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Tamsalu - Neeruti Suusamaraton 2010
Selle aasta maraton toimub 7.veebruaril algusega kell
11.00 . Start Uudekülast Liivala talu maadelt. 15.min hiljem
stardivad lühema maa sõitjad.Raja pikkused 44 km ja 25
km. Eelmisel aastal osales 485 suusatajat pikal distantsil ja
144 lühemal maal. Võitja oli meestest Algo Kärp Jaak Mae
ja Aivar Rehemaa ees ning naistest võitis Liis Udumäe
Maris Kaarjärve ja Jaanika Vilde ees. Parim Tamsalu
võistleja oli Ilmar Udam 4 kohaga. Võistlust alustati 17
kraadise miinusega. Tänavune maraton peaks ilmaprognoosi arvestades peetama 3…7 miinuskraadi juures.
Head inimesed, arvestame pühapäeval 7.veebruaril sellega, et liiklus Tamsalus on sellel päeval natuke häiritud ja
võimalusel jätame auto garaaži. Tamsalu suusastaadioni
poolne osa on maratonil päeval enamuses ummistunud
osavõtjate transpordist. Samuti on piiratud liiklus Naistevälja külast väljasaamisel. Ajavahemikul 11.00..kuni 16.00
on Naistevälja külast soovitav välja sõita Pätsimäe kaudu.
Finisipaigas
suusastaadionil
on
organiseeritud lastele minimaraton.
Algus orienteeruvalt
kell 11.30. Erinevad vanusegrupid kuni 12 aastani. Osavõtt tasuta. Parematele meened EMT-lt.

Tuleme 7.veebruaril osalema ja elame kaasa
Tamsalu suurimale spordisündmusele.
Korraldajate nimel Toomas Uudeberg

Pane tähele !

JAANUAR 2010

Raske teekond Vancouverisse !
Kevadel, kui Tamsalu
ajaleht tegi loo meie suusatajatest, tundus kõik
isegi liiga ilus. Nii Kaili
Sirge, Timo Simonlatser
kui Kaarel Nurmsalu
olid vabariigi A- koondise liikmed ja väga
optimistlikud eeloleva
olümpia-aasta prognoosides. Sügisel ettevalmistusetapilgi ei paistnud
veel murepilvi. Esimesed võistlused läksid aga
kõigil mitte kõige paremini ja hooaja edenedes
asjad eriti ei paranenud.
Kahevõistluses näitasid
nii Kaarel kui tema peakonkurent
koondises
Aldo Leetoja hüppemäel
võimsaid õhulende, aga
sõidus jäid parematest
lootusetult kaugele ja see
ei lubanud kokkuvõttes
MK sarjas punkte koguda. Nii ei olegi kahevõistlus, Eesti kunagine
trumpala, sellel olümpial
esindatud.
Murdmaasuusatajatele kujunesid
ootamatult
olüpiakatsevõistlusteks kodused
Otepää MK distantsid.
Kaili sai sprindi eelvõistlusel 44 konkurendi hulgas 42. koha, teda edestasid nii Kaija Udras kui
Piret Pormeister. Olümpialootuste säilitamiseks

tuli minna Rõbinski MK
etapile. Seal oli Kaili eelvõistlusel 22, veerandfinaalist edasi pääseda ei
õnnestunud ja nii jäi talle

Saksi – Porkuni teel (Kadapiku külas)
Järva-Jaani – Tamsalu – Kullenga (Tamsalu viadukt – Uudeküla
teerist)
Lasila – Saksi tee

Seoses eeltooduga palub Tamsalu – Neeruti suusamaratoni korralduskomisjon liiklejatel olla nendel teelõikudel
tähelepanelik.

Vajangul saab ära anda kasutatud
elektroonikat ja kodumasinaid
Alates 13. jaanuarist 2010.a avaneb Vajangu
piirkonna inimestele võimalus hakata tasuta ära
andma kodumajapidamises kasutuselt kõrvaldatud,
purunenud kodumasinaid ja -elektroonikaseadmeid.
Kogumispunkt (merekonteiner) asub Vajangul, Kesk
tn 3 olevate paberi-papi ja pakendite kogumismahutite kõrval.Kogumispunkt Vajangul hakkab olema avatud
kolmapäeviti kell 12:00 – 14:00 ja iga kuu esimesel laupäeval 12:00 – 14:00. Kogumispunkti kõrvale kodumasinate ja –elektroonikaromude või muu prügi mahapanek
on keelatud. Palun inimestel oma jäätmete äraandmisel
rangelt kinni pidada kogumispunkti lahtioleku aegadest.
Info telefonil 5203992 Lembit Saart
keskkonnaspetsialist

KredEx korraldab 9.veebruaril kell 15.00 Tamsalu Kultuurimajas korterelamute esindajatele tasuta ümarlaua.
Käsitlemist leiavad järgmised teemad: korterelamute soodusintressiga pikaajaline renoveerimislaen, KredExi käendused ja toetused. Osalemisest palume teatada e-maili
aadressil kristo@kredex.ee hiljemalt 08. veebruariks

seal enam jõudu ei jätkunud ja kokkuvõttes jäi 12
koht. Paarissprindis saadi koos Anti Saarepuuga
7. koht. Kui EOK olüm-

Timo

23. koht. Timo oli Otepää
MK sprindi eelvõistlusel
52., eestlastest alles 9.
Tuli samuti kasutada viimast võimalust ja minna
MK punktide järgi Venemaale Rõbinskisse, kus
viimasel olümpiaeelsel
MK etapil oli konkurents üsna hõre. Sprindi
eelsõidus sai Timo 18.
koha,
veerandfinaalis
jäi ta küll kolmandaks,
aga õnneliku kaotajana
tuli siiki poolfinaalikoht,

piale
sõitvad
sportlased välja kuulutas,
ei olnud seal Timo ega
Kaili nime. Jäi ainult lootus et FIS eraldab Eesti
murdmaasuusatajatele
lisakohad. Need saadigi
ja 29. jaanuaril kinnitas
EOK olümpiale sõitjaks
ka Timo Simonlatseri, naistest aga teatud
ootamatusena
Tatjana
Mannima. Eks ainult
asjaosalised ise teavad,
kui palju närvienergiat

kogu selle kadalipu läbimine võttis. Peale iseseisvumist on Tamsalu
olnud esindatud neljadel
mängudel, ainult Naganos olime esindamata.
Kiire pilguheit ajalukku.
Albertville 1992 – Krista
Lepik 7,5 km laskesuusatamise sprindis 42.
koht ja 15 km 11. koht,
teatevõistkonnas 9. koht.
Lillehammeris 1994 –
Krista 7,5 km distantsil
58. koht ja 15 km distantsil 42, koht, teatevõistkonnaga 12. koht.
Salt Lake City 2002 –
Pavo Raudsepp 30 km
vabatehnikadistantsil 62.
koht, vabatehnikasprindi eelsõidus 36. koht.
Torino 2006 – Kaili Sirge 10 km klassikasõidus 56. koht, 30 km
katkestamine ja teatenaiskonnaga 17. koht.
Timo on niisiis 18 aasta jooksul juba neljas meie valla suusataja,
kes
esindab
Eestit olümpiamängudel.
Timo stardib 17. veebruaril sprindi eelvõistlusel,
ETV
ülekanne algab kell 20.00.
22. veebruaril on sprinditeate
poolfinaalid.
Pöidlad pihku !

Uudekülas on nüüd naabrivalve Raudteetunnel kerkib(allapoole)

Seoses Tamsalu – Neeruti suusamaratoniga annab Tamsalu Vallavalitsus oma 19.jaanuari 2010.a korraldusega nr 17 loa teede Pildil annab ametist lahkunud konstaabel Andrei Rego
ajutiseks sulgemiseks liiklusele 07. veebruaril 2010.a ajavaheülevaadet Uudeküla kuritegevusest. Hetk hiljem kirjutasid
mikul 11:00 – 16:00 järgmistel valla teedel:
MTÜ Eesti Naabrivalve juhataja Tiina Ristimäe, Uudeküla
küla esindja Arvo Uudeberg, Ida politseiprefekt Aldis Alus
Uudeküla – Naistevälja
ja Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg alla esimesele
Järvajõe – Naistevälja
meie valla Naabrivalve piirkonna loomise lepingule.
Uudeküla – Savalduma
Samal ajal piiratakse kiirust ja reguleeritakse liiklust seoses
maratoniga ka riigimaanteedel:

TASUTA

Ilmselt on kõik Tamsalu inimesed näinud, et
raudteeülesõidul kaevatakse suurt auku ja ehitatakse
midagi.
Küsisin teavet AS ER avalike suhete spetsialistilt Vahur
Glaselt. Allpool küsimused ja vastused(kursiivis).
1. Mis täpsemalt see ehitus endast kujutab ?.
Ehitatakse jalakäijatele tunnel ja reisijate ooteplatvorm.
2. Eelarve ja rahastamisallikas(pean silmas seda, kas ja kui
palju kulub sellele ehitisele raha ?
Lepingu maksumus on 6 892 150 +20% käibemaksu . Rahastamine toimub 85% Euroopa Regionaalarengufondist
ja 15% AS EVR INFRA eelarvest. Vald ehitust ei finantseeri.
3. Millal valmis saab.
Valmis saab tänavu mai lõpus.
4. Kas koos tunneliga kaasajastatakse ka perroonid ?
Jah.
Ain Aasa
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Sinaida Heinsoo 100 !
Sajandivanune inimene pole
Eestis mingi haruldus. Harva,
aga ka meie vallas on tulnud
ette selle austusväärse juubeli
tähistajaid. Sinaida, või Siina
nagu Porkuni inimesed teda
kutsuvad, pole mingi tavaline
100 aastane.
Aga otsustage ise.

VEEBRUARI
KULTUURIKALENDER
07.02. kell 11.00
TAMSALU – NEERUTI MARATON
12.02. kell 18.00-21.30
SÕBRAPÄEVA DISCO LASTELE DJ Karmo, Ricky
ja Jaanus
12.02. kell 22.00-02.00
SÕBRAPÄEVADISCO NOORTELE DJ Karmo,
Ricky ja Jaanus
14.02. kell 09.00-16.00
SÕBRAPÄEVA LAAT
20.02. kell 19.00
Eesti Vabariigi 92. AASTAPÄEVA KONTSERTAKTUS, PIDU

Kui läksin Siinale külla,
oli tuba üsna jahe, aga ahi
küdes, Ivo oli puid toonud.
Soovisin juubilarile jõudu ja
tervist , istusime diivanile ja
ta rääkis pikalt oma elust.
Siina sündis Viljandimaal
Kõo vallas Arussaares,
mis asub Võhma, Põltsamaa ja Plistvere vahel.
„See oli väike küla aga
rahvast oli palju ja elu käis
täie hooga. Aga tänapäeval
sellest kohast enam midagi kuulda pole. Ja mul
ei olegi ka enam kodu.
Kõik algas sellest, et vend,
kes oli seltskonnategelane
ja ärimees, küüditati 1941
aastal, suri juba samal sügisel Krasnojarskis. Kodus
oli meil siis ema, isa oli juba
varem surnud, ja tema elukaaslane, kellel oli ka üks
laps. Nad pidasid seal siis
talu. See oli väike koht, neli
lehma aga sai eluga päris
hästi hakkama, nälga pole
olnud kunagi. Kui sõda algas – nii et ühelt poolt läksid sakslased, teiselt poolt
tulid venelased, tuli talule
viis miini ja kõik hooned
hävisid, surma sai ema ja
see väike tüdruk. Ema elukaaslane läks oma koju ja oligi lõpp. Mina olin sellel ajal
juba siin, Porkunis. Kaks
nädalat ei teadnudki, mis oli
juhtunud, kui kohale jõudsime, oli kõik juba põlenud.

Kooliaeg ja Porkunisse
tulek
Koolis käisin Arussaares,
VABARIIGI AASTAPÄEVA MATK
selle järel õppisin õmblemist Võhmas ja Viljandis,
siis töötasin kaks aastat
õmblejana, õpetaja võttis
mind enda juurde Tallinnasse ametisse. Minu mees
24.02.2010.a.
oli kõrvalkülast pärit, meie
vanemad said hästi läbi.
Ta töötas Vändras kurtide
7.33 Eesti lipu heiskamine vallamaja ees
koolis ja tuli siia koos koo9.20 Mälestuskimbu panek Assamalla mälestustahvli
liga. Ma pidin tegelikult
juures
abielluma ühe teisega, aga
9.30 Mälestuskimbu asetamine Vistla kalmistule
nagu need asjad ikka käi9.40. Mälestuskimbu asetamine Loksa kalmistule
vad, läksime riidu ja nii
10.00 Mälestuskimbu asetamine represseeritute mäles- ma siia tulin 1932. aastal.
tuskivi juurde Tamsalus
Kümme aastat olin kodune,
(sellel ajal majanduskriisi
11.00 Hagari matk-Kogu perega ümber maakeratingimustes oli ühest perPorkunisse ja tagasi.
est kahel inimesel keelatud
riigi teenistuses töötada –
Matkast osavõtjate registreerimine kell 11-st suusastaadionil, saab kirja panna ka kohapeal Porkunis, palun märkused A.Aasa), mees
sai head palka, 1938 .a.
kindlasti registreerida, sest õhtul loeme kokku läbitud
sündis poeg. Sellel ajal
kilomeetrid ja anname oma panuse tervisliku vabariigi
natuke õmblustööd tegin.
sünnipäeva tähistamisele. Eelmisel aastal osales Tamsalu Aga kuna aega oli palju, käivallas 300 inimest ja läbiti 2900 km. Porkunis klubis koha- sin ka koolis tundides ja olin
peal alates kella 12-st, soe jook ja soe supp, vastlakuklid. üsna tuttav kooli asjaga.

24.02.

Eesti Vabariigi 92 aastapäev

Kõik teed(suuskadega, jalgsi, jalgrattaga…) viivad 24. veeTöö Porkuni koolis
bruaril Porkunisse!
Kasvatajaks kutsuti mind

Toomas Uudeberg 50.
Must moes – hall aus. Eesti vanasõna.

Palju õnne!

kui ametikoht vabaks jäi.
Töötasin 20 aastat selles
ametis. Vahepeal oli köögis väga vaja inimest, perenaine läks ära, direktor
Kuriks, kellega väga hästi
läbi sain, palus ja läksingi.
Ja enne seda pani direktor

mind veel majandusjuhatajaks. Sellel ajal hakati just
ehitama uut koolimaja, olin
sellel kohal niikaua, kuni
maja valmis sai. Hästi sain
hakkama, oli ju töödejuhataja ja raamatupidaja, suhtlesin nendega, varustusasjadega ikka tööd jätkus.
Elasin all majas (Armuvalu silla juures olev
maja), ehitasime mehega
selle vanadele kasvumaja
müüridele, hulk raha ja
tööd läks sinna. Direktor
ütles, et kui maja valmis
saate, võite selle võtta oma
majaks ja kus saate elada
niikaua kui tahate. Nii oligi.
Hiljem aga tuli tulla siia
valitsejamajasse, sinna sai
korteri inimene, kellel olid
jalad haiged. Endises majas
oli parem, maja oli ilusas
kohas järve ääres, oli soe.
Siin on kõrged laed, külm
on, eriti praegu. Mehega
juhtus õnnetus siis, kui tehti
koolile vana spordiväljakut
(praegu elab sellel kohal
Peedu Vipper ). Puud tõmmati koos juurtega välja, siis
ei jäänud kändusid. Helisignaalidega anti märku, aga
üks puu oli vist mäda ja tuli
nii suure hooga, et mees jäi
sinna alla. Kukkus ja lõi pea
vastu kivi ära, kolm kuud
elas veel ja suri just jõululaupäeval. Siis üks inspektor
käis mulle rääkimas, et
tulge ikka kasvatajaks tagasi, olete ju haritud ja palk
on ka suurem. Sellel ajal
oli vaja poega kasvatada ja
raha vaja. Nii töötasingi kasvatajana kuni pensionini.
Kasvatajatöö mulle meeldis.
Inimestega olen hästi läbi
saanud
Mul pole üldse inimestega
suuri probleeme olnud, olen
kõigiga hästi läbi saanud.
Minu ema ja isa olid ka
väga sõbralikud ja rahuliku meelega, ei olnud
neilgi kellegagi pahandusi.
Ma olen eluviisidelt küll
vastunäidustatud et pikka elu elada. Olen suur
lihasööja juba lapsepõlvest,
talus ju oli liha kogu aeg
laual. Eriti armastan veel
praegugi pekiliha ja üldse
söön kõike mis meeldib.
Suuremaid tervisehädasid
pole olnud. Liigesed olid
haiged ja siis sain sanatooriumist abi. Kukkunud
paar korda olen, aga üsna
õnnelikult.
Praegu küll eriti midagi
viga pole, kuulmine on
natuke nõrk – aga üldse
on läinud raskemaks.
See on vist juba vanadus
(Siina naeratab kavalalt).
Elust ja tööst
Eks see vanaks elamine
on vist juba geenides –
emapoolne vanaisa elas
ka saja aastaseks – üks
kuu jäi puudu sünnipäevast. On suguvõsas ka teisi
pikaealisi olnud, kuid
mitte nii vanu. Terved on
kõik olnud. Ema rääkis, et
pole eluski haige olnud.“
Küsisin, kas tänapäeva elu endisega võrreldes teistsugune ka on?

Siina: „ Nüüd on ikka lõbusam. Enne olid perekonnad sõbralikumad, oli nagu
kodune elu rohkem. Mälestused oma kodust on ka
minul kõige paremad ja see
oli parim aeg minu arvates.
Oli tore, seltsimajas käis
elu, minagi mängisin seal.
Porkunis oli kõige toredam
see aeg, kui kodus olin. Siin
olid sellel ajal head ja sõbralikud inimesed – niipea kui
siia jõudsin, kutsuti kohe
mitmele poole külla, kogu
aeg olid ühised ettevõtmised, käisime jalutamas.
Kollektiiv oli ühtne palju rohkem kui praegu. Nüüd on
muidugi rahvast palju ka.
Sellel ajal kasvatajaid polnudki õieti (EV ajal kurtide
koolis kasvataja ametikohta
ei olnud, õpilastega tegelesid õhtupoole õpetajad).
Siis oli asi nii, et õhtupoole
üks kasvataja pani terve
klassi rivisse, ees ja taga olid
vanemad õpilased, käidi
pargis jalutamas ja mujalgi.
Lapsi oli siis ka ikka saja
ümber. Hommikul oli alati
võimlemine – praegu seda
vist enam ei tehta. Mäletan
ka tublisid õpilasi, neist oli
palju abi, nad olid nagu
õpetajate eest – Dlinnov,
Nurmik, Oldma, Viktorova.
Lapsed aitasid kasvatajaid,
vanemad neist olid nagu
sõbrad. Internaadis tehti
õhtuti isetetegevust, kasvatajad aitasid ja üritusi oli
palju, tantsiti. Kõige paremad mälestused koolist
ongi päris vanast Eesti ajast.
Vanus ei takista elamast,
aga raskem on
Koju jäin peale 80. sünnipäeva kui Avo Hein oli
direktor. Peale pensionile
jäämist töötasin öövalves
ja sain hakkama aga arvasin, et aitab küll, läheb
juba liiale. Raha ka enam
nii palju vaja ei olnud.
Peale seda, kui poeg suri,
on minu elu palju raskem
ja rõõmu ei ole. Tema oli
tubli, aitas mind alati.
Naabritega
on
mul
vedanud, all majas elasid
teisel pool Saralid, kellega
saime hästi läbi. Paula läks
peale mehe surma Porkunist ära, ta on ka praegu 102
aastane. Praegused naabrid
Reet ja Kaljo aitavad
palju. Ivo aitab puid tuua.
Praegu võib öelda, et tervis
on ikka viletsam, ilmastikust sõltuv. Mõni päev
on hea, mõni halvem. Päike
ja soe on head. Talvel ma
palju õues enam ei taha
käia. Suvel eelmisel aastal
küll toimetasin aiamaal,
tegin peenrad ja hooldasin, sügisel võtsin üles –
kartulid, porgandid, oad.
Väike aiamaa oli täis. Pärast
kaevasin maa ümber ka.
Aga oli juba raskem, kaevamine oli raske, aga mul
oli üks pink abiks – sellel
siis vahepeal puhkasin.
Sellel aastal vist enam ei jõua,
ehk väikese peenra teen.
Kahjuks oma pere saab
harva siin käia, neil omad
elud ja mured (Poja
abikaaasal ja lapselapsel).

Ega nii vanaks elamise kohta midagi head väga öelda
pole. Tervis läheb viletsamaks, poe mäel (Rakvere
poolt tulles Küngassaarele)
enne ei saanud arugi, aga
nüüd pean mitu korda
puhkama. Ja kurb on see,
et sõbrad ja tuttavad on
kõik surnud, suhelda pole
kellegagi, Omaealisi enam
pole ja võõrad noored
vanainimesega
vestelda
ei taha ja polegi nagu
teematki millest rääkida.“
Siina hääl, mis muidu on
kogu jutuajamise jooksul olnud ergas ja soe, jäi vaikseks
ja pilk eksis aknast välja ...
Mind välja saates muutus
ta jälle toimekaks, pakkus
mulle head ja paremat.
Ja ütles: “Aga mälestused on
mul head!”
Naabrid Reet ja Kaljo
Siinast
Siina on nii lõpmatult tagasihoidlik ja heatahtlik,
et eks ta jättis mõned värvikamad lood rääkimata.
Esimene. Siina oli majandusjuhataja ja ministeeriumi kaudu tuli Porkunisse
puhkama üks Väga Tähtis
mees Moskvast. Kuna direktor Kuriks vene keelega
just sõber ei olnud, pidi Siina ülemusega asju ajama.
Ilmselt sai ta hästi hakkama,
sest kui mees lahkuma hakkas, ütles ta, et tänutäheks
lahke kostitamise eest võib
direktor nüüd mingit vastuteenet paluda. Sellel ajal
oli alumine järv üsna soostunud mülgas ja Kuriks
paluski, et laste sääskede
ja moskiitode eest päästmiseks järv ära süvendataks. Mees pidas oma lubadust ja töö tehti sellel ajal
väga suure raha eest ära.
Teine. Siina ladus koos
Ivoga suuri mehejämedusi
notte puukuuri ja süda
läks rütmist välja. Ta viidi
Tartusse haiglasse ja hulk
arste noori mehi käisid
teda vaatamas, uurisid ja
diagnoosisid tükk aega.
Siis ütlesid Siinale – „Olete
nii ergas ja heas füüsilises
vormis, et vaatamata vanusele paneme teile südamestimulaatori.“
Siina
vastu, et mis nüüd tema,
see ju nii kallis, televiisori
kaudu otsitakse raha lastehaiglatele ja teistele hädalistele, siin krematoorium ka
kohe lähedal.... Aga stimulaator pandi ja sellest on
juba varsti 10 aastat.
Kolmas. Sügiseti Siina
peseb oma kardinaid ja Kaljo pakkus sügisel nende mahavõtmiseks abi, sest valitsejamaja toad on kõrged. Aeg
läks mööda ja ühel päeval
Kaljo nägi, et pestud kardinad juba kuivasid. Küsis
siis Siinalt, et miks teda appi
ei kutsutud. Siina vastu:
“ See oli ju väga ohtlik töö,
sa juba vana mees ka. Ma
nihutasin laua akna juurde,
puukasti tõstsin sinna peale,
ronisin sellele ja harjavarrega hoidsin tasakaalu.
Kardinakonksud on mul
ka omamoodi, ega võõras
neid hästi lahti saagi.„
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Toimetajalt

Juht räägib

Teie ees on esimene juba natuke päris ajalehe moodi asjandus, mida palun vaadata natuke leebemalt kui muidu..
Asjaolud kujunesid niisuguseks, et esimest korda rääkisin lehe kujunduse ja vormi muutmisest aasta tagasi,
siis jäi kõik vajalike programmide ja muu taha. Lõplikult
tuli otsus midagi muuta peale seda, kui senine trükikoda
oma sõna ei pidanud, Toomas Uudeberg Rakverest asjata
lehte käis toomas ja suure kauplemisega see lõpuks ka
jõululaupäevaks teie laudadele jõudis. Siis otsustasime, et
proovime ise küljendamisega hakkama saada, muutume
operatiivsemaks - pole ka vigu ega muid prohmakaid
kellegi kaela ajada.
Materjali ettevalmistamise kõrval tuli ka küljendusprogrammi saladustesse tungida ja see pole just väga kerge
olnud. Algul lendasid kõksugu sarvilised elukad toas
ikka üsna usinasti ringi, nüüd hakkab asi tasapisi laabuma. Kuigi annan endale aru, et programm, mille õppimine võtab aastaid, ennast kergelt ei müü. Seetõttu kasutan
selles lehes suhteliselt lihtsad vahendeid. Aga luban, et
õpin ja järgmised lehed saavad paremad.
Lehest veel niipalju, et üritan koos teiega, lugejad ja kirjutajad, ka sisu vormile järgi aidata, et ka see oma nime
vääriline oleks.
Jaanuari tegija on kahtlemata olnud see onkel, kes üleval
pilveserval istudes algul meid hirmsa lumekoormaga
kostitas ja siis õhusooja kusagile mujale suunas, nii et
toas elutegevust võimaldava temperatuuri saamiseks
on vaja tõsist vaeva näha. Omalgi teada, et puuriidad
vähenevad uskumatu kiirusega. Külm halvab ja muudab
loiuks.
Aga mis ei tapa teeb tugevaks. Suusarajad ja uisuväljad
kutsuvad, ärge laske juhust mööda, mine sa tea, millal
jälle niisugune tõeline talv tuleb.

Riho Tell,

Sõit Pokumaale
6.jaanuaril käisid Vajangu küla lapsed külas pokudel Võrumaal. Ekskursiooni Pokumaale korraldasid Vajangu
Noortekeskus ja Vajangu Raamatukogu, bussisõiduraha
maksis noortekeskus kaasas oli Mairis Niitsalu ja Leili Virks.
Sõit sinna oli üle kolme tunni pikk. Alles siis hakkas meile paistma Pokumaa.Valgesse lumme mattunud metsa
serval olid kaks maja. Majadel olid küll uks ja aknad,
aga nad olid hoopis teistsugused kui tavalised majad.
Katused olid kummalise kujuga ja laudadest. Oma väliskujuga meenutasid majad meenutasid kahte suurt
pokut. Seda kaheosalist ehitist kutsustakse Pokukojaks.
Pokumaa on sündinud vanameister Edgar Valteri sulest,
esialgu küll raamatukaante vahel. Aga Pokud osutusid niivõrd toredateks, et neile loodi ka päris Pokumaa
Võrumaale. Praegu on valmis Pokukoda ja matkarajad.
Edaspidi on plaanis ehitada ka Puuko maja ja palju
muudki põnevat. Pokukoda on omapärane palkehitis.
Vundament on laotud suurtest paekividest ja neile toetuvad jämedad palkseinad. Keldri põranda tegemisel kasutati ära 80 aasta vanuseid telliseid. Sel ajal tegid meistrid telliseid veel kästsi. Ilmselt olid ka mõned kassid
abiks, sest telliskividele olid jäänud väiksed käpajäljed.
Maja sees on omapärased trepid ja käigud. Mööbelgi on täiesti teistsugune. Puupakkudesse on uuristatud kapid, tavalisest lauast servadega pildiraamid, vahvad puidust toolid ja palkidest pingid.
Pokukojas saab näha Edgar Valteri illustratsioone ja õlimaale, eksponeeritud on kõik Edgar Valteri raamatute
peategelased. Palju on fotosid Edgar Valterist ja pokudest.
Kogu see õhkkond annab aimu pokude olemusest ja nende
muinasjutuliselt ilusast maailmast. Need looduslähedased tegelased on väga sõbralikud ja rõõmsameelsed. Pea
pooleteistunnise tutvumisaja jooksul käisid lapsed läbi
kõik ruumid ja kuulasid lahkete giidide pajatusi. Kindlasti jääb sellest kõigest ilus mälestus meelde nendele 24-le
Vajangu lapsele, kes oma silmaga seda kõike nägid ja kogesid: Liana Spiridonovale ja Kert Pehapile meeldis sõit ja
meeldisid Pokud ja Edgar Valteri raamatud ja joonistused.
Leili Virks

Vajangul ehitati ka lumelinna. Seda ograniseerisid Monika Molodost, Ene Kiisla ja Mairis Niitsalu Vajangu Noorteksekusest ja
toimus see 17. jaanuaril.
Pildile jäid Järvo Vildersen ja Monika Molodost.

abivallavanem

Kes juhib valda?

Ajaks, mil leht lugejani jõuab, on
Tamsalu Vallavolikogu tõenäoliselt
otsustanud vastu võtta valla uue
üldplaneeringu. Planeeringu vastuvõtmisele järgneb selle avalikustamine ning avalik arutelu. Planeeringu avalikustamine on periood,
kus kõik asjast huvitatud isikud
saavad planeeringusse puutuvaid
arvamusi ja ettepanekuid esitada. Üldplaneering on kättesaadav
kõigis valla raamatukogudes, vallavalitsuses ning valla kodulehel.
Seoses uue üldplaneeringu vastuvõtmisega tahtsin jagada lugejaga
mõningaid mõtteid üldplaneeringu
tähtsusest ning laiemalt omavalitsuse rollist kohaliku elu suunamisel. Kohalikule omavalitsusele
on antud Eesti Vabariigis suured
õigused oma kohapealset elu korraldada. KOKS-i (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) § 2
lõige 1 ütleb ära peamise: „Kohalik
omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või
linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja
kohustus seaduste alusel iseseisvalt
korraldada ja juhtida kohalikku elu,
lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest
ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.” Seadusega on seega
õigused antud, kas seda õigust ka
kasutada osatakse, on iseküsimus.
Omavalitsemise valdkond on väga
mitmekesine. Mina vaatlen õiguste
kasutamist läbi arengu temaatika.
Arengu juhtimiseks on omavalitsusele seadusega antud kaks peamist
instrumenti: valla arengukava ja
valla üldplaneering. Ideaalis on nad
üksteisega kooskõlas ning üldplaneering on arengukava ruumiliseks
väljenduseks. Tihtipeale ei hoomata
kui võimsate „relvadega” tegemist
on. Neile kahele dokumendile tuginedes võib kõrvaldada mistahes
ebasoovitava kohaliku arengu, või
siis vähemalt selle võimalikult keeruliseks teha. Kahjuks on ka vastupidiseid näiteid, kus kogukonnale
soodne areng tuuakse ohvriks erahuvidele. Kasutatakse ikka neidsamu relvi. Tamsalu valla puhul, kus
arendajate huvi on suhteliselt tagasihoidlik, võib tõepoolest rääkida
sellest, et omavalitsus juhib valla
arengut. „Magusamates” piirkondades on avalik huvi erahuvi tugeva surve all, nii et tihtipeale ei saa
aru kes tegelikult arengut suunab.
Omavalitsused püüavad muidugi
halva mängu juures head nägu teha
– juriidiliselt on ju kõik korras. Näiteid võib meie ajakirjandusest sageli leida. Iseenesest poleks ju midagi
halvasti kui kellegi tahe ja ärihuvid
peale jäävad – luuakse töökohti,
tehakse suuri investeeringuid. Asi
on selles, et avalik ruum kuulub
meile kõigile, mitte omavalitsusorganile või mõnele äriettevõttele.
Ebaõnnestunud ehitis(ed) jääb(vad)
pikaks ajaks meie avalikku ruumi
mõjutama ja häirima. Hea kui ebaõnnestumine piirdub vaid silmailu
riivamisega, kaasneda võivad ka
keskkonnale sootuks kahjulikumad
mõjud. Selleks, et neid asju ei juhtuks, peavad omavalitsusorganid
kasutama talle antud õigust ja kohustust ise planeeringute ja arengukavade abil valla või linna arengut
suunata. See paneb omavalitsusorganeile ka suure vastutuse teha
täna kogukonna ootustele vastavaid otsuseid, mis oleksid õiged ka
viie, kümne ja viieteistkümne aasta
möödudes. Planeerimine ja kavandamine ongi eelkõige reaalse tulevikupildi loomine. Kas kõik läks
nii nagu planeeritud, saab hinnata
alles aastate pärast. Minu ja minust

vanema põlvkonna inimeste jaoks
tekitavad sõnad „planeerimine” ja
„kavandamine” teatud tõrkeid ja
eelarvamusi. Nõukogude okupatsiooni ajal said need sõnad päris tugevasti devalveeritud. „Kavandati”
ja „planeeriti” ka siis, ikka viis aastat korraga, ja parem kui viis aastat
sai tehtud kolme aastaga. Tänapäeval on nendel sõnadel sootuks teine
sisu. Kõige lihtsamalt minu jaoks
on planeerimise vajaduse lahti selgitanud Eesti planeerimise „grand
old man” Jüri Lass: „Kui tegevust ei
planeerita, siis ei saa tegevust ka toimuda.” See on nii ehmatavalt lihtne
ja tabav ütlus. Väite illustreerimiseks üks selline lugu: Kaks jahimeest
kütivad morsa ning hakkavad saaki
mööda jääd sabapidi kodu poole lohistama. Pikad kihvad lähevad aga jää sisse
ning liikumine ei edene kuidagi. Tuleb
kolmas mees ning näeb, et kaks jahimeest hädas. Soovitab siis võtta morsal
kihvadest ja vedada, libiseb paremini. Jahimeestel hea meel, haaravad kihvadest
ja panevad saagiga punuma, aga vales
suunas. Kolmas mees siis juhib sellele
jahimeeste tähelepanu, et kodu hoopis
teises suunas. Sellest pole midagi, arvavad jahimehed, peaasi et hästi libiseb.
Mõistujutu keelest ümber tõlgituna
tähendab see lugu järgmist: Selleks,
et kohale (eesmärgini) jõuda, peame teadma kuhu ja kuidas liikuda.
See reegel kehtib ühtviisi nii saaki
vedavate jahimeeste kui terve kogukonna ja riigi suhtes. Pikka aega
omavalitsustega seotud olnud inimesena oskan tähele panna teatud
arenguid
omavalitsussüsteemis.
Tuleb tõdeda, et need arengud ei ole
minu jaoks meeldivad. Ülemäärane
parteistumine, koalitsioonikokkulepped eesmärgiga võimul püsida,
ei ole need arengud, kus valla või
linna huvid esiplaanil oleksid. Sõnades on see muidugi nii, aga sisuliselt mitte. Nii juhtubki, et omavalitsust satuvad juhtima inimesed, kes
pole selleks suutelised, puuduvad
vastavad omadused, teadmised ja
kogemused ning mulle tundub
ka et tahtmine. Mäletame ju kõik
valimiseelseid sündmusi, mil vastasparteide apsakad ajakirjanduse kaasabil jõuliselt päevavalgele
kisti. Võib ju väita, et see on kõik
demokraatia osa. Nii see on, kuid
„võitluse” käigus ei saa unustada,
et midagi on pühamat kui valitsemistahe. See püham asi on kogukonna huvid. Ma ei mõista kuidas
saab seista kogukonna huvide eest,
sõlmida koalitsioonileppeid, kui
ei teata mis on kogukonna huvi. Ja
ei teata sellepärast, et pole nendes
huvides kogukonnaga kokku lepitud. Need kokkuleppekohad ongi
valla(linna) üldplaneering ja arengukava, kui neid pole, pole ka kokkulepet. Omavalitsuste arenguid ei
saa kavandada nelja aasta kaupa
(valimisperiood) või veel hullem
aasta kaupa (eelarveperiood). Põhjus on selles, et ühe mahukama investeeringuprojekti elluviimiseks
kulub minimaalselt kaks, tavapäraselt kolm kuni neli aastat. Ettevalmistavate tegevuste loetellu kuuluvad detailplaneeringu koostamine,
ehitusprojekti koostamine, objekti
tasuvusanalüüsi koostamine, rahastustaotluste koostamine ja esitamine, hangete korraldamine, ehitamine. Sõltuvalt projekti keerukusest
võib see loetelu ja ajatelg olla tunduvalt pikemad. Tavaline on olukord, kus ühel valimisperioodil algatatud ettevõtmise vilju naudivad
järgmise või ülejärgmise perioodi
võimupoliitikud. Kujutage ette olukorda (omavalitsust), kus iga valimistega vahetuvad valitsevad parteid, pahatihti puudutab vahetus ka
ametnikke (ustavaid parteikaaslasi
eelistatakse kompetentsile). Võimu
vahetusega muutuvad arusaamad
kohalikust arengust, katkeb järjepidevus. Planeeringuid ja arengukavasid muudetakse oma maailma-

vaatelisest seisukohast lähtuvalt või
siis halvemal juhul ei pöörata neile
üldse mingit tähelepanu. Ongi käes
eelpool kirjeldatud jahimeeste lugu:
midagi tehakse, aga kelle või mille
nimel ja kuhu tahetakse jõuda, jääb
kõrvaltvaatajale arusaamatuks.
Õnneks ei kehti see Tamsalu valla
puhul. Vallal on arengustrateegia,
arengukava, seni kehtiv üldplaneering ja kohe valmiv uus üldplaneering. Üldplaneeringu ja arengukava
täitmisest ülevaateid koostades olin
üllatunud kui suur on kattuvus
planeeritu ja tegeliku vahel. Tõestuseks piisab kui kõrvutada arengukava pikaajalise investeeringu
kava iga-aastaste valla eelarvetega.
Sõltumata valimistulemustest on
teostatud järjekindlalt arengukavas
ettenähtud investeeringuid. Kiusliku inimesena võiks ju küsida, et kus
on tulemused: rahvaarv väheneb
endiselt, turvalisusega pole kõik
korras, tööpuudus kõrgem kui me
tahaksime, valla elanike toimetulek on üks madalamaid vabariigis.
Muutused on tõepoolest väga visad tulema, tulevad palju aeglasemalt kui me tahaksime. Paraku teist
teed pole, ainult samm-sammult
kokkulepitud suunas liikudes on
võimalik edu saavutada. Tahaks
pikemaid samme teha, aga ei saa.
Reaalses maailmas on asjadel hinnad ja rahaline ressurss on piiratud.
Uue üldplaneeringu koostamisele
asudes tegime koostöös konsultandiga küsitlusankeedi, et saada pilti
valla elanike suhtumisest ümbritsevasse ruumi. Vastuseid tuli nagu
ikka seinast seina. Mõnede meelest
on Tamsalu ilus ja roheline elukoht,
teiste meelest täielik „pommiauk”.
Pommiaugu pooldajatele tahaksin öelda järgnevat. Ega koht pole
süüdi, et teda „pommiauguks” kutsutakse. Koha teevad „pommiauguks” inimesed, kes sellest kohast ei
hooli. Hoolivad inimesed tahavad
oma ümbruse elamisväärsemaks
teha ja sellele kaasa aidata, hoopiski ei taha nad lasta oma kodukohta
väljaspool ”pommiauguna” paista.
Alati kui midagi negatiivset kostab
kas siis internetikommentaarides
või muidu vestlustes, mõtlen alati
vastukaaluks positiivsetele inimestele ja nende tegudele. Positiivsust
on õnneks piisavalt: Tamsalu sportlaste saavutused, Kadri Kase lauluklass, Ülle Feršeli tantsurühmad,
Uudeküla jäähokiväljak, külaplats
ja ragbiväljak, Vajangu Noorsootöö Keskus, Assamalla küla noorte
koostöö, jne, jne. Need inimesed
ei istu „pommiaugus”, nad on teinud oma kodukandi ilusamaks ja
elamisväärsemaks. Lahendamata
asju ja suuremaid ning väiksemaid
probleeme leidub kõikjal, nii Setumaa nurgas kui pealinnas. Selge on
ka see, et Tamsalust ei saa kunagi
pealinnaga võrdväärset linna tuledesära ja suurte võimalustega. Ega
see olegi eesmärk, tähtis on leida
oma eelised ja tugevused ning neid
edasi arendada.Selle pika jutu kokkuvõtteks tahan Teid kutsuda kaasa
mõtlema, arvamust avaldama, kui
vaja ka vaidlema meid ümbritsevatel teemadel. Uue üldplaneeringu
avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu käigus on seda parim aeg teha.
Üldplaneering on kättesaadav
valla raamatukogudes Tamsalus,
Vajangul ja Assamallas ning elektrooniliselt valla kodulehel.
Lõpetuseks ka vastus pealkirjas
tõstatatud küsimusele: valda juhid sina - valla kodanik, valides
volikogu koosseisu, osaledes planeeringute ja arengukavade aruteludel.

Tamsalu valla üldpaneering võeti
vastu 20. jaanuaril - toimetaja.

TAMSALU AJALEHT

Va l l a v o l i k o g u
16.12.2009 volikogu istung
1. Kinnitati
vallavolikogu
alatise komisjonina kultuuri- ja
spordikomisjon koosseisus esimees
Heiki Hallik, aseesimees Tiit Vettik
ja liikmed Ain Aasa, Vardo Arusaar,
Krista Lepik, Tiia Uudeberg ning
Martin Uudeküll.
2.Kinnitati täiendavalt vallavolikogu
alatise hariduskomisjoni liikmeteks
Helgi Laht ja Anne Kraubner.
3.Muudeti
sünnitoetuse maksmise korda Tamsalu vallas.
4.Määrati sünnitoetuse suuruseks 2010.aastal neli tuhat krooni.
5.Määrati Tamsalu vallas 2010.
aasta maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide
lõikes. Tsoonis H0788001 kehtestati maamaksumääraks 1,3 %
maa maksustamishinnast aastas, tsoonis H0787001 ja tsoonis
H0787002
maamaksumääraks
2,5 % ja põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleval haritaval ja looduslikul rohumaal 1,0 %
maa maksustamishinnast aastas.
6.Otsustati taotleda Tamsalu linnas Ääsi tn 7 ja Ääsi tn 9 vahele
jääva 11163 m² suuruse maa andmist munitsipaalomandisse lastele mänguväljaku rajamiseks.
7.
Kinnitati
kaevetööde eeskiri Tamsalu vallas.
8.Viidi läbi ja katkestati Tamsalu
valla 2010.a. eelarve eelnõu I lugemine.
9.Kuulati :

Va l l a v a l i t s u s
15.12.2009.a

Kinnitati hanke “Tamsalu valla
teede ja tänavate talvine teehoid”
tulemused ja otsustati sõlmida
töövõtulepingud ajavahemikuks
01.01.2010-30.04.2010
järgmiste
ettevõtjatega:
AS Võhmuta PM - piirkonnas:
“ K u r s i - K e r g u t a - Va j a n g u Kuie-Aavere-Vajangu
küla”
ja piirkonnas: “Võhmuta-JärsiTürje”;
Tamsalu EPT AS - piirkonnas:
“Tamsalu linn” ;
OÜ Remgreivel - piirkonnas:
Koplitaguse-AssamallaKoiduküla-Kullenga-VadikülaVõhmetu”;
Tõnu Eiki Transport OÜ piirkonnas: ”Savalduma-AlupereNaistevälja”;
OÜ Tapa Autobussipark piirkonnas: “Uudeküla-SauväljaSääse-Loksa”, piirkonnas: “VistlaPorkuni-Piisupi-Järvajõe”
ja
piirkonnas:
“Põdrangu-AraskiKaeva”.
Nõustuti
hoonestusõiguse
seadmisega ja maa riigi omandisse
jätmisega katastriüksusele Betooni
tn 3, Tamsalu linnas.
Otsustati
sõlmida
lisaleping
Porkuni
linnuse
väravatorni
restaureerimisprojekti
koostajaga
Porkuni linnuse
väravatorni
restaureerimise
ja sisekujundustööde eelarve
koostamiseks.
Otsustati
muuta
LEADER
meetme
raames
rahastatava
projekti „Porkuni Paemuuseum
nähtavaks” teostamiseks sõlmitud
IP-välikaamera tarnimise lepingut.
Nõustuti AS Tamsalu Kalor
Elamumajandusosakonna
ettepanekuga eraldada korterid
üürilepingu alusel kasutamiseks
neljale perele.
Otsustati anda kaks korterit
äriühingule üürilepingu alusel
kasutamiseks.
Otsustati sõlmida üürileping
vallale kuuluva korteri kasutada
andmiseks.
Otsustati
lubada
sulgeda
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*volikogu esimees Andrus Freienthali infot
volikogu liikmetele korraldatava koolituse osas;
*vallavanem Toomas Uudebergi infot Tamsalu valla osalusest
2010.a. OÜ Rakvere Haigla liikmena, Uudekülas elanike algatusel
“naabrivalve” piirkonna moodustamisest, Tamsalu linna raudteealuse jalakäijate tunneli ja perrooni
ehitamise seisust, 17.12.2009 vallamajas kell 15.00 Tamsalu valla
üldplaneeringu avalik arutelu;
*abivallavanem Riho Telli infot
Tamsalu Suusastaadioni projektist.

20.jaanuar 2010 volikogu
istung.
1.Lõpetati Tamsalu valla 2010 a.
eelarve eelnõu I lugemine. Eelnõu läheb teisele lugemisele volikogu veebruarikuu istungile.
Samuti
edastas
vallavanem
T.Uudeberg info Tamsalu Spordihoone ujula ventilatsioonisüsteemi tehnilistest probleemidest.
.Määrati Tamsalu valla 2009.
aasta
konsolideerimisgrupi
majandusaasta
aruande
auditeerijaks AMC Audit OÜ.
3.Muudeti Sääse Lasteaia arengukava
aastateks
2006-2013.
Sääse Lasteaia arengukava aastateks 2006-2013 kehtestati Tamsalu
Vallavolikogu 28.06.06 määrusega nr. 30 ning muudeti Tamsalu
Vallavolikogu 26.11.2008.a määrusega nr 11. Muudatus oli tingitud vajadusest viia Sääse Lasteaia
arengukava vastavusse Tamsalu
valla arengukavaga. Koolieelse
kollektiivpuhkuseks
Tamsalu
Lasteaed Krõll ajavahemikul 12.0710.08.2010.a ja Sääse Lasteaed
ajavahemikul 07.06.-11.07.2010.a.
Nõustuti
kahe
korraldatud
jäätmeveoga
liitunud
jäätmetekkekoha
jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmisega.
Nõustuti kolme jäätmetekkekoha
korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitumise
pikendamiseks
üheks aastaks.
Eraldati toetust toimetulekutoetuse
vahendite arvelt kahele abivajajale
ja jäeti rahuldamata üks toetuse
taotluse avaldus.
Määrati neljale puudega isikule
hooldaja.
Muudeti
maakatastris
registreeritud kolme maaüksuse
(katastriüksuse)
koha-aadresse,
et viia need vastavusse Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007 määruse nr
251 „Aadressiandmete süsteem”
nõuetega.

29.12.2009.a.

Anti luba Porkuni Koolile
projektlaagri
korraldamiseks
Porkuni Kooli territooriumil ja
ruumides.
Muudeti
maakatastris
registreeritud
maaüksuse
(katastriüksuse)
koha-aadressi,
et viia see vastavusse Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007 määruse nr
251 „Aadressiandmete süsteem”
nõuetega.
Nõustuti
katastriüksuse
jagamisega Kursi külas ja määrati
moodustatavale katastriüksusele
koha-aadress.
Kinnitati
Tamsalu
linnas
laste
mänguväljaku
maa
munitsipaliseerimiseks
katastriüksuse piirid, pindala,
kõlvikuline struktuur ning määrati
koha-aadress ja sihtotstarve.
Nõustuti
ühe
korraldatud
jäätmeveoga
liitunud
jäätmetekkekoha
jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmisega.
Nõustuti kahe jäätmetekkekoha
mitteliitumisega
korraldatud
jäätmeveoga üheks aastaks.
Nõustuti
ehitusloa
väljastamisega AS-le K&H ehitise
“Tamsalu
reoveekogumisala
veemajandusprojekt II etapp”

lasteasutuse seaduse järgi peab
arengukava sisaldama tegevuskava kolmeks aastaks. Sääse Lasteaia tegevuskava oli koostatud
perioodiks 2006 – 2009, v.a. investeeringute osa , mis oli koostatud
perioodiks 2009 – 2013. Sääse Lasteaia arengukava teine muutmine
on tingitud vajadusest viia arengukava vastavusse seadusega.
Ettepaneku arengukava muutmiseks tegi Sääse Lasteaia juhataja.
3.Vaadati üle Tamsalu vallas kehtivad üldplaneeringud ja kinnitati
seletuskiri üldplaneeringute ülevaatamise kohta. Planeerimisseaduse kohaselt tuleb omavalitsusel
kuue kuu jooksul peale kohalike
omavalitsuste korralisi valimisi üle
vaadata kehtivad üldplaneeringud. Ülevaatamise eesmärk on
selgitada välja kehtiva üldplaneeringu või üldplaneeringute ajakohasus ja kas arengu suunamisel
ning maakasutuse edasisel kavandamisel on vajalik teha muudatusi.
4.Võeti vastu Tamsalu valla üldplaneering ja määrati avaliku väljapaneku kestuseks 01.02.2010 kuni
01.03.2010. Üldplaneeringu väljapaneku kohtadeks on Tamsalu Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond, Tamsalu raamatukogu,
Vajangu raamatukogu ja Assamalla raamatukogu. Üldplaneering on
kättesaadav Tamsalu valla kodulehel aadressil: http://www.tamsalu.
ee/est/?part=files&id=130.
Uue üldplaneeringu koostamise
vajaduse tingisid elukeskkonna
muutumist mõjutavad arengud:
ootuste
kasv
kvaliteetsema
püstitamiseks Tamsalu linnas ja
Sääse alevikus.
Kinnitatitoimetulekutoetusesaajate
nimekiri ja toimetulekutoetuse
eraldus detsembri kuus.
Kinnitati Tamsalu valla 2010.a
eelarve
vahenditest
lasteaia
toidupäeva
maksumuse
kompenseerimine
kaheksale
lapsele
ja
koolitoidupäeva
maksumuse
kompenseerimine
kahele lapsele.
Eraldati
toimetulekutoetuse
vahendite
arvelt
toetust
kaheteistkümnele vähekindlustatud
abivajajale ja jäeti rahuldamata neli
avaldust.
Eraldati
MTÜ-le
Uudeküla
toetust MTÜ-ga Eesti Naabrivalve
liitumiseks, plakatite soetamiseks
ja Uudeküla külas naabrivalve
sisseviimiseks.
Jäeti
rahuldamata
Muuga
Maanaiste Selts Eha toetuse taotlus.
Kinnitati kaeveloa taotluse ja
kaeveloa vorm.

11.01.2010.a.

Arutati Tamsalu vallas kehtestatud
üldplaneeringute ülevaadet ja
otsustati esitada eelnõu volikogule.
Kinnitati
lähteülesanne
ettevõtluskursuse
„Ideest
ettevõtteni”
läbiviija
leidmisel parima pakkumise
väljaselgitamiseks.
Otsustati kuulutada välja Tamsalu
vallale kuuluvate kinnistute ja
korteriomandite võõrandamiseks
kirjalik enampakkumine.
Muudeti
maakatastris
registreeritud kolme maaüksuse
(katastriüksuse)
koha-aadresse,
et viia need vastavusse Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007 määruse nr
251 „Aadressiandmete süsteem”
nõuetega.
Anti nõusolek eestkostjale loobuda
eestkostetava
eest
pärandi
vastuvõtmisest.
Anti nõusolek alaealisele pärandi
vastuvõtmisest loobumiseks.
Otsustati
algatada
hinnapakkumuste
küsimine
Tamsalu
valla
2009.aasta
konsolideerimisgrupi
majandusaasta
aruande
auditeerimiseks ning vallavalitsuse
nõustamiseks raamatupidamise ja

elukeskkonna järele, haldusterritoriaalne reform, ühinemine
Euroopa Liiduga, muutused
majanduses jms.
5.Arutati Vajangu Põhikooli 2010.a.
võimalikku ümberkujundamist.
6.Kuulati Aivar Niinemägi infot
MTÜ PAIK tegemistest ja valla
järelevalvespetsialist Liina Lepp
infot heakorrast Tamsalu vallas.
7.
Kuulati
A.
Freienthali infot järgmistel teemadel:
*Volikogu eestseisusele tuli ettepanek
valimisliidu
“Kogu
Valla Heaks”
poolt volikogu
alatise
komisjonina
Külaelu
komisjoni
moodustamiseks.
Volikogu eestseisus vaatas läbi
esitatud ettepaneku ja jäi seisukohale, et volikogu eestseisus ei
pea otstarbekaks teha volikogule ettepanekut moodustada veel
ühte alatist komisjoni seoses sellega, et kõik Tamsalu valla külades
ning valla keskasulas olemasolevad ja esilekerkivad probleemid,
arengu- ja igapäevaelu küsimused, saab ära lahendada praegu
juba moodustatud komisjonide
tööga. Igal volikogu liikmel on
õigus töötada ükskõik millises
komisjonis komisjoni liikmena.
*Volikogu liikmetele koolituse
planeerimisest; pakutakse kolmepäevast koolitust. See aga ei sobi
volikogu liikmetele ning jätkatakse
tööd võimaluse leidmiseks ühepäevase koolituse läbiviimiseks.
*Tamsalu vald osaleb mitterahalise partnerina EL projektis Innovatsiooni
koostöövõrgustik.
Osalemise võimalus on ka Tamsalu valla ettevõtetel. Jaanuaris

toimus projekti koostööpartnerite töökohtumine Rootsis, osales
volikogu esimees. Tamsalu valla
eesmärgiks seoses konkreetse
projektiga on saada teadmisi, kogemusi ning kontakte ettevõtluse edaspidiseks arendamiseks
*Rokiškise Rajooni omavalitsuse
poolt on tehtud ettepanek Tamsalu
vallale osalemiseks EL humanitaarkoostöö projektis GRUNDWIG,
mis on suunatud eelkõige raamatukogude töötajatele keeleõppeks
ja kogemuste vahetamiseks. Vald
osaleks projektis mitterahalise
partnerina. Hetkel tegeleb projektis
osalemise tingimuste välja selgitamisega vallavanem Toomas Uudeberg. Volikogu toetab Tamsalu
valla osalemist mitterahalise partnerina projektis GRUNDWIG.

finantsvaldkonna küsimustes.
Kinnitati
vähekindlustatud
perede lastele Tamsalu valla
2010.a eelarve eelnõus planeeritud
vahenditest lasteaia toidupäeva
maksumuse
kompenseerimine
kaheksateistkümnele lapsele ja
koolitoidupäeva
maksumuse
kompenseerimine viiele lapsele.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a
eelarve eelnõus sotsiaaltoetusteks
planeeritud vahendite arvelt
sotsiaaltoetust ühele abivajajale
ja jäeti rahuldamata viis toetuse
taotluse avaldust.
Arutati volikogu jaanuarikuu
istungile pakutavat päevakorda.

sulgude
rekonstrueerimisel
aadressil Rammo tee 3, Vajangu
küla.

19.01.2010.a.

Anti
Tehnilise
Järelvalve
Ametile
nõusolek
ehitusloa
väljastamiseks AS-ile EVR Infra
Tamsalu raudteejaama jalakäijate
tunneli ja reisijate teedevahelise
ooteplatvormi
püstitamiseks
esitatud ehitusprojekti alusel.
Kinnitati lähteülesanne “Tamsalu
Gümnaasiumi rekonstrueerimise”
põhiprojekti ekspertiisi koostaja
leidmiseks.
Otsustati sõlmida käsundusleping
Lääne-Viru
Omavalitsuste
Liiduga
Tamsalu
valla
kõneja
kuulmispuudega
lastele veoteenuse osutamise
korraldamiseks,
laste
veoks
Tamsalust Tartu Hiie Kooli.
Kinnitada lähteülesanne Vajangu
ja Assamalla külade ühisveevärgi
ja
–kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise/ehitamise
põhiprojekti koostaja leidmiseks.
Nõustuti
ühe
korraldatud
jäätmeveoga
liitunud
jäätmetekkekoha
jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmisega.
Seoses Tamsalu-Neeruti-Tamsalu
suusamaratoni
korraldamisega
lubati sulgeda 07.veebruaril s.a.
ajavahemikul 11:00–16:00 ajutiselt
liikluseks Tamsalu valla järgmised
teed:
Uudeküla-Naistevälja;
Järvajõe-Naistevälja;
Uudeküla-Savalduma.
Otsustati väljastada kasutusluba
sigalakompleksi lautade nr 4 ja
11 ventilatsiooni, veevarustuse,
elektrisüsteemi, sõnnikukanalite,

Kuulati:
T.Uudeberg´i
informatsiooni järgmistel teemade:
*Alates01.02.2010 vahetubTamsalu
valda teenindav politseikonstaabel
*07.02.2010 toimub TamsaluNeeruti-Tamsalu suusamaraton
*Vabariigi
Valitsus
kinnitas
KOIT-kava, millega eraldatakse
Tamsalu vallale Tamsalu Gümnaasiumi hoonete renoveerimiseks ligikaudu 28 milj. krooni.
*2009 a. sündis vallas 52 last, suri 65
inimest, valla rahvastik vähenes 77
inimese võrra ja seisuga 01 jaanuar
2010 elas Tamsalu vallas 4438 inimest.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
vallasekretär

Lumetõrje info.
Alates 01. jaanuar 2010. aasta teostavad allpool loetletud ettevõtjad
Tamsalu vallas lumetõrjet piirkonniti järgmiselt:
Tamsalu linn - lumetõrje teostaja
Tamsalu EPT, töövõtja esindaja
telefon 5051657
Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu lumetõrje teostaja Remgreivel OÜ,
töövõtja esindaja telefon 5146791
Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Metskaevu-Loksa - lumetõrje teostaja
OÜ Remgreivel, töövõtja esindaja
telefon 5146791
Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe lumetõrje teostaja OÜ Remgreivel,
töövõtja esindaja telefon 5146791
Põdrangu-Araski-Kaeva - lumetõrje teostaja OÜ Remgreivel, töövõtja esindaja telefon 5146791
Savalduma-Alupere-Naistevälja - lumetõrje teostaja Tõnu Eiki
Transport OÜ, töövõtja esindaja
telefon 5025108
Kursi-Kerguta-Vajangu-KuieAavere-Vajangu küla - lumetõrje
teostaja AS Võhmuta PM, töövõtja
esindaja telefon 5103191
Võhmuta-Järsi-Türje - lumetõrje
teostaja AS Võhmuta PM, töövõtja
esindaja telefon 5103191
Tamsalu valla poolne lumetõrje
tööde eest vastutav kontaktisik on
Tamsalu Kommunaal juhataja

Vello Sander, telefon
5278302
Lembit Saart
tel. 5203992
keskkonnaspetsialist
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TAMSALU AJALEHT

Porkuni kool 85
Snaida Heinsood NAIDA

11.-15. jaanuaril 2010 tähistas
Porkuni Kool 85. sünnipäeva.
Sündmusi jagus kogu nädalaks:
* esmaspäeva hommikupoolikul
joonistati ühiselt teemal „KoolKodu”, valminud töödest panid
korraldajad koolimajas üles toreda
näituse; peale lõunat süüdati küünlad skulptuuri Porkuni ema juures;
* teisipäeval meisterdati kooli
sünnipäeva puhul kaunistusseadeid, mis hiljem kogu nädala jooksul õpilaskodus paljudele silmarõõmu pakkusid;
* kolmapäeval saabusid külalised Vaeküla, Lille ja Mihkli
Koolist – Porkuni Kooli lapsed
esitasid näidendi „Jänkuema
sünnipäev”, mängiti ühismänge, söödi sünnipäevakringlit;
* sünnipäeva tähistamise kõrghetk
saabus neljapäeval. Hommikul
kell 10.00 toimus Porkuni Kooli
85.aasta juubeliaktus. Külalisteks
olid Tamsalu vallavanem Toomas
Uudeberg, Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees Tiit Papp koos Tallinna Heleni Kooli õpetaja Merike
Mändsooga, Rakverest Lille Kooli
direktriss ja meie kooli endised
töötajad Porkunist. Sõnavõtud vaheldusid laste esinemistega. Kooli
direktor Tiit Leemets esitles kogumikku „Porkuni kool 85”. Aktusel
õnnitleti ka kooli endist töötajat

Vajangu kooli lastevanemate koosoleku protokoll.
Kommentaariga (mitte lõplikule
tõele pretendeerivaga).
Kohal oli palju Vajangu inimesi, kooli
direktor koosoleku juhatajana, pedagoogid, vallavolikogu esimees,
vallavolikogu aseesimees, vallavanem,
volikogu hariduskomisjoni
esimees, volikogu sotsiaalkomisjoni
esimees, kooli hoolekogu juhataja.
Koosolekul
kohalviibijate koosseis näitas, et koosoleku teema on oluline. Plaanis oli
arutadaVajangukoolipõhikoolinajätkamisevõireorganiseerimiseperspektiive.
Koosoleku
käik:
Kooli direktor andis ülevaate kooli
hetkeseisust. Vallavanem rääkis, miks
küsimus päevakorras on, sama teemat
käsitlesid ka volikogu esimees ja hariduskomisjoni esimees. Kõigi vallaametnike sõnavõtud olid väga ettevaatlikud
ja reserveeritud, rõhutati, et mingeid
otsuseid tehtud pole ja on tuldud Vajangu inimeste arvamusi kuulama. Seejärel tõusis kohalt hoolekogu juhataja ja
andis vallavanemale üle ligi 200 nimega lehe, millele allakirjutanud toetasid
Vajangu kooli põhikoolina jätkamist.
Edasisest eriti midagi rääkida pole.
Sõna võtsid Vajangu lapsevanemad,
vallavolikogu aseesimees, pedagoogid, lasteaia töötajad. Üksmeelselt
toetati Vajangul põhikooli jätkamist.

Sinaida Heinsood
100-aastaseks saamise puhul;
* reedel vaadati koos filme eelnevast koolielust.
Porkuni Kooli ajalugu on samaaegselt ka Eesti kurtide kooli ajalugu, mis sai alguse 1866.a. Vändras.
Kurttummade kooli asutamise
mõtte algatajaks ja kooli rajajaks
oli Vändra pastor Ernst Sokolovski
(1833-1899).
Pastor Sokolovski oli oma aja
kohta edumeelne inimene. Ta ei
hoolitsenud üksnes oma koguduse liikmete usulise külje eest, vaid
püüdis kaasa aidata nii nende
majandusliku kui ka haridusliku
taseme tõstmisele. Sokolovski viibis sageli välismaal ja tutvus neil
reisidel sealse koolikorraldusega.
Tõenäoliselt puutus pastor koolide
inspekteerimisel ja koguduse liikmete kodudes käies kokku kurttummade lastega, kelle vaimne
areng oli väga madal. Võib arvata,
et nendest kokkupuutumistest
kurttummade lastega ja välismaal
nähtust tekkiski tal mõte hakata ka
Eestimaal vastavaid lapsi õpetama.
Esimene kurttummade kooli õpetaja Vändras oli Johannes Eglon
(1836-1908). Kool alustas tööd 9
õpilasega.
Tänasele lugejale võiks huvi pakkuda, missugune nägi 144 aasta
eest välja koolilaste toidulaud.
Andmed on võetud kurtide kooli

kroonikast nr.1 (1866-1950):
„Iga päev hommikuti kell pool
8 hommikueineks värskelt keedetud tangusupp – 2/3 aastast
piimaga, 1/3 aastast sealihaga,
rasva, võid, sinna juurde silku.
Kell 11 – suurel vahetunnil – tükk
leiba silgu ja kaljaga.
Kell 2 – lõunasöögiks tugev aedviljasupp piima või lihaga, vahelduseks tangu- või jahupuder, selle
juurde leiba ja kaks korda nädalas
1 nael liha iga õpilase kohta ja üks
kord nädalas vajalikul hulgal võid.
Kell 5 peale lõunat – tükk leiba
silgu ja kaljaga.
Kell 8 õhtul soustiga kartuleid ja
piima ning silku.
Suurtel pühadel iga päev sea, looma- või vasikaliha (esimest kõige
rohkem), vorsti, kohvi, saia ja
peenleiba. Igaüks võinud süüa nii
palju kui ta vajalikuks on pidanud
– kokku 21 kopika eest päevas.
Söömise kohta oli vastu võetud ka
vastav memorandum:
„Kooli õpilasi tuleb toita nii, nagu
vaeste inimeste lapsed sellega harjunud on. Neid ei tohi mitte kasvatada nõudlikeks, ärahellitatud
inimesteks, kuna puudus nende
elusaatuseks jääb.”
Porkuni Kooli lugu saab alguse 15.
maist 1924.
1924/25 õa oli kooli ajaloos väga
oluline – toimus Vändra Kurttummade Kooli ületoomine Porkunis-

se. Üle anti kõik järve saarel asuvad hooned, park, järved, karja- ja
heinamaa, 41 ha põldu – kokku ligi
200 ha maad. Porkuni loss oli küll
suur, kuid ümber ehitamata see
kooli jaoks ei sobinud.
Remont ja Vändrast kolimine olid
võtnud nii kaua aega, et kooli
pidulik avamine toimus alles 11.
jaanuaril 1925. Avatseremooniale
oli tulnud ka haridusminister
professor Rahamägi, kes avakõne
pidamise järel koolivõtme Volmer
Univerile pidulikult üle andis.
Esimesel õppeaastal hakkas Riigi
Kurttummade koolis õppima 101
last.
Tollane koolilaps pidi kooli kaasa
tooma elamiseks vajalikud esemed:
3 voodilina, teki, 3 padjapüüri, 3
komplekti pesu, 3 päevasärki (kleiti), 2 ülikonda,
2 palitut, kindad, saapad, käterätid ja tualettesemed. Õpilased koristasid ise kõiki
kooliruume, pesid kolm korda
päevas toidunõud puhtaks, panid
sügisel kogu koolimajale topeltaknad ette ja võtsid kevadel ära.
Kord oli tollases koolis range – iga
pisimagi eksimuse või lohakuse
eest karistati süüdlasi nurgas seismisega.
Nii nagu mujale Eestisse, saabus
21. juuni 1940 ka Porkuni metsade
vaikusse – nõukogude aja algus
ja sõjaaastad. Õppetöö toimus
okupatsiooniajal puudulikult, sest
õppeaastad olid tunduvalt lühendatud. Nii kestis õppetöö 1941/42.
õppeaastal 3. novembrist 16. maini,
1942/43. õppeaastal 12. oktoobrist
8. maini ja 1943/44. õppeaastal 19.
oktoobrist 24. märtsini. 1944. a. tekkisid koolile niisugused haavad,
millede ravimine palju aega ja kulu
nõudis. Lahingu ajal süttis kahurimürsu tabamusest vanalinna torni
lähedal seisev laskemoonaauto,
mille tagajärjel mõlemad kahel
pool torni asuvad kooli elumajad
maani maha põlesid. Hilisematel
taastustöödel pidi iga kooli töötaja
3000 tundi ühiskondlikku tööd
tegema.
Sõjaaeg oli mõjutanud ka pedagoogide elukäiku: mõned läksid
välismaale pagendusse, mõned
lahkusid töölt muudel põhjustel,
kuid töö kurtide koolis jätkus.
1953/54. õa astus tollane direktor

Eesmärgiks
olnud
diskussiooni
ja
erinevate
võimalike
variantide arutelu ei toimunud.
Küsimus - miks üldse on kerkinud küsimus kooli reorganiseerimisest,
jäi
vastuseta.
Sellest
oli
kahju.
Tuleb tunnustada lapsevanemate soovi oma kooli eest võidelda.
Vajangul toimunu pole Eestis täna
midagi erakordset. Praktiliselt kõik
koolid konkureerivad omavahel olukorras, kus laste arvud on vähenenud
ja vähenevad veelgi. Toimuvad emotsioonidest täidetud arutelud ja koosolekud. Üritatakse leida lahendusi.
Maakonnas on 5 kooli, kus õpib
alla 60 õpilase, kõige väiksem
opn Salla, järgneb kohe Vajangu.
Siinkohal, et teemast õieti aru saada,
tuleb rääkida ka koolide riigipoolsest
rahastamisest. See on väga keeruline
valdkond, millest tavakodanikul pea võimatu aru saada. 2009.aastast on koolides uus rahastamismudel. Endist pearahasüsteemi (koolid said raha vastavalt
õpilaste arvule) on täiendatud sellest
lähtudes, et vaatamata õpilaste arvule
klassis on tunnid seal ikka vaja anda.
Vajangu kooli õpilaste arv täna: 1. kl
puudub, 2. kl - 9, 3. kl - 5, 4. kl - 5, 5 kl - 8,
6 kl – 7, 7 kl – 3, 8 kl – 6 ja 9.kl 5 õpilast.
Võrreldes eelmise aastaga õpib koolis
15 õpilast vähem (arvud on võetud
Rahandusministeeriumi kodulehelt
2009 ja 2010 aasta rahastamistabelist).
Palusin koolide uut rahastamismudelit kommenteeerida Lääne – Viru
Maavalitsuse haridus – ja sotsiaalosakonna juhatajal Marge Lepikul.

Tema kiire pilk Rahandusministeeriumi
kodulehel avalikult kohalike omavalitsuste alajaotuse all väljas olevale koolide rahastamismudeli koondtabelile
näitas, et hetkel saab Vajangu kool 1.(1
– 3 kl) ja 2 .(4-6 kl) kooliastmes hästi
hakkama, aga 3.- s on probleeme, kuna
seal tulevad juurde ainetunnid. Selleks,
et kõigis vanuseastmetes täita õppekavade nõudeid, peaks vald ilmselt leidma lisarahastamisallikaid, või on kool
muude kulude arvelt need vahendid
leidnud.(Vallavalitsus on pedagoogidele lisaraha leidmise valla eelarvest
kategooriliselt välistanud- Ain Aasa)
Marge Lepik arvas, et koolide rahastamismudel saab tulevikus ilmselt üha
rohkem riikliku hariduspoliitika instrumendiks, millega tagatakse see, et, algkool peab olema kodu lähedal ja seal ei
ole nii oluline õpilaste arv, põhikoolile
aga seatakse üsna ranged kvaliteedikriteeriumid mille üheks osaks on ka laste
arv, milleks võiks tema arvates olla põhikoolis vähemalt 60 – 70 õpilast. Põhikoolis peab lastele olema lisaks riikliku
õppekava täitmisele tagatud ka nende
erivajaduste arvestamine – logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja
teiste vajalike spetsialistide teenuste
kättesaadavus. Kool peab kindlustama lastele ka huvitegevuse ja muud
klassivälise tegevuse võimalused.
Kui palusin Marge Lepikul anda lühike
hinnang Vajangu koolile, siis peale mõttepausi tunnistas ta, et kool ei ole paistnud silma ei millegi erilisega, olemas on
nõuetekohased õppetingimused, aga
ühtegi valdkonda, mis tõuseks maakonnatasemel esile, ei ole. Peale laste

arvu on probleeme ka kvalifitseeritud
personali ja klassivälise tegevuse osas.
Samas, kui rääkisime Tamsalu Gümnaasiumist tunnistas ta sealseid häid õpitulemusi. Mis aga ei tähenda Marge Lepiku sõnul seda, nagu saaks TG rahulikult
tulevikku vaadata. On selge, et muutusi
oodatakse ka gümnaasiumides ja vaadates õpilaste arvu ja võrreldes seda
naaberkoolide samade numbritega, on
põhjust muretsemiseks. Tema arvates
on võimalikult suure õpilaste arvuga
gümnaasium kohalikule omavalitsusele väga tugev argument maakonna
ja riigi tasemel tehtavate koolivõrgu
muutmise otsuste mõjutamiseks.
Marge Lepik rääkis ka seda, et näiteks
Kiltsis on juba pikemat aega tehtud
tööd selle nimel, et saada kooli juurde
lapsi. Edukas on olnud Vasta kool, kus
70 õpilasega koolist on kasvanud juba
üle 100 õpilasega kool, mis on juba jätkusuutlik maapõhikool. Vajangul soovitas ta samuti mõelda näiteks maakonna lõunapiirkonna tasandus- või
muude eriklasside moodustamise peale. Marge Lepik imestas ka, et põhikooli
toetuseks kirjutas 200 inimest oma allkirja, kuid kus käivad siis kohalikud lapsed koolis ja miks nad ei ole Vajangul?
Kui küsisin, mida tema Vajangul elava
lapsevanemana teeks (kooli valikul),
oli vastus dioplomaatiliselt mitmemõtteline. Marge ütles, et lapsed on
väga erinevad ja kindlasti sobib väike
turvaline maakool tagasihoidlikumatele ja raskemini kohanevatele lastele.
Kui aga ambitsioonid on suuremad,
lastel võimekust jätkub, ja eriti peale
6. klassi kui on üleminek ainetundi-

Viktor Kuriks samme uue koolimaja ehitamiseks, sest järjekordselt
kimbutas kooli ruumikitsikus.
Uus koolimaja sai valmis 1955. a.
detsembriks.
Aastakümnete jooksul on Porkunis õpetatud erivajadustega lapsi.
Läbi aegade on Porkuni Kooli
juhatanud kaheksa direktorit. Läbi
aegade on koolil olnud seitse erinevat nime – praegu oleme Porkuni
Kool.
2000/2001 õa sisse mahtusid sajandi algus ja kurtide laste
õpetamise lõppemine Porkunis.
Kurtide kool Porkunis oli toiminud 77 aastat.
Möödunud aastates oli kahtlemata rohkem argipäevi ja vähem
pidupäevi, oli rohkelt muresid ja
ka suuri rõõme. Tähtsaim on see,
et siit läksid ellu tublid kurdid
inimesed.
Kuigi KURTIDE kool lõpetas oma
tegevuse, elas KOOL Porkunis
edasi, sest 1994/1995 õa avati siin
vastavalt Riigi Kooliameti otsusele
Lääne-Virumaa kerge vaimse
alaarenguga lastele I ja II abiklass.
Sellega algas protsess, kus LääneVirumaa erivajadustega lapsed
hakkasid algastmes õppima
Porkunis ning vastavad vanemad
klassid Vaekülas – aktsioon lõppes
2005 aastal.
1998/1999 õa avati Haridusministeeriumi ja Eesti Pimedate Liidu
toetusel Porkunis eriklass 3-le
pimekurdile õpilastele. Kõik tehti
ikkagi selleks, et Porkunis KOOL
säiliks.
2000/2001 õa alustas tööd I-III
toimetulekuklass.
2009/10 õppeaasta alguse seisuga
õpib koolis 83 õpilast. Kuna tegemist on riigikooliga, millel puudub
oma teeninduspiirkond, siis õpib
meil lapsi pea igast Eestimaa nurgast, kuigi suurem osa on pärit
Virumaalt.
Vaadates tänasel päeval tagasi
käidud teele, tuleb austusega
meenutada neid, kes võtsid enda
õlgadele kurtide õpetaja raske töö,
kuid tänuväärt töö ülemöödunud
sajandi hariduselu tingimustes.
Porkuni Kooli 85. sünnipäeva
puhul tuhat tänu kõigile endistele
ning jõudu ja jaksu tänastele!

dele, arvestades ka seda, et lastel kohanemine uue kooliga uurimustele
tuginedes tihti palju aega võtab...
jättis ta edasise lugejale mõelda.
Vajangu kooli jaoks läks rong siis, kui
hulk kohapeal elavaid lapsevanemaid
viis oma lapsed Tamsalusse ja mujale.
Järelikult ei saadud kohapealt seda,
mida oodati. Sellest alates on allakäik
laste arvus olnud pidev. Ja täna pole
jätkusuutliku põhikooli tegemine juba
kasvõi laste arvu silmas pidades, rahast rääkimata, enam ühegi direktori
võimuses. Valida on - kas jätkata virelemist pidevas reorganiseerimishirmus
ja rahapuuduses põhikoolina, mis ei
suuda kõigile lastele võimetekohast
haridust anda ja mille pidamine vallale on väga kallis, või teha
tulevikku silmas pidades ainuvõimalikud muutused, et edasi
saaks töötada hirmu ja pingeteta..
Tamsalu ajaleht on viimasel ajal
palju ruumi pühendanud haridusele, arvan, et teema on oluline, arvestades valla eelarves
hariduse real olevaid numbreid.
Tänased valikud selles valdkonnas
on olulised homme ja ehk isegi
ülehomme, hoiatavaks eeskujuks
aga õigel ajal tegemata ja aina
edasi lükatud otsused.

Tiiu Tammiksaar

Ain Aasa
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Meie valla lasteaedadel läheb hästi
Tamsalu lasteaed Krõll
Tamsalu lasteaeda sattusin just
siis, kui sealt oli lahkunud Anne
Velli lasteteater etendusega
,,Maal vanaema juures“. Juhataja Viiu Uudam oli elevil ja ütles,
et seekord läks teatriga õnneks.
„Tegu oli uute inimestega ja ei
või ju teada, millise tasemega
etendust pakutakse”, lisas ta.
Teatrid käivad Tamsalu lasteaias
külas hea meelega, pakkujaid
on isegi rohkem kui vastu võtta
suudetakse. Tellitakse õppeaastas 5 -6 etendust. Piletiraha maksavad lapsevanemad, veerandsadat krooni üldiselt paljuks ei
peeta. Kui võrrelda kuludega,
mida nõuaks Rakveres või mujal
etenduse jälgimine, oleksid rahanumbrid oluliselt suuremad.
„Lastele on teatrit vaja, nende
säravad silmad ja kaasaelamine headele näitlejatele tasuvad
kogu nähtud vaeva. Vaatamata
sellele, et meie oma pedagoogid
samuti lastele aastas palju etendusi teevad, on päris näitlejad
ikka teistmoodi ja huvitavad.
Kutsume omale teisigi esinejaid
väljast – muidugi käib jõuluajal
jõuluvana, aga ka päästeteenistusest, politseist ja mujalt on asjatundjad lastele teadmisi jaganud,
ikka eakohaseid ja vajalikke.”
See teema ammendunud, jõudsime muredeni. Praegu välistemperatuuri vaadates teeb kõige
rohkem muret ruumide temperatuur, ütles juhataja. Varasematel
aastatel pole seda probleemi olnud. Aitavad praegu ainult elektripuhurid, millega laste tulekuks
temperatuur normi saadakse.
(Probleem sai lahendatud, filtri
puhastamine aitas. AA.) Detsembri küttearve oli kõvasti üle
30 tuhande krooni (lisaks elektrikulu puhuritele) ja kui nii edasi läheb, tuleb kindlasti kuskilt
mujalt kokku tõmmata, arvas ta.
Lasteaia eelarve oli 2009 a natuke

Sääse lasteaed
Sääse lasteaia juhataja Lia Klaasi ukse taga pidin kaua ootama,
sest nõupidamine ühe lapsevanemaga venis pikale. Uksest sisse minnes sain aru, et juhataja oli
mõtetes veel eelmise jutuajamise
juures. Ta vabandas ja ütles, et tegemist oli praegu suurima probleemiga, mis just viimasel aastal
on teravalt päevakorda tõusnud raha. Teist aastat on lasteaiamaks
200 krooni (enne 100), tõusis ka
toitlustamise päevaraha 16 kroonilt 18-ni nagu Tamsalu lasteaias.
Majanduslikult raskel ajal on see
tuntav tõus, eriti, kui lasteaias
käib perest mitu last. Need probleemid tekitavad paljudele rohkelt stressi, sest maapiirkondade
pered on valusamini majanduskriisi mõjusid tunda saanud.
Enamusega saadakse siiski kokku leppida ja üheskoos mingeid
lahendusi leida. Kõige kurvem
aga on Lia arvates mõnede lastevanemate tuim ülbus oma võlgadesse suhtumisel ja tahtmatus
probleeme lahendada. Õnneks
puudutavad sedalaadi mured
ainult juhatajat, teised töötajad
saavad pühenduda tegevusele lastega. Vahel ta ikka jagab
muret kolleegidega, aga püüab
neid sellest säästa. Tähtis on ju
hommikul lastele naeratada.
Lia räägib ka sellest, et temal
oleks kõige lihtsam lapsed, kelle
vanemad oma rahalisi kohustusi ei täida, lasteaiast välja tõsta.
Aga kas see on tegelik lahendus?
Lasteaias saavad probleemidega
peredest pärit lapsed sooja sööki,
on normaalsetes oludes vähe-

üle 4 miljoni krooni ja selle aasta
plaan on 4,2 miljonit, Majanduslikult rasked ajad on lapsevanemate arvete tasumisest natuke
näha. Lasteaia nimekirjast on
kustutatud aasta jooksul kaks
last, kelle vanemad olid pikaajalised võlglased ja kellelt raha
kättesaamine on vist lootusetu.
Teistega raskustesse sattunutega
peetakse läbirääkimisi ja seni on
leitud ka lahendused. Praegu tuleb maksta 200 krooni kohamaksu ja 18 krooni päevas söögiraha.
Viimane on samana püsinud üle
kolme viimase aasta. Selle säilitamiseks tuleb majandusjuhatajal
kõvasti tööd teha, odavaimaid
hankijaid leida ja kokkuhoiuvõimalusi kasutada, et laste toidumenüü oleks ikkagi tervislik,
mitmekesine ja maitsev. On
teada, et paljudes lasteaedades
on söögiraha suurem, eriti seal,
kus seda valmistab suurfirma.
Tamsalu lasteaial on tegevuse
algusest täis 28 aastat. Praegu
see vanus küll kusagilt välja ei
paista, sest 2005 a lõppenud remont, mida meenutades Viiu
kätega peast haaras, on ruumid
tundmatuseni muutnud – hubaseks, kauniks ja turvaliseks. Ruumide uus välimus pole olnud
ainult visuaalne ilumeelele toimiv faktor. Renoveeritud maja
on oluliselt tõstnud ka töötajate
motivatsiooni, tahetakse anda
ka endast parim, et lastele kõike pakkuda. Juhataja sõnul on
kurb käia maakonna ja riigi teiste omavalitsuste lasteaedades,
kus remondid tegemata ja mööbelgi pärineb kuskilt 40 aasta tagant. Koju jõudes on alati nii hea
meel, et vald on teinud õigesti,
seades laste huvid prioriteetideks. Lasteaia pere loodab, et
ka õuemänguväljak saab lõpuks
valmis ja siis võib ehitamise ja
rajamise tükiks ajaks unustada.
Viiul olid käepärast ka valla eelkooliealiste laste nimekirjad ja

nendest selgus, et numbrid on
hetkel väikses languses, aga üldiselt on need üsna stabiilsed
ja laste puudust kartma ei pea.
Sääse lasteaiaga jagatakse ka
lapsi rahulikult, see, kuhu oma
vastavas vanuses laps pannakse, sõltub peamiselt elukohast

lektiiv on tore ja ühte hoidev.
Tööd tehakse rõõmuga ja kaader on väga püsiv. Juhataja on
viimase kümne aasta jooksul
ainult kolm korda konkursiga
uut õpetajat pidanud otsima ja
äraminekud on olnud ikka elu
enda sunnitud. Ka majandus

kui neil lasteaias laps.
,,Krõllidel“ on vahva maja,
laul ja naer siin tihti kajab.
Aadressiks meil Metsa 1,
lapski kindlalt number üks!

ja vanemate eelistusest. Kõik
soovijad peaksid ikkagi lasteaiakoha valla lasteaedades saama
Viiu ütleb, et suhted naabritega
Sääselt on töised, käiakse lastega
teineteisel külas, koos tellitakse
bussi maakonna lasteüritustele,
et transpordi raha kokku hoida, korraldatakse ühiskoolitusi.
Sama räägib ta koostööst kooliga. Esimeste klasside õpetajad
käivad jaanuarikuus lasteaias
kohtumas lasteaiaõpetajatega,
et teada anda, kuidas meie lasteaia lõpetanud lastel koolis
läheb. Samuti toimib tagasiside, millised on probleemid
millele võiks ja saaks lasteaias
rohkem tähelepanu pöörata.
Lasteaias töötab 28 inimest, kol-

liku buumi aegadel ei kiirustatud kõrgema palga peale, sest
oma erialane loominguline töö
ja turvalisus oli rohkem väärt.
„Lasteaias ei hakka kunagi igav,
iga päev on erinev ja omanäoline. Igal sügisel õppeaastat alustades oleme ootust täis ja ärevil
nagu lapsedki. Tahan tänada
kõiki lapsevanemaid osalemise
eest lasteaia üritustel ning igakülgse abi ja koostöö eest! Meil
on majas oma armas Krõll – ta
on kõikide laste ja suurte inimeste sõber, oodatud ja alati kohal
lasteaia tähtsamatel üritustel.”
Lõpetuseks Krõlli luuletus heade soovidega:

Meeldib laulda, mängida.
Mis on kindlast kindlam veel –
sporti igaüks siin teeb.

malt päeval, osalevad sotsiaalses
suhtlemises, neil kinnistuvad oskused ja vilumused, mida pere
ehk ei suudagi anda. Seepärast
peaks ka omavalitsus siin appi
tulema ja lahendusi leidma, et
ka need lapsed, kelle vanemate
rahakott väga kõhnuke, saaksid
siiski lasteaias käia. Enamikul
juhtudel saabki sotsiaalosakonnaga pääsetee leitud, aga on olu

tamata lastega seotud vajadusi.
Pikas perspektiivis oleks lasteaias käimine normaalsete ühiskonnaliikmete kasvatamise seisukohalt vaadates igati kasulik.
Sääse lasteaia eelarve oli eelmiseks aastaks 3,7 milj krooni
ja jääb sellel aastal loodetavasti
samale tasemele. Kokku tuleb
hoida inventari ja muude ostude
pealt, eks näis, kuidas külmad

oli detsembrikuu küttearve üle
40 tuhande krooni. Põhjuseks
muidugi soojustamata seinad.
Temperatuuri
reguleeritakse
vastavalt vajadusele ja osades
ruumides on radiaatorid üsna
jahedaks keeratud. Seda saab
teha neis ruumides, mis praegu
kasutamata: nimelt renoveeriti
remondi käigus kõik rühmaruumid, üks neist seisab momendil

Rahul siis on memm ja paps,

Ilus koht on ,,Krõlli“ majal,
laste naer siit vastu kajab.

Hop – hop – hop
laul ja sport on Krõlliperes pop!
Tiri – liri - lii
teatritki me teeme siin.
Siri – suri – muri
keegi meist ei ole kuri.
Kõue – kõue – kõue
iga päev me käime õues.
Kill – kill – kõll
hea on olla väike Krõll!
Viiu Uudam
Ain Aasa
Vajangu ehitusfirmaga sujus
hästi. Õpetajad said oma ruumide värvilahendused ise valida;
samuti mööbli ja muud sisustuselemendid. Ruumid ongi omanäolised ja huvitavad. Lapsed
toimetasid nendes asjalikult.
Remontimata saal ei ole väljanägemiselt väga hull, teater sai seal
kenasti oma etenduse ära anda.
Ka Sääsel tehakse juba aasta algul küllatulevate teatrite
graafik, maksavad lapsevanemad; lisaks aga külastatakse
ka Rakvere teatrit. Kevadel on
lasteaia sünnipäeval (eelmisel
aastal täitus 35 aastat) traditsiooniks saanud väljasõit mere
äärde – igal aastal erinevasse
kohta – Võsu, Purtse jne. Lastega võetakse ette palju huvitavat
ja need ettevõtmised on toredad
Loomulikult
ootab
lasteaia pere maja välisfassaadi kordategemist, et sisemus
välimusega
kokku
sobiks.
Aknast välja vaadates jääb pilk
pidma Sääse kaubanduskeskuse
põlenud ja lõhutud ahervaremetele. Need, kui ohtlikud ja sellesse ümbrusesse sobimatud, tuleks
Lia arvates võimalikult kiiresti
lammutada. Selle arvamusega
saab ainult nõustuda, seda enam,
et omanikuks on nüüd vald.
Jutuajamine lõppenud, lähme lasteteatri etendust vaatama, mida juba hulk kannatamatuid põngerjaid oma
väikestel toolidel istudes ootab.
Lia Klaas, Ain Aasa

kordi, kus ka nemad abistada ei
saa, näiteks käivad vanemad tööl
ja kulutavad raha muuks, arves-

ilmad küttearveid mõjutavad.
Kummalisel kombel on Sääse
lasteaia ruumid soojad. Lia sõnul

tühjana Remondist rääkides
läheb Lia Klaasi nägu naerule
– see oli väga vajalik ja koostöö

Ülemisel pildil Krõlli lasteaia
Mõmmi rühm, alumisel Sääse
lapsed teatrietendusel.
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Sport

Maakonna 2009 a korvpallikarikafinaal.
Jõulupühade eelõhtul toimus Rakvere Spordihallis maakonna KV finaal eelmise aasta maakonna meistri Simuna
Ivaxi ja karikavõitja Tamsalu Los Toros/ Agrovarustus
vahel. Tänavuste meistivõistluse liider Simuna pääses
finaali võitudega Rakvere Vike, V- Maarja Päästekooli
ja V-Maarja ReinPauli üle. Meie meestel tuli loosi tahtel
alistada koguni 4 vastast - Rakvere Bulls, RLV Massive,
ETR-Builder/Hulja/KÜG ja RSK Sportkunda/Hulja.
Karikavõitjaks tuli Simuna Ivax skooriga 88 – 75. Vaatamata kaotusele oli finaali pääsemine igati tubli saavutus.
Simuna võitis karika esmakordselt, meie meestel on aga
eelnevatest aastatest vastu panna 4 karikavõitu. Võrdluseks niipalju, et karikavitja võitis poolfinaalis V- Maarja
ReinPauli koguni 107 : 43. Finaali jälgis spordihallis üle
250 pealtvaataja.

Suusatamine.
Sloveenias MK etapil Roglas saavutas Kaili Sirge sprindis 40. koha. Eesti parimana oli Kaija Udras 19. Meestest oli Eesti parim Kein Einaste 37. kohaga. Timo Simonlatser pidi leppima 52. kohaga.
Skandiaavia karikavõistlustel Vuokattis oli Erko Jullinen 15 km klassikadistantsil 125. Lõpetas 224 meest.
Sprindis kuulus Erkole 90. koht. Lõpetas 216 meest.
Ramsaus kahevõistlejate järjekordsel MK etapil saavutas Kaarel Nurmsalu 45. koha, Aldo Leetoja oli 40. Järgmisel päeval oli Kaarel Eesti parimana tublil 35. kohal.

Rein Tops
Kõrvalpildil:Aktsioonis on kapten Livar Liblik

Eesti MV Albu Valgehobusemäel jäid meie olümpiakandidaadid seekord medalita. Meeste sprindi võitis taas Kein Einaste. Timo oli 4., Imar Udam 34.,
Erik Jaanvärk 36., Marek Sikk 52. Lõpetas 54 meest.
15 km tuli meistriks Jaak Mae, 6. koha sai Timo, 15. Erko Jullinen, 28. Ilmar Udam, 40. Kristjan Nurmsalu, 45. Kaarel Nurmsalu, 4. Erik Jaanvärk, 53. Klen Krünberg. Lõpetas 55 meest.
Naiste sprindi võitis Kaija Udras, Kaili Sirgele kuulus 5.
koht. 13. Kai Põldoja, 15. Marii Raudsepp. Lõpetas 18 naist.
10
km
võitis
Tatjana
Mannima,
Kailie
4.
koht, 14. Marii Raudsepp. Lõpetas 5 naist.
Otepääl juunioride MV kahevõistluses oli ülekaalukas võitja Kaarel Nurmsalu. Hüpped 95,5 m ja 92 m, 10 km 26.27.
Juunioride MM võistlustel kahevõistluses Saksamaal Hinterzartenis oli Kaarel Nurmsalu sprindivõistluses hüpete
järel 8, murdmaa 30. koht kukutas ta lõpuks kokkuvõttes
16. kohale. Tavavõistlusel hüppas Kaarel väga hästi ja oli
3., murdmaadistantsi 42. koht aga ei lubanud kokkuvõttes
saavutada paremat 18 kohast, kusjuures meeskonnakaaslane Kail Piho suusatas ennast 19. kohale hüpete 48. kohalt.
Eesti meeskond saavutas teatevõistlusel 7. koha,
kusjuures hüpetes oli Kaarel ülekaalukalt meeskonna parim, murdmaarajal aga jäi kõigile alla.
Eesti MV II etapil võitis Kaili Sirge 15 km suusavahetusega sõidus Kaija Udrase ja Tatjana Mannima järel pronksmedali, meeste 30 km distantsil oli Erko Jullinen 11.

Ujumine
14.novembril

toimus

Järvamaa

seeriavõistlus

Paides:

100m vabalt – Johhanna M. Partsioja 1.18,96 III, Grete Uudeküll 1.09,06 III
50m vabalt – Keili Kleitz 47,29 (6.), Geiri Suur 54,09 (7.)Kert
Taniel Kesküll 36,46 II, Kauri Suur 40,84 (4.), Riho
Valdok 40,66 (6.).
50m rinnuli – Johhanna 47,29 II, Grete 40,66 III.
25m rinnuli – Kert Taniel 22,19 I, Riho 24,54 II, Kauri 25,39
(4.). Keili 29,44 (5.), Geiri 30,92 (6.).
50m selili – Johhanna 41,78 III, Grete 37,35 III, Keili 52,19 III,
Geiri 1.04,41(6.), Kert Taniel 44,69 II, Kauri 47,70 III, Riho
48,34 (4.).
200m kompl. – Johhanna 3.11,47 II, Grete 2.51,13 III
AURA LAHTINE RADA ARENA AUHINDADELE 29.11.2009 pikal rajal
Võistlejaid oli kokku 322.
1998-99s.a.: Keili Kleitz - 50m selili 50,46 10.koht .
Kert-Taniel Kesküll -50m selili 44,44(9.), 200m vabalt 3.02,83
(9.)
Tony-Brei Vilbiks - 50m selili 45,62 (13.), 200m vabalt 3.40,62
(18.)
1996.-97s.a.:
Keiti Kleitz - 50m selili 37,77 III, 200m vabalt 2.36,19 II
Grete Uudeküll - 50m selili 36,86 I, 200m vabalt 2.41,64
25.-26.novembril Tallinnas Eesti noorte lühiraja meistrivõistlustel saavutas Grete Uudeküll hõbemedali 200m
kompleksis ajaga 2.43,66. Tema teised tulemused: 100m
kompl. 1.14,92 6.koht, 50m vabalt 30,67 (7.), 50m rinnuli 40,14
(7.). Keiti Kleitz – 200m selili 2.42,01 4.koht, 200m kompl.
2.48,43 (5.), 50m selili 36,08 (6.), 100m selili 1.17,03 (7.). Johhanna M. Partsioja – 200m liblikat 3.24,24 (5.), 100m libl. 1.29,29
(7.), 100m kompl. 1.28,24 (18.).
Mare Järv

Detsembris käisid trimmimas:Enn Elmest, Selma

Neider, Lembit Rannamets, Vaike Rannamets, Maime Kiek,
Milvi Soidla, Ülle Eesmaa, Üllar Neeme, Azari Bõtskov, Tuuli
Neeme, Maire Tamm, Kai Noorm’gi , Ahto Tammsaar, Ergo
Eesmaa, Heili Korn, Rita Kulev, Maire Limberg, Geidi Kruusmann, Maret Väär,Maie Aujärv, Aare Limberg, Zoja Tammsaar,
Heju Retsold, Elle Allik, Lembit Remmelgas, Vilve Neeme, Kadri
Limberg, Kadri Korn, Kristine Tamm, Malle Pikat, Marilyn
Jeeser, Kaarel Adler, Rutt Tiits,Kelli Vällmann, Krista Kotkamäe,
Marge Kulev, Rimo Männistu, Urmi Pärn, Valentina Kirillova, Andres Tammsaar, Johannes Novikov, Lea Lõhmussaar, Sirje Kivila, Galina Matvejev, Sirje Vällmann, Triin
Limberg, Kairi Kadarpik, Leili Allmäe, Birgit Neeme,
Peer Einbaum, Silvi Kamla, Marje Arraste, Jasmiin Kraas.

Ühe korra käisid trimmimas 20 inimest.

Kergejõustik
Eelmisel aastal möödus 100 aastat
esimeste kergejõustikuvõistluste korraldamiest Eestis. Juubeli
puhul ilmus mahukas koguteos
„Eesti Kergejõustik 100“, mille autoriks on tuntud asjatundja Erlend
Teemägi. Tema toimetamisel on
2004 a ilmunud ka raamat „Eesti
Kergejõustik“. Nendes raamatutes on Eesti kõigi aegade edetabelid, Eesti MV medalikolmkud
aastast 1917, meie parimate esinemised suurvõistlustel, rohkelt fotomaterjali. Kellel huvi võib neist
teostest leida palju huvitavat.
Raamatus avaldatud arhiivimaterjali alusel toimus Tartus esimene
võistlus Abergi seltsi initsiatiivil
1909 a., koraldajad Treffneri Gümnaasiumi kasvandikud, hilisemad
tuntud sporditegelased Max Heide ja Ernst Rosenbladt (pärast
nime eestistamist Ergo Rannaste).
Selle võistluse kavas olid 100m,
kaugus – ja kõrgushüpe, odavise, kuulitõge ja palliheide. Sellest
esimesest võistlusest hakati lugema meie kergejõustiku vanust.
Juubeliaasta ülevaadet alustame
L- Virumaa 2009 a edetabelist,
mille on kokku pannud maakonna üks paremaid pikamaajooksjaid Andus Lein. Kuna on
tegemist juubeliaastaga, siis tagasivaates on rajooni (maakonna) parimail aastail peetud isegi 30 parema edetabelit, hiljem
piirduti 20 parema tulemusega.
Rohkem
kui
paarkümmend
aastat tagasi oli piirnormiks tabelisse pääsemisel III spordijärgu täitmine. Meeste aladel
valikuliselt 100 m (12,0), 1500

m (4.37,0), kaugushüpe (5.70),
kuulitõuge (11.00), naistel 100
m (13,8), 1500m (5.30,0) kaugushüpe(4.50), ja kuulitõuge(9.00).
Eelmisel aastal oli tabelis 20
tulemust
üheteistkümnel
meeste ja seitsmel naiste alal.
Täielikult on alana kadunud
käimine. Samal ajal on maratonijooksus tabelis 10 tulemust,
vasaraheites ainult 2 tulemust.
Naiste aladel on omamoodi
üllatajaks Eha Lehtoja Rakverest, kes läbis maratoni ajaga
4:23.21. Samal ajal pole tabelis
ühtegi 7 – võistlejat, 400 m tõkkejooksjat ja 3000 m jooksus on
tulemused ainult kahel jooksjal.
Tamsalu sportlastest juhivad täiskasvanute edetabelit Sirly Tiik
kettaheites (36.95) ja Triin Lait
odaviskes (43.56) ning Karel Eesmaa kõrgushüppes (1.95) ja Lenar Rünk 800 m (2.01,86). Lisaks
on Lenar veel 2. kohal kaugushüppes(6.69) ning Ekaterina Timoškova 800 m (2.29,30) ja Triin
Lait kettaheites (32.34) 3. kohal.
Avaldame
ka mitteametliku
võistkondliku paremusjärjestuse.
Omavalitsused:
1. Rakvere linn 119( M 53+ N 66)
kohta, 2. Tamsalu 44 (34 + 10), 3.
Vinni 29 (22 + 7), 4. Tapa 24 (22
+ 2), 5. Kadrina 23 (9 + 14), 6. VMaarja 11 (8 + 3 ), 7. Laekvere 7 (
1 + 6 ), 8 – 10 Rakvere vald 6 (6 +
0), Haljala 6 (3 + 3), Sõmeru 6 (6 +
0), 11. Rakke 5 (4 + 1), 12. Rägavere 4 ( 4 + 0), 13. – 14. Vihula 1 (0 +
1), Kunda 1 ( 1 + 0), 15. V- Nigula
0.
Koolid.
1. Rakvere RG 67 (17 + 50)

2. Tamsalu G 27 (20 + 7 )
3 – 4. Tapa G 16 ( 16 + 0), Kadrina
KK 16 ( 6 + 10)
5. Rakvere G 15 (2 + 13), 6. Rakvere AK 12 ( 12 + 0 ), 7 – 8. V- Maarja G 6 (5 + 1), Haljala 6 (3 + 3 ),
9- 10. Rakke G 4 ( 4 + 0), Rakvere
EG 4 (1 + 3 ), 11. V- Pajusti 2 (2 + 0
). Kunda ÜG, Tapa VG, Rakvere
VG – 0.
Rein Tops

Tulemused
Noorte GP I etapp toimus Tallinnas 03.01.2010.a.
TC kuulitõuke (2kg) võitis Ketter
Kõre tulemusega 9.45 , TB vanuses tuli kuulitõukes (3kg) 4.kohale
Cätlyn Okas tulemusega 10.06 .
Noorte GP II etapp toimus Rakveres 06.01.2010.a.
1..koha PC kauguses
võitis
Vadim Aleknavitšus 4.33. Teise
koha saavutasid Kaspar Raudla
MN 60mtj, 9,20 ja PC 60m 11,18
Andre Tammaru. 3.koht TC
kaugus 3.81 Ketter Kõre ja PC
kaugus 3.92 Andre Tammaru.
Ahtmes toimusid Ida-Virumaa
sisekergejõustiku MV 09.01.2010.a.
Eiko Laine tuli teiseks MJ kauguses
5.82 ja Ketter Kõre TB kõrguses 1.30.
Eesti
noorte
kergejõustiku
MV 22.-24.01.2010.a. Tallinn.
Hõbemedali võitis Lenar Rünk
MN 800m 2.04,11. 4.koht TB kuul
(3kg) 10.76 Cätlyn Okas, 6.koht
MJ kõrgus Karel Eesmaa 1.96 ,
8.koht PB kuul (4kg) 10.80 Kaupo
Saarmann.
Liivi Rünk

Tamsalu vald osaleb Eesti valdade XVIII Talimängudel
Tänaseks on läbi viidud eelturniirid males, kabes, lauatennises ,,meeste ja naiste korvpallis. Finaalturniir peetakse
27.-28. Veebruaril Väike-Maarjas. Tamsalu valla võistkond osaleb finaalis suusatamises. Eelmise aasta talimängudest
on suusatajatel kaitsta II koht.
Eelturniiril võistlesid Tamsalu valla eest; lauatennises(17 koht)-Ants Püss, Valdo Viilver; kabes(18 koht)-Tiit Uus, Raivo
Raigna, Robi Kivirand, Liis Kivirand, Keia Laht; males(20 koht)-Peedu Vipper, Ardo Laasmägi, Kristjan Palts, Anna-Maria Himma, Triinu Eilo; meeste korvpall(17 koht)-Andro Kirsipuu, Kurmo Annus, Livar Liblik, Algis Liblik, Rainis Tiits,
Kaspar Põldmaa, Urmas Rego; naiste korvpall(13 koht)-Kaja Klaasimäe, Riive Tamm, Krista Lepik, Kadi Võrno, Kairi
Tiikmann, Monika Molodost , Evelyn Himma.
Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse Tamsalu valla esindamisele. Suur tänu ka Los-Torose klubile, kes viisid Tamsalus läbi ühe meeste korvpalli eelturniiridest.

Toomas Uudeberg
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Tamsalu Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel
Tamsalu vallale kuuluvad järgmised hoonestatud kinnistud
ja korteriomandid:
EMILIA ROHEMAA
28.12.2009
1) Kreegi kinnistu (katastritunnus:
Anete-Margarete Taal 96
KARL-ALEX KÜTT
05.01.2010
78702:002:0216) pindalaga 0,5 ha, asukohaga
Hermine Lille		
94
Järsi külas, Tamsalu vallas alghinnaga 80 000.krooni;
Johanna Kalla		
92
2) Jaaguõue kinnistu (katastritunnus
78702:001:0133) pindalaga 0,4 ha, asukohaga
EELK TAMSALU LUNASTAJA KOGUDUS.
Artur Lõomets		
88
Kerguta külas, Tamsalu vallas alghinnaga
25 000.- krooni;
Arnold Kalvik		
87
2009 aastaga jäime rahule.Eelnevast aastast jääb enam meelde osalemine Tallinnas toimunud
3) Mihkliõue kinnistu (katastritunnus
Lootuse Festivalil.Toimusid koguduse uue nõukogu valimised ja väljasõit Illuka mõisa Virumaa
78701:002:0106) pindalaga 1,0 ha, asukohaga
Endel Poom		
86
Sinodile. Eelmisel aastal osales jumalateenistustel rohkem inimesi. Muret teeb kahanev liikmete
Võhmetu külas, Tamsalu vallas alghinnaga
Leida Mühlberg		
84
70 000.- krooni;
arv. Noori ja aktiivseid inimesi võiks kogudusega rohkem liituda. Seoses kirikuõpetaja vahetuse4) Liini kinnistu (katastritunnus 78701:005:0093)
ga
toimuvad
jumalateenistused
kord
kuus.
Rendime
matusetalistusteks
kiriku
ruume.Palume
Valve Vildersen		
83
pindalaga 0,6ha asukohaga Alupere külas
ühendust võtta
Tamsalu vallas alghinnaga 40 000.- krooni;
tel.. 53 41 378 Elle Oldiga.
Aleksandra Kustova
83
5) Madise kinnistust 876/1759 reaalosa
Kogudus tänab kõiki abistajaid ja soovib neile alanud aastaks õnne ja tervist.
(katastritunnus 78702:001:0132) pindalaga 0,4
Helga Truupõld		
83
Koguduse õpetaja Enn Salvestega on võimalik ühendust saada tel. 53 45 3967.
ha asukohaga Kerguta külas, Tamsalu vallas
Hannele Aruoja		
83
alghinnaga 40 000.- krooni;
Elle Olt.
6) Kesk tn 2 kinnistu (katastritunnus
Heldur Pütsepp		
82
78701:002:0107) pindalaga 0,3 ha asukohaga
Assamalla külas, Tamsalu vallas alghinnaga 25
Arnold Saart		
82
000.- krooni;
7) Munakivi tn 4 kinnistu (katastritunnus
Leida Mei		
82
78701:002:0105) pindalaga 0,2 ha alghinnaga
30000.- krooni;
Asta Pedanik		
82
8) Anna Haava tn 11 kinnistu (katastritunnus
Birgit Roode		
82
78801:004:0046) pindalaga 2345m² alghinnaga
50 000.- krooni;
Helgi Mamai		
82
9) Sääse 4-7 korteriomandi (katastritunnus
78701:003:0062) reaalosa üldpinnaga 98,6m²
Veera Imala		
82
alghinnaga 73 950.- krooni;
10) Sääse 4-17 korteriomandi (katastritunnus
Enda Metslaid
82
78701:003:0062) reaalosa üldpinnaga 115,3m²
Endel Siiber
80
alghinnaga 86 475.- krooni;
11) Sääse 4-26 korteriomandi (katastritunnus
Ilda Torm
75
78701:003:0062) reaalosa üldpinnaga 98,6m²
alghinnaga 73 950.- krooni;
Helvi Adelbert
75
12) Sääse 4-32 korteriomandi (katastritunnus
78701:003:0062) reaalosa üldpinnaga 84,8m²
Rudolf Livak
70
alghinnaga 63 600.- krooni;
13) Sääse 8-28 korteriomandi (katastritunnus
Ants Major		
70
78701:003:0063) reaalosa üldpinnaga 43,8m²
Toivo Hallik		
70
alghinnaga 43 800.- krooni;
14) Sääse 8-29 korteriomandi (katastritunnus
Vilve Neeme		
70
78701:003:0063) reaalosa üldpinnaga 44,0m²
alghinnaga 44 000.- krooni;
Marina Rogožkina
70
15) Sääse 8-46 korteriomandi (katastritunnus
78701:003:0063) reaalosa üldpinnaga 61,1m²
Raul Kask		
65
alghinnaga 61 100.- krooni;
Uudeküla liuväli
Anne Kask
65
16) Sääse 8-48 korteriomandi (katastritunnus
78701:003:0063) reaalosa üldpinnaga 43,9m²
Valentina Neyman
65 Avatud iga päev: E, K, R kella 12.00 - 20.00, T, N kella 12.00 - 19.00
alghinnaga 43 900.- krooni;
L ja P kella 14.30 - 20.00
17) Sääse 12-15 korteriomandi (katastritunnus
Valter Õunapuu
60 Liuvälja kasutamise tasu: Uudeküla elanikud ja kuni 7-aastased lapsed TASUTA
78701:003:0065) reaalosa üldpinnaga 61,1m²
5 krooni, 14-19-aastased 10 krooni, 20-aastased ja vanemad 15 krooni. Kohapeal
alghinnaga 61 100.- krooni;
Juhan Selber		
60 8-13-aastased
võimalik laenutada uiske - tasuta.
18) Sääse 12-40 korteriomandi (katastritunnus
78701:003:0065) reaalosa üldpinnaga 47,1m²
Tiit Parts		
60 Kohtumiseni Uudeküla liuväljal!
alghinnaga 47 100.- krooni;
Martin
Uudeküll,
MTÜ
Hokiklubi
Uudeküla
60
Ilmar Kuus
19) Kirde tn 2-7 korteriomandi (katastritunnus
Pildil jäämasina maaletoojad Pavo, Mart ja Martin.
78702:001:0097) reaalosa üldpinnaga 57,3m²
alghinnaga 57 300.- krooni;
20) Kirde tn 4-7 korteriomandi (katastritunnus
78702:001:0096) reaalosa üldpinnaga 58,3m²
Porkuni Rahvamajas 13.veebruaril 2010
alghinnaga 58 300.- krooni;
algusega kell 10.00
21) Kirde tn 4-11 korteriomandi (katastritunnus
On surnud:
78702:001:0096) reaalosa üldpinnaga 58,3m²
SUUR SÕBRAPÄEVA LAAT
alghinnaga 58 300.- krooni;
JULIA RAIK
28.05.1926-12.12.2009
Pakkumised esitada Tamsalu Vallavalitusele hiljemalt
MARTA KUNTUR
02.02.1918-13.12.2009
Kohal on Taarlased -leivast
15.02.2010.a kell 10:00. Kirjaliku enampakkumise
korra ja tingimustega on võimalik tutvuda Internetis
suitsukalani,nahakaupmees Tallinast,tule
ENNI KELDER
15.12.1915-19.12.2009
Tamsalu valla veebilehel ja Tamsalu Vallavalitsuse
sina ka kas müüma või ostma.Oled oodaMELANIE MARTINSON
02.03.1925-24.12.2009
kui ametiasutuse kantseleis. Täiendavat infot saab
tud.
telefonidel 322 8435 või 322 8434.

Ajalehe veebruarinumbris põhjalik
artikkel maamaksu teemadel valla
maakorraldajalt Helgi Lindebergilt

IVAN KLOTŠENKOV
LAINE KALJUSAAR
TIIU LAUR		
ANNE TÕNTS
HELMI-JEKATERINA JOOR

10.05.1930-29.12.2009
31.05.1940-31.12.2009
28.05.1938-01.01.2010
14.09.1943-13.01.2010
05.06.1926-19.01.2010

TAMSALU AJALEHT

tel. 5354 0168 ;
http://aahi.onepagefree.com/
Talvel soodsam , ahi al. 14000.-

Eakate klubi “ IGIHALJAD” ja
MTÜ Tamsalu Pensionäride Ühing

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@
gmail.com
Kaastööd oodatud 20. Missioonil eksinud, praeguseks paranenud
veebruarini soovitav- tõeline “Visa Hing” e Bruce ootab oma
alt meilile.
endist või uut peret. Leitud külmunult 13.
jaanuaril.
Trükikoda Trükis
Igasugune info oodatud tel 56745204 või
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta
valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas ja
kauplustes.

Ahjud, pliidid, kaminad. Ehitus ja remont.

3230201

SOOVIVAD
KÕIKIDELE
KOOSTÖÖPARTNERITELE,
OMA PRAEGUSTELE JA
TULEVASTELE
LIIKMETELE NING KOGU VALLA EAKAMALE RAHVALE
JÕUDU JA EDU ALANUD
AASTAL.
Klubi nimel president
Mall-Maria Lobe

Toimetaja vabandab eelmisse lehenumbrisse sattunud vigade pärast Rein Topsi ja
Mall - Maria Lobe ees.

Jõgeva villavabriku lõnga, heie ja villaga saab tutvuda ja osta 8. veebr. kl. 10.00
kuni ostjaid on Tamsalu kultuurimajas.
Info 56479102 Rene.

