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2007

Los Torose/BBP korvpallivõistkond võitis
Eesti II liiga meistrisarja!
Eesti korvpallimeistrivõistluste teises liigas
osalenud Tamsalu Los Toros/BBP pidas
hooaja viimase kohtumise märtsi keskel
Saaremaal kohaliku meeskonna Kuressaare
SWE-7 vastu ning kaotas 66:69, kuid tuli
sellele vaatamata oma liiga meistriks.
Võidukasse meeskonda kuulusid: Argo
Höövelson, Livar Liblik, Marek Suits, Andro
Kirsipuu, Eimar Astok, Raiko Matsalu, Tanel
Uudeberg, Holden Sepp, Indrek Toomikas,
Risto Rammul, Rainer Tops, Raul Tamsalu,
Algis Liblik, Aivo Aru, Kurmo Annus ja
mängiva treenerina Kristo Raudam.
Meistrimedal maitseb kuldselt!

Sõpruskohtumine
jäähokis Uudekülas
Veebruari keskel toimus sõpruskohtumine Eesti Jäähoki liidu ja
Uudeküla koondise vahel Uudeküla hokiväljakul. Rivistus enne
mängu: Uudeküla koondis - Eesti hokiliit. Paremal kaptenid Martin
Uudeküll ja Priit Vilba.
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Tamsalu
Vallavalitsus
19.veebruaril
1. Määrati hooldaja kahele abivajajale.
2. Eraldati Tamsalu vallale toimetulekutoetusteks eraldatud
vahenditest toetust üheksale abivajajale ja jäeti rahuldamata
viis taotlusavaldust.
3. Lubati Vajangu Põhikooli lasteaiarühm sulgeda
kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 25.06.-05.08.2007.a.
4. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Kerguta külas
Jaan Villakule kuuluvate hoonete juurde.
5. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Assamalla
külas Aivi Tarkusepale kuuluvate hoonete juurde.
6. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Koplitaguse
külas Andreas Partile ja Liina Maasingule kuuluvate hoonete
juurde.
7. Määrati aadressid Raudtee tn 4 paiknevatele, Tamsalu
vallale kuuluvatele, ehitistele.
8. Nõustuti ehitusloa väljastamisega OÜ-le Adelon Invest
Tamsalu linnas, Kesk tn 15 elamu rekonstrueerimiseks ja Otto
Müürelile Tamsalu linnas, Sõpruse tn 16 elamu
rekonstrueerimiseks
9. Nõustuti kasutusloa väljastamisega püstitatud
teraviljakuivatile asukohaga Koiduküla küla ning püstitatud
sidelahendusele asukohaga Tamsalu linnas Koidu 13,15, 17
ja 19.
10. Võeti vastu korraldus kinnistu Koidu tn 16 müümise
korraldamiseks.
11. Kinnitati Tamsalu Kalor AS Elamumajandusosakonna
taotlus üheksale perele korteri üürilepingu alusel kasutada
andmiseks.
12. OÜ-le Droom / Reklaamiagentuur Droom 25.veebruaril
s.a. avaliku ürituse “SCI” korraldamiseks.
13. Kuulati Vajangu põhikooli direktor Urmas Saarmanni
informatsiooni kavandatud infotehnoloogialastest
ettevõtmistest 2007.aastal E-koolile üleminekuks.
5.märtsil
1. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Sääse
alevikus Tamsalu Kalor AS-le kuuluvate hoone juurde.
2. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Assamalla
külas Livo VK OÜ-le kuuluvate hoone juurde.
3. Nõustuti Kursi külas Kuie Põllumajandusühistule kuuluva
Halja kinnistu jagamisega.
4. Määrati Assamalla külas korterelamu nr 56 teenindamiseks
vajaliku maa suurus ja nõustuti maale korteriomandi
seadmisega.
5. Nõustuti kasutusloa väljastamisega püstitatud elektri
maakaabelliinile, 10-04 kV alajaamale ja jaotusseadmele
asukohaga Võhmuta külas.
6. Eraldati abivajajale koht Sääse hooldekodusse.
7. Eraldati kahele abivajajale kohad turvakorterisse.
8. Eraldati Tamsalu vallale toimetulekutoetusteks eraldatud
vahenditest toetust kaheteistkümnele abivajajale ja jäeti
rahuldamata viis avaldust.
9. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
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toimetulekutoetuseks veebruarikuus väljamaksmisele kuuluv
summa.
10. Võeti vastu otsus abivajaja poolt esitatud valeandmete
tõttu eraldatud toetuse tagastamise kohta.
11. Otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega
pakkumine “Vajangu ringtee osaline renoveerimine “ teostaja
leidmiseks.
12. Otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega
pakkumine “Tamsalu spordihoone parkla renoveerimine “
teostaja leidmiseks.
13. Arutati volikogu märtsikuu istungile pakutavat
päevakorda.
Vallasekretär: Elvi Astok

Tamsalu
Vallavolikogu
28.veebruaril
1. Arutati Tamsalu valla 2007.a eelarve eelnõud ja katkestati
eelnõu kolmas lugemine.
2. Kehtestati Tamsalu valla jäätmehoolduseeskiri.
3. Kehtestati parima noorsportlase tunnustamise kord määrus
avalikustatakse Tamsalu ajalehes ja veebilehel.
4. Muudeti Tamsalu valla külade arengutoetuse määramise
ja maksmise korda ning kehtestati toetuse
maksimaalsuuruseks ühe taotleja kohta 20 000 krooni.
5. Muudeti ja kehtestati uues redaktsioonis Tamsalu valla
ettevõtlustoetuse määramise ja kasutamise kord.
6. Otsustati taotleda Tamsalu linnas munitsipaalomandisse:
sotsiaalmaana Toome tn 28 (suusastaadion) ning
tootmismaa- ja jäätmehoidlamaana Raudtee tn 4.
7. Määrati teenindusmaa suurus Sääse alevikus asuvate
masuudimahutite juurde ja katlamaja juurde.
8. Määrati Tamsalu linnas Toome tn 30 asuva tankla juurde
teenindamiseks vajaliku maa suurus.
9. Arutati volikogu seisukohta andmist Kuie külas, Otsa
kinnistu omandamiseks OÜ Krellus poolt ja otsustati anda
seisukoht pärast OÜ Krellus omaniku esindajaga kohtumist.
10. Kiideti heaks Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistuse juhataja korralduse eelnõu äriühingule
Lasila Betoon AS geoloogilise uuringuloa väljastamiseks ja
loa väljastamiseks geoloogilise uuringu teostamiseks
Tamsalu valla haldusterritooriumil.
11. Kinnitati rahvakohtunikukandidaatide valimise tulemusel
rahakohtunikukandidaatideks Tamsalu vallast: AS Võhmuta
PMi juhiabi Monika Molodost, Tamsalu vallavalitsuse
lastekaitsespetsialist Tuuli Lindre, Tamsalu vallavalitsuse
vanemraamatupidaja Merike Viilver.
12. Võeti vastu otsus taotleda Haridus- ja
teadusministeeriumi valitsemisel oleva Porkuni Kurtide Kooli
kinnistu jagamist ja tekkiva uue kinnistu, millel paiknevad
Porkuni piiskopilinnuse ja saunamaja hoone, tasuta
võõrandamist kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete
täitmiseks.
13. Kuulati sotsiaalkomisjoni seisukohta ja sotsiaalosakonna
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juhataja kaasettekannet hooldekodu teenuse korraldamise
vajadusest Tamsalu vallas.
Otsustati: rajada Tamsalu valda erainitsiatiivil baseeruv
hooldekodu; kohustada vallavalitsust välja töötama avaliku
konkursi tingimused hooldekodu rajamisest huvitatud isikute
väljaselgitamiseks ja esitama avaliku konkursi tingimuste
eelnõu volikogu märtsikuu istungile.
14. Info. Kuulati volikogu esimees Andrus Freienthali
informatsiooni 20.02.2007.a Tartus toimunud
raudteekonverentsist, kus oli päevakorras rongiliikluse
tulevik ja raudtee infrastruktuuri olukord ning planeeritavad
tööd. Tamsalu vallast osalesid konverentsil volikogu esimees
ja vallavanem.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi informatsiooni
järgmistel teemadel: Eesti valdade talimängudel saavutas
Tamsalu vald 12. koha; Tamsalu vallas korraldatud XI
Tamsalu–Neeruti maratonil lõpetas 588 osalejat; projekti
“Külatee 3” raames lõpetab Elion Ettevõtted AS tööd
hiljemalt 1.septembriks 2007.a, et kindlustada valla külades
interneti püsiühendus; 27.veebruaril salvestati saate “Puhka
Eestis” Tamsalu valda tutvustav materjal; 25.veebruaril
toimus tervisekilomeetrite läbimise üritus “Perega ümber
maakera”, kus Tamsalu vallast osales 157 inimest, kes läbisid
kokku 2252 kilomeetrit; Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia on avalikustatud maakonna kodulehel ja
ettepanekute esitamise aeg on 15.03.2007.a.
Vallasekretär: Elvi Astok

Parima
noorsportlase
tunnustamise korra
kehtestamine
Tamsalu vallavolikogu 28.veebruari 2007.a määrus nr 4.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.
§ 1 Määruse reguleerimisala
Määrus reguleerib parima noorsportlase tunnustamist
Tamsalu vallas. Määruse eesmärk on motiveerida
noorsportlasi paremate tulemuste saavutamisel ja valla
esindamisel.
§ 2 Noorsportlase tunnustamine
Noorsportlase tunnustamiseks määratakse ühekordne
rahaline toetus, rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas
registreeritud, kuni 21-aastasele noorele tema
sporditegevuse toetamiseks.
Toetus eraldatakse vallaeelarves selleks ettenähtud
rahalistest vahenditest.
Toetuse suuruse otsustab Tamsalu Vallavolikogu igal
eelarveaastal vallaeelarve vastuvõtmisel.
Toetus määratakse eelmise kalendriaasta sportlike
tulemuste eest ja antakse üle Tamsalu päeval.

§ 3 Toetuse määramiseks kandidaatide esitamine
Noorsportlastele toetuse määramiseks võivad teha
ettepanekuid Tamsalu valla elanikud, spordikollektiivid,
vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed.
Toetuse määramise ettepanek koos põhjendusega toetuse
määramiseks esitatakse kirjalikult vallakantseleisse
hiljemalt 01.aprillil.
§ 4 Toetuse määramine
Toetuse määramise ettepanekud arutab läbi ja teeb
ettepaneku noorsportlasele toetuse määramiseks
vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon hiljemalt
15.aprillil.
Toetuse määramisel arvestatakse eelkõige noore saavutusi
tiitlivõistlustel ja osalemist Tamsalu valla võistkonnas
valdadevahelistel võistlustel.
Toetuse määramise otsustab Tamsalu vallavolikogu oma
aprillikuu istungil.
§ 5 Määruse rakendamine
Määrus avalikustatakse Tamsalu ajalehes ja Tamsalu valla
veebilehel.
Määrus jõustub 05.03.2007.a.

Ettevõtjatele!
Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuse
registris, peab igal aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks
(alates 15. jaanuarist) kinnituse registreeringu õigsuse
kohta.
Vormi ja juhendi võib leida Majandustegevuse registri
menüüvalikust Taotluste vormid (vorm nr 18).
Ettevõtjal on nüüd ka lisavõimalus ise elektroonselt taotlusi
sisestada ja õigsust kinnitada.
Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus
registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust
kinnitada elektrooniliselt! Ettevõtja esindusõigust omav isik
tuvastatakse äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali
X-tee teenused ettevõtjale kaudu.
Kui Tamsalu valla ettevõtjal pole võimalik registreeringu
õigsuse kinnitamist elektrooniliselt vormistada palun
pöörduda Tamsalu Vallavalitsusse vallasekretäri poole.
Registreeringu õigsuse kinnitamine on riigilõivuvaba.
Kuna registreering majandustegevuse registris on
tegevuskoha põhine, peab ettevõtja tegevuse lõpetamise
või tegevuskoha muutumise korral esitama taotluse vana
registreeringu kustutamiseks ja taotlema registreeringut
uuele tegevuskohale (aadressile).
1. novembril 2006.a kustutati majandustegevuse registris
registreeringud, mille õigsus oli kinnitamata
(majandustegevuse registri seadus § 26). Ettevõtjal ei ole
õigust tegevusalal, mille registreering on kustutatud, enam
tegutseda. Vajadusel tuleb taotleda uus registreering. 382
ettevõtjat kustutati MTRst, kellel ei jäänud ühetegi
registreeringut.
Elvi Astok, vallasekretär
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Tamsalu valla 2007.aasta eelarve
TULUD
Füüsilise isiku tulumaks - 23 500 000 kr.
Maamaks - 1 790 000 kr. Riigilõivud - 40
000 kr.
Laekumised haridusasutuste
majandustegevusest - 1 100 000 kr,
laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste
majandustegevusesst - 300 000 kr,
laekumised spordi- ja puhkeasutuste
majandustegevusest - 600 000 kr,
laekumised sotsiaalasutuste
majandustegevusest - 500 000 kr,
laekumised elamu- ja
kommunaalasutuste
majandustegevusest - 215 000 kr,
laekumised korrakaitseasutuste
majandustegevusest - 90 000 kr.
Üüri- ja renditulud toodetud
materiaalsetelt ja immat.varadelt - 30
000. Muu kaupade ja teenuste müük 170 000 kr, muudelt residentidelt - 90
950 kr, mitteresidentidelt - 1 256 587.
Kultuuriministeerium - 2 600 000 kr,
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium - 2 808
000 kr, valitsussektorisse kuuluvatelt
sihtasutustelt - 1 346 600 kr.
Toetusfond - 20 328 300 kr, muudelt
residentidelt 652 000 kr.
Rajatiste ja hoonete müük - 790 000 kr.
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt - 50
000 kr. Kohaliku tähtsusega maardlate
kaevandamisõigus - 250 000 kr.
Laekumine vee erikasutusest - 100 000
kr. Saastetasud - 50 000 kr. Eespool
nimetamata muud tulud - 30 000 kr.
Laenude võtmine muudelt residentidelt
- 5 500 000 kr. Kulude katteks suunatu
aasta alguse jääk - 4 832 167 kr.
Üldse tulud - 69 019 604 kr.

KULUD
Üldised valitsussektori teenused - 7
938 349 kr.
Valla- ja linnavolikogu - 254 000 kr,
valla- ja linnavalitsus - 3 101 449 kr.
Reservfond - 893 449 kr. Majandusabi
rahvusvaheliste organisatsioonide
kaudu - 1 515 451 kr. Muud üldised
teenused - 1 534 000 kr. Muud üldised
valitsussektori teenused - 220 000 kr.
Valitsussektori võla teenindamine - 420
000 kr.
Avalik kord ja julgeolek - 580 192 kr.
Päästeteenused - 229 433 kr, muu avalik
kord ja julgeolek, sh haldus - 350 759 kr
Majandus -6 856 674 kr. Ettevõtluse
arendamine - 50 000 kr, elektrienergia 40 000 kr, maanteetransport - 6 532 000
kr, liikluskorraldus - 190 000 kr,
transpordikorraldus - 29 674 kr, turism 15 000 kr.
Keskkonnakaitse - 980 000 kr ,
jäätmekäitlus (sh prügivedu) - 405 000
kr, bioloogilise mitmekesisuse ja
maastiku kaitse - 560 000 kr, muu
keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse
haldus) - 15 000 kr.
Elamu- ja kommunaalmajandus - 4 991
417 kr
Veevarustus - 400 000 kr,
tänavavalgustus - 1 470 000 kr,
kalmistud - 55 000 kr, hulkuvate
loomadega seotud tegevus - 15 000 kr,
saunad - 24 000, muu elamu- ja
kommunaalmajanduse tegevus - 3 027
417 kr, muu elamumajandus - 1 496 600
kr, VA Tamsalu Kommunaal - 1 530 817
kr. Tervishoid - 216 099 kr.
Üldmeditsiiniteenused - 25 000 kr.
Üldhaigla teenused - 116 099 kr. Muu
tervishoid, sh tervishoiu haldamine 75 000 kr.
Vaba aeg, kultuur, religioon - 12 224

Tamsalu vallavalitsus teatab
detailplaneeringu algatamisest
Tamsalu vallavalitsuse korraldusega
21.märtsist 2007 nr 75 algatati TamsaluSääse elamuala detailplanering.
Planeeritava ala suurus on u. 10,6 ha.
Planeeringu eesmärgiks on Tamsalu valla
ja linna üldplaneeringuga määratud
elamumaa jagamine kruntideks.
Ehitusõiguse, liikluskorralduse, kujade,
tehnovõrkude ja rajatiste, puhkevirgestusalde, mänguväljakute asukoha
ning haljastuse ja heakorrastuse

määramine.
Tamsalu vallavalitsuse korraldusega
21.märtsist 2007 nr 76 algatati
detailplaneering Tamsalu linna
Tööstuse tänava 11 kinnistu
detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on u. 85 466 m².
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
jagamine viieks katastriüksuseks.
Ehitusõiguse, liikluskorralduse, kujade,
tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning

457 kr, sporditegevus (va spordikoolid)
- 7 664 870 kr, laste muusika- ja
kunstikoolid - 96 000 kr, noorsootöö ja
noortekeskused - 185 000 kr. Vaba aja
üritused - 251 500, raamatukogud - 847
381, Tamsalu raamatukogu - 464 702 kr,
Assamalla raamatukogu - 188 964 kr,
Vajangu raamatukogu - 193 715, rahvaja kultuurimajad - 2 787 935 kr,
muuseumid - 290 971 kr, ringhäälinguja kirjastamisteenused - 100 000 kr, muu
vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus
- 800 kr.
Haridus - 25 796 198. Eelharidus lasteaiad - 7 748 090 kr, Sääse lasteaed 4 153 857 kr, arvlemine - 130 000 kr,
Tamsalu lasteaed - 3 464 233 kr,
Vajangu põhikool - 4 016 129 kr,
gümnaasiumid - 13 491 979 kr, Tamsalu
gümnaasium -12 891 979 kr, arvlemine 600 000 kr, õpilasveo eriliinid - 450 000
kr, muud hariduse abiteenused - 90 000
kr.
Sotsiaalne kaitse - 5 736 218 kr.
Puuetega inimeste
sotsiaalhoolekandeasutused - 6 500 kr,
muu puuetega inimeste sotsiaalne
kaitse - 233 392 kr, Eakate
sotsiaalhoolekandeasutused - 1 543
165 kr, Sääse hooldekodu - 1382 072 kr,
Muud hooldekodud - 90 400 kr,
Vajangu päevakeskus - 5 700 kr,
Assamalla päevakeskus - 56 493 kr,
Sääse velskripunkt - 8 500 kr, Muu
eakate sotsiaalne kaitse
(koduteenused) - 76 604 kr, laste ja
noorte sots.hoolekandeasutused
(sotsiaal) - 470 372 kr, Tamsalu
sotsiaalkeskus - 454 772 kr, Lille kool 15 600 kr. Riiklik toimetulekutoetus - 2
037 000 kr. Muu sotsiaalsete
riskirühmade kaitse - 820 123 kr. Muu
sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse
haldus - 549 062 kr. Laenude
tagasimaksed - 3 700 000
Üldse kulud - 69 019 604 kr.

haljastuse ja heakorrastuse määramine.
Tamsalu vallavalitsuse korraldusega
21.märtsist 2007 nr 77 algatati Tamsalu
linna
Sireli
põik
elamuala
detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on u 4100 m².
Planeering koostatakse lihtsustatud
korras. Planeeringu eesmärk on Tamsalu
valla ja linna üldplaneeringuga määratud
elamumaa jagamine kruntideks.
Ehitusõiguse, liikluskorralduse, kujade,
tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning
haljastuse ja heakorrastuse määramine.
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Investeeringutele ja arengule
suunatud eelarve
Millised on suuremad tuluallikad?
Vallavanem Toomas Uudeberg:
Suuremad tuluallikad eelarves on
füüsilise isiku tulumaks - 23,5 miljoni
krooniga, riigi toetusfond - 20,3 miljoni
krooniga ning sihtotstarbelised
investeeringu-toetused Haridus- ja
teadusminis-teeriumilt spordihoonele
ja kultuurimajale ning Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumilt
teedele.
Laene on eelarvesse sisse
kirjutanud 5,5 miljonit krooni. Laenud
kuluvad peamiselt spordihoone
renoveeri-miseks
vajaliku
investeeringute tegemiseks.
Eelmisel aastal suurendas eelarvet
ühinemispreemia kaks miljonit krooni.
Kuigi sel aastal seda enam ei ole, on
eelarve samas suurusjärgus eelmise
aasta omaga.
Kui 2006.aastal prognoositi
üksisiku tulumaksu laekumiseks 18
miljonit, siis tegelikuks numbriks
kujunes 20,9 miljonit krooni. Tänavu on
vald prognoosinud tulumaksu kasvuks
tänu palgatõusudele 23,5 miljonit
krooni. Pean neid numbreid
realistlikuks. Seda kinnitavad ka
käesoleva aasta kahe kuu tulumaksu
laekumised.
Millised on suuremad kuluallikad?
Suurim kuluallikas eelarves on
haridus 25,8 miljoni krooniga , mis
moodustab 37% kogu eelarve kuludest.
Kultuuri osa eelarves on 12 miljonit
krooni. See kulub peamiselt
spordihoone renoveerimiseks.
Spordihoone ongi tänavuse
eelarve üks priroteete. Oleme
eesmärgiks võtnud enamiku
spordihoonet puudutavaid töid ära
teha. Tegelik rahaline maht selgub
riigihanke tulemusel.
Milliseid toetusi olete eelarves ette
näinud vallaelanike ettevõtmistele?
Meil on kaks ettevõtlustoetust –
üks alustavatele ettevõtjatele ja teine
kuni kaks aastat tegutsenud ettevõtjatele. Maksimaalselt saab üks
ettevõte taotleda kuni 25 tuhat krooni.
Järgmine toetuseliik on külade

arengutoetus. Selle kogumaht eelarves
on sada tuhat krooni. Külade toetus on
vallas hästi käima läinud, möödunud
aasta raha kasutati tervikuna ära.
Tänavu on üksiktaotluse maksimaalne
maht kuni 20 tuhat krooni. Iga taotleja
saab esitada ühe taotluse. Raha
saamise eelduseks külal on arengukava
ja ühiskokkulepe, et esitatav taotlus ei
oleks üksiküritaja ettevõtmine.
Vabaaja ürituste korraldamiseks
(kultuur ja sport) on toetus eelarves 251
tuhat krooni. Seda toetust võivad
taotleda seltsingud ja mittetulundusühingud oma tegemisteks. Võrreldes
teiste omavalitsustega võib mõnele
tunduda see number kesisevõitu. Kuid
kui arvestame siia juurde ka kaudsed
kulud ehk selle, kui palju meil on tasuta
tegutsevaid ringe, et spordihoone suur
saal on oma inimestele (klubidele)
tasuta kasutada, et talvel olid korras ja
tasuta suusarajad, siis Tamsalu toetussumma vabale ajale on kordades
suurem.
Kuidas on eelarvete pemaise
pingetekitaja - palkadega, mida
makstakse vallaeelarvest?
Sageli kipuvad meie palgad juba
miinimumpalgale jalgu jääma. Kuna elu
teeb omad korrektiivid, siis tuleb ka
vallal palku tõsta. Palgatõusu on
eelarves kavandatud kõigil, kuid see ole
nii, et kõik saavad kümme protsenti. See
tähendab, et tõusis palgafond.
Tänavuse eelarve üks prioriteete
oli hoida palgatase võrreldavana kooli
ja lasteaia pedagoogidel. Kui
kooliõpetajate palgataseme dikteerib
riik, siis lasteaia palgad on valla maksta.
Samas on aga töö nii koolis kui lasteaias
võrreldav, seetõttu tuleb ka vallal
pingutada võrdsema kohtlemise nimel.
Võrdluseks võib tuua, et
vallaametnike palgafondi tõsteti 5%,
lasteaednike palgafond suurenes 16%.
Mida on kavas investeeringute poolelt
tänavu vallas ära teha?
Ligi veerand eelarvest läheb
investeeringuteks. Investeeringute
maht 15,8 miljonit krooni (23%
eelarvemahust). Siia lisanduvad rahad,

mida taotleme fondidest juurde. Nii et
orienteerituv maht peaks olema kokku
18 miljonit krooni.
Teedele
eraldatud
investeeringutest on kavas teha korda
Tamsalu-Põdrangu tee, osaliselt
Vajangu ringtee, osaliselt Sääse ringtee,
Tamsalu-Sääse ja Sireli tänav Tamsalus. Välja arvatud Vajangu ringtee,
pinnatakse vana asfaldiga teid. Need,
teed, kus pole asfalti, saavad tolmuvabaks, nn vaese mehe asfaldi.
Tänavavalgustuse poolelt on
plaanis rekonstrueerida vana ja panna
uus tänavavalgustus Metsa tänaval,
Porkuni ja Vajangu külas ja Sääse
alevikus.
Koolidest Tamsalu koolis uue maja
osa osaline renoveerimine ja
ventilatsioon, Vajangu koolis
elektritööd, turvavalgustus, Sääse
lasteaias täiendavalt ühe rühmaruumi
remont.
Põhiline osa investeeringute rahast
on suunatud sel aastal spordihoonele,
kus tehakse korda riietus- ja
dusiruumid,
fuajee,
maja
üldventilatsioon, renoveeritakse
majutusosa. Samuti on kavas laiendada
spordihoone parklat.
Kultuurimajas on kavas vahetada
veetorustik ja osa uksi-aknaid.
Mida maksab arengute kavandamine?
Arengukavandamise maht on
kokku 1,5 miljonit krooni. Siia alla
mahuvad planeeringud, projekteerimised, detailplaneeringud,
arengukavad.
Koostamisele tuleb valla uus
arengukava, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava. Alustame
ka valla uue üldplaneeringu koostamist
jm taolised tegemised.
Mida aeg edasi, seda enam tuleb
suuta ja osata ettepoole mõtelda, stiihia
aeg on läbi. Kõik lisarahade taotlemised
peavad tuginema arengukavadele.
Mida ütled kokkuvõtteks?
Vastuvõetud eelarve on investeeringutele ja arengule suunatud
eelarve.
Küsis Hilje Pakkanen
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Kulu põletamine on kulu põletamine
on keelatud
Kulu põletamine on praegu üle
Eesti kõikjal täiesti keelatud.
Kevadise prahi (põhk, oksad, lehed
jms.) põletamisel lõkkes tuleb järgida
kohaliku omavalitsuse õigusakte ja
tuleohutusnõudeid.
Soojad ja päikesepaistelised
märtsikuu ilmad sulatasid lume ning
tõid taas nähtavale kuivanud rohu,
ahvatledes inimesi seda põletama. Igal
kevadel saavad päästjad hulgaliselt
väljakutseid kontrolli alt väljunud kulu
ja prahipõlengutele, mis on alguse
saanud tuleohutusnõuete eiramisest.
Seetõttu
tahab
Ida-Eesti
Päästekeskus taas kõigile meelde
tuletada ohte ja tagajärgi, mis selle
tegevusega kaasnevad.
Kevadise kulu ja prahi põletamisel
tuleohutusnõuete mittetäitmise
tagajärjel on maha põlenud elumaju
ning hukkunud inimesi. Oskamatus
ette näha tuletegemise võimalikke
tagajärgi on toonud kaasa korvamatut
kahju ka looduskeskkonnale.
Möödunud aastal registreeris
Päästeamet Eestis ligi 5000
kulupõlengut, hukkus neli inimest
ning süttis 80 hoonet. Päästeameti
andmetel toimus Ida-Virumaal
eelmisel aastal 979 ja Lääne-Virumaal
368 kulupõlengut. Kui Ida-Virumaal
paistsid kulupõlengute rohkuse osas
silma Kohtla-Järve ja Narva, siis
Lääne-Virumaal
oli
kõige
probleemsem koht Tapa linn ning
sama tendents paistab jätkuvat ka
tänavu.
Tänavu 29. märtsiks oli üle Eesti
toimunud juba üle kolmesaja
kulupõlengu ning mitu kontrolli alt
väljunud ja inimestele materiaalset
kahju tekitanud prahipõlengut.
Kahjuks see arv suureneb pidevalt.
Ida-Virumaal on 20.-28. märtsini
toimunud 60 kulupõlengut ja LääneVirumaal on neid samal ajavahemikul
olnud 17, kusjuures lõkkest lendunud
sädemest läks põlema hoone katus
ning
ühel
korral
põles
metsanoorendik.
Kulupõletamine on keelatud

alates lumesulamisest kuni
sügisvihmade saabumiseni ehk
ajal, mil looduses on tuleohtlik aeg.
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu märab
igal aastal Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituut (EMHI).
Tuleoht suureneb üle Eesti iga
päevaga.
Tuleohukaart
on
kättesaadav veebileheküljel: http://
www.emhi.ee/
Tule tegemisel tuleb eelkõige
kinni pidada kohaliku omavalitsuse
territooriumil
kehtivatest
heakorraeeskirjadest. Maaomanik
peab mõistma, et kulu või prahti
südates langeb kogu vastutus
tuletegijale.
Isegi
kõiki
tuleohutusnõudeid järgides võib
kulupõletamine ohtu seada tema enda
ja kaaskodanike hooned, samuti
metsad. Seega soovitame jälgida ka
naabreid, kas nemad kulu põletamise
keelust kinni peavad. Päästeteenistuse
hinnangul on parim lahendus, kui
maaomanik suudab oma maad
niimoodi hooldada ja harida, et ohtlik
kulupõletamine ei oleks üks tema
kevadtöödest.
Igaüks peab endale teadvustama,
et lume alt väljasulanud kulu kuivab
kevadpäikese ja tuulte mõjul kiiresti
ning on väga kergesti süttiv. Süttides
levib kulutuli soodsa tuule korral väga
kiiresti ning vahel ka mitmes suunas.
See on peamiseks põhjuseks, miks
sageli väljub kulupõletamine kontrolli
alt. Siiski saab kõige paremini
tuleohtu vältida õigel ajal heina niites
ning kuiva kuluheina kokku riisudes.
Sama kehtib ka põhu ja muu kevadise
prahi (puulehed, oksad jms)
põletamise kohta.
Siinkohal tuletame kõigile
meelde lõkke tegemise peamisi
ohutus-nõudeid
Lõkete tegemisel tuleb tagada
ohutud vahemaad hooneteni ja
metsani; lõket tohib teha hoonetest
vähemalt 15 meetri kaugusel ja
metsast 30 meetri kaugusel.
Mitte mingil juhul ei tohi põlevat

lõket jätta järelevalveta. Käeulatusse
tuleb varuda tulekustuti või vähemalt
ämber
veega
ja
esmased
tulekustutusvahendid, näiteks labidas,
kustutusluuad, märjad oksad.
Lõkke tegemisel tuleb arvestada
tuule tugevust (ohutuks peetakse
kuni 1,5 m/s) ja suunda ning lõkkease
ümbritseda mittesüttiva pinnasega
(muld, liiv, savi), samuti peab
arvestama lõkkest lenduda võivate
sädemetega.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks
alguse kulupõleng. Enne rohket suitsu
tekitava risu, põhu jmt põletamist
peab veenduma, et tekkiv suits ei
häiriks teisi inimesi ja liiklust. Võib
juhtuda, et häiritud kaaskodanikud
võivad hinnata ohtu valesti ning
teatada sellest häirekeskusesse, kes
saadab välja päästeautod.
Peale põletamist tuleb lõkkease
uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt
kustutada.
Kulupõletamise
keelust
kinnipidamise jälgimiseks tuleohtlikul
ajal teostavad Ida-Eesti Pästekeskuse
tööpiirkonna operatiivkorrapidajad
ning tuleohutusjärelevalve inspektorid
Ida- ja Lääne-Virumaal seiresõite.
Keelust üleastujaid ootab
rahatrahv kuni 18 tuhat krooni
(füüsilisele isikule) ja kuni 50 tuhat
krooni (juriidilisele isikule).
Lisaks
piirkondlikele
seiresõitudele korraldatakse vajadusel
ka üleriigilisi kontrollreide päästening keskkonnaasutuste ja politsei
koostös; kontrollreididel kasutatakse
ka õhuseiret. Vajadusel juhendatakse
inimesi, kes lõket teevad, tuleohutuse
üldnõuete täitmisel.
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub
kõiki inimesi ettevaatlikkusele,
vältimaks tulest tekkivaid ohte ning
kergendamaks päästjate tööd. Võib
juhtuda, et rohkete väljakutsete tõttu
on kõik päästeressursid hõivatud
kulupõlengute kustutamisega ning
päästjad ei jõua õigel ajal tegelike
abivajajateni.
Ida-Eesti Päästekeskus
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HIV-test - kellele ja miks?
HIV ehk inimese immuunpuudulikkuse
viirus põhjustab inimesele AIDSi ning
kahjustab inimese organismi võimet
kaitsta end haiguste eest. Praeguse
seisuga on Eestis HI-viirus
diagnoositud 5840 inimesel.
2007.a veebruarikuu seisuga on
Lääne-Virumaal kokku 62 HIVpositiivset inimest. Kuivõrd alkoholi ja
ka uimastite tarvitamine ning
riskikäitumine üldiselt on noorte seas
levinud, siis on ilmselt HIV-sse
nakatumine ka suurem, kui seda näitab
statistika.
HIV-nakkus ei ohusta enam
eelkõige teatud sotsiaalsesse gruppi
kuuluvaid inimesi, nagu nt süstivad

narkomaanid, vaid on hakanud üha
rohkem levima sugulisel teel.
Riskigrupiks on muutunud aktiivset
suguelu elavad noored inimesed. Kuigi
just noored on need, kes elavad
aktiivsemat seksuaalelu ega ole alati
altid kasutama kondoomi ning ei
kindlusta seega oma turvalisust, ei küsi
HIV siiski inimese vanust ega sugu,
rahvust, haridust ega seksuaalset
orientatsiooni.
HI-viirust on vaja testida selleks,
et esiteks, mitte nakatada viirusesse
teisi inimesi, ja teiseks, mida varem
avastatakse HI-viirus inimese veres,
seda varem saab ravi alustada ning seda
efektiivsemad ja paremad on

ravitulemused. AIDS-i staadiumi on siis
võimalik „lükata” võimalikult kaugele.
Õigeaegne ravi tagab täisväärtusliku
elu aastateks.
HIV-i ja süüfilise testimine on
tasuta ja anonüümne.
Tamsalus saab end lasta testida
aadressil Tehnika 1A, igal esmaspäeval
kell 8-11.
Teistes Lääne-Virumaa linnades toimub
HIV-i ja süüfilise testimine VäikeMaarjas (Ravi 1) reedeti 8-11, Kundas
(Ehitajate 8) teisipäeviti 10-12), Tapal
(Valve 30) esmaspäeviti 16-18 ja
Rakveres (Tuleviku 8) esmaspäeviti 1014.
Maarja Kobin, Tapa AIDSi ennetusja narkonõustamiskeskus,
telefon 555 293 89

Pangad lõpetavad isikut tõendavate dokumentide
väljastamise
15. aprillil lõpeb isikutunnistuste ja
passide väljastamine pangakontorites.
Väljastuskohaks panga valinud
inimestel tuleks dokumentidele järele
minekuga kiirustada. Vastavalt isikut
tõendavate dokumentide seadusele on
Kodakondsus- ja Migratsiooniametil
(KMA) õigus tähtaegselt välja võtmata
dokumendid hävitada.
Pankadest väljastamata jäänud isikut
tõendavad dokumendid toimetatakse
KMA-sse. Kõik väljastamata
dokumendid hoiustatakse KMA-s pool
aastat taotluse vastuvõtmisest arvates.
Nimetatud aja vältel on taotlejal
võimalus esitada KMA-le kirjalik

avaldus sobivast teenindusbüroost
dokumentide kättesaamiseks.
“Inimestel tuleks oma isikut tõendavad
dokumendid kindlasti õigeaegselt välja
võtta, sest vastasel juhul need
hävitatakse ja uue dokumendi
taotlemist tuleb jälle otsast alata sellega kaasneb ka riigilõivu uuesti
tasumine,” ütles KMA kodakondsuse
osakonna juhataja Koidu Mesilane.
Isikut tõendavate dokumentide
väljastamine pangakontorites lõpeb
tulenevalt siseministeeriumi ja AS-i
Sertifitseerimiskeskus vahelise 5aastase lepingu lõppemisest 15. aprillil
2007. Isikutunnistusi ja passe jäävad

Läheneb kohaliku omaalgatuse
programmi taotluste esitamistähtaeg
Kohaliku omaalgatuse programmist
toetuse saamiseks saab esitada taotlusi
15. aprillini Lääne-Viru maavalitsusele.
Erinevalt eelnevatest aastatest
võimaldab kohaliku omaalgatuse
programmi suurenenud eelarve 2007.
aastal laiendada programmi ka
suurematele asulatele ja linnadele.
Toetusi
saavad
taotleda
maapiirkonnad, kus elab kuni 2500
elanikku ja nüüd ka linnapiirkonnad ehk
üle 2500 elanikuga asulad
(rahvastikuregistri 01.01.2007.a
seisuga).

Toetuse suurus kohaliku tähtsusega
projektidele on kuni 25 tuhat krooni,
maakondliku või laiema tähtsusega
projektidele kuni 50 tuhat krooni.
Taotlusi võivad esitada avalikes
huvides
tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused ja
seltsingud (v.a linnapiirkondades), mis
pole asutatud kohaliku omavalitsuse
või riigi osalusel ja milles ei osale
liikmena kohalik omavalitsus või riik.
Programmi tingimused ja vajalikud
taotlusvormid projektitaotluse
koostamiseks leiab Ettevõtluse

väljastama
üksnes
KMA
teenindusbürood. Sujuva ülemineku
tagamiseks lõpetati pangakontori
määramine väljastuskohaks juba selle
aasta 15. jaanuarist.
Dokumentide taotlemisega seonduv
info on kättesaadav KMA kodulehelt:
www. mig.ee
Täpsemat infot dokumentide
väljastamise kohta saab pöördudes
KMA kontaktkeskuse poole: telefon:
666 2722 (E-R 8.00-18.00), e-post:
kma.info@mig.ee
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti
pressiteade
Arendamise Sihtasutus kodulehelt
www.eas.ee.
Maavalitsus korraldab huvilistele
4.aprillil algusega kell 10 maavalitsuse
saalis infopäeva kohaliku omaalgatuse
programmi ja käesoleva taotlusvooru
muudatuste kohta.
Kohaliku omaalgatuse programmi
eesmärk on kohalik areng ja piirkondade
konkurentsivõime kasv. Programmi
valdkondadeks on: kogukonnaliikmete
koolitamine ja kohaliku arengu
kavandamine, kohaliku ajaloopärandi ja
traditsioonide väärtustamine, kohaliku
elukeskkonna parandamine.
Moonika Pello, maavalitsuse
arendusspetsialist
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Õnnestunud tuletõrjepäev Vajangul
Vajangu noorsootöökeskus on ikka ja
jälle otsinud uusi mõtteid ja lahendeid,
kuidas noori kaasa tõmmata
mitmesugustesse tegevustesse.
Seekordse projekti „Punane kukk ei
kire tulles” autor Monika Molodost
kirjutas: „ Käesoleva projektiga tahame
lastele meeldival ja kergesti arusaadaval
viisil tõsta nende tuleohutusalast
teadlikkust. Leiame, et näitemängu abil
ja sellele eelnevate loengute õpetliku
sisu kaudu oskavad lapsed edaspidi
vältida tuleõnnetusi, tuleõnnetuse
korral õigesti käituda ja tuleõnnetusi
õigesti likvideerida.” Projekti üldiseks
eesmärgiks on laste tuleohutusalase
teadlikkuse tõstmine, ennetades sellega
laste käe läbi tekkida võivaid
tuleõnnetusi ja õpetades õiget käitumist
elus ettetulevates ohusituatsioonides.
Projekti elluviimiseks kaasas
Vajangu noorsootöökeskuse noortejuht Katrin Kirsimäe Vajangu põhikooli
õpilased. Alustati näidendi õppimisega.
Oma panuse näidendi õpetamisele Koos Nubluga.
andsid veel Tiina Õunapuu Tamsalust,
Ene Kiisla Vajangult.
Kaunite kostüümide õmblemisega kontrolli alla. Lõvi Leo – hoolitsev
politseinik Katrin Kirsimäe jäi rahule,
tegelesid Merike Pikver ja Mari Liiva.
et õpetussõnu võeti tõsiselt. Lisaks
Koolivaheajalt tagasi tulles ootas
lapsi ees üllatus. Pärast tunde algas näidendi õpetlikule sisule andis
päästeteenistuse
ennetusbüroo
tuletõrjepäev. Nublu (Enelin
Kiisla) jagas kõikidele
lastele voldikuid, kus oli
kirjas näidendi pealkiri,
autor, tegelased ja tähtsamad õpetussõnad koos
piltide värvimisega. Jänku
Jaagupit – ulakat ülekasvanud teismelist, kes
lõpuks siiski parandab end
- mängis Raivi Pärnpuu
9.klassist. Jänku Jassi –
muhedat naljavenda ja
värsiseppa - mängis Nele
Laht 4.klassist. Siili Silver –
tõsine ja korralik siilipoiss oli klassi poiss Kaupo
Saarmann. Teine siil Surra –
ikka ja alati sõbralik ja
Tuletõrjeautot uudistamas.
teadmistehimuline - oli IV
klassist Toomas Kiisla ja kolmas siil Silli
juhataja Marika Uussalu teadmisi
– armas lapsemeelne siilitüdruk - oli
tulekahjude tekkepõhjustest, tulekahju
Keia Laht V klassist. Kõiki neid õpetas
öökull - heatahtlik õpetaja Karolin Kulm avastamisest ja esmasest käitumisest
tulekahju korral; tutvustas tuleohutust
V klassist.
ja evakuatsiooni koolis ja kodus; rääkis
Punane kukk, kes tulles ei kirenud,
oli Marie Pärna V klassist. Tuli saadi hädaabinumbrist 112. Ta andis lastele

teada, et esmased abivahendid kodus
on suitsuandur, tekk ja kustuti. Ka
rääkis Marika Uussalu tuleohutusest
looduses:
kulupõlengutest
ja
metsatulekahjudest.
Pu lb erku st ut is t
rääkis tuleohutuse büroo
inspektor Ivo Kallasmaa.
Pärast etendust said
lapsed uudistada tuletõrjeautot, teha pilti
näidendi tegelastega ja
Nubluga.
Kõikidele jagati
kommi. Agaramad küsimustele vastajad said
eripreemia – Nubluga
märgi.
Vajangu põhikooli
lastele ja lasteaialastele
meeldis antud tuletõrjepäev väga. Tähtis oli
see, et päev ei veninud
pikaks ja tüütavaks, vaid
toodi välja kõige tähtsam
ja lastele arusaadavas keeles.
Selle projekti raames külastatakse ka
teisi Lääne-Virumaa koole. Neid koole
on projektijuhil Monika Molodostil
kirjas juba 16.
Vajangu põhikooli huvijuht Sirje Luik
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Neljas õpilaste uurimistööde
konverents Tamsalu gümnaasiumis
Märtsi keskel toimus Tamsalu
gümnaasiumis juba neljas õpilaste
uurimistööde
konverentsi.
III
õppeveerandi viimasel päev on valitud
selle järgi, et selleks ajaks on
olümpiaadideja
koduuurimiskonkursside tööd valmis ja kooli
aineolümpiaadid, -konkursid toimunud.
Külaliste kutsumisel oleme eelistanud
vilistlasi: Urmas Lennuk, Kalvi
Noormägi, Tarmu Tammerk ja sel aastal
Marko Pomerants, kelle ettekanne oli
pühendatud koolihariduse andmise
ajaloole Eestis. Eelnevatel aastatel on
käinud ka kohaliku omavalitsuse juhid
ja tuntud poliitikud Tõnis Lukas,

Trivimi Velliste.
Pean sellisid üritusi koolis väga
vajalikuks,
sest
uurimistööga
tegelemine ja selle ettekandmine annab
õpilastele uusi teadmisi, oskust
erinevaid allikaid kasutada ja muidugi
esinemisjulgust. Kuulajatele pean
konverentsi silmaringi avardavaks ja
kasvatuslikult oluliseks.
Õpilaste töödes on kirja pandud ka palju
koduloolist materjali. Näiteks uuris Siret
Villmann 10. klassist juhendaja Maie
Nõmmiku käe all Porkuni lahingut.
Suurem osa uurimustest valmivad igal
aastal olümpiaaditöödena. Koduuurimuslike töödega minnakse edasi

Koolitraditsioonid on muutunud
“auru” väljaslaksmiseks
9.klassi Katre Tamme uurimistöö
käsitles kolme koolitraditsiooni –
õpetajate päeva, tutipäeva ja rebaste
ristimise – tähistamist erinevatel
aegadel ning nende muutumist aja
jooksul.
Lühidalt allapool neist kolmest
koolitraditsioonist
Õpetajate päev
Õpetajate päeva tähistamine on aja
jooksul
muutnud
palju
mitmekülgsemaks.
Vanadele
traditsioonidele on lisandunud uusi ja
huvitavaid viise õpetajatele heameele
valmistamiseks ja pedagoogide
meelespidamiseks.
Aastatega on õpilased muutunud

mässumeelsemaks, meeletumaks,
lärmakamaks. Selle tagajärjel ei lasta
abiturientidel enam nii vabalt
tegutseda.
Õpetajaid on sellel päeval siiski koolis
ja ainult mõned lasevad end asendada.
Mida rohkem aastaid edasi, lähemale
tänapäevale, seda enam pole inimesed
huvitatud vanade traditsioonide
jätkamisest.
Tutipäev
Üldiselt on tutipäeva tähistamine
võrreldes varasema ajaga väga palju
muutunud. Riietus ei ole enam nii
ametlik, õpilased teevad sellel päeval
palju rohkem lubamatuid asju kui
kunagi. Mõnes mõttes on lollustega ka

Gümnaasiumis tulekul
keskhariduse
andmise tähtpäev
Tamsalu gümnaasium tähistab sel aastal
Tamsalus keskhariduse andmise 50.
aastapäeva. Algus oli 1957.
Juubeli tähistamine vilistlastele
toimub 16. juunil 2007. Täpsema ajakava
avaldame järgmises lehes ja paneme
kooli koduleheküljele.
Ilmub “Tamsalu kooli raamat II”. Kui
keegi vilistlastest või kohalikest
elanikest soovib saata kooli raamatusse

oma kirjatükki, on seda võimalik teha
kuni 10.aprillini.
Teretulnud on arvamused
kodukohas keskhariduse andmise
olulisusest, mälestused olümpiaadidest
ning konkurssidest osavõtmisest,
juhendajatest õpetajatest, klasside
ettevõtmistest jne.
Infi kooli kantseleist.
Tamsalu gümnaasium

maakonna
ja
üleriigilistele
konkurssidele. Sel õppeaastal pääses
oma rahvaluuleolümpiaadi tööga
üleriigilisse lõppvooru 9. klassi õpilane
Katre Tamm Mare Viksi juhendamisel
ja inglise keele olümpiaaditööga Marit
Villemsaar, kes üleriigilises lõppvoorus
saavutas 5. koha. teda juhendas õpetaja
Anne Kraubner.
Konverents lõppes olümpiaadivõitjate
autasustamisega.
Kooli
aineolümpiaadidel jõudis kolme parema
104 õpilast. Mitmed neist tulid võitjaks
kolmes või enamas aines. Kõige
mitmekülgsemad õpilased olid: Teele
Kaldaru, Kai Budrikas, Keiti Kleitz, Kert
Vahisalu, Andrus Kasekamp, Tõnis
Kasekamp, Tiina Viilver, Ardo Allik,
Siret Villmann ja Karmen Meisalu.
Aime Tops
Tamsalu gümnaasiumi
õppealajuhataja
liialdatud, sest tutipäev on muutunud
igavaks. Igal kevadel kordub sama jama
– õpilased jõuavad koolist koju
läbimärgadena.
Vanadele traditsioonidele on tulnud
juurde uusi ja mõni neist on isegi
asendunud
põnevamate
ja
lõbusamatega. Kahjuks on tutipäevale
omasest veesõjast saanud kogu kooli
üritus, mis ei ole sugugi positiivne.
Rebaste ristimine
Selgus, et üldiselt on rebaste ristimine
aegade jooksul väga palju muutunud
ja kahjuks ebameeldivamaks.
Asjal on ka häid külgi, näiteks on
rebastele
antavad
ülesanded
huvitavamad ja naljakamad.
Mida aeg edasi, seda vähem see
traditsioon inimesi huvitab. Paljude
arvates on ristimine muutunud liiga
üksluiseks ja vastikuks.

Metsaseminar
Tamsalus
30.märtsil kogunesid Tamsalusse LääneViru, Järva- ja Raplamaa õpetajad ning
ametnikud projekti „Mets õpetab!”
seminarile. Õppepäeval osalenud
korraldavad koolides ja lasteaedades
metsanädalad, kus viiakse läbi
metsavaatlusi, uuritakse erinevate
metsade taime- ja puuliike, õpitakse
istutama metsa ja saadakse teada, kuidas
käituda metsatulekahju korral.
Projekti kulmineerub maikuus Paunkülas,
Nõos, Vokas ja Haapsalus läbiviidavate
Puhta Metsa Pidudega.
Tea Jänes, MTÜ Ökokratt
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SPORT
Suusatamine
Sapporo
maailmameistrivõistlustel saavutas Timo Simonlatser sprindis Eesti parimana
25.koha.
Kaili Sirge saavutas sprindis 41.koha
ning 10 km 58.koha. 4x5 km teatenaiskonnas kuulus Kailile eelviimane
ning teatesprindis (koos Piret
Pormeistriga) viimane koht. Kaili
tänavuseks parimaks tulemuseks jääb
aga taliuniversiaadil võidetud
sprindipronksmedal.
Moskvas suusaorienteerumise
maai lmame i str ivõistlus te l
saavutas Tarvo Klaasimäe sprindis
37.koha.
Juunioride
maailmameistrivõistlustel
kuulus
Kaarel
Nurmsalule 56.koht kahevõistluses.
Tartu maratonil saavutasid
praegused ja endised Tamsalu
sportlased järgmised kohad: 24.Risto
Roonet, 44.Ulvar Pavlov, 52.Andrus
Kasekamp, 58.Erko Jullinen,
93.Ilmar Epner, 248.Kristjan Nurmsalu, 390.Tanel Uudeberg, 607.Mati
Kalvik, 861.Geidi Kruusmann,
905.Tõnis Tagel, 917.Peeter Kuhi,
1167.Tõnu Kuhi, 1486.Kadri
Limberg, 1982.Jevgeni Fedossejev,
2088.Heino Ploovits, 2162.Aare
Limberg, 2163.Maire Limberg,
2644.Rivo Kaljuvee.
Lõpetas 3165 suusatajat.
Haanjas Eesti noorte meistrivõistlustel võitis Erkki Põldoja
hõbemedali M-218 klassis. Samas
vanuseklassis võitsid teatesuusatamises pronksmedali Kristjan
Nurmsalu, Erkki Põldoja ja Klen
Krünberg. Kümne parema hulka
jõudsid veel erinevates vanuseklassides Marek Sikk (4.), Kai Põldoja
(8.), Marii Raudsepp (9.) ja Erik
Jaanvärk (9.).
Haanjas EKL meistrivõistlustel
võitis Kaarel Nurmsalu 8.-9.klassi arvestuses hõbemedali ning samas
grupis tütarlastele Kai Põldoja
pronksmedali. Pronksmedal tuli ka
6x500 m teatesuusatamises (Kauri
Piiskoppel, Tanel Tilga, Mathjas
Veermaa, Marek Sikk, Erik Jaanvärk,
Kaarel Nurmsalu). Meeskonna tõi
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3.kohale
Kaarel
Nurmsalu
suurepärane sõit viimases vahetuses.
Kümne parema hulka jõudsid veel
Marek Sikk 5., Kauri Piiskoppel 6. ja
Erik Jaanvärk 10.kohaga. 5.koha saavutas ka 6x500 teatesuusatamise
naiskond koosseisus Ege Saarela,
Marian Roop, Egle Saarela, Chris
Karina Lepik, Marii Raudsepp, Kai
Põldoja. Võistkondlikult oli parin
Otepää gümnaasium 743 punktiga.
Tamsalule kuulus seekord neljas koht
620 punktiga. Võistles 12
gümnaasiumi.
Kokku võistles ainult 19 kooli.
Parimal aastal on võistelnud koole 37.
Võistkondade mõtlematu suurendamine on viinud selleni, et mitmed
väiksed, kuid tugevad suusakoolid
nagu Saarepeedi ja Põlula on
osavõtust loobunud. Kuna loobujaid
on ka gümnaasiumide grupis, siis on
ka konkurents oluliselt vähenenud.
ETV-Hansapanga noortesarja II
etapil sprindis Mammastes võitis
Mathjas
Veeremaa
M-13
vanuseklassis, 2.koha saavutas Kai
Põldoja N-16 klassis. Kümne parema
hulka
jõudsid
erivanets
vanuseklassides Marek Sikk, 4.,
Marii Raudsepp, Erik Jaanvärk ja
Raido Õunapuu 6. ning Erkki Põldoja
9.kohaga.
ETV-Hansapanga noortesarja III etapil
Pannjärvel auhinnalistele kohtadele ei
jõutud. Kümne parema hulka jõudsid
erinevates vanuseklassides Erko
Jullinen 4., Kai Põldoja 5., Marek Sikk,
Mathjas Veermaa, Marii Raudsepp,
Kauri Piiskoppel 6.ning Erik Jaanvärk
9.kohaga. Seekord võisteldi pikkadel
distantsidel.
Rein Tops

Ujumine
1.-3.märtsini toimusid Eesti ujumise
meistrivõistlused Tartu Aura 50m rajal.
Noorte arvestuses (1991.-92.s.a.) Kristo
Keivi (92.) saavutatud tulemused:
50m selili 32,31 sek., 8.koht, 100m selili
1.10,13, 6.koht, 200m selili 2.31,32,
6.koht, 50m vabalt 28,36 (22.), 4x200m
vabalt teateujumises 6.koht, 4x100m
kombin. 4.koht, 4x100m vabalt 8.koht.
Mare Järv

Kergejõustik
Kaspar Raudla võitis Eesti meistritiitli
Tallinnas 16.-17.veebruaril toimunud
Eesti mitmevõistluse meistrivõistlustel. A-vanuseklassis oli tema
punktisumma
4595
punkti.
Tulemused: 7,69-6.01-13.46 -1.778,89-3.65-2.50,17.
Eiko Laine saavutas Bvanuseklassis 4.koha 3628 punktiga.
Tulemused: 8,18-5.05-12.40-1.629,48-2.65-2.56,73.
Kerli Relli saavutas tüdrukute Avanuseklassis 8.koha, kogudes 2963
punkti. Tulemused: 9,69-1.50-10.984.75-2.47,93.
Liivi Rünk

Korvpall
Maakonna karikafinaalis võitis
Tamsalu Los Toros Torose /BBP/Agrovarusutse meeskond Väike-Maarja
ReinPauli tasavägises mängus 76:59.
Meeskonnas mängisid Livar
Liblik, Kurmo Annus, Algis Liblik,
Tanel Uudeberg, Rainer Tops, Risto
Rammul, Andro Kirsipuu, Rainis
Tiits, Tõnis Klaasimäe, Kristo
Raudam, Holden Lepp, Eimar Astok,
Tauno Pukk.
Maakonna meistrivõistlustel võideti
viimastes mängudes Haljala/Bellus
Furniture 80:43 ja Hulja 77:69.

Juhtide
mitmevõistlus
Ida-Virumaal toimunud
neljandatel omavalitsusjuhtide
talimängudel saavutas Toomas
Uudeberg 40-a ja vanema grupis
esikoha mitmevõistluses 333
punktiga.
Kümnest alast (õhupüssist laskmine,
tuubisõit, murdmaasuusatamine,
käesurumine, lumerajasõit, taligolf,
sõit Soome kelguga, orienteerumine
kaevanduses, korvpalli vabavisked,
noolevisked) läks arvesse 7 paremat.
Alavõit tuli õhupüssist laskmises,
lumerajasõidus, nooleviskes ja
taligolfis. Järgmisel aastal toimuvad
võistlused Tamsalus.
Rein Tops
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Võrkpall
Rakvere spordihallis toimusid maakonna Kalevi kooliliiga 7.-9.klasside
võrkpallivõistlused.
Maakonna turniiri võtja pääses üleriigilisele finaalturniirile Viljandis.
Kuna eelmiste aastate võitja Kadrina
meeskond langes vanuse tõttu konkurentsist välja, siis Tamsalu poistel tekkis võimalus turniir võita.
Kuid õnnetuseks algas Tamsalus gripipuhang, mistõttu haigestus üks põhimängijaid Oliver Eding. Samuti ei
saanud võistlema tulla M.Viks. Osa
poisse mängis pooltõbisena.
Turniiril võideti kindlalt Rakveret.
Tasavägises võistluses kaotati napilt
Haljala 1:2.

Otsustavaks kujunes kohtumine Võsuga. 2:0. Võidu korral oleks Tamsalu
tulnud turniirivõitjaks.
Esimene geim oli äärmiselt tasavägine,
seis oli 23:23. Kahjuks ei suutnud meie
poisid vastu võtta vastate kaht lihtsat
pallingut ja kaotasid 23:25. Sega kadus
lootus esikohale ning ka teine geim
kaotati 19:25. Just selles kohtumises
andis valusalt tunda tehnilise Oliver
Edingu puudumine.
Kokkuvõttes tulid Tamsalu poisid
auhinnalisele kolmandale kohale.
Meeskonnas mängisid R.Koitsalu,
S.Timashkov, T.Vainus, D.Legkov,
R.Sitiv, ja pesamuna, 6.klassi poiss
R.Seidov.
Võrkpalli mängiti ka Tamsalus
Spordihoones toimus hiljaaegu üks

huvitav võrkpalliturniir, kus osalesid
EÜSi (Eesti üliõpilaste seltsi), VäikeMaarja ja Tamsalu veteranide meeskonnad. Meeskonnad olid äärmiselt
võrdvõimelised ja kõik said ühe kaotuse ja ühe võidu. EÜS võitis VäikeMaarjat, Väike-Maarja Tamsalut ja
Tamsalu EÜSi.
Kuna tegu oli sõprusturniiriga, siis esikoha selgitamises punktide vahet ei
loetud.
Järgmisel päeval toimus samade meeskondade turniir Triigi võimlas, mis
lõppes samasuguse viigilise tulemusega nagu Tamsaluski. Seega oli tegu
toreda võrkpallimängu nautimisega
kahe päeva jooksul.
Sergei Kurotshkin

Sporditegemisest Tamsalu kandis
I Tamsalu külanõukogu talimängud.
1976.a lõpul tekkis Põdrangu sovhoosi
spordiaktiivil plaan alustada külanõukogude mängude läbiviimist.
Moodustati piirkondlikud koondised:
Põdrangu sovhoos, Tamsalu sovhoos
ning Porkuni ning külanõukogu koondis (külanõukogu töötajad ning külanõukogu territooriumil elavad, kuid
mujal töötavad inimesed). Lapsed kuulusid võistkondadesse vanemate
töökoha järgi. Võisteldi viiel spordialal.
Kabes olid edukamad Mare Soovik, Sirje
Luik ja Nelli Neimann ning Paul Antsaar,
Jüri Lill ja Rein Tops (kõik Põdrangu
sovhoos). Võistkondlikult võitis

Tamsalu
kultuurimajas
aprillikuus:
21.04 kell 11-17 “Tammetõru “
lauluvõistluse proovid ansambliga
22.04 kell 15 “Tammetõru”
lauluvõistlus.
27.04 kell 19 regiaulude õhtu.
Laulab Tamsalu kultuurimaja
lauluklassi neidude ansambel.
28.04 kell 19 ülemaailmse
tantsupäeva tähistamine.
Estraadirühma Kaire neidude
rühma kontsert ja lõpupidu.
Tiia Uudeberg, 56470855, 3230968

Põdrangu.
Koroonas olid parimad Lidia Schmidt
(Porkuni), Sirje Luik ja Mare Soovik
(mõlemad Põdrangu) ning Paul Antsaar,
Leo Pukki ja Tiit Leuska (kõik
Põdrangu). Võistkondlikult oli parim
Põdrangu.
Reesõidus võitis Porkuni meeskond
(Raivo Pärn, Raivo Kõllo, Jaanus ja
Margus Aun, Uno Karlov).
VTK talvises mitmevõistluses võitsid
noortest Annely Prüüs (Porkuni) ja Ove
Mangus (Põdrangu), Heljo Retsold
(külanõukogu koondis) ja Are Mutli
(Põdrangu). Võistkondlikult oli parim
Porkuni.

Saalihoki
Tamsalu EBE saalihokinaiskond on
jõudnud Eesti meistrivõistluste
poolfinaalidesse.
Esimene mäng Jõgeva Tähega kaotati
ülinapilt 2:1 . 14 aprillil toimub teine
mäng Jõgeva Tähega. Kui see
võidetakse toimub veel kolmas mäng,
mis on otsustav. Kes võidab saab
finaali , kes kaotab hakkab mängima
pronksi eest. Hoidke siis pöialt, või
tulge 14 aprillil kell 15.15 Jõgeva
spordihoonesse oma valla naistele
kaasa elama.
Krista Lepik

Suusatamises võitsid Aime Kivisto
(Põdrangu) ning Raivo Uripea (Porkuni), Tiia Roonet ja Jaan Pass (mõlemad
Porkuni) ning Nelli Neimann ja Arnold
Kalvik (mõlemad Põdrangu).
Võistkondlikult võitis Põdrangu.
Talimängude üldvõitjaks tuli Põdrangu
sovhoos Porkuni ja külanõukogu
koondise ees. Mängudest jäi kõrvale
Tamsalu sovhoos. Võitjakarikad panid
välja majandid, asutused ja ettevõtted.
Medalid valmsitas Porkuni EIK õpetaja Pikar Riitmuru. Võistluspaigad ja
Põdrangu võistkonna valmistas ette
spordimetoodik Ülo Püss.
Järgneb.
Rein Tops

Täname!
Täname inimesi, kes esindasid
Tamsalu valda ja osalesid
2007.a.Lääne-Viru talimängudel:
males: Peedu Vipper, Tõnu Raus, Tarvi
Raus, Meeli Kuntur, Leili Virks, AnnaMaria Himma, Berli Raus, Chris Karina
Lepik. Kabes: Raido Pärnpuu, Merike
Järvamägi, Keija Laht, Liis Kivirand,
Nele Laht. Lauatennises: Mikk Pärna,
Taimo Jullinen, Ants Püss, Urmas
Virves, Anu Lukk, Sirly Tiik. Koroonas:
Martin Kivirand, Michael Mitt, Heiki
Taal, Lembit Saart. Suusatamises:
Mehis Veilberg, Kauri Piiskoppel, Aili
Siht.
Tamsalu vald saavutas talimängude
üldkokkuvõttes III koha.
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Õnnitleme!
Igast päevast tuleb loota, et sünnib väike ime.
püüdke kauniks imetleda iga väikseim õis.
95 Hilda Tiisler
06.03.1912 Tamsalu
92 Vilma Röömer
16.03.1915 Tamsalu
89 Ella-Auguste 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 Valve Männistu
22.03.1923 Piisupi
82 Klaara Jänes
15.03.1925 Tamsalu
82 Anete Lokke
15.03.1925 Tamsalu
82 Melanie Martinson
02.03.1925 Tamsalu
81 Valve Koovits
17.03.1926 Vajangu
80 Õie Tõnusoo
05.03.1927 Tamsalu
80 Helmut Esinurm
08.03.1927 Koiduküla

75 Kaljo Pilt
11.03.1932 Porkuni
75 Aino Paist
14.03.1932 Tamsalu
75 Valve Kaljula
19.03.1932 Assamalla
75 Hilje Inno
26.03.1932 Vajangu
75 Merilde Lillepuu
26.03.1932 Kursi
70 Jevdokia Stepanova 10.03.1937 Tamsalu
70 Kalev Tooming
24.03.1937 Tamsalu
65 Peeter Ott
07.03.1942 Aavere
65 Heela-Maria
Koldmets
11.03.1942 Tamsalu
65 Lehte Põldmaa
16.03.1942 Tamsalu
65 Hailo Liblik
18.03.1942 Tamsalu
60 Õnne Rebane
21.03.1947 Tamsalu
60 Raili Toomsalu
23.03.1947 Tamsalu

Tervislikud talutooted Kaarli talust

On sündinud rõõmuraasuskesed!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Henry Elmest - 19.jaanuaril
Kaidi Kraav - 1.veebruaril
Filine Siispool - 23.veebruaril
Sten-Marti Parts - 2.märtsil
Mihail Sepp - 10.märtsil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunuid
Meedi Talimets
Artur Veemaa
Sulev Kivistu
Anette Müürisepp
Eriine Danilson
Antonina Stratanovitsh
Hilda Särglepp
Olga Lillepea
Valeri Sabre

21.04.1932-17.02.2007
26.02.1919-22.02.2007
18.04.1942-27.02.2007
10.04.1933-03.03.2007
26.04.1952-09.03.2007
03.05.1928-09.03.2007
28.09.1915-13.03.2007
08.04.1929-14.03.2007
19.03.1950-15.03.2007

Müüa: täisteratooted (jahud, kruubid, helbed, liht-, kroovja püülijahud), külmpress-toiduõlid (raps, lina, tuder,
sinep), õlikoogid, õlisetted, söödajahud (oder, kaer, nisu,
ka segudena, lisada võib hernest ja õlikooki).
Kokkuleppel kojutoomine (Lääne-Virumaa piires) või
saadan posti, kulleri või bussiga.
Kaarli talu, Tamsalu mnt. 6, Väike-Maarja. Tel. 56644156,
3261572, vt. ka http://www.v-maarja.ee/kaarlitalu. Mart
Lepik.

Parim Rail Baltica variant
viib läbi Tamsalu
Majandus- ja kommunikatsioooniministeeriumi kodulehel on
huvilistel võimalik tutvuda Rail Baltica teostatvusuuringu
lõppraportiga.
Raport toob välja Rail Baltica kolm võimalikku strateegiat,
millest kõige mõistlikumaks peetakse varianti, kus Tallinnast
Varssavisse viib rong maksimumkiirusega 120 km/h
(kaubarongid 90 km/h). See tähendab Vene rööpmelaiuse
säilimist Eestis, Läti ja Leedus.
Selle variandi kohaselt kulgeb Rail Baltica Eestis suunal
Tallinn-Tapa-Jõgeva-Tartu-Valga, Lätis Valmiera-Riia ning
Leedus Jonishkis-Radvilishkis-Kaunas, kusjuures variandi
kohaselt rajatakse 185 kilomeetrit uut raudteed Jonishkise ja
Radvilishkise vahele.
Selle paketi eeltingimuseks on ümberlaadimisjaama või
logistikakeskuse rajamine.
Täpsem info Majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi
kodulehel http://www.mkm.ee/index.php?id=7306.

Aitäh Teile saadetud kaastööde ja piltide eest. Teie järgmised tööd on oodatud 16.aprilliks vallamajja või hilje.pakkanen@lvirumv.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
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