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Tamsalu vallamajas
avati konstaablipunkt
Novembri lõpus taasavati Tamsalus konstaablipunkt
asukohaga vallamajas Tehnika 1a.
Vallavanem Toomas Uudebergi sõnul tuli konstaablipunkt
käesoleva aasta 1.oktoobrist sulgeda, kuna see ei vastanud
turvanõuetele ning oli amortiseerunud.
Rakvere politseiosakonna ülemkomissar Lembit Kalda sõnul
ainult kabinet avalikku korda ei taga. “Avalduste vastuvõtmiseks
ja kirjatööde tegemiseks on ka muid võimalusi. Olen üldiselt
seda meelt, et konstaabel ei peagi istuma kabinetis. Aga kui
Tamsalu vald leiab võimaluse meile uute ruumide tarbeks, siis
pole ma ka vastu, et Tamsallu siiski konstaablite kontor jääks.”
Uues konstaablipunktis hakkavad töötama kaks konstaablit.

Detsembrikuu
üritused Tamsalus
4. detsembril kell 20 Tamsalu kultuurimajas Vana Baskini
Teater „Opal otsib meest”
5. detsembril kell 17 Tamsalu kultuurimaja juurest väljasõit
Tartusse Vanemuise etendusele „Sekstett a la carte”
7. detsembril kell 19 Tamsalu kultuurimajas „Jõuluootus” kontsert taidlejatelt, taidlejate jõulupidu
8. detsembril kell 18 Tamsalu kultuurimaja juurest väljasõit
Saku Suurhalli Gruusia balleti etendusele
14. detsembril kell 13 Tamsalu kultuurimajas maakonna
eakate pidu „Möödunud on aastad”
18. detsembril kell 10.30 Tamsalu kultuurimajas
doonoripäev.
21. detsembril kell 15 Tamsalu kultuurimajas koduste laste
jõulupuu.
26. detsembril kell 19 Tamsalu kultuurimajas jõulupidu
Wunder-bariga, tantsuks Modukas
27. detsembril kell 19 Tamsalu kultuurimajas jõulukontsert
lauluklassilt.
1. jaanuaril kell 00.30 Tamsalu Kultuurimajas
aastavahetuse trall.
Kaunist advendiaega!
Juuksurisse Raudtee 5 ootavad Teid
Alli N, R 8.30-17.00, L 8.00-14.00.
Registreerimine tel 5620 3174.
Anna T 10.00-17.00, N 10.00-17.00, L 9.00-14.00.
Registreerimine 5554 6045

PAIKi strasteegia sai
juurde ligi 3 miljonit
Vastavalt põllumajandusministri 3.nov. 2008 käskkirjas nr
202 toodud paremusjärjestusele said Lääne-Virumaaga
seotud Leader koostööpiirkonnad oma strateegiatele
juurde kokku 7,1 miljonit krooni.
Lääne-Virumaaga seotud Leader piirkondadest said enam
toetust MTÜ Pandiere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus 2,9
miljonit krooni ja MTÜ Arenduskoda 2,7 miljonit krooni. See teeb
Leader PAIK tegevusgrupi eelarveks aastatel 2008-2010 kokku
20,5 miljonit krooni ja Arenduskojal 27 miljonit krooni.
MTÜ Partnerite eelarve on koos käskkirjaga nr 202 saaduga
kokku 19,9 miljonit krooni ja MTÜ-l Virumaa Koostöökogu 14,6
miljonit krooni.
MTÜ PAIK tegevuspiirkonda kuuluvad: Väike-Maarja, Tamsalu,
Rakke ja Laekvere vald, MTÜ Arenduskoda koostööpiirkonda
kuuluvad: Tapa, Kadrina, Vihula vald Lääne-Virumaalt, Kuusalu
ja Loksa vald Harjumaalt ning Ambla vald Järvamaalt. MTÜ
Partnerid koos-tööpiirkonda: Kunda linn, Sõmeru ja Rakvere,
Viru-Nigula, Haljala, Vinni vald; MTÜ Virumaa Koostöökogu
koostööpiirkonda: Sonda, Lüganuse, Maidla, Aseri vald ja Püssi
linn Ida-Virumaalt ning Räga-vere vald Lääne-Virumaalt.
Rohkem infot teema kohta Maamajanduse infokeskuse
kodulehel www.maainfokeskus.ee

Suur tänu lehele kaastööd tegemast! Teie järgmised kirjatööd
ja pildimaterjal, jõulutervitused oodatud 15.detsembriks.
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Tamsalu
Vallavalitsus
21.10.2008.a
1.Otsustati eraldada hajaasustuse veeprogrammist majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamiseks esitatud taotluste
täielikuks rahuldamiseks puudujäävad vahendid Tamsalu valla
2008.a eelarve reservfondist.
2.Kinnitati hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajate nimekiri
ja toetuste suurus.
3.Otsustati kuulutada välja Tamsalu vallale kuuluva kinnistuosa,
Rahu tn 24 Tamsalu linnas, võõrandamiseks kirjalik enampakkumine ja kehtestati enampakkumise kord.
4.Anti katastriüksuse omaniku taotluse alusel nõusolek katastriüksuse nime muutmiseks.
5.Nõustuti Porkuni külas Jarvetalu tee katastriüksuse jagamisega.
6.Nõustuti Tamsalu linnas Ääsi tn 20 katastriüksuse jagamisega
ja määrati moodustatavale katastriüksusele aadress.
7.Nõustuti ehituslubade väljastamisega: Priit Adlerile tuletõrje
veevõtu tiigi rajamiseks Järsi külas; Martin Uudeküllile liuvälja
rajamiseks Uudeküla külas.
8.Anti nõusolek Tamsalu Kultuurimajas avalike ürituste korraldamiseks: 08.11.2008.a mardilaat; 20.12.2008.a jõululaat.
9.Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja toimetulekutoetuseks oktoobrikuus väljamaksmisele kuuluv summa.
10.Eraldati koht Sääse Hooldekodusse kahele abivajajale.
11.Määrati hooldaja ühele abivajajale.
12.Eraldati sotsiaaltoetust 13 abivajajale ja jäeti rahuldamata kaks
avaldust.
13.Kinnitati täiendavalt ühele lapsele tasuta lasteaiatoidu ja ühele
lapsele tasuta pikapäevarühma toidu võimaldamine alates 01.10.
2008.a ning keelduti neljale lapsele tasuta lasteaiatoidu võimaldamisest.
14.Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekke
koht ja nõustuti ühe jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekoha tühjendussageduse muutmisega.
15.Kehtestati Tamsalu Spordihoones ujumisvahendite ja spordiinventari laenutamise teenuse hinnad.
16.Arutati Tamsalu valla teehoiukava eelnõud ja otsustati esitada
eelnõu volikogule menetlemiseks.
28.10.2008.a
1.Nõustuti ehituslubade väljastamisega järgmiselt: Hanval Grupp
OÜ-le veiselauda renoveerimiseks sigalaks Kursi külas; Hanval
Grupp OÜ-le vedelsõnnikuhoidla püstitamiseks.
2.Otsustati kuulutada välja Tamsalu vallale kuuluva kinnistu,
Metskaevu külas, võõrandamiseks kirjalik enampakkumine ja
kehtestati enampakkumise kord.
3.Eraldati Tamsalu valla eelarvest ettevõtlustoetust ühele taotlejale.
4.Otsustati küsida kirjalikud pakkumised kolmelt Tamsalu piirkonnas puidutöötlemisega tegelevalt firmalt raieõiguse alusel sanitaarraie läbiviija leidmiseks.
5.Tunnistati vallaasutusele Tamsalu Kommunaal väiketraktori
hankimiseks küsitud pakkumistest parimaks Strangko Grupp AS
pakkumine ja anti volitus mitmeotstarbelise minilaaduri hankelepingu sõlmimiseks VA Tamsalu Kommunaal juhatajale.
6.Otsustati volitada VA Tamsalu Kommunaal juhatajat sõlmima
lepingut AS-iga SEB Liising mitmeotstarbelise minilaaduri
soetamiseks kapitalirendiga.
7.Kinnitati Porkuni Paemuuseumi ekspositsiooni ülesehituse
lähteseisukohad ja otsustati küsida Porkuni Paemuuseumi
ekspositsiooni ülesehituse lähteülesande koostamiseks pakkumised OÜ-lt Folialis ja OÜ-lt ASE.
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8.Arutati järgmisel sügisel toimuvateks kohaliku omavalituse volikogu valimisteks Tamsalu vallas valimisjaoskondade moodustamist ja peeti otstarbekaks vallas kahe valimisjaoskonna moodustamist asukoha Tamsalu linnas ja Vajangu külas (eelmistel
valimistel olid valimisjaoskonnad Tamsalus, Sääsel, Porkunis,
Assamallas, Vajangul).
04.11.2008.a
1.Otsustati sõlmida suusastaadioni teenindushoone ja kunstlume
tootmise ehitusprojekti koostaja Urmas Nugin OÜ-ga 04.03. 2008.a
sõlmitud lepingu lisa.
2.Nõustuti ehituslubade väljastamisega järgmiselt: Nurkse seafarm OÜ-le võõrdepõrsaste sigala püstitamiseks Assamalla külas; Nurkse seafarm OÜ-le vedelsõnnikuhoidla püstitamiseks
Assamalla külas.
3.Eraldati sotsiaaltoetust 15 abivajajale ja jäeti rahuldamata üks
avaldus.
4.Kinnitati täiendavalt ühele lapsele tasuta lasteaiatoidu ja kahele
lapsele tasuta pikapäevarühma toidu võimaldamine alates 01.11.
2008.a.
5.Tunnistati kehtetuks ühele abivajajale Sääse Hooldekodusse
koha eraldamine, seoses vajaduse äralangemisega.
6.Tunnistati Porkuni Paemuuseumi ekspositsiooni ülesehituse
lähteülesande koostaja leidmiseks küsitud pakkumisel edukaks
OÜ Folialis pakkumus.
7.Tunnistati kasvava metsa raieõiguse alusel sanitaarraie teostaja
leidmiseks esitatud pakkumistel edukaks OÜ Kasepuu pakkumus.
8.Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek kuuele perele korterite
eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
9.Otsustati suunata avalikustamisele korralduse eelnõu “Kohanime määramine” uute kohanimede määramiseks Sääse alevikus, Vajangu külas ja Porkuni külas. Eelnõuga saab tutvuda
Tamsalu valla kodulehel.
18.11.2008.a
1.Määrati koha-aadressid Assamalla külas ja Vajangu küla kahele
ehitisele.
2.Otsustati suunata avalikustamisele korralduse eelnõu “Kohanime määramine” uute kohanimede määramiseks Assamalla
külas ja Porkuni külas.
3.Nõustuti ehitusloa väljastamisega OÜ-le Jaotusvõrk maakaabelliini ja 10/0,4 kV alajaama püstitamiseks Assamalla külas.
4.Otsustati võtta peremehetu varana arvele: Aavere külas Vajangu - Raigu maanteega ja Valgemäe katastri-üksusega (78702:
002:0204) piiratud maa-alal asuva endise Kalda talu nr A-45
hooned: elamu; laut; küün; kelder; kuur. Ehitiste viimane omanik
ei ole teada.
Võhmuta külas Lumiste (78702:002:0037), Raisma (78702: 002:
0710), Lepavõsa (78702:002:0165) ja Pajuri (78702: 002:0039)
katastriüksusega piiratud maa-alal asuva, endise Metsanurga 3
talu hooned: elamu; laut; küün. Ehitiste viimane omanik ei ole
teada.
5.Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Türje külas Taivo
Kosk‘ile kuuluvate hoonete juurde.
6.Nõustuti Porkuni külas Jarvetalu tee katastriüksuse jagamisel
katastriüksustele sihtotstarvete määramisega.
7.Eraldati sotsiaaltoetust 11 abivajajale ja jäeti rahuldamata 5
avaldust.
8.Eraldati koht Sääse Hooldekodusse kahele abivajajale.
9.Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohtadel
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmisega nelja avalduse
alusel ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
10.Võeti vastu Tamsalu linna keskosa detailplaneering ja suunati
see avalikule väljapanekule.
11.Arutati Tamsalu valla 2009.a eelarve eelnõud ja otsustati esitada
eelnõu volikogule menetlemiseks novembrikuu istungil.
Elvi Astok, vallasekretär
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Tamsalu
Vallavolikogu

Koerte ja kasside
pidamisest Tamsalu vallas

Tamsalu vallavolikogu 22.oktoobri istung
Kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaedi ettekannet Tamsalu valla 2008.a. eelarve 9 kuu täitmisest.
Otsustati müüa enampakkumise korras vallale kuuluv Salumardi
kinnistu (Metskaevu küla).
Vabastati vallavalitsuse liikmest Milvi Veebel ja uueks vallavalitsuse liikmeks kinnitati Ülle Kristmann.
Nõustuti OÜ Vilkest poolt Naistevälja ja Alupere külas asuva Lepiku kinnistu omandamisega.
Tunnistati kehtetuks volikogu 24.09.2008 otsus nr 61 ning jätkuvalt ei nõustutud Nordkalk ASi üldgeoloogilise uurimustöö loa
muutmisega maavara otsingu eesmärgil.
Anti nõusolek Tamsalu Kommunaalile korraldada hange tehnika
soetamiseks.
Kinnitati Tamsalu valla valmidust osaleda EL Ühtekuuluvusfondi
Tamsalu valla veemajandusprojektis.
Vallavalitsus esitas volikogule “Tamsalu valla teehoiukava” eelnõu
ja volikogu otsustas võtta esitatud eelnõu menetlusse.
Kuulati volikogu esimehe A.Freienthali infot järgmistel tee-madel:
- Majanduskomisjon tegi ettepaneku rahuldada ettevõtlustoetuse
teise vooru esitatud taotlus.
-Väike-Maarja Vallavalitsus esitas avalduse toetuse saamiseks
Lurichi mälestussamba rajamiseks, otsustati lükata otsuse tegemine volikogu novembri- või detsembrikuu istungile.
-2009.a planeerib VIROL suurendada liikmemaksu, millega Tamsalu vallavolikogu ei pruugi nõustuda.
Kuulati Toomas Uudebergi ettekannet järgmistel teemadel:
-Arendusspetsialisti ametkoha täitmiseks korraldatud konkursist.
-Vallamajas käivad tööd politseile ruumide ehitamiseks.
-Kaeva külas asuva reoveepuhasti territooriumil avati komposteerimisväljak orgaaniliste jäätmete ladestamiseks.
-Alates 01.10 töötab vallas lastekaitsespetsialistina Kaili Kangur.
- Tamsalu valla ja AS Kalev Media vahel sõlmiti leping Kalevi
meediaportaalis Tamsalu uudiste kajastamiseks.
-25.10.2008 toimub suusaradade koristuse hoogtööpäev.
Ursula Saar, vallasekretäri abi

Tamsalu Vallavolikogu 25.04.2007 a määrus nr. 9 “Tamsalu
valla heakorraeeskiri”:
§11 Koerte ja kasside pidamine
(1) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest,
loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja
muudest loomapidamisest reguleerivatest õigusaktidest ja
käesolevast eeskirjast.
(2) Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium (ala)
peab olema piiratud selliselt, et on välistatud koera või kassi
väljapääsemine. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab
vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides
sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.
(3) Koera omanik on kohustatud tähistama sissepääsu tema
omandis või valduses olevale territooriumile sildiga “Kuri koer”
või muu sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama
ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.
(4) Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja
teiste isikute rahu.
(5) Tamsalu vallas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt
registreeritud koeri. Koerte üle peetakse arvestust vallaasutuses
Tamsalu Kommunaal. Omanik on kohustatud koera registreerima
alates kolmandast elukuust ja soetatud koerad 15 päeva jooksul.
Koera surma või kadumise korral tuleb loom vallaasutuses Tamsalu Kommunaal arvelt kustutada 15 päeva jooksul.
(6) Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise
loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.
§12 Koera või kassiga avalikus kohas viibimine
(1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik
rakendama järgmisi meetmeid:
1) tagama järelvalve oma koera või kassi üle vältimaks nende
lahtipääsemist.
2) kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma
kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusesse tõmbama;
3) tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku
koera üle, kusjuures sellisel koeral peab olema avalikus kohas
viibimisel suukorv peas;
4) tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise,
kui see on reostanud üldkasutatava ruumi, hoovi, tänava või
muu avaliku koha.
(2) Keelatud on:
1) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
2) viibimine koera või kassiga kalmistul, kaubandus- ja toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või mänguväljakul, avalikes
ujumiskohtades, hoolekandeasutuses ning haridusasutuse territooriumil või avalikel kultuuriüritustel, v.a selleks ettenähtud kohad
ja üritused.
§13 Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine,
pidamine ja hukkamine
(1) Tamsalu Valla territooriumil ilma omanikuta hulkuvatest
koertest antakse teada vallaasutusele Tamsalu Kommunaal.
(2) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist
ning hukkamist korraldab vallaasutus Tamsalu Kommunaal
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.
(3) Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas vallaasutus Tamsalu Kommunaal, kannab

Kinnisvararubriik

Kas hetkel on õige aeg müüa kinnisvara?
Vastab Uus Maa Kinniavarabüroo maakler Aimar Türbsal:
Vastus peitub küsimuses: miks Te müüa soovite? Teisisõnu, kas
Teil on müügivajadust. Juhul kui on uueks investeeringuks raha
vaja, siis tuleb müüa. Kui hetkel rahapaigutamiseks ideid või vajadust pole, ei ole ju mõtet müüa.
Milline on õige müügihind?
Eristame kahte hinda – pakkumise hind ja tehinguhind. Kinnisvara
pakkumise hindasid võib näha müügikuulutustest, sellega pannakse kinnisvara müüki ja see võib müügiperioodil muutuda.
Tehingu hindasid teavad tehingupooled ehk müüja ja ostja ning
maaklerid, kes tehingut vahendavad. Praktikas erinevad pakkumise- ja tehinguhinnad ca 10-15%.
Hinnaerinevus on miinimumini viidud oma piirkonda hästi tundvate maaklerite müügiobjekidel. Seega soovitame kinnisvara
müüjatel müügi alustamisel küsida hinnakonsul-ltatsiooni oma
piirkonna maaklerilt.
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Tamsalu bändidel oli juba
kolmas kokkutulek
Laupäeval oli kultuurimaja täis pillimehi,
muusikat, kohtumis- ja äratundmisrõõmu,
sest juba kolmandat korda said laval ja
tantsusaalis kokku Tamsalu bändid.
Esimese kokkutulekuga 7. märtsil 1998.a.
tähistasime vanima Tamsalu koolibändi
Orioni 30. sünnipäeva.
Eelmisel kokkutulekul oli peaesinejaks
Riigel, sel peol oli eestvedajaks ansambel
Procyon. Järgmise kokkusaamise korraldamisel peaks kultuurimajal abiks olema
vanuselt neljas bänd Betelgeus.
Seda kontserti konfereeris ansambel Procyuni basskitarrist ja meediaekspert Tarmu Tammerk, kes kontserdi juhtimise oli
osavalt põiminud killukestega kooli-ajast.

Lavale astus 12 ansamblit. Igaüks oli
esinemisele leidnud oma lähenemisnurga: kes kasutas asendusliikmeid, kes külalisesinejaid, kes uusi lugusid, kes omi
lugusid, kes silmailu lauluklassi tüdrukute
näol, kes teatraalsust või kes jättis publikule sügava mulje kooliaja repertuaariga.
Kontserdi pikkuseks kujunes kaks ja pool
tundi. Need tunnid sisaldasid midagi kõikide fännide, külaliste ja muusikasõprade
jaoks.
Tarifitseerimistunnistusega hinnati kõik ansamblid A-kategooria vääriliseks ja anti
luba ikka ja jälle Tamsalu tegemistes osaleda.

Aadu Uudmäe on Kodaniku
aumärgi kavaler!
Täna, kodanikupäeval, 26.novembril sai
Kodaniku aumärgi teenekas Tamsalu valla
koduloo talletaja ja uurija Aadu Uudmäe.
Aumärgi andis 15 kavalerile üle
päevakohasel vastuvõtul peaminister
Andrus Ansip.
Aadu Uudmäe suuremaks saavutuseks
ja tööks on olnud II maailmasõja ajal
toimunud Porkuni lahingu ajaloo uurimine
ja mälestuse jäädvustamine. 2008.a
sügisel avati Tamsalu vallas Vistlas Eesti
sõdurite vennaskalmistu koos monumendiga. Sellele eelnesid uurimised Aadu
Uudmäe eestvõttel Saksa poolel hukkunud säilmete otsimisel ja tuvastamisel

ning ümbermatmise korraldamisel.
Praegu on tal käsil Porkuni metsavendade
ajaloo uurimine ja säilmete otsimine.
Teine suurem töö on olnud Aadu Uudmäel
Tamsalu lubajapargi rajamise ja arendamisega seotud. Ta on Tamsalu muuseumisõprade seltsi liikmena on ta aastaid tegelnud Tamsalu lubjatööstusse ajaloo uurimisega, selle tutvustamisega, nüüd ka Tamsalu lubjapargi matkaradade rajamise ja
viidastamisega. Ta on kirjutanud mitmeid
projekte, et lubjapõletusahjud viia sellisesse konditsiooni, et neid saab eksponeerida muuseumi objektidena. Praegu
on tal käsil lubjapargis läbiviidav õuesõppe

Pidu jätkus tantsusaalis, kus tantsubändidel tuli omi oskusi näidata peoliste
tantsupõrandale meelitamises.
Tantsupaare jagus kõikide ansamblite
muusika tarvis. Tantsuks mängisid ka
hetkel Tamsalus tegutsevad ansamblid
Modukas ja The Best Way. Kella kahest
öösel mängisid tantsuks üllatusans-amblid
deviisi all: “Ühenduses peitub jõud!”
Kell oli juba üle nelja öösel, kui pillimehed
veel tantsuks mängisid.
Külalised ja kaugemalt tulnud pillimehed
hakkasid lahkuma. Pidu oli ajalooks
saamas. Õues liuglesid üksikud lumehelbed. Ilmajaam lubas aga suurt lumetuisku.
Aitäh pillimeestele ja pidulistele ja õnnelikku koduteed! Kohtume sama-sugusel
üritusel kolme aasta pärast. Kõik ideed ja
ettepanekud on endiselt oodatud.
Tiia Uudeberg, kultuurimaja juhataja
projekt Tamsalu gümnaasiumi õpilastele.
2008.a algul algatas projekti, et kõik
Tamsalu valla monumendid kirjeldada,
süstematiseerida ja kaardistada.
Ta on olnud Tamsalu raamatu koostaja
(ilmus Maalehe toel 2006.a).
Endise motosportlase ja motospordiaktivistina korraldab noortele motohuvilistele krossirajal võistlusi alates 2006.
aastast.
Aadu Uudmäe on valla külade ühenduse
MTÜ Uudeküla juhatuse esimees. Uudeküla küla on külaliikumises üks aktiivseimaid maakonnas.
Kõiki neid töid teeb praegu pensionil olev
ja MTÜ Tamsalu Muuseumisõprade seltsi
ning Uudeküla seltsi juhtiv Aadu Uudmäe
ühiskondlikus korras.
Hilje Pakkanen

puhul. Lisaks on doonorivere toel võimalik
Tee jõulueelne heategu - tule
teha iga päev paljusid plaanilisi operatsioone, mida muidu ei saaks suure verekartuses sooritada.
doonoriks, sest Sina saad aidata! kaotuse
Loovutades verd saame olla kindlad, et
Neljapäeval, 18. detsembril kell 10.3014.30 toimub Tamsalu kultuurimajas
(Sõpruse 3) doonoripäev. Põhja-Eesti
Regionaalhaigla verekeskus ootab Sind
verd loovutama, sest üks vereloovutus võib
päästa 4-5 inimese elu.
Tule doonoriks, kui oled: terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid, puhanud ja söönud, kehakaaluga üle
50 kg 18-60-aastane.
Viimasest vereandmisest peab olema
möödunud meestel 60 päeva ja naistel 90
päeva. Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd
loovutada 6 kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta kindlasti kaasa
pildi ja isikukoodiga isikut tõendav doku-

ment.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda
umbes 45 minutit, millest vereloo-vutus
võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejää-nud aeg
kulub ankeedi täitmisele, medit-siinilisele
läbivaatusele ning väikesele puhkusele
pärast vereandmist.
Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450
ml verd – see on kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest, mis taastub keskmiselt 72 tunni jooksul.
Annetatud verd kasutatakse iga päev rasketel operatsioonidel, sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma,
aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja paljude teiste haiguste

Eesti haiglate verevarud on piisavad.
Verepuudus on meie kõigi ühine mure, sest
abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu
sattuda ka meie sõbrad, lähedased ja
tuttavad ning doonorivere olemasolust võib
ühel päeval sõltuda ka meie elu.
Iga doonor saab vereloovutuse eest hea
enesetunde teadmisega, et on kedagi
aidanud ning lisaks sellele ka väikese kehakinnituse ja kinkepaki verekeskuse poolt.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
www.verekeskus.ee
Urve Pals,
kommunikatsioonispetsialist
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla www.
regionaalhaigla.ee
617 2187, urve.pals@regionaalhaigla.ee
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Elion pakub Tamsalu vallas
kiiret ja kvaliteetset traadita
Internetti
Elionil on Lääne-Virumaal kokku 14
traadita Interneti tugijaama, mis tagavad
kiire ja stabiilse Interneti püsiühenduse
nendele Lääne-Virumaa elanikele, kelleni
kaabel ulatu. Tamsalu vallas asuvad traadita Interneti tugijaamad Assamalla ja Sauvälja külades. WiMAX tehnoloogial põhinev traadita Internet levib raadiolainete abil
läbi õhtu, ulatudes tugijaamadest kuni 15
km raadiuses asuvatesse kodudesse.
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita
Interneti oluline eelis on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti teenuste puhul langeb ühenduskiirus
täiendavate klientide lisandumisel, siis
Elioni poolt pakutavat teenust see ei mõjuta ning ühendus on alati sama kvaliteetne.
Elioni traadita Interneti kiireim allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/s ning see
võimaldab hõlpsasti kõiki peamisi toimin-

guid Internetis.
Teenuse kasutamiseks
on oluline, et tugijaama
saateantenn oleks näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse
luua, kuna kõik-võimalikud vaadet piiravad
objektid ja pinnavormid takistavad ka raadiolainete levi.
Enne teenusega liitumist viib Elion kliendi
juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus vastab nõuetele,
paigaldatakse kliendi
koju vastu-võtuseade.

Korduma kippuvad
küsimused seoses
korraldatud jäätmeveoga
Soovime teiega jagada vastuseid korraldatud jäätmevedu puudutavatele küsimustele, millega teie vallast on meie poole
pöördutud. Nii saame ühekorraga jagada
infot kogu valla elanikele korraga ning
säästame teid vaevast eraldi meie poole
pöörduda.
Uue aasta veograafikud
Aasta lõpp hakkab lähenema ning praegu
kehtivatel jäätmeveograafikutel on kirjas
tühjenduspäevad vaid aasta lõpuni.
Jäätmevedu teie vallas läheb ka uuel aastal edasi samade graafikute alusel. Kuidas
aga toimida, kui soovite ka järgmise aasta
kohta täpset infot, mis kuupäeval prügivedu toimub?
Need Ragn-Sells AS-i kliendid, kes saavad oma arved e-posti teel, saavad ka
uued veograafikud tasuta e-postiga. Neil,
kellele arved tulevad tavapostiga, ning kes
soovivad ka uut jäätmeveo graafikut paberil saada, tuleb ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 15 155 ning graafiku kojusaatmine tellida. Veograafiku
saatmine posti teel maksab 15 krooni.
Võlgnevused
Mis juhtub, kui on tekkinud võlgnevus
prügiveo teenuste eest tasumisel? Kliendid, kelle arve on tasumata, saavad teatud

aja möödudes kordusarve. Juhul, kui ka
kordusarvet saades tekkinud võlgnevust
ei tasuta, lisandub järgmisele arvele
kordusarve saatmise tasu. Klientidel, kes
jätavad ka kordusarve tasumata, peatatakse jäätmevedu ning teavitatakse sellest
kohaliku omavalitsust, kellel on õigus jäätmekäitlusest kõrvalehoidjaid karistada
rahatrahviga. Juhul, kui vedu on võlgnevuse tõttu olnud mõneks ajaks peatatud,
tuleb kliendil jäätmeveo uuesti alustamiseks tasuda ka veo taasalustamise eest
tasu 531 krooni. Õigeaegselt arveid tasudes väldite selliste rahaliste lisakohustuste
tekkimist.
Jäätmevedu pühade ajal
Kas jäätmevedu toimub ka pühade ajal?
Jah – jäätmevedu toimub vastavalt Teile
saadetud graafikutele sõltumata sellest,
kas graafikujärgne veopäev jääb pühadeaja sisse. Kui on aga pühade tõttu vajadus lisatühjendusi tellida, tuleks tellimus
esitada enne pühade algust, kuna puhkepäevadel ja riiklikel pühadel klienditeenindus ei tööta.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
Infotelefon 15 155

Tamsalu koerte... (järg)
nimetatud koera või kassi püüdmise ja
pidamisega seotud kulud loomaomanik.
(4) Käesoleva eeskirja § 12 lg 2 punkti 2
ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja
§ 12 lg 1 punkti 2 ja § 12 lg 2 punkti 2 teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud
teenistuskoera suhtes.
Ehk siis: kõik loomaomanikud on kohustatud oma koerad registreerima vallaasutuses Tamsalu Kommunaal (asub
aadressil Tamsalu Kesk 1; tel 323 0489,
527 8302. Kõiki, keda uuel aastal kontrollitakse ning kelle koer on registreerimata, elab aiaga piiramata territooriumil
või mitte ketistatult ja ka muude koera ja
kassi pidamise nõuete rikkumisel on Tamsalu Vallavalitsusel õigus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 kohaselt
karistada loomaomanikke raha-trahviga
kuni 100 trahviühikut ehk 6000 krooni.
Sama teo eest, kui see põhjustas varalise
kahju või inimesele tervisekahjustuse, –
karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse
rahatrahviga (12 tuh kr).
Tähelepanu! Koeraga avalikes kohtades
jalutavatel omanikel peavad ilmtingimata
kaasas olema kilekotikesed vms ning oma
koera järelt tuleb reostus koheselt ära
koristada.
Liina Lepp
järelevalveinspektor
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Eesti 90. juubeliaasta Tamsalu kultuurielus
2007. aasta oktoobrist
2008. aasta detsembrini
Eesti Vabariigi juubeliaasta eesmärk oli
julgustada kõiki Eesti elanikke iseseisvast
Eestist rõõmu tundma, meie riiki edasi
kandma. Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistava juubeliaasta oli kantud juhtmõttest „Ühiselt ehitatud riik”. Juubeliaasta
eesmärk oli süvendada Oma Riigi Tunnet (Riigi-kantselei
kodulehelt).
Eesti Vabariik
sai 90 aastaseks. Võib ju välja
arvestada kui
kaua nendest
aastatest tegelikult on Eesti
iseseisev olnud.
Kuid Eesti inimene on oma
kultuuri säilitatud
ja eda-si arendanud nii iseseisvuse ajal,
kuid ka siis kui vabadust „mängiti”.
Kultuuriinimesed on ikka säilitanud lootuse
ja eestlaste kul-tuuritraditsioonid ning läbi
laulupidude ja rahvakultuuri ka
kaasmaalastes
aidanud
mõtet
omariiklusest alal hoida.
Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta tähistamine

oli aktiivne üle kogu vabariigi. Ka Tamsalu
kultuurimaja andis oma panuse juubeliaasta väärikasse tähistamisse.
Milline siis nägi välja Eesti Vabariigi
juubeliaasta meie vallas?
Alustasime aastat fotokonkursi „Tamsalu
- tükike Eestimaast” väljakuulutamisega
2007.a oktoobris. Võitjaid autasustati maikuus, Tamsalu päeval. Preemiad läksid
Mailis Allingule, Tiiu Mürgile ja Kert Jusarile.
Järgnes maakonna eakate inimeste pidu
„ Hoolivus ja headus meis ja meie ümber”.
400-le eakale härrale ja prouale esinesid
kultuurimaja ja eakate harrastusringid ning
külas oli Reet Linna.

Lauluklass on meid aasta jooksul tutvustanud eesti regilaulu, kirikumuusikaga, jõululaulude, isamaaliste laulude, muusikahittidega, Kustas Kikerpuu, Olev Ehala,
Hando Runneli, ja ansambel Ruja loominguga.
Kontsertide- ja loengutega on meil külas
käinud Henn Rebane, Tarmu Tammerk
(pildil paremal), Jaak Aaviksoo, Bonzo,

Koit Toome ja Kertu Tänav, Väike-Maarja
Pasunakoor, Kuldne Trio, Pärgament,
Virumaa Poiste-koor, UR2KAM, Kuutaga,
Noorkuu, MTÜ Kungla ja segakoor
„Rõõm”.... Heal tasemel olid kõik kohalikud esinejad hingede päevade kontserdil,
jõulukontsertidel, kuusepuu küünalde
süütamisel, kirikukontsertidel, vabariigi
aastapäeva kontserdil, emadepäeva kontserdil. Tamsalu päeva kontsertidel, jaanipäeval. Suur kordaminek oli sel aastal
Tamsalu 40. laulu- ja tantsupidu ja 8. rahvusvaheline laste ja noorte folkloorifestival
„Porkuni Pillar”, Tamsalu päevad ja Porkuni Päev koos esivõistlustega tünnisõidus. Väga mõnusad olid 19. laste ja
noorte „Tammetõru lauluvõistlus” ning
noorte 7. moefestival „VIRU SMX”. Kiita
saime ka 4. üleriigilise mudilaskooride
festivali kor-raldamise eest, mil Tamsalus
oli
kaks
päeva üle
1000 lap-se
üle kogu riigi
(pildil kõrval). Toredad
uudsed
ettevõtmised
olid
omavalitsusjuhtide üleriigiliste talimängude
korraldamine, Porku-ni
lahingu 64.
aastapäeva
tähistamine
ja
Vistla

mäles-tusmemoriaali
avamine,
mälumängu-võistlused „Tamsalu Tarkade
Turniir”, kunstilaupäevad keraamikaringis,
pärli-päevad, ehete ja kaartide
valmistamised, vabariigi aastapäeva
hommikukohv ja matk, paepäev koos
loengute ja pae-etendusega „450 miljonit
aastat tagasi”, naiste päev, beebipäev,
brid•i-võistlused... Korraldasime ka laatu
ja väljasõite, ringid osalesid koosja võistutant-simistel ja -laulmistel,
Viru särul. Külas käis Kinobuss
filmidega suur-tele ja väikestele.
Aasta igasse kuusse mahtus teatrietendus ja näitus kultuurimajas. Tegemist ja tunnustust leidsid kõik
vallakodanikud beebidest eakateni.
22. novembril jääb Eesti Vabariigi
90. juubeliaasta viimaseks ürituseks oli Tamsalust pärit ansamblite
trall „Las ma olla...”, kus lavale käis
12 ansamblit ja lisaks 3 tantsuansamblit
jalakeerutuseks.
Tamsalu on rikas siin pillimängu alustanud
pillimeeste
poolest.
Lõpetuseks tänu
kõigile kultuuritöö
eestvedajatele ja
taganttõukajatele,
taidlejatele
ja ringide
juhendajatele,
koostöö
tegijatele
muuseumitest,
koolidest,
päevakesku-
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Krõlli lasteaia perelaupäev
…Olen veel väike, kuid kasvan ma ruttu,
ajan siis issiga meestejuttu.
Näen, et mu õdegi armastab teda,
talle ma kade polegi enam.
Hea, et emme ta meile valis,
meile ta tõesti on väga kallis!
/Aira Eding/
Isadepäeva eelsel laupäeval ootasid Krõlli
lasteaia õpetajad ja õpetajaabid kõiki oma
lasteaia lapsi koos perega Tamsalu Spordikompleksi võimalasse lustima.
Kord aastas toimuv laupäevane kogupereüritus on juba traditsiooniks ja väga populaarseks saanud. Eelnevatel aastatel on
lapsevanemad koos lastega kaasa löönud
integreeritud õppetegevuses, valmistanud
kauneid jõulu- ja lihavõtte-kaunistusi, kaasa
on elatud õpetajate esitatud näidenditele.
Seekord oli teema ,,Laupäeval isaga teha
võib kõike”.
Lapsed olid juba nädala sees joonistanud
pilte oma isast ja nende portreedega oli
dekoreeritud spordisaal. Avalöök oli
päevakohaselt Martidelt, kes tervitasid
laulude, kapellilugude ja seltskondlike
mängudega kõiki kohaletulnuid. Mardilaevale kutsuti ka teised Mardid ja nende

nimekaimud. Jõukatsumine vägikaikaveos Martide ja kohaletulnud isade vahel
lõppes Martide võiduga.
Seejärel kogunesid kõik pered rühmade
pesapaikadesse ja õpetajad juhendasid
villapalli valmistamist. Isad tegid lauatennisepallikesse väikese augu, palli sisse pandi kivikesed ja auk teibiti kinni. Edasine töö

Isadevägi
oli värvilise villaga kaetud palli seebi-vette
kastmine ja peos veeretamine kuni vill
kenasti palli külge jäi.
Sellest tuli väike
,,pereprojekt”, mille
tulemusena valmis
armas väike kõrisev
perevillapallike.
Perepäev
jätkus
spordivõistlustega.
Programmis oli kirjas, et
julgusta
isasid
osalema, aga seda
polnud üldse tarvis:
kibekiiresti olid kolm
kümneliikmelist isade
teatevõistkonda valmis
Selline on minu joonistatud minu issi
võidu jooksma, igal isal
sest, spordihoonest, sponsoritele
(Presidendi Kantselei, Hasartmängumaksu
Nõukogu, Eesti Kultuurkapital, SA Eesti
Rahvuskultuuri Fond jt). Kiitus kõigile, kes
tee Tamsalu kultuuriüritustele on leidnud,
ideid välja pak-kunud ja tänusõnugi
poetanud.
Detsembrist alustame juba Eesti Vabariigi
91.aastaga. Sellessegi aastasse jätkub
kultuuripõllul nii isetegemise rõõme kui ka
häid esinejaid ja külalisi väljastpoolt koduvalda.
Soovime, et saaksime Eesti sajandat juubelit tähistada samades oludes, mis sel
aastal ja et vahepeal pole Euroopa kaardile jämeda punase pliiatsiga uusi riigipiire
veetud. Toredate kohtumisteni!

Alati Teie Tamsalu Kultuurimaja

laps käeotsas. Võisteldi Mardi-kaabuga
teatejooksus ja tekiga ,,kelgu-veos”. Eraldi
võistlus oli isadele nööriga mänguauto
vedamine.
Nii
emotsionaalset
kaasaelamist emade ja laste poolt ei ole
võimlas ammu kuuldud.
Lõpetuseks said ,,Kuldse isa” kuju
omanikuks igast rühmast üks isa, kelle olid
välja valinud rühmaõpetajad. Lahkudes
otsis iga isa kaasa enda port-ree. Põske
sai pista kohupiimapallikese ja peale juua

kõrrejooki.
Pärast perede kojusaatmist istusid õnnelikud ja mitte väsinud õpetajad ja
õpetajaabid lasteaia saalis, et hommikule
punkt panna. Seekordne perepäev oli
kindlalt kõige osavõturohkeim. Olime rahul,
et perepäev õnnestus ja pered innu ja
lustiga kaasa lõid. Rõõmustas, et kohale
oli tulnud tõepoolest väga palju isasid. Ja
tundus, et neile pakkus rahulolu koos
lastega meisterdada ja võistelda.
Krõlli lasteaia õpetajad tänavad kõiki
peresid kaasalöömise eest! Suur tänu
Tamsalu Spordikompleksi töötajatele ja ASle Hallik abikäe eest!
Kohtumiseni järgmisel korral ,,Laupäeval
koos perega”!
Viiu Uudam
Tamsalu Lasteaia Krõll juhataja

Jõuluturniirid võrkpallis ja tennises
Algaval jõulukuul korraldatakse Tamsalu
spordikompleksi võimlas rida võrkpallivõistlusi nii vanadele kui noortele.
Tähtsaim, meeste võrkpalli jõuluturniir toimub 16. ja 18.detsembril kell 20. Sellest võtavad osa 2 veteranide meeskonda, koolinoored, ka on oodatud meie valla külade
võistkonnad Uudekülast, Vajangult, Porkunist ja mujalt. Oma osavõtusoovist palume
teatada spordikompleksi valvelauda või tel.
326 0260 hiljemalt 10.detsmbriks.
Toimub ka naisteturniir, kus osalevad linna,
spordikompleksi ja koolinoorte naiskonnad
ning lisaks 5.-6.klasside tüdrukute-poiste segavõistkond. See võistlus toimub laupäeval,
kuupäev on veel lahtine.
Me pole unustanud ka nooremaid. 4.-6.kl.
koolinoortele toimuvad minivõrkpalli võist-

lused madalama võrguga ja väiksemate piiridega. Võistkonna suurus on 4x4 mängijat.
Väljaspool konkurentsi osalevad selles ka
8.-11.klasside neiud. Läbiviimise aja teatame kuulutuste kaudu.
Tennis
1.-4.kl. tüdrukute hulgas on väga populaarseks muutunud tennise algõpetuse treeningud. 1.-2.klassidest võtab sellest osa 10-12
tüdrukut. Samapalju osavõtjaid on ka 3.4.klassi tüdrukute seas.
Mõlemale grupile korraldatakse ka jõulutennise võistlused. Noorema mängivad pehme
palliga ja väiksema väljakuga, vanemad tavalise tennisepalliga, nii väikese kui ka suurema väljakuga.
Läbiviimise tähtajad selguvad lähiajal. Tulge
toetama.
Sergei Kurotskin
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Tamsalu noored ellujäämiskursusel
27.-28.oktoobril käisid Tamsalu sotsiaalkeskuses tegutseva päevakeskuse noored
koos kasvataja Mirjam Kunnbergi ja vabatahtliku Kajar Ringoga Ida-Virumaal Kurtna
järvistus Konsu järve ääres 24tunnisel ellujäämiskursusel.
Kursust viis läbi kodanikukaitse seltsi instruktor Argo Bachfeldt.
Noored jõudsid keskpäevaks Jõhvi, kus toimus tunni ajane loeng ja õppevideo vaatamine pluss teadmiste kontroll. Pärast seda
suunduti Konsu järve poole.
Esimeseks ülesandeks anti varjualuse
ülespanemine. Kui see sai tehtud, saadeti
noored metsa lõkkematerjali järgi. Kui lõke
valmis, „eksitati” võistkonnad metsa. Metsas pidi iga võistkond tegema kümme erinevat stoppmärki, mille abil oleks eksinuid
lihtne leida. Pärast seda ehitas iga võistkond omale varjualuse. Kui kõik valmis, toimus hindamine ning kaaslaste kätetöö
ühine ülevaatamine.
Kuna enamasti sadas ja oli üsna külm, siis
said osalejad magada ühiselt ülespandud
ahjuga telgis. Erandina magasid väljas kangemad Marek, Kristjan ja Risto ning kursuse läbiviija Argo.
Teisel päeval pandi meeskonnad proovile
lõkketegemises, toiduvalmistamises ning
vibulaskmises. Viimasena pandi ühiselt
kokku suur telk ja varjualune.
Kursuse lõppedes kuulutati välja parim
meeskond, milleks osutus „Piimad” koosseisus Sander, Ken, Erki ja Mihkel ning anti

ka kaks eriauhinda: üks kursuse ainsale
tüdrukule ja hea tuju üleval hoidjale Maiule
ning teise eriauhinna sai oma olemasolu

kodust läbi käia, riided ära vahetada ning
kohe tagasi sõita, seega jäädi kursusega
väga rahule.

ja loomuliku uudishimu ning suurepäraste
kommentaatori võimete eest Kristjan.
Kursuse läbiviimiseks saadi raha ANK
projektikonkursilt, Tamsalu NNKÜ-NMKÜlt ning Tamsalu vallalt.
Kojusõidul arvasid noored, et võiks korra

Ühtlasi tänab Tamsalu päevakeskus Argo
Bachfeldti, kes muutis noorte koolivaheaja
meeldejäävaks ning andis neile praktilisi
teadmisi metsas eksinuna ellujäämiseks.
Tamsalu päevakeskuse kasvataja Mirjam
Kunnberg

Päevakeskuse laste ja
noorte tegevused oktoobris
Oktoober oli Tamsalu päevakeskuse laste
ja noorte jaoks täis põnevust ja erinevaid
tegevusi.
Kõigepealt käisime pühapäeval 12. oktoobril Äntu matkarajal. Matka kõige põnevamaks osaks kujunes libe
laudtee, mis pakkus pinget kõigile
lastele.
17. oktoobril toimus sotsiaalkeskuses teabepäev „Riskivaba elu”,
mille viis läbi Tapa AIDS-i ennetuskeskus. Sellel päeval räägiti sõltuvusest ja sellest, kuidas aidata
sõltu-vuses olevat lähedast. Räägiti ka erinevatest narkootikumidest, turvaseksist, AIDS-ist, HIV-st
ning kohapeal sai teha ka anonüümset HIV-testi.
24. oktoobril oli meil külas helilooja
Ilja Golomb, kes õpetas elektroonilist muusikat tegema. Eriti meeldis lastele, kui nad said ise Ilja

süntesaatoril muusikat teha.
27-28.oktoobril olime koos 14 noorega
Ida-Virumaal Kurtna järvistus Konsu järve
ääres ellujäämiskursusel „Robinsonaad”.

Sellest pikemalt eelpool toodud kirjatükis.
31. oktoobril käisime koos päevakeskuse
ning Tamsalu NNKÜ-NMKÜ lastega
Rakvere Aqva veekeskuses ujumas.
Ujuda saime lausa neli tundi koos saunamõnudega. Pärast ujumist käisime Arabellas pannkooke söömas.
Samas toimusid päevakes-kuses
lauajalgpalli turniir ning bowlingu turniir,
mida mängiti Wii mängukonsooliga. Noored (eesotsas Diana Ainlo) alustasid ka
oma projektiga, mille raames õmmeldakse varjupaiga lemmikloomadele magamisaluseid.
Tiheda oktoobrikuu ettevõtmistel osalesid juhendajatena Mairit Kallaste,
Mirjam Kunnberg, Kajar Ringo, Janika Soosar ning
Kriste Tiisler – suured tänud!
Kui kellelgi on ettepanekuid,
ideid või arvab, et tal on meie
noortele ja lastele midagi põnevat või harivat pakkuda,
siis andke julgesti teada.
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Tamsalu kultuurimaja Kadri Kase
lauluklass saab viieseks
Sel sügisel alustas Tamsalu kultuurimaja Kadri Kase lauluklass oma
viiendat hooaega.
Toimunud on juba mõned kontserdid
ja neid on tulemas veel mitmeid. Tipphekteks tõotab kujuneda aga maikuus
kuulajateni jõudev suurprojekt “Bohemian Rhapsody”.
Aeg on lennanud linnutiivul. Alles see oli
kui alustasin tööd kuue argliku tütarlapsega (Marita, Marylin, Anu, Karmen, Helis
ja Egle), hiljem liitusid veel Monika, Riin,
Evelyn ja Õnnela.
Nüüdseks on nad kõik laia ilma läinud aga
nendest on saanud minu elu lahutamatu
osa. Me laulame ikka koos, suhtleme
pidevalt ja kokkusaamine on alati oodatud.
Tänaseks päevaks võin ma neid küll hel-

litavalt „vanakesteks” kutsuda. Tänu nende kaunile laulule käib praeguseks minu
juures noori ja vanu, suuri ja väikeseid,
lähemalt ja kaugemalt.
Nad kõik on minu jaoks erilised ja kordumatud, nad on minu. On tekkinud meeldiv
järjepidevus viia edasi Tamsalule nii omast
laulukultuuri.
Lauluklassil on heaks tavaks saanud anda
erinevaid kontserte meie oma valla rahvale.
Ka sellel juubeli hooajal on kavas rida
esinemisi. Lähimad neist on 1. advendil
linna kuusepuul küünalde süütamise tseremoonial ja 27.detsembril, kus kultuurimajas kõlavad kaunimad jõululaulud
neidude ansamblilt.
Lauluklassil jätkub esinemisi ka pärast

Laululinnul täitus aasta
inimestega, ka Tamsalu vallavalitsus
kasutab agaralt meie teenuseid. Oma
erilise hoolivuse ja sõbralikkusega oleme
saanud endale palju püsikliente.
Perepeod on alati täis lusti , nautides
söögiks pakutavaid hõrgutisi, laulu-tantsu.
Siinkohal tahame tänud õelda fantastilisele
perekond
Rebasele.
Pereema Lenna
on juba kolmel
korral
oma
lähedasteletuttavatelesõpradele
pannud püsti
sellised peod,
mis on täis
e n e r g i a t
nakatuvat jõudu.
Äitäh
teile
pakutavast
elurõõmust ja
ootame ikka jälle
meie laululinnu
Laululinnu külalistemaja pulmade ootel pidulikult valmis
pessa tagasi
tulemast!
aega
lõõgastusega
saunades, Oleme kättesaadaval seitse päeva
tervisekaplis ja masaaziprotseduure nädalas 24 tundi ja seda aastaringselt. Teie
võttes. Alati järgneb natuke pidulikum kõnesid, sooviga veeta meie juures aega,
lõuna- või õhtusöök, mis on omal valikul broneerib alati sõbralik rõõmsameelne
täis naudinguid.
maja perenaine Kersti. Kasutada saab ka
Menüüsid rikastavad maitsvad Hagari e-postiaadressi info@laululinnu.ee.
Kodulehelt www.laululinnu.ee on võimalik
koogid ja suu(re)pärased Hagari pitsad.
Koostöö laabub meil PAIK meeldivate tutvuda teenuste hinnakirjadega.
Kallis Tamsalu rahvas ja teie sõbradtuttavad üle Eesti!
Tõepoolest, meid on omaks võtnud väga
erinevad seltskonnad - nii perekondlikke
tähtpäevade sündmuste tähistamisel,
firmad koolituste-seminaridega, nii sise-kui
välisturistid. Eriti meeldivalt veedetakse

jõule. 30.jaanuaril annab lauluklass kontsert-eksami, 20.veebruaril rõõmustame
publikut isamaaliste lauludega, 13.märtsil
saab kuulata duettide laulu, 4. aprillil toimub lauluklassi loomeõhtu laulu ja luulega.
Maikuus läheb aga tõeliseks sünnipäeva
tähistamiseks: 16. mail lauluõpetaja Kadri
Kase juubelikontserdiga ning 30.mail
toome kuulajateni suurprojekti „Bohemian
Rhapsody”. Juuni algul toimuv lauluklassi
kontsert-eksam paneb hooajale kooliliku
punkti.
Loodame, et leiate oma hingele midagi
sobivat, mida võiks kuulama, vaatama
tulla.
Ootame Teid kõiki meie kontsertidele.
Armastusega lauluõpetaja Kadri Kask

Kui olete otsustanud meid külastada, on
alati olemas kokkulepped soodustustega.
Endiselt saadaval KINKEKAARDID, võtta
osa loosimistest, s.o külastades Rakveres
Hagari Pitsa kohvikut, võib loosiõnn
naeratada ja võite võita lõõgastuspaketi
Laululinnu Külalistemaja tervisetoast.
Arengukavast niipalju, peame vaikselt
plaane projekteerimine Luigela
puhkemaja, mis on siis mõeldud sisevälisturistidele kohaks, kus saab ise
perenaise ametit pidada. Lisaks
kööginurgale on saal meeldivate
tegemistega ja saun. Planeeritakse
telkimisplatse, spordiväljakuid ja
seiklusradasid.
Järge jääb ootama Ööbiku Villa, kus
llisandub hulk majutuskohti, mis ongi
hetkel meil suuremaks miinuseks, sest ei
suuda majutada 30-40 klienti.
Kindlasti mõjutab aga ka meie tegemisi
praegune majandussurutis.
Laululinnu Külalistemaja ootab Teid
perekondlikus ringis või firmasid jõulukuu
ja
vanaaasta
ärasaatmise
koosviibimisteks, on veel vabu
õhtupoolikuid.
Meie visiitkaardiks on meie maja
külalisteraamat, kus külastajad on
kirjutanud siiramad tänud ja soovid jälle
tagasi tulla. Sellised sõnumid on meie töös
motivatsiooniks pakkuda alati oma
külalistele parimat, järgides nende soove,
privaatsust, rahulolu.
Rõõmsa kohtumiseni, ootame oma
laululinnu pessa , mis on looduskeskne.
Laululinnu pere
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Saladused lahenevad
Saladusi leidub sealt, kust neid ei oskakski
otsida.
Assamalla raamatukogu on viimased
kümme aastat korraldanud kirjandusõhtuid peamiselt sel eesmärgil, et anda
teismelistele võimalus oma vaba aega
mõistlikumalt sisustada ja külarahvale
näidata, mida nad on selgeks õppinud.
Peale kirjandusteoste tutvustamise on
noortel võimalus hiilata laulu- ja tantsuoskustega, mis omakorda toob kaasa piisaval arvul konflikte.
Sulaselgest kadedusest hakkavad mõned
pahatahtlikud teismelised lauljad-tantsijad
halvustama. Ükskord jõudis vastuolu nii
kaugele, et tantsijad loobusid oma esinemast. Selle sündmuse tagamaad said
üsna ruttu selgeks, aga mõnikord kulub
aastaid, enne kui noorte inimeste veidra
käitumise põhjused päevavalgele tulevad.
Pikka aega olid kirjandusõhtute ehteks
laulutüdrukud, kes eelmisel aastal järsku
keeldusid esinemast. Kuidas neid ka ei
kutsutud ja meelitatud, aga laulma nad
enam ei tulnud. Põhjust nad ei öelnud ja
mitte midagi ei selgitanud.
Saladused hakkasid lahenema alles sel
sügisel. Tõukeks sai joomapidu, mille
täiskasvanud mehed korraldasid alaealistele tüdrukutele ja mille tulemusena

Sport
Suusatamine
Kajaani linnasprindis saavutas Timo Simonlatser 4.koha, kusjuures ajasõidus oli
ta kiireim. Eesti parim oli Vahur Teppan 2.
kohaga, 6.Anti Saarepuu, 7.Kein Einaste.
Võitis venelane Petuhhov. Nimekatest
võistlesid veel venelased Krjukov, Rotshev, rootslastest osales ainsana Peter
Larsson. Soome oli esindatud II koosseisuga. Võistles 60 meest.
Orienteerumine
Maakonna meistrivõistlustel võitis kuldmedali Maire Limberg D-50 klassis ning
pronksmedali Ulvar Pavlov H-40 klassis.
Maakonna kolmapäevakute koondarvestuses võitsid esikoha Maire Limberg D50, Katrin Sirge D-45 ja Tarvo Klaasimäe
H-21 klassis. 2.kohale tulid Kalev Sirge
H-50 ja Marek Sikk H-16 klassis.
Korvpall
Eesti esiliiga meistrivõistlustel kohtuti 3.
voorus Paides Järvamaa esindusklubi Viking Windov meeskonnaga, keda 2 aastat
tagasi veel II liigas kahel korral kindlalt
võideti.
Pärast liitumist Tallinna Ülikooli meeskonnaga oli vastas oluliselt tugevam mees-

pöördusin korra loomiseks politsei poole.
Selgus, et alaealine plika, kes oli teismelised joomapeole meelitanud, oli juba
pikemat aega endast tublisti nooremate
kallal misjonitööd teinud ja neile selgitanud,
et laulmine-tantsimine on põlastusväärne
tegevus, millest tuleb loobuda, kui tahetakse aja nõuetega kaasas käia. Tõeliselt
õige ja kaasaegne meelelahutus on viina
joomine, ropendamine ja urgastes aelemine.
Et noorel tüdrukul võis tekkida selline maailmavaade, on koduse kasvatuse tulemus. Ta on oma tõekspidamisi levitanud
salakavalal moel ja väga edukalt, teismelised kuulavad teda ja peavad arvamusliidriks.
Üle hinnates oma tähtsust ja positsiooni
külakogukonnas, üritas see väike tegelinski ka mulle koha ätte näidata, rünnates
mind valesüüdistustega ja kasutades tankistina alaealist poissi, kes tõi kuuldavale
selliste roppuste laviini, mida pole kuulnud
isegi allakäinud joodikute suust. Tulemus
– terav kirves leidis kivi. Pöördusin aa noorsootöötaja poole, et ta õpetaks teismelistele seda, mida nende vanemad on õpetamata jätnud.
Kuidas leidub noorukeid, kelle suhtlemisoskusega on asjad põhjalikult käest ära?

kond. Olgu öeldud, et endisest Paide
meeskonnast pääses algkoosseisus platsile vaid üks mängija. Võrdset mängu jätkus ainult esimeseks veerandajaks, vaheajale mindi seisul 67:88. Mitte parimas rivistuses mänginud Tamsalu meeskonna
parimaks oli Mihkel Mager 28 punktiga.
***
4.voorus kohtuti Tallinnas vana
konkurendi Tallinna Elion/Corle
meeskonnaga, kelle-ga karikasarjas
mängiti 1:1. Mäng algas Tamsalu
juhtimisel, vahepeal oli edu juba 10 punkti.
I veerandaeg võideti 22:14, poolaeg
37:33. III veerandaja lõpuks oli Tamsalu
ees 54:50. Otsustavaks sai kor-videvaene
viimane veerand, kus kodu-meeskond
viskas 8, meie mehed ainult 3. Viimasel
kümnel sekundil oli võidu-võimalus, kuid
kahest viskest ei tabanud kumbki ning
tulemuseks oli valus kaotus 57:58.
Seekord oli töövõit juba välja tee-nitud,
kuid puudu jäi viskeõnnest. Edukamatena viskas Livar Liblik 17 ja Mihkel
Mager 11 punkti.
5.voorus mängiti Kuremaa spordibaasis
kohaliku meeskonnaga, kellel tabelis kolm
võitu. Kuremaa meeskonda kuluvad mitmed meistriliigas mängivad korvpallurid
ning seetõttu kujunes mängu algus ras-

Alates aprillikuust käib agressiivsete
alaealiste kamp majast majja ja püüab
ropu sõimu abil ennast kehtestada. Nad
ise arvavad, et ropu sõimu abil on võimatu
probleeme lahendada, saamata aru, et
just nimelt nemad ongi probleemide tekitajad. Vallaamentikul seisab ees tõsine
töö, et see kamp seaduskuulekaks muuta.
Teismelistevaheline võitlus oma maailmavaate kehtestamise eest pole midagi
erakordset. Seitse aastat tagasi olid Assamalla noored lausa kahte leeri jagunenud
ja mitte keegi ei suutnud ohjeldada alaealiste tüdrukuteagressiivsust, kes olid nõuks
võtnud külaelu oma tahtmise järgi ümber
korraldada. Paraku suutsid nad tüli hõõgvel hoida ainult pool aastat, siis nende
energia rauges.
Assamalla elanike arv on viimase poolsajandi jooksul olnud stabiilne, aga noorte
võimalused oma vaba aega huvitavalt
sisustada on vähenenud kümneid kodi.
Internet ei asenda rahvamaja, kus korraldati põnevaid pidusid ja lisaks sellele sai
tantsida vähemasti kaks korda nädalas
peale kinoetendusi.
Tuletan meelde, et jõuda kümme aastat
Assamallas olemas sotsiaalkorter, mida
tohib kasutada ainult pesumajana ja mille
ruumides tantsimine ei tule kõne allagi.
Eevi Geidik

keks. I veerandaeg kaotati 22:33, kuid tugev vahespurt andis poolajaks tulemuse
45:53. Kolmandal veerandajal jõuti tänu
maa-ala kaitsele viigini 68:68. Viimase
veerandaja algul tegi kodumeeskond
tuge-va vahespurdi ning kaotusseis oli
juba 78:89. Hea tava kohaselt ei anna
Tamsalu mehed ka siis ala, kui kaotusseis
suureks paisub. Nii vähendati kaotusseis
küll kolmele punktile, kuid lõpuks tuli kaotusseisuks 91:96. Meistriliigas mängiv
Mih-kel Kurg tõi kodumeeskonnale koguni
44 punkti. Meie parimana viskas Livar
Liblik 22 punkti. Meeskond lõpetas I ringi
1 võidu ja 4 kaotusega.
***
Maakonna meistrivõistlustel võitis Tamsalu Los Toros/Agrovarustus avaringis kodusaalis Vinni Tammede meeskonda 80:
62. Vinni meeskond tuli mängule ainult 6
mehega, kuid vaatamata sellele hakati
kodumeeskonnale südilt vastu. Kogu kohtumist algusest lõpuni juhtinud kodumeeskond kasutas kõiki mängijaid, platsil käis
ka meeskonna treener Kristo Raudam.
Li-var Liblik viskas 26, Algis Liblik 19 ja
Rainer Tops 16 punkti.
Kundas 2.voorus kohtuti Sportkunda
meeskonnaga. Parimas rivistuses mängi-
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nud väljakuperemehed olid kogu aeg tagaajaja rollis. Tamsalu meeskonna võidunumbrid olid 71:60. Edukamad olid Livar
Liblik21, Algis Liblik ja Rainer Tops 17
punktiga.
***
Tamsalus 3.vorus mängiti tugevakoosseisulise Simuna Ivaxi meeskonnaga. Tarvase ridades meistriliigas
mängivad Karl Vimberg ja Matias Hunt
on ka Simuna meeskonnas põhitegijad.
Kundast värvati meeskonda Rein Raam,
kes oli 20 punktiga külaliste suurim skooritegija. Vaatamata tugevale vastasele
alustati hästi. I veerand võideti 17:13, poolajaks oli eduseis 34:22. II poolaeg algas
kurjakuulutavalt, vastased tugevdasid
kaitset, hästi tabati kaugelt. III veerandajal
suutis kodumeeskond visata ainult 6
punk-ti, enne viimast veerandaega jäädi
kaotus-seisu 40:49. Viimane veerand
kaotati 14: 20 ning kogu aeg mäng 54:69.
Algis Liblik tõi 19 ja Livar Liblik 18 punkti,
Tanel Uudeberg 11 punkti.
***
Tamsalu 4.voorus tuli vastaseks seni kõik
mängud võitnud Haljala/Vaala keskus.
Külaliste algus oli hea, enne I veerandaja
lõppu juhiti 15:4 ning veerandaeg kuuluski
külalistele 15:11. II veerandajal sai ka
kodumeeskond hoo sisse ning edu kas-

vas 27:20-le. Poolaeg võideti 34:30. III
veerandaeg möödus tasavägiselt ning
lõppes kodumeeskonna eduga 53:47.
Viimane veerand kuulus täielikult külalistele, kodumeeskond viskas ainult 6 külaliste 21 punkti vastu. Võidetavas mängus
seega kindel võit külalistele 68:59. Võitjate
parim oli Indrek Toomikas 19, kaotajate
parim aga meeskonna uus mees Kristo
Kangro 20 punktiga.
***
5.vooru mäng kodusaalis eelmise aasta
meistri ja karikavõitja V-Maarja ReinPauliga oli juba kodumeeskonna kolmas
viimase 3 päeva jooksul. Mäng algas
tasavägiselt, vahespurdiga läks Tamsalu
ette 15:4, kuid veeandaeg siiski kaotati
17:18. Poolajaks oli ees juba Tamsalu
34:32, pärast III veerandit juhiti 54:50. Kõik
jäi viimase veerandi otsustada. Nüüd
enam meistermeeskonnale sõnaõigust ei
antud. Mängiti hoolega kaitses, tegutseti
hästi lauas ning visati täpselt nii lähedalt
kui kaugelt. Tahtmine võit oli suur, seda
näitab ka viimase veerandi tulemus 19:7.
Lõppseis 73:57 andis kolmanda võidu
Tamsalule kahe kaotuse kõrval. Livar ja
Algis Liblik viskasid 19 punkti.
Hooaja parim mäng oli suurepärane kingitus isadepäeva puhul, kuigi mängumeeste isadest oli kohal seekord ainult

al-lakirjutanu. Pärast 4 vooru on täiseduga
esikohta jagamas Simuna Ivax ja Haljala/
Vaala keskus. Esimesest ringist on mängida jäänud veel nelja vastasega.
Maakonna II liigas mängib kokku 12
meeskonda, kes o jagatud 2 alagruppi.
Tamsalu Los Toros II/Royal/Wheels võitis
esimeses mängus Muuga 58:45, teises
mängus tuli kaotus vastu võtta Rakkelt
53: 48 ning kolmandas mängus võideti
Simuna Ivax II 59:47. Meeskonnas mängivad Jaano Konnapere (kapten ja mängiv
treener), Karel Eesmaa, Marko Kristel,
Meelis Kõre, Martin Malva, Tanel Pukk,
Tauno Pukk, Andreas Randma, Mairold
Silberfeld, Siim Suve, Artur Vaher, Dimitri
Okatov ja Raido Õunapuu.
Maakonna karikavõistlustel kaotas Los
Toros II esimeses ringis Sõmeru meeskonnale 67:72 ja 79:105. Otse veeandfinaali pääsenud Tamsalu Los Toros/Agrovarustus sai vastaseks just Sõmeru
mees-konna. Esimeses pingevabas
mängus võideti ülekaalukalt 84:58. Kuna
vastane teisest mängust loobus, pääseti
ühe män-guga kohe poolfinaali. Eelmisel
aastal tuli Tamsalu meeskonnal nii
meistrisarjas kui ka karikasarjas alla
vanduda
V-Maarja
ReinPauli
meeskonnale.
Rein Tops

Sporditegemisest Tamsalu kandis
Valla meistrivõistlused kergejõustikus
29.05.2005 Tamsalus
Võitjad 11-12a (koondarvestus): Mathjas
Veeremaa Tamsalu 60m, 400m, kaugus,
pall. Valla meister Raimo Pärnpuu Vajangu 60m, 400m, kaugus, pall, Triin Rammo
Vajangu 60m, 400m, kaugus, pall. Ühtlasi
valla meister.
13-14a (koondarvestus): Michael Mitt Vajangu 60m, 800m, ühtlasi valla meister,
lisaks valla meister veel palliviskes.
Mihkel Kaljuvee Kursi kaugus, ühtlasi valla
meister. Eiko Laine Tamsalu pall. Kristi
Kukk Tamsalu 60m, 400m, kaugus, pall.
15-16a koondarvestus: Magnus Künnapas Aravte 60m, 800m, kuul, Valla meistrid
Tavo Särg Vajangu 60m, kuul, Heiki Taal
Vajangu 800m, kaugus.
Katrin Kivirand Vajangu 60m, 400m,
kaugus, kuul, ühtlasi valla meister.
Täiskasvanud (koondarvestus): Marko
Kõiv Rava 60m, kaugu, kuul; Sirly Tiik Porkuni 60m, kuul, ühtlasi valla meister, lisaks
valla meister veel kaugushüppes. Kairi
Tiikmann Tamsalu kaugus.
Veteranid I grupp (koondarvestus): Mati
Kõiv Rava 60m, 400m. Tõnu Sepp Tamsalu kaugus, kuul.

Veteranid II grupp (koondarvestus): Tiit
Veebel Tamsalu 60m, 400m, kaugus. Urmas Saarmann Vajangu kuul, ühtlasi valla
meister.
Veteranid III grupp (koondarvestus) Olavi
Tooming Sääse 60 m, hoota kaugus, kuul,
ühtlasi valla meister.
Veteranid V grupp (koondarvestus): Nelli
Neimann Sääse 60m, hoota kaugus, kuul,
ühtlasi valla meister.
Arnold Kalvik Sääse 60m hoota kaugus,
kuul, ühtlasi valla meister.
Paremad tulemused: 11a Mathjas Veeremaa hüppas kaugust 4.29, 13a Eiko Laine viskas palli 44.50, 15a Magnus Künnapas läbis 60m 7,7ga ja tõukas kuuli
10.96. Veteranide I grupis jooksis eelmise
aasta Eesti veteranide meister 60m 7,9ga
ning 800 m 2.19,7ga. Tõnu Sepp hüppas
kaugust 5.14. Veteranide II grupis jooksis
Tiit Veebel 60 m 8,9ga, veteranide III grupis tõukas Olavi Tooming kuuli 9.51 ning
võistluse vanim osavõtja Arnold Kalvik
tõukas 4kg kuuli 10.52.
Väikese Tamsalu valla viimased meistrivõistlused toimusid vihmasajus, 60m ja
kaugushüpe viidi läbi maneezis, odavise
tuli aga libeda hoovõturaja tõttu hoopiski

ära jätta. Halb ilm oli põhjuseks, et osavõtjaid oli ainult 54.
Järg järgmises lehes.
Veaparandus: Tamsalu Gümnaasiumi
rekordite kokkuvõtva artiklis peab lause
olema järgmine: Tänaseni kehtiv vanim
rekord on aastast 1969 ning on püstitatud
Maret Kindeli poolt 15-16a kaugushüppes
5.02.
Maakonna meistrivõistlustel mängiva Los
Torose/Agrovarustuse meeskonna nimekirjast on välja jäänud Livar Libliku nimi.
Rein Tops

Tamsalu valla küladesse päästemeeskonna kohalejõudmise ajad on
järgmised: Aavere 15, Alupere 19,
Araski 20, Assamalla 12, Järsi 25,
Järvajõe 13, Kadapiku 11, Kaeva 18,
Kerguta 21, Koiduküla 18, Koplitaguse
12, Kuie 26, Kullenga 10, Kursi 23,
Lemmiküla 21, Loksa 12, Metskaevu
14, Naistevälja 16, Piisupi 13, Porkuni
10, Põdrangu 15, Sauvälja 10,
Savalduma 12, Sääse 13, Tamsalu 14,
Türje 22, Uudeküla 12, Vadiküla 15,
Vajangu 17, Vistla 11, Võhmetu 20,
Võhmuta 20 minutit.
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Õnnitleme!
Johannes Lillak
Enni Kelder
Anastasia Kuhi
Maria Solokov
Selma-Armilde Toomla
Aleksander Nikkarev
Jelena Vereskova
Helena Martikainen
Jekaterina Kulikova
Maria-Rosalie Naska
Elfrida Lillak

94
93
93
92
87
85
84
84
83
83
82

Selma Leer
Ekaterina Kuptsova
Julia Saar
Maria Lukka
Ekaterina Elmik
Kaisa Vaher
Uno Pajo
Vaike Pevgonen
Lea-Aili Roosla
Pilvi Vahersalu
Nikolai Saveljev
Lev Jevonen

Otsitakse ausat ja head inimest, kes hooldaks 2
korda nädalas kahte puudega vanainimest Võhmetu külas (~11 km Tamsalust). Vajalik oma auto
olemasolu.
Ühendust palun võtta telefonil 5030741,
Guido Metsla

Ela säästlikult ja soojalt
Briketiga säästad 1 tonn on 1,35 ³ briketti = 3,5 m ³ küttepuid
Soodne küttematerjal katla, pliidi ja sauna kütmiseks.
Turbabrikett 2000 krooni tonn (alusel kiletatud väikepakend
Tamsalus kohapeal).
Puitbrikett 2400 krooni tonn.
Briketiga hubane ja kauakestev tuli kaminasse.
Tellimine ja vajadusel transport tel 525 6612 ja 504 4993
“Lumi katab puid ja hoove,
tähed on kui hõbe...
Südamlikke jõulusoove
saadan sulle, sõber!....
...Südame nii soojaks tegi
ilus jõulutunne...
Rõõmsaid pühi nendelegi,
keda veel ei tunne! /Leelo Tungal/
Alati Teie Tamsalu Kultuurimaja

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...

Kämrän-Alaširaf Sadigov - 16.oktoobril
Sten Etty - 24.oktoobril
Leevi-Liset Luik - 29.oktoobril
Aleks Nester - 14.novembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Müüa soodsalt maja Amblas. Kiire.
Tel. 526 8775 “
Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, 46107
Tamsalu, tel 322 8431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee,
hilje.pakkanen@l-virumv.ee. Trükitud trükikojas Agur, tel 322
3999, Pikk 16 Rakvere. Trükiarv 1700. Tasuta

81
81
81
80
80
80
80
75
75
75
70
70

Niina Mets
Helle-Maie Bõtškova
Liisa Kuusik
Elga Abram
Juhan Kreek
Ivan Kugapi
•
Henrik Novik
Helmut Hanson
Kunnar Kaarlõp
Juri Sohharev
Lembit Uustalu

70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60

Pensionär, pension ja pank:
mis meid ühendab?
Infotund Swedbanga (endise Hansapanga) Väike-Maarja
kontori juhataja Eeva Ruudiga toimub teisipäeval,
9.detsembril järgmiselt: kell 10.00 Assamalla Raamatukogus,
kell 11.00 Porkuni Koolis, kell 12.00 Tamsalu Päevakeskuses
ja kell 13.30 Vajangu Raamatukogus.
Teemad, mida käsitletakse on: uus pensionide väljamaksmise
kord Pensioniavalduse saab täita pangakontoris! kus ja kuidas
hoiustada? milliseid uusi soodustusi pakub Seeniorkaart?
Info Milvi Veebel 32 28443 ja Kadi Rimm 32 28442

Mälestame lahkunuid
Rimma Saar
Evald Vainus
Alide Luht

06.10.1938-20.10.2008
12.01.1921-28.10.2008
31.12.1917-04.11.2008

Tamsalu Lunastaja kogudus otsib organisti. Palume
ühendust võtta koguduse õpetaja Ahto Mäega,
tel.3261956 või 5117552.

Tamsalu ujula 35.sünnipäeva
pakkumised
Tamsalu Spordikompleksi ujula kutsub detsembri esimesel
nädalal oma 35. tegevusaasta puhul tasuta ja soodsalt
ujuma.
Pakkumised 1.-7.detsembrini:
teisipäeval, 2.detsembril kell 9 ja 11 lasteaia laste ujumistrall,
kolmapäeval, 3. detsembril kell 6.30 – 8.30 hommikuujumine
tasuta,
neljapäeval, 4.detsembril kell 17.30 – 18.30 vesivõimlemine
tasuta,
reedel, 5. detsembril kell 13–14 vesivõimlemine pensionäridele
tasuta.
Laupäeval, 6. detsembril kell 11–16 ujumine kõigile tasuta,
võimalus kõigil kella 13–16-ni proovida ballooniga sukeldumist.
Alates 16.30 on spordihoone avatud ainult kutsutud külalistele.
Pühapäeval, 7.detsembril kella 13–18ni maksavad kõik ujula
ühe korra piletid 15 krooni.
Teistel aegadel tavapärased hinnad!

