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Parimate sportlaste
vastuvõtul säras
Tamsalu

Vallavanem
tunnustas tublisid
vallakodanikke

Veebruari keskel Rakveres Villa Theresas toimunud maavanema
ja Lääne-Virumaa spordiliidu parimate sportlaste vastuvõtul
säras Tamsalu, kuhu läksid parima mees- ja naissportlase tiitlid.
Spordiliidu tegevdirektor Vello Vasseri sõnul olid otsustajad
parima naissportlase valimisel üsna üksmeelsed, et tiitli on välja
teeninud Tamsalu suusataja Kaili Sirge. Meessportlaste valimisel
läks “rebimiseks” sumomaadleja Baruto ja suusataja Timo
Simonlatseri vahel. Tamsalulaste õnneks pälvis tiitli seekord
Timo Simonlatser.
Ka Lääne-Viru parim invaposportlane oli Tamsalu vallast - Sirly
Tiik.
Kui lisada veel, et sportlikum kool oli Tamsalu, siis tulid pea
pooled auhinnad Tamsallu.
Õnnestunud kordaminekuid sportlastele ja nende treeneritele!
Pikemalt kajastab 2007.a spordiaastat Rein Tops oma
spordiülevaates lehe lõpuosas.

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud pidulikul õhtul
22.veebruaril Tamsalu kultuurimajas tunnustas vallavanem
Toomas Uudeberg tublisid vallakodanikke.
Tänukirjad ja kunstiringi originaalsed savist taiesed said
vallavanemalt: Jüri Mürk - kauaaegse tubli tegevuse eest
vabatahtliku päästjana, Vladimir Mürk - kauaaegne tubli töö
eest rajameistrina; Anne ja Toivo Hallik - Tamsalu valla
turismielu edendamise ja Laululinnu külalistemaja ehitamise
eest; Martin Uudeküll - tubli töö eest ühiskondliku spordikorraldajana; Aadu Uudmäe - pikaajalise ühiskondliku sporditöö
ja valla ajaloo kogumise eest; Ruth Liivak - pikaajaline tubli
töö eest perearstina Tamsalus; Helgi Steinberg - pikaajalise tubli
töö eest postiljonina Tamsalus; Elle Nurmsalu - pikaajalise tubli
pedagoogitöö eest Tam-salus; Maie Nõmmik - pikaajalise tubli
pedagoogitöö eest Tamsalus; Heivi Margs - tubli töö eest
Tamsalu Gümnaa-siumis; Aili Avloi - pikaajalise tubli töö eest
valla laste kasva-tamisel; Piret Kasekamp - pikaajalise tubli töö
eest valla laste kasvatamisel; Mare Järv - pikaajalise tubli töö
eest Tamsalu inimeste tervise eest hoolitsemisel.
Kunstiringi originaalsed
taldrikud said spordiklubi Tamsalu Los-Toros pikaajalise spordi
arendamise eest Tamsalus,
Tamsalu AO suusaklubi pikaajalise spordi arendamise eest
Tamsalus; Väino Virks- Eesti ja
Tamsalu parima vabatahtlik
tuletõrjeühingu juht 2007.a, Timo
Simonlatser - Tamsalu valla parim
meessportlane 2007.a, Kaili Sirge
- Tamsalu valla parim
naissportlane 2007.a ning Tiiu
Jaansoo - “Eestimaa uhkuseks”
olemise eest 2007.
Samal õhtul andis maavanem üle
tänukirja Jaane Aerule, kes
puuetega
inimeste
paremakäekäigu eest hoolt
kannab.
Palju õnne kõigile!
Tamsalus on palju tublisid
inimesi!

Pildil vasakult: Toomas Uudeberg, Pille Lehemets, Krista Lepik,
Liivi Rünk, Sirly Tiik, Kaili Sirge, Timo Simonlatser
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Tamsalu
Vallavalitsus
22.jaanuar
1. Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek korterite üürilepingu
alusel kasutada andmiseks kuuele perele.
2. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku ürituse “Sõbrapäeva laat”
korraldamiseks Tamsalu Kultuurimajas 16.veebruaril s.a.
ajavahemikul 9.00-16.00.
3. Määrati Vajangu külas korterelamu nr 2 teenindamiseks
vajaliku maa suurus maale korteriomandi seadmiseks.
4. Kinnitati Tamsalu valla haldusterritooriumil asuvate
maatükkide maksustamishinna aktid 2008.aastal.
5. Algatati Porkuni elamuala E-4 detailplaneering ja kinnitati
detailplaneeringu lähteseisukohad.
6. Nõustuti Kasutusloa väljastamisega AS Võhmuta PM
tahkesõnnikuhoidlale Võhmuta külas.
7. Nõustuti ehitusloa väljastamisega OÜ-le ALVERSEN
puurkaevu rajamiseks Porkuni külas.
8. Anti luba Rakvere Spordikoolile projektlaagri läbiviimiseks
Tamsalu valla haldusterritooriumil Porkunis.
9. Anti luba Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskooli treener Igor
Filin‘ile projektlaagri raames treeninglaagri läbiviimiseks
Tamsalu Spordikompleksis.
10. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuseks jaanuarikuus väljamaksmisele kuuluv
summa.
11. Eraldati sotsiaaltoetust kahekümnele abivajajale ja jäeti
rahuldamata kaks avaldust.
12. Määrati hooldaja puudega isikule.
13. Anti nõusolek kahe eestkostetava pangaarve jälgimiseks.
14. Otsustati sõlmida leping MTÜ-ga Jeeriko Viru Naiste
Varjupaik lähisuhete vägivalla all kannatavate naiste varjupaiga
teenuse ostmiseks 2008.aastal.
15. Anti nõusolek seoses Tamsalu-Neeruti suusamaratoni
korraldamisega vallateede sulgemiseks 3.veebruaril s.a.
16. Arutati Väike-Maarja Muusikakoolis õppivate laste
vanemate taotlust: suurendada valla poolt kompenseeritavat
õppemaksu osa.
5.veebruar
1. Kinnitati Tamsalu linnas Paide mnt 11 katastriüksuse piirid
maa munitsipaliseerimiseks.
2. Nõustuti Järvajõe külas TIIRU katastriüksuse jagamisega.
3. Nõustuti Piisupi külas LIISU katastriüksuse jagamisega.
4. Kinnitati Sääse Hooldekodu laiendamiseks vajalike
remonditööde teostajaks parima pakkumise esitanud OÜ
Vajangu EE.
5. Algatati detailplaneering Kullenga küla Pärtli kinnistu maaalale ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.
6. Otsustati küsida Tamsalu valla üldplaneeringu ja
üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise
konsulteerija leidmiseks hinnapakkumised kolmelt eksperdilt.
7. Otsustati avada 01.09.2008.a Sääse Lasteaias erivajadustega
lastele tasandusrühm kuni 12-le lapsele rühmas.
8. Anti nõusolek ohtlikuks muutunud üksiku kuuse raiumiseks
Toome tn 6 kinnistul.
9. Eraldati sotsiaaltoetust kolmekümne kahele abivajajale ja jäeti
rahuldamata kuus avaldust.
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10. Nõustuti ehituslubade väljastamisega järgmiselt: Toomas
Baumannile elamu rekonstrueerimiseks Uudeküla külas; AS-ile
Keila Geoloogia puurkaevu rajamiseks Porkuni külas; AS-ile
Võhmuta PM noorkarjalauda rekonstrueerimiseks Võhmuta
külas; AS-ile Võhmuta PM mullikalauda rekonstrueerimiseks
Võhmuta külas; Kuie PÜ-le Metsa farmi rekonstrueerimiseks
Vajangu külas.
11. Otsustati küsida suusastaadioni teenindushoone ja kunstlume
tootmise ehitusprojekti koostaja leidmiseks hinnapakkumised
kolmelt firmalt.
12. Kehtestati Tamsalu Spordihoones seminariruumi kasutamise
teenusele alates 15.02.2008 hinnad järgmiselt: seminariruumi
kasutamise ühe tunni hind on 250 krooni; seminariruumi
kasutamise päeva (8 tundi) hind on 1500 krooni.
13. Kinnitati Tamsalu Lasteaia Krõll mänguväljaku rajamise
lähteülesanne ja otsustati küsida mänguväljaku rajamiseks
hinnapakkumised neljalt firmalt.
14. Arutati Tamsalu Kalor AS-i nõukogu ettepanekut üürilepingu
alusel kasutatavate korterite võõrandamiseks.
15. Moodustati komisjon Tamsalu valla teede ja tänavate nimede
korrastamiseks teede ja kohanimede registris.
Elvi Astok, vallasekretär

Tamsalu
Vallavolikogu
16.jaanuar
1.Otsustati anda ainuõigus korraldatud jäätmete veoks AS-le
Ragn Sells Tamsalu Vallavolikogu määratud jäätmeveopiirkonnas.
30.jaanuar
1. Lõpetati Tamsalu valla 2008.a. eelarve I lugemine ja otsustati
viia eelnõu II lugemisele volikogu veebruarikuu istungile.
2. Anti nõusolek vallavalitsusel korraldada hange Sääse
Hooldekodu laiendamiseks vajaliku investeeringu tellimiseks.
3. Määrati Tamsalu valla 2007.aasta majandusaasta aruande
auditeerijaks AMC Audit OÜ.
4. Algatati Tamsalu valla üldplaneeringu koostamine ja kinnitati
valla üldplaneeringu lähteülesanne.
5. Algatati Tamsalu valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
6. Tunnistati peremehetuks ehitisteks Sääsel elamu nr 8 korter
22, elamu nr 12 korterid 12, 14, 15, 27.
7. Määrati Järvajõe küla Tiiru katastriüksuse jagamisel tekkinud
Tiiru 1 katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
8. Määrati Piisupi külas Liisu katastriüksuse jagamisel tekkinud
Mäe, Tahti, Tirtsu ja Oru katastriüksuste siht-otstarbeks
elamumaa.
9. Otsustati mitte anda nõusolekut Keskkonnaministeeriumi
poolt OÜ-le A & M Invest geoloogilise uuringuloa andmiseks
tehnoloogilise lubjakivi aktiivse tarbevaru koguse hinda-miseks
Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta III uuringuruumis Tamsalu
vallas.
10. Lõpetati Tamsalu Gümnaasiumi arengukava I lugemine ja
otsustati viia eelnõu II lugemisele volikogu veebruarikuu
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istungile.
INFO: Keskkonnaspetsialist Lembit Saart infot: Jäätmete
käitlemisel kehtiva korra kohaselt on elanikud kohustatud
hakkama oma prügi sorteerima.
Volikogu esimees Andrus Freienthali info.
Tamsalu vallale on tehtud pakkumine osalemiseks
rahvusvahelises projektis “Noored tegevuses”. Projekt koosneb
6 tsüklist, mis toimuvad erinevates riikides. Projektis osalevad
noored vanuses 18-25 (9 noort ühest riigist) Rootsist, Türgist,
Portugalist, Poolast, Itaaliast. I koosviibimine toimub Itaalias.
Veebruarikuu esimesel nädalal toimub kohtumine IRL-i esimehe
Mart Laariga.
MTÜ-l PAIK ja Tamsalu volikogul on plaanis korraldada
04.03.2008.a. Tamsalu valla ettevõtjate nõupäev arutamaks
erinevaid valla arenguga seotud ja ettevõtjaid puudutavaid
probleeme;
Vallavanem Toomas Uudebergi info.
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise üritused on planeeritud
22. ja 24.veebruaril. 22. veebruaril toimub kultuurimajas aktus
ja pidu; 24. veebruariks on planeeritud pidulik lipu heiskamine
vallamaja ees, spordihoones kokkusaamine vallarahvaga,
järgneb Hagari matk, lumelinna avamine.
19.02.2008 toimub kultuurimajas Eesti Vabariigi
90.aastapäevale pühendatud mälumäng. *25.01.2008 külastas
Porkuni kooli haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, visiidi
aruteluteema oli Porkuni kooli tulevik;
Planeeringud: kehtestamisel on jätkuvalt Tamsalu linna keskosa
planeering; kehtestamisel suusastaadioni planeering; algatamisel
Porkuni elamuala detailplaneering.
2007 a. Lääne-Viru parimad sportlased on Tamsalu vallast - Kaili
Sirge ja Timo Simonlatser.
AS-i Elion poolt on paigaldatud Loksa mobiilside masti uus
saatja, mis tagab ümbruskonnas internetiühenduse.
Ursula Saar

Ettevõtjad, esitage
tähtaegselt kinnitus
majandusregistri tarvis
Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuse registris,
peab igal aastal esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta
hiljemalt 15. aprilliks juhul, kui ettevõtja registreerimisest või
registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud
rohkem kui kolm kuud.
Ettevõtja, kellel ei ole võimalik kasutada ettevõtja- või
kodanikuportaali või digiallkirja, tuleb edastada taotlus
registreeringu teinud haldusorganile posti teel. Taotluste vormid
on kättesaadavad veebilehel http://mtr.mkm.ee/
Ettevõtjad, kelle registreeringu on teinud Tamsalu
Vallavalitsus, saavad esitada taotluse ka vallavalitsuses (Tehnika
1a, Tamsalu) kohapeal.
Riigilõivu registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei ole.
Ursula Saar,
vallasekretäri abi tel: 32 28 444
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Kaevude rajamise
programm ootab
taotlusi
Siseministeerium on algatatunud hajaasustusega aladele kaevude
rajamise programmi, mille raames soovitakse parandada
elanikkonnale puhta joogivee kättesaadavust.
Programmi raames rahastatakse kaevu rajamist osaliselt: ühe
kolmandiku maksab riik, teise kolmandiku kohalik omavalitsus
ja kolmanda kolmandiku toetuse saaja.
Toetust kaevude rajamiseks ei eraldata tiheasustusaladel ja üle
50 elanikuga kompaktse hoonestusega aladel olevatele
majapidamistele ning samuti kohtades, kus veetassidega
liitumine tuleb odavam kui kaevu rajamine.
Selleks, et Tamsalu vald saaks programmis osaleda, peame
esmalt kaardistama vajaduse projekti toetuste järele
(majapidamiste arv).
Palume kõigil võtta hiljemalt 4.märtsiks 2008a.
vallavalitsusega ühendust, kelle majapidamises on alljärgnevad
probleemid: puudub majapidamises kaev, olemasolevas kaevus
ei jätku vett või vee kvaliteet on halb; on olemas kaev ja vesi,
kuid puuduvad vajalikud seadmed ja/või survetrass.
Sooviavaldus kaevu rajamise finantseerimiseks tuleb esitada
kirjalikult või e-posti teel. Avalduses palume kindlasti ära
märkida: kaevu saamise soovi põhjus (kuiv kaev, reostunud kaev,
vajadus seadmete soetamiseks jne), kinnistu andmed, kuhu kaev
planeeritakse puurida; elanike arv majapidamises; taotleja
kontaktandmed (kontakttelefoni number ja võimalusel e-posti
aadress); nõusolek omaosaluse tasumise kohta (1/3 tööde
maksumusest).
Täpsem info: keskkonnaspetsialist Lembit Saart tel.32 28446;
5203992, e-post: lembit.saart@tamsalu.ee.

Anneta Vabadussõja
Võidusambale
Eesti Vabariik peab tänavu oma 90. sünnipäeva. Eesti riik sündis
Vabadussõja võidu tulemusena. See on ainus sõda, mille Eesti
on võitnud. Vabadussõja võidu mälestuseks püstitatakse 2008.
aasta jooksul Tallinnasse Vabaduse väljaku äärde Harjumäe
nõlvale Vabadussõja võidusammas.
Sammas, mille tipus on Eesti riiklikku sõjalist teenetemärki
kujutav Vabadusrist, on mälestusmärk nendele tuhandetele
inimestele, kes võitlesid Eesti vabaks ja kindlustasid talle
iseseisvuse.
Samba ehituse toetuseks saab teha annetusi. Selleks on Tamsalu
vallas liikumas annetuskast, mida me hoiame vallavalitsuses ja
mis ringleb ka valla suurematel üritustel. Täpsem info annetuste
võimaluse kohta 32 28 431 sekretär-asjaajajalt.
Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse müürituna Võidusamba
vundamendis. Igale annetajale on ette nähtud ka mälestusmärk.
Annetusi saab teha kuni 20. novembrini. Võidusamba pidulik
avamine toimub 28.novembril 2008.
Lisainfo www.vabadusemonument.ee.
Oma annetusega saad osaks ajaloost!
Toomas Uudeberg
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Kaks aastat
Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemisest
on möödunud veidi rohkem kui kaks aastat.
Seega on vallavolikogu praeguse koosseisu
ametiajast ümardatult pool läbi ja veidi alla
poole veel ees. Arvan, et ajaliselt on paslik
teha väike tagasivaade tehtule ning heita
pilk järelejäänud pooleteistkümnele aastale.
Kaks vallaeelarvet on volikogu poolt
kinnitatud, kaks on veel ees. Eelviimane
neist on käsil ning usun, et volikogu
kinnitab valla 2008.a. eelarve veebruarikuus.
Mis on tehtud, mis tegemata?
Kohe pärast 2005.a. kohalike volikogude
valimisi tuli vastvalitud volikogul hakata
tegelema iga aasta jaoks tähtsaima
dokumendiga - valla eelarvega. Keerukaks
tegi asja see, et tööle asus esimene ühendatud valla volikogu - tuli harjuda koos
töötama! Oli vaja osata läheneda kõikidele
probleemidele seisukohast, et Tamsalu on
ühtne vald.
Vastutamisest, kontrollist
Valla juhtimise juures ei tohi hetkekski
unustada, et Euroopas kinnistunud demokraatiaprintsiipide kohaselt peab olema eriti
range kontroll ja järelevalve avalikul palgal
olevate isikute tegevuse üle! Euroopalik
õiguskord on selliselt üles ehitatud, et
avalikkus peab mõistma vallavalitsemise
juures tehtavate otsuste ja tegevuste vajalikkust, otstarbekust ning õigluslikku
printsiipi! Sellest lähtuvalt olgu avalikustamist pigem rohkem kui vähem!
Tamsalu volikogu vastutab Tamsalu
rahva ees. Samal ajal vastutavad vallavanem ja vallavalitsus volikogu ees. Vallaasutused on aruandekohustuslikud eelkõige
vallavalitsuse ees, aga ka vallavolikogu ees.
Kohalik omavalitsus korraldab ja juhib
kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla iseärasusi.
Kokkuvõtvalt ja väga üldistavalt läbib
kohaliku omavalitsuse tegevust põhimõte:
volikogu kinnitab kohaliku elu arengusuunad, viib need ellu läbi eelarvete ja
vallavalitsusele tööülesandeid andes;
teostab kontrolli ja järelevalvet valla
eelarve ja vallavalitsusele antud tööülesannete täitmise üle; hoiab ära ametnike
omavoli.
Miks ma sellest kirjutan?!
Seepärast, et oma tegevusega volikogu
esimehe ametikohal olen püüdnud
järjekindlalt suurendada volikogu rolli valla
juhtimises. Pean silmas eelkõige osalust
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arenguaruteludes, vastutust ja järelevalvet.
Volikogu ei saa võtta endale ülesandeid ja
õigusi rohkem, kui seda on seadustega
lubatud!
2006.a. aprillis otsustasime volikogu
eelarve- ja arenduskomisjoniga sõita veidi
vallas ringi, eesmärgiga tutvuda vallaga;
vallateede olukorra ja heakorraga. Lisaks
juba mainitud komisjoni liikmetele osalesid
ringsõidul ka vallavanem, vallavalitsuse
keskonnaspetsialist ning Tamsalu Kommunaali juhataja, samuti hariduskomisjoni
esimees.
Lagunenud teed, augud, tolm, halvas
korras õued, ükskõiksus vs kaunid
kodud, väga ilusad paigad
Mida siis nägime? Loomulikult ei jõudnud
me kõikide talude või majapidamiste
väravasse, kuid näha sai paljutki.
Valla teed: on paremaid ja on
halvemaid lõike; aga teede-tänavate üldine
seisukord oli kehvake. Eks põhjused ole
teatud-tuntud: nõukogude ajast pärit
kruusateede ja –tänavate kulumine,
tagajärjeks augud, pori ja tolm. See kehtib
ka viimase 15 aasta kohta - selgelt ebapiisav
rahaeraldamine teede korrashoiuks.
Hinnates üldiselt heakorda, võib öelda,
et vallas on väga ilusaid paiku ja on lausa
kohutavaid kohti. Kõnealuse valdkonna
halval seisukorral on juba mainitud objektiivsed põhjused, aga on ka subjek-tiivseid.
Veendun üha enam, et valla kommunaalmajanduse, s.h heakorra ja teedetänavate jooksva korrashoiu eest vastutavad
vallaametnikud suhtuvad oma otseste tööülesannete täitmisse absoluutselt ebapiisava
tõsidusega. See teeb rahutuks: kui nii edasi
läheb, jääbki meie osaks siin Tamsalus
hallus, ängistus, masendus! Volikogu peab
olema järjekindel nii kontrolli ja
järelevalvet silmas pidades, kui ka sellele
valdkonnale vahendeid eraldades!
Paljudel juhtudel saab visata kivi ka
maja-omanike kapsaaeda: ei hoita korras
maju, õuesid, ega ka tänavapoolseid aiaääri.
Vestlesin hiljuti Rahu tänava kõige
jubedama majapidamise juures askeldajaga. Edastan siin tema arusaamise
asjadest: “Minule on ükskõik teie võim ja
valitsus, mina teen, mida ja kuidas tahan!”
Ehitas aia, mis ei lange kokku krundi
piiridega, õu on täis risu. Vallavalitsus
vaatab pealt!
Paljud majaomanikud on oma
autodega segi pööranud tänava ja krundi
vahele jääva haljasala riba. Vallavalitsus ei
kergita kulmugi. Raskeveokite ja
reisibusside juhid par-givad oma sõidukid
haljasaladele, jättes maha poolemeetrised
rööpad- ja kõik on korras!? Mis mõttega

me niisugusel juhul võtame vastu heakorraja avaliku korra eeskirju?!
Möödunud suvel pöördusid minu
poole Tamsalu Kase ja Tamme tänava
elanikud oma murega. Nende mureks on
tolm, tolm ja veelkord tolm suvel ning pori,
pori ja veelkord pori sügisel/kevadel.
Käesoleval aastal ka talvel. Samasugune
olukord valitseb Tamsalu kõikidel
kruusakattega tänavatel ning külade
kruusateedel. Kasutan juhust ja vastan
siinsamas: nimetatud tänavatele ei saa kohe
tolmuvaba katet (pindamine või asfalteerimine) ehitada, sest enne on vaja rajada
tänavaalused kommunikatsioonid (vesi,
kanalisatsioon, elekter, tänavavalgustus).
Juhul, kui kõik läheb väga hästi ja saame
euroraha, võib torude ehitus alata 2010.
aastal, halvemal juhul (kasutades omavahendeid) 2011.a. Sellele järgneval aastal
on võimalik teekatted ette võtta. Mõis-tan
väga hästi nimetatud tänavate elanike
muret: praktiliselt on võimatu elada
inimväärset elu, kui su õuele laskub tolm
iga päev maist septembrini. Pidev tolmu
sissehingamine on lisaks muudele ebamugavustele ka tervisele kahjulik.
Meie inimesed on Tamsallu rajanud
kodu, hoiavad seda korras, käivad tööl ja
maksavad vallale makse. Ja millega vald
tänab oma kodanikke: pori ja tolmuga!
Olukorrast väljapääs on üksainus:
muuta kõik Tamsalu, Sääse, Vajangu,
Assamalla, Porkuni asulasisesed teed
tolmu- ja porivabaks kas teid pinnates või
asfalteerides.
Küladevahelised teed on osaliselt juba
korras. Lisaks meie elanike elukeskkonna
parandamisele aitab see vähendada teede
korrashoiukulusid: pole enam vaja kruusa
vedada ja greiderdada, vähenevad tänavapuhastuskulud, kergem on sadevett ära
juhtida.
Esimesed sammud on tehtud: viimastel
aastatel on pindamise teel muudetud
tolmuvabaks Tamsalus Rahu, Kandle,
Sireli, Kolde tänavad, Sääse ringtee, SääseTamsalu vaheline tee, Naistevälja tee, pool
Põdrangu teest. See on hea, aga tempo pole
piisav!
Tõeliselt tänava nime kannatab meie
vallas välja vaid Tamsalus Vasara ja Alasi
tänavad ning Tehnika tänava spordihoone
poolne osa. Samasugune tänav on nüüd
Vajangul; seal jätkub tee-ehitus saabuval
suvel. Need on tõesti suurepärased näited
sellest, missuguseid tänavaid on vaja
rajada! Ja on võimalik rajada! Kõik sõltub
volikogu poolt tehtavatest valikutest ja
otsustest!
Veel pöördusid volikogu ja valla-
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valitsuse poole Uudeküla ja Porkuni
külaaktivistid, lisades oma pöördumisele
suure hulga allkirju. Pöördumise sisu:
ehitada kiiren-datud korras kergliiklustee
jalakäijatele, jalgratturitele, rulluisutajatele
ja –suustajatele marsruudil TamsaluUudeküla-Porkuni. Mõte on iseenesest hea
ja samal ajal mitte uus. Veel Tamsalu linna
ajal mõtisklesime koos linnapea Urmas
Tammega kergliiklusteede rajamisest:
Tamsalu-Vajangu ja Tamsalu-Porkuni.
Kuid siis tundusid need mõtted Tamsalu
sissetulekuid arvestades utoopilistena.
Nüüdseks on asjalood muutunud; hea õnne
korral on võimalik kasutada nii siseiiklikest
kui europrojektidest eraldatavaid vahendeid. Käesoleval aastal käivad eeltööd
projekteerimiseks. Samas on selge, et nii
kalli-hinnalise ja suure projekti realiseerimine ei saa olla võimalik valla vahendite
arvel, sest see peataks muu tee-ehituse, veeja kanalisatsioonisüsteemide rajamise ning
ka teiste vallaasutuste hoonete remondi.
Esimeses järjekorras tuleb teostada hädavajalikud tööd, puhkeotstarbelised rajatised
peavad ootama oma järjekorda. Tõsi, Tamsalu-Uudeküla lõigul on sellel teel suur tähtsus Uudeküla elanike, eelkõige kooliõpilaste jaoks. Tegutseme selle nimel, et saada
kõ-nealuse ehituse tarbeks abirahasid
väljastpoolt.
Puhkeotstarbelistest objektidest
rääkides võime oma tegemiste üle uhkust
tunda! Paari viimase aastaga on tundmatuseni muutunud Tamsalu spordi-hoone ja
seda nii seest kui väljast- meil on maakonna
üks kenamaid ja moodsamaid spordikomplekse. Lisaks on olemas valgustatud
suusarajad. Seega, tingimused aktiivseks
puhkuseks ja rahvaterviseliikumise
edendamiseks on väga head.
Ka teistes vallaasutustes on teostatud
suuremahulisi renoveerimistöid; kui
Tamsalu lasteaed ja Tamsalu kooli niinimetatud vana osa said korda juba linna ajal,
siis Sääse lasteaias olid ühinemise hetkel
renoveerimistööd veel pooleli. Oleme
jõudumööda ka Sääse lasteaeda
korrastanud ning suuremad tööd on tehtud;
jäänud on veel väiksemahulised tööd.
Käesoleva aasta suvel peaks lasteaia õu
saama korrektse ja nägusa piirde-aia. Vajangu koolis on igal aastal ehitustöid teostatud.
Alanud aastaks oleme planeerinud üsna
suured remonditööd Tamsalu koolis; Vajangul ja Porkunis vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise ning tänavaehituse; Tamsalu spordikompleksi renoveerimistööd on
lõpusirgel. Plaanis on alustada suusamaja
ja suusastaadioni ehitamist.
Algab Tamsalu keskosa tänavate reno-
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veerimisprojekti koostamine- 2009-2010.
aastaks on planeeritud suured tööd Tamsalu
keskosa (Kesk ja Koidu tän.) täielikuks
kordategemiseks: see muudab täielikult
Tamsalu linna keskosa ilme.
Rõõmustab ka erainiatsiitivi poolt
ettevõetu: see, et valla suurimad põllumajandusettevõtted (Võhmuta, Otsa talu,
Põdrangu, Kuie) töötavad hästi; et Vajangul
töötab metalliettevõte Varo Metall; et pärast
Tamsalu TERKO pankrotti ei muutunud
ettevõttele kuulunud hooned ahervaremeiks, vaid seal tegutsevad isegi mitu
ettevõtet; et Tamsalu EPT ja AS Hallik töötavad hästi; et AS Hallik ehitas Laulu-linnu
külalistemaja; et üks Hollandi kodanikust
Eestis tegutsev ettevõtja rajab elamut
Järvajõele; et on juba üsna palju ilusaid ja
korrastatud elumaju Tamsalus, Porkunis,
Vajangul. Kõigile suur tänu!
Tamsalu valla aktiivsel osalusel on
käivitunud PAIK - Pandivere arenduskeskus. Seal töötavad aktiivsed inimesed
ning me loodame, et keskuse tegevus aitab
kaasa nii Tamsalu kui kogu Pandivere
piirkonna arengule.
Rõõmustab, et valla asutustes töötavad
valdavas enamuses kohusetundlikud
töötajad: head õpetajad, head raamatukoguhoidjad, head sotsiaalhooldustöötajad
ja teised!
Valla 2008.a. eelarve näeb ette keskmiselt 12%-list palgatõusu valla munitsipaalsüsteemi töötajatele. Kooliõpetajatele maksab palka riik ning nende
palgatõus tuleb 20% ringis. Vallavolikogu
toetab vabariigi valitsuse ettepanekut viia
lasteaiaõpetajate töötasu kooli nooremõpetajatega samale tasemele. Samuti leidis
volikogu poolt toetust lasteaedade
ettepanek suurendada töötasusid esialgselt
plaanitust rohkem lasteaedade abiõpetajatele ja Sääse hooldekodu töötajatele.
Ega’s linn kaota kui valllaga ühineb
Minult on Tamsalu elanikud vahel
küsinud: ega pole ohtu, et pärast ühinemist
Tamsalu linn kaotab. On peetud silmas
vahendite jaotamist valla eelarves. See
sõltub ettepanekutest, mida teeb vallavalitsus ja sõltub otsustest, mida teeb
volikogu. Kindlasti on endise Tamsalu valla
pool ühinemisest kindlalt võitnud, sest
investeeringuteks eraldatavad vahen-did on
nüüd suuremad. Samas olen veendunud, et
omavalitsuse poolt tehtavad otsused on
targad, tasakaalukad ja ettevaatavad ning
seetõttu linna pool ei jää vaeslapse rolli.
Me peame mõtlema ja
mõtleme arengule
Meil on ettevõtlusele vaja soodsaid
tingimusi luua; elamualasid vaja planee-

rida, võib-olla isegi mingil moel algatada
elamuehitust. Noori tuleb siia meelitada.
Elukeskkond on see, mis aitab
loetletud plaane realiseerida ja vajadusi
rahuldada!
Paaril viimasel aastal tegi meid mingil
määral laisaks Eesti majanduse kiire kasv.
Meie ettevõtetel läks hästi, tööpuudust
polnud ja sissetulekud kasvasid ning me ei
ole tegelenud valla ettevõtluse plaanipärase
arendusega. Me pole teinud piisavalt
selleks, et selgitada välja ettevõtlusliike,
mida meie vald vajab. Missugune tööjõud
on vaba; missugune tööjõud töötab
väljaspool Tamsalut!
Me vahel kipume tegelema sellega,
millega ei pea ja ei tegele sellega, millega
oleme kohustatud tegelema! Pean silmas,
et tähtsaimateks tegevusvaldkondadeks
saavad ja jäävad arendustegevus ja
inimväärse elukeskkonna rajamine!
Lõppsõna asemel
Selleks, et mõista, mida oleme siin Tamsalus iseseisvusaastatega saavutanud, võiks
meenutada, et 1992. aastal polnud
Tamsalus praktiliselt ühtki avaliku kasutusvõimalusega ja samaaegselt korras tualetti.
Viisime oma väliskülalisi kas koolimajja
või Tamsalu TERKO tualettidesse. Võib
tunduda, et pisiprobleem ja nüüdseks
unustatud! Jah, kuid tegelikult osa üldisest
kultuurist. Nagu ka teedki! Nagu korras
haljasalad, nagu tolmuvabad teed, nagu
puhtad trepikojad korterelamutes ja
koridorid koolis. Vaadake ringi lasteaedades, koolides, spordihoones - need on
samad hooned ja samas täiesti uued.
Selleks, et mõista, kui palju on vaja
veel teha, tuleb vaadata halvas olukorras
olevaid teid ja kõnniteid, autode poolt
segipööratud haljasalasid, räämas ja
lääbakil piirdeaedu, värvimata ja halle
maju.
Õnnitlused Eesti sünnipäevaks
Ajaleht ei jõudnud trükki vabariigi
aastapäevaks. Õnnitlen selle tähtsa päeva
puhul Tamsalu valla rahvast selle puhul,
et meil on oma riik! Et 90 aastat tagasi
kuulutati välja sõltumatu Eesti Vabariik; et
me 1991.a. taastasime oma riigi iseseisvuse.
Maailmas on palju rahvaid, seejuures
arvuliselt hoopis suuremaid, kui Eesti
rahvas, kellel ei ole oma riiki.
Seepärast mõelgem ikka ja jälle: see
on suur ja erakordne õnn ning võimalus –
elada sõltumatus vabas riigis!
Edu ja õnne meile kõigile!
Andrus Freienthal,
Tamsalu Vallavolikogu esimees
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Mina, meie ja Eesti riik
Vallavanem Toomas Uudebergi kõne
Eesti Vabariigi 90.aastapäeva
tähistamisel Tamsalus 22.veebruaril
See, et ühel natuke suuremal kui
miljonilise rahvaarvuga rahval on oma
riik, on ime. Kuidas on meie juubilaril,
riigil, need 90 aastat läinud?
Väikese riigi saatus ei ole olnud
kerge. Lapsepõlv ja täisikka jõudmine on
läinud juubilaril ilma suuremate
tagasilöökideta. Meheks sirgudes tuli aga
22-aastaselt arengus ette võtta suured
muutused. Lapsepõlves õpitu tuli maha
salata, tuli ringi õppida elama teiste
väärtuste järgi.
Olles 50 aasta jooksul juba sellega
peaaegu leppinud, avanes siiski võimalus
teha kannapööre, et 73-aastaselt hakata
jälle astuma lapsepõlves kätteõpitud teed.
Tänaseks on uut teed astutud juba 17
aastat. Sellisena võiks väga lühidalt
iseloomustada meie Eesti riigi 90-aastast
elulugu. Kui võrrelda riiki inimesega.
90 aastat inimese jaoks on kõrge vanus,
iseseisva riigi jaoks mitte väga eakas.
Mina ja riik
Kuidas me tajume täna riiki ja kas me
oleme ka vahel puhkehetkel mõelnud
teemal: mina ja riik? Ilmselt harva, sest
riik, see on tavaliselt midagi kaugemal ja
kõrgemal olevat ja iseenesest toimivat.
See on nagu loomulik. Kuid kui meile
midagi siin riigis on vastukarva, siis oleme
küll julged omakeskis ja sõpradega
õllekruusi juures riiki kiruma. Iga
kodaniku kohus ongi teha riiki paremaks,
seda oma asjalike ettepanekutega, kuid
need tuleb ka arusaadaval viisil välja
öelda. Riik pole ju asi iseeneses: on
kodanik, pere, küla, linn, vald, maakond.
Kuidas meil on läinud viimase 17
aasta jooksul? Alustades veel võõra riigi
raha (rublaga) ja majanduse osana, oleme
tänaseks kindlalt kinnitanud Eesti ühe
toimiva Euroopa Liidu iseseisva
liikmesriigi osaks. Tänane liikmelisus ELs ja NATO-s annab meile võimaluse
areneda Euroopaga koos ja võrdsete
võimalustega. Kuid olles starti jõudnud
hiljem, peame võrdse lõpptulemuseni
jõudmisel rohkem pingutama, s.t et
vahemaad tuleb läbida kiirema tempoga.
Puhata jääb vähem aega. Kas tahame edu
liiga kiiresti ja kulutame end liialt? Kuid
tahame ju vana euroopa standardeid, siis
peame ka pingutama. Lubaduse “süüa

kartulikoori” oleme ammu unustanud.
Olles ühise Euroopa liige, on ka meie
kohustused ühised. Kuuludes NATO-sse,
on meie sõdurid missioonil Iraagis,
Afganistanis ja mujal ebastabiilses
maailmajaos, kus ühissõdurid on
rahuvalvel. See ei ole ohutu sõjamäng,
seal on olemas karm reaalsus -võimalus
kaotada elu. Ka see on täna meie riigi
Euroopa koostöö üks reaalne
hinnakomponent.
Eesti riik ühines aastapäeva eel
Schengeni viisaruumiga. Juba kaks kuud
ei ole selles viisaruumis Eesti kodanikul
riigipiiril ennast dokumentide abil vaja
tõestada. Oleme täieõiguslikud Euroopa
Liidu kodanikud. Vabadus!
Mille üle võib Eesti maailmas
uhkust tunda?
Eesti noormehed lõid moodsa
tänapäeva sidevahendi Skype’i. Eestlane
Alar Sikk on vallutanud kõigi mandrite
kõrgeimad tipud. Üldse on seda suutnud
ainult 160 inimest maailmas, piltlikult üks
Assamalla küla jagu inimesi. Marko
Asmer on tänaseks Vormel-1 meeskonna
liige (küll esialgu testimehena)! Meil on
omad olümpiavõitjad, maailmameistrid.
See on absoluutne tipp. Need on vaid
mõned näited.
Oleme valinud kapitalistliku demokraatliku arengutee. Kõigil teenustel on
hind, ka eluaseme kulud on täna oluliselt
tuntavad, kuna tooraine ostame maailmaturu hindadega ja tööjõud on sinna poole
teel. Odav tööjõud hakkab otsa saama.
Seda kentsakam on kõrge riigiametniku
ärplemine teemal: mina saan viie tuhandese kuupalgaga küll hakkama, kuigi tema
enda konkreetne palganumber on 23 (!)
korda suurem.
Eestlane on olnud laulu- ja tantsurahvas, tundnud alati vajadust hariduse
järele. Oma kultuuri on elus hoitud läbi
igasuguste aegade. Ka oma teistkordse
vabaduse saime me kätte läbi n.n laulva
revolutsiooni. Täna kipume nimetama
investeeringuteks ainult tegusid, millest
jääb pikaks ajaks järgi nähtav ja katsutav:
hoone, asfalt tee, torud, kaablid ja muu
materiaalne.
Kuid suurim investeering on meie
tublilt kasvatatud ja korralikult haritud
noored. See on ju puhas investeering
tulevikku. Samaväärne investeering on ka
laulupidu, tantsupidu, hea kultuurisündmus, spordivõistlus, korralik vaba aja

veetmist võimaldav üritus. Ka sellest
tegevusest jääb maha investeering - meie
teadmistesse ja meie mällu. Kui me neid
inimesi märkame, siis me suudame ka
edaspidi selle valdkonna investeeringuid
nautida.
Meie ja riik
Tamsalu vallavolikogu on algatanud
valla uue arengukava koostamise aastani
2015 ja üldplaneeringu tegemise. Need
dokumendid peavad looma alused vallaelu uutele ja ajaga kaasaminevatele
muutustele, andma selgust ja teavet inimesele, mida vallas tehakse ja plaanitakse
ära teha.
Tamsalu vallavalitsus tegeleb täna
väga tõsiselt Tamsalu keskosa planeeringuga. Selle planeeringu kehtestamine
annab Tamsalu keskosa väljaarendamise
aluse kümneteks aastateks. Täna oleme
raudteega kahe Tamsalu poolitamise
probleemi lahendusele lähemal kui kunagi
varem. Kuid vara on veel laskmata karu
nahka jagada….
Meil on palju tublisid inimesi
Meie hulgas on täna Eestimaa uhkuse
nominendiks valitud Tiiu Jaansoo, meie
vallas on Eesti parima vabatahtliku
tuletõrjeühingu juht, Väino Virks, meil on
tublid külaelu eestvedajad: Monika
Molodost, Ene Kiisla, Martin Uudeküll,
Katrin Uudeküll, Margus Zubarev,
Vatslavas Budrikas. Nad kõik arendavad
kodukohta oma igapäevatöö kõrvalt ja
meie kõigi hüvanguks.
Meist igaühe võimetekohane töö,
koostöö, üksteisest lugupidamine,
üksteise toetamine on alustalaks vallale
ja riigile. Selliselt toimivas riigis me
tahamegi elada. Aga sellise tegutsemise
võti ongi ju meie endi kätes!
Mida soovida uueks aastaringiks
sünnipäevalapsele?
Et meie kodudes oleks suurem
üksteisemõistmine, et me kiires elurütmis
näeks neid, kes abi vajavad ja et Tamsalu
kant suudaks pakkuda oma inimestele
normaalset äraelamist võimaldavat tööd.
Et Tamsalu saaks selliseks kuhu pärast
laias maailmas ärakäimist tahaks alati
tagasi tulla.
Meile esiisade poolt kättevõidetud
omariiklus ei ole kunagi lõplik. Ta on kui
pidev looming, mida peab iga põlvkond
edasi arendama. Tänane tegevus muutub
homme ajalooks. Toimetame siis täna nii,
et me saame homme minevikku vaadata
punastamata!

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

TAMSALU AJALEHT

7

Palju õnne, Karin!
Suurema, ehk ka parima osa oma elust on
see söakas vanadaam pühendanud Tamsalule.
Pole raske arvata, kes see teenekas
Tamsalu kodanik on - Karin Poom. Raske
on aga uskuda tõsiasja, et Karin Poom
tähistab 4.märtsil oma järjekordset juubelit.
Daamide puhul vanust ei öelda. Jaksu ja
reipust Karin Poomil jagub, las jääda vanus
lugejate arvata - ehkki krap-sakal Karin
Poomil pole põhjust numbreid peljata,
võiks ta hoopis uhkegi olla! Palju õnne!
Autoriteetse inimesena on öelnud ja
ütleb Karin Poom ikka sõna sekka Tamsalu
elu paremaks korraldamiseks ettepanekute
tegemisel ja kitsaskohtade lahendamisel.
Tamsallu „tõi” Karini tema tulevane
abikaasa Endel Poom. Endel Poomiga
abiellus Karin 1954.aastal. Samal aastal
asus ta tööle Tamsalu Keskkoolis
õpetajana.
Sünni järgi on Karin Poom (Lepik) aga
hoopis harjukas, kellest peagi sai järvakas.
Ta sündis 1928.a. 4.märtsil Harjumaal
Peningi vallas Pikavere külas Sireli talus,
mille oli saanud tema isa Eesti
Vabadussõjast osavõtmise eest. 1933.a.
kevadel kolis pere Peedu külasse Albu
valda Järvamaale, vahetades Sireli talu
Taga-Tõnu talu vastu.
Koolieed alustas Karin seitsmeaastaselt Lehtmetsa-Risti algkoolis. Jätkas
õpinguid Tallinna Õpetajate Seminaris,
mille lõpetas 1947.a.

Alates 1947.a. sügisest töötas
Karin Lepik Vajangu 7-klassilises
koolis (asukohaga algselt Aavere
külas – praeguseks on koolimaja
taastatud kujul Eesti Vabaõhumuuseumis ja hiljem Kuie
mõisas) õpetajana. 1950.a.
sügisest kuni 1954.a. kevadeni oli
Karin Lepik Väike-Maarja rajooni
haridusosakonna inspek-tor.
Tamsalu õpetaja aastate sisse
mahuvad õpingud töö kõrvalt
kaugõppes Tallinna Pedagoogilises Instituudis 60-ndatel
(1960-1965). 1967.a. sai temast
viieteistkümneks aastaks Tamsalu Ikka noorte keskel: muuseumitundi andmas.
Keskkooli klassi- ja koolivälise töö
tegevuse algusest (1997) korraldab ta
organisaator, kellena töötas 1982.aastani.
Karin Poom lõi tänaseni elujõus oleva muuseumi tunde lasteaialastele ja
kauni traditsiooni - Tamsalu laulupeo. Ta kooliõpilastele. Tema eestvedamisel on
organiseeris ja viis läbi 1969.a. juunis teoks saanud mitmed temaatilised näitused
Tamsalu koolinoorte esimese laulupeo. ja väljapanekud seoses sündmustega ning
Laulupeo seltskond liikus rongkäigus läbi tähtpäevadega ja tuntud isikutega.
Tunnustamaks Karin Poomi teeneid
alevi koolimaja juurest Pihlaka parki.
Laulupidu on toimunud igal aastal ja Tamsalu heaks, otsustas Tamsalu
tänaseks muutunud kandvaks ürituseks linnavolikogu enam kui kümme aastat
tagasi, 1997.a mais autasustada teda
Tamsalu päevade kultuuriprogrammis.
Aktiivse eluhoiakuga inimesena ei Tamsalu tänurahaga koos tema nime
suutnud Karin Poom jääda pensionipõlve kandmisega linna auraamatusse.
Õnnitleme Karin Poomi juubeli puhul
pidama ja töötas aastaid lasteaias, oli
Tamsalu Ajalehe kauaaegne toimetaja ning soovime teotahet ja energiat
(1994-2000) ja on jätkuvalt ajalehe edaspidiseks!
kirjasaatja.
Tamsalu Vallavolikogu, Tamsalu
Karin Poom on Tamsalu Muuseumi
Sõprade Seltsi aktiivne liige ja Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu Muuseumi Sõprade
Muuseumi elav infopagas. Muuseumi Selts, Tamsalu Ajaleht

Võida viis tuhat krooni fotokonkursil
“Tamsalu - tükike Eestimaast”
Viie tuhande krooni võitmiseks tuleb osaleda
fotokonkursil ja see ära võita.
Tamsalu
Kultuurimaja,
Tamsalu
Vallavalitsus kuulutavad välja Tamsalu valda
ja Tamsalu valla inimesi kajastava
Fotokonkursi “Tamsalu – tükike Eestimaast”
Konkursi eesmärgiks on tutvustada Tamsalu
valda läbi siinsete inimeste, sündmuste,
looduse, vaatamisväärsuste ja huvitavate
kohtade.
Võisteldakse kolmes vanuseastmes:
esimeses: lapsed kuni 16 aastased k.a; teises:
noored 17-26aastased (k.a); 27-aastased ja
vanemad.
Auhinnafond viis tuhat krooni.
Konkursi tingimused

Konkurss algas 1. oktoobril 2007 ja kestab
kuni 30. aprillini 2008. Võistlusfotod saab
saata postiga aadressile: Tamsalu
Vallavalitsus, Tehnika 1A, Lääne-Virumaa,
46105 või mailile www.tamsalu@tamsalu.ee
märgusõnaga “fotokonkurss”.
Esitatud fotode formaat on 20 X 30 cm või
ligilähedane. Esitada võib töötlemata
mustvalgeid või värvifotosid, mis ei ole
osalenud teistel konkurssidel. Üks võistleja
võib saata kuni 5 võistlusfotot. Võistlusfoto
peab olema hea kvaliteediga, nii et seda oleks
võimalik hiljem trükkida.
Iga foto edastamisel märkida foto pealkiri,
pildisaamislugu, võistleja kontaktandmed
(nimi, vanus, aadress, telefon, e-post).

Foto saatja vastutab esitatud fotode autorluse
ning esitatud andmete õigsuse eest.
Võitjad selgitab ˛ürii. Rahvahääletus toimub
31. mail 2008 Tamsalu Kultuuripäeva
raames. Eriauhindade saajad selgitatakse
auhinna väljapanijate poolt.
Võitjate nimed avalikustatakse 31. mail
vallavanema pooltunni ajal.
Fotokonkursi korraldajatel on õigus kasutada
konkursil osalevaid fotosid Tamsalu vallaga
seotud meediaväljaannetes, interneti
kodulehekülgedel ja trükistes tasuta, ilma
autoritasu maksmata. Kui konkursitöid
kasutatakse
kommertseesmärkidel,
makstakse nende eest kokkuleppelist
autoritasu.
Fotokonkurssi
toetavad
Tamsalu
Vallavalitsus, Tamsalu kultuurimaja, MTÜ
“Tamsalu Kunst”.
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SPORT
2007.aasta kujunes Tamsalu valla jaoks väga
edukaks. Meie parematest on piisavalt juttu
olnud nii üleriigilisel, maakondlikul kui ka
kohalikul tasandil.
Pole paha teha veel lühike kokkuvõte möödunud aastast.
Pole päris tavaline, et kolm valla sportlast
esindasid Eestit täiskasvanute maailma
meistrivõistlustel. Sellega said hakkama Kaili
Sirge ja Timo Simonlatser ning Tarvo Klaasimäe suusaorienteerumises.
Kõik nad on ka Tamsalu Gümnaasiumi
vilistlased.
Lisaks mainituile esines JNAS-FIDI jõuproovil
Brasiilias edukalt Sirly Tiik tuli kergejõustikus
kahekordseks maailmameistriks. Rõõmustav oli
ka Kairit Olenko 3 kuldmedalit kurtide Euroopa
meistrivõistlustel 100 m tõkkejooksus (14,68
on ühtlasi kurtide maailmarekord), 7-võistluses
(4514) ja odaviskes (43.22). Kairit õppis
Porkunis kuni kooli üleviimiseni Tallinna ning
võttis aktiivselt osa vallas korraldatud võistlustest.
Vabariiklikel võistlustel esines edukalt Tamsalu
EBE saalihokinaiskond (4.koht). Esiliigas
mängib ka saalihoki meeskond.
Tamsalu LOS TOROS/BBP/Agrovarustuse
korvpallimeeskond võitis esikoha vabariigi
teises liigas ning pääses esiliigasse. Maakonna
parimateks sportlasteks valiti Kaili Sirge ja Timo
Simonlatser. Naistest saavutas kolmanda koha
saalihokinaiskonna väravavaht Riive Tamm.
Täiesti arusaamatuks jääb parimate
võistkondade selgitamine, kus Rakvere jalgpallimeeskonna 2.koht teises liigas (vabariigi
üldarvestuses 2.koht) loeti 2.koha vääriliseks
Rakvere Rivaali võrkpallimeeskonna järel.
Tamsalu saalihokinaiskonna 4.koht meistriliigas
ei väärinud isegi kohta kolme parema seas.
Olgu märgitud, et 55 aastat tagasi mängis Rakvere Dünamo jalgpallimeeskond meistrisarjas
ning kuulus seal keskmike hulka.
Analoogiline juhtum tuleb meelde samasugusest valikust mõned aastad tagasi, kui Tamsalu suusatamise teatenaiskond ning paarissprindi naiskond võidetud hõbemedalitega
tunnistati kehvemaks Rakvere Rivaali võidetud
5.kohast.
Eelmise aasta parimaks valla noorsportlaseks
oli kahevõistleja Kaarel Nurmsalu, kes kuulus
vabariigi kondisse juunioride MM-l ning võitis
vabariigi täiskasvanute meistrivõistlustel hõbemedali.
Eesti Koolispordiliidu meistrivõistlustel suusatamises tuli seekord leppida 4.kohaga. Seni oli
kool jõudnud alates 2000.a esikolmikusse,
2003.a toodi koju ka üldvõitja karikas. Maakonna täiskasvanute meistrivõistlustel tuli
Tamsalu saalihokinaiskond meistriks ka jalgpallis.
Saalihokis tuli naiskond ka Järvamaa meistriks,
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saalihokis maakonna meistrivõistlusi ei
korraldatud.
Maakonna karikavõitjaks korvpallis tuli Tamsalu LOS TOROS/BBP/Agrovarustuse
meeskond, meistrivõistlustel saavutati 3.koht.
Olgu märgitud, et korvpallis mängib kolmes
liigas 30 meeskonda.
Tamsalu gümnaasium võitis maakonnas algklasside suusatamise, vanemate klasside arvestuses tuli leppida 2.kohaga. Kergejõustikus püsib kool Rakvere RG järel 2.kohal.
2.aastat järjest tunnistati kool maakonna
sportlikumaks kooliks. Edukalt on alanud ka uus
aasta.
Spordisõbrad ootavad lund, et meie tugevamal
alal suusatamseis saaks kõik plaanitu ellu viia,
sest viimaste aastate kehvad lumeolud pole võimaldanud võistluste ärajäämise tõttu loodetudoodatud medaleid võita.
Rein Tops

Ujumine
18.jaanuaril Vinnis peetud EKSL
meistrivõistluste tulemused.
8.-9.kl.arvestuses: Egle Saarela – 50m vabalt
33,31 (5.), 50m rinnuli 39,83 (III), 50m selili
40,94 (7.). Ivan Glusankov – 50m vabalt 33,39
(25.), 50m selili 48,70 (17.), 50m rinnuli 46,94
(17.). Dmitri Zemski – 50m vabalt 34,6 (26.),
50m selili 43,92 (15.). Kristo Keiv – 50m vabalt
26,04 (I), 50m rinnuli 34,08 (I), 50m selili 29,68
(I).
6.-7.klass: Ege Saarela – 50m vabalt 34,03 (5.),
50m rinnuli 41,12 (II), 50m selili 38,08 (4.).
Marian Roop – 50m vabalt 39,81 (17.), 50m
rinnuli 48,28 (9.). Priit Põldmaa – 50m vabalt
38,21 (23.), 50m selili 47,78 (21.). Anton
Malkovski – 50m rinnuli 51,73 (17.), 50m selili.
1.04,89 (23.).
Kuni 5.klass: Grete Uudeküll - 50m vab. 33,89
(I), 50m rinnuli. 44,00 (II), 50m selili 41,24 (II).
Keiti Kleitz – 50m vab. 33,99 (II), 50m rinnuli
44,68 (4.), 50m selili 39,67 (I). Triinu Eilo 50m vabalt 38,91 (8.), 50m rinnuli 50,22 (6.).
50m sel. 44,68 (5.). Johhanna Magdaleena
Partsioja: 50m vab. 40,51 (12.), 50m rinnuli.
56,35 (13.), 50m selili 46,15 (8.). Taavi Luik50m vabalt 41,96 (18.), 50m rinnuli 57,9 (15.),
50m selili 57,42 (15.). Kert Taniel Kesküll - 50m
vab. 40,00 (13.), 50m rinnuli 58,74 (17.), 50m
selili 51,61 (13.). Tony-Brei Vilbiks - 50m vab.
48,76 (28.), 50m rinnuli 52,25 (8.), 50m selili
52,85 (16.). Riho Valdok - 50m rinnuli 1.03,0
(18.), 50m selili 59,61 (21.).
6 x 50m vabalt teateujumine tüdrukud esikoht
(Grete, Keiti, Triinu, Marian, Ege, Egle), poiste
teateujumises 8.koht.
Kokkuvõttes Tamsalu Gümnaasiumile 4.koht.
27.jaanuaril peeti Aura lahtine rada Tartus pikal
rajal: 50m rinnuli – Grete Uuseküll 46,15 (4.),
Keiti Kleitz 46,09 (III), Johhanna M. Partsioja
58,07 (22.), Triinu Eilo 54,10 (16.), Taavi Luik
57,71 (18.), Tony-Brei Vilbiks 53,07 (III), Riho
Valdok 1.06,63 (10.), Kristo Keiv 35,13 (5.).

200m vabalt – Grete 2.53,67 (9.), Keiti 2.52,14
(6.), Johhanna 3.18,98 (18.), Triinu 3,18,07
(15.), Kristo 2.11,78 (5.).
9.veebruaril toimus EUL noortesarja II
etapp Kohtla-Järvel: Grete Uudeküll - 50m
vabalt 33,68 I (eriauhind), 200m vabalt 2.47,99
(4.). Keiti Kleitz- 50m vabalt 34,25 (II), 200m
vabalt 2.51,09 (5.), Triinu Eilo 50m vabalt 40,24
(13.), 100m liblikat 1.54,58 (6.).
Johhanna M. Partsioja 50m liblikat 45,55 (II),
100m kompleksi 1,37,83 (4.)
Mare Järv

Kergejõustik
Lääne-Virumaa J-van. kl. MV 22.01.08.a.
Rakveres: Kaspar Raudla maakonna meister
kauguses tulemusega 6.40, mis on kooli rekord.
2.koht 60mtj 8,97. Teiseks tuli ka Kristjan
Vahtrik 60m ajaga 7,62, kolmandaks Siim Lait
kauguses tulemusega 5.75 ja Kairi Kadarpik
kuulis 7.64.
Eesti J-van.kl. MV Tallinnas 25.01.08.a.
Kaspar Raudla kauguses 6.24 (9.), 60 mtj 8,87
(11.), Lenar Rünk kaugus 6.09 (14.), kõrgus 1.80
(15.), Siim Lait kuul 11.32 (18.), 60mtj 9,37
(20.). Kõik sellel aastal oma vanuse grupis
nooremad.
Eesti mitmevõistluse MV 1.-3.02.08.a.
Tallinn. Tulemused: Karel Eesmaa: PA 8.koht
: 8,16/ 5.58/ 12.56/ 1.89/ 9,36 /3.50 /3.05,15,
kokku 4122 punkti. Eiko Laine: PA 10.koht
7,99/ 5.66/ 12.54/ 1.56/ 9,17/ 3.20/ 2.58,29/ 3946
punkti. Lenar Rünk: MJ 13.koht: 7,76/ 5.91/
10.34/ 1.71 /9,68/ 3.60/ 3.03,06, kokku 4003
punkti. Siim Lait: MJ 14.koht: 8,05/ 5.77/ 11.17/
1.71/ 9,59/ 3.10/ 3.16,09, kokku 3707 punkti.
Kaspar Raudla: 7,40/ 6.26/ 11.87/ 1.80/
katkestas (vigastus).
Liivi Rünk

Suusatamine
TOUR de SKI sprindietapil Praha kesklinnas
saavutas Timo Simonlatser võiduga B-finaalis
7.koha. Ajasõidus 22.kohaga 30 parema hulka
jõudnud Timo Simonlatser alustas veerandfinaali hästi ning pääses poolfinaali 2.kohaga.
Poolfinaalis tuli aga kukkumine ning tuli jätkata
B-finaalis. Finaalsõitu alustas Timo hea stardiga
ning liidrikohta käest ei andnud. Suurepärane
sõit pani eelmisele spordiaastale ilusa punkti.
Ühtlasi on Timo 7.koht tema suusakarjääri
parim saavutus.
Hästi esines Prahas ka Kaili Sirge, kes väga tubli
14.kohaga ajasõidus pääses 30 parema hulka.
Veerandfinaalist seekord edasi pääseda ei
õnnestunud ning tulemuseks jäi 27.koht.
Otepää MK etapil saavutas Timo Simonlatser
12.koha. Suurepärase sõiduga ajasõidus, kus
Timo saavutas 9.koha ning pääses kindlalt edasi.
Veerandfinaalis lõpetas Timo norralaste Anders
Glörseni ja Olle Vigen Hattestadi järel küll 3.kohaga, kuid suurepärane aeg viis edasi poolfinaali. Poolfinaaliks enam jõudu ei jätkunud
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ning tuli leppida 6.kohaga. Saavutatud 12.koht
on aga Timo parim koht maailma karikasarjas.
Järgmiseks eesmärgiks on edukalt esineda M23 maailma MM-l Itaalias.
Otepääl tegi hea sõidu ka Kaili Sirge, kes
saavutas vabariigi parimana sprindis 40.koha.
Riia karikavõistlustel sprindis saavutas Timo
Simonlatser vabariigi parimana 8.koha.
Sveitsis Schanfis Euroopa meistrisvõistlustel
suusaorienteerumises saavutas Tarvo Klaasimäe
vabariigi parimana 35.koha tavarajal 45.koha
lühirajal ja 46.koha sprindis.
Jõulumäel Skandinaavia karikavõistlustel
saavutas Kaili Sirge sprindis 14. ja 10 km 16.
koha. Timo Sdimonlatser oli sprindis 16. ja 15
km 33. Erkki Põldojale kuulus 53. ja Kristjan
Nurmsalule 75.koht.
Otepääl Põhjamaade noorte meistrisvõistlustel
kahevõistluses kuulus Kaarel Nurmsalule nii
sprindis kui ka tavavõistluses 11.koht (eestlastest
3.koht). Samas toimunud meistrivõistlustel suusatamises saavutas Klen Krünberg 10 km (kl)
18.koha (eestlastest 4.koht). 3x5 km teatesõidus
saavutas Klen Eesti II meeskonna koosseisus
12.koha (üldarvestuses 8.etapiaeg).
Otepääl Eesti noorte meistrivõistlustel võitis
Marii Raudsepp 36 osavõtja seas N-16 klassis
pronksmedali (kl). Kümne parema hulka jõudis
ka Kai Põldoja N-18 klassis.
Edukamalt läks vabatehnika sõitudes, kus 10
parema hulka jõudsid erinevates vanuseklassides Marii Raudsepp 5., Kaarel Nurmsalu
7. ja Kai Põldoja 09.kohaga. 6.koha saavutas
Klen Krünberg, kes tänavusest hooajast esineb
Saku suusaklubi värvides.
Eesti A-klassi meistrivõistlustel Otepääl saavutas kaarel Nurmsalu kahevõistluses 4. ja
suusahüpetes 5.koha.
Otepääl ETV-Hansapanga seeriavõistluses I
etapil saavutas Mathjas Veermaa M-14 klassis
(39) 3.koha. Kümne parema hulka erinevates
vanuseklassides jõudsid Marek Sikk 5., Kai
Põldoja 6. ja Marii Raudsepp 6.kohaga. Vaatamata kehvadele lumeoludele võistles 323 noort
suusatajat, neist Tamsalust 412.
Haanjas sama võistlussarja II etapil saavutasid
2.koha Mathjas Veermaa M14 (34) ja Mark
Sikk M-15 vanuseklassis (39).
10 parema hulka jõudsid veel erinevates vanuseklassides Klen Krünberg 4., Marii Raudsepp ja
Kristjan Nurmsalu 5., Erkki Põldoja 6., Kauri
Piiskoppel 9., Marleen Raudsepp 10.kohaga.

Korvpall
Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel võitis
Tamsalu LOS TOROS/Sportland TTÜ KK
65:48, kaotus tuli vastu võtta vabariigi
noortekoondiselt 67:84 ja TLÜ/Kiili meeskonnalt 73:84. Eelturniirilt saavutati 4 võitu ning
jätkatakse III finaalgrupis. Esiliigas võistleb 18
meeskonda.
Väike-Maarjas ja Tamsalus toimunud vabariigi
valdade talimängude alagrupis võideti kindlat
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Suure-Jaani valda 65:51 ja Märjamaa valda
76:55 ning veerandfinaalis Kambja valda 54:30.
Alagrupi poolfinaalis kaotati kodusele
konkurendile Väike-Maarjale 39:53. alagrupis
saavutati 3.koht, edasi pääses 2 paremat
meeskonda. Nelja alagrupis võistles kokku 42
meeskonda.
Maakonna meistriliigas võitis Tamsalu Los
Toros/Agrovarustus II ringis Väike-Maarja
Gümnaasiumi 85:57, Simuna Ivaxi 81:69 ja
Sportkunda 68:57. Lisaajal tuli vastu võtta
kaotus Väike-Maarja ReinPauli meeskonnalt
81:104. 10 võidu ja 3 kaotusega ollakse Haljala
järel 2.kohal, edu järgmiste ees on kolm võitu.
Põhiturniiri lõpuni on veel 5 mängu, 2 paremat
pääsevad otse poolfinaali.
Maakonna II liigas kaotas Tamsalu/EBE
meeskond I ringi viimases mängus Rakvere SK/
Tarvasele 78:83 II ringis võideti ABB/Kundat
63:41, Muugat 95:53, Rakvere KK 66:44, ning
kaotati Väike-Maarja Päästekoolile 41:62. 7
võiduga jagatakse 4.-5.kohta.
Rein Tops

Sporditegemisest
Tamsalu kandis
Pärast majandite likvideerimist jätkati endise
Tamsalu valla meistrivõistluste korraldamist
Tamsalu kooli staadionil.
25.mai 1994. Võisteldi 9 vanuseklassis.
Võitjad alates 8-10a: Liisi Griffel (Porkuni): 60
m, kaugus, Janne Kiik (Sääse): pallivise, Madis
Kabral (Porkuni): 60 m, kaugus, Oliver
Vällmann: pallivise, Meelik Aps (mõl. Sääse):
800 m. (Lühendid kuulitõuge - kuul, odavise oda jt parema mahutavuse eesmärgil
toimetajalt.)
11-13a Kai Uudeküll (Uudeküla): 60m,
kuulitõuge, Lilian Kivest (Kullenga): kaugus,
oda, Karin Pärn (Porkuni): pallivise. Silver Sepp
(Sääse): pallivise, Tarmo Pukk (Porkuni): oda.
14-15a: Katrin Uudeküll (Uudeküla): 60m, 400
m, oda, Reilica Stelter (Porkuni): kaugus, Margo
Kivila (Sääse): 60m, 800m, kuul, oda, Taimo
Vesk (Sääse): kaugus.
16-18a: Annika Mäeorg (Porkuni): kuul, oda,
Keyto Jaansalu (Kullenga): kuul, oda.
Naistest: Hilvi Vahtramäe (Sääse): 100m,
kaugus, oda, Maire Tammik (Sääse): kuul.
Meestest: Meelis Peedo (Porkuni):100 m,
kaugus, oda, Marko Lõo (Porkuni): kuul, oda.
Veteranid: 50-54a: Olavi Tooming (Sääse): 60
m, kaugus, kuul, oda. 55-59a: Ülo Püss
(Porkuni): kuul, 60-69a: Nelli Neimann (Sääse):
60 m, hoota kaugus, kuul. 70a ja vanemad:
Arnold Kalvik (Sääse): 60 m, hoota kaugus,
kuul.
Paremateks tulemusteks olid noortest Katrin
Mäeoru 8.67 kuulis ja 27.50 odas ning Margo
Kivila 11.03 kuulitõukes, naistest Maire

Tammiku 8.83 kuulitõukes ning meestest Meelis
Peedo 12,4 100m. Veteranidest tõukas Ülo Püss
kuuli 15.02.
Kui viimastel valla mängudel oli osavõtjaid 119,
siis seekord ainult 53.
29.mai 1995: esmakordselt selgitati koos valla
võistlustega ka alevi paremad.
11-12a (võitjad absoluutarvestuses): Tiiu
Heinsoo (Tamsalu): 60m, kaugus, pall, Triin
Kabral (Porkuni): 400 m, lisaks tuli valla
meistriks, Kairit Olenko (Porkuni): 60 m,
kaugus, pallivise. Olgu märgitud, et Kairit on
nüüd mitmekordne kurtide olümpiavõitja ning
ka maailmarekordite omanik, viimati 100 m tj
(14,68). 2007.a tuli ta kurtide Euroopa meistriks
7-võistluses, 100 m tõkkejooksus ja odaviskes.
Valla meistriks tuli (Parim ka absoluutarvestuses)
Madis Kabral (Porkuni): 60 m, 800 m, kaugus,
Meelis Aps (Sääse): pallivise.
13-14a (absoluutarvestuses): Kai Uudeküll
(Uudeküla): kuul, oda, ühtlasi ka valla meister,
lisaks veel kaugus. Kristiina Rässa (Tamsalu):
60 m ja Kaie Kasemets (Tamsalu): kaugus.
Poiste parim absoluutarvestuses Illimar Masing
(Sääse): 100m, kaugus, lisaks veel valla meister
kuulitõukes. Allan Aujärv (Tamsalu):
kuulitõuge.
15-16a: Pille Siirak (Porkuni): 100m, 400 m,
kaugus, Katrin Aunapuu (Porkuni): kuulitõuge,
Katrin Uudeküll (Uudeküla): oda, ühtlasi valla
meister.
Poiste parim Risto Hiiemaa (Tamsalu):100m,
800 m, odae, Ranel Rünk (Tamsalu): kaugus,
Tarmo Veltsmann (Tamsalu): kuul. Valla meister
Ergo Malva (Porkuni): 100m, 800 m, kaugus,
kuul.
17-18a (absoluutarvestuses): Helen Sepp
(Porkuni): 100m, kaugus, ühtlasi valla meister,
lisaks veel valla meister kuulis. Marika
Toomsalu (Tamsalu): kuul, Kristi Leppasep
(Sääse): oda, ühtlasi valla meister.
Noormeeste parimad (absoluutarvestuses):
Taimo Vesk (Sääse): 100m, kaugus, lisaks valla
meister kuulis ja odas. Riivo Pentinen (Tamsalu):
kuul, oda.
Täiskasvanutest (absoluutarvestuses): Pille
Lehemets (Tamsalu): kuul, oda, Raili Hanson
(Tamsalu): kaugus. Meelis Peedo (Porkuni): 800
m, oda, Marko Lõo (Porkuni): kuul.
Veteranid. 40-49a: Tiit Uus (Tamsalu): 60 m,
kaugus, kuul, oda. 50-54a: Olavi Tooming
(Sääse): 60 m, 400 m, hoota kaugus, lisaks valla
meister veel kuulis ja odas. Märt Rebane
(Tamsalu): kuul, oda. 60-69a: Nelli Neimann
(Sääse): 60 m, hoota kaugus, kuul, Uku Kätt
(Porkuni): 60 m, hoota kaugus, kuul, oda. 70 ja
vanemad: Arnold Kalvik (Sääse): 60 m, hoota
kaugus, kuul.
Paremateks tulemusteks olid Tiiu Heinsoo 45.50
palliviskes, 15a Risto Hiiemaa 41.00 odaviskes,
Marko Lõo 11.16 kuulitõukes, veteranidest 52a
Märt Rebase 12.11 ja 72a Arnold Kalviku 10.74
kuulitõukes.
Rein Tops
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Õnnitleme!
96 Hilda Tiisler, 93 Vilma Röömer, 90 EllaAuguste Viirmaa, 87 Helga Vipper, 87
Evdokija Heletuli, 86 Asta Eha, 85 Regina
Tsajevskaja, 85 Valve Männistu, 83 Melanie
Martinson, 83 Klaara Jänes, 83 Anete Lokke,
82 Valve Koovits, 81 Õie Tõnusoo, 81
Helmut Esinurm, 80 Karin Poom, 75 Viktor
Jaam, 75 Elina Härginen, 75 Valli Zarin ,
75 Ermina Merri, 75 Laine Maaten, 70 Valdek
Abram, 70 Albert Matikainen, 70 Tiiu
Matvejeva, 65 Ülo Toom, 65 Märt Rebane,
65 Valentina Smolina, 60 Anatoli Jevt i in,
60 Aleksandr Bezlepkin, 60 Martin Parts.

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Keneth Kungla - 3.märtsil
Adriana Mitt - 12.veebruaril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Uudeküla liuväljak ootab
kõiki uisutamise huvilisi
Liuväljak asub Uudeküla ristmikust Väike-Maarja suunas (u. 200
m), peale kivikoolimaja keerata vasakule ja minna mäe otsas oleva
kollase maja eest läbi maja taha.
Väljaku kasutamise aeg kella 13–20-ni.
Väljakut on sel talvel oluliselt edasi arendatud, olemas on poordid
(kuhu algajatel on hea toetuda) ning valgustus. Olemas ka
riietusruum. Kohapeal on võimalik uiske laenutada: 10 krooni kord.
Hokimängu huvilised võivad ühendust võtta Martin Uudekülliga
tel 56649821 ja küsida mängude toimumise aegu.
Tere tulemast Uudekülasse!

Mälestame lahkunuid
Linda Truumaa
Kalju Järmann
Kalju Latt
Niina Berseneva
Anatoli Durnev
Saima Kabral
Anita Hiiemäe

14.04.1915-19.01.2008
23.04.1927-21.01.2008
23.07.1941-04.02.2008
09.08.1957-08.02.2008
25.12.1982-09.02.2008
16.06.1937-10.02.2008
19.04.1930-11.02.2008

Suur tänu lehele kaastööd tegemast! Teie järgmised kirjatööd ja
pildimaterjal oodatud 19.03.
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

Ettevõtjate ümarlaud
uurib arenguid piirkonnas
ja organisatsioonis
Tamsalu vald ja MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus
kutsuvad osa võtma Tamsalu valla ettevõtjate ümarlauast 4. märtsil kell
13.00 Tamsalu spordihoones.
Kavas: kell 13.00 ütlevad avasõnad Tamsalu Vallavolikogu esimees
Andrus Freienthal ja Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.
Kell 13.30 räägib organisatsioonide arengustrateegiast Tiit Urva Tartu
Teaduspargist, kell 14.30 regionaalpoliitikast vastne regionaalminister
Siim-Valmar Kiisler
Kell 15.30 tutvustab PAIKi arengustrateegiat MTÜ PAIK juhataja Aivar
Niinemägi
Päeva lõpetab kell neli pärastlõunal vestlusring kohvi ja suupistetega.

Mustad vastlad: liugu ei
lastud, vollet mängiti
Tavalisel talve, vastlapäeva lastakse liugu kelkude, suuskade, pappkastide
ja isegi tagumiku peal. Kuna selle aasta vastlad olid täielult lumeta, jäid
kõik need lõbud ära. N-ö musti vastlaid tähistati spordikompleksi võimlas
mitme võistlusega.
Kõige toredama ja rahvarohkema ürituse korraldas E-Betoonelemendi
juhtkond oma töötajatele ja nende perekonnaliikmetele. Saali oli üles seatud
kaks täispuhutavat batuuti, kus lapsed ja ka täiskasvanud hüppasid ja
ronisid. Korraldati mitmeid osavus- ja kiirusmänge, osavõtjatele pakuti
vastlakukleid ja jooke. Tore oli see ligi kolm tundi kestnud sportlik
vastlapäev.
Spordikompleks ise korraldas samuti mitmeid sportlikke üritusi. Juba
eelmine päev toimus 2x2 vastla volleturniir. Selles võidutsesid Rasmus ja
Tõnis. Päeval mängisid 4.klassi toredad tüdrukud hoolega võrkpalli. Õhtul
toimus aga põnev võrkpalliturniir linna noorte ja veteranide A- ja Bmeeskondade vahel. Noored võtsid A-meeskonna 2:1, kaotasid aga Bvõistkonnale 0:2. Veteranide omavahelise mängu võitsid A-meeskonna
mängijad 2:0. B-meeskonnas andis tunda parema mängija Pavo Raudsepa
puudumine. Seega kõik meeskonnad said ühe võidu ja ühe kaotuse. Parem
võidetud ja kaotatud geimide suhe oli veteranide A-meeskonnal 3:2, seega
läks neile ka esikoht. Meeskonnas mängisid M.Rebane, H.Lepajõe,
A.Annus, M.Tõnts, A.Aosaar, I.Võrno.
Kõik osavõtjad said traditsioonilise vastlakukli.
Sergei Kurotskin

17.detsember: puudega
inimeste jõulupeo järelkaja
17.detsembril toimus Tamsalu Kultuurimaja kohvikus puudega inimeste
jõulupidu, mille korraldas meile Tamsalu vallavalitsus. Kohal oli
üllatavalt palju rahvast. Heameel on tõdeda, et inimesed on julgemaks
läinud. Suur tänu Milvi Veebelile ja vallavalitsusele, kes meile alati on
vastu tulnud, kui oleme soovinud koosviibimisi korraldada.
Meil käisid ka vallapäkapikud külas, kes jagasid kõigile küünlaid. Need
muutsid jõuluajal nii mõnegi kodu akna kindlasti rõõmsamaks.
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg tegi kokkuvõtte Tamsalu linna
ja Tamsalu valla arengust.
Meile oli tulnud esinema ka laulja Rakverest, kelle laulude saatel möödus
ilus õhtu. Lauldi, mõned ka tantsisid.
Tore oleks, kui sellised sündmused saaksidki tavaks.
Triin
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