TAMSALU
AJALEHT
Nr 5. Mai 2008

Tamsalu päevad tulevad jälle!
KULTUURIPÄEV - LAUPÄEVAL, 31.MAIL
8.30-9.30 vallarahva äratamine Moskvitsitel.
Korraldajad ootavad kõiki liikuvaid Moskvitse äratama –
mida rohkem, seda uhkem!
10.00-15.00 Õpilastööde näitus gümnaasiumis.
12.00-14.30 koondproovid.

14.30-15.00 Kogunemine vallamaja ette. Rongkäigu
rivistamine. Mängib puhkpill.
15.00-15.15 Tamsalu päevade avamine. Vallavanema, volikogu esimehe tervitused. Lipu heiskab
valla tänuraha omanik 2007 Ülle Fershel.
15.15-15.50 rongkäik Kandlemäe vabaõhulavale.
15.50-18.00 40. Tamsalu laulu- ja tantsupäev
Kandlemäel. Laulu- ja tantsupeol esineb 37 kollektiivi kokku
940 osalejaga Tamsalust ja mujalt Eestist, Soomest, Lätist.
18.20-24.00 jalakeerutamiseks mängib ansambel
Seljanka Kandlemäel. Tantsu vaheaegadel esinevad
tantsijad ja pillimehed.
Süüa pakuvad Food Masters ja FIE Kaja Pajuste. Kohal
õhupallide ja valguskauba müüja.

SPORDIPÄEV - PÜHAPÄEVAL, 1. JUUNIL
(registreerimine võistluspäeval staadionil)
09.00-16.00 laat kultuurimaja ja koolimaja vahelises
pargis
10.00-19.00 õpilastööde näitus gümnaasiumis
10.00-22.00 fotonäitus „Tamsalu, killuke
Eestimaast” kultuurimajas
10.00-12.00 lastele: kriitidega asfaldijoonistused, kivitöötuba kultuurimaja ees Cernitist meisterdamine,
mängud raamatukogu ees. Raamatukogu avatud.
10.00 Võimalus sõita kartidega (100 kr. kord). Finaalid
peale lõunat vallavalitsuse ees
11.00 Moskvitsite näitus staadionil
11.00 jalgrattamatk „Tunne oma kodukohta”.
Matkajuht Ain Aasa, algus staadionil
11.00 Tamsalu meistrivõistlused kergejõustikus
staadionil:
11.00 Ketas (M, MV) oda, kuul (N, NV)
12.00 Ketas (N, NV), oda, kuul (M, MV)
13.00 Kaugus (N, T), 100m (M), 60m (P)
13.30 Pall (T, P), kaugus (M)
13.45 Kaugus (P), 100m (N), 60m (T)

14.00 400m (P, T, M, N)

12.00 Nooleviske võistlus staadionil
13.00 Veepommide kaugusvise staadionil
13.30 Teatevõistlused väikestele (autasustamine
võistluspaigas) staadionil
14.00 Korvpalli vabavisked 1min.jooksul staadionil
Autasustamine peale kergejõustikualade lõppu staadionil
14.00 Lastejooksud staadionil (1-2a. 60m, 3a. 100m,
4a. 200m, 5a. 300m, 6-7a. 400m) (autasustamine
võistluspaigas)
14.25 Esinevad Kairee tantsutüdrukud staadionil
14.30 Jalgpalli sõpruskohtumine: Tamsalu - Eesti
Raudtee juhtkonna vahel (2 x 20 min) staadionil.
15.15 Moskvitsite oksjon staadionil
15.30 Jalgpall „Siinpool ja sealpool raudteed”
võistkondade vahel (2 x 45) staadionil
16.00 Laste võrkpall spordihoones, autasustamine
võistluspaigas
16.00-18.30 mälumäng „Tamsalu tarkade turniir 2" kultuurimajas. Võistkonna suurus neli inimest.
Teemad seotud Eestimaa ja Tamsaluga. Mängu juhib
ja küsimused koostab Raivo Raigna. Võistkondade
(asutused, sõpruskonnad, perekonnad jt mälumängust
lugu pidavad inimesed) registreerumine telefonidel 323
0968 kultuurimajas ja 322 8431 vallavalitsuse sekretärile.
17.00 Meeste võrkpall. (Koolinoored, Porkuni, Vajangu,
Tamsalu, Uudeküla,...) spordihoones
17.30-18.40 Külas kinobuss: lastele multifilm
„Dzungliloom Hugo” kultuurimajas
19.00-21.45 Pidulik kontsert. Vallavalitsuse
pooltund.Tamsalu tänuraha. Kauneim kodu. Mälumängu
parimad. Trimmi peaauhind! Fotokonkurss. Autasustamised
kultuurimajas
Mängufilm Georg (kõigile tasuta!)
Päevade lõpetamine.
Spordipäeval toitlustavad FIE Kaja Pajuste ja Food
Masters.

Sääse lasteaed võtab alates 1.septembrist tööle
lasteaiaõpetaja (1 ametikoht), juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatusalal (0,5 ametikohta). Avaldus
koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega
esitada 4. juuniks aadressil Sääse lasteaed 46105, Sääse
alevik, Tamsalu vald. Info tel 3230561, 5171995; e-post
lia.klaas@tamsalu.ee
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Tamsalu
Vallavalitsus
29.aprillil
1. Moodustati komisjonid haridusasutuste juhtide vaba
ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korras.
2. Anti eestkosteasutuse nõusolek alaealisele kuuluva
vara müümiseks.
3. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuseks aprillikuus väljamaksmisele
kuuluv summa.
4. Eraldati sotsiaaltoetust kolmeteistkümnele
abivajajale ja jäeti rahuldamata neli avaldust.
5. Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele
abivajajale.
6. Nõustuti ehitusloa väljastamisega AS-e Eesti
Raudtee sidekanalisatsiooni püstitamiseks Tamsalu
Raudteejaamas.
7. Tunnistati Tamsalu komposteerimisv äljaku
ehitamiseks korraldatud vähempakkumisel parimaks
Speedline Baltic OÜ pakkumine.
8. Tunnistati Vajangu küla kanalisatsiooni- ja
v eetorustike rekonstrueerimise tööde teostaja
leidmiseks küsitud v ähempakkumisel edukaks
Pandivere Ehitus AS pakkumine.
9. Tunnistati Porkuni piirkonna veevarustuse- ja
kanalisatsiooni renoveerimise/ehitamise I etapi tööde
teostaja leidmiseks küsitud vähempakkumisel edukaks
T.A.K. Ehitus OÜ pakkumine.
10. Tunnistati Vajangu ringtee rekonstrueerimise II etapi
tööde teostaja leidmiseks küsitud vähempakkumisel
edukaks Speedline Baltic OÜ pakkumine.
11. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Toome 1c
elamule ohtliku puu raiumiseks.
12. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Metsa 4
elamule ohtlike puude raiumiseks.
13. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Põllu 3 elamule
ohtliku ja elektriliini alla jääva osaliselt kuivanud puu
raiumiseks.
14. Kinnitati küladele valla eelarvest arengutoetuse
eraldamine vastavalt esitatud taotlustele.
15. Kinnitati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud jäätmetekkekohad.
16. Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud
jäätmetekkekohtade jäätmemahuti tühjendussageduse
muutmisega vastavalt esitatud taotlustele.
17. Nõustuti hoone Kesk tn 9 kasutusotstarbe
muutmisega teenindushooneks.
18. Nõustuti kasutusloa väljastamisega OÜ-le
Jaotusvõrk “Heiki Halliku liitumine” püstitamisel
asukohaga Halliku Uudeküla külas.
19. Kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik
on pädev Tamsalu Vallavalitsuse nimel osalema
väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana.
20. Otsustati esitada Lääne-Viru Omavalitsusliidule
tunnustamiseks mastivimpliga kauneimatele kodudele
ja administratiivhoonetele järgmised Tamsalu valla

objektid: elamu Tamsalu linnas Toome 9 - Kaja Hallik,
Rando Hallik; elamu Tamsalu linnas Tamme 9 Ea Keir,
Tõnu Keir; elamu Tamsalu linnas Nurme 17 – Vilma
Tähiste, Rein Tähiste, administratiivhoone Vajangu
külas Vajangu põhikool, Heina elamu Porkuni külas,
Heina, Avo Hein, administratiivhoone Järvajõe külas
OÜ Laiamäe Talu, elamu Piisupi küla, Kopliotsa Armin
Kukk, elamu Kuie külas Massa Liivija Sergejeva, Arnold
Sergejev
15.mail
1. Otsustati korraldada lihtsustatud korras riigihange
Tamsalu Gümnaasiumis toitlustusteenuse osutaja
leidmiseks alates 01.09.2008 kuni 30.06.2013.a ja
kooskõlastati hankedokumendid.
2. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse korraldus “Sääse
Lasteaias tasandusrühma avamine” kuna rühma
avamiseks ei laekunud lapsevanematelt piisavalt
sooviavaldusi.
3. Kinnitati Tamsalu valla Ilusa Kodu konkursi võitjad
2008.aastal järgmiselt: linnatüüpi majapidamistest Tiina
ja Tarmo Lavone kodu Mäe tn 1, Tamsalu linnas ning
talumajapidamistest Liivi ja Sergejeva ja Arnold
Sergejevi Massa majapidamine Kuie külas.
4. Nõustuti Suure-Hirvela katastriüksuse jagamisega
Kursi külas.
5. Anti nõusolek MTÜ-le Uudeküla avaliku ürituse
“Rahvamuusikast pärimusmuusikaks” korraldamiseks
01.juunil s.a Uudeküla kiigeplatsil ajavahemikul 13.0015.00.
6. Anti nõusolek MTÜ-le Uudeküla avaliku ürituse
“Norra noorte puhkpilliorkestri kontsert” korraldamiseks
23.juunil s.a Uudeküla kiigeplatsil ajavahemikul 15.0017.00.
7. Anti nõusolek AS-i Tamsalu Vesi vee erikasutusloa
muutmiseks.
8. Kinnitati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud jäätmetekkekohad.
9. Nõustuti korraldatud jäätmev eoga liitunud
jäätmetekkekohtade jäätmemahuti tühjendussageduse
muutmisega vastavalt esitatud taotlustele.
10. Vastavalt korteriomanike taotlusele anti alates
01.06.2008 Tamsalu Kalor AS hallata Assamalla külas
mitmekorteriline elamu nr 44 (kinnistu Kaasiku).
11. Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele
abivajajale.
12. Eraldati sotsiaaltoetust neljateistkümnele
abivajajale ja jäeti rahuldamata üksteist avaldust.
13.
Nõustuti
ehitusloa
v äljastamisega:
komposteerimisväljaku rajamiseks Kaeva külas;
veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks
Vajangu külas; kanalisatsiooni- ja veetorustike
rajamiseks Porkuni külas.
14. Otsustati küsida Porkuni küla kanalisatsiooni- ja
veetrasside renoveerimise ja ehituse teise etapi tööde
teostaja leidmiseks pakkumised kuuelt ettevõttelt.
15. Otsustati küsida Ääsi ja Kooli tänava kõnnitee ja
parkla ehitaja leidmiseks pakkumised kolmelt
ettevõttelt.
16. Anti eestkosteasutuse nõusolek alaealistele
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kuuluva vara müümiseks.
17. Tunnistati vallavara, korteri Tähise põik 2-1 ja
õpetaja majutamiseks vajaliku korteri Ääsi 6-38
remontimise pakkumistest parimaks OÜ Äntu Ehitus
pakkumine.
18. Lubati sulgeda Vajangu Põhikooli lasteaiarühm
kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 25.06.-05.08.2008.a.
Lapsevanematele on antud võimalus paigutada laps
kollektiivpuhkuse ajaks valla teistesse lasteaedadesse.
Elvi Astok
vallasekretär

Tamsalu
Vallavolikogu
Vallavolikogu istung 23.aprillil
Kinnitati vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni
liikmeks Vardo Arusaar.
Määrati Tamsalu vallas Võhmuta külas asuvate
hoonete teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,3
ha.
Otsustati esitada taotlus Lääne-Viru maavanemale
Tamsalu valla ja Väike-Maarja valla vahelise halduspiiri
muutmiseks seoses maakorraldus- ja planeerimisvajadusega.
Tunnistati Tamsalu valla parimaks noorsportlaseks
2007.a. sportlike tulemuste eest Kristo Keiv.
Lubati korraldada vallavalitsusel riigihange Tamsalu
Gümnaasiumis toitlustusteenuse osutaja leidmiseks.
Anti vallavalitsusele õigus otsustada olmejäätmeveoga
hõlmatud
jäätmev aldaja
jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmine.
Kuulati infot järgmiselt:
Andrus Freienthali infot järgmistel teemadel: 30.aprill
on majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise
tähtaeg; 17. aprillil toimus Rakveres seminar
omavalitsuste ühinemisest ning arendustööst Soome
näitel; 21. aprillil toimus Tamsalu valla arengukava ja strateegia tutvustamine Assamalla raamatukogus ja 23.
aprillil Porkuni mõisas. Assamalla külas oli väga aktiivne
ja töine osavõtt. Tutvustamine toimub veel 28. aprillil
Vajangu koolimajas ja 29. aprillil Tamsalu kultuurimajas.
Vallast osalevad nimetatud kohtumisel volikogu
esimees, vallavanem ja abivallavanem.
Lembit Saarti infot 3 mail toimuvast “Teeme Ära 2008”
kampaaniast. Tamsalu vallas kaardistati 32 punkti, kus
asub prügi, kokku 652 m³ prügi. Kampaania “Teeme
Ära 2008” raames korjatakse prügi riigimaalt ja RMK
maalt, eramaalt ei korjata. Tamsalu vallas on riigimaal
prügi 4 m³, mis ka likvideeritakse kampaania korras.
Samuti on teavitatud eramaaomanikke, kelle maadelt
leiti kaardistamise ajal prügi ja on tehtud neile
kohustuseks see likvideerida.
Toomas Uudebergi infot järgmistel teemadel: maikuu
v olikogu istungil peaks v olikogu kinnitama

TAMSALU AJALEHT
2008.a.Tamsalu tänuraha saaja- oodatud on kõik
ettepanekud; 8. mai k.a. toimub Tamsalus
võrkpallivõistlus Riigikogu-Tamsalu; Toimus konkurss
Tamsalu Spordihoones tervisteenuse pakkumiseks,
konkursi võitis FIE Raivo Oks, kellega on sõlmitud
leping teenuse pakkumiseks alates 1.mist 2008.a.
Tamsalus Koidu tänaval (endine lasteaed) toimuvad
hoogsalt lammutus-ehitustööd ja peatselt (2 kuu pärast)
peaks seal alustama oma tegevust Maxima kauplus.

VI Simuna – Laekvere
rahvajooks ja II Simuna –
Laekvere käimisretk

8. juunil, start Simuna koolimaja eest kell 12.00, lõpp
Laekvere kooli staadionil. Distants 10 km
Kõigi osalejate vahel loositakse välja jalgratas „Trekk”
Rademarist
Vanuseklassid jooksjatele: M1 – kuni 16, N1 - kuni 18,
M2 – 17-29, N2 - 19-34, M3 – 30-44, N3 - alates 35,
M4 - alates 45
Stardimaks: M1 ja N1 – 15 kr, teised 30 kr
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti kohapeal.
Info: www.laekvere.ee/sport/ või 511 35 77
Buss stardipaika väljub Laekverest 11.00. Pärast
jooksu sõidab buss Laekverest Simunasse

Uudeküla rahvamatkajad
läbisid 60 kilomeetrit
Vastupidiselt oodatule oli ilm soe ja päike paistis. Matkast
võttis osa koguni 13 inimest, sh seitse last, noorim 9-aastane.
Sihtpunktiks oli Härma talu matkarajad – energia-, koprarada
ja püramiid Äntu külas Väike-Maarja vallas ning Äntu hüljes
ja kalakasvatus. Härma talu metsas sai tähistatud viburajal
ka vibu lasta, huvilistele tel. 525 4758.
Koju jõudsime kell kaheksa õhtul, kuna kõigega sooviti tutvuda
ja lähemalt näha, kiiret ei olnud kellelgi!
Kilomeetreid läbisime pika päeva jooksul 60, mis oli jõukohane
nii lastele kui ka meie vanaemadele.
Järgmine jalgrattamatk toimub laupäeval, 14. juunil 2008
algusega kell 10 Uudeküla külaplatsilt sihtpunktiks on Karinu
klaasitöökoda ja osalejate soovil ka Järva-Jaani. Osavõtutasu
täiskasvanutele 20 krooni, lastele 10 krooni.
Riietuda vastavalt ilmastikutingimustele, vajalik peavari, kaasa
võileivad ja juua, päikesekreem, enne matka veenduda, et
ratas on piisavalt sõidukindel!
Katrin Uudeküll
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Nii seda laulurahvast siin
Eestis vormitakse
Neljast festivali toimumise korrast kahehäälne a capella.
kolmel on mudilaskooride Kunstilisel toimkonnal oli õigus koori
konkurss-festivali peetud Tamsalus. poolt valitud kategooriat muuta, kui
Iga v iie aasta tagant on see pole koori võimetele vastav.
tamsalulastel v õimalus näha Kui võistu lauldud, siis võis minna
tuhandet last ringi jooksmas või siis kultuurimajja hullama. Pipi, Limpa
inglihäältega laval laulmas.
ja Pets juba ootasid. Koos lauldi,
Tamsalus on festivali vedanud Eesti tantsiti, joonistati, võisteldi, tegemist
Kooriühing, Tamsalu Vallavalitsus, jätkus kõigile. Lisaks oli
gümnaasium ja kultuurimaja.
kultuurimajja külla tulnud Kinobuss
Sel korral oli Tamsalusse mõõtu kahe filmiga: „D˛ungliloom Hugo” ja
võtma ja koos tegutsema tulnud 9 „ Rööv el Hotzenplotz”. Kes
A-kategooria koori ja
17 B-kategooria
koori. Lauljate arv jäi
sel korral veidi alla
t u h a n d e .
Tuntumatest
koorilaulukohtadest
olid
esindatud
Kuusalu ja Türi,
Rapla, tuntumatest
kooridest kohal
näiteks
ETV
lasteekraani
muusikastuudio.
Festivalil osalemise ETV Lasteekraani Muusikastuudio mudilaskoor
üheks tingimuseks
on koori suurus. Võistu laulda vahepeal ära väsis, võis rahulikult
saavad kõik mudilaskoorid üle joonistada või sööma minna. Kena
Eestimaa, kui kooris on vähemalt 16 kontserdi pakkusid A- kategooria
lauljat.
koorid. Elev ust saalis tekitas
Veel ütleb reglement, et kontserdi lõpul Thea Paluoja, kes
mudilaskoorid võistlevad kahes kohe lastega ühise keele leidis.
kategoorias
v a s t a v a l t
kohustusliku loo
raskusastmele. Sel
aastal
oli
kohustuslik lugu
Gustav Ernesaksa
kogumikust „Lõoke”
A-kategoorial
„Lehekuu
ja
Jaanikuu” tsüklist
„Aasta” ning Bkategoorial
„Lumikelluke ja
kellukas” tsüklist
„Kimbuke”
Lisaks tuli laulda Teha paljuoaj dirigeerib rapla mudilaskoor
veel kaks erineva
karakteriga laulu vabal valikul, Maria W underlich kinkis igale
sealjuures A-kategoorial üks neist dirigendile oma uusima lauliku.

Teiseks päev aks olid v õitjad
selgunud. Eriti hea koht on Tamsalu
f estiv ali kohana olnud ETV
Lasteekraani muusikastuudio
mudilaskoorile (dirigendid Niina
Esko, Külli Kiiv et), sest Akategooriate seas on nad siin
saanud vaid esimesi preemiaid.
B-kategooria kooride v õit läks
Kuusalu Keskkooli mudilastele
(dirigent Niina Esko). Niina Esko sai
ka dirigendipreemia, kuna oli
konkursil kahe kooriga, kusjuures
mõlemad koorid v õitsid oma
kategoorias esikoha. Väga head
laululapsed olid kõikides koorides,
ega muidu poleks antud välja lausa
kolm kolmandat kohta.

Meie maakonna kooridest sai Bkategooriate kooride seas hinnatava
teise koha Tapa-Lehtse mudilaskoor
(dirigendid Kai Kivi ja Tiiu Tikkerber).
Lõpetuseks mindi rongkäigus
Kandlemäe vabaõhulavale, et anda
meeleolukas kontsert.
Ühisrepertuaaris olid
Kadri Hundi „Üksteist
peab hoidma”, Külli
Murandi „Pesapuu”,
Maria W underlich‘i
„Virumaa lapsed” ja
Gustav Ernesaksa
„Hõbepurjeses paadis”.
Tänati juhendajaid,
korraldajaid ja asuti
uute kogemuste ja
meeldivate elamustega
koduteele. Päikegi võis
nüüd pilve taha minna,
sest see kaunis ja
meeleolukas festival,
mis seekord oli
pühendatud Gustav Ernesaksa 100.
sünniaastapäevale oli lõppenuks
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lauldud.
M õ n n a ,
änksa, nii
äge, tore,
lõbus - olid
laste poolt
ö e l d u d
omadussõnad
festivali
k o h t a .
Täiskasvanute
h i n na n g u d
f estiv ali ja
korraldajate
kohta olid

vaoshoitumad: „Hästi korraldatud ja
külalislahke”.
Et eestlane ikka laulurahvaks jääks,
on selliseid festivale ja ühislaulmisi
edaspidigi vaja.
Uute kohtumisteni Tamsalus.
Täname Eesti Kultuurkapitali,
Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Tamsalu Vallavalitsust, kes festivali
ikka ja jälle oma toetuste vääriliseks
on pidanud
Tiia Uudeberg
Kultuurimaja juhataja

mudilaskoor, dirigent Tea Saar
Dirigendipreemia läks Niina Eskole,
kes oli konkursil kahe kooriga,
kusjuures mõlemad koorid võitsid oma
kategoorias.
Auhinnaks anti rahaline preemia, Akategoorias esikoht neli tuhat, teine

kolm tuhat ja kolmas koht kaks tuhat
krooni, B-kategoorias – esikoht kolm,
teine koht kaks tuhat ja kolmandad
kohad tuhat krooni.
ˇürii: Merike Toro, Elo Forsel, Annelii
Traks, Anne Kann, Toomas Voll
16. mail 2008 Tamsalus

mudilased puid istutamas
IV vabariikliku mudilaskooride
konkursi tulemused.
A-kategooria koorid (10)
I preemia - ETV Lasteekraani
Muusikastuudio mudilaskoor,
dirigendid Niina Esko ja Külli Kiivet
II preemia - Haapsalu Laulustuudio
DO-RE-MI mudilaskoor, dirigent
Anne Pääsuke
III preemia - Tartu Karlova
Gümnaasiumi
mudilaskoor,
dirigent Ave-Maria Sild
B-kategooria koorid (17)
I preemia - Kuusalu Keskkooli
mudilaskoor, dirigent Niina Esko
II preemia - Tapa–Lehtse
mudilaskoor, dirigendid Kai Kivi ja
Tiiu Tikkerber
III
preemia
Haapsalu
Gümnaasiumi
mudilaskoor,
dirigendid Lea Semerik j a Andres
Ammas
III
preemia
Saaremaa
Ühisgümnaasiumi
mudilaskoor,
dirigent Riina Oeselg
III preemia - Türi Gümnaasiumi

Tamsalu vallas on kaunid
kodud selgunud
Vallavalitsus kinnitas oma 15.mai
istungil käesoleva aasta Tamsalu
valla Ilusa Kodu konkursi võitjaks
linnatüüpi majapidamistest Tiina ja
Tarmo Lavone kodu aadressil Mäe
tn 1 Tamsalu linnas ning
talumajapidamistest Liivi Sergejeva
ja Arnold Sergejev i Massa
majapidamise Kuie külas. Parimaid
tunnustatakse Tamsalu päevadel.

Veidi varem, 29.aprillil otsustas
vallavalitsus valida kaunimad kodud
ja administratiivhooned, et esitada
need Lääne-Viru Omavalitsusliidule
mastivimplitega tunnustamiseks:
Tamsalu linnas Kaja ja Rando
Halliku elamu aadressil Toome 9,
Ea ja Tõnu Keiri elamu aadressil
Tamme 9 ning Vilma ja Rein Tähiste
elamu aadressil Nurme 17, Avo

Heina Heina elamu Porkuni külas,
Armin Kuke Kopliotsa elamu Piisupi
külas ning Liivi Sergejeva ja Arnold
Sergejevi Massa elamu Kuie külas,
administratiivhoonetest Vajangu
põhikooli ja OÜ Laiamäe talu
Järvajõe külas.
Vallavanem Toomas Uudebergi
sõnul teeb rõõmu, et vallas kauneid
kodusid järjest juurde tekib. „Pole
ju palju vaja: veidi värvi ja hoolsat
murupügamist suvi läbi. Meeldivalt
üllatab Piisupi küla, mis on viimaste
aastatega järjest kenamaks
muutunud.”
Hilje Pakkanen
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Tamsalu vald sai palju puhtamaks!
Tamsalu vallas koristati prügiaktsiooni käigus „Teeme Ära 2008”
kodanikualgatuse korras 90 kuupmeetrit prügi.
3.mai oli kodanikualgatusel käima
lükatud üleeestiline prügikoristusaktsioon “Teeme Ära 2008”, mille käigus
loodeti ja sooviti koristada ning ma usun,
et ka suudeti koristada enamus prügist,
mis oli inimeste poolt loodusesse ebaseaduslikult kokku kuhjatud.

Tamsalu vallas kaardistasime 32
suuremat ja väiksemat prügikohta (pildil
Pätsimäe), millest kuus asusid riigimaal,
ehk siis põhiliselt RMK metsaaladel.
Ülejäänud prügikuhjad paraku olid aga
era-maadel. Eramaal asuva prügihunniku eest vastutab seaduse järgi maa
omanik, kui ei ole tuvastatud prügi

mahapanijat. Eraomanikud said ka
keskkonnainspektsioonilt
vastavasisulised märgukirjad. Mitmed
maaomanikud asusid jõudumööda
peale märgukirja saamist ka oma
kinnistul asuvat prügi koristama.
2.mail tuli enam kui 200 õpilast ja
õpetajat Tamsalu gümnaasiumist
koristama Tamsalu linna parke ja
tänavaäärseid ning Tamsalust väljuvaid
maan-teeääri.
3.mail kell üheksa hommikul kogunes umbes sadakond
vabatahtlikku
Tam-salu
vallamaja ette, et asuda
ühtse jõuna kaasa
lööma üle-eestilises
koristus-aktsioonis
“Teeme
Ära”.
Gruppidele
jagati
kilekotid prügi kogumiseks ja suunati laiali
kaardistatud prügihunnikute
koristamisele. Kokkukorjatud
prügi veeti kokku Tamsalu jäätmejaama territooriumile, kust edasi
transporditi see kas siis Tegime ära Järvajõe külametsas
Rakvere prügimäele või
t a a s k a s u t us o r g a nisatsioonide kaudu
ümbertöötle-misele.
Jäätmejaama kogunes
päeva lõpuks ligi-kaudu
20 m³ kõikvõimalikku klaasi ja
klaaspakendit ning enam kui 70
m³ segaprügi, mis edasi läks
prügimäele. Peale selle koguti
kokku sadu autokumme,
elektrooni-karomusid ja mööblit,
vanametalli ning isegi ohtlikke
jäätmeid.
Palju tänu kõigile, kes osalesid
selles tänuväärses koristus- Võhmuta endine väetiseküün-prügiladu
aktsioonis ja aitasid kaasa
ühe väikese osa
Eestimaast Tamsalu valla –
hoolim atute
inimeste poolt
m ahavi satud
prügist puhtaks
koristada.
Tamsalu valla
“Teeme Ära”
korraldustoimkond,
Lembit Saart
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Tamsalu gümnaasiumi õpilased
suitsuprii klassi võistlusel
Lääne-Virumaalt osales seekordsel suitsuprii klasside
võistlusel 40 klassi 12 koolist
kokku 652 õpilasega. Kogu
võistlusperioodi
suutsid
suitsetamata vastu pidada
531 õpilast 32 klassist.
Võistlusel võisid reglemendi järgi
osaleda
põhikooli
ja
gümnaasiumi
klassid
4.12.klassini koos klassijuhatajaga.
Klasside osavõtt võistlusest oli
v abatahtlik
ning
põhines
v astastikusel
aususel
ja
usaldusel. Vastutus kontrolli eest
oli õpilastel ja õpetajatel endil.

Suitsuprii v õistluse alampiiri
langetati
seekord
juba
neljandatele klassidele.
„Rõõmustab,
et
suitsuprii
liikumine on meie õpilaste seas
koolides ühe enam hoogu
võtnud. Kui detsembris toimunud
vahekokkuvõtete tegemise aegu
olid kõik alustanud 40 klassi veel
suitsupriid, siis kaheksa klassi ei
suutnud siiski lõpuni v astu
pidada,” rääkis tulemustest maav alitsuse
terv isedenduse
spetsialist Olga Boitsov.
Suitsuprii klasside võistlustel pidasid lõpuni suitsuvabalt vastu

ka 85 Tamsalu gümnaasiumi
suitusprii klassi v õistlusel
osalenud nelja klassi õpilast: 6.b
klassist 20, 7.b klassist 18, 5.b
klassist 24 ja 5.aklassist 23.
Võistluse
eesmärgiks
on
ennetada v õi edasi lükata
suitsetamise alustamist ja teiste
suitsuv abade tubakatoodete
tarbimist laste ja noorte seas,
motiveerida õpilasi, kes tarbivad
tubakat, sellest pahest loobuma
ning toetada tubakavabadust kui
eluviisi.
Hilje Pakkanen

Riigikogulase käisid Tamsalus võrkpalli mängimas
Kuigi mai algul Tamsalus toimunud nidest puudus pole, siis oli Ilmselt tuleb see vahe küll pikem.
võrkpalli sõpruskohtumise Riigikogu tamsalustel ette valmistatud mitu Tamsalusse jäi mälestuseks võrkliikmete ja Tamsalu spordiveterani- erinevat meeskonnakombinatsiooni, pall, kus lisaks osalejatele ka EVF
president Vilja Savisaare allkiri.
de laiendatud koondise vahel võitis kes kõik mängida soovisid.
„Kuna tegemist on korraliku võistlusRiigikogulaste
madalam
keskmine
Riigikogu võistkond, võitis kokkuvõtpalliga, siis loodetavasti raatsitakse
vanus
võimaldas
neil
viis
geimi
vastes sport, nagu taoliste sõpruskohvaatamata autogrammidele selle pihtu
pidada
ja
nii
fikseeriti
lõpptulemutumiste puhul ikka.
ta ka lööma hakata”, sõnas mängus
seks
4:1
Riigikogule.
8. mail toimus Tamsalu Spordihookaasa löönud Eesti VõrkpalliföderatPeale
mängu
arv
as
Sergei
nes sõpruskohtumine Tamsalu võrksiooni asepresident Marko PomeKurotškin:
„Kuu
aja
pärast
peaks
palliveteranide ja Riigikogu meeskonrants.
jälle
kohtuma!”
na vahel. Riigikogu au kaitses
igast fraktsioonist üks esindaja.
Riigikogu meeskonnas olid
platsil
Hanno
Pev kur
Reformierakonnast, Villu Reiljan
Rahvaliidust, Toomas Varek
Keskerakonnast, Indrek Saar
SDE-st, Mart Jüssi Eestimaa
Roheliste esindajana ja Marko
Pomerants
IRL-st.
Mittemängiva kapteni rollis oli
Riigikogu aseesimees Kristiina
Ojuland.
Tamsalu võrkpallivõistkonna
kapteniks oli kohaliku
võrkpallielu eestvedaja Sergei
Kurotškin (pildil nr. 4), kel sel Pildil: teine rida vasakult: Kalju Paist, Tiit Veebel, Väino Kuhi, Madis Tõnts,
suvel täitub 84. eluaasta ja kelle Ahto Annus, Märt Rebane, Sergei Kurotškin, Toomas Varek, Anti Aosaar, Tiit
nädalakavasse kuulub loomuli- Kubjas, Aivar Püvi, Anne Hallik Eesreas vasakult: Mare Järv, Toomas Uudeberg,
Heino Lepajõe, Hanno Pevkur, Villu Reiljan, Indrek Saar, Mart Jüssi, Marko
ku osana võrkpall.
Kuna Tamsalus võrkpallivetera- Pomerants, Kristiina Ojuland
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Tervis ja ilu Tamsalu
tervise- ja ilukeskusest
Viimastel päevadel püüavad Tamsalus ja selle lähiümbruses inimeste
pilke värvilised reklaamid, kutsudes
rahvast Tamsalu spordikompleksis
asuvassese Ilu- ja tervisekeskusesse. Nüüd saab Tamsaluski enda välimuse ja tervise eest hoolt kanda.
Keskuse juhataja Kerli Amori sõnul
on äsjaavatud keskuse eesmärk pakkuda kõikidele - noortele, vanadele,
meestele, naistele - erinevaid lõõgastavaid protseduure.
Peale selle, et äsjarenoveeritud
Tamsalu Spordikompleksi ruumid on
väga kaasaegsed ja ilusad on, Kerli
sõnul keskuses olevad teenused
koondkokkuvõte suurte tervisekeskuste parematest teenustest ning
tooduna lähedale igale Tamsalu või
selle lähiümbruse elanikule.
Vähem tähtis ei ole tema sõnul
ka asjaolu, et viimase aja kütuse hinna kiire tõus paneb nii mõnegi inimese mõtlema, kas sõita maha pikki vahemaid kaugemale tervist edendavaid
protseduure tarbima. Sellele probleemile on nüüd aga hoopis soodsam
lahendus.
Ilukeskuse pakutavad teenused:
mullivann ehk vesimassaaž,
infrapunasaun, aurusaun, soolakamber, solaarium, massaaživoodi, massaaž, kosmeetik, küünetehnik
Rahvakeeli MULLIVANN ehk
VESIMASSAAž vähendab stressi
mõjusid, lõdvestab lihaspingeid, parandab vereringet, vähendab kroonilist valu, tugevdab immuunsüsteemi,
parandab nahajumet, annab parema
une, võib parandada närvide talitlust
INFRAPUNASAUNA oluliseks
erinevuseks on see, et inimest ei soojenda õhk, nagu tavasaunas, vaid
infrapunane kiirgus. Õhutemperatuur
võib saunas olla 40-60° C. Ühe saunakorra pikkus võib olla kuni 30 min.
Tänu sellele, sobib infrapunasaun
neile inimestele, kes ei kannata leilisauna kõrget temperatuuri. Saun leevendab kroonilist väsimust, lihasevalu, elavdab närvisüsteemi, potentsi ja
muudab reipamaks. Infarpuna-saun
on
tõhus tselluliidi lammutaja. Ealisi
keelde pole, tegemist on kogu pere

saunaga. Infrapuna-saunas on higistamine suurem kui tavasaunas. Sauna eelsoojenemisaeg 10-20 minutit.
Sauna võib külastada kuni 3 korda
nädalas. Enne sauna kasutamist on
soovitav ohtrasti juua, et higistamine
oleks intensiivsem.
Vahetult pärast saunaruumist lahkumist kohe pesta higi
maha sooja duši all,
ei ole soovitav teha
karastavaid veeprotseduure, seda võib
teha mõõdukalt pesemise lõpus. Soovitav on ka pärast
saunaprotseduuri
juua. Rasedad peaksid enne sauna kasutamist konsulteerima arstiga. Kindlasti aga peaksid
arstiga konsulteerima vähi- ja nahahaigustega inimesed. Samuti peaksid
ettevaatlikud olema need inimesed,
kellel on südamega probleeme. Puhtuse ja hügieeni hoidmiseks kasutada saunaruumis jalgade ja istumise
all rätikuid.
Tavasaunaga sarnaselt kutsub
AURUSAUN esile higistamise, kuid
oma täiesti erinevate õhutingimuste
tõttu aurusaun mitte üksnes ei lõdvesta ega taasta energiat, vaid omab
ka tervislikku ja kosmeetilist mõju.
Aurusauna mõju on suurim temperatuurivahemikus 43-46 ºC ja üle
100%se suhtelise õhuniiskuse juures. Aurusaun on kasulik, kuna:
Suurendab järsult kudede ja rakkude
hapnikuvarustust, suurendab valgete
vereliblede hulka, kiirendab keha vereringet, hapniku- ja toitainevarustust,
aitab põletada 400-600 kalorit iga
sessiooniga, suurendab kasvajate
kärbumistegurit kuni 500 korda,
eemaldab kehasse kogunenud toksiinid, nagu näiteks pestitsiidid,
(PCB), ravimijäägid, happelised jäätmed jpm, stimuleerib immuunsüsteemi, hävitab baktereid ja viirusi, lõdvestab lihaseid ja vabastab need pingetest.
Aurusaun on tervislik, kuna suure

aurusisalduse ja niiske kuumuse üldiste kasutegurite tõttu on aurusaun
Müncheni Ülikooli Meditsiinilise
Balneoloogia ja Klimatoloogia Instituudi kinnitusel tugiprotseduurina eriti
soovitatav alljärgnevalt loetletud seisundite leevendamiseks: bronhiaalastma, bronhiit, ülemiste hingamisteede katarr, köha, häälekähedus,
mitteakuutsed reumaatilised vaevused ning liigeste piiratud liikumine või
liigesevalud. Lisaks on aurusaun tu-

giprotseduurina kasulik inimestele,
kellel on unehäired, naha halb verevarustus, kuiv ja pragunenud nahk,
lihaspinged, nahaaluste veresoonte
lihaslõtvus, ning tundlikkus äkiliste
temperatuurimuutuste suhtes. Niiske
kuumus stimuleerib nahaaluste veresoonte verevarustust ning puhastab
nahka intensiivselt, avades poorid,
eemaldades surnud naharakud ja
mustuse ning muutes naha pehmeks, puhtaks ja siidiselt siledaks.
Arstid kinnitavad, et SOOLAKAMBER sobib eriti hästi astmahaigetele: soola toimel muutub röga kergemini väljaköhitavaks, hingeldus väheneb või kaob. Imepeen sool hävitab limaskestadel olevad bakterid ja
seened, tugevdades samas limaskestadega seotud immuunsüsteemi. Just
seepärast on ka soolaravi saanud lapsed oluliselt tugevamad ja põevad
harvem. Soola tervistavat mõju on
omal nahal tundnud ka soolakambri
töötajad, kes märgivad, et pole viimased kaks seal töötatud aastat põdenud ühtegi viirushaigust. Sool vähendab ka hingamisteede limaskestade
turseid: aevastaja lõpetab turtsumise, kinnine nina läheb lahti, nohu väheneb või kaob. Vahel hakkab aga
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soolakambris käinu hoopis rohkem
köhima. See ei tähenda, et tervis on
halvemaks läinud. Hoopis vastupidi see on märk paranemisest. Kuna
soolaaerosool sisaldab negatiivseid
ioone, mõjub ta hästi närvisüsteemile ja vähendab stressi. Ka mitmete
nahaprobleemide korral saab soolakambrist kergendust, sest sool hävitab nahal olevaid baktereid.
Soolakamber sobib inimesele, kellel
on: astma, pikale veninud äge ülemiste hingamisteede haigus, kroonilised
hingamisteede haigused, põletikud,
sagedased viirusinfektsioonid, heinanohu, nahahaigused.
SOLAARIUMI soovitame teil kasutada maksimaalselt üks kord päevas ja kuni 50 korda aastas. Vältige
alati ülepäevitamist, sest see tekitab
päikesepõletust. Päikesekaitsevahendid (SPF) ja isepäevituvad kreemid võivad mõjutada teie päevitusprogrammi. Naha enneaegse vananemise vältimiseks tuleb alati kasuta-

da spetsiaalset solaariumikreemi,
mida saab osta tervisetoa administraatorilt. Päikesefaktoriga kreemid
solaariumis kasutamiseks ei sobi.
Suvalised kreemid võivad tekitada ärritust. Pärast päevitust tuleks ihule
kanda päevitusjärgne emulsioon või
zelee, mis jahutab ja niisutab nahka.
Spetsiaalsed kaitsevahendid ei lase
silmadel ja nahal saada liiga suuri

TAMSALU AJALEHT
ultraviolet kiirguse doose ja hoiavad
ära põletike tekkimise.
MASSAAžIVOODI eelis seisneb
selle täiesti valutus ja ohutus toimes
lülisambale. Parklandi
massaažikušett masseerib
lülisamba lähedasi pehmeid
kudesid, soojendab neid ja
venitab lülisammast. Selle
tulemusel kaovad lihaspinged, taastub lülisamba normaalne liikuvus, kõrvaldatakse närvilõpmete kokkusurutus, paraneb närviimpulsside jõudmine siseorganitesse ja kudedesse. Paraneb ainevahetus ja vähenevad rasvaladestused.
MASSAAž on üks vanimaid ravimeetodeid, mida kasutasid juba meie
targad esivanemad aastatuhandeid
tagasi. Massaažis on ühendatud nii
puudutuste positiivset emotsiooni andev mõju, kui ka ravitoimeline tehnika. Head massööri võiks nimetada ka
tervendajaks, kes suudab
tagasi anda nii hinge kui
keha tervise. Üldmassaaži
võib teha igal ajal. See aitab
peletada väsimust, turgutada immuunsussüsteemi,
tasakaalustada närvisüsteemi, viia kehast välja jääkaineid, parandada ainevahetust ja vähendada lihaspinget ning selle läbi ka
valusid.
Suurt efektiivsust on täheldatud ka kaalu langetada
soovivate inimeste puhul
(pingutab lõtvunud nahka,
parandab lihastoonust ja kiirendab ainevahetust).
Heaks ravimeetodiks on
massaaž ka tervisesportlastele – paraneb südame
töö, suureneb liigeskapslite
l i i k u v u s .
Eriti
soovitatakse massaaži neile, kes peavad päevast päeva töötama sundasendis.
Lisaks on keskuses KÜÜNETEHNIK,
kelle käe all valmivad kaunid ja hoolitsetud küüned.
Eelpool olevate teenuste loetelu ei ole
kindlasti lõplik ning Kerli lubab uusi
tervist edendavaid teenuseid juba
peagi ja loodab endamisi, et tulevikus tullakse keskusesse ikka kogu

perega.
Keskuse juhataja Kerli rõhutab, et
keskuse teenused ei ole mõeldud
vaid noortele ja naistele ning arvab,

et keskuses tunneb ennast hästi igas
vanuses inimene ja sõltumata oma
soost. Ka teenuste hinnaklass on
välja töötatud just kohalikke asjaolusid arvestades ning taskukohane igale
soovijale. Seda kinnitavad Kerli sõnul ka esimesed päevad, millal keskus on olnud avatud, sest nii uudistajaid, kui ka teenuste tarbijaid on
olnud üllatavalt palju.
Lisaküsimuste tekkimise korral on
soovitav tulla teenustega kohapeale
tutvuma, oma silm on kuningas. Samuti on teenuste kohta informatsiooni Tamsalu Spordikompleksi kodulehel aadressil www.tamsalusport.ee ja
informatsiooni ning registreerida saab
telefoni teel numbril 32 60 281.

Tamsalu spordikompleksi jõusaal
uue varustuse ja uue treeneriga
nüüd kõigile avatud maikuus kella
9.00 - 21.00. Suvekuudel jälgi reklaami.
Treener Renee, oma ala tõeline spetsialist, töötab jõusaalis enne suve
vähemalt 26. juunini neljapäeviti
17.00- 21.00.
Tule katsu jõudu uute masinatega
ja küsi nõu treenimise, toitumise
jm.kohta treenerilt.
Kindlasti on saal sisustatud vähemalt Lääne-Virumaal parimate ja
mitmekülgsemate masinatega.
Info Krista Lepik
Tamsalu spordikompleks
krista.lepik@mail.ee,
www.tamsalusport.ee

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

10

TAMSALU AJALEHT

Emadepäevalt Vajangul ja Tamsalus
Koolil on traditsiooniks saanud, korraldada emadepäeva kontsert, kus
esinevad solistid, ansamblid, tantsijad ja pillimängijad. Lisaks sellele
on väljas laste käsitööde ja joonistuste näitus. Sel korral otsustati
kontsert teha väikeses saalis. Väike saal on hubasem ja ka emasid,
vanaemasid, tädisid ja ka isasid oli
üllatavalt palju (väiksemas ruumis
vähemalt tundus nii). Tore on, et te
leidsite aega ja tahtmist kuulata meie
lasteaia ja koolilaste esinemisi. Laps
on Sulle tänulik, sest ta näeb, et Sa
hoolid temast ja oled huvitatud tema
tegemistest. Siit saab ka alguse side
kooli ja perede vahel.
Uute kohtumisteni!
Huvijuht Sirje Luik

Vallavalitsus tunnustas seekordsel emadepäeval taas valla tublisid
emasid: Terje Kaldarut, Mairit Mattist, Virge Vilibergi, Elena Seppa,
Meeri Kulli.

Nagu emadepäeval tavaks, laulsid lapsed Tamsalu
kultuurimajas emadele rõõmuks ja kiituseks. Vasakul
laulab Vajangu poistekoor Marv e Lehtme
juhendamisel, ülal Tamsalu laululapsed.

Ka Vajangul tehti ära
Vajangu noorsootöökeskuse Ene
Kiisla ja Monika Molodosti üleskutsele „ Vajangu puhtaks!” reageeris
30 inimest, kes kogunesid 3. mail
hoogtööpäevakule rahvamaja taha.
Oli lasteaialapsi, kooliõpilasi ja
täiskasvanuid. Ene koos poistega
võttis ette maanteede äärtest prügi
korjamise. Teised jäid parki riisuma.
Väikesed lasteaialapsed (Liana,
Janar, Kert) leidsid juhendamisel
kasuliku tegevuse: kuivanud okste
korjamise.
Põhitööks oli kooliõpilastel ja
naistel lehtede riisumine ja nende
äravedu kompostiks. Lehtede
pealelaadijateks Järvo Vildersen ja
Väino Virks, kes oli väikese kallurautoga. Eraldi korjati klaas ja plastik- ja kiletükid.
Päev oli meeldivalt soe ja töö

edenes.
Koristuspäev lõppes pannkookide
sööm isega. Aitäh pannkoogi-

küpsetajatele! Aitäh kõikidele, kes
leidsid aega koristama tulla!
Sirje Luik
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300 käimisretkelist nautis Tamsalus
liikumist ja kaunist suveilma
10. Tamsalu käimisretk sai käimisseltsingu eestvõttel teoks 10.mail,
mil Tamsalus käis ligemale kolmsada liikumishuvilist üle Eesti.
Ilm oli ilus, peaaegu suvine. Tamsalu
väga heal terviserajal ilusat päeva veelgi ilusamaks käijaid oli saabunud
Tallinnast, Tartust, Rakverest, Paidest,
Kundast, Aegviidust, Rakkest, VäikeMaarjast, Albust ja mujaltki, aga kõige
rohkem ikka oma vallast.
Eriti tublid olid traditsiooniliselt Tamsalu Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad,
kes moodustasid osavõtjatest peaaegu
poole. Oli tore, et ka vallavanem leidis
aega juubeliüritusel kaasa lüüa.
Läbiti distantse pikkusega 3 – 15 km,
põhidistantsiks oli 10 km.
Tore oli näha käijate hulgas tublisid
vanaemasid-vanaisasid ja emmesidissisid pisipõnnidega. Mõni läbis
matkaraja joostes, mõni harrastas
sportlikku käimist keppidega, mõni
ilma. Leidus jalutajaid ja kevadise looduse ilu nautijaid. Kõik need erinevad
osasaamisviisid on käimisretkel kui lii-

kumisharrastajate
ühisüritusel
lubatud ja soositud.
Tähtis on tahe kaasa lüüa, maailm
üheskoos rõõmsamaks muuta.
Matkarajalt saabujad said kosutust
Hagari maitsvatest juustusaiakestest.
Tänud tootjatele, kes käimisüritustel
juba pikka aega tublideks abilisteks
olnud. Agaramad tõttasid ujuma, paljud suundusid uudistama renoveeritud
spordihoonet ja selle vastavatud tervisetuba.
Kiidusõnadega ei oldud kitsid.
Lõpetuseks loositi osavõtjate vahel
välja hulgaliselt auhindu. Auhinnalaua
eest olid hoolt kandnud käimisseltsing,
spordikompleks, spordiselts Kalev,
Leibur
ja
vallavalitsus.
Täname toetajaid!
Järgmine üleriigilisse sarja „Käime
koos” kuuluv üritus toimub Tamsalu
terviseradadel 13.septembril, kui käimisseltsing korraldab Pandivere retke,
mis tänavu toimub juba 15. korda. Olete
oodatud kaasa lööma!
Spordikompleksi kodulehe uudistes

nüüd üleval ka trimmi kokkuvõte
1.mai
seisuga
http://
www.tamsalusport.ee /Uudised/
t r i m m a p r i l l . h t m .
Trimmikast ootab
1.juunist 30.septembrini ootab tervisenõudlejaid terviseraja ääres Pilme
tõusul sinine trimmikast, kuhu võib iga
kord terviserajal liikudes viia sedeli
kuupäeva ja oma nimega.
Käimisseltsingu korraldatav Suvetrimm
2008 kestab 122 päeva.
Iga kuu kokkuvõttes loositakse osavõtjate vahel välja sportlikke auhindu.
Loosimisel osalevad nende osavõtjate
sedelid, kellel harjutuskordi kuu jooksul
vähemalt 10. Võitjakarika teenivad välja
kõik osalejad, kes suvetrimmi perioodil
jõudnud trimmikasti viia sedeli
vähemalt 61 päeval. Mullu osutusid
võitjateks kaks meest ja seitse naist,
kaasalööjaid oli 137.
Tänavu võid osalejate ja ka võitjate
seas olla Sinagi!
Maire Tamm

Tamsalu poisid tulid saalihokis teiseks
Tamsalu Spordikompleksi võimlas
toimusid Lääne-Virumaa II
koolinoorte
saalihoki
karikav õistlused, kus poiste
arvestuses võidutses taas Jäneda
meeskond, teiseks tuli Tamsalu
EBE ja kolmandaks Väike-Maarja.
Vinnile jäi seekord neljas koht.

Ujumine
19.-20.aprillil toimus rahvusvaheline
võistlus Tartu Kevad, millest võttis
osa 480 ujujat viiest riigist. Võisteldi pikal rajal.
Kristo Keivi tulemused: 1992-93.s.a.
50m selili 29,96 III, 100m selili
1.06,53 (11.), absoluutarvestuses
200m selili 2.24,43 (15.). 4 x 50m
vabalt 6.koht, 4x50m komb. 5.koht.

Ainsas tütarlaste mängus võitlesid
esikoha pärast Tamsalu EBE ja
Tapa võistkonnad. Tasavägises
võitluses kaludus karikas lõpuks
Tapa poole, Tamsalu EBE alistati
seisuga 4 : 3.
Kõige enam väravaid viskasid
poistest Sten Kõiv (Jäneda) ja

tüdrukutest Triinu Saluste (Tapa),
parima ründaja auhinnad viisid koju
Grenn-Tõnis Uussalu (Tamsalu EBE)
ja Marian Roop (Tamsalu EBE),
parimad kaitsemängijad olid
seekord Kaur Kramm (Jäneda) ja
Ekaterina Timo kova (Tamsalu EBE).
Katrin Uudeküll

Eesti Maaspordi Liit Jõud pidas oma
meistrivõistlusi 4.mail Kuremaal:
1992.a ja vanemad: Rait Klein (1987)
50m vab. 28,23 (13.), 50m rinnuli
40,19 (10.). Kristo Keiv (1992) 50m
vabalt. 26,18 III, 50m selili. 30,23
esikoht, 100m vabalt 57,94 (4.)
1993.a ja nooremad: Keiti Kleitz
(1996) 50m selili. 37,95 (8.), 100m
vabalt. 1.15,73(8.), 100m kompleksi. 1.24,32 (11.), Grete Uudeküll

(1996) 50m rinn. 44,26 (9.), 100m
vabalt. 1.20,95().), 100m kompleksi. 1.24,36 (12.).
Triinu Eilo (1996) 50m rinn. 54,51
(16.), 50m libl. 49,79 (8.), 100m
kompl. 1.39,98 (16.). Johhanna
Partsioja (1997) 50m rinn. 56,15
(17.), 50m libl. 49,35(7.), 100m
kompl. 1.40,76 (17.)
Mare Järv

Firma teeb üldehitustöid, fassaadide- ja katuste paigaldust ning renoveerib.
Tel. 51 82 940. Info borkholmgrupp@gmail.com
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Kergejõustik
Maakonna
kõigi
aegade
täiskasvanute 50 parema hulka
edetabelis on aastav ahetuse
seisuga kokku 1729 tulemust,
noortelt 1045 ja täiskasvanutelt 684
tulemust. Eelmisel aastal laekus ja
Karel Eesmaale kokku 73 tulemust,
naistelt 29 ja meestelt 44 tulemust.
Edukam ala naistele oli kõrgushüpe
6 tulemusega, meestest laekus nii
maratonjooksus
kui
ka
teivashüppes 7 tulemust.
Tamsalu kergejõustiklastest
pääsesid esmakordselt tabelisse
Triin Lait oda (38.95) 21.koht ja
ketas (31.90) 39.koht. Ekaterina
Timoskovale kuulus 400 m (62,06)
33.koht ning Kaspar Raudlale
teiv ashüppes 3.80 ja Karel
Eesmaale kõrgushüppes (19.0)

38.koht.
Paremaks
orienteerumiseks mõnede alade
50.koha tulemused. Naised: 100 m:
13,0; 1500 m (5.15,4), 10 m
tõkkejooks 17,4 kaugus 6.52,
kõrgus 1.85, kuul 12.78, ketas
12.78, ketas 39.84, 10-võistlus
4884 punkti.
Koolide
mitteametlik
paremusjärjestus kõigi aegade
tabelis seisuga 01.01.2008:
I Rakvere RG 239 kohta, II Rakvere
G 179 kohta, III Kadrina KK 116
kohta, 4.Rakvere Internaatkool 77
kohta, 5.Tapa G 61 kohta, 6.VMaarja G 60 kohta, 7.Vaeküla
Internaatkool 57 kohta, 8.Kunda ÜG
42 42 kohta, 9.Rakke G 41 kohta,
10.Tamsalu G 39 kohta, 11.VPG 33
kohta, 12.Rakvere AK 20 kohta,
13.Porkuni EIK 18 kohta, 14 Roela
KK 15 kohta, 15.-16. Tapa Vene G
10 kohta, 15.-16. Rakvere Vene G

10 kohta, 17.Haljala G 9 kohta,
18.Rakvere Ped Kool 6 kohta,
19.Mõdriku tehnikum 5 kohta,
20.Rakvere EG 4 kohta, 21.VMaarja MKK-27 3 kohta,
22.Rakvere ÕKK 3 kohta, 23.-26.
Rakvere Arveplaanindustehnikum 2
kohta, V-Jaagupi K 2 kohta, Vaeküla
MT 2 kohta.
Maakonna edetabelijuhtideks on
meie sportlastest Marianna
Voronina 100m, 200 m, 400 m
(2000.a), Kalev Joonas 200 m
(1977.a), Meelis Veilberg 5000 m
(1983.a), 10 000 m (1985.a) ja
maraton (1985.a), Arvo Orupõld 5
km käimine (1977) ja 10 km käimine
(1982) ning Ülo Püss kuul (1973.a).
Ülo Püssi kuulitõuke tulemus
tähistab saabuv ad suvel 35.a
juubelit.
Rein Tops

Tamsalu Gümnaasiumi rekordid kergejõustikus
seisuga 1.01.2008
Noormehed: A klass (17-18a): 60 m
Toomas Aujärv (1959) 7,1 (1977),
100 m Toomas Aujärv (1959) 11,2
(1977), 200 m Toomas Aujärv
(1959) 23,5 (1977), 400 m Renel
Rünk (1978)* 51,91 (1996), 800 m
Renel Rünk 1.57,69 (1996), 1500
m Arne Arumägi (1967) 4.18,2
(1984), 3000 m Arne Arumägi
(1967) 9.06,8 (1984), 5000 m Kalevi
Güppinen (1967) 16.09,0 (1985),
110 m tj Ranel Rünk (1980)* 15,3
(1997), 5 km käimine Mati Kalvik
(1964) 28.51,5 (1982), kaugus
Ranel Rünk (1980)* 6.41 (1998),
kõrgus Ranel Rünk (1980) 1.94
(1998), kolmik Ranel Rünk (1980)*

13.86 (1998), teivas Ranel Rünk
3.80 (1998), kuul (6) Arvi Tukia
(1961) 13.65 (1979), ketas (1,5)
Kaspar Raudla (1990)* 46.50
(2007), oda Risto Hiiemaa (1980)
50.20 (1998), kümnevõistlus Ranel
Rünk (1980)* 6445 (12,07 – 6.41 –
12.14 – 1.90 – 53,32 – 15.93 –
37.95 – 3.80 – 47.06 – 4.42,76)
(1998).
*õppisid Tallinna SIK-s, ESG-s,
Audenteses
Neiud A klass (17-18a): 60 m
Marianna Voronina (1984)* 7,73
(2000), 100 m Marianna Voronina
(1984)* 11,96 (2000), 200 m
Marianna Voronina (1984)* 24,86
(2000), 400m Marianna Voronina

(1984)* 56,30 (2000), 800 m Evelin
Steinberg (1971) 2.27,4 (1986),
1500 m Krista Lepik (1964) 5.06,0
(1982), 3000m Krista Lepik (1964)
10.55,3 (1982), 100 m tj Tiiu
Heinsoo (1983)* 16.43 (1998),
kaugus Maret Kindel (1953)* 5.36
(1970), kõrgus Kerli Relli (1991)
1.62 (2006), kuul (4) Velve Vardja
(1967) 10.35 (1985), ketas (1) Tiiu
Heinsoo (1983)* 32.33 (1998), oda
(600) Tiiu Heinsoo (1983)* 40.58
(1998), 7-võistlus (17,49 – 1.38 –
7.84 – 30,05 – 4.50 – 31.62 – 2.38
– 2.38.04) Olga Rebo (1985) 3432
(2003).
*õppisid Tallinna SIK-s, ESG-s,
Audenteses

Sporditegemisest Tamsalu kandis
Valla
meistriv õistlused
kergejõustikus 22.mail 1996.a
Võitjad 11-12a (koondarvestuses)
Ave Aujärv (Tamsalu) 60 m, Regina
Aleknavitsjute 400 m ja Diana Aps
(mõlemad Tamsalu) kaugushüpe
ning Kairit Olenko (Porkuni)
pallivise, lisaks valla meister 60m,

kaugushüppes ja 400 m. Mart
Eding 60 m, Heiko Sinijärv 800m,
Aapo Vann pallivise (kõik Tamsalu),
Madis
Kabral
(Porkuni)
kaugushüpe, lisaks valla meister 60
m ja 800 ning Oliver Vällmann
(Sääse) palliviskes.
13-14a
(koondarv estuses)

Jekaterina Arlan 400 m, kuulitõuge,
Olga Rubanova 100m, Jekaterina
Iv askov a kaugushüpe, Olga
Zeludok (kõik Tamsalu) odavise.
Valla meistrid Svetlana Rjabova
(Vajangu) 100m ja kaugushüpe
ning Eret Siitan (Porkuni), 400 m.
Andrea Salumets (Tamsalu) 800m,
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Timo Simonlatser jätkab A-koondises!
Eesti Suusaliidu aastakoosolekul
tehti kokkuv õtteid lõppenud
hooajast ning karmistati nõudeid Akoondisse pääsemiseks.
Tagasihoidliku esinemise tõttu
lõppenud hooajal langesid Akoondisest välja Kaspar Kokk, Anti

Saarepuu, Priit Narusk, Tatjana
Mannimaa ja Piret Pormeister.
Need
suusatajad
peav ad
tagastama autod ning hakkavad
saama väiksemat stipendiumi ning
jätkavad harjutamist B-koondises.
A-koondises jätkavad Jaak Mae,

Andrus Veerpalu, Aivar Rehemaa,
Peeter Kümmel, Timo Simonlatser
ja Kristiina Smigun. B-koondises
jätkab Kaili Sirge. Algav aks
hooajaks kinnitatud normid
kinnitatakse augustikuus.
Rein Tops

odavise, Timo Vildersen (Vajangu)
kaugushüpe, Riv o Kaljuv ee
(Vajangu) 100 m ja kaugushüpe,
lisaks valla meister odaviskes.
Meelik Aps (Sääse) valla meister
800m.
15-16a koondarvestus: Kristiina
Rässa (Tamsalu) 100m, 400m,
kaugushüpe. Kai Uudeküll
(Uudeküla) kuulitõuge, odavise.
Jaana Viilver (Sääse) valla meister
kaugushüppes Risto Hiiemaa
kuulitõuge, odavise, Alar Näär
(mõlemad Tamsalu) kaugushüpe.
Illimar Masing (Sääse) 800m, lisaks
valla meister odaviskes, Alar Liin
(Porkuni) 100 m, lisaks v alla
meister
kaugushüppes
ja
kuulitõukes.
17-18a koondarvestuses: Signe
Pihlak
(Tamsalu)
100m,
kaugushüpe, Katrin Uudeküll
(Uudeküla) kuulitõuge, odavise,
lisaks valla meister veel 100m ja
kaugushüppes.
Margo Kiv ila (Sääse) 100 m,
kaugushüpe, odavise, lisaks veel
valla meister kuulitõukes. Toomas
Saluste (Porkuni) 800 m ja Andero
Vaarik (Tamsalu) kuulitõuge.
Täiskasvanud koondarvestuses:
Meelis Peedo (Porkuni) 100m,
kaugushüpe, lisaks v eel v ala
meister kuulitõukes. Pav o
Raudsepp (Tamsalu) kuulitõuge,
odavise.
Veteranidest (koondarvestuses) 5559a: Olavi Tooming (Sääse), 60m,
kaugushüpe, odavise, Ülo Püss
(Porkuni) kuulitõuge. 60-69a Nelli
Neimann (Sääse) 60m, hoota
kaugushüpe muulitõuge ja Uku Kätt
(Porkuni) 60 m, hoota kaugushüpe,
kuulitõuge, odavise.
70a v anemad: Arnold Kalv ik
(Sääse) 60 m, hoota kaugushüpe,
kuulitõuge. Parimad tulemused 12a

Aapo Vanni 51.00 palliviskes, 13a
Rivo Kaljuvee 9.43 kuultõukes, 17a
Margo Kivila 49.02 odaviskes.
Veteranide parimaks tulemuseks oli
Ülo Püssi 13.41 kuulitõukes.
Osavõtjaid 90.
27.mail 1997.a
Võitjad: 11-12a (koondarvestuses)
Kairit Olenko (Porkuni) 60m,
kaugushüpe, pallivise, Olga Rebo
(Tamsalu) 400m. Valla meister
Kairit Olenko.
Ardo Uudmäe (Tamsalu) 60 m ja
kaugushüpe, Martin Malv a
(Tamsalu) 800 m ja Kristo Karu
(Kuie) pallivise. Valla meistriks veel
Marko Taal (Vajangu) 60 m, Kristo
Karu 800 m ja kaugushüppes.
13-14a
(Koondarv estuses):
Jekaterina Ivaskova (Tamsalu) 60
m, kaugushüpe, 400m, kuulitõuge.
Vala meistriks tuli Eret Siitan
(Porkuni) 60 m, kaugushüppes ja
400m.
Magnus Muru (Vajangu) 60m,
kaugushüppes ja odaviskes. Meelik
Aps (Sääse) 800 m ning Rain
Põldmaa (Tamsalu) kuultõukes.
Magnus Muru ja Meelik Aps on
ühtlasi valla meistrid.
15-16a koondarvestuses: Olga
Rubanova (Tamsalu) 60m, 400m,
kaugushüpe, Lilian Kiv est
(Kullenga) kuulitõuge, odavise,
ühtlasi ka valla meister.
Kaimar Raam (Tamsalu) 800m,
odav ise ning Riv o Kaljuv ee
(Vajangu) kuulitõuge. Valla
meistriks veel Gert Pärnamäe
(Porkuni) 60 m, Rene Vadolõsenko
(Porkuni) 800m, Rivo Kaljuvee
lisaks
kuulitõukele
v eel
kaugushüppes ja odaviskes.
17-18a (koondarvestuses) Katrin
Uudeküll (Uudeküla) 60m,
kaugushüpe, kuulitõuge, odavise,
Aivi Kreek (Vajangu) 400 m.

Risto Hiiemaa (Tamsalu) 60m,
odavise, Livar Liblik (Assmalla)
800m ja kaugushüpe ning Alar Näär
(Tamsalu) kulitõuge. Valla meistriks
veel Livar Liblik 60m, kuulitõuge ja
Tanel Pukk (Porkuni) odavise.
Täiskasvanud (koondarvestuses)
Sirly Tiik (Porkuni) 100m,
augushüpe, kuulitõuge, odavise,
ühtlasi vala meister. Jaanus Mutli
(Tamsalu) 100m, kaugushüpe,
Risto Roonet (Sääse) 800m ja
odavise ning Alar Liim (Porkuni)
kuulitõuge. Valla meistriks veel
Toomas Saluste (Porkuni)
kaugushüppes.
Veteranidest (koondarvestuses)
45-49a Juhan Saamere (Tamsalu)
60m, hoota kaugushüpe, kuulitõuge
ja Urmas Saarmann (Vajangu)
odavise.
50-59a: Ülo Püss (Porkuni) hoota
kaugushüpe, kuulitõuge. 60-64a
Nelli Neimann (Sääse) 60 m, hoota
kaugushüpe, kuulitõuge, ja Alo Relli
(Tamsalu) hoota kaugushüpe,
kuulitõuge, 70-74a: Arnold Kalvik
(Sääse) 60m, hoota kaugushüpe,
kuulitõuge.
Parimad tulemused: 11a Karit
Olenko 43.0 palliviskes, 12a Ardo
Uudmäe 8,8 60 m, 13a Magnus
Muru 8,3 60 m, 15a Lilian Kivesti
8.40 kuulitõukes ja 16a Kaimar
Raamiku 7,8 60 m. 17a Risto
Hiiemaa 7,5 60m, 18a Katrin
Uudeküll 29.00 odaviskeks ja 18a
Livar Libliku 5.92 kaugushüppes.
Täiskasv anute
parimateks
tulemusteks olid Sirly Tiigi 29.0
odaviskes ja Risto Rooneti 2.22,0
800 m.
Veteranidest tõukeas Ülo Püss kuuli
12.68 (6 kg) ja Arnold Kalvik 10.34
(4 kg). Osavõtjaid 85.
Järg järgmises numbris. 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 ...
92 Elviine Rajadi
85 Elliada Peensalu
85 Vaike Ojamaa
84 Nadezda Blomthal
84 Ella Maileht
84 Aino Suurkaev
80 Helmi-Jekaterina
Joor
80 Klavdia Ivanova
75Ervin-Edgar
Arumägi
75 Evi Meisalu

29.06.1916
09.06.1923
28.06.1923
10.06.1924
06.06.1924
23.06.1924
05.06.1926
15.06.1928
25.06.1933
20.06.1933

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Evelina Peshehodko – 16.aprillil
Rait Alimov - 6.mail
Leandra Bauman - 8.mail
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Jaanituli on 22.juunil kell 20.00 Porkunis,
tantsuks ansambel Pärgament
Rahvastikuregistri andmeil sündis Tamsalu vallas
aprillis kokku kolm last. Aasta algusest on vallas
sündinud 13 inimest.
Aprillikuus registreeriti Tamsalu vallas aprillis seitsme
inimese surm. Kokku on aasta algusest vallas
registreeritud 22 inimese surm.
Maakonnas sündis aprillis kokku 62 last ja suri 89
inimest.

Mälestame vallakodanikke
Ellen Täht
Leo Pukki
Grigori Litvinenko
Viive Riibe
Saimi Rebo
Elsa Kuriks
Paul Lokke

02.06.1933-17.04.2008
16.12.1951-19.04.2008
04.11.1914-21.04.2008
09.05.1932-27.04.2008
09.01.1930-30.04.2008
19.11.1912-05.05.2008
14.10.1931-14.05.2008

75 Leida Saart
70 Reet Lepajõe
70 Lille Straus
70 Eha Bachverk
70 Maimo Kasekamp
70 Vaike Lohk
65 Valdeko Prangel
65 Anne Pihlak
65 Maria Kuleshova
65 Ülle Kivisild
60 Aare Maalik

22.06.1933
10.06.1938
15.06.1938
19.06.1938
19.06.1938
21.06.1938
16.06.1943
21.06.1943
22.06.1943
30.06.1943
17.06.1948

Infoportaal on uudised
ja info meist endist!
Hää lugeja, meil on heameel teatada, et uudiseid
ja infot nii Tamsalu valla kui ka Lääne-Virumaa
kohta saab nüüd lugeda ka Lääne-Virumaa
portaalist www.virumaa.info.
Sisukama infoportaali tarvis on oodatud ka teie kaastööd,
teated (kindlasti ka pildid) toimunud sündmuste ja toimuma
hakkavate kohta. Küsi julgesti e-kirja teel hilje.pakkanen@lvirumv.ee, telefonitsi 3258 007, 5349 9629.
Infportaal - see on uudised ja info meist endist! Teeme koos
Lääne-Virumaa tuntumaks!
Hilje Pakkanen,
portaali uudistetoimetaja

Superstaarid Promenaadil
Rahvusvaheliste artistidega Promenaad toimub käesoleval
aastal 15.-16. augustil ning kutsub kontserte kuulama IdaVirumaale Toilasse. Promenaadi jooksul astuvad kontserdilavale mitmed tuntud artistid: 15. augustil Moskva
Balalaikade kvartett, 16. augustil Birgit Õigemeel, Riho Sibul
ja vokaalsed virtuoosid “Cosmos” Lätist.
Kaks päeva kestev Promenaad pakub oma külalistele mitmekesist programmi ning nii toimub sel aastal lisaks kontsertidele
romantiline öökino, jalgarattamatk Sakalt Toilasse ning
Admirali regatt.
Täpsema info Promenaadist ja piletitihindadest leiab
Promenaadi kodulehelt www.promenaad.com.
Toila Vallavalitsus ja Eesti Muusikaagentuur, Tiit Salvan, tel
5018081, Rauno Tagel, tel 55597937

Suur tänu lehele kaastööd tegemast! Teie järgmised kirjatööd ja pildimaterjal oodatud 18.juuniks vallamajja.
Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a,
46107 Tamsalu, tel 322 8431, e-post:
tamsalu@tamsalu.ee, hilje.pakkanen@l-virumv.ee,
325 8007. Trükitud trükikojas Agur, tel 322 3999, Pikk
16, Rakvere. Trükiarv 1700. Tasuta
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