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TASUTA

Vald tähistas Vabariigi sünnipäeva!

Tamsalu vallas algas sünnipäev lipuheiskamisega,
seejärel sõitsid vallajuhid läbi külad, kell 11
mälestati pärgade ja küünaldega hukkunuid, mille
järel mindi Halliku matkale, seekord Porkunisse

Vabariigi 91 aastapäeval tunnustatud

Peo tegijatest jäid pildile

ANNE TÕNTS- kauaaegse kohusetundliku töö eest laste
kasvatamisel Tamsalu Lasteaias
TERJE GEIDIK- kohusetundlik töö laste kasvatamisel Sääse
Lasteaias
VALDA UUDE - pikaajalise kohusetundliku töö eest Vajangu
Põhikoolis
MARE VIKS - tulemusliku õpetajatöö eest Tamsalu Gümnaasiumis
MAARJA NAHKUR - tubli õpetajatöö eest Tamsalu Gümnaasiumis
Hilje Pakkanen - pikaajalise Tamsalu ajalehe toimetamise eest

Hiile Hiie - rahvamaja perenaine

Anne Hallik - matka korraldaja

Evelyn Himma - vastlaliu

Tiia Uudeberg - üldjuht

Rein Lall - edumeelne valla põllumees
Jaanus Kiisk - edumeelne valla põllumees
Riho Kivila - ettevõtluse ja koeraspordi arendamise eest
Rein Tops - pikaajalise valla spordiinfo kajastamise eest
Sirly Tiik - tublide sportlike saavutuste eest
Sergei Kurotškin - kauaaegse sportlike eluviiside levitamise eest

Täname !
Tamsalu Valla Volikogu, Tamsalu Vallavalitsus
ja kõik lugejad tänavad Hilje Pakkaneni aastatel
2000 – 2008 Tamsalu lehe väljaandmise,
lugematu arvu huvitavate lugude, põnevate piltide ja
vallakodanikele vajaliku informatsiooni edastamise eest.

instruktor

Äitäh kõigile, kes aitasid

Tervisespordiürituse “Terviseradadel ümber maakera”
raames liikus meie vallas jalgsi ja suuskadel 301 inimest
kes läbisid 2900 km, uiskudel sõitsid 152 inimest 608 km.
Kokku 453 inimest ja 3508 km.

KUL
TUURIKALENDER
KULTUURIKALENDER

Martin Uudeküll maakonna parim vabatahtlik spordiaktivist.
Palju õnne, Martin, ka Tamsalu valla rahva poolt ! Kuna Virumaa
Teatajas juba pikem lugu ilmus, siis ootame aega, kus saame loo
järgmisest märkimist väärivast teost. Seda kohe kindlasti kaua
ootama ei pea.

07.03 kell 11.00

SEENIORTANTSU ÕPPEPÄEV Pajustis

08.03 kell 10.00

NAISTE PÄEV Tamsalu Spordihoones

14.03 kell 18.00

KAPELLI „LUSTPILL“ JUUBEL –
„35“, väikestel kanneldajatel „20“
Tantsuks „RAHVAMUUSIKUD“

20.03 kell 19.00

DUETID – lauluklassi kontsert

21.03

Reserveeritud

28.03 kell 11.00

BEEBIPIDU

28.03 kell 19.00

VANA BASKINI TEATER`i
etendus „KIHLUSPIDU“

29.03 kell 13.00

4 LINNA PIDU

Kultuurimaja saalides üleval
Tamsalu Gümnaasiumi õpilastööde näitus

Päästeteenistuse
hõberist TToomas
oomas
Uudebergile
Siseminister Jüri Pihl ja päästeameti peadirektor
Kalev Timberg andsid 18. veebrusril
Päästeteenistuse hõberisti teenete eest inimeste
turvalisuse tõstmisel Lääne-Virumaal Tamsalu
vallavanem Toomas Uudebergile.
Toomas Uudeberg on Tamsalu vallavanemana aktiivselt kaasa
aidanud päästeala turvalisuse tagamisele Tamsalu vallas ning
Lääne-Viru maakonna lääne- ja keskpiirkonnas. Ida-Eesti
Päästekeskuse ja Tamsalu Vallavalitsuse vahel on alates 1998. a
sõlmitud koostöölepingud, millega on sätestatud Tamsalu
Vallavalitsuse alluvusse kuuluva Tamsalu abikomando kaasamine
päästetööde tegemisele. Enne Tamsalu valla ja Tamsalu linna
ühinemist toetas Tamsalu Vallavalitsus nende territooriumil
tegutsevat Vajangu Tuletõrjeühingut. Pärast linna ja valla ühinemist
tegutseb Tamsalu valla territooriumil kaks abikomandot: Vajangu
abikomando ja Tamsalu abikomando. Tamsalu vald on huvitatud
mõlema abikomando arengust ning toetab neid igakülgselt.
Meeldiva koostööpartnerina on Toomas Uudeberg olnud heaks
eeskujuks päästealase turvalisuse tagamisel teistele
omavalitsusjuhtidele. Ida-Eesti Päästekeskus hindab kõrgelt
Toomas Uudebergi tööd päästealase turvalisuse tõstmisel
maakonnas.

Endel Kirs- vastupanuvõitleja
President annetas Endel Kirsile
Vabadusristi IV järgu teenetemärgi
mõõkadega.
Õnnitleme
Tamsalu Vallavalitsus
Tamsalu Vallavolikogu
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Endel Poom
17.veebruaril pidas Endel Poom auväärset tähtpäeva – 85
aastat kaksikuna sündimisest. Endel olevat juba imikueast
saati olnud kõva laulu- ja jutumees - ema olevat teda ikka
vaigistanud, et tasa-tasa – laps magab (laps oli kaksikõde Juta).
Juubilari sünnipärane aktiivsus on teda saatnud ka edasisel
eluteel. Endel on üks Tamsalu muuseumi asutajatest, Tamsalu
lubjatootmise nõukogude aegne grand old man (ta on pidanud
kõiki ameteid peale direktori ja pearaamatupidaja). Koos
Raimond Olupiga moodustati kunagi väga menukas kohalik
estraadiansambel (Jüri Järveti ja Eino Baskini eeskujul).
Veel peetakse Endli tunnustusväärseks teoks Tamsalu rahva
ees seda, et ta 1954.a. tõi Tamsallu noore Karin Lepiku ja
võttis Karini oma nimele. Karin Poom on Tamsalu aukodanik
1997.aastast ja muuseumi grand old lady.
Tugevat tervist ja pikka iga teile kogu Tamsalu rahva
nimel.
Kolleeg muuseumist
Aadu Uudmäe
Tamsalu Ajaleht

Juht räägib: Toomas Uudeberg Tamsalu ajalehest.
Tamsalu ajalehele uue toimetaja valimise peamiseks põhjuseks
on kohaliku elu, sündmuste ja uudiste parema kajastamise vajadus.
Ajaleht peaks rohkem süvenema kohaliku elu eri tahkudesse,
osalema sündmustes. Oluline on edastada rohkem uudiseid
nendest, kes sündmustes osalevad, neid korraldavad. Meil on ju
palju tublisid ja tegusaid inimesi, neist tahaks rohkem teada.
Eelnev ei tähenda, naguoleks seni lehetegemises midagi halvasti,
seni pole ajalehte olnud põhjust häbeneda. Kujundus ja sisu on
olnud normaalsed – puudu aga on jäänud just seda kodukootud
sündmuse kajastamist. Ja ehk on kohati olnud puudus ka
pildimaterjalist – vahel annab üks foto sündmusest parema ülevaate
kui pikk kirjeldus. Vaja oleks ka teatud materjalide nö lahtiseletamist
– koos vallavalitsuse ametnikega tuua inimesteni nii üldriiklikul kui
kohalikul tasandil vastuvõetud otsuste sisuline pool – mida see
tegelikult vallakodanikule kaasa toob. Toimetaja peab siin kätt pulsil
hoidma ja tunnetama, mida ja kus oleks vaja seda seletamise ja
lahtirääkimise tööd rohkem teha. Vaatamata sellele, et meil vallas
on ka koduleht ja infolist, ei jõua need kõigi inimesteni ja eakad
saavad oma põhilise info ikkagi ajalehest.
Minu arvates peaks vallalehe kujundus olema niiöelda
kodukootum ja siin ma ei eelistaks ka kujunduse poolelt värvilist
lehte. Kui mustvalge trüki kvaliteet on korralik, kiri loetav ja fotolt
näod äratuntavad, on ju kõik korras, sündmus on edastatud, lugeja
saab oma järeldused teha. Värv pole peamine.
Tamsalu leht on ehk seni olnud liiga tamsalukeskne, väiksematest
kohtadest on vähe lugusid. Maainimene on kannatlik, aga ka nende

muresid on vaja kindlasti rohkem
kajastada, ja mitte ainult muresid.
Meil on keskustest eemal palju
ilusti korda tehtud majapidamisi
tehakse palju tööd, ka neist
tublidest inimestest tuleks
rohkem rääkida.
Ja oluliseks pean seda, et lehe
uus toimetaja on iga nädala
teisipäeviti kella 9-11 vallamajas.
Isiklikud kontaktid võimaldavad
kindlasti paremini oma mõtteid
edasi anda. Kõigile pole ka antud
kirjutamisandi aga tänapäevane tehnika võimaldab juttu üles võtta
ja toimetaja saab selle siis üles kirjutada ja avaldada. Loodetavasi
kasutatakse seda uut võimalust aktiivselt.
Toimetaja peaks sisu kavandamisel olema parajalt konservatiivne, pole mõtet midagi ainult muutmise pärast teha, peamine,
et väljund oma arvamuste avaldamiseks oleks kõigile avatud.
Diskussioonide ja eri arvamuse avaldamine on kindlasti
põhjendatud siis, kui see asja edasi viib, niisama virisemist poleks
vaja.
Arvan ka et lehe senine suunitlus – valdavalt neutraalse ja
positiivse info avaldamine peaks jätkuma. Isiklike solvumiste
väljaelamine ei peaks leidma väljundit meie lehes.

Toimetajalt.
Raske südamega võtsin vastu Toomas Uudebergi pakkumise
hakata valla ajalehte tegema. See on väga suur vastutus valla
elanike ees. Vallavanem rääkis mulle ajalehe tegemisest juba
mõne aasta eest, aga siis suutsin „ei“ öelda. Nüüd mitte. Miks ?
Kahel põhjusel – esiteks poleks lehetegemise ettepanekut tulnud,
kui poleks olnud tõsist vajadust. Teiseks, olles üle 20 aasta järjest
vallavolikogu liige ja elades kohapeal on üldpilt ja arusaamine
kohalikest asjadest olemas.
Ajaleht pole vallas enam ammu infomonopolist. Valla koduleht
sai aasta tagasi uue näo, üle aasta tegutseb Tamsalu infolist,
millega on ühinenud väga paljud siitkandist pärit inimesed.
Noorem ja mujal elav rahvas saab oma info arvuti vahendusel,
vanematele jääb põhiliseks leht. Eks sedagi tuleb silmas pidada.
Praegu ei oska ma öelda, milline on meie lehe tulevane nägu.
Loodan, et ka lugejad ise hakkavad aktiivsemalt nõudma infot,
mis neile just ajalehe vahendusel vajalik oleks.
Kindel on see, et vajalikud oleksid püsiteemad, milleks võiksid
olla näiteks juhi sõna (võimalus kõigile, kes ennast juhiks peavad),
kuu parim uudis, vallavalitsuse tegemised, jne.
Ootan kõigilt, kellel ajalehe vahendusel midagi öelda on, aktiivset
kaasalöömist meie lehe näo kujundamisele.
Palve on ka, et võimalusel materjalid jõuaksid minuni arvuti abiga.
Mõni sõna ka endast.
Hariduselt olen kehalise kasvatus õpetaja.
Peale erialal töötamise olen tegutsenud treenerina
erivajadustega laste koolis, EÕM komandörina, kogunud metsas
männivaiku, töötanud gümnaasiumi direktorina, riidepoe ja kohviku
juhataja, kinnisvarahaldurina, töökeskkonnaspetsialistina,
ehitustöölisena, füüsilisest isikust ettevõtjana, turumüüjana,
projektijuhina, hetkel olen oü „Paeroos“ omanik ja Tamsalu ajalehe
toimetaja.
Hobidest: olen noorusest alates palju lugenud, tegelenud oma
füüsise vormishoidmisega, reisinud umbes 20 eri riigis, käin kalal,
viimasel ajal on meeldima hakanud pildistamine. Olen Tamsalu
vallavolikogu liige alates 1989 aastast.

Tamsalu Ajaleht

Tamsalu ajalehel veebruaris sünnipäev.
Esimene leht ilmus 1993. aastal.
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Tamsalu V
allavalitsuses
Vallavalitsuses

Tamsalu V
allavolikogus
Vallavolikogus

23.01.2009.a
1.Nõustuti ehituslubade väljastamisega:
·Nordic Eicherman OÜ-le ehitise rekonstrueerimiseks
kalakasvatuseks aadressil: Linnuvabriku tn.1 Sääse alevik, Tamsalu
vald;
·Tiigi Keskus AS-ile ehitiste: karbamiiditsehh ja katlamaja täielikuks
lammutamiseks aadressil: Tööstuse 15, Tamsalu linn, Tamsalu vald;
·OÜ-le Jaotusvõrk ehitise maakaabelliin paigaldamiseks aadressil:
Luha Assamalla küla, Tamsalu vald;
·ehitise Tamsalu jäätmejaam rekonstrueerimiseks aadressil: Raudtee
tn 4, Tamsalu linn, Tamsalu vald.
2.Nõustuti kastuslubade väljastamisega:
·Porkuni PÜ‘le kuuluvale ehitisele klubi asukohaga Järve tn 1,
Porkuni küla, Tamsalu vald.

Volikogu istung 28.01.2009.
1.Lõpetati Tamsalu valla 2009.a. eelarve I lugemine ja otsustati viia
eelnõu II lugemisele vallavolikogu veebruarikuu istungile.
2.Kinnitati Tamsalu valla teede investeeringute plaan aastateks
2009-2012.
3.Kinnitati Tamsalu valla tugiisiku teenuse osutamise kord.
4.Delegeeriti vallavalitsusele katastriüksuse sihtotstarbe
määramise õigus.
5.Tunnistati peremehetuks ehitiseks Aavere külas endise Kalda
talu hooned ja Võhmuta külas endise Metsanurga 3 talu hooned.
6.Viidi läbi Tamsalu valla jäätmekava I lugemine ja otsustati viia
eelnõu II lugemisele vallavolikogu veebruarikuu istungile.
*Kuulati R.Telli infot Tamsalu suusastaadioni arendusprojektist
ja Paekivi teemapargi arendusprojektist
*Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojektist
01. veebruaril toimuvast Tamsalu-Neeruti-Tamsalu suusamaratonist
Alates jaanuarist võtab Tamsalu vallamajas vastu metsakonsultant
Linda Kõlu
Tamsalu Gümnaasiumile omistati maakonna sportlikuma
gümnaasiumi tiitel
*Kuulati A.Freienthali infot Omavalitsusliitude poolt korraldatud
koolitusest Brüsselis 19.01.2009 – 22.01.2009. Koolitusel osales 25
inimest, nendest 16 Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt ja 9 Linnade
Liidu poolt. Koolituse kaaskorraldajaks oli Kertu Kaera Euroopa
Komisjoni Eestis esindusest. Koolituse programm on kättesaadav
lehel http://www.ell.ee/14076

27.01.2009.a
1.Kooskõlastati
Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu
teemaplaneering.
2.Kooskõlastati Ambla valla üldplaneeringu.
3.Kinnitati Tamsalu valla haldusterritooriumil asuvate maatükkide
2009.a maksustamishinna arvutamise aktid.
4.Otsustati muuta osaliselt Tamsalu Vallavalitsuse 10.septembri
2008.a korraldust nr. 303 “Moodustatavale katastriüksusele nime
määramine”.
5.Anti Rakvere Spordikoolile luba kergejõustiku ja võrkpalli
õpilastele projektlaagri läbiviimiseks Tamsalu valla Porkuni külas.
6.Nõustuti loa väljastamisega FIE Silvi Pärn‘ale avaliku ürituse
“SÕBRALAAT” korraldamiseks 15.veebruaril s.a Tamsalu
Kultuurimajas ajavahemikul 9:00-16:00.
7.Anti luba Vajangu Põhikooli lasteaiarühma sulgemiseks
kollektiivpuhkuse ajaks 25.06.-04.08.2009.a
8.Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohas
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmisega kahe avalduse alusel.
9.Tunnistati Tamsalu suusastaadioni maa-alal kruntide
mõõdistamiseks küsitud pakkumistest parimaks FIE Kalev Konso
poolt esitatud pakkumine.
10.Eraldati koht Sääse Hooldekodusse kahele abivajajale.
11.Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuseks jaanuari kuus väljamaksmisele kuuluv summa.
12.Eraldati sotsiaaltoetust ühele abivajajale ja jäeti rahuldamata
kakskümmend avaldust.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Pildikesi Vabariigi aastapäeval

11.02.2009.a
1.Anti Porkuni Koolile luba intellekti- ja liikumispuudega lastele
sportlik-loova projektlaagri läbiviimiseks Tamsalu valla Porkuni külas.
2.Nõustuti kastuslubade väljastamisega:
·OÜ-le Jaotusvõrk elektri maakaabelliini ja 6-3,5kV alajaama
püstitamisel aadressil: Kalevipoja 10, Assamalla küla, Tamsalu vald.
3.Nõustuti Kullenga külas Rüütli katastriüksuse jagamisega ja
määrati moodustatavatele katastriüksustele nimed ja sihtotstarbed.
4.Nõustuti vabade metsamaade erastamisega Järvajõe ja Loksa
külas.
5.Nõustuti Türje külas maa ostueesõigusega erastamisega hoonete
omanikule.
6.Otsustati lugeda pandiga tagatud nõuded pandipidajale tagatuks
ja anti nõusolek pandimärke kustutamiseks.
7.Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohal
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmisega ühe avalduse alusel.
8.Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele abivajajale.
9.Eraldati sotsiaaltoetust kuuele abivajajale ja jäeti rahuldamata
kaks avaldust.
10.Arutati Tamsalu vallas hooldajatoetuse maksmise korra eelnõud
Elvi Astok
vallasekretär
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Tamsalu Ajaleht

Haridusministeerium kavandab seadusemuudatusi.
Ajakirjanduses avaldatud
plaanitsetavad muudatused
haridusseadustes tekitavad
küsimusi.. Tamsalu leht käis
meie gümnaasiumis, kus
direktor Vardo Arusaar rääkis
praegusest olukorrast seoses
kavandatavate muudatustega.
V.Arusaar: Hariduses on
murrangulistel aegadel kui
plaanitsetakse
suuremaid
muudatusi, oluline saada infot
otse algallikatest. Seetõttu olen
viimastel nädalatel olnud
kontaktis nii Riigikogu kultuuri –
ja hariduskomisjoni esimehe
Peeter Kreitzbergiga kui teiste
poliitikutega. Neile kontaktidele
toetudes julgen arvata, et
niimooodi
kiirustades
ja
üldsusega asju arutamata see
seaduseelnõu seaduseks ei
saa. Poliitkud lubavad seadusesse palju erandeid sisse
kirjutada, aga sel juhul pole see
enam üheselt mõistetav ja kõiki
võrdselt kohtlev.
Teiseks võib arvata et
seaduseelnõu menetlemine
võtab palju aega ja kui oletada,
et see viiakse kevadel
Riigikogusse, algavad ikkagi
arutelud erinevatel tasemetel.
Oluliseks saab siin arusaamine, millised siis tegelikult
on praegu töötavad gümnaasiumid, millised on jätkusuutlikkuse kriteeriumid. Ja
muidugi tuleb kõiki tulevasi
otsuseid vaadata tänasest
keerulisest majandussituatsioonist lähtuvalt.
Vaadates nüüd oma kooli
julgen öelda, et kui seda
õppeaastat alustas esimeses
klassis 50 õpilast on Tamsalu
Gümnaasium jätkusuutlik igas
mõttes. Täna pole ka niisugust
arusaama, et gümnaasiumisse
tuleb minna ainult selleks, et siit
edasi kõrgkooli suunduda.
Need erialad, mida saab õppida
kutsekoolis ilma keskhariduseta, on praegu vähemuses.
Ja enamus töökohti nõuavad
samuti keskharidust. Meie
seisukoht täna on niisugune, et
gümnaasiumis saab ka tulevikus kõrgkooli mitte suunduv
õpilane parema üldhariduse kui
kutsekoolis. Neile õpilastele,
kes põhikooli lõpetavad heade
hinnetega
ja
seavad

Tamsalu Ajaleht

gümnaasiumis sihiks edasiõppimise kõrgkoolis, oleme
suutnud ja suudame ka
edaspidi pakkuda konkurentsivõimelist haridust. Kui
meie lõpetajad saavad riigieksamitel punktisummad 70 –
100 siis on nad konkurentsivõimelised ka nn eliitkoolide lõpetajatega. Praegu
suunduvad umbes pooled meie
lõpetajatest kõrgkoolidesse.
Meie kõigi ülesandeks lähematel aastatel on teha kõik
selleks, et gümnaasium Tamsalust ei kaoks. Tuleb poliitikutele selgitada, et ka ühe klassikomplektiga gümnaasiumid on
väiksemate kohtade konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust
vaadates olulised. Kuna
õpetame gruppides pole meie
koolis probleeme erinevate eesmärkidega õpilaste ettevalmistamisega. Me oleme seda
tehes tulnud välja riigi poolt
eraldatud vahenditega. Meie
arvates on koos õppimine
kasulik ka natuke vähem
motiveeritud õpilastele, sest
tugevamatega koos õppides
saavad nad lisastiimuleid
pingutamiseks.
Õppetöö poolelt on suurimaks probleemiks huvijuhi
puudumine, oleme otsinud aga
sobivat pole seni leidnud.
Noored on eelistanud suuremaid kohti aga ehk muudab
majandussituatsioon ka siin
olukorda. Õpetajate kaader on
olemas, positiivne et esindatud
on nii noored kui vanad.
Loomulikult oleks vaja rohkem
meesõpetajaid aga raske on
noori mehi kooli saada - neid on
õpetajaid ettevalmistavates
õppeasutusteski väga vähe..
Rõõm on tõdeda et praegu koolis
töötavad pedagoogid saavad
hästi hakkama..
Ma ei näe meie kohalikule
koolile erilist ohtu tulevase
seaduse nendes punktides,
mis seavad jätkamise sõltuvaks
majanduslikest võimalustest.
Tamsalu kooli õpilaskoha
maksumus on juba traditsiooniliselt olnud üks madalamaid, vaatamata sellele on
tulemused olnud head ja see on
argumendiks igale rahastajale.
Ja kui majanduslik olukord

läheb halvemaks, tuleb teha
teadlikke valikuid, kannatada ei
tohi õpetamine, kokkuhoid peab
tulema mujalt. Oleme heas
olukorras ka seetõttu, et suured
investeeringud kooli hoonetesse on tehtud, remonditud on
vana maja, aula, võimla,
keskküte, ainukesena on
põhjalikult uuendamata uus
õppekorpus, aga ka seal ei ole
olukord niisugune, mis ei lubaks
õppetööd läbi viia. Projekt on
tehtud ka selle hoone renoveerimiseks, aga täna ei oska
vist keegi öelda, millal on
võimalik need tööd ära teha.
Rahastamine oli planeeritud
leida KOIT (kohalike omavalitsuste investeeringute) kavast.
Aga sealt hakatakse koolidele
raha andma alles siis, kui on
selge, millised koolid jätkavad
uue kavandatava seaduse
tingimustel. Tuleb arvestada
seda, et ka väljast raha
saamiseks tuleb leida omaosalus. Vallal on aga lähematel
aastatel vaja investeerida väga
suured summad veemajandusprojekti, teede rekonstrueerimise ja muude väga vajalike
tööde jaoks. Arvan, et selle
projekti juurde tullakse tagasi
kahe – kolme aasta pärast.
Ilmselt tuleks üle vaadata ka
headel aastatel tehtud ambitsioonikas projekt. Reaalselt
oleks mõistlik kavandada need
tööd etappide kaupa.
Kokkuvõttes tahaksin veelkord rõhutada, et peaksime koos

kohaliku omavalitsusega tegema kõik selleks, et seadusemuudatused ei asetaks meid
teistega võrreldes ebasoodsamatesse situatsioonidesse.
Gümnaasiumiosa säilimine on
Tamsalu jaoks oluline.
Tamsalu valla kodulehelt:
Tamsalu
vallas
töötab
Tamsalu gümnaasium 437
õpilase ja 43 pedagoogiga (5
neist lapse-puhkusel), Vajangu
Põhikool - Lasteaed 60 õpilase,
22 lasteaialapse ning 12
õpetajaga, Tamsalu Lasteaed
115 lapse ja 14 õpetajaga,
Sääse Lasteaed 95 lapse ja 12
õpetajaga.
Tamsalu Gümnaasiumi eelarve 2008 aastaks 13,685 milj.
EEK, Vajangu Põhikool –
Lasteaed eelarve 3,919 milj
EEK.
Tamsalu ajaleht hoiab lugejat
jätkuvalt kursis hariduselus
toimuvaga.

Porkuni uue koolimaja ehitusest
Eelmise aasta lõpul kirjutati alla leping Porkunisse uue
koolimaja ehituse kohta.
Tiit Leemets ütles selgituseks praeguse hetkeolukorra kohta,
et käib eelprojekti tegemine. Ühtsest katusega kaetud
siseõuest eri suundadesse sirutuv lumehelbekujuline hoone
visioon on valmis. Koolimajasse tuleb kaks õppehoonet, kaks
olmekorpust, saali – kehakultuuri, köögi - sööklaplokk ja
kabinetid ning kõige väiksem füsioterapeutikakorpus. Praegu
aga käib pidev töö kooli vajaduste parema selgitamiseks, lastele
võimalikult heade tingimuste kujundamiseks ning hoone
funktsioonide täpsustamiseks ja konkretiseerimiseks. Peale
projekti valmimist selgub ka ehitise lõplik hind. Seni pole keegi
rääkinud ehitamise peatamisest ega ärajäämisest.
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Tamsalu valla teede investeeringute plaan aastateks
2009 – 2012.
Tamsalu vallavolikogu võttis vastu teede investeeringute plaani. rekonstrueerimine Kesk – Müntheri lõigul (1,6 milj EEK), Aburi –
See on täies mahus avaldatud valla kodulehel http:// Porkuni tee ja Vajangu külatee pindamine. Uudeküla –Sääse tee,
Järvajõe – Alupera tee, Veepuhastusjaama tee kruusa pealevedu.
www.tamsalu.ee/est/?part=html&id=59
Kokku 7,3 milj EEK.
2011: Koidu tn osaline rekonstrueerimine (4 milj EEK), Tehnika
Peamised objektid aastate kaupa.
2009: Kesk- , Koidu- , Kooli- , Tehnika-, Raudtee tänavate tn rekonstrueerimine (1,1 milj EEK), Kungla tn pindamine, Kursi –
projekteerimine. Tehnika tänava osaline renoveerimine. A.H. Kerguta tee kruusa pealevedu. Kokku 5,5 milj EEK.
2012: Kooli tn rekonstrueerimine, A.Haava -, Toome -, G. Lurichi
Tammsaare -, Pääsukese -, Uus -, Uus põik -, Sireli põik -, Kalmistu
põik -, Toome põik, Järvekalda tn(Porkuni) tänavate ja Uudeküla -, Vahtra .-, Kase -, Tamme -, Piiri -, Tehase tänavate pindamine.
vana tee 2,5 kordne pindamine. Vistla tee, Paide mnt kruusa Tamsalu – Uudeküla kergliiklustee ehitus. Kokku 4,6 milj EEK.
pealevedu. Kokku aastane investeeringumaht 2,9 milj. EEK.
2010: Kesk tn rekonstrueerimine (4,2 milj EEK), Raudee tn

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond panustab 61,7 miljonit
krooni Tamsalu ja Sääse veemajandusse.
Kokku koos omaosalusega läheb projekt maksma 85 miljonit
krooni.
Võrdluseks: kogu Tamsalu valla mullune eelarve oli 72 miljonit
krooni.
Miks on vaja nii suur hulk raha sõna otseses mõttes maha matta
? Vastuse saab projekti seletuskirjast: Tamsalu linn koos Sääse
alevikuga vajab kiiret ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamist
ja rekonstrueerimist, kuna olemasolevad süsteemid ei vasta enam
ammu järjest suureneva keskkonnateadlikkuse tõusu tulemusena
veevärgi – ja kanalisatsiooniteenustele kehtestatud nõuetele.
Osadel linna elanikel pole võimalik liituda ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga, kuna vastavad süsteemid on välja ehitamata.
Seega tarbitakse joogivett, mille kvaliteet on kontrollimata, samuti
juhitakse osa reoveest kogumismahutitesse, mille tihedus on
teadmata. Selline olukord põhjustab suurt terviseriski. Uuendamist
ja kaasajastamist vajavad ka pumplaid ning rekonstrueerimist
olemasolev reoveepuhasti, mille töö ei rahulda tänaseid vajadusi.
Tööde käigus ühendatakse Sääse asula Tamsalu linna
ühisveevärgi – ja kanalisatsioonisüsteemidega.
Mida siis täpsemalt tehakse:
-ehitatakse 4440 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku,
rekonstrueeritakse 4640 m kanalisatsioonitorustikku,
-ehitatakse 1290 m surve kanalisatsioonitorustikku,
-ehitatakse 4 uut reoveepumplat, rekonstrueeritakse kaks
olemasolevat pumplat
-reonstrueeritakse olemasolev reoveepuhasti,
-ehitatakse välja 4765 m joogiveetorustikku, rekonstrueeritakse

4390 m olemasolevat joogiveetorustikku,
-rekonstrueeritakse kaks olemasolevat joogiveepumplat,
-ehitatakse uus joogiveetöötlusjaam,
-ehitatakse 1160 m isevoolset sademeetorustikku,
-rajatakse 100 m sadevee survetorustikku
-rajatakse sadevee pumpla.
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg: “Nii suurt toetust pole
Tamsalu vald ega linn mitte ühestki fondist varem saanud !
Projektis kavandatud tööd tehakse mitme aasta jooksul ja peavad
valmima hiljemalt 2012. aastaks. Tööd loodame alustada juba
sellel aastal, kevadel kuulutame hanke välja. Enne tuleb veel
projektile juht leida, sest tegemist on nii mahuka tööga, et valla
enda jõududest ei piisa.”
Veemajanduse rekonstrueerimine lahendab paljude Tamsalu
elanike mure kodutänavate pärast, kuna oli otstarbekas enne
tänavate kordategemist kommunikatsioonid paika saada. Nii et
mitte juhuslikult ei kinnitanud jaanuari valla volikogu ka teede ja
tänavate rekonstrueerimise kava. Suure kokkuhoiu annab see, et
paljud tööd saab korraga teha, märgatav kasu tuleneb ka oluliselt
alanenud ehitushindadest. Kahjuks võib kõikidesse headesse
plaanidesse teha korrektiive valla rahaline seis.
Projekti koordinaator vallavalitsuses on ehitusnõunik Mati Tamm.
Tamsalu ajaleht hakkab pidevalt kajastama selle ehituse käiku,
kuna elanike informeerimine on oluline osa kõikide Euroopa Liidu
rahastatud projektides ja ehitustööd tingivad lähiaastatel olulisi
ümberkorraldusi nii liikluses kui mujal.

AS SEBE Eesti sisestes kaugliinibussides
saavad keskmiselt -60%-lise
hinnaalandusega soodustust:
Üle 60-aastased isikud (teisipäeval, kolmapäeval ja
neljapäeval).
AS SEBE Eesti sisestes kaugliinibussides saavad keskmiselt 10%-lise hinnaalandusega soodustust:
1.7-15 aastased lapsed;
2.Eesti Vabariigi õpilased;
3 .Eesti Vabariigi üliõpilased;
4. Rahvusvahelise ISIC-kaardiga õppurid;
5. Üle 60-aastased isikud
(esmaspäeval, reedel,
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laupäeval

japühapäeval).
Tamsalu Ajaleht

Tamsalu muuseumi tegemistest
Muuseumi regulaarseteks külastajateks on valla lasteaiarühmad.
Muuseum on koht, kus lapsed saavad
näha vanaemade ja vanaisade aegseid
esemeid ja asjatundlikku selgitust
nende esemete päritolust ja otstarbest.
Seekord olid külalisteks Sääse
Lastepäevakodu Lepatriinude rühma
lapsed Mauro Amur, Karoliina Lindvee,
Karl-Martin Ainsar, Erki Griffel, Tevin
Sepp, Mauro-Markko Viks, Maido Poolakene, Mireia Mõttus, Argo
Neeme, Maret Lande ja, Marianne Lapin. koos abiõpetaja Rita
Kägu ja õpetaja Signe Veeperega.
Esimeseks tunniteemaks oli vanavanaemade aegne koolitund.
Karin Poom (tema neid muuseumi tunde korraldab) selgitas ja
näitas lastele, kuidas siis kirjutati kui vihikuid ja pastakaid veel ei
olnud. Lapsed said teada, mis on tahvel ja krihvel ning juba
hilisemast ajast tindipott ja sulepea. Sulepeade valik on rikkalik –
alates tavalisest lahtise sulega puust või pleksiklaasist ja lõpetades
uhkete täitesulepeadega ( nn. kuldsulega) Tindiga kirjutati veel
üsna hiljuti. Karin Poomil on alles esimese klassi laste vihikud
aastast 1954 (see oli tema esimene tööaasta ja esimene klassi
juhatamine Tamsalu koolis). Siis kirjutati veel uhkelt tavalise
sulepeaga. Küsimuse peale kellel on korralikum käekiri – kas

poistel või tüdrukutel?, vastati üksmeelselt, et tüdrukutel, Karin
näitas seepeale oma kunagise õpilase Vääri Oti (see on keskmine
Ott ehk Oti poeg Ott, kelle poeg on ka Ott) vihikut, kelle käekiri oli nii
ilus, et tänapäeval saab ainult arvutiga nii ilusat kirja teha. Kes ei
usu, tulgu ise vaatama.
Huvi pakkusid ka vanaaegsed mänguasjad, neid on nii puust
kui luust, papist ja paberist kipsist ja poroloonist.
Palju oli ka äratundmisrõõmu – minu vanaemal või vanaisal on
ka niisugune asi.

Pildil: Tahvel ja krihvel
ajavad asja ära veel
paremini kui paber ja
pliiats – kui kiri ei tulnud
hästi välja siis kustuta ära
maali uuesti. Tevinil on
perekonnanimeks Sepp
Aadu Uudmäe

Seda ei saa unustada…
Märtsi lõpus (25.-27. märts) möödub 60 aastat neist
koletutest päevadest, mil meie inimesi viidi taas jõuga
nende kodudest, topiti loomavagunitesse ning sõidutati
teadmatusse. Kõik nad olid aastaid sunnitud olema
eemal kodumaast ja omastest, tegema ränkrasket tööd
Siberi metsades ja steppides, võitlema nälja ja
külmaga. Paljud, eriti eakamad inimesed ja
väikelapsed, jätsid sinna oma elu. Teismelistel katkes
haridustee, lapsed olid sunnitud alustama oma
kooliteed võõral maal ja võõras keeles, kõigil
purunesid unistused. Ei küsinud keegi, kas
toimetulekuks ka abi on vaja. Ise pidid hakkama saama.
See aeg oli täis valu ja vaeva. Mõte, et kunagi siiski
tuleb aeg, mil saab koju tagasi ning Eesti võiks saada
vabaks riigiks, oli vaid kauge unistus ja peidus
sügavaimas südamesopis. Õnneks saabusid veidi
paremad ajad ning tasapisi jõudis osa küüditatuist
kodumaale tagasi. Ega siingi oodanud ees pudrumäed
ja piimajõed. Kodud olid enamasti võõrastega
asustatud või sootuks lagunenud. Oli neidki, kellele ei
antud luba asuda elama kodukandi lähedalegi.
Memento poolt kogutud andmete põhjal on 1996. a. välja
antud raamat
“Lääne-Virumaa elanikkonna kaotused okupatsiooniaastatel”, millest võib lugeda, et 1949. a märtsis
küüditati endisest Tamsalu vallast 54, Vajangu vallast 58
(sh. 9 Tamsalu alevist), Loksa k. 7 inimest jne. Milliseks
kujunes kodumaale naasnute elutee, on kirja panemata.
Tamsalu Muuseumi-sõprade Selts on korduvalt kutsunud
inimesi üles talletama mälestusi oma elust Siberis ja pärast
naasmist kodumaale. Muuseumile on toodud oma vanemate
ja sõprade kirju tollest kaugest ajast. On ka mälestusi
praegu veel elavate inimeste sulest ning mõni õpilaste
uurimistöö vanavanemate saatusest.
Palju on veel kirja panemata lugusid ja palju igavikuteele
Tamsalu Ajaleht

kaasa võetud Kutsun kõiki saatusekaaslasi ja nende lähedasi
muuseumiga koostööd tegema. Kõik materjalid on oodatud.
Kui ei taheta loovutada muuseumile originaale, siis oleme
tänulikud, kui lubatakse teha koopiad. Originaali tagastame.
Ehk leidub ka mõni pika teekonna läbi teinud ese, millest
noorem põlvkond on valmis muuseumi heaks loobuma.
Juba mõnda aega käib koos väike seltskond Tamsalu vallas
elavaid saatusekaaslasi. Kontakt on olemas 15 inimesega.
Mõnda teame veel, kuid sidet pole.
Andke endast teada Tamsalu Muuseumisõprade Seltsi
esimehele Aadu Uudmäele (tel. 3230952 või 5250992), Malle
Annusele (tel. 3230660 õhtuti) või vallasekretärile (tel. 3228432).
60 aasta möödumist märtsiküüditamisest koguneme
tähistama 27. märtsil kell 14.00 vallavalitsuse majja istungite
saali. Kõik on oodatud.
Malle Annus
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Turismimessil Tallinnas.
Ettevalmistused rahvusvahelisest turismimessist Tourest
2009 osalemiseks algasid
maakonnas varakult. Koos
käis töögrupp, kus arutati
messiga seonduvat: kasutuses oleva pinna kujundust,
maakonda
esindavate
piirkondade paigutust, kulutusi. Koostati päevakava, mille
järgi oli külas-tajal võimalik
teada saada Lääne-Virumaa
pinnal toimu-vast. Maakonna
väljapanekut messil koondas
suur rahvuslikus stiilis torukübar. Sama tunnus oli
kasutusel juba eelmiselgi
aastal. Virumaa messipinnal
oleval väikesel laval toimusid
tootetutvustused ja mängulised tegevused. Nendeks olid
Toolse Jaanalinnu munaküpsetamine, Mamsli mängumaa tegevus lastega, paekivimängud paemuuseumi
poolt, veini- ja toidudegusteerimine, loosi läbiviimine.
Väikesel laval kanti ette ka Viru
regi, milles osales maavanem
Urmas Tamm.
Tänavusel messil tutvustas
paemuuseum Siluri sumadani
(tulge uurima, mis see on),
mille saime sügisel. Porkuni
paekivi näitas uudsest küljest
Paeroosi kivitutvustus. Üllatav
oli kogeda, et on nii palju
kivihuvilisi. Tavaliselt tuuakse
kive kaasa just välisreisidelt ja
oma maa kividest ei osata
midagi arvata. Kivihuvilistele
andsime ülevaate muuseumis
eksponeeritavast ja pakkusime
Porkunis kivitöötlemisega
tutvumise võimalusi.
Meeldiv oli kuulda, et
Porkunit tuntakse. Küsiti nii
järve veetaseme kui ka
suurürituste toimumise kohta.
Paljud ütlesid, et nad on
muuseumis käinud ja neile see
väga meeldis. Oli ka neid, kes
kurtsid, et jõudsid Porkuni
alles siis, kui muuseumis oli
hooaeg läbi. Siit saab järeldada, et muuseum võiks olla
avatud aastaringselt.
Porkuni ja Väike-Maarja Ipunkt tutvustasid ühiselt
piirkonna külastajate liikumise
teed, mis kulgeb mööda nelja
valda. Uudsena tõi PAIK
messile meeneraha PAERO.
Pandivere Paeriigi Allikate
Allikal raha on põnev ja avaraid
kasutus-võimalusi loov idee.
Lk.8

Rahast kuuleme kindlasti
rohkem tulevikus. Messi
külastajatele PAERO meeldis,
visati nalja raha kõikumatuse
kohta
(seotud
kindlalt
Emumäe kõrgusega 166 m).
Turisti liikumistee Pandivere
mail huvitas ka agentuur
Traveli müügiesindajat. Tema
lubas hakata koostatud
pakette
kasutama,
s.t
organiseerima ekskursioone
mööda nelja valla vaatamisväärsusi ja tooma külalisi 12.
teenuseosutaja
juurde.
Nendeks on Aali Puhketalu,
Laululinnu Puhkemaja, Tamsalu Spordikeskus, Vatsu pubi,
Georgi söögituba, Krista
kohvik, Kiltsi mõis ja
Krusensterni tuba, VäikeMaarja muuseum, Muuga
mõis, Hiielaidi jahitalu, Ebavere
Tervisespordikeskus ja Kebala
kämping.
Paemuuseumi kivimänge
aitasid läbi viia õpilased Karlis
Korka ja Hellana Läänemets.
Osavõtt neist oli aktiivne, seda
tänu Krusensterni ja Lurichi
mänginud Sveni ning Raivo
õhutusele. Paemuuseumi
poolt neile kivisüllasuurune
tänu!
Järgmise aasta messiks
tuleb hakata kohe plaane
pidama. Vajalik oleks Virumaa

boksi stiililt ühtlustada. Meie
oleme küll ühise mütsi all, kuid
Meie autorid. Siin avaldab
kohati tundub, et läheme toimetaja meie valla autorite
mütsiga lööma, sest loodame, töid.
et meid märgatakse niigi.
Virumaa kasutuses oleva
Lillekast aknalaual
messi pinna kujunduses võiks
olla maakonnas tuntust
Suvel lilled talvel linnud
kogunud üritused või sündrõõmustavad silma mul:
mused, mida on meedias
kuigi vahel üsna kaua
tutvustatud. Läbi tuntu
jälgima pean aknalauda.
tuntakse ka meid. Et meid
Et kas kõik on nii kuis vaja
virumaalasi tuntaks näiteks
või ehk siiski linnumaja
kootud salli järgi, mis kuulsust
meistrimehelt tuleks tuua,
kogus, olekski seda detaili
lindel hubasusi luua.
saanud kasutada.
Kui on toidupala uus,
Messist eduka osavõtu eest
korraga neid kuni kuus
tahan
tänada
Tamsalu
söögilauda piidlemas,
vallavanemat Toomas Uudekaaslastega riidlemas.
bergi, kes aitas meil Piritalt
Üllatuseks tuleb vist
tagasi saada. Tänan autojuht
tihasel kes vatsakas
Antsu, kes meid suures
et on nõnda atsakas
ärasõidusaginas üles leidis ja
meie väike sinimüts.
koju tõi. Tänan ka Paeroosi,
Kehalt kes küll kleenuke
kes rikastas ja ilmestas
kuid ei üldse arake.
paekivi eksponeerimist. Suur
Riiakaid on täis maailm
tänu Aivar Niinemägile, kes
pungil suu ja jõllis silm.
korraldas messil PAERO
Ei neil mahti nautida,
tutvustuse. Suur tänu Kaja
lauakatjat tänada.
Hallikule, kes saatis messile
Isegi kui täis on suu
maitsmiseks uudset kaupa –
kõhust mõnel tähtsam muu:
koorikleiba. Viimane maitses
hästi, taheti vaid teada, kus
saaks vaid teisel äsada,
seda turustama hakatakse.
hiljem aega järada.
Ella Vikk
paemuuseumist

Vaatleja

Tamsalu Ajaleht

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Vabariigi omavalitsusjuhtide 6. tali- Koolinoorte võrkpallist.
10. veebruaril toimus Rakvere Spordihallis nn Kalevi kooliliiga
mängudel Võrus võisteldi slaalomis, biatlonis, uisuta- maakonna
võrkpalliturniir 6-9 klasside poeglastele. Tamsalu
mises, lumegolfis, kelgutamises, jääaugu puurimises,
ergomeetris, noolemängus, laskmises ja saalihoki täpsusviskes.
Kõigiti raske mitmevõistlus tõi kohale 12 osalejat.
Hästi võistles Toomas Uudeberg, kes pingelises konkurentsis
saavutas M-40 vanuseklassis 3. koha Vastse – Kuuste vallavanema
Lennart Liba ja Imavere vallavanema Jüri Ellrami järel. Parimaks
jäi täpsusviskes saavutatud 2. koht.
Nooremate meeste hulgas tuli 4. kohale Laekvere vallavolikogu
esimees Margo Klaasmägi.

Gümnaasiumi poisid esinesid edukalt – esimeses ringis alistati
Kadrina, teises Rakvere RG ja finaalis oli vastaseks Rakvere
Gümnaasium. Kohtumine oli tasavägine ja pingeline. Esimese
geimi võitsid vastased, teise meie poisid, kolmas lõppes peale
pinglist heitlust 13 – 15 Rakvere võiduga. Teise koha saavutanud
võistkonnas mängisid Ivar Intelmann, Ivar Vaht, Dima Zemski, Ivan
Glu ankov, Denis Zaitsev, Radzo Seidov, Kaupo Saarmann ja
Toomas Kiisla. Kaks viimast on tublid Vajangu kooli 6. kl poisid,
kes teist aastat käivad Spordihoones võrgutrennis mitu korda
nädalas.
Meie poiste südamele jäi kripeldama üks „kui“ !
Nimelt selle turniiri võitja pääses vabariigi finaalturniirile ja meie
poistel jäi sellest puudu ainult kaks punkti. Parim lahendus oli
Rõbinskis maailma karikavõistluste etapil sprindis saavutas see aga Tamsalu Gümnaasiumi juhtkonnale, sest finaalturniirile
pääsemise korral kas Viljandisse või Põltsamaale oleksid
Timo Simonlatser 15. ja Kaili Sirge 25. koha.
Skandinaavia karikavõistluste Sigulda etapil sprindis saavutas osavõtukulud – ööbimine, transport, toitlustus – ületanud tublisti
5000.- krooni piiri.
Timo 9. ja Kaili16. koha. Osales 83 meest ja 33 naist.
Skandinaavia karikavõistluste etapil Mammastes saavutas Kaili
Sergei Kurotskin
5 km(39) 11. ja 15 km(33) 12. koha. Timo oli 10 km(101) 56. ja
Erko Jullinen 62. kohal. 30 km (58) oli Erko 38.
Strebske Plesos juunioride maailmameistrivõistlustel
kahevõistluses saavutas Kaarel Nurmsalu vabariigi parimana
16.jaanuaril 2009.a. EKSL meistrivõistlused ujumises.
sprindis 19. koha, tavadistantsil kuulus talle 26. koht. Hea
Vinni ujula
esinemisega kindlustas Kaarel omale koha ka täiskasvanute
Osales ~ 250 õpilast 12.-st koolist.
MM- ile.
8.-9.klass
50m vabalt
50m rinnuli
50m selili
38. Tartu suusamaratoni võitis Anders Aukland Norrast. Eesti
Egle Saarela
33,21 (10.)
40,51 (4.)
41,79 (11.)
parimana oli Priit Narusk 14. Tamsalu parimana oli Ilmar Udam
Merilin Reisenbuk
38,32 (21.)
47,36 (19.)
sama ajaga 15.
Chris Proomet
34,80 (29.)
55,21 (23.)
Dmitri Zemski
35,38 (33.)
44,94 (25.)
Endiste ja praeguste tamsalulaste kohad: 25. Risto Roonet, 30.
6.-7.klass
Ulvar Pavlov, 43. Ago Veilberg, 51. Andrus Kasekamp, 116. Ilmar
Grete Uudeküll
31,11 (4.)
41,68 (4.)
38,68 (4.)
Epner, 219. Risto Rammul, 390. Tanel Uudeberg, 455. Tõnis Tagel,
Triinu Eilo
35,82(11.)
46,76 (9.)
42,76 (10.)
660. Peeter Kuhi, 857. Tõnu Kuhi, 1030. Assar Tops, 1625. Rainer
Ege Saarela
34,24 (6.)
42,50 (5.)
39,02 (5.)
Tops, 1699.Ilmar Srauss, 1841. Kalev Sirge, 2325. Rivo Kaljuvee,
Priit
Põldmaa
38,30
(27.)
46,68
(20.)
2735. Meelis Arumägi, 2810. Heiki Pihlakas, 2905. Velve Põldoja
Paul Luik
40,12 (30.)
44,64 (12.)
(N-203), 3132. Jaanus Arumägi. Lõpetas 3238 suusatajat.
5.klass
Alutaguse maratonil võitis esikoha Tamsalu AOSK treener
Keiti Kleitz
31,58 1.
42,44 1.
37,20 1.
Ilmar Udam. 8. Ulvar Pavlov, 15. Ago Veilberg, 18. Andrus
Johhanna M. Partsioja 37,80 (8.)
51,15 (8.)
44,77 3.
Kasekamp, 34. Marek Sikk, 35. Erik Jaanvärk, 121. Erkki Põldoja,
Kert-Taniel Kesküll
36,61 (9.)
51,07 (12.)
44,87 (8.)
179. Chris Promet. Lõpetajaid 405.
Tony-Brei Vilbiks
43,97 (36.)
50,11 (9.)
48,39 (16.)
Sportlandi Kõrvemaa maratoni võitis Alari Remmel. 2. Risto
Riho Valdok
46,58 (40.)
51,73 (25.)
Roonet, 5. Kristjan Nurmsalu, 7. Meelis Rebane, 12. Risto Rammul,
Kauri Suur
46,35 (37.)
59,94 (23.)
53,27 (29.)
50. Jaak Madisson, 74. Rainer Tops, 90. Rando Rannamets, 105.
6 x 50m vabalt teateujumine: tüdrukud (Grete, Keiti, Triinu, Egle,
Viljar Eesmaa. 295 lõpetajat..
Ege, Johhanna) 1. , poisid 11. koht.
Üldkokkuvõttes 7.koht

Suusatamine.

Ujumine.

Korvpall.

Vabariigi esiliiga mv viimastes mängudes võitis Tamsalu Los
Toros Tallinna BC Kalevi II meeskonda 102 :96 ning kaotas Toila
– Jõhvi meeskonnale52 – 67.
Maakonna mv esiliigas kaotati liidrile Simuna Ivaxile 62 : 80.ning
võideti peakonkurente 2. kohale V – Maarja ReinPauli 82 : 73 JA
Haljala/Vaalakeskust76 : 70. Enne 4 viimast mängu jätkatakse
endiselt 2. kohal. Otse poolfinaali pääseb kaks paremat
meeskonda.
Maakonna II liiga mv pääses Los Toros II/Royal Weels finali
kuue parema hulka. Finaalturniiri esimeses mängus tuli vastu
võtta kaotus ABB Kunda meeskonnalt 52 : 60.

17.jaanuaril “Veteselli” II etepp Kohtla-Järvel:
50m vabalt – 15.Keili Kleitz 48,95, 26.Niina Rogova 1.02,50,
28.Eliise Mõttus 1.09,54, 19.Merylin Mets 1.05,19, 24.Geiri Suur
1.11,90. 2. Kert-Taniel Kesküll 37,06, 19.Tony-Brei Vilbiks 44,73,
22.Riho Valdok 46,48, 26.Kauri Suur 47,63.
50m selili – 17.Keiti Kleitz 1.01,9, 20.Niina Rogova 1.02,27,
24,Eliise Mõttus 1.09,83, 12.Merylin Mets 1.04,95, 17.Geiri Suur
1.14,27, III Kert_Taniel Kesküll 45,40, 18.Tony-Brei Vilbiks 53,56,
19.Riho Valdok 53,83, 22.Kauri Suur 54,25.
100m kompl.- II Kert-Taniel Kesküll 1.35,61, 10.Tony-Brei Vilbiks
1.49,26, 19.Riho Valdok 1.54,80, 29.Kauri Suur 2.07,09.

Rein Tops
Tamsalu Ajaleht
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jätkub ujumine
AURA lahtine rada, 25.jaanuar‘09. – pikal rajal Tartus
50m rinnuli: Mets, Merylin 1.16,57(16.), Mõttus, Eliise 1.16,79
(17.), Suur, Geiri 1.17,28 (19.), Rogova, Niina 1.19,00 (20.) Vilbiks,
Tony-Brei 51,47 2., Kesküll, Kert-Taniel 52,47 3., Suur, Kauri 57,69
(7.), Partsioja, Johhanna 51,81 (12.), Kleitz, Keiti 43,14 (8.), Eilo,
Triinu 48,54 (16.)
100m vabalt: Partsioja, Johhanna 1.23,69 (11.), Eilo, Triinu
1.20,34 (14.)
400m kompleksi: Kleitz, Keiti 6.28,12 (10.)
7.veebruaril EUL noortesarja II etapp Kohtla-Järvel:
Keiti Kleitz – 50m vab. 32,45 (4.), 100m selili 1.19,57 1.
Grete Uudeküll – 50m vab. 31,98 2, 400m vab. 5.39,55 3.
Johhanna M. Partsioja – 100m libl. 1.33,93 2, 100m selili 1.33,08 3
Triinu Eilo – 100m libl. 1.41,42 (6.), 100m selili 1.29,87 (4.)
Mare Järv treener

Lääne – Virumaa talimängud.
Maakonna talimängude põhialal suusatamises Mõedakul võitsid
oma vanusegruppides esikoha Õnnela Raudsepp, Ulvar Pavlov,
Erik Jaanvärk ja Ilmar Udam, 2. koha Krista Lepik, Klen Krünberg,
Ago Veilberg ja Marek Sikk ning 3. koha Marii Raudsepp ja Meelis
Velberg.
Valla spordiau kaitsesid veel Hegle – Maris Veeremaa, Marleen
Raudsepp, Cris Karina Lepik, Aili Siht, Velve Põldoja, Geidi
Kruusmann, Jaana Kirs, Mathjas Veeremaa, Taavi Luik, Mario Mälk,
Martin Himma, Pavo Raudsepp ja Erkki Põldoja. Igas vanusegrupis
tõid punkte 24 paremat.Tamsalu AOSK esines peaaegu täies
rivistuses vaatamata sellele, et noorte vannuseggruppe oli kavas
ainult üks (18 a ja nooremad). Meie noorimad Marleen ja Martin
olid ainult 10 a.
Võistkondlik paremusjärjestus: 1. Tamsalu 442 (23 tulemust)
punkti, 2. Sõmeru 279(16), 3. V- Maarja 191(11), 4. Rakke 171(10),
5. Rägavere 125(12), 6. Vinni 104(6), 7. Tapa 102(8), 8. V-Nigula
88(6), 9. Kadrina 63(5), 10. Kunda 18 (1). Suusatamises ei
osalenud Rakvere linn, Rakvere, Laekvere, Vihula ja Haljala vald.
Tegemist oli sisuliselt maakonna meistrivõistlustega, kus
selgitati korraga nii noorte, täiskasvannute kui veteranide meistrid.
Parimas rivistuses esinesid meie veteranid (5 medalit),
täiskasvanutest puudusid MM võistlusteks valmistuvad Kaili Sirge,
Timo Simonlatser, Kaarel Nurmsalu ja Euroopa noorteolümpiaks
valmistuv Kai Põldoja. Kõrvale jäi ka sel aastal häid sõite teinud
Erkki Jullinen. Kuigi võit oli ülekaalukas, oli meil ka parajalt õnne,
sest Sõmeru võistkonnast puudusid kõik tugeva suusakooli Uhtna
esindajad. 2005 a oli meie võistkond tervelt 33 liikmeline kuid tuli
kindlalt alla jääda Sõmeru – Uhtna võistkonnale kellel õnnestus
välja panna üle 40 võistleja. Sel aastal polnud väljaspoolt
suusaklubi väljas ühtegi noormeest ega neidu(2005 – 9). Nii võime
kahe aasta pärast jälle karistada saada.
Kõige tähtsamaks valla jaoks on aga järjekordsed
maatalimängud Põlva Mammaste radadel.Lisaks maakondadele
selgitatakse ka valdade paremusjärjestus kus arvesse lähevad
27. veebruaril toimuvad teatesõidud ( 2 teadet koefitsiendiga 3)
ning 28. veebruaril erinevates vanuseklassides 12
individuaaltulemust. Loomulikult hoiame pöialt meie parematele
Tšehhis ja Poolas toimuvatel võistlustel. Loodetavasti jõuab osa
neist ka Mammastesse koduvalla au kaitsma.
Males võistles 12 naist ja 21 meest. Meie parimaks jäi Peedu
Vipper 4. kohaga. Veel kuulusid võistkonda Cris Karina Lepik, Meeli
Kuntur, Leili Virks, Anna – Maria Himma, Lauri Jemeljanov, Tarvi ja
Tõnu Raus.
1. Viru – Nigula, 2. Tapa, 3. Tamsalu. Võistles 6 valda.
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Korvpallis võistles 9 võistkonda. Mängiti 2 miinuse süsteemis.
Loosi tahtel tuli avaringis kohtuda igipõlise rivaali V- Maarjaga.
Kuna väljas oli meie II liiga võistkond, tuli vastu võtta kaotus 31 :63.
Miinusringis võideti Kundat 37 :36, kuid kaotati V-Nigulale31 :46
ning leppida tuli 6. kohaga. Mängisid Jaako Konnapere, Siim Suve,
Meelis Kõre, Martin Malva, Marko Kristel, Dmitri Okatov, Karel
Eesmaa, Raido Õunapuu, Mairold Silberfeldt ja Andreas Randma.
Üldine võistkondlik paremusjärjestus: 1. V- Nigula 56 p,. 2.
Tamsalu 55, 3. Sõmeru 53, 4. V-Maarja 51, 5. Tapa 47, 6. Vinni 41,
7. Kunda 38, 8. Haljala 37, 9. Kadrina 31.jt
Arvesse läks suusatamine + 3 paremat ala. Täisvõistkonnaga
esinesid 6 valda. Kõrvale jäid Rakvere ja Vihula vald.
Kuigi V- Nigula saavutas võistkondliku esikoha, oli nende
korvpallivõistkonna koosseis juhendiga vastuolus. V- Nigula 3.
koht korvpallivõistlustel oli üllatus, kuna 10 viimast aastat pole
siinmail üheski maakonna liigas niisugust võistkonda mängimas
nähtud. Selguse asjasse tõi „Kuulutaja“, kelle andmetel võistlesid
V-Nigula meeskonnas Rakverest pärit Tartu Rocki mängija Timo
Eichfuss ning Tarva esindusvõistkonda kuuluv Karl Vimberg.
Talimängude juhend aga ütleb selgelt: „... võistlevad omavalitsuste
võistkonnad, mis on moodustatud omavalitsuse territooriumil
elavatest, töötavatest või õppivatest või antud omavalitsuse
territooriumil registreeritud spordiklubides registreeritud
sportlastest.“ Simunast pärit Karl Vimberg mängib Simuna Ivaxis
maakonna meistriliigas ja Timo Eichfuss kuulus veel eelmisel
aastal Rakvere Vike ridadesse. Lugejad saavad maakonna
liigades võistlevate meeskondade koosseise vaadata
korvpallilehest. Iga võistluse aluseks on juhend millest ala
peakohtunik või kohtunikekogu peavad lähtuma. Seekord oli
niisugune juhendi eiramine mulle kui üle poolsajandi spordivallas
tegutsenud inimesele pettumuseks, kuna see otsus tõenäoliselt
mõjutas ka üldist paremusjärjestust.
R.Tops

Tamsalu-Neeruti –Tamsalu
suusamaraton
1. veebruaril toimus Tamsalus uue ajaarvestuse järgi 3-s
Tamsalu -Neeruti-Tamsalu suusamaraton. Lõpptulemuse said
kirja 485 suusatajat 46 km distantsil ja 144 suusatajat 25 km
distantsil. Osalejate hulgas olid ka tänased Eesti suusakoondise
liikmed Jaak Mae, Aivar Rehemaa, Algo Kärp, laskesuusakoondislane Roland Lessing, samuti endised
koondislased Meelis Aasmäe, Erkki Jallai, Kein Einaste, Pavo
Raudsepp.
Raja kõrval oli abimeeskonnas jootmas näha Mati Alaveri ja
Anatoli Šmiguni. Võib julgelt öelda, et Tamsalus osales maratonil
Eesti suusatajate ja treenerite koorekiht. Pealtvaatajatel oli mida
jälgida!
Siinkohal tahan tänada kõiki aitajaid, kelle abiga suutsime rajad
ette valmistada ja võistluse läbi viia.
Organisatsioonid, kes korraldusele õla alla panid.
Huviklubi Nelson, MTÜ Männikumägi, Hallik AS, Remgreivel OÜ,
Tamsalu EPT AS, Vajangu TÜ, Tamsalu Kommunaal VA, Tamsalu
Spordikompleks VA, Tamsalu Kultuurimaja VA, AO Suusaklubi,
Ida Teedekeskus, Virumaa Teed AS, Lääne-Viru Metskond, VäikeMaarja politsei, AS Rakvere Haigla, Pariisi Puhkekeskus ja paljud
eraisikud.
Korraldajate nimel SUUR AITÄH !
Toomas Uudeberg

Tamsalu Ajaleht
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võistlustel on näidanud Toomas Uudeberg, kes aastaid ühena vähestest
maakonna tippjuhtidest kaasa löönud. 2007 a tuli lõpuks ka mitmevõistluse
Eelmistes lehenumbrites oli juttu väikese Tamsalu valla poolt korraldatud üldvõit.
vabariiklikest ja piirkondlikest võistlustes. Nüüd väike ülevaade paremate
Maakonna valdade mängudega tehti algust 1997 a Kadrinas. Meistriteks
sportlaste ja võistkondade esinemisest rahvusvahelistel, vabariiklikel ja
tulid veteranide klassis Ülo Püss kuulitõukes ja Olavi Tooming
maakondlikel võistlustel.
Rahvusvahelisl areenil on kõige edukam olnud põline Porkuni mees Ülo kaugushüppes, viimasele ka 2. koht 60 m jooksus. Laste pendelteatejooksus
Püss, kes oma võidud saavutas aastatel 1990 – 2004. Sellel ajavahemikul oli valla võistkond 3 , jooksid Irma Siispool, Siiri Šerstkova, Katrin Mehiste,
kuulus talle 50 – 54 a veteranide maailmarekord kuulitõukes 15.92 (6kg Kaija Saart, Janne Kiik, Aive Hirtentreu, Tanel Uudeberg, Ivar Masing,
kuul). Oma parematel sportlaseaastatel polnud tal aga võimalik pääseda Priit Hunt, Oliver Vällmann, Meelis Aps ja Magnus Muru.
II suvemängudel samuti Kadrinas 1998 a võitsid meistritiitli veteranide
rahvusvahelistele võistlustele. Medalid tulid siis vabariiklikel ja spordiühingu
„Jõud“ meistrivõistlustel kergejõustikus ja tõstmises. Maakonnas püsib kuulitõukes Ülo Püss , 2. koha saavutasid Margo Kivila 100 m ja
tema nimel rekord kuulitõukes 17.31 1973. aastast. 2008 a oli maakonna kaugushüppes ning Olavi Tooming veteranide kaugushüppes, samal alal oli
parim kuulitõuketulemus 15.02. Muljetavaldavad on ka Ülo Püssi rekordid 3. Ülo Püss.
III suvemängudel võitis vallavanemate ja volikogu esimeeste
tõstmises, surumise 130 kg, rebimise 133 ja tõukamine 162,5 kg, kogusumma
mitmevõistluse Toomas Uudeberg. Esikohale tuli ka pendel400 kg.
Rahvusvahelisel areenil on edukalt esinenud Risto Roonet, kes jõudis teatejooksuvõistkond koosseisus Gerli Teichmann, Anu Ader, Reelika Kirs,
vabariigi juunioride suusakoondisse ning saavutas 1995 a MM võistlustel Triin Ojamaa, Signe Siilbaum, Martin Teichmann, Reimo Laht, Dan
30 km 39. koha, olles ühtlasi vabariigi parim. Skandinaavia karikavõistlustelt Tatotško, Marek Popov, Gaspar Lillepea ja Siim Suve. Kergejõustikus tõid
jäi tema parimaks 17. koht 1994 a 10 km distantsil. Hilisematel aastatel veteranide II grupis esikoha Ülo Püss kuulitõukes ja Väino Kuhi 60 m. 2.
esines Risto edukalt rahvusvahelistel maratonidel. Vaasaloppeti maratonil kohale tulid Sirly Tiik kuulitõukes, Olavi Tooming veteranide II grupi
1999 a kuulus talle 12000 osaleja seas 69. koht. Tartu maratonilt on seni kaugushüppes ja 1000 m ning Jüri Liblik veteranide I grupi kuulitõukes
parim 3. koht 2005 a. Vabariigi MV võitis Risto pronksmedali sprindis ning 3. koha Väino Kuhi kaugushüppes ja Olavi Tooming 60 m.
Võistkondlikult saavutas vald 11 valla hulgas Kadrina ja Laekvere järel 3.
2004 a.
Edukas oli rahvusvahelisel areenil ka Risto Rammul, kes saavutas 1998 a koha. 3. kohale tuli köieveo meeskond(Toomas Uudeberg, Jüri Liblik, Peeter
Skandinaavia karikavõistlustel M-18 vanuseklassis 10 km distantsil 39. Vaikmann, Riho Kivila, Maido Jänes, Enn Kevad ja Aadu Jaansoo).
IV suvemängudel Kadrinas 2002 a saavutas juhtide mitmevõistluses 2.
koha. Ta oli omaealiste hulgas sellel ajal kindlalt parim, võites 13 kuldmedalit.
Alates 1993 a alustati vabariigi valdade ja väikelinnade talimängude koha Toomas Uudeberg. 2 kohale tulid ka Sirly Tiik kuulitõukes ja Andrus
läbiviimist ning jätkati pikkade traditsioonidega maatalimängude korraldamist Kasekamp jalgrattakrossis ning 3. kohale Sirly Tiik 100 m Monika Molodost
maakondade vahel iga nelja aasta tagant. Tamsalu valla sportlased on osa jalgrattakrossis.
V suvemängudel 2003 a Tamsalus võitsid esikoha Ülo Püss veteranide III
võtnud suusatamise ja meeste korvpalli võistlustest. Suusatamises on parima
koha saavutanud Risto Rammul, kes tuli VI Talimängudel 1998 a Mõedakul grupi kuulitõukes ja Jüri Liblik veteranide I grupi kuulitõukes, 2. koha
M-18 vanuseklassis hõbemedalile. Pronksmedali võitsid 4x5 km saavutasid Livar Liblik kaugushüppes, Ain Aasa veteranide II grupi
teatesuusatamises 36 meeskonna hulgas Risto Roonet, Andrus Kasekamp, kaugushüppes ning Toomas Uudeberg veteranide I gupi kuulitõukes ning 3.
Risto Rammul, Martin Uudeküll 2002 a Mõedakul. 10 parema hulka jõudsid koha Monika Molodost ja Andrus Kasekamp jalgrattakrossis. 3. kohale
erinevatel mängudel 4x5 km teatevõistkond (Peep Kätt, Tõnu Kuhi, Rainer tuli ka köieveo meeskond.
Maakonna II talimängudel saavutas Evelyn Himma suusatamises 2. ja
Tops, Jaanus Mutli) 6. kohaga1994 a J-Jaanis, 7. koha saavutas samas
P.Kätt 10 km. Meeste teatevõistkond koosseisus Martin Uudeküll, Tõnu Mairi Luik 3. koha.
Maakonna valdade III talimängudel 2005 esines Tamsalu valla ja linna
Kuhi, Margus Orren, Andrus Kasekamp saavutas 38 võistkonna hulgas 7.
koha Lähtes 1996 a, samas oli 8. A.Kasekamp 10 km ja Siimustis samal ühisvõistkonnaga. Valla sportlastest saavutas Katrin Kivirand esikoha kabes,
2. koha saavutasid Meeli Kuntur males ja Liis Kivirand kabes ning 3. koha
distantisl 2000 a 10.
Võistkondlikult jäi parimaks tulemuseks 6. koht Järva –Jaanis ( võistles Peedu Vipper males. Esikohale tulnud korvpallivõistkonnas mängisid vallast
Livar Liblik, Algis Liblik, Tanel Uudeberg, Risto Rammul, Holden Sepp
34 valda).
Eesti Maatalimängudel Käärikul 1997 a võitis hõbemedali Tanel Uudeberg Andreas Randmaa ja Tauno Pukk. Talimängude üldvõitjaks tuli Tamsalu
C klassis. Maakonna 4x10 km teatesuusakoondises võitis kuldmedali Risto ühendvõistkond.
Maakonna meitrivõistlustel saatis edu suusatajaid. 1994 a võitis hõbemedali
Roonet ja A klassi 3x5 km koondises Risto Rammul. Pronksmedali sai
Tanel Uudeberg C vanuseklassi 3x3 km teatesuusatamises. Andrus Kasekamp meeste10 km, 1995 a tuli hõbemedalile Risto Rammul
Individuaaldistantsidel saavutas Risto Rmmul 4. ja Risto Roonet 6. koha. noormeeste arvestuses. 1996 a tuli hõbemedalile 3x5 km teatemeeskond
2004 a väikelinnade meistriks korvpallis tulid valla meestest Livar Liblik, Risto Rammul, Andrus Kasekamp ja Risto Roonet. 1998 a kuulus meistitiitel
10 km distantsil Risto Roonetile ning esmakordselt ka 3x5 km
Algis Liblik, Tanel Uudeberg, Holden Sepp ja Risto Rammul.
Vabariigi parimaks veteraniks M-80 klassis tunnistati 2003 a Arnold teatemeeskonnale koosseisus Peep Kätt, Risto Rammul ja Risto Roonet.
Kalvik. Vabariiklikel võistlustel võitis veteranide võistlustelt hulgaliselt
Rein Tops
medaleid ka Olavi Tooming. Head eeskuju vallavanemate üleriigilistel

Sporditegemisest Tamsalu kandis.

22 km rajal oli 1. Alar Ervin Rakverest, 3. Mathjas Veeremaa (MTamsalu – Neeruti – Tamsalu maratoni võitis Algo Kärp
15
1.), 4. Kauri Piiskoppel (M-15 2.), 19. Jaanus Mutli, 30. Marit
Jaak Mae ja Aivar Rehemaa ees.
4. Ilmar Udam, 9. Erko Jullinen, 11. Risto Roonet, 16. Ulvar Pavlov
(M-40 2.), 18. Andrus Kasekamp, 26. Kristjan Nurmsalu (M – 20
3.), 37. Ago Veilberg (M – 40 5.), 40. Erik Jaanvärk (M- 20 4.), 48.
Pavo Raudsepp, 53. Marek Sikk (M-17 1.), 108. Jaak Madisson,
135. Martin Uudeküll, 149. Ehris Promet (M-17 6.), 150. Peeter
Kuhi, 166. Tõnu Kuhi, 187. Geidi Kruusmann (N 4.), 208. Viljar
Eesmaa, 223. Assar Tops, 238. Marii Raudsepp (N-17 1.), 277.
Tiit Simonlatser, 334. Rando Rannamts, 451. Raimo Kulev.
Lõpetas 485 suusatajat.
Tamsalu Ajaleht

Komp, 34. Arvo Uudeberg, 41. Riio Põldma, 66. Hegle – Maris
Veermaa (N-15 2.), 67. Mairo Mälk, 68. Siiri Sirge, 80. Mart
Keermann, 81. Madis Uudeküll, 84. Taavi Luik, 99. Marleen
Raudsepp (N-15 3.), 106 Argo Allik, 111. Jaana Kirs, 114. Evelyn
Himma, 123. Teet Suur, 135. Marko Pomerants, 144. Ave Uudmäe.
Lõpetas 144 suusatajat.
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Sünnipäevad märtsis
Tamsalu Vallas

Õnnitleme!
Hilda Tiisler
97
Marie Södi
96
Vilma Röömer
94
Helga Vipper
88
Evdokija Heletuli
88
Asta Eha
87
Regina Tšajevskaja 86
Valve Männistu
86
Melanie Martinson 84
Anete Lokke
84
Valve Koovits
83
Õie Tõnusoo
82
Helmut Esinurm
82
Karin Poom
81
Erna Hirtentreu
81
Ülo Laks
80
Lembit Kuntur
80
Karl Ploomann
80
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Õnne emale - isale
Tamsalu vallas on sündinud:

HELEN KREEK

28.01.2009

Rahu ja vaikus sinuga,
mälestused meiega.
ALEKSANDR INT
AINO-HELMI SILDNIK
AINO TEINO

07.11.1951-27.01.2009
07.11.1920-12.02.2009
26.10.1930-15.02.2009

Kordaläinud valimised
EELK Tamsalu
Lunastaja Koguduses.
Tamsalu Lunastaja Koguduses
toimusid 8. veebruaril uue koguduse
nõukogu valimised . Valituks osutusid
endised nõukogu liikmed. Peale valimisi
toimus ühine istumine teelaua taga.
Kogudus tänab Tamsalu Kommunaali
juhatajat Vello Sanderit kiriku ümbruse
hooldamise eest.
Rendime matusetalitusteks kiriku
ruume, palume ühendust võtta Elle
Oldiga tel. 5341378.
Jumalateenistused toimuvad 8. ja 22.
märtsil algusega kell 14.00.
Elle Olt
koguduse liige

Müüa kvaliteetsed
GREE
õhksoojuspumbad.
Hoiate kokku kuni 70 %
küttekuludelt.
Garantii 2 aastat.
Hinnad alates 8500.- EEK.
Vajadusel paigaldus.
Lisa kodulehel:
www.rannek.pri.ee.
Tel. 535 66 307, 56 659 278.

Säästa loodust ja loobu paberkandjal
maamaksuteatest !
Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et kõigil maaomanikel on võimalik maamaksu
andmetega tutvuda e-maksuametis, samuti saab loobuda paberkandjal teatest
ning tellida e-postile info maamaksu teate moodustamise kohta.
Elektroonilise maamaksu teatise saamise võimalus on rohkem kui 500 tuhandel
maksuteate saajal. Selle võimalusega on Maksu- ja Tolliamet teinud teeninduse
klientidele maamaksu osas kättesaadavamaks ja lihtsamaks ning säästab tulevikus
riigi raha maksuteadete trükkimise ja postitamise kulude arvelt.
E-maksuameti avalehel kiirviidete all olevas rubriigis “Maamaks” saab tutvuda
maamaksu puudutavate sisuliste andmetega: erinevate kruntide andmed nagu
maa liik, pind, maksustamishind, maksumäär, maksukohustus jmt. Andmed on
kättesaadavad eraisikutele ning ettevõtte või asutuse volitatud esindajatele.
Kui klient on avaldanud soovi saada maamaksuteade elektrooniliselt, siis
paberkandjal maamaksuteadet talle ei saadeta. Kui klient ei soovi saada
elektroonset maksuteadet, saadetakse maksuteade endiselt postiaadressil.
Täpsemalt saab rakenduse juhendmaterjaliga tutvuda maksuhalduri veebilehel
www.emta.ee.

ODAVALT MÜÜA TOOREID JA
LÕHUTUID KÜTTEPUID.
KOHALEVEDU. telefon: 53 884 254

Kaastööd: käsitsikirjutatud 15.märts
elektrooniliselt 20.märts
Toimetaja vallamajas teisipäeviti 9-11

Piltide autorid lehes : Aadu Uudmäe lk.7 ja ülejäänud Ain Aasa
Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitus, Tehnika 1a, 46107 Tamsalu, Tel 322 8431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee.Toimetaja Ain Aasa,
tel 329 3888, 5333 9749, e-post: ainaasa@gmail.com Ajaleht ilmub 1 kord kuus. Trükitud trükikojas “AGUR”. Trükiarv 1700. Levitatakse
tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

