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Käib hoogne
ettevalmistus
Porkuni pillariks

ja ega maalapski pole käsitsi lehmalüpsi näinud. Meeldiv
oleks ka vasikaid vaadata. Mõni põllumajandusühistu saaks
meie ürituse reklaamimiseks panna teenurkadesse põhuvõi heinapallid, kuhu me ise reklaami peale kirjutaksime. Näiteks Kullenga teeristi, Sääse-Sauevälja teeristi ja Porkuni
teeristi. Esinemisplatsi dekoratsiooniks Porkuni paetorni taha
vajame lahtist heina heinakärbiste tegemiseks ja
heinakärbiseid. Peale pillarit anname kõik heina tagasi.

Seekord toimub laste folkloorifestival 7. ja 8. juunil.
Teemaks karjakasvatus ja kõik sellega seonduv.
Igaüks meist peaks teadma, kuivõrd tähtsal kohal
meie toidulaual on piim ja piimatooted.
Sisaldab ju piim organismile vajalikke valke, piimarasvu, süsivesikuid, vitamiine, mineraal-aineid,
ensüüme, mikroelemente. Ligi kolmveerandi
vajaminevast kaltsiumist saame piimast ja piimatoodetest.
Kuidas piim meie toidulauale jõuab, mis piimast
valmistada saab - kõike seda tahame lasteni tuua
oma üritusega. Karjast, karjasest, piimaandjast
ja paljudest muudest asjadest pajatavad meile
muistendid, rahva- ja regilaul. Kõik lastekollektiivid on leidnud ja ette valmistanud 10-minutilised
kavad ja nad on esinemiseks valmis. Külalisteks
30 tantsijat ja pillimängijat Serbiast. Lastekol-lektiive oli 14.
Näituse jaoks välja-pandud esemed saate samuti tagasi.
aprilli seisuga registreerinud 18 kokku 432 osavõtjaga.
Otsime veel omatoo-dangu müüjaid, kes omahinna eest
Väga palju on uusi kollektiive üle Eestimaa. Kokkulepped on
piimatoodangut degus-teerimiseks müüks. Need on tegekarjasepilli valmistajaga, simmanil lõõtsapillimängijaga ja
mata asjad.
pillirühmaga Pillipiigad.
Anna teada ja aita pillarit, aita leida lahendust! Võta ühendust!
Teisel päeval on kohal Veteema, Metsaema, Paevana, Imavere
Lapsed on teile tänulikud!
Piimamuuseum. Jäägu ka midagi saladuseks. Ootame kõiki
Tel tööl 32 55 567, 51 94 94 17, kirjakast: sirts55@hot.ee
vanemaid koos lastega seda üritust vaatama ja koos teiste
Sirje Luik
esinejatega saab ka lustida töötubades.
Mis veel südamel ja alles pooleli?
Kuna üritus on karjakasvatusest,
siis oleks suur palve loomapidajatele: kindlasti saak-site
abistada festivali läbiviimisel.
Otsige oma kodudes vanu
koorelahutajaid, lüpsiagregaate,
lüpsipinke, tavalist lüpsikut,
võitegemise masinat jne. Mõni
loomakasvataja ehk oleks nõus
tooma lastele vaatamiseks kitse,
kes ju ka piimaandja, ja näitama,
kuidas kitse lüpstakse. Ka
lehmalüpsi oleks tore vaadata. Pilt 29.märtsil kultuurimajas toimunud 2007. a. Tamsalu valla uute
Meil paljud lapsed on linnalapsed kodanike meelespidamiselt, kus iga laps sai nimelise hõbelusika.
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Tamsalu
Vallavalitsus
1.aprill 2008
1. Kehtestati haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks
avaliku konkursi läbiviimise kord.
2. Kinnitati volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanek
Tamsalu valla 2008.a. eelarvest vaba aja– ja spordiürituste
vahenditest kultuuri- ja sporditegevuse ning –ürituste toetuste
eraldamiseks.
3. Otsustati seoses tähtajaliste töölepingute lõppemisega
kuulutada välja konkursid: 01.07.2008 vabaneva Tamsalu
Gümnaasiumi direktori, 01.08.2008 vabaneva Tamsalu
Lasteaia Krõll juhataja ja 26.08.2008 vabaneva Sääse Lasteaia
juhataja ametikoha täitmiseks. Määrati avalduste esitamise
tähtpäevaks 12.05.2008 ja sõlmitavate lepingute perioodiks
viis aastat.
4. Tunnistati Tamsalu katlamaja endiste kütusemahutite
likvideerimiseks küsitud pakkumistest parimaks OÜ Kesto
pakkumine.
5. Nõustuti korterite üürilepingu alusel kasutada andmiseks
üheteistkümnele perele.
6. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Toome põik 1 uue
elamu ehitusalal ja ehitatavate ehitistele ohtlikult lähedale
jäävate ning osaliselt kahjustunud puude raiumiseks.
7. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks osaliselt kuivade ja
vanade puude raiumiseks aadressil Kandle tn 20 ja ristmikule
väljasõidu nähtavust piiravate ja teepeenart kahjustavate puude
aadressil Koidu tn 8 raiumiseks.
8. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Põdrangu
külas Põdrangu PÜ-le kuuluva hoone juurde.
9. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Järvajõe
külas Tootjate Ühistule Järvajõe Mets kuuluvate hoonete
juurde.
10. Nõustuti vaba metsamaa erastamisega Alupere külas
Jaan Kiisk‘ile.
11. Otsustati esitada Lääne-Viru maavanemale Kursi külas
ja Alupere külas katastriüksuse vaba põllumajandusmaa riigi
omandisse jätmiseks ja kasutusvaldusse andmiseks Jaan
Kiis‘ile.
12. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja toimetulekutoetuseks märtsikuus väljamaksmisele kuuluv summa.
13. Eraldati sotsiaaltoetust kuueteistkümnele abivajajale ja
jäeti rahuldamata kaks avaldust.
14. Tunnistati kehtetuks 16.10.2007.a korraldus peretoetuse maksmise peatamise ja jätkamise kohta seoses huvitatud
isikute ühisavaldusega.
15. Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele hooldajale
seoses hoolduse lõppemisega.
16. Alustati menetlust psüühiliste erivajadustega isikule
eestkostja määramiseks.
17. Tunnistati Tamsalu spordihoones ilu- ja terviseteenuse
osutamiseks ruumide üürile andmiseks FIE Raivo Oks‘i
esitatud pakkumine sobivaks.
18. Nimetati rahvakultuuri valdkondliku andmekogu pidamiseks vastutavad kontaktisikud.
19. Otsustati küsida pakkumised komposteerimisväljaku
ehitaja leidmiseks kuuelt firmalt.
20. Nõustuti ehitusloa väljastamisega: Helju Viirg‘ile elamu
rekonstrueerimiseks Vasara tn 21; Juhan Lindre‘le sõnnikuhoidla püstitamiseks Vistla külas.
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21. Muudeti Sääse lasteaia hoolekogu koosseisu.
22. Arutati Sääse lasteaias alates 01.09.2008.a avada
planeeritud erivajadustega lastele tasandusrühma avamisega seonduvaid probleeme.
23. Moodustati ajutine komisjon korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemiseks ja vedamissageduse muutmiseks
vallavalitsusele esitatud avalduste läbivaatamiseks ja
ettepanekute tegemiseks.
15.aprill 2008
1. Kinnitati Tamsalu Kalor AS-i 2007.a majandusaasta
aruanne.
2. Kinnitati Tamsalu Vesi AS-i 2007.a majandusaasta
aruanne.
3. Kehtestati Riigihangete korraldamise kord.
4. Kooskõlastati Lahingutoetusüksuste Väljaõppekeskus
Tapa Väljaõppekeskuse õhutõrjedivisjoni poolt 06.05.09.05.2008.a Tamsalu valla territooriumil korraldatava
taktikaharjutuse läbiviimine.
5. Anti nõusolek avaliku ürituse “Jaanilaat” korraldamiseks
01.juunil s.a. Tamsalu kultuurimaja pargis ajavahemikul 09.0016.00.
6. Tunnistati Tamsalu koolihoone rekonstrueerimise projekti
koostaja leidmiseks korraldatud riigihanke edukaks
pakkumuseks Sirkel & Mall OÜ pakkumine kui madalaima
hinnaga pakkumus.
7. Moodustati komisjon Ilusa kodu konkursi tulemuste ja
mastivimpliga tunnustamiseks väärilise kodu väljaselgitamiseks.
8. Eraldati sotsiaaltoetust kaheteistkümnele abivajajale ja
jäeti rahuldamata kaheksa avaldust.
9. Otsustati sõlmida leping Leviring OÜ-ga reklaampinna
ostmiseks Lääne-Viru 2008 kaardile.
10. Kinnitati Tamsalu vallas üheks aastaks korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmetekkekohad, kus
aastaringselt ei elata ja jäätmeid käideldakse alalises
elukohas.
11. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Maxima Eesti OÜ-le
kaupluse Maxima X püstitamiseks aadressil Koidu tn 16
Tamsalu linnas. J.K. Otsa talule silohoidla püstitamiseks
aadressil Jaanimäe, Loksa küla, Tamsalu vallas.
12. Otsustati küsida Põdrangu tee, Piiri ja Toome tänavate
aluste remondi ning pindamise tööde teostaja leidmiseks
hinnapakkumised kolmelt ettevõttelt.
Elvi Astok, vallasekretär

Tamsalu
Vallavolikogu
26.märtsi istung
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Tamsalu linnas
Sireli põik asuv elamumaa, Suusastaadioni ja –radade maa
ning Toome tänava äärde planeeritud maaüksuste maa.
Muudeti osaliselt vabade põllumajandus ja metsamaade erastajate nimekirja.
Määrati TÜ Järvajõe Mets poolt erastatava katastriüksuse
sihtotstarbeks elamumaa.
Määrati Põdrangu PÜ kuuluva kaupluse ja kuuri teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1882 m².
Kooskõlastati Lääne-Virumaa spordi arengukava 2008-2015.
Vabastati vallavalitsuse liikmest Annika Kapp ja kinnitati uueks
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vallavalitsuse liikmeks Milvi Veebel.
Muudeti alates 01.05.2008 Tamsalu valla ametiasutuse struktuuri ja lisati vanemametnike koosseisu järelvalveinspektor.
Muudeti volikogu otsust, millega olid kinnitatud Tamsalu valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate koosseis,
palgamäärad ja töötasustamise alused.
Kuulati volikogu esimehe Andrus Freienthali infot järgmistel
teemadel: Tamsalu valla uue arengukava redaktsiooni seisust. Arengukava avalikustatud Tamsalu valla kodulehel. Peale
arengukava täiendamise ja parandamisettepanekute koondamist läheb arengukava eelnõu komisjonidesse hinnangu
andmiseks.
Tamsalu vallas viibisid 13.-18.märtsini keelepraktikal kaks
Vilniuse ülikoolis eesti keelt õppivat Leedu üliõpilast. Tutvuti
Tamsalu valla spordi- ja kultuurieluga, maakonnakeskusega
ja Riigikoguga.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas mitu Tamsalu valla projektitaotlust, mille tulemusel vallale eraldatakse vahendid keskkonnaga seotud investeeringute tegemiseks. KIK toetab 2
Porkuni küla vee- ja kanalisatsiooni projekti, Vajangu veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti, Tamsalu reoveepuhasti juurde komposteerimisväljaku rajamise
projekti, AS-i Tamsalu Kalor endiste kütusemahutite likvideerimise projekti ja ohtlike jäätmete kogumisringi projekti.
2008.a. on plaanis likvideerida Uudekülas asuv väetisehoidla
ja teostatakse Savalduma külas veeuuringuid.
27.märtsil toimus vallas elektroonikaromude korjamisring.
6.-7.märtsil korraldas Tamsalu vald omavalitsusjuhtide V talimängud, kus osales 18 omavalitsusjuhti 10 maakonnast.
4.märtsil toimus Tamsalu valla ja PAIK korraldatud Tamsalu
valla ettevõtjate ümarlaud.
14.märtsist alates on toimunud muutusi Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakonna personali koosseisus. Osakonna juhataja kohalt lahkus Annika Kapp, uueks osakonna juhatajaks nimetati Milvi Veebel. Sotsiaalspetsialisti tööd teeb alates
17.märtsist Ülle Kristmann. Samuti pakub vald tööd lastekaitsespetsialistile (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine).
Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Eesti Energia korraldab
elektritöid kodu- ja
äriklientidele
Kui varasemalt tegi Eesti Energia elektritöid vaid oma
vastutusalasse kuuluvas elektrivõrgus, siis alates eelmise
aasta novembrist pakub energiafirma oma klientidele terviklikku sise- ja väliselektritööde teenust. Uuteks teenusteks
on elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine, ümberehitamine ning elektripaigaldise tehniline kontroll.
Elektritööde teenuseid pakub Eesti Energia ühtviisi nii kodukui äriklientidele. Ettevõtte Virumaa piirkonna juhtivkonsultandi Hannes Leuska sõnul korraldatakse kõiki elektriga
seotud töid, esialgu vaid mitte avariitöid.
„Otsustasime elektritööde teenusega turule tulla, sest selle
vastu on olnud klientide pidev huvi. Kliendil on mugav, kui ta
saab kõik elektriga seotud teenused ühest kohast tellida;
lisaks on meil kogu Virumaa piirkonda kattev teenindusvõrk,”
räägib ta. „Enamasti ei ole kliendid elektriala inimesed,
mistõttu meie abiga leitakse elektriettevõtetega lihtsamini

ühine keel.”
„Aasta jooksul plaanime elektritööde teenuseid Virumaa
piirkonnas pakkuda vähemalt 120 kodu- ja ärikliendile, kuid
tegelik projektide arv sõltub nii nõudlusest kui ka projektide
keerukusest,” nendib Leuska. „Lisaks on kavas laiendada
teenust lähitulevikus nõrkvooluga seotud töödele, mille alla
kuuluvad arvuti- ja televõrgud, tulekahju- ja valvesignalisatsioonid. Paari kuu pärast hakkame rentima ehitusaegseid
elektrikilpe ajutiste võrguühenduste kasutajatele.”
Elektritöid saab klient tellida esitades tellimuse oma piirkonna
kliendihaldur Urmas Keskülale, külastades kohalikku klienditeenindusbürood või vormistades taotluse Elektritööde
kodulehel www.elektritood.com.
Et lihtsustada pakkumise tegemist, tuleks kliendil kohe
esitada ka võimalikult palju lisamaterjale, näiteks objekti
projekt või majaplaan. Vajadusel täpsustab Eesti Energia
projektijuht tellimuse ja meie poolt valitakse välja kliendi jaoks
parim hinnapakkumine. Lõpliku otsuse hinnapakkumise
sobivuse osas langetab klient, misjärel sõlmitakse töövõtuleping. Pärast lepingu sõlmimist juhib Eesti Energia projekti
kulgu, suhtleb ise tööde teostajaga ning vastutab tööde
kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise eest. Eesti Energia annab
tehtud tööle kaheaastase garantii.

Ohtlike jäätmete
kevadine kogumisreid
Tamsalu vallavalitsus korraldab ohtlike jäätmete
kogumise 10. mail.
Selleks kasutatakse spetsiaalset kogumismasinat, mis
liigub Tamsalu vallas etteantud graafiku järgi. Igas peatuskohas seisab auto pool tundi ja siis sõidab edasi järgmisse
peatuskohta.
Kogumisringi käigus kogutakse kõiki ohtlike jäätmeid
nagu akusid, patareisid, värve, lahusteid, ravimeid, õlisid,
õlifiltreid, elavhõbedalampe, taimekaitse- ja putukatõrjevahendeid.
Peale ohtlike jäätmete võetakse vastu ka elektroonikaromusid: telereid, külmikuid, raadioid jne.
Ohtlike jäätmete liikuva kogumispunkti peatuskohad ja
kellaajad on järgmised: 10.00 – 10.30 Assamalla külas
maja nr. 47 juures, 10.50 – 11.20 Porkuni külas Porkuni
PÜ ees parklas (end. klubi), 11.40 – 12.10 Naistevälja
külas Noviku talu juures, 12.30 – 13.00 Sääse ale-vikus
maja nr. 8 garaazide poolses otsas, 13.20 – 13.50
Tamsalus Ääsi tn. 9 katlamaja juures, 14.10 – 14.40 Tamsalus Paide mnt. 16 bensiinijaama platsil, 15.00 – 15.30
Vajangu külas vana sauna juures.
NB! Kui kellelgi on kogumisautole äraantavaid ohtlike
jäätmeid ja/või elektroonikaromusid suures koguses, aga
puudub endal transpordi võimalus lähimasse kogumispunkti toomiseks, on eelregistreerimisega võimalus kogumisautoga nendele jäätmetele järele tulla. Registreerimine
Tamsalu valla keskkonnaspetsialisti kaudu telefonil
3228446 või 5203992.
Kogumisringi teenus on mõeldud Tamsalu valla elanikele.
Firmad seda teenust kasutada ei saa!
Lembit Saart
keskkonnaspetsialist
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Kooliuudised

Teatripäevadel etendati
Lindgreni ja Tammsaaret
2. aprillil toimus Tamsalu Gümnaasiumi III teatripäev. Ürituse korraldajaks oli
tavapäraselt kooli eesti keele ja
kirjanduse ainesektsioon eesotsas
õpetaja Mare Viksiga. Juhendikohaselt
tuli klassidel esitada katkend Astrid
Lindgreni või Anton Hansen Tammsaare
loomingust. Iga klass valmistas ka oma
etenduse kuulutuse ja kava. Arvestust
peeti kolmes vanuseastmes. Klassijuhatajad lavastajatena ja õpilased näitlejatena püüdsid anda oma parima.
Teatripäeva kavas olid: 1.A “Bullerby
lapsed”, 1.B „Kuidas me koolist koju
läksime” („Bullerby lapsed”), 2.
„Madlike”, 3.A „Väikevend ja Karlsson

katuselt”, 3.B „Me teeme väljasõidu”
(„Lärmisepa tänava lapsed”), 4.A
„Bullerby lapsed”, 4.B „Vahtramäe Emil”,
5.A „Karlsson püstitab telki”, 5.B
„Vahtramäe Emil”, 6.A „Meisterdetektiiv Blomkvist”
6.B „Meisterdetektiiv Blomkvist”, 7.B
„Röövlitütar Ronja”, 8.A „Kalle, Karlsson,
Emil ja muud loomad”, 8.B „Väikevend
ja Karlsson katuselt”, 9.A „Kuningal on
külm”, 9.B „Kõrboja peremees”, 10.
„Tõde ja õigus” II , 11. „Mäetaguse
vanad”, 12. „Tõde ja õigus” I .
Teatripäeval osales 19 näiteseltskonda
1.a, 1.b, 2., 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b,
6.a, 6.b, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10., 11.,

12. klassist.
Žürii otsus: 1.– 4. klassini anda I koht
4.a klassile, II koht 1.a klassile, III – IV
koht 2. ja 4.b klassile. 5.-8. klasside
seas esikohta välja ei antud. Anti välja
kaks teist kohta: 6.a klassile ja
8.b klassile. Kolmas koht läks 8.a
klassile.
9.-12. klasside seas sai esikoha 12.
klass, teise 10. klass ja kolmanda koha
9.a klass.
Parimateks kavades hindas zürii 1.a
klass, 4.a klass, 4.b klass, 6.b klass,
8.a klass, 9.b, 10. klassi omad.
Parimad kuulutused olid: 1.a, 1.b, 5.a,
7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10. klassil
Parimad näitlejad olid Tanel Tilga,
Kristjan Korn, Jevgenia Kratško ja EnnoHendrik Lauri.
Parimad kõrvalosatäitjad Kertu
Pevgonen ja Rene Vessmann.

Emakeelepäeval peeti kodu-uurimiskonverentsi
Tamsalu Gümnaasiumis
Kolmas veerand lõppes Tamsalu
Gümnaasiumis 14. märtsil, emakeelepäeval traditsioonilise uurimistööde konverentsiga 7.-12. klassile
ja vilistlaste koolitundidega 9.-12.
klassile.
Jaanus Lassi tunni teemaks oli „Inseneriasjandus, mis seotud bioloogia ja meditsiiniga”, Margo Kivila
käsitles narkoteemat ja Rainer Tops
turundust.

Kogu kooliperel oli võimalus kuulata Gert Uiboaia loengut Eesti Vabariigi sümboolikast ja igale õpilasele
jäi mälestuseks sinimustvalge lipumärk.
Konverentsil kuulati kokkuvõtteid
Marit Villemsaare (juhendaja Anne
Kraubner), Katre Tamme (juhendaja
Mare Viks), Tõnis Kasekambi (juhendaja Maie Nõmmik) ja Maris
Uudekülli (juhendaja Maie Nõmmik)
uurimistöödest.

Autasustati kooli aineolümpiaadidel
ja –konkurssidel võitjaiks tulnud õpilasi, keda oli kokku 105. Selle õppeaasta mitmekülgseim edukate
seast on 8.b klassi õpilane Tõnis
Kasekamp, kellel ka maakonnaolümpiaadel ajaloos, eesti keeles,
matemaatikas ja informaatikas auhinnalised kohad.
Gümnaasiumiõpilased lõpetasid
oma päeva Eesti Draamateatri etenduse „Voldemar” külastusega.

Sõpruskohtumine Lüganuse ja Jõgeva kooliga
11. aprillil kohtusime kaheteistkümnendat korda Lüganuse Keskkooli ja Jõgeva
Gümnaasiumiga. Seekord võõrustas
meid Lüganuse Keskkool. Ainevõistlusel
katsusid jõudu 7. - 12. klassi kolmeliikmelised võistkonnad. Spordialad valib
korraldaja ja nii võistlesid poisid korvpallis
ning tüdrukud orienteerumises. Hoolim-

ata mitmest ebaõnnestumisest, suutsime kokkuvõttes oma traditsioonilise
II koha säilitada. Kohtumisel kooli
esindanud õpilased väärivad kiitust südi
võistlemise ja meeldiva käitumise eest.
Kolmeteistkümnes kolme kooli
kohtumine on aasta pärast meie korraldada.

Riigikogu tuleb Tamsallu võrkpalli
mängima
8.mail kell 19.00 toimub Tamsalu
spordikompleksi võimlas nüüd juba
traditsiooniliseks kujunenud võrkpallivõistlus Riigikogu liikmete ja Tamsalu veteranide vahel. Riigikogu eest
mängivad lisaks Lääne-Virumaalt
valitud saadikutele Marko Pomerantsile, Toomas Varekule, Indrek Saa-

rele, Kristiina Ojulandile ka Villu
Reiljan, riigikogulaste ridu võib tugevdada ka olümpiavõitja Erki Nool.
Oodata on põnevat pallilahingut.
Hea Tamsalu rahvas, tulge vaatama
eesti tuntuimaid poliitikuid ja omade
mängule pöialt hoidma.
Sergei Kurotskin

Pane laps
kooli kirja!
Tamsalu
Gümnaasiumi 1. klassi
õppima asuvate laste
registreerimine
toimub kooli
kantseleis
tööpäevadel kella
8.00 - 17.00.
Vajalikud
dokumendid: lapse
sünnitunnistus,
tervisekaart, foto (3x4
cm) õpilaspileti jaoks,
avaldus täidetakse
kohapeal.
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Tamsalu valla mälestusmärgid
Tamsalu muuseumi üheks uurimistööks on valla monumendid ja mälestustahvlid. Plaanis on koguda
andmeid nende saamisloo ja vastavate sündmuste kohta ning koostada neid tutvustavad trükised. Info
kogumisel palume üldsuse kaasabi.

Mälestusmärgid muutuksid ühtlasi
ka muuseumi väliobjektideks, need
oleksid muuseumi külastajale näha
stendil koos soovitusega külastada
mälestusmärke nende asukohas.
Esimesena tutv ustame teile
Assamalla mälestustahvlit, loo mä-

lestusmärgi kohta on kirja pannud
Assamalla raamatukogu juhataja pr.
Meeli Kuntur. Üldsuselt ootame
täiendavat teavet toimunud sündmuste ja tahvlil kirjas olevate isikute kohta.
Aadu Uudmäe
aadu.uudmae@mail.ee
tel.5250992

Assamalla mälestustahvel
Assamalla kunagise vallamaja seinal on praegu mustast marmorist
tahvel, kus on kuldsete tähtedega
kirjas nende Porkuni valla meeste
nimed, kes langesid Vabadussõjas
ja Esimeses Maailmasõjas. Mälestustahvel avati möödunud sajandi
kolmekümnendail aastail.
Asja algataja ja korraldaja oli kohalik talupidaja ja kultuuritegelane Karl
Roosaar. Ettevõtmist toetasid langenute omaksed ja järeltulijad. Ühiselt
kanti mälestustahvli valmistamisega
seotud kulud. Kaasabi osutasid ka
vallavanem Jaan Roosaar ja vallasekretär August Malla.
Rakvere kivitööstuses valminud
1,2x0,5 meetrine mälestustahvel
õnnistati, avati ja kinnitati vallamaja
koosolekutesaali seinale suure pidulikkusega. Tahvli ülaosas on kiri
„Isamaa ilu hoieldes, vaenlase vastu võideldes langesid Porkuni vallast:” järgnesid 7 Vabadussõjas ja
36 maailmasõjas langenute nime.
43 sõjaohvrit ühest vallast – eks
näita see meie rahva traagikat. Olgu

öeldud, et 1938. aastal nimetati
Porkuni vald Assamalla vallaks.
Kui 1940.a. Eesti iseseisvus likvideeriti ja algas meie elulaadi, kultuuriväärtuste ja traditsioonide
põhjalik lammutamine, siis võtsid
kohalikud elanikud mälestustahvli
vallamaja seinalt maha ja asetasid
peasissekäigu trepi ette kummuli. Nii
endine tee kui ka peasissekäik asus
praegusega võrreldes maja taga.
Tahvli asukohta teadsid kõik siinsed
inimesed.
1987.a. oli majas põhjalik remont.
Et kauplus saaks kaupa konteineritega maha võtta, valati trepi ette pikendus. Mälestustahvel tõsteti eest
ära ja asetati seina äärde. Sealt
kadus see kellegi sauna kaminaesiseks kaunistuseks. Väsimatu Peep
Kärbi eestvõttel kuulutati kohalikus
rajoonilehes tahvli kadumist ja kutsuti üles tahvlit tagastama. Selle
peale tõigi Põdrangu sovhoosi ehitustööde juhataja Tiit Vaide tahvli
tagasi. Kohaliku aktivisti Ülo Tähiste organiseerimisel taastati tuhmu-

Jätkem mälestused lastele...
Märtsis möödus 59 aastat
võikast sündmusest eesti rahva
ajaloos. Väga palj u kodusid jäi
tühj aks j a tuhanded inimesed
küüditati kaugele itta. Õudne oli
teadmatus, kuhu viiakse ja miks ning
kas iial veel oma kodu ja omakseid
näha saab. Tolle sündmuse üle
elanud täiskasvanud on enamasti
manalateele läinud. Veel on meie
seas üsna eakatena neid, kellelt
võeti noorus j a unistused, võeti
võimalus saada korralik haridus ning
jõuda elus edasi. Pensioniikka on
jõudmas ka need, kes tegid kõik
selle läbi lastena ning tänu oma

vanemate vaprusele j õudsid
kodumaale tagasi teismelise eas.
Et meid iga aastaga jääb järjest
vähemaks, on väga vajalik anda
edasi oma mälestusi sellest, mida
tehti eesti rahvaga eelmise sajandi
keskel. Pole vist ühtegi suguvõsa,
keda toimunu ei puudutaks.
Oleme
ikka
saatusekaaslastega kokku saanud
küll Tamsalu muuseumis või
raamatukogus.
Sel aastal
korraldasime
küüditamise
aastapäevale
pühendatud
kokkusaamise 27. märtsil Tamsalu
Raamatukogus ning kutsusime

nud kirjatähtede sära ja järgnevalt
kinnitas Ülo Tähiste tahvli vallamaja
välisseinale hoone lääneküljes.
1989.a. juunis toimunud taasavamisel õnnistas mälestustahvli Kadrina
kirikuõpetaja Illar Hallaste. Peeti
kõnesid ja lauldi isamaalisi laule.
Lehvisid rahvuslipud. Rohked lilled
jäid kaunistama mälestustahvli jalamit.
Aadu Uudmäe
esinema Buffalos, USA-s eesti
vanematest sündinud Tiina Kirsi,
kes on kaitsnud Michigani ülikoolis
doktori väitekirj a võrdlevast
kirjandusteadusest ning alates 2006.
aastast on Tartu Ülikooli eesti
kirj anduse
professor.
Oma
ettekandes rõhutas ta elulugude
kirjutamise olulisust. Tuginedes
enda poolt koostatud raamatule
väliseeestlaste
elulugudest
(Rändlindude
pesad,
Eesti
Kirj andusmuuseum
2006),
keskendus ta 1944. aastal läände
põgenenud eestlaste mälestustele:
miks ja kuidas nad põgenesid,
kuidas alustasid uut elu, kuidas
sõjaj ärgsetel aastatel ka „edasi
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Jätkem mälestused lastele...
põgeneti” ja edasi rännati. Kõneleja lähikonnas kui üldisemalt oma
toonitas, et omaenda kirja pandud rahvale
ja
kogukonnale.
mälestustes on väga suur
väärtus: need ilmestavad
„suure aj aloo” poolt
rõhutatud lahinguid j a
leppeid igapäeva elu
detailidega, mida muudest
allikatest on väga raske
leida. Ka tulevad isiklikes
mälestustes esile suhted
nii omade kui võõrastega,
hoiakud ja eluväärtused,
tarkused, mis aitasid ellu
jääda, ootused elust ja
nende täideminekud, ka
luhtumised. Kui ühelt poolt
hoiab kirjutajat tagasi hirm,
et ta võib kunagi tulevikus Tiina ettekannet tegemas
oma kirjutatuga kellelegi
halba teha, siis kaalub selle hirmu Põlvkondadevaheline järjepidevus
üle vajadus anda oma vaimne pärand vaj ab
„toitu”
mälestuste
j ärgmistele põlvedele - nii oma edasijutustamise kaudu, isegi siis,
kui paljud hakkavad
oma vanemate ja
vanavanemate
mälestuste vastu
huvi tundma liiga
hilj a. Ka aitavad
mäletatud
lood
teineteist mõista,
mitte hukka mõista.
Dr. Kirss lõpetas
oma
ettekande
kirjeldusega
elulugude kirjutajate
tugirühm adest,
mida ta on üle viie
aasta juhendanud
Toomas Uudeberg Tiinat tänamas
nii Torontos kui ka

TAMSALU AJALEHT

Tartus ning mis on paljudel eestlastel
aidanud oma põlvkonnakaaslaste
sõbraliku kõrva ja silmaga koostada
ereda lapiteki oma mälestustest: nii
mõnelgi on valminud või
valmimas raamatupikkune
käsikiri.
Kohtumisele olid tulnud
muuseumi
sõbrad
ja
represseeritute lähedased,
huvilised
Tamsalu
Gümnaasiumist ning oma
osavõtuga austas kokkutulnuid
Tamsalu vallavanem hr.
Toomas Uudeberg. Teele Tali,
kelle vanaema Anne Hallik
(Veemaa) küüditati samuti
Siberisse, kavatseb kirjutada
uurimistöö „siberlaste” elust
tuginedes oma lähedaste
läbielatule.
Tamsalu
muuseumis on juba mitu sel
teemal
varemkirj utatud
uurimistööd.
Tiina Kirss kinkis oma raamatu
raamatukogule, gümnaasiumile ja
muuseumile. Tänusõnad Tiina
Kirsile
ütlesid
Aime
Tops
(mälestuseks raamat „Tamsalu kool
II”) ja Toomas Uudeberg, kes kinkis
mälestuseks Tamsalu raamatu.
Muuseumi rahvas kutsus Tiina Kirssi
muuseumit külastama j a ka
Tamsalu päevadest osa saama.
Kutse võeti vastu kindlas usus
külastus ka teoks teha.
Kohtumise tegi õdusaks
raamatukogu personal, osavõtjatele
pakuti teed ja kohvi ning suupisteid.
Fotod tegi Aadu Uudmäe.
Suur tänu kõigile, kes aitasid
selle ürituse meeldivaks muuta.
Malle Annus

Kohtla-Järvel toimunud Lääne-Viru lahtistel meistrivõistlustel sai Tamsalu/
Uudeküla võistkond II koha!
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Kulu panin, maja läks ...
Alates 12. märtsist kehtib üle Eesti
tuleohtlik aeg ning kulu põletamine
on kõikjal rangelt keelatud. Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel keelatud ka lõkke
tegemine ja suitsetamine. Kevadise
prahi (põhk, oksad, lehed jms.)
põletamisel lõkkes tuleb järgida kohalike omavalitsuste õigusakte ja
tuleohutusnõudeid.
Kulu põletamine on kõikjal Eestis
keelatud!
Soojad kevadpäevad on sulatanud
lume ning toonud nähtavale kuivanud
rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad
hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt
väljunud kulu- ja prahipõlengutele, mis
on alguse saanud tuleohutusnõuete
eiramisest.
Eelmisel aastal registreeriti Eestis ligi
2000 kulupõlengut, mille tagajärjel
hukkus üks inimene ning süttis 40
hoonet. Põlengutega kaasnenud
kahjud ulatuvad kümnetesse miljonitesse kroonidesse. Virumaa regioonis leidis aset 536 metsa/maastikupõlengut, neist 431 Ida- ja 105 LääneVirumaal. Tuli lõõmas kokku enam
kui 400 hektaril. Õnneks meie regioonis inimohvreid ei olnud, kuid rohkem kui viie hektari suurusi metsa/
maastikupõlenguid registreeriti IdaVirumaal kokku 14.
Kõige laiaulatuslikum kulupõleng
leidis möödunud aastal aset 10. aprillil Ida-Virumaal Narva-Jõesuus, kui tuli
haaras 25 hektari suuruse maa-ala,
tuleroaks langes ka 1,5 hektarit erametsa. Tulekuradiga võitlemiseks
kulus operatiivkorrapidajal ja päästjatel koos nelja päästeautoga viis
tundi.
Lääne-Virumaal mullu õnneks tõsisemaid põlenguid ei olnud, suuremalt
osalt jäid need ühe hektari piiridesse. Kõige suurem metsa/maastikupõleng oli 9. augustil Rakvere vallas,
kus Karivärava külas viljapõllul oli
põlenguala suurus 4,5 hektarit. 27.
märtsil põles Tapal Paide mnt. kulu
2,5 hektaril ja 6. juunil Kadrina vallas
Läsna külas oli tules sama suures
ulatuses männimetsaalune pinnas.
Tänavu 14. aprilli seisuga on päästjad Virumaal kustutanud juba 56
kulutulekahju.
Kulu põletamise kahjulikkus on

ilmselge – kahju keskkonnale, oht
inimestele ja nende varale on
peamised põhjused, mis peaksid
inimesi enne tikutõmbamist või hõõguva suitsukoni hooletut äraviskamist
panema mõtlema võimalikele tagajärgedele. Tulekahjujärgne pilt näeb
välja üsna trööstitu ja seda nii hoonetes kui ka looduses aset leidnud
põlengute korral. Tuli hävitab oma teel
kõik elusorganismid.
Tuleb arvestada, et kulupõlengutega
kaasneb ka hädaabikutsete arvu
suurenemine, mille tulemusel häirekeskusesse helistajate jaoks pikeneb
kõne ooteaeg, raskendades sellega
nii päästjate kui ka kiirabi kohale
kutsumist.
Samuti peab iga inimene teadma, et
kulupõletamise keelust üleastujaid
ootab ees rahaline trahv kuni 18 000
krooni ning lisaks tuleb tasuda ka
keskkonnale tekitatud kahju.
Päästeteenistuse hinnangul on parim
lahendus, kui maaomanik suudab
oma maad niimoodi hooldada ja
harida, et ohtlik kulupõletamine ei
oleks üks tema kevadtöödest.
Lõkke tegemisel tuleb järgida kohalike omavalitsuste õigusakte ja tuleohutusnõudeid.
Igakevadine probleem on ka prahi ning
okste põletamine lõkkes, mis võib
tuleohutusnõudeid eirates põhjustada
ohtu hoonetele ja metsale. Samuti
võib lõkkest alguse saada kulupõleng, mis levib soodsa tuule korral
väga kiiresti ning vahel ka mitmes
suunas, kiiresti kontrolli alt väljudes.
Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu
maastikuga kaetud aladel lõkke
tegemine ja suitsetamine keelatud
(välja arvatud selleks ettenähtud
lõkkekohad, näit. RMK puhkekohtadel). Kui kohaliku omavalitsuse
heakorraeeskirjades toodud sätted

seda lubavad, siis võib lõket teha vaid
oma maja krundi piires juhul, kui on
tagatud ohutud vahemaad ehitistest
ning metsast.
Minimaalne lõkke kaugus ehitistest
on 15 ja metsast 30 meetrit. Lõkke
tegemisel tuleb arvestada tuule kiirust
(ohutuks peetakse kuni 1,5 m/s ja
suunda, samuti tuleb lõkke alus
puhastada põlevast taimestikust ning
ümbritseda mittesüttiva pinnasega
(muld, liiv, savi jms). Arvestama peab
ka lõkkest lenduda võivate sädemetega.
Enne tule süütamist veendu, et tekkiv
suits ei segaks liiklust ega kaaskodanikke. Võib juhtuda, et häiritud
kaaskodanikud võivad hinnata ohtu
valesti ning teatada sellest häirekeskusesse ja päästekorraldaja saadab
välja päästeautod.
Häirekeskuse (tel. 112) või muu
päästeasutuse teavitamine või loa
küsimine ei anna õigust tuleohtlikul
ajal kulu- või prahipõletamiseks. Samuti koormab selline teavitamine
põhjendamatult Häirekeskuse telefoniliine ja töötajaid, kes tegelevad
õnnetusteadete vastuvõtmise ja abi
saatmisega sündmuskohale.
Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta
järelevalveta. Käeulatusse tuleb
varuda tulekustuti või vähemalt ämber
veega ja esmased tulekustutusvahendid (näit. labidas, kustutusluuad, märjad oksad jne). Pärast
põletamist tuleb lõkkease hoolikalt
kustutada vältimaks hilisemat uuestisüttimise võimalust.
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub kõiki
inimesi üles ettevaatlikkusele, vältimaks tulest tekkivaid ohte ning kergendamaks päästjate tööd. Võib
juhtuda, et kulupõlengut kustutavad
päästjad ei jõua seetõttu õigel ajal
tegelike abivajajateni.
Maido Nõlvak,
Ida-Eesti Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse juht

Liikluskindlustus
Postipangast!
Tamsalu Postipangas saad lihtsalt ja kiiresti sõlmida liikluskindlustuse lepingut.
Tule küsi parimat pakkumist, valida saad kuue erineva kindlustusseltsi vahel.
Postipank – pank igas postkontoris!

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

8

Kergejõustik
Trükist on ilmunud eelmise aasta
kergejõustiku aastaraamatud, millest I osa teatmiku nime all annab
ülevaate parematest sportlastest,
kergejõustikuliidu juhtkonnast, treenerite nõukogu juhtidest, kohtunikekogu juhtidest ning maakondade ja
linnade klubide juhtkondadest. Ära
on toodud kõrgema kategooria kohtunike nimekiri, neid on vabariigis
kokku sada. Lääne-Virumaalt omavad kõrgema kategooria litsentsi
Sirje Kiviaru, Mare Paloots, Rein
Plõks, Olev Raudsepp, Jaak Vettik,
Andres Veermäe ja Rein Tops.
Lisaks on teatmikus kõigi tiitlivõistluste juhendid ja ajakavad, võistluskalender, Balti maavõistlused, rahvusvaheliste tiitlivõistluste osavõtunormid ning Eesti rekordid kõigis
vanuseklassides.
II raamatus, mis kannab aastaraamatu nime, jätkub paremate sportlaste, nende treenerite ja olümpiavõitjate tutvustamine. Raamatus on
eelmise aasta rahvusvaheliste ja
vabariiklike võistluste paremate tulemused, vabariiklikud edetabelid
alates B-klassist, maailma ja Euroopa rekordid. Raamatus antakse ülevaade klubide paremusjärjestusest
tiitlivõistluste põhjal 5 erinevas vanusegrupis ning koondarvestuses.
Kokku on saanud punkte 57 klubi.
Koondarvestuses olid paremad Tartu ÜASK 9854,5, Tallinna SS Kalev
6500 ja KJK Sakala 5317 punktiga.
6.kohal on meie maakonna Vike
4678,5 punktiga.
Täiskasvanute arvestuses kuulub
Vikele 9.koht. Tublilt esinesid meie
kergejõustiklased.
Vabariigi täiskasvanute edetabelis
peetakse 50 parema arvestust. Kahjuks ei ole enamusel aladel niipalju
tulemusi. Seetõttu on meeste tabelis 12 ala ja naiste tabelis 9 ala näitava 50 tulemusega. Kokku on
meeste alasid 32 ja naiste alasid 26.
Vaatamata suurepärastele baasidele
on hetkeseis tagasihoidlik.
Parimal positsioonil on Sirly Tiik 12
koht kettaheites (37.00), lisaks veel
40.koht kuulitõukes (10.52).
Ekaterina Timoskovale kuulub
30.koht 400 m (62,06) ja 46.koht 800
m (2.28,86). 22.kohaga kuulub ede-
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tabelisse Triin Lait odaviskes 38.95
ja 27.kohaga Kerli Relli kõrgushüppes 1.61. Kõige edukam on aga end.
Porkuni kurtide kooli õpilane Kairi
Olenko 7.kohaga kuulitõukes 12.43,
11.kohaga 100 m tj 14,68,m 12.kohaga 7-võistluses 4514p, 26.kohaga kettaheites 33.47, 34.kohaga
kaugushüppes 5.43, 39.kohaga 200
m 27,17 ja 41.kohaga kõrgushüppes
1.59. Kairit esindab nüüd Läänemaa
kergejõustikuklubi.
Kõigiti tubli on ka Porkuni end. kasvandiku Jelena Strelkovskaja 11.16
kuulitõukes, mis annab 22.koha.
Mõlemad alustasid oma sportlaseteed end. Tamsalu vallas korraldatud võistlustel.
Meste arvestuses on Renel Rünk
14.kohal 800 m 1.18,00, 35.kohal
1500 m 4.14,26 ja 43.kohal 400 m
52,21. Veteranide klassi kuuluv Ago
Veilberg on ka nooremate hulgas
edukas, temale kuulub 18.koht poolmaratonis 1:14,27, 22.koht 10 km
maanteejooksus 34.54 ja 29.koht
3000 m 9.37,78. Kümnevõistluses
kuulub Marko Kivilale 5257 punktiga 28.koht (11,97 – 5.88 – 10.04 –
1.65 – 56,80 – 17,84 – 28.80, 3.60
– 48.13 – 5.16,58). Kahju, et Tamsalu 10-võistluse paremate tulemusi ei saadetud õigeaegselt edasi
kergejõustikuliidule, seetõttu jäid
edetabelist välja Rainis Tiitsu ja
Andro Kirsipuu tulemused. Välja on
jäänud ka mitmete teiste maakonna
sportlaste tulemused.
Rein Tops

Võrkpall
Viimastel kuudel on pidanud Tamsalu koolinoortest võrkpallurid eriti
rohkesti võistlusi.
Rakvere spordihallis toimusid Lääne-Virumaa meistrivõistlused 7.klassidele ja noorematele. Edukalt esinesid seal Tamsalu-Vajangu poisid,
kes saavutasid hinnatava kolmanda
koha koos karika ja diplomiga. Käeulatuses olnud esikoha kaotasid
tamsalulased napilt 1:2, viimane
geim 13:15. Meeskonnas mängisid
Radzo Seidov, Ranel Aberthal Tamsalust ja Kaupo Saarmann Ja Toomas Kiisla (varumängija) Vajangult.
Väga hea mänguga paistis silma
Radzo.

Samast sarjast võtsid osa ka meie
tüdrukud, kes 14 naiskonna seas
jagasid 8.-9.kohta.
Teine võistlussari, millest osa võeti,
oli nn Kalevi kooliliiga. Selles sarjas
esinesid edukalt meie koolipoisid,
kes 9.klassi ja nooremate vanuseklassis saavutasid teise koha.
Sama sarja nooremas (6.klass ja
nooremad) vanuseklassis osalesid
ka meie tublid 4.klassi tüdrukud.
Nad olid vaid paar kuud trenni teinud ja juba julgesid võistlema minna. Tüdrukud seitsme naiskonna
seas võite ei saavutanud, kuid vajalikke kogemusi küll.
Tamsalu spordikompleksis toimus
ka huvitav võrkpallivõistlus Volle 2x2,
milles osales 7 paari. Kindalt tulid
võitjateks vennad Gunnar ja Indrek
Võrno, teiseks tulid kolinoored
Kaspar Raudla – Siim Lait,
kolmandaks veterandi Ahto Annus –
Märt Rebane.
Sergei Kurotskin

Omavalitsusjuhtide
mõõduvõtmine
Tamsalus omavalitsusjuhtide mõõduvõtmisel võisteldi suusatamises,
sangpommi rebimises, tünnisõidus,
lumerajasõidus, uisutamises, nooleviskes, sõudmises, saalihokis,
laskmises ja korvpalli vabavisetes.
Osales 18 omavalitsusjuhti kahes
vanusegrupis kuni 39a ja 40+. Edukas oli taas Toomas Uudeberg, kes
võitis kindlalt sangpommi rebimise.
Kuue parema hulka jõudis ta veel
4.kohaga tünnisõidus ja jäärajasõidus, 5.kohaga suusatamseis ja
6.kohaga nooleviskes. Kokkuvõttes
tuli teine koht vanemas grupis Nõo
vallavolikogu esimehe Jaanus Järveoja järel. Olgu meeldetuletuseks
öeldud, et eelmisel aastal tuli Toomas Uudeberg esimeseks. Hästi
läks ka teistel maakonnajuhtidel.
Noorema grupis tuli esikohale Laekvere volikogu esimees Margo Klaasimägi Tapa vallavanem Kuno Rooba
ees. Tulevikus võiks juhtide võistlus
kuuluda ka talimängude üldarvestusse nii maakonnas kui ka vabariigis. Rein Tops
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näidata (ka lastel mini-ATV-ga),
profid ja muidu kangemad kihutajad
on oodatud Põdrangul Rainer
Freienthali tehtud rajal. Seal toimus
19.aprillil juba selle aasta teine
kestvussõit. Raja pikkus on 4 km ja
sõidetakse kaks tundi + üks ring.
Osavõtjaid oli 18, paremad olid Siim
Kulp, Velle Vetiku, Pent Komp, meie
valla esindaja Jaak Uudeküll tuli kaks
ringi enne lõppu rajalt ära (võhm sai
otsa). Antud v õistlussarjas on
võimalik ka nn. brigaadiviisiline
töövõtt, st. et ühel ATV-l võib sõitjaid
vahetada. Talvises sõidus võidetigi
esikoht Jaanus Koni ja Kaido
Metsmaa poolt, teiseks jäid Argo ja
Ardi Lõometsad, kolmas Aare Õis.
Kokkuleppel Raineriga võib rada
kasutada iga kell, järgmine ametlik

võistlus on plaanitud 5.juulile.
Nüüd aga tuletame meelde Einjärve
senised paremad: noorte krossil
esimene võitja oli Taavi Talah,
järgmisel võistlusel Gert Lavone ja
viimasel võistlusel tema vend Karl
Lavone.
Teisel spordipäeval lisandus nn.
vabaklass: esimeseks võitjaks oli
Indrek Mägi ja kolmandal
spordipäeval võitis Urmas Uudmäe.
Kolmandal spordipäeval lisandunud
ATV-klassis oli võitja tuntud jeti- ja
kelgusõitja Margus Kesküla.
Ainukese meie valla mehena esines
mini-ATV-ga 5.aastane Andreas
Uudmäe, kes tegi enne igat
põhiklassi starti demo-ringi.
Korraldajad jääv ad ootama
osavõtjate registreerimist ja soove
spordipäeva korraldamise aja kohta
ja kindlasti ka uue alana
mägiratastel sõitjate ettepanekuid.
Aadu
Uudmäe,
Aadu.uudmae@mail.ee, 5250992

(+195) 30. III Haljala Bellus Furniture
18-12-6 1383:1339 (+44) 30. 4.Simuna Ivax 18-11-7 1514:1394 (+120)
29. 5.Rakvere KJK Vike 18-10-8
1508:1496 (+12) 28. 6.Hulja 18-9-9
1355:1383 (-25) 27. 7.RSK

Sportkunda 18-8-10 1324:1272 (+52)
26. 9.Väike-Maarja Gümnaasium 186-12 1276:1352 (-114) 23. 9.SK Vinni
Tammed 18-6-12 1276:1409 (-214)
23.
10.Rakvere
Calevi
sokolaadipoisid 18-0-18 1225:1573

Alustame uut hooaega
Einjärvel!
Lp. tehnikaspordi huvilised õpilased
ja valla harrastussportlased. Käes
on kevad ja aeg Einjärvel selle aasta
esimene (moto)spordipäev maha
pidada. Oleme iga kord uue ala
juurde võtnud, seekord on ettepanek
kutsuda lisaks senistele aladele
osalema ka lapsed mägiratastel.
Tuletan meelde, et senised alad olid
motokross koolinoortele, motokrossi
v abaklass, milles osalesid
täiskasv anud harrastajad ja
kolmandaks lisandusid eelmine kord
harrastajad ATV-del. ATV-sõit aga ei
täitnud oma ootusi, sest valla
harrastajad vaatasid asja eemalt,
sõitu tegid Tallinnast kohale tulnud
profid, neile jäi aga meie pakutud
rada lahjaks. Seekord pakuks meie
meestele uuesti võimalust ennast

Korvpall
Eesti
esiliiga
meistrivõistlustel võitis
Tamsalu Los Toros/
Sportland: meeskond
Tallinn Kotree KK ning
kaotas saarlaste esindusm eeskonnale
Kuressaare SWE 7-le.
Hooaja
alguses
püstitatud eesmärk olid
tasavägised,
kuigi
vastas olid m itmete
maakondade esindusm eeskonnad nagu
Saarem aa,
IdaVirum aa, Võrumaa.
Vastas oli ka Tallina LÜ
esindusmeeskond.
II
finaalturniiri
parem usjärjestus: I
Kuressaare SWE 7 – 7
võitu, II Tamsalu 6 võitu,
III TTÜ SK II – 6 võitu,
4.Elion
5
võitu,
5.Hansapank 4 võitu,
6.Tallinna Kotree KK 2 võitu.
Maakonna meistrivõistluste põhiturniiri paremusjärjestus: I Tamsalu Los
Toros/ BBP/Agrovarustus 18-15-3
1477:1199 (+278) 33. II Väike-Maarja
Reinpaul: 18 – 13 –5 1544:1349
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(-348) 18.
Vastavalt juhendile pääsesid otse
poolfinaali kaks paremat. Kahe võiduni mängitud veerandfinaalis võiti
Haljala 2:1 Huljat ja Vike pingeliste
mängude järel Ivaxit 2:0. I poolfinaalis võitis Reinpaul kindlalt Haljalat
87:63. ning Tamsalu hingestatud
meeskonnamänguga Viket 76:67.
Võit on seda hinnatavam, sest vastased olid viimastes mängudes oma
meeskonda kutsunud endise Tartu
Rocki mängija, praeguse Valge Velje treeneri Jaanus Liivaku, kellega
pole kohalikul korvpallil mingit sidet.
Finaal Reinpauliga, kelle koosseisus
tegi finaaletapil kaasa vabariigi
meistrisarjas Kalev /Cramos mängiv
endine V-Maarja mängija Kristo Saage, kujunes Väike-Maarja täissaali
ees väga pingeliseks.
Meie eeskonnast puudus objektiivsetel põhjustel põhimängija Kurmo
Annus. Sellega veel äpardused ei
lõppenud: teise veernadi algul pidi
kulmuvigastuse tõttu mängu katki
jätma algkoosseisu mees Risto
Rammul. Mõne minutid hiljem vigastas põlve veel Raul Tamsalu, kes
jätka küll mängu, kuid mitte täie jõuga. Vaatamata sellele jätkati püüdlikult ning poolaeg kaotati ainult
40:42. Teise poolaja algul jätkakti
veel tublilt, juhiti isegi kuue punktiga, kuid edasi andis tunda kolme
pika eesliinimehe puudumine ning
jõudusid lõpuni ei jagunud. Hooaja
parima esituse tegi Tanel Uudeberg,
kes viskas 17 punkti ning võttis
maha 13 lauapalli. Tavakohaselt oli
kogu aja platsil meeskonna liider
Livar Liblik visates 17 puntki ning
meelitades välja arvukalt vigu vastastelt. Kõige rohkem punkte, 20 tõi
Algis Liblik. Mängu lõpus sattus
pidurdamatusse hoogu Kristo Saage, kelle 5 kolmepunktiviset otsustasid lõpuks mängu saatuse. Kaotus tuli numbritega 70:85. Saavutatud teine koht finaalis nii meistri kui
ka karikasarja ning ülekaalukas võit
meistrisarja põhiturniiril on kõigiti
hea saavutus. Rõõmu teeb meistrisarja ühtlane tase, kus 7 esimest
meeskonda on hea õnne korral võimalused mängima medalitele.
Tamsalu meeskonnas mängisid nii
karika kui meistrivõistluste sarjas
Livar Liblik, Risto Rammul, Tanel
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Uudeberg, Kurmo Annus, Algis
Liblik, Rainer Tops, Andro Kirsipuu,
Tõnis Klaasimäe, Rainis Tiits, Raul
Tamsalu, Urmas Rego ja Eimar
Astok (treener Kristo Raudam).
Viimaste aastate arenguid jälgides
on üllatuseks valdade meeskondade edukas esinemine ning linnade
nõrk tase. Parima Rakvere meeskonnaga saavutas kergejõustiklastest koosnev Vike 4.koha, Rakvere
sokolaadiposid kaotasid kõik
mängud ning langesid meistrisarjast
välja. Kunda meeskond ei pääsenud
isegi veerandfinaali. Kus on küll
aastaküm neid
tegutsenud
spordikooli korvpalliosakonna
sisulised tulem used? Vabariigi
koondise tasemeni pole jõudnud
ükski korvpallur. Võrreldes
võrkpalliosakonnaga, kus Mati
Meriranna kasvandikest jätkub
mängijaid nii piiri taha kui ka vabariigi
m eistrisarja meeskondadesse,
vabariigi meistrisarjas mängivad
Rakvere eest spordikooli om a
kasvandikud.
Maakonna korvpalli kolmes liiga
mängib 30 meeskonda. Tegemist on
maakonna kõige organiseerituma
süsteemiga, mille tegutsemist veab
peasekretärina
Tam salu
gümnaasiumi vilistlane Margus
Martin.
Maakonna II liigas tegi esmakordselt
kaasa ka Tamsalu /EBE meeskond
võites 10 ja kaotades 8 mängu
(treener ja meeskonna kapten Jaano
Konnapere).
Omaette fenomen on korvpallis
Simuna põhikooli õpetaja ja
spordihoone juhataja Hillar Kasu,
kelle kasvandikke jätkub kõikidesse
endise Avanduse, nüüd V-Maarja
valla meeskondadesse. Maakonna
meistriliigas mängis Simuna Ivax
(5.koht), Simuna Artiston, kes võitis
esiliigas kõik vastased ning pääses
meistriliigasse. Võimetekohaselt
esinesid esiliigas Määri küla ja II
liigas Ivax II meeskond. Simuna
koolis tegeldakse edukalt nii poiste
kui ka tüdrukute korvpalliga.
Väike-Maarja pani Aivo Erkmaa
korvpallile tugeva aluse. Vaatamata
tema lahkumisele tagasi Tartusse,
on korvpalli traditsioonid endiselt
tugevad. Järgmisel hooajal mängib
maakonna meistriliigas tervelt neli

Väike-Maarja valla meeskonda: VMaarja Reinpaul, V-Maarja
Gümnaasium , Simuna Ivax ja
Simuna Artiston. Arusaamatuste
vältim iseks tuleb maakonna
meistriõisluste juhend koostada nii,
et Jaanus Liivaku või tulevikus ka
mõne neegersportlase, kes on
m änginud Tarvases, osavõtt
maakonnaliigadest oleks välistatud.
Maakonna liigades peavad osalema
ainult kohalikud mängijad, nende
hulgas kindlasti andekamad noored.
Pingeline ja edukas hooaeg on
seljataga. Hea oli mängijatel ka
pealtvaatajatel mängida või mänge
vaadata soojas ja hubases
spordihoones, mille renoveerimiseks
tegi vald suuri kulutusi.
Esmakordselt on võimalik kohapeal
näha 15 esiliiga mängu.
Tänusõnad ka sponsoritele, kes on
korvpalli igati toetanud. Loodan, et
parimas mängueas korvpallurid
pakuvad ka edaspidi häid sportlikke
elamusi. Veidi murelikuks teeb
järelkasvu küsimus, mis võib mõne
aasta pärast probleeme tekitada.
Tänusõnad ka pealtvaatajaile, keda
oli arvukalt mängijaid toetamas.
Arengruumi on veel, kuna mitte kõik
kohad ei ole veel täidetud. Hea oleks
saalis näha ka neid “asjatundjaid”,
kes teevad aktiivselt kriitikat, aga ise
mänge vaatamas ei käi.
Rein Tops

Ujumine
30.märtsil toimus Aura lahtine rada
Tartus pikal rajal: 50m liblikat: Kert
Taniel Kesküll 58,42 (5.), Tony Brei
Vilbiks 1.06,28 (8.), Riho Valdok
1.17,56 (10.), Keiti Kleitz 43,06 III,
Grete Uudeküll 43,44 (4.), Johhanna
Partsioja 50,28 (8.), Triinu Eilo 51,65
(9.), Taavi Luik 56,19 (8.), Kristo Keiv
30,75 (5.). 200 m rinnuli Grete
Uudeküll 3.35,55 II koht.
100 m selili: Keiti Kleitz 1.26,49 I,
Johhanna Parsioja 1.47,11 (6.), Triinu Eilo 1.47,46 (7.), Taavi Luik
2.03,49 (7.), Kristo Keiv 1.06,23 I.

10.Tamsalu MV peeti 6.aprillil. Tulemused: 1997.s.a.-nooremad: 25m vabalt
tüdrukud: I Johhanna Partsioja 16,77,
II Cerly Kruusmaa 26,71, III Keili Kleitz
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Tennise hooaeg algab
Käes on jälle kevad. Maapind kuivab ja ka ilmad lähevad soojemaks,
nii et võib hakata väljas tennist mängima.
Siinjuures juhin kõigi tennisehuviliste, nii suurte kui väikeste tähelepanu asjaolule, et Eestimaa
oludes toimub põhiline tennisemäng
ja treening v älistingimustes,
olenev alt ilmastikust aprillist
oktoobrini.
Tamsalu oludes pakutakse koolinoortele (1.-5.klass) tennisemängu
algõpetust päevasel ajal spordihoones. Käesoleval ajal käib trennis üle
15 tüdruku.

Aprilli teisel poolel toimuvad juba
esimesed võistlused. Suvel jätkuvad
nende treeningud ka välisväljakutel.
Loodame, et ka naised peale saalihoki lõppu lülituvad aktiivselt tennisetrenni. 1990-ndatel aastatel oli
tennis väga populaarne poiste ja
noormeeste seas. Nendeks olid vennad Klaasimäed, Edingud, Põldmad,
Astok, samuti K.Raudam, A.Vann,
A.Kirsipuu, K.Hiiemaa, E.Lepajõe,
R.Burk jt.
Praegused koolipoisid paistavad
rohkem silma tennisvõrkude varastamise, põletamise ja lõhkumisega.
Viimase paari aastaga on rivist välja

Ujumine (järg)

44,23. I Kristo Keiv 37,05. 50m selili: I Grete Uudeküll 37,82, II Keiti
Kleitz 37,84, III Ege Saarela 39,32.
I Kristo Keiv 29,66.
1991.-1977.s.a: Geidi Kruusmann
50m vabalt 37,45 I, 50m rinnuli 47,59
I, 50m selili 46,79 I. Jaana Kirs 50
m vabalt 38,10 II, 50 m rinnuli 51,00
II, 50m selili 48,36 II.
1976.a sünd ja vanemad: Jüri Orupõld 50 m vabalt 30,48 I, 50 m rinnuli 45,64 I, 50 m selili 43,29.
I.Meelis Veilberg 50 m vabalt 32,37
II, 50m rinnuli 45,70 II, 50m selili
45,47 II.
Rändkarika v õitjad: Johhanna

29,36. Poisid: I Taavi Luik 17,10, II
Kert Taniel Kesküll 17,36, III Tony
Brei Vilbiks 20,39.
25m selili: Johhanna Partsioja 21,23,
II Cerly Kruusmaa 26,20, III Keili
Kleitz 30,67. I Kert Taniel Kesküll, II
Taavi Luik, III Tony Brei Vilbiks.
1992.-1996.s.a: 50m vabalt: I Grete
Uudeküll 32,70, II Keiti Kleitz 32,76,
III Egle Saarela 33,10. I Kristo Keiv
26,32.
50 m rinnuli: I Egle Saarela 41,30, II
Ege Saarela 43,43, III Grete Uudeküll

Suusatamine
Soomes toimunud järjekordsel Lapin Kulta Cupil tegi kaasa peaaegu
kogu Eesti koondis. Soome nimekamatest nende esinumber Sami
Jauhajärvi. Tavakohaselt sõideti neljas erinevas paigas lühikestel distantsidel, peeti ka koondarvestust.
Meeste arvestuses võttis üldvõidu
Samu Jauhajärvi Jaak Mae ja Andrus Veerpalu ees. Timo Simonlatserile kuulus 7.koht, kohad
etappidel 9., 7., 10., 10.
Naistest konkureerisid omavahel
Eesti koondislased ja Leedu esisuusataja Terentjeva. Koondarvestuses
võitis Tatjana Mannimaa Laura Rohtla ees. Kaili Sirgele kuulus 4.koht,
kohad etappidel 3., 5., 3., 4.
Haanjas vabariigi meist-

rivõistlustel pikkadel distantsidel
võitis Kaili Sirge 30 km hõbemedali.
Võitis Tatjana Mannimaa. Võistles
10 naist.
Haanjas ETV-Hansapanga
noortesarja V etapil meie
suusatajad auhinnalistele kohtadele
ei jõudnud. 10 parema hulka
erinevates vanuseklassides jõudsid
Erkki Põldoja 5., Marii Raudsepp 6.
ja Kauri Piiskoppel 10.kohaga.
Koondarvestuses võitis 3.koha
Mathjas Veeremaa (79.) M-14
klassis. Kümne parema hulka
jõudsid veel erinevates vanuseklassides Marek Sikk 4., Marii
Raudsepp 5., Kai Põldoja ja Erkki
Põldoja 7. ning Kauri Piiskoppel
10.kohaga.
Kokku võistles 788 noort suusatajat.

viidud 3-4 võrku, algatatud on üks
kriminaalasi.
Peagi algaval hooajal ootavad
tennisistid pikisilmi, millal viiakse
ära nii tennisemängu kui ka
ümbruskonna elanikkonda häirivad
võõrkehad – korvpallisõrestik ja
primitiiv ne
ekstreemspordi
raudkobakas.
Tähelepanu! Need, kes tahavad
alustada suvel tennisetreeninguid ja
mängimist, võivad juba nüüd kevadel saada konsultatsioone reeglite,
varustuse ja harjutuste kohta spordihoones tööpäeviti kell 14.00-16.30
Sergei Kurotskini käest.
Sergei Kurotskin
Partsioja, Kert Taniel Kesküll, Grete
Uudeküll, Kristo Keiv, Geidi Kruusmann, Jüri Orupõld. Kolmandat aastat järjest võitsid rändkarika ja said
ujuja karika endale Grete, Geidi ja
Kristo.
12.aprillil peeti Sillamäel EUL noortesarja III etapi tulemused. Keiti
Kleitz - 200m vabalt 2.41,68 I koht,
100m kompleksi 1.24,00. II Grete
Uudeküll - 200m vabalt 2.50,00 (4.),
100m rinnuli 1.37,96 (5.). Triinu Eilo
- 100m rinnuli 1.54,60 (9.), 100m liblikat 1.50,87 (5.) Johhanna Partsioja
- 50m liblikat 44,37 III, 100m kompleksi 1.41,16 (6.).
Mare Järv
Mõedakul 24.Viru maratonil saavutas Kaili Sirge 3.koha Tatjana
Mannimaa ja Kadri Lehtla järel.
Meestest võitis laskesuusataja Roland Lessing. 9.Risto Roonet,
10.Ulvar Pavlov, 11.Erko Jullinen,
15.Ago Veilberg ja 21.Kaarel Nurmsalu. 36 km distantsi lõpetas 260
suusatajat.
Haanjas Suure Munamäe
mängudel v õitis Kai Põldoja
esikoha N-18 klassis, 2.koha
saavutasid Matjas Veeremaa M-14,
Marii Raudsepp N-16 ja Ulvar Pavlov
veteranide I grupis. Ning 3.koha
Erkki Põldoja M-18 ja Ago Veilberg
veteranide I grupis. Kümne parema
hulka jõudsid v eel erinevates
vanuseklassides Marek Sikk 5., Erik
Jaanv ärk 6. ja Erko Jullinen
10.kohaga.
Rein Tops
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Õnnitleme!
Et kodukoldes tuli põleks, et soojust elus palju oleks,
Et kauneid hetki elus veelgi ees ootaks ja roose leiduks eluteelegi ...
Ella Esinurm 90, Maria Rõuk 88, Berta Aunapuu 88, Helju Jaanisoo 87, Alfred Koor 86,
Anastasia Heletuli 85, Ilse Lankevits 85, Linda Uustalu 84, Maria Sarapuu 84,
Martõn Teino 84, Eugeni Mamai 83, Laine Nahkur 83, Hilja Pärtel 82,
Loreita Varblane 82, Helene Albert 82, Julia Raik 82, Lonni Kirn 81, Šarlote Selber 81,
Valdur Jalak 70, Kaljo Klaas 70, Joosep Mägi 70, Maime Kiek 70, Valentina Mokritskaya
70, Milvi Soidla 70, Tiiu Laur 70, Väino Kuhi 65, Mati Rebane 65, Ellen Gummel 65,
Georgi Küppar 60, Peeter Pent 60, Ülle Pärg 60, Tiina Kirikmäe 60

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Kert Vennikas - 15.märtsil
Venjamin Zemski - 16.märtsil
Ruvim Stoliar - 28.märtsil
Elis Vaarik - 10.aprillil
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Koerte vaktsieernimine
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
toimub 10.mail s.a kell 9.00-11.00 Tamsalus Kesk tn
1 hoone kõrval platsil. Vaktsineerimine on kohustuslik
ja tasuta.

Mälestame lahkunuid
August Lõiv
Ljubov Gavrontšuk
Jevdokia Soitu

17.07.1931-26.03.2008
03.11.1954-30.03.2008
14.08.1923-10.04.2008

Tamsalu valla arengustrateegia 2025
“Töökas ja sportlik Tamsalu” ning
Tamsalu valla arengukava aastateks 2008-2014
tutvustus on toimunud Assamallas ja Porkunis.
Arengukavade tutvustamine toimub Vajangu koolis
28.aprill kell 17.30 ja Tamsalu kultuurimajas 29.aprill
kell 17.30
Tutvustusel osalevad vallavanem Toomas Uudebrg
ja volikogu esimees Andrus Freienthal.
Suur tänu lehele kaastööd tegemast!
Teie järgmised kirjatööd ja pildimaterjal oodatud 16.05.
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

Lp. Tamsalu valla
Moskvitši omanikud!
Tamsalu muuseumil on plaanis koguda materjali kõigi sel
aastal Tamsalu vallas olevate sõiduautode „Moskvtš” kohta,
selleks on hea võimalus korraldada Tamsalu Päevadel „mossede”
paraad ja väljanäitus sidekontori kõrval. Mäletatavasti toimus seal
eelmisel kevadel Volgade kokkutulek (osavõtjaid oli üle 50. Tamsalu
publiku üldiseks lemmikuks valiti Tõnu Läänemetsa Volga ja meie
linna esindajatest sai auhinna Helmuth Toomla).
Seekord toimuks taoline ettevõtmine siis Moskvitšidele.
Vallavanema sõnul peaks olema rivis vähemalt kümme autot. Siit
siis üleskutse mosse-omanikele – võtke eelnevalt ühendust ja võtke
kindlasti osa. Muuseum paneb omalt poolt kindlasti kaks autot
rivisse (Endel Poom ja Aadu Uudmäe). Autode andmete
kogumiseks on koostatud ka vastav ankeet, kõik autod koos juhtide
(omanike ja kaassõitjatega) pildistatakse – kogu materjal säilitatakse
muuseumis.
Asjale lisab põnevust lõpus plaanitav oksjon – vähemalt
üks osavõtja on nõus oma “mosse” oksjonil müüki panema.
Meie nägemuses võiks ettevõtmine toimuda järgnevalt:
koguneksime endise autobaasi värava ette ja sealt rivis
kokkulepitud marsruuti mööda side juurde. Mõttes on võimalusel
kutsuda paraadi korraldama Lõuna-Eesti miilitsamehed ja paneks
ka omalt poolt mõne miilitsa ja „ühiskondliku” appi.
Kutsume üles osalema ja eelnevalt registreerima, oodatud
on „mosse”-mehed ka väljastpoolt valda. Pakume omalt poolt
tehnilist abi autodele hinge sissepuhumiseks.
Ankeedi näidis:
Omanik - Aadu Uudmäe
A registreerimismärk - 518AND
B esmane registreerimine - 26.01.1982
D1 auto mark - IZ
D2 tüüp
D3 kaubanduslik nimetus - 412IE
R sõiduki värv - Tumepunane
P1 töömaht cm³ - 1480
P3 mootori tüüp - Bensiin
Minu omanduses on aastast - 1998
Kust saadud - Valla oksjonilt (minu ametiauto)
Kui palju maksis - 1000 krooni
Auto kasutus - Ainult tähtpäevadel
Muud andmed - 2005.a. kere vahetus (kere saadud Viki Jaagult)

Aadu Uudmäe, aadu.uudmae@mail.ee, tel. 5250992
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