
Elutuba on põlengu tekkekohaks 39% tulekahjudel. Tundub loogiline, et tulekahjud saavad
alguse pigem köögist, kus pann suurel kuumusel pliidil säriseb. Kuid statistika näitab, et kõige
enam tuleõnnetusi saab alguse hoopis elutoast –
sellistes õnnetustes hukkus möödunud aastal koguni 28 inimest. Elutoas veedetakse sageli pere ja
sõprade seltsis meeleolukalt aega, mekkides veini ja tehes olemise küünaldega hubasemaks. Ent
mõnusas seltskonnas võib tähelepanu kergesti hajuda ja tore pidu võib lõppeda ootamatult valusate
tagajärgedega.

ise ei suitseta ja kodus on suitsetamine välistatud,
siis ei saa seda juhtuda! Aga võib-olla on kõrval
korteris naaber, kes koos sõpradega otsustab kangemat kraami pruukides suitsetada tugitoolis ja
nii võibki olukord kontrolli alt väljuda...
Hooletu või mõtlematu käitumine
84% inimestest hukkus tulekahjus, mille põhjuseks oli hooletus. Jõulukuuse süttimiseks on vaja
vaid ühte tikku – kuusk aga põleb maha vaid viie
minutiga. Ka prügikasti süttimine pole vaid filmis nähtud võimalus tule vallapääsuks. Paraku
on vägagi levinud mõtlematu tegu, kus ahjusuu
ette pannakse iluloojaks kaltsuvaip või visatakse vanade ajalehtede hunnik, et järgmisel korral
oleks tulehakatis käepärast. Nii luuakse ahjusuust
pudenenud sädemele ideaalsed tingimused tulekurja tuppatulekuks. Õnnetuse tagajärg ei olene
hooletuse suurusest, ka väike mõtlematu liigutus
võib lõppeda mõõtmatult suure kahjuga.
Elektri- ja kütteseadmete kasutus
Ka hooletus või rike elektri- või kütteseadme kasutamisel on õnnetuste põhjustajaks. Arvatakse,
et korras elektriseade ei saa ju tulekahju lähtepesaks olla. Kuid aastas on mitmeid väljakutseid,
kus tulekahju on alguse saanud seinas olevast
fööni juhtmest ning kümmekond tulekahju, kus
lühis on tekkinud elektrivõrgus olevast pesumasinast või kus kurja juureks osutub elektripistikusse
jäetud telefonilaadija.

Alkohol ja voodis suitsetamine
Paljud hukkunutest on tulekahju puhkemise hetkel oletatavalt olnud alkoholijoobes ja tulekahju
tekkepõhjuseks hooletu suitsetamine.Üks levinumaid tulekahjus hukkumise põhjuseid on teatavasti see, kui alkoholi tarvitanuna diivanil või
voodis suitsetatakse. Võib ju mõelda, et kui mina

Õppus hõlmas nii teooriat kui ka praktikat
Oluline on tõsta eelkõige meie endi ja laste
teadlikkust, et ohuolukordade tekkimist vältida.
Asenduskodudes elavad enamjaolt lapsed sellistest peredest, kus on puudunud lapsevanema
positiivne eeskuju. Seepärast algatas SEB Heategevusfond tuleohutuse projekti, mis sai teoks
koostöös siseministeeriumi ja päästeametiga. Jaanuaris ja veebruaris toimus päästeameti ringsõitõppus kõigisse laste asendus- ja turvakodudesse
üle Eesti, mille raames jagasid spetsialistid 1200

selle täiendavalt valgustatud ala sees,
on juhi jaoks mittevajalik teave, kuna
reageerimisaja tõttu ei suuda juht mitte
midagi ette võtta,» märkis Petmanson. «Juht
lihtsalt näeb paremini, millele ta otsa sõidab.
See tähendab, et udutulede sisselülitamisel
valgemaks muutunud autoesine on petlik ja
juhile kasu ei anna.»
See tähendab, et sisselülitatud udutulede puhul
reageerib silm auto ette tekkinud valguslaigule
- pupill tõmbub natuke koomamale ja
seetõttu kaugele enam nii hästi ei näe. Juht
märkab teepeal olevat ohtu palju hiljem,
kui ainult kaugtulesid kasutades. «Sisuliselt
kaotab juht udutulede kasutamisel 1 sekundi
reageerimisajast ning seal, kus oleksime
auto pidama saanud, on nüüd sekund hiljem
alustatud pidurduse tõttu kiiruseks veel umbes
70 km/h,» rääkis ta.
Teiseks raskendab udutule kasutamine
maanteel vastusõitvate juhtide nähtavust.
«Iga valgusallikas, mis vastassuunast
paistab, vähendab nähtavusulatust ja
tekitab
silmaava
koomaletõmbumist.
Vastutuleva auto neli laternat halvendavad
nähtavust oluliselt rohkem kui kaks,» ütles
alarsmõidukoolitaja.
«Kokkuvõtteks: maanteel põhituledele
lisatud udutuli ei ole kasuks, vaid hoopis

halvendab nii meie endi kui vastusõitjate
nähtavust.»
«Udutulesid võiks kasutada ainult selleks,
milleks nad ette nähtud on, ehk sõitmisel
tihedas udus. Just tihedas udus, kus kaugvõi lähituli tekitab udus hajudes auto ette
valge seina. Kuid sellistes tingimustes on
ka ohutu kiirus kõigest 30-40 km/h,» sõnas
Petmanson.
Kokkuvõttes: valgel ajal on lubatud lähituled,
udutuled koos ääretuledega või päevatuled.
Kõiki neid võib kasutada eraldi, mitte korraga.
Paraku sõidetakse pahatihti nii, et lähituledega
ühel ajal põlevad ka päeva- või udutuled.
Pimedal ajal on lubatud sõita kas lähituledega
või lähi- ja kaugtuledega korraga. Eesmisi
udutulesid tohib kasutada ainult halva
nähtavuse korral või lähitulede asemel.
Millal minna pimedal ajal asulavälisel teel
kaugtuledelt üle lähituledele on küsimus,
millega maadlevad paljud.
Seda pole mingi ühiku kujul seadusesse kirja
pandud — kehtib nõue, et ei tohi pimestada
vastutulijaid. Keskeltläbi võiks öelda, et kui
kaugtuli näitab 150 meetrit, võiks ülemineku
teha 250—300 meetri pealt. Aga pimedal ajal
ei ole lihtne meetreid hinnata.
Seetõttu tuleks lähtuda tundest, et vastutuleva
auto valgus hakkab silma häirima. Pole mõtet

kuu. Tarbija soovis seepeale lepingust taganeda, ent kaupmees polnud nõus raha tagasi
maksma. Tegelikult oli tarbijal selles olukorras
õigus, sest remondiga oli ületatud nn mõistlikku aega ja tarbijale tekitatud põhjendamatuid
ebamugavusi.
Levinud eksimus on seegi, et kaupmees võtab
puudusega toote korduvalt parandusse. Korrektne oleks, et kui asja parandamine ei õnnestu asendatakse toode võiantakse tarbijale raha
tagasi. Hiljutisest praktikast on teada situatsioon, kus tarbijal tuli oma uut mobiiltelefon
korduvalt remontida lasta. Inimene küll soovis esimese remondi ebaõnnestumisel telefoni
tagasi anda ja ostusumma tagasi saada, kuid
kaupmees sellega nõus polnud. Antud juhul
eiras kaupmees kliendi soovi tootest loobuda
täiesti põhjendamatult. Ainult esimesel korral,
kuitootel defekt tuvastatakse, on kaupmehel
õigus ise valida, kuidas olukordakõige mõistlikum lahendada on – kas toode parandada,
asendada või maksta inimesele raha tagasi.
Edaspidi peab kaupleja probleemi lahendamisel arvestama juba tarbija soovidega.
Tihtipeale eksitakse ka kauba puuduste kõrvaldamisega seotud kulutuste kompenseerimisel. Kui kaubal on tuvastatud tootmisdefekt,
on kaupmees kohustatud tasuma kõik puuduse kõrvaldamisega seotud kulud, sealhulgas
posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu. Selle reeg-

li vastu eksitakse sageli suurte kodumasinate
puhul. Näiteks olukorras, kus tarbija äsjasoetatud pesumasin lakkab töötamast, soovitab
müüja selle tagastada kauplusesse. Kui juhtub,
et tarbijal puudub selleks võimalus, siis pakub
kaupmees välja variandi, et nende remondimees tuleb pesumasinale ise järgi, kui tarbija
maksab kinni transpordikulud. Seadusest tulenevalt on kaupmees kohustatud aga veokulu ise tasuma.
Antud teema juures tuleb rõhutada sedagi, et
garantii ja pretensiooni esitamise õigus on kaks
erinevat asja. Nagu juba märgitud tuleneb pretensiooni esitamise õigus võlaõigusseadusest
ja kehtib igal juhul kaks aastat. Garantiid pakuvad kaupmehed aga vabatahtlikult.
FAKTIKAST
Kui kaubal või teenusel on ilmnenud puudus, võta
kaasa ostu tõendav dokument (tšekk või pangaväljavõte) ja pöördu esmalt suuliselt kaupleja poole.
Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita kaebus
kirjalikult. Kaebusesse märgi oma nimi, kontaktandmed, kaubal/teenusel esinev puudus ja omapoolne soovitav lahend. Lisa kaebusele ka ostutšeki
või pangaväljavõtte koopia.
Sul on esmalt õigus nõuda asja tasuta parandamist
või asendamist, kui see pole võimalik või paranda-

lapsele tuleohutuse teadmisi ja oskusi. Õppusel
räägiti ja arutati, kuidas tulekahju alguse saab ja
areneb ning mida teha, kui punane kukk on lahti
pääsenud. Põnevates näidistundides õpiti hindama leegist, kuumusest ja suitsust tekkivat ohtlikku olukorda, seda, kuidas aidata ohtu sattunud
inimest nii, et oleks tagatud enda ohutus jpm.
Turvatunne ja ohutus algab meist enesest
Kuigi asjakohased ministeeriumid ja ametid tegelevad pidevalt tuleohutusega seonduvate küsimustega ja korraldavad koolitusi, tuleb igal
inimesel teha kõik endast sõltuv, et tulekahjude
valusat statistikat ohjeldada, nii et tulekahju üldse süttida ei saakski. Vastutustundlik käitumine,
lapsevanemate ja kasvatajate eeskuju ning ohutuseeskirjade järgmine ja õpetamine oma lastele
ja hoolealustele on see, mis toimib tõhusa ennetustööna.
Juba iidsel ajal teati, et tuli on hea sulane, aga
paha peremees. Päästjatele, kodu kaotanud peredele ning meedia kaudu enamikule eestimaalastele on puust ja punaselt selgeks tehtud, kui kibe
tõde peitub vanasõnas „Varas jätab varna seina,
tuli ei jäta sedagi“.Igaühel meist kodanikuna on
vastutus iseenda ja oma lähedaste turvalisuse
eest. Ehk ei peaks me selleaastase heateo tegemiseks ootama harrast jõulumeeleolu ja heategusid
eeldava aastalõpu lähenemist. Lisage näiteks täna
õhtul poes käies toidukorvi ka üks suitsuandur ja
kinkige see lähinaabrusest perekonnale, kes seda
vajada võib. Nii mõnegi pere ja seal elavate laste
elu saab sedasi turvalisemale alusele ja punane
kukk jääb vaid kõnekujundiks või koolitunnis paberile maalitud hoiatavaks sümboliks.
Turvalisi ja kauakestvaid seinu soovides

Päästeamet

tulesid ka liiga vara maha võtta, sest siis jääb
kahe auto vahele tükk tühja pimedat maad.
Tuleb arvestada ka seda, et kaugtuledelt
lähituledele üle minnes peaks kohe vähendama
sõidukiirust, sest nähtavus ju väheneb. Ühtlasi
tuleb jälgida, et kaugtuledega ei pimestataks
ees sõitvat autot.
Kui peateel sõitja märkab, et kõrvalteel ootab
auto peateele pööramise võimalust, peaks ta
kaugtuled maha võtma, sest need pimestavad
teist juhti.
Kui tee ääres seisab ohutuledega auto, peaks
kaugtuled kindlasti peale jätma: nii märgatakse
ohte paremini. Osa juhte arvab, et kui maanteel
tuleb vastu jalakäija, on viisakas kaugtuled
maha võtta. Seda ei peeta õigeks, sest kunagi
ei tea, kuidas jalakäija reageerib. Kaugtuled
annavad parema nähtavuse ja võimaldavad
ohule adekvaatsemalt reageerida.
Neljarealisel eraldusribaga teel ei ole välimisel
rajal sõites põhjust kaugtulesid maha võtta,
kui ka vastutulija on välimisel rajal, sest nende
tuled ei lõiku. Keskmisel rajal sõitja võiks
vastutulija korral siiski lähituledele üle minna.
Tulede korrektne kasutamine näitab, et me
hoolime kaasliiklejatest ja samas suurendab ka
meie endi ohutust.
Ain Aasa
mine ebaõnnestub, saad nõuda ostuhinna alandamist või kogu ostusumma tagastamist.
Kaupleja peab kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul.
Kui vastust ei tule, pood keeldub kaebust lahendamist või lahendus ei vasta sinu ootustele, võid pöörduda tarbijakaitseametisse.
Näpunäited, kuidas esitada kaebust, leiab tarbijakaitseameti veebilehelt www.tarbijakaitseamet.
ee või tarbijakaitseameti videokanalist Youtube`is
www.youtube.com/tarbijakaitseamet.
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330 või 6
201 707, e-post info@tarbijakaitseamet.ee, aadress
Rahukohtu 2, Tallinn 10130.
NB! Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu peab
tasuma müüja.
Autor:
Hanna Turetski
Tarbijakaitseamet

TAMSALU AJALEHT

Kuidas omale uut
arvutit osta?
Viimasel ajal on inimesed minu poole pöördunud küsimusega, et kus kohast või kuidas
oleks kõige parem omale näiteks järgmine arvuti osta. Ise jagaksin võimalused laias laastus
kaheks. Kõigepealt klassikaline „mine poodi ja
osta“ variant ja siis interneti vahendusel mõnest kodu- või välismaisest netipoest. Mõlemal
variandil on plusse ja miinuseid. Et seda valikut targalt teha, tuleks omale eesmärk õigesti
püstitada. Kas ostetav asi on ostjal juba kindlaks määratud või alles väljaselgitamisel? Kas
selle asja juures on määravaks hind või mingi
muu kriteerium?
Eeldusel, et kaup on poeletil olemas, on sealt
ostmise eelis see, et saate asja reaalselt näha,
katsuda, vajadusel mõõta. Küsida kaupmehelt
selle toote kohta täpsustavaid küsimusi või lasta tal selle toote kohta lihtsalt rääkida. Vahest
saab just nii midagi sellist teada, mille peale
ise ei olekski tulnud. Ühesõnaga veenduda, et
kaup vastab 100% teie soovidele/vajadustele.
Tavaliselt raskendab sellist meetodit asjaolu, et
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kaupade valik ei ole just igas poes kõige parem.
Mida aeg edasi, seda vähemaks selliseid poode
jääb, kus oleks näiteks korralik sülearvutite
valik nii, et tuled ja valid näiteks kahekümne
läpaka vahel, sealjuures viielt erinevalt tootjalt.
Suurem osa tänaseid kaupmehi ei taha oma
raha sellisel kombel kinni hoida, pidades veel
silmas, et sülearvutid kaotavad letil seistes oma
reaalset hinda. Käisin Tallinnas asuvas Max
Digimarketis, kus oli tõesti suur valik kõikvõimalikku arvutinänni. Pakun, et eesti suurim
sülearvutivalik reaalselt letil katsuda, aga paraku teeb see pood täna tühjendusmüüki, kuna
selline äri ei tasu ennast ilmselgelt ära. Ma ei
tea eriti antud loo telgitagustest, aga ma arvan,
et inimesed käisid seal poes kaupa vaatamas ja
soetasid valitud asja natuke odavamalt hoopis
kuskilt internetipoest. On ju selge, et suure ja
avara salongi ja muljetavaldava personaliarvu
ülevalpidamine ei ole odav lõbu ja seega kajastub see müüdava kauba hindades. Aga kas see
hind on siis tõesti niiiiiiii palju kallim? Saad
ju poest asjatundlikku nõu ja kui müügimees
oskab teid paremini õige toote juurde juhatada (näiteks tulite poodi ideega osta toode x
aga tänu müügimehele selgus,et teile on parem
toode y), siis on ta tegelikult teie raha ja närve
juba säästnud. Te ei pea pärast kodus avastama,

Takistused interneti
levikul:
hirmud või tehnoloogia?
Sageli arvatakse, et koduinterneti levikut piirab eeskätt selle
tehniline kättesaadavus. Tamsalu inimestelt saadud tagasiside näitab aga, et pigem on takistuseks hirmud ja eelarvamused.
Mobiilsideoperaatorite mõne aasta tagune tegevus rohkete mahupiirangutega andmesidepakettide loomisel tekitas nii mõnelegi kliendile oodatust palju kordi suurema kuuarve. Kuigi mobiilinterneti paketid on muutunud lihtsamaks, kehtivad mahupiirangud nii mõnegi teenusepakkuja võrgus, olgu nende nimeks
siis mõistliku kasutuse põhimõte või midagi muud. Kui mitte
lisaarve, siis internetikiiruse oluline langetamine on mahu ületamisel kindel.
Mis on mis?
Koduse netiühenduse loomiseks on kaks võimalust – püsiühendus kaabli kaudu ja mobiilne internetiühendus, mis on mõlemad väga head lahendused. Püsiühendus põhineb töökindlal ja
kvaliteetsel baasvõrgul, mis jookseb Teie kodusse ning lõppeb
pistikuga, kuhu on sõltuvalt operaatorist ühendatud modem,
ruuter või üksikutel juhtudel ka arvuti. Mobiilne internet tähendab internetiühendust läbi netipulga, mida pakuvad kõik meie
mobiilsideoperaatorid.
Mobiilinternet on tekitanud lisaarve hirmu
Tamsalu inimesed on meie tehnikutele kurtnud, et sageli pole
just mobiilinterneti piirangutest tingitud kopsaka lisaarve hirmu pärast seni koju internetiühendust võetud. Lükkan siinkohal
sellised eksiarvamused ümber: kaabli kaudu toimiv internet on
rahakotile täiesti ohutu. Ühegi juhtiva teenusepakkuja fiksinterneti paketis pole mingeid mahu- või kasutuspiiranguid. Kaabli
kaudu toimivad internetiühendused ongi seetõttu just kodudele
sobilikud, et sõltumata internetikasutuse aktiivsusest mingit lisatasu ei ole: maksta tuleb igakuiselt üht ja sama summat. Seda
siis olenemata kodus netiühendust kasutavate arvutite ja muude
seadmete hulgast ning internetis veedetud ajast.
Lisaks piirangute puudumisele on kaabli kaudu toimival koduinternetil veel mitu eelist. Esiteks on fiksvõrgus kiirused oluliselt suuremad. Kui kaabli kaudu saab pakkuda koduinternetti
kiirusega kuni 150 megabitti sekundis, siis mobiilivõrgus pole
isegi 4G puhul suudetud selliseid kiiruseid reaalsuses saavutada.
Teiseks on kaabli kaudu toimiv koduinternet töökindlam. Netipulgaga tarbitava mobiilinterneti kiirust mõjutavad ilm, signaalitugevus konkreetses asukohas ning metsad, künkad ja muud
füüsilised takistused nagu raadiolainete puhul ikka. Kaabelühendused põhinevad tänapäeval valguskaablivõrgul, mis tagab
stabiilse ühenduskiiruse ning pakub piisavalt varu juhuks, kui
isegi kõik internetikliendid üheaegselt netti soovivad minna.
Valige netikiirus olenevalt kodu vajadustest
Sobiva kiirusega koduinterneti valikul tuleks esmalt selgeks
teha, kas kodus on mitmeid arvutikasutajaid ja internetti ühendatud seadmeid või kasutab netti ainult üks inimene ühes arvutis. Järgmisena tuleb läbi mõelda, milleks ja kui sageli kodus
internetti kasutatakse.
Neis kodudes, kus laetakse palju alla videoid ja pilte ning soovitakse, et samal ajal ei langeks oluliselt ka veebilehtede avamise
kiirus, on ainuõige valik võimalikult kiire interneti püsiühendus. Praegu on kõige kiirem koduinternet 150 megabitti sekundis ning Starman on sellega maailmas kolme kõige nobedama
allalaadimiskiiruse pakkuja seas.
Kiirused vahemikus 20-40 megabitti sekundis on mõeldud nö
keskmiste vajadustega peredele, kellele on oluline stabiilne ja
nobe internetiühendus. Kui head kodust netiühendust vajavad
nii vanemad kui ka mitu last üheaegselt, siis kipub aeglasem

et „Ai kurat, see ei sobi mitte!“ ja siis tagasi
kaupmehe juurde kolistama. Aga võib-olla on
see ainult minu peas nii.
Internetipood sobib minu meelest sellistele
ostjatele, kes teavad täpselt, mida tahavad või
mille vahel valivad. Nagu öeldud, on sellise tegevuse eeliseks hind ja ka mugavus ja oluliselt
suurem sortiment. Valid välja, maksad ära ja
ootad kullerit või antakse aadress, kuhu näiteks
kahe päeva pärast järgi minna. Kõlab nagu magus muinasjutt, eks ole? Reaalsus on aga tihtipeale selline, et pärast ostu sooritamist ei ole
enam, kuhu tagasi pöörduda või kellelt reaalselt nööbist kinni võtta. Ma toon ühe näite, kus
inimene tellis sülearvuti näiteks 439 EURi eest.
Toodet kasutama hakates avastas, et ekraanil
üks piksel (ehk siis rahvakeeli täpp) ei töötanud. Ta hakkab silma ainult siis, kui taustal on
tume pilt ja eristub siis sellest heledana. Muidu
silma ei riiva aga üksi mõte sellest, et just ostsin uue kalli asja ja kohe katkine, häirib. Inimene siis võtab loomulikult müüjaga ühendust ja
müüja ütleb selle peale, et jah... Midagi ei ole
teha, tootjad lubavadki ekraanile teatud arvu
mittetöötavaid piksleid ja kogu lugu. Nüüd,
mis seis jääb? Kõigil osapooltel on õigus. Ei
ole ka see internetipood süüdi, kuna täna saadetakse kaup maaletooja laost otse kliendile,

internetipakett vajadustele alla jääma.
Kodudes, kus internetiühenduse kiirus pole väga oluline, sobib
ka aeglasem pakett. Internetikiirus vahemikus 2-5 megabitti sekundis võimaldab kenasti asjad korda ajada alates e-posti lugemisest kuni YouTubest videote vaatamiseni.
Kui aga internetti kasutab peres ainult üks inimene ning netti
vajatakse vaid aeg-ajalt e-pangas käimiseks, e-posti lugemiseks-saatmiseks ning MSNi ja Skype’i teel suhtlemiseks, pole
kiirusega mõtet priisata. Sellistesse kodudesse piisab kenasti
internetikiirusest kuni 1 megabitt sekundis. Kui teil varem pole
kodus netiühendust olnud ning te ei kujuta täpselt ette, milleks
te seda vajate, soovitangi alustada aeglasemast netiühendusest.
Kui sellest vajaka jääb, saab alati koduinterneti kiirust suurendada: enamasti pole selleks vaja isegi tehnikut koju oodata.
Hanno Liiva
Starmani tehnikadirektor

Internetipakettide kiiruse- ja hinnavõrdlus
Pakett

Allalaadimiskiirus

Hind

Starman Start XL 150 Mbit/s
27,99 €
Starman Start L
40 Mbit/s 21,99€
EMT Internet XL 3,5G
Kuni 21,6 Mbit/s
Tele2 Extra Large
Kuni 21,6 Mbit/s
Elisa Extra Strong Kuni 21,6 Mbit/s 22,31 €
Elisa Strong
7 Mbit/s
EMT Internet L 3,5G
6 Mbit/s
Tele2 Large
6 Mbit/s
Starman Start M
5 Mbit/s
EMT Internet M 3,5G
4 Mbit/s
Elisa Medium
3,5 Mbit/s
Tele2 Medium
3 Mbit/s
Tele2 Small
2 Mbit/s
Elisa Light
2 Mbit/s
EMT Internet S 3,5G
1,5 Mbit/s
Starman Start S
1 Mbit/s

24,95 €
21,95 €
12,72 €
14,94 €
11,95 €
16,99€
10,94 €
9,52 €
8,95 €
5,93 €
5,93 €
5,99 €
10,99 €

ilma et müüja seda näekski ja ei ole ka ostja
milleski süüdi. Aga seda kõike oleks saanud
vältida, minnes poodi, kuhu kaup kas eelnevalt
tellida või leti pealt osta ja kohapeal oma käega
kõik üle kontrollida ja katsuda. Võib olla oleks
seesama toode letil maksnud 449 EUR`i aga
selle ekstra 10EUR`i eest saadki selle kindluse,
et kõik „täpid“ töötavad ja on, kelle poole tagasi pöörduda. Minu meelest on see isegi rohkem
kui 10 EUR´i väärt.
Minu soovitus teile, kes te lähete oma järgmist
arvutit ostma: kui teete seda internetipoest, siis
lugege tootekirjeldused korralikult läbi. Siis
ei ole sellist jama, et saate eestikeelse asemel
inglisekeelse klaviatuuri, kuna sooritasite ostu
liiga rutakalt või ei mõistnud tootekirjeldust
kus oli sõna klaviatuur ja lühend ENG või US.
Need inimesed, kes tahavad kindlad olla, et
soetatav toode on just neile sobiv, siis minge
poodi. Laske müügimehel rääkida ja küsige
julgesti juurdegi! Ja kindlasti ärge leppige ainult kohapeal olemasoleva sortimendiga! Tihti
tuleb seesama just teile sobiv toode tellida ja
selle jaoks need müügimehed olemas ongi!

Kaarel Adler

e-PRIAs avanesid uued e-teenused
PRIA arendab Euroopa Liidu struktuurifondide toetuse abil jätkuvalt
elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenuseid eesmärgiga pakkuda
klientidele võimalust suhelda PRIAga paberivabalt ja teenindusbüroosse tulemata. Taas on avanenud kaks uut teenust investeeringutoetuste valdkonnast - LEADER projektitoetuse ja nõuandetoetuse
taotlejatele.
LEADER-projektitoetused e-PRIAsse!
Möödunud aasta lõpu avanes e-PRIA uus teenus, mis võimaldab LEADER projektitoetuste taotlejail PRIAga seotud asjad korda ajada
e-PRIA kaudu. Pärast kohaliku tegevusgrupi käest enda taotlusele
heakskiidu saamist võib projektitoetuse taotleja nüüd esitada enda
taotlused PRIAle elektrooniliselt.
e-PRIA LEADER-projektitoetuse teenus on üles ehitatud selliselt,
et projektitoetuse taotleja täidab e-PRIAs avalduse ning lisab juurde
kõik nõutavad dokumendid. Kui ta on taotluse digitaalselt allkirjastanud, jõuab see e-PRIA kaudu automaatselt LEADERi kohalikule
tegevusgrupile kinnitamiseks. Kohalik tegevusgrupp kontrollib, kas
taotlus on nende poolt heaks kiidetud ja annab selle kohta kinnituse.
Kui kohalik tegevusgrupp on taotluse e-PRIAs heaks kiitnud, jõuab
see automaatselt PRIAsse.
Klientidele e-PRIA teenuse tutvustamiseks ja kasutamise lihtsustamiseks on PRIA alustanud videojuhendite valmistamist. Esimesena on
valminud juhend just LEADERi e-teenuse kohta.
Videojuhend näitab lihtsalt ja selgelt ette, kuidas e-PRIA teenus üles
leida ja kuidas seda kasutada. Nii kirjalikul kujul juhendi kui ka „häälega“ videojuhendid e-PRIA LEADER toetuse teenuse kasutamiseks
leiate PRIA kodulehelt aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.
Alates 1. veebruarist on e-PRIAs kasutatav ka nõuandetoetuse teenus. See on mõeldud kõigile PRIA kaudu nõuandetoetust taotletavatele klientidele.
Kuna nõuandetoetuse taotlusi esitavad klientide eest tihti konsulendid,
siis juhime tähelepanu, et e-PRIA kaudu teenuse kasutamiseks peavad
nii klient ise ka kui konsulent olema e-PRIA kasutajad. Selleks, et
konsulent saaks kliendi eest taotluse esitada, on taotlejal vaja selleks
konsulendile volitused anda. Ka seda saab teha e-PRIA vahendusel.
Nii eelnevalt mainitud kui kõigi ülejäänud Maaelu Arengukava
(MAK) kui Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetuste kuludokumente
on võimalik e-PRIA vahendusel elektrooniliselt esitada juba möödunud septembrist alates. Ükskõik, kas olete taotluse esitanud e-PRIA
kaudu või mõnel muul kujul –kuludokumente on võimalik esitada
kõigi määratud toetuste osas, mis on veel menetluses.
NB! Määratud toetused on teenuses toodud viitenumbritena - seega
peate soovitava toetuse leidmiseks teadma endale määratud toetuse
viitenumbrit!
Kuna meetmeti on vormikohane kuludeklaratsioon ja sinna juurde
nõutavad dokumendid erinevad, soovitame eelnevalt infot otsida
PRIA kodulehelt www.pria.ee vastava meetme alt.
Kuludokumentide esitamise teenuse kohta on koostatud ka kasutusjuhend, kus on ekraanivaadete kaupa teenuses orienteerumine lahti kirjutatud. Ka selle leiab PRIA kodulehelt e-PRIA juhendite leheküljelt.
Kuidas tulla?
e-PRIAsse sisenege PRIA kodulehelt www.pria.ee. Klõpsake esilehe
paremal ülaservas e-PRIA logole. e-PRIA kasutamiseks peab klient
esmalt sõlmima e-PRIA kasutamise lepingu, mida saab teha esmakordsel e-PRIAsse sisselogimisel.
Kui klient on e-PRIAsse sisenenud, tuleb valida peamenüüst alajaotus
Teenused.
Nii LEADERi, nõuandetoetuse kui kuludokumentide e-teenused asuvad
avanevas nimekirjas alalõigus MAK ja EKF investeeringutoetused. Teenuse valimiseks tuleb klõpsata meetme nimele ja teid suunatakse taotluse
täitmise vormile. Täitke kindlasti kõik vajalikud ja nõutud andmed. Kohustuslikud väljad on kõikjal tähistatud punase tärnikesega.
Täpsemat infot e-PRIA teenuste kasutamiseks lepingu sõlmimise ning üldiste teenuste kohta saab dokumendist „e-PRIA kasutusjuhend“, mille leiate portaali esilehel vasakul paiknevast kollaselt abiinfo paneelilt.
PRIA
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Kirgliste Vene – ja
mustlasromansside õhtu
Tamsalus
Romanss on lüüriline instrumentaalsaatega
soololaul..
10. märtsil kohtuvad Tamsalu inimesed üle hulga aja romanssidega. Neid tulevad esitama Ülle
Lichtfeldt, Teater Tuuleveski koosseisus Ljubov Bogdanova ja Valentina Fursova(vokaal),
Boris Vatin ja Valeri Sõrtšenko (vokaal, kitarr)
ning Rahvusooperist Henno Soode (viiul) ja
Mati Leibak(tšello).
Rakvere Teatri näitlejat Ülle Lichtfeldti meie
rahvale tutvustada pole vaja. Kes vähegi tahtnud, on teda teatris näinud, ta on tuntust kogunud ka Are rolliga ETV sarjas “Õnne 13”
ning valitud ajakirja “Kroonika” küsitlusel
Eesti seksikaimaks naiseks 2003. Aastal 2010
sai Ülle Eesti Teatriliidult parima naisnäitleja
preemia.
Mina mäletan Üllet mustlasromansse laulmas
kunagise TERKO juubelipidustustel kuskil
kümmekond aastat tagasi.
Ülle oli nõus Tamsalu Ajalehele rääkima oma
projektist, millega meile tullakse. Kohtusime
teatri kohvikus. Kohvi rüübates rääkis Ülle,
et vene kultuuriga tegi teda sõbraks kunagine
klassijuhataja ja vene keele õpetaja, ta käis
vene keele eriklassis. Laulmine on talle väiksest peale meeldinud ja see on osake ka näitleja igapäevasest tööst. Romansid on emotsionaalsed lüürilised laulud, mida sobib esitada
väiksemas ruumis ja vabamas õhkkonnas, need
tulid tema ellu kuidagi iseenesest ja esinenud
oli ta nendega palju aastaid. Mõned aastad
tagasi tehti romanssidest terve kava, Ülle oli
seal peaesineja ja kontserte anti palju. Projekti

Kui tüdrukud
tantsisid...
See oli ilus aeg, kui Assamalla tüdrukud
korraldasid tantsuetendusi. Tantsutraditsioonile
panid aluse õed Karpovad kümme aastat tagasi.
On imetlusväärne, kuidas teismelised tüdrukud
täiesti omal algatusel kutsusid küla lapsed
kokku, muretsesid muusika ja hakkasid ilusatel
suveõhtutel huvilistele tantsusamme õpetama.
See oli aeg, kus mõned teismelised keerasid küla
pahupidi tigedust külvates. Mõistlikud tüdrukud
leidsid, et oma energiat ja teotahet saab rakendada
ka teisiti.
Tantsimisest sai meeldiv ajaviide, mis küla noori
kaasa haaras ja võimaldas ka etendusi korraldama
hakata.
Tantsutraditsioon jäi püsima. Algatajad lõpetasid
koolid ja lahkusid Assamallast. Teatepulga võtsid
üle nooremad. Igal suvel harjutati hoolega,
esinemisvõimlusi pakkusid raamatukogu poolt
korraldatud kirjandusõhtud, mis aastate eest
toimusid päris sageli. Ilusatel õhtutel mängiv
muusika ja tantsivad tüdrukud muutusid küla
lahutamatuteks osadeks.

TAMSALU AJALEHT
korraldajate arvates on näitlejad romanssides
kuidagi elavamad ja oskavad vaatajaga parema kontakti saada. Neli aastat tagasi sai alguse
koostöö Jõhvi vene teatriga Tuuleveskid. Ülle
nägu läks sellest teatrist rääkides särama. „ Nad
on nii soojad, mõnusad, nendega tunnen ennast
kindlalt“ – ei väsinud ta kiitmast. Selle aasta
algul esitas ta koos teatriga Tuuleveskid muusikat vene filmidest. Kontserdid läksid edukalt
ja Ülle imestuseks oli just eesti inimeste huvi
nende vastu suur.

Tamsalus on tegu natuke erilaadse projektiga,
esitatakse vene – ja mustlasromansse. Miks
Tamsalu, küsisin. „Väga lihtne – tehti pakkumine. Kuna mul tööst puudus ei ole (teadaolevalt koormuselt teine näitleja vabariigis), siis
omal mul aega projekte välja mõelda pole.
Kui asi meeldib ja on hingelähedane, annan
nõusoleku osaleda. Nii ka Tamsalu projektiga.
Näitlejana on mul tavaliselt suuremates linnades parem esineda, kontakt vaatajaga on seal
parem. Väiksemates kohtades ei saa inimesed

ennast nö „käima“. Kardetakse emotsioone
näidata ja ennast vabalt tunda. Aga Tamsalu ja
Porkuni on fantastilised kohad, sinna tulen alati
hea meelega“. Küsisin veel, et kas pidevalt nö
„ratastel elamine“ ära pole tüüdanud?(Rakvere
Teater annab palju külalisetendusi). Ülle oli
siinkohal konkreetne: „ Mina kannatan ära ja
kui ei sobi, on ju kõigil võimalus minna sinna,
kus meeldib“. Läksime lahku, Ülle veidi murelik olemine kohtumisel oli tingitud seljahädast, mille leevendamiseks ta läks tohtrilt süsti
saama, et kannataks õhtul Mustveesse etendust
andma minna.
Tamsalu kontserdi üks organiseerijatest, Heiki
Kübar rääkis, et see projekt on järjeks eelmisel suvel tehtud üritustele. Korraldajad tahavad
põhitähelepanu ka sellel suvel Porkunile koondada, aga kuna Ülle Lichtfeldt teise projekti
raames nagunii romanssidega üles astus, oli
lihtsam ka teda nõusse saada ja praegusel aastaajal on Tamsalu parim valik. Mõttes mõlgub
neil kohaliku teatriga ka midagi püsivamat organiseeida, aga sellest on ehk veel vara rääkida. Kõige tähtsam asja juures on see, et Heikil
ja Romeo Savinskil on tahtmist kohalikule rahvale kogu aeg ka vabariigi tipptasemel artiste
välja pakkuda. Jätkuks ainult huvilisi – seepärast katsetataksegi ka erinevaid stiile ja esinejaid, et veidi vaatajate eelistusi testida. Romansid peaksid meeldima kõigile, kes romantikat
naudivad. Tippartistide esituses on kindlasti
võimalik saada elamus erilaadsest muusikast
mida meie lavadel just iga päev ei kohta, seda
enam et see koju kätte tuleb.
Kohtumiseni kultuurimajas!
Ain Aasa

Praeguse tantsurühma liikmed hakkasid viis
aastat tagasi õppima Rakvere Esteetika – ja
tantsukoolis. Kodukülas võtsid nad ette nooremate
õpetamise. Tantsurühmade humoorikad etteasted
on alati olnud kirjandusõhtute „naelteks“. Ühel
sügisel saadi hakkama isegi koomilise näidendi
esitamisega.
Eks ole ka iga tants omaette näidend, millega
edastatakse sõnumeid. Mõni tants on eriti efektne
ja jääb kauaks meelde – neid tahaks vaadata ikka
ja jälle.
Viimased tantsuetendused toimusid möödunud
sügisel sotsiaalkorteris korraldatud kahel
kirjandusõhtul. Oli lootus teha veel kolmaski õhtu
naistepäeva tähistamiseks aga kahjuks sulges vald
sotsiaalkorteri ja lootusel polnud määratud täituda.
Et traditsioon jääks kestma, peaks leiduma
sädeinimesi nii laste kui täiskasvanute hulgas.
Tantsuetenduste korraldamine on mitu korda
väliste asjaolude tõttu ohtu sattunud aga
entusiastide visadus on alati peale jäänud.
Tantsutüdrukute esinemised on kümme aastat
olnud Assamalla külaelu kõige meeliülendavamad
sündmused. Kohalikud inimesed saavad neid oma
mälestusraamatutes heldimusega meenutada.
Eevi Geidik

Reportaaž suurelt
turismilaadalt
Tallinnasse Maarjamäele Põhja-Eesti paekaldale seadis kolme messipäeva jooksul oma
sammud rohkem kui 26 000 külastaja jalapaari.
Suur turismilaat, rahvusvaheline turismimess
Tourest tõi 17.-19. veebruariks kokku pakkujad ja tarbijad. Lääne-Virumaa ehedate, mahedate ja lahedate tegijate seas pakkus tarbijatele
(siiakanti oodatud külalistele) piirkonna turismiväärtusi ka Pandivere Paetee sellele jäävate
loodus-, kultuuri- ja ajalooväärtuste ning spordi- ja puhkevõimalustega. Värskelt valminud
Pandivere jalgrattaradade kaardid Tamsalu,
Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke valdade kohta annavad sõitjale võimaluse valida sobivama
pikkusega ja enda huvist lähtuva marsruudiga

rajad. Rajad koostas Liina Niinemägi, kaardid
andis välja MTÜ PAIK. Aprillikuust hakkavad
klikitavad kaardid olema kättesaadavad pandivere.eu lehel. Pandivere jalgrattaradade kohta
saab infot ka Väike-Maarja turismiinfopunktist
ja Porkuni Paemuuseumist.
Lääne-Virumaa lavakavas said külastajad osa
Viru Folgi muusikaprogrammist, Rakvere
Teatri intervjuust, Rakvere metsapealinna jalgpallimängust, Avinurme Puiduaida mängudest
ja meisterdamisest, Kunda meremeestejoogi ja
soolasilguleibade maitsmisest, Porkuni
Paemuuseumi „Kae kivi“ mängust.
Triin Sameli Paemuuseumist
Piltidel all vasakul Tamsalu tantsutüdrukute
esinemine Porkuni koolis (Ain Aasa), all Lääne - Virumaa embleem tänavusel turismimessil (Messi koduleht)

TAMSALU AJALEHT

Sündis Tamsalu rekord
suusalennus
Kaarel Nurmsalu (ja ühtlasi Tamsalu) rekord suusahüppe
pikkuses oli enne seda kuud 160 m. Oberstdorfis õnnestus Kaarelil seda pikendada 178 m -ni Suusalennu MM
võistlustel Vikersundis Norras sündis aga uus suurepärane
Tamsalu rekord suusalennus - 204 m. Loomulikult on see
ka uus Eesti rekord. Eelmine kuulus samuti kahevõistlusest
suusahüpetesse läinud Jens Salumäele 196 m - ga. Seega
on Kaarelil täitunud vähemalt üks hooaja eesmärkidest.
Tingimused hüppamiseks olid soodsad, samas hüppevoorus
püstitati veel Venemaa ja Prantsusmaa rekordid. Tugevneva
tuule tõttu võistlus aga katkestati ja tulemused tühistati.
Järgmisel päeval Kaareli hüpe enam nii hästi ei õnnestunud
ja tuli rahulduda kokkuvõttes 37. kohaga.
Ain Aasa
Foto(internet) - umbes niisugune pilt avaneb suusahüppajale äratõukel.

Korvpall
Vabariigi esiliiga MV võõrustas Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivax meeskond kodus BC Kalev duubelmeeskonda. 12 mehega kohale jõudnud külalised
jätsid soojendusel nooruse ja pikkusega hea mulje.
Võõrustajad pidid läbi ajama nelja põhimängijata.
Kaheksa mehega mängides oli oluline, et rivis oli
vigastusest taastunud Raido Villers. Kuna vastastel
oli enne mängu kirjas 5 võitu meie 4 vastu võis eeldada tasavägist mängu. Tegelikult aga näitasid meie
mehed järjekordselt, et kõik meeskonna mängijad
suudavad hästi oma kohad välja mängida. Avavilest
peale näidati agressiivset kaitset ja kiiret mängu, millele vastased ei suutnud vasturohtu leida, asuti kohe
juhtima ja eduseis oli vahepeal juba 20 punktiline.
Mängu jälginud kogenud spordiveteranid Alo Relli

Suusatamine
Poolas toimnunud MK etapil tuli Timo Simonlatseril
sprindis leppida 47. kohaga, Anti Saarepuu oli 64.

Suusamaratonid.

Tänaste ja endiste Tamsalu valla sportlaste kohad
suusamaratonidel
Viru(765), 42 km: 1. Toomas Even Põlva 1:50.06,8, 6.
Risto Roonet, 9. Meelis Rebane, 16. Ulvar Pavlov, 18.
Andrus Kasekamp, 33. Ago Veilberg, 46. Meelis Veilberg,
65. Ilmar Udam, 79. Assar Tops, 92. Rainer Tops, 508.
Kalle Lett, 512. Ando Veebel, 543. Raul Murro.599
lõpetajat.
25 km: 71. Mehis Rebane, 79. Teet Suur, 166 lõpetajat.
Alutaguse maraton (926) 40 km: 1. Madis Vaikmaa Harju

Lumeragbi Uudekülas
11.02 2012 toimus Uudekülas 6. korda Eestis
ainulaadne võistlus nimega Lumeragbi turniir,
kuhu tulid kokku kümme Eesti ja Läti meeskonda. Lumeragbi võistluse korraldamisega antakse Eesti ragbi hooajale stardipauk.
Korraldaja MTÜ Uudeküla RFC klubi Uudeküla
Bulldogs, oli võõrustajana kohane ja andis tagasihoidlikke lahinguid vastastele.
Üritust toetas Tamsalu vald, Pubi ,,Vatsu juures``, AS Hallik, AS Tiigi Keskus, OÜ P.Õ.M.M. ,
OÜ Mertigrupp, OÜ Telavero.
Erilise tänu sooviks edastada järgmistele abikäe andnud isikutele: Andrus Tiitsmaa, Dmitri
Okatov, Holden Sepp ja Tõnis Saart.
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Suusahüppamisest
Usun, et suusahüpete vaatamine on nii mõnelgi tekitanud küsimuse,
kuidas need punktid, mille alusel paremusjärjestust arvestatakse,
tekivad. Paljud tavainimesed ei tea nüansse, seepärast selgitan natuke
selle keerulise ala tagamaid. Suusahüppemäed projekteeritakse
üldiselt kahe hüppepikkuse - 95 ja 125 meetri mägedeks . Eraldi on
veel lennumäed, kus saab teha eriti pikki hüppeid ja väiksemad mäed.
Kuna lume libisemisomadused on varieeruvad, on hüppepaigas eri
kõrgustel olevad platvormid, kust hoovõttu alustatakse. Kui libisemine
on halvem, pikendatakse hoovõttu, kui parem, lühendatakse. Üheks
oluliseks näitajaks on äratõukekohal mõõdetav kiirus. See jääb umbes
90 km/h kanti. Kiirus oleneb suuskade libisemisomadustest, hüppaja
asendist ja veel muudest asjaoludest. Mida suurem äratõukekiirus, seda
pikema hüppe saab teha. Hiljuti toimunud lennumäel Oberstdorfis olid
aga äratõukekiirused ligi 100 km/h. Varem tuli iga kord, kui tingimuse
muutumise tõttu platvormi kõrgust muudeti (seda tuli teha nii liiga
pikkade hüpete – ohtlikud kuna maandumiine läheb nõlvalt välja ja
lühikeste – äratõukekiirus ei võimaldanud piisavalt pikka hüpet).
Nüüd antakse hüppeplatvormi kõrguse muutmise korral hüppajale kas
lisapunkte eelnevate hüppajatega võrreldes, kui platvormi allapoole
toodi või vastupidi, kui seda üles tõsteti.
Aga hüppepikkus oleneb ka äratõuke tugevusest ning ajastatusest. Ka
pisike möödapanek mõjutab koheselt tulemust.
Kahevõistlejatel on äratõukekiirused üldjuhul suuremad, pärishüppajatel
ja Ahto Annus ning allakirjutanu ei suutnud kuidagi
väiksemad.
mõista, miks nimekate vastaste meeskonnamäng niiHüppe pikkust mõjutavad paljud varustuse nüansid – suusad (näiteks
moodi logiseb. Lõpunumbriteks jäid 94:86. Sinisalult
on suuskade pikkus seotud kehakaaluga – kui see on alla teatud näitajat,
25 p, 5lp, Kivimäelt 19p, 7 lp, Villersilt 12 p. Visketabavus oli väga korralik, 2 p 45/24, 53%, 3p 12/7 -58% !. tohib hüppaja kasutada lühemaid suuski), kombinesoonist (kombinesoon
ei lase õhku läbi ja toimib hüppel langevarjuna, seetõttu on väga rangelt
määratud selle mõõdud ja omadused, suurem kombinesoon annab hüppe
24.02 tuli Räpinas vastu võtta valus 69:71 kaotus kopikkusele meetreid juurde) ja veel tuhandest pisiasjast.
halikult meeskonnalt. Villersilt 16p, Pugonenilt 15,
Hüppe pikkus oleneb väga palju tehnikast – hüppeasendist ja muudest
Mardolt 14. Alt vedasid 3 p visked - 21/6.
udupeentest nüanssidest, mis ainult maksimaalse õnnestumise korral
muudavad hüppe väga pikaks. Suusahüpe on mõnes mõttes iga kord
Tabeliseis praegu (võidud/kaotused):
1. KK Hito 11/1, 2. Balteco 10/2, 3. Kohila Spordiklubi unikaalne, parandada tehtud apse enam ei saa ja sellest tuleneb ka
7/4, 4. Rapla KK 6/6, 5. BC Kalev II 6/7, 6. Tamsalu 5/7, suur hüppepikkuste kõikumine. Ka Kaareli esinemistest oleme näinud,
7. KK Räpina Kotkad 5/7, 8. SK Marcus 3/9, 9. Tartu Ü kuidas ta omale kiivrile koputab, saades aru, kus tuli viga. Nagu aga
treener on selgitanud, ei ole tehnika parandamine kerge, kuna tegu on
II 1/11.
peensusteni lihvitud väga lühikese aja jooksul toimuvate liigutuste
koordineeritusega.
Rein Tops
Suusahüppajad reastatakse paremusjärjestusse hüppel saadud punktide
alusel.
1:40.47, 13.(3) Ago Veilberg, 14. (1) Kauri Piiskoppel, 40. Suusahüppe punktisumma saadakse kui liidetakse stiili ja hüppe pikkuse
eest antud punktid.
Erko Jullinen, 41.(2) Meelis Veilberg, 67. Ulvar Pavlov,
Hüppepikkuse punktid. Igal mäel on oma kriitiline punkt (K-punkt),
123. Assar Tops, 126.(2) Kaili Sirge, 129.Rainer Tops,
mille määrab mäe suurus. Teiseks on igale mäele K-punkti alusel antud
288. Peeter Kuhi, 387. Tõnu Kuhi, 421. Jaanus Arumägi,
meetri väärtus (meter value). K125 (suur mägi) meetri väärtus on 1,5
718. Raul Murro. 799 lõpertajat. Sulgudes on koht oma
punkti ja K95 mäe (normaalmägi) meetri väärtus on 2,0 punkti. Hüppe
vanusegrupis.
41. Tartu Maraton 63 km. 1. Jörgen Brink Rootsi, 41. Timo eest, mille pikkus kandub mäe kriitlise punktini saab sportlane 60 punkti.
Lühema hüppe eest võetakse punkte maha, pikema eest lisatakse. MahaSimonlatser, 43. Risto Roonet, 61. Meelis Rebane, 79.(3)
või juurdearvatavate punktide hulk saadakse hüppe pikkuse võrdlemisel
Ago Veilberg, 83. Andrus Kasekamp, 87. Risto Rammul,
mäe kriitilise punktiga. Lühema hüppe korral lahutatakse meetri
103. Ulvar Pavlov.
väärtusega korrutatud vahe 60-st, pikkema hüppe korral liidetakse
meetri väärtusega korrutatud vahe 60-le. Lennu pikkust mõõdetakse
poole meetri täpsusega. Aluseks võetakse koht, kuhu hüppaja jalad
maanduvad.
Põlvamaal Kadajas toimunud vabariigi MV sai Tarvo
Stiilipunktid. Kohtunikekogus hindavad hüppeid viis erinevatest
Klaasimäe pronksmedali nii sprindis kui tavarajal.
riikidest pärit kohtunikku, kes annavad hüppe eest stiilipunkte. Need
määrab ametisse peakohtunik. Kõik hindavad hüppeid, teadmata teise
kohtuniku otsust, ning hinded esitatakse korraga. Kõige kõrgem ja kõige
Rein Tops
madalam hinne võetakse maha, ülejäänud kolme kohtuniku hinnete
summa moodustab hüppe stiilihinde.
Iga kohtunik võib anda maksimaalselt 20 punkti, iga eksimuse eest
võetakse punkte vähemaks. Kohtunik alustab hindamist äratõukest,
seejärel hinnatakse lennufaasi ja maandumist. Hüppe iga faasi jaoks on
määratud maksimaalne mahavõetavate punktide arv. Lennufaasi eest
VI Uudeküla Lumeragbi turniiri tulemused
võib maksimaalselt maha võtta 5 punkti. Maandumise ajal kukkumine
1. EŽI
(Läti)
tähendab 20 miinuspunkti, muude eksimuste puhul on karistus kuni
2. Misnieki
   (Läti)
5 punkti. Kui maandumine pole sooritatud Telemargi stiilis, kaotab
3. Vikat 1          (Märjamaa)
hüppaja 2 punkti. Stiili individuaalsus on lubatud juhul, kui muud
4. Valmiera
(Läti)
nõuded on täidetud. Kohtunikud annavad täis- ja poolpunkte.
5. Lelo                (Tartu)
Suusahüppe hindamise näide:
6. Vikat 2
     (Märjamaa)
punktid hüppe pikkuse eest:
7. Sharks            (Tallinn)
130-meetrise hüppe eest K125 mäelt (suur mägi) arvutatakse punkte
8. Liepaja            (Läti)
järgmiselt:
9. Bulldogs
   (Uudeküla)
60,0 + (130–125) x 1,5 = 60 + (5 x 1,5) = 60 + 7,5 = 67,5 punkti
10. Patriots
   (Narva)
stiilipunktid:
5 kohtuniku hinded on 17,0, 18,0, 18,5, 19,0 ja 20,0
suurim (20,0) ja väikseim (17,0) hinne arvatakse välja ja ülejäänud
Alo Leek
punktid liidetakse:
18,0 + 18,5 + 19,0 = 55,5 punkti ja kokku 123 p.
Kuna suusahüppemäed on tavaliselt tuultele avatud ja tuul on oluline
hüppe pikkuse mõjutaja (nii suund kui tugevus) siis on hüppajatele
võrdsemate võimaluste loomiseks kasutusele võetud tuulekoefitsiendid
– saavutatud punktidele kas antakse neid juurde või võetakse vähemaks,
Uudeküla hokiplatsil kestsid 24 - 26. veebruarini
olenevalt tuule suunast ja tugevusest.
tulised hokilahingud. 24. võitis kohalik meeskond Hüppevõistluste korraldajad on alati huvitatud, et selguks tegelik hetke
HK Uudeküla Loodusliku jää liiga kesktsoonis esi- parim sportlane ja võistlus ei muutuks loteriiks. Eriti ilmekaks näiteks,
koha ja kindlustas pääsu finaalturniirile 4 parema
kui keeruline on võistlusi läbi viia, olid lennumäe MM võistlused
hulka.
Vikersundis Norras. Kvalifikatsioonis, kus selgitati 40 paremat, said
25. mängiti külalistega Leedu Rokiškise sõprusainult 5 sportlast üle 200 m hüppe. Järgmise päeva põhivõistluse
linnast. Võitluslikus mängus tuli alla vanduda
esimeses voorus, kus Kaarelil õnnestus 204 m hüpe, oli ta sellega alles
5:10. Pildil vastased mängueelsel tseremoonial.
25, tuuleolud muutusid aga võistlejatele ohtlikuks ja võistlus katkestati
26. võideti Lääne - Virumaa meistrivõistlustel
ning tulemused tühistati. Järgmisel päeval oli züriil pidevalt tegemist
hõbemedal vana rivaali Viru- Nigula järel, kellega hüppeplatvormi kõrguse muutmisega ja tulemused olid väga varieeruvad,
mängiti küll viiki, aga tuli ka veel teine viik ja see ka suurimad staarid põrusid, koduvõistkond jäi võidust ilma.
andis vastastele esikoha.
Selle aasta jääolud pole olnud just kiita ja treenida on saanud vähe, ütles Martin Uudeküll, klubi
Ain Aasa
juhatuse liige.
Pikem lugu hokimeeste tegemistest järgmises
lehes. Ain Aasa

Suusaorienteerumine

Hokilahingud Uudekülas
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Kergejõustik aastal 2011
2011 a maakonna kergejõustikus tekitas vastakaid arvamusi, sest aasta kokkuvõttes vabariigis saavutas maakondlik kergejõustikuklubi
„Vike“ 2. koha Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi järel. Arvesse läksid A ja B vanuseklassi, juunioride, noorsoo ning täiskasvanute
klassis võidetud 102 medalit. Tamsalu sportlastest jõudsid medalitele
Eiko Laine juunioride ja Triin Lait täiskasvanute arvestuses. Samal
ajal näitab maakonna hooaja edetabel olulist tagasiminekut alal tervikuna. Edukad olid ka meie spordikohtunikud, kellest treener Ergo
Kilki tunnistati vabariigi parimaks. Tavapäraselt hästi esinesid meie
veteranid. Porkuni Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Evelyn Himma võitis 5, Sirly Tiik 3 ja vabariigi vanim tegevkergejõustiklane
88 a Arnold Kalvik 2 kulda ja 1 hõbeda. Maakonna 34 – st medalist tõid meie valla sportlased 10. Invasportlaste maailmamängudel
oli tavapäraselt edukas Sirly võites uue maailmarekordiga odaviske, esikoht tuli ka kettaheites. Esmakordselt võistles Tamsalu valla
võistkond Eesti mängudel Rakveres. Peaaegu parimas rivistuses esinenud koondis saavutas Tartu ja Rae valla järel 3. koha. Parimatest
ouudusid ainult Karel Eesmaa ja Vahur Talv. Kõige edukamad olid
sellel võistlusel taas veteranid. Põhjalikud ülevaated on ilmunud TA
veergudel aasta jooksul.
Viimastel aastatel on maakonna edetabelid kokku pannud tuntud maratonijooksja Andrus Lein Vinnist.
Enne hooaja algust tekkinud väike lootus, et kohapeal toimuvatele
mängudele tuleb arvukalt maakonna paremaid, ei täitunud. Täisarvulise võistkonna suutsid välja panna ainult Rakvere linn, Tamsalu ja
Vinni vald. Kokku võistles 54 valda.kellest täiskoosseis (20 üksiktulemust + 2 teatejooksutulemust) oli 17. – l.
Maakonna 20 parema eelmise aasta edetabelis on naistel niipalju tulemusi ette näidata ainult 100m, 200m, 400m , 800 m, 1500m jooksudes, kõrgus – ja kaugushüppes. Naistel on kokku 20 edetabeliala. Meestel on lisaks jooksualadele tulemused olemas kõrgus – ja
kaugushüppes ja heitealadel. Ühtegi tulemust pole 10000 m jooksus.
Tabelis on 25 ala. Käimine on juba aastaid võistluskavadest kadunud.
Meeste edetabelijuhtide tulemused 1500 m ja 5000 m jooksudes ei
mahu isegi maakonna kõigi aegade edetabeli 50 parema sekka. 10
–v tabelis on ainult 10 tulemust, neist 8 on tehtud Tamsalu LOS TOROSE 15. ühepäevavõistlusel Rakveres ja 5 tulemust on sama klubi
sportlastelt. Noorte pikamaajooksjate puudumisel on pikkade distantside edetabelid harrastajate päralt. Maratonijooksus ei mahtunud
kõik isegi tabelisse ära. Ka naistest oli maratoni läbimine eelmisel
aastal jõukohane viiele sportlasele.
Tamsalu sportlaste kohad maakonna edetabelis: Meestest on Tamsalu G noor kümnevõistleja Eiko Laine 3. (5896), 4. 110 m tõketes
(16,84) ja 400 m (51,49), 5. kauguses (6.45) ja kettas (38.99), 6. 100
m (11,79), 7. kuulis (11.63), 9. kõrguses (1.78), ja 10. teibas (3.40).
Karel Eesmaa on 2. kõrguses (195), 6. kauguses (6.44) ja 8. odas.
Ago Veilberg on 3. 3000 m (9.32,79) ja poolmaratonis (1:18,03) ja
10. 10 km maanteejooksus. Risto Rammul on 6. maratonis, 8. 110 m
tõkkejooksus ja 10 –v. Ranel Rünk on 1. 800m (2.01,68) ja 8. 400m.
Kaspar Raudla on 3. kettas (39.10) ja 9. kuulis. Mathjas Veeremaa 4.
1500 m (4.21,73) ja 6. 3000 m, Margo Kivila 5. 110 m tj, ja 6. 10-v,
Ranel Rünk 5. kuulis ja 9. kettas, Valdur Eesmaa 6. kõrguses ja 9.
kauguses, Livar Liblik 7. 10-v ja 9. 110 m tj, Ulvar Pavlov 8. poolmaratonis ja 10. 10 km maanteejooksus.
Parim ühe alaga on Oliver Eding 2. kohag odas (58.80), Dmitri Okatov 6. kuulis, 7. Rainer Tops maratonis, 8. Siim Lait odas, 9. Assar Tops maratonis, 9. Timo Simonlatser 10 km maanteejooksus, 9.
Andres Tammaru 800 m, 10. Mario Mälk 800m, 10. Meelis Veilberg
3000m.
Mitteametlikud koondarvestused mehed.
Koolid:
1. Rakvere RG 25 kohta, 2. Tamsalu G 14, 3. Tapa G 9, 4. Rakvere
AK 8, 5. V-Pjusti ja Haljala 7.
Omavalitsused(täiskasvanud):
1.Tamsalu vald 24 kohta, 2. Rakvere linn 21, 3. Haljala 7, 4. Tapa 3.
Kokku:
1. Rakvere linn 59, 2. Tamsalu 38, 3. Vinni 21, 4. Tapa 12, 5. Haljala 7, 6. V-Maarja 6.
Naiste arvestuses domineerivad noored veteranid, kelledest edukaim,
Evelyn Himma on edetabelis koguni kuuel alal: 5. 10 km maanteejooksus, 6. poolmaratonis, 7. 1500m, 8. 400m, 10. 200m ja 800m.
Sirly Tiik on 1. kettas (38.63), 3. odas (37.73) ja 6. kuulis. Triin Lait
on 1. odas uue maakonna rekordiga 48.00 ja 7. kuulis. Ragne Larin
4. maratonis ja 8. poolmaratonis, Ketter Kõre 5. komikus ja 8. kettas.
Ela Vulla on 4. poolmaratonis, Cätlin Okas 5. kettas, 6. Mairi Luik
odas, 7 Kerttu Leimann kõrguses, 8. Kerli Relli kõrguses, ja Riive
Tamm odas, 9. Birgit Neeme 800m, Liis Järvamägi 1500m ja Kai
Uudeküll odas.
Mitteametlik koondarvestus naistele.
Koolid:
1. Rakvere RG 27 kohta, 2. Rakvere G 17, 3. Tamsalu 8, 4. V-Pajusti
7, 5. Kadrina 4.
Omavalitsused(täiskasvanud):
1. Tamsalu 16, 2. Rakvere linn 9, 3. Vinni 7, 4. Tapa 4.
Kokku:
1. Rakvere linn 76, 2. Tamsalu 24, 3. Vinni 14, 4. Kadrina 7, 5 – 6.
V- Maarja ja Sõmeru 5.
Omavalitsuste koondarvestus:
1. Rakvere linn 135 kohta, 2. Tamsalu 62, 3. Vinni 35, 4. Tapa 16, 5.
Kadrina 12, 6. V- Maarja 11, 7-8. Haljala ja Sõmeru 7, 9-11. Vihula,
V-Nigula, Kunda 2, 12. Rakke 1.
Eelmise aastaga võrrldes on langenud koolide osa. Maakonna MV
osales ainult 5 keskastme ja 1 põhikool. Mäekõrguselt on teistest üle
Rakvere RG tüdrukud 47 edetabelikohaga, seda on rohkem, kui teised koolid kokku. Meeldivaks üllatuseks on meie valla esikoht nii
naiste kui meeste arvestuses.

Rein Tops

Pildil Tamsalu LOS TOROS II, ees vasakult Karel Eesmaa, Martin Malva, Mairold Silberfeldt, mängiv treener Jaano Konnapere, TõnisVainus, taga vasakult Priit Põldmaa, Meelis Kõre, Holden Sepp, Siim Lait, Kristjan Nurmsalu.
Maakonna 2. liigas võitis Tamsalu LOS TOROS II ABB Kunda/küg võistkonda skooriga 123:44. Järgmiseks oli kodumeeskonna vastaseks Rakke noortekoondis, kes aastaga on teinud suure arenguhüppe. Eelmises mängus Rakkes tuli vastu
võtta kaotus 69:88, sama juhtus ka kodus, skooriks jäi 57:81. See kaotus tähendas, et esikohale liigas enam asja pole. 18.02
võideti võõrsil Simuna Ivax II 80:51. 22. veebruaril kohtuti kodus Rakvere Spordikeskuse meeskonnaga. Vastaste põhijõud
oli korvpallitreener Raivo Tribuntsov. Tema oli ka põhiline pahandusetegija. Meie mehed alustasid kuidagi hajevil olekuga,
pikkamööda saadi siiki mäng käima, aga ilu oli selles vähe. Siis hakkasid visked tabama ja tehti sisse paras vahe. Teise
poolaja algul aga said vastased järjest kergeid korve ja vahe sulas kolmele punktile. Siis hakkasid kaugvisked minema, vastased (kes mängisid 7 mehega), väsisid ja lõpus tuli päris korralik võit. Meeste tugevamaks küljeks on korralik visketabavus
ja individuaalne tegevus. Meeskondlik kokkumäng, söödud ja suhtlemine väljakul tahavad veel lihvimist.
Rein Tops
Ain Aasa

UJUMINE.
18.detsembril toimus Räimeralli II etapp Tartus: J
Juhan Uudeküll – 25m selili 22,40 III (65 võistl.), 25m rinnuli 25,54, 4. koht. Alex Ahtiainen - 50m selili 40,39 I,
100m vabalt 1.19,56 4.koht19.-20.detsembril peeti Eesti lühiraja meistrivõistlused Tallinnas:
Ujumise Spordiklubi koosseisus võistlesid Grete Uudeküll ja Keiti Kleitz :
4x100m vabalt teateujumises saavutati hõbemedal ja 4x100m kombineeritud teateujumise eest pronksmedal.
EKSL meistrivõistlused ujumises 20.jaanuaril Vinnis:

1
2
3
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

perekonna ja eesnimi

klassirühm

Grete Uudeküll
Keiti Kleitz
Johhanna Partsioja

8.-9.kl.
8.-9.kl.
8.-9.kl.

4. Triinu Eilo
Kaspar Kundla
Denis Zemski
Kaupo Saarman
Marleen Raudsepp
Merlin Veilberg
Kert Taniel Kesküll
Kauri Suur
Riho Valdok
Cärolin Rattasepp
Keili Kleitz
Geiri Suur
Alex Ahtiainen
Juhan Uudeküll
Rasmus Kuntur
Robin Kuntur
Keimo Kleitz

8.-9.kl.
8.-9.kl.
8.-9.kl.
8.-9.kl.
6.-7.kl.
6.-7.kl.
6.-7.kl.
6.-7.kl.
6.-7.kl.
kuni 5.kl.
kuni 5.kl.
kuni 5.kl.
kuni 5.kl.
kuni 5.kl.
kuni 5.kl.
kuni 5.kl.
kuni 5.kl.

50 vab.
30,55
30,61
35,18
34,43
38,87
36,30
34,27
39,90
45,21
32,33
37,59
37,21
38,16
36,90
42,52
34,99
41,05
46,94
46,65
50,06

I koht
II koht
11.
9.
35.
31.
24.
21.
31.
16.
35.
34.
17.
9.
29.
10.
28.
38.
36.
40.

50 rinnuli
39,60 I koht
40,36 4.
44,88
49,09

10.
21.

48,52

13.

44,81
49,43
46,93
50,76
49,93
54,32
47,80
57,09
59,11
52,89
52,23

16.
24.
21.
12.
11.
21.
8.
24.
26.
18.
16.

50 selili
37,07 II koht
35,45 I koht
40,90 7.
40,75 6.
52,79
45,18
52,15
54,88
39,55
43,24
44,91
46,75
45,20
48,79
40,90
50,35
58,61
1.04,24
47,42

23.
18.
21.
25.
11.
21.
25.
16.
14.
23.
8.
21.
35.
36.
18.

6x 50m vabalt teateujumises saavutasid tüdrukud I koha (GreteUudeküll, Keiti Kleitz, Triinu Eilo, Johhanna Magdalena
Partsioja, Keili Kleitz, Cärolin Rattasepp). Poisid saavutasid 7.koha (Kaupo Saarman, Denis Zemski, Kert Taniel Kesküll,
Kauri Suur, Alex Ahtiainen, Juhan Uudeküll. Tamsalu Gümnaasium saavutas 5.koha, võistlesid 14. kooli võistkonnad.
21.jaanuaril toimus Veteselli II etapp Kohtla-Järvel:
Alex Ahtiainen – 50m vabalt 34,70 I (27.), 50m selili 39,57 I (16.), 100m kompleksi 1.30,00 II (21.).
Juhan Uudeküll - 50m vabalt 41,65 10.koht (60.), 50m selili 47,20 9. (49), 100m kompleksi 1.46,98 8. (29.)
4.veebruaril peeti Kohtla-Järvel EUL noortesarja II etapp: Kert Taniel Kesküll - 50m vabalt 32,36 (5.), 100m liblikat
1.36,06 (10.), Cärolin Rattasepp – 50m liblikat 49,08 (7.), 100m kompleksi 1.44,50 (8.)
Mare Järv
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KUTSE
MTÜ Uudeküla RFC otsib oma liikmeskonda
vabatahtlikke, kellel on aegajalt aega tegeleda
vabatahtliku ühenduse arendamisega. Otsime
inimesi, kellel on soov teha midagi ühiskonna
hüvanguks ja arenguks, aidata edendada sporti ja
propageerida tervislikke eluviise. Soovime luua
teie kaasabil võimaluse noorte ja täiskasvanute
omavaheliseks koostööks ning panustada noorte
tervema tuleviku arendamisse.
Kui sul on kogemusi organisatsiooni juhtimisega,
reklaamiga, projektide kirjutamisega või elluviimisega, treenerina, ürituse korraldajana, veebimajutusega, pressiga suhtlemisega, fotograafiaga, sotsiaaltööga või mõne muu asjaga, mis võiks
haakuda meie poolt pakutava teemaga siis oled
just sina see õige, keda me vajame. Antud kogemused võivad olla ka väiksemad, sest meiega on
sinul võimalus ennast teostada ja arendada.
Kui sinus on seda, mida me otsime, siis võta
meiega ühendust ja anna võimalus muutusteks
tänapäeva pildi ümberkujundamisel.
MTÜ Uudeküla RFC
Kontakt alo.leek@gmail.com
tel 53 646 359
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Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Toimetaja vallamajas teisipäeviti 15.00 16.00
Kaastööd oodatud 20. märtsini soovitavalt
meilile.
Järgmine leht ilmub märtsi lõpus.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas.
Leht on üleval valla kodulehel http://www.
tamsalu.ee/est/?part=files&id=65

10.03 Kell 9.00-15.00
Kell 12.00
10.03 kell 19.00
		
11.03 kell 11.00
11.03 kell 11.00
12.03 kell 11.00-15.00
17.-18. märts		
			
			
24.03 kell 9.00-17.30
24.03 kell 10.00
25.03 kell 11.00

Naistepäevalaat.
naistepäevakontsert ans. „Kiilakad“.
Korraldaja: Aivo Luik tel. 55620880, keir.luik@hotmail.com (kultuurimajas)
Kirglikud Vene ja Mustlasromansid. Ülle Lichtfeldt ja teater Tuuleveskid.
Pääsmed 8/10 eur Piletite eelmüük ja info: 323 0968; 5647 0855 (kultuurimajas)
TAMSALU-NEERUTI MARATON (Lähe Uudekülast, info: vahur@nelson.ee)
Naistepäevaks Ihule ja Hingele. Tervisetoad, kino, fotograaf, erinevad trennid,
müügid... spordikompleksis, info: 58184826)
Doonoripäev. (kultuurimajas)
Tamsalu piirkonna laste ja noorte 23. TAMMETÕRU Lauluvõistlus
17. märtsil ja 18. märtsil ansambliproovid
18. märtsil kell 15.00 Lauluvõistluse KONTSERT. Pääse 1 € (kultuurimajas)
„Kuldrahaks“ ostab kulda kokku. (kultuurimajas)
Väljasõit „Vanemuise“ Teatrisse muusikalile „Helisev Muusika“.
Sõiduraha 10.00 €, (buss väljub kultuurimaja eest)
Tamsalu valla Beebide Lusikapidu. (kultuurimajas)

KUULUTA
TAMSALU AJALEHES !
Sääse Hooldekodu võtab tööle
koka (kutsetunnistusega)

Autoremont

Info tel 5111961 või hooldekodu@tamsalu.ee

Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)

ON SÜNDINUD:

Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega

ANASTASIJA SEPP
MIRKO TALAH		

25.01.2012
12.02.2012

Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.
Müügil suur valik autoakusid.

Südamlik kaastunne Ahtole lastega kalli

Zoja Tammsaare
kaotuse puhul.
Perekonnad Jalakas ja Aasa

On lahkunud
VLADIMIR HEPPESAAR 25.11.1957-08.02.2012
MEERI KULL

09.07.1932-09.02.2012

ANTS ARUKUUSK		

30.07.1932-19.02.2012

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

