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Hõbelusikad uutele vallakodanikele
Eelmisel aastal sündinud vallakodanikele hõbelusika kinkimine on
meil juba mitme aasta pikkune traditsioon. 20. märtsil koguneti kultuurimajasse, et järjekordne pidulik tseremoonia läbi viia. Esinesid
väikesed mudilased, sõna sai vallavanem. Toomas Uudeberg soovis kõigile kohaletulnud emadele - isadele jõudu ja tervist väikeste
vallakodanike kasvatamisel ning andis kätte hõbelusikad. Piduliku
tseremoonia lõppedes oli kaetud koogilaud. Eelmisel aastal sündis
vallas 27 last, kellest 3 on juba mujale kolinud, nii et lusikad said
24 last.
Laste sündimises on väike buum asendunud järsu vähenemisega.
Arvud : 2006 - 30, 2007 - 43, 2008 - 54, 2009 - 52, 2010 - 27.
Valla elanike arv on järjekindlalt vähenenud, aastal 2000 (vald ja linn
kokku) oli meid 5077, 2006 - 4644, 2010 - 4348. Eelmisel aastal
oli valla elanike arv 99 võrra väiksem 2009 aasta samast numbrist.
See on tunduvalt suurem, kui sünde ja surmasid arvestades kokku
saaks. Järelikult minnakse, vaatamata sellele, et valla arengukavad
ja soovid on seatud kodukandist mõnusa igati elamisväärse paiga
tegemisele. Kelle me siis ehitame, rekonstrueerime ja parendame,
kellele seda kaunist elupaika kujundame? Õnneks või õnnetuseks
pole me üksi, enamuses maapiirkondades on samad mured. Vähenev laste arv sunnib kõikjal tegema raskeid otsuseid, mis kindlasti
ka meist mööda ei lähe.
Õnneks ei tea noored vallakodanikud neist muredest midagi, neile
piisab veel pikaks ajaks emme- issi hoolest.
Pildil Üritusel osalenud vanemad koos laste ja lusikatega.

Hea inimene,
maikuu esimesel laupäeval, 7. mail 2011 toimub kõikjal üle Eesti taas ühine Teeme Ära talgupäev.
Iga kogukond, ühendus või aktiivne kodanik saab ise otsustada, mis vajab ärategemist ning milleks
teisi inimesi kaasa kutsuda. Talgute registreerimine on avatud Teeme Ära koduleheküljel.
15. märtsist algas talgute kirjapanek, talgulisi kutsutakse registreeruma 11. aprillist, sest selleks
ajaks on suur osa talguid juba kirjas. Huvilised saavad end aga talguveebis registreerida ka varem,
kui leiavad endale sobiva talgukoha.
Üheks tänavuseks uuenduseks on talgulugude kogumine koostöös Eesti Rahva Muuseumiga. Talgulugude kogumise veebiretkele oodatakse osalema kõiki, sh koole – õpilased võiksid koguda talgulugusid vanematelt ja vanavanematelt.
Loe kõigest lähemalt Teeme Ära kodulehelt www.teemeara.ee
Tänavust talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti
Muinsuskaitse Ümarlaud, Teeme Ära Minu Eesti, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, Vabaühenduste Liit EMSL. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Ootame kõige erinevamaid talguid ja rohket osavõttu, et teha ka sel kevadel midagi ühiselt ära!
Otsustajaks oled just Sina, sest keegi teine ei tea paremini, mis on Sinu koduümbruses või kogukonnas kõige olulisem tegu :)
Korraldajate nimel
Külli Vollmer, tel. 5114027
kylli@kodukant.ee
www.teemeara.ee
Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse (PAIK) juurde Tamsalu vallamaja ruumides loodi
naisettevõtjate teabekeskus.
PAIKi juhatuse esimees Toomas Uudeberg ütles, et teabekeskuse eesmärk on tõsta
maanaiste ettevõtlikkust ja eneseusku ning luua seeläbi maal juurde töökohti. Naisettevõtjate
teabekeskusi tegutses seni Eestimaal viies paigas: Võrus, Tartus, Raplas, Pärnus ja Jõhvis.
Nüüd lisandus sellesse loetellu ka Tamsalu. Teabekeskuses hakkab algajatele naisettevõtjatele
nõu andma PAIKi nõustaja Elle Allik.
Pildil õnnitleb Aivar Niinemägi Elle Allikut.

Piirangud valla teedel
Tamsalu Vallavalitsus kehtestas 22.märtsi 2011.a korraldusega nr 91 liikluspiirangu „Massi
piirang 8 tonni“ ajavahemikul 28.märtsist kuni 7.maini 2011.a alljärgnevatel kohalikel teedel:

Mälestusküünalde süütamise päev.
25.märts – märtsiküüditamise 62. aastapäev. Kurbade mälestuste päev neile, kel sellega seotud
isiklik kogemus.
Paljudes kohtades üle Eesti süüdati täna küünlad märtsiküüditamise ohvrite mälestuseks. Nii ka
Tamsalus.
Väike grupp selle teekonna läbi teinutest kogunes mälestuskivi juurde küünlaid süütama ning pärast
seda päevakeskusse teelauda möödunut meenutama. Taas oli meie seas ka väliseestlane Tiina Kirss.
Pilte tegi Aadu Uudmäe.
Malle Annus

1) Tee nr 7870006 Luha-Kukejärve
2) Tee nr 7870007 Assamalla-Võhmetu-Porkuni
3) Tee nr 7870023 Loksa-Põdrangu
4) Tee nr 7870025 Sääse-Loksa
5) Tee nr 7870027 Sääse-Põdrangu
6) Tee nr 7870036 Järvajõe-Alupera
7) Tee nr 7870037 Uudeküla-Naistevälja
8) Tee nr 7870044 Uudeküla-Savalduma
9) Tee nr 7870050 Tamsalu-Põdrangu
10) Tee nr 7870054 Paide maantee
11) Tee nr 7870055 Kursi-Kerguta
12) Tee nr 7870056 Herne
13) Tee nr 7870059 Rammo-Mihkli
14) Tee nr 7870066 Aavere-Järsi
15) Tee nr 7870067 Võhmuta-Metsamõisa
Nimetatud liikluspiiranguga maanteedel on lubatud üle 8 tonnise registrimassiga
C-kategooria sõiduki, traktori või liikurmasinaga liiklemine ainult vallaasutuse Tamsalu
Kommunaal poolt väljastatud loa alusel.
Lisainfo: Tamsalu valla keskkonnaspetsialist Lembit Saart 5203992
Tamsalu Kommunaal juhataja Vello Sander 5278302
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Soodustuusikud lastelaagrisse

MTR registreeringu kinnitamisest.

Tamsalu vallavalitsusel on välja pakkuda soodustuusiku kohad
Urumarja noortelaagrisse perioodil 19.07– 26.07. 2011 (eesti
keel vanus 7–15, 7 kohta)
Urumarja noortelaagrist osavõtu maksumus 8 päeva eest on
53,69 eurot, mis tuleb lapsevanemal ise tasuda.
Kui on soov laps panna laagrisse, siis palun esitada järgmised
dokumendid Tamsalu valla lastekaitsespetsialistile:
avaldus lapse laagris osalemise kohta; arstitõend, et laps on
terve ja ei vaja eritoitu.
Valla lastekaitsespetsialist edastab andmed vastavasse laagrisse, kus lapsevanemale saadetakse arve, mis tuleb tasuda.
Küsimuste tekkimisel ja lisa informatsiooni saamiseks tuleb
ühendust võtta Tamsalu valla lastekaitsespetsialist Kaili
Kanguriga.
Kontaktandmed:
kaili.kangur@tamsalu.ee
tel 32 28 441, 53 041 992

Hiljemalt 15. aprilliks peavad ettevõtjad, kes on registreeritud
majandustegevuse registris (MTR), esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta registreeringu teinud organisatsioonile.
Registreering, mille andmeid ei ole õigeaegselt kinnitatud,
peatatakse vastavalt Majandustegevuse registri seadusele 1.
mail. Ettevõtjal, kelle majandustegevuse registri registreering
on peatatud, ei ole õigust vastaval tegevusalal enam tegutseda.
Enne registreeringu õigsuse kinnitamist, tuleb kontrollida antud registreeringu andmeid majandustegevuse registri veebilehel http://www.mkm.ee/mtr asuvast majandustegevuse registrist
Registreeringu õigsust saab kinnitada ning registreeringuandmeid muuta portaali X-tee teenused ettevõtjale kaudu ,
digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil, posti teel või kohaleviimisega registreeringu teinud organisatsioonile . Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda riigilõivu.

01.04 kell 19.00-21.30 LASTE DISCO. DJ
COZZO. Pääse 1.60 €.
01.04 kell 22.00-04.00 NOORTE DISCO. DJ
COZZO. Pääse 3.20 €.
02.-03.04 kell 18.00
Multimeedia draama
„VIIMANE VÕIMALUS“. Tasuta
09.04 kell 18.00
Naisrühma „VIRVERING“
30.juubelikontsert.
19.04 kell 17.00
VÄLJASÕIT „ESTONIASSE“ muusikalile „SILVA“. Pääse 18.53€
20.04 kell 12.1
Teater„LEPATRIINU“
Asjatundjatelt saab tasuta nõu küsida
kodust lahkumata.
lasteetendus „MATKASELLID“. Pääse 1.60€
23.04
22. TAMMETÕRU LAULUVÕIST Kas tööleping peab olema kirjalik?
Firma on pankrotis, kuidas kätte saada koondamisraha?
LUSE ansambliproovid.
Kust alustada abielulahutusega?
ei ole, kes on pärijateks?
24.04 kell 15.00
2. TAMMETÕRU LAU- Testamenti
Kui palju peab kohtutäitur kontole jätma?
Kuidas meest alkoholist eemal hoida?
LUVÕISTLUS- SAKSAMAA. Pääse 1 €.

Tänuavaldus

XIX Eesti valdade talimängude finaalvõistlused toimusid 26. ja 27.
veebruaril Tartu vallas Lähtel. Tamsalu valda esindasid finaalturniiril
meeste Los Torose korvpallivõistkond ja suusatajad. Eelvõistlustel
osales Tamsalu valla kabe- ja malevõistkond. Kokkuvõttes saavutasime Eesti valdade XIX talimängudel hinnalise V koha, olles L-Viru
valdadest parim. Tänan kõiki osalejaid, kelle abiga me selle tulemuse saavutasime.
Tamsalu valda esindasid:
Kabe: Olev Kivisild, Tiit Uus, Liis Kivirand, Keija Laht, Raul Maasik
Male: Peedu Vipper, Enver Videvik, Priit Roosipuu, Leili Virks.
Korvpall: Livar Liblik, Rainer Tops, Algis Liblik, Andro Kirsipuu, Kaspar Põldmaa, Argo Höövelson, Kurmo Annus, Holden Sepp, Raido
Villers, Alo Põldmaa, Joosep Kivimäe,
Rein Raam, treener:
Kristo Raudam.
Suusatamine: Ago Veilberg, Ulvar Pavlov, Aili Siht, Helmi Mihhailova, Kaili Sirge, Rahel Allas, Marii Raudsepp, Kauri Piiskoppel, Evelyn
Himma, Merike Mets, Mathjas Veeremaa, Chris Promet, Kristjan
Nurmsalu, Õnnela Raudsepp, Marek Sikk.

Toomas Uudeberg

Üleval: Porkuni Külaselts saatis lõbusate lumemängudega pööripäeval talve ära. Talv sellest kahjuks ei hoolinud ja peremehetseb
edasi. Pildil Porkuni “auuli” esindus vasakult Imbi, Viljar, Virge,
Kristiina, Malle, Jaak ja Sirle võidetud autasudega.
All: Kaarel peab harjuma uute kohustustega, pildil annab ta peale
pikka ja sisukat kohtumist II b klassi lastele autogramme. .

Ülekaal, millest alustada?
Kuidas saada lahti vesirottidest?

Käitumisjuhised üleujutusohuks
Seoses kevadise jää ja lume sulamisega kaasneva suurveeohuga
hoiatame Ida- ja Lääne-Viru maakonna elanikke, et selleks
tuleb valmis olla. Eriti tähelepanelik tuleb olla piirkondades,
kus kevadine suurvesi on ka varasematel aastatel probleeme
põhjustanud – seal on tänavu suure lumerohkuse tõttu oht
üleujutuseks eriti suur.
Seoses veeuputusohuga soovitame majaomanikel soetada
veepumbad, et vajadusel oleks võimalik koheselt vesi
keldritest välja pumbata. Päästjad sõidavad väljakutsele, kui
inimeste elu ja tervist ähvardab oht, elamute keldritest vee
väljapumpamisega päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Ida-Eesti
Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku
sõnul on ühekordsel vee keldrist välja pumpamise kasutegur
väike. Kevadise tulvavee tõttu on maapinnases niiskuse tase
kõrge ning vesi imbub keldritesse tagasi. Vee kiire tagasi
imbumine võib kahjustada hoone konstruktsioone rohkem
kui seisev vesi. Efektiivseid taastamistöid tasub aga alustada
alles peale veetaseme alanemist ja maapinna niiskustaseme
normaliseerumist.
ENNE ÜLEUJUTUST
Veekogu ääres elades ole kursis täpse ilmaprognoosi ja
veetaseme muutumisega.
Majapidamise veetõusu eest kaitsmiseks tihenda keldrikorruse
aknad, vajadusel lao akende ette liivakotid.
Kogu joogivett - tulvaveed võivad rikkuda joogivee.
Vii mööbel, olmeelektroonika, elektririistad, väärisesemed ja
riided maapinnast kõrgemale korrusele.
Samuti vii kõrgemale õlid, lahustid ja muud mürgised ained, et
vältida nende vette sattumist.
Selgita välja, millised ohud võivad üleujutusega kaasneda karija koduloomadele ning loomasöödale.
Kontrolli küttepuude hoiustamise paika, et tulvad halge
minema ei kannaks. Võimalusel varu osa puid varju alla
kõrgemale alusele, et niiskunud maja hiljem kuivade puudega
kütta.
Kinnita õues olevad lahtised esemed.
Pane valmis vajalikud vahendid kodust lahkumiseks
- ravimid, laetud akuga mobiiltelefon, esmaabivahendid,
ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud ning söök ja
jook. Ära unusta ka isikut tõendavat dokumenti.
Selgita välja kogunemispaik (sugulaste või tuttavate juures
või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega, …), kus saaksite
üleujutuse korral ajutiselt viibida. Lahku kodunt juba
ennetavalt, kui majja sissepääs ega majast väljumine veetaseme
tõusu tõttu veel takistatud pole.

Mürgistusteabekeskus
Mürgistusteabekeskuse infotelefoni 16662 tööaeg pikenes
16 tunni võrra ja on nüüd avatud ööpäevaringselt alates
esmaspäeva hommikust 09.00 kuni laupäeva hommikuni
09.00. Infotelefonil 16662 vastatakse erinevatele
mürgistusi puudutavatele küsimustele, helistamine on
anonüümne ning kõnedele kehtivad tavatariifid.
Mürgistusinfoliini 2-aastase tööperioodi vältel on helistajate
arv pidevalt kasvanud - 2010 aastal võrreldes 2009.
aastaga oli kasv üle 35 protsendi. Infoliinile helistajateks
on tavakodanikele lisaks ka tervishoiutöötajad erakorralise
meditsiini osakondadest, kiirabist ja perearstikeskustest.
Pooled kõnedest puudutavad laste ja noorukite
mürgistusjuhtumeid, kusjuures 30 protsenti hõlmavad kuni
3-aastaste lastega toimunud õnnetusi.
Mürgistusinfoliinil töötavad kuus rahvusvahelise
mürgistusteabekoolituse läbinud ja pikaaegse erakorralise
meditsiini ning anesteesia- ja intensiivravi töökogemusega
arsti ja õde.
Mürgistusteabekeskuse põhieesmärgiks on haigestumise,
tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ägedate

Ursula Saar
vallasekretäri abi
Kas majavamm on inimesele ohtlik?
jne
Interneti nõuandekeskuses www.vastused.ee saab küsida
tasuta ja anonüümselt nõu oma ala asjatundjatelt.
Kasulikke nõuandeid leiab ka küsimuste-vastuste lugemisel.
Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted, lemmikloomad, dieet, toitumine, kodu ja aed jne.
Julgustame Teid oma probleemidele lahendusi otsima!
Ain Raudsepp
www.vastused.ee peatoimetaja
Juhuks, kui Sinu pereliikmed ei ole koos, siis leppige kokku
koht, kus vajadusel kohtute.
Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse kohta.
Ära unusta küsida, kuidas on üleujutusohuks valmis ka naaber.
Kodust lahkumisel lülita välja elekter ja teavita lahkumisest ka
kohalikku omavalitsust.
ÜLEUJUTUSE AJAL
Ruumides:
Tähelepanu! Häda korral helista hädaabinumbril 112 ja kutsu
abi!
Kui vesi tõuseb kiiresti ja hakkab tungima hoonesse enne, kui
oled jõudnud evakueeruda, siis tagane ülemisele korrusele. Ära
unusta ka kodu- ja lemmikloomi.
Enne vee keldrist välja pumpamist veendu, et mõni elektriseade
või katkine juhe ei ulatuks veeni - vesi juhib elektrit väga hästi!
Kui majja voolanud vesi hakkab ohustama elektrisüsteeme,
tuleb elekter elamust välja lülitada.
Vedelkütusega töötavat veepumpa kasuta vaid hästi
ventileeritavates ruumides.
Lülita välja elekter ruumides, kuhu vesi on tungimas või võib
tungida. Märgunud elektrijuhistiku või -seadme kasutamisel
tekkinud lühisest võib puhkeda hoones tulekahju. Samuti on
oht saada elektrilöök, kuna vesi juhib elektrit väga hästi.
Väljaspool ruume:
Üleujutatud teelõiku nähes mine tuldud teed tagasi. Tugev
vool võib inimesel jalad alt viia ka siis, kui vesi on vaid 15–20
sentimeetrit sügav.
Väldi autoga liiklemist üleujutatud piirkonnas.
Hoia eemale üleujutatud alajaamadest.
PEALE ÜLEUJUTUST
Ole ettevaatlik üleujutuse piirkonnas- kummijalatsid ja –
kindad kaitsevad elektrilöögi ohu eest ruumides, kus põrandal
on veel veekiht.
Tulekahju puhkemise vältimiseks tuleb elektrijuhistikul või
-seadmel lasta enne vooluvõrku lülitamist korralikult ära
kuivada.
Kuivata nii ruttu kui võimalik hoones märgunud materjale, et
pidurdada hallitusseente ja bakterite kasvu.
Aita ka naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt
ja abi!
Infot üleujutusohu korral käitumiseks saab ööpäevaringselt
töötavalt päästeala infotelefonilt 1524 ja veebilehelt www.
rescue.ee.
Ida-Eesti Päästekeskus
mürgistusjuhtumite tõttu. Lisaks pidevale nõustamise
aluseks oleva teaduspõhise info töötlemisele, keskuse enda
teadustööle ning telefoninõustamisele viiakse keskuse
töötajate poolt läbi erinevaid koolitusi. Tervishoiutöötajatele
viiakse läbi koolitusi erinevate mürgistusjuhtumite
ravitaktikast, elanikkonnale tutvustatakse erinevate
mürkide olemust, mürgistusjuhtumite ennetustegevust ja
mürgistusjuhtudega seotud esmaabi.
Mürgistusteabekeskus avas oma telefoniliinid esmakordselt
6.oktoobril 2008. Esialgu vastati telefonile 16662 kaheksa
tundi igal tööpäeval. Alates 2009.aastast muudeti vastamine
ööpäevaringseks - esmaspäeva hommikust reede õhtuni. 2011.
aastast nõustatakse helistajaid 16 tundi enam - esmaspäeva
varahommikust kuni laupäeva hommikuni. Enamikes
Euroopa riikides on mürgistusteabe infoliinid avatud 24h
kõikidel nädalapäevadel, mis on ka 16662 pikemajaliseks
sihiks.
Lisainfo: Mare Oder, Mürgistusteabekeskuse juht
tel 51 63 244
mare.oder@16662.ee
www.16662.ee
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Toimetajalt
Kaks aastat tagasi käisin pööripäeval õuest kevademärke otsimas.
Sellel aastal polnud mõtet katsetadagi, sügavad hanged ja vinge
külm tuul ei andnud mingeid lootusi. Küllap ta tuleb kunagi niikuinii, kas varem või hiljem. Tuleb kevadet hoopis enesest otsida, kuigi üle nelja kuu kestnud talv energiavarusid kohutavalt kahandanud
on, ning oma pereski järjest viirushaigused ja külmetused võimust
võtnud. Aga hommikud on järjest valgemad, teha jõuab rohkem ja
küll see tahtmine tagasi tuleb koos esimeste sinilillede puhkemisega.
Puldist telerit käima plõksates vaevalt et keegi mõtleb,
kust ja kuidas need elektronid meie kodudesse jõuavad.
Katastroof Jaapanis ja sealse tuumaelektrijaamaga seotud mured
on ootamatult sundinud ka meie otsustajaid tõstma energeetika
väitluste tulipunkti. Minul küll sellealast kompetentsi väga palju pole, aga niipalju saan aru, et praegu on Eesti teelahkmel, kus
tuleb otsustada, kuidas elektri tootmisega edasi minna. Arvestada
tuleb seda, et aastast 2013 määrab elektri hinna vabaturg ja ka kodutarbija saab sõlmida lepingu odavama pakkujaga. Põlevkivist on
elektrit toota kallis. Sellel lihtsal põhjusel, et temas on mahuühiku kohta oluliselt vähem energiat kui teistes energiakandjates. Kui
tekib vabaturg, pole meie omamaisel põlevkivienergial nii hinna
kui atmosfääri paisatavate saasteainete tõttu sinna asja, sest riigil
ei lubata energiatootjaid enam oma eelarvest doteerida ja konkureerida tuleb võrdsetel tingimustel. Kohe muidugi keegi põlevkivikatlaid ei sulge, aga see on ainult aja küsimus. Seepärast ongi
tulevikuenergiaga vaja tegeleda praegu. Vaikselt ilma suurema kärata on käinud ettevalmistustööd Eestisse tuumajaama ehitamiseks.
Tuumajaamale vajalik kütus on meil põlevkivi kõrval ainukesena
omal olemas. Neile kahele peaks lisa tulema taastuvatest energiaallikatest (päikese, tuule ja bioenergia), mille osakaal omamaises
energeetikas on seni kaduvväike, paljudes EU riikides aga üle 20
%. Energeetikateemast rääkima sundis tegelikult meie oma mail
toimunu, kus Kullengale tuulegeneraatori püstitamise vastased
sundisid valda sellekohast detailplaneeringut lõpetama. Kas kujutate nüüd Fukushimas juhtunu valguses, kuidas oleks võimalik nn
demokraatlikke otsustusmehhanisme kasutades kuskile Eestimaale
tuumajaam püsti panna? Kui iga kaevanduse, tuulegeneraatori, loodusteemat puudutava võimaliku otsuse ümber tekkib koheselt jäik
vastuseis, lõpmatult tuleb aina uurida ja puurida, asju edasi lükata
ja mitte otsuseid teha. Kindlasti on uuringuid vaja teha, küsimus
on millises ulatuses ja kes maksab? Telerit vaadata on ju vaja, ja
pesumasinat käivitada ja lugemiseks valgust saada. Tulevast eksistentsi määravates diskussioonides pole kohta kuskilt paberimägedest väljaimetud pseudopõhjendustel ega elukaugetel väidetel.
Hobune, ehkki miljon korda ohutum, ei tule kunagi enam arvestatava transpordivahendina arvesse. Auto, mis igal aastal tapab ainult Eestis, maailmast rääkimata sadakond ja sandistab tuhandeid
(mitte teoreetiliselt või kellegi arvates, vaid tegelikult) areneb ja
kunagi kindlasti muutub ka ohutumaks. Riigi tuleviku energiavajaduse rahuldamise nimel tuleb kohalikel valida, kas koduaia taha
tuleb tuumajaam, kaevandus või tuuleturbiin, muid valikuid praegu
eriti näha pole. Kuskiltmaalt muutub avalik ehk siis ühiskondlik
vajadus lõpliku otsuse tegemisel suuremaks kui üksikute inimeste vastuväited. Määravaks saavad kogu riigi ja kõigi selle elanike
huvid, mis lähtuvad ka energia maksumusest. Karta on, et strateegiliste otsuste tegemisel jääb avalikkuse sõnaõigus marginaalseks.
Arvamuse kirjutamise ajal teatas VT, et Viru – Nigulasse ehitatakse
2008. aastast töötanud 6 tuulikuga pargile lisaks veel 3 tuulegeneraatorit ja samasuguseid sõnumeid tuleb ka mujalt Eestist. Euroopas ehitatakse igal aastal tuhandeid tuulegeneraatoreid, kindlasti ei
tehta seda ainult investoritele kasumi teenimise pärast, vaid et neid
on vaja. Taastuvatest energiaalikatest saadava eletktrienergia osakaalu tahetakse suurendada kuni 25% - ni. Internet on täis kõikvõimalikku infot tuuleenergeetika, põlevkivi - ja tuumaenergia kohta.
Tasub uurida, mis on seal tõde, mis vale. Päris aus olles magaksin
ise tuulegeneraatori kõrval rahulikumalt kui tuumajaama naabruses. Tunne on lihtsalt niisugune, ehkki 460-st tuumareaktorist maailmas on problemaatilised ainult üksikud.
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Tamsalu Vallavolikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks lõpetada
Kullenga tuulepargi detailplaneeringu menetlus.
Kullenga külla tuulepargi rajamise idee
on kolme aasta jooksul kütnud kirgi ja
põhjustanud pikki arutelusid nii volikogu
komisjonides kui volikogu istungil. Seepärast teen tagasivaate sellele, kuidas asjad
on arenenud.
Kullenga küla Pärtli kinnistu detailplaneering algatati Tamsalu Vallavalitsuse poolt
5. veebruaril 2008.a. Ettepaneku detailplaneeringu koostamise algatamiseks esitas Green Electric OÜ. Detailplaneeringu
koostamise ettepaneku kohaselt jagatakse
29,92 ha suurune Pärtli kinnistu kaheks
krundiks suurustega 23,92 ha ja 6,0 ha. 6,0
ha suurusele krundile planeeriti esialgselt
kolme 600 kW tuulegeneraatori paigaldamist koguvõimsusega 1,8 MW. Hiljem
arendaja plaanid muutusid ning kolm 600
kW tuulegeneraatorit asendati ühe 2,0 MW
tuulegeneraatoriga. Kohalikule rahvale
plaanide tutvustamiseks korraldati kolm
avalikku arutelu Assamalla Raamatukogus
17.06.2008, 05.08.2008 ning 27.04.2010.

08.märtsi 2011.a detailplaneeringu vastuvõtmise korralduse kehtetuks.
Planeerimisprotsessi jätkamiseks on Tamsalu valla üldplaneeringu järgi kaks lahendust, millele viitab ka Siseministeerium.
Üheks lahenduseks on parandada detailplaneeringu menetlemisel tehtud protseduurireeglite rikkumised ning detailplaneeringu
menetlustoiminguid jätkata, kusjuures detailplaneeringut menetletakse kui Tamsalu
valla üldplaneeringut muutvat planeeringut. Teiseks lahenduseks on koostada kogu
valda hõlmav tuuleenergeetikat käsitlev
üldplaneeringu teemaplaneering nii nagu
Tamsalu valla uus üldplaneering ette näeb.
Kullenga küla Pärtli kinnistu detailplaneeringu küsimus oli arutusel Tamsalu Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni,
majandus- ja keskkonnakomisjoni ning
eestseisuse ühisel koosolekul 10.märtsil
2011.aastal. Koosolek jõudis
seisukohtadele, et:
Kullenga ja naaberkülade elanikud on de-

Algusest peale on tuulegeneraatori(te) pargi rajamise suhtes aktiivset ja tugevat vastasseisu üles näidanud Kullenga ja naaberkülade elanikud, väites et tuulegeneraatori
püstitamine halvendab külade elanike elukvaliteeti, vähendab piirkonna kinnisvara
väärtust ning kätkeb endas turvariske.
Kullenga küla Pärtli kinnistu detailplaneering võeti vastu Tamsalu Vallavalitsuse
poolt 21. septembril 2010.a.
Seoses sellega, et planeeringu lahenduse
suhtes ei arvestatud avalikustamise käigus
esitatud kõigi vastuväidetega ning detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev, saatis Tamsalu Vallavalitsus planeeringu järelevalve teostamiseks Lääne-Viru
maavanemale. Lääne-Viru maavanem ei
andnud detailplaneeringule järelevalve
käigus heakskiitu, viidates muu seas asjaolule, et detailplaneering on vastuolus
Tamsalu valla üldplaneeringuga. Maavanema seisukohtade suhtes jäi Tamsalu
Vallavalitsus eriarvamusele ning lahenduse leidmiseks edastati planeering Siseministeeriumile seisukoha võtmiseks. Selle
kohaselt jõudis Siseministeerium otsusele,
et Lääne-Viru maavanema järelevalve käigus toodud järeldused on õiged. Siseministeerium nimetab planeeringu puudusteks
menetlusvigu ning vastuolu Tamsalu valla
üldplaneeringuga. Menetlusvigadeks on:
1) planeering on enne vastuvõtmist jäänud
kooskõlastamata Siseministeeriumiga, 2)
detailplaneeringu koosseisust puuduvad
põhjendused üldplaneeringu muutmise vajadusest, 3) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg peab
olema 4 nädalat.
Tamsalu Vallavalitsus nõustus SisemiTamsalust lahkub Perearstikeskuse juhataja Helle Pärna, kes lubas nisteeriumi seisukohtadega detailplaneejärgmises lehenumbris ka oma otsuse tagamaid valgustada.
ringu menetlusvigade osas ning tunnistas

tailplaneeringu algatamise hetkest avaldanud pidevat ja tugevat vastuseisu tuulepargi rajamisele, seega avalik huvi on selgelt
tuulepargi rajamise vastu.
Lääne – Viru maavanem ja EV Siseministeerium pole detailplaneeringule järelevalve käigus heakskiitu andnud, viidates
muu seas asjaolule, et detailplaneering on
vastuolus Tamsalu valla üldplaneeringuga.
Puudub põhjendatud vajadus ja avalik huvi
muuta detailplaneeringuga Tamsalu valla
üldplaneeringut.
Otstarbekas on koostada Lääne – Viru
maakonda ja naabermaakondi hõlmav tuuleenergeetikat käsitlev teemaplaneering
(analoogselt nelja maakonna: Hiiu-, Saare-, Lääne- ja Pärnumaa tuuleenergeetika
teemaplaneeringuga).
Selle tõttu otsustas komisjonide ühiskoosolek teha vallavolikogu istungil ettepaneku, mille kohaselt tuleb vallavalitsusel
Kullenga küla Pärtli kinnistu detailplaneeringu menetlemine lõpetada.
Kogu eelnevat arvestades tegigi Tamsalu
Vallavolikogu 16.03.2011.a. istungil järgmise otsuse:
Detailplaneeringuga üldplaneeringu muutmine peaks olema erandlik võimalus, mida
kasutatakse vaid põhjendatud vajadusel.
Käesoleva detailplaneeringu korral puudub avalik huvi ja vajadus üldplaneeringu
muutmiseks ning hilisemaks detailplaneeringuga kavandatu elluviimiseks.
Tuuleenergeetikat käsitleva Tamsalu valla
üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamist ei näe ette kehtiv Tamsalu valla arengukava ja Tamsalu vallal puuduvad selle
koostamiseks rahalised vahendid.
Pidada otstarbekaks koostada Lääne-Viru
maakonda ja naabermaakondi hõlmav tuuleenergeetikat käsitlev teemaplaneering.

Soovitada Tamsalu Vallavalitsusel Kullenga küla Pärtli kinnistu detailplaneeringu
menetlemine lõpetada.
Teisisõnu on asi nii, et Tamsalu Vallavolikogu ei pea otstarbekaks tuulepargi rajamist Kullenga külas. Viitasime selgelt oma
arutluste käigus asjaolule, et tuuleenergeetika on liiga tähtis ja liiga suuremahuline
ettevõtmine, et seda jätta üksikute valdade
otsustada. Peame õigeks ja otstarbekaks, et
koostatakse kas maakondlikud või üleriiklikud tuuleenergeetika teemaplaneeringud.
Minult on küsitud, miks on jõutud niisuguse seisuni! Et ootused olid ju ikka seotud detailplaneeringu kehtestamisega ning
tuulepargi rajamisega!
Eeldan, et arendaja ootas säärast sündmuste arengut; vastasel juhul poleks neil olnud
mõtet taotleda detailplaneeringu algatamist.
Ma ei oska sajaprotsendiliselt öelda, kas
vallavalitsuse seisukohad ja ootused on olnud selles suunas, et tuulepark rajataks või
mitte! Seda peab ajalehe toimetaja küsima
vallavalitsuse vastavatelt liikmetelt.
Mina selgitan hetkel volikogu seisukohti.
Volikogu jaoks on ja peab alati olema tähtis kohalike elanike arvamus! Volikogu on
rahva poolt valitud reaalse võimuga kohalik seadusandlik organ- volikogu otsused
ja määrused on kohustuslikud nii kohaliku
rahva kui kohaliku täitevvõimu -vallavalitsuse- jaoks.
Sellega seoses tahan veelkord osutada, et
volikogu ei ole mitte mingisugune mängutuba, kus mängitakse nagu lapsed seda
armastavad teha: kord poodi, siis kodu, siis
arsti jne.
Volikogu rahva esindusorganina on tööülesannete andja, palgamaksja ning tööülesannete täitmise kontrollija nii vallavanema kui kogu vallavalitsuse jaoks!
Eelöeldut arvestades peab volikogu käituma vastutustundega ja püüdma langetada
valla jaoks võimalikult parimaid otsuseid!
Antud juhul sai volikogule selgeks, et
piirkonna elanikud ei soovi enda majapidamiste lähinaabrusesse tuulegeneraatoreid. Lisaks ei näinud volikogu tuulepargi
rajamises mitte mingisugust kasu Tamsalu
vallale. Ning kolmandaks: taastuvenergeetikaga (s.h. tuuleenergeetika) seotud probleemistik ning arengusuunad pole meie
riigis päris üheselt paika pandud.
Üsna sarnane oli olukord ka möödunud
aasta kevadel, kui taotleti Võhmuta paekarjääri kaevamismahu suurendamist. Kohalik rahvas oli sellele vastu, et rohkem
kaevandataks, nähes ohtu enda elukeskkonnale. Vallavolikogu arvestas rahva arvamust ning võttis vastu ka vastava otsuse.
Tamsalu Volikogu ei ole vastu valda suunatavatele investeeringutele. Kuid need
investeeringud peavad parandama meie
elanike elukeskkonda ning aitama luua
töökohti.
Peatusin teemal seepärast pikemalt, et vallaelanikud peavad teadma, millega volikogu tegeleb; kes on volikogus ning tooma
oma mured, soovid ning arenguga seotud
ettepanekud läbi volinike volikogu aruteludele!
Andrus Freienthal
Vallavolikogu esimees
Pildil: Pärtli kinnistu detailplaneeringu
arutelu Assamalla raamatukogus.
Toimetajalt.
Kahjuks ei soovinud teemat kommeneerida Kullenga ja Assamalla piirkondade
esindajad ega vallavalitsus.
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Vallavolikogu
16.03.2011.a. volikogu istung
Otsustati kooskõlastada Porkuni Kooli taotlus
esitada vallavanem Toomas Uudeberg kooli
hoolekogu liikmeks Tamsalu valla kui kooli
toetava organisatsiooni esindajana.
Otsustati
esitada
Viru
Maakohtu
rahvakohtunikukandidaatideks
Monika
Molodost, Tuuli Lindre , Helve Tšuikevitš.
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel
korraldada riigihange „Tamsalu valla
õpilasliinide teenus 2011...2016” avatud
hankemenetluse korras. 31.08.2011.a lõpeb
Tamsalu Vallavalitsuse korraldatud 5-aastane

Vallavalitsus
08.03.2011.a
Kinnitati projekti „Tamsalu lubjapargi
renoveerimine I etapp” läbiviimiseks
pakkumiste küsimise lähteülesanne.
Tunnistati
kehtetuks
Tamsalu
Vallavalitsuse
21.09.2010.a
korraldus
nr 286 “Kullenga küla Pärtli kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmine”.
Nõustuti ehituslubade väljastamisega
järgmiselt:
Lubjapargi
muuseumihoone
rekonstrueerimiseks aadressil: Tööstuse
tn.14, Tamsalu linnas;
Üksikelamu
rekonstrueerimiseks
aadressil: Tehnika tn 41, Tamsalu linnas.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega:
Arco Ehitus OÜ-le vee-, vihmavee ja
kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks
Sõpruse ja Pargi tänavatel ajavahemikuks
10.märts 2011.a kuni 01.september 2011.a;
AS-le Terrat reoveepumpla, vee- ja
kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks
Tööstuse tänaval ajavahemikuks 21.märts
2011.a kuni 20.juuni 2011.a.
Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarve
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite
arvelt toetust kahele abivajajale ja jäeti
rahuldamata kolm avaldust.

Ragn-Sells AS info jäätmevaldajatele
1. maist 2011 jätkab Ragn-Sells AS korraldatud
jäätmevedu Tamsalu vallas.
•
Jäätmeveoleping - kui Teil on olemas
Ragn-Sells AS-ga allkirjastatud jäätmeveoleping
(raamleping), siis kehtib see ka uuel korraldatud
jäätmeveo perioodil. Raamlepingule lisandub
lepingulisa, mis täpsustab korraldatud jäätmeveo
tingimusi. Lepingulisa üks eksemplar allkirjastada ja saata Ragn-Sells AS-le, aadressile Uus 1,
Kiviõli 43121.
Kui Teil ei ole Ragn-Sells AS-ga kehtivat raamlepingut, siis palume hiljemalt 1. maiks 2011
pöörduda Ragn-Sells AS poole, et sõlmida ka
raamleping!
Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik jäätmevaldajad ning lepingu
sõlmimata jätmine jäätmevaldajat jäätmeveost ei
vabasta. Erandkorras saab korraldatud jäätmeveost vabastuse anda üksnes Tamsalu Vallavalitsus
juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
•
Kontaktandmed - kui soovite edaspidi
paberarvete asemel saada e-arveid, andke sellest
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õpilasliinide teenuse osutamise hankeleping.
Õpilasliinide teenuse osutamise jätkamiseks
on vajalik teostada uus hankemenetlus.
Otsustati
taotleda
tasuta
munitsipaalomandisse
Tamsalu
vallas
Tamsalu linna Anna Haava , Kesk , Kooli,
Rahu, Tehnika, Vasara ja Toome tänavate
alune ning neid teenindav maa, vastavalt
asendiplaanidele.
Otsustati võtta vastu protokolliline otsus
“Tamsalu Vallavolikogu seisukoht Kullenga
küla Pärtli kinnistu detailplaneeringu
menetlemise
kohta”.
Protokollilise
otsusega soovitas volikogu vallavalitsusel
algatatud Kullenga küla Pärtli kinnistu
detailplaneeringu menetlemine lõpetada.
Kuulati volikogu esimees Andrus Freienthali

infot Tamsalu valla arengukava uue
redaktsiooni projekti hetkeseisust.
Kuulati Toomas Uudebergi infot järgmistel
teemadel:
*Ülevaate Tamsalu Gümnaasiumi ehitajaga
lepingu lõpetamisest tingitud asjaolude
seisust.
*Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub
maikuu esimesel laupäeval, 7. mail 2011.
*Lõppes EAS piirkondlik projektide
konkurss. Tamsalu valla suusastaadioni
projekt rahastamist ei leidnud.
*Vallavalitsus esitas Siseministeeriumile
kergliiklustee
projekti
projektitoetuse
saamiseks
*Valdade talimängudel saavutas Tamsalu
vald üldkokkuvõttes 5 kohanda

*Vallavalitsus ootab ettepanekuid Tamsalu
valla Tänuraha väljaandmiseks. Tänuraha
saaja kinnitab volikogu.
*Lääne-Viru Maavalitsus on teavitanud valda
Tamsalu perearsti peatselt töölt lahkumisest.

Määrati hooldaja ühele sügava puudega
isikule.
Otsustati
sõlmida
kolmepoolne
koostööleping MTÜ ETNA Eestimaal,
MTÜ
Pandivere
Arendus-ja
Inkubatsioonikeskus ja Tamsalu valla
vahel projekti „Noored naised töökohtade
loojaks“
käigus
naisettevõtluse
teabekeskuse
PAIK
NET
tegevuse
käivitamiseks
ja
koordineerimiseks
Tamsalus.
22.03.2011.a
Kinnitati
korraldatud
jäätmeveo
toimingutega seotud taotluste vormid.
Nõustuti raielubade väljastamisega:
hoonetele ohtlike puude raiumiseks
Toome tn 18 kinnistul, Tamsalu linnas;
hoonetele ja elektriliinile ohtlike puude
raiumiseks Vasara tn 23 kinnistul, Tamsalu
linnas.
Anti nõusolek Ekoservis Teenused OÜ-le
jäätmeloa väljastamiseks ohtlike jäätmete
kogumiseks ja veoks.
Otsustati kuulutada välja riigihange
„Tamsalu valla õpilasliinide teenus
2011...2016”
avatud
hankemenetluse
korras ja kinnitati hankedokumendid.
Anti vallaasutusele Tamsalu Kommunaal
nõusolek Keskusehoones (Tehnika tn 1a)
MTÜ-ga Tamsalu Tervisekeskus ruumide

rendilepingu lõpetamiseks ja samadel
tingimustel Tamsalu Perearstid OÜ-ga
rendilepingu sõlmimiseks.
Nõustuti
AS
Tamsalu
Kalor
Elamumajandusosakonna ettepanekuga
eraldada korterid
üürilepingu alusel
kasutamiseks kaheksale perele.
Kinnitati
munitsipaalomandisse
taotletavate
transpordimaade
piirid,
pindala
ja
maksustamishind
ning
määrati katastriüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve.
Otsustati sõlmida nelja kinnistuosa
(transpordimaa), Tamsalu vallale tasuta
üleandmise notariaalsed lepingud.
Otsustati tehnorajatise talumiskohustuse
kehtestamiseks seada Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks sundvaldus
Uudeküla külas asuvale Hane kinnistule.
Nõustuti
ehitusloa
väljastamisega
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektri
maakaabelliini püstitamiseks aadressil:
Piiri tn, Tamsalu linn.
Otsustati mitte väljastada ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le maakaabelliini,
10 kV kommertsliitumispunkti
püstitamiseks aadressil: Kullenga alajaam,
Kullenga küla.
Kinnitati
Tamsalu
vallas
toimetulekutoetuse eraldus märtsi kuus
kogusummas 22176,91 eurot.

Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite
arvelt ühekordset toetust kahele abivajajale
ja jäeti rahuldamata kaks avaldust.
Määrati osaliselt tasuline koduteenus
kolmele abivajajale ja tähtajaliselt tasuta
koduteenus ühele abivajajale.
Otsustati kehtestada liikluspiirang „Massi
piirang 8 tonni“ alates 28.03. – 07.05.2011.a
Tamsalu valla avalikult kasutatavatel
kohalikel maanteedel: Luha-Kukejärve;
Assamalla-Võhmetu-Porkuni;
LoksaPõdrangu; Sääse-Loksa; Sääse-Põdrangu;
Järvajõe-Alupera; Uudeküla-Naistevälja;
Uudeküla-Savalduma;
TamsaluPõdrangu; Paide maantee (Tamsalu
linna piirist kuni Järva-Jaani - Tamsalu
– Kullenga maanteeni); Kursi-Kerguta;
Herne;
Rammo-Mihkli; Aavere-Järsi;
Võhmuta-Metsamõisa.
Otsustati
sõlmida
õigusteenuse
kliendileping.
Tutvuti
Tamsalu
Gümnaasiumi
rekonstrueerimise
jätkamisel
uue
riigihanke väljakuulutamiseks koostatud
hankedokumentidega.

Ragn-Sells’ile teada! E-maili kaudu saate teada
jäätmekäitlusinfot ning iga aasta lõpus uue aasta
tühjendusgraafiku. Samuti andke teada oma telefoninumber, et vajadusel saaks Teiega kiiresti
ühendust.
•
Konteineri tühjendamine – veopäeval
tuleb tagada juurdepääs kogumisvahenditele.
Juhul, kui tühjenduspäeval ei ole võimalik konteinerit tühjendada kliendist tulenevatel põhjustel
(kogumisvahendi ette on pargitud auto, talvisel
ajal on konteineri ümbrus lumest puhastamata,
krundil puudub kogumisvahend, kogumisvahendis on ebasobivad jäätmed - ehitusjäätmed,
ohtlikud jäätmed, biojäätmed, suurjäätmed;
või esineb muu kogumisvahendi tühjendamist
takistav asjaolu), on Ragn-Sellsil õigus nõuda
tühisõidutasu vastavalt hinnakirjale.
•
Rendikonteineri vahetamine - jäätmevaldajad, kellel on rendikonteinerid saavad
1.augustini 2011 oma konteineri suurema või
väiksema vastu välja vahetada tasuta. Hiljem on
konteineri vahetuse hind 26,84€. Konteinerid
peavad olema puhtad, muidu lisandub konteineri
pesemistasu vastavalt hinnakirjale.
•
Kliendiinfopäev toimub 7.04.2011 kell
10:00-18:00 Tamsalu Vallavalitsuses. Kliendiinfopäeval saab sõlmida lepinguid ja täiendavat
informatsiooni korraldatud jäätmeveo tingimuste

kohta.
Ragn-Sells AS Ida regiooni esinduse kontaktandmed:
Uus 1, Kiviõli			
		
Avatud tööpäeviti 08:00-17:00		
üle-eestilise klienditeeninduse tel: 15 155
e-mail: virumaa@ragnsells.ee
faks: 33 74 921
Meeldetuletuseks!
Alates 1. maist 2011a. kaotavad kehtivuse kõik
Tamsalu Vallavalitsuse korraldustega antud harvema tühjendussageduse ja jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise load ning samuti jäätmevaldajate vahelised ühise jäätmemahuti kasutamise
kokkulepped.
•
Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada
ühismahutit (ka need, kellel olid eelneval jäätmeveo perioodil sõlmitud kokkulepped) peavad
taotlema ühise mahuti kasutamise õigust
•
Jäätmevaldajad, kes kasutavad kinnistut
suvilana, peavad taotlema korraldatud jäätmeveo
perioodilist liitumist
•
Jäätmevaldajad, kes ei ela kinnistul või
ei kasuta seda, peavad taotlema korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist
Kõiki taotluste vorme on võimalik saada Tamsalu
valla kodulehelt või vallavalitsuse kabinetist nr
307.

Lapsevanem!

Ursula Saar
Vallasekretäri abi
Pildil: volikogu liikmed hääletavad valla 2011 a
eelarve vastuvõtmise poolt. Vasakult Timo Tiisler,
Hille Ainsar, Helle Pärna, Toivo Hallik, Valdo
Simonlatser, Andrus Freienthal, vallasekretäri
abi Ursula Saar, Heiki Hallik, Martin Uudeküll,
Maarika Budrikas, Maire Tamm, Vardo Arusaar,
Rein Lall

Elvi Astok
vallasekretär

Töö -ja puhkelaager alustab tegevust alates 06.
juunist. Tamsalu Vallavalitsus hakkab töö -ja puhkelaagri avaldusi vastu võtma alates 04. aprillist
2011. Laagris osaleja peab olema selleks ajaks saanud 13-aastaseks. Sooviavaldusi on võimalik saada
Tamsalu valla sotsiaalosakonnast. Lapsevanema
poolt täidetud avaldus palume tagastada hiljemalt
06. maiks 2011. Küsimuste tekkimisel ja lisa informatsiooni saamiseks tuleb ühendust võtta Tamsalu
valla lastekaitsespetsialist Kaili Kanguriga kaili.
kangur@tamsalu.ee või telefonidel 32 28 441, 53
041 992

Abi meie valla peredele
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus koostöös SA
Dharmaga toetasid Tamsalu vallas tegutsevas projektis „Koostöö=Lahendused“ osalevaid peresid
uue pesu kinkimisega. Projekti eesmärgiks on perede tugi- ja eneseabigruppide tegevuste läbi viimine.
Toetati 12 Tamsalu valla peret, kes osalevad eelnimetatud projektis.
Ene Augasmägi
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus vabatahtlik
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Tervitusi ilma teisest
otsast!

list see ettevõtmine endast küll ei kujuta.
Eks me kõik oleme vähemal või rohkemal määral Austraaliasse minekust unis

Selleks , et aru saada, kui hea kodus on, tuleb
sealt aegajalt eemal olla. Seda puhku siis Austraalias. Miks just Austraalia? Aga miks mitte!
Esmalt sellest, kuidas Austraaliasse üldse pääseda. Osalt tundub ju nii kauge ja
kättesaamatu see koht, kuid omast kogemusest võin öelda, et midagi keeru-

tanud, olgem ausad. Isiklikult tegin selleks esimesi pingutusi juba 2007 aastal, aga
siis jäi asi soiku ja tundus liiga keeruline.
2010 aasta juulis puhkasime sõpradega Keila-Joal, kus visati õhku mõte, et läheks septembris umbes aastaks Austraaliasse. Mul lõi
see kohe rattad käima ja hakkasin mõtlema,

Mööda teed, mis on kividega kaetud ....

misteed ja juhatab oluliste peatuspaikadeni.
Seekordne turismimess jääb meelde just kvaliteediga.
See tähendab, et paemuuseum on tuntust kogunud,
muuseumi kohta osatakse infot otsida ja leitakse. Ka
projektide kirjutamisel leitakse vajalik info arvutist ja
alles siis pöördutakse kokkulepete tegemiseks muuseumi mailiaadressile.
Suur panus paemuuseumi tutvustamisse on Turismiweb.ee-l. Näiteks ühe kuu jooksul on energiaraja
kohta teavet küsitud 500 korral. Muuseumi kodulehele on klikkamised suurenenud. Teid, mida mööda
paemuuseumini saab, tuleb tutvustada ja ikka mitmekülgselt: kust siia tulla ja kuhu siit minna. Selleks ongi
Pandivere Paetee.

2011. aasta turismimess toimus 18.- 20. veebruaril
Paemuuseumi rajamisest täitub järgmisel kevadel 20
aastat. Üle kümne aasta on paemuuseum kividega ka
turismimessil osalenud. Olles Lääne-Virumaaga ühisel
pinnal on paekivist räägitu seotud ikka koos kohaliku
elu-olu tutvustusega. Mitmel aastal on Lääne-Virumaa
boksi üldkujunduses olnud Porkuni järve võistlustünn,
Pillari maskott ja ka lubjapõletamise maa-ahju makett.
Viimasel kolmel aastal on Lääne-Virumaa koondunud
suure mütsi alla. Tänavune maakonna rõhuasetus oli
toimuvale punklaulupeole. Virumaad külastama sõitnu
ei piirdu ainuüksi ühe objekti vaatlusega, ollakse huvitatud kompleksetest marsruutidest, peatuskohtadest,
aja sisukast veetmise võimalustest. Maakonna tutvustus
ongi meeskonnatöö.
Pandivere nelja valla tutvustus messil oli Pandivere
Paetee nimetuse all. Turistile tähendab see pandiveremail olles teed, kuhu siin minna ja mida näha. Kajastust
said eraettevõtjad kui teenuste osutajad, muuseumid
kui kohaliku ajaloo tutvustajad, meelelahutuste pakkujad kui vaba aja sisustajad jne. Paetee tutvustajaks
oli PAIK`i juhataja Aivar Niinemägi ise. Kaasa oli tal
võetud paeteed tutvustavad raamatud, kaardid, ka CD
ning õpilastööde kogumikud. Üllatavalt suurt huvi tunti
just koostatud pakettide vastu.
Paemuuseumi tutvustuse tegin läbi kivimängude,
-mõistatuste. Eriti huvituti koolidele pakutavast nn
Siluri sumadanist. Koostöö hakkab arenema Tallinna
paehuvilistega nn Paepõnnidega. Ees on ju terve aasta,
mille sisustamine on pühendatud paeaastale ja paemuuseumi sünnipäevale. Meeldiv oli kohtuda noore
kivihuvilisega, kes on kolmel aastal messil käinud.
Kahel suvel on Eduard ka koos vanematega muuseumis käinud. Viimasel külastusel kinkis ta muuseumile
hinnalise mereliilia kivistise.
Messilt jäid meelde vanavanemad, kes lubasid suvel
oma Moskva lastelastega Porkuni paemuuseumit külastada; siis Tallinna Vene kooli õpetaja soovis õpilastele
pakutavast põhjalikku teavet. Ta huvitus ka tõlgi kasutamise võimalusest. Õpitakse eesti keelt, aga ainest aru
saamiseks vajatakse emakeelset materjali. Kaasas oli
mul kõige noorematele õpilastele koostatud Siluri sumadan. Selle abil sai õpetaja ettekujutuse paekivialase
teema tegevustest ja materjalidest.
Õpetajad ja ka suvelaagrite korraldajad huvitusid
ekskursiooni pikemaajalisest sisustamisest. Tamsalus
on ju lubjapark, seal on õpilastele suurepärased õues
õppimise võimalused, materjali jätkub ka meelelahutuslikeks üritusteks. Tamsalu on võimalik sõita rongiga
ja siit sõidutatakse huvilised mööda nelja valla paeteed.
Tagasi sõidetakse taas rongiga, kas Tartu või Tallinna
suunas.
Kümmekond külastajat said kaasa uudsed paemuuseumi temaatilised järjehoidjad. Algava hooaja jooksul
on see muuseumi tasuta sissepääsuloaks. Kas seda ka
kasutatakse, näitab aeg.
Kolme päevaga jaotasime ära kõik raamatud „Paekivi
– mis see on?“. Raamatut osati isegi küsida. See näitab
seda, et on koostatu on populaarne. Pisut jäi järele vaid
täiendatud brošüüre „Pandivere-Paeriik Allikate Allikal.
Raamat tutvustab omanäolises piirkonnas turisti liiku-

kuidas oma elu selle järgi ümber kujundada.
Mul olid parajasti mõned ettevõtmised Eestis pooleli ja oli selge, et esmalt tuleb need
korralikult lõpuni viia, kuid samal ajal sain
reaalselt uurima hakata kuidas üks Austraaliasse minek ja sealne elukorraldus üldse käib.
Minu ja elukaaslase Marilyni õnneks olime
mõlemad alla kolmekümne noored ja Austraalia immigratsiooniseadus näeb ette kuni
kolmekümneaastastele Working Holiday Visa.
See tähendab, et võid riiki sisenemise hetkest täpselt ühe aasta seal viibida, sisse välja liikuda ja täiesti ametlikult töötada. Seda
viisat saab teatud tingimustel ka pikendada,
kuid Marilynil on EKA`st aastane akadeemiline puhkus võetud ja õpingud tahavad jätkamist. Muidugi on olemas ka võimalus turistiviisa taodelda, kuid selle kehtivus on oluliselt
lühem ja see ei anna õigust riigis tööd tehA.
Meie otsustasime siis selle WHV kasuks.
Viisa taotluse tegin ühel õhtul kodus internetivahendusel ära ja see oli väga lihtne. Täidad
vormid, maksad riigilõivu (ca 2500 krooni inimese kohta) ja jääd vastust ootama. Kogu tegevus võttis aega 20 minutit ja hommikuks oli
positiivne vastus meilile saadetud. Sellest hetkest läks kell käima. Järgneva aasta jooksul oli
meil õigus riiki siseneda ja sisenemise hetkest
hakkab kehtima WHV. See oli mulle ja Marilynile ideaalne. Saime mõlemad oma pooleliolevad ettevõtmised lõpuni viia või pausile panna.
Järgnevalt tuli otsida lennupiletid ja siin mingeid reegleid ei ole. See tähendab, et võimalusi on nii palju ja hinnad on seinast seina. Olen kuulnud, et mõned inimesed on
Eestist Austraaliasse saanud umbes 6000
krooniga. Meil aga maksis pigem 13 000
inimese kohta. Juurde võtsime ka kindlustuse, mis maksis ca 2500 inimese kohta.

Nagu juba öeldud, võimalusi on väga palju.
Meie lend kujunes nii: Tallinn – Stockholm –
London – Bankokk – Melbourne. Lennufirmadeks olid Estonian Air, SAS ja Londonist edasi
Thai Airways. Thai Airways oli väga korralik ja
mugav lennufirma ja sõiduga jäime rahule. Sellised pikad otsad tasub minu arvates korraliku
lennufirmaga sõita, sest sõit ise kestis kokku
2 päeva ja see on üsnagi väsitav ettevõtmine. 13. oktoobril lendasime Tallinnast välja,
14. oktoobri varahommikul olime Tais ja õhtul
sõitsime edasi sihtkohta Melbourni, kuhu me
maandusime 15. oktoobril. Selle päeva, mis
lendude vahele jäi, veetsime muidugi Bankokis
ja lasime ennast riksamehel päev otsa mööda linna ringi sõidutada. Reisimise mõnud.
Kokkuvõtteks võib öelda, et siia saamiseks on
vaja natuke tahtmist, internetti, natuke raha
ja siis veel natuke internetti. Reaalselt on võimalik ilma toast lahkumata kogu kondikava
kuni soorituse endani kokku panna. Kellel on
tõsisem huvi asja vastu, siis täiendavat informatsiooni tasub vaadata www.trip.ee aadressilt. Seal on avatud foorumid ja postituste
taga on reaalsed inimesed oma küsimuste ja
vastustega. Teemaks on erinevad riigid, viisad, lennud ja hinnad. Kuidas meie elu siin
känguurude ja possumite maal välja näeb,
räägin juba järgmisel korral, sest praegu, just
kirjutamise hetkel käivad Vormel 1 kvalifikatsiooni sõidud ja homme kavatseme stardikoridori lõpus hooaja esimest avapauku nautida.

maa jõe ülemjooksul Aali Ajaviitetalu ja VeeMeel.
Kolme päeva jooksul rääkisime messil paarisaja inimesega, kellele tutvustasime põhjalikumalt Pandivere
Paeriigi loodust ja kultuuriväärtusi. Messil loodud
kontaktid kannavad vilja nii otseselt kui kaudselt.
Esimene konkreetne broneering Pandivere piirkonna
külastamiseks ja siin ööbimiseks tehti juba messi kolmandal päeval. Külastuste suurendamiseks tuleb meil
olla edaspidi ise aktiivne, anda teada meie olemasolust
ja loodud kontaktide põhjal kutsuda külastama. Samal
ajal on oluline kohandada meie piirkonna turismitegijate poolt pakutavaid võimalusi ja teenuseid külastajate
ootustele vastavaks.
Pandivere paeriik allikate allikal - nelja valla koostööpiirkond (Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke ja Laekvere
vallad), Asukoht Pandivere kõrgustikul, kus on Põhja-Eesti kõrgeim märgi Emumägi 166 m, Pandivere
Paeriigi kohalik valuuta on PAERO, valmistatud lihvitud paekivist, Pandivere kõrgustikult algavad mitmed
jõed, sh Pedja, Põltsamaa ja Valgejõgi.
Külastamiseks sobilikud sihtpunktid-vaatamisväärsused Pandivere Paeriigis:
Äntu-Nõmme järved ja looduse õppe- ja matkarajad,
viburada, hüljes; Porkuni järved ja loss, energiarada;
Porkuni Paemuuseum, Tamsalu paepark, Rakke lubjatööstus; Emumägi, vaated tornist ja selle ümbrus,
kännu, päikesetõusu ja koopa onnid; vastrenoveeritud
Kiltsi loss, maadeavastaja A. J. von Krusenstern ning
Vao tornlinnus; raketibaasid Kadila-Lebavere metsades
ja metsavennapunker Männisalu metsas; kanuumatkad
Põltsamaa jõe ülemjooksul suunaga Endla looduskaitsealale.
Lisainfo:
www.v-maarja.ee/turism
Tellimused: seiklused ja avastamise retked Pandivere
Paeriigis tel 5119039 (Katrin)
Meeldivate kohtumisteni!

Katrin Uudeküll, Asjalik OÜ
Tel 5119039
e-post: katrinuu@gmail.com

Kaarel Adler
Pildil ei ole Eesti.

Ella Vikk

Turismikorraldus
Pandivere Paeriigis kogub
hooajaks hoogu
Igal aastal kevade hakul toimub Tallinnas turismivaldkonna suursündmus TOUREST. Messil on palju
aastaid olnud esindatud Väike-Maarja Turism valla
turismikorraldaja Ellu Moisa eestvedamisel. Sel korral
esindas koos Elluga ühise laua taga Pandivere piirkonna turismiettevõtjaid Katrin Uudeküll, kes käesolevast
aastast pakub Pandivere nelja valla koostööpiirkonna
turismitegijate ühistegevuse ja ühisturunduse korraldamise teenust. Kõrvallauas tutvustas messil Porkuni
Paemuuseum rahvuskivi, jagades lauda Pandivere
arenduskeskusega ehk MTÜ-ga PAIK.
Eestis pakutavate külastusvõimaluste tutvustamiseks
oli messil eraldi suur saal, kus igal maakonnal oli oma
ala. Messi külastas kolme päeva jooksul üle 20 000
inimese, kelle seas oli reisikorraldajaid agentuuridest,
firmadele seminaride ja suvepäevade korraldajaid,
seltskondadele matkade ja bussiekskursioonide korraldajaid kui ka seltskondadega ja üksikult Eestis reisimise huvilisi. Turismimess oli hea võimalus Pandivere
piirkonna võimaluste tutvustamiseks ja kontaktide
loomiseks. Väike-Maarjast Ellu Moisa ja Porkunist
Ella Vikki seni tehtud põhjalik aastatepikkune töö on
loonud väga head eeldused Pandivere Paeriigi tutvustamiseks. Hulgaliselt on välja töötatud voldikuid ja
infomaterjale, mis olid messil nõutud. Väike-Maarjas
asuv turismiinfo punkt on ainus Pandivere piirkonnas
ja on piirkonna külastajatele oluliseks pidepunktiks ja
info hankimise kohaks. Teiseks on Väike-Maarja valla
kodulehele Ellu Moisa poolt üles seatud põhjalik teave
valla ja piirkonna vaatamisväärsuste kohta.
Piirkonna külastajale on vaatamisväärsuste kõrval
oluliseks ja teinekord isegi esmaseks on toitlustus- ja
majutusvõimaluste pakkumine. Selles osas on Pandivere piirkonnas piisavalt mitmekülgne valik, vastavalt
erinevate klientide ootustele. Messil olid majutusvõimalustest esindatud Toomihkli talu Emumäe külas,
Väike-Maarja Õppekeskuse majutus, Laululinnu külalistemaja Tamsalu vallas ja Tamsalu spordikompleksi
hostel. Toitlustusvõimalustest oli messil esindatud
Georgi Söögituba Väike-Maarjas, Krista kohvik Tamsalus ja Laululinnu külalistemaja Tamsalu vallas. Aktiivse puhkuse osas pakuvad mitmekülgseid teenuseid
Ebavere Tervisespordikeskus, Tamsalu spordikompleks ja Härma talu Äntu külas ning kanuusõitu Põltsa

Pildil Katrin ja Ella Turismimessil meie piirkonna
väärtusi tutvustamas

Vallasanitari luulet
Riigikogu meie ekspert ülem
suur oli kandideerijate sülem
Tahtsid paljud sinna kärge
parandama elu järge
Valiti meil eesti moodia
aatemehed ohvriks toodi
Meelelahutajad mitut masti
viskamata jäid prügikasti
Oma hääled said peibutuspart
ja põllumajanduse hävitaja Mart
Leping valijaga kindel võit
toimib maksumaksja seljas sõit
Sotsidel oli seekord pidu
Rahvaliidust täiendati ridu
Üks võõra nimega partei
Isamaa seljas kui täi
Rahvas ei saa hellitada lootust
ise ta ei tahtnud muutust
Ära valjult palju ulu
kerkimas kui kodu kulu
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IN MEMORIAM
14.jaanuaril lõppes üks ülipikk elutee. Üksteist
päeva enne oma 101. sünnipäeva varises
manalasse Porkuni kooli kaua-kauaaegne
töötaja, Tamsalu valla vanim elanik, heasüdamlik
majanaaber Sinaida Heinsoo ehk tädi Siina nagu
meie teda kutsusime. Ta oli pärit Viljandimaalt,
kuid seoses abiellumisega Riigi Kurtummade
Kooli õpetaja Juhan Hendriksoniga (eestistatult
Heinsoo) asus 1932.a. elama Porkunisse.
Koolis hakkas ta tööle siiski alles 1940. a., sest
30-ndate alguse kriisiaastail kaks inimest ühest
perekonnast riigi teenistuses olla ei saanud.
Hiljem aga puudus selleks vajadus, kuna vanas
Eesti Vabariigis kurtide laste õpetaja palk oli
niisugune, et õpetaja proua töötama ei pidanud.
Pensionile siirdus tädi Siina 1990.aastal, kui ta oli
juba 80 aastane. Selle pika aja jooksul jõudis ta
koolis pidada mitmesuguseid ameteid.
Inimesena oli ta väga mõistev ja leplik, tagasihoidlik, abivalmis ja vähenõudlik. Ilmaski ei seadnud ta oma huve ja vajadusi esiplaanile. Nii mõnigi kord loobus ta millestki kellegi teise kasuks.
Samal ajal võis ta olla raudselt järeleandmatu.
1950-ndatel aastatel, kui koolimaja ehitati, oli
ta majandusjuhataja. Kiiresti vajati – olid need
torud või elektrijuhtmed – ja neid sai ainult Tallinnast varustusvalitsusest. Noorematele inimestele on see arusaamatu ja vanemadki hakkavad
juba unustama, et sel ajal asutus, sh. ka kool
kauplusest tööstuskaupu osta ei saanud. Naelakastki tuli Tallinnast tuua ja sedagi ainult siis, kui
selleks oli eraldatud vastav fond. Tädi Siina esitas
varustusvalitsuses kooli tellimiskirja, aga ametnik vaatas oma raamatutest järele, et koolile
vastavat fondi pole eraldatud. Sellepeale teatas
tädi Siina, et ilma narjaadita (müügikorraldus)
ta siit ära minna ei saa ja istus diivanile. Ametnik käis juba mitu korda kabinetist väljas – ei
tea, kas asja pärast või kliendi ärapeletamiseks.
Sel ajal ei olnud klient kuningas, vaid igavene
tüütus, kes käib tülitamas. Tööpäev hakkas juba
lõpule jõudma, aga tädi Siina istus ikka diivanil.
Meesametnik ei hakanud naisterahvast siiski
jõuga välja tõstma ja sel ajal asutustes turvamehi polnud ning kirjutaski lõpuks narjaadi välja.
Tädi Siina sai kõikide asjadega ise hakkama. Veel

6
99 aastaselt kaevas ta oma aiamaa ümber, 100
aastasena pani kartuli maha ja võttis selle ka üles
ning raius paku otsas kartulivarredki juppideks
ning laotas mööda maad laiali, et nad ei segaks
kaevamist. Möödunud kevadel võttis ta kardinad pesemiseks maha ja pani ka tagasi. Tema
korter mõisa valitsejamajas on 3,4 m kõrge. Küsimuse peale – miks ta abi ei kutsunud, kostis –
oh, need konksud käivad nii raskelt, ega võõras
inimene ei saagi neid lahti. Tema tiris laua akna
alla, pani tabureti laua peale ja ronis ise kõige
otsa. Sel ajal oli 100. sünnipäev juba peetud.
Ta hoidis end alati ilmaeluga kursis. Kuulas raadiot, vaatas televiisorit ja kuni üsna viimase ajani
luges ajalehti, mis meie majas ja naabril käisid.
Temaga tülli minna oli võimatu. Kui
ehk ainult selle pärast, et vähimagi talle osutatud teene eest tundis ta end suure võlglasena ja püüdis igal viisil tasuda.
Haigena me teda kunagi ei näinud. Kuid mõned
aastad tagasi tabas tedagi infarkt, ja nii tõsine,
et Rakvere haigla ta kohe Tartusse edasi saatis.
Kui sealne noor raviarst talle südamestimulaatorit pakkus, hakkas tädi Siina vastu – kulla tohter,
mis te minu peale kulutate; ajalehes alailma kutsutakse inimesi annetama raha kallite aparaatide muretsemiseks, teie tahate aga minu peale
selle ära raisata, krematoorium ju siinsamas
lähedal. Arstide konsiilium otsustas siiski stimulaatori paigaldada. Küllap nad mõistsid, et kuigi vanadaam on üle 90, kuid igati adekvaatne.
Tädi Siina tervis hakkas halvenema möödunud
aasta novembris ja siis läks asi kiiresti. Ratsionaalselt, mõistusega võttes, on arusaadav, et ükski
inimene ei saa jääda ilmasambaks, kuid emotsionaalsel tasandil ei jõua kohale, et teda enam
ei ole. Kauaaegsed kooli töötajad teavad, et tädi
Siina on alati olemas olnud. Ka vanimad Porkuni elanikud teavad, et kui nemad hakkasid kaela kandma, oli Sinaida Heinsoo juba täisealine
naine. Kui miski on alati olnud, siis selle äkiline
puudumine on mõistetamatu.
Puhka rahus, tädi Siina, mälestus Sinust ja
imetlus jäävad.
Majanaabrid

Kahevõistlus
Oslo MM-il ei õnnestunud Kaarel Nurmsalul normaalmäe võistluse hüpe ja kehva enesetunde tõttu ta murdmaad sõitma ei läinud. Haiguse tõttu ei osalenud ta ka normaalmäe meeskonnavõistluses, kus Eesti jäi kokkuvõttes 12. ehk viimaseks. Suurel mäel tuli korralik 127,5 m hüpe, mis andis 4. koha. Murdmaa 50. sõiduaeg jättis ta aga kokkuvõttes 31. kohale. Hõbemedali võitis sellel distantsil sakslane Rydzek, kes Kaareliga
Otepääl üsna võrdselt võistles. Suure hüppemäe meeskonnavõistluses alustas Kaarel suurepärase 133,5 m
hüppega, hästi hüppasid ka teised mehed, kokkuvõttes 9. koht 12 võistkonna hulgas. Kuna aga Kail Piho oli
haige, murdmaarajale ei mindud ja tulemust kirja ei saadud.
Kahevõistlejad MM –il loodetud arenguhüpet ei teinud. Võrreldes Libereciga (MM 2009) jäi ületamata Algo
Leetoja 22. koht ja ka meeskonnavõistluse 9. koht, mis siis oli küll viimane. Kaarel parandas oma parima
koha 35- ndalt 31., mis kindlasti ei rahuldanud ei teda ega pöidlahoidjaid.
Lahti MK etapil tegi Kaarel võistluste pikima hüppe 130,5 m, murdmaarajal tuli aga 51. sõiduajaga (kaotus
Felix Gottwaldile 3.19,1) taanduda 34. kohale.
Alanud aastal on Kaareli tulemustele oma pitseri vajutanud haigused. Juunioride MM võistluste suurepärased
tulemused annavad aga lootust suusatamise paranemise korral saavutada edu ka täiskasvanute hulgas.
Rein Tops

UJUMINE
15.jaanuar- Järvamaa seeriavõistluse IV etapp Türil:
50m rinnuli 50m liblikat 100m selili 200m vabalt
Keili Kleitz
53,29 (4.)
1.38,67 III 3.22,41 II
Grete Uudeküll
39,7 I
36,17 III
1.16,57 II 2.27,36 II
Johhanna Partsioja
45,56 (6.)
39,10 (6.)
1.24,47 (6.) 2.49,83 (8.)
Triinu Eilo
46,37 (7.)
40,16 (8.)
1.30,51 (7.) 2.59,59 (9.)
Tony-Brei Vilbiks
44,29 (6.)
1.27,37 (6.) 3.04,40 (9.)
Kert-Taniel Kesküll 47,07 (9.)
39,54 (5.)
1.28,18 (8.) 2.51,65 (7.)
Riho Valdok
52,22 (11.)
1.43,44 (10.) 3.15,16 (11.)
50m vabalt
50m selili
Cärolin Rattasepp
40,03 (6.)
48,57 (8.)
Geiri Suur
48,57 (12.)
49,43 (9.)
Alex Ahtiainen
38,83 (8.)
43,41 (4.)
Keimo Kleitz
43,72 (11.)
49,52 (10.)
Juhan Uudeküll
51,97 (13.)
52,78 (12.)
29.jaanuaril peeti Veteselli II etapp Kohtla-Järvel: Cärolin Rattasepp - 50m vabalt 40,50 III, 50m liblikat
51,87 (5.),100m kompl. 1.48,68 (8.), Geiri Suur – 50m vabalt 48,28 (10.), 50m selili 52,49 (8.), 100m kompl.
1.58,51(11.). Alex Ahtiainen – 50m vabalt 39,01 (6.), 50m selili 44,69 II , 100m kompl. 1.39,81 (5.). Keimo
Kleitz – 50m vabalt 45,90 (15.), 50m selili 47,23(8.), 100m kompl. 1.55,50 (11.), Germo Partsioja(03)- 50m
vabalt 57,03 (38.), 50m selili 1.04,23 (32.).
30.jaanuaril Tartus toimunud Aura lahtise raja tulemused:
50m rinnuli – Cärolin 53,26 (16.), Tony-Brei 45,28 II, Kert-Taniel 50,35 (10.), Kauri Suur 50,62 (11.), Riho
52,99 (14.), Alex 55,28 (23.), Keimo 57,77 (24.) Juhan(03) 1.01,48 (28.), Germo 1.25,24 (35.), Johhanna
45,76 II, Grete 39,93 III.
100m vabalt – Cärolin 1.42,93 (22.), Alex 1.29,42 (11.), Keimo 1.43,52 (17.), Juhan 2.00,55 (20.), Keiti
1.09,64 III.
200m kompleksi – Kert-Taniel 3.03,85 I, Kauri 3.20,73 (4.), Tony-Brei 3.22,23 (6.), Riho 3.36,45 (9.) Johhanna 3.08,83 (8.), Grete 2.42,40 (4.), Keiti 2.56,77 (7.).
EUL noortesarja II etapp peeti 5.jaanuaril Kohtla-Järvel, tulemused:
Kert- Taniel – 50m vabalt 34,69 (10.), 100m kompl. 1.26,25 (4.), Tony-Brei – 50m vabalt 35,28 (11.), 100m
kompl. 1.27,97 (6.), Kauri – 36,09 (17.), 100m kompl. 1.33,03 (9.) Riho – 50m vabalt 39,37 (28.), 100m
kompl. 1.40,21 (17.). Keili – 50m vabalt 39,09 (10.), 100m kompl. 1.40,50 (7.).
Johhanna – 100m rinnuli 1.37,03 (4.), 200m selili 2.55,46 II .
18.-19.veebruaril peeti Eesti noorte lühiraja meistrivõistlused:
Johhanna Partsioja – 100m liblikat 1.25,87 (6.), 200m kompleksi 3.00,87 (4.), 50m liblikat 38,20 (8.).
26.veebruaril toimus Järvamaa V seeriavõistlus Paides:
50m vabalt – Cärolin Rattasepp 39,08 (4.), Keili kleitz 39,63 (4.), Kert Tanie Kesküll 33,69, (8.), Tony-Brei
Vilbiks 34,91 (9.), Riho Valdok 38,45 (12.).
25m liblikat – Cärolin 23,94.
100m vabalt – Grete 1.06,11 III, Keiti 1.07,65 (4.), Johhanna 1.16,50 (13.)
100m rinnuli – Keili 1.56,01 III, Kert Taniel 1.40,37 (6.), Tony- Brei 1.42, Riho 1.52,40 (10.), Grete 1.29,46
(4.), Keiti 1.30,77 (5.), Johhanna 1.38,59 (12.).
100m kompl. – Cärolin 1.48,80 (7.), Keili 1.46,03 III, Kert Taniel 1.1.26,37 (7.), Tony-Brei 1.31,81 (9.),
Riho 1.40,39 (10.), Grete 1.19,62 III, Keiti 1.19,70 (5.), Johhanna 1.26,84 (8.).
Eesti lühiraja meistrivõistlused peeti 3.-4.märtsil Tallinna Kalevi ujulas
Juuniorite arvestuses võistlesid Grete Uudeküll (96.) ja Keiti Kleitz (96.). Tulemused:
Grete – 50m vabalt 29,92 (12.), 100m kompleksi 1.15,37 (8.), 200m kompl. 2.39,31 (6.),
50m liblikat 34,64 (7.).
Keiti – 50m vabalt 30,37 (16.), 100m selili 1.13,52 (8.), 50m selili 34,02 (7.),
200m selili 2.36,68 (6.)
Mõlemad tüdrukud võistlesid Ujumise Spordiklubi teateujumise võistkonnas:
4 x 100m vabalt saavutati III koht
4 x 100m kombineeritud saavutati I koht
Mare Järv

Võrkpall
EBE saalihokinaiskonna baasil moodustatud võrkpallinaiskonna vastaseks oli koolinoorte võistkond, kus
mängisid 2 tüdrukut 7. klassist ning 2 tüdrukut ja 2 poissi 10. klassist. Mäng oli tasavägine ja võitja pidi otsustama 5. geim. Selle võitsid tasavägise ja põneva mängu järel koolinoored 15:13 ja seega kogu kohtumise 3:2!
EBE naiskond ihkab nüüd magusat revanši!
Nädal hiljem kohtusid spordikompleksi naiskond ja vanemad meesveteranid. Kuna nistel oli mõned paremad
mängijad puudu, võitsid veteranid 3:0, kuigi geimid olid tasavägised ja naised kogusid igas geimis 21 – 23
punkti.
Nädalavahetusel proovisid mehed oma jõudu paarisvõrkpallis VOLLE 2X2. Tamsalus on hetkel 5-7 paari,
kes võiks suvel edukalt esineda Rakvere ja Võsu turniiridel. Treeningturniiridel olid edukamad T.Tiisler –
A.Tukia, head mängu näitasid ka R.Koitsalu – T.Vainus, P.Maasik-V.Eesmaa, I.Intelmann-A.Kesk ja teised.
Üllatuseks oli staažika paari K.Raudla-M.Jaamaste võit P.Maasik-V.Eesmäe üle tagajärjega 2:0, viimane
geim koguni 21:10.
Selliseid VOLLE treeningturniire on kavas korraldada nii aprillis kui mais. Ootame mängima ka uusi paare!

Tennis

Üle nädala kestis Spordihoones 1-4 kl tüdrukute tennise Vastlaturniir, kus osales 9 tüdrukut. Mängiti väikesel
väljakul. Finaalis kohtusid vanad rivaalid M.Kolde-L,Kaldaru. Kuna Marta kaotas eelnevalt K.Sepale, pidi ta
kindlasti võitma. Finaal oligi tasavägine ja lõppes M.Kolde võiduga 2:1 (8:11, 11:8, 11:6). Mõlemad kogusid
7 punkti, omavahelise mängu võit andis esikoha M.Koldele. Teiseks sama punktide arvuga tuli L.Kaldaru ja
kolmandaks E.Mõttus.
Nüüd järgneb 1,5 kuud treeninguid suurel väljakul ja mais uus kevadturniir suurel väljakul.
S.Kurotškin
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Sport
Suusatamine
Murdmaasuusatamise MM võistlustel Oslos tuli Timo Simonlatseril sprindis leppida tagasihoidliku 47. kohaga. Startis 120 meest.Lahtis peale MM võistlusi toimunud MK etapil
tuli seekord 43. koht. Tänavu mitmeid häid sõite teinud Timo
oli Eesti parima suusatajana MK punktiarvestuses 69. kohal 81
punktiga(sprinterite arvestuses oli ta 30.). Järgnesid 79. Peeter
Kümmel 62 punkti, 83. Kein Einaste 53, 86. Andrus Veerpalu 49,
91. Anti Saarepuu 45, 101. Jaak Mae 34, 129. Andres Kollo 15, 131.
Aivar Rehemaa 14, 134. Eeri Vahtra 13, 135-136. Kaspar Kokk, Siim
Sellis 12, 145 - 147. Karel Tammjärv, Vahur Teppan, Algo Kärp 9.
Esmakordselt
peale
1993
a
ei
pääsenud
hooaja
lõpuvõistlustele
ükski
meie
suusataja.
Kõigi aegade arvestuses on edukad olnud Andrus Veerpalu
2003/2004 hooajal 539 punkti ja Jaak Mae 2001/2002 401 punktiga.
Selles pingereas kuulub Timole 9,. Koht 81. punktiga. Kui lisada siia
juurde Eesti meistritiitel, võib hooajaga rahule jääda. Loodan, et auhinnalised kohad tiitlivõistlustelt tulevad juba järgmistel aastatel.
Holstre-Pollis Eesti Spordiveteranide Liidu meistrivõistlustel võitis esikoha Ago Veilberg, teise koha sai Õnnela
Raudsepp, kolmanda Evelyn Himma ja Merike Mets. Võistkondlikult tuli alla vanduda Viljandile, osales 9 koondist.
Valgehobusemäel Jaak Mae karikavõistlustel võitis Algo
Kärp, Erko Jullinen oli 15. ja Martin Himma M-12 klassis 2.
Kangrumäel
Järvamaa
lahtistel
MV
võitis
Kristjan
Nurmsalu
20
km
distantsi.
40. Tartu maratoni paremad olid eelmises lehes. Nüüd parandatud kohad põhidistantsil: 38. Risto Roonet, 50. Meelis Rebane, 62. Ago Veilberg, 72. Andrus Kasekamp, 81. Ulvar Pavlov,
196. Meelis Veilberg, 253. Tarvo Klaasimäe, 467. Assar Tops,
531. Rivo Kaljuvee, 533. Rainer Tops, 608. Tanel Uudeberg, 664.
Peeter Kuhi, 706. Inno Puusepp, 707(14) Geidi Kruusmann, 930.
Tõnis Tagel, 1193. Matti Viidemann, 1436. Tõnu Kuhi, 2235.(89)
Kadri Limberg, 2395(102) Evelyn Himma, 2438. Heino Ploovits, 2882. Avo Lomp, 4094. Raul Murro, 4291. Andi Himma.
Vaatamata sellele, et külma ilma tõttu paljud starti ei tulnud, oli lõpetajate arv viimaste aastate rekord. Absoluutne rekord oli aga 1984. a kui lõpetajaid oli 9058. Tamsalust
käis maratonil 58 suusatajat, kõige rohkem Tamsalu EPT
– st 27 ja Põdrangu sovhoosist 13. Rahvas viidi maratonile tasuta ja maksti ka osavõtutasu, mistõttu oli huvi suurem.
14. Tallinna maratonil võitis Anti Saarepuu. Meie suusatajate kohad: 9. Meelis Rebane, 12. Kristjan Nurmsalu, 23. Ulvar
Pavlov, 24. Ago Veilberg, 51. Tarvo Klaasimäe, 76.(1.) Kaili Sirge, 95. Pavo Raudsepp, 120. Inno Puusepp, 12. Peeter Kuhi,
172. Geidi Kruusmann, 343. (1). Kai Põldoja, 548. Ando Veebel, 600. Kalle Lett, 653. Raul Murro. Lõpetas 710 suusatajat.
Haanja maratoni võitis Algo Kärp. 10. Timo Simonlatser, 15.
Erko Jullinen, 21. Ago Veilberg, 32. Ulvar Pavlov, 47. Melis Veilberg, 152. Assar Tops, 248. Geidi Kruusmann. Lõpetajaid 500.
Swedbanki
suusamaraton
Valgehobusemäel.
Põhididtants: 1. Siim Ala, 8. Ago Veilberg, 10. (1.)Meelis Rebane,
48. Klen Krünberg, 124. Mati Viidemann, 256. Raul Murro. Lühem distants: 13. (2) Geidi Kruusmann, 37. Avo
Lomp, 40. Maido Geidik, 103. Kristi Tops. Lõpetajaid 183.
Estoloppeti koondarvestuses (4 etappi) võitis Priit Talves. 7. Meelis Revbane, 10. Ago Veilberg, 15. Ulvar Pavlov, 50. Meelis Veilberg, 93. Assar Tops, 113. Peeter Kuhi, 181. Kristjan Nurmsalu, 297.
Rainer Tops. Naistest 1. Sirli Hanni, 4. Geidi Kruusmann, 14. Kai
Põldoja, 19. Kaili Sirge, 33. Merike Mets, 34. Evelyn Himma, 46.
Kadri Limberg. Kokku toimus 6 maratoni ja tulemuse said sarja
lühematel distantsidel kirja 25 suusatajat. Põhidistantside kokkuvõttes pääses maakonnast 100 parema hulka 15 suusatajat, neist 5
Tamsalust, naistest 11, neist 6 meilt.
Eesti Koolispordiliidu MV Haanjas said teise koha Martin Himma 1-5 kl (42), Marii Raudsepp 10-12 kl (14) ja kolmanda koha Mathjas Veeremaa 10-12 kl (27) arvestuses. Kolmanda koha võitis 8x1
km teatevõistkond. Sõitsid Roosi Hallik, Martin Himma, Marleen
Raudsepp, Taavi Luik, Merike Järvamägi, Kauri Piiskoppel, Marii
Raudsepp ja Mathjas Veeremaa. Ainukese võistkondliku koolide
suusavõistluse paremusjärjestus: 1. Võru Kreutzwaldi G 726 p,
2. Otepää G 722, 3. Vastseliina G 687, 4. Tamsalu G 675, 5. Tartu
M.Härma G 575, 6. Värska G 572, 7. Iisaku G 557, 8. Pärnu Koidula
G 535, 9. Põltsamaa G 528. Põhikoolidest võitis Puiga. Uhtna oli
4. Sellel võistlusel oli Tamsalu G edukaim aasta 2003 , kui võideti
üldvõitja karikas. Osales 37 kooli. Vaatamata ilusatele lumerohketele talvedele on osalejate arv pidevalt vähenenud, meie maakonnast võistles mõned aastad tagasi 5 kooli , sellel aastal ainult 2.
Ebaveres maakonna noorte MV tulid esikohale Martin Himma
D, Taavi Luik C, ja Merike Järvamägi B klassis. 2. koha said Hegle – Maris Veeremaa C, Marii Raudsepp A, Mairo Mälk C, Kauri
Piiskoppel B ning Mathjas Veeemaa A klassis. 3. koha said Marleen Raudsepp C klassis. Teatesuusatamises said esikoha C kl 3x1
(Marleen Raudsepp, Merlin, Veilberg ja Hegle-Maris Veeremaa) ja
A kl 3x3 km (Mathjas Veeremaa, Chris Promet, Inno Puusepp). 2.
koha said B kl 3x2 km (Merike Järvamägi, Triinu Eilo ja Marian
Roop), A kl 3x2 (Liis Järvamägi, Kaidi Piiskoppel, Marii Raudsepp)
ning C kl 2x2 (Mairo Mälk, Denis Zemski, Taavi Luik) võistkonnad. Individuaalselt olid Chris Promet 4., Inno Puusepp6., Marian
Roop 6., Merlin Veilberg ja Liis Järvamägi 9., Marko Leimann11.,
Ceilis Keermann 14., Risto Kruusmann 18., Triinu Eilo 19. Veel
kuulusid võistkonda Kersti Sirge, Johanna-Magdalena Partsioja, Henri Kallast, Kaur Tamm, Cerly Kruusmann, Kert Arvisto,
Veniamin Sepp, Grete Luutus, Melissa Veilberg ja Eliisa Lindre.
Koolide paremusjärjestus: 1. Tamsalu G 2502 p, 2. Rakvere RG
2474, 3. Kadrina G2468, 4. V-Maarja G 2339, 5. Rakvere G 2333, 6.
Rakke G 1369, 7. Tapa G 1122, 8. Vinni – Pajusti G 1114. Põhikoole
võistles ainult 6, nende hulgas väikesed Vajangu, Lehtse ja Simuna. Osalejaid oli kokku 237.

TAMSALU AJALEHT

Korvpall
Vabariigi esiliiga MV mängis Tamsalu
Los
Toros/Puukeskus
Saaremaa
esindusmeeskonna Jawicar/SWE-7ga. Hädasti oli vaja võitu ja pingelise
mängu järel see saadi. Tulemused
veerandite kaupa 15:21, 24:12(poolaeg
39:33), 20:19 ja 22:16, kokku 81:68. Heas
hoos oli Raul Sinisalu, kes kostitas
vastaseid 21 punktiga (visked väljakult
2p 12/8 ja 3p 2/1).
Ka järgmine mäng oli sama vastasega
Kuressaares. Vastu tuli võtta valus
75:82 kaotus. See mäng kujunes kahe
mehe duetiks. Mario Polusk viskas
vastastele 34 punkti ja Sven Pugonen
vastas 38 punktiga (visked 2p 14/6, 3p
8/4 ja vv 17/14). Otsustavaks sai meie
meeskonna kahepunktivisete madal
tabavusprotsent – kõigest 31 (35/11).
20. märtsil kohtus Tamsalu viimases
vahegrupi mängus SK Marcusega.
Vahelduva eduga kulgenud mängu
kallutasid meie mehed enda kasuks
viimase veerandi 25:16 võitmisega.
Edu tõi pidev surve, mistõttu vastased
väsisid ja lõpuks enam ei tabanud,
ka lauavõitlus võideti 44-34. Suurim
punktitooja oli Joosep Kivimäe (2p
visked 12/10), Raido Villers tõi hea
visketabavuse juures 20 p. Juba
mitmendat mängu oli vabavisete
tabavus alla 50, seekord siis 34/15
(44%).
Meie meeskond jäi vaheturniiril 9
võistkonna hulgas 7. kohale, kuna
viimases mängus võitsid saarlased
Raplat ja nii oli Tamsalul, Jawicar/
SWE-7 –l ja Raplal kõigil 7 võitu. Kuna
omavahelistes mängudes saadud
võidud olid samuti võrdsed, arvestati
omavaheliste
mängude
korvide

Valdade talimängud

Eesti valdade XIX talimängude finaalvõistlused toimusid Lähte Gümnaasiumi spordibaasides. Suusatamise
põhiklassis (23) võitis esikoha Tamsalu suusaklubi A&O suusatreener
Kaili Sirge. Auhinnalistele kohtadele
jõudsid M-40 klassis (28) meie väsimatud veteranid Ago Veilberg 2. ja
Ulvar Pavlov 3. kohaga. Tubli 3. koha
saavutas M16 klassis Kauri Piiskoppel
(34). Punktiarvestusse läksid veel M
põhiklassis ( 41) 5. Kristjan Nurmsalu,
M- 18 klassis (17) 7. Mathjas Veeremaa, NV II 8. Aili Siht (21), ja NV I 9.
Evelyn Himma (19). Valda esindasid
erinevates vanuseklassides veel Merike Mets, Rahel Allas, Chris Promet,
Marii Raudsepp, ning endine vabasiigi koondislane Helmi Mihhailova.
Hea tava kohaelt olid ka seekord edukamad veteranid, kes kuuekesi tõid
419 punkti, põhiklassi neliku saagiks
jäi 286 ja noorteklassi kolmikul 212
punkti. Võistkonnaarvestusse mitte
mahtunud suusatajad tõid kuuekesi kokku 400 punkti, mis oleks andnud võistkondlikult kõrge 19. koha.
Peale 1. päeva oli Tamsalu 4. kohal
Tahkuranna, Otepää ja Tartu valla järel. Enne tetesuusatamist tegi Otepää
meile meeldiva kingituse, jättes teise
teatevõistkonna välja panemata. Enne
teatesõite oli meie kaotus liidrile ainult
17 punkti. 3x3 km teatesuusatamises
(17) saavutas naiskond (Marii Raudsepp, Rahel Allas, Õnnela Raudsepp)

vahet ja see jättis meie meeskonna
kokkuvõttes 7. Õnnetus on selles,
et tabeli alumiselt poolelt tuleb
veerandfinaalis vastu Scanweld/Eesti
Näitused, kes põhiturniiril jäi napilt
teise vahegruppi, seal aga kaotas kahe
punktiga ainult ühe mängu, kõik
teised võitis üsna kindlalt.

Los Toros/Agrovarustus võõrsil
MHV Consult meeskonda 83:69.
Mängida jääb 2 mängu ja hetkel on
meie meeskond 8 võiduga 5. kohal.
Maakonna II liigas võitis Tmsalu Los
Toros II võõrsil Simuna Ivax II 85:57.
Enne viimast 3 mängu on meeskond 9
võiduga 4. kohal.

Maakonna mesitriliigas võitis Tamsalu

Pildil Sven Pugonen ja Raido Villers

4. koha, kaotades võitjale 1.07,3. Noortest koosnenud 4x4 km (18) teatemeeskond (Marek Sikk, Kauri Piiskoppel,
Chris Promet, Mathjas Veeremaa)
saavutas 6. koha. Kiidusõnad kuuluvad Marek Sikule, kes poolhaigena
tuli võistkonnale appi. Eelmistel mängudel kuulus Marel võitnud Tamsalu
meeskonna koosseisu. Kokkuvõttes
võitis suusatamise Tahkuranna vald
Tartu ees. Tamsalule kuulus 3. koht.
Tubli 6. koha saavutas Rakke, 20. oli
Vinni, 21. V-Maarja ja 30. Sõmeru. Üldvõiduks oleks olnud vaja teatenaiskonna võitu ja meeskonna 3. kohta. MM
võistlustel viibinud Kaarel ja Timo koduvalla võistkonda aidata ei saanud.
Samas kohas toimusid valdade mängud ka 1996 a. Meestest oli võitja Andrus Veerpalu Jaak Mae ees,
Tamsalu valla parim oli Andrus Kasekamp Vajangult 10. kohaga, teatevõistkond (Tõnu Kuhi, Martin
Uudeküll, Margus Orren, Andrus Kasekamp) saavutas 30 võistkonna hulgas 6. koha. Tamsalu alev ei osalenud.
Korvpallis võitis Tamsalu meeskond
kodus peetud alagrupiturniiri ja pääses finaali 16 parema hulka. Finaalturniiri alagrupis võideti Haljala 45:24 ja
Võru 38:35 ning kaotati Kiilile 27:40.
Võruga sama punktide arvu juures
tuli alagrupi esikoht tänu omavahelisele võidetud mängule ning pääseti 4 parema hulka. Võru meeskond
mängib meistriliigas. Finaalringi
poolfinaalis kaotati esiliiga MV liidermeeskond Kohilale 22:31 ja pronksimängus võideti Raplat tasavägise

mängu järel 51:49. Rapla meeskond
mängib meistri – ja esiliigas. EsikohamängusvõitisKohilakindlaltToilat51:39.
Pronksmedali võitsid Livar Liblik,
Argo Höövelson, Kaspar Põldmaa,
Algis Liblik, Joosep Kivimäe, Kurmo Annus, Raido Villers, Rein Raam,
Rainer Tops, Alo Põldmaa, Andro
Kirsipuu ja Holden Sepp, treener oli
Kristo Raudam. Korvpall oli talimängude populaarseim ala 37 osalejaga.
Mängude koondarvestuses läks peale suusatamise arvesse veel kolm valikala. Meil meeste korvpall 3., kabe
13-15. ja male 13-15. kohaga. Üldfarvestuse ülekaaluka võidu võttis
Tartu vald Tähtvere ja Luunja ees.
Tamsalu oli tublil 5. kohal, 4. koht jäi
punkti kaugusele. Naabritest oli VMaarja 13., Haljala 16., V-Nigula 17,
Kadrina 29., Rakke 34. Täisarvulise
võistkonnag suutis välja panna veel
vaid V-Maarja. Kokku said punkte 55
valda. Vaatamata osalejate vähenemisele on juhtivate spordivaldade tuumik aastate jooksul samaks jäänud.
Tapal samal ajal toimunud linnade mängudel oli osalejaid ainult
17. Suuremad linnad on viimastel aastatel hoopis kõrvale jäänud.
Suvel korraldab Rakvere suvemänge,
kus osalevad maakondade, linnade
ja valdade võistkonnad. Põhialaks on
kergejõustik, kus ka meie vallal peaks
olema võimalus edukalt esineda.

Rakvere kutsub kõiki maakonna
tervisesõpru ÖÖjooksule.
AQVA Spaa nime kandev Eesti Ööjooks on Rakvere pikamaajooksu
entusiastide enam kui aastajagu planeeritud töö tulemus. Grupp
toimekaid ja liikumisharrastust toetavaid inimesi said kokku, et tuua
Rakveresse laias maailmas populaarne pikamaajooksu fenomen.
Igal aastal toimub Euroopas üle 700 ametliku jooksumaratoni, kus
lustivad sajad tuhanded noored, keskealised ja eakad. Ikka endale
jõukohastel distantsidel ja sobiliku tempoga.
„AQVA Spaa Ööjooks“ on 2011. aasta Rakvere Linnapäevade
raames läbiviidav tervisespordi üritus, kuhu oodatud kõik liikumist,
tervist ja ühistegemise rõõmu hindavad inimesed.
10. juunil 2011 a. saab kogu Lääne-Virumaa Rakvere linna tänavatel
kaasa elada 21 km ehk poolmaratoni- ning 10 ja 5 km jooksjatele,
kepikõndijatele ja käijatele. Erinevad rajad katavad lõviosa Rakvere
kaunimatest paikadest.
T„Rakveresse on oodatud kõik liikumist, lusti ja säravaid silmi
hindavad inimesed. Kogu korraldusmeeskond ja toetajad julgustavad
oma eeskujuga panustama ühistegevuse ja tervislike eluviiside
nimel. Mis võiks olla parem eeskuju kui tulla kohale ja nautida
koos pere, sõprade ja töökaaslastega tõelist tervisespordi päeva –
suurt ühist pidu“ selgitab esmakordse ürituse tagamaid nimitoetaja
esindaja Roman Kusma.
Ööjooksu ja maratoni taustajõududest leiab Lääne-Viru maakonna

R.Tops

kergejõustiku grand old man´i Jaak Vettiku, Rakvere Spordikeskuse
juhi Erich Petrovitsi, Jaan Malmbergi, Kunnar Jalganeni jt. Samuti
maakonna esipikamaa jooksjad Andrus Leini ja Ergo Kilki.
Lisanduvad tuntumad ettevõtjad, kellest korraldajad soovivad
eeskätt esile tõsta Aqva Veekeskuse juht Roman Kusma´t. Aqva
Spaa on ka 2011 a. Ööjooksu nimitoetaja.
Teadmiseks AQVA Spaa Ööjooksust: Kõigile kolmele distantsile
antakse 10.06.2011 kell 21.30 ühisstart Rakvere Keskväljakult.
Stardi paika seatakse üles rock lava, rajale paigutatakse DJ puldid.
Red Bull energiakiirendus, Nike loosimised, batuudid lastele jpm.
Poolmaratoni lõpetajaid ootab AQVA veepidu. Poolmaratoni
kiireimale 1000 euro suurune rahaline auhind. Kõigile osalejatele
tasuta fotod üritusest. Kepikõndijatele eraldi auhinnafond.
Korraldajad ootavad vähemalt 2000 osalejat ja mitut tuhandet
pealtvaatajat.
Rakvere kutsub! Soodsam registreerimine kuni 01.05.2011 a: www.
eestimaraton.ee.
Osavõtumaks:
Poolmaraton (21 km) kuni 01.05: € 16, kuni 05.06: € 20
10 km jooks/kepikõnd/käimine € 11, € 12
5 km „Pungijooks“ ja kepikõnd € 9, € 11
Soodustused kehtivad EV vanaduspensionäridele – 50%
Grupile alates 5 inimest – 5%
Grupile alates 10 inimest – 10%
Grupile alates 20 inimest – 20%
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Õnnitleme !
Elfriede Liikman		
Endel Kirs		
Heinrich-Arnold Udeküll
Linda Oks			
Leida Regina Unukainen
Richard Vaasa			
Raja Rebane			
Aino Eding			
Olga Nesser			
Veera Mihhejeva		
Maimo Klaas			
Hilja Aasa			
Astrid Kangur			
Helga Tammerk		
Anna Kasesalu		
Olga Kikkas			
Ilse Ojala			
Maimu Pärg			
Aino Sakslad			
Diana Ploom			
Alvi Püss			
Galina Suuder			
Lidia Lakur			
Virve Suve			
Leili Pall			
Jaan Jaam			
Elmu Liinve			
Vello Ilves			
Vjatšeslav Levun		
Vassili Küpar			
Malle Sokk			
Alvina Maluškina		
Rein Kruuse			
Lembit Rõuk			
Niina Mužikova		
Pilvi Toom			
Anna Kunda			
Vira Bachynska		
Aate Kullamaa		
Lembit Peterson		
Raivo Niitsalu			
Toivo Vilo			
Ilmar Komp			
Sulev Kasin			

90		
90
89		
88		
87		
86		
86		
84		
83
83
83		
83		
83		
82
82
81
81
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60

Tamsalu Lunastaja kogudus teatab oma
liikmetele:
Ülestõusmispühade jumalateenistused
toimuvad
21.aprillil kell 14 ja 24.aprillil kell 16

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 20. aprillini soovitavalt
meilile.
Järgmine leht ilmub aprilli lõpus
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas.
Leht on üleval valla kodulehel http://www.
tamsalu.ee/est/?part=files&id=65

Valmistame hauakive, -plaate.
Hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla
Ants Tedrekull 5114835
Nikolai Sereda 56727134
Uued tootmisvahendid,
uus kvaliteet, lai valik.

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

Viru Toonklaas OÜ
Teade!
06.mail 2011 kell 14.00 alustame Koolitust algajatele õmblejatele .
Registreerumine aadressil mty.ideejaam@mail.ee või tulla
kohale Raudtee tn.5 Tamsalu- käsitööpoodi. Osalejate arv
on piiratud .Osalemine töötutele tasuta.
Teistele ühekordne osalustasu 10 eur. Koolitus lõpetatakse
20.06 .2011 ja lõpetanud saavad ka vastava tunnistuse.
Ilusat kevadet soovides MTÜ Ideejaam

On sündinud:

Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele.
www.postkastid24.ee. Tel 58586512

EGERT TOMSON
KEN-MARTIN KEKKONEN
THOMAS SEBASTIAN PRANTS
HENDRI SOKK

28.02.2011
28.02.2011
02.03.2011
08.03.2011

On lahkunud
VLADIMIR KRATŠKO

		

26.04.1935-25.02.2011

