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Aitäh!
Suur tänu suurürituse,
XI Tamsalu-Neeruti
suusamaratoni abistajatele ja toetajatele:
AO suusaklubile, Triigi
metskonnale,
Põmm OÜ-le, Tamsalu korrakaitsele, Viru
teedevalitsusele,
Tamsalu kommunaalile, Tamsalu spordikompleksile, Tamsalu kultuurimajale,
Neeruti puhkebaasile, MTÜle Uudeküla, TOKO-le, MTÜle Männikumägi,
Remgreivel OÜle, Järvo Vildersenile, Ain Aasale, Väino Kuhile, Tarmo Lavonele,
Peasponsori ASi Hallik juht Heiki
Viktor Kruusele, Toomas Tähistele jt tublidele abistajatele.
Hallik tuli ka ise suuskadega välja
Korraldajate nimel Toomas Uudeberg
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Tamsalu
Vallavalitsus
22.jaanuaril
1. Anti Rakvere spordikoolile luba projektlaagri korraldamiseks Tamsalu vallas Porkuni Kooli territooriumil.
2. Nõustuti Helju Jaanisoole kuuluva kinnistu jagamisega
Uudeküla külas.
3. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Põdrangu
külas Põdrangu Põllumajandusühistule kuuluvate hoonete juurde.
4. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Assamalla
külas Hansujüri Põllumajandusühistule kuuluvate hoonete juurde.
5. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Põdrangu
külas Põdrangu Põllumajandusühistule kuuluvate hoonete juurde.
6. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Tamsalu Kalor AS-i
saun-katlamaja muudetud tehnosüsteemidele ja põhuhoidlale.
7. Anti nõusolek kahe eestkostetava pangaarve kasutamiseks eestkostetavatele väärteoasjas määratud rahatrahvi
tasumiseks.
8. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja toimetulekutoetuseks jaanuarikuus väljamaksmisele kuuluv summa.
9. Eraldati Tamsalu vallale toimetulekutoetusteks eraldatud vahenditest toetust neljakümne kahele abivajajale.
10. Eraldati tegevustoetust segarahvatantsurühmale
“Tuhkatrallad”.
11. Kinnitati Tamsalu valla haldusterritooriumil asuvate
maatükkide maksustamishinna arvutamise aktid.
12. Tunnistati Tamsalu Spordihoone sisekujundusprojekti
teostaja leidmiseks küsitud pakkumistest edukaks Siseruum
OÜ pakkumine.
13. Otsustati lubada sulgeda 04.veebruaril s.a. ajavahemikul 11:00-16:00 ajutiselt liikluseks Uudeküla-Naistevälja, Järvajõe-Naistevälja ja Uudeküla-Savalduma teed seoses Tamsalu-Neeruti suusamaratoni korraldamisega.
14. Otsustati korraldada Tamsalu spordihoone riietus- ja
pesuruumide renoveerija leidmiseks väljakuulutamiseta
läbiräämistega pakkumine ja küsida pakkumised AS-ilt
Later GR, OÜ-lt Sado Kaubahoov ning OÜ-lt Vajangu EE.
15. Otsustati korraldada Sääse Lasteaia osalise renoveerimise II etapi teostaja leidmiseks väljakuulutamiseta läbiräämistega pakkumine ja küsida pakkumised AS-ilt Pajusti
Ehitus, OÜ-lt Jaani-TERP ning OÜ-lt Vajangu EE.
5.veebruaril
1. Kinnitati Vajangu Põhikooli hoolekogu koosseis.
2. Anti Porkuni Koolile luba korraldada erivajadustega
(puuetega) lastele projektipõhine sportlik loomelaager Tamsalu vallas Porkuni Kooli territooriumil.
3. Tunnistati Tamsalu spordihoone riietus- ja pesuruumide
renoveerija leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks OÜ
Vajangu EE pakkumine.
4. Tunnistati Sääse Lasteaia osalise renoveerimise II etapi
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teostaja leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks OÜ
Vajangu EE pakkumine.
5. Määrati Tamsalu linnas Toome tänaval moodustuva suusastaadioni katastriüksuse aadressiks Toome tn 28 ja Toome tänaval paikneva bensiinitankla aadressiks Toome tn
30.
6. Otsustati sõlmida MTÜ-ga Koolituskolleegium leping
Tamsalu valla arengukava 2005-2013 muutmise nõustamiseks.
7. Eraldati Tamsalu vallale toimetulekutoetusteks eraldatud vahenditest toetust kaheksateistkümnele abivajajale.
8. Otsustati lõpetada abivajaja hooldamine kodus seoses
tema paigutamisega hooldekodusse.
9. Anti luba AS-le Hallik 18.veebruaril s.a. avaliku ürituse
“Hagar-Enduro 2007” korraldamiseks.
10. Anti luba MTÜ-le Tamsalu AMK 17.veebruaril s.a. avaliku ürituse “Veoautokross “Tamsalu Talv 2007” korraldamiseks.
vallasekretär Elvi Astok

Tamsalu
Vallavolikogu
24.jaanauri volikogu istung
Kinnitati Tamsalu valla 2007.a. investeerimiskulude
eelarve.
Anti luba vallavalitsusel korraldada riigihange avatud
pakkumismenetlusena „Tamsalu Spordihoone osaline renoveerimine II etapp”.
Anti luba vallavalitsusel korraldada järgmised hanked:
Tamsalu Spordihoone riietus- ja pesuruumide renoveerimine, Vajangu ringtee osaline renoveerimine, Vajangu ringtee aluste torustike renoveerimine, Sääse Lasteaia osaline
renoveerimine II etapp.
Otsustati võõrandada otsustuskorras vallavara, kinnistu Koidu tn 16.
Määrati Tamsalu linnas Paide mnt 10 asuva hoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 5019 m², Tööstuse tn
7 asuva hoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 4929
m², Tööstuse tn 3 asuva hoone teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 5000 m² ja Laane tn 20 asuva hoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2843 m².
Tunnistati peremehetuteks ehitisteks 549/6716 osa elamust nr 2 Vajangu külas, mis koosneb korteritest 1, 2 ja 9.
Nimetati riigikogu valimisteks Tamsalu valla jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt:
1.Tamsalu jaoskonnakomisjoni esimees Aare Limberg
ja liikmed: Merike Kaasik, Eve Salu, Maire Limberg, Kersti Lait, Eesi Saar, Eldi Malva, Maie Telg, Kai Noormägi
ning asendusliikmed Tiit Uus, Kaja Raigna.
2.Sääse jaoskonnakomisjon: esimees Lia Klaas, liikmed Haja Visnapuu, Tiiu Pae, Marju Merila, asendusliikmed Anu Põldmaa, Piret Kasekamp.
3.Vajangu jaoskonnakomisjon: esimees Monika
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Alates käesoleva aasta 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini
2009.a., seega järgnevad kolm aastat, teostab Tamsalu valla teede ja tänavate hooldust Tamsalu Vallavalitsuse poolt
korraldatud riigihanke konkursi võitnud Sääsel asuv ettevõte OÜ Remgreivel.
Nimetatud hanke töövõttu kuuluvad Tamsalu valla teede ja tänavate, kaasa arvatud erateede talvine lumetõrje;
valla teede ja tänavate libedusetõrje; autoparklate talvine
hooldus; kevadel tänavate puhastamine talvisest puistematerjalist; Tamsalu valla kruuskattega teede ja tänavate
suvine hooldus s.t. greiderdamine ja vajadusel kruusaga
aukude tasandamine.
Talvisteks lumetõrjetöödeks on OÜ Remgreivel vastavalt allhankelepingutele kaasanud ka teisi kohalikke ettevõtjaid.
Teede hoolduse eest vastutab OÜ Remgreivel juhataja
Vello Viilver ja probleemide tekkimisel palun helistada
telefonil 51 46 791.
Tamsalu valla poolt on määratud tööde eest vastutavaks isikuks vallaasutus Tamsalu Kommunaal juhataja Vello
Sander, tema telefon on 52 78 302.
Tamsalu linna kõnniteedel teostab tali- ja suvehool-

dust vallaasutus Tamsalu Kommunaal.
Samas kutsun üles neid maaomanikke, kelle metsad
külgnevad valla või erateedega, korrastama tee kaitsevööndit, eemaldades sealt kasvava võsa ja tee kohale madalamale kui kolm meetrit ulatuvad suurte puude oksad vähemalt 2 meetri laiuselt teeservast arvates. See on vajalik eelkõige tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks ja liiklusohutuse tagamiseks.
Teeäärtes pealekasvav võsa ja suured puuoksad muudavad teed iga aastaga kitsamaks ning raskendavad teehooldustööde tegemist, seavad ohtu liiklejad ning rikuvad nendel teedel liikuvaid masinaid.
Sama tuleks jälgida ka nendel maaomanikel, kelle õuemaa külgneb teega ja seal kasvavate puude või hekkide
oksad on teele liiga lähedal või ulatuvad tee kohale madalamale kui 3 meetrit. Eespool nimetatud nõue tuleneb Teeseadusest ja Tamsalu valla heakorraeeskirjast.
Küsimuste tekkimisel võib pöörduda ka Tamsalu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Lembit Saart poole telefonil 52 03 992
Lembit Saart
keskkonnaspetsialist

VAJATAKSE HALJASTUSTÖÖLIST,
kelle tööülesannete hulka kuulub ka töötamine
murutraktoriga (suvel –haljasalade niitmine, kõnniteede harjamine; talvel –kõnniteedelt lume lükkamine ja liivatamine).

KOMMUNAAL
...V
alla
volik
ogus
...Valla
allav
olikogus
Molodost, liikmed Krista Kivirand, Ene Kiisla, Helle Sikka,
asendusliikmed Sirje Keskülla, Leili Virks.
4.Assamalla jaoskonnakomisjon: esimees Aadu
Uudmäe, liikmed Meeli Kuntur, Anu Aas, Kaja Luik, asendusliikmed Leili Pall, Kaja Ojakivi.
5.Porkuni jaoskonnakomisjon: esimees Tiit Leemets,
liikmed Peedu Vipper, Helju Viirg, Sirje Vesk, asendusliikmed Ellen Sepp, Terje Kundla.
Otsustati algatada Tamsalu valla arengukava 20052013 muutmine ja kinnitati arengukava muutmise lähteülesanne.
Viidi läbi jäätmehoolduseeskirja eelnõu esimene lugemine ja otsustati viia eelnõu teisele lugemisele veebruari
kuu istungile.
Viidi läbi Tamsalu valla noorsportlase tunnustamise
korra eelnõu esimene lugemine ja otsustati viia eelnõu

Info Vello Sander, Tamsalu Kesk 1, telefonid 32 30
489 ja 52 78 302.

teisele lugemisele volikogu veebruari kuu istungile.
Viidi läbi Tamsalu valla 2007.a. eelarve eelnõu esimene
lugemine ja otsustati viia eelnõu kolmandale lugemisele
volikogu veebruarikuu istungile.
Kuulati infot järgmistel teemadel:
- volikogu liige Katrin Uudeküll andis ülevaate Tamsalu
valla elanike seas (internetipõhine) läbi viidud (elanike
rahulolu/rahuolematus Tamsalu vallas elamise suhtes) küsitluse tulemustest.
- volikogu esimees Andrus Freienthal andis ülevaate vallas
toimunud ettevõtlusnädalast; kohtumisest Sääse ja Tamsalu lasteaia töötajatega; kohtumisest puuetega inimestega
ja eakatega.
- vallavanem Toomas Uudeberg andis ülevaate Vistla kalmistu seisukorrast ning korrastamise plaanidest; parlamendiliikme Kristina Ojulandi visiidist valda.
Ursula Saar, vallasekretäri abi
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Muudatusi uues metsaseaduses
Alates 01. jaanuarist 2007 hakkas kehtima uus metsaseadus (edaspidi MS)
(RTI, 04.07.2006, 30, 232), millega
seoses on keskkonnaminister välja
andnud mõned uued määrused. Neist
metsaomaniku jaoks on olulisim ehk
„Metsa majandamise eeskiri” (edaspidi MME) (RTL, 09.01.2007, 2, 16).
Uuendused on vajalikud metsa kui
ökosüsteemi kaitseks ja säästva majandamise tagamiseks. Kuna seadusandluse muutmine toob endaga kaasa teadmatust, tutvustame olulisemaid seaduse muudatusi ning jätame kirjeldamata sisuliselt samaks jäänud punktid.
Metsaseadust ei kohaldata väiksema
kui 0,5 hektari suuruse metsamaa lahustüki suhtes (eraldiasuv metsaosa,
mida igast küljest ümbritsevad muud
kõlvikud kui mets), samuti tee, raudtee, tehnovõrgu ning -rajatise kaitsevööndi suhtes, välja arvatud raadamist
käsitlevad sätted (MS, § 4).
Metsamajandamiskava võib koostada
kinnisasjade omanike taotluse alusel
ühist piiri omavatest kinnisasjadest
koosnevate majandamisüksuste kaupa (MS, § 15).
Kaitsemetsaks ei määrata metsa, mis
on maaparandussüsteemi eesvoolu,
kanali või veejuhtme (kraavid, peakraavid) piiranguvööndis (MS, § 19).
Kui metsa kaitsemetsaks määramine
piirab oluliselt metsa majandamist, on
metsaomanikul õigus taotleda riigilt
metsa majandamisel saamata jäänud
tulu või täiendavalt tehtud kulude
hüvitamist (MS, § 20).
Metsa uuendamisel on metsaomanik
kohustatud rakendama metsa uuendamise võtteid ulatuses, mis hiljemalt
viis aastat pärast raiet või metsa hukkumist tagab uuenenud metsa (MS, §
24). Metsa uuendamise võtete rakendamine ei ole kohustuslik sinika, karusambla, siirdesoo, madalsoo, raba,
lubikaloo, osja, tarna, sõnajala, angervaksa ja lodu kasvukohatüüpides
(MME, § 14). Metsa võib uuendada
ainult metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega (MME, lisa 2).
Kui metsa uuendamise võtete rakendamine on kohustuslik, kuid metsaomanik ei ole neid kahe aasta jooksul
pärast metsaosa hukkumist või raiet
rakendanud ning metsa uuendamise
võtete rakendamise tähtaega pole pi-

kendatud või kui hukkunud metsaosa
või raiesmik pole metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega viie aasta
jooksul uuenenud ning metsa uuenemise tähtaega pole pikendatud, teeb
kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus metsaomanikule ettekirjutuse uuendamise võtete rakendamiseks.
Ettekirjutus tehakse metsaomanikule
teatavaks allkirja vastu või toimetatakse kätte väljastusteatega tähtkirjaga. Kui ettekirjutus ei ole selles märgitud tähtajaks täidetud, rakendab kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus sunnivahendit. Kui kinnisasja
asukohajärgne keskkonnateenistus
rakendab sunnivahendina sunniraha,
on sunniraha ülemmäär 20 000 krooni
ühe hektari kohta. Kinnisasja võõrandamise korral läheb hukkunud metsaosa või raiesmiku uuendamise kohustus üle kinnisasja uuele omanikule,
kusjuures käesolevas paragrahvis sätestatud uuendamistähtaegu arvutatakse kinnisasjal asuva metsaosa hukkumisest või metsa raiest arvates. (MS,
§ 25)
Tagatisraha metsa uuendamise tagamiseks on palju elevust tekitanud teema.
Hetkesisuga on metsaseaduses välja
toodud, et metsa uuendamise kohustuse täitmise tagamiseks on lageraiet
kavandav metsaomanik kohustatud
tasuma metsa uuendamise tagatisraha,
kui
(MS,
§
26):
1) tema suhtes on kohaldatud väärteovõi kriminaalkaristust puude või põõsaste ebaseadusliku raie eest või metsa uuendamise nõuete rikkumise eest
ja andmed selle kohta ei ole karistusregistrist
kustutatud;
2) ta on esitanud metsateatise lageraie
tegemiseks langil pindalaga üle kahe
hektari ja uuendatav mets kuulub metsatüüpi, mille puhul tagatisraha tasumine on kohustuslik (sinilille kuusikud, jänesekapsa kuusikud ning jänesekapsa-mustika
kuusikud).
3) ta on esitanud metsateatise lageraie
tegemiseks langil, mis piirneb samal
kinnisasjal asuva uuenemata raiesmikuga, mille puhul on metsa uuendamise võtete rakendamine kohustuslik,
ning kavandatava lageraielangi ja
raiesmiku kogupindala on suurem kui
kaks hektarit ja uuendatav mets kuulub metsatüüpi, mille puhul tagatisra-

ha tasumine on kohustuslik.
Tagatisraha suuruse määramise, tagatisraha tasumise, vähendamise ja vabastamise ning tagatisraha arvelt kulutuste hüvitamise ja tagatisrahalt intressi maksmise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega (MS, § 26).
Lageraie korral on kohustus jätta elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga
vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari
kohta (MS, § 29).
Lageraie on lubatud puistus, mis saavutanud raievanuse või küpsusdiameetri (eeldusel, et puistus ei ole viimase 5 aasta jooksul tehtud harvendusraiet). Samuti on lageraie lubatud
puistus, mille täius on kuni 30%
(MME, § 2). Erinevate omanike kinnistute puhul ei arvestata raiesmiku
uuenemise ning minimaalse liitumisaja nõudeid. Minimaalne liitumisaeg
on männiga, kuusega või kõvalehtpuuga loodusliku uuenemise või uuendamise korral neli aastat, muudel juhtudel kaks aastat. Raieaastaid ei loeta
liitumisaja sisse. (MS, § 29)
Kaitsemetsas võib lageraielangi pindala olla kuni 2 ha, kitsaste (kuni 30 m)
lageraielankide nõue kehtib ainult
kaitse- ja tulundusmetsa sambliku kasvukohatüübis ja loo kasvukohatüüpides. Tulundusmetsa lageraielangi laius
kuni 3 ha lankide puhul ei ole piiratud, üle 3 ha kõigi puistute (ka pehmed lehtpuud) lageraielangi maksimaalne lubatud laius on 100 m. (MS,
§ 29)
Iga metsas raiet tegev isik on kohustatud tõendama raiumise õigust järgmiste dokumentidega: raieõiguse olemasolu tõendav dokument või töö või teenuse aluseks olev kirjalik leping, kehtiva metsateatise koopia ning isikut
tõendav dokument. Nimetatud dokumendid tuleb esitada raiumise seaduslikkust kontrollima volitatud ametiisikule tema nõudmisel. (MS, § 37)
Metsakaitse tagamiseks tuleb toores
koorimata okaspuit juhul, kui seda on
enam kui kümme tihumeetrit ühe hektari kohta, metsast välja vedada järgmiselt: 1. septembrist kuni 30. aprillini raiutud puit 1. juuniks ning 1. maist
kuni 31. augustini raiutud puit ühe kuu
jooksul raie tegemisest arvates. (MS,
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§ 40, MME § 21)
Kirjeldatud muudatused tekitavad
ilmselt lisaküsimusi, samuti on mõned
punktid seotud konkreetsete määrustega, mille sisu on liiga mahukas ühes
artiklis avaldamiseks- seepärast avaldame siinkohal riigiasutuste kontaktandmed, millelt saab Metsaseaduse
ning selle rakendusaktide kohta vahetut ning asjatundlikku nõu:
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskustegevusvaldkondadeks on metsa inventeerimise, metsamajandamiskavade koostamise, metsa uuendamise ja
kaitse korraldamine ning asjaomaste
andmekogude pidamine. Kontakttelefon Tartus: 733 9464, Tallinnas: 677
1301. Interneti kodulehekülje aadress:
www.metsad.ee
Erametsakeskus- tegevusvaldkond on
erametsanduse toetamine. Kontakttelefon: 652 5333. Interneti kodulehekülje aadress: www.eramets.ee
Keskkonnateenistused on piirkondlikud (maakondlikud) Harjumaa tel.
672 2972, Hiiumaa tel. 462 2831, IdaVirumaa tel. 332 4401, Jõgevamaa tel.
776 2410, Järvamaa tel. 384 8689,
Läänemaa tel. 472 4722, Lääne-Virumaa tel. 325 8400, Põlvamaa tel. 799
8198, Pärnumaa tel. 447 7388, Raplamaa tel. 484 1170, Saaremaa tel. 452
7777, Tartumaa tel. 730 2242, Valgamaa tel. 766 6130, Viljandimaa tel. 435
5610, Võrumaa tel. 786 8369. Täpsemad andmed keskkonnaministeeriumi
koduleheküljel: www.envir.ee
Tõnu Sepp,
Holmen Mets AS

Elioni traadita internet
jõudis LääneV ir
umaa
Lääne-V
irumaa
maapiir
kondadesse
maapiirk
Külatee 3 programmi raames rajas
Elion Lääne-Virumaale WiMax traadita interneti võrgu. Traadita internetti
on nüüd võimalik kasutada Kadrina,
Rakvere, Rakke, Tamsalu, Tapa ja Väike-Maarja piirkonnas. Lõplik interneti kasutamise võimalus selgub siiski
Teie majas tehtavate mõõtmiste tulemusena.
2007. aastal jätkub uute WiMax tugijaamade püstitamine ja traadita interneti leviala laiendamine.
Traadita interneti levi laieneb, ennekõike Kadrina, Tamsalu ja Väike-Maarja valla piirkonnas.
WiMax traadita interneti saamiseks
pöördu Elioni klienditeenindus poole
Traadita internetiga liitumiseks palume võtta ühendust Elioni klienditeenindusega telefonil 165. Sealt saate
lisainfot traadita interneti võimaluste,
hindade ja liitumistingimuste kohta.
Mõne aja pärast Teile helistatakse ning
lepitakse kokku aeg, millal Elioni tehnik tuleb Teie koju traadita interneti
levi tugevust kontrollima. Kui Teie
kodus on traadita interneti leviala olemas, saab ühenduse valmis ehitada.
Siiski on oluline mainida, et hetkel
võib traadita interneti saamine talviste ilmaolude ja järjekorra tõttu võtta
aega kuni kolm kuud.
Levi mõõtmine ja seadmete paigalda-

Pilt
e puue
a inimes
valt
Pilte
puuetteg
ega
inimestt e päe
päev

mine
Elioni tehnik teeb Teie kodus vastuvõetava signaalitugevuse mõõtmise.
Piisava levi korral vaadatakse üle vastuvõtuseadme paigaldamise võimalused – kui see on lihtne, saate
internetiühenduse kohe toimima. Kui
olukord on keerulisem ning tarvis on
teha lisatöid, lepitakse kokku uus paigaldustööde aeg.
Interneti levi mõõdetakse 7m kõrgusel maapinnast. Nimelt peab saama
interneti vastuvõtuseadme kinnitada
kliendi maja või eraldiseisva antennimasti külge, mille kõrgus maapinnast
on vähemalt 7 m. Kui seal pole levi
piisav, ei tähenda see veel, et
internetiühendust ei saa. Elioni ja
kliendi koostöös saab otsida võimalusi, kuidas vastuvõtu antenni kõrgemale paigutada.
Elioni Traadita interneti hinnad
Liitumistasu 990 kr .
Kuutasu 295 kr - allalaadimiskiirus
256 kb/s
Kuutasu 395 kr - allalaadimiskiirus
512 kb/s
Kuutasu 495 kr – allalaadimiskiirus
1Mb/s
Seadmete igakuine kasutustasu (rent)
on 150 kr
Seadmete väljaostuhind on 6000 kr..
Viktor Kruuse

Juttu päevast lk 12
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Esmakordselt Eestis toimub 8.märtsil algusega kell 11 Rakvere spordihallis (Kastani 12) eakate huvimess.
Selle korraldavad Lääne-Virumaa
Kutsekõrgkooli III kursuse sotsiaaltöö
eriala üliõpilased vabatahtlikult.
Messil saab näha ja näidata,
kuulata ja ise rääkida, kohtuda ja
tutvuda, on muidu põnev
Messi korraldajad soovivad tutvustada eakatele erinevaid vaba aja
veetmise võimalusi, anda neile ülevaade erinevatest teenustest ning neid
osutavatest organisatsioonidest ja seltsidest, aga ka võimaldada eakatel luua
uusi kontakte omavahel. Messil tutvustatakse ka eakate tööturu võimalusi. Samuti ei puudu messilt meelelahutuslik pool.
Messi eesmärk on leevendada
eakate infopuudust neile pakutavatest
võimalustest ja osutavatest teenustest.
Mess on uudne infokanal, mis võimaldab viia kokku teenustepakkujad ja
neid tarbivad eakad kliendid. Infovahetusprotsess toimub aktiivset osalust
eeldavate tegevustega. Aktiivne suhtlus ja infovahetus suurendab eakate
huvi ümbritseva vastu.
Noored lubavad messi igal aastal
Lääne-Virumaa kutsekõrgkooli
sotsiaaltöö eriala üliõpilased soovivad
eakate huvimessiga panna aluse uuele traditsioonile Lääne-Virumaal ja
Messi päevakava:
10.30 sissepääs
11.00 tervitused: maavanem Urmas
Tamm, Rakvere linnapea Andres
Jaadla, Lääne-Virumaa kutsekõrgkooli direktriss Helle Noorväli.
11.20 Eakate Poliitika Komisjoni esimees H.Kütt
11.25 päevakava tutvustus: päeva
juht Samuel Golomb
11.30 virgutusvõimlemine/kepikõnd:
Maire Tamm
11.45 tervislik nõuanne: maavalitsuse tervisedendusspetsialist Olga
Boitsov
12.00 seeniortants kollektiividelt
12.10 sõnavõtud: Eakate Poliitika
Komisjoni esindaja Elmar Truu
12.30 etlemine/tants kollektiividelt
12.45 rahvas laulab koos Vello Orumetsaga
13.15 etlemine/tants jätkub
14.00 loterii
14.30 rahvas laulab koos Vello Orumetsaga
15.00 lõpetamine

korraldada eakate messi igal aastal.
Huvi on suur
Messi ühe peakorraldaja Margi
Loide sõnul on huvi messi vastu suur
nii Lääne-Virumaal kui väljaspool
maakonda. “Esimesed registreerujad
olidki Tartust, Narvast, Kohtla-Järvelt.” Et tegu on esimese selletaolise
üritusega, tahetakse tulla just vaatama ja esinema. Oma seltsi või organisatsiooni tegemiste tutvustamine boksides on eakate jaoks uudne asi ning
seetõttu on bokse broneerinud enam
kui 20 julgemat. “Esimese korra kohta on ka see hea tulemus,” ütles üks
messi peakorraldajaid Margi Loide.
Aega registreerida o veel kuu lõpuni.
Millega registreerunud
messirahvast üllatavad?
MTÜ Seenior Tapa vallast tutvustab mälutreeningut ja esineb rahvatantsuga „Eideratas”, Lääne–Virumaa
Puuetega Inimeste koda tuleb välja
laulukoori ja tantsuga, Kodukotus
võimlemisrühmaga, Narva pensionäride liit näitab maale, Lääne–Virumaa
Kutsekõrgkool tutvustab täiendkoolitust ja õpetab interneti kasutamist.
MTÜ Rahvatervis ja Loodusravi
Ühing näitab kostüümide tangot, tutvustab samba rütme, esitab huumoripalu, Geneoloogia selts annab
geneoloogiaalast teavet, FIE Urve
Staub tutvustab loodustooteid, FIE

Rahvatantsurühm Tuhka
trallad
pidutses

Uno Põlts vitspunutisi, Jõhvi pensionäride ühendus käsitööd ja line-tantsu, Lääne–Virumaa pensionäride liit
käsitööd ja kokandust, MTÜ Lahemaa
Ökoturism matku ja ekskursioone,
Rakvere sotsiaalabikeskus eakate päevakeskust, Kohtla–Järve Pensionäride
Liit ja Lehtse käsitöö seltsing käsitööd,
MTÜ Inko ja OÜ Invaru tutvustavad
ja müüvad abivahendeid, Katrin Luke
annab tasuta konsultatsioone ravimtaime alal ja tutvustab taimeravi jne.
Sissepääs on kõigile tasuta
Registreerimine messibokside pinna
kasutamiseks on aktsiaseltsidele ja
osaühingutele 500 krooni, füüsilisest
isikust ettevõtjatele 100 krooni, mittetulundusühingutele jt tasuta. Registreerimine messile toimub veebruarikuu
lõpuni. Messibokside loosimine toimub 2.märtsil Rakveres Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Rakvere, Lille tn 8) kell 16.
Päeva juhi Samuel Golombi sõnul
selgitatakse messil välja kõige eakam
külastaja ja atraktiivseim boks.
Kõik huvilised on oodatud. Osaleda
soovijail, kes vajavad messile sõiduks
transporti, palume registreerida end
hiljemalt 1.märtsiks telefonil 32
28443 Milvi Veebel või 32 28442 Ene
Klaasimäe.
Hilje Pakkanen
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Kodu tuleohutuks
Päästeasutused panevad üha enam
rõhku ennetustööle
Eelmisel aastal valminud päästeala
ennetustöö strateegia näeb tänavu ette
ulatusliku aastaringse tegevusprogrammi, mille keskmes on projekt
“Kodu tuleohutuks!”.
Päästeasutuste analüüs näitab, et tulekahjud, mille tagajärjel saavad vigastada ning hukkuvad inimesed, leiavad aset valdavalt kodudes ning kodude tuleohutus on kujunenud peamiseks valupunktiks.
Projekti „Kodu tuleohutuks!” algatamisel sai otsustavaks kurb statistiline
tõdemus, et igal aastal hukkub Eestis
tuleõnnetuste tõttu keskmisel 140 inimest. Läinud aastal oli see arv 164.
Peamised tulekahjude tekke põhjused
on hooletus lahtise tule kasutamisel,
hooletu suitsetamine, küttekollete
nõuetele mittevastav kasutamine või
paigaldus, aga ka rikkis elektriseadmed.
Tulesurmade põhjuste taga peituvad
mitmetahulised probleemid, mille lahendamiseks ei piisa ainult päästeasutuste tegevusest. Kodude tuleohutumaks muutmisel ning inimeste elu ja
vara kaitsmisel on päästeasutused
alustanud aktiivset koostööd maavalitsuste, kohalike omavalitsuste, mee-

dia, vabatahtlike organisatsioonide ja
ettevõtjatega. Täname kõiki oma koostööpartnereid, kes peavad oluliseks
elanike turvalisuse tõstmist.
Leidmaks võimalusi toetada ja nõustada inimesi tuleohutust puudutavates
probleemides, on uut laadi probleemidele lähenemine päästeala töötajate
tehtavad kodukülastused, mille eesmärk on nõustada inimesi nende kodus ning individuaalsetest vajadustest
lähtuvalt. Kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita, vaid fikseeritakse olukord ja arutatakse lahendusi kodu võimalikult tuleohutumaks muutmisel.
Igaühel on võimalik kutsuda oma koju
päästetöötaja, helistades päästeala infotelefonile 1524 või andes oma soovist teada kohalike omavalitsuste kaudu korraldatud suveüritustel, millel
osaleb päästeteenistuse infotelk. Kodukülastused kestavad maikuu lõpust
kuni septembrikuu lõpuni. Novembris
aga loositakse külastatud kodude seast
välja auhinnasaajad.
Samuti on päästekeskuste tuleohutusjärelevalve bürood hakanud lisaks uurimistoimingutele oluliselt enam tähelepanu pöörama ka tuleohutusealaste
selgituste ja teabematerjalide jagamisele.
Märtsi lõpus toimub ulatuslik meedia-

Pääs
uulut
ab v
älja
äästteame
eamett k
kuulut
uulutab
välja
laste loominguvõistluse
Juba viiendat aastat korraldab Päästeamet koostöös kohalike päästeasutustega laste loominguvõistluse, mille eesmärk on anda noortele võimalus arutleda tuleohutuse teemadel ja
populariseerida noorsoo hulgas päästetöötaja elukutset ning sellele omaseid väärtusi.
Päästeamet käsitleb loomevõistlust olulise osana päästeala ennetustööst. Loomevõistlus annab ilmeka
pildi laste ohukäsitlusest, nende arusaamadest, koolis ja kodus omandatud tõekspidamistest ja väärtushinnangutest.
Päästeala ennetustöö tegijad saavad aga võistlustöödest kinnitust va-

litud meetmete toetuseks ja viiteid sellele, mida annab paremini teha.
Võisteldakse neljas vanuseastmes:
koolieelsed lasteasutused, algklasside
õpilased, põhikooli õpilased ja gümnaasiumi õpilased. Võistlustöödeks
võivad olla joonistused, maalid,
kollaazhid, esseed, luuletused, meisterdused, videod ja helisalvestised.
Igast maakonnast osalevad väljendusrikkamad tööd üleriigilises lõppvoorus Tallinnas, kus auhinnakomisjon valib igast vanusegrupist välja huvitavamad tööd. Lõppvooru jõudnud
töödest pannakse üles näitus ning parimad autorid saavad auhinnad ja kutsed Päästeameti peadirektori vastuvõ-

kampaania suitsuanduri tutvustamiseks ning sügisel on tähelepanu keskpunk tis küttekollete tuleohutusega
seonduv.
Selle aasta algusest toetab ennetustööd
ka päästeala infotelefon, mille kaudu
on võimalik saada teavet korstnapühkijate ja tuleohutusejärelevalve inspektorite kontaktandmete kohta, samuti ennetusalaste sündmuste, ennetustöö korraldajate ja kohalike päästekomandode jms. kohta.
Kõiki projektis kavandatavaid tegevusi läbiv sõnum on, et kahjutuli saab
alguse pisiasjadest ning õnnetusi võib
juhtuda igaühega. Turvalisuse tagab,
kui inimestel on selleks olemas valmisolek. Ettevalmistus aga tähendab
nii teadmisi, oskusi kui ka vahendeid.
Tagasisidet projekti tulemuslikkusest
antakse koostööpartneritele ja meedia
kaudu ka avalikkusele.
Meeldiv on tõdeda, et algatatud projekti suhtes on positiivselt reageerinud
enamik Ida- ja Lääne-Virumaa kohalikke omavalitsusi ning kolmandik
neist toetab projekti ka omapoolse materiaalse panusega.
Täpsemat teavet „Kodu tuleohutuks!”
projekti läbiviimise kohta saab IdaEesti Päästekeskuse ennetustöö büroo
juhatajalt Marika Uussalult, tel. 53 428
860, e-post: marika.uussalu@rescue.ee
Eve Ojala, Uda-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo juhataja

tule.
Võistlustööd tuleb saata hiljemalt
19. märtsiks 2007.a. lähimasse päästekomandosse. Tööle palume lisada järgnevad andmed: autori ees- ja perekonnanimi, vanus, klass/rühm, kooli/lasteaia nimi, maakond, juhendaja nimi
ja kontakttelefon.
Lääne-Virumaa laste töid saab
näha 22. kuni 30. märtsini Rakvere
Keskraamatukogus.
Loominguvõistluse teemad:
“Nublu õpetas mulle...”, “Korstnapühkija toob õnne majja”, “Tuleviku päästetehnika”, “Mets on ka kellegi kodu”,
“Valin numbri 112”, “Suitsuandur
päästis…”, “Kahjutuli saab alguse pisiasjast”, “Ettevaatust, plahvatab!”
Lisainfo: Ida-Eesti Päästekeskus,
Marika Uussalu, tel. 53 428 860. epost: marika.uussalu@rescue.ee
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oompeal
peal olen õppinud
Toom
meeskonnatööd
Uue Riigikogu valimiste eel on paras
aeg heita pilk neljale aastale, mil olen
Toompeal oma tuleristsed saanud.
Nõnda võiks seda aega tinglikult kokku võtta küll, sest nende aastate jooksul olen oma töös kogenud nii meeldivaid kui ka veidi vastukarva emotsioone. Rõõmustavat on see aeg pakkunud selles mõttes, et olen saanud osa
tohutust infotulvast ning kaasa rääkida meie inimestele oluliste ja eluliste
otsuste langetamisel. Kuid nende otsuste tegemise juures pead alati arvestama, et ka valitsuses olles – Rahvaliidul saab selles rollis täis neli aastat –,
ei ole võimalik kõiki oma häid plaane
otsemaid hakata ellu rakendama. Ja
mis kõige tähtsam, siin pead oma ego
tagaplaanile suruma ja arvestama
meeskonnatööga.
Esimese aasta oktoober tõi suure koalitsioonivaidluse. Parempoolsed arvasid, et ühiskonda on võimalik kujundada ainult nende soovi järgi, jättes
ühiskonnale olulised probleemid kõrvale. Rahvaliidu positsioon tõusis,
sest suutsime kaitsta oma seisukohti
lastetoetuste tõstmisel, ülikoolide paremal rahastamisel, politsei- ja päästetöötajate palkade tõstmisel. Kui üldjuhul käib eelnõude menetlemine talutavat rada pidi, siis Keskerakonna
korraldatud „ööistung” eelarve menetlemisel räsis küll kõvasti minu kui ettevõtja hinge. Kõige kurvem, et Res
Publica ei osanud sellest õppust võtta, vaid opositsiooni sattudes vastas
ise kohe samaga. Kahjuks ei võimaldanud Res Publica nooruseuljus ning
kogenematus tõestada, et koalitsioon
on võimeline koos töötama kogu valimistevahelise perioodi. Rahvaliidu
tugevust näitabki asjaolu, et järgides
ja täites oma valimislubadusi, suutsime neli aastat valitsusliidus tulemuslikult tegutseda.
Vahel arvatakse, et Riigikogu liikme
elu on nagu paradiis – kõrge palk ja
uhked välisreisid. Mina pole suur
maailmarändur, kuid selle võrra rohkem olen saanud jalga tõsta oma kodukanti. Olen pidevalt suhelnud maakonna inimestega nii isiklikult silmast
silma kui ka paljudel suurematel kokkusaamistel. Tagasiside saamiseks
olen korraldanud ka kirjalikke küsit-

lusi, et teada, mida inimesed meie
ühiskonna arengust ja käekäigust
arvavad. Heameel on sellest, et
kõik tunnistavad märkimisväärset
edasiminekut, kuid samas selgub
neist vastustest, et meie arenevas
riigis pole ühtki valdkonda, millega päriselt rahul oldaks.
Riigikogu töö kõrvalt juhtisin
kolm aastat ka Vinni vallavolikogu ning pean seda heaks kooliks.
Valla tegemistega hoian ennast
praegugi kursis, sest elan koduvallas ja nii on mul olnud võimalus ka vallaelust osa saada. Oleme suutnud koalitsioonis olles
edendada vallaelu kindlasti kiiremini
kui omavalitsused keskmiselt.
Töö Riigikogus on pannud mind proovile. Rahvaga kohtumisel olen saanud
kinnitust, et edaspidi toetavad valijad
veel enam oma paikkonna kandidaate, kellega on lootust kohtuda ka edaspidi. Ning otse neilt saadud info kaalub kindlasti üles ajakirjanduse ühepoolse teabe. Kahtlemata on Riigikogu töö mind mõnevõrra muutnud, kuid
usutavasti tunnevad mu sõbrad mind
jätkuvalt eelkõige teotahtelise inime-

sena, alles seejärel poliitikuna.
Tänan kõiki meeldiva koostöö ning
oma peret mõistva suhtumise eest!
Vello Tafenau,
Riigikogu liige

Vali
Rahvaliit!
Vali võrdsete
võimaluste
Eesti!

Rahvaliit on täitnud kõik eelmised suured valimislubadused:

Rahvaliidu lubadused
Riigikogu valimistel:

- Pension tõusis enam kui 3000
kroonini.
- Tulumaksusoodustus hakkas
kehtima alates pere teisest
lapsest.
- Tulumaksuvaba miinimum
tõusis 2000 kroonini.
- Põllumehed said toetust lähtuvalt Euroopa Liiduga kokkulepitud maksimummäärast.
- Kohalikele omavalitsustele
eraldati rohkem raha.

- Teeme aastas 60 000 krooni
maksuvabaks!

Rahvaliidu nimekirjas kandideerivad
Lääne-Virumaal:
Vello Tafenau nr. 753 Riigikogu liige
Andrus Blok nr.754 Rakke vallavanem
Õie Reineberg nr.755 OÜ Aaspere
Agro agronoom
Mare Taar nr. 756 Rotax–R OÜ
kliendihaldur, kultuuritöötaja

- Tõstame pensioni 6000
kroonini kuus!
- Õpilastele tasuta huviharidus!
- Seame sisse tudengipalga!
- Hambaraviks 1000 krooni aastas!
- Tugimaanteed mustkatte alla!
Samuel Golomb nr. 757 Aaspere
Põhikooli direktor
Henry Kallaste nr.758 Tapa Vene
Gümnaasiumi direktor
Toivo Leemets nr. 759 AS Tapa Haigla
arst-osakonnajuhataja
Hanno Nõmme nr. 760
FIE, metsanduskonsulent
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Vello Tafenau on mees, kes kuhugi ei
lähe kutsumata, kuid on alati kohal seal,
kuhu kutsutakse. Keegi on võrrelnud
Vello Tafenaud ahjualusega – igal pool,
kus midagi toimub, on tema ikka platsis. Tõsi ta on, Tafenau jõuab igale poole, lööb alati kaasa ja hoiab kõigel silma peal. Kuidas ta kõike jõuab?
„Jõud tuleb ikka inimese enda
seest,” kostab Vello Tafenau selle peale. „Olen võitlejahingega, püüan alati
luua elutervet õhkkonda, nii enda kui
teiste ümber.”
Tal on juba sünnist saati spordipi-

sik sees. Tema nooruspõlves ei otsinud
keegi treenerit ega spordikooli, kuid
igaüks leidis endale jõukohase tegevuse ning kängu ei jäänud keegi – kõik
poisid tahtsid olla terved ja tugevad.
Mitte nii nagu praegu, et lähevad kaitseväkke ja ripuvad kangil nagu märg
pesu.
Kuus-seitse korda on ta teinud kaasa Tartu suusamaratonil. Praegu arvab
enesekriitiliselt, et selleks jääb võhma
väheks. Ja et tal pole kunagi kombeks
olla keskmiste, veel vähem viimaste
seas, ongi jäänud truuks neile spordi-

aladele, millest jõud selgelt üle käib –
kaks-kolm korda nädalas kilomeeter
või poolteist ujuda on tal naljaasi.
Igal suvel lööb ta kaasa kolmel-neljal võistlusel, kõige sagedamini on jõudu proovinud kuulitõukes ja kaugushüppes.
Vello Tafenau kodu ja pere on Vinni mail, seepärast ei pea ta paljuks igal
õhtul Tallinnast koju ja hommikul jälle
tagasi tööle sõita. Ometi ei sunni ükski
vägi teda televiisori ette tugitooli istuma. „Kui tunnen, et olen väsinud, pean
ennast hoopis liigutama, teen sporti või
lähen abikaasaga tantsima,” teab Vello
Tafenau nippi väsimuse vastu.

Teda kiida
vad nii võõr
ad k
ui omad
kiidav
võõrad
kui
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees
Meelis Atonen: „Tunneme teineteist
juba neli aastat, töötame koos Riigikogu rahanduskomisjonis. Viimased paar
aastat oleme tihedamini koos – Vello
on nimelt rahanduskomisjoni esimehe
asetäitja.
Kui tavaliselt võõra erakonna inimesi ei kiideta, siis Vellot võib kiita –
ta on kindel, täpne ja töökas kolleeg.
Vello on sõnapidaja ja aus eesti mees.
Ehkki poliitikat peetakse teinekord
mustaks mänguks, kinnitab Vello tegevus, et saab ka teisiti. Inimlikkus ning
soov kõik läbi arutada ja ühist pinda
otsida ehk kompromissioskus on suured väärtused.
Vello Tafenau on kodukohakeskne
– käib väga tihti kodus ja kohtub sealsete inimestega. Ehkki töökoht on kodust üle saja km kaugusel, käib ta väga
tihti kodumail. See tuleb talle kasuks ja
kodu toetus aitab kindlasti maandada
tööga seotud pingeid.
Vello on ka hea huumorisoonega
poliitik. See on omadus, mis aitab tal
inimestega suhelda ja raskustest üle saada.”
Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni
nõunik Piret Hartman: „Vello on suure töövõimega inimene, kelle aktiivsus
on heas mõttes nakatav. Lisaks Rahvaliidu maakonnaühenduse tööle on ta
aidanud kaasa ka erakonna noorteorganisatsiooni tekkele Lääne-Virumaal.
Tal on alati pakkuda edasiviivaid
ideid nii riigi poliitikas kui ka Rahvaliidu arendamisel. Ning keerulises olukorras on Vellol alati varrukast võtta
mõni hea nali, mis pingeid maandab.
Eesmärgid saavutab ta tänu sellele, et
on energiline, ja usk oma ideedesse an-

nab talle tohutult tahtejõudu juurde. Valijatega kohtumise poolest on Vello üks
aktiivsemaid. Ta tahab Lääne-Virumaa inimestega võimalikult palju kohtuda ja
välja selgitada, milliseid
soove ta saaks Riigikogus
oma maakonna tarvis toetada. Tänu sellele ongi Vellol
oma valijatega väga tugev
side. Ja kui mees on midagi
pähe võtnud, siis ta selle ka
saavutab.
Seejuures on ta hästi
inimlik. Ta peab alati kõiki
sõpru nende tähtpäevadel
meeles. Vellol jätkub aega Vello Tafenau koos Mare Taariga Simunas
ka selliste „pisiasjade” jaoks
mees ja pinginaaber Margi Ein: Vello
– ta ei rapsi ainult oma tööde ja tegeon väga positiivne inimene. Ta on alati
mist kallal, vaid hoolib kaasinimestest.”
sõbralik ja abivalmis pinginaaber, oleRoela rahvamaja juhataja, tunnusme Riigikogus koos istunud juba 4 aastatud kultuuritöötaja Reet Alavere: Veltat ning ühiselt riigi asju ajanud. Minul
lo Tafenau on Vinni valla haridus-kulon eriti hea meel tema üle sellepürast,
tuurikomisjoni liige. Kindlasti valiti ta
et ta on omavalitsustöötaja. Tema on
sinna sellepärast, et ta on hästi seltsolnud Vinni vallavolikogu esimees ja
kondlik, sõbralik ja kultuurilembeline,
mina Põltsamaa linnapea – mõlemad
kes võimalusel toetab kõiki kultuuriga
umbes 5000 elanikuga omavalitsused.
seotud ettevõtmisi. Seda tegi ta ka asuTänu sellele ongi meie jaoks olulised
tuse juhina töötades. Isiklikult oma raneed küsimused, mis on seotud omavahakotist toetas ta tantsuturniiri.
litsuste tööde ja tegemistega. Koos võitVello on ka meie majas tegutseva
lemegi omavalitsuste suuremate õiguskvarteti ristiisa.
te eest.
Tema juures üllatab see, kui hästi
Vello on ka Riigikogu rahanduskooskab ta oma aega planeerida. Ta jõuab
misjoni aseesimees ning oskab riigi
tööd teha ja ka igale poole mujale –
jaoks oluliste ja vajalike rahaasjadega
pean silmas kõiki neid inimesi, kellega
tegelda.
tal on vaja kohtuda. Samas on ta ka väga
Lisaks eelnevale on ta alati abivalkonkreetne ja ülimalt töökas, jäädes alamis, tubli spordimees, hea tantsupartti sõbralikuks.
ner, doonor ning oluline on ka see, et
Riigikogu korruptsioonivastase
erakonna liikmetesse suhtub ta väga
seaduse kohaldamise erikomisjoni esisõbralikult.
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Ujumine
19.jaanuaril 2007.a. peeti Vinnis EKSL
meistrivõistlused. 11-st koolist osales
ligemale 200 võistlejat.
8.-9.kl. arvestuses saavutatud tulemused: 50m vabalt: Kerli Keiv 33,12 (8.),
Triin Maasik 45,73 (28.), Kristo Keiv
27,98 (5.), Hans Luik 33,68 (21.), Karl
Luik 34,94 (29.). 50m selili: Triin
Maasik 56,47 (18.), Kristo Keiv 31,72
II . 50m rinnuli: Kerli Keiv 47,00 (13.),
Kristo Keiv 37,30 (4.), Hans Luik 38,90
(10.), Karl Luik 40,06 (14.)
6.-7.kl. arvestuses: 50m vabalt: Egle
Saarela 33,75 (7.), Merilin Reisenbuk
39,37 (19.), Ivan Glušankov 35,13
(19.), Dmitri Zemski 37,89 (28.). 50m
selili: Merilin Reisenbuk 49,53 (19.),
Dmitri Zemski 46,4 (21.). 50m rinnuli: Egle Saarela 40,80 III, Ivan
Glušankov 51,56 (17.).
Kuni 5.klassini: 50m vabalt: Ege
Saarela 35,67 III , Keiti Kleitz 38,90

Kergejõustik
Eesti A- ja B- vanuseklassi meistrivõistlused 20.-21.jaanuaril
B-vanuseklassis jõudis Eiko Laine finaali nii kuulitõukes (12.27) 7.koha
kui ka 60mtj (9,48) 8.kohaga.
A-vanuseklassis võitis Kaspar Raudla
pronksmedali teivashüppes (3.70) ja
8.koha kuulitõukes tulemusega 14.28.
Triin Lait sai 5.koha kuulitõukes tulemusega 11.52, Kerli Relli 6.koha 60m
tj ajaga 9,61, Lenar Rünk 8.koha kaugushüppes tulemusega 6.04, Jaana
Hodorenko 8.koha 1500m jooksus

Korvpall
Eesti II liiga meistrivõistlustel alustas
Tamsalu LOS TOROS/BBD/Agrovarustuse meeskond finaali alagrupist
kaasa võetud 4 võidu ja 2 kaotusega.
Täiseduga alustati finaali võitudega
Keila KK/Varahaldus OÜ 94:78, Kuressaare SWE-7 93:71 ja meeskonna
Puhkid üle 84:73. Pärast 3 vooru ollakse finaalis 7 võiduga liidrikohal.
Maakonna karikavõistluste poolfinaalis võideti KJK Vike 87:77 ja 98:76.
Finaalis on vastaseks Väike-Maarja
ReinPauli meeskond.
Rein Tops
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(5.), Grete Uudeküll 39,00 (6.),
Johhanna M. Partsioja 45,66 (22.),
Hegle-Maris Veeremaa 51,07 (30.),
Triinu Eilo 51,29 (31.), Denis Zemski
47,82 (28.), Kert-Taniel Keskküll 48,18
(29.), Lenar Rohtla 48,57 (30.), TonyBrei Vilbiks 1.09,10 (35.).
50m selili: Ege Saarela 40,22 I, Keiti
Kleitz 44,01 III, Grete Uudeküll 44,76
(4.), Johhanna Partsioja 54,47 (19.),
Hegle-Maris Veeremaa 1.02,13 (24.),
Lenar Rohtla 55,29 (17.), Denis
Zemski 1.01,77 (21.), Tony-Brei
Vilbiks 1.06,18 (22.).
50m rinnuli: Ege Saarela 43,19 I, Grete
Uudeküll 51,11 (7.), Keiti Kleitz 51,44
(8.), Triinu Eilo 57,97 (19.), HegleMaris Veeremaa 59,03 (19.), Johhanna
Partsioja 1.00,75 (20.), Kert Keskküll
1.02,85 (16.).
6x50m vabalt teateujumine: tüdrukute võistkond saavutas väga tubli
4.koha kaotades kolmandale kohale
vaid kolme sajandikuga, poiste võistkond saavutas 8.koha. Koolide arves-

tuses saavutas Tamsalu Gümnaasiumi
võistkond 6.koha.
28.jaanuaril toimus Tartus Aura lahtise raja võistlus.
25m liblikat: Kert Keskküll 31,96 (7.),
Tony-Brei Vilbiks 32,64 (8.). 50m vabalt: Keiti Kleitz 37,83 (4.), Grete
Uudeküll 38,96 (6.), Johhanna Partsoja 44,27 (14.), Hegle-Maris Veeremaa
51,52 (16.), Triinu Eilo 53,45 (19.),
Kristo Keiv 27,51 (4.).
50m rinnuli: Keiti Kleitz 51,57 III,
Grete Uudeküll 51,59 (4.), Johhanna
Partsioja 57,30 (10.), Triinu Eilo 59,97
(13.), Hegle-Maris Veeremaa 59,99
(14.), Kristo Keiv 37,88 (6.).
3.veebruaril toimus EUL noorte sarja
II etapp Kuremaal. 50m vabalt: Grete
Uudeküll 37,36 II , Keiti Kleitz 38,35
(4.), Kristo Keiv 27,55 (4.). 100m
kompleksi: Grete Uudeküll 1.34,64 III
, Keiti Kleitz 1.38,25 (6.)
Kristo Keiv 200m selili 2.23,79 II,
4x50m kombineeritud ujumuses I.
Mare Järv

ajaga 6.03,40.
Lääne-Virumaa täiskasvanute kergejõustiku meistrivõistlused 23.jaanuaril
Sirli Tiik võitis meistritiitli kuulitõukes tulemusega 10.86, kaugushüppes
4.66 ja kõrgushüppes jäi 1.45.
Lääne-Virumaa noorte mitmevõistluse meistrivõistlused 6.-7.veebruaril
Maakonnameistriks A-vanuseklassis
tuli Kaspar Raudla 4571 punktiga
(7,53 - 5.79 - 13.80 - 1.74 - 8,85 - 3.73
- 2.55,34)
B-vanuseklassi meister on Eiko Laine
3605 punktiga (8,20- 12.12 - 5.16 -

1.62 - 9,40 - 2.83 - 3.04,72)
A-vanuseklassis 3.koht Lenar Rünk
3940 punkti (7,79 - 5.72 - 10.95 - 1.74
- 9,60 - 3.33 - 3.05,34), 3.koht Kerli
Relli 3044 punkti (9,62 - 1.59 - 10.76
- 4.66 - 2.47,75)
6.koht Siim Lait 3599 punkti (8,22 5.60 - 11.84 - 1.65 - 9,40 - 2.93 3.15,68)
7.koht Karel Eesmaa 3001punkti (8,46
- 4.56 - 10.53 - 1.80 - 9,95 – 0 - 3.10,00
Väljaspool arvestust tegi kaasa ka Sirly
Tiik, kes saavutas 2621punkti (10,53
- 1.44 - 10.40 - 4.72 - 2.55,72).
Liivi Rünk

Jäär
aja
võis
tlus
Jäära
javõis
võistlus
Tamsalu maratoniga samal päeval toimus kohalik jäärajavõistlus, kus osales 44 osavõtjat.
Võistluse eesmärk oli sama autoga,
millega iga päev sõidetakse, proovida
enda võimeid ja rehvide pidamist jääl
ning libedates teeoludes. Samuti selgitada välja kiireim. Kuna oli proovivõistlus, ja osalejaid oli palju, siis venis võistlus pikale. Tulemused: Võistlusklass
Noored: I Mikk Pärna, Tamsalu. II Gert
Lavrone, Tamsalu. III Keiro Orgus,
Rakvere.
Naised 2WD: I Jaana Allik, Tamsalu, II
Kriste Tiisler, Tamsalu. III Monika Saar,
Tamsalu

Mehed 2WD: esivedu I Märt Pärna,
Tamsalu. II Aivari Lepik, Tamsalu. III
Hindrek Okkas, Tamsalu.
Mehed 2WD tagavedu: I Ulvar Orgus,
Rakvere. II Ivo Valdek, Kunda. III
Margus Jaamaste Tamsalu.
Mehed 4WD, I Siim Aas, Rakvere. II
Arsi Salve, Tartu. III Margo Ruuma,
Haljala
Aitäh kõigile, kes olid võistlemas ja
aitasid korraldada. Ilusa talve jätkudes on plaanis teha veel üks võistlus
maksimaalse pikkusega kuni viis tundi Seniks kõigile nael kummi.
Tamsalu rada on külma ilmaga avatud
ööpäev läbi.
Jaan Villak
Tel 51 65612
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Suusatamine
Rõbinskis maailma karikavõistluste
etapil saavutas Timo Simonlatser
sprindis 31.koha, edasipääs 30 parema hulka jäi 0,11 sekundi kaugusele.
Otepääl maailma karikavõistluste
etapil sprindis saavutas Timo 18.koha.
Ka seekord polnud Timol õnne.
Juhtides veerandfinaali enamuse
võistlusmast astus põhikonkurent Johan Kjolstad kurvis Timo suusale ning
mõlemad kukkusid. Seekord jäi poolfinaali koht norralasest konkurendi
südametunnistusele.
Kaili Sirge saavutas sprindis 38. ja 10
km 43.koha.
Jõulumäel Skandinaavia karikavõistlustel saavutas Kaili Sirge 5 km
15. ja 10 km 11.koha. Meestest saavutas Erko Jullinen 10 km 41. (juunioriide arvestuses 4.) ja Erkki Põldoja 54.
koha (juunioride arvestuses 12.). Lõpetas 71 suusatajat. Samas selgitati ka
Eesti meistrid. Kaili Sirge võitis kuld-

medali 10 km ja hõbemedali 5 km.
Eesti meistrivõistlustel kahevõistluses
võitis hõbemedali Kaarel Nurmsalu.
Alustas 13, lõpetas 9 sportlast.
Tamsalu-Neeruti-Tamsalu suusamaratonil saavutasid tänased ja endised
Tamsalu sportlased järgmised kohad.
44 km distantsil: 5.Pavo Raudsepp,
6.Risto Roonet, 7. Erko Jullinen,
10.Melis Rebane, 11.Ulvar Pavlov,
13.Erkki Põldoja, 15.Andrus Kasekamp. 24.Kristjan Nurmsalu, 29.Raido
Õunapuu, 31.Ago Veilberg, 55.Klen
Krünberg, 88.Kaarel Nurmsalu,
138.Martin Uudeküll, 141. Geidi
Kruusmann (naiste 3.), 159.Martin
Malva, 208.Peeter Kuhi, 307.Tõnu
Kuhi, 338.Tanel Uudeberg, 381.Raimo Kulev. Lõpetas 424 suusatajat.
23 km distantsil: 1.Kai Põldoja naiste
arvestuses. Lõpetas 165 suusatajat.
Albu valla Valgehobusemäel ETVHansapanga noorte seeriavõistluse I
etapil saavutas Marii Raudsepp III
koha N-15 klassis. Kümne parema hulka erinevates vanuseklassides jõudsid

veel 4.kohaga Erkki Põldoja ja Marek
Sikk, 5.kohaga Klen Krünberg, 7.kohaga Kai Põldoja ja Mathjas Veermaa,
8.kohaga Erko Jullinen ja 10.kohaga
Erik Jaanvärk.
Lähtel Eesti valdade talispartakiaadi suusavõistlustel saavutasid II koha
Kristjan Nurmsalu juunioride ja Erik
Jaanvärk poiste arvestuses. Kümne
parema hulka jõudsid veel erinevates
vanuseklassides 4.Kai Põldoja, 5.Jaana
Kirs, 6.Marii Raudsepp, 7.Aili Siht ja
9.Velve Põldoja.
Meeste 4x5 km teatesuusatamses saavutati 4.koht (Ulvar Pavlov, Erik Jaanvärk, Martin Malva, Kristjan Nurmsalu). Suurepärase sõidu tegi viimases
vahetuse Kristjan Nurmsalu, kel jäi
lõpuks pronksmedalist puudu ainult
0,9 sekundit.
Võistkondlik paremusjärjestus: I Tartu vald, II Toila vald, III Sõmeru vald,
4.Tahkuranna vald, 5.Tamsalu vald,
8.Koeru vald, 10.Väike-Maarja vald,
21.Kadirna vald. Osales 24 valda.
Rein Tops

Spor
dit
eg
emis
amsalu k
andis
Spordit
diteg
egemis
emisttes
estt T
Tamsalu
kandis
26.veebruaril1988, 9.piirkondlikul
suusapäeval püstitati osavõtjate rekord, kus suurepärastest lumeoludes
lõpetas distantsi 504 suusatajat.
Võitjad (alates 6-7a): Risto Rammul (Tamslau KK), Piret Virks
(Vajangu algkool), Renel Sikk,
Anzelika Aps, Kristjan Pihlak, Raili
Hanson, Risto Roonet, Merike Orren,
Õnnela Silm, Martin uudeküll, Evelin
Steinberg, Tõnu Kuhi (kõik Tamsalu
KK), Raili Neeme, Tiit Vaide, Ants
Vahemets, Erna Khui, Väino Kuhi,
Nelli Neimann, Arnold Kalvik (kõik
Põdrangu sovhoos)., Peep Kätt, Ilmar
Epner, Anne Hallik, Ants Arukuusk
(kõik Tamsalu EPT), Helmi Mihhailova (RLSNK) ja Asari Bõtskov (Tamsalu KK).
Noorte arvestuses suutis Tamsalu
KK välja panna 449 suusatajat, taasavatud Vajangu algkooli esindasid 21
suusatajat. Täiskasvanute arvestuses
Põdrangu sovhoos 15, Tamsalu EPT
10 ja Tamsalu KK õpetajad 4 suusatajaga.
Perekondade arvestuse viis paremat: I Tops (Rainer, Assar, Aime, Rein),

II Hallik (Kaja, Anne, Toivo), III Orren
(Merike, Margus, Ene), 4.Kuhi (Margit, Tõnu, Erna, Väino). 5.Rammul
(Risto, Kristi, Andres).
6.märts 1991, 10.suusapäev peeti
pärast kolmeaastast vaheaega. Võitjad
alates (6-7-a): Kairi Zolotova (Tamsalu EPT LPK), Taavi Tiimus, Talle
Vildersen, Ele Tarassov (kõik Vajangu
algkool), Kristiina Dikovits, Kadi Vasemägi, Taimo Vesk (Kõik Tamsalu
KK), Annika Mäeorg ja Liina Sulin
(Porkuni EIK), Vello Vesk, Nelli
Neimann ja Arnold Kalvik (Põrdangu
sovhoos),, Evelin Steinberg, Helga
Vasemägi (Tamsalu EPT), Toivo Hallik
(Tamsalu AV). Noorte arvestuses oli
parim Tamsalu KK 101 suusatajaga
Vajangu algkooli ja Porkuni EIK ees.
Täiskasvanute arvestuses oli parim
Põdrangu sovhoos 11 suusatajaga.
Perekondade arvestuses olid parimad
Hallikud (Kaja, Anno, Toivo),
Stenbergid (Rene, Evelin, Helgi),
Vaided (Andres, Kersti), Vasemägid
(Kadi, Eigo, Helga) ja Veskid (Merit,
Taimo, Vello).

Suusapäevade vanimaks osavõtjaks oli Põdrangu sovhoosi peaökonomist Juhan Kurm, kes esimesel suusapäeval oli 67-aastane. Ta tegi kaasa
üheksa suusapäeva, viimasel suusapäeval oli aastaid koguni 75.
Aastaid lõi ta kaasa ka Tamsalu-Neeruti suusapäeval läbides lühema distantsi Tamsalust Neerutisse.
Aktiivne oli kõikidel suusapäevadel tippjuhtide osavõtt. Lisaks varemmainituile tegid kaasa Põdrangu sovhoosi direktorid Üllas Hunt ja Juhan
Ratnik, Tamsalu TREVI jaoskonna
juhataja Johannes Eermann, Tamsalu
alevivanem Toivo Hallik. Aktiivsemaks kehalise kasvatuse õpetajaks oli
Uku Kätt.
Lisaks varemnimetatud abilistele
aitasid aastate jooksul suusapäevi läbi
viia Jaan Leppasep, Nelli Neimann,
Toomas Uudeberg, Sirje Luik jt. Palju
tänu kõigile headele abilistele. Traditsioon vajaks taastamist, noort aktiivi
peaks jätkuma.
Rein Tops,
suusapäevade peakohtunik
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Õnnitleme!
95 Hilda T
iisler
06.03.1912 Tamsalu
Tiisler
92 Vilma Röömer 16.03.1915 Tamsalu
89 Ella-Auguste Viirmaa
Viirmaa02.03.1918 Vadiküla
86 Helga Vipper
03.03.1921 Porkuni
86 Evdokija Heletuli
08.03.1921 Tamsalu
85 Asta Eha
29.03.1922 Tamsalu
84 Regina Tšajevskaja 10.03.1923 Tamsalu
84 V
alve Männistu
22.03.1923 Piisupi
Valve
82 Klaara Jänes
15.03.1925 Tamsalu
82 Anete Lokke
15.03.1925 Tamsalu
82 Melanie Martinson 02.03.1925 Tamsalu
81 V
alve Koovits 17.03.1926 Vajangu
Valve
80 Õie Tõnusoo
05.03.1927 Tamsalu

On sündinud rõõmuraasuskesed!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Denis Kuranov - 12.jaanuaril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunuid
Elli Roots
17.02.1927-22.01.2007
Adolf Ehrlich
21.04.1931-28.01.2007
Eva-Vilhelmine Volontsevitš 26.09.1908-31.01.2007

P andiv
er
e ar
endusk
esk
us
andiver
ere
arendusk
enduskesk
eskus
tahab teha koostööd
Tar
tu tteaduspar
eaduspar
gig
a
artu
eaduspargig
giga
Vabariigi aastapäeva eel käisid Pandivere arenduskeskusega (PAIK) seotud inimesed vallvanem Toomas Uudeberg,
PAIK juhataja Aivar Niinemägi ja Interreg IIIc projekti koordinaator Katrin Tirman Tartu teaduspargis eesmärgiga arutleda koostöö võimaluste üle Tartu teaduspargi ja Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse (PAIK) vahel. Lepiti
kokku, et koostööd hakatakse tegema ühiste koolituste,
seminaride ja õppereiside korraldamisel ettevõtetele, osalemisel ühistes koostööprojektides ning kogemuste vahetusel inkubatsioonikeskuse strateegia koostamises.
Toomas Uudeberg

80
75
75
75
75
75
70
70
65
65
65
65
60
60

Helmut Esinurm
08.03.1927 Koiduküla
11.03.1932 Porkuni
Kaljo Pilt
Aino P
aist
14.03.1932 Tamsalu
Paist
aljula
alve K
V
Valve
Kaljula
19.03.1932 Assamalla
Hilje Inno
26.03.1932 Vajangu
Merilde Lillepuu
26.03.1932 Kursi
Jevdokia Stepanova 10.03.1937 Tamsalu
K
alev T
ooming
ooming24.03.1937 Tamsalu
Tooming
Kalev
eeter Ott
P
Peeter
07.03.1942 Aavere
Heela-Maria Koldmets
11.03.1942 Tamsalu
Lehte Põldmaa 16.03.1942 Tamsalu
Hailo Liblik
18.03.1942 Tamsalu
Õnne Rebane
21.03.1947 Tamsalu
R
aili T
oomsalu 23.03.1947 Tamsalu
Raili
Toomsalu

Puuetega inimeste päev
oli osa
võtur
ohk
e
osavõtur
võturohk
ohke
Mitte alati ei julge või ei taha puudega inimesed kodunt
välja tulla. Seda näitas ka üks 2006. aasta novembri pühapäev, kui psühholoog Nelly Randver ootas meid endaga
kohtuma. Kohale jõudis vaid mõni üksik, kuid ometi sai
sel päeval paika pandud plaan edasiseks. Kuna meie idee
teostus vajas mingil määral finantse, siis kirjutasime ise
projekti hasartmängumaksu nõukogule ning see ka rahastati.
20. jaanuaril toimus kohalik puuetega inimeste päev.
Osavõtt oli rohke. Sel üritusel oli meil võimalus saada vastuseid Tamsalu valla volikogu ja sotsiaalkomisjoni esimehelt Andrus Freientalilt, mõtiskleda koos külalistega elu
väärtuste üle ning maitsta kohvilaua hõrgutisi. Esinemiskava, kus Helle Pajula luges meile ette Virve Osila luulet ja
koos Heinoga laulis Virve Köstri laule, oli hästi armas. Helle juhendamisel saime suures ringis proovida istetantse ja
Milvi Veebeli eestvedamisel improviseeritud ringtantse.
Rääkisime ka puuetega inimeste tegevusvõimalustest ning
täisime vajaliku teabe kogumiseks ankeedi.
Suur aitäh valla sotsiaalspetsialistile Milvi Veebelile,
kes haaras kinni meie ideest ning korraldas meeldejääva
puuetega inimeste päeva.
Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa toreda ürituse organiseerimisele, samuti neile, kes kohale tulid ja aktiivselt kaasa tegid. Ootame ka edasistele üritustele rohkelt puuetega
inimesi.
Triin ja Jaane
Aitäh Teile saadetud kaastööde ja piltide eest. Teie järgmised tööd on oodatud 20.märtsiks vallamajja või
hilje.pakkanen@l-virumv.ee

Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, 46107 Tamsalu, tel 32 28 431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee,
hilje.pakkanen@l-virumv.ee. Trükitud trükikojas Agur, tel 32 23 999, Pikk 16, Rakvere. Trükiarv 1700. Tasuta

