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Jaaniöö Porkunis

Eesti Olümpiakomitee ja Tamsalu vald sõlmisid koostöölepingu mille
kohaselt Tamsalu Spordikompleks on alates 09.06. 2009 Eesti
sportlaste ametlik olümpiaettevalmistuskeskus. Lepingu
allakirjutamise puhul toimunud saalihokivõistluse võitsid külalised
6:5. Pildil on võistlejad eesotsas Eesti Olümpiakomite presidendi
Mart Siimanni ja Tamsalu Vallavanema Toomas Uudebergiga.
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Õnnitleme, Sergei !
Tamsalu sportliku kuulsuse
üks eestvedajaid, Sergei
Kurotskin tähistab oma 85.
sünnipäeva 7. juulil.
Spordilembuse sai Sergei
kaasa oma vanematelt. Sellel
ajal, 30. aastatel oli Koplis kus
ta elas, head tingimused
spordiga tegelemiseks, olid
spordiväljakud, looduslikud
võimalused mitmekesiseks
harrastusteks. Peale kooli
lõpetamist asus Sergei õppima
Tallinna Tehnikumis masinaehituse erialal. Võrkpallitreeningud algasid tõsisemalt
peale sõda TPI –s. Aastatel 1948
– 52 oli ta Eesti võrkpallikoondise liige, võitis meistrivõistlustel kolm hõbemedalit ja
kolmel korral oli karika võitnud
meeskonnas.
Edasine elu sidus Sergei
Kurotskini Tamsaluga, kui ta 28.
aprillil 1951 a suunati kohaliku
masina-melioratsioonijaama
peainseneriks.
Esimene käik siia oli täielik
shokk, kui rongilt maha tulles oli
näha ainult lage põllumaa mida
kaunistasid kõikjal autode –
traktorite jäetud sügavad porised
roopad. Kevadel algasid
jaamas ehitustööd, valmis said
remondibaasid
ja
muud
hooned. Tamsalu EPT põhitegevuseks oli algaastatel
liigniiskete
metsamaade
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kuivendamine Eestis, hiljem ja
Karjalas. Remonditöökoda remontis ekskavaatoreid tervele
Eestile ja naaberliiduvabariikidele. Suur majapidamine
nõudis üha rohkem kaadrit, seda
sai aga ainult siis, kui olid
tingimused – elamispinnad,
lasteaiad ja muu. Nende
vajaduste rahuldamiseks tuli
luua oma ehitusjaoskond, mis
tegi valmis muu hulgas ka
näiteks TERKO katlamaja, üle
300 korteri, kolm ühiselamut, 2
lasteaeda, 3 võimlat, ujula,
klubiruumid, koolimaja juurdeehitused jne. Tamsalut ilma EPT
– ta on raske ette kujutada,
peainseneril oli kogu arengus ja
asutuse elus oluline roll. Sergei
Kurotskinile on antud teenelise
inseneri aunimetus.
Tööga paralleelselt elas
Sergei aga ka Tamsalus teist elu
– sportlikku. Juba saabumise
aasta kevadel leidis ta
kultuurimaja pargist üles
võrkpalliplatsi, kus kaks poissi
(Endel Kask ja Vello Eesmaa)
palli tagusid. Edasine oli juba
loogiline, tekkis harrastajate ring,
järgmisel aastal käidi juba
võistlustel. 1954 a ehitati parki
korralik puukattega võrkpalliväljak, kus korraldati ka võistlusi.
Talvel käidi treenimas Tapal ja
Rakveres. Edu ei lasknud end
kaua oodata, võideti V- Maarja

rajooni meistrivõistlused, 1956
a aga juba Eesti Spartakiaad,
maanoorte meistrivõistlused ja
karikavõistlused. Võistkonnas
olid põhimängijateks peale S.
Kurotskini veel K.Paist, E. Kask,
K.Kask, A.Tammeleht, A.Ader,
N.Palm , V.Eesmaa.
1957 a avati traktorikuurist
ümberehitatud esimene võimla,
millele lisandus mõned aastad
hiljem kooli võimla. Aastaid
mängis EPT võistkond vabariigi
meistrivõistlustel (parimaks jäi
4. koht), lisandusid hulk uusi
võimekaid mängijaid, võideti
korduvalt
mitmesuguseid
maamängude ja spartakiaadide
esikohti. Võistkonna eestvedaja
ja treener oli Sergei. Aastad
läksid aga ka veteraniseisus ei
takistanud
lemmikalaga
tegelemist. Sergei tuli veteranina ka maailmameistriks.
Sergei Kurotskin on olnud ka
väga mitmekülgne spordimees
–
harrastanud
tennist,
lauatennist, slaalomit, suusahüppeid, ujumist, pikamaajooksu. Mõned aastad tagasi
tunnistati ta Lääne – Virumaa
parimaks veteransportlaseks,
kõikvõimalikke auhindu ja tiitleid
on tal väga palju. Spordihoones
toimetab ta tänaseni noorte
võrkpalli, tennise ja lauatennisetreenerina. Tema eestvõttel on
toimunud veteranide võistlused
kus osalejate keskmine vanus
on üle 70 a. Selle aasta Tamsalu
päevade raames võitis veteranide veidi noorendatud
koosseis Riigikogu meeskonda.
Peale sporditegemise on

Sergei olnud ka silmapaistev
organisaator - üle 30 aasta oli
Tamsalu EPT Eesti parim
m a a k e h a k u l t u u r i k o l l e k t i i v,
korraldati palju suure osalejate
arvuga võistlusi erinevatel
aladel, loodi tingimused
paljudele meistersportlaste
nimetuse saamiseks.
Lehe maht ei võimalda kõike
tehtut isegi mitte üles lugeda,
aga kõnekaks märgiks on
kindlasti esimene Tamsalu
linna aukodaniku tiitel.
Sergei Kurotskini kreedo on
olnud:“Ärge võtke trenni kui
rasket nüri tööd. Võtke teda kui
lõõgastust igapäevamuredest,
nautige treeningprotsessi.“.
Eeskuju vääriv on tema
sihikindlus, elurõõm ja visa
spordimehe hing, mis ka täna
veel võrkpalliplatsil tegusid
lubab teha.
Suur tänu Sulle, Sergei tehtud
töö eest Tamsalu EPT töö
korraldmaisel, töötajate ja
nende perede eest hoolitsemisel, ka ühistegevuse arendamisel ning sporditöös.
Soovin sportlikuks tegevuseks veel aastateks jõudu,
tahtmist ja tervist !
Parimate õnnesoovidega
pool sajandit ühiste mõtete ja
tegevuste elluviijate nimel
Ants Arukuusk
Tugevat tervist, jätkuvaid
võite palliplatsidel ja palju häid
õpilasi soovivad juubilar Sergei
Kurotskinile ka Tamsalu
Vallavolikogu ja Vallavalitsus !

MTÜ PAIK toetuste hindamise ja otsustamise komisjoni 10. juuni
otsusega nr 18 avatakse 2009. aasta LEADER programmi
meetmete II voor. Projektitaotluste vastuvõtu ajad on alljärgnevad:
1.” Innovatsioon ja oskuste omandamine on allikate allikas”
20. august kuni 30. august.
2.”Küla kui allikas” 10. september kuni 20. september.
Meetmete juhendmaterjalid, taotluse tingimused ja taotluste
vormid on kätte saadavad www.pandivere.eu või Tehnika 1a
Tamsalu.
Täiendav informatsioon 5184953, 3228448.
Taotlused esitada eelpool nimetatud ajal Tehnika 1a Tamsalu
46107.
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Juht räägib: Helle Pär
na TTamsalu
amsalu perearstide muredest ja
Pärna
rõõmudest.
telefonijutu alusel me saatekirja ei ja inimese eest.
Arstiabi Tamsalus on saabuval
sügisel tähistamas 65. juubelit.
Tamsalu Tervisekeskus tegutseb
siin kolmeteistkümnendat aastat.
Mina tulin Tamsalusse oma
esimesele ülikoolijärgsele töökohale 1988. aastal. Tervisekeskuse juhatajaks sain 1994.
aastal.
Viis viimast aastat oleme 3
perearstiga koos tegutsenud
osaühinguna, töötajateks 6
meditsiiniõde, ämmaemand ,
registraator ja autojuht.
Meie patsientide arv muutub
pidevalt, kuid keskmiselt on see
praegu 3 perearsti peale kokku
3900.
Kuidas saada arsti vastuvõtule.
Oleme seisukohal, et ägedalt
haige inimene peab pääsema
perearsti või õe vastuvõtule samal
päeval kui ta teatab haigestumisest tööpäeva alguses. Kui
helistatakse Tervisekeskusesse,
siis kõigepealt suhteldakse
registratuuritöötajaga, kes uurib
milline on probleem ja informeerib,
millal oleks võimalik arsti vastuvõtule pääseda.
Enamus terviseprobleeme ei
ole õnneks kiireloomulised. Kui
patsient on saanud informatsiooni
telefoni teel, on tal kiiresti võimalik
pääseda terviseõe vastuvõtule.
Õde on oma kvalifikatsioonile
vastavalt võimeline mitmekülgseks nõuandeks, ka on sellel ajal
võimalik vajadusel arstiga konsulteeerida. Kui õe vastuvõtule soovi
ei ole, siis registreeritakse inimene vastuvõtule sobival ajal.
Sama kehtib tõendite, retseptide,
saatekirjade saamisega. Soovitaksin aegsasti igasuguste paberite saamiseks konsulteerida meie
töötajatega. Järjekord arstile
pääsemisks võib perioodil, kus
levivad nakkushaigused, küündida üle nädala. Pikemat ooteaega
võib põhjustada ka arsti või õe
ajutine äraolek, näiteks koolitusel.
Arstiga konsulteerimiseks on
telefonikõneaeg, et see ei häiriks
vastuvõttu.
Praegu suvel on üks perearst
puhkusel ja koos asendusega on
teiste arstide töökoormus suurem.
Eriarsti konsultatsiooni vajaduse otsustab perearst, järjekorrad nende vastuvõtule pääsemiseks on veninud mitme kuu
pikkuseks. Üritame inimest kohe
aidata, niikaua kui oodatakse
spetsialisti vastuvõttu, võib probleem süveneda. Eriarstile saatekirja saamiseks tuleb igal juhul
tulla perearsti vastuvõtule,
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väljasta. Eriarstile suunamine ei
too perearstile mingit rahalist
kohustust, nagu vahel arvatakse.
Kui on soov ise tingimata eriarsti
arvamust saada, on võimalus
pöörduda ilma saatekirjata spetsialisti tasulisele vastuvõtule.
Patsientide õigused ja kohustused
Seadusega on tagatud iga
inimese õigus vältimatu meditsiiniabi järele s.o. olukord, kus on
ohus patsiendi elu. Sellist abi
osutavad kiirabibrigaadid ja
haiglate erakorralise meditsiini
osakonnad. Esmatasandi meditsiiniabi on ravikindlustatud inimestele tasuta perearsti töö ajal,
kindlustamata inimesed peavad
selle eest tasuma kehtiva
hinnakirja järgi. Patsiendil on õigus
saada teavet oma tervisliku
seisundi kohta ja nõuda enda
delikaatsete isikuandmete kaitsmist tervishoiuasutuses. Parema
ravitulemuse saamiseks ootame,
et ka patsient järgib kohustust
esitada arstile tõest informatsiooni
tervist puudutavates küsimustes.
Patsient on kohustatud säilitama
tema kätte usaldatud meditsiinidokumendid ja need vajadusel
arstile esitama. Patsient on
kohustatud järgima arsti poolt
esitatud ravijuhiseid ja soovitusi,
ilma selleta ei saa ka arst oma
kohust täita parima ravitulemuse
saavutamiseks. Nende põhimõtetest lähtuvalt jõuangi
põhiliseni arsti-patsiendi suhetes.
See on usaldus. Meditsiinisüsteemi pidama jäänud inimesed armastavad oma rasket
kuid tänuväärset tööd ja hoolivad
kaasinimestest.
Enamus
rahulolematust
meedikute tööga on tingitud suhtlemise probleemidest patsiendi
ja arsti kui kahe inimese vahel.
Arusaamatuste tekkimisel on
mõistlik võtta aeg järelemõtlemiseks, mitte tormata sõnasõtta
või kaebust kirjutama. Tõsisemate
suhtlemisprobleemide korral on
võimalik perearsti vahetada.
Selleks tuleb pöörduda uue
perearsti poole nõusoleku
saamiseks ja allkirjastada avaldus perearsti vahetamise kohta.
Muidugi on vajalik kogu meditsiinidokumentatsioon edastada
uuele perearstile.
Eelarvest ja probleemidest
Kogu asutuse aastane käive on
3,2 miljonit krooni. Põhiline osa
perearstide tulust tuleb haigekassalepingust. H a i g e k a s s a
maksab pearaha ligikaudu 3400 -

Umbes 500 - l inimesel puudub
haigekassakindlustus. See tähendab, et need inimesed ei maksa
sotsiaalmaksu. Nendeks on
mitteametlikult töötavad või välismaal töötavad ja töötuna end mitte
arvele võtnud inimesed. Viimaste
hulgas on palju noori. Väga
täpseid andmeid meil kahjuks
nende inimeste kohta pole. Aga
kuna nende eest ei saa me ka
pearaha, on see tuntav kaotus
rahaliselt.
Vanusegrupis 2-70 aastat, kuhu
kuulub enamus vallaelanikest, on
pearaha 44.40 kuus. Võrdluseks
on arsti ühe vastuvõtu hind 186.ja sellele lisandub veel uuringute
maksumus.
Lisaks pearahale maksab
haigekassa iga kuu kindla summa
praksise majandamiskuludeks,
mille hulka käivad seadmete ja
instrumentide ostmine, koolituskulud, auto ülalpidamiskulud ja
palju muud. Patsientide poolt
makstavate tasude summa
aastas on ligikaudu 125 000.- mis
viimasel kolmel aastal on olnud
sama.
Meie eelarves on igal aastal
olnud ka vallapoolne toetus
ruumide kommunaalkuludeks.
Kuni 2007.aastani kattis vald
ruumide kommunaalkulud(sellel
aastal on need üle 100000 EEK).
Käesoleval aastal katab valla
toetus ainult 50 % neist kuludest.
Viimasel kahel aastal on haigekassapoolne finantseerimine
jäänud samale tasemele, kuid
töömaht on kasvanud. Ilmse sagenemise tendentsiga on nn. tsivilisatsioonihaigused –südameveresoonkonna haigused, suhkrutõbi, allergilised haigused, vähktõbi. Tamsalu inimeste haigestumus ei eristu Eesti keskmisest
tasemest. Kuid siinsel rahval
peab olema hea meel, et meil on
palju eeldusi oma tervise eest
hoolitsemiseks – puhas loodus ja
inimsõbralik keskkond, väljaarendatud sportimisvõimalused,
kogukonna ühtehoidmist toetavad
traditsioonid.
Positiivse poole pealt tuleb
kõigepealt tunnustada meie
sõbralikku ja ühtehoidvat kollektiivi.
Väga hoolivad töökaaslased
märkavad ja abistavad kui
koormus kellelegi liiga teeb.
Rõõmu teeb see, kui patsiendid
saavad õigeaegselt abi, tervis
taastub. Siis tunnen, et nähtud vaev
ei ole koorem vaid kinnitus oma
oskustele. Ja südantliigutav on
patsientide tänulikkus. Inimesed

on siiski muutunud avatumaks
minu meelest, julgevad ka tänu
välja näidata. Soovin, et seda
märkamist oleks meie ümbritsevas elus igal pool ja et ka meie
lapsed seda õpiksid.
Arstid-õed ei tegele ainult
kaebuste ja muredega. Meie
juures käivad ka terved soovitusi
küsimas ja väikelapsed tervisekontrollis. Rõõm on kohtuda iga
uue väikese inimesehakatisega
ja suhelda õnnelike emmedeissidega. Ootan, et Tamsalus ikka
jätkuks laste sünd õnnelikesse
peredesse.
Soovid patsientidele.
Iga inimene saab oma tervise
heaks väga palju ära teha. Seda
kinnitavad mitmesugused uuringud. Kui aga on vaja meditsiinilist
abi, olen kindel, et usalduslik suhe
oma raviarstiga tagab parima
tulemuse. Patsiendid peaksid ise
julgemini küsima kui tervisega
kõik korras pole. Vastastikuse
usalduse õhkkonnas suudab arst
parimal moel patsienti aidata.
Kutsun üles kõiki inimesi oma
tervisesse hoolivalt ja tähelepanelikult suhtuma. Oma igapäevase tegevuse, õige toitumise
ja tervislike eluviisidega paneme
me aluse heale enesetundele ja
väldime tõsiseid tervisehädasid.
Tamsalu Tervisekeskusest
saate te põhjalikku informatsiooni
kõigi tänapäeva meditsiini
võimaluste kohta.
Helle Pärna
perearst
Tamslu Tervisekeskuse
juhataja
Toimetajalt: vestlusest Helle
Pärnaga selgus, et plaanis on
ümberkorraldused, mis puudutavad pereõdede tööd. Nendest
räägime lehes siis, kui plaanid on
konkreetse ilme omandanud ja ka
ajagraafikud teada. Oluline on
ilmselt ka informatsioon, et
tervisekeskuse juhataja arvates
on Tamsalu kraanivesi inimestele
ohutu ja ei ole mingit põhjust poest
pudelivett osta. Torustikust vette
sattuvat sadet, mis tervisele ohtlik
ei ole, aitab eemaldada filterkann.
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VALL
AVALITSUSES
ALLA

VOLIK
OGUS
VOLIKOGUS

02.06.2009.a

27.05.2009

1.Nõustuti kasutusloa väljastamisega Jaotusvõrk OÜ-le elektri
maakaabelliini püstitamisel aadressil: Luha, Assamalla küla,
Tamsalu vald.
2.Otsustati peatada üürileping Tamsalu Kultuurimaja hoones
kohvikuruumide üürijaga ajavahemikul 01.06-30.09.2009.a.
3.Otsustati muuta spordihoones toitlustusteenuse osutajaga
sõlmitud üürilepingu tingimusi ajavahemikul 20.06-31.08.2009.a
4.Otsustati peatada saunateenuse osutamine Vajangu
Põhikooli ruumides ajavahemikul 25.06-22.07.2009.a.
5.Nõustuti hoone juurde maa ostueesõigusega erastamisega
hoone omanikule Tamsalu linnas Raudtee tn 2.
6.Kinnitati sõiduauto AUDI 100 oksjoni korras müümise
tulemus.
7.Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuse eraldus mai kuus.
8.Eraldati sotsiaaltoetust ühele abivajajale.
9.Jäeti rahuldamata kahe raske puudega lapsevanema taotlus
hooldajatoetuse määramiseks, kuna lapse hooldamine ei sega
lapsevanema töötamist.
10.Otsustati taotleda lapse asenduskodusse paigutamist
lapsevanema vabaduskaotusliku karistuse kandmise ajaks.
11.Tutvuti Tamsalu Lasteaia Krõll arengukava täitmise
analüüsiga 2008.a kohta ja võeti informatsioon teadmiseks.
12.Tunnistati Porkuni külas Järvekalda tänava osaliseks
pindamiseks küsitud pakkumistest edukaks Virumaa Teed AS
pakkumine. Tööde teostamise tähtaeg on 01.07.2009.a.
13.Otsustati sõlmida Tamsalu tänavate rekonstrueerimise
projekti koostamiseks SKA Inseneribüroo OÜ-ga sõlmitud
hankelepingu lisa.
14.Anti nõusolek avaliku ürituse “Kirbu turg” korraldamiseks
Porkuni külas Porkuni Rahvamaja esisel platsil 13.juunil
ajavahemikul 11:00-15:00.
15.Tunnistati nurjunuks vallavara, Kreegi kinnistu (asukohaga:
Järsi küla, Tamsalu vald), võõrandamiseks korraldatud
enampakkumine.
16.Arutati volikogu juunikuu istungile pakutavat päevakorda.

1.Võeti vastu Tamsalu valla heakorraeeskiri
2.Võeti vastu koerte ja kasside pidamise eeskiri
3.Võeti vastu Tamsalu valla 2009.a. I lisaeelarve
4.Otsustati võtta Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist
rahastatava projekti “Tamsalu reovee kogumisala
veemajandusprojekt” omafinantseeringu katmiseks SA-lt
Keskkonnainvesteeringute Keskus laenu summas kuusteist
miljonit üheksasada viiskümmend viis tuhat üheksasada
kaksteist krooni .
5.Kinnitati Tamsalu valla valmidust kaasfinantseerida meetme
“Kohalike avalike teenuste arendamine” perioodi 2009-2012
kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse projekti “Tamsalu
Gümnaasiumi rekonstrueerimine” suurusjärgus ca 10 mln.
krooni.
6.Otsustati kehtestada Tamsalu valla 100% osalusega
äriühingu Tamsalu Vesi AS tegevuspiirkonnaks Porkuni küla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga hõlmatud ala.
7.Määrati Tamsalu vallas Tamsalu linnas Raudtee tn 2 hoone
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 315 m² .
8.Määrati Kerguta külas vallale kuuluva elamu ja kõrvalhoonete
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,4 ha ja otsustati
taotleda maa andmist munitsipaalomandisse
9.Otsustati autasustada “Tamsalu tänurahaga” 2009. aastal
Sirje Luik´ i.
10.Tunnistati Tamsalu valla parimaks noorsportlaseks 2008.
kalendriaasta sportlike tulemuste eest Kaarel Nurmsalu.
11.Volikogu esimehe ettepanekul vähendati volikogu
esimehele makstava hüvituse suurust 25% ning selle
suuruseks määrati alates 01.06.2009.a. 7500.- krooni kuus.
12. Volikogu eestseisuse ettepanekul otsustati lõpetada
hüvituse maksmine volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele
alates 01.06.2009.a.
13.Kuulati infot A.Freienthali infot järgmistel teemadel:
·Järgmine volikogu istung toimub 17 juunil, algusega 16.00.
·Sääse Lasteaed ja Tamsalu Lasteaed tegid ettepaneku
vaadata üle lasteaia kohamaksu tasumine
·Heakorrast Tamsalu vallas
Elvi Astok
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
vallasekretär
·9. juunil sõlmivad Eesti Olümpiakomitee ja Tamsalu vald
koostöölepingu, mille kohaselt saab Tamsalu spordikompleksist
EOK sportlaste ettevalmistusbaas. Sellele järgneb
Tamsalu TTer
er
visekeskuse personali
ervisekeskuse
sõpruskohtumine Tamsalu valla ja EOK vahel saalihokis
puhkustegraafik 2009 suvel.
·30 mai-31.mai Tamsalu Päevad
Perearst RUTH LIIVAK
·9 juuni Tamsalu Gümnaasiumis õues-õppe päev
Pereõde RIINA KESKÜLL
Ämmaemand MARE JÄRV
·Porkuni vee-ja kanalisatsiooniprojekti konkursile esitas
25.05.2009.-26.06.2009.
22.06.2009.-10.07.2009.
pakkumise
4 pakkujat
14.09.2009.-18.09.2009.
03.08.2009.-21.08.2009.
·05.06 Otepääl Eesti Lipu 125 aastapäeva tähistamine
·Eesti Raudtee ehitustöödest Tamsalu vallas.
Perearst ANNE-LII NORMANN
Laborant IPPE SIISPOOL
Pereõde ANNE ÕUNAPUU
29.06.2009.- 31.07.2009.
07.09.2009.- 11.09.2009.
Perearst HELLE PÄRNA
Pereõde RAILI TÜLI
04.05.2009.-11.05.2009.
03.08.2009.-04.09.2009.
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01.07.2009.-07.08.2009.
Vajangu Tervisekeskus
ENE KIISLA
15.06.2009.-26.06.2009.
13.07.2009.-14.08.2009.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi
Head Tamsalu Päevade korraldajad.
Suur aitäh kõigile, kes Tamsalu Päevade korraldamisele
nõu ja jõuga õla alla panid.
Toomas Uudeberg

Tamsalu Ajaleht

Toimetajalt.
Tamsalu päevad tulid suure suvesoojaga. See andis
lisaenergiat ja muutis tegijate elu kergemaks. Laupäeval oli
näha, et kauplejaid oli varasemast vähem, pikk saba lookles
ainukese lihatoodete müüja juurde.
Toimetamist jätkus mitmele poole – laulupäevast näituste ja
Tarkade turniirini.
Kogu kultuuripäeva mõjukaim sündmus oli kahtlemata õhtune
etenduseplokk. Kõigepealt Bohemian Rhapsody kohalike
tehtuna ja ettekantuna. Tõeliselt hea esitus ja vaatamata sellele
et tegijad ise natuke rahulolematust välja näitasid, pole küll
eriti millegi kallal norida ja keegi seda teha vist ei tahagi.
Niisuguste projektide teostamise võimalikkus Tamsalus ongi
see, mis annab nö tordile kirsi. Paratamatult tegijad kasvavad
ja kui kõik läheb nii nagu peab, tulebki üha suuremaid tükke
ette võtta. Sooviks tegijatele jätkuvat tahtmist ja häid ideid !
Järgnes traditsiooniline Vallavalitsuse veerandtund, kus
auhinnad said tublimad, keda Tiia oma loos ka üles luges.
Õhtu jätkus samuti mõnusalt. Sotspop mängiti üsna kenasti
söödavaks ja vaadatavaks. Hea oli jälgida tõeliste proffide
esitust. Niisugust natuke tõsisemate tegijate meelelahutust
tuleksid vist vaatama ka paadunud kodusistujad.
Spordipäeval olid alguses väljas ikka enamasti samad näod
kes alati. Rahvast hakkas rohkem tulema lastevõistluste ajaks
ja kui spordiplatsile saabus veneaegne sõitev tehnika, oli rahvast
nii palju, mida vähemalt minu silmad enne sellel platsil näinud
polnud. Omaette toimetasid võrkpallurid ja jalgrattasõitjad. Päev
lõppes jalgpalliga, kus võitja selgitamiseks oli vaja penalteid.
Tamsalu võitis seekord 2. koha.
Tänud kõigile kes läbiviimisel aitasid ja erinevates
ettevõtmistes osalesid. Kui ajad veel raskemaks lähevad, ehk
on mõistlik edaspidi ühe päevaga läbi ajada. Paljud asjad ei
pea ju tingimata ühel – samal ajal toimuma.
Ajalehe tegemisel hakkab probleemiks muutuma see, et
materjal ei taha enam lehte ära mahtuda. Nii palju igasugust
huvitavat infot tuleb, et viimastes lehtedes on eriti pilte
avaldamata jäänud. Ei teagi, mida siin ette saaks võtta, ei tahaks
ju saadetud materjale või huvitavaid pilte välja jätta.
Kolmapäeval, 17. juunil toimus vallavolikogus tõsine arutelu
Vajangu kooli teemadel. Vallavanem informeeris volikogu, et
kooli direktor esitas lahkumisavalduse, mille ta on rahuldanud.
Volikogu andis vallavalitsusele volitused alustada ettevalmistusi
eesmärgiga reorganiseerida Vajangu kool.
Loodame, et seekord võidab terve mõistus.
Kahjuks jääb lehe tegemine seekord koolide lõpetamise,
jaanipäeva ja Võidupäeva aega, aga ega rohkem siia mahutada
poleks olnudki võimalik.

Mart Siimann andis üle tunnistuse

AS Tamsalu Vesi juhataja Arne Arumägi ja AS K&H
arendusdirektor Urmas Lombiots allkirjastasid
lepingu Tamsalu veeprojekti tööde tegemiseks.
Töödega alustatakse sügisel.
Tamsalu Ajaleht
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TAMSALU KUL
TUURIPÄEV
AD
KULTUURIPÄEV
TUURIPÄEVAD
Tamsalu päevad on jälle ajalooks saanud. Tahan tänada kõiki
neid toredaid vallakodanikke, esinejaid ja abimehi, kes muutsid
need sellel aastal just selliseks nagu näha oli.
Hommikust äratust toetasid Tamsalu valla mootorratturite kõrval
ka Rakveres laagris olnud tsiklimehed. Mehi ei heidutanud
varajane tõusmine ega tolmused teed. Politseiautot kaasates
õnnestus meil selle seltskonnaga terve vald Tamsalu päevadeks
üles ajada. Agaramad vallakodanikud ostsid juba hommikul kella
9st laadal kapsa-, tomati ja lilletaimi või tervitasid mootorrattureid
muru niites, unisemad lehvitasid äratuskomandole akendelt ja
rõdudelt.
Kui vald äratatud lauldi Tamsalu päevad vallamaja eest lasteaed
KRÕLLI mudilaste poolt avatuks. Valla lipu heiskas 2008. aasta
Tamsalu tänuraha omanik Eino Tomberg. Tervitused volikogu
esimehelt ja vallavanemalt saatsid laulu- ja tantsupäeva rongkäigu
teele.
Kui laulud lauldud, tantsud tantsitud ja pillilood mängitud oli
aeg külastada Vajangu ja Tamsalu õpilastööde näitust, Assamalla
ja Tamsalu raamatukogu näitust, kultuurimajas Marilyn Jeeseri
maalinäitust, kunstiklassi keraamika- näitust, Sirje Uutma
puukäsitöö-näitust, kultuurimaja fotonäitust Tamsalu õpilaste I
poolaasta kunstinäitust.
Raamatukogus rääkis Ella Vikk paekivist ja sai vastata Eesti
kohta käivatele küsimustele.
Kultuurimaja ees mängis Vajangu kooli poistebänd.
Kultuurimajas räägiti Tamsalu ajakirjandusest ja skulptor Herman
Hallistest. Tema skulptuur „Mõte“ jäigi Tamsalu sidejaoskonda
rändauhinnana parimate müügitulemuste eest vabariigis
ajakirjade-ajalehtede tellimisel. Teatrisaalis etendusid
gümnaasiumi 4 paremat noorteetendust.
Tantsusaalis ragistasid 3. Tamsalu Tarkade Turniiril ajusid valla
asutuste ja perede võistkonnad. Võidurõõmu said seekord maitsta
Tamsalu Gümnaasiumi, Tamsalu valla ja perekond Tammede
võistkond. Raivo Raigna poolt esitatud küsimused olid harivad ja
tekitasid saalis palju elevust ja kaasamõtlemist.
Õhtul astus üles kultuurimaja lauluklass, kes tähistas oma
5.ndat tegevusaastat fantastilise etendusega „Bohemian
Rhapsody“ ansambel Queeni repertuaarist. Lavajõudusid
täiendas ansambel Bad Orange Riivo Torstenbergi eestvedamisel.
Meeshäält aitasid lisaks lauluklassile kuuldavaks laulda Heiki
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Hallik, Heiki Kübar, Tarmo Kesküll, Marek Uibu jt. Põneva lavastuse
autoriks Tarmo Kesküll. Lauluklassi pani nii võimsalt laulma Kadri
Kask. Kiitus teile kõigile!
Vallavalitsus tunnustas selle aasta parimaid. 14.ks Tamsalu
tänuraha omanikuks sai Sirje Luik. Perekondade Pärg ja Mets
koduaiad tunnistati selle aasta kaunimateks. Parimaks
noorsportlaseks valiti Kaarel Nurmsalu ( äratas Tamsalu rahvast
hommikul stiilses kostüümis oma päevinäinud vene mootorrattaga
ja mängis ka koolietenduses „Rehepapp“kaasa), aasta treeneri
auhinna pälvis Kaarli isa.
Vallavalitsuse veerandtunnile järgnes stiilne ja humoorikas
lavastus „Sotspop 2009“. Etendus pakkus alates keskeast
äratundmisrõõmu, noorematele oli ta lihtsalt mingi ettekujutus
sotsialismi aegsest elust-olust. Etenduses õpetati 80ndate aastate
diskotantsu ja seda sai vihtuda kuni südaööni Saaremaa diskori
Elar Merelaidi plaadimasina järgi. Siis tuli vallarahval kiiresti
puhkama minna. Et järgmiseks päevaks vormis olla ja
spordipäeval suurepäraseid tulemusi saavutada.
Tiia Uudeberg

Laulupäeva rongkäik

Kaubanduses

Tamsalu Ajaleht

Bohemian rhapsody haaras vaatajaid omapärase
kujundusega

Tamsalu tänuraha Sirje Luigele

Sotspop

Vajangu rock Tamsalus

Karmen Korjus
Tamsalu Ajaleht

Tarmo Kesküll- Bohemian Rhapsody lavastaja.
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LA
ULU – JA TTANTSUPÄEV
ANTSUPÄEV
AST
LAULU
ANTSUPÄEVAST
AST..
41. Tamsalu laulu- ja
tantsupäev on tehtud ! Tore, et
meil on olemas selline
traditsioon ning inimesed, kes
seda traditsiooni edasi viivad.
See on kõigile kollektiividele
justkui kontsert-eksam, et
näidata, millega on terve aasta
tegeletud, mida õpitud ning
selgekski saadud.
Tamsalu päeva laulis avatuks
Laura Mätlik koos teiste
laululastega lasteaiast „Krõll“,
juhendajaks Andra Hoolma, ning
rongkäik gümnaasiumi juurde
võis alata. Seekord ei olnud
pasunahelisid
rongkäiku
saatmas, kuid ega see ei
heidutanud meelt. Lauluviis
ülesvõetud, jätkus marssimine
hoogsalt edasi. Pidulisi oli
kõnniteededele tervitama tulnud
hulk pealtvaatajaid, kes oma
rõõmsate hüüetega ergutasid.
Kontserdi avalauluga astusid
üles ühendatud lastekoorid.
Avasõnade ja tervitustega
esinesid
Tamsalu
Gümnaasiumi direktor hr Vardo
Arusaar ja Tamsalu vallavanem
hr Toomas Uudeberg. Tamsalu
41. laulu- ja tantsupäeva
kontsert võis alata.
Publik sai nautida kapelli
„Lustpill“ kandlelugusid koos
Vajangu kanneldajatega. Peolt
ei puudunud ka meie kõige
väiksemad
silmarõõmud,
Sääse lasteaed ja Tamsalu
lasteaed „Krõll“.
Poiste-,
mudilas, laste- ja naiskoor
pakkusid publikule kuulata XXV
laulupeol laulmisele tulevat
repertuaari. Vahepaladena

pakkusid silmailu 2. ja 3.-4.
klassi tantsurühmad, „Kuldne
Iga“ koos Pelgulinna memmede
tantsurühmaga, „Virvering“ ning
„Tuhkatrallad“.
Kõikidele juhendajatele:
Andra Hoolma, Tiiu Pae, Kaja
Raudla, Leelo Ambos, Merje
Kallip, Sirje Luik, Heidi Mägi,
Saima Kallau, Rene Põllumaa,
Egne Liivalaid - jäi mälestuseks
lilleõis ning tänukiri tehtud töö
eest.
Suur tänu laululastele, kes
pidasid vastu ja said selgeks
väga raske XXV laulupeo
repertuaari. Läbisid tõsise
konkursisõela ning jõudsid
Tallinnasse laulupeole. Suur
tänu tantsijatele, kes vapralt
kevadeni vastu pidasid, kaks
rasket eelvooru läbisid ning
endale esinemiskoha XVIII
tantsupeole Kalevi staadionil
väljavõitlesid. Suur, suur aitäh!
XVIII tantsupeole sõidavad:
segarühm „Tuhkatrallad“ ja
võimlemisrühm „Kairee“.
Segarühm „Tuhkatrallad“
tantsisid ennast kõrgemasse
kategooriasse. Palju õnne teile!
Suur tänu lastevanematele,
nende toetuse, mõistmise ja
töökate laste eest, sest ilma
teieta ei oleks meil Tamsalu
laulu- ja tantsupäeva.
Liia Alling

Rahvatantsupoognad
Tantsupeole sõidame 30. juunil kell 9.30 kultuurimaja juurest
Laulupeole sõidame 03. juulil kell 7.00 poistekooriga, 8.00 lastekoor ja naiskoor
Ööbime Lasnamäel Läänemere Gümnaasiumis: Vormsi 3

Kooli Laulu- ja tantsupäev
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Tamsalu Ajaleht

Riho TTell
ell ja Mati TTamm
amm arendusprojektidest.
Sattusin vallamajasse hetkel, kui Mati Tamm ja Riho Tell arutasid
projekteerijatega Tamsalu tänavavõrgu arendusprojekti. Kui arutelu
lõppes, küsisin meestelt mis seisus hetkel arendustegevus üldse
on.
Jutumärkides on Riho ja Mati jutt eraldamata, sain aru, et nad
omavahel on samadel seisukohtadel ja erimeelsused puuduvad:
„Tamsalu valla detailplaneeringu elluviimiseks on linna keskosa
planeering, veemajanduskava ja tänavate projekt. Kui veeprojektiga
alustatakse peab olema valmis ka nägemus tänavatega tehtavast,
projekt valmib lähiajal. Veeprojekti ehitamiseks läheb oktoobris –
novembris ja poliitikud nüüd ütlevad, kuskohalt alustada. Mitmed
tänavad on kehvas seisus. Tehnoloogiliselt oleks praktiline
alustada ehitust keskelt – Raudtee tn, Kesk tn ja muud. Koidu
tänav on ka kehvas seisus. Kuigi karm reaalsus majanduslanguse
näol võib siin kavasid korrigeerida ja täna on täiesti kindlalt isegi
võimatu öelda kuidas ehitused kõik arenema hakkavad.
Suusasataadioni projekteerimisel minnakse edasi samm –
sammult. Hetkel käib rolleriraja projekteerimine, see on tegelikult
sprindirada mis peaks saama musta katte koos sildade ja muuga.
Oli olemas plaan ka suusatunneli teegemiseks, aga programm,
kust tahtsime raha taodelda, suleti ja see andis tegelikult aega
muude asjade tegemiseks. Pidasime ka nõu suusatajatega
millises suunas edasi minna. Suusatunneli taha jääb suuremate
võistluste korraldamine. Tunneli ehitamine läheks maksma
umbes 4 miljonit. Seda raha tuleb kuskilt taodelda. Samas
programmide rahastajatele tuleb koheselt tõestada, mille poolest
Tamsalu teistest taotlejatest parem oleks. Tuleb näidata oma
ürituste korraldamise võimekust, kokkuleppeid suurürituste
korraldamiseks. Raha ei anta siis, kui teha suur investeering ja
korrastatud rajatistes mitte midagi teha. Võidujooks paremate
tingimuste saamiseks käib kõigi spordikeskuste vahel ja siin ei
ole võimalik paigale jääda. Seetõttu on ka oluline meil korraldatud
ürituste taseme tõstmine ja muidugi nende arvu oluline tõus.
Tööstuspargis on hetkel vaikelu. Meil pole tegelikult endalgi
selge, kuidas sellega edasi minna ja ehk on mõistlik aeg maha
võtta. Tegelikult ei saagi me rääkida päris tööstuspargist, kuna
see eeldab infrastruktuuri, halduse, kommunikatsioonide ja
paljude muude teenuste olemasolu. Õigem oleks rääkida

tööstusalast.
Oleme (Mati ja Riho)Tamsalu tulevikust rääkides alati positiivselt
meelestatud. Kuna peame olema tegelikust elust eespool ja
nägema arenguid, mis jõuavad ellu alles mitme aasta pärast, ei
saagi pessimist olla, nii ei oleks võimalik oma tööd teha. Arengu
eelduseks on kindlad plaanid ja meil on arengukava,
investeeringute kava ja muud põhimõttelised otsused tehtud, nii
et on kindlus. Ühtegi arenguprojekti ei saa nii teha, et täna tuleb
mõte ja homme teeme. „
Rääkides tööandjatest ehk siis kohalikest poliitikutest, vaatavad
mehed üksteisele otsa ja ütlevad, et nemad on elluviijad. „Suurim
tagasilöök oli muidugi kooli pargi idee mahamatmine. Oli võimalus
ilus asi teha ja oma raha oleks ka vähe läinud, aga ilmselt polnud
aeg lihtsalt küps. Oleme tähele pannud, et mitmed asjad hakkavad
alles siis arenema, kui piltlikult öeldes õige aeg on käes. Teisest
küljest tuleb ka enesekriitiliselt tunnistada, et ju siis ikkagi
selgitustöö ja argumendid olid lihtsalt nõrgad. Müügimeestena ei
saanud me hakkama.
Kergliikluste näide on hea – kui tõsteti probleem tundus, et on
vaat et kõige olulisem vallas. Tegelikult muidugi see ongi oluline,
aga kui paljudele ? Siin ongi tähtis, et tuleb vaadata ka palju laiemalt
ja lähtuda enamuse inimeste huvidest. Kergliikluste
projekteerimine käib.
Kooli ehitusega on suured lootused, et raha ikkagi saame. Kokku
on lepitud, kui vähegi kokkulepped peavad, siis peaks otsus olema
positiivne.
Valla keskus koos infrastruktuuriga tuleb püüda igal juhul välja
ehitada, sest sellest saavad osa praktiliselt kõik meie inimesed,
see on ka põhjendus, miks viimastel aastatel on raha just Tamsallu
kulunud.
Ka väiksemad asumid ootavad oma investeeringuid. Ei saa
öelda, et midagi pole tehtud. Porkuni ja Vajangu on saanud
kanalisatsiooni, valgustuse, on tehtud korda teid. Valla osalus
peaks olema siin selles et toetatakse külade omaalgatust, see
võtab muidugi aega. Uudeküla on siin hea näide et kui on
eestvedajad, saab ka palju asju ära teha. „
Ain Aasa
.

Maxima TTamsalu
amsalu kauplusel
esimene aasta täis.
Maxima poeketi tulek Tamsallu oli kohalikus elus oluline
sündmus. Nüüd on aasta täis ja läksin kaupluse juhataja Reet
Nõmmiku käest küsima, kas sünnipäevapidu ka tuleb ? Peale
registreerimist ja saadud „Külastaja „ sildi rinda panekut lubati
mind kontorisse, kus saime vestelda. Kui peo kohta küsisin, jäi
juhataja mõtlikuks ja arvas, et seda vist ei tule, pole nii suur tähtpäev.
Esimesest aastast rääkides ütles Reet Nõmmik, et ei ole põhjust
rahulolematu olla, „meie oleme rahul ja meiega ollakse rahul.
Selgunud on kaubavalik, mida eelistatakse, välja on kujunenud
ostjaskond, kes poes käib. Meil käib väga palju inimesi väljaspoolt
Tamsalut – seda räägivad müüjad, kes kohalikke juba tunnevad.
Käiakse nii Tapalt, Järva – Jaanist kui Väike – Maarjast.“ Kui küsisin
põhjust, arvas juhataja, et küllap on suur kaubavalik ja soodsad
hinnad põhjuseks, miks tullakse. Maxima on lähikonnas ka ainuke
pood, kus avarus ja rohke kaubavalik lubab rahulikult ostlemisele
pühenduda, hea on ka suur parkla.
Väga hästi on vastu võetud osakond, kus pakutakse küpsetisi –
grilltooteid ja pirukaid, eriti viimased on populaarsed. Kogu
poeketis on Tamsalu sellel alal ühe suurema läbimüügiga.
Konkurente juhataja sõnul silmas pidama ei pea, hinnatase on
siin niigi ostjasõbralik. Tunda pole ka kriisiaega, müüginumbrid
Tamsalu Ajaleht

märgatavalt vähenenud pole. „Ostjatega oleme rahul. Väga hästi
ollakse kohanenud sooduskampaaniatega. Peaaegu kõik
sisenejad tutvuvad nädala algul sooduspakkumiste lehega.
Lisaks teeme ka muid kampaaniaid. Nende kohta on väljas
täiendav informatsioon.
Vargusi tuleb ette, aga meie turvasüsteemid on väga korralikud,
20 turvakaamerat jälgivad ostusaali. Need fikseerivad toimunu ja
eriti vaidlema hakata siin pole mõtet.
Tahaksin öelda, et oleme alati valmis ära kuulama kõik
ettepanekud, soovid, pretensioonid. Minu pilt ja telefon on kohe
sissekäigu juures kõigile näha.
Loodame et meiega jätkuvalt rahul ollakse. „
Oma tööst rääkides jäi Reet Nõmmik napisõnaliseks. Suhteliset
suur kollektiiv, rahaline vastutus ja töökoormus ei võimalda just
mõnusat äraolemist, aga väljakutse ja tahtmine hakkama saada
ei luba alla anda ja kergemat leiba otsida.
Kurdan juhatajale ka oma muret – maiasmokana tahaks
suuremat jäätisevalikut – ja ongi aeg läbi. Koju ostan kaasa kaks
tseburekki, need on siin tõesti maitsvad.
Ain Aasa
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Sõbrad kaugelt, kuid samas nii lähedalt
Maikuu 17. päeval oli aeg
jällegi sealmaal, et teist korda
pidid meile külla saabuma
külalised Benfieldi koolist
Newcastle’ist, Inglismaalt.
Tallinna lennujaamas võtsin
neid vastu koos õpetajate Anne
Kraubneri ja Mare Viksiga.
Ootasime lennujaama väravate taga paarkümmend minutit
üsnagi ärevalt, kuni lõpuks
märkasime
tulemas
üht
suuremat gruppi, mis tundus
tulevat Suurbritanniast. Nii oligi.
Olles kindluse mõttes ühelt
õpilaselt kinnitust küsinud,
tervitas ta meid meie suureks
üllatuseks eesti keeles. Pärast
tervitusi ja tutvumist võtsime
suuna Tamsalu poole ning
kohale jõudnud, majutasime
külalised meie spordihoone
hostelisse.
Teise päeva hommik oli ilus
ja päiksepaisteline – ilm, mida
Newcastle’is just iga päev ei
kohta. Pärast hommikusööki
seadsime inglastega sammud
kohe meie kooli poole, sest
algamas oli tihe töönädal.

Nimelt pandi iga Benfieldi
õpilane paari ühe meie kooli
õpilasega ning reedeks pidi neil
valmima esitlus pealkirjaga
„Mina ja minu sõber. Sarnasused ja erinevused“. Kooli
jõudnud, said nii meie kui teise
kooli õpilased omavahel tuttavaks ning juba varsti asuti oma
esitlust planeerima. Tööd tehti
pärastlõunani, pärast mida
tutvustasime neile nii Tamsalut
kui ka Porkunit.
Kolmanda päeva ehk teisipäeva hommikul võtsime aga
suuna Lääne-Eestisse. Külastasime Carl Robert Jakobsoni
talu Kurgjal, maitsesime karaskit
ja tutvusime Eesti talueluga.
Seejärel käisime Tori Põrgus
ning pärast seda Pärnus. Seal
tutvustas kohalik giid meile linna
ning targemaks said nii
külalised kui ka meie õpilased.
Kolmapäeval jätkus tõsine töö
esitluste kallal. Kiirematel
hakkas juba lõppki paistma.
Pärast lõunat aga ootas ees
ekskursioon Põlula piisonifarmi.
Seal said lapsed tutvuda nii

mõnegi looma ja linnuga, keda
siiani ainult pildilt näinud.
Põrsaid, kitsi, kalkuneid, kanu,
koeri, kasse – kõiki sai oma
silmaga näha ja käega katsuda.
Hiljem sõime ülimaitsvaid
pannkooke, õppisime linetantsu ning lapsed said maha
pidada ühe korraliku padjasõja,
mis tõotas ööseks väga sügava
une tuua.
Järjekorras viies päev
möödus enamasti tõsise töö
tähe all. Tehti veel viimaseid
korrektuure ja esitlused olidki
valmis. Pärast lõunat oli aeg
minna Rakverega tutvuma.
Käisime Rakvere linnuses, kus
tegime ise küünlaid; oli võimalik
maha pidada üks korralik
mõõgaduell ning pidada
lumesõdagi. Pärast ajalooga
tutvumist oli võimalik veidi ka
oma ostukirge rahuldada.
Reede hommikul pandi punkt
nädal aega kestnud tööle. Kooli
aulas esitlesid kõik paarid
Tamsalu õpilaste ja õpetajate
ees oma presentatsioone –
inglise keeles muidugi mõista.

Õhtul aga käisime pidulikul
õhtusöögil Laululinnu Külalistemajas.
Laupäeval käisime Lahemaa
rahvuspargis, Palmse mõisas,
Altjal ja Käsmus. Lõunaks
sõime maitsvaid eesti toite:
mulgiputru, praetud räime,
peedisalatit ja magustoiduks
kamakooki. Mainiks siinkohal, et
need toidud maitsesid külalistele eriti hästi. Õhtul, pärast
ekskursiooni, ootasid nii meie
kui ka sõpruskooli lapsi ees
sõbralikud ujumisvõistlused.
Nii jõudiski kätte viimane
päev. Hommikul vara sõitsime
Tallinnasse, et külalistele ka
sealset vaimustavat vanalinna
näidata. Pärast lõunat oli neil
veel võimalus oma viimased
rahad Ülemiste kaubanduskeskuses ära raisata ning juba
oligi aeg minna lennujaama.
Lahkumine oli kurb, kuid kõigile
oli lohutuseks see, et juba
sügisel saab taas kohtuda.
Nimelt just siis külastab
Tamsalu delegatsioon taas
Benfieldi kooli.
Siret Villmann

vanemat rühma koos töötajatega traditsioonilisel sünnipäeva-väljasõidul.
Oleme
püüdnud igal aastal marsruuti
muuta, et oleks lastel huvitav ja
laieneks töötajate silmaring.
Seekord külastasime Purtse
kindlust ja käisime Toilas mere
ääres; pidasime Toila pargis
piknikku ja jalutasime pargis –
loomulikult sai seal nii palju
joosta kui sooviti. Kuna parajasti
õitses pargis palju lilli ja ilm oli
sel päeval imeilus, said lapsed
nautida kaunist vaadet – kõige
suurema mulje jättis lastele
muidugi meri ja selle kivine
kallas.
29.mai õhtu kuulus endistele
ja praegustele töötajatele. Oli

isetegevust, õnnitlusi ja rõõmu
üksteise jällenägemisest. Õhtu
kujunes südamlikuks ja sõbralikuks. Seekord oli kohale tulnud
palju kutsutud külalisi. Tänan
siinkohal, et leidsite aega oma
endist töökohta külastada ja
ilusate sõnade eest meie maja
aadressil! Tore oli kuulda, et meie
tehtut positiivselt hinnati – see
annab jõudu edasi minna ja
mõelda, mida järgmiseks
juubelisünnipäevaks saavutada,
et külalistel oleks uuesti tulles
jälle millegi üle uudistada ning
rõõmustada.
Päikest teie suvesse!
Lia Klaas
Sääse lasteaia juhataja

SÄÄSE LLASTEAED
ASTEAED 35
Sääse lasteaed – endine
Põdrangu sovhoosi lastepäevakodu – avati 1958.aasta juunis
Põdrangul.
Lasteaed
oli
üherühmaline, seal oli 25 eri
vanuses last.
27.mail 1974 kolis lastepäevakodu Põdrangult Sääsele,
vastvalminud hoonesse. Lasteaias oli kuus rühma: 2 sõime- ja
neli aiarühma. Lasteaiahoone oli
ehitatud 140-le lapsele, aga lapsi
oli 152. Esimeseks juhatajaks
oli Anne Evisalu, kes töötas sel
ametikohal 1974 – 1981. Tema
järel võttis juhataja töö üle Koida
Roosmaa, kes juhtis lasteaeda
1981 – 2003.
Praegu on lasteaias 5 rühma
(1 sõimerühm ja neli aiarühma)
ning lapsi 90. Rühma- ja
olmeruumid on remonditud;
kõigis uus mööbel ja tehnilised
vahendid. Remonti ootab maja
välisfassaad ja katus; samuti
ootab uuendamist lasteaia
õueala.
Kuna 27.mail täitus lasteaiahoone avamisest 35 aastat, siis
oli meil juubeli tähistamiseks
mitmekülgne sünnipäevanädal.
21.mail oli pidu lapsevanematele ja lastele: nii lapsed kui
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õpetajad olid kehastunud
muinasjutu-loomadeks, kes
käisid Jänese-ema porgandipirukat maitsmas ja selle üle
arvamust avaldamas. Pidu
kujunes emotsionaalseks ja
huvitavaks. Pärast etendust
ootasid rühmades lapsi Jänesema küpsetatud porgandipirukad.
22.mail oli lõpupidu. Lepatriinude rühma lapsed said
7.aastat täis ja väikesed
“lepatriinud lendasid” kõik kooli
poole.
27.mail
–
sünnipäevahommikul - oli aktus asutuste
esindajatele ja tordisöömise
päev. Kõik rühmad õnnitlesid
lasteaeda etteastete, omatehtud kaartide ja luuletustega;
õnnitlema olid tulnud ka kaks
endist lasteaialast – Tarmo
Kesküll ja Mairi Luik; Tarmo
kitarriga ja Mairi torupilliga.
Hommikul olid kõikide rühmade
lapsed kaunistanud tordipõhjad
oma nägemuse ja maitse järgi
– nad olid suures vaimustuses
tehtavast - ning peale aktust said
väikesed kondiitrid minna
omatehtud torte maitsema.
28.mail käisid lasteaia kolm

Tamsalu Ajaleht

HOOLI ENDAST JA KA TEISTEST
Tõeline suvi on kätte jõudnud, ilmaolud on ilusad, inimesed
võtavad töölt puhkust ja lastel on koolivaheaeg. Paraku muutuvad
ka sõidukijuhid hajameelsemaks.
Iga liikluses hukkunu on korvamatu kaotus nii hukkunu
lähedastele kui ka riigile. Liiklusalaste õiguserikkumiste tagajärjed
on iga aastaga järjest kurvemad ja seda ka Väike-Maarja
konstaablipunkti teenindavas tööpiirkonnas, kus viimase kahe kuu
jooksul juhtus viis raskete tagajärgedega lõppenud liiklusõnnetust.
Kuigi statistika näitab aastast aastasse liiklusõnnetustes
hukkunute ja vigastada saanute arvu langust, siis kahe kuu jooksul
5 hukkunut ja 8 vigastada saanut on ilmselgelt väga kõrge näitaja.
Kahjuks oli suurem osa liiklusõnnetuse põhjustatud autojuhtidest
kohalikud elanikud ja kõik hukkunud elasid antud piirkonnas.
Miks liiklusõnnetused juhtuvad? Nende vältimiseks on olemas
lihtne reegel – kui kõik liiklejad täidaksid liikluseeskirja nõudeid,
siis liiklusõnnetusi peaaegu ei juhtukski. Kahjuks sellist olukorda
ilmselt ei tekigi, sest osad liiklejad on seaduskuulekad, osad aga
ei pea seadusi mitte millekski.
Eelkõige on liiklusõnnetuse põhjuseks juhi poolt oma võimete
ja oskuste ülehindamine ning ebaõigelt valitud sõidukiirus. Kui
neile puudustele lisada veel alkoholi tarbimine enne rooli taha
istumist, on rasked tagajärjed kerged tulema. Teine põhjus, miks
liiklusõnnetuse tagajärjel raskelt vigastada saadakse, on
turvavarustuse mittekasutamine. Turvavöö kasutamine ei aita ära
hoida liiklusõnnetust, küll aga vähendab oluliselt selle tagajärje
raskust. Lahtise turvavööga sõitmist ei peeta miskipärast üldse
rikkumiseks vaid millekski, mis on justkui vaba valik.
Politsei töötab kogu aeg selle nimel, kuidas leida paremaid
võimalusi liikluse kontrollimiseks. Liiklusturvalisuse tagamiseks
on suhteliselt raske midagi uut välja mõelda. Kõik algab inimesest
endast – eelkõige tuleb enesele teadvustada rikkumiste
tagajärgedest. Politsei ei saa liiklusharjumusi ainult karistamisega
parandada, parema liikluskultuuri saavutamisel peame kõik olema

osalised. Suvel on palju olukordi, kus inimesed pidutsevad ja
tarbivad alkoholi. Hea, kui igas seltskonnas on juba eelnevalt kokku
lepitud, kes pidutsejatel silma peal hoiab ja nad hiljem turvaliselt
koju toimetab. Ärge lubage lähedastel või tuttavatel napsisena
rooli istuda. Purjus autojuhid seavad ohtu nii enda kui kõigi teiste
teelolijate elu ja tervise ning seepärast peaks neist teatama politsei
lühinumbrile 110.
Politsei ei tegutse enda huvides, vaid ikka selleks, et me kõik
tervena tagasi oma pere juurde koju jõuaksime.
Anti Aosaar
Väike-Maarja konstaablijaoskonna komissar
STATISTIKA
04.04.2009 - liiklusõnnetus Laekvere vallas Muuga- Rahkla tee
3. kilomeetril, kus jalgrattaga liikunud 54aastasele Viktorile sõitis
tagant otsa seni kindlakstegemata sõiduauto, mis lahkus
sündmuskohalt. Jalgrattur toimetati vigastustega Rakvere
haiglasse.
23.04.2009 - liiklusõnnetus Laekvere vallas Padu küla juures,
kus sõiduauto BMW kaldus teelt välja ja rullus korduvalt üle katuse
ning süttis. Autojuht ja kolm kaasreisijat hukkusid sündmuskohal.
03.05.2009 - liiklusõnnetus Rakke vallas Rakvere-Vägeva mnt
45.kilomeetril, kus sõiduauto Mercedes Benz, sõitis teelt välja ning
paiskus vastu puid. Sõidukijuhil ja reisijatel olid turvavööd kinnitatud
ja laps oli turvatoolis. Nende vigastused olid kergemad.
24.05.2009 – liiklusõnnetus Tamsalu vallas Uudeküla-VäikeMaarja maantee 2,8.kilomeetril, kus sõiduauto BMW sooritas
möödasõitu sõiduautost Ford Sierra ja põrkas kokku vastutuleva
sõiduautoga Mitsubishi Galant. Liiklusõnnetuse tagajärjel lendas
BMW kraavi katuse peale. Juht paiskus autost välja ja sai raskelt
viga. BMW juhil oli turvavöö lahti. Mitsubishis olnud juhil ja reisijatel
olid turvavööd kinnitatud ja laps oli turvatoolis. Nende vigastused
olid kergemad.
24.05.2009 - liiklusõnnetus Rakke vallas Vägeva
raudteeülesõidul, kus sõiduk Fiat Doblo, sõitis otsa Tallinn-Tartu
kiirrongile ja paiskus teelt välja. Sõidukijuht hukkus sündmuskohal

TAMSALU NOORTE NAISTE JA NOORTE MEESTE
KRISTLIK ÜHING
Tamsalu Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik ühing on
18.oktoobril 2001.a. asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille
tegevuse põhisisuks on noore põlvkonna terve keha, vaimu ja
hinge arendamine kristlike põhimõtete järgi. Tamsalu NNKÜNMKÜ on tegutsenud käsikäes Tamsalu sotsiaalkeskusega, tehes
koostööd laste ja noortega tegelemisel.
Ühingu ajalooga saab tutvuda internetiaadressil www.ymca.ee.
Edendame tegevusi, mis propageerivad tervislikke eluviise,
perekonna tugevdamist, noorte juhtide kasvatamist, ühiskonna
edasiarendamist ja rahvusvahelist
üksteisemõistmist kristlike kasvatusprintsiipide järgi.
Ühingu eesmärkideks on:
- õpetada, et kehaliselt arenenud, vaimselt rikas ja hingeliselt
tasakaalustatud inimene on ühiskonna hüvangu aluseks;
- kasvatada vastutustundlikke perekonnainimesi ja
ühiskonnaliikmeid;
- arendada enesekindlust ja eneseaustust ning õpetada
hindama oma individuaalsuse eripärasid ja väärtusi;
- õpetada tunnustama iga isiku väärtusi ja kasvatada armastust
ligimese vastu.
Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
- tegutseb kui info- ja koordineerimiskeskus, mis aitab igati
kaasa NNKÜ-NMKÜ töödele ja tegemistele;
- sõlmib sidemeid ja teeb koostööd peamiselt sotsiaalsfääri
organisatsioonidega;
- arendab muud kasulikku tegevust, mis aitab kaasa Liidu
põhikirjaliste eesmärkide teostamisele.
Ühingu liikmeks võivad olla kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes
Tamsalu Ajaleht

on nõus kandma ühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi ja tasuma
korra aastas liikmemaksu vastavalt Üldkoosolekul vastuvõetud
otsusele.
Ühingu tegevust juhivad: üldkoosolek, juhatus, juhatuse
esimees, peasekretär.
Tamsalu Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristliku Ühingu põhikiri
kinnitati 18.oktoobril 2001.a. Üldkoosoleku otsusega.
Kuna Tamsalu NNKÜ-NMKÜ on kuni tänaseni tegutsenud
käsikäes sotsiaalkeskusega, siis oleme seisukohal, et laste- ja
noortekeskuse olemasolu Tamsalus on väga vajalik. Kui
suletakse praeguse sotsiaalkeskuse laste- ja noortekeskuse
ruumid, siis soovime jätkata samasisulise tegevuse toetamist
teisel aadressil, teistes ruumides.
Tamsalu NNKÜ-NMKÜ organiseerib kindlasti ka edapidi lastele
koolivaheaja väljasõite, ostab vahendeid lastega käeliste tegevuste
läbiviimiseks ja korraldab üritusi. Jätkub ka traditsioon, et 5
Tamsalu last saavad ühingu kaudu minna Rootsi Ljungby
laagrisse. Sel suvel toimub laager Rootsis juba 9. korda.
Tamsalu NNKÜ-NMKÜ on oma tegevuse eesmärgiks seadnud
võimaluse piires toetada Tamsalu piirkonna koolinoorte igakülgse
arenguga seonduvaid tegevusi. Praeguses keerulises
majanduslikus olukorras on igakülgne abi ka väljastpoolt ühingut
väga teretulnud. Inimesed, kes tunnevad, et laste tulevikku võiks
investeerida, saavad oma toetuse avaldusena teha annetusi
Tamsalu NNKÜ-NMKÜ arvelduskontole nr. 221019114164
Swedbanka.
Tuuli Lindre
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Tamsalu V
esi AS
Vesi
Tuletame Tamsalu valla vee ja kanalisatsiooniteenuste
tarbijatele meelde, et alates 01. juulist 2009 muutub elanikele
müüdava vee ja kanalisatsiooniteenuse hind. Uued müügihinnad
kehtestatakse kogu Tamsalu valla territooriumil Tamsalu Vesi AS
teeninduspiirkonnas, k.a. Porkuni küla kus varem kehtis
kanalisatsioonile eritariif. Porkuni elanikel tuleb alates 01. juulist
2009 tasuda ka abonenttasu.
Tamsalu Vallavalitsus kinnitas oma määrusega nr. 4 24.03.2009
vee ja kanalisatsiooniteenuse ühe m 3 hinnad Tamsalu valla
territooriumil Tamsalu Vesi AS teeninduspiirkonnas alates 01.
juulist 2009 järgmiselt:
vesi elanikele
kanalisatsioon elanikele
vesi ettevõtetele ja asutustele
kanalisatsioon ettevõtetele ja asutustele

15.00
19.00
19.00
24.00

Abonenttasu baasmäär ühe korteri või pereelamu kohta
kuu abonenttasu elanikele (vesi ja kanalisatsioon) 15.00
kuu abonenttasu elanikele (ainult vesi või kanalisatsioon) 7.50
ettevõtted ja asutused
0.00
Hinnad on kroonides koos käibemaksuga.

Muudatused busside
sõiduplaanides.
Need on tingitud Edelaraudtee reisirongide sõiduplaanide
muutustest.

Liin nr. 20 Rakvere – Väike-Maarja – Tamsalu –Rakvere
L,P kell 15.35 väljuv liin hakkab alates 31. mai väljuma Rakverest
kell 15.45 ja jõuab Tamsalusse kell 16.25. Tamsalust hakkab L,P
buss samuti 10 minutit hiljem väljuma, mis teeb uueks
väljumisajaks senise kella 16.25 asemel kell 16.35. Antud
muudatustega tagatakse Tamsalus kohtumine kell 16.30 Tallinn Tapa – Tartu rongiga. Rong alustab Tallinnast kell 14.42 ja jõuab
Tallinnasse kell 17.56.

Liin nr. 32 Rakvere – Tamsalu – Järva-Jaani
E-R kell 15.35 väljuv liin hakkab alates 31. mai väljuma Rakverest
kell 15.45 ja jõuab Tamsalusse kell 16.25. Tamsalust hakkab E-R
buss väljuma senisest 10 minutit hiljem, mis teeb uueks
väljumisajaks senise kella 16.25 asemel kell 16.35. Antud
muudatustega tagatakse Tamsalus kohtumine kell 16.30 Tallinn Tapa – Tartu rongiga. Rong alustab Tallinnast kell 14.42 ja jõuab
Tartusse kell 17.56.
Liin nr. 39 Tamsalu – Väike-Maaja – Simuna – Laekvere –
Rakvere E-L Tamsalust kell 8.25 väljuv liin hakkab alates 31. mai
väljuma kell 8.30. Laupäeval Simunast kell 7.35 Simunast väljuv
buss jõuab Tamsalusse endiselt kell 8.20. Muudatusega tagatakse
Tamsalus kohtumine kell 8.27 saabuva Tallinn – Tapa – Tartu
rongiga. Rong alustab Tallinnast kell 6.40 ja jõuab Tartusse kell
9.50.

Vee ja kanalisatsiooniteenuse eest tasumise osas muudatusi
ei ole. Vee ja kanalisatsiooniteenuse tarbijad pereelamutes on
vastavalt Tamsalu vallas kehtivatele seadusandlikele aktidele ning
abonentlepingule kohustatud tasuma kvartalis tarbitud vee,
kanalisatsiooniteenuse ja abonenttasu hiljemalt 15. kuupäevaks
pärast aruandekvartali lõppu.
Liin nr. 51 Tapa – Tamsalu – Rakvere
Tarbija võib soovi korral teha makseid ka tihedamalt. Makseid
E-L kell 7.15 väljuv liin hakkab alates 31. mai väljuma kell 7.10.
saab tasuda Eesti Posti Tamsalu või Vajangu kontoris või siis
pangaülekandega
Tamsalu Vesi AS
pangakontodele. Sellest tulenevalt hakkab buss Tamsalusse jõudma kell 7.40, mis
Tamsalu Vesi AS pangakonto Swedbank-s on 11 201 298 15 ja tagab kohtumise kell 7.43 saabuva Tartu – Tapa – Tallinn rongiga.
SEB Pangas 10 502 017 611 006. Maksete sooritamiseks on Eesti Tamsalust Rakveresse väljub buss endiselt kell 7.47.
Posti Tamsalu või Vajangu kontoris olemas vastavad
maksekorralduse blanketid. Maksekorralduse blanketil või
seletuse lahtris tuleb kindlasti täita abonendi number (s.o.
abonentlepingu number), abonendi nimi ja aadress, veearvesti
lõppnäit või lõppnäidud milleni tasutakse ning periood mille eest
tasutakse abonenttasu.
Kui abonent soovib tasuda ülekandega makseautomaadist või
internetipangast palume eelpooltoodud informatsioon esitada
vormistatava makse seletuse lahtris. Pangamakse seletuse lahtri
sisu võiks olla näiteks järgmine: lep.0623 Aamissepp Anton,
LN1=0123 LN2=0068, ab aprill-juuni.2009.
On tähtis, et makse tegemisel oleks selge millise
abonentlepingu (s.t. kelle nimel sõlmitud abonentlepingu) alusel
tasutakse. Vee-ettevõttel puudub informatsioon selle kohta kes
on kelle hõimlane või vaba-abielu elukaaslane.
Kui abonent ei saa tehnilistel põhjustel, näiteks
sularahaautomaadist tehtava makse seletuse lahtris kogu
eelpoolnimetatud informatsiooni esitada, soovitame abonendil
vormistada lisaks teostatud maksele ka maksekorralduse meie
blanketil,
varustada
see
märkusega
“Ülekanne
sularahaautomaadist” vms. ja toimetada meie kontori asukohas
(Tehnika 2 Tamsalu) ülesseatud postkasti. Postkast asub meie
kontori ukse kõrval. Kõik seletused, teated ja ettepanekud on
teretulnud ka meie e-posti aadressile tamsvesi@estpak.ee
2009. aasta 1 kvartali (s.t. aprill, mai, juuni) eest saab 2009.
aasta esimesel poolel kehtinud hindades tasuda kuni
15. juulini 2009. Alates 16. juulist 2009 tuleb ka vanu võlgnevusi
tasuda alates 01.07.2009 kehtestatud hindade alusel.
Tamsalu Vesi AS
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Jaapanist trimmimetsa kaudu Türki.
Maikuu keskel osales Eesti 87-liikmeline delegatsioon Jaapanis
Kawaguchiko regioonis Fuji mäe jalamil toimunud XI
rahvusvahelisel rahvaspordi olümpiaadil. Lääne-Virumaad
esindasid seal 1 rakverlanna ja 11 Tamsalu käimisseltsingu liiget.
Lisaks
veel
kodukandimees
Uku
Toom
Eesti
Rahvusringhäälingust.
Kõnniti pikemaid ja lühemaid distantse, ujuti, sõideti rattaga.
Umbes kuuendik delegatsioonist, nende seas ka 4 Tamsalu
esindajat, võtsid ette ka enam kui 40-kilomeetrise täispika
käimismaratoni.
Lisaks olümpiaadiprogrammis osalemisele nägime ja
kogesime kauge päikesetõusumaa loodust, kultuuri ja jaapanlaste
suurt külalislahkust. Olime selleks pikaks ja kulukaks reisiks
valmistunud pea kolm aastat. Naasnutena võisime tõdeda, et
pingutused ja kokkuhoiureþiim olid end kuhjaga ära tasunud. Reis
olümpiaadile oli imeline!
Olümpiaadidel osalemise kogemus on tamsalulastel
varasemastki. Esimest korda jõudsime 1997. aastal Soomes
Vierumäel toimunud V olümpiaadile. Kaheaastaste vahedega
järgnesid olümpiaadid Itaalias, Austrias, Belgias, Tðehhis. Alati
olid Eesti delegatsioonis ka Tamsalu liikumisharrastajd.
Juubelihõngulise X olümpiaadi korraldamise õigus kuulus Eestile.
Otepääl lõime kaasa arvuka seltskonnaga, meid oli osalemas
28.
Kui nüüd arvate, et käimisseltsingu tegevus põhiliselt
välisreisidel osalemises seisnebki, siis oleme endast küll vale
mulje jätnud, kuigi lisaks olümpiaadidele on tehtud spordimatku
veel Lätti, Soome, Rootsi, Norrasse, Slovakkiasse, Maltale ja
mujalegi. Peamine on siiski liikumisharrastus ise ja selle
propageerimine.
Seltsingu treeningtunnid soojenduse-venituse ja käimisekepikõnniga toimuvad aastaringselt igal teisipäeval ja neljapäeval.
Alustame kell 19 terviseradade stardiplatsil. Treeningutel
osalenute arv on tänaseks ületanud 50 piiri. Kui talvel on
treeningtunnis tavaliselt kümmekond käijat, siis suvekuudel see
arv kahekordistub. Kel huvi, on alati teretulnud meiega ühinema!
Kepikõnniga on lood sellised, et ei ole keerukas omandada õige,
treeningut tõhustav ja tervist mitte ohustav käimistehnika kohe,
asjaga tegelemist alustades. Palju tülikam on sisseharjunud halva
tehnika muutmine. Hea tahtmise korral on aga seegi võimalik.
Juhendajalt on võimalik küsida nõu ka sobiva varustuse soetamise
osas.
Nädalas on tervelt 7 päeva ja kahest treeningkorrast jääb tõesti
väheseks. Treeningtuge pakuvad 1.detsembrist 30. aprillini toimuv
trimm ja 1. juunist 30. septembrini korraldatav talvise trimmi
väikevend, suvetrimm. Kui esimese neist mõned aastad tagasi
taaselustas spordikompleksi rahvas, siis suvetrimm sündis
käimisseltsingu eestvõttel ja alustas tänavu oma kolmandat
hooaega.
Trimmis osalejate hulgas on huvilisi koolieelikutest eakateni.
Kui ka Sina, lugeja, tahaksid trimmis osaleda, kogeda häid
emotsioone ja tugevdada oma keha ning vaimu terviseradadel
liikumise kaudu, peaksid teadma järgmist. Trimmima minnes võta
kaasa paberilipik, millele oled kirjutanud kuupäeva ning oma eesja perekonnanime. Terviseraja ääres, Pilme maja lähedal, asub
sinine postkast kirjaga TRIMM. Sellesse kasti kaasavõetud lipik
poetada tulebki. Kui trimmikasti ise üles ei leia, tule treeningu
alguseks terviseradade stardipaika. Koos leiame selle kasti
kindlasti ja valime välja ka sobiva raja, mida mööda Sulle sobib ja
meeldib käima hakata.
Trimmi osaluskordadest tehakse vahekokkuvõtteid iga kuu
lõppedes. Tulemustega saab tutvuda terviseradade teadetetahvli
vahendusel.
Suvetrimm kestab 122 päeva. Kui oled selle aja jooksul
metsaradadel trimmikastini kõndinud, jooksnud või ka rattaga
sõitnud vähemalt 80 päeval, oled trimmivõitja ja hooaja lõpetamisel
antakse Sulle kindlasti üle nimeline võitjakarikas. Eelmisel
suvetrimmil oli karikavõitjaid 17, sellele järgnenud talvetrimmil aga
juba 22.
Eelmistel trimmisessioonidel on tublimatele olnud võimalik nii
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vahekokkuvõtete kui ka lõpptulemuste põhjal jagada ka auhindu.
Talitrimmi, mille jooksul 144 harrastajat toimetasid kasti 3622
lipikut, lõpetamisel loositi vähemalt 100 korda trimminute vahel
välja miniarvuti. Loosiõnn naeratas mitmekülgsele
liikumisharrastajale, äsja Jaapanis olümpiaadil osalenud Ahto
Tammsaarele.
Käimisseltsingu ülesandeks on tänavu korraldada kaks
vabariiklikku sarja „Käime koos” kuuluvat tervisespordiüritust: 11.
Tamsalu retk, mis 223 osavõtjaga toimus 9. mail, ja 16. Pandivere
retk siinsamas Tamsalu terviseradadel 12. septembril. Lisaks
oleme võtnud ette Suvetrimm 2009 korraldamise, millel loodame
veelgi aktiivsemat osalemist kui mullusel suvetrimmil, kus osales
164 käijat-jooksjat-kepikõndijat-jalgratturit. Ei tahaks loobuda ka
vabariikliku sarja üritustel osalemisest ja sinna üha uute huviliste,
eriti kooliõpilaste kaasamisest.
Loetletu on põhjenduseks, miks valla eelarvest pisukest
tegevustoetust saanud käimisseltsing tänavu ei söanda
suvetrimmi auhindu välja hõigata. Kostame hoopis muud: kui
leidub mõni asutus, firma, ettevõtja või lihtsalt liikumisharrastuse
suhtes heatahtlikult meelestatud inimene, kellel on võimalik meie
korraldatavaid üritusi auhindadega toetada, siis teadke, et teie abi
on väga oodatud. Kontakti seltsinguga võib leida terviseradadel,
meili teel, helistades või ka mõnele tuttavale käimisharrastajale
õlale patsutades ja oma pakkumisest teada andes.
Tõsi, kellel liikumispisik juba nahavahel, neile ei ole auhinnad
enam eriti olulised, kuid vaja oleks lisastiimuleid nende jaoks,
kellest uusi pisikukandjaid ja -levitajaid loodame J
Järgmine, arvult juba XII rahvusvaheline rahvaspordi olümpiaad,
toimub 2011. aasta oktoobris Türgis. Oled huvitatud
kaasategemisest? Tore! Hakkame siis koos tegutsema, et asjaliku
liikumisharrastajana võiksid Sinagi kahe aasta pärast Eesti,
Lääne-Virumaa ja Tamsalu esindajana Türki olümpiaadile sõita.
Anna oma panus, et Tamsalu võiks jätkuvalt kanda sportliku või
isegi kõige sportlikuma valla tiitlit.
Kohtumiseni terviseradadel!
Maire Tamm
Tamsalu käimisseltsingust.

Tamsalu MV Ker
gejõustikus
Kergejõustikus
31.05.2009 100m jooks
100 m Naised 1. Marit Komp 14,1, 2 Tiiu Mürk 14,4, 3. Kairi
Kadarpik 14,5, 4. Birgit Neeme 16,3, 5. Liis Järvamägi 16,8, 6.
Merike Järvamägi 17,0, 7. Merike Burk 17,5
Mehed 1. Martin Kivirand 12,3, 2. Eiko Laine 12,3, 3. Margo Kivila
12,4, 4. Heiko Kraubner 12,8, 5. Jaan Bergmann 14,5, 6. Kristjan
Kroll 14,8, 7. Andre Tammaru 15,4 8. Elnor Halilov 16,2.
Naised vet I 1. Evelyn Himma 14,8 2. Eha Järvamägi 16,7.
Mehed vet I 1. Alar Peek 13,6, 2. Tõnu Sepp 14,6, 3. Lembit
Peterson 18,3.
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Mehed vet II 1. Väino Kuhi 15,8.
400m jooks Naised 1. Kairi Kadarpik 1.10,5, 2. Tiiu Mürk 1.12,1,
3. Triin Maasik 1.14,1, 4. Merike Järvamägi 1.24,2.
Mehed: 1. Eiko Laine 55,2, 2. Lenar Rünk 56,2, 3. Heiko Kraubner
57,0, 4. Heiki Taal 59,8 5. Jaan Bergmann 1.09,3, 6. Kristjan Kroll
1.10,9, 7. Andre Tammaru 1.15,7, 8. Kert Arviste 1.24,4, 9. Veigo
Lepanurm 1.43,0
Kaugushüpe Naised 1. Tiiu Mürk 4,19, 2. Marit Komp 4,18, 3.
Raili Hanson 4,00, 4. Merike Järvamägi 3,52, 5. Kerttu Leimann
3,46, 6. Ketter Kõre 3,22, 7. Liis Järvamägi 3,10, 8. Johanna M.
Partsioja 3,09
Mehed: 1. Lenar Rünk 6,22, 2. Heiki Taal 5,53, 3. Heiko Kraubner
5,08, 4. Elnor Halilov 3,59, 5. Andre Tammaru 3,17,
Mehed vet I 1. Tõnu Sepp 4,69 2. Alar Peek 4,20 3. Lembit
Peterson 2,74.
Naised vet I 1. Evelyn Himma 3,93, 2. Eha Järvamägi 3,45
Mehed vet II 1. Väino Kuhi 3,53
Kettaheide Naised 1. Sirly Tiik 35,02, 2. Kerli Relli 24,34, 3. Kai
Uudeküll 22,33, 4. Raili Hanson 20,97, 5. Ketter Kõre 17,67, 6.
Liis Järvamägi 16,5, 7. Kersti Sirge 15,65, 8. Mairi Luik 15,38, 9.
Kerttu Leimann 14,94,
Mehed:1 Kaspar Raudla 40,53, 2. Siim Lait 38,15, 3. Eiko Laine
35, 4. Heiko Kraubner 34,36 5. Karel Eesmaa 33,00, 6. Ando Veebel
32,02, 7. Lenar Rünk 31,63, 8. Jaano Konnapere 31,55, 9. Margo
Kivila 28,82, 10. Jüri Bergmann 26,74, 11. Rimo Männistu 26,70,
12. Anti Viibur 24,62, 13. Mairo Mälk 20,80, 14. Kristjan Kroll 20,22,
15. Jaan Bergmann 18,03 16. Martin Ausmees 15,16, 17. Andre
Tammaru 13,80, 18. Elnor Halilov 13,80,
Naised vet I 1. Evelyn Himma 22,75, 2. Eha Järvamägi 16,75
Mehed vet I 1. Heldur Lahne 35,32, 2. Tõnu Sepp 25,58, 3.
Lembit Peterson 23,21 4. Urmas Saarmann 22,27, 5. Riho Kivila
21,48.
Mehed vet II 1. Väino Kuhi 23,05, 2. Ennu Aoveer 18,62,
Kuulitõuge Naised 1. Sirly Tiik 10,10 , 2-3. Mairi Luik, 2-3. Kerli
Relli 8,94, 5. Raili Hanson 7,52, 6. Ketter Kõre 7,15, 7. Liis
Järvamägi 6,68, 8. Kersti Sirge 6,60, 9. Katrin Uudeküll 6,60, 10.
Kerttu Leimann 6,35,
Mehed: 1 Eiko Laine 13,65, 2. Dmitri Okatov 11,70, 3. Martin
Kivirand 11,04, 4. Margo Kivila 10,40, 5 Heiko Kraubner 10,23, 6.
Kauri Raudla 10,14, 7. Tanel Vettik 10,13, 8. Jaano Konnapere
10,12, 9. Jüri Bergmann 10,09, 10. Ando Veebel 10,05, 11. Taavi
Talah 9,40, 12. Tevo Särg 8,72, 13. Anti Viibur 8,69, 14. Kristjan
Kroll 8,48, 15. Rimo Männistu 8,05, 16. Jaan Bergmann 7,87, 17.
Mairo Mälk 6,66, 18 Andre Tammaru 5,91, 19. Martin Ausmees
5,37.
Naised vet I 1. Evelyn Himma 7,72, 2.Eha Järvamägi 7,54, Nvet
II 1. Eva Prants 5,50
Mehed vet I 1. Heldur Lahne 11,72, 2. Vahur Talv 10,58, 3. Tõnu
Sepp 9,77, 4. Lembit Peterson 8,78, 5. Urmas Saarmann 8,70,
Mehed vet II 1. Ülo Püss 12,37, 2. Väino Kuhi 9,82, 3. Heino Lepajõe
9,70, 4. Ennu Aoveer 8,53
Odavise Naised 1. Sirly Tiik 35,23, 2. Kai Uudeküll 25,80, 3.
Katrin Uudeküll 25,40, 4. Mairi Luik 25,09, 5. Kerli Relli 23,91, 6.
Raili Hanson 22,97, 7. Kersti Sirge 16,16, 8. Kerttu Leimann 15,78,
9. Liis Järvamägi 14,96, 10. Ketter Kõre 14,62,
Mehed:1 Siim Lait 47,52, 2. Karel Eesmaa 45,97, 3. Kauri Raudla
43,35, 4. Margo Kivila 43,25, 5. Andres Tukia 42,94, 6. Ando Veebel
39,50, 7. Heiki Taal 36,78, 8. Anti Viibur 30,24, 9. Rimo Männistu
29,45, 10. Martin Ausmees 24,78 11. Mairo Mälk 22,19, 12. Andre
Tammaru 18,93, 13. Elnor Halilov 13,81.
Mehed vet I 1. Tõnu Sepp 31,16, 2. Argo Raudsepp 29,94, 3.
Urmas Saarmann 28,92, 4. Toomas Uudeberg 27,87, 5. Riho Kivila
27,36, 6. Lembit Peterson 26,57
Mehed vet II 1. Väino Kuhi 26,05, 2. Heino Lepajõe 25,67, 3.
Ennu Aoveer 22,02
Neljavõistlus Tüdrukud 1. Teele Kaldaru 96 p, 2. Natalja
Tcherikova 34 p, 3. Liis Kraubner 4 p
Poisid: 1. Martin Himma 149 p, 2. Riho Valdok 136 p, 3. KenTimo Rannaste 133 p, 4. Richard Tarassov 128 p, 5. Kevin Lomp
125 p, 6. Rene Põldmaa 85 p, 7. Marken Pratðenko 80 p, 6. Kaspar
Kukk 16 p.
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Kergejõustik.
16.-17.05.09.a. Ðiauliais Balti noorte mitmevõistluse
maavõistlusel
Kaspar Raudla 4.koht6731punkti11,66/6.36/13,79/1.83/52,15/
15,63/41.49/4.00/51.14/4.58,19/.
19.-20.05.09.a. Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku MV.
Maakonna meistriteks tulid Cätlyn Okas kettaheides TB 30.35,
Kerli Relli TJ 100mtj. 18,12, Mathjas Veeremaa PB 1500m 4.33,58
ja 800m 2.23,10, Oliver Eding PJ odavise 53.82, Lenar Rünk PJ
kaugushüpe 6.56, Triin Lait TJ odavise 41.51, Tiiu Mürk TJ 300mtj.
57.53, Eiko Laine PA kuulitõuge 13.81, Karel Eesmaa PJ
kõrgushüpe 1.83, TJ „Väike Rootsi” 2.45,74 Kerli Relli, Tiiu Mürk,
Natalja Eppik, Katrin Kivirand.
2.koha saavutasid Eiko Laine PA odavise 49.35, Lenar Rünk PJ
100m 11,79, Karel Eesmaa PJ odavise 51.37 ja kaugushüpe 6.16,
Birgit Neeme TB 300mtj. 58,66, Siim Lait PJ kuulitõuge 11.77, PJ
4x100m 47,27 Lenar Rünk, Erik Jaanvärk, Karel Eesamaa, Martin
Kivirand, TA 4x100m 57,61 Marii Raudsepp, Kaidi Piiskoppel,
Kaidi Paju, Ekaterina Timoðkova.
3.koha saavutasid Cätlyn Okas TB kuulitõuge 9.44, Katrin
Kivirand TJ 24.90, Marii Raudsepp TA 400m 1.08,95 ja 800m
2.50,08, Siim Lait PJ odavise 50.75, Virgo Neeme PB 300mtj.
54,35, Kauri Piiskoppel PB 800m 2.28,56.
Tamsalu Gümnaasiumile kokkuvõttes 2.koht 772 punkti.
23.05.09.a. Eesti noorte teatejooksu MV Rakveres.
Meie kooli õpilased võitsid 8 medalit. Kuldmedalid said Kaspar
Raudla PJ 4x110mtj., Ekaterina Timoðkova TA 3x 800m, Eiko
Laine PA 4x400m, Mathjas Veeremaa PB 3x 1000m ja hõbemedalid
Lenar Rünk PJ 4x 110mtj., Eiko Laine PA 4x 110mtj., Kristjan Vahtrik
PJ 4x 110mtj.
27.05.09.a. Lääne Virumaa TV-10 olümpiastarti 3. ja 4. etapp.
Cätlyn Okas 1.koht TV kettaheide 32.18, 2.koht pallivise 44.00.
Kaupo Saarmann (Vajangu PK) PV 1.koht kuulitõukes 10.21, 2.koht
kõrgushüpe 1.45 ja palliviskes 54m ja 3.koht kettaheites 25.39.
Andre Tammaru 1. koht PN 1000m jooksus 3.27,6.
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Koolinoorte tennis.

30.05.09.a. Eesti teatejooksude MV Valgas.
Mais kestsid üle kahe nädala 1-2 kl ja 3-4 kl tüdrukute
Pronksmedalid täiskasvanute võistlustelt 4x400m 3.26,67 KJK tennisevõistlused, mõlemas grupis osales ligi 10 võistlejat.
Vike Kaspar Raudla, Lenar Rünk, Mersin Võrno, Kaarel Kilki.
Noorema rühma finaalis kohtusid M.Veilberg ja L.Lindre. Turniiri
Püstitati ka uus maakonna rekord 17-18 aastaste vanuses parimas ja tasavägiseimas kohtumises tuli võitjaks M. Veilberg
4x100m ajaga 43,83 koosseisus Henri Manninen, Siim Suurküla, 11:9 ja 11:9. Kolmas oli K.Paist, neljas A.Veebel.
Kaarel Kilki, Lenar Rünk.
Vanemas rühmas tuli võitjaks E.Lindre, kes alistas kindlalt
finaalis oma alalise konkurendi ja eelmise turniiri võitja T.Kaldaru
31.05.09.a. TV-10 olümpiastarti IV vabariiklik etapp Valgas.
2:0.
Cätlyn Okas 2.koht kettaheide 32.43 (uus koolirekord) , 12.koht
Nüüd peavad noored tennisistid rohkem tähelepanu pöörama
palliviskes 45.24. Kaupo Saarmann PV 11.koht kuulitõukes 10.42 mängimisele suurel väljakul, sest augustis toimuvad nii
ja 19.koht kettaheide 27.38. Kaupo on oma vanuse noorem ja koolinoorte kui Tamsalu MV naistele, kus nooredpeaksid kindlasti
saab ka järgmisel aastal kaasa teha.
osalema.
1 – 3 klasside tüdrukute trennides käivad tihti nende emmed ja
Õpilased on olnud väga tublid, teist on palju rõõmu. Jõudu ja issid, kes, kui saalis ruumi on, ka ise tennisemängu õpivad. Oleks
jaksu suviseks harjutamiseks !
väga hea, kui nad käiksid koos oma võsukestega ka välisväljakutel
Liivi Rünk mängimas. Vajadusel saab reketeid laenata minu käest. Peab
arvestama sellega, et meie st Eesti ja Tamsalu oludes suvi on
põhiline aeg, kus saab õppida ja mängida tennist.
Ujumine.
Suve lõpul on kavas korraldada ka tenniseturniir just teile, emmed
– issid.
17.mail toimus Aura lahtine rada Tartus pikal rajal:
50m vabalt: Keili Kleitz 50,28(13.), Merylin Mets 59,07(19.), Kert
Taniel Kesküll 36,79 II , Tony-Brei Vilbiks 41,95 (7.), Kauri Suur Tamsalu Päevade võrkpallitur
niirist.
võrkpalliturniirist.
43,00 (8.), Riho Vadok 43,03 (11.).
Turniir
kujunes
kõrgetasemeliseks
ja
pingeliseks.
Kuna
200m kompleksi : Johhanna M. Partsioja 3.23,77 II, Grete
Vajangu ja Porkuni ei suunud meeskondi komplekteerida, veteranid
Uudeküll 2.58,82 (7.),
aga võistlesid Riigikoguga, olid võistlemas Uudeküla, Tamsalu ja
Triinu Eilo 3.13,67 (9.), Keiti Kleitz 2.56,15 (6.).
400m vabalt: Grete Uudeküll 5.56,36 (9.),Keiti Kleitz 5.48,89 koolinoorte võistkonnad.
Turniiri võitjaks tuli Tamsalu meeskond, kes napilt õitis koolinoori
(5.), Triinu Eilo 6.16,62 (9.)
9:25, 25:23, 15:8 ja sama napilt Uudeküla 25:19, 15:25, 15:10.
100m liblikat: Johhanna M.Partsioja 1.36,46 I koht.
1.juunil peeti Keilas EUL noortesarja finaal, kuhu pääses meilt Uudeküla võitis koolinoori 25:23, 25:19.
Võitjate koosseisus mängisid: G.Võrno, M.Jaamaste,
kolm ujujat:
T.Klaasimäe,
V.Eesmaa, P.Maasik, A.Tukia.
Keiti Kleitz – 50m vabalt 31,81 (11.), 100m selili 1.17,91 (7.),
Riigikogu ja veteranide vaheline kohtumine oli mõnevõrra vähem
200m kompl. 2.50,27 (7.).
kuna
külalised
ei
esinenud
parimas
Grete Uudeküll – 50m vab. 31,62 (8.), 100m rinn. 1.32,1(10.), pingeline,
koosseisus(puudusid
E.Nool,
T.Varek
jt).
Veteranid
said
kindla
200m kompl. 2.59,66 (13.).
võidu 3:0.
Johhanna M. Partsioja – 100m selili 1.32,31 (12.)
2.juunil peeti Vinnis Lääne-Virumaa hooajalõpu võistlus:
50m vabalt – Johhanna M . Partsioja 35,44 I , Niina Rogova Rannavolle harrastajad.
52,44 III, Keili Kleitz 52,72(4.)
Spordikompleks korraldab juulis – augustis Tamsalu mv nii
Eliise Mõttus 1.01,94 (7.), Merylin Mets 54,93 (7.), Kert Taniel meestele kui naistele. Võistlused toimuvad kolmes etapis,
Kesküll 37,4 I, Kauri Suur 42,72 II, Riho Valdok 43,85 III.
esimene juulis, teised augustis. Paarid peavad esinema samas
50m rinnuli – Johhanna M. Partsioja 47,46 I , Niina Rogova koosseisus kõik 3 etappi.
1.05,22 II, Eliise Mõttus 1.07,71 III, Merylin Mets 1.03,37 II, Geiri
Registreerida palume hiljemalt 10. juuliks Spordikompleksi
Suur 1.10,34 (4.), Cärolin Rattasepp 1.18,38 (5.), Tony-Brei Vilbiks valvelauas või minu juures Metsa tee 8, tel 3220889.
48,62 I, Riho Valbok 54,26 II, Kauri Suur 54,79 III.
Eelregistreerimata paarid osaleda ei saa.
50m selili – Keili Kleitz 53,45 II, Cärolin Rattasepp 1.06,07 (6.),
Geiri Suur 1.18,38 (10.)
Sergei Kurotðkin
Mitmevõistlus – 4 x 50m kompleksi: I Keiti Kleitz 2.29,35 , II Grete
Uudeküll 2.31,43 III Triinu Eilo 2.55,53
Mare Järv
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Õnne emale ja isale
Juulikuu sünnipäevad
Tamsalu Vallas 2009

KEVIN MUUSIK
ARTUR HALLIK
ELIISE ZUBAREV

20.05.2009
28.05.2009
03.06.2009

Karl-Veliks Uueni

88

Alice Randoja

88

Eha Viirmaa

88

Anette Konrad

87

Linda Vahemets

86

Sergei Kurotðkin

85

Salme Kalmo

84

Vaike Raudsepp

84

eksklusiivseid TAMME-JA SAARE-

Hilda-Maria Humonen 84

PUIT PÕRANDALAUDU ning sauna-ja

Aino Saks

82

Ona Januðkeviciute

81

Renata-Silvia Abel

81

Jelena Altuhhova

80

Vilma Maasi

80

Endel Aasma

75

Ester Põldemaa

75

Ida Barhova

75

Asta Kuusk

75

Kaljo Valtin

70

Ilme Int

70

Julia Komp

70

Malle Kuntur

70

Sirje-Mai Haagma

70

Elmar Kaljusaar

60

Vyacheslav Gusev

60

Jaak Vikk

60

Valdo Randlepp

60

Helgi Laht

60

Silvi Saks

60

LINDA HEINMAA
13.07.1922-02.06.2009

“Saare Põrand OÜ” müüb SOODSALT

höövellaudu (haab,must lepp,lehis).
Info: 56 44757 Madis
www.saareporand.ee

Müüri-, Puit- ja Üldehitustööd
Uudeküla Ehitus OÜ
Kaarel Adler
53417730
kaarel@uehitus.ee
Arvutite Remont ja Hooldus
Lauaarvutite, sülearvutite tarkvara
ja riistvara hooldus.
Annan nõu, millist arvutit endale
valida ja aitan leida saadaolevatest
parimat lahendust.
Hinnad kokkuleppel
ja soovikorral arvega.
Kaarel Adler 53417730

KÜÜNESALONG
Kunstsepised, piirded, aiad, tellimustööd,
metallitööd. tel.5160969,
ermolood@hot.ee, http://
picasaweb.google.com/sepised/Sepised

Pakume soodsate hindadega:
Josera (Saksamaa) koeraja kassitoitusid
Nüüd saadaval ka täissööt
broileritele ja munakanadele.
Müük toimub koti kaupa.
Pikk 30, Väike-Maarja
Rotaks-R OÜ
www.rotaks.ee
www.josera.ee

Järgmine Tamsalu Ajaleht
ilmub 25. augustiks,
materjale ootan 15. augustiks.

MANIKÜÜR, GEELKÜÜNED,
NINA-,NABA- ja KÕRVAAUGUD
E K R: 10-17 Muul ajal kokkuleppel.
PEDIKÜÜR, DEPILATSIOON –
Ainult eelneval kokkuleppel
LARISSA VILLAK 52 55 390
kui ma ei vasta, helistan Teile tagasi
Lugupeetud PESUBUSS’i kliendid.
Täname kõiki, kes meie teenuseid on
kasutanud.Kahjuks oleme sunnitud
vähese huvi tõttu teenuse osutamise
lõpetama alates 22.maist 2009.a.
Kutsume kõiki PUHAS MAJA keemilise
puhastuse ja pesumaja teenuseid
kasutama Rakveres, Õli tn 3,
kõikidel tööpäevadel 7-17.
Tel 32 43 868
Toome põik 5, 2180m2, vesi/kanal
uued trassid, elekter 16A, valmis
projekt, ehitusluba, valmis vundamendiauk, vundamendi materjal Fibo5300 30 alust, 30t liiva, 30t sõelmeid, 30t
killustiku. kat:78801:001:0015
Kõrghaljastusega väga hea asukoht,
tupiktänava otsas.
Saab kohe ehitama hakata!
Hind 480 000 EEK.
Kaarel Adler 53417730 kk.wa@mail.ee

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.

