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Peredega ümber maakera
Vabariigi aastapäeval, 24.veebruaril toimus
üheaegselt Hagari matkaga juba
kolmandat aastat järjest terviseüritus
“Peredega ümber maakera”. Tamsalu vallas
läbiti selle ettevõtmise raames 1539
kilomeetrit ja osales 251 inimest.
Võrdluseks, 2007 a. osales 157 inimest ja
kilomeetreid kogunes 2252. Kogu
Eestimaal läbiti 24 277 km ja osales 2790
inimest. Tänavune tulemus jääb oluliselt
alla eelmiste aastate tulemusele, kuid
kindlasti oli siin oma osa selle talve
kehvadel suusaoludel.
Aitäh korraldajatele ja “Hagari perele”, kes
matkal osalejaid Laululinnu Külalistemajas
meeleolukalt vastu võtsid ja kostitasid.
Toomas Uudeberg
Joostes treeneriga matkalt tagasi
Tamsalu Vallavalitsus võtab lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku asendamiseks tööle
LASTEKAITSESPETSIALISTI
Lastekaitsespetsialisti ülesanneteks on laste
hoolekande korraldamine, sotsiaalteenuste ja abi
osutamise korraldamine, nõustamine lastega
seotud küsimustes, järelevalve.
Nõuded kandidaadile:
*sotsiaaltöö või pedagoogiline kõrgharidus või selle
omandamine
*arvuti kasutamise oskus
*eesti keele valdamine kõrgtasemel, vene keele
oskus suhtlustasandil
*autojuhiloa olemasolu
*hea suhtlemisoskus
Kasuks tuleb töökogemus samas valdkonnas,
projektide koostamise kogemus.
Avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad
ja CV esitada hiljemalt 2. aprilliks k.a
Tamsalu Vallavalitsusele aadressil Tehnika 1a,
Tamsalu linn, 46107 Lääne-Virumaa,
märgusõna “Lastekaitsespetsialist”.
Lisainfo telefonil 50 50 992, 32 28 443

Tänusõnad omavalitsusjuhtide
võistluste korraldajaile
6.-7.märtsil olid Tamsalu vallas võistlemas Eesti vabariigi sportlikumad omavalitsusjuhid.
Toimus V Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus, kus osales 18 omavalitsusjuhti. Kuna eelmisel aastal
õnnestus mul võita meeste vanemas (40+) vanusegrupis, siis oli mul aukohustus korraldada 2008.a. võistlused.
Tahan tänada kõiki, kes selle võistluse kordaminekuks
oma panuse andsid: AO Suusaklubi, spordihoone töötajad, kultuurimaja lauluneiud ja tantsijad, OÜ Joosund,
Martin Uudeküll, Rainer Freienthal, Tamsalu tuletõrje,
Andrei Rego, Tauno Vettik, Jaak Uudeküll, Aivar Minumets, maaspordiühing Jõud, Lääne-Viru kultuurkapitali
kekspertgrupp, Lääne-Viru omavalitsuste liit, Lääne-Viru
spordiliit, peakohtunik Krista, peasekretär Riive.
Tänu teile suutsime Tamsalut väärikalt esindada. Aitäh!
Toomas Uudeberg
Projekti “Kodu tuleohutuks!” raames saavad inimesed
ka sel aastal päästeala infotelefoni 1524 kaudu tasuta
koju kutsuda tuleohutuse spetsialisti.
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Tamsalu valla 2008.aasta eelarve
Tamsalu Vallavolikogu 27.02.2008.a määruse lisa 1

EELARVE KULUD

EELARVE TULUD

Tunnus

Tun-

Üldised valitsussektori teenused 7634062
01111 Vallavolikogu
295000
01112 Vallavalitsus
3498964
01114 Reservfond
435830
01330 Valla arengukava
2413268
01600 Omavalitsuse liikmemaks ja
ühisteg. kulu
431000
01700 Valitsussektori võla teenindamine
560000
Riigi- ja korrakaitse
716398
03200 Päästeteenused
310284
03600 Avalik kord ja julgeolek
(korrakaitse)
406114
04 majandus
6711200
04120 Ettevõtluse arendamise toetus
75000
04350 Elektrienergia
40000
04510 tänavate korrashoid
6429200
04511 Liikluskorraldus
140000
04730 Turism
15000
04900 Muu majandus
12000
05 keskkonnakaitse
1159500
05100 Jäätmekäitlus
223000
05400 Haljastus
596000
05600 Muu keskkonnakaitse
340500
06 elamu- ja kommunaal
majandus
6507747
06300 Veevarustus
3280000
06400 Tänavavalgustus
950000
06602 Kalmistud
55000
06603 Hulkuvate koertega seotud kulud
15000
06604 Saunad
12000
066051 Muu elamu- ja kom. majandus
2195747
Tervishoid
241206
07210 Ambulatooriumid
25000
07310 Haiglad
141206
07600 Eespool nimetamata tervishoiu kulud 75000
Vaba aja ja spordi teenused
9991998
081021 Tamsalu spordikeskus
5760872
08105 Muusikakool
163000
08107 Vajangu noortekeskus
185000
08109 Vabaaja- ja spordiüritused
304000
082011 Tamsalu raamatukogu
491089
082012 Assamalla raamatukogu
218163
082013 Vajangu raamatukogu
216464
08202 Tamsalu kultuurimaja
2306954
08203 Muuseum
249655
08300 Kirjastamisteenused
(Tamsalu ajaleht)
100000
08400 Kirikud
800
Haridus
27401790
091104 Tamsalu lasteaed
4206260
091101 Sääse lasteaed
4369209
091103 Arvlemine teiste omavalitsustega
130000
092201 Tamsalu gümnaasium
13685148
092202 Arvlemine teiste omavalitsustega
500000

nus
30
3000
3030
32
320
322,323
3220
3221
3222
3224

3225
3227
3233
3238

Eelarve tulud
kr
Maksud
28590000
Füüsilise isiku tulumaks
26800000
Maamaks
1790000
Kaupade ja teenuste müük 3582000
Riigilõiv
70000
Kaupade ja teenuste müük
3512000
Laekumised haridusasutuste
majandustegevusest
1300000
Laekumised kultuuriasutuste
majandustegevusest
400000
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 600000
Laekumised sotsiaalasutuste
majandustegevusest
(sotsiaalasutused)
600000
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 215000
Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 115000
Üüri ja renditulud
82000
Muu kaupade ja teenuste müük 200000
Toetused
Toetused riigilt ja riigiasutustelt

35
30829932
3500.00.06 Kultuuriministeerium
200000
3500.00.08 Põllumaj. Ministeerium (koolipiim) 45600
3500.00.09 Rahandusministeerium
81854
3500.9
Toetused mitteresidentidelt
989900
3502.00.06 Kultuuriministeerium
(investeering)
2250000
3502.00.07 Majandus ja komm.
ministeerium (investeering)
4237200
Tasandusfond kokku
22365378
352.00.17 Toimetulekutoetus
1507000
352.00.17 Eraldised hariduskuludeks
10336778
352.00.17 Koolilõuna
796500
352.00.17 Lasteaedade toetus
295100
352.00.17 Tasandusfond
9430000
352.8
Toetused muudelt residentidelt 660000
381
Muud tulud
1180000
3811
Rajatiste ja hoonete müük
1180000
382
Tulud varadelt
225000
3820
Intressitulud hoiustelt
60000
382540
Laekumine vee erikasutuselt
100000
3882
Saastetasud
65000
2081.5.8
Laenude võtmine
5470000
1001
2006.a.alguse jääk
1821161
Tulud kokku
71698093
Kassatagavara
10000
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09212 Vajangu põhikool
3919174
09600 Õpilasveo liinid
500000
09601 Muud hariduskulud
92000
Sotsiaalne kaitse
6730192
10120 Haigete ja puuetega inimeste
8539
10121 Puuetega inimeste sots.kaitse
454362
102001 Sääse hooldekodu
1945700
102002 Väike-Maarja hooldekodu (50,4)
192000
102003 Vajangu päevakeskus
5000
102004 Assamalla päevakeskus
28500
102005 Sääse sots. korter
8500
10201 Koduteenused
183445
10401 Tamsalu sotsiaalkeskus
544085
10401 Lille kool
17160
10701 Toimetulekutoetus
2153271
10702 Muude sotsiaalsete riskirühmade
kaitse
497000
10900 Sotsiaal kaitse alaste teg.
haldamine
692631
Kohustuste vähenemine
4600000
2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksed
(põhiosa)
4600000
Kõik kulud kokku
71698093
Kassatagavara
10000
Tamsalu Vallavolikogu 27.02.2008.a määruse lisa 2

Tunnus Eelarve kulud
Üldised valitsussektori teenused7638062
01111
Vallavolikogu
295000
50
Tööjõukulud
55
Majandamiskulud
01112
Vallavalitsus
3498964
50
Tööjõukulud
2606964
55
Majandamiskulud
892000
01114
Reservfond
435830
60
Muud tegevuskulud
435830
01330 Valla arengukava
2413268
55
Majandamiskulud
2413268
01600 Omavalitsuse liikmemaks ja
ühisteg. Kulu
431000
45
Muud toetused
431000
01700 Valitsussektori võla teenindamine 560000
55
Majandamiskulud
560000
Riigi- ja korrakaitse
716398
03200 Päästeteenused
310284
45
Muud toetused
20000
50
Tööjõukulud
214494
55
Majandamiskulud
75790
03600 Avalik kord ja julgeolek (korrakaitse) 406114
50
Tööjõukulud
345514
55
Majandamiskulud
60600
04 majandus
6711200
04120 Ettevõtluse arendamise toetus
75000
45
Muud toetused
75000
04350 Elektrienergia
40000
55
Majandamiskulud
40000
04510 Tänavate korrashoid
6429200
15
Materiaalsete varade soetamine ja
renoveerimine
4237200

55
04511
55
04730
55
04900
45

Majandamiskulud
2192000
liikluskorraldus
140000
Majandamiskulud
140000
turism
15000
Majandamiskulud
15000
muu majandus
12000
Muud toetused
12000
05 keskkonnakaitse
1159500
05100 jäätmekäitlus
223000
45
Muud toetused
28000
55
Majandamiskulud
195000
05400 haljastus
596000
55
Majandamiskulud
596000
05600 muu keskkonnakaitse
340500
55
Majandamiskulud
340500
06 elamu- ja kommunaal
majandus
650774
706300 veevarustus
3280000
15
Materiaalsete varade soetamine
ja renoveerimine
3073000
45
Muud toetused
57000
55
Majandamiskulud
150000
06400 Tänavavalgustus
950000
15
Materiaalsete varade
soetamine ja renoveerimine
450000
55
Majandamiskulud
500000
06602 Kalmistud
55000
55
Majandamiskulud
55000
06603 Hulkuvate koertega seotud kulud
15000
55
Majandamiskulud
15000
06604 Saunad
12000
55
Majandamiskulud
12000
066051 Muu elamu- ja kom.majandus
2195747
50
Tööjõukulud
1669047
55
Majandamiskulud
526700
Tervishoid
241206
07210 Ambulatooriumid
25000
55
Majandamiskulud
25000
07310 Haiglad
141206
45
Muud toetused
141206
07600 Eespool nimetamata tervishoiu kulud 75000
45
Muud toetused
75000
Vaba aja ja spordi teenused
9991998
081021 Tamsalu spordikeskus
5760872
15
Materiaalsete varade
soetamine ja renoveerimine
2750000
50
Tööjõukulud
1593872
55
Majandamiskulud
1417000
08105 Muusikakool
163000
55
Majandamiskulud
163000
08107 Vajangu noortekeskus
185000
45
Muud toetused
185000
08109 Vabaaja- ja spordiüritused
304000
45
Muud toetused
304000
082011 Tamsalu raamatukogu
491089
50
Tööjõukulud
233589
55
Majandamiskulud
257500
082012 Assamalla raamatukogu
218163
50
tööjõukulud
114963
55
Majandamiskulud
103200
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082013Vajangu raamatukogu
216464
50
Tööjõukulud
110964
55
Majandamiskulud
105500
08202 Tamsalu kultuurimaja
2306954
15
Materiaalsete varade soetamine ja
renoveerimine
60959
50
Tööjõukulud
1229195
55
Majandamiskulud
1016800
08203 muuseum
249655
50
Tööjõukulud
164928
55
Majandamiskulud
84727
08300 Kirjastamisteenused
(Tamsalu ajaleht)
100000
55
Majandamiskulud
100000
08400 Kirikud
800
55
Majandamiskulud
800
Haridus
27401790
091104 Tamsalu lasteaed
4206260
15
Materiaalsete varade soetamine ja
renoveerimine
100000
50
Tööjõukulud
3233220
55
Majandamiskulud
873040
091101 Sääse lasteaed
4369209
15
Materiaalsete varade soetamine ja
renoveerimine
450000
50
Tööjõukulud
2898081
55
Majandamiskulud
1021128
091103 Arvlemine teiste omavalitsustega
130000
55
Majandamiskulud
130000
092201Tamsalu gümnaasium
13685148
15
Materiaalsete varade soetamine ja
renoveerimine
1110000
50
Tööjõukulud
9296320
55
Majandamiskulud
3278828
092202Arvlemine teiste omavalitsustega
500000
55
Majandamiskulud
500000
09212 Vajangu põhikool
3919174
50
Tööjõukulud
2951174
55
Majandamiskulud
968000
09600 õpilasveo liinid
500000
41
Sotsiaaltoetus
500000
09601 muud hariduskulud
92000
55
Majandamiskulud
92000
Sotsiaalne kaitse
6730192
10120 Haigete ja puuetega inimeste
8539
45
Muud toetused
8539
10121 Puuetega inimeste sots.kaitse
454362
50
Tööjõukulud
152922
55
Majandamiskulud
5000
41
Sotsiaaltoetused
296440
102001Sääse hooldekodu
1945700
15
Materiaalsete varade soetamine ja
renoveerimine
342000
50
Tööjõukulud
1096193
55
Majandamiskulud
507507
102002Muud hooldekodud
192000
55
Majandamiskulud
192000
102003Vajangu päevakeskus
5000
55
Majandamiskulud
5000
102004Assamalla päevakeskus
28500
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55
Majandamiskulud
28500
102005 Sääse sots.korter
8500
55
Majandamiskulud
8500
10201 koduteenused
183445
50
Tööjõukulud
178445
55
Majandamiskulud
5000
10401 tamsalu sotsiaalkeskus
544085
50
Tööjõukulud
410185
55
Majandamiskulud
133900
10401 Lille kool
17160
41
Sotsiaaltoetus
17160
10701 toimetulekutoetus
2153271
41
Sotsiaaltoetused
2000000
50
Tööjõukulud
141271
55
Majandamiskulud
12000
10702 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse
497000
41
Sotsiaaltoetused
497000
10900 sotsiaal kaitse alaste teg. haldamine 692631
50
Tööjõukulud
592631
55
Majandamiskulud
100000
kohustuste vähenemine
4600000
2081.6.8 Võetud laenude
tagasimaksed (põhiosa)
4600000
kõik kulud kokku
71698093
Kassatagavara
10000

2008.a. eelarve
tähelepanekud
Eelarve maht 2008. aastaks on planeeritud kinnitamise
hetkel prognoositavate tulude ja vajalike kulude baasil.
Mõned põhimõtted ja tegevused, mis iseloomustavad
2008.a valla eelarvet.
Arvestatud on üldise palgafondi 12 % tõusuga. On ka
erandeid. Nimelt viisime lasteaia kõrgharidusega õpetaja
palgataseme vastavusse kooli nooremõpetaja
palgataseme miinimumiga. Osa sellest palgatõusust on
meil võimalik riigi poolt tagasi saada. Sõltub sellest, kui
palju omavalitsusi vabariigis lasteaia õpetaj ate
palgatõusuga kaasa läks.(Riigi summa ei sõltu
omavalitsuste arvust.)
Investeeringuteks on kavandatud 12,5 miljonit krooni, mis
moodustab eelarvest 17,4%. Kuid juba täna on teada, et
me saame oluliselt rohkem investeerida. Nimelt rahuldas
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu 2008.
aasta I hindamisvoorus Tamsalu vallavalitsuse viis taotlust
kogusummas 7,5 miljoni krooni ulatuses. Porkuni küla veeja reoveeproj ektid (I j a II), Vajangu küla vee- ja
kanalisatsiooniprojekt, komposteerimisväljaku ehitamine
Tamsalu puhasti juurde, Tamsalu Kalori masuudihoidlate
likvideerimine.
Teede investeeringuteks läheb 4,2 miljonit krooni.
Plaanitavad tööd: Toome tn. osaline pindamine, Piiri tn.
tolmuvabaks tegemine, Vaj angu ringtee II osa
renoveerimine, Tamsalu-Põdrangu II osa tolmuvabaks
tegemine. Lisaks Tamsalus Ääsi ja Kooli tn. kõnnitee

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

ehitamine ja Ääsi tn.(6 ja 8 maja piirkonna) parkimisala
väljaehitamine.
Kahjuks ei valitud Tamsalu Gümnaasiumi nn. KOIT kava
maakonnas esimeste hulka ja meil tuleb plaanitud
tegevused ümber vaadata. 2008.a on suuremaks tööks
gümnaasiumis täieliku renoveerimisprojekti (õueala ja nn.
uus hoone) koostamine.
Sääse lasteaias on sellel aastal suurema tööna planeeritud
uue piideaia ehitus ja Tamsalu lasteaias õueala
mänguväljak (maht sõltub maakonna hasartmängumaksu
fondi eraldisest).
Spordihoones saavad selle aasta märtsi lõpuks suuremad
tööd lõpetatud. 2,5 aastat kestnud renoveerimise tulemus
on kõigile huvilistele avatud ja kasutamisvalmis.
Jätkuvad projekteerimistööd suusastaadionil ja ka EL abi
kasutamiseks projektide ettevalmistamine.
Projekteerimistöödest on suurema mahuga Tamsalu Kesk
ja Koidu tn. projektide koostamine, Tamsalu-Porkuni
kergliiklustee projekti koostamine, väga oluline on Tamsalu
keskosa detailplaneeringu kehtestamiseni jõudmine.
Samuti Tamsalu-Sääse piirkonna veemajandusprojekti
tulemuslik esitamine EL Ühtekuuluvusfondile. Nendest
projektidest sõltub 2009 a. ja edasisse Tamsalu valla
arengusse investeerimine.
Loodan, et 2008.a. eelarve realiseerides on igal huvigrupil
põhjust märgata, et midagi on vallas paremaks muutunud.
Toomas Uudeberg, vallavanem

Tamsalu
Vallavolikogu
Tamsalu Vallavolikogu istung 27.02.2008.a.
Kinnitati Tamsalu valla ametiasutuse hallatavate asutuste
töötajate koosseisu ning palgamäärade ja töötasustamise
aluste muutmine.
Kinnitati Tamsalu valla ametiasutuse struktuuri,
teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja
palgatingimuste aluste muutmine.
Kinnitati Tamsalu valla 2008.a. eelarve
Määrati volikogu esimehele makstava hüvituse suuruseks
10 000 krooni kuus; senine hüvitus 4700 krooni kuus.
Määrati vallavanema kuupalgamääraks 21 215 krooni,
senine kuupalk oli18 850 krooni.
Kinnitati Tamsalu Gümnaasiumi arengukava aastateks
2008-2010.
Eraldati Tamsalu Vesi AS-le otsetoetust Assamalla külas
Puurkaevu kinnistu ostmiseks.
Kehtestati suusastaadioni ja –radade ning Tamsalu EPT
tankla maa-ala detailplaneering.
Määrati TÜ Järvajõe Mets kuuluvate mesila ja kuuride
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,2 ha.
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras
kinnistu asukohaga Paide mnt 10, Tamsalu linn (5019
m²), alghinnaga 700 000 krooni
Kooskõlastati Lääne-Virumaa sotsiaalhoolekande
arengukava aastateks 2006-2015.
Kuulati Andrus Freienthali infot järgmistel teemadel:
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamiseks Tamsalus

korraldatud üritusi võib lugeda õnnestunuks.
Volikogu töökorraldusest: arutati volikogu istungite
töökorraldust ja volikogu komisjonide töökorraldust.
13.-18.märtsini viibivad keeleõppe ja kohaliku eluga
tutvumise eesmärgil Tamsalu vallas kaks üliõpilast
Leedust Tamsalu sõpruslinnast Rokiškisest, kes õpivad
Eesti keelt). Vald finantseerib üliõpilaste transpordi,
majutuse, toitlustamise.
Kuulati Riho Telli infot:
2007.a. kuulutati välja Tamsalu linna keskosa
detailplaneeringu koostamise konkurss, kuhu saabus viis
tööd. Konkursi võitis OÜ ASE, kes planeerib ka
detailplaneeringu.
Kuulati Toomas Uudebergi infot:
nõustuti ASi Kalor nõukogu ettepanekuga üürilepingu
alusel kasutatavate korterite võõrandamisega.
Tamsalu vald ja AS Ragn Sells korraldavad 28.02.
Assamallas, Vajangul, Porkunis ja Tamsalus infotunni
teemal “Korraldatud jäätmeveole üleminek”.
Keskkonnaministeeriumis on töös Porkuni järvel kalapüügi
keelamise määrus.
4.märtsil toimub Tamsalu valla ja PAIK korraldatud
ümarlaud Tamsalu valla ettevõtjatele.
6.-7.märtsil toimub Tamsalu spordihoones vallavanemate
ja volikogu esimeeste üleriigiline talvine mitmevõistlus.
24.veebruaril toimus kogupere matk Tamalust Järvajõele.
Märtsis lahkus töölt valla sotsiaalosakonna juhataja Annika
Kapp, kes asus tööle Rakvere linnavalitsusse.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas Tamsalu
valla rahastamistaotlused, mis lubab planeeritud
keskkonnalased projektid realiseerida (Porkuni ja Vajangu
vee- ja kanalisatsioonisüsteemid).
Ursula Saar

Tamsalu
Vallavalitsus
19.veebruar
1.Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Järsi külas
AS-le Võhmuta PM kuuluva hoone juurde.
2. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Kadapiku
külas Viktor Vällmann‘ile kuuluva hoone juurde.
3. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Vajangu
külas Lembit Üidik‘ule kuuluva hoone juurde.
4. Otsustati alustada Assamalla külas õigusvastaselt
võõrandatud Kõrtsi 12 talumaa kompenseerimise
menetlust.
5. Kinnitati Assamalla külas õigusvastaselt võõrandatud
Kõrtsi 12 talumaa maksumus.
6. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Margus Tamp‘ile
üksikelamu rekonstrueerimiseks Võhmuta külas.
7. Tunnistati Tamsalu suusastaadioni teenindushoone ja
kunstlume tootmise ehitusprojekti koostaja leidmiseks
küsitud vähempakkumisel parimaks Inseneribüroo Urmas
Nugin OÜ pakkumine.
8. Tunnistati Porkuni Paemuuseumi hoone
renoveerimisprojekti ja muinsuskaitse eritingimuste
koostamiseks küsitud pakkumistest parimaks OÜ ASE
pakkumine.
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9. Kinnitati materiaalselt ja moraalselt vananenud
põhivahendite mahakandmine ja põhivahendite nimistust
väheväärtuslike vahendite nimistusse kandmine.
10. Otsustati sõlmida munitsipaalmaal, Kaieallika kinnistu
parkmetsas,
metsakorrastustööde
tellimiseks
töövõtuleping Kasepuu AS-ga.
11. Kinnitati Tamsalu Kalor AS valduses olevates
mitmekorterilistes elamutes üürilepingu alusel
kasutamiseks jäävate korterite nimekiri ja lubati Tamsalu
Kalor AS-il võõrandada nimekirja mittekuuluvad korterid
otsustuskorras senistele korterite üürilepingu alusel
kasutajatele 2008. aastal müügihinnaga: keskküttega
korter - 1500 krooni/m2; ahjuküttega korter - 1000 krooni/
m2.
12. Eraldati sotsiaaltoetust kahekümne seitsmele
abivajajale ja jäeti rahuldamata viis avaldust.
13. Eraldati Sääse Hooldekodusse koht ühele abivajajale.
14. Otsustati alustada menetlust psüühiliste
erivajadustega isikule eestkostja määramiseks.
15. Anti volitus eestkostetava esindamiseks pensioni ja
sotsiaaltoetuste taotlemisel.
16. Anti luba 22.02.2008.a ilutulestiku korraldamiseks
Tamsalu Kultuurimaja juures.
17. Tunnistati Tamsalu valla üldplaneeringu koostamise
konsulteerimiseks ja keskkonnamõj u strateegilise
hindamise koostamiseks küsitud pakkumistest parimaks
AS Pöyry Entec pakkumine.
4.märts
1. Kinnitati Tamsalu valla munitsipaalüldhariduskoolide ja
–lasteaed arvestuslikud maksumused 2008.aastal.
2. Kehtestati Sääse Hooldekodu koha maksumus
2008.aastal.
3. Otsustati algatada vallavara (spordihoone keldrikorrusel
asuvate ruumide) ilu- ja terviseteenuste osutamiseks
kasutusele andmiseks eelläbirääkimistega pakkumine ja
kinnitati eelläbirääkimistega pakkumise tingimused.
4. Algatati keskkonnamõju hindamine Assamalla külas
Nurkse maaüksusel tootmise laiendamiseks
(võõrdepõrsaste tootmishoone rajamiseks).
5. Anti nõusolek OÜ-le Jaotusvõrk kasutusloa
väljastamisega Porkuni PÜ elamu kaitsme nimivoolu
suurendamine Järvajõe külas.
6. Otsustati sõlmida OÜ-ga Vajangu EE leping Tamsalu
Spordihoones vajalike küttesüsteemi korrastamise tööde
tegemiseks.
7. Tunnistati Ääsi ja Kooli tn kõnnitee ning Ääsi tn parkla
projekteerija leidmiseks küsitud vähempakkumisel
parimaks Tarvaprojekt OÜ pakkumine.
8. Anti nõusolek hoonetele ohtlikuks saanud puude
raiumiseks aadressil: Tehnika tn 1, Vasara tn 23 ja Vasara
tn 25.
9. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega
Naistevälja külas Silvi Roosile kuuluvate hoonete juurde.
10. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Tamsalu
linnas Kesk tn 8 hoone omanikele.
11. Määrati Sääse alevikus asuva korterelamu nr. 4a
teenindamiseks vajaliku maa suurus ja nõustuti sellele
maale korteriomandi seadmisega.
12. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
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toimetulekutoetuseks veebruarikuus väljamaksmisele
kuuluv summa.
13. Lõpetati ühe abivajaja hooldus seoses hooldatava
elukoha muutumisega.
14. Eraldati sotsiaaltoetust neljateistkümnele abivajajale
ja jäeti rahuldamata kaks avaldust.
15. Moodustati ajutine komisjon vallavara (spordihoone
keldrikorrusel asuvad ruumid) kasutusele andmisest
kokkuvõtete tegemiseks.
18.märts
1. Anti nõusolek Ragn-Sells AS-le j äätmeloa
väljastamiseks korraldatud jäätmeveoks Väike-Maarja,
Tamsalu, Rakke ja Laekvere vallas
2. Anti nõusolek Epler ja Lorenz AS-le jäätmeloa
väljastamiseks ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning
olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena.
3. Tunnistati ohtlike jäätmete kogumisringi teostaja
leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks Kesto OÜ poolt
esitatud hinnapakkumine.
4. Kinnitati Tamsalu vallas jäätmevaldajate korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduse vorm.
5. Anti nõusolek hoonetele ohtlikuks saanud puude
raiumiseks kultuurimaja pargis (üks saarvaher ja Paide
mnt 25 kaks kuuske).
6. Kinnitati maa munitsipaliseerimisel Metskaevu külas
katastriüksuse piirid, pindala, kõlvikuline struktuur, asukoht
ja maksustamishind.
7. Anti arvamus Maa-ameti taotlusele maaüksuste: Sireli
põik 1, Sireli põik 1b ja Sireli põik 2 riigi omandisse
jätmiseks.
8. Nõustuti ehitusloa väljastamisega: OÜ-le Jaotusvõrk
ehitise “Heiki Halliku liitumine” püstitamiseks Uudeküla
külas; Dmitri Aleksandrov`ile elamu rekonstrueerimiseks
Koidu tn 8.
9. Määrati Sääse aleviku ja Vajangu küla katastriüksustele
koha-aadressid.
10. Kooskõlastati riigihanke “Tamsalu koolihoone
rekonstrueerimise projekt” hankedokumendid.
11. Otsustati küsida “Porkuni piirkonna veevarustuse- ja
kanalisatsiooni renoveerimine I etapp” tööde teostaja
leidmiseks hinnapakkumised kuuelt ettevõttelt.
12. Otsustati küsida “Vaj angu kanalisatsiooni- ja
veetrasside rekonstrueerimine” tööde teostaja leidmiseks
hinnapakkumised kuuelt ettevõttelt.
13. Otsustati küsida “Vajangu ringtee rekonstrueerimise
II etapp” tööde teostaja leidmiseks hinnapakkumised neljalt
ettevõttelt.
14. Kooskõlastati Lahingutoetusüksuste Väljaõppekeskus
Tapa Väljaõppekeskuse suurtükiväegrupi poolt 07.16.04.2008.a Tamsalu valla territooriumil korraldatav
patareikursuse väliharjutus.
15. Eraldati sotsiaaltoetust kahekümne kahele abivajajale.
16. Eraldati Sääse Hooldekodusse koht ühele abivajajale.
17. Kinnitati Tamsalu valla hallatavate juhtide palgaaste
ja palgamäär alates 01.01.2008.
18. Otsustati mitte rahuldada “Memento” Rakvere Ühingu
tegevustoetuse taotlust.
Elvi Astok
vallasekretär
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Prügikorralduslik õppereis
Pärnumaale
Märtsi keskel toimus kahepäevane
keskkonnaametnike õppereis Pärnumaale tutv umaks sealsete
jäätmemajandusprobleemide ja
oludega. Tundsime huvi, kuidas
läheb neil pärast korraldatud
jäätmeveoga liitumist ning kuidas
on asjad korraldatud jäätme- ja
sorteerimisjaamades.
Esimesel päev al esimesel
külas-tasime Asi Ragn Sells
Seljametsa sorteerimisjaama ning
AS Paikre sorteerimisjaama.
Vaatasime prügisorteerimist ja
uurisime liigiti taaskasutuse erinevaid võimalusi. Mõlemas jaamas oli
probleemiks, et olmejäätmeid on
liiga palju sorteeritud jäätmete
(pakend, paber/papp) konteinerites.
AS Paikre sorteerimisjaamas
tekkis mõte, et võiks koguda valget
kilet ja puhast pappi ja seda viia
Paik-resse, sest jaam oli nõus seda
raha eest vastu võtma. Valge kile
ongi kõige väärtuslikum materjal,
millest annab üldse midagi uut teha.
Mõned materjalid on aga nii väärtusetud, et sorteerimisjaamad peavad nende äratoimetamise eest
pealegi maksma.
Edasi tutv usime Halinga

Asjadest vabaks!
Kindlasti on teie kodudes esemeid, mis
rikkis ja mida te ei ole ammu kasutanud.
Seisvad asjad võtavad ruumi ja
koormavad inimest. Kui te ei ole neid juba
kaks aastat puutunudki, siis ei juhtu seda
ka edaspidi, võite julgelt sellistest
asjadest loobuda!
Tamsalus on võimalik ise kasutud
esemed mugavalt ära viia, kuna
Tamsalu jäätmejaam asub Tamsalu
inimestele lausa käeulatuses.
Inimesed küladest, kui olete oma
transpordiga jäätmejaama teel, võtke ka
naabritädi vana külmkapp peale!
Märka ja abista teisi inimesi enda ümber,
pärast on endal ka hea tunne!
Jäätmejaama vastuvõetavate
asjade nimekiri on toodud Tamsalu
kodulehel aadressil: http://www.tamsalu.
ee/est/?part=html&id=111

vallamajas Are, Halinga ja Sauga
valla ühise jäätmeveo piirkonna ja
jäätmevaldajate registri pidamisega. Neis kolmes vallas hakkas
korraldatud jäätmevedu kehtima
2007. aasta septembrist. Neil on
siiamaani palju rahulolematuid
kodanikke, kes uue korraga kuidagi
leppida ei taha, kuigi sealsed
prügiveohinnad on pea poole soodsamad kui Pandivere piirkonnas.
Teisel päeval tutvusime KeskEesti jäätmehoolduskeskuse tööga.
Keskus tegeleb kuues maakonnas
ja 27 omavalitsuses. Külastasime
ka Türi jäätmejaama ja Väätsa
prügilat.
Õppereis oli väga informatiivne
ja huvitav. Reisilt saime palju uusi
ideid ja innustust, et ümbritsevat
keskkonna paremaks ja ilusamaks
muuta.
Inimestele tahaksin siinkohal
südamele panna, et palun pange
oma jäätmed selleks ette nähtud
kohtadesse, mitte metsa alla!
Sorteerige puhas pakend/papp
olmeprügist ikka eraldi.
Igasuguste keskkonnajärelevalve küsimustes, nagu räämas
majapidamised, vanad lagunenud
majad, ebaseaduslikud prügimäed

ABIKS SORTEERIMISEL
Sorteeritud
pakendijäätmete hulka ei
kuulu:
fooliumi sisaldavad kohvipakid,
suured plastmassesemed,
laste mänguasjad,
vineer, puitesemed,
mustad prügikotid.
Sorteeritud pakendjäätmed
tuleb panna läbipaistvasse
kilekotti või spetsiaalsesse
sorteeritud prügi jaoks
mõeldud kotti!
Paberi- ja papikonteinerisse
tuleb panna raamatud ilma
kaanteta (kaaned käivad
olmepügi hulka).
Kõikvõimalikud kiled (nt leivakotid) on soovitav koguda
ühte kilekotti
Klaaspurkidel ja -pudelitel
tuleb korgid maha keerata ja
panna samuti
pakendikonteinerisse.
jms, võite pöörduda MTÜ Rohelise
Paik järelvalvespetsialisti Liina Lepa
poole. Tema juures saavad end
registreerida ka “Teeme ära 2008”
vabatahtlikud.
Kaunist ja prügivaba kevadet!
Liina Lepp, MTÜ Rohelise Paik
järelvalvespetsialist
Kontakt liina.lepp@pandivere.eu
või tel 53 408 850

Ragn-Sells AS sõlmib
segaolmejäätmete veolepinguid
Ragn-Sells AS
sõlmib
segaolmejäätmete veolepinguid Tamsalus, Vajangul, Assamallas ja Porkunis 16. ja 17.
aprillil.
Ragn-Sells AS sõlmib Tamsalu
valla klientidega lepinguid:
Tamsalu Vallavalitsuse ruumides (3. korruse saalis)
16.aprillil kell 9.00-18.00,
17.aprillil kell 9.00-18.00; Assamalla raamatukogus 16.aprillil
kell 9.30-13.00; Porkuni paemuuseumi kontoris 16.aprillil

kell 14.00-17.30; Vajangu
raamatukogus 17.aprillil kell
9.30-13.00.
Lepinguid saab sõlmida ka
internetis
http://www.
r a g n s e l l s . e e /
index.php?page=174&
Lisainf o korraldatud jäätmeveost (segaolmejäätmed)
Tamsalu vallas vaata siit: http://
w w w. t a m s a l u . e e / e s t /
?part=html&id=109
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Rõõmsad pereüritused Krõlli lasteaias
Lapse jaoks on kodu kasvamise
koht, talle jõudu, rahu, hellust ja
armastust pakkuv paik. Lasteaia
kasvatuse eesmärk on toetada
kodu laste kasvatamisel, aidata
kaasa lapse arengule. Koostöö
edukus sõltub lapsevanemate ja
õpetajate usaldusest ning
üksteisemõistmisest. Pered on alati
teretulnud lasteaeda osalema meie
ühisüritustel.
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale
pühendatud kontserdile olime
seekord
külla
kutsunud
v anav anemad
ning
ka
vanavanaemad ja –isad kaugelt ja
lähedalt.
Sajandiv anuselt
grammofonilt kõlanud laulu saatel
tulid saali rahvariietes Sajajalgse ja
Krõlli rühmade lapsed. Kaunilt
kõlasid luuletused ja laulud kodust,
isamaast,
emakeelest.
Meeleolukad olid tantsud ja
ringmängud ning orkestri esituses
labajalalugu. Kontsert lõppes meie
õpetajate Andra ja Aira loodud
südamliku lauluga ,,Õnnepaik”.
Pärast kontserti oli külalistel
võimalus vaadata näitust vanadest

tarbeesemetest, tööriistadest,
raamatutest,
nipsasjadest,
käsitööst. Näituse korraldamisele
aitasid kaasa lapsevanemad ja
lasteaiatöötajad. Suur tänu kõigile,
kes eksponaate tõid! Pidu jätkus
rühmades , kus ootasid kaetud
lauad
kookide,
kommide,
puuv iljadega ning laste poolt
valmistatud kingitustega. Aitäh teile,

kallid v anav anemad, meie
Külas
olid
v eel
kaks
külalisteks olemise eest!
tudengineidu Leedust Tamsalu
Nädal enne lihavõttepühi toimus sõpruslinnast, kes õpivad eesti
juba traditsiooniks saanud keelt. Nendele jäi meie lasteaiast
laupäevane pereüritus ,,Teen koos väga hea mulje, kiituse pälvisid
lapsega”. Rühmad olid värviküllased, lapsevanemad, et nad leidsid aega
sest loosi tahtel pidid lapsed ja ja tahtmist laupäeval lasteaeda
vanemad kandma vastavat värvi tulla. Väga meeldisid meisterdused
riietust või detaili:
Lepatriinude rühm
kollast,
Sajajalgsed
sinist,
Krõllid punast,
Öökullid rohelist,
Mõmmid roosat ja
Tibud
oranzi.
Tegev ust jätkus
kõigile,
hommikuringis mängiti
sõna- ja nimemänge, kuulativaadati lauateatrit.
Mei st er dust ena
v almisid
mit- Lapsed võisid kuulda muusikat sajandivanuselt
mesugused eri- grammofonilt
nev ad
tibud,
värvitud munad, puidust ja paberist ja meie rõõmsad õpetajad.
jänesed, tibuga pühade kaart. Tore
oli koos meisterdamas näha lapsi
Krõlli lasteaia personal tänab
ema, isa ning ka veelkord kõiki peresid, kes leidsid
v a n a - e m a g a . aega meiega koos lustima tulla!
Kokkade poolt oli Kahjuks oli mõnda perre jõudnud
keha-kinnituseks haigusepisik ja ka töökohustused
por-gandikeeks ja ootasid lapsevanemaid, aga neile ja
morss. Perepäeva teistelegi lohutuseks – kohtume
lõpetas õpetajate uuel õppeaastal ,,Teen koos
esitatud lustakas ja lapsega” üritusel!
õpetlik näidend
,,Memme musi”,
Viiu Uudam,
mille lavastas muuTamsalu Lasteaia Krõll juhataja
sikaõpetaja Andra.
Iga rühma v ärv ilisemad pered
said auhinnaks
Teade lapsevanematele!
suure šokolaadi.
Kui pered olid koju
Tamsalu Lasteaias Krõll
saadetud, istusime väsinute, kuid
on 2008/2009. õppeõnnelikena kohvilauas ja lugesime
aastaks rühmades üksilaste-vanemate tagasisidet: superkud vabad kohad lastele,
üritus, väga tore oli koos perega
kelle sünniaeg on ajavameister-dada, vanemaid ja lapsi oli
nii palju, ootame jälle, v õiks
hemikus 01.10.2004 –
rohkemgi olla taolisi üritusi – kohe
30.04.2007.
mitu korda aastas, lasteaiatädidel on
Info 20. maini telefonil
alati nii tore etendus, aitäh
323 0568.
kokkadele!
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Tamsalus rammu kogunud Nikolai
Karklin on võitnud Palusalut
Seoses Maailma-Kristjani sajanda
sünniaastapäevaga
väärib
äramärkimist ja esile tõstmist ka
Tamsalust pärit ja siin lubjatehases
rammu kogunud maadleja Nikolai
Karklin. Ta sündis 17.dets. 1911.a.
Nõmmküla vallas, viiendast eluaastast elas Tamsalus. Tema isa oli
lätlane ja algselt nimi – Karklinš
(tõlkes „paju”), ema - neiuna Natalje
Raudsepp. Lastest oli peale Nikolai
veel vend Jaan ja õed Alice ning
Donelli (Nelli). Nikolai huvitus juba
lapsena spordist, meisterdas endale
rööbaspuud, settis üles võimlemisrõngad, hankis tõstepommid ning
12-aastaselt alustas maadluse ja
tõstmisega. 15.aastaselt läks ta
rasket tööd tegema ja rammu koguma lubjavabrikusse. Aastad möödusid ja musklid kasvasid ja peagi
polnud talle enam ühtegi vastast ei
Tamsalus ega ümbruses kuni
Amblani välja. Teda hakati jõu poolest
võrdlema karuga. Kuna aga noortel
puudusid igasugused tead-mised
korralikust maadlemisest siis ühisel
nõul otsustati Karklin saata
Tallinnasse maadlusvõtteid õppima.
Karklin sattus puhtjuhuslikult
spordiseltsi „Sport” korraldatud
maadluskursustele, kus märgati kohe
nooruki karujõudu ja kiiret õppimis-

võimet. Pealinna sporditegelased
leidsid Karklinile kiiresti elamise ja
töökoha ning Palusalu võttis ta omale
igapäeva-seks sparringu partneriks.
Tamsalu ja Ambla poistel jäi üle vaid
imestada, kuidas asjad käivad. Oma
avalikku maadleja teed alustas 1934.
aastal ja kohe turniirivõiduga. Ta
tundis oma puudujääke maadlustehnikas ja otsustas pühenduda
treeningutele ja enda arendamisele
ning 1934.a. Eesti meistrivõistlustele
ennast kirja ei pannud. Võistlustel
selgus, et vabamaadluse raskekaalus
oli üles antud vaid üks võistleja –
Kristjan Palusalu. Palusalu keeldus
maadlemata tiitlit vastu võtmast.
Kompromissiks meelitati poolraskekaallane Karklin matile (Palusalu tõi
ta ise taksoga kohale). Publik ja kohtunikud ootasid Karklini kiiret hävingut
kuid kõigi imestuseks tuli võit ja
meistritiitel anda Karklinile. Karklini
järgmine säramine leidis aset 1938.a.
“Estonia” kontsertsaalis toimunud
Euroopa meistrivõistlustel kreekarooma maadluses. Ta ei võitnud küll
Euroopa meistritiitlit, kuid tiitlimatš oli
ülimalt tasavägine ja kohtunikud
kaalusid kaua, enne kui andsid võidu
Berliini olümpiavõitjale Alex Cadierile,
kes pärast ka ise tunnistas, et kui ta
oleks Karkliniga kokku läinud juba

esimeses ringis, oleks Euroopa
meistriks saanud Karklin. Edasises
maadlemistegevuses võitis mitmeid
hõbemedaleid kuid esikohti mitte.
1940.a. osales koos Johannes Kotka
ja August Neoga NSV Liidu
meistrivõistlustel. Liidu meistriks tuli
Kotkas, Karklin oli kuues ja Neo
üheksas. Karlini ja Neo paremad
kohad olevat läinud suure kodumaa
poegaega tõsise vennastumise ohvriks. Kujur Anton Starkopf kasutas
kauni kehaga Karklinit oma töödes
modellina. Karklin oleks võinud olla
suur maadleja kuid alanud segased
ajad tõmbasid sellele kriipsu. Vene
mobilisatsioonist pääses eluga kui
1941.a. Tallinnast lahkunud Vene
konvois olnud “Eestirand” põhja lasti
ja millel olnud Karklin suutis Prangli
saarele ujuda. 1943.a. õnnestus tal
Soome põgeneda ja sealt edasi
Rootsi ja Inglismaa kaudu Kanadasse. Abikaasa Maria jäi Tallinna ja
suri 1.veebruaril 1999. Karklin suri
Montrealis 21.augustil 1999.a.
Karklini ema ja õde Nelli jäid elama
Tamsallu, õde töötas lubjatehases
raamatupidajana. Nelli ehitas omale
1951. aastal maja (Sireli 17a), praegu
on see maja müügis.
Muuseumi materjalide põhjal
kirja pannud Aadu Uudmäe

Elion pakub Tamsalu vallas kvaliteetset
traadita Internetti
Elion on paigaldanud
Tamsalu valda Sauvälja ja Assamalla külla
mobiilioperaatorite mastide külge traadita Interneti tugijaamad. Tugijaamast kuni 15 km raadiuses asuvates kodudes saab nüüd kasutada kiiret ja stabiilset
WiMAX tehnoloogial põhinevat traadita
Interneti püsiühendust.
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita
Interneti oluline eelis on püsivalt hea
ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti teenuste puhul langeb
ühenduskiirus täiendavate klientide li-

sandumisel, siis Elioni poolt pakutavat
teenust see ei mõjuta ning ühendus on
alati sama kvaliteetne. Elioni traadita
Interneti kiireim allalaadimiskiirus on
kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab
hõlpsasti kõiki peamisi toiminguid
Internetis.

Teenuse kasutamiseks
on oluline, et tugijaama
saateantenn oleks näha
kohast, kuhu püsiühendus soo-vitakse luua,
kuna kõikvõimalikud
vaadet piiravad objektid
ja pinnavormid takistavad ka raadiolainete levi.
Enne teenusega liitumist viib Elion kliendi juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus vastab
nõuetele, paigaldatakse kliendi koju
vastuvõtuseade.
Traadita interneti alla- ja üleslaadimiskiirused ning kuutasud on järgmised:
256/128 kbit/s - 295 kr, 512/128 kbit/s 395 kr, 1 Mbit/s /256 kbit/s 495 kr.
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Tamsalus olid keelepraktikal
Leedu tudengid
13. – 18. märtsil olid Tamsalu vallas
keelepraktikal kaks Vilniuse Ülikoolis
eesti keelt õppivat tudengineidu:
Simona Pranaityte j a Gintare
Mazaliauskaite.
Asi sai alguse eelmisel sügisel,
kui Tamsalu delegatsioon külastas
Leedus meie sõpruspiirkonda
Rokiškise rajooni. Seal saime
juhuslikult teada, et üks kohalik
tütarlaps õpib Vilniuse Ülikoolis eesti
keelt. Peab tunnistama, et olime üsna
üllatunud pärast Simonaga kohtumist
ja päris pikka eestikeelset vestlust
temaga! Seal tegimegi Simonale
ettepaneku külastada Tamsalut
temale sobival ajal, et praktiseerida
eesti keelt ja tutvuda meie
koduvallaga. Simona kutsus kaasa
temaga koos õppiva Gintare ja nii nad
Tamsallu sõitsidki.
Tütarlapsed elasid vastrenoveeritud spordihoone hostelis.
Tamsalus külastasid nad meie
asutusi,millest
räägivad
nad
alljärgnevalt ise. Samuti tutvustasime
neile Porkunit, Vajangut, Sääset,

Uudeküla. Käisime ka maakonnakeskuses Rakveres. Tamsalust pärit
Riigikogu liikme Marko Pomerantsi
abiga said leedu tudengid ka meie
parlamenti külastada. Simona ja
Gintare jäid oma Eesti-sõiduga
rahule.
Tsiteerin Simonat ja Gintaret:
„Tamsalu on väike, aga kaasaegne
linn. Oleme väga õnnelikud, et saime
seda oma silmaga vaadata! Linn on
väike, aga niisugused hooned nagu
kool, lasteaed ja spordihoone on nii
suurepärased, et saavad suurte
linnade hoonetega konkureerida.
Tingimused on seal tõesti head!
Meil vedas, et käisime Tamsalu
koolis emakeele päeval! Saime
erinevatel üritustel osaleda ja
natukene õpilastega suhelda.
See päev, kui käisime Tamsalu
lasteaias, oli “Perepäev”. Saime
vaadata, mida vanemad lastega
meisterdavad; missuguseid mänge
mängivad. Lastekasvatajate näidend
„Emme musi” oli põnev. Lastekasvatajad nii mängisid kui ka laulsid

Peatage AIDS, ma tahan elada
Tänapäeval on AIDSi teema muutunud nii igapäevaseks, et keegi ei
pööra sellele erilist tähelepanu. Kuigi
peaks.
Statistilisi näitajaid tihti eriti ei
usuta ning palju arvulist infot mataks
jutu sisu, kuid on üks number, mis
peaks meid kõiki huvitama, mõtlema
ja kaasa töötama panema.
Mõtelge, et meie armsal ja kodusel
Lääne-Virumaal
on
2007.aastaga lisandunud 17 uut HIV
positiivset inimest (tervisekaitse
andmetel). Aas-taga 17 uut haiget
lisaks eelmistele HIV/AIDSi
nakatunutele. 17 uut, murest murtud
läänevirulast. Ja mitte ainult, muret
ja valu saavad tunda ka nakatunute
lähedased ja sõbrad. Rohkem
ehmatavat statistikat polegi ju vaja.
Kas me saame peatada nende
õõvastavate numbrite suurenemist?
Nagu ütleb kultusfilmi „Mehed ei
nuta” üks tegelane: „Igatahes! ”
Elu pole loterii - kas õnn naera-

tab või mitte! Ainult meie ise saamegi lõpetada karikakramängu nakatun-ei nakatu. On vaja lihtsaid
teadmisi ning hoolivust enda ja teiste suhtes, ei mingit kallist ega keerulist abivahendit või ravimit.
Igaüks meist saab käituda riskivabalt - ei juhuslikele, kaitsmata
vahekordadele, ei narkootikumidele!
Nagu näete, ei mingit ajukirurgijat
ega ra-ketiteadust.
Iga tark, endast ja teistest lugupidav inimene testib ennast aastas
korra HIV-i ja teiste sugu-haiguste
suhtes. Test on anonüümne, seda
saab teha Tapal, Tamsalus,
Rakveres, Kundas.
Protseduur on lihtne: vere võtmine veenist, seejuures ei küsita teie
kohta mingeid andmeid. Protseduur
on kiire ja lihtne ning annnab teile
kindluse ja turvatunde.
Lisaks HIV testi tegemisele toimub
esmane nõustamine. Kui aga inimene tunneb vajadust, siis saab indivi-

nagu tõelised lauljad! Nad on
lõbusad. Niisugused peavadki olema
kõik lastekasvatajad! Lasteaias saime
näha suurepärast laste maailma, kus
kõik asjad on väikesed: nii toolid kui
lauad, mis on kohandatud laste jaoks.
Meie olime nagu hiiglased!
Tamsalu saab palju asju oma
linlastele pakkuda! Nad saavad
laulda, pilli mängida, ujumas käia,
sporti teha. Kultuurimajas toimub
palju tegevusi. Isegi saime ühes
kapellis pillimängimist proovida ja
kuulasime, kuidas naiskoor laulab.
See näitab, et Tamsalus pole igav!
On tore, et Tamsalu inimesed
hoolitsevad oma valla eest ja
püüavad seda veel kaunimaks teha
(näiteks kavatsevad teed uuendada)!
Palju teisi linnu saaks Tamsalult
eeskuju võtta!”
Tekst on tüdrukute oma, võib
märgata, et sõnakasutus erineb veidi
meie igapäevasest, aga ma ütleksin:
suurepärane eesti keel!
Tänutäheks selle eest, et meie
leedu sõbrad õpivad ja aitavad elus
hoida meie emakeelt, kattis Tamsalu
vald kõik tudengineidude õppesõidu
kulud.
Andrus Freienthal,
Vallavolikogu esimees
duaalset nõustamist Tapa AIDSi
Ennetuskeskus- Narkonõustamiskeskuse kabinetides Tapal ja Rakveres.
Nõustamist saab nii nakatunu, tema
lähedased ja sõbrad, uimastisõltlane
(ka alkohol ja tubakas) kui ka kõik
need inimesed, kellel on vastamata
küsimusi.
On kõigile teada tõde, et aitaja
soovib ikka rohkem abi anda, kui
abivajaja seda vastu võtta. Loodan,
et selline olukord möödub ning kahe
poole, abistaja-abivajaja koostöö
toimub mõnusalt ja maksimaalse
kasuga.
Koolides pedagoogidega vesteledes
on selgunud tõsiasi, et kondoom on
noore inimese jaoks kallis osta.
Sellele murele on lihtne lahendusmeie j agame tasuta kondoome
kõigile soovijatele. Ärge häbenege,
tulge ja küsige.
Lisaks kõigele muule liiguvad Tapal,
Tamsalus, Kundas ja Rakveres ringi
noored inimesed, kellel seljas kott kirjaga STOP DRUGS!
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Neid võite kohata tänaval, kaubanduskeskustes kui ka erine-vatel üritustel.
Nendelt noortelt saate igakülg-selt
infot ja materjale ning kondoome.
Samad inimesed jagavad süstivatele narkomaanidele steriilseid süstlaid kasutatud süstalde vastu.
Kõik on tasuta, et igaüks kes hoolib, saab aidata ennast ja teisi.
Noored, kui keegi teist soovib vabatahtlikuna kaasa lüüa meie töös, siis
olete oodatud. Pakume huvitavat koolitust, põnevat enese-teostamisvõimalust
ja mõnusat seltskonda.
Kui te teate kedagi, kes abi vajab,
siis aidake teda - andke talle meie kodulehe, meiliaadress või telefoni-number
ja te olete korda saatnud suurepärase
teo.
Olge tänatud!
Tapa AIDS EK-NNK tegutseb LääneViru maakonnas Tapal, Rakveres, Tamsalus, Kundas.
Meie telefoninumbrid: 324 0891;
53341185 (avatud 24h), meiliaadress:
tapa.ennetuskeskus @mail.ee.
Anonüümseid teste saab teha:
Tapal, Valve 30: esmaspäeviti kell
16.00-18.00,
Rakveres, Tuleviku 8: esmaspäeviti kell
10.00-14.00,
Tamsalus, Tehnika 1: esmaspäeviti kell
8.00-11.00,
Kundas, Ehitajate 8: teisipäeviti kell
10.00-12.00.
Individuaalne nõustamine toimub
Tapal Valve 30: esmaspäev 12.00-18.00
ja neljapäev 12.00-17.00, Rakveres Tuleviku 8 tervisekabinet: teisipäev ja neljapäev 14.00-16.00.
Individuaalsele nõustamisele palume
eelnevalt ette registreerida telefonil
53341185
Angela Olt,
MTÜ Tapa AIDSi EnnetuskeskusNarkonõustamiskeskus

Kodusõda ei ole ühe pere sõda
Kunagi ringles raadiokanalites laul, kus
Hardi Volmeri suust kõlasid sõnad “Kodusõjas surma ei saa...”
Tegelikkus on aga hoopis muud, igal
aastal sureb keegi just kodu sõja tagajärjel, mitmed jäävad sandiks. Just nimelt sandiks nii hingelt kui ihult.
Oleme harjunud mõtlema, et kõik vägivald, mis toimub kodude suletud uste
taga, on pere oma asi. Ons ikka nii?
Kui mõni lugejatest arvab, et pole eetiline uurida, miks ja kuidas pereema silm
siniseks sai, siis tegelikkuses on ehk
tegemist meie endi mugavusega. Kui
ma tunnen huvi, mis juhtus ja miks juhtus, siis ehk keegi ootab , et reageerin
kuidagi, teatan kuhugi. Võib juhtuda, et
vägivallatseja tuleb aru pärima, miks
naaber julgeb midagi tema peres toimuva kohta arvata, hakka siis selle vihase ja kurjaga seletama ning oma
närve ja aega raiskama. Lihtsam on
väita, et pereasjad on väga isiklikud ja
oma nina tuleb teise pere asjadest
eemal hoida. Nii teemegi näo, et perevägivallast naaberkorteris/majas/oma
kodus ei tea ja ei huvita ka ning mida ei
tea, see ei tee ka haiget. Nii me arvame.
Vägivald ei ole linnuke, et kui peost lahti lased on ta läinud ja ei naase enam
kunagi. Need ihud ja hinged, mida peks,
sõim ja mõnitused on räsinud, on surnud linnud. Need jäävad maha sellesse
aega, mil nad hävitati. Nägu võib olla
naerul kuid hing on katki igaveseks.
Mõni hakkab vägivalla põhjustatud valu
vägivallaga vaigistama, mõni ei saa oma
elu elatud, mõni elab pealtnäha normaalset elu aga ei ole kunagi õnnelik.
Kui mõni lugeja, kes lapsepõlves on
vägivalda talunud, püüab väita, et tema
on kõigest, absoluutselt ja igaveseks
üle saanud, siis kas ikka on? Tahaks
loota ja uskuda, tahaks aga tegelikkus
on muu.
Vägivald ei ole vaeste ja viletsate pärusmaa. Naist-lapsi võib peksta ja mõ-

EELK Tamsalu Lunastaja kogudus
Meie kogudus on alles hiljuti asutatud.
Aga neid kalleid kristlikke väärtusi mäletavad vanavanemad. Isade isad. Kirik
on elu juhtiv koda. Palvekoda. Kahjuks
meie lapsed ei ole teadlikud sellest väärtusest.
Jeesus ütleb: “Mina olen ülestõsumine
ja elu. Tõde ja elu.” Mis on kahjuks tead-

mata. Usk on teadmine. Jumal on armastus.
Piiblis on 1.korintuse 13.käsk. See on
käsk ja arusaamine. Soovin oma koguduse nimel parimat. Õnn on rahu südames. Ja meie lapsed oleksid kirstlikult
õpetatud koolist ja ellu saadetud.
Meie Eesti Vabariigi 90.aastapäevale on

nitada ka ühiskonna väga väärikas liige. Vägivallatseja võib olla ka naine või
poeg/tütar.
Tihti kutsub vägivalla esile see, et tugevam ei oska oma soove ja probleeme
sõnadesse panna või oma ängiga teisiti toime tulla, siis paistabki ainsa võimalusena vägivald.
Tegelikkus on see, et vägivald tekitab
uut vägivalda ja toob kaasa uusi muresid. Kus on lahendus?
13. mai 2007.a avati Lääne-Virumaal
Viru Naiste Varjupaik. Seal saavad varju ja kõikvõimalikku abi naised ja emad
lastega, kes kannatavad koduse vaimse või füüsilise vägivalla all.
Alates 2008a. sõlmisid Lääne-Virumaa
vallad Viru Naiste Varjupaigaga lepingud, mis tähendab seda, et vallad tagavad oma lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele igakülgse abi ja seeläbi ka suurema turvatunde.
Varjupaiga telefonil 53868698 võib helistada 24 tundi ööpäevas, pole puhkepäevi ega pühasid. Abi saab iga helistaja. Võib kirjutada e-mail: viru.naistetugi
@mail.ee.
Teeme koostööd politsei, psühholoogide, juristide ja teistega kes aidata saavad.
Meie telefonil on pea iga päev helistanud ka mehed, kellel on peresuhetes
probleeme tekkinud ja ei tea kuidas
edasi minna.Meil on hea meel, et mees,
selle asemel, et lüüa vihahoos naist
helistab ja küsib abi. Alates maist 2008
saavad mehed endale eraldi nõustamistelefoni ja meiliaadressi. Kuid sellest lähemalt siis, kui need olemas on.
Kui te teate peret, kus on vägivald, siis
aidake neid. Andke pereliikmetele meie
telefoninumber, meiliaadress - ka see
on abi.
Lõpetuseks, et olla hea kogukonnaliige ei ole vaja muud kui hoolivust teiste
inimeste suhtes.
Angela Olt
Viru Naiste Varjupaik
pühendatud Kambjas toimuv 18.20augustini kristlik noorte festival. Need
on 5.-7.klassi ja 8.-12.klassi õpilastele
mõeldud. Palume ühendust võtta Kirikuplast 3 Tallinn 1030, tel 627 7374.
Laste ja noortega tegeleva ühendusega lähem info www.järgminepeatus.ee.
Sirja Kalais
tel 5392 8532
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Suusatamine
Itaalias Malesis M-23 maailmameistrisvõistlustel tuli Timo Simonlatseril leppida nii sprindis kui ka 15 km
distantsil 33.kohaga. FISi punktide
alusel oli Timo reiting kümnes. Ebaedu
põhjuseks võis olla esmakordne
võistlemine 1700 meetri kõrgusel.
Tsehhimaal Liberecis MK etapil tuli
Kaili Sirge koos Tatajana Manni-maaga
paarisprindis 14.kohale ning Timo Simonlatser koos Aivar Rehemaaga
19.kohale.
Norras Drammenis toimunud sprindi MK etapil saavutas Kaili Sirge Eesti
parimana 40.koha. Timo Simonlatserile
kuulus 46.koht.
Rootsis Falunis MK etapil tuli Kaili Sirge
Eesti 4x5 km teatenaiskonna koosseisus 12.kohale.
Soomes Lahti MK etapil kuulus Kaili
Sirgele Eesti parimana 38.koht, Timo
Simonlatser pidi seekord leppima 68.kohaga.
Poolas Zakopanes juunioride MM
kahevõistluses saavutas Kaarel Nurmsalu tavavõistlustel 47. ja sprindis
58.koha. Teatevõistluses saavutati
12.koht.
Albu Valgehobusemäel võitis Ulvar
Pavlov veteranide arvestuses, Mathijas
Veeremaa oli M14 klassis teine.
36.Haanja maratonil võidutses Algo
Kärp Viljandist. Tänaste ja endiste Tamsalu suusatajate kohad: 16.Risto

Korvpall
Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel finaalturniiril saavutas Tamsalu Los Toros/
Sportland väga vajalikud võidud Hansapanga (meeskonnas meistri-sarja kogemustega Raig ja Uuehendrik) 76:68
ning eelmise aasta teise liiga põhikonkurendi Kuressaare SW-7 üle 87:70.
Mõlemas mängus sai otsustavaks parem füüsiline ettevalmistus ning pikem
pink, mis mängu lõpuosas paremu
maksma pani. Meeskonnal on kirjas 5
võitu ja ees mängud Tallinna Kotree SKga ning kordusmäng võõrsil saarlastega. Püstitatud eesmärkide täitmiseks
oleks vajalik saavutada vähemalt üks
võit.
Maakonna meistrivõistlustel võitis
Tamsalu Los Toros (Agrovarustus/BBP
viimastes mängudes KJK VIKE 87:70,
Haljala Bellus Furniture 83:71, Hulja
92:82, Rakvere Calev sokolaadipoisid

TAMSALU AJALEHT
Roonet, 20.Erko Jullinen, 24.Ulvar Pavlov, 28.Ago Veilberg, 56.Andrus Kasekamp.
Lõpetas 460 suusatajat.
Alutaguse maratonil võitsid Kaili
Sirge ja Timo Simonlatser. 5.Kristjan
Nurmsalu, 6.Kaarel Nurmsalu, 7.Pavo
Raudsepp, 20.Marek Sikk, 21.Erik
Jaanvärk, 22.Tarvo Klaasimäe.
Lõpetas 96 suusatajat.
Haanjas Eesti Koolispordiliidu
meistrivõistlustel võitisa 8.-9.kl arvestuses hõbemedali Marii Raudsepp,
pronksmedali võitsid Mathijas Veeremaa 6.-7.kl Erkki Põldoja 10.-12.kl arvestuses. Pronksmedali võitis ka poiste meeskond 8x500 m teatesuusatamises (Mario Mälk, Andres Kasekamp,
Kauri Piiskoppel, Mathijas Veeremaa,
Marek Sikk, Karel Eesmaa, Kaarel
Nurmsalu, Erkki Põldoja). Võistles 9
meeskonda.
Kümne parema hulka jõudsid veel
Kauri Piiskoppel, Kai Põldoja, Kristjan
Nurmsalu 4., Marek Sikk ja Kaarel
Nurmsalu 5., Erik Jaanvärk ja Kaarel
Eesmaa 8. Helge-Maris Veeremaa
10.kohaga. Ühtlaselt tulbi esinemine
tõstis kooli tagasi oma tavalisele positsioonile kolme parema hulka vabariigis
(eelmisel aastal 4.koht). Kõige paremini esinesid 10.-12.kl noormehed, kes
tõid neljakesi ligi veerandi kogutud punktidest. Ainsa vabariikliku võist-kondliku
võistluse paremusjärjestus: I Otepää G
887 punkti, II Võru Kreutzwaldi G 789
p, III Tamsalu G 784 p, 4.Vastseliina G

766 p, 5.Tartu MHG 766 p, 6.Värska G
663 p, 7.Jõhvi G 661 p, 8.Põlva ÜG 585
p, 9.Aravete KK 549 punkti.
Kokku võistles 15 kooli (sh 6 põhikooli). Meie maakonnast oli Tamsalu
ainus. Parimail aastail osales LääneVirumaalt 7 kooli. Kõige suurem
osavõtjate arv oli 2003.a, kui kahes
grupis osales 37 kooli. See oli ka ainus
kord, kui Tamsalu tõi koju üldvõitja
karika. Seekord jäid eemale tugevad
Võru KL G, Iisaku G, C.R Jakobsoni G,
Rakvere RG, V-Maarja G, Illuka,
Valgjärve, Saarepeedi, Rõuge, Uhtna,
Põlula põhikool. Üllatuseks oli ka
Aravete KK viimaseks jäämine. Huvitav
oleks teada, kas Aravete kool saadetakse ka järgmisel aastal EKSLi poolt
rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.

85:76 ja Vinni Tammed 20:0 (loobumisvõit).
Esikoht põhiturniiril sai selgeks juba 2
vooru enne lõppu. Võideti 15 ja kaotati
3 mängu. Selgunud on ka, et viimaste
aastate üks paremaid meeskondi
Sportkunda jäi 7.kohale ega pääsenud
veerandfinaali. Viimase kohaga pidi leppima ka Rakvere Calev sokolaadipoisid,
kes langesid esiliigasse, Kuna osa
mänge on veel toimumata, ei ole veel
selge, kes pääseb teisena edasi poolfinaali. Parimad võimalused on VäikeMaarja ReinPaulil. Selleks on vaja võita
mõlemad viimased mängud. Veerandfinaalpaarid selguvad pärast viimaste
mängude lõppu. Poolfinaalid ja finaal
toimuvad Väike-Maarjas.
Maakonna II liigas võitis Tamsalu EBE
Ferrelit 78:70 ja Simuna Ivax II 90:32
kaotati GK Kinnisvarale 55:64 ja Rakkele 73:77. Viimases mängus oli kodusaalis vastaseks Rakvere SK/Tarvas,
kellele avaringis kaotati. Tehniliselt hea

noor meeskond juhtis peaaegu kogu
mängu, kuid viimastel minutitel pani füüsiliselt tugevam ning suurema tahtejõuga Tamsalu meeskond oma paremuse
maksma ning võitis mängu 87:81. Noortel sai saatuslikuks nõrk füüsiline ettevalmistus. Esimene hooaeg lõpetati 10
võiduga, mis andis 6.koha.
Hinnatavad olid võidud liiga võitja
Väike-Maarja Päästekooli ja Rakvere
SK/Tarvase üle. Samal ajal jäid võitmatuks pisut nõrgemad GK Kinnisvara ja
Rakke. Tublit tööd nii treeneri, meeskonna kapteni kui ka mängijana tegi
Jaano Konnapere.

ETV-Hansapanga noortesarja III
etapil Jõulumäel võisteldi sprindis.
2.koha saavutas Mathijas Veeremaa M14 klassis ning 3.koha Kai Põldoja N18 vanuseklassis. Kümne parema hulka
jõudsid veel Marii Raudsepp 4. ja Marek
Sikk 5.kohaga.

IV etapil võisteldi pikkadel
distant-sidel. Meie parim oli Marek
Sikk saavutades M-15 klassis
3.koha. Kümne parema hulka erinevates vanuseklassides jõudsid
Mathijas Veeremaa 4., Marii Raudsepp, ja Kauri Piiskoppel 5., HelgeMaris Veeremaa, Kai ja Erkki Põldoja 9.kohaga.
Rein Tops

Veaparandused
ETV-Hansapanga noortesarja I etapi ülevaates on Tamsalust osavõtjate arvuks märgitud 412, peab olema
12. Maakonna paremate võistkondade selgitamise osas on Rakvere
jalgpallimeeskonnale üldarvestuses
märgitud 2.koht. Õige on 22.koht.
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Ujumine
9.veebruaril toimus EUL noortesarja
II etapp Kohtla-Järvel: Grete Uudeküll
– 50m vabalt 33,68 I koht (eriauhind),
200m vabalt 2.47,99 (4.). Keiti Kleitz:
0m vabalt 34,25 II koht, 200m vabalt
2.51,09 (5.). Triinu Eilo: 50m vabalt
40,24 (13.), 100m liblikat 1.54,58 (6.).
Johhanna M. Partsioja: 50m libl. 45,55
II koht, 100m kompl. 1.37,83 (4.).
ISM Berliin 2008 – rahvusvaheline
võistlus Saksamaal toimus 7.-9.märtsil
50m ujulas. Võistlustel oli väga kõrge
tase, kohal mitmed oma vanuseklassi
Euroopa parimad ujujad. Esindatud oli

Kergejõustik
2007.a maakonna edetabeli 10
parema arvestuses kujunes Tamsalu
valla kaoks edukaks. Mitteametlikus
koondarvestuses tõusis Tamsalu
eelmise aasta 4.kohalt 2.kohale.
Täiskasvanute arvestus: I Rakvere
linn 39 kohta (37 m + 2 N), ii Tamslau
vald 23 kohta (18+5), III Vinni vald 21
kohta (17+4), 4.Tapa vald 8 kohta
(7+1), 5.Väike-Maarja vald 6 kohta
(4+2), 6.Kadrina vald 5 kohta (1+4).
Koolide arvestus: I Rakvere RG 73
kohta (20+53), II Tamsalu G 18 kohta
(9+9), 3.-6. Kadrina KK 15 kohta
(9+6), V-Maarja G (6+9), Rakke G

19 riiki. Tulemused: 1996.-97.s.a. –
Grete Uudeküll: 200m rinnuli 3.37,25
(9.koht, võistles 11); 100m rinnuli
1.39,91 (25.koht, 38.), 50m rinn. 45,41
(23.koht, 46.), 50m vabalt 33,58
(25.koht, 84.). Keiti Kleitz – 200m selili
2.57,66 (9.koht, 17.), 100m selili
1.26,41(31. koht, 60.), 50m selili 38,92
(14.koht, 60.). Kristo Keiv – 200m selili
2.22,48 (8., 14.), 100m selili 1.05,04
(10., 56.), 50m selili 29,74 -5.koht ja
pääs finaali, kus saavutas samuti
5.koha ajaga 29,61.
1.-2.märtsil toimunud Baltimaade
noortematšil Riias võistles Kristo Keiv
Eesti noorte koondise koosseisus –

100m selili 1.05,06 (6.), 200m selili
2.20,53 (6.).
15.märtsil peeti Veteselli III etapp
Kohtla – Järvel. Tulemused: 50m
rinnuli – Taavi Luik 58,08 (18.), Kert
Taniel Kesküll 52,60 (12.), Tony- Brey
Vilbiks 53,11 (16.), Riho Valdok
1.03,60 (41.). 50m selili – Taavi Luik
51,08 (18.), Kert Taniel kesküll 49,68
(9.), Tony-Brei Vilbiks 53,53 (19.), Riho
Valdok 55,23 (25.).
100m kompleksi – Taavi Luik 1.50,37
(22.), Kert Taniel Kesküll 1.43,77 (11.),
Tony –Brei Vilbiks 1.58,68 (22.), Riho
Valdok 2.15,65 (31.).
Mare Järv

(11+4), Rakvere G (3+12).
Koondarvestus: I Rakvere linn 145
kohta, II Tamsalu vald 41 kohta, III
Vinni vald 30 kohta, 4.V-Maarja vald
21 kohta, 5.Kadrina vald 20 kohta, 6.7.Rakke vald ja Tapa vald 16 kohta,
8.-10.Sõmeru, Haljala, Rakvere vald
– 5 kohta.
Edetabelis on naistest esikohal Sirly
Tiik ketas (37.00), 2.kohal Sirly Tiik
kuul (10.86), Triin Lait oda (38.95) ja
Ekaterina Timoskova 400 m (62,06)
ning 3. kohal Kerli Relli kõrgus (1.61).
10 parema hulka kuuluvad veel Riive
Tamm, Kairi Kadarpik, Viktoria
Jepifanova ja Jaana Hodorenko.
Meestest on esikohal Renel Rünk 800

m (1.58,60), 2.kohal Ago Veilberg
poolmaratonis (1.14,27) ja 3.kohal
Renel Rünk 1500 m (4.14,26). Lisaks
ülalmainitule kuuluvad 10 parema
hulka veel Margo Kivila, Ulvar Pavlov,
Meelis Veilberg, Rainis Tiits, Ranel
Rünk, Tanel Uudeberg, Andro
Kirsipuu, Erkki Põldoja, Sergei
Timoskov, Lenar Rünk, Karel Eesmaa
ja Kaspar Raudla.
Tamsalu kergejõustiklaste kohad
vabariiklikus edetabelis selguvad
pärast kergejõustiku aastaraamatu
ilmumist. Pärast seda selguvad ka
nende sportlaste nimed, kes on
pääsenud esmakordselt maakonna
kõigi aegade 50 parema hulka.

V Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus
Eesti valdade 16.talimängudel esinesid
kõige paremini korvpallurid, kes jagasid
9.-11.kohta Otepää ja Kose vallaga.
Võitjaks tuli Tähtvere vald, kus
põhiraskust kandsid endised Tartu
Rocki mängijad Heiko Rannnula, Antti
Vasar, Andrus Renter, kes sel hooajal
esindavad vabariigi meistrisarjas Valga
Velge. 2.koha
saavutas V-Maarja vald, kellele tuli
alagrupiturniiril
alla vanduda.
4.koha saavutas
Haljala vald, keda
viimastel aastatel
on kindalt võidetud. Seekord
polnud piisavalt
õnne, et pääseda
Haljala ühte alagruppi. Naabritest
jagas Ambla vald
21-24.kohta, Vin-

ni 25.-30.kohta ja Kadrina 31.-36.kohta. Võistles 42 meeskonda.
Kabes (22) saavutas Tamsalu 17.20.koha ja males (23) 20-22.koha.
Kahjuks jäi lumepuudusel ära
suusatamine, kus meie lootused on alati
olnud kõige suuremad. Koondarvestuses (4) võitis Tartu Tähtvere ja Rapla ees.

Tamsalule kuulus ühe vähemala juures
18.oht. Osa ei võetud naiste korvpallist
ja lauatennisest.
Naabrite kohad 9.Koeru, 10.Väike-Maarja, 15.Haljala, 23.Ambla, 36.Vinni,
40.Kadrina. Osales 42 valda.
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Õnnitleme!
96 Helene Jaansoo, 92 Maria-Elisabeth
Liblikmann, 88 Vilma-Adele Adler, 87 Elfriede
Liikman, 87 Endel Kirs, 87 Anna Pasõnkova, 86
Heinrich-Arnold Udeküll, 85 Linda Oks, 85 Evald
Kirsip, 84 Leida Regina Unukainen, 83 Raja
Rebane, 83 Richard Vaasa, 82 Elna Väer
81 Aino Eding, 80 Olga Nesser, 80 Veera
Mihhejeva, 80 Maimo Klaas, 80 Hilja Aasa, 80
Astrid Kangur, 75 Valve Uuk, 75 Laine Riitmuru,
75 Linda Pütsepp, 75 Nelli Neimann, 70 Eero
Reinberg, 70 Gennady Neyman, 70 Heini-Enn
Mõistlik, 65 Eha Koort, 60 Richard Saar, 60 Kaljo
Tänavots, 60 Tatjana Kitšenko, 60 Mirjam Martin,
60 Heidi Mägi

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Kevin Lubi - 25.veebruaril
Angelika Väli - 26.veebruaril
Albert Hokkonen - 14.märtsil
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Pakun tööd kogemustega ehitajale vana
maakividest
laudamüüri-vundamendi
korrastamiseks-ülesehitamiseks (ca 30 jm).
Pärast kavas sellele puidust abihoone
ehitamine. Asukoht ca 10 km Tapalt, Ambla ja
Tamsalu vahel. Tel. 56 666 357

Mälestame lahkunuid
Jaak Ilves 20.04.1954-28.02.2008

Kahe kuuga sündis valda kuus last
Lääne-VIru rahvastikuregistri andmeil sündis Tamsalu
vallas jaanuaris kolm ja veebruaris kolm last.
Jaanuaris registreeriti kolme ja veebruaris üheksa inimese surm.
Suur tänu lehele kaastööd tegemast! Teie järgmised kirjatööd ja pildimaterjal oodatud 18.04.
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

Heade soovide edastajale
Lähiminevikus üle elatud n-ö ümmargune sünnipäev näitas,
et Tamsalus on arvukalt heatahtlikult tähelepanelikke inimesi, kes Jaan Krossi terminoloogia järgi on kaasteelised, kallid kaasteelised.
Olen mõnda aega peamiselt kodukeskset elamist harjutanud ja õnneks olen sellega seni rahulolevalt toimegi tulnud.
Eks ma seda, et üks ümmarguse numbriga märgitav sünnipäev tulemas on, teadsin. Teadsin teoreetiliselt. Ei arvanud
aga hoopiski, et seda peavad silmas ka mu kaasteelised.
Kaasteeliste heade mõtete mõtlemise ja tervitussoovide väljaütlemisi ajastas üllatavalt kavalalt senine kohalik sidevahend, Tamsalu Ajaleht, ja tõi nii mu koduuksele ja tuppa
arvukalt tervitajaid.
Kogu selle, ilusa südamliku ja lilleõielise elamuse loomise eest kirjutan siia tänusõnad kunagistele töökaaslastele
koolist, lauluõdedele naiskoorist, valla- ja kultuurimaja juhtidele, Tamsalu muuseumi perele, sõprade ja tuttavate esindajatele, õnnesoovikaartide postitajatele, telefonitsi ühendust
võtnutele ja muul moel meenutajatele. Olge te tänatud!
Jäägem kaasinimesi märkavateks heasoovlikeks kaasteelisteks!
Karin Poom

Juubeliaastast
saagu heakorraasta
Juubelijuttu ajavad reeglina selleks kutsutud ja seatud isikud. Tavakodaniku sõnavõttu siiski üleliigseks pidada ei saa,
sest Eesti Vabariigi juubeliaasta võiks iga inimise jaoks olla
ja lausa peakski olema kokkuvõtete ja plaanide tegemise
aeg.
Sel aastal on vallavalitsus heakorraküsimused tõsiselt käsile võtnud. Samasugust suhtumist tahaks näha ka korteriomanike poolt, aga paraku alati ei näe. Assamalla kunagiste
bosside vanaraud vedeleb juba 15 aastat ümber kortermaja,
kusjuures omanikud ei ilmuta vähimatki huvi selle koristamise vastu. Küla keskel asuva kunagise teraviljakuivati, praeguse laohoone ümbruses leidub samuti rikkalikult vanarauda. Samas lähedal asuv prügimägi, mida kasutavad nii kohalviibinud kui ka võhivõõrad, paneb lagastajamoraalile krooni pähe.
Et jõukad inimesed pole suutelised kortermaja remontima,
see on häbiks nii neile endile kui ka tervele vallale.
Kõnealuse kortermaja tegemata remondi kohta on ajalehed
avaldanud aastate jooksul nii palju minu kirjutisi, et nendest
on saanud seriaal. Seriaali peategelased, Hansujüri ühistu
omanikud käituvad nii, nagu kogu see kära üldse neisse ei
puutukski.
Remondi küsimustes olen ka korduvalt valla poole pöördunud. Vallavanem ja volikogu esimees suhtlevad minuga kõigi
viisakusreeglite kohasel, aga paraku suhtlemisega asi piirdubki. Remont on ikka tegemata.
Kui juba täi rangusega heakorda nõuda, siis tuleb seda nõuda igalt inimeselt, ka neilt kes heakorda üleliigseks peavad
ja lausa hiilgavad oma saamatusega. Juubeliaastal peab toimuma murrang, mis teeb lõpu lagastajate maailmavaate
võidukäigule.
Eevi Geidik

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

