TAMSALU AJALEHT
NR 9

OKTOOBER 2010

TASUTA

Algavad Tamsalu veemajandusprojekti ehitustööd

Pandivere ettevõtlusmess
Oktoober 2010 läheb ajalukku esimese Pandivere piirkonna ettevõtlusmessi
korraldamise ajana. Messil oli esindatud 46 kohaliku piirkomnna suuremat ja
väiksemat ettevõtet. Külastajaid oli üle ootuse palju, tooni andsid koolilapsed,
kellele oli korraldatud mitmesuguseid huvitavaid mänge, atraktiivsuse eest
hoolitses AHHAA keskus, kelle tekitatud kõvad kõmakad napilt Spordikeskuse
aknad terveks jätsid. Kõik, kellega sai messi korraldamise otstarbekusest rääkida, olid rahul sellega, et ka oma inimestele sai ennast ja oma toodangut näidata.
Argipäevadel oma tegemistesse uppudes lihtsalt ei teki niisuguseid võimalusi
erinevaid inimesi näha ja pingevabas olukorras suhelda.
Aivar Niinemägi messi korraldajana jäi väga rahule nii osalejate arvuga kui
külastajatega. “Esimese korra kohta läks hästi!”, ütles ta. Messid on plaanis
muuta traditsiooniliseks. Peale laste peaksid ka kõik teised innimesed asja oma
silmaga kaema tulema, sest peale vaatamise saab teha soodsaid oste. Sellel
messil sai soetada talvekartulit, mida nii mõnedki tegid, hea minek oli meel,
pagaritoodetel, käsitöödel. Aivar arvas, et järgmine mess tuleb samuti Tamsalus
ja oktoobrikuu tundus kõigile sobivat. Ehk tuleb see kahel päeval- laupäeval, et
ka tööinimene rahulikult osaleda saaks, reede aga sobiks lastele. Kindlasti võiks
rohkem väljas olla tehnikat, mille vastu lastel suur huvi oli. Kui asi toimima
hakkab, tekib ka kõigil, kes sellel aastal välja ei tulnud, motivatsioon kaasa lüüa,
arvas korrraldaja. Messi korraldas PAIK Leader projekti raames.
Piltidel: ülal Tamsalu EPT, all Oruveski lambakasvatustalu messiboksid.

Tänaseks päevaks on läbiviidud Ehitushange. Ehitushange oli üks hange
milles oli kaks osa. Kogu projekt oli
jagatud kaheks nii nagu raudtee jagab
Tamsalu kaheks. Lõunapool raudteed
osa Üks ja Põhjapool raudteed osa
Kaks. Iga pakkuja võis teha pakkumuse kas mõlemale osale või siis ainult
ühele osale. Osa Üks sisaldab enamuses trasside ehitamist ja pumbajaamade ehitamist ning rekonstrueerimist,
siis osa kaks sisaldab ka lisaks veel
puhastusseadmete rekonstrueerimist ja
puhasti väljavoolu trasside uuendamist.
Huvi ehitushanke vastu oli suur ja
hankedokumendid tellis 16 ettevõtet.
Pakkumuse esitasid lõpuks aga kuus
ettevõtet, kes kõik on tuntud tegijad
eesti turul ja osa neist ka väljaspool
Eesti piire. Kuna konkursi tingimused
olid suhteliselt karmid siis see vast oli
ka põhjuseks, et kõik kes algul hankedokumendid tellisid ja osalemissoovi
näitasid, lõpuks ikka loobusid. Pakkumised olid arvestatavad ja rahaline suurusjärk pakkumustes vastas ootustele.
Kuuest pakkujast viis kvalifitseerusid

ja nende hulgast tegime ka valiku.
Valiku kõige olulisemaks tingimuseks
oli madalaim hind. Madalama hinna
kriteerium on alati ka veidi ohtlik sest
võidakse teha ilmne alapakkumine
ja kui töös paremad, lihtsamad ja
tasuvamad osad tehtud siis võidakse
loobuda (mis on hetkel väga populaarne tegevus kui kuulata ajakirjandust). Ka meie hanke pakkujate hulgas
oli üks ilmselgelt alapakkumise teinud
ettevõte aga ta ei kvalifitseerunud meie
konkursitingimustele vastavalt ja me
kõrvaldasime ta konkursilt.
Vaatamata põnevale ja ka veidi ärevust
tekitanud hankeprotseduurile õnnestus
meil see väga hästi, ilma vaidlusteta
(mis tavaliselt võivad kesta aastaid
ja on ka väga populaarsed) lõpule
viia ja hanketulemused on järgmised.
Osale Üks esitas parima pakkumuse
AS K&H . Tegemist on Tartu ehitusfirmaga, mis pikemat aega juba Eesti
turul ehitanud ja vaatamata majanduskriisile siia ka jäänud. Osale Kaks
esitas parima pakkumuse AS Terrat.
Tegemist on Tallinna külje all Tutermaal baseeruva ehitusfirmaga, mis on
hästi tuntud ja hinnatud ehitaja Eesti
turul. Eelpoolnimetatud ehitajatega on
ehituslepingud ka sõlmitud.
Oleme igati rahul oma ehitushanke
tulemustega sest sellise lahendusega
püüdsime maandada ka veidi riske ja
samas on võimalus kiiremas tempos ka
ehitustegevust ellu viia. Kahe erineva
ehitajaga saame alustada korraga mõlema osa ehitamist ja kogu projekt peab

valmis saama järgmise aasta lõpuks.
Seega kogu projekti elluviimiseks on
ainult üks aasta ja see tähendab pingelist töögraafikut ehitajale.
Selleks, et projekt õnnestuks hästi ja
töö saaks kvaliteetne on väga oluline
roll ehitusjärelevalvel. Ehitusjärelevalvet teostab kõikide ehitustööde üle
Keskkonnaprojekt OÜ.
Lähipäevil esitavad ehitajad oma
töögraafikud ja lähinädalatel võib
juba näha ka reaalset ehitustegevust.
Millistest piirkondadest alustatakse ja
kuidas ehitustegevus hakkab Tamsalus
ja Sääsel toimuma selgub lähipäevil.
Kui tööplaanid ja ajagraafikud koos
siis anname sellest kohalikele elanikele
ka ajalehe kaudu teada. Siis kõigil
võimalus ka oma panus anda projekti
edukaks elluviimiseks. See tähendab,
et järgmisel aastal saab liiklemine Tamsalu linna ja Sääse aleviku teedel olema
väikeste piirangutega ja vahel tuleb
koju - või tööleminekuks kasutada
kõrvaltänavat. Seega tuleks varuda
veidi kannatlikkust ja arvestada tekkida
võivate viivitustega liikluses. Kuid
kõik see on ju ajutine ja kestab ühtekokku ainult aasta. Teede ja tänavate
asfaltkattega taastamine jääb suures
osas järgmiseks suveks - sügiseks.
Projekti tegevuste toimumise kohta
anname teateid ajalehes.

Tamsalu-Sääse veemajandusprojekti ehitustööd algavad novembris.
Septembri lõpul kirjutati Tamsalu
vallavalitsuses alla lepingud ehitusfirmadega AS K&H ning AS
Terrat, kes alustavad 76 miljonit
krooni maksma minevaid veevärgi
ja kanalisatsiooni ehitus- ja rekonstrueerimistöid. Tegemist on suurima
rahasüstiga, mis Tamsalu vald Eesti
taasiseseisvuse kahekümne aasta
jooksul saab. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetatakse Tamsalu
ja Sääse vee- ning kanalisatsioonitorustiku uuendamist 61,7 miljoni
krooniga, ülejäänud raha on valla ja
AS Tamsalu Vesi omaosalus.
K&H teostab töid Sääse alevikus ja
Tamsalu linna põhjapoolses piirkonnas, kus rajatakse uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke, rekonstrueeritakse üks reoveepumpla ja kaks
veepumbamaja ning paigaldatakse
kolm uut reoveepumplat. Linna lõunaosas toimetab AS Terrat, kes rajab
sinna uusi vee- ja reoveetorustikke,
rekonstrueerib puhastusseadmed,
reovee peapumpla ja rajab kaks uut
reoveepumplat.
Projekt puudutab kõiki Tamsalu
linna ja Sääse aleviku elanikke.

Paraneb vee kvaliteet ja pumbajaamade töökindlus. Veesurve muutub
ühtlasemaks, paraneb veearvestite
mõõtetäpsus, vähenevad veekaod.
Nendes tänavates, kus varem
kanalisatsiooni polnud, on plaanis
see rajada. Ühiskanalisatsiooniga liitumise tulemusena väheneb
kogumiskaevude arv. Plaanis on
kaotada vanad tänava veevõtukaevud, mis sageli põhjustavad avariide
või pahatahtlikkuse tõttu veekadu.
Puhastusseadmed rekonstrueeritakse
eesmärgiga muuta puhasti töö efektiivsemaks, sest Tamsalu ja Sääse
asula reovesi juhitakse karstialale.
Tööde valmimise tähtaeg on 11.
detsember 2011.a. Järelevalvet teeb
Keskkonnaprojekt OÜ.
Ehitatakse või rekonstrueeritakse
29 kilomeetrit torustikke, rekonstrueeritakse kaks reoveepumplat,
ehitatakse viis eelkomplekteeritud ja
täisvarustusega pakettpumplat, remonditakse kaks puurkaev-pumplat.
Projekti käigus taastatakse Tamsalu linna Kesk, Koidu, Raudtee,
Tähise tänavate ja osaliselt Tehnika
tänava kate “Tamsalu linna tänavate
projekti” järgi. Neile tänavatele
paigaldatakse veeprojekti teostamise

piirkonnas uus kahekihiline asfaltkate koos äärekividega.
Lepingu sõlmimisel rõhutasid osalejad, et tegemist on Tamsalu jaoks
üliolulise investeeringuga, mis peaks
kokkuvõttes parandama TamsaluSääse reoveekogumisalal elavate
inimeste elukvaliteeti üsna oluliselt.
Investeeringu korrektse asjaajamine
ja hea meeskonnatöö võimaldas
elimineerida üsna kindlalt suuri probleeme põhjustada võiva alapakkuja
ja vältida hanke vaidlustamise, mis
oleks kulutanud palju aega. Esile
tõsteti projektijuhi rolli meeskonna
töölerakendamisel ja paberimajanduse kokkupanemisel.
Lehe trükkimineku ajaks polnud
valminud täpsed tööde ajagraafikud,
aga järgmises lehes tulevad need
kindlasti. Vallavalitsuse sooviks on,
et tööd algaksid linna keskelt, kus
praegu ehitusjärgus koolihoone maaalal saaks torutööd ka tehtud.

Pildil asjaosalised peale lepingu
sõlmimist, vasakult Tamsalu Vesi AS
projektijuht Arvi Põldaas, Tamsalu
EPT AS juhataja Valdo Simonlatser,
Tamsalu valla ehitusspetsialist Mati
Tamm, AS Terrat juhatuse esimees
Mikk Mahlapuu, AS Tamsalu Vesi
juhataja Arne Arumägi, Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg, AS K&H
tegevdirektor Ilmar Kokk.

Tamsalu rahvale kannatlikku meelt
soovides Arvi Põldaas, Tamsalu Vesi
AS projektijuht

Mati Tamm
Ain Aasa

Kanna helkurit!
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NOVEMBER 2010 TAMSALUS
03.11 kell 11.00-12.00 PROMED PALSAMI näitusmüük (kultuurimajas)
09.11 kell 17.30
KINOBUSS. Vahva koguperefilm „ Väike nõid Lilli“. Pääse 25.Thriller-õudukas „Phobos“.
kell 19.00
Pääse õpilastele, üliõpilastele 25.- (1.60 €),
täiskasvanutele 35.- (2.24 €). Film alla 12 aastastele
mittesoovitatav. Filmi „Phobos“ veealused kaadrid
filmitud Tamsalu ujulas.
10.11 kell 15.00-17.00 OÜ Evilla Müük ja tutvustus. Müügil: lõngad, heided, villad, mütsid, sokid,
kampsunid. Rene Riivik tel.56479102 (kultuurimajas)
10.11 kell 15.30-16.30 KASUTATUD RIIETE
MÜÜK. Müüjaks Ahti. (kultuurimajas)
KÕHUTANTSUSTUUDIO
13.11 kell 19.00
Alima Tamsalu rühma LEYLA 5. JUUBEL.
Kontsert ja pidu. (kultuurimajas).
14.11 kell 12.00-13.00 TSIRKUS. Pääse 35.- Piletite
müük ja info kultuurimajas. Tel 3230968.
20.11 kell 19.00-21.30 LASTE VAHEAJA DISCO.
DJ Siim. Pääse 25.NOORTE DISCO 50.- DJ
22.00-02.00
Siim. Pääse 50.1. ADVENDIKONTSERT –
28.11 kell 16.00
JUMALATEENISTUS (Tamsalu kirikus)
ADVENDIKÜÜNALDE
28.11 kell 15.30
SÜÜTAMINE (Tamsalu Postkontori juures)
VÄLJASÕIT EESTI DRAA28.11 kell 17.00
MATEATRISSE etendusele „AUGUSTIKUU“ Pääse
225.- krooni, sõiduraha 100.- krooni (kultuurimaja
eest)

Õpetajate päev Vajangu koolis
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Tamsalu linna ja valla ühinemisest
möödus 5 aastat

Tamsalu Vallavolikogu ja Tamsalu Vallavalitsus soovivad valla rahvale
jõudu ja jaksu oma elu paremaks muutmisel ning õnne sünnipäevaks!
Võimalus edasi liikuda
MTÜ Jeeriko sai rahastuse projektile,
mille esmaseks eesmärgiks on luua
erivajadusega inimestele võimalus
õppida juurde uusi oskusi ja saada
teadmisi, et olla tööjõuturul konkurentsivõimelisemad.
Töökeskus avati 01.09.2010 Rakveres
Kroonikeskuse III korrusel (selveri poolt
liftiga). Valisime keskuse avamiseks
selle koha seetõttu, et AS Helter oli väga
positiivselt meelestatud ja koostööaldis
ning toetab igati keskuse tegevust.

EURO tuleb

Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes
vahetub Eestis käibelolev raha – 1992.
aasta juunist kasutuselevõetud krooni
asemele tuleb euro ehk Euroopa
ühisraha. Kuna raharingluse toimimisel on pankadel kanda tähtis roll, siis
on kindlasti hea teada, mida tähendab
eurole üleminek pangaklientidele.
Kõigepealt tuleb öelda, et pangaklientidele on üleminek tehtud lihtsaks.
Aktiivsed pangakliendid, kes hoiavad raha kontol, ei varu suuri summasid sularaha koju ning maksavad
igapäevaselt pangakaardiga ei pea
tegema euro tulekuks erilisi ettevalmistusi. Juhul kui teil on kodus suurem
1.oktoobril tähistasime Vajangu koolis õpetajate päeva.
Nagu traditsiooniks on saanud, asendavad õpetajaid sel kogus Eesti sente, siis soovitame need
päeval 8.- ja 9.klassi õpilased, nii ka seekord. Sellel korral novembri lõpuks kampaania „Too
mündid panka!“ käigus panka tuua.
esitasid õpetajad ka näidendi ja viimasel tunnil mängis
Kampaania käigus on müntide töötlus
terve kool seltskonnamänge.
ja oma kontole kandmine või vahetus
Ettevalmistusega alustasime juba nädala alguses. Algpaberraha vastu tasuta.. Juhul kui hoiklasside õpilased uurisid pidevalt, kes nende õpetajaks
ate kodus suuremat summat sularaha,
tuleb sel päeval. Reedel õppisid pedagoogid esimesel
tunnil näidendit. Samal ajal andsid tunde noorõpetajad. siis saate sama pangaskäiguga selle
kontole panna. Kontol olevad krooTeise tunni alguses kogunes koolipere aulasse, et näidendi vaadata. Õpilased jäid õpetajate esinemisega väga nid vahetab pank 1. jaanuaril juba
ise teenustasuta ja ametliku kursiga
rahule. Aplaus nende näitlejameisterlikusel oli tugev.
Tunnid jätkusid. Järgnevad kaks tundi olid õpetajad va- eurodeks.
bad. Neljandal tunnil koguneti taas aulasse, et mängida. Need, kes eelistavad sularaha saavad
alates 1. detsembrist pankades kroone
Kõik, kel soovi oli kaasati mängudesse. Nalja sai palju.
teenustasuta ja ametliku kursiga euNäha õpetajaid pliiatsiga kartulit taga ajamas või siis
rodeks vahetada.
õpilastele uut rannamoodi loomas oli päris lõbus.
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse
8. ja 9.klassi õpilased said aru, et õpetajate töö ei ole nii
kerge, kui paistab, ja tunni korra hoidmisega on küllaltki võimalus säilib ka hiljem: komraske hakkama saada. Kuid õpilased jäid uute õpetajate- mertspangad teevad seda 2011. aasta
ga väga rahule, mõni isegi arvas, et nad on paremad kui suveni kõigis sularaha teenust pakkuvates kontorites ja pärast seda piiratud
nende päris õpetajad.
kontorivõrguga, Eesti Pangas saab aga
Õpetajate päeva õpetajad olid :
kroone vahetada tähtajatult.
1.klass - Karolin Kulm
Kliendid ei pea minema panka, et
3.klass - Helika Paas
muuta oma laenu-, pangakaardi- või
4.klass - Brain Tamm
teisi lepinguid. Euro kasutuselevõtt
5.klass - Mari-Liis Laissaar
ei mõjuta lepingute ja muude jurii6.klass - Keia Laht
diliste dokumentide järjepidevust ja
7.klass - Nele Laht
nende tingimusi, ega vabasta võetud
Lasteaia kasvataja - Kady Õim ning
kohustuste täitmisest, samuti ei anna
Direktriss oli Marie Pärna
õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt
Meie koolis on õpetajate päev igal aastal väga oodatud.
muuta või lõpetada. See puudutab ka
Sel aastal panime alguse uuele traditsioonile - panime
intresse: näiteks kui teil on sõlmitud
õpetajad näitlema ning kaasasime kogu kooli ühistesse
kroonihoius, mille aastaintress on neli
mängudesse. Loodame, et see traditsioon jätkub.
protsenti, siis arvutatakse hoiusesumma küll eurodesse, kuid intress jääb
Keia Laht
kuni lepingu lõppemiseni endiseks.

Lisaks on Kroonikeskus Rakvere
südalinnas ja nii ka kõigile soovijatele,
mistahes maakonna nurgast tulles hästi
ligipääsetav.
Töökeskusesse võib pöörduda iga inimene, kellele on määratud puue, puude
raskusaste pole määrav. Määravaks on
töö puudumine ja soov tööturule naasta.
Tähtis on valmidus osaleda aktiivselt
keskuse töös, õppida juurde uusi oskusi
ja olla valmis naasmiseks tööturule.
Keskus on avatud 09.00-17.00 tööpäeviti.
Keskuse töös osalejad saavad lisaks

praktilistele oskustele ka erinevaid nõustamisteenuseid: psühholoog, võlanõustaja, toimetulekukoolitaja, jurist jne.
Keskuse töös osalemine on erivajadusega inimesele tasuta.
Olete kõik oodatud osalema, aga miks
mitte ka lihtsalt külastama töökeskust.

Kroonilaenude tagasimaksmine
hakkab toimuma eurodes – laenusummad arvutatakse pankade poolt ümber
samamoodi ametliku kursi järgi ning
tasuta.
31. detsembril 2010 on pankades
tavaline arvelduspäev (viimane kliiring on kell 18.00), mis tähendab et ka
pärastlõunal saate veel pankadevahelisi makseid teha.
Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“
on pangasüsteemid (internetipank,
makseautomaadid, teleteenused,
telefonipank, mobiilipank jne)
osaliselt suletud. Teenused hakkavad
samm-sammult taastuma 1. jaanuaril
- esimeste seas on näiteks internetipangas võimalik vaadata kontojääki
eurodes ning algatada pangasisesed
maksed. Et vältida pangasüsteemide
ülekoormust on soovitav mitte kohe
aasta esimestel tundidel uudishimust
oma internetipanka siseneda, vaid teha
seda siis, kui on tõesti vajadus tehinguid teha. Niipalju raha kui teil oli
pangakontol kroonides saab ametliku
kursi järgi olema ka eurodes. Näiteks
12 000-kroonine hoius muutub
766,94-euroseks.
On võimalik, et kõik kaarditerminalid ei ole kohe peale keskööd
valmis eurotehinguid tegema. Enne
kaarditšeki allkirjastamist või PINkoodi sisestamist soovitame veenduda,
et näidatud summa on õiges vääringus - summa eurodes on 15,6466
korda väiksem. Igaks juhuks ja oma
meelerahu säilitamiseks hoidke alles
kaardimaksekviitung.
Alates €-päevast väljastavad sularahaautomaadid ainult eurosid. Kuna
sularahaautomaatide kaudu lastakse
ringlusse hinnanguliselt 80 protsenti
eurokupüüridest, siis on tegemist väga
suure logistilise väljakutsega nii
pankade kui Sularahakeskuse jaoks.
Sellegipoolest on võetud eesmärgiks
täita eurodega kõik ligi 1 000 sularahaautomaati (ATMi) hiljemalt 48
tunni jooksul. Juhul kui automaati ei
ole jõutud euro rahatähti veel viia, siis
automaat sularaha ajutiselt ei väljasta.
Olenevalt ATMi tüübist saab automaadist uue aasta esimestel nädalatel
5-, 10- ja 20-euroseid kupüüre, 10-20
% automaatidest väljastavad ka 50-eu-

roseid. Lisaks ATMidele tuleb euro
sularaha käibele pangakontorite ja
jaekaubanduse kaudu ning 2011. aasta
1.-15. jaanuarini saab kroone eurodeks
vahetada maksimaalselt 1000 euro
väärtuses päevas ka 179 Eesti Posti
postkontoris.
Üleminek on kõige lihtsam pangakaarti kasutavatel klientidel, sest
nende raha on alati õiges vääringus.
Piisab ühest pangakontori külastusest,
et panna kontole kodus olevad mündid
ja sularaha – soovitav on seda teha
enne detsembrit. Üheski järjekorras
pole vaja seista – krooni saab euroks
vahetada tähtajatult.

Tel: 53313488
Tarmo Loose
koordinaator
Info kodulehelt www.jeeriko.pri.ee kus
vasakpoolsest tulbast valida kaugtöö

TÄHTIS TEADA
• €-päev - 1. jaanuar 2011
• 1 euro = 15,6466 krooni
• Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini, pangakaart on alati õiges vääringus.
• Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole panna alates 1.
oktoobrist.
• Krooni sularaha saab euro sularahaks vahetada teenustasuta alates 1.
detsembrist.
• Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks 1. jaanuaril.
• Ühtegi lepingut muutma ei pea pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute väärtused automaatselt eurodesse.
• Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis kõige parem on
pöörduda oma kodupanka.
AJAKAVA
• 1. oktoober 2010 Pangad alustavad
eraisikutelt teenustasuta krooni müntide vastuvõttu.
• 1. detsember 2010 Pangad alustavad
eraisikute sularaha kroonide eurodeks
vahetamist.
• 1. jaanuar 2011 Eesti võtab kasutusele euro.
• 1.-14. jaanuar 2011 Krooni ja euro
sularaha paralleelkäive.
• 1. juuli 2011 Krooni sularaha vahetus läbi piiratud kontorivõrgustiku kuni
31.12.2011.a. ning seejärel tähtajatult
Eesti Panga poolt.
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor
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Uue volikogu esimene aasta

Pildil: kõrvaloleva artikli autor koos Toomas Uudebergi ja
Aivar Niinemägiga Tamsalu ettevõtlusmessi avamas.

Toimetajalt
Sügis koos niiskuse, lume ja külmaga on tulnud, et pikaks
ajaks jääda. Lühem päev ei luba õues enam pikalt toimetada ja õhtuti saab rahulikult hobide või meelisharrastustega
tegeleda. Ka teleri ees aja veetmiseks jääb aega rohkem,
iseasi muidugi, mida sealt üldse vaadata on. Mõni päev
tagasi, kui arvutis istumisest silmad väsinud, tahtsin mõnda
rahulikku mõnusat filmi vaadata. Ehkki mul on Elioni pakett, kus ka Viasati filmkanalid, olid kõik ligi kümme filmi,
mille läbi klõpsisin, täis verd, vägivalda ja hirmu. Kodumaiseid kommertskanaleid ei saa vaadada masendava ja
üheülbalise lollreklaami pärast. Aga teinekord leidub ikka
midagi ka hingele, ei tasu lootust kaotada. Ehkki vaatasin
juba kaua aega mitte kõige väiksema ekraaniga telerit ja see
oli veel täiesti töökorras, pidin siiski suurema ostma, sest
ekraaniformaatide vahetusega oli pilt seal tegelikult horisontaalsuunas nii väikseks muutunud, et subtiitreid enam
hästi lugeda ei näinud.
Oktoober oli rikas igasuguste – nii positiivse kui negatiivse
tähendusega sündmuste poolest.
Ehitamine saab aina tuure juurde, lahti läheb ka kanalisatsiooniehitus, mis tähendab linna tänavavõrgu kapitaalset segikeeramist. Et siis kahe aasta pärast saaksime käia
kõnniteedega ääristatud, kenasti korda tehtud, valgustatud
ja igati eeskujulikus korras tänavatel. Selle nimel on palju
vaeva nähtud ja asjata pole pilt meeskonnast, kes on valla
läbi ajaloo suurima investeeringu nö maaletooja, esilehel.
Kui see projekt rahastamisotsuse sai, lubasin, et Tamsalu
ajaleht kajastab operatiivselt infot sellest, kuidas projekt
edeneb. Esimest korda läksin ehitusnõunik Mati Tammme
juurde infot hankima maikuus. Mati mõtles ja ütles, et
mõned nüansid on asja juures veel segased ja ta ei tahaks
praegu midagi öelda. Sama kordus juunis, augustis ja
septembris. Nüüd teame, et üks ehituse hinnapakkumisel
osalenud firma tegi ilmse alapakkumise ja juhul, kui nad
oleks ka töö endale saanud, poleks see Tamsalule head
tähendanud. Projektimeeskond sai sellest aru ja tegeleti
pikka aega sellega, et veenda alapakkumise tegijaid loobuma. Lõpuks see ka õnnestus, läks korda ka ehitushanke
vaidlustamise ära hoidmine, mis oleks tähendanud pikka
kasutult raiskuläinud aega. Järgmises lehes on kindlasti ka
tööde ajagraafik koos täpsete tähtaegade ja muuga.
Plusspoolele jääb ka Spordikompleksis toimunud ettevõtlusmess. Seda, et ettevõtlusest mitte ainult ei räägita, näitab
ka naistele korraldatav kursus, kus neid mitmel moel haritakse, et oleks julgust ja teadmisi ise oma äriga alustada.
Muidugi oli ka masendavat. Üleriigilised lehed on sellest
põhilisest niipalju rääkinud, et ei taha omalt poolt midagi
lisada.
Väga vastuoluliste tunnetaga olen jälginud kunagist TERKO/Tamsalu Veskid kohtuasja. Küsimusi on palju – miks
alles nüüd, aastal 2010 leidis riik, et kedagi tuleb kohtu alla
anda? Haiget said sellel ajal paljud inimesed ja küllap asjaosalised teavad palju rohkem kui avalikkus. Tänaste teadmiste valguses oli loomulikult TERKO -suguse sauruse väljasuremine ainult aja küsimus aga süüdistada juhtkonda, et
seda teadlikult tehti, küll ei taha. Loodan, et kunagi kirjutab
keegi ka asjatundliku ülevaate tegelikult toimunust.

Septembri lõpus sulges uksed Porkuni pood. See teeb
raskeks nende vanemate inimeste elu, kellel omal
transpordivahend puudub. Vallavalitsus lubab, et käima
hakkab kaubabuss, esimesel lubatud ja väljareklaamitud
päeval ootas seda aga asjatult kümmekond inimest. Ehk
juhtus midagi. Jälgige teateid.

Suures osas on see aasta läinud nii nagu
volikogu 17. veebruaril valla 2010.a.
eelarvet kinnitades planeeris. Vaatamata
sellele, et eelarvet vastu võttes olime tulusid prognoosides äärmiselt konservatiivsed ja ettevaatlikud, ei osanud me tol
hetkel siiski arvata, kuidas eelarve täitub.
Kartsime, et mingil hetkel tuleb tegeleda
negatiivse lisaeelarvega. Aasta esimene
pool oli tagasihoidlikum, kuid hetkel
saame tõdeda, et eelarve tulude laekumisega on läinud üsna hästi! Septembri
lõpu seisuga on üksikisiku tulumaksu üle
laekunud ümmarguselt 400 000.-kr, millele lisandub riigipoolne toetus ligikaudu
800 000.-kr.
20.10.2010. volikogu istungil kinnitati
valla II lisaeelarve kogumahuga kaheksa
miljonit krooni (8095914), millest suurim summa on laen 5 miljonit Tamsalu
Gümnaasiumi hoonete renoveerimise
omaosaluse katmiseks. Suurem osa 1,2
miljonist ülelaekunud summadest suunatakse reservi, mis on plaanitud jätta aasta
lõpu jäägiks. Järgmise aasta eelarves suunatakse jääk Tamsalu Kesk tänava ehituseks. Ülejäänud summad on erinevad
sihtotstarbelised eraldised erinevate tegevuskulude katmiseks.
Samal istungil otsustas volikogu anda loa
kinnistu Kesk tn. 2 ostmiseks (maatükk
alates postkontorist kuni bussijaamani
koos sellel asuva endise ambulatooriumi
hoonega).
Ka Tamsalu vald valmistub euro tulekuks:
volikogu tegi erinevates õigusaktides vastavad parandused, asendades valuutana
krooni euroga.
Edasi tahan jagada oma muret mõnede
ebameeldivate juhtumite pärast. Viimase
kuu jooksul on meedias ilmunud mitu
Tamsalu jaoks negatiivse varjundiga uudislugu: koolitüdruku õnnetult katkenud
rasedus; kunagise suurettevõtte Tamsalu
Veskid (TERKO) pankroti pikaleveninud
kohtulugu; Kullenga koertetapmise
järelkajad; auto ja rongi kokkupõrge
Tamsalu ülesõidus.
Sellele võib lisada Siseministeeriumi tellimusel valminud omavalitsuste võimekuse uuring, mille kohaselt Tamsalu vald
asub Eesti 226 KOV seas 122. kohal
(VT 06.10.2010.). Siin peab mitme hinnanguga, mis kujundasid omavalitsuse
võimekuse indeksit, päri olema! Näiteks
tööpuudus ja uute töökohtade tekkimine.
Jah, me ei saa rahul olla arengutega selles
valdkonnas ning kindlasti on nii volikogul
kui vallavalitsusel vastutus tegemata töö
pärast!
Samas, kui palju on Eestis omavalitsusi,
kus on niisugused suurepärased vaba aja
veetmise võimalused kui seda on meie
vallas: moodne spordikompleks koos
terviseradadega ning Tamsalu valla jaoks
isegi liiga suur kultuuripalee! Lisama
peab head lastehoiu ja hariduse omandamise võimalused! Ma ei arva, et Tamsalu vallas on halvem elada kui Rakke
vallas! Aga see selleks!
Miks ma eelneva loetelu kirja panin!?
Mõelgem selle üle, kuidas ühel või teisel
inimesel on tekkinud kujund ühest või
teisest kohast (linn, asula, küla) Eestis.
Võimalusi on kaks: kas oleme seal ise
käinud või oleme sellest kohast kuulnud/
lugenud. Inimene, kes pole kunagi Tamsalus käinud, loob kuvandi Tamsalust
ajalehe-/tele-/raadiolugude, samuti tuttavatelt kuuldud juttude järgi. Võite ette
kujutada, missugune see hetkel on!
Oletame, et Tamsalut varem mitte külastanud inimene sõidab Tamsalusse ühel
pimedal ja vihmasel oktoobri- või novembriõhtul mööda Tööstuse tänavat raudtee
ülesõiduni ning sealt edasi kas Koidu või
Kesk tänavale (Näiteks Tamme või Kase
või Rahu või Tammsaare või teistest ääre
poole jäävatest tänavatest ma ei räägigi!).
Mida see inimene näeb?! Ebatasaseid
tänavakatteid, vihmaveega täidetud auke
asfaldiservades, pori ja kehva tänavavalgustust! Üle kahe-kolme posti valgustavad vallakeskust tuhmi valgusega roostes
Nõukogudeaegsed „kopsikud”, mida me
oleme harjunud nimetama tänavavalgustiteks! (välja arvatud paar kordatehtud
tänavat koos tänavavalgustusega).
See inimene ütleb endale, et sellises porises, koledas ja pimedas asulas ei saagi häid
asju juhtuda! Ja seda sellepärast, et ta ei
tea, et meie spordihoone on üks uhkemaid terves Vabariigis; et meil on ilusad
lasteaiad; et Tamsalu koolihoone saab
varsti täiesti uue sisu ja välimuse; et meil
on väga kaasaegsed joogivee pumbajaamad ja reovee puhastusseadmed; et käsil
on suurejooneline veeprojekt.
Räägin seda seepärast, et mitte keegi
mitte kunagi mitte kusagil pole kindlustatud halbade asjade eest! Hädad ja
õnnetused käivad mitte mööda kive ja
kände vaid mööda inimesi. Ajakirjanikud jahivad sensatsioonilisi uudiseid

ning tihti võimendavad neid negatiivses
suunas. Seejuures sageli ei huvita neid
soov välja selgitada ühe või teise juhtumi
tegelik põhjus või aidata hättasattunuid.
Sageli on konkreetsel juhtumil laiem sotsiaalne tagapõhi, mille juured peituvad
üleminekuühiskonna „lastehaigustes”.
Eelöeldu ei käi küll kõigi ajakirjanike
kohta, aga kahjuks leidub piisavalt palju
„sulejüngreid” isegi pealtnäha soliidsete
väljaannete ridades, keda huvitab vaid
sensatsioon ja kõmu!
Räägin seda seepärast, et Tamsalust
kaugel elavate inimeste kujutluspildis
tekkida võivale negatiivsele kuvandile
meie koduvallast peame vastama mitte
tühjade sõnadega vaid tegudega! Peame
tagama vallakeskuses ning valla külades
kauni ja puhta, mugava ja inimsõbraliku
elukeskkonna! Nii lihtne see ongi!
See nõuab suuri vahendeid, aga minu
meelest on vahel raskem saavutada
ühiskondlik (kogukondlik) kokkulepe
eesmärgi saavutamiseks. Mõnel juhul
saab takistuseks see, et unustatakse ära
kohaliku omavalitsuse otsesed ülesanded,
mis on paika pandud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS) ning
asutakse tegelema lühiajalist populaarsust tagavate tegevustega, mis aga samuti
raha nõuavad! Lubamatu, kui volikogu
seda õigeaegselt ei märka ning ei sekku!
Peame (lõpuks) keskenduma seadusjärgsete kohustuste täitmisele eesmärgiga, et
meie euroopalikult korrastatud vallaasutusi, vallas asuvaid ettevõtteid, elumaju
ühendaksid euroopalikud teed ja tänavad
ning ümbritseksid heakorrastatud haljasalad, väljakud ja pargid!
Kui talume pikaajaliselt kogu seda mustust ja hallust, mis meid ümbritseb, siis
tähendab see seda, et me oleme sellega
leppinud; et meile meeldib niiviisi elada!
Kõik ei ole siiski nii halb ning mul on
heameel tõdeda, et väga suure tõenäosusega oleme selle vaidluste/kokkulepete
piiri ületanud! Kooskõlas valla arengukavaga pani volikogu mõne aja eest paika
valla nelja-viie aasta prioriteedid rajatiste
korrastamise valdkonnas, mille realiseerimiseks eraldatakse ka vahendid: veesüsteemide ehitus; Tamsalu kooli renoveerimine ning vallakeskuse tänavate ehitus
koos kergliiklustee esimese etapiga Tamsalust Uudekülani.
Volikogu initsiatiivil algab Tamsalu keskosa ümberkujundamine, mille aluseks
on ideekavandiga kooskõlas valminud
ehitusprojekt. Järgmise aasta lõpuks
peaks osa Tamsalu keskosast juba teistmoodi välja nägema! Eesmärgiks seadsime mitte lihtsalt veesüsteemide ehituse
järgselt tänavate taastamise, vaid tänavate
ja kõnniteede väljaehitamise täiesti uuel
tasemel. See muudab täielikult Tamsalu
linna keskosa ja Uudeküla-poolse väljasõidu ilme!
Selle eesmärgi realiseerimisega on seotud
ka Kesk 2 kinnistu ostmine Tamsalu vallale; kinnistule peaks tulema linnaplats
ning osaliselt laienev tänav.
Juba lõppeva aasta kevadel pidid algama
suured ehitustööd Tamsalu ja Sääse veetorustike uuendamisel, kuid segaduste
tõttu hanke tulemustel protsess venis.
Nüüdseks on lahendused leitud ning tööd
algavad õige pea.
Tamsalu koolihoones läheb kõik plaanipäraselt ning alanud on renoveerimise
järgmine etapp. Talve lõppedes peaks
ka tööd koolihoones lõpusirgel olema.
See tähendab, et järgmisel kooliaastal
naudivad meie õpilased ja õpetajad suurepäraseid euroopalikke õppimis- ja
töötingimusi. Ka kooli territooriumi ja piirdeaia väljanägemine paraneb tunduvalt.
Kui lisada eelloetletud käsilolevatele
töödele juba teostatud suured veesüsteemide, tänavate ja tänavavalgustuse
ehitused Vajangul ja Porkunis, siis on,
mille üle rahulolu tunda! Kuid seda ainult
korraks, et siis kohe uute töödega edasi
minna!
Lugesin hiljuti ajalehest ühe Eestis resideeruva Palestiina päritolu ärimehe
muljeid Eestis elamisest ja töötamisest
ning üks tema esmamuljeid oli, et: Eestis
on puhas!
Peame saavutama, et ka Tamsalu vallast
jääb valda külastavale võõrale mulje:
Tamsalus on puhas!
Võib vastu vaielda (ja peabki diskuteerima) ja küsida, et kas siis ainuüksi puhtuses on elu mõte ja õnn!? Vastaksin sellele
nii, et kui külas, asulas, vallas on ilus ja
puhas, siis on ka teised asjad selles vallas
korras: koolid/lasteaiad, tekivad töökohad ning vaba aja veetmine on mitmekülgne!!!
Mulle väga meeldis ühe targa ja mõõduka
jalgpallifänni väljaütlemine läinudsuvise jalgpalli MM-i ajal. Mees lootis,
et maailmameistriteks tulevad inglased
ning ta kommenteeris seda nii: kui jal-

gpalli maailmameistrid on inglased, siis
on ka muud asjad maailmas korras!!!
Tõmmates paralleeli: Kord ja puhtus on
eelduseks kõikidele headele kordaminekutele!
Esimese mulje linnast või külast saab
sinna saabunu selle järgi, missugused
on teed ja tänavad, kui korras on majad,
milline on asula üldine heakord. Täpselt
sama kehtib ka riikide kohta!
Eestlased sõidavad väga palju maailmas
ja Euroopas ringi; palju reisib ka meie
valla elanikke. Me peaksime oma sõitudelt koju kaasa tooma kogu selle hea
kogemuse, mis teisi maid külastades
saame ning seda siin järjekindlalt kasutama! Peame oma elukeskkonna parandamiseks õppima kasutama parimat kogemust, mis olemas!
Sellele teemale joont alla tõmmates tuleb
siiski tõe huvides tunnistada, et valla
teede/tänavate ehituste viibimisel on ka
objektiivsed põhjused: eelarveliste vahendite jaotamisel on volikogudel tulnud
teha valikuid ning eelkõige oli vaja korda
teha laste- ja haridusasutused; teiseks ei
saa tänavaid ehitada enne, kui torud maha
pandud!
Aasta tagasi ootasime kannatamatult
Tamsalu jalakäijate raudteetunneli ehituse
algust ja kahtlesime hinges, et kas tõesti
niisugune asi saab lõpuks teoks! Nüüd
on see valmis ning me oleme juba jõudnud tunneliga harjuda. Rajatis on saanud
loomulikuks ja vajalikuks osaks vallakeskusest.
Porkunisse ehitab Eesti riik uut kooli ning
järgmist õppeaastat alustavad sealsed õpilased uues kaasaegses koolihoones. Tundmatuseni muutuvad koolis õppimise- ja
töötingimused; Porkuni kool garanteerib
vallas ümmarguselt 70 kindlat töökohta.
Jah, Tamsalu vallas on möödunud 19 iseseisvusaasta jooksul juba palju tehtud,
aga veel rohkem on teha!
Detsembri algul asub volikogu valla
2011.a. eelarve eelnõud menetlema. Hetkel tuleva aasta eelarve lõplikku suurust
on veel raske öelda, kuid usun, et see ei
tule väiksem käesoleva aasta omast. Järgmise aasta eelarve tuleb samuti pingeline!
Suure tõenäosusega märgatavat tulude
suurenemist ei tule, kuid kulude osas
ootavad meid suured väljaminekud ülalloetletud ehitustega seonduvalt.
2011.a. eelarves ei tule töötasude suurendamist munitsipaalsüsteemi töötajatele
(pole ju ka kuulda olnud, et äriühingud
oma töötajate palkasid suurendaksid!),
samuti ei suurene ka vallaasutustele eraldatavad jooksvad kulud; välja arvatud
kommunaalkulude hinnast ning tegelikust kulust põhjustatud põhjendatud
muutused.
Vaatamata suurehitustega seotud suurtele
kuludele jätkame järgnevatel aastatel nii
vallakeskuse kui külade kruusakattega
teede/tänavate tolmuvabaks muutmist.
Samaaegselt tuleb jätkata tänavavalgustuse kaasajastamist, sest mitmed külad
ning Tamsalu tänavad on poolpimedad.
Vastasel juhul me ei vabanegi sellest
masendavast sügispimedusest!
Pingeline eelarve ning planeeritud suured investeeringud jätavad oma jälje
erinevatele eluvaldkondadele: küla-, kultuuri- ja spordiseltsid peavad lähiaastatel
lootma oma jõule ja vähem vallapoolsele
materiaalsele toetusele. Kõike lihtsalt ei
jõua korraga teha!
Teiseks suureks probleemiks Tamsalu
valla jaoks on ja lähiajal jääb tööpuudus.
Töökohti on vähem kui töövõimelist elanikkonda. Pean juba mitmendat aastat
järjest tunnistama, et selles valdkonnas
pole me suutnud läbimurret saavutada!
Uusi töökohti pole praktiliselt juurde
tekkinud/loodud. Peame jätkama jõupingutusi investeeringute ligimeelitamiseks
ning uute töökohtade loomiseks. Üht-teist
on ka tehtud: üleriigilise ettevõtlusnädalaga seoses toimus I Tamsalu ettevõtlusmess. Valla abiga toimuvad algavate
ettevõtjate ja ettevõtlike noorte naiste
koolitused. Koheseid tulemusi neist esimestest sammudest on veel vara loota,
kuid jõupingutusi peab jätkama.
Vallavolikogu nimel tänan Tamsalu valla
ettevõtjaid ning ettevõtete töötajaid selle
eest, et olete suutnud läbida majanduskriisi eeldatavalt kõige raskema osa ning oma
tööga kindlustanud tulude laekumise valla eelarvesse! Loodame, et 2011.a. tuleb
valla ettevõtetele tunduvalt edukam lõppevast aastast!
Ilusat sügise jätku ja jõudu pimeda aja
üleelamiseks!,
Andrus Freienthal
Tamsalu Vallavolikogu esimees
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Vallavolikogu
20.10.2010
Kinnitati Tamsalu valla 2010.aasta II
lisaeelarve kogumahuga kaheksa miljonit
üheksakümmend viis tuhat üheksasada
neliteist krooni.
Muudeti Tamsalu Vallavolikogu õigusakte
seoses euro kasutusele võtmisega Eestis.
Muudetavates
määrustes
asendatakse
kroonides ja sentides esitatud summad vastava
numbriga eurodes.
Otsustati osta Tamsalu linnas asuv kinnistu
Kesk tn 2 suurusega 9666 m2 hinnaga ükssada
tuhat USA dollarit. Arengukava kohaselt on
lähiaastatel kavas välja arendada Tamsalu
linna keskosa ja renoveerida peatänavate

Vallavalitsus
01.10.2010.a
Tunnistati hankel “Tamsalu valla teede
ja tänavate talvine teehoid“ edukaks AS
Võhmuta PM pakkumus piirkonnas “KursiKerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla”
ja piirkonnas “Võhmuta-Järsi-Türje küla”.
Ülejäänud seitsmes piirkonnas lükati tagasi
hankele esitatud pakkumused, kuna esitatud
pakkumuste maksumused ületasid eeldatavat
maksumust.
Otsustati korraldada uus hange “Tamsalu valla
teede ja tänavate talvine teehoid“ perioodiks
18.10.2010-30.04.2011.a Tamsalu valla seitsmes
piirkonnas..
05.10.2010.a
Kinnitati Sääse Lasteaia hoolekogu koosseis.
Kinnitati Tamsalu Lasteaed Krõll hoolekogu
koosseis.
Lähtudes
raamatupidamistoimkonna
juhendist kinnitati bilansist välja kantavate
põhivarade (soetusmaksumusega 10000.- kuni
29999.- krooni) nimekiri.
Kinnitati Tamsalu valla teede ja tänavate
ümberhindamise akt ja võeti vallavarana
arvele ümberhinnad maksumusega teed ja
tänavad.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega elektri
maakaabelliini püstitamiseks aadressil: Sireli

Lumetõrje info 20102011 talveperioodil.
Alates 18. oktoober 2010. aasta teostavad
allpool loetletud ettevõtjad Tamsalu vallas
lumetõrjet piirkonniti järgmiselt:
1)Tamsalu linn - Koidu, Kesk, Paide
mnt(osaliselt), Tehnika, Raudtee, Ääsi,
Sõpruse, O.Müntheri, Vasara, Kooli,
Nurme, Energia, Mäe, Põllu, Pargi, Heina,
Niidu, G.Lurichi, Vahtra, Kase, Tamme,
Saare, Pärna, Alasi, Metsa, Toome, Toome
põik, Kolde, Tähise, Tähise põik tänavatel
- lumetõrje töid teostab Tamsalu EPT AS,
töövõtja vastutav esindaja on Märt Rebane,
telefon 5051657
2)Tamsalu linn – Paide mnt, Tööstuse, Lubja, Rahu, Rahu põik, Kandle, Piiri, Laane,
A.H.Tammsaare, Pääsukese, A.Haava,
Uus, Uus põik, Sireli, Sireli põik, Kungla,
kalmistu põik, Kändliku, Tehase, Betooni
- lumetõrje töid teostab Martex Kopad
OÜ, töövõtja vastutav esindaja on Keyto
Langinen, telefon 56488916
3)Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu - lumetõrje töid
teostab Remgreivel OÜ, töövõtja vastutav
esindaja Vello Viilver, telefon 5146791
4)Uudeküla-Sauvälja-Sääse-MetskaevuLoksa - lumetõrje töid teostab OÜ Remgreivel, töövõtja vastutav esindaja Vello

Teated
Porkuni Rahvamajas hakkab igal neljapäeval kell 18.00 toimuma turg.
See saab olema Uudeküla turu jätkamine.
Info :5050397
**
TEA Kirjastuse raamatupood Rakveres
Laada 16 pakub Tamsalu valla elanikele
võimalust soetada raamat „Maailma
loodusravi entsüklopeedia” novembrikuus
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võrgustik.
Otsustati anda Tamsalu valla bilansist Tamsalu
Vesi AS-ile üle Porkuni vee- ja kanalisatsiooni
renoveerimise I etapi rajatised maksumusega
üks miljon viissada seitsekümmend kaks tuhat
üheksasada viiskümmend krooni.
Otsustatitaotledatasutamunitsipaalomandisse
Tamsalu valla üldplaneeringu (ÜP) järgi
haljasaladeks planeeritud Tihase, Leevikese,
Lõokese, Kooliprii, Kuldnoka ja Ronga maaalad Vajangu külas .
Kinnitati Tamsalu Lasteaia Krõll põhimäärus
ja Tamsalu Sääse Lasteaed põhimäärus
Viidi läbi jäätmehoolduseeskirja uue
redaktsiooni I lugemine. Kehtiv Tamsalu
valla jäätmehoolduseeskiri on kinnitatud
2007.a., kuid seoses 2010 juunis kinnitatud
„Jäätmeseaduse,
Maapõueseaduse
ja
Keskkonnatasude
seaduse
muutmise

seadusele“ on vaja eeskirja sisse viia mitmeid
muudatusi.
Viidi läbi Tamsalu valla ettevõtlustoetuse
määramise ja kasutamise korra eelnõu II
lugemine.
Kuulati infot järgmistel teemadel:
V.Arusaar selgitas pedagoogina töötavate
isikute, kelle kvalifikatsioon ei vasta
kehtestatud
nõuetele,
töötasustamise
põhimõtteid.
A.Freienthal teavitas volikogu, et on tulnud
ettepanek Väike-Maarja vallalt Pandivere
piirkonna
gümnaasiumide
võrgu
optimeerimiseks. Otsustati, et volikogu
hariduskomisjoni esimees ja vallavanem
kohtuvad Väike-Maarja valla esindajatega, et
saada informatsiooni antud küsimuses.
Kuulati R.Telli
infot Eesti-Läti-Venemaa
piiriülese koostöö programmist raha

taotlemise
kohta
projektile
”EestiLäti-Venemaa
geoloogiasuunaliste
keskkonnahariduskeskuste
arendamine,
tagamaks maavarade efektiivse kaitse”
Kuulati vallavanema infot järgmistel teemadel:
*Tamsalu valla elaniku Valde Roosma poolt on
antud välja Naistevälja küla tutvustav raamat.
*8. oktoobril toimus Tamsalu Spordikompleksis
PAIK-i korraldamisel I Tamsalu ettevõtlusmess,
kus osales 46 ettevõtet.
*On käivitunud Tamsalu veeprojekt ja on
sõlmitud lepingud tööde teostajatega.
*On viidud lõpule hange Tamsalu valla teede
talviseks hooldamiseks.
*04. novembril toimub Assamallas Pärtli
kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.

põik 1, Tamsalu linnas.
Nõustuti raieloa väljastamisega vana ja
hoonetele ohtliku puu raiumiseks Tähise tn 6
kinnistul Tamsalu linnas.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist
toetuse saaja poolt esitatud, Naistevälja külas
Tooma maaüksusele, puurkaevu rajamise
projekti aruanne koos täitmise eelarvega.
Kehtestati Tamsalu Vallavalitsuse ruumides
istungite saali kasutamise teenusele alates
01.11.2010 hinnad järgmiselt:
istungite saali kasutamise 1 tunni hind 156,47
krooni/ alates 01.01.2011.a 10.- eurot;
istungite saali kasutamise päeva (8 tundi) hind
1017,03 krooni/ alates 01.01.2011.a 65.- eurot.
Anti luba Erko Jullinen`ile avaliku ürituse
“Undergraund party vol 1” korraldamiseks
16.-17.oktoobril s.a Paide mnt 34 hoones
Tamsalu linnas, ajavahemikul 21:00-04:00.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt
toetust 3 isikule.
Määrati hooldaja kahele raske puudega
isikule ja jäeti hooldaja määramata ühele raske
puudega alaealisele.
Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
abivajajale.
Lõpetati sügava puudega isiku hooldajaga
hooldusleping ja määrati hooldaja sügava
puudega isikule.
Nõustuti kasutusloa valjastamisega Tamsalu
Spordihoone tehnosüsteemide muutmisel

aadressil Tehnika tn 2a, Tamsalu linn

Rehe kinnistu Võhmetu külas;
Munakivi tn 1 kinnistu Assamalla külas.
Otsustati anda sotsiaalteenusena üürile
sotsiaalkorter tubade kaupa viiele abivajajale
ja sõlmida kõigiga üürileping üheks aastaks.
Nõustuti
viie
jäätmetekkekoha
mitteliitumisega korraldatud jäätmeveoga
kuni 30.04.2011.a.
Nõustuti ühe korraldatud jäätmeveoga
liitunud jäätmetekkekoha jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmisega.
Nõustuti ehituslubade väljastamisega AS-ile
Starman:
kaablikanalisatsiooni
ja
seadmekapi
püstitamiseks aadressil Kesk tn, Tamsalu linn,
Tamsalu vald;
kaablikanalisatsiooni
ja
seadmekapi
püstitamiseks aadressil Koidu tn, Tamsalu
linn, Tamsalu vald;
kaablikanalisatsiooni
ja
seadmekapi
püstitamiseks aadressil Tehnika tn, Tamsalu
linn, Tamsalu vald.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt
toetust neljale isikule ja jäeti rahuldamata nelja
isiku avaldused.
Eraldati toetust raamatu “Naistevälja küla
läbi aegade” kirjastamisega seotud kulude
osaliseks katmiseks.

Viilver, telefon 5146791
5)Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe lumetõrje töid teostab Võhmuta PM AS,
töövõtja vastutav esindaja Rein Lall, telefon
5103191
6) Savalduma-Alupere-Naistevälja lumetõrje töid teostab Tõnu Eiki Transport
OÜ, töövõtja vastutav esindaja Eiki Eilo,
telefon 5025108
7)Põdrangu-Araski-Kaeva - lumetõrje töid
teostab Võhmuta PM AS, töövõtja vastutav
esindaja Rein Lall, telefon 5103191
8)Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla - lumetõrje töid teostab Võhmuta
PM AS, töövõtja vastutav esindaja Rein
Lall, telefon 5103191
9)Võhmuta-Järsi-Türje - lumetõrje töid
teostab Võhmuta PM AS, töövõtja vastutav
esindaja Rein Lall, telefon 5103191
Kõigi küsimustega, mis puudutavad
lumetõrjet mingis piirkonnas, võite pöörduda antud piirkonna vastutava esindaja
poole eespool märgitud telefonil.
Tamsalu valla poolne lumetõrje tööde eest
vastutav kontaktisik on Tamsalu Kommunaal juhataja Vello Sander, telefon
5278302
Lembit Saart
tel. 5203992
keskkonnaspetsialist

hinnaga 299.-(tavahind 395.-)
Asume Turu Kaubamaja II korrusel.
Kuna raamatu hind on soodsam ainult
Tamsalu valla elanikele, siis ostu sooritamisel palume kindlasti anda sellekohast
infot klienditeenindajale.
Tule meie poodi, osta soodsalt eluks vajalik
käsiraamat! Ootame Teid!
TEA Raamatupood Rakveres Laada 16 II
korrus

15.10.2010.a
Tunnistati hankel “Tamsalu valla teede
ja tänavate talvine teehoid“ perioodiks
18.10.2010-30.04.2011.a edukaks Tamsalu
EPT AS pakkumus piirkonnas “Tamsalu
linn”; OÜ Remgreivel pakkumus piirkonnas
„Koplitaguse-Assamalla-KoidukülaKullenga-Vadiküla-Võhmetu” ja piirkonnas
“Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa”;
AS
Võhmuta PM pakkumus piirkonnas “VistlaPorkuni-Piisupi-Järvajõe” ja
piirkonnas
“Põdrangu-Araski-Kaeva”; OÜ Martex Kopad
pakkumus piirkonnas “Tamsalu linn”; Tõnu
Eiki Transport OÜ pakkumus piirkonnas
„Savalduma-Alupere-Naistevälja“.
19.10.2010.a
Nõustuti Piisupi külas Porkuni metskond
16
katastriüksuse
jagamisega
ning
moodustatavale katastriüksusele sihtotstarbe
ja koha-aadressi määramisega.
Nõustuti Koplitaguse külas Vanaaseme
katastriüksuse jagamisega ja moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressi määramisega.
Nõustuti Naistevälja külas Aasapõllu
katastriüksuse jagamisega ja moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressi määramisega.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega
Kadapiku külas.
Otsustati võõrandada vallavara:

Heakorrast
Tamsalu vallas.
Tamsalu Vallavolikogu võttis 27.05.2009.a
parandatud/täiendatud määruse „Tamsalu
valla heakorraeeskiri“, mis uues redaktsioonis sätestab Tamsalu valla avalike
kohtade, kinnistute, kruntide, hoonete,
rajatiste ja hoovide korrashoiu ning keskkonnaohutuse nõuded ning valla tiheasustusaladel puude raiumise korra. Eeskiri on
kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja
juriidilistele isikutele, kes viibivad või asuvad valla haldusterritooriumil.
Kõige elementaarsem heakorra tagamise
printsiip on hoida keskkond, oma koduõu
ning selle lähiümbrus puhtana. Iseenesest
peaks see olema ju väga lihtne – ära sokuta
loodusesse (metsa alla, maanteede äärde)
või kuhugi oma majapidamise (kinnistu)
lähikonda midagi sellist, mida sa ei taha
näha oma koduaias või kinnistul.
Kui peale korraldatud jäätmeveo kehtestamist valla haldusterritooriumil alates
01.05.2008.a on olmejäätmete loodusesse
sokutamine saadud üldjuhul kotrolli alla, siis
nüüd on näha siin-seal elamupiirkondade
läheduses asuvate hoonestamata haljasalade
ja metsatukkade risustamist puulehtede ja
aiasaadustega (õunad jms). Eriti riivas silma
Tamsalu linnas Põllu tänava äärsele alale
laiali laotatud puulehtede ja õunte väljad.
Samuti Lurichi 1a tagusele alale kokku veetud lehehunnik. Samasuguseid aiajäätmete
ja puulehe hunnikud leidub peaaegu kõikjal
eramajade piirkondi ümbritsevates metsatukkades.
On levinud arvamus, et mis see puuleht või
õun siis ikka teeb, küll ta kõduneb ära ja on
huumuseks. Heakorra eeskiri aga keelab
risustamise ja määrab ära toimingud, mida
selliste jäätmetega teha.
Samuti ei tohi oma kinnistult või selle puhastusalalt kokkuriisutud puulehti sokutada
Tamsalu Kommunaal’i poolt hooldatavatel
haljasaladel ja parkides (eriti kooli park)
kokkuriisutud lehehunnikutesse vaid tuleb
ise need toimetada selleks ettenähtud kohta.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
vallasekretär
Mida siis teha oma aias või haljasalal
kokkuriisutud puulehtedega ja aiajäätmetega (juur- ja köögivilja varred ja jäägid, lillevarred jne.)?
Nimetatud jäätmeid ei tohi panna olmejäätmete konteinerisse!
Suur osa majapidamisi kindlasti komposteerib oma krundil tekkivad biolagunevad
jäätmed. Kuid ka sellisel juhul tuleb kinni
pidada Tamsalu valla jäätmehoolduseeskirjast.
Tamsalu vallas on elanikelt puulehtede, haljastus- ja aiajäätmete vastuvõtmiseks rajatud komposteerimisväljak, mis asub Kaeva
külas reoveepuhasti aiaga piiratud territooriumil. Komposteerimiseks ära antavad jäätmed ei tohi sisaldada olme- ja ehitusprahti,
kive ja puu- ning põõsaste oksi.
Eespool nimetatud jäätmeid saab komposteerimisväljakule ära anda tasuta igal
tööpäeval kell 8:00 – 17:00 ja laupäeval kell
8:00 – 14:00.
Mida teha ja kuhu panna kinnistult / koduaiast mahavõetud puude okstega?
Üks võimalus on oksad oma kinnistul/koduaias ära põletada jälgides tuleohutusnõudeid – tuulevaikne ilm, tulekustutusvahendite olemasolu (vesi, liiv jms) ning lõkke
kaugus hoonetest (vähemalt 15 m).
Tamsalu Vallavalitsus leidis võimaluse
hakata inimestelt, kelle ei ole okste põletamiseks võimalust, hakata puuoksi vastu
võtma Kaeva külas rajatud komposteerimisväljaku asfalteeritud platsil. Kohaletoodud
oksad tuleb asetada võimalikult ühte hunnikusse ja need ei tohi sisaldada olme- ja
ehitusprahti ega muid materjale. Puuoksteks
ei loeta ka vaarikavarsi ja väikseid põõsaoksi.
Puuoksi saab Kaeva külas reoveepuhasti
territooriumil aiaga piiratud alal asuvale kogumisplatsile ära anda igal tööpäeval kell
8:00 – 17:00 ja laupäeval kell 8:00 – 14:00.
NB ! Tööstuse tänava ääres asuvale platsile
okste ja muu prahi mahapanek on keelatud!
Lembit Saart
keskkonnaspetsialist (tel. 322 8446)
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TAMSALU AJALEHT

MTÜ Porkuni tegemistest
7. novembril, kui toimub MTÜ Porkuni üldkoosolek, saab läbi üks
etapp selle meie valla ühe vanima ja vist ka tuntuma mittetulundusühingu tegevuses. Ühing loodi kohalike ja ka väljaspool elavate
aktiivsete inimeste eestvõttel eeelmise sajandi lõpus põhiliselt Porkuni
unikaalse looduse kaitsmiseks, keskkonnaalase informatsioni levitamiseks ja kohaliku elu edendamiseks.
Sellel ajal tegutses Porkuni laut, toimus aktiivne põlluharimine. Otseseks ajendiks oli järvealuse maa erastamise plaanid, mis kohalikke
inimesi ärevusse ajasid. Kui perekond Hallik oma tegevuses rohkem
ärile keskendus, tehti mulle ettepanek hakata mittetulundusühingu
juhiks. Olin nõus, kuna nägin võimalust aidata kaasa ühingu tegevuse
eesmärkide saavutamisele. Ühing oli just saanud oma esimesele kirjutatud projektile positiivse rahastamisotsuse ja tutvustada tuli Arhusi
konvensiooni. Kodulehel on sellest projektist lähemalt räägitud. Kuna
see oli mul esimene projekt, nägin koos paljude abilistega tõsiselt
vaeva, et korrektselt kõik planeeritud tegevused ära teha. Hiljem järgnesid juba teised projektid, nii „pehmed”( nii nimetatakse koolituste,
info ja muid projekte, millede käigus ei soetata matariaalseid varasid)
kui ka otseselt millegi tegemiseks (Viidatorn, Järvekivi) või ostmiseks.
Pidasime tähtsaks oma tegemiste kajastamist ajakirjanduses, mis muutus oluliseks näiteks 2003 a järve kuivamise ja järvel liikuvate saarte
ohjeldamiseks sinna kunstlike saarte kaevamise ning selle tagajärjel
vallavanemale tehtud trahvide tagamaade valgustamisel.
Võib öelda, et tänu paljude oma ala asjatundjate kaasamisele läbi
erinevate projektide teame täna palju rohkem Porkuni järvest ja
tema käitumise põhjustest. Teame, et järve kuivamised on seotud
põhjavee taseme langemisega. Seda protsessi leevendada või eluslooduse hävingut ära hoida ei saa. 2006 a järve kuivamine näitas, et
hapnikupuudusesse jäänud kalade päästmine mingite jää alla hapniku
pumpamiste või muude vahenditega pole võimalik. Aitab ainult nende
kohene väljapüüdmine ja mujale, soodsatesse tingimustesse transportimine. Kolme projektiga oleme toonud järve hulgaliselt kalamaime, mis on oluliselt aidanud kaasa järve elustiku taastumisele peale
kuivamisi. Huvitav kogemus oli projektis S-MAN 2000 osalemine,
mis tõi siia hulga loodushuvilisi naaberriikidest ja võimaldas näha suure rahvusvahelise projekti toimimist seestpoolt. Iroonia oli aga selles,
et ajal, kui projektiga, mis propageeris jätkusuutlikku kalaturismi
NATURA aladel ühinesime, hukkusid järves kõik kalad. Sellest projektist on peale huvitava info jäänud Porkunisse infotahvlid ja toimiv
koduleht. Viimast teeme koos Martin Sõmeraga, kes oli ka põhiline
toimetaja projekti tegevuste läbiviimisel ja kodulehe tegemisel.
Kodulehte porkuni.ee on külastanud tänaseks üle 52000 külastaja, iga
päeva keskeltläbi 50-60, kes on vaadanud miljoneid lehekülgi. Oluline
on koduleht Porkuni ürituste - Porkuni päeva, jaanitule, jooksu ja
muude info andjana ja hiljem piltide kaudu nende näitajana. Tänaseks
on ohud Porkuni unikaalsele keskkonnale oluliselt vähenenud- lõppenud on põllupidamine ja karjakasvatus, likvideeritud on isegi lauda
hoone. Külasse on välja ehitatud kaasaegne kanalisatsioon, järv koos
ümbritseva piirkonnaga on NATURA kaitseala. Otsest ohtu keskkonnale enam kindlasti ei ole. Peaaegu kõik väljastpoolt tulnud, keda on
olnud võimalus küsitleda, teavad Porkunit kas ujuvate saarte, järve
kuivamise või muu ajakirjandusest loetu põhjal.
Hoopis uus periood ühingu tegevuses algas ühel 2004 aasta detsembripäeval, kui vallavanem Toomas Uudeberg kutsus mind ja Hiile
Hiiet enda juurde, et arutada Porkuni Rahvamaja võimalikku rekonstrueerimist Euroopa Liidu äsja avanenud rahastamisvõimaluste kaudu.
Keeruliseks tegi asja see, et maja oli eraomandis, mittetulundusühinguga seda miski ei sidunud. Leppisime kokku, et kasutame võimalust
maja korda teha ja tegime raha saamiseks taotluse. Selleks andis ühistu
maja MTÜ le rendile ja vallaga tehti leping, et maja jääb järgnevaks 5
aastaks avalikku kasutusse.. Euroopa Liidust saadud rahastamise puhul
tuleb asi enne valmis teha ja siis peale seda antakse raha. Ehituseks
tuli võtta pangalaenu, mida garanteeris Põllumajandusühistu kes andis
maja laenu tagatiseks ning maksis omaosaluse. Peale esimese etapi
valmimist – maja sai uue katuse, uksed – aknad, keskkütte ja elektrisüsteemi, oli vaja seda edasi ehitada. Kahjuks kahel järgneval aastal
meie projekti ei rahastatud – põhjuseks maja eraomandis olek. 2008
sai siiski maja ka siseviimistluse ja sisuliselt oli seal võimalus tegevust
alustada.
Tänaseks on positiivse otsuse saanud ka köögi remondi rahastamine
ja erineva inventari soetamine. Tahan rõhutada, et viimased projektid
on teinud Hiile ja toimetanud majas tõelise perenaisena. Igaüks kes
täna Rahvamajja läheb, näeb heas korras, hoolitsetud ja tegutsemisvalmis hoonet. On aga probleem ja nimelt selles, et MTÜ pole maja
haldamisel ja tegevuse käivitamisel olnud piisavalt aktiivne, mille tõttu
on ka palju lahendamata probleeme. Kõigepealt on paljudel inimestel
kahtlus, et kohustusliku lepinguaja järel võib maja ühel hetkel olla eraomandis ja siis on MTÜ kaudu sinna panustatud raha (mida on üle 2
milj krooni) avalikkusele kadunud. Lahenduseks oleks ilmselt notariaalselt sõlmitav pikaajaline leping, mis määraks kindlaks kõigi poolte
õigused ja kohustused ja lubaks juriidiliselt korrektselt tegutseda selle
nimel, et majasse panustatud ressurss ennast ka kohaliku rahva heaks
tagasi teeniks. Maja kasutamise tingimused on olnud kohalikele teadmata ja see on tekitanud pingeid, mille tõttu on solvumisi ja ärritust.
Paljud ei saa aru, et ehitamiseks saadud raha on kõik otsas. Maja kütmine, valgustus, koristamine ja muu aga maksab. Seetõttu peab igaks
ürituseks või muuks majas toimuvaks nägema ette ka allika, kust tuleb
raha kulude katteks. MTÜ peab ise seda raha teenima hakkama – läbi
ürituste korrraldamise, rentide, majutuste jne. Rahvamaja rekonstrueerimine on olnud MTÜ liikmete suur töö. Nüüd tuleb maja ka tööle
panna. Kutsun üles kõiki, mitte ainult kohalikke – kirjutage avaldus,
astuge liikmeks ja saate asjade otsustamisel kaasa rääkida.
Olukord nii Porkunis kui ka laiemalt on muutunud tundmatuseni,
võrreldes selle ajaga, kui MTÜ Porkuni loodi. Keskkonnaohud on
muutunud olematuks, päevakorrale on tõusnud kohaliku kogukonna
tegevuse organiseerimine, selleks vahendite leidmine ja kõigi inimeste
kaasamine.
Porkuni on üldse suurte muutuste ootel, sest uus koolimaja valmib
järgmiseks aastaks, senine kompleks jääb tühjaks. Kas hakkab seal
vilistama tuul või on keegi nõus väga halvas olukorras hooneid ka
kõbima hakkama? Täna me seda ei tea. Kindlasti peaks Porkuni küla
ja ümbruskonna tegutsemise kindel liider olema enamuse kohalike
tööandja Porkuni kooli pere juhtkonnaga eesotsas.
Loodetavasti jätkub kõigil kodukoha patriootidel raske töö kõrvalt ka
niipalju tahtmist, et oma ja kogukonna elu läbi ühistegevuse paremale
järjele seada.
Kokkuvõtteks võib öelda, et MTÜ Porkuni renomee ja autoriteet
kõigi lepingupartnerite ja organisatsioonide seas, kellega on koostööd
tehtud, on kõrge. Palju on tehtud aga palju ka veel teha. Selleks uuele
valitavale juhatusele jõudu!
Ain Aasa

Kui Spordikompleksi renoveerimise
järgselt sinna sobilik ruum tekkis, otsustasid kolm juuksurit – Leili, Ülle ja Elle
„leivad ühte ruumi” panna. Ühte kappi
neid ei pandud, sest jäädi iseseisvateks
FIE –deks edasi. Ühiselt renditakse
ruume ja nii saabki juuksurisalong „Ilu
Pärl” juba üheksa aastat vanaks. Eraldi
toimetatakse sellel lihtsal põhjusel, et
siis saab igaüks kulusid ise kontrollida ja
ka raamatupidamise saab omal jõul tehtud. Kuigi juuksurite sõnul on fiendus
viimastel aastatel tunduvalt kulukamaks
muutunud, ei ole osaühingu asutamisest asja saanud. Kliendi jaoks on muidugi üsna ükskõik, millisel moel nad
oma asju ajavad. Kord kuu – poolteise
jooksul tuleb juuksurile minna niikuinii. See amet on kestev, sest vaatamata
moodide ja trendide muutumisele ei
saa juuksekasvuga midagi erilist ette
võtta ja pügama peab neid kogu aeg.
Seetõttu ütlesidki salongi perenaised, et
masu neid eriti puutunud ei ole. Töö on
hooajaline, suurim koormus on kevadel
ja suvel kui rohkesti igasuguseid üritusi
on ja puhkuste ajal ennast ilusaks tahetakse teha. Vaiksem on sügisel ja talvel.
Töö on ettearvamatu selle poolest, et
inimesed tulevad üldiselt ette teatamata
ja nii võibki mõni päev päris tühi olla,
samas kui järgmisel on järjekord nii
pikk, et tuleb õhtul pikemalt toimetada.
Oma aja kokkuhoiuks on mõistlik ette
helistada ja aeg kinni panna, siis on kin-

del, et salongi minnes ei ole vaja oodata
ja aega raisata. Samuti saab ka juuksur
oma tööd paremini planeerida. Kui vaja,
tehakse tööd ka puhkepäevadel ja õhtuti, et vajalikud asjad ikka tehtud saaksid.
Mehed on üldiselt vähenõudlikumad
ja vähem „trenditeadlikud” kui naised.
Moes eriti aktiivsemate ja nooremate
hulgas on juuksed üsna lühikeseks lõigata, siis on neid lihtsam hooldada.
Daamidega on muidugi keerulisem.
Mood nõuab endaga kaasaskäimist ja
meistril on üsna keeruline kõikide soove
– mis on ju seaduseks – täita. Võimatu
on tegelikult öelda, et kallis proua(või
preili), see soeng, mida te nägite ja ka
endale tahate ei lähe kohe mitte - nõuab
hoopis teistsugust juuksetüüpi ja tegelikult teile ei sobigi. Kui soeng valmis
ja see üldsegi nähtud imekauni ideaaliga
ei sarnane, jääb süüdi muidugi juuksur.
Kõik kolm meistrit( selle tiitli on nad
oma pikkade tööaastate jooksul omandatud kogemustega ära teeninud küll)
noogutasid innukalt kui küsisin, kas ka
psühholoogia tundmine nende ametis
abiks on. Peab tunnetama oma kliendi
meeleolu, soove ja esinema veenvalt, et
oma soovitustele kaalu anda.
„Ilu Pärli”asukoht on soodne, sest
sportimas käib rahvast igast kandist,
käiakse ka salongis. Kui juba sobiv
meister leitud, siis enam naljalt mujale
ei minda. Ka hinnatase on siin soodne,
Elle tõi näiteks et kui Tallinnas või
Rakveres, kus hinnad üsna sarnased,
maksab lõikus koos pesemisega 120
krooni kanti, siis Tamsalus on see 65.
krooni. Vaatamata materjalide ja kõige

muu kallinemisele pole hindu eriti
tõstetud, lihtsalt tunnetatakse kohalike
võimalusi. Salongist saab omale soetada professionaalseid juuksehooldusvahendeid ja tasub asjatundjatege nõu
pidada, sest enamasti ei tulegi nad poes
ostetutest eriti kallimad, tulemus on aga
kordades parem. Sain targemaks näiteks
selles suhtes, et šampoon ja palsam
peaksid pead pestes eraldi olema, mitte
koos ühes nagu praegu moes. Täpemalt
tasub kõiki neid nüansse ja tarkusi salongist uurida.
Üks väga suur muutus on küll toimunud.
Nimelt pidi Spordihoone ventilatsioonisüsteemide jaoks ehitama uue ukse ja
nii sai ka „Ilu Pärl” samast omale täiesti omaette sisenemisvõimaluse. Enam
pole vaja Spordihoonesse minna , seal
siniseid kilesid jalga pannna, saab otse
uksest kohe juuksurite juurde. Tellimisel on ka valgusreklaam ja siis on see
ka inimestele märgatavam, praegu läheb
klient, kes ei märka, ikka vanast kohast
sissepääsu otsima, sealt aga on uks suletud. Uus sissekäik nõuab ka salongis
väikseid ümberkorraldusi, aga neid veel
kaalutakse ja küllap leitakse parim variant.

Ettevõtjatele, vabaühendustele
ja kohalike omavalitsuste
arendusspetsialistidele
Kolmapäeval, 11.11.2010 VäikeMaarja Valla Rahvamajas
14.00-17.00
Päevakord:
14.00-14.30
Lääne-Viru
Arenduskeskuse tutvustus.
Lääne-Viru Arenduskeskuse
poolt pakutavad teenused. Aivar
Lainjärv, Lääne-Viru 		
Arenduskeskuse juhataja/KOV
konsultant;
Valdkondlikud töörühmad
Ettevõtlus
14.30-16. 30
Maakondliku
arenduskeskuse proaktiivsed
tegevused ettevõtjatele 			
(nõustamisteenus, infopäevad,
baaskoolitused, VKEde 			
arenguprogramm).
Toetuse taotlemise protsess.
EASi toetusmeetmed ettevõtjatele ja
EASi iseteeninduskeskkond
(stardi- ja kasvutoetus, teadmisteoskuste programm, eksporditoetus,
innovatsiooniosak, toetusmeetmete
andmebaas, jm).
Maakondlik ettevõtjate list.
Tea Treufeldt, ettevõtluskonsultant,

Triin Varek, ettevõtluskonsultant
16.30-17.00
Küsimusedvastused, kokkuvõte, personaalne
lühikonsultatsioon 			
soovijatele
Vabaühendused
14.30-16.30
Maakondliku
arenduskeskuse poolt
vabaühendustele suunatud tegevused
(tutvustus, vabaühendustele suunatud
tegevused 2010 II poolaastal, edasine
perspektiiv, rahastamisvõimalused).
Kaie Kranich, vabaühenduste
konsultant
16.30-17.00
Küsimusedvastused, kokkuvõte, personaalne
lühikonsultatsioon soovijatele
Kohalikud omavalitsused
14.30-16.30
Maakondliku
arenduskeskuse tegevused koostöös
kohalike omavalitsustega. Kohalike
omavalitsuste tegevused ja ootused
maakondlikule arenduskeskusele,
KOVide ja MAKi koostöövõimaluste
kaardistamine.
Avatud toetusmeetmed kohalikele
omavalitsustele.
Aivar Lainjärv, KOV konsultant
16.30-17.00
Küsimusedvastused, kokkuvõte, personaalne
lühikonsultatsioon soovijatele
Registreerimine: info@
arenduskeskus.ee kuni 09.11.2010.a
Lisainfo tel. 5150499 Aivar Lainjärv

Maakondlik
arenduskeskus on
abiks heade algatuste
elluviimisel

“Ilu Pärl”

INFOPÄEV

Telefon salongis : 3260277
Juuksur Elle : 55573446
Juuksur Leili : 5174518
Juuksur Ülle : 58008226
e-mail : iluparl@hot.ee
Ain Aasa
Pildil vasakult Leili, Elle ja Ülle

Kõikides maakondades üle Eesti tegutsevad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)
partneritena maakondlikud arenduskeskused
(MAKid), kus pakutakse tasuta
nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele
ettevõtjatele ning mittetulundusühendustele
ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks
korraldatakse nimetatud sihtgruppidele
infopäevi, seminare, koolitusi jne.
Ettevõtjale
Ettevõtlusega alustada soovijaid nõustatakse
sobiva ettevõtlusvormi valikul ja ettevõtte
käivitamise küsimustes. Tegutsevaid
ettevõtteid nõustatakse äriplaanide
ja finantsprognooside koostamist.
Tutvustatakse EASi toetusmeetmeid ja
nõustatakse taotluste ning aruandluse
koostamises. Konsultantideks on pikaajalise
ettevõtluskogemusega Tea Treufeldt ja Triin
Varek.
Mittetulundusühendusele
Vabaühendusi nõustatakse ühenduse
asutamise, registreerimise, põhikirja
koostamise, arendustegevuse
planeerimise, finantseerimisvõimaluste,
projektide koostamise ning aruandluse,
maksunduse jm küsimustes.

Kaie Kranich
vabaühenduste konsultant

TAMSALU AJALEHT

6

Leader projekti raames toimunud
Tamsalu Pensionäride Ühingu tegemised septembrikuus

Tasuta kannelt
õppima !
Väikekannel on õhukese kõlalauaga
kaetud, trapetsikujuline ja väheste
keeltega (harilikult 6–7 keelt) pill.
Väikekannel on hea pill alustamaks
tutvumist muusikaga ja kandlemängu
on lihtne õppida igas vanuses lastel.
Tänu oma lihtsusele võimaldab ta
õppida ruttu lugusid, saata laule, saada
rõõmu musitseerimisest üksinda ja koos
teistega. Pillimäng pakub inimesele
lõõgastust ja esteetilist naudingut.
Lapsel paraneb kordinatsioon, areneb
mälu. Repertuaariks on peamiselt eesti
rahvamuusika – laulud (regilaul,riimiline
rahvalaul),lastelaulud , mängulaulud
ja lihtsamad pillilood (polka, valss,
reinlender). Lugusid õpitakse
nii
kuulmise kui ka noodi järgi. Ühes grupis
on 6 – 10 õpilast. Väikekandlering
tegutseb Tamsalu Kultuurimajas igal
esmaspäeval kell 13.30 .
Uutele soovijatele otsime uued ajad.
Veel õpetan 42- keelset kannelt,
rahvakannelt . Pill on leidnud laialdast
kasutust kodusel musitseerimisel ja
rahvamuusikaansamblites.
Kannel

Järg.
Teine päev algas väga varakult. Juba kell üheksa oldi Luunjas, sealse maanaiste seltsi ruumides. Luunja naiste
kasutada on kahesaja aastase ajalooga renoveeritud hoone. Uues koosolekute ruumis oli üles pandud käsitöönäitus, mis haakus meie projektiga. Taimedega lõnga värvimine oli Luunja naistel juba ära tehtud ja nii oli hea
võrdlusmoment ka olemas meie endi värvimistulemustega. Silma hakkas väga põnevalt kujundatud stend ja just
värvitud lõngade näidistega. Äratundmisrõõm oli suur - see oli just seesama, mida eile ise tehtud sai! Luunja valla
maanaiste seltsis on asjalikud ja väga töökad naised. Jalutasime roosiaias, läheduses olevas pargis ning kogusime
energiat sealsest energiaringilt. Vastuvõtt oli soe, sõbralik ja meeldejääv!
Järgmine peatuspaik oli juba Mulgimaal. Vastuvõtjaks oli Kristel Habakukk, Mulgi Kultuuri Instituudi tegevjuht,
OÜ Krisanne tegevjuht. OÜ Krisanne tegeleb rahvarõivaste tootmisega. Õpetlik oli ka rahvarõivameistri selgitus
sarnasusest ja erinevusest piirkondade rahvarõivaste vahel. Kasulik oli teada, et rahvarõivad ongi iga kudujaõmbleja kätetöö, seega ei ole kahte täpselt ühesugust rahvarõivast. Lisateavet anti värvikombinatsioonidest,
värvimiseks kasutatud värvainete kohta. Kõige rohkem elevust tekitas “kostümeerimine”. Kolm meie grupi naist
said üll mulgi rahvariided. Täisrõivais mulgi naised oli rohket silmailu pakkuv vaatepilt.
Tutvustati ka tulevast Mulgi Külastuskeskust. Selle ideetasandil mõttega tutvumine andis teadmise, et hea tahtmise korral saab ikka oma kogukonna edendamiseks ja tutvustamiseks midagi ära teha. Kui aga on ettevõtlikke
naisi, siis on ka tulemusi oodata.
Omaette elamus oli aga Taagepera loss, ekskursioon selles. Loss nagu loss muiste! Ka Porkunis on loss, aga hoopis väiksem ja teise rakendusega. Suurepärane, et sealgi on suudetud läbi aegade iidsust säilitada. Seda oli näha
peamiselt sisekujunduses – kapid, põrandad, kamin. Ka seinakattematerjal oli vanaaegne. Eriti meeldis, et au
sisse oli tõstetud kunagised omanikud, ehitajad. Nende fotod olid seinal, numbritoadki kandsid oluliste isikute
nime.
Kogu projekt on olnud hariv, asjalik ning hingekosutav!
Tänan kõiki projektis osalejaid, võõrustajaid, juhendajaid, sotsiaalosakonda ja PAIK-i, tänu kellele on kõik need
toredad ettevõtmised teoks saanud.

võimaldab
paralleelselt
mängida
meloodiat ja saadet akordidel. Parema
käega mängitakse meloodiat ja vasakuga
saadet või mõlema käega meloodiat.
Ringitöö koosneb järgmistest tegevustest:
- rahvamuusikast pärineva repertuaari,
eelkõige tantsulugude ja pillilugude
mängimine
- muusikalisi ja tehnilisi oskusi arendavate Milvi Veebel, sotsiaalspetsialist
harjutuste mängimine
- harmoonilise saatekujunduse võtete
tundmaõppimine, saatehäälte tertsis,
oktaavis harjutamine
Rahvakannelt õpetan nii individuaalselt
kui 3-e kaupa grupis. Kes soovivad
õppida rahvakannelt mängima, siis tuleb
helistada 51949417 ja lepime aja kokku.
Kuna tulemas on üldlaulu-tantsupidu, siis
ootan ka endiseid rahvakandlemängijaid
proovile teisipäeviti 19.30 kultuurimajja.
Väikekandleringe hakkab tasustama
Tamsalu Gümnaasium ja rahvakannelt
tasustabTamsalu kultuurimaja.
Lapsevanemad ! Suunake oma lapsed
kandlemängu õppima !
Sirje Luik
Pildil tüdrukud väikekanneldega.

Õpilaste meditsiinilisest teenindamisest koolis.
Alanud õppeaastast on muutunud kooliõpilaste meditsiiniline teenindamine. Haigekassa lepingu järgi on omistatud kooli meditsiiniõele suuremad õigused ja kooliarst enam
õpilasi koolis vastu ei võta. Seepärast selgitan lähemalt koolimeditsiiniõe tegevust.
Kooliõde viib iseseisvalt läbi õpilase ennetava tervisekontrolli I, III, VII ja XI klassis. Läbivaatus hõlmab õpilasega vestlust, pikkuse ja kehakaalu mõõtmist, kehamassiindeksi määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, naha
ja limaskestade seisundi hindamist, üldise kehalise arengu ja vaimse tervise hindamist.
Läbivaatuse tulemuste põhjal kooliõde nõustab õpilast ja annab individuaalseid soovitusi. Kui läbivaatuse käigus selguvad probleemid, mis vajavad täpsustamist, uuringuid või
ravi, teavitab medõde sellest lapsevanemat ja soovitab pöörduda perearsti vastuvõtule.
II, V ja IX klassi õpilastele on ette nähtud tervisekontroll perearsti juures. Seda peaksid
lapsevanemad arvestama ja ise lapse jaoks perearsti juures aja kinni panema.
Sellise töökorraldusega on tagatud kõigi õpilaste igaaastane tervisekontroll ja lapsevanema roll on muutunud olulisemaks.
Kooliõpilastele on riikliku immuniseerimiskava järgi ette nähtud järgmised vaktsineerimised: 12 - aastaselt B-hepatiidi vastu, 13 - aastaselt leetrite-mumpsi-punetiste vastu,
15-aastaselt difteeria ja teetanuse vastu. Erandina vaktsineeritakse teiste vanuserühmade
lapsi,kui vaktsineerimine on mingil põhjusel hilinenud. Vaktsineerimised jätkuvad koolis ja kooliõele on antud õigus viia need läbi iseseisvalt. Kooliõde on läbinud nõutava
koolituse ja igale vaktsineerimisele eelneb tervisekontroll. Lapsevanemaid teavitatakse
eelnevalt kirjalikult ja palume teavituskirjad tagastada kooliõele allikrjastatult. Kõik
kaitsepooked, mis koolis tehakse , dokumenteeritakse. Kui õpilane lahkub koolist, siis
antakse lapsevanemale kaasa tema lapse vaktsinatsioonide andmed. Kui mingil põhjusel lapsevanem soovib teha plaanilised vaktsinatsioonid perearsti juures, siis tuleb tal
aegsasti sellest perearsti teavitada.
Tamsalu Gümnaasiumis töötab pikaaegse kogemusega meditsiiõde Irina Aunapuu. Ta
on läbinud vajalikud koolitused iseseisvaks õendustegevuseks ja vaktsinatsioonide teostamiseks. Kooliõde viibib koolis esmaspäevast neljapäevani kella 8 - 15-ni, reedeti
kella 8-14. Tema poole võivad pöörduda õpilased nõu küsimiseks või tervisehäirete
korral igal koolipäeval. Sel õppeaastal on koolimaja remondi tõttu kooliõe vastuvõtt
ajutises ruumis, kuid kõik vajalik tema tööks on olemas.
Vajangu Põhikooli õpilasi teenindab velsker Ene Kiisla oma tööaja piires samas majas.
Ka temal on õigus teha läbivaatusi ja kaitsepookeid. Peale ennetava tervisekontrolli,
vaktsineerimiste läbiviimise ja tervisehädadega laste nõustamise tegeleb kooliõde tervisealase selgitustööga ja esmaabiõpetusega, jälgib õpikeskkonna tervislikkust ja nõustab
õpilasi ja õpetajaid terviseküsimustes
Perearstidel on palju erinevaid ülesandeid. Kõrgenenud haigestumiste perioodil on
raske leida aega laste ennetavaks tervisekontrolliks, seetõttu palume lapsevanematelt
mõistvat suhtumist, sest ennetav tervisekontroll ei ole kiireloomuline ja seda võib edasi
lükata, kui haiguste kõrgperiood on möödas.
Perearst enam koolist puudumistõeneid ei väljasta, vaid annab soovitused, mille alusel
lapsevanem lapse kooli saadab ja haigusega puudumist põhjendab. Kooliõel on õigus lubada haigestunud laps koju või vabastada kehalise kasvatuse tunnist samal koolipäeval.
Kui lapsevanematel on küsimusi, siis võib alati pöörduda kas oma perearsti poole või
kooliõe tööd kureeriva arsti Helle Pärna poole Tamsalu Tervisekeskuses.
Helle Pärna,
perearst ja kooliõe juhendaja

Raamat
Naistevälja
külast
Valde Roosmaa sulest ilmus
raamat „Naistevälja küla läbi
aastate”. Autori sõnul sai ta Tamsalu Muuseumi Sõprade Seltsilt
ülesande uurida küla ajalugu ja
seda ta ka on teinud. Raamatu
kirjutamise aeg on aasta 2000.
Autor kirjutab eessõnas”Minu
kirjatöö eesmärk on aidata
paremini mõista seda, et peremeheks olemine omal maal
tähendab ka rasket igapäevast
tööd, sest maaharijatöö toidab
rahvast ja tugevdab iseseisvust.
... Inimesed lähevad manalasse,
paljud talumajad ja eluasemed
on hävinud kuid lood ja mälestused jäävad. Vaikse tuulega
võib kuulda, kuidas neist sosistavad põlispuud küla vahel ja
kadunud talude asemeil.”
Naistevälja küla mainiti esmakordselt juba aastal 1379 kui
tolleaegse nimega Naistevilehe
läänistati. Inimasustus oli siin
juba muinasaegadest. Küla oli
aastatel 1816 – 1890 Järvajõe
valla koosseisus, peale seda
Nõmmküla ja peale 1939. aastat
Vajangu valla osa. Küla paikneb
merepinnast umbes 130 m kõrgusel (võrdluseks - Porkuni järv
ainult 106 m).
Raamatus on kirjeldatud enamuse küla talude teadaolevat
ajalugu, seal elanud inimesi ja
muid huvitavaid fakte. Kõige
huvitavama saatusega Naistevälja külas elanud inimestest
on tänaseks Verner Puurand

Võidumetsa talust. Kuna temast
on palju kirjutatud, siis tuletan
meelde, et tegemist oli eesti
ohvitseriga, kes sai 1939 a allveelaev Kalevi komandöriks.
Sõja ajal oli ta luurekooli ülem
Paldiski lähedal. 1944 a läks
ta koos perega Saksamaaale
ja 1948 a Austraaliasse. 1978
aastast oli Verner Puurand Eesti
pagulasvalitsuse majandusminister. Ta suri 1983 a. Viimastel
aastatel on vald tegelenud Verner
Puuranna mälestuse jäädvustamisega, tema kunagise talukoha varemed on võsast puhastatud
ja loodetavasti saame näha ka
sinna püstitatud mälestusmärki.
Raamatu lõpus on ülevaade küla
seltsielust, haridusest. Järvajõe
algkool tegutses Naisteväljal
104 aastat ja suleti 1960. See oli
tegutsemisaja jooksul külaelu
lahutamatu osa ning koolimaja
oli kohaliku kultuurielu keskus
ja noorte – vanade kokkusaamise
koht.Tegutsesid mitmesugused
ühistud ja seltsid, kellel läks
nagu ikka kord paremini kord
kehvemini. Huvitav on fakt, et
Naistevälja külas käis 1930ndate aastate lõpul firma „Eesti
Munaekspordi” munaauto, mis
ostis kokku ekspordiks minevaid mune. Auto tuli Vanakubja
talu juurde, kus siis perenaised
juba munakorvidega ootasid.
Munad valgustati vastuvõtmisel
läbi ja need pidid olema teatud
suurusega. Maksti kaalu järgi ja
näiteks 1940 a maksis kilo mune
kroon ja 11 senti. Kuna raha jäi
perenaistele, oli huvi munade
müümise vastu elav ja kohapeal
sai ka külauudiseid vahetada.
Peale sõda moodustati külasse

kolhoos, aktiivne seltsielu elu
jätkus ka siis. Aegapidi hakkas
aga küla tühjenema, elaniketa
majad lagunema. Suurmajandite
loomine koondas nii kultuurielu
kui inimesed keskustesse. Kui
1939. aastal oli Naistevälja külas
36 elamut, 28 neist talud, siis
tänaseks on külasse jäänud alla
30 inimese ja enamus neist on
pensionärid.
Lõppsõnas loodab Valde
Roosmaa, et küla välja ei sure,
vaatamate sellele et paljud rajad
on rohtunud ja hooned kadunud.
Autor on olnud ka ENSV
Ülemnõukogu juhataja. Sellel
kohal on ta läinud ajalukku 1988
a toimunud istungi juhatajana, millel EKP esimeseks
sekretäriks valiti Vaino Väljas.
Praegu on ta pensionär ja suved
veedab oma vanaisa talus, mille
see ostis Järvajõe mõisalt 1891
aastal.
Ain Aasa
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Sport
Orienteerumine

TAMSALU AJALEHT

Veteranid kohtusid võrkpallis

Vabariigi MV pikal rajal tuli Maire Limberg veteranide klassis
hõbemedalile.
Uljastel Virumaa O jooksul M-21 klassis tuli esikohale Tarvo Klaasimäe
ning 2. kohale N-55 klassis Maire Limberg. Samas selgitati ka Lääne –
ja Ida Virumaa meistrid. Maakonna meistriks tuli Tarvo ja Maire savutas
teise koha.
2010 a orienteerumiskolmapäevakute koondarvestuses tulid esikohale
Martin Himma M-12, Kaili Sirge N-21, Evelyn Himma N-35 ja
Merike Mets N-40 klassis. Teise koha saavutasid Maire Limberg, Tarvo
Klaasimäe ja Kalev Sirge M-50 klassis ning kolmanda Mario Mälk M-14
klassis. Orienteerumine oli maakonna suvemängudel 2. kohaga valla
edukaim ala.

Kergejõustik
Tallinnas vabariigi MV ekidenis võitis Tartu Ülikkooli ASK. 6. koha West
Sport SK koosseisus saavutasid Meelis ja Ago Veilberg ja Ulvar Pavlov.
Tagamise on omapärase alaga, kus maratonijooksu distants läbitakse 6
võistleja poolt etappidena. Võistles 14 meeskonda ja 6 naiskonda.

Korvpall
Vabariigi KV oli Tamsalu LOS TOROS/Puukeskus vastaseks 2. ringis
kõrgliiga meeskondPärnu Korvpalliklubi. Kodusaalis kaotati 79:88 ja
võõrsil 68:83. Eelmisel hooajal langeti välja 1. ringis. Mängisid Livar
Liblik, Algis Liblik, Kurmo Annus, Tanel Uudeberg, Risto Rammul,
Sven Pugonen, Argo Höövelson, Raul Sinisalu, Mihkel Mager, Kaspar
Põldma, Alo Põldmaa ja Marek Suits.
Laupäeval, 23. oktoobril kohtusid
EPT 60. juubeli tähistamiseks võrkAlanud on ka vabariigi esiliiga põhiturniir. Eelmisel aastal saavutati 2. palliplatsil kohaliku ja Paide EPT –
liiga põhiturniiril kindel esikoht 16 võidu ja 2 kaotusega. Finaalturniiril de meeskonnad. Tamsalu meeskonsaadi valus kaotus Räpinalt, järgnenud võit Swedbanki üle tõi siiski 3. nas mängisid Sergei Kurotškin, Märt
koha ja üleminekuturniiril saadud kindlad võidud tagasid jälle pääsu Rebane, Tiit Kubbi, Ahto Annus,
esiliigasse. Tänavu on esiliiga 17 meeskonda jagatud 3 alagruppi. Tarmo Annus, Ruudo Annus, KaPõhiturniiril peetakse alagrupikaaslastega kaks mängu. Edasi tulevad lev Raudla. Paide eest tulid platsile
mängud vahegruppides. Kui alagrupis jäädakse 4 – 6 kohale(mis praegu Enn Sõmer, Jaanus Seema, endine
on tõenäoline), siis mängitakse kõigis alagruppides 4 – 6 kohale jäänud tamsalulane Avo Sinivee, Tiit Pameeskondadega samuti kaks mängu ja edasipääsuks tuleb vahegrupis jos, Arno Reinold, Jaanus Pilv ja
saada 1 – 2 . koht. Vastased on tunduvalt tugevamad. Saadud ongi Aleksander Zimin. Väga haarava ja
kaotused Raplalt, Elionilt ja Swedbangalt, võidetud on BC Kalevit.
Statistika ja tulemused basket.ee lehel. Meeskonna suurimad punktitoojad
on olnud Raul Sinisalu, Sven Pugonen, Raido Villers, Kaspar Põldmaa,
Livar Liblik, Mihkel Magar. Meeskond vajab kindlasti kodumängudele
publikut. Tulge mänge vaatama ja omasid toetama!

Tamsalu I MV
saalihokis 2010 ,
juhend

Järgmised kodumängud peetakse Spordihoones:

I Eesmärk: Populariseerida saalihokit Tamsalus ja selgitada välja
Tamsalu meister ning üldine parereedel, 12.novembril BC Kaleviga,
musjärjestus.
reedel, 19. novembril Elioniga
II Aeg ja koht: Võistlused toimuvad
reedel, 03. detsembril KK Hitoga
15.11. 2010 – 20.05.2011 Tamsalu
Spordikompleksi võimlas. Mängud
Rein Tops
toimuvad laupäeviti algusega kell
18.00 . Täpne ajakava selgub peale
lõplikku registreerimist 1.11.2010.
Kergejõustik
III Korraldamine: Võistluste korraldajad on SHK Tamsalu EBE ja
Lääne-Virumaa kergejõustiku KV. 7. september 2010.a. Rakveres. Tamsalu Spordikompleks . PeakohtuCätlyn Okas võitis kettaheite tulemusega 35.20 ja oli kolmas odaviskes nik on Riive Tamm.
32.65, vasaraheites teine 37.66. Ketter Kõre kolmas kettaheites 27.84 ja IV Osalejad: Võistlema on oodakolmas vasaraheites 27.83, Kerttu Leimann teine kõrgushüppes 1.40, tud kõik Tamsalu valla endised
Birgit Neeme kolmas 100mtj 19,60.
ja praegused elanikud, töölised
Noormeestest Karel Eesmaa võitis kõrgushüppe 1.95 ja oli kolmas
kauguses 6.19. Eiko Laine võitis 110mtj 15,88 ja oli kolmas kuulitõukes
13.54.Kaupo Saarmann teine kettaheites 39.10. 4x100m kolmas koht
ajaga 48,27 koosseisus Karel Eesmaa,Eiko Laine, Kristjan Keero, Marek
Sikk.
Tamsalu Gümnaasium 2.koht 21 punktiga RRG järel.

tasavägise mängu võitsid külalised
3:2. Kuna Ahto Annus vigastas kätt,
pidid kohalikud ilma vahetusteta
läbi ajama. Mängu tegi eriliseks see,
et väljakul viibis ja mängis Eesti
tõenäoliselt vanim tegevvõrkpallur,
pikima staaziga EPT juht(31 aastat)
ja Tamsalus pikki aastaid võrkpallielu hingeks olnud Sergei, kellel vanust 86 aastat. Meeldetuletuseks, et
Tamsalu võrkpallimeeskond mängis
Eesti meistrisarjas aastatel 1958 –

1965. Meeskond oli 1956 a vabariigi
suvespartakiaadi võitja, kuuekordne
spordiühing „Jõud” meister ja üheksakordne karikavõitja, ning rohkete
muude kõlavate tiitlite omanik.

või mingil muul moel Tamsaluga
seotud inimesed. Osaleda võivad
ka mängijad, kes esindavad mistahes spordialal Tamsalu klubi või
võistkonda 2010/2011 hooajal, lisaks
mistahes spordiala Tamsalu klubide
endised mängijad, kasvandikud ja
juhendajad. Mängijad, kellel on kehtiv leping mõne Eesti saalihokiklubi
või võistkonnaga, saavad osaleda
ainult lepinguga seotud klubi loal ja
kokkuleppel. Alla 14-aastased noored
lubatakse mängima lapsevanema
kirjalikul nõusolekul.
Võistkond koosneb kuni 10 liikmest (lubatud on meeste ja naiste
segavõistkond). Võistkonna registreerimistähtaeg on 25.10.2010.
Võistkonna nimelise registreerimise
tähtaeg on 1.11.2010. Võistkonna
saab registreerida tel. 5278291 või
aadressil riivekas@tamsaluebe.ee

Osalustasu võistkonnale on 500
EEK-i, mis tuleb tasuda hiljemalt
1.11.2010. MTÜ Tamsalu EBE
arveldusarvele 221031154092. Võimalik tasuda ka sularahas.
V Läbiviimise kord: Võistlused
viiakse läbi absoluutarvestuses.
Väljakul on korraga 4 väljakumängijat ja väravavaht. Mängu aeg on 3
x 10 minutit (jooksev aeg, mängu
3 viimast minutit on puhas aeg).
Viigilise tulemuse korral toimuvad
karistusvisked (4 mängijat mõlemast
võistkonnast, viigi korral jätkavad
karistusvisetega teised võistkonna
liikmed). Olenevalt võistkondade
arvust mängitakse hooaja jooksul läbi
1 – 3 ringi ning playoffides mängitakse välja kõik kohad. Lõplik mängude süsteem selgub registreerimise
lõppedes, 1.11.2010. Mängitakse
vastavalt ESHL reeglitele.

Eesti noorte klubide KV. 11.09.2010.a. Rakveres.
Karikavõitjad Karel Eesmaa kõrgus 2.00, Eiko Laine 400m 50,92, Triin
Lait oda 43.59. Karel Eesmaa 4.koht kauguses 6.71 ja Oliver Eding 6.koht
odaviskes 57.04.
Lääne-Virumaa MV kergejõustiku mitmevõistluses. 14.15.09.2010.a. Rakveres.
Eiko Laine PJ 2.koht 6025 punkti (11,86/6.26/13.31/1.60/51,89/16,43/39
,98/3.40/42.80/5.04,75.)
Ketter Kõre TB 4.koht 2893 punkti.
Lääne-Virumaa kergejõustikuhooaja lõpuvõistlus. 24.september 2010.a.
Rakvere.
Cätlyn Okas 2.koht kettaheide 34.94, Ketter Kõre 2.koht odaviskes
38.55 ja 3.koht vasaraheites 23.71, Sirly Tiik 3.koht kuulitõukes 9.26 ja
kettaheites 34.53.
Lääne-Virumaa murdmaajooksu MV 28.09.2010.a.Rakveres.
Kauri Piiskoppel PB 1000m 4.koht 3.09 ja Birgit Neeme TB 1000m
4.koht 3.48, Marek Sikk PA 2000m 5.koht 6.56 ja Andre Tammaru PB
6.koht 3.28.
Eesti klubide KV murdmaajooksus 02.10.2010.a. Elvas.
Andre Tammaru PC 1000m 4.koht ajaga 3.06, Birgit Neeme TB 1500m
7.koht 5.49 ja Ketter Kõre 7.koht TC 500m 1.39. Maakonna koondises
võistlesid veel Mairo Mälk ja Kerttu Leimann. KJK Vike võitis 802
punktiga, 2.koha, TÜASK 548 p. ja kolmas SK Maret-Sport 380 p.
Liivi Rünk

Ettevõtlusmessil jätkus tegevust kõigile. Keskel Aivar Niinemägi ja Mart Mardla

Pildil heledates särkides Tamsalu ja
tumedates Paide mängijad.
Ain Aasa
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Õnnitleme !
Meeta Pihlakas
Erna Gutman		
Alice Reinart		
Armilde Niit		
Julia Veersalu		
Linda Uueni		
Heino Piiskoppel
Ülo Aesma		
Evald Rosenberg
Selma Kasin		
Evard Püss		
Heino-Verner
Oomann
Hilja Mehiste		
Aleksandr Luige
Raimu Hallimäe
Enn Ilves		
Ants Mägi		
Ferdinand Saalits
Valve Tukia		
Tiiu Jaansoo		
Virve Taaksalu		
Arvi Jaansoo		
Mart Uutsalu		
Viivi Õismaa		
Anton Väli		
Toivo Põllu		
Vello Krünberg
Ivan Zemski		
Sirje Uutma		
Anne Loide		
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Tööd alustab uus ettevõte
88
87
85
85
83
82
82
81
81
81
81

Tamsalus alustab tegevust mittetulundusühing, mille
asutajaliikmeteks on Maire Steinberg ja Grete Rudenaite.
Ühing soovib alustada üsna mitmekesise tegevusega ja
selleks on renditud pinnad „MEIE” poega (endine Universaalkauplus) samas majas. Sissepääs on poe eesruumist. Seal on kaks tuba -ühes on õmblustuba ja teises
ehk esimeses hakkab olema müügituba.
Oma alustavale ettevõttele pandi nimeks „Kodukoda” seepärast,et tahetakse keskenduda ainult käsitsi tehtud
asjadele tegemisele- müümisele.
Õmbluskojas on võimalik erimõõtudes voodipesude
õmblemine, patjade, padjakatete, erinevate pesuõmbluste, põllede, lastepudipõllede ja muude õmblustoodete tegemine. Väljatöötamisel on flanellist lastepidzaamade valmistamine. Saab teha ka valmisrõivaste
pikemaks – lühemaks - parajaks õmblemist ja kõiki
muid kodus vajalikke õmblustöid.
Müügile võetakse kõigi käsitööliste tööd, kes sooviksid lisaraha teenida. Oodatud on kudumid, heegeldised,
vaibad, diivanipadjad, ehted, seebid, küünlad ja muu
kaup mis pakub ostjatele huvi. Samuti on oodatud puidust tooted ja omatehtud mänguasjad.
Käsitööde müüki võtmine toimub lepingu alusel ning
22-30.11 võetakse „Kodukoja” ruumides iga päev kella
10 - 14.00 vastu tooteid ja vastatakse inimesi huvitavatele küsimustele.
Infot saab telefonil 56375844 või emailil maire.steinberg@mail.ee.
Tulevikus planeeritakse ka õmbluskursuste läbiviimist,
mille sihtrühmakks on vanemate klasside noored,
koduperenaised kellel puudub oskus õmmelda, töötud
kes tahaks õmmelda ja kellel võib avaneda ka lootus
meil hiljem ettevõttes tööd saada. Kursus on tasuta.
Kui tegevus käivitatud, on plaanis seda laiendada ja
kaasata endaga noori moeloomise, disainimise ja moe
demonstratsioonide ettevalmistamisse. Sellega tegeleb
Grete Rudenaite kes on ise läbinud juba 14 aastaselt
modelli ja moe alase koolituse.
Mtü moodustamise otsus tuli seoses sellega ,et
käsitöölistel või selle hobiga tegelevatel inimestel ei ole
võimalust kohapeal oma töid turustada. MTÜ liikmeks
saab astuda avalduse alusel, liikmemaks on 100.- aastas.
Ain Aasa

80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
60
Pildil ülal ettevõtlikud naised teadmisi omandamas
60
60		 Rotaks-R laos V-Maarja Pikk 30 saadaval pakenda-

TÄNUAVALDUS !
Täname kogu perega Ülle
Kristmanni hoolivuse ja
hoolitsuse, kannatlikkuse
ja hea südamliku suhtumise,
murede ärakuulamise ja
nende lahendamise eest .
Ülle on inimene õiges kohas ja õige koha peal.
Suur, suur aitäh, et ta meil
olemas on
Perekond Pappel

tud turbabrikett. Alusel 900 kg, hind 1700.-EEK-i.
Info telefonidel 32 20 470, 5 296 792. Võimalik
tellida kohalevedu!
Müüa ühetoaline möbleeritud korter Ääsi 13. Vahetatud uksed aknad, väga soe.
Tel õhtuti 56919079.
Kirikupühad Tamsalu leinamajas toimuvad:

Pühapäeval, 21. novembril kell 16.00
Pühapäeval, 28. november kell 16.00 esimene
advent
Pühapäeval, 24. detsember 15.00 jumalateenistus
Kõik on oodatud!
Tamsalu Lunastaja Kogudus

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

Tel 5222511

Viru toonklaas OÜ

TAMSALU AJALEHT

Armas Evelin,
meie siiras kaastunne Sulle kalli venna Arkadi surma
puhul.

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Toimetaja Ain Aasa

Sinu sõbrad lauljad Anni, Marita, Marilyn, Monika, Helis,
Õnnela, Karmen, Anu, Tiina, Kadri.

tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Kaastööd oodatud
20 novembrini
soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub novembri
lõpul.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval ka
vallamajas ja kauplustes.

On lahkunud
1. ELLE MUINAST

24.10.1956-28.09.2010

Väike-Maarja Matusebüroo
haua ja tuhastamismatused
lahkunu transport 24h
külmik,kirstud,plaadid
leinasaal,pärjad, urnid

Väike-Maarja, Tamsalu mnt.1 Tel. 3261767,
5051137 24h

Kultuurimaja kohvik Remix avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00 kuni 14.00.
Võimalik tellida peo ja peielaudu .
Ettetellimisel telef 56152728 Monika

