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Hea eestimaalane!
Selle aasta esimene Mai on Eestis koos tegemise päev,
mil sadades erinevates kohtades käised üles kääritakse, et kodukohta või lihtsalt erilisi Eestimaa paiku ühiste
jõududega korda ja ilusamaks teha. Et meil kõigil oleks
kodus hea olla. Tuletame meelde, et alates 1. aprillist avaneb talguliste registreerimine. Talgute kodulehel www.teemeara.ee saavad eestimaalased leida just
selle paiga ja need talgud, kuhu nad 1. mail appi tõtata
tahavad ning ennast ära registreerida. Sellega seoses
soovitame südamest kõigil, kes näevad kordategemist vajavaid asju ja on valmis olema eestvedajaks, oma talgud
registreeruda, seda saab teha kuni kuni aprilli lõpuni.
Talgud on vana ja loomulik suurte asjade ära tegemise
viis ja paljudele teist pole siin midagi uut. Ikka on kodukohas inimesed kokku kutsutud, et vajalikke toimetusi ette
võtta, seekord saab aga talgupäeva toel ette võtta tavapärasest suuremaid asju. Kutsuda appi rohkem inimesi lähemalt ja kaugemalt, innustada ka naabreid talguid ette
võtma. Neile, kes veel talgute korraldamise kogemust ei
oma, on see päev heaks võimaluseks kogenud talgujuhtide teadmiste toel ümbruskonna heaks midagi olulist ära
teha. Abiks on siin nii talgujuhi käsiraamat, kui maakondlikud koordinaatorid, kes nõu ja jõuga talgujuhte toetavad.
Tänasida toimetusi ära viska homse varna, nagu vanad
eestlased juba targalt ütlesid.
Soovime jõudu, head tuju ja kaunist kevade algust kõikidele tegusatele eestimaalastele, kes tahavad oma kodukohas ja kaugemalgi elu ja olemist paremaks teha!
Minu Eesti toimkond

Reedel, 09. aprillil algusega kell 17.00
Tamsalu vallamajas

Külade ümarlaud.
Oodatud kõikide külade esindajad. Oma
kohaletulekust anna palun eelnevalt
teada telefonil 32 28431 või elektronpostile
tamsalu@tamsalu.ee
kuni 8.aprillini.
Toomas Uudeberg

Laupäeva, 30. märtsi lõuna paiku oli Kultuurimaja saalis hulgaliselt eelmisel aastal sündinud uusi vallakodanikke koos isade - emadega. Juba mitmendat aastat kingib vald neile hõbelusika, et tunnustada emadeisade hoolt - vaeva. Esinesid lasteaia lapsed ja beebikool keda rohke aplausiga tunnustati. Toomas Uudeberg andis üle lusikad ja kaetud oli ka väike suupistete laud. Pildil annab vallavanem hõbelusika Rando ja
Artur Hallikule.

Tamsalu Lasteaias Krõll toimusid
Olümpiamängud
Tamsalu moodi.
2010. aasta taliolümpiamängud
toimusid 12.-28. veebruarini 2010
Vancouveri linnas Kanadas. Need
olid järjekorras XXI talioöümpiamängud. Ka Tamsalu Lasteaias Krõll on
taliolümpiamänge korraldatud juba
1998. aastast ja järjekorras on need
V Krõlli taliolümpiamängud.
Kanadas toimunud mängude ametlikud maskotid olid Quatchi ja Miga.
Quatchi oli suurjalg, kellel jalas säärsaapad ja peas kõrvaklapid, Miga
aga müstilise merilõvi, mõõkvaala
ja karu meenutav loom. Kas oskate
öelda kes oli lasteaia talimängude
maskott? Loomulikult Krõll – sabaga
jõll, trilli- ja trallimeister, vigurvänt ja
naljatruu.
Krõll juhtiski avapäeval kõiki võistle-

Naistepäeva tähistamine Tamsalu
Spordikompleksis
07.märtsil oli Tamslau Spordikompleksi
korraldanud ühe igati toreda ja mitmePildil Eesti meister Kaarel Nurmsalu koos Krõlli ja tublide külgse ürituse , millel osalemise üle on
mul tagantjärele mõeldes siiralt hea
olümpialastega.
meel.
Väikestele mesitritele olid tegevustoad, kus juhendaja abil valmistati erinevatest nööpidest mänguloomi. Kui
Tamsalu on Lääne - Virumaa sportliüks loom valmis, sai hakata mõtlema,
kum omavalitsus, perekond Raudsepp millist looma jargmisena meisterdama
hakata.
on maakonna sportlikum perekond,
Lastele ja noortele tegevuse pakkumine
oli tänuväärt mõte, kuna nii said emad
Tamsalu Gümnaasium sportlikum
rahulikult uudistada müügipunktides
pakutavaid kaupu, osaleda õnnegümnaasium, Uudeküla sportlikum
loosides, rääkida tassi kohvi kõrvale
küla, Sirly Tiik parim invasportlane !
viimaseid uudiseid, nautida lõõgastavat massaazi, võtta ette juuksuri - või

jaid reipal sammul saali, kus toimus
avatseremoonia. Süüdati tuli, anti
olümpiavanne, lehvis Krõlli olümpialipp ja taliolümpiamängud kuulutatigi avatuks.
Kahel võistluspäeval võisteldi kelgutamises, mägironimises ja murdmaasuusatamises. Aitäh rajameister
Raimondile, kes avapäeva hommikul
suurepärase suusajälje sisse sõitis!
Suusavõistlus oli tõesti nagu päris
olümpial, sest võistlejatel olid osavõtunumbrid, mis oli toonud Kerstini
vend kahevõistleja Kaarel Nurmsalu
oma „varasalvest“. Numbrivestilt
sai lugeda, kus Kaarel võistlemas
on käinud – Val Di Femme, Torino,
Kuusamo....Teisel võistluspäeval pani
suusad alla ka Krõll ja innustas suusatajaid.
Lõputseremoonia külaliseks oligi kahevõistleja Kaarel Nurmsalu. Lapsed
said teada, et kahevõstluses peab
hüppama ja suusatama. Kaarel näitas suuski, saapaid, kombet, kiivrit,
prille ja medaleid. Neid sai isegi oma

käega katsuda! Kui Vancouveri taliolümpia medal kaalub 500–576 grammi ja kuldmedalis on kuus grammi
kulda, siis Krõlli taliolümpia medalite
peal ilutses Krõll. Need olid seekord
värvilised. Võitjaid autasustas Kaarel.
Lisaks medalile said parimad valida
endale meene. Kõik osalejad said
osavõtumedali. Olümpiatule kustutas Germo ja lõbusa lauluga saigi
lõputseremoonia läbi.
Kui edukamaks sportlaseks Kanadas
tituleerit suusataja Marit Bjørgen,
siis meie lasteias olid Krõlli taliolümpamängude parimad Brita Rannamets ja Lauri Eerits.
Aitäh osalejatele, pealtvaatajatele,
kohtunikele ja korraldajatele! Suur
tänu perekond Nurmsalule ja Krõllile! Järgmine taliolümpia toimub
2014. aastal Sotšis, Krõlli olümpia
ikka endiselt Tamsalus!

ilusalogi külastus, mis juba ammusest
ajast mõtetes olnud  ehk teha kõike, et
tunda ennast naiseliku naisena.
Aktiivsematele külastajatele toimusid
tasuta jooga trenn ja line- tantsu kursus,
millest viimasest võtsin ka ise osa. Kuna
mind pole õnnistatud kõige parema
tantsuoskusega, olin valmis selleks, et ei
saa esimesest sammustki kaugemale.
Kuid oh seda rõõmu, kui mõne minuti
mõõdudes terve kava korraga välja
tuli. Muidugi tuli edasi komistamisi ja
arusaamatuid hetki palju, kuid see tegi
asja veelgi lõbusamaks ja lisas soovi
sammud selgeks õppida.
Kohapeal oli ka võimalus endast
portreed lasta joonistada. Olen alati
tahtnud mõnel tänavakunstnikul lasta
seda teha, kuid ei ole olnud aega ja
võimalust . Igatahes oli ühes poosis
istumine ja ootamine üks põnevamaid
hetki, kuna protsessi kulgu nägid kõik
teised peale iseenda. Niimoodi istudes
tekkis iga minutiga suurem ja suurem
uudishimu lõpptulemust näha. Siinko-

hal kiitus noorele kunstnikule pilt sai
tõesti kena.
Kogu ürituse vältel oli hoone teisele
korrusele üles seatud väike kinosaal,
kus mängisid filmid, mis pakkusid huvi
animafilmi fännidele kui ka muusika
austajatele. Peab mainima, et see
väike kinosaal pakkus sisetingimustes
võrdseid võimalusi suviste välikino
seanssidega - kinokülastajad said laua
ääres nautida tassi kohvi või lastega
väikest lõunasööki ja selle kõrvale veel
filmielamust.
Kui alguses oli mu plaaniks näha tuttavaid ja natuke ringi vaadata siis lõpuks
tulin ürituselt ära mõne auhinna, ilusa
pildi ja uue tantsu kogemuse võrra
rikkamana. Neile veel lisaks hea enesetunne ja rõõmus meel . Suured tänud
tublidele korraldajatele ja jääme ootama naistepäeva aastal 2011.

Maarit Vaikmaa, Tamsalu Lastead
Krõll, liikumisõpetaja

Egle Kiik
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Uued võimalused ettevõtlikele naistele

07.04. kell 11.00-15.00 DOONORIPÄEV
09.04. kell 10.00

SILMADE KONTROLL

10.-11.04 kell 15.00
LUS- NORRA

21. TAMMETÕRU LAULUVÕIST-

16.04. kell 21.30-02.00 CRAZY BUBBLE. Mullipidu esmakordselt Virumaal. DJ SIIPOHLAK, WHITEBWOY, BOOTLEG
BANGERS, KARLI
Pääse 50.23-24. 04 . KULTUURIMESS TALLINNAS Salme Kultuurikeskuses
30.04. kell 19.0 Tantsupäeva kontsert. Tasuta

Kohtusime taas...
61 aasta tagune märtsiküüditamine puudutas valusalt ka Tamsalu valla elanikke.
Nendel süngetel öödel ja päevadel korjati siitmailt kokku 112
inimest ning läkitati loomavagunites Siberisse. Mitte kõigil ei
õnnestunud tulla tagasi. Osa neist, kes siin praegu elavad , käivad aeg ajalt koos, et meenutada möödunud aegu ja olla üksteisele toeks käesoleval hetkel.
Nii saime ka seekord kokku 25. märtsil Tamsalu Raamatukogus.
Mälestuskivi ümbrust jäid ilmestama lummetallatud rada, põlevad küünlad, värsked lilled ja Vabariigi aastapäeval asetatud
pärjad. Raamatukogu töötajad olid välja pannud päevakohase
näituse ning ootasid meid kuuma tee ja kohviga. Kommid,
kringel ja sõõm kevadist kosutavat vahtramahla olid meie
poolt.
Vaatasime ühiselt salvestust Läti režissööri Edvins Šnore tõsielufilmist “Nõukogude lugu” (“The Soviet Story”). See paar
aastat tagasi europarlamendi rahalisel toel valminud ligi pooleteisetunnine ekraanilugu näitab, kuidas NSV Liit ja hitlerlik
Saksamaa arendasid juba Teise maailmasõja künnisel koostööd
ja on seega võrdselt vastutavad selle sõja käivitamise ning tagajärgede ees.
Helgi ja Ellen käisid Seli tervisekeskuses taastusravi saamas.
On selle teenusega kõigiti rahul ja soovitavad ka teistel julgelt
minna.
Tänusõnad Aadu Uudmäele, kes meie üritusest osa võttis ning
pilte tegi.Kohtume edaspidigi. Kõigile saatusekaaslastele tervist
ja kena kevadet soovides,				
Malle Annus

Tamsalu vald kaitses Eesti Valdade
XVIII talimängudel suusatamise
II kohta.
Valla eest võistlesid:
Aili Siht, Kaili Sirge, Kai Põldoja, Geidi Kruusmann, Mati
Viidemann, Timo Simonlatser, Erko Jullinen, Ilmar udam,
Kaarel Nurmsalu, Erik Jaanvärk, Ulvar Pavlov, Ago Veilberg,
Meelis Veilberg, Marii Raudsepp, Kauri Piiskoppel, Marek
Sikk, Cris Proomet, Inno Puusepp, Õnnela Raudsepp, Marko
Leimann, Pavo Raudsepp.
Talimängude üldkokkuvõttes saavutas Tamsalu vald 8 koha,
olles sellega Lääne-Viru omavalitsustest parim. Osales 59
valda.
Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse valla hea tulemuse saavutamisel.
Toomas Uudeberg

Elukestva Õppe Arendamise Shtasutus “Innove” kiitis heaks Tamsalu
Vallavalitsuse projekti “Noored
ettevõtlikud naised töökohtade
loojaks” taotluse rahastamise. Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne
tööelu” meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” teine taotlusvoor oli avatud
2. novembrist kuni 30. novembrini
2009. Kokku laekus Innovesse meetme 1.3.1 teises taotlusvoorus 198
projektitaotlust, rahastusotsuse said
neist 49.
Projekti läbiviimise vajaduse tingis
pidevalt kasvav töötus. Töötus ning
mitteaktiivsus on inimese jaoks
elukvaliteeti langetavad ning riigile
kulumahukad. Sellest tuleb vajadus
panustada inimeste tööjõuturule
tagasitoomisele. Tööhõive suurendamiseks peavad tööturu valdkonnas kavandatavad tegevused olema
suunatud kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamiseks ning tööelu
kvaliteedi parandamiseks.
Meie ühiskonnas peetakse eduka
ettevõtte loojaks rohkem mehi kui
naisi. Naistel on veidi teistsugused
ootused ja hoiakud ettevõtte loomisel ja arendamisel kui meestel. Naisi
on ettevõtluses vähem kui mehi,
ligikaudu 10-12% tööga hõivatud
meestest ja 5-6% naistest on ettevõtjad. Nii nais- kui meesettevõtjatest
umbes kaks kolmandikku on üksikettevõtjad – iseendale tööandjad ja
ilma palgalise tööjõuta tegutsevad
ettevõtjad.
RAK4 nimetab ühe prioriteedina
struktuuritoetuste jagamisel soolise
ebavõrdsuse vähendamist ja sealhulgas ka naisettevõtluse edendamist.
Praktika on näidanud, et EAS alustavate ettevõtjate toetuse saajate hulgas on umbes kolmandik naisi. Seda
kahel põhjusel: esiteks on meeste
ettevõtteid proportsionaalselt rohkem, teiseks, on naistel sageli puudus
enesekindlusest ja julgusest, et end
ettevõtjana väärtustada ja silma
paista. Naiste osakaal ettevõtluses on
kasvamas, naisettevõtjate vajadusi
tuleb arvestada ja neile tähelepanu
pöörata tasanditel, kus seda seni
tehtud ei ole.

Töö- ja puhkelaager

Leili Virks 50
Juubel – see on aeg uhkust tunda,

see on aeg meenutada,
see on aeg mõtiskleda,
see on pilk tulevikku !

Vajangu pensionärid

Kuigi paistab, et suvi ei tulegi on
ta siiski üsna varsti kohal. Seega
on just paras aeg teha juttu töö- ja
puhkelaagrist.
Nagu eelnevatel aastatel nii
ka sellel aastal ootab töö- ja
puhkelaager noori kellel vanust
vähemalt 13 aastat. Laager on
planeeritud kohe peale õppeaasta
lõppu, seega on osavõtt piiratud
neile noortele, kellel õpptöö pole
piisavalt sujunud. Need noored,
kes peavad osalema suvetööl ei
saa kahjuks sellel aastal töölaagri
tegevustest osa võtta, kuna esmalt
tuleb õppetöö korralikult lõpule
viia. Noor kes soovib osaleda
peab pingutama selle nimel, et
õppetöö korras oleks!
Töö- ja puhkelaagri avaldusi hakkame vastu võtma alates 10. maist

Väikeste lastega naised on tööturu
riskigrupp. Tööturuameti statistika kohaselt oli Tamsalu vallas
31.12.2009 aasta seisuga 335 registreeritud töötut, neist naisi 142. Üle
1,5 aasta lastega kodus olnud naised
ei registreeru tavaliselt tööturuametis, isegi siis kui nad tahaks tööle
asuda. Seega ei anna registreeritud
töötute arv veel täit pilti tegelikust
olukorrast. Enamasti satuvad registreeritud töötute nimistusse naised,
kes on lapse või lastega olnud kodus
3 või enam aastat. Statistiliste andmete kohaselt on maapiirkondade
naiste hõivatus alla 33%.
Hoolduskohustusega pikema aja vältel hõivatud olnud naised vajavad
tööturul atraktiivseks muutumiseks
motiveerivaid ja erialaseid täiendkoolitusi, samuti ka võtmepädevuste
omandamist. Uuringute kohaselt
on naistel olemas algteadmised ettevõtlusest, aga puudu jääb enesekindlusest ja riskijulgusest. Valmidus
end koolitada on naiste puhul väga
kõrge. Ettevõtluskoolituse põhimõtteks on lause “Ettevõtlus on elustiil”.
Projekti läbiviimisega loodame leevendada järgmisi probleeme:
Kvalifitseeritud (oskustega) ja motiveeritud töötajate puudus.
Madal ettevõtlusaktiivsus.
Välja arendamata on ettevõtlust
toetavad infrastruktuurid ja võrgustikud.
Koostöövõrgustikud, mis toetaks
ühistegevusi (ühisettevõtluse arengut), on väikese kandepinnaga.
Turismipiirkonnana välja reklaamitud
Porkuni arengut pärsib toitlustus-,
meelelahutus- ja majutusettevõtete
vähesus piirkonnas.
Vähene huvi teenuseid pakkuvate
ettevõtete arendamiseks.
Projekti käigus selekteeruvad välja
aktiivsed naised, keda saab kaasata
valla edasise arengu hoogustamiseks
Suurendada valla tööhõivet, luua
töökohti
Parandada elanike rahulolu kodukohaga
Üheks olulisemaks eduteguriks on
tööealiste naiste osakaal valla rahvastikus ja naistele mõeldud töökohtade
olemasolu, mis ühelt poolt mõjutab
valla demograafilist elujõudu, aga
teiselt poolt ka selle funktsionaalset
edukust: seal kus on naine, on ka
pere ja see hoiab maaelu ja traditsioone elavana, kui naisel on töökoht,
mõjutab see kõige enam pere otsust
maale elama jäämiseks.
Uuringud on näidanud, et naisettevõtjate ligipääs finantsressurssidele
oma ettevõtte loomiseks ja arendamiseks on kehvem kui meestel.
Naiste riskivalmidus ettevõtjana
on madalam ja neil on raskem saada ettevõtlustoetusi ja pangast
laenu, kuna nad tegutsevad suure
konkurentsiga ning vähe kasumit
toovatel aladel (teenindus). Seetõttu
peab suuremat tähelepanu pöörama
2010.a. Avaldus tuleb kindlasti
allkirjastada lapsevanemal, kuna
eelmisel aastal oli juhuseid, kus
laps oli täitnud avalduse ilma,
et lapsevanem sellest teadlik
oleks olnud. Ilma lapsevanema
allkirjata avaldusi vastu ei võeta!
Avalduse blanketi saab Tamsalu
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast
või Tamsalu Vallavalitsuse kodulehel wwww.tamsalu.ee.
Täidetud avalduse võib saata
digiallkirjastatult kaili.kangur@
tamsalu.ee või tuua Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakonda 31.
maini 2010.a

Kaili Kangur
lastekaitsespetsialist

naisettevõtjate toetussüsteemi
väljatöötamisele ja senisest kättesaadavamate laenuvõimaluste pakkumisele.
Projekti eesmärgiks on läbi koolituste
ning ettevõtlust toetavate tegevuste
kaasata Tamsalu valla naised, kes
tunnevad vajadust oma elu muuta.
Samuti naised, kes on olnud lastega
kodus pikemalt kui 1,5 aastat ja
soovivad naasta aktiivsesse tööellu.
Ettevõtjana tegutsemine võimaldab
naistel pere kõrvalt luua paindlik ning
edukat töö- ja pereelu ühitamist võimaldav töökoht. Piirkonna töötud või
olemasoleva töökohaga rahulolematud naised, lastega kodus olevad
emad, kutse- ja kõrgkoolides õppivad
noored naised vajavad julgustamist
ja toetust. Loodud ettevõtlike naiste
tugigrupp jätkab pärast projekti
lõppu tegevust MTÜ vormis. Toimivad koostöövõrgustikud ettevõtjate,
kohalike omavalitsuste ja mittetulundussektori vahel.
Tamsalu valla ettevõtluse aktiivsuse
näitaja on 15,1 ettevõtet 1000 elaniku kohta, millega on vald maakonnas
13. kohal. Võrreldes Eesti keskmisega
(58,3 ettevõtete 1000 elaniku kohta)
on Tamsalu ettevõtluse aktiivsuse
näitaja madal. Äriühingute arvu
poolest on Tamsalu vald maakonnas
kümnes ja elanike arvult kuues.
MTÜ ETNA Eestimaal, kes on projekti
partner, omab pikaaegset kogemust
naiste ettevõtlikkuse edendamisel
maapiirkondades. Loodud on 5
regionaalset (Tartu, Pärnu, Võru,
Jõhvi ja Rapla) teabekeskust naistele ettevõtlusnõu, toetuse ja võrgustikupõhise koostöövõimaluse
andmiseks. ETNA poolt loodud
teabekeskused erinevad riiklikust
ettevõtluse tugisüsteemist, kuna
keskuste koordinaatorid töötavad
abivajajatega kohtadel, kodu lähedal,
mis on maapiirkonnas oluline. Samuti
tegelevad koordinaatorid palju “ettevõtjaks kasvatamisega” ehk naistega rohujuure tasandil kelleni riiklik
toetus esialgu ei jõua. Projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks on kavas luua
naisettevõtluse teabekeskus Tamsalu
valda, mis oleks kohtumiskohaks
naisettevõtjatele, pakuks abi ja tuge
ettevõtluse arendamisel. Nimetatud
teabekeskuse ühinemisel olemasoleva üle-eestilise teabekeskuste võrgustikuga ja seeläbi teabekeskuste
võrgustikega Põhjamaades võimaldaks välja arendada tugeva valla
arengut toetava institutsiooni.
Kõik Tamsalu valla ettevõtlikud
naised, kes on huvitatud projektis
osalemisest, kellel on küsimusi projekti kohta, helistage Tamsalu valla
sotsiaalosakonda numbritel:
32 28 440, 32 28 442, 53 429 921
Ülle Kristmann
Sotsiaalosakonna juhataja

Pühapäeval, 16. mail 2010
kella 11 – 16 Uudeküla külaplatsil

UUDEKÜLA LAAT
Tulge müüma oma asju või omatehtud ja kasvatatud asju!
* oma pere mittevajalik kraam
müümiseks või andmiseks: rõivad,
jalanõud, raamatud ...
* talutoit: mesi, moos, jahu, suitsuliha, kala, ravimtaimed ...
* kunst ja käsitöö: sallid, sepised,
paekivikujud, maalid, puidutöö ...
* taimed: istikud, lilled ...
* luuad, vihad, rehavarred, hobuserauad, pesakastid, pingid,
talusildid
Korraldaja MTÜ Uudeküla
Info ja müügisoovi registreerimine
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Toimetajalt

TAMSALU AJALEHT

Saame tuttavaks: konstaabel Sven Aun
(segatakse kaaskodanikke

Märtsist mul midagi erilist kirjutada pole. Ühel kenal
värske lumega laupäeval suusatama minnes kohtasin
siinsamas kodu lähedal niisugust käsitamatut jõhkrust,
millele süda vastu ei pidannud ja kevade võtsin vastu
PERH - i intensiivraviosakonnas. Olen fatalist ja usun
et inimese karmat hindab kuskil keegi/miski ning sellest
lähtudes tuleb ka kõik teistele tehtud halb tagasi. Kui mitte selles elus, siis järgmises, mis tuleb veeta keldrikakandina miskis räpases urus.
Jama küll aga kevad toimetas omasoodu vaatamata minu
puudumisele ja otsima teda pole saanudki minna sest
viimase nädala soe on isegi hiidlumehangedele letaalselt
mõjunud ja kõik kevadised märgid koju kätte toonud.
Loodan, et lugejad andestavad lehe hilinemise ja kindlasti ka sisu mitte just kõige suurema operatiivsuse.

Mõtteid raamatutest ja raamatukogust
Käesolevast aastast on möödunud üsna mitu kuud ning tagasivaatamine eelnevale on jäänud seljataha. Mitte, et ma
ei tahaks mõelda ega analüüsida, mis sai tehtud ja mis jäi
tegemata ning kas aasta oli hea või halb, vaid mulle meeldib
rohkem olla käesolevas hetkes ning mõelda tulevikule2010 kui
lugemisaasta, kuidas seda kajastada oma raamatukogus, milliste üritustega, kas suudame meelitada lapsi rohkem lugema
või jääb see lihtsalt propagandaks.
Kui nii võtta, et rahanappus ei lase inimestel kirjandust niipalju osta, reklaam ja raamatute tutvustus aga töötab omasoodu
ning lugeja soovib ja vajab just neid raamatuid, siis oleme
meiegi probleemi ees. Ka meil tuleb arvestada kokkuhoiuga
ja väga täpselt mõelda, mida võtta ja mida mitte, raamatute
kõrge hind seab meilegi piirid, vaatamata sellele, et lugejaid,
külastusi ja laenutusi on rohkem, võrreldes eelnevate aastatega.
Mälestusraamatute ja elulugude lugemise buum tekitab pikki
järjekordi, sest meil on võimalus nendest tellida vaid üks eksemplar ning põhiliselt laenutab neid vanem põlvkond.
Raamatukogu ilma uudiskirjanduseta ei suuda vist keegi ette
kujutada, kuid kui neid ei saa tellida piisaval hulgal, siis tekkib
raamatukogu fondi arvestatav lünk.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kutsub lugemisaastal kõiki
lugejaid üles kinkima oma kodukandi raamatukogule üht äsjailmunud raamatut. See on heategu, millega saab kogeda kinkimisrõõmu ja pakkuda paljudele teistele lugemismõnu.
Kui oled valmis raamatukogule mõne äsjailmunud raamatu
kinkima, siis tule raamatukogusse ja peame nõu, millist raamatut hädasti vaja või ehk on see raamat juba kingitud. Ka
peaks kinkija omakäeliselt kirjutada raamatusse pühenduse,
et tulevased lugejad teaksid, et tegemist on kingitusega.
Nii rasket rahaliste piirangutega aastat meie oma töös ei
mäletagi, kuigi aastatel 1999 ja 2000 pidime hakkama saama
väiksema eelarvega.
Kui propageeritakse elukestvat õpet, siis oleks tore kui inimesed teadvustaks endale ka elukestvat lugemisarmastust. Seetõttu kutsumegi lasteaialapsi ja algklasside lapsi raamatukoguga tutvuma ja korraldame neile üritusi, sest need väikesed
inimesed, kes on lapsena raamatukogupisiku saanud, külastavad meid ikka ja jälle, kas siis vajaliku raamatu laenutamiseks,
sõpradega kokkusaamiseks või arvutis surfamiseks.
Interneti roll võrreldes raamatute laenutamisega on küll suurem, kuid ka paljud õppeprotsessid on kolinud internetti ning
kui sealt on võimalik andmed kiiresti ja kergemini kätte saada,
siis eelistataksegi seda moodust rohkem.
Küsimusi tekitab raamatukogu õhkkond, kas peaks kehtima
mingid piirangud ja reeglid laste käitumise suhtes või võiks
olukord olla vabam? Näiteks, kui lapsi on juba rohkem kui
üks, siis nende omavaheline suhtlemine on elav ja lärmakas,
sageli joostakse ühest ruumist teise, tõugeldakse, kakeldakse,
vaieldakse, narritakse ja noritakse üksteist ning peidetakse ära
isiklikke asju.
See näitabki veelkord, et raamatukogu ei ole enam selline
traditsiooniline vaikne kohakene, kus võid nurgas istuda ja
lugeda, vaid ta muutub koos ajaga. Nüüd on ta rohkem ka
suhtlemiskoht ja ajaveetmiskoht.
Häid raamatuleide ja mõnusat lugemist!
Raili Elmest

Juba kaks kuud on Tamsalus konstaablina tööl Rakkest pärit Sven Aun.
Kui Andrei Rego ameti maha pani
ja pensionile siirdus, otsustati ta
Simunast meile ümber paigutada.
Tamsalu piirkond pole Sven Aunale
võõras, kuna patrullimiste käigus
on siinseid inimesi ja probleeme
piisavalt tundma õpitud. Politseiniku ameti valis ta peale kooli
lõpetamist teadlikult, töö meeldib
ja juba 12 aastat on seda ametit
meie piirkonnas (V-Maarja, Rakke,
Laekvere ja Tamsalu vallad) pidanud.
Konstaablitöö sisaldab praegu kahte
ülesannet, umbes pool ajast on vaja
olla piirkonnas patrullimas ja teine
pool kulub siis kohapeal töötamisele.
Konstaabel peab suhtlema elanikega,
lahendama probleeme ja suure osa
ajast nõuab mitmesugune paberitöö.
Olukorda lihtsustab natuke see, et
ka patrullimise käigus saab kohalike
probleemidega tegeleda.
Tamsalu on teiste piirkonna valdadega võrreldes probleemsem, ütles
konstaabel, teab ta seda oma kogemustest ja väljendub see erinevate
politsei sekkumist vajavate probleemide arvus. Suurim osa on mitmesugustel avalikel korrarikkumistel

– kõige rohkem suurtes korrusmajades, perevägivald jne), varavastastel
kuritegudel ja muudel väiksematel
korrarikkumistel ( koduloomade pidamise reeglite rikkumised jne).
Kõige raskem on nagu ikka perepeobleemide lahendamine, kus
konstaabel püüab ikka rahulikult
asjad korda saada. Konstaablile avalduse on kahe kuuga teinud kümmekond kodanikku.
Sven Auna arvates on politseil praegu enamuse inimeste hulgas nii palju
toetust, et oma tööd tehes nende
abile loota. Talvekuud on olnud ilmastikust tingituna rahulikud, aga
kevade saabumisega kardab ta just
varavastaste kuritegude kasvu, mida
toetab loomulikult halvenev majandusolukord. Konstaabel soovitab
igal juhul teatada kõigist vargustest
ja muudest korrarikkumistest. Kuigi
politsei ei suuda praegu kõiki juhtumeid lahendada, võib igasugune
informatsioon viia varaste tabamiseni, kes üldjuhul on siinsamas meie
kõrval elavad kodanikud. Ta soovitab
kindlasti inimestel teha ka endal kõik
oma vara kaitsmiseks – seda eriti üksildasemates majapidamistes ja neil,
kes iga päev oma kodus ei ole. Tasub

väärtuslikum vara majast enda äraolekul mujale viia. Aitavad teinekord
ka lihtsad vahendid – liikumisanduritega välisvalgustus, sireenid ja muud
abivahendid, mille paigaldamiseks
saab spetsialistide poole pöörduda.
Meie vallas praegu tasulist valvet
kohapeal ei ole, kui omanik on paigutanud omale turvafirma signalisatsiooni, edastatakse häiesgnaal
kas omanikule, kes peab seejärel
politseisse helistama või teine võimalus on et signaal läheb patrullile
V-Maarjas, kes siis kohale sõidab.
See variant on aga üsna kallis(Signaal
läheb otse turvafirmale, politsei saab
selle läbi numbrile 110 helistades)..
Hästi aitab ka naabrivalve – nii ametlik kui mitteametlik ja alati tasub silm
peal hoida maapiirkonnas liikuvatel
võõrastel.
Õnneks on palju väiksemaks jäänud
raskete isikuvastaste kuritegude arv,
mis on politsei esmane prioriteet.
Narkoteemaga tegeleb spetsialiseeritud narkopolitsei ja täpsemalt
konstaabel teemaga kursis ei ole.
Ta on aga veendunud, et narkootikume Eestist enam välja saada pole
võimalik. Eelmisel aastal läksid ka
Tamsalust mitu inimest narkootiliste
ainete omamise ja edasimüümise
eest kohtu alla.
Sven Aun ütles kommentaariks, et
noored inimesed, kes on praegu
narkootikumide põhitarbijad, peaksid tõsiselt mõtlema oma tulevikule,
mille mõtlematu või kerge raha
teenimise lootuses tehtud tegu võib
jäädavalt rikkuda. Rääkimata tervisest mis hävib narkouimas samuti
kiiresti.
Vaatamata rasketele aegadele on
konstaabli arvates kõik vahendid politseitööks olemas, millestki puudus
ei ole. Sven Aun loodab, et koos kohalike inimestega on võimalik avalikku korda tunduvalt parandada.Tema
poole saab pöörduda vastuvõtuajal
teisipäeval kella 9 – 10 vallamaja
teisel korrusel. konstaablipunkti telefon on Tamsalus 33 72 189, muul ajal
tuleb aga helistada üldnumbril 110,
kust edastatakse teave neile, kes
saavad probleemiga kõige kiiremini
tegeleda. Võib juhtuda, et kohe keegi
tulla ei saa, kuna tegeletakse teiste
korrarikkumistega, aga probleemide
korral tuleb kindlasti politsei ära
oodata ja mitte käega lüüa.
Ain Aasa

Valla üldplaneeringu
avalik arutelu
…. leidis aset 12. märtsi õhtul vallamajas. Nii nagu taolistel juhtudel
tavaks saanud, oli huvi ürituse vastu leige. Avaliku arutelu mõtteks on
tutvustada planeeringu avalikul väljapanekul saabunud parandusettepanekuid ja vallavalitsuse seisukohti
nende suhtes. Vallavalitsusele laekus
seitse parandusettepanekut, mis olid
kõik asjalikud. Parandused puudutasid peamiselt kahte teemat: palju kirgi kütnud tuuleenergia küsimus ning
elukorraldus rohealadel. Saabunud
ettepanekutega saab tutvuda valla
kodulehel või vallavalitsuse arenguja planeeringuosakonnas. Suurema
osa ettepanekutega nõustuti ning
viidi vastavad parandused ka üldplaneeringu seletuskirja sisse. Üldplaneeringu projekti edasine teekond
jätkub maavanema järelevalvega ning
Tamsalu Vallavolikogu otsusega planeeringu kehtestamiseks. Peale kehtestamist on üldplaneering Tamsalu
valla territooriumil kõigile täitmiseks
kohustuslik.

Riho Tell
abivallavanem

Teed ja tänavad tuleb ka sellel aastal puhtaks teha !

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
1.Kinnitati Tamsalu Lasteaed Krõll
arengukava aastateks 2010 – 2015
2.Kinnitati korruptsioonivastase
seaduse ja korruptsiooni ennetamise abinõude rakendamise
kord. Eelmisel aastal kohalikes
omavalitsustes läbiviidud auditis
juhtis Riigikontroll tähelepanu,
et omavalitsustes ei ole piisavalt
rakendatud korruptsioonivastase
seadusega ettenähtud meetmeid.
Vajalik on volikogu poolt täpsem
regulatsioon, kuidas tagatakse
korruptsiooni ennetamine.
3.Nõustuti Lääne-Virumaal Tamsalu vallas Piisupi külas asuvas
Lasila kruusakarjääris maavara
kaevandamise loa väljastamisega

Vallavalitsus
23.02.2010.a
Nimetati MTÜ-s PAIK Tamsalu
valla nimel liikmeõigusi
teostavaks isikuks Toomas
Uudeberg.
Kinnitati Vajangu Põhikooli
hoolekogu koosseis.
Nõustuti loa väljastamisega
MTÜ-le Veoauto
Krossiklubi avaliku ürituse
“Eesti Meistrivõistlused
veoautokrossis III etapp”
korraldamiseks 06.märtsil
s.a Einjärve krossirajal
ajavahemikul 9:00-18:00.
Nõustuti loa väljastamisega
Kaspar Kangur`ile
avaliku ürituse “Tamsalu
LATWEES SNOWCROSS”
korraldamiseks 07.märtsil
s.a Kaeva küla lumerajal
ajavahemikul 10:00-16:00.
Kinnitati Tamsalu valla
haridusasutustes õpilaskoha
tegevuskulu ja lasteaiakoha
arvestuslik maksumus 2010
aastal.
Kehtestati Sääse Hooldekodus
2010.a kohamaks.
Nõustuti Porkuni külas
katastriüksuse jagamisega
ja moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressi
määramisega.
Nõustuti Porkuni külas kahe
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T.A.K.Ehitus OÜ-le.
Keskkonnaameti Viru regioon teatas Tamsalu Vallavalitsusele, et on
võtnud menetlusse T.A.K.Ehitus
OÜ Lasila II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse.
Luba taotletakse Lasila kruusamaardlas Lasila II kruusakarjääris
ehituskruusa kaevandamiseks.
Taotletav mäeeraldis asub LääneVirumaal Tamsalu vallas Piisupi
külas. Karjääris ja selle lähiümbruses hoonestus, piirangutega alad
ja kommunikatsioonid puuduvad,
väljaarvatud sissesõidutee.
4.Otsustati taotleda Vajangu külas
Pärna tn 17 asuva pumbajaama
aluse ning seda teenindava maa
munitsipaalomandisse andmist
pindalaga 0,1 ha.
5.Kinnitati Vajangu Põhikooli
põhimääruse muutmine jaTammaaüksuse riigi omandisse
jätmisega ning määrati
maaüksustele sihtotstarbe ja
lähi-aadress.
Nõustuti Põdrangu külas
kahe katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikule..
Nõustuti Aavere külas vaba
põllumajandusmaa riigi
omandisse jätmisega ja
kasutusvaldusesse andmisega.
Nõustuti ehitusloa
väljastamisega Eesti
Energia Jaotusvõrk
OÜ-le maakaabelliini
ja kompleksalajaama
püstitamiseks Porkuni külas.
Kinnitati toimetulekutoetuse
saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuse eraldus
veebruari kuus.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a
eelarves sotsiaaltoetusteks
planeeritud vahendite arvelt
sotsiaaltoetust kolmele
abivajajale ja jäeti rahuldamata
üks toetuse taotluse avaldus.
Kinnitati Tamsalu valla
2010.a eelarve vahenditest
koolis pikapäevarühma toidu
maksumuse kompenseerimine
ühele lapsele.
Nõustuti AS Tamsalu Kalor
Elamumajandusosakonna
ettepanekuga eraldada
korterid üürilepingu alusel
kasutamiseks kolmele perele.
09.03.2010.a
Kinnitati hajaasustuse

salu Gümnaasiumi põhimääruse
muutmine.
6. Muudeti volikogu poolt kinnitatud Tamsalu valla ametiasutuse
hallatavate asutuste töötajate
koosseisu ning palgamäärade ja
töötasustamise otsust ning viidi
sisse muudatus Tamsalu Gümnaasiumi ametikohtade loetelus.
7. Nimetati Tamsalu Gümnaasiumi
hoolekogusse Tamsalu Vallavolikogu esindajaks volikogu liikme
volituste kehtivuse ajaks Andrus
Freienthal.
8.Kuulati:
A.Freienthali infot järgmistel teemadel:
*Volikogu töökorrast- on tulnud
ettepanekuid vaadata üle volikogu
korraliste istungite toimumise
aeg. Teemat arutada edasi volikogu komisjonides-eestseisuses;
*VIROL koolitusest- 16.03.2010

korraldas VIROL koolituse “Volikogu liikmete sisseelamis- koolitus”. Tamsalu vallast osales 5
volikogu liiget.
T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
*Eelinfo Võhmuta karjääri kaevandamisloa muutmise taotlusestteema tuleb arutusele järgnevatel
volikogu istungitel, kui on selgunud täpsem info antud küsimuses;
*Oodatakse Tamsalu valla Tänuraha kandidaatide esitamist;
*Vabariigi aastapäeval toimus
matk “Ümber maakera”, Tamsalu
vallas osales matkal Porkunisse
294 osalejat, läbides kokku 3284
km;
*Tamsalu valda, mitmeid vallakodanikke ning Uudeküla küla tunnustati heade sportlike tulemuste
eest Lääne-Viru maakonnas;
*Eesti Energia elektritööd Vajan-

gul ja sellest tingitud elektrikatkestusest Vajangul;
M.Uudeküll teavitas, et kodanikualgatuse raames on planeeritud
1 mail järjekordne üritus “Teeme
ära”
R.Tell andis ülevaate Kullenga
küla Pärtli kinnistu detailplaneeringu (tuulegeneraatorite pargi
rajamine) hetkeseisust. Jätkuvalt
on toimunud läbirääkimised
arendajate ja küla elanike esindajatega. Volikogul tuleb välja
töötada seisukoht: kas teha vallavalitsusele ettepanek lõpetada
detailplaneeringu menetlemine
või jätkata menetlusprotsessi kuni
detailplaneeringu kehtestamisotsuse aruteluni.

veeprogrammist toetuse
saajate nimekiri.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha
mitteliitumisega korraldatud
jäätmeveoga üheks aastaks.
Tunnistati vallale kuuluvate
kinnistute ja korteriomandite
võõrandamiseks korraldatud
enampakkumine nurjunuks,
sest enampakkumisel ei
osalenud ühtegi isikut.
Nõustuti kasutusloa
väljastamisega Tamsalu
raudteejaama II ja III
tee vahelisele reisijate
ooteplatvormile.
Nõustuti kasutusloa
väljastamisega ehitisele 10 kV
õhuliin Assamalla külas.
Muudeti Sääse alevikus ühe
maakatastris registreeritud
maaüksuse (katastriüksuse)
koha-aadressi.
Nõustuti katastriüksuse
jagamisega Porkuni külas ja
määrati moodustatavatele
katastriüksustele kohaaadressid.
Nõustuti katastriüksuse
jagamisega Järvajõe külas ja
määrati moodustatavatele
katastriüksustele kohaaadressid.
Anti nõusolek ühe hoonetele
ohtliku ja vana puu raiumiseks
Tamsalu linnas Kandle tn 33.
Anti nõusolek Tamsalu
vallale kuuluval Suusaraja
maaüksusel kuivanud ja
mahalangenud puude
raiumiseks sotsiaalabi korras
küttepuude saamiseks.

Eraldati koht Sääse
Hooldekodusse eakale koha
taotlejale.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a
eelarves sotsiaaltoetusteks
planeeritud vahendite arvelt
sotsiaaltoetust kolmele
abivajajale.
Otsustati kompenseerida
Tamsalu valla 2010.a eelarve
vahenditest kooli toidupäeva
maksumus ühele gümnaasiumi
õpilasele.

jäätmetekkekoha
mitteliitumisega korraldatud
jäätmeveoga üheks aastaks ja
keelduti ühe jäätmetekkekoha
mitteliitunuks lugemisest.
Nõustuti ühe korraldatud
jäätmeveoga liitunud
jäätmetekkekoha jäätmemahuti
tühjendussageduse
muutmisega.
Kinnitati toimetulekutoetuse
saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuse eraldus
märtsi kuus.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a
eelarves sotsiaaltoetusteks
planeeritud vahendite arvelt
sotsiaaltoetust kolmele
abivajajale ja jäeti rahuldamata
seitse toetuse taotluse avaldust.
Ajatati ühele taotlejale Sääse
Hooldekodus kohamaksu
osaline tasumine kuni kuueks
kuuks.
Anti korraldus külade
arengutoetuse eraldamata
jätmise kohta seoses
Tamsalu valla 2010. aasta
eelarves selleks vahendite
puudumisega.
Nõustuti AS-ile
E-Betoonelement vee
erikasutusloa väljastamisega.
Arutati volikogu aprillikuu
istungile pakutavat
päevakorda.

23.03.2010.a
Otsustati lubada
sulgeda Vajangu
Põhikooli lasteaiarühm
kollektiivpuhkuseks
ajavahemikul 14.0615.08.2010.a.
Nõustuti kasutusloa
väljastamisega suvila ja
puurkaevu püstitamisel
Uudeküla külas.
Nõustuti katastriüksuse
jagamisega Vajangu külas ja
määrati moodustatavatele
katastriüksustele kohaaadressid.
Kinnitati Vajangu külas,
Pärna tn 17 pumbamaja
aluse ja seda teenindava
maa munitsipaliseerimiseks
katastriüksuse piirid, pindala,
kõlvikuline struktuur ja
määrati sihtotstarve.
Anti nõusolek Tamsalu linnas
Paide mnt 1 ohtlike ja vanade
puude raiumiseks.
Nõustuti kahe

Ursula Saar
vallasekretäri abi

Elvi Astok
Vallasekretär

TÄHELEPANU ETTEVÕTJAD!

Liiklusinfo 01.04.2010.a – 09.05.2010.a

Hiljemalt 15. aprilliks peab ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris juhul, kui ettevõtja
registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel
on möödunud rohkem kui kolm kuud. Ettevõtja, kes on oma registreeringut majandustegevuse registris muutnud 15. jaanuari ja
15. aprilli vahel, ei pea registreeringu õigsust enam täiendavalt kinnitama. Registreeringu õigsuse kinnitamise vormi leiab MTRi veebilehelt http//mtr.mkm.eeRegistreeringu õiguse kinnitamise saab
esitada posti teel, kohaleviimisega või e-posti teel (digitaalallkirjastatult) samasse kohta, kuhu esitasite ka registreeringu saamise
taotluse .
Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus registreeringu õigsust kinnitada ja registreeringu andmeid muuta ka elektrooniliselt
ettevõtjaportaali kaudu https://portaal.riik/x/eit/
MTR tegevusaladele on lisatud võimalikud EMTAK koodid!
Enne registreeringu kinnitamist kontrollida kindlasti registris olevad
andmed ja vajadusel esitada registreeringu teinud haldusorganile
taotlus nende muutmiseks (eriti puudutab see kaubanduse valdkonna ettevõtjaid, näiteks tuleb muuta toidukaupade ja tööstuskaupade valikud nüüd vastavaks EMTAK koodidele).
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu andmete muutmise eest ei tule tasuda riigilõivu!
Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei kinnitata, peatatakse 1.
mail ja ettevõtjal ei ole õigust vastaval tegevusalal tegutseda.

Tamsalu Vallavalitsus kehtestab kohalike avalikult kasutatavate teede tähtajalise liikluspiirangu
“Veoauto sõidu keeld 8 tonni” ajavahemikul 01.aprill 2010.a – 09.mai 2010.a alljärgnevatel
maanteedel:

Info: tel 32 28 444
Ursula Saar Vallasekretäri abi

tee nr 7870007
tee nr 7870021		
tee nr 7870023		
tee nr 7870025		
tee nr 7870027		
tee nr 7870036		
tee nr 7870037		
tee nr 7870044		
tee nr 7870050		
tee nr 7870054		
tee nr 7870055		
tee nr 7870056		
tee nr 7870059		
tee nr 7870061		
tee nr 7870067		

Assamalla –Võhmetu-Porkuni
Loksa-Porkuni
Loksa-Põdrangu
Sääse-Loksa
Sääse-Põdrangu
Järvajõe-Alupera
Uudeküla-Naistevälja
Uudeküla-Savalduma
Tamsalu-Põdrangu
Paide mnt (endise prügimäe tee)
Kursi-Kerguta
Herne
Rammo-Mihkli
Vajangu-Kuie
Võhmuta-Metsamõisa

Nimetatud liikluspiiranguga maanteedel on lubatud üle 8 tonnise registrimassiga C-kategooria
sõiduki, traktori või liikurmasinaga liiklemine ainult VA Tamsalu Kommunaal poolt väljastatud loa
alusel.
Info: VA Tamsalu Kommunaal juhataja Vello Sander tel. 323 0489; 527 8302;
e-post: vello.sander@gmail.com
Tamsalu Vallavalitsus keskkonnaspetsialist Lembit Saart tel. 322 8446; 520 3992;
e-post: lembit.saart@tamsalu.ee
Alates 31.03.2010 Porkuni Rahvamajas massaazi võimalus. Terve keha massaaz maksab - 150.- krooni,
selja massaz - 75.-krooni. Registreerimine ja info: 5050397
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Ülevaade vallavolikogus toimunust
Möödunud sügisel valiti valla elanike poolt taas kord uus 17-liikmeline Tamsalu vallavolikogu, kuhu
pääses ülekaalukalt 11 liikmega
valimisliit Tamsalu vald. Samal ajal
tõi valimisliit „Kogu Valla Heaks“
volikogusse omaltpoolt neli uut
liiget, mina nende seas. Avaldasime volikogus soovi moodustada
täiendavalt kodanikualgatuse ehk
külaelu komisjon, mis koosneks
erinevate valla piirkondade esindajatest.
Nimetatud komisjoni eesmärkideks oleks:
- külaliikumise arendamine, sh
külade organiseerumise soodustamine Tamsalu vallas
- aktiivsete kodanike ja külaliidrite
ümarlaua organiseerimine
- külaelanikele moraalse abi osutamine ning külaelu puudutavate
probleemide lahendamisele kaasaaitamine
- kodanikualgatuse edendamine
Tamsalu vallas
- kodanike informeerimise ja kaasamise edendamine Tamsalu vallas.Külaelu komisjonis oleks olnud
võimalik tõstatada ja arutada
küsimusi, mis on olulised inimeste
jaoks ning leida koos lahendusi.
Oleme seisukohal, et inimesed
on võimelised ka ise palju ära tegema, kui nendega rääkida, neid
toimuvast informeerida ja anda
vajalikke nõuandeid. Külaelu komisjon läheks kodanikele poolele
teele vastu, kogub süsteemselt
infot ja analüüsib seda ning tuleb
välja läbimõeldud lahendusvariantidega. Vestlused inimestega
nende aastate jooksul ja eriti
enne valimisi näitasid, et just kodanikega suhtlemise osas esineb
Tamsalu vallas puudusi. Kodanikud
vajavad tegutsemiseks julgustust,
innustust, toetust, informatsiooni
ja laiemat kaasamist otsustusprotsessidesse. Kui omavalitsus teeb
kodanikele sammu poolele teele
vastu, siis kodanikud märkavad
seda ja teevad omapoolseid samme meie ühise heaolu nimel.
Tutvustasime volikogus kodanikualgatuse komisjoni eesmärke korduvalt nii suuliselt kui kirjalikult.
Volikogu enamus aga otsustas, et
sellist eraldi komisjoni ei ole meie
vallas tarvis ja selle töö teevad ära
kõik teised komisjonid. Selline nn
„lubadus“ meid siiski ei rahulda,

Patsiga poiss soovitab:

Mis lisagarantii ???

Kaarel Adler
Umbes nii öeldi mulle telefoni,
kui helistasin arvutiparandusse, et
küsida sinna kaks nädalat varem
remonti viidud natuke üle kahe
aasta vana Microlinki sülearvuti
kohta.Telefoni vastu võtnud nooremapoolne inimene ei teadnud,
mis asi see lisagarantii on ja ega
ta tavalisi garantiitingimusi ka eriti
hästi ei tundnud, mille tulemusena laskusime pikka ja emotsionaalsesse vaidlusesse.
Teadliku sülearvutite tarbijana
ostan alati ka lisagarantii, et vältida tulevikus suuri remondiarveid,
sest ma tean ainult ühte inimest,
kellel on odavama otsa sülearvuti
üle kolme aasta vana ja pole ühtegi probleemi olnud.

TAMSALU AJALEHT
sest kui nii oleks toimitud viimase
viie aasta jooksul, siis ei oleks meil
olnud põhjust soovida eraldi komisjoni moodustamist.
Niipalju meie selgitustöö on siiski
vilja kandnud, et vallavanema
initsiatiivil kutsutakse 9. aprilliks
kokku esmakordselt Tamsalu valla külade ümarlaud. Kasutame
kodanike poolt seda võimalust,
mis meile on antud ja loodame,
et külade ümarlaua ettepanekud
võetakse lahkelt volikogu poolt
vastu.
Kodanikualgatuse seisukohast on
A.Freienthali poolt juhitud volikogu enamus teinud veel paar olulist
otsust. Kui Tamsalu valla arengukavas on ühes aastas mõeldud
külade arengutoetuseks 100 000
krooni ja novembris esitas vallavalitsus eelarve projektis külade
arengutoetuseks 50 000 krooni,
siis eelarvekomisjoni ettepanekul
ja volikogu võimuloleva enamuse
kinnitusel eraldati sellel aastal külade arengutoetuseks NULL krooni. Sain seda volikogu liikmena ja
taotlejana teada kuu aega pärast
eelarve vastuvõtmist, 15. märtsil,
kui oli külade toetuse esitamise
tähtaeg. Teine oluline otsus puudutab spordi- ja kultuuriürituste
toetust, mida eelarve komisjoni
ettepanekul ja volikogu enamuse
kinnitusel eraldatakse sel aastal
50 000 krooni, samal ajal kui 1.
oktoobril koguti kokku meie valla
tublidelt eestvedajatelt taotlusi
ligi 370 000 krooni ulatuses.
Eelpool toodu näitab, et Tamsalu
vallavolikogu enamus ei toeta ei
moraalselt ega rahaliselt kodanikualgatust. Kes soovib laiemalt
inimeste heaks midagi meie vallas
korda saata, siis tuleb seda teha
iseenda aja, energia ja kokkukogutud rahaga või jätta lihtsalt tegemata. Volikogu esimehe sõnum on
läbi aegade olnud, et valla poolt
on olemas kultuurimaja ja spordihoone inimestele, kes otsivad
vaba aja sisustamiseks võimalusi.
Tegemist on põhimõttelise küsimusega, mille osas meie seisukohad tugevasti lahknevad. Kellel
tekkis sügavam huvi antud teema
vastu, siis soovitan võrdluseks
tutvuda Viljandimaal Karksi valla
tegemistega (nende kodulehel),
mis on sarnase suurusjärguga vald
(4000 elanikku ja 45 mln eelarvega), kui Tamsalu vald, kuid kus
kultuuri- ja spordiüritusi, mittetulundusühinguid ja külamajasid
toetati näiteks 2009. aastal ca 1,5
miljoni krooniga.
Tamsalu vald on keskmisest suu-

rem vald Eestis, see tähendab,
et meil on keskmisest enam võimalusi, kui me oskaks neid vaid
ära kasutada. Minu soovitus on
informeerida ja kaasata kodanikke
õigeaegselt ja neile sobival viisil,
selliselt saame jõudu juurde. Tegusad, haritud ja heatahtlikud inimesed on võimelised palju korda
saatma, kui neid valla poolt toetada nii moraalselt kui rahaliselt.
Senikaua soovin vastupidavust ja
head tegutsemisindu meie valla
vabatahtlikele eestvedajatele!

Ma saan väga hästi aru, et ei tasu
jamada inimesega, kes sulle nö tagaruumis süüa valmistab, aga see
oli ikka täitsa uskumatu olukord.
Kui arvutite hooldusega igapäevaselt tegelev ettevõte ja Eesti
ühe suurima arvutitootja ametlik
hoolduspartner ei tea garantiitingimusi, siis kes üldse teab?
Mulle sai selgeks, et ju siis enamus inimesi ikka ei tea, et selline
võimalus üldse olemas on ja
mõtlesin, et räägin teile natuke
sellest.
Mul on tänaseks olnud kokku umbes 10 erinevat arvutit. Nendest 6
on olnud sülearvutid, millest 4 on
ostetud poest uuena. Lauaarvutile
ma lisagarantiid ostnud ei ole,
kuna need arvutid reeglina sahisevad turvaliselt meil kuskil laua all
ja nemad kaasaskandmisega väntsutada ei saa. Samuti on lauaarvutite detailid kordades odavamad,
kui sülearvutitel (võrdluseks:
lauaarvuti emaplaat ca. 1000.- ja
sülearvuti oma ca. 4000.-) nii, et
olen otsustanud riske maandada
just sülearvutitesse täiendavalt
investeerides.
Minu jaoks on kõigile neljale sülearvutile see lisagarantii ennast
kuhjaga ära tasunud. Mitte kunagi
ei ole mul olnud ühtegi probleemivaba läpakat. Isegi ühtegi
probleemivaba esimest aastat.
Üks Fujitsu-Siemens oli nii kehva,
et vahetati 2 nädalat enne kolmeaastase garantii lõppu täiesti uue
vastu välja ja seda tänu lisagarantiile.
Mis imeloom see lisagarantii siis

on?
Garantii on ostujärgne periood
tootele, mille jooksul tootja garanteerib seadme täisväärtusliku
eksplotatsiooni etteantud perioodi jooksul. Sõltuvalt tootjast ja
toote seeriast on tingimused natuke erinevad, kuid enamasti on
odavama otsa sülearvuti ostujärgne garantii 12 kuud. Erandiks on
sülearvuti aku, millele üle 6 kuu
ei anta ja samuti ei kehti garantii
tarkvarale.
Lisagarantii on toode, mida saab
osta peaaegu kõigile sülearvutitele, et pikendada olemasolevat
ostujärgset garantiid. Näiteks
ostetud arvutil oli garantii 12
kuud ja ostsite juurde 24 kuud ja
tulemuseks on 36 kuud. Kui nüüd
peaks midagi su arvutiga selle 36
kuu jooksul juhtuma ja viga ei ole
sinu poolt tekitatud, siis see kõrvaldatakse garantii korras tootja
poolt.
Tihti seiseneb konks selles, et osadel tootjatel tuleb lisagarantii osta
kohe või näiteks 30 päeva jooksul
peale arvutiostu sooritamist. See
eeldab teadlikku tarbijat, sest
poepidajad seda eriti aktiivselt
välja pakkuda ei viitsi ja paljud
isegi ei tea selle olemasolust.
Omast käest tean, et FujitsuSiemensitel on selleks perioodiks
30 päeva. Dell`il aga saab lisagarantiid osta ka peale ostjärgse
garantii aja lõppu. Näiteks ostsite
Delli sülearvuti, millel oli 3 aastat
ostujärgne garantii ja peale 3,5
aastast kasutamist on seda võimalik veel pikendada vastavalt

Katrin Uudeküll
Tamsalu vallavolikogu liige
MTÜ Uudeküla juhatuse liige
Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige

Kultuuri - ja spordiüritusteks eraldatud raha 2006 2009 ja taotlused 2010 aastaks
Tamsalu võrkpallinaiskond
Ujumise Spordiklubi
Järv Mare
MTÜ Tamsalu Naiskoor
SK Los Toros
MTÜ Tamsalu NNNM Kristlik Ühing
MTÜ Tamsalu AO Suusaklubi
MTÜ Lustipill
MTÜ Vajangu Tuletõrjeühing
MTÜ Tamsalu EBE naiskond
MTÜ Uudeküla
Vajangu Pensionäride Ühendus
MTÜ Tamsalu MSS
Annus Ahto
Liivi Rünk
Käimisseltsing
SHK Tamsalu Bullit
MTÜ Tamsalu AMK
Eesti Suusaliit
Argo Allik
Tamsalu Kunst
Uudeküla Hokiklubi
Tamsalu võrkpalliklubi
MTÜ Porkuni
MTÜ Uudeküla RFC
Mustametsa Muinsuskaitseühing

Eraldatud
2006
10000
5000
5000
10000
30000
10000
30000
30000
2000
25000
5000
3000
5000
2000
6000
10600
10000

198600

2007

2008

8000
8000
20000
32500
12000
40000
20000

5000

taotlus
2009
2010

25000
35000

7000
15000

30000
30000

40000
32000

35000
7000

50594

30000
9000

45000
26000

43500

20000
3000

17000
3000

6000
1000

30000
16000
3000

30000
13000
2000
15000
2000
14000

6000

251500

Teie soovile ja rahakotile 1 kuni 2
aaastat. Lisagarantii hakkab kehtima ostujärgse garantii aja lõpust,
mitte lisagarantii ostu hetkest.
Mis see põrsas maksab?
Nagu erinevatel tootjatel ja nende
tooteseeriatel on erinevad garantiitingimused, nii on ka hinnad
erinevad ja siinkohal piirduksin
enda isiklike kogemustega. Kolmel
läpakal, millest kaks olid FujitsuSiemens`i Amilo seeria sülearvutid ja üks Microlink 700 seeria, oli
ostujärgne garantii 12 kuud. Kõigil
pikendasin seda 36 kuuni ehk ostsin juurde kaheaastase lisagarantii. Delli`i Studio XPS sülearvutil
oli ostujärgne garantii 24 kuud ja
pikendasin seda veel 24 kuu võrra
nii, et kokku siis 4 aastat. Hinnad
oli suurusjärgus 1400 – 1500
krooni läpaka kohta ja erinevused
olid paarkümmend krooni, kuid
suurusjärgu saate siit kätte.
Soovitan enne uue arvuti ostu
seda asja kindlasti uurida. Artiklit
kokku pannes helistasin päris
mitmesse kohta ja kõige kiirema vastuse sain Dell`ide kohta.
Dell`i fännidel soovitan vaadata
ww.max.ee , kus lihtsalt ja arusaadavalt on erinevad lisagarantii
tooted kirjas või on ka võimalus
neile kodulehel oleval numbril
helistada, kusjuures telefonile
vastav inimene on seekord pädev
(kontrollitud). Tahaks siinkohal ka
teisi häid brände välja tuua, kuid
ei saa, sest korralikke vastuseid
peale lõputute telefonisuunamiste ma kusagilt mujalt ei saanud.
Alguses tundub natuke keeruline

304000

3000
6500

130000

30500
19000
3000
13750
25000

18000
22000
6200
35000
84364
5000
372408

ja tihti saate vastuseks „õlakehituse“, aga omalt poolt võin kinnitada, et asi tasub ennast ära ja ega
täna laiemalt kasutatavate sülearvutite kvaliteet suurem asi pole.
Lühidalt kokku võttes...
...soovitan kõigil tulevastel ja miks
mitte ka praegustel sülearvuti
omanikel seda lisagarantii võimalust uurida. Tihti ei tea müügimehed oma kogenematusest
või enese laiskusest lisagarantiide
kohta midagi, kuid ärge laske ennast eksitada ja ärge loobuge liiga
kergesti.
Nagu ma varem ütlesin, et ma ei
tea peale ühe inimese mitte kedagi, kelle sülearvuti oleks täiesti
probleemivabalt kolm aastat töödanud.
Sülearvuti ostule täiendavalt investeerides umbes 1500 krooni
saate meelerahu ju mitmeks aastaks.
PS! Ma olen oma sõbraga seda
mitu korda arutanud, et kuidas on
võimalik, et tema arvuti nii kaua
ilma igasuguste jamadeta vastu
on pidanud ja ainuke asi, mida
ta võrreldes teiste inimestega
teistmoodi on teinud on see, et
ta kannab arvutit vanas veneaegses tugevate viineerseintega ja
seest porolooniga polsterdatud
kohvris, mis oli kunagi ühele helitehnika komponendile mõeldud.
Olgem ausad, enamike inimeste
arvutikotid on pehmed lötakad
ja äkki tuleks lisagarantii 1500
krooni asemel hoopis 700 krooni
korralikku alumiiniumkohvrisse
investeerida?

TAMSALU AJALEHT
Sellel lehel on uudised lastest ja koolist.

Vabariigi 92. sünnipäeva
tähistamine
23. veebruaril tähistati Tamsalu Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 92.
sünnipäeva. Meie kooli külastas sõpruskool Lätist, Mazsalacas
vidusskola. Peale pikka ja väsitavat sõitu läbi lumesaju, andsid
lapsed suurepärase ja meeleoluka kontserdi. Laulupoiste silmad
särasid, nende laul tuli südamest ja jõudis meie südametesse. Suur
rõõm oli laval näha rahvatantsijaid, kelle iga uus tants oli hoogsam
kui eelmine. Kontsert-aktus oli pikk, kuid väga huvitav.
Martis Markus
6b klass
All: esinevad külalised.
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„ELLEN NIIDUGA
MIDRIMAAL”
TAMSALU
GÜMNAASIUMIS
Nagu igal aastal, nii on ka tänavu toimumas Tapal üleriigiline laste etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal”.
Kuuldavasti käivad maakondades
juba selle toreda võistluse eelvoorud. Osa võtavad üldhariduskoolide
1.-6. klasside õpilased, iga esineja
kannab ette kaks Ellen Niidu luuletust. Parimaid luulelugejaid kuuleb
22. märtsil Tapal.
Lääne-Virumaa eelvoor toimus
19.veebruaril Tapa Vene Gümnaasiumis, samas majas kus ka Ellen Niit
ühe aasta on õppinud ja mille lavalt
luuletusi lugenud.
10. veebruaril kogunesid Tamsalu
Gümnaasiumi 1.-6. klassi õpilased
kooli aulasse oma luulepidu pidama.
Avaloona kuulsime Ellen Niidu sõnadele loodud Gustav Ernesaksa laulu
„Kui Arno isaga kooli jõudis…” 5.b
klassi laululaste esituses. Seejärel
saime täpsemalt teada, mis seal Tapal ikkagi toimub ja miks. Päevajuht

KRÕLLI LASTEAIA
PEREPÄEV

Tamsalu Gümnaasiumi V
teatripäeva tulemused
Esimesel aprillil toimus kooli teatripäev, etendused tuli teha folkloori põhjal, hindeid panid Tiia Uudeberg, Sirje Luik, Aime Tops,
Marike Rajur ja Anu Lukk.
Tulemused:
1. – 4. klass
I – II 3.b „Jüripäev“, eriauhind kava ja kuulutuse eest, I – II 3.a
„Kass ja koer“ ,eriauhind hea ansamblimängu eest, III 1.b „Hiire väimees“ , eriauhind kava ja kuulutuse eest , 1.a „Kilplased“,
eriauhind kuulutuse eest, eriauhind klassile massilise osalemise
eest, 2.a „Metsavanad“, eriauhind kava eest, parim meesnäitleja Kevin Uibu (Pauka), „Reinuvaderi vembud“, eriauhind kava
eest, parin naisnäitleja Kai Budrikas (perenaine).
2.b „Nukitsamees“, parim meesnäitleja Rene Veike (Nuki)
5. – 8. klass
I – II 8.a „Pildikesi koolipõlvest“,
eriauhind kava eest
parim meespeaosaline Paul Luik (Juhan), parim meespeaosaline
Virgo Neeme (Juku), I – II 6.a „Kaval Ants ja Vanapagan“, parim
naispeaosaline Liis Vettik (Vanapagan) ,
III 7.b laulumäng „Ühes külas ja ühes talus“, eriauhind stiilseima
kava ja kuulutuse eest, III 5.b „Pidutsejad“, 5.a „Imelikud saapad“, eriauhind kuulutuse eest
6.b „Kriimsilma äpardused“, 8.b
„Koolinaljad“
9. – 12. klass
I – II 10. „Porkuni preili“, parim „naispeaosaline“ Indrek Detkovski (Porkuni preili), parim „meespeaosaline“ Siret Kristel (Porkuni
preili vend), I – II 12. „Luupainaja mehe naiseks“, eriauhind kava
ja kuulutuse eest, III 9.a „Külma kingitus“, eriauhind meespeaosalisele – Teele Sander (peremees), eriauhind meeskõrvalosalisele – Anton Malkovski (Külm), 9.b „Lopi ja Lapi“, ergutusauhind
tuntava edasimineku eest , eriauhind kuulutuse eest, „Vanemuise kosjaskäik“, eripreemia innovaatilise etenduse eest

Võõrkeelte nädal
8.- 11. märtsil toimus Tamsalu Gümnaasiumis võõrkeelte nädal.
8. märtsil andis kontserdi Love Songs and Poems Kadri Kase
lauluklass. Väga ilusaid laule esitasid Kadri Hunt, Teele Sander,
Inger Vaguri, Getter Kasekamp ja Marii Raudsepp.
7. klass tegi grupitööna ettekandeid ameerika indiaanlastest.
11. märtsil esitasid gümnaasiumiõpilased inglisekeelse näidendi
„Mäng”. Neid juhendas õpetaja Nikola Peroš.
Samal päeval olid ka koolis külalised USA saatkonnast. Jonathan
Hilton rääkis lõunaosariikide minevikust ja praegusest hetkest,
lähtudes poliitikast ja kultuurist. Lisaks sellele tutvustas ta
õppimisvõimalusi USA-s ja millist abi saab saatkonnast, kui on
soov USAsse õppima minna.
Nooremad klassid valmistasid plakatid inglise keelt kõnelevatest
riikidest.
Piltidel paremal ülal - Krõlli perepäeva näitlejad, all - õpetajate
ansambel esines kooli rahvalaulupäeval.

Sügisel õppeaasta alguses tuli
muusikaõpetaja Andra välja
mõttega, et teeks ühe suure
teatripäeva ja seoks selle kuidagi
heategevusega.
Personali poolt pakuti rohkesti
välja ideid, kuidas ja millega päeva
sisustada. Kuna lõppemas on tore
ja lumerohke talv, siis arvasime,
et oleks väga vaja lasteaia
suusavarustust täiendada. Meil
on kümme komplekti korralikke
suuski, keppe ja saapaid, aga
mõned paarid on puudu, et kogu
rühm korraga suusatada saaks.
Nädal enne kevade alguspäeva
olid kiired ja tegusad, sest
kõigil lasteaiatöötajatel oli oma
ülesanne ja nad andsid endast
parima.
Teatrikuu kolmandal laupäeval
ootasimegi oma lapsi, peresid ja
külalisi Tamsalu kultuurimajja
kuuendale perepäevale ,,Teen
koos lapsega!“.
Suures saalis etendus õpetajate
ja lapsevanemate koostööna
armas
ja
õpetlik
näidend
,,Koll Kalli“. Kõik oli nagu
päris teatris: etenduse kava,
dekoratsioonidega lava, valgusja heliefektid, etenduse lõppedes
palju lilli näitlejatele ja publiku
tugev aplaus.
Pärast etendust jätkus vaatamist ja
tegutsemist kogu majas. Fuajeesse
olid õpetajad üles pannud valiku
laste töödest. Kõrval oli näitus
õpetajate
omavalmistatud
lauateatritest, mis olid viimastel

esitas küsimusi ja jagas õigesti vastanuile oma kaelakeest komme.
Esireas istus auväärne žürii: abiturient Tiiu Mürk (vabariikliku konkursi
„Koidulaulik” võitja), tema juhendaja Kadri Kask, huvijuht Dea Jürgens,
raamatukoguhoidja Evi Paukku ja
žürii esimees Aime Tops.
Ja siis see algas…
Iga klass oli valinud välja oma parima lugeja ja nii astusid järjest lavale
Märt Vahisalu 2.a kl (õp.M.Tiikman),
Laura Mätlik 1.b kl. (M.Jeeser),
Annika Õunapuu 1.a kl. (M.Talja),
Liis Tomasov 3.a kl. (T.Kaldaru),
Eliis-Meredy Klammer 3.b kl.
(B.Tellinen), Hanna-Mai Pugast 2.b
kl. (E.Nurmsalu) ning vanemast
vanuserühmast Ketter Kõre 6.a kl.
(M.Jeeser), Gerry-Rego Lepik 5.a
kl. (A.Tapner), Mario Uibu 5.b kl.
(A.Tapner), Martis Markus 6.b kl.
(E.Nurmsalu) ja Kai Budrikas 4. kl.
( M.Nahkur).
Kuna Ellen Niidu looming on väga
rikkalik, siis leidus igale lugejale oma
luuletus, erandina „Jalli sall” ja „Kodumaa”, mis kordusid. Kõik etlejad
said tänuks lugemisaasta järjehoidja
ja kommi. Päevajuhi kaelakee jäi
järjest hõredamaks!
Sel ajal, kui žürii kokkuvõtteid tegi,

kuulasime 1.a ja 2.b klassi laste
esituses veel laule Ellen Niidu sõnadele. Laulud olid õpetanud selleks
päevaks selgeks Heidi Mägi ja Kaja
Raudla. Päevajuht jutustas, kuidas
Krõll Tapaga seotud on, ja luges ka
selle kohta luuletuse.
Ja siis selgusid võitjad… Sõna sai
žürii esimees Aime Tops.
Nooremas vanuserühmas (1.-3.
klass) läks esikoht Märt Vahisalule
2.a klassist, temale järgnesid Liis
Tomasov 3.a klassist ja Laura Mätlik
1.b-st.
Vanemas vanuserühmas (4.-6. klass)
sai esikoha Ketter Kõre 6.a klassist,
temale järgnesid Gerry-Rego Lepik
5.a klassist ja Kai Budrikas 4. klassist.
Märt Vahisalu ja Ketter Kõre esindasid meie kooli 19. veebruaril Tapal,
seal neil kahjuks nii hästi ei läinud.
Meie luulepidu lõppes ühislauluga
„Rongisõit”, autoriteks jälle Gustav
Ernesaks ja Ellen Niit.
Lõpetan Ellen Niidu sõnadega: „Romaane tuleb lugeda. Aga luuletusi
peab lugema. Mul on rõõmus meel,
et nii paljud kirjandushuvilised on
seda taibanud.”

aastatel valminud. Lastele olid
muinasjututegelased ja teatrid
tuttavad, sest õpetajad kasutavad
neid oma igapäevatöös. Tore oli
kuulda lapsevanemate tunnustust
õpetajate töö kohta.
Suurt
huvi
pakkus
omavalmistatud
mänguasjade
müük. Nimelt oli peredele palve,
et eelnevate nädalate jooksul
kodus koos lapsega midagi
meisterdada: kaltsu-, näpu-,
käpiknukk, kaisuloom või-padi
– midagi, millega laps saaks
mängida. Mõte tundus esiti üpris
utoopiline, uurisime vaikselt
isegi lapsevanemate arvamust.
Aga meie lapsevanemad on väga
tublid ja hakkajad, müügiks toodi
supertoredaid mänguasju.
Ilmselt
kõige
menukamaks
kohaks olid kohvikud, kus

lahked lasteaiatädid pakkusid
kodukooke ja lasteaia kokkade
valmistatud küpsetisi. Külalised
said nautida seda kõike kohvitassi
juures ja tunda end mõnusalt.
Kogu lasteaia personal tänab
Tamsalu kultuurimaja rahvast!
Aitäh kõikidele lapsevanematele,
kes omavalmistatud mänguasju
või kooke müüki tõid!
Suur kiitus meie vahvatele
lasteaialastele ja nende õdedelevendadele!
Täname Tamsalu vallavalitsust
toetuse eest!
Südamest tulev tänu lahketele
annetajatele! Kogu ürituse tulu
on 5932 krooni!
Südames on suur rahulolu tunne
ja rõõm õnnestunud perepäevast!
Tamsalu Lasteaia Krõll personali
nimel Viiu Uudam

Marika Rajur, päevajuht
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TAMSALU AJALEHT

Valdade
talimängud.

Holmenkolleni MK etapil vabatehnika sprindis saavutas Timo
Simonlatser Eesti Parimana 33. koha. Edasipääsust jäi puudu V- Maarjas Eesti valdade XVIII talimän0,2 sekundit. Anti Saarepuu oli 37., Vahur Teppan 46. ja Peeter gudel läks Tamsalul ootuspäraselt kõige
Kümmel 58. Naistest oli Kaija Udras 20 ja Kaili Sirge 49.
paremini suusatamises. Esineti parimas
Rumeenias Euroopa MV suusaorienteerumises saavutas Tarvo
Klaasimäe lühirajal ja tavarajal 31. koha, sprindis 36. koha, olles
sellega Eesti parim. Teatemeeskonna koosseisus tuli 8. koht. MK
etapil oli Tarvo tavarajal 32., lühirajal 33. ja sprindis 36. kohal.
Otepääl Euroopa juunioride MV Laskesuusatamises saavutas
Kristjan Nurmsalu 10 km sprindis 45. ja jälitussõidus 48. koha
olles eestlastest paremuselt kolmas.
Haanjas Eesti Koolispordiliidu MV võitis Kaarel Nurmsalu hõbeda 10- 12 kl noormeeste arvestusesja Martin Himma pronksi
5. kl poiste arvestuses. Kümne parema hulka jõudsid erinevates
vanuseklassides Marleen Raudsepp 5., Marii Raudsepp 6., Marek Sikk, Kauri Piiskoppel ja Hegle – Maris Veeremaa7., Chris
Promet9., ning Merlin Veilberg ja Taavi Luik 10. kohaga. Teatesuusatamises saavutati 4. koht. Võistkonda kuulusid veel Kai
Põldoja, Erik Jaanvärk, Merike Järvamägi, Marian Roop, Mario
Mälk ja Mathjas Veeremaa. Kokku võistles 15 kooli ( eelmisel
aastal 18). .Ainukese võistkondliku võistluse paremusjärjestus:
1. Otepää G 780, 2. Võru Kreutzwaldi G 722, 3. Tamsalu G 689,
4. Tartu Miina Härma G 637, 6. Värska G 602, 7. PõlvaG 483, 8.
Rõngu KK 408.
Põhikoole võistles 7, võitis Haanja – Ruusmäe. Põlula saavutas
5. koha.
Suusatamise kandepind väheneb pidevalt. Tugevatest koolidest
puudusid Jõhvi G, Uhtna PK, Illuka PK jt. Ka L-Virumaa osakaal
on pidevalt langenud, parimetel aastatel osales 5 kooli, tänavu
ainult 2. Alates 2000 astast onn Tamsalu esikolmikust välja jäänud ainult ühe korra. Ainuke karikavõit tuli 2003 a kui võistles
koguni 37. kooli.
Otepääl tuli Timo Simonlatser vabariigi üliõpilaste meistriks.
Mõedakul Eesti suusaveteranide MV tuli üldvõitja karikas L- Virumaale Viljandi ja Ida- Virumaa ees. Kahekordseks meistriks tulid Õnnela Raudsepp ja Ago Veilberg. Hõbemedali võitsid Evelyn
Himma, Meelis Veilberg ja Ulvar Pavlov. Võisteldi nii klassikalises
kui vabatehnikas.

koosseisus. Meistriks tuli ülekaalukalt 4
x5 km teatemeeskond, kes juhtis võistlust
alates 1. etapist. Sõitsid Erko Jullinen,
Marek Sikk, Kaarel Nurmsalu ja Timo
Simonlatser. Meie II meeskond (Pavo
Raudsepp, Kauri Piiskoppel, Erik Jaanvärk,
Chris Promet ) saavutas 10. koha. Lõpetas
25 meeskonda. Naiste 3x3 km teatesõidus sai Tamsalu 4. koha, sõitsid Marii
Raudsepp, Õnnela Raudsepp, Kai Põldoja. Võitis Tahkuranna vald, lõpetas 21
naiskonda. Individuaalselt olid paremad
Kaili Sirge 2. kohaga naiste, Marek Sikk
noormeeste ning Marii Raudsepp 3. kohaga neidude arvestuses. Kümne parema
hulka jõudsid oma vanuseklassides Timo
Simonlatser, Ulvar Pavlov, Erko Jullinen,
Kauri Piiskoppel, Chris Promet, Aili Siht,
Kai Põldoja, Geidi Kruusmann, Ago Veilberg ja Ilmar Udam. Võistkondlikult tuli
ka sellel aastal leppida II kohaga Andrus
Veerpalu koduvalla Tahkuranna järel.
Eelmisel aastal oli võitja Otepää. Arvesse
läks 7 üksiktulemust ja 2 teatevõistkonda.
Erinevalt eelmistest aastatest võisteldi
teatesuusaamises ainult naiste ja meeste
arvestuses, võistkonda võisid aga kuuluda
kõikide vanuseklasside esindajad. Kuna
kasutati koefitsienti 3,0 oli teatesuusatamise roll tunduvalt suurem ja see
muutis ka üldparemusjärjestust. Üldvõidu
saamiseks oleks tulnud võita ka naiste
teatesuusatamine, kus kaotus võitjale oli
40,2 sekundit. Oleksid aga ei maksa ja nii

Hokiklubi Uudeküla
hooaja kokkuvõte

Lugejateni on toomata ka viimastel suusamaratonidel endiste ja
praeguste Tamsalu valla sportlaste tulemused.
Uudeküla liuvälja poolt vaadates oli juba
39. Tartu Maraton. 1. Anders Aukland, 31. Risto Roonet, 46.
teist aastat tegemist eeskujulike talAgo Veilberg, 48. Andrus Kasekamp, 62. Ulvar Pavlov, 93. Risto veoludega, mis võimaldasid jääd ehitada
Rammul, 127. (4.) Kaili Sirge, 137. Tarvo Klaasimäe, 223 Tõnis ja nädalate viisi inimestel uisutamisest
Tagel, 402. Meelis Veilberg, 625. Peeter Kuhi, 841. Assar Tops, rõõmu tunda. Liuväli oli avatud järjest
864. Tanel Uudeberg, 919. Rainer Tops, 1001. Mati Kalvik, 1489. kolm kuud, uisutajaid oli kokku ligi 3400.
Tõnu Kuhi, 1769. Kalev Sirge, 1841. Geidi Kruusmann, 1971.
Osavõtutasudest kaeti soojakute kütmise
Inno Puusepp, 2164. Jüri Toom, 2506. Evelyn Himma, 2596. Hei- ja platsi valgustuse elektri, jää ehitamise
no Ploovits, 3590. Arvo Uudeberg, 4125. Maris Kõrgmäe, 4230. vee, hooldusmasinate bensiini ning parAnti Kubjas, 4332. Margus Kaldme.
kimisplatsi lume lükkamise kulud. Tänu
Alutaguse maraton: 1. Algo Kärp, 11. Ilmar Udam, 14. Erko Julli- Martin Uudekülli ja hokimeeskonna hoolnen, 20. Ago Veilberg, 25. Ulvar Pavlov, 71. Kaili Sirge, 80. Ilmar sale tööle suudeti pidevalt tekkinud lumeEpner, 613. Raili Hanson. 736 lõpetajat.
hangedest liuväljal lahti saada. Kokku tehti
13. Tallinna maraton:1. Priit Narusk, 8. Ilmar Udam, 13. Ulvar vähemalt 270 tundi vabatahtlikku tööd.
Pavlov, 15. Ago Veilberg, 20. Andrus Kasekamp, 21. Meelis Re- Liuvälja on arendatud suuresti tänu kobane, 42. (1)Kaili Sirge, 118. Assar Tops, 203. Rando Rannamets, haliku omaalgatuse programmi toetusele.
257. Geidi Kruusmann, 337. Andrus Piiskoppel, 372. Marko Lei- Uudeküla liuvälja tippsündmus sel aastal
man, 418. Inno Puusepp, 461. Jüri Toom, 472. Kalle Lett, 568
oli Lääne-Virumaa omavalitsuste vahelised meistrivõistlused jäähokis 6. märtsil.
Raimo Kulev. 680 lõpetajat.
Haanja maraton: 1. Priit Narusk, 7. Risto Roonet, 8. Erko Julli- Karikad ja medalid pani välja Lääne-Viru
Spordiliit. Esimene turniir toimus nelja
nen, 9. Ilmar Udam, 16. Ago Veilberg(2), 22. Ulvar Pavlov, 81.
meeskonna vahel: esikoht Viru-Nigula vald,
Klen Krünberg, 197. Assar Tops, 243. Peeter Kuhi, 398. Tõnu
Kuhi, 504. Geidi Kruusmann, 649. Kardi Limberg. 964 lõpetajat. teine Tamsalu vald, kolmas Rakvere linn ja
Kokkuvõttes pääsesid Estoloppeti sarja paremate hulka mees- neljas Väike-Maarja vald. Meie valda esindasid Martin Uudeküll, Madis Uudeküll,
test 4. Ilmar Udam, 7. Andrus Kasekamp, 8.(2) Ulvar Pavolv,
Hando Kasekamp, Pavo Raudsepp, Mart
9.(3) Ago Veilberg, 106. Assar Tops, 184. Risto Roonet, 203.
Meelis Rebane. Naistest 9. Kaili Sirge, 12. Geidi Kruusmann, 73. Keermann, Jevgeni Malkovski, Tanel Tilga,
Asko Kesk ja Anton Malkovski. Kolm viiKadri Limberg, 182. Raili Hanson, 193. Evelyn Himma.
Albus noorte suusatajate võistlussarja viimasel osavõistlusel
saavutas M11 klassis esikoha Martin Himma, neljas oli Taavi
Luik, 10. Marii Raudsepp.
Võistlussarja kokkuvõttes olid oma vanuseklassides Martin
Himma teine, Taavi Luik 6., Marii Raudsepp 8., Kauri Piiskoppel
6, Hegle - Maris Veeremaa 7., Kai Põldoja 7., Mathjas Veeremaa
10.

Tamsalu EBE noored tulid Eesti
meistriks

mati nimetatut on Uudeküla liuvälja treeningutelt väljakasvanud noored. Meeskonna parim mängija oli Madis Uudeküll.
Hokiklubi Uudeküla treenis Uudeküla
liuväljal kolm korda nädalas terve hooaja jooksul. Klubi meeskonnas mängib
10-12 meest, kes on Uudekülast, Tam-

jäi võit tulemata. Meie suusatajate ühtlaselt heast tasemest annab tunnistust
mitteametlik kokkuvõte arvesseläinutest
järgmise seitsme suusataja punktisumma
(482 p), mis andnuks 7. koha. Samasuguses arvestuses oleks aga Tahkuranna
seitsmik saavutanud 5. koha (501 p).
Tunnustada tuleb Tahkuranna meeskonna
6. kohta meeste teatesuusatamises, sest
sõitsid 3 B klasssi ja 1 A klassi noormees,
kaotades meie meeskonnale pisut üle
3 minuti. Taustaks niipalju, et Pärnumaa suusaklubi „Jõulu” koondab kõiki
maakonna noori suusatajaid, Jõulumäe
suusakeskus on üks Eesti parimaid ning
sellel aastal juhendis tehtud muudatus
lubas võistelda kõigil suusaklubi liikmetel.
Seega oli tegelikult tegemist maakonna
koondisega ning nendega konkureerimine läheb igal aastaga raskemaks. Meie
võistkonnas oli seekord esindatud endiste
suusatreenerite Are Rooneti, Arvo Orupõllu ja Geidi Kruusmanni ning tänase
treeneri Ilmar Udami parimad õpilased.
Väga suur on viimastel aastakümnetel
olnud lapsevanemate ning varasemate
aastatel ka majandite ja ettevõtete abi.
Kokku võistles 38 valda, neist täisvõistkonnaga 15, neist meie maakonnast veel
Rakke ja V- Maarja.
Võistkondlik paremusjärjestus: 1. Tahkuranna vald 998 p, 2. Tamsalu 977, 3. Tartu
959, 4. Jõhvi 918, 5. Saku 894, 6. Rakke
892, 11. V- Maarja 801, 12. Ambla 798,
13. Koeru 795, 17. Palamuse 691, 25.
Sõmeru 225, 27. Vinni 211, 28. Kadrina
192, 33. Viru – Nigula 104.
Valdade talimängude kavasse kuulus ka
korvpall, üks alagruppidest peeti Tamsalus. Lühendatud ajaga mängudes võideti alagrupis Viimsi 36:29 ja Mäetaguse

43:41, poolfinaalis kaotati Kohilale 36:45
ja 3. koha mängus veel kord Viimsit 34:24
aga sellest edasipääsuks ei piisanud.
Võhiklikult koostatud alagrupp, kus osalesid vabariigi esiliiga liider Kohila ning
kolme meistrisarjas mängiva Kuremaa
mehega tugevdatud Torma meeskond oli
näiteks tunduvalt tugevam kui Kadrina
alagrupp, kus eelmise aasta parima meeskonna koht oli 17. – 21. Selle paremaks
kinnituseks oli võitja Kadrina viimane
koht finaalis, kus kaotati kõik mängud.
Tamsalu alagrupi paremad Kohila ja Torma olid finaalis 4. ja 9. Mänguoskuste
põhjal oleks finaalis võinud mängida ka
Viimsi meeskond. Finaali jõudsid taas VMaarja ja Haljala ja kindlalt võitis turniiri
V-Maarja. Võimsa mulje jättis Haljala eest
võistelnud Rain Veidemann. Niisugust
noort mängumeest pole mul viimasel
kümnel aastal näha õnnestunud. Kuigi
meie meeskond finaali ei pääsenud, esindas seal Tamsalut kohtunikuna Los Torose
treeener Kristo Raudam.
Kokkuvõttes läks igal vallal arvesse suusatamine ning 3 paremat ala 5 – st. Kokku
võistles 59. valda, kellest vajalikud 4 ala
tegid kaasa 12 valda, neist meie maakonnast Viru – Nigula ja Tamsalu. Kindlasti
mõjutas osalejate arvu ka raske majanduslik seis.
Võistkondlik paremusjärjestus: 1. Tartu
vald 182 p, 2. Luunja 168, 3. Tähtvere
162, 4. Jõhvi 158, 8. Tamsalu 139, 11.
Koeru 131, 16. Viru – Nigula, 17. V-Maarja
118, 20. Ambla 113,5, 31. Kadrina 50, 34.
Haljala 47, 48. Sõmeru 22, 50. Vinni 20.

salu vallast, Viru-Nigulast, Rakverest ja
Vinnist. Järjepidevad treeningud võimaldasid noppida paremaid kohti võistlustel. Näiteks toodi võidukarikas koju 14.
märtsil Jõgeval toimunud Valdur Rajalo
mälestusturniirilt. Tegemist oli tasavägise turniiriga kolme meeskonna vahel.
Valdur Rajalo oli mees, kes pärast Teist
maailmasõda hakkas Jõgeval jäähoki
mängimise võimalusi arendama, mis on
järjepidevalt kestnud tänase päevani.
Juba kolmandat hooaega on Hokiklubi
Uudeküla mänginud Virumaa harrastajate hokiliigas, kus osales sel aastal 8
meeskonda ja mängud kestsid oktoobrist
märtsini. Uudeküla meeskond osales hooaja jooksul 13 võistlusel ja sai 3 võitu ning
kokkuvõttes 7. koha. See on tubli edasiminek, kuna eelmised kaks hooaega on lõpetatud viimasena.

et korraldada kahevõistluse suusahüpete karikasarja etapp. Võistlus korraldati
koostöös Eesti Suusaliiduga. Korraldajad
tänavad JK Otsa talu, kes võimaldas oma
masinatega lume kokkuvedu. Tamsalu
suusarajamasinaga tehti maandumisnõlv. Otepäält, Elvast, Võrust, Tallinnast
ja Rakverest kohale saabunud poisid olid
mäest vaimustuses ja esimeseks ametlikuks mäe rekordiks fikseeriti 7,5 meetrit.
Kellel on Internet käepärast, siis videopilti on võimalik näha youtube.com otsingusõna Uudeküla all. Esmakordselt
proovisid suusahüppeid ka kaks Tamsalu
poissi. Tänu entusiastlikele täiskasvanud
eestvedajatele ja teistele toetajatele on
võimalik avastada laste ja noorte seast tulevasi potentsiaalseid olümpiakandidaate.
Uudeküla sportlikke tegemisi on märgatud – 2009. aasta eest sai Uudeküla
Lääne-Virumaa sportliku küla tiitli. Lisaks
hokiklubile treenib ja korraldab võistlusi
Uudekülas oma väljakul ragbimeeskond.
Uudeküla liuväljal on järgmisena plaanis
platsi mõõtmete suurendamine 14 meetri
võrra, selleks esitasime taas projekti kohaliku omaalgatuse programmi. Loodame,
et ka järgmised talved tulevad talvised ja
saame inimestele pakkuda vaba aja veetmise võimalust värskes õhus, liuväli on
ühtlasi olnud hea kokkusaamise ja suhtlemise koht. Täname kõiki liuvälja toetajaid.
Täname Hagarit, kes on läbi hooaja liuvälja ettevõtmisi toetanud oma toodanguga.
Soovime Martinile ja hokimeeskonnale
jätkuvalt tegutsemisindu!

Sel aastal toimus juba neljandat aastat
sõpruskohtumine Hokiklubi Uudeküla
ja Aruküla Pallimängude Klubi vahel.
Kui esimese ja teise aasta kohtumine
toimus Tallinnas Jeti jäähallis, siis kahe
möödunud talve kohtumised on peetud Uudeküla liuväljal. Uudeküla meeskond on kaks kohtumist võitnud ja kaks
on lõppenud viigiga. Uudeküla liuvälja
eeskujul rajati 2009. aastal liuväli koos
poortide ja valgustusega ka Arukülasse.
Veel osaleti 6. veebruaril Äksi motoklubi
korraldatud jäähokiturniiril, kus Hokiklubi Uudeküla sai nelja meeskonna seas
kolmanda koha. Võistlustel osalesid Uudeküla, Äksi, Tartu ja Petseri meeskond.
Tulles tagasi Uudeküla liuvälja juurde,
siis veebruari viimasel nädalal ehitasid
liuvälja lähedal Martin Uudeküll ja Toomas Nurmsalu lumest K10 hüppemäe,

KERGEJÕUSTIKU TULEMUSED.

Eesti talvised mitmevõistluse MV. 12.02.-13.02.2010.
Tallinnas.
Kaspar Raudla oli noorsoo klassis seitsmes 4588 punktiga
(7,47/6.21/11.20/1.81/9,05/4.05/2.59,13).
Finaalivastene Paide-Järva alistati kindlalt 5:1. Seega Tamsalu
Lenar Rünk 8. koht 4563 punkti (7,62/6.43/10.35/1.75/9,
noortele juba järjekorras kolmas Eesti meistritiitel (U15 2008
51/4.05/2.42,46).
aastal ja U17 2009 aastal ) seekord U19 vanuseklassis. Tamsalu Eesti noorte talvised mitmevõistluse MV 27.EBE-le kuulus ka 2 lisaauhinda - Kati Kütisaar pälvis resulta28.02.2010.a. Tallinn.
tiivseima mängija tiitli, kogudes hooaja peale kokku 30 punkti
Karel Eesmaa 8.koht 4561 punkti (7,77/6.25/13.27/1.92/
(23+7). Parimaks kaitsemängijaks tunnistati Enelin Kiisla. Tam- 9,33/3.80/3.01,85).
salu EBE noored on otsustanud sel hooajal veel osaleda kevadel Eiko Laine 10. koht 4547 punkti (7,53/6.35/12.43/1.71/8,
toimuvatel Eesti noorte karikavõistlustel ning koos naiskonnaga 63/3.10/2.48,17).
osaletakse ka Lääne-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel.
Lääne-Virumaa noorte talvised kergejõustiku mitmevõistluse MV. 9.-10.02.2010.a. Rakvere.Karel Eesmaa 1.
koht 4528 punkti. Eiko Laine 3. koht 4360 punkti. TB vanuseklass: Birgit Neeme 1. koht 1725 punkti, Ketter Kõre
Tamsalu Spordikeskuse uudised
2. koht 1637 punkti, Kerttu Leimann 3.koht 1459 punkti.

Rein Tops

Katrin Uudeküll
Uudekülast

Lääne-Virumaa noorte talvised kergejõustiku MV.
19.01.2010.a. Rakvere.
Cätlyn Okas 1. koht TB kuulitõuge 10.20. Karel Eesmaa 1.
koht MJ kõrgus 1.95 ja 3. koht kuulitõukes 12.25.
Lääne-Virumaa noorte C – vanuseklassi MV.
4,02.2010.a. Rakveres.
Andre Tammaru 3.koht 60 mtj. 10,81 ja kõrgushüpe 1.30.
Liis Vettik 2. koht kaugushüpe 4.05. Ketter Kõre 3. koht
kuulitõuge 8.92.
TV-10 olümpiastarti Lääne-Virumaa II osavõistlus.
02.03.2010.a. Rakvere.
Andre Tammaru PN 3. koht kaugushüpe 4.29. Dmitri
Jerjomin 2. koht teivashüpe 1.70 ja 3. koht 60 mtj. 11,37.

Liivi Rünk

TAMSALU AJALEHT
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Õnnitleme !

Korvpall.

Aprill

Maakonna meistrisarjas võitis Tamsalu LOS
TOROS/Agrovarustus ETR-Builder/Hulja/
KÜG – i 69:54 ja Vinni Tammed 84:70 ning
kaotas V- Maarja ReinPaulile otsustavas
kohtumises 79:93. Kaotus jättis meeskonna
põhiturniiril 3. kohale 13 võidu ja 5 kaotusega ning jätkata tuleb veerandfinaalis
Rakvere „Vike”vastu.
Esimese mängu võitis meie meeskond
80:64, teise vastaste platsil 84:52 ja kindlustas endale pääsu nelja parema hulka.
Finaaletapp toimub Simunas 16-17 aprillil.
Maakonna II liigas võitis Tamsalu LOS TOROS II Muuga 72.71, LV Massive II 93:60,
Ivax II 105:53, ABB Kunda 69:63 ja Rakvere
Ametikooli 74:60. Kuigi 2. ringis võideti
koguni 7 mängu tuli võrdsete võitude juures leppida siiski 4. kohaga kuna samuti
11 võiduga GK Ehitus/Seesam Kindlustus
võitis napilt mõlemad omavahelised mängud. Saavutatud 4. kohaga võib igati rahule
jääda. Võrreldes hooaja algusega paranes
oluliselt meeskonnamäng ja visketabavus,
„pikk pink” võimaldas kasutada kõiki mängijaid. Tublilt on oma tööd teinud mees-

Maria Elisabeth Liblikmann
Vilma-Adele Adler		
Elfriede Liikman		
Endel Kirs		
Heinrich-Arnold Udeküll
Linda Oks			
Leida Regina Unukainen
Richard Vaasa			
Raja Rebane			
Elna Väer			
Aino Eding			
Olga Nesser			
Veera Mihhejeva		
Maimo Klaas			
Hilja Aasa			
Astrid Kangur			
Helga Tammerk
Anna Kasesalu
Olga Kikkas			
Paul Kasekamp
Tõnu Kants			
Vladimir Kratško		
Agate Perm			
Valentina Pruul		
Peeter Kurme			
Nikolai Talah			
Tiiu Vabamägi		
Alvi Ausmees			
Helga Steinberg		
Koida Roosmaa
		
Liivi Vaarik			
Aita Vildersen			
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89
88
87
86
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82
82
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82
82
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81
80
75
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70
70
70
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65
60

SANDER SINIVÄLI
MARIA VOITOV		
KASPAR TÕNISSAAR		
ANETT MATTIS		
TRIIN KUNDLA		
ALLAR RAIDVERE

TAMSALU AJALEHT
Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@
gmail.com
Kaastööd oodatud
25. aprillini
soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub
mai algul.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta
valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas ja
kauplustes.

Rein Tops

Laupäeval, 10. aprillil 2010 on võimalus huvilistel osaleda
kella 12-18 Laululinnu külalistemajas www.laululinnu.ee
koolitus-õpituba:
„Meie pere ja küla pildis“
Osavõtutasu 50 krooni.
Vajalik eelregistreerimine 8. aprilliks 2010
Tapa Loomakliinik viib läbi loomade vaktsineerimist, kiibistamist, kirurgilisi
operatsioone (steriliseerimine, kastreerimine ), läbivaatusi, aitame erinevate
veterinaarsete probleemide lahendamisel.
Visiiditasu – 50.-, mikrokiibistamine 300.-, steriliseerimine emane kass 700.-,
kastreerimine isane kass 450.-, koertel oleneb hind kaalust, alates 1000.-.
Asume Tapal 1. Mai pst 10. Avatud E – R 10 – 18, L 9 – 15.
Tel 32 24 823

Õnne isale ja emale !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

konna treener, kapten ja ka mängija Jaano
Konnapere. Meeskonnas mängiseid veel
Artur Vaher, Siim Suve, Mairold Silberfeldt,
Dmitri Okatov, Meelis Kõre, Martin Malva,
Marko Kristel, Karel Eesmaa, Tauno Pukk,
Märt Pärna, Eiko Laine ja Tõnis Vainus.
Maakonna liigade tulemusi saab vaadata
internetist.
Vabariigi 2. liiga MV võitis LOS TOROS/Agrovarustus/Puukeskus võõrsil Räpina Kotkad kindlalt 59:43 ning otsustavas möngus
kodusaalis SKAltiuse 88:68. Vastased läksid
küll algul 4:0 ette, kuid edaspidi dikteeris
mängu kodumeeskond. Vahepeal oli edu
juva 26 punktiline. Väike mõõnaperiood
tekkis 3. veerandaja algulkui nelja minutiga
ei visatud ühtegi punkti. Võit kindlustas
ühtlasi põhiturniiri esikoha. Viimases tähtsusetus mängus kaotati kodusaalis Swedbanki meeskonnale 75.88. Kokku mängiti
alagrupis ja finaaalis 22 mängu, võideti 20
ja kaotati 2.
Eesti MV II liiga finaalid Spordihoones 9.04
kell 18.30 ja 20.30, 10.04 kell 13.30 ja
15.30.

23.02.2010
27.02.2010
28.02.2010
02.03.2010
04.03.2010
17.03.2010

Lauaarvutite, sülearvutite
tarkvara ja riistvara hooldus.
Hinnad kokkuleppel ja
soovikorral arvega.
Kaarel Adler
53417730

OÜ SILKADUR EHITUSMEHED TULEVAD APPI. Meie sooviks on

olla parima hinnaga ehitusteenuste pakkuja.Teeme vee- ja kanalisatsiooni trasse
,muid kaevetöid, transporttöid,vahetame eramus voolujuhtmed ja paigaldame
uue peakilbi,uuendame vannitoa,aitame Teid uue katuse ehitusel või vana
remondil,vajadusel vahetame uksed-aknad ja teeme uue trepi.Lisaks eelnevale teeme
sisetöid ja fassaaditöid-muutes Teie kodu kauniks nii seest ,kui väljast.Suuremate
tööde tellimisel suveks oleks soovitav juba praegu võtta ühendust-koos leiame
parima lahenduse.Meie märksõnadeks oleks kvaliteet ja madal hind.
INFO 3240603 õhtuti ja53463510 MART KIRS.

Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud
suusamatk 24. veebruaril 2010 a.
Hommikul kell 8.00 tõustes oli hea tuju. Tegin hommikusöögiks mannasuppi ja hakkasin suusamatkaks ettevalmistusi tegema. Nende hulka käis ka poeskäik – piirdusin
0,5 kg suitsuvorsti, punapeedi ja nelja apelsiniga. Ilm on
suurepärane, 4 kraadi külma, tuhklumi. Suuski määrides
panin keskele suusasaapa pikkuselt parafiinmääret, kuumalt, pintsliga.
Starti minnes olin veidi häbelik. Ikkagi teised vaatavad ja
ma pole päris lapsest saati kohalik (kõigest 5 aastat). Aga
sain sellest üsna kähku üle, ikkagi omad inimesed kõik ja
alustasin rahulikult. Nime kirja ei pannud. Hiljem taipasin,
et nimekirja alusel antakse suppi ja vastlakukleid. Oleks
võinud nime ikkagi kirja panna. Nii et minu põhjendamatu
mugavus. Tassi teed ma finišis siiski sain ja söögiisu polnudki.
See oli paras maa, 11 km et end tühjaks sõita. Maastik oli
nauditav. Rada lookles kaunil metsast ümbritsetud lagendikul ja tõuse – langusi oli nagu olema peab. Sõideti perekonniti ja kõigil oli rõõmus meel. Vanad hoidsid end tagasi
et lapsi õpetada ja meeleolu püsis reibas. Torkas silma, et
kui tükk aega oli sõidetud, olime ikka alles Uudekülas. Vahepeal tuli mul nagu iseenesest pooluisusamm ja polnud
vigagi – parem suusk otse ja vasakuga panin uisku. Hea
vaheldus, tegevus ei tundunud rutiinsena ja tundsin rõõmu libisemisest mis minu arvates suusatamise juures ongi
kõige tähtsam. Lasksin endast mööda teisi suusatajaid ja
kohtasin aina heatahtlikkust. Päris head enesetunnet nautisin distantsi teisel poolel üsna mitu korda kui paaristõugete toel libisesid suusad kenasti. Kadusid valed mõtted
nagu oleksin kohmakas ja segaks liigne kehakaal. Mõtlesin
ka spetsiaalse kombe hankimisele, selle alla pikk pesu ja
veel midagi, sest väikemees on mul külmakartlik.
Võibolla see on minu omapära, aga ehmusin Porkunisse
jõudes valjust muusikast. Tuli meelde paralleel Tartu maratoniga, kus Elva staadionil oli umbes sama. Jõudsin sinna aastatel 84 – 87, suure sunniga ja loobusin, mõistes et
see pole mulle mõistlik. Ilmne ülepingutus pärastise une
puudulikkusega. 10 – 20 km hea ilmaga heas seltskonnas
on aga igati asja ette.
Ruttasin kojuminekuga sest väsimus oli jalgades ja soovisin 5 km jalgsimatka tunniga ära teha. Ma ei ütleks, et
meeleolu laes oli koju jõudes, aga võtsin siiski kena sildiga
aastapäeva joogi ja motokrossifännist naabripoisiga tegime 100 grammi, rohkemaks polnud jaksu ega tahtmist.
Televiisorist tuli presidendi aastapäevakõne ja minu mõtted polnud kõige rumalamad sellega seoses. Meeldis
mõte:” Seadus pole eesmärk vaid abivahend(nagu raha)”.
Moto oli .”Peame vastu! Raske on, aga meil on ikkagi oma
iseseisev vabariik.” Kontsert oli ka kunstiliselt nauditav.
Pahviks lõi balalaikavirtuoos, kes oli rahvuselt venelane ja
jäi mulje, et korvpalli AKSK peksis meie kohalikku Kohila
Kalevit. Edasi sujus kõik rahulikult ja alustati tualettide
demonstratsiooni ja näitlemisega ning siis ma loobusin
ettekäändel, et minu uudishimu on kohatu.
Tegin liitri kuuma teed ja kokkuvõtte päevast. Panin järgmise küüna ja tänasin Jumalt, et Tamsalu kandis on asjad
üsna kenasti.
Lembit Peterson
TEADE

Palume kõikidel Sääse alevikus asuvate garaazide
omanikel tuua vallavalitsusse garaazi tõendav dokument
(põllumajandusreformi käigus omandanutel vastuvõtu-üleande
akt, teistel notariaalne ostu-müügileping)Dokumendid tuua III
korrus,kabinet nr 307. Täiendav info tel 3228436 või 50308092
Maakorraldaja

Suur aia- ja metsatehnika demopäev!
10. aprillil 2010 kell 10 - 14 toimub Rakveres Stokker’i maja tagusel platsil

Mootorsaag MS 170-D

STIHL, VIKING ja LOGOSOL
toodete esitluspäev.

Ideaalne saag kodumajapidamisse.
2-taktiline bensiinimootor,
võimsus 30,1cm³,
1,3kW,
kaal 4,3kg,
juhtplaat 30cm,
kett 1,3mm 3/8PMC3 44 hammast
Tavahind: 2995.-

Näitame kuidas saeraamiga palgist laudasid saab teha.
Tule ja proovi kvaliteetseid mootorseadmeid!
Avatud puukujude saagimise töötuba!

On lahkunud
1.OLGA HENDRIKSON 02.01.1948 - 22.02.2010
2.ANNA PASÕNKOVA 03.04.1921 - 14.03.2010
3.MARIA SOKOLOV
29.12.1916 - 15.03.2010

2695.Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Pakkumine kehtib demopäeva raames ajavahemikul 10.04-17.04.10

NB! Kõikide aprillis vähemalt 2000 krooni eest
STIHL, VIKING või LOGOSOL kaupa ostnute vahel
loositakse välja Mootorsaag MS 170-D!

Väike-Maarja Matusebüroo
haua ja tuhastamismatused
lahkunu transport 24h
külmik, kirstud, plaadid
leinasaal, pärjad
Väike-Maarja, Tamsalu mnt.1
Tel. 3261767, 5051137 24h

Tamsalu kultuurimaja juures
peatub pangabuss üle nädala
esmaspäeviti kell 9.00–10.00
(5. ja 19. aprill, 3. ja 17. mai, 7. ja 21. juuni)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

