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Tamsalu pidas sünnipäeva
Vallal 21. sünnipäev, linnal 16. sünnipäev,
ühinenud Tamsalul 7. sünnipäev!

Valla aastapäeval tunnustatati
tänukirja ja oma valla meistrite
tehtud meenega:
Toivo Hallik

- Tamsalu omavalitsuse
arengusse pikaajalise
panustamise eest
Sirje Major
- Tamsalu omavalitsuse
arengusse panustamise
eest
Urmas Tamm
- Tamsalu omavalitsuse
arendamise eest
Valdo Simonlatser - Tamsalu valla ettevõtluse
arendamise eest
Rein Lall
- Tamsalu valla ettevõtluse
arendamise eest
Jaan Kiisk
- Tamsalu valla ettevõtluse
arendamise eest
Elvi Astok
- Tamsalu omavalitsuse
arengusse pikaajalise
panustamise eest
Meeli Kuntur
- pikaajaline külaelu
edendaja
Helgi Laht
- pikaajalise tubli töö eest
valla hariduselus
Aime Tops
- pikaajalise tubli töö eest
valla hariduselus
Oleg Gross
- Tamsalu valla elukeskkonna parendamisse
panustamise eest
Fotol ülal (Ain Aasa) Õnneks jätkub meil veel mehepoegi,
kes end laval näidata ei karda.
Vaata lisaks peopilte järgmistel lehekülgedel.

Siin on mu saatus ja sugu, mu aja ja elulugu

/Hando Runnel/

Kõik maakonna vallad tähistasid
väärikalt oma 20ndat tegevusaastat
uues Eestis.
Tamsalu vald taasloodi 10. oktoobril
1991, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega vallale omistati omavalitsuslik staatus. Eelmisel aastal oli ka
Tamsalu linnal juubel. Linna õigused omistati Tamsalule 22. oktoobril
1996. aastal. 2005.aastal Tamsalu linn
ja Tamsalu vald ühinesid ning selle
baasil moodustus Tamsalu vald.
Eelmisel aastal oli juubelite tähistamised Tamsalus veidi komplitseeritud: tänavatel käisid kaevetööd ja
kultuurimaja vähegi suuremad ruumid olid vallutatud Tamsalu gümnaasiumi algklasside poolt ning pidustused nihkusid edasi.
Seda suurem rõõm oli sel aastal valla sünnipäeva pidada. Ehitustööd on
jõudnud lõpule, vallakeskus näeb
juba tõesti linna moodi välja ja kultuurimajas on jälle ruumi külalisi
vastu võtta. Pealegi on meie vald
jõudnud täismehe ikka- 21 aastase
inimese elus vabadused laienevad:
mine kasiinosse või kandideeri Riigikokku. Ainult presidendiks kandideerimiseni peab 40nda eluaastani
ootama.
Meie oma valla peo teeme me omade
jõududega!
See oli kindel, et sel päeval me ennast võõraste sulgedega ehtima ei
hakka. Aga millega sel päeval vallarahvast rõõmustada? Kuna väljas käisid veel asfalteerimistööd ja
pidevad kaevamised olid värskelt
meeles, läks mõte kaevamise peale.
Kaevatud on siin piirkonnas ju alati.
Panime meiegi suuremad kaevamised paberile ja tantsuringid valisid
endale sobivaima välja. Tantse ja
liikumisi panid paika juhendajad,

nii mõneski rühmas olid ka kõik
tantsijad loomeprotsessi kaasatud.
Erinevaid tantse sidusid terviklikuks kavaks laste näiteringi Atsike
liikumised ja ajaloolistel faktidel põhinev tekst. Rõhusime selles kavas
huumorile ja tantsurõõmule. Kõik
tantsijad tegid oma osa suure mõnuga ja tõeliselt hea meel oli näha, et
kõik rühmad hoidsid kokku: aitasid
üksteist nii proovides kui kontserdi ajal lava taga. Selles kavas osales
98 last ja 52 täiskasvanut- ning kõik
nad pidid korraga lava taha ära mahtuma ja seal vaikselt paigal püsima.
Ega lava tagant ise kavast ülevaadet
saa, kuid ma loodan, et saalist vaadates oli meie kava huvitav. Aktus,
oli nagu aktus ikka- kõned ja õnnitlused, tänamised ja autasustamised.
Huvitava lauluseade “Vaikne, kena
kohakene“ laulust esitas kergemuusikakoor. Slaidishow taustaks musitseerisid Richard Tarassov ja Meriliis
Sakk klaveril.
Kuigi ühelegi kultuuritöötajale sel
aktusel autasusid ei jätkunud, tahan
ma tänada kogu kultuurimaja peretmeie maja ringijuhte, isetegevuslasi
ja töötajaid. Te andsite endast jälle
110% ja olete kõik väärt üht suurtsuurt kallistust.
Täname ka meie sooja, rohkearvulist ning toetavat publikut. Hea on
olla laval, kui näed, et 400 kohane
saal on rahvast täis, tunned kaasaelamist ja kuuled toetavat aplausi.
Ütlen meie taidlejate perele edasi ohtrad kiidusõnad ka kontserdipubliku poolt. Te olite tasemel!
Aitäh näituste korraldajatele,
tortide vedajaile, Kirde Kaitseringkonnale, vallavanemale, filmimehele ja piltnikele jt abilistele. Erilised
kiidusõnad Tõnule, kes meie uue
kinoprojektoriga maadles ja filme
lõikus-monteeris, et oleks võimalik
teile õhtu otsa teatrisaalis vahvaid

laulu-tantsu-ja teatrietendusi näidata.
Tänud ka vallavalitsusele, sest just
enne kontserti sai siledaks ja kasutuskõlbulikuks meie lava põrand. Kõik
võisid julgelt tantsida, kartmata pinde näpus või päkas.
Palju õnne, Tamsalu vald! Tore, et me
kõik üksteise jaoks olemas oleme.
Kohtumiseni kultuurimajas!
Lõpetan Karl Ristikivi sõnadega:
See, mis sa naeratades kinkisid,
võib kunagi otsa saada,
aga naeratus jääb.
„Tantsukontsert „Kaevame end läbi sajandite“
Kaevandamised:
Mõisa maade harimine- Kuldne iga (Liia
Alling)
Raudteeehitus-Kairee (Kaire Leimann)
Paekivi kaevandamine lubjaahjude ehitamine-Kairee, Tuhkatralla poisid
Porkuni lahing- tüdrukud (Kerli Relli)
Maade, metsade kuivendamine(EPT)kõhutantsurühm Leyla (Epp Kaljos)
Suured majad (koolid, spordihoone,
kultuurimaja, vallavalitsus, Maxima ja
Gross)- Linetants (Heli
Porkuni järve puhastamine- Neiud KSK
(Siret Kristel)
Raudteetunneli ehitamine - Tuhkatrallad (Liia Alling)
Vee- ja kanalisatsiooni projekt, teedeehitus- Vallatud Kurvid (Tiiu Mürk, Egert
Eenmaa)
Slaidišhow
-Toomas
Uudeberg
Taust slaididele- klaveriklass (Tiina
Sakk)
Kergemuusikakoor (Kadri Kask)
Solist Kadri Kask
Filmid monteeris-Tõnu Sepp
Näitering Atsike liikumine (Tiina Õunapuu)
Idee, tekstid - Tiia Uudeberg

Täname kõiki Tamsalu juubeliürituse korraldajaid ja esinejaid
südamliku ja meeldejääva õhtu eest!
Tamsalu Vallavolikogu ja Vallavalitsus
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Kultuurimajas
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Sünnipäevapidu piltides

DETSEMBER 2012
02.12 kell 9.00-15.00 JÕULULAAT. Silvi Pärn tel.
58050167.
02.12 kell 15.30
ADVENDIKÜÜNALDE SÜÜTAMINE Tamsalu valla kuusepuul (vallamaja juures).
Laulavad naiskoor ja lastekoorid. Jõulurahu soovivad
vallavanem Toomas Uudeberg ja koguduse õpetaja Enn
Salveste.
02.12 kell 10.00
Tamsalu Lunastaja Kirikus
1. ADVENDI KONTSERT-JUMALATEENISTUS.
Esineb kergemuusikakoor.
04.12 kell 19.00
VANA BASKINI TEATER etendusega „MINA HAKKAN PEAMINISTRIKS“. Piletid
(sooduspilet 9.00€, täispilet 11.00€) müügil kultuurimaja
III korrusel ja etenduse päeval. Info 323 0968, 5559 3309
15.12 kell 15.00

KODUSTE LASTE JÕULUPUU.

16.12 kell 18.00

Harrastusringide jõulukontsert
„LUME VALGUS“. Tasuta

21.12 kell 19.00

LAULUKLASSI
JÕULUKONTSERT. Tasuta

Peo algul andis õhtut kindlakäeliselt juhtinud Tiia Uudeberg sõna meenutusteks Toivo Hallikule (pildil
vasaakul), Urmas Tammele, Martin Uudeküllile ja Evelin Hiiele. Seejärel pidasid juubelikõned Andrus
Freienthal ja Toomas Uudeberg. Tuletati meelde, kuidas kõik algas ja kuhu oleme jõudnud. Siis andsid samad
mehed üle tänukirjad ja meened (paremal).

29.12 kell 19.00
KONTSERT „SUUR VALSS“
Eesti Kontserdilt. Sopran Kadri Kipper, bariton Rauno
Elp, klaveril Tarmo Eespere. Pääse 7€.
KONTSERT JA PIDU
„SÄDELUS“
Tamsalu juubeliaasta 500 pidulik lõpetamine.
I osa: KONTSERT „SUUR VALSS“ Sopran Kadri Kipper, bariton Rauno Elp, klaveril Tarmo Eespere.
II osa: Lustakad ESTRAADIKAVAD kultuurimaja rühmadelt.
III osa: TANTS ansambliga Modukas (Marek Uibo, Monika Saar, Tarmo Kopti) Pääse 7€
29.12 kell 19.00

10. detsembrist 2012.a. - 01. veebruarini 2013.a. kultuurimaja tantsusaalis NÄITUS “Kased polaarpäeva öös.
Alo Põldmäe loodusfotod.

Tamsalu kultuurimajas
tegutsevad
taidlus- ja huviringid.
Kultuurimajas käib koos hetkel 27 taidlus- ja huviringi, rühmitust.
Mõned ringid peavad sel aastal seoses huvipuuduse tõttu vaheaega
(Pandivere kammerkoor, Virvering, bändiõpe, maaliring). Uute ringidena on alustanud Kergemuusikakoor, Poiste tantsurühm, noorikute
tantsurühm „ Vallatud kurvid“.
Tasuliste huviringide hinnad kinnitas Tamsalu Vallavalitsus korraldusega nr 360 18. oktoobrist 2011.a. Väikene õppemaks distsiplineerib huvilisi ringide töös järjekindlalt osalema tagamaks ringi head
taset ja loob võimaluse ringi tegevuseks. Põhimõtteliselt on ühe tantsutrenni tasu õpilasele 1€. Individuaaltunnid klaveri- ja lauluklassis
on kallimad. Rahvusliku taustaga (koorid, rahvatantsijad, kandleõpe,
kapell jms) ringid on tasuta. Mõned ringid (nt linetants) on isemajandatavad. Samuti on isemajandavad MTÜd (Lustpill, Naiskoor,
Tamsalu Kunst). MTÜ- d saavad ringijuhi töötasu siiski kultuurimaja
eelarvest. Usurühmitused ja pühapäevakool maksavad kultuurimaja
ruumide kasutamise eest vallale renti.

Elvi Astok pälvis tunnustuse nii Tamsalu Vallalt kui Lääne - Viru Maavalitsuselt. Fotol vasakul annab maavanem Einar Vallbaum üle tänukirja.
Parempoolsel pildil on kosjaviinadega külla tulnud Väike - Maarja volikogu esimees Olev Liblikmann (vasakul ) ja vallavanem Indrek Keskküla (paremal). Vallavanem alustas mesikeelsena, tunnustades Tamsalu
valla vapil tamme laiuvat võra ja kauneid rohelisi lehti ning vetteulatuvat võimsat juurestikku. Siis tegi ta aga
käigu, mida keegi ei oodanud: “Juured ulatuvad teie tammel küll vette, aga osa neist on juba veest väljas! (kes
ei usu, et see nii on, vaadake ajalehe päisest). Ja eluandvat vett saate te lisaks teadagi kukohalt - naabrite juurest” (V-Maarja vapil on tõepoolest ka veemärk). Saal kohises selle peale päris kõvasti! Naabrite enesekindlust
vähendas kindlasti Andrus Freienthali peokõne lõpus tähendusrikkalt öeldud lause: “ Meil on teisigi kosilasi
peale Väike - Maarja!” (Mitte päris täpne tsiteering).
Toomas Väinaste Vinnist oli tulnud pudeliga, kuhu tema sõnade kohaselt on hea muresid uputada. Andrus
ütles selle peale, et selle tarvis oleks vaja hoopis kolmeliitrist purki. Laekvere vallavanem Arne Laas kurvastas,
et naabrid neid ühinema ei kutsunud ja lootis siiski et ka neid lõpuks kampa võetakse.
Peale külaliste sõnavõtte kutsuti kokkutulnud klaasile vahuveinile.

Järgnes tantsukontsert “Kaevame end läbi sajandite”, Kaevamine ja ehitamine on Tamsalus teadupärast juba
iidsetest aegadest au sees olnud, viimasel ajal on traditsioone uuendatud ja teed - tänavadki ette võetud.
Kõige väiksematest ehitasid pöialpoisid lubjaahju ja panid selle vahvalt leegitsema (ülal).

Tasulised on meil järgmised huviringid:
Muusika mängu ring „TÕRUKE“ noorem rühm - korra tasu 1.00€
Muusika mängu ring „TÕRUKE“ vanem rühm - kuumaks 4.00€
„KAIREE“ põhirühma lapsele		
- kuumaks 8.00€
„KAIREE“ ettevalmistusrühma lapsele
- kuumaks 4.00€
Tüdrukute tantsurühm õpilasele		
- kuumaks 8.00€
Neidude tantsurühm õpilasele		
- kuumaks 8.00€
Klaveriklassi õpilasele			
- kuumaks 20.00€
Lauluklassi õpilasele			
- kuumaks 10.00€
Kuu aega on tegutsenud poiste tantsuring. Poisse treenib Anneli Kalamäe. Selle huviringi kuumaks on nagu teistelgi tantsuringidel 4.00€
(treeningtund 1€).
Tiia Uudeberg

Järgnevalt süüviti ajalukku, lavale astusid nii rahvajuttude kangelanna Porkuni Preili, kellest Marie Under
imekauni ballaadi teinud, kui Porkuni lahingust osavõtnud, seekord koguni militaarsümboolikaga kaetud
tütarlaste õrnalt jõulises esituses. Järgneb lk 3.

3

Ehitajad olid etenduses kesksel kohal Ehitusalased etteasted kandsid alapealkirju: Lepingu sõlmimine, Planeerimine, Asfaldi ülesvõtmine, Pinnase äravedu, Lepingu katkestamine, Lepingu sõlmimine, Killustiku kohalevedu, Asfalteerimine, Pidulik lindi läbilõikamine (all vasakul) ja umbes sama veelkord kooli ehitust läbi tantsides.
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KRÕLLIPERE
PIDAS
JUUBELIT!
Lasteaed, lasteaedräägitakse kogu aeg.
Igas lasteaias on
lapsed kui üks perekond.
Sellepärast kogu aeg
räägitakse - lasteaed

Jah, pidu hakkas lõppema, kogu Tamsalu ajalugu oli läbi
tantsitud (noh, tõtt tunnistades oli ikke natuke laulu ka).
Vaatamata naiste - neidude ja tütrikute pingutamistele said
lõpuks lavale tulnud mehepojad (esimesel leheküljel) ikkagi
kõige suurema aplausi!
Peo lõpetuseks olid varutud kolm hiiglaslikku asjakohase dekoreeringuga torti, mida lõikasid lahti vallavanem, volikogu
esimees ning valla ja linna pulmas paari pandud Tarmo ja
Evelin ( paremal) ning millest igaüks maitsva tüki sai.
Õhtu jätkus tantsu keerutades.

Nagu ikka juhtis põhiliselt lava taga, aga ka ees, kõrval, peal ja all vägesid Tiia,(vasakul) astudes esile vaid
kõige vastutusrikkamates rollides (vaata lindilõikamise pilti, vasakult teine).
Paremal võtab valla tunnustust vastu Jaan Kiisk, kes ütles, et kuna ta alustas põllumehena juba kolmeaastasena,
on tal tänaseks staazi 67 aastat. Jaanist peab siinkohal natuke pikemalt rääkima. Ta ei osutunud valituks Eesti
aasta põllumehe valimisel, kuid juba nominendiks saamine on suur tunnustus Jaani aastatepikkusele tööle. Mul
pole infot, millised on täpsemalt selle konkursi komisjoni kriteeriumid nominentide hindamiseks. Oleks peale
hektarite ja kilode läinud arvesse ka muu, oleks ehk tulemuski teine olnud. Kui hindajad oleksid vaadanud
sügavamalt Jaani sisse, oleksid nad näinud tõsise Eesti patrioodi ja põllumehe hinge. Alates taasiseseisvumisest
on Jaan väsimatult kuulutanud, et Eestimaa peab jääma eestlastele, et meie kultuuri ja laiemalt kogu eestluse
lätted on meie maas ja töös, mida siin tehakse. Teadlase põhjalikkuse ja põllumehe visadusega on ta oma asja
ajanud.
Jõudu, tervist ning õnne edaspidiseks ka Tamsalu Ajalehe ja lugejate poolt!
Seni on jäänud saladuseks, kuidas on Jaan säilitanud nii kadestamisväärselt hea sportliku vormi. Hästiinformeeritud ringkondadelt kuulis TA, et plaanitsetakse uuest aastast avada treeningrühmad JK Otsa talu Loksa farmis.
Jälgige reklaame!
Peo kohta on ka kaebusi! Paljud fotograafid, mina sealhulgas, kurtsid raskete töötingimuste pärast, kuna eeskava sundis pidevalt itsitama ja nii ei tulnud kõik pildid riistvara värisemise tõttu nii hästi välja, kui tahtnuks.
Aga kokkuvõttes: Pikk - pikk - pikk aplaus ( millega loodetavasti ühinevad kõik lugejad ) kõigile selle toreda
õhtu esinejatele ja korraldajatele!!!
Tamsalu Ajalehe erikorrespondent otse Tamsalu Kultuurimajast Ain Aasa (tekst ja pildid)

Tamsalu Lasteaia Krõll kroonikast
saame lugeda, et nii kõlas üks paljudest luuletustest, mida esitati 30
aastat tagasi toonase EPT Tamsalu
osakonna lastepäevakodu avamise peol 5. novembril 1982.aastal.
Lasteaia juubeleid oleme
alati tähistanud terve nädalajao ettevõtmistega – nii ka seekord.
Esmaspäeval
lustis lastega Krõll, kes kuulutas
sünnipäevanädala avatuks. Kõlas
tädide esituses popurrii sünnipäevalauludest. Krõll jagas maiustusi ja kutsus kõiki lapsi osalema
sünnipäevakaartide
meisterdamises, millest seati üles näitus.
Teisipäev oli ilusa laulu päev.
Hommikul käisid meile esinemas
Rakvere teatri kvartett RAMM ja
õhtupoolikul nautisime Kadri Kase
laulustuudio laste ja naiste esinemist. Heameel oli näha, et kõik
esinenud laululapsed on sirgunud
meie lasteaiast ja oma esimese lauluõpetuse saanud lasteaia muusikaõpetaja Andra Hoolma käe all.
Kolmapäev oli kogu maja täis
imelist magusat lõhna – lapsed
valmistasid oma rühma sünnipäevatordi. Kuigi põhikomponendiks olid küpsised, said valmis
ikkagi erinäolised ja –maitselised
fantaasiarikkalt kaunistatud tordid. Enne sööma asumist kutsus
Krõll kõiki imelisele tordinäitusele ja kiitis tublisid tordimeistreid.

Neljapäeval nõudsid sisselaskmist mardisandid. Võib arvata, et
seda teadsid pereemad Liina ja
Riina, kes olid ettevalmistusi teinud ja kogu lasteaiapere saali palunud. Vahvad mardipoisid koos
isa Mart ja ema Martaga jagasid
häid soove, laulsid, tantsisid, küsisid pererahvalt mõistatusi ja
tegid kaelamurdvaid püramiide.
Pereemad olid helded – marte tänati hea ja paremaga, suupärasega
kostitati kõiki lapsi.
Reedel oli juba hommikul maja
rõõmsat elevust täis: rahvariietes
lapsed-tädid käisid kordamööda hääli lahti laulmas, maja täitis
kohvi ja tordilõhn, oodati külalisi.
Kontsert oli juubeli vääriline. Meie
suur soov oli kontserdiga tänada
kõiki koostööpartnereid, sõpru,
kolleege valla teistest haridusasutustest, viimaste aastate jooksul
pensionile läinud töötajaid. Pidu
juhtis Krõll, kellel luuleread kiitsid meie maja, töötajaid ja tublisid
lapsi.
Suur tänu ja lugupidamine kuulub
töötajatele, kes avapäevast alates
töötavad lasteaias juba kolmkümmend aastat: kokk Aili Avloi, õpetajad Aira Eding, Anneli Hiiemaa,
Leili Kanarbik, Maret Kivi, Kaiu
Põldmaa, Eha Ringinen!
Krõlli lasteaiapere suurte ja väikeste nimel tänan kõiki, kes meid
soojade soovidega sünnipäeva
puhul õnnitlesid ja kingitustega
üllatasid! Lasteaiatöötajate tänu
kuulub Annele ja Kerstile – meie
tore sünnipäevanädal lõppes ilusa
peoga Laululinnu külalistemajas!
ViiuUudam
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor
Ülemisel pildil (Viiu Uudam) on
Krõlli rühm tordinäitusel, alll
tänukontserdil kõlanud ,,Poistelaul”.
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Elu
võimalikkusest maal
ehk
ettevõtluse
Tamsalus.

arengutest

Kord ülikooli õpingute ajal tekkis
tollase EPA (Eesti Põllumajanduse Akadeemia) majandusteaduskonna ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna poiste vahel vaidlus,
et kumb oli enne, kas majandus
või õigus. Sellest vaidlusest tõde
ei selgunudki. Selge on aga see,
et majandussektoris luuakse see
rikkus, mida siis avalik sektor
(riik ja omavalitsused) saab teenuste osutamiseks jagada.
Kui majandussektoris loodava
rikkuse ja avaliku sektori tarbimise vahel kaob tasakaal, tekib
olukord mida me näeme Euroopa Liidu lõunapoolsetes riikides.
Majanduskliima
halvenemise
tagajärjeks on kõrge tööpuudus
ja inimeste, iseäranis nooremate
inimeste lahkumine riigist. Meie
riigis on majanduse tervis parem,
kuid inimeste lahkumine pole ka
meile võõras teema. Lahkutakse
riigist parema elu ja kõrgemalt
tasustatud töökohtade järele, ja
lahkutakse
maapiirkondadest
suurematesse linnadesse, ikka
samadel põhjustel. On neid, kes
väidavad, et inimeste koondumine keskustesse on juba pikemat
aega toimunud ning paratamatu
protsess, ja on neid, kes panevad
maapiirkondade
tühjenemise
millegi tegematajätmise arvele.
Võta nüüd kinni, kus on tõde,
aga protsess toimub, ja tundub,
et pidurdamatult. Sõnade kinnituseks toon näiteks Tamsalu valla elanike arvu muutuse. Tosina
viimase aastaga on valla elanikkond vähenenud 18,3% ehk 928
inimese võrra. Sarnane tendents
valitseb Eesti enamikes maapiirkondades. Halenaljakana tundub
seejuures ametlik statistika, mis
väidab, et Eesti maaelanikkond
hoopis suureneb. Konks on selles, et maapiirkonnaks loetakse
ka Tallinna ümbritsevad vallad.
Oktoobri kuu keskpaiku toimus
Rakvere Teatris debatt teemal
miks noored Rakverest lahku-
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vad. Ühe põhjusena toodi välja
töökohtade puudumine, õigemini atraktiivsete töökohtade
puudumine. Kindlasti on noorte
lahkumise põhjuseks ka muud
asjaolud kui ainult huvitav töö.
Virumaa Teataja korraldatud samateemalise tänavaküsitluse käigus ütles üks ettevõtja, et „tööd
on ümbruskonnas küll. Noored
on multiasukondsed, nende jaoks
on kodulinn Rakvere, Tallinn,
Pärnu või Brüssel“.
Kui nii, siis pole Rakverel, liiatigi
veel Tamsalul lootustki konkurentsis püsida. Ometi elab veel
maal ja väikelinnades ka inimesi, on neid, kes hindavad rahu ja
vaikust enam kui suurlinna tulesid. Kuidas siis neile tagada see
hädavajalik töö, huvitav töö? Ega
omavalitsustel neid võimalusi
palju pole, rääkigu meie regionaalminister mida tahes.
Üks võimalustest, mis suuri investeeringuid ei nõua, on koolitada, julgustada ja toetada oma
piirkonna ettevõtlikke inimesi,
kes siis kõigepealt endale ja kui
hästi läheb siis hiljem ka teistele tööandjaks oleksid. Kinnitust,
et see tee kohaliku ettevõtluse
arendamiseks on õige, andis ka
käesoleva aasta sügisel avanenud
võimalus osaleda Lääne-Viru
maavalitsuse poolt korraldatud
õppereisil Rootsis Jönköpingis,
mis on riigi edukamaid ettevõtluspiirkondi. Rootsi avaliku sektori (riik, omavalitsused, ülikool,
kutseõppeasutused jms) roll piirkonna ettevõtluse arendamisse
on muljetavaldav. Vastupidiselt
meile on neil ka vahendeid mida
panustada, ja tulemused on näha.
Meil levinud arusaamade kohaselt on suured ettevõtted olulised, sest seal on palju töökohti
(loe maksumaksjaid) ja väikeettevõtted vähem olulised, sest seal
on vähe töötajaid (loe maksumaksjaid) . Rootsi avalik sektor
toetab eelkõige väikeste pereettevõtete loomist ja arengut. Olgugi, et need on väikesed, on neid
palju, ja kokku loovad nad hulga
töökohti ja suure osa ettevõtluse
kogutoodangust. Siinjuures pole
väheoluline ka sotsiaalse turvalisuse aspekt. On suur vahe kas
pankrotistub 5 väikeettevõtet,
igas 10 töötajat, või üks suurettevõtte, milles on 500 töötajat.

Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal liigeldes peab
jalakäija kandma helkurit või
kasutama valgusallikat
Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktiivi kohaselt isikukaitsevahend, mille turvalisusnõuded on
kehtestatud vastava standardiga. Nõuetekohasel
helkuril või selle pakendil peab olema tähistus CE
EN13356 (LS § 11 lg 4). Korralik helkur on hästi
märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt 150m ja
kaugtulede valgusvihus vähemalt 300m kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt,
eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede
valgusvihus alles 30-40 m kauguselt. Pimedas sõites häirivad juhti veel vastusõitvate autode tuled,
kriimustused ja mustus esiklaasil või vihm ja udu.
Halb ilm võib peaaegu poole võrra vähendada seda
teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat märkab. Halvemal juhul on see vaid 15-20 meetrit, mis
ei ole piisav, et juht suudaks pidurdades jalakäijale
otsasõitu vältida.
Kuidas helkur kinnitada? Helkureid on riie-

Tavapäraselt on omavalitsuse
ametniku roll saada igast küljest negatiivset tagasisidet (miks
pole loodud piisavalt töökohti,
miks pole loodud piisavalt vaba
aja veetmise võimalusi, teed pole
kah piisava laiusega ja üleüldse
on kõik halvasti), siis kahel Tamsalus läbiviidud ettevõtluskursusel oli õhkkond sootuks teine
ja hoiak positiivne. Ehk oli põhjus selles, et kursustel osalesid
need inimesed, kes tahavad ise
panustada, ise midagi korda saata. Kursustel selgus, et ettevõtjaks olemine pole raketiteadus,
esmapilgul tunduvad suured
unistused võivad hea planeerimise ja õige tegutsemise korral
ka reaalsuseks saada. Kõik, kes
ettevõtlusega kokku puutunud,
teavad palju energiat ja aega on
vaja, et oma äri käima lükata ja
käimas hoida. Selleks, et see paremini õnnestuks, vajavad algajad ettevõtjad tuge, julgustust ja
nõuandeid, samuti läbikäimist
teiste omasugustega. Pandivere
piirkonnas on nelja omavalitsuse
initsiatiivil loodud ettevõtluse
tugistruktuuriks MTÜ PAIK, riigi
poolt on loodud maakondlikud
arenduskeskused.
Tamsalu ettevõtluskursuste läbiviija ettevõtluskonsultant Ülo
Peets tuli välja „ettevõtliku kogukonna“ teooriaga. Ellu rakendatult kujutab see endast perioodiliste sündmuste jada, mille
tulemusel tekib piirkonnas teatud aja möödudes uute ettevõtjate põlvkond ning arusaam, et
ettevõtjaks olemine on auväärne
ja samas loomulik elustiil. Sündmuste jadas oleksid üle aasta
toimuvad
ettevõtluskursused
(toimub ettevõtjate juurdekasv),
ettevõtlusalased konkursid ja üritused õpilastele (uue ettevõtjate
põlvkonna kasvatamine) ning
iga-aastane ettevõtlusnädal (ettevõtluse kui elustiili propageerimine). See ei ole midagi sootuks uut, just sellist ettevõtluse
arendamise mudelit ma Rootsis
kohtasin. Selliselt tegutsedes ei
saavuta me ehk kiireid muutusi,
kuid järjepidevus viib pöördumatute tagajärgedeni (kasvab ettevõtjate ja ettevõtete arv).
RihoTell
abivallavanem

tele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid. Helkur
tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast. Kuna maanteel
peab kõndima vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb rippuv helkur paela ja haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele.
Helkur peab jääma rippuma umbes põlve kõrgusele - samal kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled.
Oluline on jälgida, et helkur jope või mantli ääre alt
välja paistaks. Pimedas liikudes suurendab jalakäija
ja jalgratturi märgatavust ka hele riietus.
Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka jalgratturil.
Põhivarustusena peavad igal jalgrattal olema kollased
või valged helkurid vähemalt ühe ratta mõlemal küljel (nt
kodarahelkurid) ning ees valge ja taga punane helkur.
Lisaks peab pimedas sõites rattal põlema ees valge ja taga
punane tuli. Jalgratturil nagu ka pimedas autost väljunud
juhil on enda nähtavaks tegemiseks soovitav kasutada
helkurmaterjaliga varustatud ohutusriietust.
Autojuhil nõutav ohutusvest peab vastama standardi CE
EN471 2-klassi ohutusriietuse nõuetele.
Paremal: Tamsalu vaade. (Ain Aasa)

Fotodel ülalt autor ettevõtluskoolituse töörühma kantseldamas,

keskel ja all - head mõtted tulevad mittetraditsioonilises kohas.
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Tamsalu
katlamaja muutus
efektiivsemaks

AS Tamsalu Kalor paigaldas eelmisel
nädalal katlamajja suitsugaaside puhastamise seadme ehk pesuri. Pesurile tõsteti peale ka korsten, nii et kogu

Elektrist ja hinnast
Leping elektrimüüjaga tuleb sõlmida 10.
detsembriks !
Tänaseks on teada peaaegu kõigi turule tulijate pakkumised.
Avatud elektriturg on Eestis praegu sisuliselt fiktsioon. Eesti on hetkel mitte elektrit
importiv, vaid eksportiv riik. See tähendab,
et oma põlevkivielektrijaamades toodame
me rohkem elektrit, kui ise tarbida jõuame
ja ülejäägi müüme teistesse riikidesse. Peale Estlinki kaabli Soome suunal praegu teisi
impordivõimalusi elektrit mujalt saada polegi. Selle kaabli läbilaskevõime on aga väike. Praktikas tähendab see, et tegelikult ostavad kõik nn konkurendid elektrit siitsamast
Eestist Narva jaamadest ja pakuvad seda eri
hindadega lõpptarbijatele.
Kodutarbija jaoks pole sisulist vahet kellelt
elektrit osta. Eriti väljendub see püsitasudega pakettide puhul, kus hinnavahed on sisuliselt olematud. Niiet kui olete otsustanud
valida püsitasuga paketi, pole vahet, kellega
lepingu sõlmite.
Loomulikult võivad viimased päevad enne
tähtaja saabumist tuua veel suuri kampaaniaid ja allahindlusi. Jälgige tähelepanelikult pakkumisi!
Kõigi müüjate pakkumistest annab hea ülevaate portaal www.energiaturg.ee (neid on
ka teisi). Simulaaor, kuhu sisestate oma andmed, näitab hindu. ( energiaturg.ee/simulaator).
Veidi keerulisem on lugu muutuvate hindadega pakettide puhul.
Elektribörsi koduleheküljelt http://www.
nordpoolspot.com on võimalik uurida tegelikke börsihindu ning nende trende. Ja üllatus-üllatus, spetsalistide tehtud arvestustes
kujunesid hinnad soodsamaks kui kindlates
pakettides. Huvitav seejuures on, et börsihindade trend on viimastel aastatel languses
(muidugi mitte sirgjoonelises). Börsihind
antakse iga tunni kohta ööpäevas ja on selle aja jooksul üsna kõikuv, öösel madalam,
päeval kõrgem. Lisaks sellele on kõikumised
pikemate perioodide kaupa, aga keskmisena
tundub siiski, et soodsam on kasutada muutuvat paketti. Energiamüügiga tegelevad
firmad eelistavad muidugi kindlaid pakette,
sest see garanteerib neile kindla tulu.
Kui nii võtta, siis kaotada ei ole midagi - hinnavahed pole tavalise kodutarbija tarbimismahu juures nimetamisväärsed. Kui mõne
kuuga on näha, et börsihinnaga ei ole soodsam, saab iga kell selle lepingu trahvita lõpetada ja valida soodsama variandi.
Elektrituru nn avanemisest alates on juba
toimunud elektriturul olulisi muutusi. On
lisandunud uusi pakkujaid ja vanad pakkujad on muutnud oma pakette ja hindasid,
seega turg on aktiivne ja tõmbleb uue aasta
ootuses. Igaüks püüab teha kõik ikka rohkema klientuuri värbamiseks. Käiku on lastud
esmapilgul ahvatlevaid trikke. Näiteks 220
Energia pakub alaneva hinnaga pakette, mis
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seadme kõrgus on praegu 30 meetrit.
Vana korsten jäi samuti alles. Edaspidi liigub suits kõigepealt pesurisse ja seejärel väljub uue korstna kaudu, vajaduse korral on võimalik kasutada ka vana korstnat.
Pesur hakkab tööle hiljemalt kahe nädala pärast, sest teha on veel torustike
ühendamise ning elektrimontaažitööd.
Pesuri paigaldamise tulemusena väheneb õhusaaste ja tõuseb katla efektiivsus.
Praegu on korstnast väljuvate suitsugaaside temperatuur 150 kraadi, peale jahutamist langeb see 50 kraadini.
Kinnipüütud soojus suunatakse tagasi
vee soojendamiseks, nii tõuseb kaltamaja efektiivsus ja väheneb küttekulu.
Renoveerimistöid rahastab ligi pooles
ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) atmosfäärikaitse programmist
ning need lähevad kokku maksma 312 000
eurot.Omaosaluse
katteks
võttis
Tamsalu Kalor AS pangast laenu.
Tööd teeb riigihanke võitnud AS Agrosilva, kes kasutab soome tehnoloogial ehitatud Condens pesurit. Pesuri teeb kalliks kasutatud happe – ja
roostekindel materjal, mis on roostevabast terasest kaks korda kallim.
Suitsupesuri paigaldamine võeti ette
seetõttu, et hoida soojahinda võimalikult madalana. AS Tamsalu Kalor juhavõivad kergeuskliku ära petta. Kalkuleerides neid variante midagi meelitavat ei ole.
Asi on ju selles, et hinnad on kõrgemad aasta algul ehk siis, kui tarbimine on suurem ja
ka börsihinnad eeldatavasti kõrgemad ning
langevad suve poole, kui tarbimine väheneb
ja ka börsihinnad eeldatavasti. Ja siis septembris tehakse tarbijale justkui kingituseks
tasaarvestus, et keskmine hind ei läheks üle
pakutud piiri. Edasi läheb juba püsiva hinnaga. See aga tähendab ju, et aasta esimeses
pooles kasutab energiafirma suuremaid tulusid, ehk teisisõnu intressita laenu tarbija
taskust, mis siis septembri lõpuks tagastatakse..
Kuna hinnatõusu miski ära ei hoia, tuleb
üha rohkem mõelda tarbimise vähendamisele. Oma kodus on võimalik kasutada
näiteks elektriboileri taimerjuhtimist. Väikse pere soojaveetarbe rahuldamiseks piisab
täiesti 80-liitrise boileri 2- kuni 3-tunnisest
kütmisest öösel enne soodusaja lõppu. Samuti tuleks vahetada kõige kauem põlevates
valgustites senised pirnid LED-lampide vastu. On suur vahe, kas 8 tundi põleb 60-vatine
või 6-vatine sama valgusjõuga lamp. Hinnavahe saab kaetud mõne kuuga.
Mõned tähelepanekud
- Hetkel (lehe trükkimineku ajal) pole turg
veel kaugeltki rahunenud. Võrreldes septembrikuise pakkumisega on senine lepingupartner Eesti Energia teinud näiteks mulle juba 8% soodsama pakkumise, mis rahas
väljendatuna oleks üle 30 euro aastas.
- Muutuvate hindadega pakett tasub valida
ainult siis, kui suudate pidevalt toimuvat
analüüsida ja leiate aega ning tahtmist pidevalt lepinguid muuta. Tavakodanikul tasuks
valida fikseeritud hinnaga pakett.
- Esialgu tuleks hoiduda pikemaajalistest lepingutest, kuna pole teada, millises suunas
elektri hind liikuma hakkab. Juhul ka, kui
see tõuseb, ei tohiks kaotus olla väga suur.
Praeguste arusaamade valguses oleks õige
talveperioodil kasutada fikseeritud hinnaga paketti, suvekuudel aga ( kui tarbimine
ja börsi hind on madal) muutuva hinnaga
paketti.
- Lepingu sõlmimisel lugege see eelnevalt
hoolikalt läbi, et vältida hilisemaid arusaamatusi.
Veel südamele pannes, kui kodu¬kliendid
mõtlevad, et ootaks selle esimese arve ära
ja vaataks, mis siis saab. Kuid elektrimüüjat on võimalik vahetada ainult esimesest
kuupäevast ja 21 päeva varem peab otsus
olema tehtud. Juhul, kui nad ootavad ära
veebruaris selle esimese arve ja otsustavad,
et oi, võinuks ikkagi valida, ning hakkavad
nüüd otsima, siis tegelikult läheb päris kiireks. Arve võib tulla ka 10 . veebruari paiku
ja siis saate uue lepingu alles aprilliks. Nii et
kolm kõige külmemat kuud, mil elektrihind
börsil on eeldatavasti kõige kõrgem, jäävad
selle nii-öelda katsetamise aja sisse.
Ja teine sõnum on see, et klientidel on vabadus elektrileping soovi korral lõpetada ühekuulise etteteatamisega, Elektrumi puhul
21-päevase etteteatamisega. Ilma mingite

taja Neeme Malva ütles, et sooja hinda
püütakse säilitada praegusel tasemel.
Tamsalus on tänu õigel ajal tehtud
investeeringutele
hakkpuidu ja põhu põletamise seadmetesse soojahind üks madalamaid Eestis.
Kehtiv hind megavatttunni eest on 60.50
eurot ning seda ei ole tõstetud alates 2007.a
Võrdluseks mõnede teiste asulate soojahinnad:
Laekvere
Aravete Järva -Jaani
Kiili Abja - Paluoja
Tallinn - 			
Võru Rakvere -

87,22
95,68
94,76
108,24
104,05
82,80
65,64
84,50

Fotodel(Ain Aasa) vasakul jälgivad paigaldajate tegevust Neema Malva ja Märt
Rebane, Paremal käivad viimased ettevalmistustööd enne korstna paigaldamist pesurile.

Ain Aasa

trahvideta.
Kokkuvõttes - ma ei pea ennast just kõige
rumalamaks, aga elektri hindadest tõesti on
raske aru saada. Nooremad, palun aidake
oma vanemaid sugulasi - tuttavaid, neil on
ilmselt praegu kõige raskem. Oluline on, et
kui senine elektriarve on tõesti väike - alla
10-15 euro kuus, tasuka natuke oodata ja
hinnata, mis juhtuma hakkab.
Ain Aasa

Elektri
kokkuhoiuvõimalused:

Valgustus: lülita välja
Keskmises majapidamises kulub valgustusele aastas ligi 70 eurot, ehk 20-25% kogu
elektrikulust. Ruumist lahkudes või päevasel ajal tuleb lambid välja lülitada. Ühtlasi
tasuks toas kasutada vaid neid valgusteid,
mida parasjagu tarvis on. Nii näiteks pole
mõtet põletada laualampi, kui laua taga parasjagu ei istuta ning päeval tuleks pigem
kardinad eest tõmmata kui lambivalgusel
elada
Televiisor: väldi ooterežiimi
Enamikesse kodustesse meelelahutuskeskustesse kuulub televiisor, digiboks, muusikakeskus koos kõlaritega ning DVD-mängiga. Paraku seisavad need suurema osa
päevast ooterežiimil. Ooterežiimidel eelistab
elektroonikaseadmeid hoida ligi 45% eestimaalastest. Samas võib ooterežiimi energiatarve küündida isegi kuni 10%-ni elektri kogukulust. See tähendab, et kui majapidamise
igakuine elektriarve on umbes 30 eurot, kulutatakse aastas ooterežiimile ligi 36 eurot!
Ooterežiimi vältimiseks tuleks nii teler, digiboks kui ka muud elektroonikaseadmed
nagu näiteks mängukonsoolid pärast kasutamist täielikult välja lülitada või vooluvõrgust lahti ühendada. Et kodusesse meelelahutuskeskusesse võib kuuluda isegi kuni 7
seinaühendusega seadet, tasub mugavuse
huvides eelistada lülitiga pistikupesi, mille
abil saab kõik seadmed ühest nupust mu-

gavalt korraga sisse-välja lülitada. Sama
reegel kehtib arvutitöökoha kohta kus energiaröövliteks on ooterežiimil olevad arvuti,
printer, kõlarid ja muud seadmed.
Laadijad: ühenda seinakontaktist lahti
Kõik seinastepslisse jäetud adapterid ja laadijad tarbivad elektrit. Energia säästmiseks
tuleks need alati pärast kasutamist seinakontaktist välja tõmmata.
Küte: küta nii palju kui vaja, aken ava tuulutamiseks. Ühtlasi ei tasuks hoida akent pidevas tuulutusasendis, sest sedasi pääseb kogu
soojusenergia aknast välja. Samal põhjusel
tuleks alati enda järel sulgeda välisuks.
Kraan: vähenda survet
Nõude pesemisel ei tohiks lasta veel suurel
survel niisama joosta, sama kehtib hambapesul. Kui voolavat vett parasjagu tarvis
pole, tuleks kraan sulgeda. Keskmises perekonnas võib sellega päevas säästa kuni 120
liitrit vett. Ühtlasi ei ole vaja nõusid pesta
tulises vees.
Eesti Energia energiaprofiilide statistika näitab, et keskmine majapidamine kulutab vee
soojendamisele aastas 14% kogu energiatarbest. Teisisõnu – mida vähem vett kasutada,
seda vähem kulub energiat ka vee soojendamiseks.
Veekeetja: ära keeda rohkem, kui vaja
Elektrilise veekeetja kasutamine on energiasäästlikum kui vee keetmine pliidil. Suurima efekti saavutamiseks tuleks veekeetjas
keeta just niipalju vett, kui parasjagu tarvis.
Näiteks kulub tassitäie vee keema ajamiseks
1-liitrises veekeetjas 3 korda vähem raha kui
pidevalt kannutäie vee keetmiseks. Loomulikult tuleks jälgida, et keedetava vee kogus
ei jääks alla keetja miinimumi.
Pliit: kasuta õige suurusega keeduala
Söögitegemiseks tuleks kasutada poti või
panni suurusele vastavat keeduala. Näiteks
kui asetada elektri- või gaasipliidil 16-senitimeetrise diameetriga pott 18-sentimeetrise
läbilõikega keedualale, suureneb energiatarve kõige kõrgema kuumuse korral kuni
15%. Seda seetõttu, et osa keeduala soojusest
kütab niisama köögi õhku. Toiduvalmistamisel väheneb energiatarve ka siis, kui asetada potile või pannile peale kaas. Kui vesi
potis keeb, tuleks pliidi kuumus energia
säästmiseks madalamaks keerata, sest vee
temperatuur pärast keemistemperatuuri
saavutamist enam ei tõuse.
Külmik: sulge uks korralikult
Külmiku uks tuleb alati korralikult sulgeda,
sest kogu sooja õhu, mis külmkappi pääseb,
peab külmik uuesti jahutama. Iga ukse avamisega pääseb külmikust keskmiselt välja
30% külmast õhust. Seega – mida pikemalt
avatud külmiku ees oma soovide üle mõtiskleda, seda suurem on külmiku energiatarve.
Lisaks vaata Eesti Energia kodulehel ja teiste
müüjate kodulehtede soovitusi, arvestusi ja
hinnanguid.
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Vallavolikogu
21.11.2012 Volikogu istung.
1.Otsustati seada Tamsalu vallas Türje külas munitsipaalomandis olevale Tooma tee
kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatu
isiklik kasutusõigus maakaabelliini projekteerimiseks ja rajamiseks .
2. Otsustati maamaksumäära 2013 aastal mitte muuta ja tsoonis H0788001 jäi maamaksumäär 1,3 % maa maksustamishinnast aastas
ning tsoonis H0787001 ja tsoonis H0787002 jäi
maamaksumääraks 2,5 % ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleval haritaval ja looduslikul rohumaal 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.
3.Otsustati suurendada 2013 a. Tamsalu valla
eelarvest makstavat sünnitoetust. Sünnitoetuse suuruseks määrati 2013.aastal 300.- eurot.

Vallavalitsus
30.10.2012
1. Tunnistati hankele “Tamsalu valla teede
ja tänavate talvine teehoid 2012/2013” piirkonnale 1 „Tamsalu linn“ korraldatud hange
nurjunuks, kuna hankele ei laekunud ühtegi
pakkumust.
2. Seoses piirkonnale kolmel 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.
3. Otsustati võtta peremehetute ehitistena
arvele Tamsalu vallas, Sääse alevikus, Sääse
tänaval asuvas garaažikompleksis järgmised
garaažiboksid:
nr 2 - viimane teadaolev omanik Iris Tõnismaa; nr 4 - viimane teadaolev omanik Aksel
Lind; nr 6 - viimane teadaolev omanik Enn
Saar; nr 7 - viimane teadaolev omanik Mati
Meisalu; nr 10 - viimane teadaolev omanik
Indrek Tõnisson; nr 11 - viimane teadaolev
omanik Oive Abaševa; nr 13 - viimane teadaolev omanik Olaf Mangus; nr 16 - viimane teadaolev omanik Toomas Siispool; nr
17 - viimane teadaolev omanik Ülo Padda;
nr 18 - viimane teadaolev omanik Enn Ojassalu; nr 19 - viimane teadaolev omanik Enn
Ilves; nr 20 - viimane teadaolev omanik Arno
Lindeberg; nr 21 - viimane teadaolev omanik
Kalju Savi; nr 23 - viimane teadaolev omanik
Jonas Budrikas; nr 25 - viimane teadaolev
omanik Viktor Sergejev; nr 31 - viimane teadaolev omanik Enn Venig; nr 32 - viimane
teadaolev omanik Enn Venig; nr 34 - viimane teadaolev omanik Salme Murdjõe; nr 36
- viimane teadaolev omanik Olavi Kurm; nr
38 - viimane teadaolev omanik Riho Kivila;
nr 40 - viimane teadaolev omanik Heiki Gladun; nr 41 - viimane teadaolev omanik Lea
Väina; nr 43 - viimane teadaolev omanik
Safarali Nasimov; nr 45 - viimane teadaolev
omanik Aleksander Sohharev; nr 46 - viimane teadaolev omanik Antonina Ulman; nr 48
- viimane teadaolev omanik Hilda Kuznetskaja; nr 49 - viimane teadaolev omanik Salme
Puusepp; nr 51 - viimane teadaolev omanik

Maa erastamisest Sääsel
asuvate garaazide
juurde.
Sääsel asuvate garaazide inventariseerimine on lõpukorral. Tänan garaaziomanikke, kes leidsid aja selleks, et inventariseerija saaks mõõdistustöid teostada.
Jooniste tegemise ja ehitisregistrisse kandmisega läheb veel veidi aega. Lähipäevil
toimub ka maa mõõdistamine garaazide
juurde. Eraldi 3 katastriüksust moodustatakse kokku ehitatud ehk 32 garaazi juurde. Lisaks 3 katastriüksust eraldi asuvate
10 ja 12 boksiga garaazide juurde. Katast-
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4.Kehtestati Tamsalu vallas tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või
teenuse müügi kord ning müügipileti vorm
ja hinnad.
5.Tunnistati kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 23.05.2007.a määrus nr 12 „Veevarustuse
ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Tamsalu vallas“, kuid kuni veeettevõtja kehtestab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses ettenähtud korras hinnaregulatsiooni nõuetele vastava veeteenuse hinna,
osutatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust tarbijatele 31.10.2010.a kehtivate
hindadega, mille on Tamsalu Vallavalitsus
kehtestanud 24.03.2009.a määrusega nr 4.
6. Kuulati MTÜ Türi-Tamsalu matkatee juhatuse liikme Arlet Palmiste ülevaadet MTÜ
poolt planeeritud tegevustest .
7.Otsustati võtta Väike-Maarja Vallavolikogu
ettepanek, haldusterritoriaalse korralduse

muutmiseks Tamsalu valla ja Väike-Maarja
valla ühinemise teel, arutusele vallavolikogu
komisjonides ja seejärel volikogu detsembrikuu istungil võtta vastu otsus.
8.Vallavanem Toomas Uudeberg andis volikogule üle Tamsalu valla 2013.a. eelarve eelnõu. Otsustati suunata eelarve eelnõu edasi
menetlemisele vallavolikogu komisjonidesse.
9.Kuulati vallavanema infot järgmistel teemadel:
*6-8 novembril viibis vallavanem T.Uudeberg
omavalitsuste liidu ja arenduskeskuse õppereisil Soome Vabariigis Kuopios. Õppereis leidis aset projekti „Avaliku sektori roll
ettevõtluskeskkonna arendamisel” raames
ning Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Avalike
teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” toel.
*27. novembril toimub Tamsalu Spordikomp-

leksis Uudeküla küla Hanela kinnistu endise
hanelakompleksi broilerifarmiks rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu.
*Rakvere Haigla juurdeehitus.
* Lääne-Viru maakonna kergliiklusteede teemaplaneering
* Tamsalu Vallavalitsuse väljakuulutatud
hange talviste teehoiutööde teostaja leidmiseks Tamsalu linnas oli edukas, tehti kaks
pakkumist.
*2013 aastast korraldatakse ümber Rakvere
päästekomando töö
*Porkuni mõisa (Lossi 1) kinnistu jagamise
hetkeseis
*MTÜ Rakvere Jäätmekeskus tegevus

Natalja Gavrilova; nr 52 - viimane teadaolev
omanik Eino Musakko; nr 55 - viimane teadaolev omanik Jaan Leppasep; nr 56 - viimane teadaolev omanik Valentina Kokovina:
nr 59 - viimane teadaolev omanik Villu Viilver; nr 60 - viimane teadaolev omanik Pavel
Kuznetski; nr 61 - viimane teadaolev omanik
Leonid Voronin; nr 63 - viimane teadaolev
omanik Rein Tali; nr 65 - viimane teadaolev
omanik Galina Škretova; nr 66 - viimane
teadaolev omanik Toomas Käi; nr 67 - viimane teadaolev omanik Jelena Mahlakas; nr
68 - viimane teadaolev omanik Semjon Viskar; nr 70 - viimane teadaolev omanik Helga
Sakslad; nr 75 - viimane teadaolev omanik
Jekaterina Galina; nr 76 - viimane teadaolev
omanik Johannes Koppel; nr 77 - viimane
teadaolev omanik Andrei Lilleorg; nr 78 - viimane teadaolev omanik Juho Ahtiainen; nr
79 - viimane teadaolev omanik Peeter Murumaa; nr 81 - omanik teadmata; nr 82 - omanik
teadmata; nr 84 - viimane teadaolev omanik
Elmar Kaljusaar; nr 85 - viimane teadaolev
omanik Voldemar Juur; nr 87 - viimane teadaolev omanik Vello Vesk; nr 89 - viimane
teadaolev omanik Jüri Torstenberg; nr 91 viimane teadaolev omanik Ljubov Saveljeva;
nr 92 - viimane teadaolev omanik Aleksandra Selkova; nr 93 - viimane teadaolev omanik
Valentina Kirillova; nr 94 - viimane teadaolev
omanik Aleksei Gurenko; nr 102 - viimane
teadaolev omanik Urmas Peelbaum; nr 105
- viimane teadaolev omanik Grigori Bulkot;
nr 106 - viimane teadaolev omanik Maie Lande; nr 109 - viimane teadaolev omanik Harry
Lindre; nr 111 - viimane teadaolev omanik
Vello Palmits; nr 112 - viimane teadaolev
omanik Boriss Salu; nr 113 - viimane teadaolev omanik Aimar Klaas; nr 114 - viimane
teadaolev omanik Vello Viilver; nr 115 - viimane teadaolev omanik Aleksei Škretov; nr
117 - viimane teadaolev omanik Antonina
Gorelik; nr 123 - viimane teadaolev omanik
Anu Tasuja; nr 124 - viimane teadaolev omanik Anu Tasuja; nr 126 - viimane teadaolev
omanik Toomas Teichmann; nr 127 - viimane teadaolev omanik Viktor Vällmann; nr
128 - viimane teadaolev omanik Olev Vallik;
nr 130 - viimane teadaolev omanik Vladimir
Kratško.

Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuks tunnistamise kohta, esitada need kirjalikult Tamsalu Vallavalitsusele,
aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu linn 46107,
Lääne-Viru maakond, kahe kuu jooksul peale teate avaldamist väljaandes Ametlikud
Teadaanded.
4. Kinnitati äriideede konkursi „Tamsalu
puhkeala“ tulemused ja tunnistati võistlustöö „Keha ja vaim“ (autor Urmas Nõmmik)
I koha ja võistlustöö „NABA“ (autor TajuRuum OÜ) II koha vääriliseks.
5. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus oktoobri kuus kogusummas 11
115,43 eurot.
6. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2012.a eelarves sotsiaaltoetusteks
eraldatud vahenditest neljale abivajajale ja
jäeti rahuldamata kaks avaldust.
7. Otsustati kompenseerida ühe lapse toidupäeva maksumus lasteaias 100% ulatuses ja
jätta rahuldamata üks taotlus.
8. Otsustati pikendada aastaks kahe isikuga
sotsiaalkorteri üürile andmise lepingut.
9. Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
koha taotlejale.
10. Määrati tasuline koduteenus ühele abivajajale.
11. Anti nõusolek Eesti Keskkonnateenused
AS-le jäätmeloa saamiseks olme- ja ohtlike
jäätmete kogumiseks ja veoks Lääne-Viru
maakonnas ning tavajäätmete hulka liigituvate jäätmete sorteerimiseks.
12. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht.
13. Anti luba jäätmevaldajal kasutada jäätmemahutina segaolmejäätmete kogumiseks
30-50 liitrist jäätmekotti.
14. Jäeti rahuldamata ühe jäätmevaldaja taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.
15. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku ürituse “MARDILAAT“ korraldamiseks Tamsalu
Kultuurimajas 10.11.2012.a ajavahemikul
9:00-16:00.
16. Arutati volikogu novembrikuu istungile
planeeritud päevakorda.

mänguväljaku püstitamisel aadressil: Sõpruse tn 3 Tamsalu linnas.

riüksuste moodustamisel on arvestatud
planeeringu- ja maakorraldusnõudeid,
seega kujunevad katastriüksused erinevate suurustega.
Inventariseerimisjoonised antakse vallale üle ja katastriüksuste moodustamise toimikud edastatakse katastrisse, kui
tööde eest on makstud. Seoses sellega
palun maksta valla kassasse või kanda üle valla arveldusarvele SEB pangas
nr 10502017202004 või Swedpangas nr
1120136552 tööde teostamise tasu 20.- eurot garaazi kohta (10.- eurot inventariseerimise ja 10.- eurot maa mõõdistamise eest.
Kellel oli garaaz varem inventariseeritud
ja ehitisregistris arvel, maksab 5.-eurot
inventariseerimisjooniste ja 10.-eurot maa

mõõtmise eest)
Ülekande puhul palun kindlasti lisada
selgituseks garaazi number ja mille eest
makstakse (inventariseerimine, mõõdistamine) Võib maksta ka eraldi st. ühel kuul
maksate inventariseerimise eest ja järgmisel kuul maa mõõdistamise eest. Kuna
osa garaaze on tunnistatud peremehetuks
ja see võtab seadusega ettenähtud aja, on
tasumine teie jaoks ajaliselt paindlikum.
Kui garaazid on ehitisregistrisse kantud
ja maaüksused moodustatud, saame välja
arvutada, kui palju tuleb igal garaaziomanikul maa eest maksta. Need tehingud
jäävad kindlasti järgmisse aastasse. Kõige
viimaseks on maaüksuste kinnistamine
kinnistusregistris. Kinnistamine toimub

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

08.11.2012
1. Tunnistati riigihanke „Tamsalu valla teede ja tänavate talvise teehoid“ pakkumustest
edukaks ja otsustati sõlmida töövõtuleping
madalaima hinnaga pakkujaga Martex Kopad OÜ 1.piirkonnas „Tamsalu linn“.
13.11.2012
1. Nõustuti kasutusloa väljastamisega järgmiselt:
• elektri maakaabelliini ja alajaama püstitamisel Võhmuta külas;
• elektri maakaabelliini ja alajaama püstitamisel Türje külas.
2. Kehtestati Tamsalu valla Porkuni küla Lossi tänav 1 maa-ala detailplaneeringu uues
redaktsioonis.
3. Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Tamsalu valla omandis oleva sõiduauto SKODA Felicia Combi müümiseks
alghinnaga viissada (500.-) eurot.
4. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht.
5. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2012.a eelarves sotsiaaltoetusteks
eraldatud vahenditest kahele abivajajale ja
jäeti rahuldamata üks avaldus.
6. Määrati tasuline koduteenus ühele abivajajale.
7. Anti nõusolek külakivi paigutamiseks
Võhmuta-Metsamõisa teemaale.
8. Arutati ettepanekut koostöökokkuleppe
sõlmimiseks Türi ja Tamsalu vahelise endise kitsarööpmelise raudtee tammile rajatava
matkatee arendamiseks.
21.11.2012
1. Arutati valminud Tamsalu valla 2013.a eelarve eelnõud ja otsustati esitada eelarve eelnõu volikogule menetlemiseks.
Elvi Astok
Vallasekretär

05.11.2012
1. Nõustuti kasutusloa väljastamisega pallikatastriüksuste kaupa (neid oli viis) ja
kinnistada saab siis, kui konkreetse katastriüksuse kõikidel garaaziomanikel on
kõikide tehingute ja maa eest makstud.
Peale seda olete garaazide seaduslikud
omanikud ja on võimalik teha notariaalseid tehinguid.
Küsimuste korral ja täiendavate selgituste saamiseks palun kindlasti pöörduda
maakorraldaja poole aadressil Tehnika tn
1a, III korrus, kabinet nr 307 või helistada
telefonil 3228436, 53308092
Helgi Lindeberg
Maakorraldaja
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Vallavolikogu arutas
Väike - Maarja valla
ettepanekut.
Volikogu koosolekul tutvustasid Toomas
Uudeberg ja Arlet Palmiste Tamsalu –
Türi kaheksat valda läbiva kergliiklustee
arendamise plaane. Teega tegelemiseks
on loodud MTÜ, mille koduleht varsti
valmis saab. Toomas Uudeberg ütles,
et tegu on vana kitsarööpmelise raudtee
tammiga, kus viimane rong sõitis 1973.
aastal. Tema kinnitusel Tamsalu poolt
on huvi olemas, eelmise talve matk
viis Vajangule just nimetatud tee trassi
mööda. Asjaga on tegeletud juba tükk
aega, nüüd on aeg plaane ka lepinguga
kinnitada. Arlet Palmiste kinnitas,
et huvi tee vastu on suur. Peamiselt
tahetakse sinna tuua loodusturistid,
kellele kohalikud ettevõtjad saaksid oma
teenuseid (toitlustamine, majutamine
...) müüa. Huvi on ka klubil Tartu
Maraton, kes tahaks Kesk – Eestisse
korralikku
jalgrattamaratoni,
mis
võiks toimuda just samal trassil. Teele
rajatakse ka tänaste RMK loodud
puhkeplatside sarnased kohad, kus oleks
võimalik puhata ja keha kinnitada. Tee
arendamiseks kavatsetakse rahalisi
vahendeid saada rahvusvahelistest ja
riiklikestprogrammidest, palju saaks ära
teha talgute ja tasuta panustamisega.
Palmiste on trassi Türi – Vajangu ise
jalgrattaga läbi sõitnud ja kinnitas, et see
on praegu täiesti läbitav. Mõnes kohas on
küll vaja liikuda kergliiklusteedel (Mäo),
aga suuri investeeringuid tee rajamiseks
pole plaanitud. Keerulisem on lugu
Vajangu ja Tamsalu vahel.
Volikogu liige Marmelt Riibe küsis,
kust võtavad tee arendajad raha, et
tee jaoks vajalikud kinnnistud maha
märkida ja omanikelt välja osta.
Palmiste vastas, et niisugust kavatsust
ei ole. Omanikega loodetakse kokku
leppida maa kasutamise suhtes.
Kohtades, kus omanikel on omad huvid,
kavatsetakse tee viia nendest objektidest
mööda, loomulikult maaomanikega
kokkuleppeid saavutades.M.Riibe tundis
ka huvi, kes hakkab loodava tee trassiga
piirnevatelt kinnistutelt sinna tekkinud
prahti koristama. Näiteks talvise matka
järgselt pidi ta oma maalt korjama
mitu kotitäit prügi. Palmiste vastas, et
loomulikult on see korraldajate, mitte
maaomaniku mure ja kuidas täpselt
toimima hakatakse, selgub tegevuste
käigus.
Repliigi korras arvas volikogu liige
Vardo Arusaar, et ilmselt on korraldajad
alahinnanud maaomanike vastuseisu
ja soovitas ka teistes valdades sama
probleemiga tegeleda. Palmiste vastas,
et peale Tamsalu on kõigi teistega
räägitud ja põhimõttelist vastuseisu
pole olnud. Vallavolikogu aseesimees
Rein Lall arvas, et Vajangu kandis
tuleb tegijatel maaomanikuga tõsiseid
probleeme. Heiki Hallik küsis, millistest
programmidest võiks raha taodelda.
Palmiste vastas, et üks koht on kindlasti
Leader meede, aga ka ERDF ja teised.
Informatsioon võeti teadmiseks, Andrus
Freientahal ütles, et lepinguga tuleb
tööd teha, see läbi vaadata ja detsembris
tehakse ka otsus.
Järgmise punktina arutati Väike – Maarja
valla ühinemisettepanekut. A.Freienthal
tutvustas volikogu liikmetele naabrite
ettepanekut (vaata TA oktoobrinumbrist).
Ta ütles, et ettepanekut arutas ka volikogu
majanduskomisjoni ning volikogu
eestseisuse ühine koosolek, mille
otsuseid ta tutvustaks arutelu lõpuks, et
volikogu mitte mõjutada.

TAMSALU AJALEHT

Järgnenud arutelul sai esimesena sõna
Marmelt Riibe: “Mina olen igal juhul
praegu niisuguste stiihiate vastu. See
on täiesti mõttetu tegevus niisuguste
stiihiatega tegeleda üle Eestimaa. Ühed
arendavad et paneme kokku ja ei pane
kokku. Niimoodi lihtsalt raiskame
aega ja see on mõtetu lollus. Tuleb
ikkagi oodata ära, kuni töötatakse välja
üleriigiline strateegia ja tehakse see asi
ära nii nagu vaja on, mitte nii, et ühed
susivad siin nurgas ja teised seal nurgas,
lõpuks keskpõrandale kokku ja siis pole
ikka midagi välja tulnud.“
Vardo Arusaar:“ Ma ka igati toetan härra
Riibe seda mõtteavaldust, sest ilmselt
lähiaastatel, nelja aasta jooksul, mis
on siis omavalitsuste nende valimiste
järgselt, korraldub see asi üleriiklikult ära
ja kui ei korraldu siis vähemalt mina küll
ei näe, et me suudaksime kokku leppida,
kas tõmbekeskus on Tamsalu või
Väike – Maarja. Kui rõhuasetus panna
haridusküsimustele, see on nüüd minu
isiklik arvamus, mitte hariduskomisjoni
esimehe arvamus – Väike - Maarjal on
terva rida tegemisi, mis nad peavad oma
kooliga seal selgeks saama ja kokku
omavahel leppima, nii et see on selles
mõttes ka ennatlik.“
Timo Tiisler:“ Miks V-Maarja tehtud ettepanek on jõudnud volikoguni peaaegu
kuu aega hiljem? Ja teiseks, miks on VMaarja volikogule antud info, et nagunii
me ei jõua ühineda järgmisel aastal? „
A.Freienthal vastas, et ta ei saanud päris
hästi aru. Timo Tiisler kordas küsimusi. A.Freienthal vastas teise küsimuse
kohta, et tema pole naabritega suhelnud
ja seepärast ei oska ta midagi öelda,
ametlikke dokumente volikogu poolt
pole sellel teemal välja läinud. Esimese
küsimuse kohta, et V- Maarja võib oma
otsuseid teha millal iganes ja Tamsalus
arutas dokumenti esmakordselt 13. novembril volikogu eestseisuse ja majanduskomisjoni ühiskoosolek ja seoses sellega, et eestseisus ei pidanud vajalikuks
panna täna päevakorda otsuse tegemist,
vaid informatsiooni olukorra kohta, enne
13. polnudki midagi rääkida. Natuke
konarlikult läks, aga tänaseks on info
välja saadetud ja materjal pole kindlasti
salajane. V.Arusaar täiendas, et Tamsalu
vallavolikogu ei saa omale võtta mingit
vastutust selle eest, mis on V- Maarja volikogu protokollis kirjas või ei ole. „See
ei ole meie küsimus. Meie arutame oma
probleeme. Otsus tehakse hiljem nagunii
vastavalt juriidilistele protseduuridele...“
Järgnevalt sai sõna vallasekretär Elvi
Astok, kes selgitas ühinemise korral
vajalikke toiminguid ja juriidilisi
protsesse.
“Haldusterritoriaalse
korralduse
muutmist sooviv volikogu esitab
otsusena vormistatud ettepaneku teistele
asjaomastele volikogudele.
Ettepaneku saanud volikogu esitab
ettepaneku teinud volikogule kahe
kuu jooksul ettepaneku saamisest
arvates otsuse haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamisega
nõustumise või sellest keeldumise
kohta. Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamisest keeldumise otsus
peab olema põhjendatud.
Kui mõni asjaomane volikogu ei
nõustu haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega või peab küsimuste
lahendatust ebapiisavaks, lõpetatakse
vastav menetlus.
Haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise algatamisega nõustumisel
tagab iga asjaomane valla- või
linnavalitsus:
1) vajalike uuringute tegemise;
2)
läbirääkimiste
protsessi
läbipaistvuse
ja
avalikustamise;
3) selle valla või linna elanike arvamuse

väljaselgitamise.
Asjaomane volikogu teeb otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise
taotlemise kohta pärast kõigi nimetatud
küsimuste lahendamist.
Volikogu otsus haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemise kohta
avalikustatakse hiljemalt maavanemale
esitamise päeval. Haldusterritoriaalse
korralduse
muutmisel
esitatakse
maavanemale volikogu otsus nõutava
dokumentatsiooniga hiljemalt kuus kuud
enne volikogu korraliste valimiste päeva.
(seekord hiljemalt 20.04.2013).“
E.Astok arvas, et arvestades ajaressurssi
ei ole võimalik kõiki vajalikke toiminguid
õigeks ajaks ehk siis 20. aprilliks valmis
saada. Ta tuletas meelde, et koostada
tuleb ühinemisleping, mille tegemine
kindlasti ei lähe libedalt. Ta tõi näiteks ka
Tapa valla, kus tegeletakse ühinemisega
juba maikuust alates ja pole eriti kuskile
jõutud. Kõik ära teha saab vaid siis
kui, kui tegutsetakse üksmeelselt ööd –
päevad läbi.
A. Freientahal tõi näite kahe Tamsalu
ühinemisest, kus volikogudes 2002
aasral rahulikult pandi paika eesmärgid
ja tegeleti asjaga põhimõtteliselt kolm
aastat. „Ilusti tormamata tehti uuringud,
rahvahääletus ja 2005 aastaks oli asi
paigas, viidi valimised läbi ja minu
arvates oli see õige. Ma ei ütle, et nii
alati peab nii tegema aga ka praegu on
kohal inimesi, kes osalesid selles, tehti
kõike rahulikult, tasakaalukalt, jõuti
paika saada kokkulepped isegi tulevaste
investeeringute, prioriteetide osas ja
mulle tundus, et see kandis vilja. Oli
niisugune rahulik, tormamata, mõistlik
käitumine. Nüüd nagu vallasekretär
ütles, et me oleme kooskõlas seadusega
kohustatud kahe kuu jooksul andma
oma seisukoha - kas see on jaatav
või eitav, on volikogu otsustada ja
detsembrikuu volikogu istungil tuleb
see ära teha, täna pole see päevakorras.
Nüüd tahaks kuulda volikogu liikmete
käest maksimaalselt arvamusi, pärast
seda on ettepanek, et komisjonide
esimehed vajadusel kutsuvad kokku
oma komisjonid, arutavad komisjonides,
sinna on kaasatud ka inimesi väljastpoolt
volikogu, siis tuleb see kõik kokku
volikogusse ja me teeme otsuse, mis on
vastuseks Väike – Maarja ettepanekule.
Ja nüüd palun avaldage oma arvamusi.“
Vardo Arusaar: “Kuulates vallasekretäri
ülevaadet juriidilistest protseduuridest,
mida tuleb ühinemisel teha, siis niivõrd
vastutusrikkas valdkonnas peaks aega
olema miinimum üks kalendriaasta,
sest kõik tuleb ikkagi punkt – punktilt
läbi arutada, kuna see mõjutab väga
suurt hulka inimesi ja seda ei saa siin
tõesti mõne kuuga teha, see oleks
vastutustundetu.“
Tiit Leemets“ Aeg on seekord küll
lühikene, aga kokkuvõttes on loogiline,
et me ei pääse sellest, omaette küsimus
on, kas meid hiljem veel tahetakse. Teine
küsimus on see, et miks mitte Rakke
vald kaasata, nad on väike vallakene
ja jäävad sinna maakonna serva. Nii
et seekord ehk ei jõua, aga tegelema
peab ühinemisprobleemidega hakkama,
Tamsalu jääb ka põhiteedest kõrvale,
ainult raudtee on meie eelis, aga seal
on ka niimoodi, et ainult hommikul
– õhtul saab liikuma. Me oleme väga
surutud seisus. Teiselt poolt hakkab meid
suruma Haridusministeerium, kes on
kindlalt võtnud suuna gümnaasiumide
ühendamisele. Kardan, et mõne aasta
pärast pole võimalik siin piirkonnas
kolme gümnaasiumit pidada, ilmselt jääb
piirkonda neist ainult üks. Tuleks hakata
uuringuid ja ettevalmistusi tegema, et
ühinemine 4 – 5 aasta pärast saaks läbi
viia. „

Toivo Hallik:“ Minu arvates peaks
mõtlema laiemalt ja perspektiiviga.
Regionaalminister on välja pakkunud
kuus varianti alates üksikute valdade
ühinemisest, siis on mulle meelde jäänud
kihelkonnad ja maakonna tasemeni
välja. Meie peaksime lähtuma sellest,
mis on Tamsalu vallale tõmbekeskuseks.
Minu arusaamise järgi on see Rakvere.
Lähtudes tõmbekeskusest peaks olema
tulevikus üks vald, mis haarab maakonna
piire. See on minu arvamus.“
Heiki Hallik: “Ma olen Toivo
mõttearendusega nõus. Väike – Maarja
meeste ees igal juhul müts maja ja
tubli, et nad on teinud sammu ära, et
teeme midagi. Samas olles vestelnud
inimestega, siis on välja kujunenud see
maakondlik lähenemine. Ka eelkõnelejad
rääkisid, et meie demograafilist olukorda
ja ressursse vaadates, lähenemine,
et teeme väiksed vallad ei anna
resultaati. Põhiküsimus on see, et kas
omavalitsus kaob ära. Aga ma arvan,
et omavalitsuse ja kodanikualgatuse –
mtüde, kodanikeühenduste võimekus
isamaa elu juhtida on olemas. Väikestes
valdades see võimekus pigem lahjeneb.
Aga see hirm, et maaelu sureb välja –
see sõltub ikka nendest inimestest, kes
seal elavad. Pooldan ka maakondlikku ja
suuremat lähenemist.“
Maire Tamm:“ Sedasama mõtet tahan
jagada, et Tamsalu jaoks ei ole V-Maarja
tõmbekeskus ja vastupidi samuti.,
seepärast on meie ühinemine äärmiselt
keeruline. “
Toomas Uudeberg:“ Paar mõtet. Pannes
täna kokku kahe omavalitsuse rahvaarvud või eelarved, see muljet avaldaks
korra, aga see protsess on piisavalt keeruline, kogukonnad on erinevad, seda
enam, et täna teeme me Pandivere piirkonnas koostööd nelja vallaga. Miks
mitte teha nelja vallaga koos kas ühisvald või mitte. Teine pool on, et mida
aeg edasi, siis niisugune ühinemine jääks
ajale jalgu. Ja kui rääkida tõmbekeskuste
kontekstis, siis pole V-Maarja inimesel
suurt siiapoole asja ja vastupidi. Meie
inimeste tõmbekeskus number üks on
Rakvere, siis edasi Tallinn ja Tartu. Tundub, et see vaheetapp pole sellise tempo
juures eriti mõistlik.“
A.Freienthal:“ Ma vahepeal teeks väikse
õienduse. Ma ei saanud algul aru, millest
Timo rääkis, Ursula abiga sain lahti
V-Maarja valla volikogu protokolli ja kas
on tegemist protokolli selle osaga, kus
Siret Kotka küsib Olev Liblikmannilt,
kas ühinemisest on ka Tamsalu
inimestega räägitud? Olev Livlikmann
vastas, et eile nad kohtusid Toomas
Uudebergiga, kelle isiklik seisukoht oli,
et 2013 aasta valimisteks ilmselt ei jõua
ühineda, reaalsem oleks 2017 aasta. Kas
see koht?“
Timo Tiisler“ Seda ma mõtlesin jah.“
A.Freienthal:“ Selle kohta ma ütleksin,
et Eesti on demokraatlik riik ja kui ei
ole protokollilised kohtumised, siis on
igaühel õigus välja öelda oma isiklikke
arvamusi ja selle eest ei karistata. Aga
rõhutan – mina volikogu esimehena ei
ole kohtunud, rääkinud ja volikogu pole
ma esindanud.“
Toomas Uudeberg: “Oligi selline
olukord, et paluti aega ja ei olnud ju
võimalik öelda, et ma teiega sellel teemal
ei räägi, seda enam, et see oli 24. tund
üldse teemast rääkida tõsiselt. V-Maarja
inimesed tulid oma plaani tutvustama
päev enne, mis volikogus plaanis on.
Ma ei saanud sinna kätt ette panna
ega kätt ära võtta, teise omavalitsuse
territooriumil me ei korralda asju.“
A.Freienthal:“ Tutvustaksin teile majanduskomisjoni ja eestseisuse ühiskoosolekut, kus me teemat arutasime. Hille
Ainsar, kes kahjuks täna puudub, tegi
asjast üsna analüüsiva töö. Formuleeri-

sime seisukohad, mis sellel koosolekul
välja tulid.
Koosolek ei toetanud haridusterritoriaalse korralduse muutmist V-Maarja ja
Tamsalu valla ühinemise teel järgnevatel põhjustel:
- Vabariigi valitsuses pole hetkeseisuga
selget seisukohta haldusreformi läbiviimisest.
- Regionaalminister on esitanud valitsusele kuus erinevat seisukohta haldusreformi läbiviimiseks, nende tundmaõppimisega ja oma seisukohtade kujundamisega omavalitsused alles tegelevad.
- Tamsalu valla ja V-Maarja valla ühinemine oleks vahevariant, mis ei lahendaks piirkonna probleeme.
-Tamsalu vallal oleks otstarbekas pidada läbirääkimisi kõikide naabervaldadega haldusterritoriaalse korralduse
muutmise teemadel.
- V-Maarja pole Tamsalu jaoks tõmbekeskus.
- Ajanappuse tõttu pole reaalne jõuda
kahe omavalitsuse ühinemiseni 2013
aasta kohalike omavalitsuste valimisteks.
Rõhutan et ühe ega ka kahe komisjoni
seisukohad pole normatiivakt, need on
ettepanekud volikogule. Normatiivakt
on volikogu otsus võim määrus. Kohaliku ajalehe toimetaja külalisena soovib
sõna võtta. Palun.“
Ain Aasa:“Tahtsin täpsustada seda, et
viibides ise V-Maarja volikogus siis täpselt nii see ka oli, küsiti ja vastati ja tegemist oli isikliku seisukohaga, protokollis
on kõik õieti.“
A.Freienthal:“ Tänan, selles mõttes on
korrektne, et protokollis on märgitud
isiklik, mis võtab sealt ära juriidilise vastutuse.
V.Arusaar:“ Ma küsin, Ain, kuidas sa juhuslikult seal viibisid?“
Ain Aasa:“ Sain teada, et niisugune küsimus on päevakorras ( Virumaa Teataja:
http://www.virumaateataja.ee/1018546/
vaike-maarja-kaalub-tamsaluga-uhteheitmist/) . Eeldasin, et see ka Tamsalu
inimesi huvitab ja seepärast läksin kohale.“
A.Freienthal: „Ettepanek on lõpetada
arutelu. Tänan.“
Vallavolikogu liikmed fotodel ülal
vasakult T.Tiisler, T.Hallik, M.Riibe,
V.Simonlatser, T.Leemets, A.Freienthal,
H.Hallik, M.Budrikas, M.Tamm,
V.Arusaar. Kohal oli ka R.Lall (all).
Puudusid H.Ainsar, H.Pärna,
M.Uudeküll, K.Uudeküll, K.Nurmsalu,
P.Vipper.
Kirjutasin 7. päevakorrapunktist lühemalt, 8. pikemalt, mõnes kohas olen
vähemolulisi kohti lühendanud, jutumärkides osades olen üritanud võimalikult
adekvaatselt edastada väljavõtted diktofonilindistusest.
Ain Aasa

TAMSALU AJALEHT

Naer pole ainult
naljaasi
Kirjutamisel on kasutatud Karin
Poomi 2008 a koostatud kogumiku
„Naer pole ainult naljaasi“ materjale.
Sissejuhatuses ütleb Karin:“ Nagu
minevikus, on ka praegu põhilisteks probleemideks meie oma elu.
Vahe on vaid selles, et enne osati
kritiseerimisel ja lahenduste pakkumisel hoiduda lahmimisest, ähvardustest ja labasustest. Sõnaga
– hinnati tõde, leidliku huumoriga
hoiti ära kritiseeritava kibestumistunde tekkimine ja sellega tavaliselt
kaasnev soov kritiseerijale „tagasi
teha“. Täna on kasutusel põhiliselt
õelutsev ärapanemine, jääb aga lahendamata jäämise ja viltulaskmise
oht. Ja ega see küll naerma ei aja...“
Ise teha tahtmisest isetegevuseni
ja isetegevuste ülevaatusteni.
Ennesõjaaegsest ajast mäletatakse
lugupidavalt ja tunnustavalt Tamsalu Rahvamaja näiteringi juhti
Adolf Ahermaad, kes tavaelus oli
jaamaülem. Ta oli andekas näitleja,
lavastaja, organisaator- seltsitegelane ning 1935 a ilmuma hakanud
kohaliku ajakirja „Ühismõtted“
kaasautor.
Pärast sõda tegutsesid lavastajatena Raimond Olup, Endel Poom,
Leo Kaur, Helene Raja. Sõjaeelsest
ajast olid „näitlejatena“ püsima
jäänud Helene Laks, Valli Nupp,
Eva ja Imbi Volontsevitš, Agnes
Raivet, Karl Nõmm, Mari Muru,
Peeter Kaik, Karl Inno, Enno Eesmaa, Eduard Tahti. Uute liikmetena
astusid lavale Marta Karilaid, Heinrich Uudeküll, Renate Bitter, Otto
Vaikmaa, Illa Päärda, Varmo Liim,
Harry Kure, Malve Teesaar, Mihkel
Maala, Kalju Kuul, Endel Kinks,
Luule Marks jt.
Ise tegemine hakkas vaikselt jalule
tõusma. Koonduti isetegevusringidesse, saadi tuge Rahvamajast. Ise
tegijate soov oli teha tööd (proove)
soojas majas, sõita naabrite juurde
„pidu tegema“ korraliku liiklusvahendiga jne. Tamsalu Rahvamaja
juhatajaks oli sellel ajal Artur Lass,
kelle õlul oli kogu tegevuse toetamise materiaalne pool.
40- ndate aastate lõpus loodi Eesti
NSV riiklike klubiliste asutuste ja
kolhoosiklubide kunstilise tegevuse
ülevaatus. Moodustus süsteem, kus
kõigepealt oli ülevaatus kohapeal,
sellele järgnesid piirkonnakonkursid ja nii kuni vabariikliku finaalini. Vabariiklikus finaalis valiti välja
osalejad „Estonia“ kontserdisaalis
toimunud lõppkontserdile. Vabariigi laureaaditiitlini jõudmine oli kõrge ja ihaldatav eesmärk. See nõudis
leidlikkust teemade valikul, uusi ja
huvitavaid ideid, töökust proovides, head esinemisnärvi. Näiteks
1956 a ülevaatuse esimestest vooru-
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dest võttis osa üle 27000 isetegevuslase, lõppvooru pääses 4000.
Tamsalut esindasid aastate jooksul
lõppkontserditel mitmed üksikesinejad ja kollektiivid: rahvatantsijad,
akrobaadid Mägi ja Loodna, sõnakunstnik Mari Haas, estraadiintermeediumitega esinenud Raimond
Olup ja Endel Poom.
Isetegevuslasi tunnustati ka raadios, teles ja ajakirjanduses.
Valusaks hoobiks oli 1950 a Rahvamaja põleng, mille järgselt tuli
entusiastidel leppida lubjatehase
a/ü kinos, EPT söökla – klubis, Tamsalu Kooperatiivi sööklas ja Tamsalu Keskkooli võimlas pakutud
esinemis – ja harjutamispaikadega.
Esinemisruumide nappus oli põhjuseks, miks käidi palju naabrite
juures külas.
Nimeliselt võib peale näitetrupi lavastajate esile tõsta ka rahvatantsu
edendajaid: Elmar Tammjärv, Rosalie Olup, Endla Põder. Koorilaulu
ja instrumentaalmuusika eestvedajateks olid: Mari Õunmann, Voldemar Peerni, Enn Oro, Otto Vaikmaa.
Tamsalu kultuurielu edendamisel
oli suuri teeneid rahvamaja nõukogu esimehel apteeker Mihkel Õunmannil.
Isetegevuslaste toimetamiste taustaks tuleb kindlasti lisada, et sellel
ajal kehtis kuuepäevane töönädal,
seega „tingeltangeliks“, pidude ja
ringsõitude ajaks jäid ainult õhtud
peale tööd ja pühapäevad, ringijuhid oma töö eest mingit tasu ei
saanud. Jõudu oma tegevuse jätkamiseks andis üldine heatahtlik
suhtumine üldsuse poolt. Selle
tekkepõhjuseks oli ehk asjaolu, et
meelelahutuse pakkujaid väljastpoolt tulemas ei olnud – puudusid
vabariiki katvad esinemistuurid,
festivalid, palgalised lõbustajad. Et
meelelahutuse abil veidigi argielule
vaheldust kogeda, tuli omasid tegijaid hoida.
Järgneb osa huumori – ja satiiriprogrammist „Tõtt on valus kuulata“ – esinejate tutvustamine.
Etenduse koostajateks, lavastajaks
ja õhtujuhtideks olid Endel Poom ja
Raimond Olup. Järgnev tutvustus
loeti ette kordamööda.
- Raimond Olupi praegune töökoht
on Tamsalu Immutustehas. Ettevalmistuselt ehitusinsener. Suure perekonna isa. Ta on 25 aastat olnud
energiline näitemängutegija ja tunnustatud lavastaja.
- Noor isestegevuslane Helga Vendt
on praeguse Tamsalu linnatüüpi
töölisasula alevinõukogu sekretär
ja ühtlasi perekonnaseisuste ümbermuutmiste vastutav kirjapanija.
Ise on veel vallaline.
- Näitleja Heinrich Uudeküll töötab
Liipriimmutustehases vanema liipritõstjana. Näitekunsti viljeleb rida
aastaid. On abielus, elab oma majas.
- Isetegevuslane Lydia Järv on elukutselt koolmeister. Armastab näitekunsti juba aastaid ja lubab edasi
armastada. Tagasihoidlik ja hea iseloomuga inimene. Vallaline.

Tarbijakaitseameti pühadeeelne meeldetuletus
Ees ootav pühadeaeg suurendab inimeste kulutusi,
mida osa püüab katta laenurahaga. Hoogustub krediitkaartide kasutamine, järelmaksu võtmine ning
samuti elavneb kiirlaenuturg. Tarbijakaitseamet
annab seetõttu inimestele nõu, millele krediidilepingute sõlmimise puhul tähelepanu pöörata.

- Illa Päärdla (Kask) on elukutselt
koolmeister. On alles hiljuti õnneliku juhuse kaudu avastatud, temast
on saanud rahvamaja näiteringile
värske täiendus. Vallaline. Sümpatiseerib brünette.
- Leo Kaur töötab Tamsalu Raudteejaamas vastutaval kohal. Kogenud näitemängudes kaasalööja. On
proovinudd kätt lavastajana. Eraelus lõbus meesterahvas. Töö juures
saab asja ajada.
- Renate Bitter (Abel) tohterdab töö
ajal Tamsalu Maahaiglas tõbiseid.
Rahvamajas on viie aasta jooksul
välja õpetanud 25 rahvatantsijat.
Praegu ei ole ühtegi tantsijat ja nii on
ta sunnitud sündides kaasa saadud
tantsukirge rahuldama tantsuõhtutel lubjatehase ja maaparanduse
klubides. Perekonnaseis – vallaline.
Kõigi olemasolevate isetegevusharude harrastaja.
- Elmet Maileht on vana komejant.
Olla olnud varematel aegadel oma
heleda häälega Pärnu teatris kõrgete nootide väljakarjuja. Momendil
on Tamsalu Rahvamaja olematu
meeskvarteti raudvaraks.
- Noor laulusolist Vello Eesmaa sulatab unistavate meloodiatega estraadilaval ja jõuliste surumistega
palliplatsil õrnema soo südameid.
- Tantsusolist Evald Rebane on soode ja rabade suur vaenlane. Vabal
ajal on mees kerge jala ja lõbusa
näo tõttu oodatud tantsupartner
kõikide tütarlaste poolt. Elus on
tantsinud tuhandete naistega, kuid
ilmselt ettenägelikkuse tõttu pole
ühegagi neist seni veel perekonnaseisuametisse sisse pööranud.
- Rahvatantsuveteran Endel Kask
on sündinud Tamsalu eeslinnas
Uudekülas. Vabanes äsja punaarmeest ja on nüüd oma oleku ja
hoiakuga Tamsalu tütarlaste hulgas
tähelepanu keskpunktis.
- Jõu –, ilu- ja osavuse meister Karl
Vaide jookseb suure eduga 1500
meetrit ja hüppab kaugust 6 meetrit (ei tea ainult, miks ta nii pikalt
hoogu võtab?). Aga üldiselt – tubli
ja energiline poissmees ja eesrindlik
riistvõimleja.
- Voldemar Peerni igapäevase nimega Volli on pillimees, kes juhatab puhkpilliorkestrit, ise mängib
saksofoni. Seni pole ühelegi näitsikule mnäppu andnud, et pärast käe
kättesaamisega mitte asjatuid ega
ebameldivaid arusaamatusi tekitada. Nii et – jälle vallaline.
- Pillimehe seisuses on ka Ott Vaikmaa. Kallis akordion süles, veeretab
ta viisikesi laulude ja tantsude saateks. Peo tantsupoolega saab peale
Porkuni mehe Ausi ja kohaliku pillimehe Enno Eesmaa lahkumist edukalt toime. Ott paneb oma pilli järgi
tantsima ka Tamsalu koolipoisid ja
tüdrukud, sest ta peab koolmeistri ametit. On rahulik ja sõnapidaja
mees.
- Ise märkamatuks jäädes juhib vägesid Vanda Tombak. Tema käes on
need paberid, millelt saab lugeda
ja teistele meelde tuletada vahete-

•
Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille
jaoks laenuraha vajad, on ikka hädavajalik ja kas
krediitkaardi kasutamine, järelmaksu või laenu
võtmine on ostu finantseerimiseks kõige mõistlikum. Ehk kannatab ostuga oodata nii kaua, kuni
oled vajaliku summa oma sissetulekutest kõrvale
pannud.
•
Kui oled otsustanud laenuraha kasutamise
kasuks, võiksid kaaluda erinevate krediidiandjate

vahel ununevat teksti. Vanda on
rahulik ja rõõmsameelne kaaslane.
Igapäevatööd teeb Tamsalu Maahaiglas.
- Märkamatu abiline on ka Harald
Süving, kes kunstiliste kalduvustega mehena vaatamata tagasihoidlikule kasvule maalib oma pikkade
pinslitega esinejatele vajalikke, ka
kõrgekasvulisi dekoratsioone. Nii
on ta aidanud isetegevuslaste tegemistele kindlad ja kaunid raamid
luua. Meister nr 1.
- Varupingil istuvad veel rahvatantsijad Anne Kuuseste, Viivi Jõgila ja
dekoraatori parema käena tegutsev
Kalju Kuul.
- Teine konferentsjee Endel Poom
on ka juba suur poiss, käib lubjavabrikus tööl, on aktiivne pidulkäija: lööb tantsu, teeb näitemängu,
mängib pilli ja nüüd pruugib suud
ilmaelu seletada ja parandada püüdes. Jõudu ja edu meile!
Ja osa etendusest: Napsimeeste
mured.
Endel (edaspidi E) ja Raimond (R)
E: Mured, mured kui mustad härjad ründavad meid maalt ja merelt...
R: Jah, täna jätkame meid ründavate murede ründamist...
E: Vintskeks probleemiks on meil
olnud ja on ka praegu napsuga
liialdamine. Peenemalt öeldaks nii:
Tamsalus esineb liialdamist alkoholismi ilmingutega. See omakorda on
teinud murelikuks ka napsimehed.
R: Milles need mured seisnevad,
selgitavad teile kohe Endel ja Raimond.
E: Tead, Mardi putka pandi kinni!
No on ikka lugu küll, nii kuulus
kaubandusettevõte ja nüüd äkki –
krõska!
R: Ah et pandi kinni?
E: Oi, hea koht oli. Keda ta segas.
Kui tahtsid, läksid sisse,, kui ei, kõndisid mööda. Usu, sõber, mulle oli
ta nagu teine kodu.
R. Mul ka kodus ilmast ilma üks
jõrin- naine tige, lapsed kräunuvad.
Hambaalune oli üks ja sama – silk,
kartul, leib. Aga läksin sinna – kõik
sõbrad ees, ühesõnaga – inimesed.
E: Jah, Mart leti taga, lahke naeratus
näol. Pakub kõike, mis iganes soovid. Võta valget või värvilist, magusat või kibedat, kurki või kilu, vorstijuppi või juustuviilakat, potti õlut
või peotäit präänikuid. Kõike oli.
R: Eh kurat......!
E: Jah, nüüd on kõik läbi. Poes võtta ei tohi, väljas pole külmaga ka
midagi peale hakata. Puhvetis on
ainult need 15%- lised intelligentsi
napsud. Seatapu oma peale kuut
ei saa enam kusagilt kätte. Ainuke
võimalus oleks, kui päeva poest selle valmis ostaks ja siis pärast puhvetis sisse tinutaks.
R: Jah, aga selle õhtuse sisseviskamisega peab nüüd juba ettevaatlik
olema...
E: Kuidas nii?
R: Avalikus kohas viinavõtmise,
rahurikkumise ja lärmamise eest tehakse nüüd kohe 15 sutkit ära!

pakkumisi (võta enne otsuse tegemist pakkumine
2-3 erinevalt firmalt).
•
Tingimuste võrdlemiseks küsi koos pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte, kus on lühidalt
kirjas Sinu jaoks olulisemad lepingutingimused.
•
o
o
o

Teabelehel peab kirjas olema:
laenusumma suurus,
aastane intressimäär,
krediidi kulukuse määr

E: Toh-hoo kurat, või kohe kinni
panevad?
R: Ja – jaa. See minek on päris lihtne.
Pole vaja kohut ega kedagi. Väänatakse ära ja ole vait.
E: No kurradi kurat!
R: Ja näe, Kaarel juba kolmandat
päeva istub.
E: Ah Kaarel sees? Seepärast polegi
teda näha olnud.
R: Eile käisin Maarjas. Kaarel oli
turuplatsil labidas ja luud käes, sebrariided seljas – korjab seal hobuse
nonne kokku.
E: Ei no see ikka küll ei lähe. Kõik
lehesabad juttu täis, et tehke aga isetegevust – laulge, tantsige, karake,
tehke musklimängu. Aga kus sa siis
ilma kärakata, kainest peast ikka
teed. Seda asja tuleb veel rihtida.
R: Tasa, tasa, Kuidas see väike tilk
sul ikka nii kaua veel peas seisab?
E: Oli juba lahtumas, aga nüüd vihastasin ja lõigi uuesti pähe. Lähme
teeme selle peale kaks korda kakssada grammi. Mul ongi kümnene ja
kaks kolmest taskus rappimata.
R: Jaa sõber... sa unustad, et kõik kohad on juba kinni.
E: Õige ja, no näed kui kahju, et nad
selle Mardi kinni panid. See on kohe
üks kõige suurem sigadus, mis nad
töörahva kalla toime on pannud...
Aga ega sellepärast sõit seisma küll
ei jää. Tõuse püsti ja kõnni minu järel.
E: Kuhu sa mõtled minna?
R: Ära küsi vägede liikumist. Ega
elu seepärast veel seisma ei jää.Küll
mina tean, kust saab, ega mets tühi
pole.
E: Pikakorstna oma? Hea oleks
kui lõuatäie saaks, sülg tuleb juba
praegu suhu. Kus me ta vagaseks
teeme?
R: Pole midagi, lähme kasvõi Sussimäele! Tuli ette ja muudkui davai!
R+E:
Kui õhtul juba kell on kuus
ja poed on puha kinni,
siis täitsa mees, kel sõnad suus
seepärast ei jää jänni:
ta klopib siin ja klopib seal
ja nõuab sisselasku,
tal paras raha peo peal
saab kohe nuia tasku
ja siis
läks aga metsa mängima
läks aga laande lauluga....
Kirja pannud Ain Aasa
NB! Karini sissejuhatuses kõlanud
murele ei ole kohapeal küll kinnitust, isetegevuslaste toimetamised on ikka samasuguse mõnusa
huumori ja iseenda üle muigamise
saatel läinud, eriti Tamsalu päevade
jandid ja viimasena valla aastapäevakontsert. Teatepulk on kindlalt
üle antud!

o
kuumakse suurus,
o
viivised,
o
kõikvõimalikud muud võlgnevusega
lisanduvad tasud,
o
lepingust taganemise võimalused.
Telefon: 6 201 700
Infotelefon: 6 201 707
Faks: 6 201 701
info@tarbijakaitseamet.ee
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Käsitöö- ja talukauba laat
16. detsembril 10-15
Karinu külamajas
Eeskava kell 12

Info: 5649 0522

Tamsalu Ajaleht ootab jõulusoove 15. detsembriks!

Tamsalu valla teede ja tänavate
talvisest
hooldusest.

Tamsalu Vallavalitsus viis läbi hankekonkursi teede talihoolde läbiviimiseks 2012-2013 talveperioodil. Talihoolduse
teostamiseks on teed jagatud 9 piirkonnaks. Vastavalt läbiviidud hankekonkursile teostavad sõlmitud lepingute alusel
teede talihooldust järgmised ettevõtted:
• Piirkond 1 „Tamsalu linn“ (Tehnika, Kesk, Koidu tn.... jne)
Martex Kopad OÜ tel 56488916
• Piirkond 2 „Tamsalu linn“ (Paide mnt, Rahu, Kandle tn
...jne)
Everok Ehitus OÜ tel 55630354
• Piirkond 3 „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-KullengaVadiküla-Võhmetu“
Viru Teenus Grupp OÜ tel 5533835
• Piirkond 4 „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa“
Remgreivel OÜ tel 5146791
• Piirkond 5 „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe“ FIE Mati
Kallasmaa
tel 56783934

Spetsialist soovitab
1. detsembrist muutub kohustuslikuks
talverehvide kasutamine. Esimene
lumi oli küll juba ära, aga enne tõsisemate lumesadude saabumist tuleb
talverehvide seisukord üle vaadata,
et oleks ohutm sõita nii endal, kui ka
kaasliiklejatel.
Uudeküla töökojas on meil sügisest
uued ja kaasaegsed rehvipaigaldusseadmed, millega töö läheb kiiresti ja
kvaliteetselt.
Üks tähtsamaid asju, mida tuleb kindlasti kontrollida oni aku, kuna külmaga aku mahtuvus väheneb, siis on alati

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:

HAMBARAVI
HAMBAPROTEES
INFO TEL 5118379
3230130
55615609		

• Piirkond 6 „Savalduma-Alupere-Naistevälja“
Tõnu Veod OÜ tel 5056652
• Piirkond 7 „Põdrangu-Araski-Kaeva“
Põdrangu Põllumajandusühistu tel 5210291
• Piirkond 8 „Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu
küla“
AS Võhmuta PM tel 5103191
• Piirkond 9 „Võhmuta-Järsi-Türje“
AS Võhmuta PM tel 5103191
Kõnniteede hooldusega Tamsalu linnas tegeleb vallaasutus
Tamsalu Kommunaal tel 5278302.
Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil ei ole kohustust teedel talihoolet teha.
Tamsalu valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid
Eesti Teed AS, tel 326 4684 või 506 1085.
Tamsalu valda läbivat Jootme-Koeru teed hooldab
Järva Teed AS tel 384 6610 või 5047345.
Lembit Saart
keskkonnaspetsialist

probleeme käivitamisega, eriti diiselautodel.
Soovitame enne külmade tulekut akud
ära testida, seda saab teha meie juures ja kui vaja siis saab meilt ka uue
aku osta. Kohapeal on suur valik akusid firmadelt Deta ja Sznajder. Teeme
koostööd Eesti suurima akumüüjaga
Akukeskus.
Soovitame ka enne külmade tulekut
vahetada mootori õlid ja diiselautodel
kindlasti kütusefiltrid (korraliku ja uue
õliga käivitub auto külmaga paremini).
Ja et auto oleks igati tehniliselt korras
enne libedat ( üle vaadata veermik ,pidurid jne)

Pakume veel aasta lõpuni autoklaase
ja vahetust 10% odavamalt ,et pimedal
ajal nähtavus ikka hea oleks.
Pakume kohapeal autoomanikele tasuta konsultatsioone - mida oleks enne
talve mõistlik autole teha.
Rainer Järvelt
Viru Toonklaas OÜ
Juhataja
+372 522 2511
email : viru@toonklaas.ee
www.toonklaas.ee

Tulge uisutama
Uudeküla
liuväljale!

Täisväljak 26*56 m, poordid, valgustus, soojak, wc,
uiskude laenutus, teritamine.

10000 eurot suurprojektide
omaosaluse katteks.
Hokiklubi Uudeküla a/a
221042750032

Avatud püsivate külmakraadide ajal
jaan-veeb-märts 2013 iga
päev
E-R kella 14-19
L-P kella 12-19

Otsime rahalist toetust
liuvälja arendamise projektidele!
Täname kõiki seniseid
toetajaid.
Eesmärk on kokku koguda

MTÜ Hokiklubi Uudeküla
Veskimäe, Uudeküla, Tamsalu vald
Tel. 56649821
http://www.hku.edicypages.com/

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

TAMSALU AJALEHT
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Mida Tamsalu rahvas arvab oma ajalehest ja võimalikust naabritega ühinemisest?
4- 9. novembrini uurisime Tamsalu infolisti kaudu, mida arvatakse
Tamsalu ajalehest ja V- Maarja valla
ühinemisettepanekust. Küsimused
koostasid Ain Aasa ja Katrin Uudeküll.
Vastajad jäid anonüümseks ja vastamine oli täiesti vabatahtlik.
Vastajaid oli kokku 59, koostajad ei
osalenud küsitluses.
Uuringu idee sain Tamsalu vallavalitsuses Toomas Uudebergi ja Elvi
Astokiga vesteldes. Küsimustele sai
vastata klõpsates vastusevariandile,
lisaks oli mõne küsimuse juures võimalus ka vastust põhjendada.
Tulemused.
Kõigepealt küsimus, siis vastused ja
numbrid.
1. Kas oktoobrikuu Tamsalu ajalehe numbris oli midagi, mis teile ei
meeldinud (halvasti kirjutatud, ebaadekvaatne info, ei sobinud lehte)?
Vastajatest 51 vastasid „ei“ (86%)
Põhjendused:
- Kõik oluline ja uudisväärtuslik oli
kirjas. Vahel tuleb kirjavigu, kuid
kellel ei juhtu.
- Loen ajalehest neid artikleid, mis
mind huvitavad.
- Kõik oli väga normaalne, nagu ikka
uudised kodukoha kohta
4 vastajat arvasid, „jah“:
- Lugesin Vallavolikogu 17.10.2012
toimunud koosoleku protokolli ja
hämmastas mind punkt nr 2. “Muudeti Tamsalu valla põhimäärust.”
Polnud selgitatud, et mida muudeti
ja kuidas muudeti. Mina kui arvuti
kasutav inimene saan selle muudatuse teada, aga kuidas saab selle
teada mõni pensionär, kes elab kusagil külas. Muudatus ei puuduta küll
konkreetselt vallaelanike eluolu, aga
kui see oleks olnud tähtis punkt ja
oleks elanikule teadmata jäänud, kas
siis oleks volikogu esimees seda pikelmat kajastanud? Elanikud saavad
tutvuda kõigi muudatustega ka vallamajas, aga seal tavaliselt nendega
tutvumas ju ei käida.
- Peale kirja toimetajalt, selle all see
“kaardi” pilt paberlehes on täitsa
ebakvaliteetne ja mõtetu, pigem jättaks üldse välja.(ei loe veebis, seega
ei oska annda hinnangut, veebi versioonile, kuid vaevalt seal parem on.
-V-Maarja valla volikogu otsus ei ole
Tamsalu ja V-Maarja ühinemisotsus.
Artikkel oli poliitiliselt suunav ja
Tamsalu rahvale kahjulikumas suunas. Kas Tamsalu ajaleht ei peaks
olema nagu Tamsalu rahva poolt aga
mitte Tamsalu staatuse hävitaja....
ehk sii nsgu “Trooja Hobune” või
kuidas...????
- Artiklite segane paigutus (ei ole
lihtne jälgida), ei saa aru, kust üks
lõpeb ja teine algab. Õigekirjavead.
Ei meeldi, et ühes lehes kasutatakse
nii palju eri kirjastiile.
3 „muu“, (Ei olnud viimast numbrit
lugenud)
1 ei täitnud seda lahtrit.
2. Kas loete Tamsalu ajalehte netist
või vahel ka paberil?
34 vastajat loevad ainult paberlehte
(57%), 4 netist, 21 loevad mõlemat,
3. Millistel teemadel võiks Tamsalu
ajaleht rohkem, millest vähem kirjutada?
Arvamusi:
- Vähem mingitest spordi tulemustest ja aegadest jne. Rohkem kohaliku elu uudistest, tuleviku plaanidest,
muudatustest. Rohkem harivat infot
elanikele! Kuhu ja kelle juurde mingi
mure või probleemi korral pöörduda
jne. Kuidas toimub nt sotsiaaltoetuste taotlemine jne. Meelelahutusürituste infot.
- Leian, et käsitletud teemade vahekord on rahuldav ning üldiselt võib
ajalehega rahule jääda. Ühe või-

malusena tooksin välja, et Tamsalu
ajaleht võiks kirjutada ka rohkem
persoonilugusid tublidest omakandi
inimestest.
- Võiks rohkem küsitlusi teha, et
mida inimesed ise Tamsalu elust
arvavad. Mulle isiklikult ei meeldi vanu asju lehest lugeda. Näiteks
sporditulemusi, mis oli mitukümend
aastat tagasi. See on juba ajalugu,
mitte aktuaalne teema
- Rohkem võiks ajalehele kaastööd
teha valla ettevõtjad, rääkida oma
töödest ja tegemistest ning samas ka
teha ettepanekuid valla töö paremaks
korraldamiseks. Võiks olla rubriik
“Meie inimesed” näiteks , kes on
meie vallavanem eraelus või tubli
firmajuht Rein Lall aga samuti ka
meie valla endised tublid inimesed,
kus elavad, millega tegelevad
- Ajaloorubriike võiks rohkem olla,
samuti mingisugune ristsõna vm
mängu, mille lahendajate vahel võiks
välja loosida pisikesed meened-auhinnad.
- Võiks lasta lugejatel kirjutada.
Näiteks üritustest, plaanidest jm teemadel. See seob lugejaid, sest tutvustatakse enda kirjutatut. Nagu oli
näiteks paemuuseumist järjejutt, nii
võiks olla järjejutte teistelgi teemadel. Koolidest võiks olla “lepinguga”
reportereid, et kajastada koolielu.
Elualasid on palju, millest kirjutada
ja lugeda.
- Ehk võiks selliseid poliitilisi otsuseid lahti kirjutada ja inimestele seletada millised on meie võimalused ja
õigused. Seda võiks teha asjatundja
aga mitte keegi pooletoobine ajakirjanik...
- Kuna Tamsalu leht on mõnele ainus loetav leht mis postkasti tuleb,
siis võiks seal ka pisut meelelahutust
olla. Ristsõnad, viktoriin, perenaise
kööginurk, laste nurgake jmt.
- Tegelikult on oluline avada diskussiooni sellest, mis on vallas see, mis
teeb ta teistest eristuvaks. Leidke
väljastpoolt tuntud inimesi ja laske
ka nn “suuremaid “ või üldhuvitavaid teemasid lahti rääkida. See on
ka kirjutajatele paras harjutus, et kuidas lihtsalt selgitada inimestele mõnda teemat.
- Kas oleks võimalik teha veerud
võis terve lehekülg, näiteks Vajangu
kooli ja selle küla tegemistest. Sama
Porkuni küla kohta ning Tamsalu
kohta. Saaks teada ka nende tegemistest. Muidu ei teagi, mis seal toimub
- Kõik, mis valla elu puudutab, on
huvitav lugeda. Ei meeldi, kui keegi
oma küla ,,musta pesu” tahab lehes
laotama hakata...
23 vastajat jätsid selle lahtri tühjaks.
4. Kas Tamsalu ajalehes on piisavalt
pilte?
30 vastajat arvasid, et pilte on piisavalt, , 8 arvasid et võiks rohkem olla,
10 vastaja arvates peaks paberlehes
olema piltide kvaliteet parem, 14 sellele küsimusele ei vastanud.
Mõned arvamused:
-Pilte võiks olla rohkem, need isegi
kutsuksid artikleid lugema. Teeksid ajalehe mõnusamaks. Võiks olla
kohe Tamsalu valla looduspiltidesari. Juurde paneks küsimuse, kus
asub see koht, vaataks, kas ikka me
tunneme oma valla loodust ja vaatamisväärsusi.
- Pilte jagub, ehk tulevikus tulevad
ka värvilised pildid.
- Jah, on piisavalt. Paberlehes on aga
nende kvaliteet üsna kehv, Internetist
on parem vaadata
5. Koolipoisiskaalal millise hinde
Tamsalu ajalehele annaksite?
2 vastajat paneksid 5, 28 (47%) vastajat paneksid „4“, 26 (44%) vastajat
„3“, 1 vastaja „1“, 1 jättis vastamata
6. Kas V-Maarja ettepanek Tamsalu
vallaga ühinemise osas tuleks teie
arvates vastu võtta?

18 inimest (31%) vastasid „jah“,
- Tamsalu vallavalitsus ... vajaks
värsket verd. Ühinemine annaks loodetavasti uue ja tugevama valla, kus
töötaksid pädevad inimesed.
- väikeste valdade aeg on möödas
- Kuna suurema eelarvega saaks
tõesti rohkem tehtud ja see on ju
alles kahe valla ühinemine, ega siis
kohe kooli asukohta otsustama ei hakata. Arvan, et ainuke põhjus miks
tamsalulased ei soovi väga ühineda on seotud kooliga. Kardetakse,
et gümnaasium läheb V-Maarjasse,
kuid valla ühinemine ei tähenda, et
kool kohe sinna läheb. Ja arvan veel,
et Tamsalu vallavolikogu võiks anda
valikuvõimaluse Tamsalu valla elanikele ehk lasta neil selle poolt või
vastu hääletada. Nemad otsustaksid
kas nad tahavad seda või ei.
- Me oleme üks piirkond, mille tõmbekeskuseks suvisel tegusal ajal on
Porkuni. Saab olema üks elanikkonna arvukuselt tegus vald. Hariduse ja
muude valdkondade probleemid lahenduvad. Uskuge mind. See, et osa
´´poliitikuid ‘’ ja poliitika elluviijaid
kõrvale jäävad, on karm tõde. Arukamad ruulivad.
- Ühiselt suudetakse rohkem
- Arvan, et siis lähevad valla asjad
ja tegemised nii mõnegi kohapealt
paremaks (perearstikeskus, sotsiaalhoolekanne, korrakaitse, politsei töö
vallas, vabatahtlik tuletõrje, jne.
- Tundub, et koos oleks suurem sünergia, samuti ideid ja jõudu nende
teostamiseks.
- Kulude kokkuhoid muidugi esmalt.
Samas usun, et ka ettevõtlus areneks
ja ettevõtjad teeksid rohkem koostööd
- Ühele gümnaasium, teisele võim.
Väike-Maarja vallal on tugevam
haridusvõrgustik, koolides õpilaste
tunnustamised kõik paigas ja korras.
Õppekeskusest saaks gümnaasiumi õpilane endale valikainena võtta
eriala, mis teeks temast rohkem kui
teoreetiku ja pinginühkija. - Värsket
verd ja uusi mõtteid on valitsemisalasse alati vaja.
- Järele mõelda. Praegu tehtud ettepanek sisaldab mõlema valla kui riigi
üldist häda. Lihtsam on alati mõelda
kuidas kulusid kokku hoida. Mis on
mõlema valla juures erakordne, kuidas tulusid suurendada on raskem
ülesanne, mille lahendamine paistab
mõlema valla valitsemises üle jõu
käivat. Gümnaasiumide liitmine ei
saa olla esmane põhjus. Arvestades
Tamsalu võimalusi (Põhja-Eestis
pole teist nii kompaktset tervisega
tegelemise keskust, paiknemist ja
raudteeühendust (kiirus ja kindlus)
võiks see hirm olla Tamsalul väiksem.
- ühinedes Väike-Maarjaga loodan,et
ka Tamsalus hakkavad asjad edenema
24 (40%) „ei“,
- Siiani on piisavalt hea olukord neil
eraldi olles. Ei poolda absoluutselt
- Vallad võiksid teha koostööd aga
ühinemine on natukene liiast, võttes
arvesse kooli seisukohti.
- Siis koliks kõik vajalikud asutused
Väike-Maarja. Gümnaasium kaoks
ära ning kooli remondist polnud
kasu, kui ainult põhikool jääb. Tamsalust läheksid veel rohkem inimesi
ära. Kui inimesi jääb väheks võib
bussi-ja rongiliiklus halveneda. Tamsalu sureks välja
- Ühinenud valdade kogemusest võib
arvata, et Tamsalu jääks siis kindlasti ääremaaks, Vajangust ja meie
väikestest küladest rääkimata. Volikogus oleks ülekaal Väike-Maarja poolel ja nii ka olulised otsused
saaks vastu võetud silmas pidades
Väike-Maarja rahva huve. Ei tasu
loota, et kui vallamaja asuks VäikeMaarjas siis Tamsalu Gümnaasium
jääks, nagu oli valla ajalehes arvamine. Elu on vajadustepõhine ja oleks
naiivne teisiti arvata. Tamsalu vald
on seni ise hästi hakkama saanud,
palju on investeeritud valla taristusse, vallavalitsus on tublit tööd teinud

ja volikogu on oma otsustes olnud
õiglane. Kui ühineda, siis tulevikus
vast Tapaga, sest Väike-Maarja ei ole
kunagi Tamsalu jaoks tõmbekeskus
olnud ega ka saa selleks juba halva
liikluskorralduse tõttu
- Liialt tihti toimuvad kokku ja lahku liitmised. Tamsalu vald on saanud
oma sihid ja tegutsemissuunad. Uued
muudatused tekitavad tuuletõmbetunde. Ei pea nagu regi ühest tee äärest teise sõitma. Sõit võiks olla pikem, kauakestvam ja sirgjooneline.
Olen harjunud kindla juhtimisega ja
vallavanemaga.
-Selline ühinemine ei saa isegi aruteluks tulla , kuna need kaks komuuni
on sisult ja teolt erinevad, mõlemal
on oma infrastruktuur ja palju muud.
Kui vallavanem ja teised ametnikud tahavad enda kohti säilitada siis
nüüd oleks viimane aeg midagi ette
võtta, nii ajalehega kui ka ülejäänud
V-Maarja rünnakuga...
-Vajangu on juba praegu Tamsalu
valla ääremaa, mis siis saab, kui
vallakeskuseks saab V-Maarja?Meie
kandist ei ole praegu ega ole ka kunagi olnud mingit otse bussiühendust
V-Vaarjaga.Praegune ühendus Tamsalu on väga hea, kuid V-Maarjas
käia ümberistumistega ei ole mugav,
eriti vanematel inimestel.Ja milleks
raisati Tamsalu siis Gümnaasiumi
remondiks nii palju raha ja energia
kulu, kui nüüd muuta see nüüd põhikooliks? Sellele oleks tulnud ennem
mõelda, nüüd on hilja.Ootame ära
kohalike omavalitsuste valimised,
eks siis paista, kuidas olukord kujuneb
- Tundub, et aega ,,atra seada” jääb
napiks ja ülepeakaele ei maksa rabeleda. Ja kas kahe valla ühinemine on
kasulikum? Ilus nimi oleks Pandivere vald, aga teistel pole veel huvi tekkinud (Rakke, Laekvere). Aga miks
mitte arutada ühinemist hoopis Tapa
vallaga? Selge on see, et Eesti on täis
väikeseid valdu ja nii edasi toimetada pole mõtekas. Seega tulevikus ikkagi ühineda!
- Liiga suur vald, Tamsalu jääks siis
ääremaaks

vad poliitikud ning on võimalik, et
peale kohaliku omavalitsuse valimisi
moodustab vallavolikogus suurema
kaalu nn “Väike-Maarja erakond”.
Sel juhul on lihtsam mõjutada otsuseid V-M gümnaasiumi säilimise
kasuks. Nii et kui võtta ühinemist
gümnaasiumi säilimise mätta otsast
vaadatuna, siis venitaks selle otsusega tõsti kuni 2017 aasta valimisteni
- Suures pildis tuleb haldusreform
igal juhul ettevõtta. Samas on eraldi
küsimus, kas sellise 1-2 valla liitmine suures pildise efekti annab. Ilmselt oleks ratsionaalsem uus omavalitsusüksus maakonna tasandil. Siis
näeks suurt pilti ja ei tekiks seda
kahe võrdse jagelemist. Tamsalu ja
V-M puhul, on ilmselt see liitumine
paratamatu, aga selgelt tuleks jagada
mingis mõttes võrdselt ka teenused
ja leppida kokku nende kasutamine.
Kui lükata kõik üksused V-Maarjasse ja Tamsalusse jääks vaid bussijaam, siis ei võida sellest Tamsalu
midagi. Kooli tulevik on muidugi
oluline, aga siin peaks ka praeguse
valla siseselt mõistuspäraselt käituma. Kui lapsi on vähe, siis tuleks
kohe Vajangu kool sulgeda ja lapsed
Tamsalussse tuua. 30 lapsega kooli
hoidmine 10 km kaugusel on kaugel
ratsionaalsusest. Lisaks reklaamida
võimalusi suunal Ambla, Aravete,
Järva-Jaani jne - kui praegu läheb
üle poole valla eelarvest hariduskuludeks, siis tuleks mõelda, kuidas see
raha hästi ära kasutada. Buss hommikul ja õhtul käima? Õpilaskodu?
- Kui keskus jääks Tamsalu, muidu
sureb päris välja.
- Kui selline saab olema riiklik poliitika, siis selle vastu ei saa. Majandamiskulud tulevad ju tõesti mõistlikumad

17 (29%) vastasid „võib olla“
- Kui ühinemine on valla elanike
seisukohast kasulik, siis tuleks ettepanek kindlasti vastu võtta. Kui aga
Tamsalu valla elanikud seoses ühinemisega peavad mingis osas kannatama, siis mitte. Kindlasti tuleks otsust
eelnevalt põhjalikult kaaluda, mis
on ühinemise head ja halvad küljed.
Eelkõige on oluline see, et oma valla
elanike elu selle võrra keerulisemaks
ei tehtaks.
- Ma ei ole pädev sellele küsimusele
vastama, kuna puudub informatsioon
kõikide aspektide kohta. Leian, et
igal asjal on oma positiivsed ning
negatiivsed küljed. Kindlasti tuleks
kahe väikse valla liitmine rahalises
mõttes kasuks mõlemale, kuid tekitaks palju segadust ning pingeid elanike hulgas. Kuna Tamsalu ning Väike-Maarja vahel on pehmelt öeldes
üsna nigel transpordiühendus, siis
seda muutmata ei tasuks ühinemine
kindlasti ära. Usun siiski, et tuleviku
perspektiivis on ühinemine kasulikum, kuid kindlasti tuleb selleks teha
mitmeid olulisi muudatusi tavapärases elus
- Ei oskagi hetkel seisukohta võtta,
see tuli liiga äkki.
- Majanduslik analüüs, mida see
ühinemine kummalegi vallale kaasa
toob, kas on võimalik teatud kulude
kokkuhoid, et mõlemad vallad jääksid võrdseks.
- Ühelt poolt on õigus Sven Kesleril,
kes mainis, et tänapäeval on kõik otsused finantsilised. Kuid kui vaadata,
siis näeb V-M valla ühinemisettepaneku taga paanikanooti. Eelkõige
hirmu oma gümnaasiumi säilimise
pärast. Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste arv on suurem, kool värskelt renoveeritud, õppetulemised paremad,
selles valguses jääks peale ilmselgelt
Tamsalu Gümnaasium. Kuid V-M
vallavolikogus on kahtlemata tuge-

7 vastajat on vanuses kuni 19 a, 16
vanuses 20 – 30 a, 23 vastajat 31 –
50, 13 on vanemad kui 51 aastat.

7. Kas olete Tamsalu valla elanik?
45 vastajat on Tamsalu valla elanikud, 11 on Tamsalus üles kasvanud,
kuid praegu enam kohapeal ei ela, 3
pole Tamsalu elanikud.
8. Teie vanus

Toimetajalt kokkuvõtteks:
Hirm, et olen tõesti midagi kapitaalselt valesti teinud, sundis seda küsitlust
Tamsalu Infolisti kaudu korraldama.
Siinkohal tänu Katrin Uudeküllile, kes
operatiivselt reageeris ja tehnilised küsimused lahendas. Väga suur tänu kõigile
vastajatele, kes viitsisid ja reageerisid!
Küsitluses ei tohi näha seda, mida siin
pole – mingit rahvaküsitluse aseainet ega soovi kedagi mõjutada. Katse
näitas, et väga lühikese aja jooksul on
võimalik saada küllalt paljude inimeste
asjalikke ja argumenteeritud arvamusi.
Toon need teieni, lugege ja mõelge. Küsitluse ühinemisettepanekut kajastava
osa vastused jäävad lihtsalt huvitavaks
lugemiseks.
Tamsalu Ajalehe paremaks tegemine
huvitab paljusid vastajaid. Minu jaoks
oli üllatav, et paljud loevad lehte nii
paberil kui netist – siin on põhjus ilmselt fotode kvaliteedis, mis veebis on
korralik, paberkandjal aga mitte. Rohkem soovitakse persoonilugusid, erinevaid lugusid firmadest, võimalustest ja
muust. Miks seda kõike praegu lehes
pole, on ilmselt lehetegija viga.
Tamsalu Ajaleht on valla volikogu ja
vallavalitsuse häälekandja. Siinkohal
on mul kahju, et väljaandjad ise nii vähe
oma väljaandes sõna võtavad. Kirjutamine on teadagi raske, aga Rein Siku
koolituselt meelde jäänud mõtet tahaks
korrata: kui sa ise oma tegemistest ei
kirjuta, siis ei tee seda ka keegi teine.
Kindlasti annab küsitlus võimaluse koduvalla lehte paremaks teha, mis oligi
eesmärgiks.
Ain Aasa
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Korvpall
Vabariigi I liiga MV oli Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivax
vastaseks võõrsil Audentes SK/Eesti noortekoondis. Seekord puudus meil üks põhitegijaid Sven Pugonen. Kuigi
nortel vastastel oli enne kirjas ainult üks võit, esinesid nad
oma parima rivistusega edukalt. Väga varajase mänguajaga
seoses ei jõudnud osa meie mängijaid õigeaegselt kohale
ja nii alustati ainult viia emehega. Lõpuvile kõlades olid
kaotusnumbrid 69:82. Kolmeseid tabati 16/1. Esimese ringi
lõpetas meie meeskond nelja võidu ja kolme kaotusega,
tulemuseks 3. koht alagrupi tabelis. Liidriks on täiseduga
Balteco. Alagrupist edasipääsuks on vaja jõuda nelja parema hulka.
Laupäeval, 24. novembril kohtuti võõrsil BC Kalev II – ga.
Tuli raske võit 70:67. Mäng keerati enda kasuks kolmanda
veerandiga, mis võideti 28:12.
Meie parimad olid Joosep Kivimäe 15 p ja 12 lp ning Cristo
Kens 15 p ja 8 lp.
Tabelis tõusti selle võiduga teiseks Balteco järel.
Täiendatud mängude ajakava on järgmine:
R30.11 20.15 Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX vs SK Mar
cus
Tamsalu Spordihoone
T04.12 20.15 TTÜ SK vs Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX
Tallinn, TTÜ Spordihoone
R14.12 20.15 Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX vs Võru
KK
Tamsalu Spordihoone
K19.12 20.15 Balteco vs Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX
Tallinn, T. Soku KK
N10.01 19.00 Rapla II vs Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX
Rapla Sadolini Sprodihoone
R18.01 20.15 Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX vs Audentese SG/Nortekoondis
Tamsalu Spordihoone
Maakonna II liiga MV OLI Tamsalu LOS TOROSE vastaseks
kodusaalis Kirde Kaitseringkonna meeskond. Et tegemist
oli tugeva vastasegaannavad tunnistust külaliste ülisuured
võidud Aaspere SK üle 105:50 ja Kunda üle 90:43.
Külalised tulid kohale kaheksa mehega, neist kaks pikka
mängumeest. Kuigi Tamsalu meeskonnast oli lahkunud
endine LOS TOROSE kogemustega keskmängija Holden
Sepp, kulges mäng algusest lõpuni tasavägiselt. . Hingestatult tegutses Karel Eesmaa, kes võitles hästi lauas, lõpetas
kiirrünnakuid ning oli ka suurim punktitooja. Head mängu näitas meeskonna kapten ja juba veteraniikka jõudnud
treener Jaano Konnapere. I veerand kaotati 19:23, poolaeg
41:50. Vaatamata viimase veerani võitmisele tuli kokkuvõttes võitluslik kaotus 71:79. Alt vedasid seekord vabavisked.
Kodumängud on meeskonnal 5. detsembril 20.15 Rakkega
ja 12. detsembril 20.15 SK Aasperega.

Orienteerumine
Maakonna kolmapäevakute kokkuvõttes tulid oma vanuseklassis võitjateks Evelyn Himma ja Maire Limberg. Kolmandad olid Merike Mets, Martin Himma ja Salev Sirge.

Naiskond oli
mulle teiseks
pereks

Mina alustasin saalihoki mängimist 12. aastaselt, mäletan väga
hästi seda päeva kui Vajangu Põhikooli tuli saalihokit juhendama Tamsalu EBE mängija Jaana
Kirs. Edasi suundusin Tamsalu
EBE trennidesse ja nii minu areng
mängijana algas. Algusaastatel oli
muidugi raske, sest kõik olid ikka
kogenenumad ja vanemad neiud
ikka. Aga siin ma nüüd olen,- seitsmeaastase mängimiskogemusega.
Naiskonnaga alustasin juba esimestel aastastel, see võis olla 2006.
aastal ehk esimestel mängudel, aga
ega siis veel mänguaega palju ei antud. Loogiline, sest olin alles algaja.
Minu esimesed nn „õiged“ mängud olidki esimese medali võitmise
aastal 2009, kui naiskonnaga saime
Eesti Meistrivõistlustel 3. koha. Pä-

rast seda tuli mul paus, sest toimus
elukohamuutus. Ühe aasta mängisin võõras klubis ehk siis Tapa
naiskonnas aga mõistsin kiiresti,
et mina kuulun ikka Tamsalu EBEsse, sest nemad mind välja koolitasid.
Aga mul on väga hea meel, et sain
kaks viimast aastat olla selle imelise naiskonna kapten. Miks mind
kapteniks valiti, on raske küsimus
mulle. Aga endine kapten Krista
Lepik valimise päeval ütles tulevase kapteni kohta, et ta peab seda
südamega tegema, tal peab olema
eelis, et suudab naiskonna tuju üleval hoida ka siis, kui mängus läheb
keeruliseks. Plussiks oli veel see,
et olen saalihoki reeglitega hästi
kursis, sest olen lauakohtunik sellel alal. Muidugi,saan ma aru, et
olin teistsugune kapten kui Krista.
Püüdsin anda endast parima, et
naiskonna usaldust väärida. Minu
kapteni aastatel tuli ka kaks olulist
võitu. Sloveenia turniiril saavutatud esimene koht ja 2011/2012 aastal võidetud pronksmedal.
Ma arvan, et meie naiskond oli
üleüldse üks värvikas võistkond.
Igal pool, kus me käisime tegime
seda südamest. Olles koos mõistsime, kui oluline see meie jaoks
oli. Ma arvan, et meie viimane reis
Sloveeniasse oli üks tähtis juhtum.
Läksime kohale väiksest kohast
nagu Eesti ja tulime tagasi suurema
emotsiooniga kui kunagi varem.
Tulime tagasi suure võiduga, esimene koht. Tamsalus ootasid meid
fännid, kes meid tervitama ja õnnitlema tulid. Me olime staarid. Tamsalu vahel sõites käis lugu “ We are
the champions”! Me võtsime lisaks
positiivsetele emotsioonidele sealt
kaasa kultuurielamusi, mis oli ka
kindel plaan. Kui lähme võistlustele võõrale maale, siis tutvume ka
piirkonnaga.

Muidugi, olin ma enda võistkonna üle uhke ka iga kaotuse puhul,
sest isegi kui kaotasime, siis alati
võitlesime väärikalt lõpuni. Põhjused miks see hea, kokkukasvanud
ja ühtne naiskond laiali läks oli
mängijate elukohtade muutused
ja teiseks järelkasvu puudumine.
Noored neiud lõpetasid gümnaasiumid ja läksid mujale õppima,
naistele hakkas tervisele liiga tegema. Sellepärast ka me viimasel
aastal nii vähe treeningutel kokku
saime, et elu muutus juba sellel aastal. Pidasime siis kõik koos õigeks
lõpetada. Võidukalt ja väärikalt.
Rääkides aeg-ajalt tiimikaaslastega
tunneme väga puudust üksteisest.
Sest minu arvates ei olnud see ainult lihtsalt saalihokitiim, vaid aastatega saanud juba teise perekonna
vääriliseks. Treener Krista Lepik
just hiljuti ütles, kui tühjad on tema
esmaspäevad, kolmapäevad ja reeded. Aga mis teha, elu on selline.
Vähemalt suutsime endast järele
jätta mitmed kõrged tulemused ja
mis põhiline meile endale,
MÄLESTUSED.
Siinkohal ongi kõik. Olin esindajana uhke enda naiskonna üle. Mis
minu meelest ongi see kõige tähtsam, et vaeva nähtakse ja kõik koos
pingutatakse ühise tulemuse nimel. Saalihoki on mäng, kus ei ole
üksikisik tegija vaid terve tiim. Ja
võin uhkusega öelda, et meie naiskond oligi ühtne ja kokkukuuluv
naiskond. Kõik kõigi eest!

VÕITVÕITVÕIT !
Triinu Saluste
Fotodel ülal (Virumaa Teataja) autor nänguhoos, all (Triin Saluste)
võidurõõm Sloveenias.

Suusatamine

Soomes Olosel toimunud hooaja avavõistlustel sprindis
saavutas Timo Simonlatser 10. koha. Eesti parim oli Siim
Sellis 5. kohaga. Anti Saarepuu oli 9. Startis 141 suusatajat.
Kaasa ei teinud Rootsi ja Norra parimad.
Rein Tops

Suusahüpped
Kaarel Nurmsalul (fotol vasakul, Ain Aasa) ei õnnestunud
suusahüpete
MK-sarja
avaetapil
Lillehammeris
põhivõistlusele jõuda.
Kaarel hüppas väikesel mäel kvalifikatsioonis 87,5
meetrit, sai selle eest 105,1 punkti ja jäi 44. kohale. Lisaks
eelmise aasta MK-sarja kümnele paremale mehele pääses
lõppvõistlusele 40 paremat. Edasipääsust jäi puudu vaid
1,9 punkti - viimasena pääses lõppvõistlusele 107 puntki
kogunud Jan Matura.
Suure mäe kvalifikatsioonis oli Kaarel 51 ja samuti edasi
ei pääsenud.

Lahtis toimunud Rahvusvahelise Suusaliidu murdmaasuusatamise
tehniliste delegaatide (TD) seminaril läbisid edukalt eksami neli
eestlast, teatas Eesti Suusaliit.
Värsked TD litsentsiomanikud on Kaili Sirge (Tamsalu AO Suusaklubi), Anniki Inno (Suusahullud),
Madis Kollo ja Jarmo Nikolai (Sparta Spordiselts).
Anniki Inno ja Kaili Sirge on ühtlasi esimesed eestlastest õrnema
soo esindajad, kellele on FISi rahvusvaheline TD litsents omistatud.
Tubli, Kaili !
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Õnnitleme !
Anastasia Kuhi		
Selma-Armilde Toomla
Jekaterina Kulikova
Maria-Rosalie Naska
Julia Saar
Maria Lukka
Ekaterina Elmik
Kaisa Vaher			
Otto Müürel			
Vaike Taal			
Pärja Kruusmann		
Haili Õun			
Eedla Teder			
Ekaterina Lavrova		
Manefa Klottšenkova
Leida Krihvel			
Valentina Musakko		
Harda Allikmets		
Heldur Putku			
Malle Kätt			
Tiia Tsukker			
Andrei Veski			
Arnold Iho			
Liia Aps			

97
91
87
87
85
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
81
80
75
70
70
60
60
60

Tänan E-Betoonelemendi Tamsalu tehase
kollektiivi, kes oli meie perele raskel ajal
suureks toeks.
Erilised tänud Kerstile ja tema meeskonnale, kes aitasid saata minu abikaasa
Ilmari viimsele teekonnale.
Lugupidamisega
Ülle Venig tütardega

Tamsalu Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras sõiduauto
ŠKODA Felicia Combi
(väljalaske aasta 1999, läbisõit 294 000 km)
alghinnaga viissada (500.-) eurot.
Kirjalikke pakkumisi oodatakse hiljemalt 10.
detsembriks 2012.a kell 10.00 Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse.
Pakkumises tuleb esitada pakkumise hind ning
pakkuja kontaktandmed.
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus,
millel on märksõna „auto“.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 30.eurot ja tagatisraha suuruseks 50.- eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Tamsalu
Vallavalitsuse arveldusarvele nr.1120136552
Swedbangas või arveldusarvele nr
10502017202004 SEB pangas või vallavalitsuse
kassasse hiljemalt pakkumise esitamise tähtajaks.
Osavõtutasu ei tagastata.

TAMSALU AJALEHT

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 15. detsembrini soovitavalt meilile. Järgmine leht jõuab lugejani
21. detsembril. Trükikoda Trükis, Trükiarv
1700. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval ka
vallamajas. Leht on üleval valla kodulehel.

KAEVETÖÖD LAADUREKSKAVAATORIGA

•

KAEVETÖÖD MINIEKSKAVAATORIGA

•

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS

•

VEOTEENUS KALLURIGA

•

TÕSTETÖÖD MADELKRAANAGA

•

PLANEERIMISTÖÖD

•

TÖÖD HÜDROHAAMRIGA (ROKSON)

•

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

Parimaid saabuvaid pühi kõigile!
Olete oodatud „Meie“ poe peale!
Juuksur Ally
56203174
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

Autoremont
ON SÜNDINUD:
Novembrikuus vallavalitsus sünde ei registreerinud.

MÜÜGIKUULUTUS

.

Tamsalu Lunastaja Koguduse
jumalateenistused toimuvad:
02. detsembril kell 10:00
1. Advendi kontsert - jumalateenistus.
Esineb kergemuusikakoor.
Kell 15.30 Advendiküünalde süütamine vallamaja juures, Õpetaja E.Salveste
24. detsembril kell 14:00
25. detsembril kell 10:00
On lahkunud
VELLO EESMAA

03.03.1935-11.11.2012

JELENA TÕSJATŠNIKOVA
15.06.1930-15.11.2012

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

