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Väike - Maarja vald tegi meile
ühinemisettepaneku
25. oktoobri Väike – Maarja vallavolikogu otsus: Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 1 alusel
ning arvestades otsusele lisatud seletuskirjas esitatud põhjendusi, VäikeMaarja Vallavolikogu otsustab:
1.
Teha Tamsalu Vallavolikogule ettepanek haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks Tamsalu valla ja Väike-Maarja valla ühinemise
teel.
Otsuse poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastu oli 6.
Haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise ettepanekut käsitleva otsuse seletuskiri.
„Haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise ettepaneku eesmärgiks on
ühinemisläbirääkimiste
alustamine ja läbi ühiste arutelude
jõudmine ühinemislepingu allakirjutamiseni ja ühinenud
omavalitsusüksuse tekkimiseni.
Positiivse ühinemisotsuse tegemine
annab võimaluse moodustada 2013
aasta sügisel
omavalitsusüksuse, mille elanike arv
on (4930+4180) 9110 elanikku ja
pindala (457,81+218,5 ) 676,31km².
Juhul, kui liita tänased eelarve mahud, siis loodav kohalik omavalitsus
hakkaks piirkonnas iga-aastaselt jaotama ligikaudu 6,1+ 4,5= 10,6 miljonit eurot.
Suurema omavalitsuse puhul oleks
võimalik koondada vallavalitsusse kompetentne ametnikkond, mis
koosneb kitsama ala spetsialistidest.
Täna tehakse mitmeid töid omavalitsustes paralleelselt (aruanded, kohaliku omavalitsuse korraldamiseks
vajalike määruste väljatöötamine,
eraldi hanked jne). Paralleelselt tehtavate tööde hulga vähendamine annaks võimaluse elanikkonnale pakkuda efektiivsemat haldusteenust.
Eelnenud ühinemised on näidanud,
et halduskulud ühe elaniku kohta kahanevad.
Täna toimivad Väike-Maarja ja Tamsalu vald heas koostöös. Osaletakse
koos teiste piirkonnas paikneva omavalitsustega MTÜ PAIK tegevuses.
Jäätmekäitluse valdkonna koordineerimiseks on loodud üheskoos
MTÜ Roheline Paik.
Suurimaks probleemiks on ühise
haridusvõrgu planeerimine. See on
mõlemale omavalitsusele oluline
valdkond. Kindlasti on valdade elanikele oluline, et piikonnas säiliks
kvaliteetne
gümnaasiumiharidus, põhiharidusasutuste võrk oleks mõistlik ja hari-

duskulud optimaalsed.
Loomulikult on võimalik koostada
ühine hariduse arengukava. Kuid selle järgi toimimiseks peavad otsuseid
langetama volikogud eraldi ning
reaalselt ei pruugi Väike-Maarja või

de 1999 aastat, kui tehti ümbritsevatele valdadele (Laekvere, Rakke,
Avanduse) ühinemisettepanek, mis
siis küll ei realiseerunud aga aeg oli
ilmselt liiga varajane. Koos saaks nii
mõnedki probleemid efektiivsemalt

ta ettepaneku moodustada komisjon
ja uurida, äkki on õigem teha ühinemisettepanek laiemalt, ka Laekvere
ja Rakke vallale. Ilma uuringute ja
arvudeta tema arvates asjaga mingil
juhul edasi minna ei saa. Olev Lib-

Tamsalu Gümnaasiumi ümberkujundamine erinevate volikogude puhul
otsuseni jõuda.
Suurema omavalitsusena oleks võimalik otstarbekamalt hallata VäikeMaarja Muusikakooli ja Tamsalu
ujulat. Ka sotsiaalhoolekande ühine
planeerimine, hoolekandeasutuste
haldamine ja oma elanikele teiste
avalike teenuste osutamine võib olla
efektiivsem.
Leiame, et omavalitsuste ühinemine
aitaks kaasa haldussuutlikkuse kasvule ja halduspiirkonna arengu- ja
konkurentsivõime tõstmisele.
Otsus edastatakse lisaks Tamsalu
Vallavolikogule ka Lääne-Viru Maavanemale ja Siseministeeriumile.“
Tamsalu Ajaleht oli volikogu istungil
kohal ja järgnevalt püüab toimunut
edastada. Volikogu esimees Olev
Liblikmann esines päevakorrapunkti
sisse juhatades lühikese selgitusega.
Ta alustas sellest, et volikogud peavad olema riigimehelikud ja vaatama
mitte ainult olevikku ja homset, vaid
4 või ka 10 aastat tulevikku. Tema
sõnul kõik omavalitsused tunnetavad
praegu, kuidas olukord läheb üha
keerukamaks, elanike arv väheneb,
riigi eraldised kuivavad kokku, riigiorganites hakatakse tegema otsuseid, mis ühel hetkel ei jäta kohalikele enam mingeid vailkuvõimalusi.
Sellest lähtudes tuli initsiatiivgrupp
välja mõtttega teha Tamsalule ühinemisettepanek. Ta tuletas ka meel-

lahendada.
Järgnevalt sõna saanud vallavanem
Indrek Keskküla ütles, et senised
ühinemised (V- Maarja ja Avanduse
ning ka Tamsalu vald ja linn) näitasid, et halduskulud inimese kohta kahanesid. Siis vaatas ta valdkondade
kaupa oma valla tugevusi ja nõrkusi.
Mitmel puhul, näiteks kommunaalvaldkonnas leidis ta, et ühinemine
tõstaks ka V- Maarja valla võimekust antud alal ning saaks mitmes
valdkonnas luua strateegilised ettevõtted, kes toimetaksid paremini kui
praegused. Põhiliseks probleemiks,
nagu ütleb ka seletuskiri, oli haridusvaldkond, lahti seletatult gümnaasiumiharidus. Kui teistes valdkondades
on olemas ühised seisukohad ja eriti
PAIK – i raames tehakse koostööd,
siis hariduses istub kumbki pool piltlikult kaevikutes ja käib võitlus iga
õpilase pärast. Praegu on Rakkes
gümnaasiumiõpilasi 22, V- Maarjas 40, Tamsalus 60. Osa piirkonna
gümnaasiumiealistest käib ka mujal
koolides. Selleks, et piirkonnas gümnaasiumiharidus säiliks, peab Indrek
Keskküla arvates igal juhul seljad
kokku panema. 120 õpilasega gümnaasiumis oleks ilmselt võimalik ka
kolme nõutud õppesuunaga jätkata.
Järgnenud läbirääkimistel võttis kõigepealt sõna opositsiooni esindaja
Siret Kotka. Ta küsis, kas on peale
seletuskirja tehtud ka mingeid uuringuid. Kuuldes eitavat vastust, tegi

likmann vastas, et praegu on siiski
mõtekam piirduda ainult Tamsaluga,
kuna Rakke gümnaasium kaob nagunii ja Laekverel seda polegi. 4 valla
liitumine oleks ilmselt ettevõtmine,
mida järgmisteks kohalike omavalitsuste valimisteks valmis ei jõuta.
Mingite uuringute korraldamist ja
raha raiskamist ei pidanud ta vajalikuks, kuna kõik andmed on ju olemas ja töö käigus on neid võimalik
leida ja arvesse võtta.
Siis sai sõna Sven Kesler, kes ütles,
et 1999 aastal Tamsaludele ühinemisettepanekut ei tehtud, sest vaadati rohkem lõuna suunas. Tema väitel
teeb Eesti riik hariduskorralduslikud
otsused lähema poolteise aasta jooksul. Ja siis pole kohalikel juba enam
midagi arutada ega otsustada. Ta
pooldas ühinemist ja väitis, et juba
eelarvete ühendamisel saadud mastaabiefekt annab igal juhul mõlemale
ühinejale positiivse tulemi. Ta ütles,
et kogu tänases elus on esikohal ikkagi finantsid ja see tegelikult määrabki, kõik muu on teisejärguline.
Suurema eelarvega on võimalik rohkem ära teha. S.Kesler arvas samuti,
et uuringutele aega raisata pole mõtet.
Siis küsis Kotka, kas ka Tamsalu
vallaga on räägitud. O.Liblikmann
vastas, et eelmisel päeval käidi Toomas Uudebergi jutul. Vallavanem
loomulikult mingeid muid arvamusi ei saanud edastada peale isikliku.

Jäätmeinfo

puulehti ja aiajäätmeid (niidetud
muru, lillevarred, õunad jms)
aga samuti puuoksi.
Info tel: 53796665 või 5203992

rangelt keelatud.

Lääne-Viru Jäätmekeskus

Ehitusjäätmeid (eterniit, kivi,
betoon, WC-potid jne) saavad
Tamsalu valla elanikud ära anda
Väike-Maarja jäätmejaamas
Tehno tn 5, kehtiva hinnakirja
alusel jäätmejaama lahtioleku
aegadel:
Kolmapäev – reede
kell 12:30 – 18:00
Laupäeval kell 8:30 – 15:30

http://lvjk.ee/
on avatud T – L kell 10:0018:00.
Võetakse vastu kõiki eelnevalt
sorteeritud jäätmeid vastavalt
hinnakirjale

(Kaeva küla, reoveepuhastusjaam)

TAMSALU JÄÄTMEJAAM

ohtlikud jäätmed, autokummid, elektroonikajäätmed, vana
mööbel, segapakend, vanapaber/
papp, aknaklaas, vanaraud,
penoplast, kile.
Info tel: 5203992

Lahtioleku ajad:
ESMASPÄEV – REEDE
kell 8:00 – 17:00
LAUPÄEV kell 8:00 – 14:00
Komposteerimisväljakule saavad
elaniku ja ettevõtted ära anda

(Raudtee tn 4, Tamsalu)
Lahtioleku ajad:
KOLMAPÄEV – REEDE		
kell 12:00 – 18:00
LAUPÄEV				
kell 10:00 – 14:00
Jäätmejaama saab ära anda:

NB ! Jäätmed palun tuua kogumispunktidesse ainult nende lahtiolekuaegadel. Jäätmete, kaasa
arvatud biolagunevate (puulehed, aiajäätmed) mahapanek
selleks mitteettenähtud kohta
(teede äärde või metsa alla) on

KOMPOSTEERIMISVÄLJAK

T.Uudebergi arvates ei jõuta järgmisteka valimisteks asju valmis, ehk
2017 on õige aeg.
Siis küsiti volikogu esimehelt, et kuidas siis nii, et kas Tamsalu inimesed
hakkavad tõesti meie eest otsustama
näiteks kuhu kool tuleb. Vastus oli, et
ühinemisettepanek on esimene etapp
ja ilma seda tegemata ei juhtugi midagi. Kui ettepanek vastu võetakse,
algavad läbirääkimised, mõlemad
pooled peavad tegema kompromisse
ja siin ei saa vaadata ainult meie –
teie võitu või kaotust, vaid piirkonna
tervikut ja kõigi huve. Lõpuks koostatakse ühinemisleping, mille sisuga
täitmiseks mõlemal on kogemus olemas ja mille järgi toimetama hakatakse. O.Liblikman arvas ka, et juba
lähitulevikus jõutakse riigi tasandil
kokkuleppele ja alla 2000 elanikuga
väikevallad sunnitakse kellegagi ühinema. See tähendakski, et ka Laekvere ja Rakkega saab edasi tegeleda
ja lõpuks ühtse Pandivere piirkonna
(valla) moodustada.
Sõna võttis Ants Rikberg, kes ütles,
et kui näiteks suurtes projektides
kumbki osapool maksab poole, siis
on ju mõlemad pooled juba võitnud,
rääkimata sellest, et koos saab suuremaid asju ette võtta.
Arutelu lõpetuseks tegi Siret Kotka
vallavalitsuse eelnõuga konkureeriva
ettepaneku, soovides teha kõigepealt
põhjalikud uuringud ja neile tuginedes ühinemisettepanek teha.
Üks mulle tundmatu volinik ütles
repliigi korras et täna pole meie riik
enam nii mannetu, tuleb nii Siseministeeriumi kui Haridusministeeriumi vastavad uuringud kokku panna,
seal on väga suuremahulised andmehulgad, mida enam ise avastama ei
pea.
Hääletamine lõppes loo algul toodud
vahekorraga.
Milline jäi mulje arutelult. Asjalik.
Emotsioone ja külamehelikku „Aga
mida mina sellest saan? „ ei olnud.
Tundus, et enamik andis endale aru, et
valida ongi veel ainult halbade ja väga
halbade valikute vahel, sest nagu kõlas
volikogu esimehe suust - ega ühinemine ju inimeste minemapagemist ei
peata. Need protsessid toimuvad meist
sõltumatult.
Riigi tasandil mingit reformi nendeks
valimisteks ilmselt teha ei jõuta (taheta).
Ain Aasa
Fotol:nemad hääletasid ühinemise
poolt.

Lembit Saart
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Kultuurimajas
29.12.12
29.12.12
21.12.12
15.12.12
04.12.12

02.12.12
02.12.12
24.11.12
07.11.12

04.11.12

02.11.12

19:00 JUUBELIAASTA
“Tamsalu 500” LÕPETAMINE.
Teemaks SÄDELUS.
19:00 Kontsert SUUR VALSS
19:00 LAULUKLASSI
JÕULUKONTSERT
15:00 KODUSTE LASTE
JÕULUD
19:00 Vana Baskini Teater etendusega
“MINA HAKKAN PEAMINISRTIKS”
Lähemalt saate lugeda kultuurimaja uudiste
leheküljelt.
Pilet 9.00/11.00
15:00 ADVENDIKÜÜNALDE
SÜÜTAMINE.
09:00 JÕULULAAT kuni 16:00-ni
Korraldaja Silvi Pärn tel.5805 0167
19:00 AKTUS+PIDU
Tamsalu vald 21 ja linn 16.
13:00 AVATUD ELEKTRITURG
2013
Esinevad Eesti Energia esindajad
Siiri Reinsoo ja Ene Tamm.
19:00 KONTSERDIKAVA
“UNELAULUD”
Esinevad Tarmo Keskül, Andrei Grosnõi,
Ahtu Bachblum
19:00 HINGEDEPÄEVA KONTSERT
Esinevad solistid, kergemuusikakoor ja
“Tüdrukute” tantsurühm
Tasuta

2

Mittetulundusühing PAIK teatab
Põllumajandusministri 21.septembri.2012 määruse nr 75
„Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku
tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava
kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord“kohaselt on Mittetulundusühing PAIK 2013.
Aasta rakenduskava alusel jagatava projektitoetuste vastuvõtu ajad alljärgnevad:
Meetme nimetus Taotluse vastuvõtuajad
Ettevõtlik Pandivere 10.-14. Detsember 2012 kell 9-16
Käesoleva meetme raames oodatakse Laekvere, Rakke,
Tamsalu või Väike-Maarja kohalike omavalitsuste territooriumil tegutsevate ettevõtete taotlusi.
Toetatavad tegevused: Uuringud ja tootearendus.
Investeeringud masinatesse, seadmetesse, ja mootorsõiduki ostmine, mille sihtotstarbeks on PAIK piirkonnas
elanikele teenuse osutamine.
Taotleja ei tohi olle maksuvõlgnevustega, tema suhtes
ei tohi olla algatud likvideerimismenetlust, ta peab olema
jätkusuutlik.
Toetuse minimaalne suurus on 1500 ja maksimaalne
suurus 20000 €.

Pandivere piirkonna

Ettevõtlusmess
Rakke Kultuurikeskuses
23. novembril kella 10 - 16
Oodatud kõi piirkonna ettevõtted,
vabaühendused ja teised huvilised oma
toodangut pakkuma, reklaami tegema.
Ostjad ja huvilised aga soodsa hinnaga
kohalikke tooteid ostma ja uut infot
hankima.

OOTAME UUSI HUVILISI
JÄRGMISTESSE RINGIDESSE!!!

Küsimused ja info
pandivere.eu

1. oktoobrist tegutsevad Tamsalu kultuurimajas järgmised
huvi- ja taidlusringid:

Aivar Niinemägi
tel 322 8448; 5191 1679

Muusika mängu ring „TÕRUKE“
3.-5. aastased – esmaspäeval kell 17.30
Tamsalu NAISKOOR
esmaspäeval Tamsalu Gümnaasiumi aulas kell 18.00
Muusika mängu ring „TÕRUKE“
6.-7. aastased – esmaspäeval kell 18.15
Prouade tantsurühm „KULDNE IGA“
– esmaspäeval kell 18.30
Kapell „LUSTPILL“
– esmaspäeval kell 19.30
LINETANTS
– teisipäeval kell 18.00, kolmapäeval kell 18.00, neljapäeval
19.30
Rahvatantsu – segarühm „TUHKATRALLAD“ – teisipäeval
kell 19.00, neljapäeval kell 19.15
Prouade VÕIMLEMINE – teisipäeval kell 19.30, neljapäeval
kell 19.30
POISTE tantsuring – teisipäeval kell 15.45
TRUMMIÕPE – teisipäeval kell 17.00, kolmapäeval kell 16.00
Kõhutantsurühm „LEYLA“ – neljapäeval kell 18.15
BRIDŽIKLUBI – neljapäeval kell 18.00
Töötavad ka veel järgmised huvi- ja taidlusringid:
KLAVERIKLASS – esmaspäeval kell 14.00
Laste näitering „ATSIKE“ – esmaspäeval kell 16.30, reedel kell
13.00
TÜDRUKUTE tantsurühm – esmaspäeval kell 17.00, neljapäeval kell 17.00
„KAIREE“ põhirühm – kolmapäeval Tamsalu Spordihoones
kell 18.00
LAULUKLASS – teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel
kell 10.00
NEIDUDE tantsurühm „KSK“ – neljapäeval kell 18.00, pühapäeval kell 16.00
Naisrühm „VALLATUD KURVID“ – reedel kell 19.00
„KAIREE“ ettevalmistusrühm, KERGEMUUSIKAKOOR
ja KERAAMIKARING – tegutsevad vastavalt kokkuleppele
juhendajatega.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu mittetulundusühing
PAIK kontoris, Tehnika 1a Tamsalu. Täiendav info www.
pandivere.eu.
Informatsiooni saamiseks palun helistada 322 8449 või
saata e-kiri paik@pandivere.eu või
pöörduda Tehnika 1a Tamsalu.

Info Tamsalu tänavate
talvisest hooldamisest
Vallavolikogu kinnitas Tamsalu linna (põhja pool raudteed) teedehooldushanke uued tingimused. Põhjuseks asjaolu, et eelnevatele
ühe aastasele hankele pakkumisi ei tulnud. Eelnevatel aastatel on
selle piirkonna teede talihanke võitnud Tamsalu EPT AS.
Ettevõtjate ettevaatlikkusest võib aru saada, tuleb ju renoveeritud
tänavatel kasutada hoopis paindlikumat tehnikat, ainult greideriga
enam toime ei tule. Oluliselt on lisandunud kõnni- ja kergliiklusteid. Samuti peab valmis olema lume teisaldamiseks. Niisugustes tingimustes peaks ettevõtjatel olema kindlus, et muretsetud
tehnika end ka tasa teeniks. Lumetõrje on alati seotud suure
riskiga, kunagi ei ole ette teada planeeritav tööde maht . Vallavalitsus tegi ettepaneku kehtestada selle piirkonna hankele 4 aastane
kestus, volikogu kooskõlastas 3 aastase tähtaja.
Mis juhtub, kui ka seekord pakkumisi ei tule? Tamsalu rahval ei
tasu siiski muretseda, niisugusel juhul tellib vallavalitsus teenuse
ikkagi (riigihangete seadusest lähtuvalt) ja lumi saab lükatud.
Kõnniteid hooldab Tamsalu Kommunaali väike traktor.
Küsimuste ja probleemide korral palun helistage vallavalitsusse.
Toomas Uudeberg

Tamsalu aja kivile
sümboolika
valmistamist
saab toetada, tehes annetuse Tamsalu vallavalitsuse arveldusarvele
nr. 10502017202004 SEB pangas
märgusõna all “ Tamsalu kivi“ või
tasuda valla kassasse. Kõik annetajad dokumenteeritakse .
Fotol: (Toomas Uudeberg) kivi peale välja kaevamist ja enne praegusesse asukohta viimist
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Toimetajalt

Tamsalu täna

Kuumad on kohalikul tasandil praegu kaks märksõna - Tamsalu arengukava kuni 2021 aastani, mis peaks olema kohustuslik lugemisvara igale valla kodanikule ja teiseks naabrite
üllatuspomm - ühinemisettepanek.

Väljavõtteid
Tamsalu arengukavast 2013 - 2021

Kirjutajana olen piltlikult maletermineid kasutades kahvlisse pandud. Kui olen Tamsalu patrioot ja vaatan meie imekaunilt sõnastatud arengukava, tuleks naabrite ettepanekut
lihtsalt ignoreerida. Saame ise hakkama ja pole meil kellegagi ühinemisest vaja mõelda. Teeme tasa ja targu koostööd,
oleme avatud uuele ja saame ise oma asjade üle otsustada.
Ja teisest küljest, kui naabrite ettepanekut tõsiselt kaaluma
hakata, siis milleks meile uus arengukava?
Siinkohal pean tunnistama, et olen ise 110 % veendunud, et
ei Tamsalu vald ega suurim murekoht gümnaasium tänasel
kujul 2021 aastani ei kesta. Ilmselt tulevad muutused aga
juba palju varem. Põhjuseks pole kellegi tegematajätmised,
ebakompetentsus
ega
rahvusvahelise
imperialismi
sepitsused vaid üks neljatäheline sõna – raha. Vaatame oma
eelarvet, kus hariduskulud on tõusnud ligi 60 protsendini,
kohti, kuhu enam raha ei jätku, inimeste sissetulekuid. Siit
edasi saab igaüks ise mõelda.
Esimese teema kohta veel niipalju, et arengukava on põhjalik ja detailirikas. Muidugi tekkis ka küsimusi. Valla eelarves moodustasid hariduse ja vaba aja kulud
66%, valla juhtimisstruktuuris nende alade spetsialiste
pole. Marginaalselt rahastatud noorsootöö ja ettevõtluse edendamiseks plaanitakse aga spetsialistid tööle võtta.
Mõne aasta pärast laskub raske rahalaev nii Vajangu kui
Assamalla elanike õuele, iga sealse elaniku kohta plaanitakse kulutada rohkem kui 60000 krooni(see on nendele,
kes harjunud veel vanas rahas mõtlema). Kahjuks ei jagata seda raha kodanikele kätte vaid rajatakse vee – ja kanalisatsioonisüsteemid. Aga numbrid ise on müstilised.
Lugege kindlasti ja mõelge arengukavaga kaasa, leidke kohad, mis ka teid puudutavad, vaadake tegevusi ja nende rahastamist.
Nüüd Väike – Maarja valla ettepanekust, millega seoses
tuli kohe meelde rida kunagisest hitist “Kuigi palju palju aastaid oli olnud mulle naabriks Alice....” (http://www.
youtube.com/watch?v=IVW88DrtX8g). Järgnevat palun
vaadata kui huvitavat intellektuaalset mõtteharjutust.
Kui nüüd natuke tõsisemalt ühinemisettepanekust rääkida, siis jättes kõrvale igasuguse muu kõrvalise, tuleb kõigepealt mõelda sellest, kelle kätte jääb võim. Kas tahame või
mitte, aga naabrid on meist suuremad (rahvaarvult umbes
20%, eelarvelt veelgi enam) ja paljudes valdkondades edukamad (näiteks teenuste pakkumiselt on nad omavalitsuste paremusreas sellel aastal koguni vabariigi viiendad). See
tähendab, et kuigi ehk võrdsusest rääkida on ühinemisläbirääkimistel ilus, saavad tugevamad kaardid kätte naabrid.
Nüüd järgmine väga oluline koht – tulevase Pandivere (?)
vallamaja asukoht. Kaardile vaadates ja logistikat arvestades on selge, et selleks saab olla ainult Väike – Maarja. Arvestades muidugi ka tulevast Laekvere ja Rakke liitumist.
Vaatamata sellele, et Tamsalu on linn ja Väike – Maarja mitte.
Edasi pole ilmselt mõtet arutleda. Meie volikogu ei ütle ealeski naabritele jah – sõna. Tõenäolised argumendid kõlasid
juba Väike – Maarja volikogus. Moodustatakse eriti pädevate ekspertide komisjon ja kogu teema vajub vaikselt aegade
hämarusse. Aga natuke riigimehelikkust näidata ei teeks
paha (ka lähenevaid valimisi silmas pidades). Tuleks ikka
väga tõsiselt kaaluda mõlemat poolt – ka seda, kus võidaks
kindlasti Tamsalu inimene. Arvestades muidugi sellega, et
95 % rahvast vallamajja üldse ei satu ja selle asumine mõned
kilomeetrid siin – või sealpool pole tänapäeval probleem.
Ning kompensatsiooniks vallamajale õnnestuks ehk säilitada gümnaasium. Ja kindlasti arvestades efekti, mis oli meie
valla ja linna ühinemisel. Ning esialgu ehk salaja üksi ja teki
all tunnistades, et ka meil on umbsoppe, kus hapnikurikka
vee lisamine enam ei päästa, hädasti on süvendamist vaja.
Neid ridu kirjutades on õues imeilus talveilm ja küll oleks
meeldiv, kui see kogu talveks niisuguseks jääkski.

Missioon
Turvalise, mitmekesise ja atraktiivse
elukeskkonna edasiarendamine, eelduste loomine paikkonna elanike harituse,
majandusliku ja sotsiaalse heaolu ning ettevõtlikkuse kasvuks, säästlikkuse, kultuurilise ja tervisliku elulaadi väärtustamine,
inimeste kaasatõmbamine oma piirkonna
arengu kujundamisse. Kogukonna liikmete
arvu kasvatamine.

eurot, millele lisandus finantseerimistehinguid 467 172 eurot. Puhastatud eelarve
moodustas 3 382 180 eurot. Sihtotstarbelised toetused moodustasid 1 126 560 eurot.
Maksude (üksikisiku tulumaks ja maamaks) osakaal 2011.a eelarves oli 36%,
järgnesid mittesihtotstarbelised toetused
29% ja sihtotstarbelised toetused 25%.
Puhastatud eelarve elaniku kohta (2011)
796 eur
Põhivara elaniku kohta (2010) 1819 eur
Võlakohustused aasta lõpuks (2011)
1 015 619 eur
Netovõlakoormus (2011) 17,88%
Omafinantseerimisvõimekus (2010) 1,09

Visioon
Aastal 2021 on Tamsalu vald nooreneva,
ettevõtliku, haritud ja elurõõmsa elanikkonnaga, suurepäraste vaba aja veetmise
võimalustega, puhta ja kauni looduskeskkonnaga, mitmekesise ettevõtlusega,
kaasaegse infrastruktuuriga, uuenduslik,
konkurentsivõimeline, turvaline, usaldusväärne ja koostööle suunatud Pandivere
koostööpiirkonna omavalitsus.

Tamsalu vallal on sõprussidemed järgmiste omavalitsustega: PETÄJÄVESI
vald (Soome Vabariik), SVENLJUNGA
kommuun (Rootsi Kuningriik), Amt REHNA (Saksamaa), NASTOLA vald (Soome
Vabariik), LYNGDALI kommuun (Norra
Kuningriik), HOHENFELDE vald (Saksamaa), Siikajoki, Siikalatva ja Pyhäntä
vallad (Soome), ROKIŠKISE RAJOONI
OMAVALITSUS (Leedu)

Strateegilised eesmärgid
Haldussuutlik ja professionaalse ametnikkonnaga vallaorganisatsioon. Aktiivne ja
kaasatud vallarahvas.
Meeldiv elukeskkond, korrastatud külad ja
keskused, kaasaegne tehniline infrastruktuur.
Jätkusuutlik ettevõtlus, ettevõtlusaktiivsuse
ja töökohtade arvu kasv.
Haritud vallarahvas, kättesaadav haridus,
kaasaegne õpikeskkond, rakendatud elukestva õppe põhimõtted.
Aktiivne noorsootöö, noorte omaalgatus ja
osalus.
Tamsalu on tuntud spordikeskus
Mitmekülgsed võimalused meelepärase ja
arendava tegevusega tegelemiseks.
Turistide reisisiht, kasutatud turismipotentsiaal.
Riskirühmade toimetulek, kvaliteetne
hoolekanne
Toimetulekut soodustav elukeskkond.
Turvaline ning tervisele ohutu elu- ja
töökeskkond.
.
Üldandmed (01.01.2012)
Pindala (km2) 218,5
Elanike arv 4149
Asustustihedus (in/km2) 19,0

Juhtimine ja arengu rahastamine SWOT
analüüs

Asulates toimunud elanike arvu muutused
Asula
2000
2010
2012
Tamsalu linn
2831
2478
2389
Aavere küla
20
13
17
Alupere küla
22
10
10
Araski küla
3
2
1
Assamalla küla 136
121
107
Järsi küla
7
1
0
Järvajõe küla
27
24
26
Kadapiku küla
8
11
11
Kaeva küla
11
15
15
Kerguta küla
14
10
10
Koiduküla
7
3
2
Koplitaguse küla
7
10
11
Kuie küla
46
33
25
Kullenga küla
34
26
29
Kursi küla
70
35
37
Lemmküla
2
1
1
Loksa küla
35
34
31
Metskaevu küla
13
14
16
Naistevälja küla
33
30
33
Piisupi küla
51
58
53
Porkuni küla
239
187
178
Põdrangu küla
113
79
80
Sauvälja küla
20
22
23
Savalduma küla
38
26
28
Sääse alevik
577
452
418
Türje küla
17
14
12
Uudeküla
111
105
94
Vadiküla
10
7
8
Vajangu küla
477
369
340
Vistla küla
17
21
23
Võhmetu küla
25
12
14
Võhmuta küla
62
54
52
Eelarve
Kulud
Valla 2011.a eelarve kulude osakaalust
moodustas 59% haridus (sh Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd), järgnevad
elamu- ja kommunaalmajandus 11% ja
sotsiaalhoolekanne 10%. Valitsemiseks ja
vaba aja teenuste osutamiseks kulus kummagile valdkonnale 7% valla eelarvest.
Tulud
Tamsalu valla 2011. a eelarve oli 4 508 740

Tugevused
Investeeringud infrastruktuuri
Hariduse kättesaadavus hea
Teenuste kättesaadavus pole halvenenud
Planeeritud tegevused ellu viidud ja uued
tegevused planeeritud
Apoliitiline volikogu
Vallal toimiv ajaleht ja kodulehekülg
Info internetiseeritud (kõigil allasutustel
võimalik olla ühenduses interneti kaudu)
Vallal selge keskus väljakujunenud erinevate teenindusasutustega
Piirkonna ühtne terviklikum areng läbi
PAIK-i
Pikaajaliste kogemustega ametnikud
Aktiviseerunud külaelu
Väljakujunenud valla juhtimissüsteem
Nõrkused
Elanike arv väheneb
Töökohtade arv vähenenud
Investeeringud infrastruktuuri pole piisavad
Palju toimetulekutoetuse saajaid
Madal ettevõtlusaktiivsus
Kinnisvara väheatraktiivne
KOV finantsolukord halvenenud
Ebapiisav eelarve, et lahendada kõiki vajalikke ülesandeid
Interneti levi kvaliteet kohati kõikuv
Kohati jätab soovida KOV töötajate omaalgatus
Struktuuris osa valdkondi katmata (ettevõtlus, noorsootöö)
Võimalused
Vallas olemasolevate võimaluste tutvustamine messidel, meedias
Piirkonnas (PAIK) ühine teenuste (projektide koostamine) tellimine
Hariduse spetsialiseerumine
Volikogu liikmete koolitamine;
Heade spetsialistide motiveerimine, tunnustamine
KOV töötajate väärtustamine (ka moraalne)
Vallas võimalikult laiapõhjaline ühiste
eesmärkide püstitamine (ühiskondlik
kokkulepe)
Infotehnoloogiliste võimaluste parem
ärakasutamine
Vallaelanike kaasamine otsustamisesse
(läbi MTÜ-de, huvigruppide)
Riigi regionaalpoliitika selgus
Välispartneritega koostöö(kogemused,
ühised projektid)
Ohud
Riigi haldus-ja regionaalpoliitika muutumine soovimatus suunas
Võimekad (haritud) inimesed lahkuvad
mujale elama ja tööle (maksubaas)
Vallas toimivad ettevõtted lõpetavad tegevuse (pankrotistuvad, asukoha muutus)
Õpilaste arv gümnaasiumis väheneb sedavõrd, et kaob gümnaasium
3.2.1.3 Elamumajandus
Suurim korterifond on Tamsalu linnas ja
Sääse alevikus. Tamsalus on kokku 825
korterit, millest 673 on eraomanduses ning

152 munitsipaalomanduses. Sääse korterelamutes on kokku 212 korterit, millest
128 eraomanduses ja 84 munitsipaalomanduses. Korruselamute haldamiseks
on loodud Tamsalu linnas 3 ning Porkunis
2 korteriühistut. Suurt osa elamufondist
haldab AS Tamsalu Kalor
3.2.1.15 Valdkonna suuremad
investeeringud
Investeeringu nimetus
eur
Teede renoveerimine
745 465
Tamsalu ja Sääse vee- ja
kanalisatsioonitrasside
renoveeriminene
5 940 000
Tänavavalgustus
181 000
Soojatrassi ehitus
Tamsalust Sääsele.
Põhuküttekatla paigaldus
Jäätmejaama ehitus
7 597
Vajangu küla vee-ja
kanlisatsioonitrasside
renoveerimine
118 620
Porkuni küla vee ja
kanalisatsiooni trasside
rajamine
302 813
Tamsalu komposteerimisväljaku ehitus
75 543
Tamsalu Gümnaasiumi
rekonstrueerimine
2 453 026
Raudteetunneli ja
perroonide ehitus
Laste mänguväljakute rajamine
Sääsel ja Tamsalus
28 760
Haridusasutuse nimetus
Õpilaste arv seisuga 21.05.2012
Tamsalu Gümnaasium
399
Vajangu Põhikool
34
Tamsalu Lasteaed Krõll
109
Tamsalu Sääse Lasteaed
79
Tamsalu Gümnaasiumis käis 2002 aastal
578 õpilast, Vajangu Põhikoolis 76 õpilast.
Finantseerimine.
Institutsioon, asutus, valdkond
Aastaeelarve 2011
eurot
Tamsalu Gümnaasium
2 110 280
(sh investeeringud 1 450 033)
Vajangu Põhikool
196 603
Tamsalu Lasteaed
266 902
Sääse Lasteaed
216 229
Arvlemine teiste omavalitsustega
42 970
Õpilasveo liinid
42 442
Muud hariduskulud
4 734
Tamsalu Gümnaasiumis kulus õpilasele
aastas 1654, koos investeeringuga 5288,
Vajangu Põhikoolis 5782 eur.
Indikaatorid
Õpilaste arv haridusasutustes õppeaasta
alguses
397 (TG – Tamsalu G)
36 (VP – Vajangu PK)
Riigieksamite tulemused keskmisena *
62,6 (TG)
Põhikooli eksamitulemused keskmisena*
3,6 (TG)
3,1 (VP)
Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate
osakaal (protsentides)
92,3 (TG)
65,5 (VP)
Institutsioon, asutus
Aastaeelarve 2011
eur
Tamsalu Spordihoone
198 471
Porkuni Paemuuseum
12145
Külade arengutoetus
0
Raamatukogud
(Tamsalu, Assamalla, Vajangu)
42 680
Tamsalu Kultuurimaja
112 187
Kultuuriüritused
2 204
Teedevõrk Tamsalu vallas
Asfaltkattega
33,4 km
Kruusakattega
192,3
Pinnatud kruusakattega 13,8
Mustkattega
4,4
Pinnasekattega
5,9
Elukeskkond: finantseerimine
Majandus
259540 eur
sealhulgas maanteetransport
250801
Keskkonnakaitse 35984
Elamu - ja kommunaalmajandus
539 052
sealhulgas
veevarustus
393 364
tänavavalgustus
34 239
hulkuvad loomad
1719

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
17.10.2012
1. Võeti vastu Tamsalu valla arengukava
2013-2021.
2. Muudeti Tamsalu valla põhimäärust.
3. Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas asuvate Uudeküla-Naistevälja tee, Kooli tee, Kombi tee, Munakivi
tänav ja Kesk tänav teede alune ning neid
teenindav maa.
4. Otsustati seada Elektrilevi OÜ kasuks
tähtajatu isiklik kasutusõigus Tamsalu vallas
Tamsalu linnas munitsipaalomandis olevale Põllu tänava kinnisasjale (katastritunnus
78801:002:0049, registriosa nr 5304631, sihtotstarve transpordimaa, koormatava ala pindala
204 m²) seoses Põllu tänava reoveepumpla
elektriprojekti teostamise ja majandamisega
ning Tamsalu vallas Türje külas munitsipaalomandis olevale Türje-Jalgsema tee kinnisasjale (katastritunnus 78702:002:0262, registriosa nr 5304731, sihtotstarve transpordimaa,
koormatava ala pindala 162 m²) maakaabelliini projekteerimiseks ja majandamiseks.

Vallavalitsus
24.09.2012
1. Nõustuti Tamsalu Kalor AS nõude OÜ Elinord Ehitus vastu ülevõtmisega.
2. Arutati OÜ-ga Elinord Ehitus kokkuleppe
sõlmimist seoses Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde valmimise tähtaja ületamisega leppetrahvi tasumise kohta.
26.09.2012
1. Otsustati sõlmida OÜ-ga Elinord Ehitus
kokkulepe seoses Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde valmimise tähtaja ületamisega leppetrahvi tasumiseks ja volitati
kokkulepet sõlmima vallavanem.
28.09.2012
1. Tunnistati hankele „Tamsalu valla teede ja
tänavate talvise teehoiu 2012/2013“ esitatud
pakkumused edukaks ja otsustati sõlmida
piirkonniti töövõtulepingud madalaima hinnaga pakkujatega järgmiselt:
1.1. Tõnu Veod OÜ 6. piirkonnas “Savalduma-Alupere-Naistevälja”;
1.2. Everok Ehitus OÜ ja Tõnu Eiki Transport
OÜ (ühispakkujad) 2. piirkonnas “Tamsalu
linn”;
1.3. Põdrangu PÜ 7. piirkonnas „PõdranguAraski-Kaeva“;
1.4. Viru Teenus Grupp OÜ 3. piirkonnas

Maamaksusoodustusest aastal 2013
Alates 01.01.2013 jõustuv Maamaksuseaduse §
11 lg 1 sätestab:
§ 11. Maksusoodustused
(1) Maamaksu tasumisest on vabastatud maa
omanik tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 (kui maakasutus ei ole maareformi
seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud,
maksab maamaksu maa kasutaja) sätestatud
maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas,
vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või
maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha
ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal
asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

4
6. Kinnitati Tamsalu valla 2012.aasta teine lisaeelarve.
7. Otsustati lubada vallavalitsusel korraldada
piirkonnas 1 „Tamsalu linn (raudteest põhja
poole)“ hange „Tamsalu valla teede ja tänavate talvine teehoid” perioodiks 01.11.2012
– 30.04.2015 valla teede ja tänavate hooldaja
leidmiseks.
Tamsalu Vallavalitsus on viinud läbi kaks
hanget „Tamsalu valla teede ja tänavate talvine teehoid“ 9-le erinevale piirkonnale. Esimese hankemenetluse käigus esitati pakkumused 8-le piirkonnale. Hanke kooseisu kuulvatest piirkondadest jäi ilma pakkumuseta
piirkond nr I „Tamsalu linn“, ehk siis see osa
Tamsalu linnas, mis jääb raudteest põhja poole. Ka teistkordselt väljakuulutatud hankel
piirkonnale nr I „Tamsalu linn“ ei laekunud
ühtegi pakkumust.
8. Kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaedi ülevaadet Tamsalu valla III kvartali
eelarve täitmisest.
9. Volikogu esimees Andrus Freienthal tegi
ettepaneku viia läbi arutelu Tamsalu Tervisekeskuse teemadel. Viidi läbi arutelu tee-

mal, kas ja kuidas omavalitsus peaks toetama
Tamsalu Tervisekeskuse tegevust, et tagada
vallas esmatasandil arstiabi osutamise jätkumine.
Volikogu tegi vallavanemale ülesandeks
korraldada arutelusid ja pidada läbirääkimisi
Tamsalu Perearstid OÜ juhatuse liikmetega,
selgitamaks välja arstide seisukohad vallas
meditsiinilise teenindamise jätkumise osas.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot
järgmistel teemadel:
* Uudekülasse broilerifarmide rajamine AS
Talleg poolt - hetkel on pooleli keskkonnamõjude hindamine
* Porkuni mõis- hetkel pooleli kinnistu osadena kandmine katastrisse
* Haldusreform - regionaalministri kiri haldusreformi osas.

euroga, sest peab eluliselt tähtsaks esmatasandi arstiabi osutamise
jätkumist vallas (sellega aga kaasnes elav
mõttevahetus).

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

- Hariduse osast - volikogu teeb kõik endast
sõltuva, et Tamsalus gümnaasiumihariduse
andmine jätkuks.

„Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu“;
1.5. Remgreivel OÜ 4. piirkonnas „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa“;
1.6. Mati Kallasmaa 5. piirkonnas „VistlaPorkuni-Piisupi-Järvajõe“;
1.7. AS Võhmuta PM 8. piirkonnas “Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu
küla” ja 9. piirkonnas “Võhmuta-Järsi-Türje”.
Otsustati korraldada 1.piirkonnas “Tamsalu
linn” uus hankemenetlus, kuna väljakuulutatud hankes ei esitatud sellele piirkonnale
ühtegi pakkumust.

8. Otsustati kompenseerida ühe lapse toidupäeva maksumus lasteaias 100% ulatuses ja
ühe lapse toidupäeva maksumus lasteaias
50% ulatuses kuni 2012. aasta lõpuni.
9. Seoses elukoha muutusega lõpetati ühe
abivajaja hooldus.
10. Tunnistati kehtetuks Sääse Hooldekodusse koha eraldamine isiku avalduse alusel.

02.10.2012
1. Kinnitati Tamsalu Sääse Lasteaia hoolekogu koosseis.
2. Kinnitati Tamsalu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseis.
3. Nõustuti kasutusloa väljastamisega sidekanalisatsiooni püstitamisel aadressil: Kooli,
Kesk ja Raudtee tänavatel Tamsalu linnas.
4. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht.
5. Ei antud nõusolekut ühe aastaringse jäätmetekkekoha korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks (2 korda aastas) liitumiseks.
6. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus septembri kuus kogusummas 11
073,37 eurot.
7. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2012.a eelarves sotsiaaltoetusteks
eraldatud vahenditest kuuele perele ja jäeti
rahuldamata kaks avaldust.
Soodustuse saamisel on aluseks elukoha andmed rahvastikuregistris seisuga 01.01.2013.a.
Rahvastikuregistri andmetel peab maaomaniku
elukoht olema registreeritud kindlasti lähiaadressi täpsusega (näiteks: Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Uudeküla küla, Kingu ).
Kui Te soovite kasutada alates 01.01.2013 jõustuva maamaksuseaduse § 11 lõikes 1 sätestatud
maamaksusoodustust, on Teil vaja kontrollida
oma elukohaandmete õigsust rahvastikuregistris. Seda saate teha kodanikuportaalis aadressil
www.eesti.ee või Tamsalu Vallavalitsuses.

Maakorraldaja
Helgi Lindeberg
Tel 322 8436, 53308092
helgi.lindeberg@tamsalu.ee

Kommentaar:
-Tamsalu Vallavolikogu otsustas toetada
Tamsalu Perearstikeskust täiendavalt 3000

16.10.2012
1. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega
järgmiselt:
• lubjapargi muuseumihoone rekonstrueerimisel asukohaga Tööstuse tn 14, Tamsalu
linnas;
• kaugküttetorustiku püstitamisel asukohaga Sääse alevikus.
2. Kinnitati Tamsalu Kultuurimaja lava põranda remondiks küsitud pakkumistest parimaks OÜ Vajangu EE pakkumine.
3. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Põlluotsa tee, Loksa-Põdrangu tee, Pärna
tee, Pääsukese tee, Roosi tee ja Vistla tee maa
piirid, pindala, kõlvikuline struktuur ja maksustamishind, katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve.
4. Nõustuti katastriüksuse jagamisega ja katastriüksustele koha-aadresside määramisega Põdrangu külas.
5. Tunnistati hankele „Tamsalu valla teede ja
tänavate talvise teehoiu 2012/2013“ piirkonnale 1. korraldatud täiendav hange nurjunuks, kuna hankele ei laekunud ühtegi pakkumust. Otsustati teha volikogule ettepanek

Elukoha andmete
kandmine
rahvastikuregistrisse
Tamsalu vallas.
Rahvastikuregistri seaduse § 391 kohustab
iga isikut hoolitsema elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris järgmiselt:
Rahvastikuregistri objektiks olev isik hoolitseb enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest
rahvastikuregistris. Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude
elukohta elama asumisest alates 30 päeva
jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.
Tamsalu vallas elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks tuleb esitada vormikohane elukohateade kortermaja (kui maja
haldaja on Tamsalu Kalor AS) puhul Tamsalu Kalor AS Elamumajanduse osakonnale,
eraomandis olevasse majja elukoha kandmiseks Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse.

- Arengukava osas tooksin mina välja tähtsaimatena märksõnad: elukeskkond,
ettevõtluskeskkond. See on kajastatud ka
arengukavas ning silmas peetakse, et
jätkuks elukeskkonna pidev parandamine nii
vallakeskuses kui ka külades (head
tolmuvabad teed/tänavad, tänavavalgustus,
heakord, kaasaegsed veesüsteemid).
Hea ettevõtluskeskkond ja aktiivne töö valla
tutvustamisel potentsiaalsetele
investoritele peaks aitama pikemas perspektiivis saada valda juurde uusi
ettevõtteid ja töökohti.

Andrus Freienthal
Volikogu esimees
piirkonnale 1. „Tamsalu linn (raudteest põhja
poole)“ uue hanke väljakuulutamiseks perioodiks 01.11.2012-30.04.2016.a.
6. Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek neljale perele korterite eraldamise kohta üürilepingu alusel kasutamiseks.
7. Otsustati kompenseerida ühe lapse toidupäeva maksumus lasteaias 100% ulatuses ja
ühe lapse toidupäeva maksumus Tamsalu
Gümnaasiumis ning jäeti rahuldamata üks
avaldus.
8. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2012.a eelarves sotsiaaltoetusteks
eraldatud vahenditest neljale taotlejale ja jäeti rahuldamata kolm avaldust.
9. Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
koha taotlejale.
10. Kinnitati Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu muudatus.
11. Arutati Tamsalu Vesi AS ettepanekut uue
hinna kujundamisel abonenttasust loobumiseks.
18.10.2012
1. Seoses piirkonnale kahel korral hanke nurjunuks tunnistamisega (ei laekunud ühtegi
pakkumust) otsustati korraldada uutel tingimustel hange ja kooskõlastati hanke „Tamsalu linna tänavate talvine teehoid (raudteest
põhja poole)“ hankedokumendid.
Elvi Astok
Vallasekretär

Isikud, kes soovivad rahvastikuregistrisse
kanda üheaegselt sama elukoha aadressi,
võivad esitada ühise elukohateate.
Kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või eluruumi omaniku loa
elukohateates nimetatud elukoha andmete
kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kui isik
esitab elukohateate posti teel, lisab ta elukohateatele oma isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia. Digitaalallkirjaga elukohateate esitamisel ei
lisata isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopiat.
Küsimuste korral pöörduge palun vallavalitsuse kantseleisse
telefonil: 322 8431
või 322 8432.

Elvi Astok
vallasekretär
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Tamsalu ettevõtluspäevad
TEADUSPÄEV
TAMSALU
GÜMNAASIUMIS

„Silm“, „DNA eraldamine“ või „Aatomid ja
molekulid“. Populaarseimaks osutus töötuba, kus õpiti silma ehitust ja sai täpsemalt aimu nägemisest, suuremat huvi
pakkus õpilastele ka DNA eraldamine kiivist. Õpilased võtsid teaduspäevast rõõmuga osa ja nautisid kogu protsessi.
Mõned muljed teaduspäevast:
„Kindlasti on vaja selliseid asju korraldada, et silmaringi laiendada. Kuna kõik
on erinevad, siis peab ka erinevaid loengud korraldama, kuigi kõigi jaoks ei ole
see alati huvitav. Ma arvan, et praktilisest
tööst jääb palju rohkem meelde kui õpitud
piltidelt.“ Getter, 11. kl
„Mina arvan, et AHHAA teaduspäev oli
kasulik. Mulle meeldis DNA eraldamine,
kuigi arvasin, et see protsess kestab pikemalt. Arvan, et selliseid praktilisi asju
võiks rohkem olla kui loenguid. Jääb paremini meelde.“ Cätlyn, 11. kl
„Minule isiklikult meeldis see teaduspäev, mille AHHAA keskus korraldas.

2. oktoobril toimus Tamsalu Gümnaasiumis AHHAA teaduspäev, millest võtsid
osa 8. – 12. klassi õpilased.
Teaduspäev oli jaotatud kaheks osaks,
loenguks ja töötubadeks. 8. klass sai osa
„Koogikeemia“ töötoast, 9. klass õppis
aga „Mis värvi on valgus“. Gümnaasiumiosale pidas loengu Tartu Ülikooli Füüsika
Instutuudi professor Jaak Kikas, kes arutles teemal „Suur, väike ja keskmine füüsika“. Professor Kikas selgitas täpsemalt
füüsika olemust, tähtsust ja kõike sellega
kaasnevat. Hiljem oli õpilastel võimalus
käia neile meelepärases töötoas –

EBE
Tehas kuulub Euroopa suurimasse
raudbetoontooteid
valmistavasse
kontserni Consolis SAS. Kontsernil on 25 riigis 139 tehast ja 12000
töötajat. Käive oli 2011 a 1,2 miljardit Eur. Eestis on kontsernil tehased Tamsalus, Rakveres ja Tallinnas
Harkus. Tamsalu tehas (~95 töötajat)
ehitati.1991, toodetakse õõnespaneele, plaatelemente, karkassielemente
(postid, talad, trepid), infrastruktuuri
tooteid (sillad, tunnelid).
Rajatud objektid
Kaubanduskeskused - Stockmann,
Kristiine, Ülemiste, Sikupilli, Viru
Keskus, Tartu Kaubamaja, Jõhvi
Tervisekeskused (SPAd) – Pärnus,
Toilas, Kuressaares, Laulasmaal,
Viimsis
Tööstushooned - Elcoteq, Kunda
tselluloositehas. Põllumajandustoodetest oleme valmistanud farmimahuteid kõikidele suurematele farmidele Eestis.
Ühiskondlikud hooned - Tartu Vang-

Majanduskriisi
õppetunnid
Majanduskriisi ajal kukkusid turud
EPT metallitöötlemisosakonna jaoks
piltlikult väljendades kokku. Meie
toodangu maht 2009 a vähenes võrreldes eelmise aastaga 50%, samas
proportsioonis vähenes eksport. Langesid ekspordiks minevate toodete
hinnad. Tootmistingimused muutusid
tunduvalt raskemaks, kuna pikenesid materjalide tarneajad. Sagenesid
probleemid klientidelt raha kättesaamisega. Pankadelt krediidi saamise
tingimused karmistusid.
Ellujäämiseks oli vaja kahesuunalisi
muutusi.
Tootmise poolelt tuli kõigepealt mahte vähendada, juba planeeritud investeeringud peatada. Tellitud partiide
mahtude vähemine sundis tootmist
ja planeerimist tunduvalt operatiivsemaks muutma.
Käivitati range kulude kokkuhoid.
Materjalitarnijatelt tuli saada pikemad
maksetähtajad.
Kriisiaja plussiks oli, et lahendatud
said paljud kitsaskohad, milleks enne
pingelise tootmise ajal aega polnud.
Raske aeg sundis aktiivselt tegelema
tootearendusega, leidma võimalusi
uute, tellijatele vajalike kaupade valmistamiseks.
Teiseks, kuna tootmise maht vähenes,
ei jätkunud enam kõigile oma töötajatele tööd.
Üheks ellujäämise võtmeks oli kindlasti paindlik suhtlemine töötajatega,
see võimaldas vältida massilist koondamist ja säilitada vajalike oskustega
väärtuslikud inimesed. Kokkuhoiumeetmed laienesid ka töötajatele.
Kolmandaks tuli uutes majandamistingimustes klientide leidmiseks minna ise nende juurde, palju suhelda

“Kuueselt tahtsin saada peakokaks, seitsemeselt Napoleoniks,
edaspidi minu ambitsioonid aina kasvasid” Salvador Dali

la, Viru Vangla, Tapa sõjaväekasarmud, korrusmajad.
Väljaspool Eestit võib meie toodangut näha Soomes, Rootsis, Norras,
Venemaal, Lätis ja Leedus.
Kohalikud objektid:
Kunda Tselluloositehas, Kristallkotkas, Laada tn.korterelamu, Turu Platsi büroo- ja eluhoone, Selveri hoone, Nurme Kaubamaja, Kaupmehe
Hulgiladu, Jaama tänava ettevõtted,
Nurga äri, Rakvere Spordihoone,
Rakvere Turuhoone, Aru Grupp tootmishoone Huljal, Espak ehitusmaterjalide kauplus.
Töötajatele pakume:
- Transporti suurematest maakonna
keskustest
- Sünni-, pulma-, juubeli-, matusetoetus
- Eesti keskmist palka
- Enesetäiendamisvõimalusi kontserni teistes tehastes
- Meeldivat seltskonda
- Firmaüritused – jõulupidu, suvepäevad, kontserdid jms.
Marek Prees
tellijatega, otsida uusi kontakte messidelt nii kodu – kui välismaal.
Kauba eest tasumisel tuli turvalisuse
suurendamiseks teha põhjalik tellija
taustakontroll ja rakendada ettemaksu
enne kauba üleandmist.
Kõik kasutatud meetmed koos võimaldasid raskemad ajad üle elada, säilitada oma töötajad ning tänu nendele
on Tamsalu EPT tootmine tänaseks
(töökoda) ületanud kriisieelse taseme.
Nõuanded noorele ettevõtjale:
Kui sul pole kirjalikku äriplaani. Ära
usu seda müüti, et äriplaan ei maksa
midagi ning et selle kirjutamine on
ajaraiskamine. Plaani kirja panemine
on parim viis tegelikult aru saada, kuidas oma idee äriks muuta.
Kasumit ei tule. Isegi MTÜ peab
saama tulusid või vähemalt annetusi
kulude katmiseks. Kui sa pakud oma
kätetööd tasuta või maksad igale müüdud tootele peale, siis on võimatu kasvada. Sul võib olla lahendus, kuidas
lahendada maailma näljahäda probleem, kuid kui sinu klientidel pole
raha, siis äri kaua ei kesta.
Liiga palju konkurente. Kui konkurendid puuduvad, on see kui punane
lipp – see tähendab, et pole turgu. Kuid
kui leiad nt Google`i otsinguga 10 või
rohkem konkurenti, siis tähendab, et
selle ala vastu on huvi. Pea meeles, et
ka näiliselt uinunud gigandid võivad
ärgata. Ja ära eelda, et Microsoft või
Procter & Gamble on liiga suured ja
aeglased, et nende pärast
peaks muretsema.
Intellektuaalse omandi küsimus. Kui
kavatsete kaasata investoreid või konkureerida jätkusuutlikult oma valdkonna hiiglasega, peab kaitsma oma
intellektuaalset omandit. See puudutab patente, kaubamärke, autoriõigusi
ja ärisaladusi. Sageli on intellektuaalne omand varajases staadiumis ettevõtte suurim väärtus.

Piiratud ärivõimalused. Mitte igast
ideest ei saa suurepärast toodet ja läbimurret äris. Sellest on vähe kasu,
kui sa kirglikult usud oma tootesse
ja arvad, et kõik seda vajavad. See
ei pane inimesi sinu pakutut ostma.
Sõprade ja sugulaste hinnangud on
toredad, kuid turu – uuring annab
rohkem infot.
Pole juhivõimeid. Kui noored ettevõtjad tulevad minu juurde oma
„miljoni dollari ideega“ , pean neile
kahjuks ütlema, et idee üksinda ei ole
veel väärt midagi. Kõik on kinni juhtimises. Kui sinu jaoks on ebamugav
raskete otsuste tegemine ja riskide
võtmine, siis ei tule juhiroll sul hästi
välja.
Kogenematu meeskond. Kui sa oled
äris algaja, siis leia partner, kes tunneb asja.
Halb raha juhtimine. Liiga suure
hulga raha ettevõttesse voolamine
võib olla sama laastav kui rahanappus.
Puudulik marketing. Nn suust-suhu
marketingist üldjuhul tänapäeva maailmas ei piisa. Ka
viirusturundus maksab raha ja aega.
Ilma efektiivse ja innovatiivse marketingita ei tule kliendid, ja äri ei ole.
Väsimine. Minu kogemuse järgi on
kõige tavalisem põhjus, miks alustavad ettevõtted ebaõnnestuvad lihtsalt
see, et ettevõtja väsib ja annab alla.
Valdo Simonlatser
Tamsalu EPT tegevdirektor

Fotodel (Ain Aasa) ülalt: Gümnaasiumis vastab õpilaste küsimustele
Tamsalu EBE tootmisdirektor Marek
Prees, seisavad Valdo Arusaar ja Riho
Tell, Ülo Peets päevade kokkuvõtet
tegemas, Tamsalu EPT esindus kohalikul ettevõtlusmessil.

Väga tore ja meeldiv oli füüsika loeng,
mille pidas meile Tartu Ülikooli professor. See oli küll pikk, aga samas huvitav.“
Kaur, 11. kl
„Vahelduseks oli ju hea ka millegi muuga tegeleda kui ainult tuima õppimisega.
Minu arvates on palju kergem õppida
praktilist tööd tehes. Ma arvan, et selliseid teaduspäevi ja muid kindla teemaga
päevi võiks olla palju rohkem.“ Eva, 11. kl
„ Päevast jäi meelde loenguosa. Professor rääkis huvitavalt ja ta nautis oma
esitlust. See tegi kuulajale ka selle tunni
kuulatavaks.“ Kauri, 11. kl
Inger Vaguri, 12. klass
Foto: Tamsalu Gümnaasium
Marleen Kippar ja Annike Malva toimetamas.
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Oruveski talu
Talu põhitegevusalaks on lambakasvatus. Viie aastaga on kasvatatud põhikarja 100 lambalt 450-ni.

Eesmärgiks on suurendada põhikari
600 peani. Lähituleviku plaanid on siduda ettevõtte kaks tegevusala - lambakasvatus ja kunsti- ning käsitöötoodete
valmistamine ja müük - ühtsemaks

Itaaliat
avastamas
Aasta tagasi tegi Tamsalu segatantsurühm „Tuhkatrallad“ Simuna Kapellile ettepaneku sõita Itaaliasse
rahvusvahelisele folkloorifestivalile
Europeade. Europeade on festival,
mis toimub mitmetes Euroopa linnades ja kus esinevad erinevate riikide
tantsijad ja pillimängijad. Leping sai
sõlmitud, alustati lugude õppimist.
Mõned ühised proovid viisid tõdemuseni, et koostöö sujub suurepäraselt. Meie kava käis üle vaatamas
ka eestipoolne Europeade komisjoni
esimees ja projektijuht Valdo Rebane. Kiitvad hinnangud viisid mõtted
juba Itaaliasse.
Sõit algas 20. augusti öösel. Oma reisi jooksul sõitsime läbi 7 riigi: Eesti,
Läti, Leedu, Poola, Tsehhi, Austria
ja Itaalia. Koos Simuna ja Tamsalu
inimestega sõitsid festivalile ka Ääsmäe kooli lapsed, Riisipere memmede rühm ja Riisipere naisrühm Roosi.
Kogu reisiseltskond oli sõbralik ja
tore. Neljanda päeva õhtuks jõudsime festivalilinna Braccianosse, olles
eelnevalt käinud uudistamas viltust
Pisa torni. Muinasjutuliselt kaunis
väike linnake, päike, soojus ja kaunis järv, mille ääres ööbisime, tõstsid
emotsioonid kõrgele.
Kontserdid toimusid kahel õhtul.

tervikuks. Põhjuseks eesmärk anda
erinevatele lambakasvatussaadustele
(nagu nt vill) lisaväärtusi ning tekitada
uusi tooteid. Põhikarja on selleks hangitud ka esimesed rootsi peenvillalambad ning hakkame nende villa pesema,
kraasima, viltimisvilla valmistama ning
villa lõngaks ketrama. Kuna ise olen
tekstiilikunstnik, siis on mul võimalik
oma toorainet kasutada nii toodangu kui
ka koolituste jaoks.
Ettevõtjaks hakkasime abikaasaga eelkõige seetõttu, et linnast maale kolides
oli vaja endale töökoht luua. Ettevõtlus
tähendab minu jaoks elatusallikat, vaheldusrikast tööd ja vabadust realiseerida erinevaid mõtteid ja ideid.
Kõige olulisem on teha seda, mida armastad.
Kunst ettevõtluses – peatusin mõningatel aspektidel, mis teevad kunsti- ja käsitöötoodete müümise keerulisemaks.
Kõik algab oskustest - need on vajalikud muidugi kõigil erialadel, kuid need
on iga eriala alustalad ja ilma nendeta
ei ole ka toodet. Oskused tulevad aga
ainult õppimisest (haridus, täiendavad
kursused jne) või kogemustest ja läbi
igapäevase töö. Antud valdkonnas on
ka väga oluline, et toode oleks originaa
Festival algas rühmajuhtidele linnapea vastuvõtuga. Ülejäänud seltskond sisustas aega pildistamisega,
andsime intervjuu Itaalia televisioonile ning imetlesime teiste maade
kauneid rahvariideid. Rongkäik raekoja eest viis kogu kireva seltskonna linna keskväljakule, kuhu oli paigaldatud spetsiaalne lava esinemiste
jaoks. Itaallastest niipalju, et nad on
naeratavad, sõbralikud ja viisakad,
aga kella nad küll ei tunne, sest kõik
üritused toimusid ca 45 minutilise hilinemisega.
Kohtasime ka Eesti fänne, kes vaimustusid meie muusikast, tantsust ja
Eesti jalgpallist. Ääsmäe lapsed käisid ringi ja küsisid inimestelt, kas nad
teavad, kus Eesti on, paljud teadsid
Esinejaid oli peale meie Hispaaniast,
Türgist, Leedust, Bulgaariast, Baskimaalt. Eriilmelised tantsud ja muusika ning rahvariided ja pillid jätsid
unustamatu mulje.
Vaba aega kasutasime maksimaalselt: saime ninna Veneetsia hõngu,
nägime viltust Pisa torni. Suursuguse ja aukartust äratava mulje jätsid Vatikan ja Rooma ning Vesuuvi
äärne Pompei. Omaette elamus oli
San Marino, kus oleksime veel tunde
veetnud. Külastatud said ka Varssavi
ja Viin ning kaunis Itaalia väikelinn
Udin.
Kõik esinenud rühmad said kingituseks sümboolsed karikad, meened ja

TAMSALU K.P. HAMBARAVI KABINETIS
TAMSALU, TEHNIKA 1A
TERVISEKESKUS II KORRUS (VASAKUT KÄTT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISIIDI MAKSU EI VÕETA
KAARDIMAKSE VÕIMALUS
LASTELE HAMBARAVI TASUTA KUNI
19 AASTANI
PENSIONÄRID ,TÖÖVÕIMETUS
PENSIONÄRID, HAMBAPROTEESIDE
HÜVITIS HAIGEKASSAST 255.65 EURI
JÄRELMAKSU VÕIMALUS,
ILMA PROTSENDITA
JÄRJEKORD LÜHIKE
HAMMASTE EEMALDAMINE
KA TARKUSE HAMMASTE
EEMALDAMINE
SOODA PESU (PIGMENDID
EEMALDUVAD)
PÄRLI PESU
HAMMASTE VALGENDAMINE

E,T,N,RKINFO TEL:
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HAMBARAVI
HAMBAPROTEES
INFO TEL 5118379
3230130
55615609		

Tamsalu ettevõtluspäevad
lne. Kuna tegemist ei ole nö primaarsete ellujäämiseks vajalike toodetega, siis
tihti toimub ostuprotsess emotsioonide
ajel ning seetõttu peab toode olema
omanäoline ja pilkupüüdev, et see tõuseks ostja jaoks esile. Samuti on antud
toodete müümisel eriti olulise tähtsusega kvaliteedi-kvantiteedi suhe - eesmärgiks peab alati olema kvaliteet, mitte
kvantiteet! Paindlikkuse märkisin ära
seetõttu, et nagu tihti väike-ettevõtetele
kohaselt tuleb pakkuda erinevaid tooteid, laiendada oma oskusi, otsida uusi
väljakutseid, katsetada erinevaid müügikohti jne. Oma kogemusele tuginedes
on mulle suureks õppetunniks olnud
oma aja väärtustamine, kuna sellest oleneb paljuski ka toote hind.
Müügikohtadeks on eelkõige käsitööja kunstipoed, ka erinevad laadad. Palju
tellimusi olen saanud ka läbi oma kodulehe. Internetikaubandust ei ole palju
proovinud, sest leian, et minu tooted on
ikkagi midagi, mida tahetakse proovida
ja käega katsuda enne ostmist.
Püüdsin ka natuke lahti seletada, mida

laiemas plaanis saab kunstiharidusega peale hakata ja mis oleksid potentsiaalseteks väljunditeks - erialadest
vabakutselised kunstnikud, ettevõtjad,
moeloojad, sisekujundajad, illustraatorid, graafilised disainerid, arhitektid,
kujundajad, õpetajad jne. On oluline
leida eriala, mis sind huvitab ja siis on
ka valikuvõimalusi edaspidiseks.
Lõpetuseks mainisin, et maal elada on
tore, aga eriti oluline on maal elades ja
töötades, et säiliks kontakt maailmaga.

Peab ikkagi olema kursis, mis toimub
oma erialal mitte ainult Tallinnas ja
Eestis laiemalt, vaid ka Skandinaavias,
Euroopas ja kogu maailmas.
Reena Curphey
Autori fotod

kutse külastada uuesti nende festivali. Iga maa esinemise lõpetas nende
rahvushümn.
Kaunist reisi jäävad meenutama rohked pildid, uued sõbrad, soojad mälestused, video meie esinemisest ja
Tamsalu segarühma ood, mille nad
kirjutasid Simuna Kapelli külalisteraamatusse. Jagame seda Teiega!
Europead oli tulemassa,
meie sinna minemassa
Polnud meil siis muusikuida,
hõbehäälseid laulikuida.
Kõrvu kostus kõlakaida,
Simunas on ööbikuida,
Noote tundvaid pillimehi,
erudeerituid ja keni.
Direktorid siis lõivad käed,
koos ületati Alpi mäed.
Äkki leidsime end Braccianost,
olles äsja kokku saanud.
Koos nautisime lõunapäikest,
kaunistasime üht festivali väikest.
Teid täname me sõbrad uued,
ees oodaku meid teod suured.
Terendab ees ilm nii lai,
Ameerika, Tai ja Primorje Krai!!
Simuna Kapelli ja Tuhkatrallade nimel
Terje Hiietamm ja Siiri Hiiesalu
.

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

Asume Tamsalus
Kontakt: el: 5816t7712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com
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Kergejõustik
Parima ülevaate meie kergejõustiku
tasemest annab maakonna kõigi
aegade 50 parema edetabel. Naistelt on
tabelis 736 ja meestelt 1172 tulemust.
Eelmisel aastal lisati uue alana naiste
maraton, odas on eraldi arvestus uue
ja vana odaga visatud tulemustel.
Vanimad tulemused tabelis on
endise Tapa rajooni Leegi kolhoosi
autojuhi Juta Peetermanni 11.35 kuulis
aastast 1953 (9.koht). Peetermann oli
omaaegne 4 – kordne üleliiduline
maanoorte meister ja Eesti meister
odaviskes. Meeste vanim tulemus
on aastast 1924, kui lendava tapalase
hüüdnime kandnud koolipoiss Karl
Laurson jooksis 10000 m ajaga 35.08,8,
mis annab tabelis 28. koha.
Esmakordselt pääsesid edetabelisse 15
meest, neist 4 meilt. Parimana jõudis
36. kohale Eiko Laine 110 m tj (16,84),
Assar Tops oli maratonis 37 (3:30.49),
Chris Promet 48. (3:43.05) ja Inno
Puusepp 50. (4.02.34). Meie sportlaste
viimaste aastate edukamad alad on
olnud maraton ja kümnevõistlus.
Maratonis on
tulemusi10, juhib
Meelis Veilberg, 6. on Ago Veilberg,

Korvpall
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8. Ulvar Pavlov, 10. Arvo Orupõld, 15.
Toomas Kadarpik, 35. Risto Rammul,
36. Rainer Tops, 37. Assaar Tops, 48.
Cris Promet,, 50 Inno Raudsepp.
Kümnevõistluses on meie tegijatel
tabelis 11 kohta. 5. on Ranel Rünk, 14.
Raul Rebane, 16. Ülo Püss, 22. Eiko
Laine, 34. Eimar Astok, 41. Margo
Kivila, 44. Allan Aujärv, 45. Kaspar
Raudla, 47. Lenar Rünk, 48. Libar
Liblik ja 50. Rainis Tiits.
Edetabelis
50
parema
hulka
pääsemiseks on vaja joosta 100 m
11,44, 1500m 4.12,4, 5000m 16.09,9,
hüpata kõrgust 1.87, teivast 3.71,
tõugata kuuli 12.80 ja visata oda 50.00.
Uusi naisi oli edetabelis 10, neist meilt
Cätlin Okas 42. kohaga kettaheites.
Naistel on edukaim ala 1500 m jooks
10 kohaga. 7. Tiiu Jaansalu, 12. Aili
Popova, 19. Reet Laumets, 21. Helmi
Mihhailova, 26. Krista Lepik, 34.
Evelyn Steinberg, 40. Kaili Sirge, 45.
Kaili Roonet, 47. Riju Juhanson ja 48.
Heldi Raudsepp.
50 parema hulka pääsemiseks on vaja
joosta 100 m 13,22, 800 m 2.28,2, 100
m tõkkeid 18,11, hüpata kaugust 5.16,
kolmikut 10.00, tõugata kuuli 10.57 ja
visata oda 30.00.
Koolide mitteametlik paremusjärjestus

Järgmises kohtumises võõral väljakul tuli
Tallinnas tunnistada Spordiklubi Marcus
paremust. Meeskond juhtis terve mängu,
kuid lõpuks väsiti, neljas veerand kaotati
8:20 ja seega kogu mäng 81:84. Sven
Pugonenilt 26 p ja 6 resultatiivset söötu,
Raido Villers 16 p ja 12 lauapalli.

Kolmas kodumäng TTÜ SK ga algas
kodumeeskonnale soodsamalt, veerand
võideti 25:14. Siis aga hakkasid noored
pikad vastased kaugelt tabama ja mäng
võrdsustus. Viimasel veerandil tegi vastane küll veel tõhusa vahespurdi, kuid
kodumeeskond ei murdunud ja võit tuli
tulemusega 85:78. Kohalviibinud nn
ekspertide grupi liige ( vanad spordiveteranid, kes on kohal igal kodumängul)
Alo Relli ütles, et nii korralikku mängu
kodumeeskonnalt ta ei mäletagi. Polnud
ühtegi suurt „ärakukkumist“, kõik mehed
mängisid distsiplineeritult ja efektiivselt.
Ainuke millega rahule ei saanud jääda,
olid kolmesed 12/2, vastasel 19/8. Kodumeeskonna suurim korvikütt oli Priit
Pihela 22 punktiga.
Järgmine mäng oli võõrsil Võru Korvpalliklubiga. Selles mängus panid külalised
asjad paika juba avaveerandi 26 :9 võiduga. Mäng võideti 88:71. Punkte viskasid
Joosep Kivimäe 20, Priit Pihela 18, Sven
Pugonen ja Alo Põldmaa 14.
Tabeliseis: 1. Balteco 3/3 (meie järgmine
kodumänguvastane 02.11), 2. Tamsalu
4/3, 3. BC Kalev II 3/2, 4. TTÜ SK 4/2,
5. Marcus 2/1, 6. Audentes 3/1, 7. Rapla
4/1, 8. Võru 3/0.
Statistikatabelis on meie mehed mitmel
positsioonil kõrgetel kohtadel.
2p visked: 3. Sven Pugonen 67%, 4. Priit
Pihela 63 %.
3p visked: 1. Mihkel Magar 53 % (15/8),
11. Sven Pugonen 37%.
Vabavisked: 6. Alo Põldmaa 92% 12/11).
Visatud punktid kokku: 6.Priit Pihela
18,33 p mängus.
Resultatiivsed söödud 2. Sven Pugonen
6,25 mängus
Kasulikkuse %: 5. Sven Pugonen 0,95,
11. Priit Pihela 0,87, 12. Cristo Gens ,87.
Sellel nädalal peab meeskond kodus kaks
mängu,
reedel 20.15 Baltecoga
pühapäeval 13.30 Rapla KKII – ga.
Viimane esimese ringi mäng on 15.11

Uudeküla
ragbiväljak
sai varjualused

spordiväljaku arendamise ja täiustamisega
on loodud kõikidele väljaku kasutajatele
kvaliteetsemad sportimistingimused ning
see toob üha rohkem piirkonna noori ja
täiskasvanuid (tervise)spordi juurde.

Eesti 1. liiga MV põhiturniir algas Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivax meeskonnale kodusaalis. Vastaseks BC Kalev
II. Peaaegu parimas rivistuses Tamsalule
oli see alanud hooajal juba kaheksas.
Pärast pikka vigasutspausi oli kohal ka
meeskonna senine põhitegija Raido Villers. I veerand kulges võrdses heitluses
22:20, poolajavileks suurenes eduseis
39:35 – le. Edasi domineeris väljakul
kodumeeskond ja mäng võideti 95:72.
Hiilgavat visketabavust demonstreeris
Mihkel Magar, 2p 3/3, 3p 6/5 ja vv 3/3,
kokku 22 punkti.

Mittetulundusühendus (MTÜ) Uudeküla
RFC ragbiklubi arendas suvekuudel oma
mänguväljakut, ehitades mängijatele nii
vajalikud ning samas ka rahvusvahelistele nõuetele vastavad varjualused ehk
tuulekojad.
Projekti elluviimises osalesid MTÜ
liikmed ja vabatahtlikud abilised. Koos
tehti ettevalmistustöid, koostati projekt. Ettevõtmise ühe eestvedaja Alo Leegi sõnutsi
valmis projekt planeeritust hiljem, mistõttu
ei jõutud tuulekodasid sel suvel kasutada.
“Reaalselt saame neid kasutama hakata
veebruarikuus aasta esimesel suurvõistlusel “Lumeragbi”. Ja muidugi tavapärastel
ragbiklubi treeningutel ja võistlustel kuni
septembrikuu alguseni välja, mil lõpeb
suvehooaeg,” rääkis Alo Leek.
MTÜ Uudeküla RFC ragbiklubi loodab, et

edetabelikohtade arvestuses seisuga
01.01. 2012.
1. Rakvere RG 263 (185+78), 2. Rakvere
G 186 (104+82), 3. Kadrina KK 121
(50+71), 4. Rakvere Int. Kool 75 (40+35),
5. Tamsalu G 61 (29+32), 6. V-Maarja
G 59 (31+28), 7. Tapa G 55 (30+25), 8.
Vaeküla IK 53 (17+36), 9. Kunda ÜG
41 (16+25), 10. Rakke G 33 (14+19),
11. Porkuni EIK 19 (10+9) . Esindatud
26 kooli, põhikoolidest parim Salla 8
kohaga.
Omavalitsuste
mitteametlik
paremusjärjestus.
1. Rakvere linn 682 kohta, 2. Kadrina
301, 3. Tamsalu 185, 4. Tapa 147, 5.
Vinni 127, 6. Sõmeru 100, 7. V-Maarja
93, 8. Kunda 74, 9. Rakke 54, 10.
Haljala 40, 11 Rägavere 13, 12. Vihula
9, 13, Rakvere vald 8, 14. Laekvere 2,
15. V- Nigula 2.
Edukaim perekond edetabelis on
Lankei Kadrinast. Aivar on tabelis
8 alaga( parim 6. koht kuulis), Ülle 7
alaga( 1. 100 mtj ja kolmas 7-v), Liina 7
alaga( esikohad kuulis, kettas ja 7v, teine odas, neljas kauguses ja
kõrguses) ja Laura - Liisa 4 alaga(
parim 7. kauguses).

Ujumine.
29.september Järvamaa meistrivõistlused Paides:
1997 s.a. – nooremad:
50 vab.
50 rinn.
50 sel.
50 libl.
100 ko
Alex Ahtiainen (01)
3,53 (13.) 37,64 (8.) 35,32 88.) 1.26,90
Kert-Taniel Kesküll (99)
31,21 (10.) 43,71 (9.) 38,06 (10.) 36,44 (9.) 1.22,66 (8.)
14.oktoobril peeti Räimeralli I etapp Tartus:2004 s.a.-nooremad:
Sergei Int - 25 m vabalt 23,89 (22.), võistlejaid oli 78. 25 m selili
27,34 (20.), võistles 66.Juhan Uudeküll - 50m vabalt 40,03 (4.),
võistles 55. 50m rinnuli 55,83 (10.), võistles 22
Mare Järv

Tamsalu EBE
saalihokinaiskond

Kevadel teatas Tamsalu EBE saalihokinaiskond, et vabariigi meistrivõistlustel enam ei jätkata. Jäävad noortevõiskonnad, kellega töötatakse ja kes sama
nimega edasi mängivad.
Ühe klubi aastaring oli täis saanud. Tamsalus on/oli praegu ainult kaks pallimänguvõistkonda, kes vabariigi tasandil kaasa räägivad. Ei laskuks siin
vaidlustesse, kas vabariig MV saalihokipronksid ja Sloveeniast toodud karikas on kuidagi rohkem või vähem väärtuslikud kui meeste korvpallitulemused. Medalid ja karikas jäävad ja lähevad niisugustena ka meie spordiRein Tops
lukku kunagiste võrkpallimeeskonna vägitegude kõrvale.
LOS Torose korvpallimeeste ja EBE saalihokinaiste algus oli üsna sarnane.
Audentesega Tallinnas.
Koondati kohalikud tegijad, leidusid eestvedajad, kes ka materiaalse ja muu
II ring:
poole oma hooleks võtsid. Ja klubid hakkasid toimima. Ühel hetkel aga
22.11 võõrsil BC Kalev II
astusid vanemad tegijad mängust välja aastate ja muude põhjuste pärast.
29.11 kodus SK Marcus
Siinkohal peab aga märkima, et naistel on otse loomulikult palju raskem
06.12 võõrsil TTÜ SK
amatöörina tipptasemel võistelda. Nooremana pole probleemi, aga pere
13.12 kodus VÕRU KK
ja eriti laste kõrvalt on see pea võimatu. Saalihoki on ka amatööritasemel
20.12 võõrsil Balteco
väga nõudlik mängijate kehaliste võimete suhtes. Kui klubi pidas hooajal
10.01 võõrsil Rapla KK
40 ametlikku võistlusmängu, millele lisandusid treeningud ja muu, saate
17.01 kodus Audentes
aimu, palju tuleb ikkagi hobile aega kulutada. Siinkohal tuleb mängu ala
Maakonna selle hooaja meisrivõistlustel populaarsus - kas tuleb kogu aeg nooremaid mängijaid klubisse lisaks, kes
põhiraskuse oma peale võtavad. EBE – l hakkas mängijate defitsiit tekkima
mängib Tamsalu LOS TOROS II liigas
8 meeskonna hulgas. Esimeses Simunas mõned aastad tagasi, kui rida klubi põhimängijaid erinevatel põhjustel lootoimunud mängus tuli tunnistada Simuna busid. Mõni aeg saadi hakkama, värvati tegijaid väljast, aga eelmisel aastal
otsustasid naised, et 2011/2012 hooaeg jääb neile viimaseks.
Artistoni paremust 70:84. Simuna on
Krista Lepik, vaieldamatu ala maaletooja, klubi mänedzer, treener ja mänolnud 2. liiga paremikus mitmed aastad,
meie meeskond on selle liiga uustulnuk. gija ühes isikus ütles, et loobumise põhjuseks polnud rahaprobleemid. EriTeises mängus võõrsil oli vastaseks ABB/ nevaid toetajaid oleks olnud võimalik leida, aga enam vanaviisi kohalike
mängijatega edasi minna polnud võimalik. Põhiliselt mujalt mängijatega
KNT SK, keda võideti 61:58.
aga selle nime all jätkata ei tahetud.
Meeskonna järgmised kodumängud on
31.10. kell 20.15 BC Tarvas/Rakvere SK Paralleeli tuues oli sama probleem ka korvpallimeestel. Aga otsustati samm
–ga, 14.11. kell 20.15 Kirde Kaitsering- edasi astuda, kaasati oma piirkonna mängijaid ja täna ollakse juba tüüpiline
klubi, kuhu mängijaid värvatakse nende hulgast, kes saadaval.
konnaga, 12.12 kell 20.15 Aasperega.
Tamsalu EBE vaieldamatuks tugisambaks on olnud Krista kõrval ka Riive
Tamm, legendaarne väravavaht ja ka treener.
Rein Tops
Läbi aegade on naiskonda kuulunud: Leili Kindel, Merike Mets, Krista LeAin Aasa (fotol all) Priit Pihela
pik, Geidi Kruusmann, Reili Vassiljev, Elis Laur, Inga Morozova, Mairi Luik,
Jaana Kirs, Kaidi Aosaar, Kriste Tiisler, Kerstin Kiigemaa, Enelin Kiisla, Katrin Kivirand, Evelyn Himma, Grete Kruusmann, Kaja Klaasimäe, Monika
Molodost, Marika Uussalu, Triin Maasik, Ekaterina Timoškova, Chris Karina Lepik, Anna-Maria Himma, Ela Vulla, Eneli Väli, Marika Kaarlõp, Kadi
Saluste, Triinu Saluste, Marian Roop, Mariliis Kütisaar, Kert Jusar, Galina
Zujeva, Maili Tannbaum, Kristine Tamm, Jaanika Soosaar ja Riive Tamm.
Loodetavasti said kõik nimetatud.
Parimad väravakütid. Krista 118, Geidi 117, Triinu 84, Kaja 59, Evelyn 40,
Jaana 37, Enelin 32, Grete 29, Eneli 21, Marian 20, Monika 16, Marika 15.
Kokku pidas klubi aastatel 2004 – 2012 ametlikult 243 võistlusmängu, milledest võideti 95.
Lõppenud hooajal Tamsalu EBE naiskonnas ja U19 neidude võistkonnaga
noorte meistriks tulnud, Tamsalu eelmise aasta parimaks noorsportlaseks
tunnistatud ning suurepärast mängu näidanud noormängija Marian Roop
siirdus algaval hooajal mängima Sveitsi, Bern Capitals klubisse.
Vahetusõpilasena Sveitsi siirduv Marian on jõudnud treeneritega kokkuleppele, et hooaega alustab ta klubi U21 võistkonnaga riigi meistrivõistlustel. Klubi esindusnaiskond osaleb Sveitsi meistriliigas.
Eesti naiste saalihoki üks legendaarsemaid väravavahte Riive Tamm siirdus
mängima SB Vantaa naiskonda. Selleks ,et osaleda eesti koondise kanddaadina tulevasel MM valikturniiril Lätis.
Riive on kuulunud Eesti koondisse kõigil tiitlivõistlustel, kus on osaletud
Varjualuste ehitamise projekti elluviimist
toetasid Lääne-Virumaa Kohaliku omaal- aastatel 2007-2011. Aastatel 2005-2012 mängis Riive Tamsalu EBE naiskonnas.
gatuse programm ja kohalik ettevõte Viru
Lisaks Riivele kuuluvad eesti koondise kandidaatide hulka meie võistkonToonklaas OÜ.
nast veel Triinu, Kadi, Kaja, Eneli. Ja ka Marianil on kõik võimalused selleks
RFC Uudeküla
olemas. Koondise üheks treeneriks kutsuti ka Krista.
Ain Aasa
Tamsalu EBE saalihokinaiskonna suured tänusõnad kuuluvad kõigile neile
kes on meie võistkonda toetanud. Eelkõige Tamsalu vald, kes on väga suure panuse andnud treeningsaali kasutamise osas. Valla toetuseta poleks me
suutnud seda spordiala harrastada.
Suur tänu meie varasemale suurtoetajale, E-Betoonelement. Eesotsas Vahur
Luumanni-ga. Veel tänud West Viru Grupp, Kunda Mobil, Hagar, PAIK,
A.K.Renditeenuste OÜ , Tamsalu Apteek, Ergo Eesmaa.
Viimaste aastate eriline tänu on meil Tarvo Klaasimäele. Kes meie võistkonda uskus ja toetas oma isiklikust rahakotist.
Suured suured tänud kõigile fännidele ja pöidlahoidjatele.
Treenerina tahan tänada kõiki meie võistkonna naisi. Erilised tänud muidugi neile kes ,, väga ränga´´ lõpuni vastu pidasid.
Krista Lepik
Järg novembrilehes.
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Õnnitleme !
Armilde Niit			
Linda Uueni			
Heino Piiskoppel		
Evard Püss			
Heino-Verner Oomann
Hilja Mehiste			
Aino Toivonen		
Aino Kruusimäe		
Linda Luht			
Elsa-Miralda Vaikmaa
Raimond Kruusimäe
Reet Roos			
Voldemar Olt			
Helmut Vainus
		
Vello Luht			
Mait Mardla			
Roosa Mäsak			
Iivi Jaaniste			
Koit Luhaste			
Ljudmila Bikauskene
Anne Allmäe			
Lembit Rannamets		
Ain Aasa			
Raimo Kulev			
Liidija Manninen		
Naima Morozova		
Esta Pärg			
Liisi Kiiver			

87
84
84
83
82
82
81
81
81
81
81
80
80
80
75
75
75
75
70
65
60
60
60
60
60
60
60
60

Käesolevast õppeaastast pakub Lääne - Viru Õppenõustamiskeskus võimalust saada vahetut, regulaarset logopeedilist, eripedagoogilist ja psühholoogilist tööd lapsega. ÕNK poolt teenuste
osutamise eesmärk on logopeedilise, eripedagoogilise, psühholoogilise ja erineva õpiabi ning koduõppe võimaluste kättesaadavuse parandamine
maakonnas. Teenus on mõeldud toetama eelkõige
neid lapsi, kelle lasteaias või koolis puudub vastav tugispetsialist ning kes seetõttu jäävad õigel
ajal ilma vajalikust abist. Ka lapsevanemad ise
võivad keskuse poole pöörduda, kui nad soovivad, et nende laps saaks mõnda neist teenustest
rohkem kui koolis või lasteaias võimalik.
Keskuse spetsialistid osutavad teenust õppenõustamiskeskuses Rakveres, aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 5 C korpus.
Teenus on tasuline, vajalikud dokumendid - Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse tasuliste teenuste
osutamise tingimused ja kord, teenuste hinnakiri,
seletuskiri, koostöölepingu vorm - on avaldatud
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel õppenõustamiskeskuse lingi all dokumentide loetelus
aadressil http://www.virumaa.info/oppenoustamiskeskus/dokumendid
Infot saab küsida ka keskuse koordinaatorilt.
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse koordinaator
Monica Jaanimets
3258064, 53454359

OÜ MARTEX KOPAD

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. novembrini soovitavalt meilile. Järgmine leht jõuab lugejani
novembri lõpul. Trükikoda Trükis, Trükiarv 1700. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval ka
vallamajas. Leht on üleval valla kodulehel.

KAEVETÖÖD LAADUR-EKSKAVAATORIGA

•

KAEVETÖÖD MINIEKSKAVAATORIGA

•

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS

•

VEOTEENUS KALLURIGA

•

TÕSTETÖÖD MADELKRAANAGA

•

PLANEERIMISTÖÖD
Info: www.martexkopad.ee
e-mail: info@martexkopad.ee
tel: 56488916

Ostan münte, märke, marke, medaleid, ordeneid, kiivreid, pandlaid, postkaarte, maale, akvarelle, portselani, lauahõbedat, pudeleid, raamatuid, erinevat vanavara jne. Sobivad ka nõukogudeaegsed esemed. Kojukutsed tasuta. Helista julgesti, kõik pakkumised
on oodatud! Telefon: 56655551
Ostan OTSE OMANIKULT 20 ruumi 2 - 3 meetrist lehtpuuküttepuud. Nõus ise üles töötama.
53339749

Autoremont

ON SÜNDINUD:
1.

KERT KOPLI		

23.09.2012

2.

ROMET MEIGAS		

25.09.2012

3.

KERT GUSEV		

26.09.2012

Tamsalu Lunastaja Koguduse
jumalateenistus toimub
18. novembril kell 10.00

On lahkunud
EDUARD VEEPERE

19.09.1928-04.10.2012

ASTRID KANGUR

28.04.1928-08.10.2012

VALVE KOOVITS		

17.03.1926-09.10.2012

ALEKSANDR DÕŠLEVITŠ 31.08.1954-10.10.2012
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Valmistame hauakive- ja plaate.
Teostame ka kalmistutöid: lisame puuduvad nimed,
puhastame, värvime, paigaldame ka hauaääriseid
jne.
Kontakt: Ants Tedrekull 511 4835,
antstedrekull@gmail.com
Nikolai Sereda 5672 7134.

Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.
Müügil suur valik autoakusid.
Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

