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Ohtlike jäätmete kogumisreid 12.mail
Tamsalu vallavalitsus korraldab ohtlike jäätmete kogumist
12. mail.
Selleks kasutatakse spetsiaalset kogumismasinat, mis liigub Tamsalu vallas etteantud graafiku järgi. Igas peatuskohas
seisab auto kolmkümmend minutit ja siis sõidab edasi järgmisse peatuskohta.
Kogumisringi käigus kogutakse kõiki ohtlike jäätmeid nagu
akud, patareid, värvid, lahustid, ravimid, õlid, õlifiltrid, elavhõbedalambid, taimekaitse- ja putukatõrjevahendid.
Peale ohtlike jäätmete võetakse vastu ka elektroonikaromusid
– telerid, külmikud, raadiod jne.
Ohtlike jäätmete liikuva kogumispunkti peatuskohad ja
kellaajad:
10.00–10.30 Assamalla külas maja nr. 47 juures,
10.50–11.20 Porkuni külas Porkuni PÜ ees parklas (end. klubi),
11.40–12.10 Naistevälja külas Noviku talu juures,

Kaks küsimust
Mida arvate küpsuskirjandist riigieksamina?
Tamsalu Gümnaasiumi õppealajuhataja ja eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Aime Tops: Kirjand või mingi muu eksamivorm - see on juba aastaid vaidlusküsimus. Eesti keele õpetajad
on vastanud mitmetele uurijatele, aga seni muutusi pole. Loomulikult on andekaid, kellele kirjand mingit raskust ei valmista
ja kirjutavad ilma tõsisema ettevalmistuseta headele punktidele.
Nendele sobib kindlasti kõige paremini kirjand, sest osaoskuste eksamiks peaks rohkem õppima. Päris paljudele aga on
kolm lehekülge arusaadavat ja midagi ütlevat teksti kokku saada
tõsine eneseületus. Neile lohutuseks see, et ega elus rohkem
sellist kuuetunnist etteantud teemal kirjandikirjutamist ei tule.
Õpetajad jagunevad suurematel aruteludel kaheks leeriks: on
tulised kirjanditoetajad ja jätkub ka muutuste pooldajaid. Üleöö
mingit muutust muidugi ei tule, vaidlused asjaosaliste seas
jätkuvad.
Milliseid teemasid eelistasid Tamsalu lõpetajad oma lõpukirjandi valikul?
Tamsalu gümnaasiumi abiturientide meelisteema oli sel aastal
„Meie suurim ja hiilgavaim meistritöö on õigesti elatud elu.“
(Michel de Montaigne), mille valis oma lõpukirjandiks seitse
abiturienti. „Meedia noore põlvkonna kujundajana” kirjutas
viis noort. Neli lõpetajat kirjutasid teemal „Lõbusalt saeb inimkond oksa, millel ta istub.“ (Mati Unt). Kaks lõpetajat valis
oma kirjanditeemaks „Eesti mured on ka minu mured”,
„Kirjutatud ja kirjutamata seadustest”, „Haridus – kas vahend
või eesmärk?”, „Kunstiteosed, mis on muutnud mu ellusuhtu-

12.30–13.00 Sääse alevikus maja nr. 8 garaa˛ide poolses otsas,
13.20–13.50 Tamsalus Paide mnt. 16 bensiinijaama platsil,
14.10–14.40 Tamsalus Ääsi tn. 9 katlamaja juures,
15.00–15.30 Vajangu külas vana sauna juures.
NB! Kui kellelgi on kogumisautole äraantavaid ohtlike jäätmeid ja/või elektroonikaromusid suures koguses ning puudub endal transpordi võimalus lähimasse kogumispunkti
toomiseks, on eelregistreerimisega võimalus kogumisautoga
nendele jäätmetele järele tulla.
Registreerimine Tamsalu valla keskkonnaspetsialisti kaudu telefonil 3228446 või 5203992
Kogumisringi teenus on mõeldud Tamsalu valla elanikele.
Firmad seda teenust kasutada ei saa!
Lembit Saart,
keskkonnaspetsialist
mist”. Teemadel „Kõigel on hind, aga vähesel väärtus” ja „Rahvusriigi võimalikkusest 21. sajandil” üks lõpetaja. Ühelegi Tamsalu lõpetajale ei pakkunud „pinget” kirjutada teemal „Mida
suudab avalik arvamus?”.

Avaldused ettevõtlustoetustele oodatud
15.maiks
Tamsalu valla alustavatel ja kuni kaks aastat tegutsenud
ettevõtjatel on võimalus kolmandat aastat taotleda
ettevõtlustoetust valla eelarvest.
Sellel aastal on taotletava summa piirmääraks 25 tuhat krooni.
Toetust saab kasutada masinate, seadmete ja muu materiaalse
põhivara soetamiseks, samuti tootmis- ja teenindushoonete
renoveerimiseks. Taotleja kohustus on panustada kavandatud
ettevõtmisesse omavahendeid vähemalt 25% projekti
kogumaksumusest.
Seega, kui teil on soov
taotleda 25 000 krooni toetust, peab omalt poolt panustama
8335 krooni. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 15.maiks
ja 15.oktoobriks.
Ettevõtlustoetuse kord ja taotlemise vormid on leitavad
Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee ja vallamajas Tehnika
1a. Küsimuste korral pöörduge abivallavanema poole tel. 32
28434 või e-posti aadressil riho.tell@tamsalu.ee
Riho Tell, abivallavanem
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Tamsalu
Vallavalitsus
21.märtsil
1. Algatati Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.
2. Algatati Tamsalu linna Tööstuse tn 11 detailplaneeringu
koostamine, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja anti
volitused lepingu sõlmimiseks.
3. Algatati Tamsalu linna Sireli põik elamuala detailplaneeringu
koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.
4. Otsustati korraldada Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneeringu koostaja leidmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega
pakkumine.
5. Otsustati korraldada Sireli põik elamuala detailplaneeringu
koostaja leidmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega
pakkumine.
6. Lubati keskkonnaspetsialistil väljastada raieload järgmiselt:
Toome tn 3a kinnistul asuva viie kuuse raiumiseks; Metsa tn
14 kinnistul asuva ühe kuuse raiumiseks.
7. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Savalduma
külas Jaana Kalm‘ile kuuluvate hoonete juurde.
8. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Porkuni külas
Leida-Elfriede Merimäe‘le kuuluvate hoonete juurde.
9. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Ingar Sassile Tamsalu
linnas, Toome põik 3 üksikelamu püstitamiseks.
10. Kehtestati Porkuni Paemuuseumi piletihinnad alates
01.04.2007.a järgmiselt: õpilase pilet
10 krooni, täiskasvanu pilet 20 krooni, perepilet (2 täiskasvanut, 2 alaealist last)
40 krooni, gruppidele alates kümnest inimesest rakendatakse soodustust 20% kehtestatud
piletihinnast. giiditasu suuruseks on alates 01.04.2007.a 200
krooni tund.
Kinnitati Vajangu põhikooli hoones asuva sauna lahtioleku
ajad õppetöövälisel ajal ja kehtestati saunateenuse piletihinnad alates 01.04.2007.a järgmiselt: täiskasvanupilet 20 krooni,
õpilase pilet 10 krooni, eelkooliealise lapse pilet 5 krooni tund.
11. Otsustati suunata SA Kiviõli Tervisekeskusese hooldusosakonda kolm hooldust vajavat puudega isikut.
12. Muudeti kahele puudega isikule hooldaja määramise korraldust ja määrati hooldaja ühele abivajajale.
13. Eraldati sotsiaaltoetust viieteistkümnele abivajajale ja jäeti
rahuldamata kolm avaldust.
14. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja toimetulekutoetuseks märtsikuus väljamaksmisele kuuluv summa.
15. Anti nõusolek FIE Silvi Pärnale avaliku ürituse “Kevadlaat” korraldamiseks 26.mail s.a Tamsalu Kultuurimaja pargis
ajavahemikul 9.00-16.00.
3.aprillil
1. Nõustuti ehitusloa väljastamisega järgmiselt: Elion Ettevõtted AS-ile Vajangu külas sidekanalisatsiooni püstitamiseks ja
Ingar Sassi‘le Tamsalu linnas, Toome põik 3 üksikelamu
püstitamiseks; Assamalla ja Porkuni külas ning Tamsalu linnas
Tehnika tn 2a Turismi infotahvlite püstitamiseks.
2. Otsustati sõlmida OÜ-ga Vajangu EE Tamsalu spordihoone
riietus- ja pesuruumide renoveerimisel vajalike täiendavate
tööde tegemiseks.
3. Otsustati sõlmida täiendav leping Siseruum OÜ-ga Tamsalu
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Spordihoone keldriruumide sisekujundusprojekti koostamiseks.
4. Otsustati sõlmida leping Siseruum OÜ-ga Tamsalu Gümnaasiumi uue maja II korruse sisekujundusprojekti koostamiseks.
5. Kooskõlastati riigihanke pakkumise kutse dokumendid
“Tamsalu Spordihoone renoveerimine II etapp”.
6. Algatati Tamsalu linna Koidu tn 16 detailplaneeringu koostamine, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja anti
volitused lepingu sõlmimiseks.
7. Algatati Lubjakivi töötlemiskompleksi kinnistu detailplaneeringu koostamine, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad
ja anti volitused lepingu sõlmimiseks.
8. Võeti peremehetute ehitistena arvele järgmised ehitised:
· 852/30205 osa elamust nr. 4 Sääse alevik, mis koosneb korterist nr. 29, viimane teadaolev omanik Marika Pro unina;
· 440/27015 osa elamust nr. 8 Sääse alevik, mis koosneb korterist nr. 17, viimane teadaolev omanik OÜ Arrontwist;
· 439/27015 osa elamust nr. 8 Sääse alevik, mis koosneb korterist nr. 25, viimane teadaolev omanik Antoniina Loorits;
· 440/27015 osa elamust nr. 8 Sääse alevik, mis koosneb korterist nr. 39, viimane teadaolev omanik OÜ Vesaxi;
· 612/27007 osa elamust nr. 10 Sääse alevik, mis koosneb
korterist nr. 9, viimane teadaolev omanik Aksel Lind;
· 612/27007 osa elamust nr. 10 Sääse alevik, mis koosneb
korterist nr. 52, viimane teadaolev omanik Lehte Aadli;
· Tamsalu linnas, Rahu tn 24 asuva ½ mõttelist osa elamust
koos kaevu ja kahe kuuriga, viimane teadaolev omanik Ülo
Aav;
· Porkuni külas Marksi ja Jaanuse kinnistute vahelisel alal asuv
majandushoone, mille viimane omanik on teadmata.
9. Tunnistati Vajangu ringtee osalise renoveerija leidmiseks
küsitud pakkumistest parimaks A.K.M. Teenused OÜ pakkumine ja otsustati sõlmida leping tööde valmimise tähtajaga
31.08.2007.a.
10. Tunnistati Tamsalu linna Sireli põik elamuala detailplaneeringu koostaja leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks Aare
Uukado Projekt pakkumine ja otsustati sõlmida leping töö
valmimise tähtajaga 31.05.2007.a.
11. Tunnistati Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneeringu
koostaja leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ pakkumine ja otsustati sõlmida leping
töö valmimise tähtajaga 28.12.2007.a.
12. Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestuslik maksumus Tamsalu valla haridusasutustes 2007.aastal
järgmiselt: Tamsalu gümnaasiumis - 595 krooni kuus; Vajangu
põhikoolis 1686 krooni kuus; Tamsalu lasteaias Krõll 2089
krooni kuus; Sääse lasteaias
2680 krooni kuus;
Vajangu lasteaias 1988 krooni kuus.
13. Kehtestati Sääse hooldekodus 2007.aastal koha maksumuseks 5759 krooni kuus.
14. Kinnitati Tamsalu valla hallatavate asutuste juhtide palgad
alates 01.01.2007.a.
15. Nõustuti maaüksuse ostueesõigusega erastamisega Aavere
külas Nade˛da Blomthal‘ile kuuluvate hoonete juurde.
16. Kinnitati Tamsalu valla 2007.aasta eelarves ettenähtud
vabaaja- ja spordiürituste vahenditest toetuste eraldamine.
17. Lubati keskkonnaspetsialistil väljastada raieluba Tamsalu
Kommunaalile Tamsalu linna üldkasutataval territooriumil
normaalset elukorraldust takistavate, ohtlike ja haigete puude
raiumiseks.
18. Anti nõusolek eestkostetava pangaarve kasutuslimiidi
suurendamiseks.
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19. Eraldati Tamsalu vallale toimetulekutoetusteks eraldatud
vahenditest toetust viieteistkümnele abivajajale ja jäeti rahuldamata kaks taotlusavaldust.
20. Anti volitused kahele eestkostetava passi taotlemisega ja
kättesaamisega vajalike toimingute sooritamiseks.
21. Võeti vastu otsus kahe abivajaja poolt esitatud valeandmete tõttu eraldatud sotsiaaltoetuse tagastamise kohta.
22. Eraldati Lääne-Virumaa Pensionäride ühingule toetust nelja
linna pensionäride pidupäeva “Tere tulemast Tapale”
läbiviimisega seotud kulude katmiseks.
23. Kooskõlastati Tamsalu Kalor AS taotlus müüdava soojuse
piirhinnaks 667 kr/MWh, millele lisandub käibemaks.
24. Arutati volikogu märtsikuu istungile pakutavat päevakorda.
Vallasekretär: Elvi Astok

Tamsalu
Vallavolikogu

elanikega ja nende ettepanekust sealse kauplusehoone
ostmiseks vallale, et rajada sinna külaelanikele kooskäimiseks
ruumid ja kaupluse ruumid osaliselt taastada;
· järgmine arengukava arutelu toimub 5.aprillil s.a, kus oleks
vajalik maksimaalselt osaleda ja võimalusel kutsuda osalema
aktiivset rahvast;
· töö käigus tekkiva sisemise informatsiooni liikumisest vallavalitsuse ja vallavolikogu vahel.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot:
· märtsis algatati vallavalitsuse poolt kahe elamuala detailplaneeringud (Tamsalu-Sääse vaheline ala ja Sireli-põik tänava
äärne ala);
· 10.märtsil s.a toimusid Lääne-Viru talimängud, kus Tamsalu
vald saavutas kolmanda koha;
· 28.03.2007.a toimus Tamsalu gümnaasiumis Tartu ülikooli ja
Lääne-Viru maakonna koostööleppe raames seminar “Kuhu
lähed Lääne-Viru noor?”, kus arutati keeleõppe teemasid ja
sotsiaalaladel õppimise võimalusi;
· 30.03.2007.a toimub Tamsalu kultuurimajas MTÜ Ökokratt
seminar ”Mets õpetab, mets kui klassiruum”;
· Tamsalu Los Torose korvpallivõistkond saavutas Eesti II liiga
meistrivõistlustel esikoha;
· 22.-23. märtsil toimus Eestis INTRREG III (hõreasustatud
piirkondade ettevõtluse arendajad) rahvusvaheline seminar ja
23.märtsil tutvuti Tamsalu vallaga;
· esmaspäevast käivitub Tamsalu Päevakeskuse ruumides
Tööhõiveameti poolt finantseeritav töötute tööharjutamise
kolmekuuline programm
· kätte on jõudnud aeg teha ettepanekuid Tamsalu Tänurahaga tunnustamiseks;
· toorikuna on kaante vahele jõudnud Tamsalu teeneka inimese Johannes Eermanni poolt alustatud kodulooteemaline
raamat Tamsalu ajalugu kuni tänapäevani.
Vallasekretär: Elvi Astok

Vallavolikogu istung 28.märtsil
1.Kinnitati Tamsalu valla 2007.a eelarve.
2.Muudeti Tamsalu valla ametiasutuse hallatavate asutuste
töötajate koosseisu ning palgamäärade ja töötasustamise
aluseid.
3. Muudeti vallavanemale määratud töötasu alates 01.01.2007.a.
4. Kehtestati Tamsalu valla kaugküttepiirkond.
5. Kehtestati Tamsalu valla haldusterritooriumil asuvate Tamsalu valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmääraks 10 krooni eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes
kuus.
6. Otsustati osaleda liikmena MTÜ-s Roheline Paik.
7. Anti volikogu seisukoht Aavere külas Otsa kinnistu omandamise kohta OÜ Krellus poolt.
8. Otsustati lubada vallavalitsusel
kuulutada
välja
konkurss
hooldekoduteenuse odavaima pakkuja
leidmiseks järgmiste tingimustega:. vald
soovib hooldekodu teenust 30-35
vanurile; hooldekodu peaks asuma
Tamsalu vallas; teenuse ostmise võimalus
hiljemalt 2009 aastal; teenus peab vastama
hooldekodu
standardi
nõuetele;
valmisolek pakkuda toetatud elamise
teenust (lastekodust elluastujatele,
keskealistele endaga mittetoimetulevatePangabuss peatub Tamsalu
le isikutele); psüühikahäiretega inimeste
hooldus (pensioniealised, keda ei saa
8.mail ja 22.mail, 5.juunil ja
paigutada riiklikule hooldusele).
9.00-10.00.
9. Info. Kuulati volikogu esimees Andrus
Freienthali infot:
· vallavolikogu ja vallavalitsuse
Olete oodatud!
neljaliikmelise delegatsiooni (koosseisus:
Andrus Freienthal, Eigo Laur, Toomas
Uudeberg, Annika Kapp) külaskäigust
sõprusvalda Nastolasse, et arutada
edasise koostöö jätkamist ja tutvuda
hooldekoduteenuse pakkumisega Nastola
vallas;
· info kohtumisest Assamalla küla

kultuurimajas
19.juunil kella
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Volikogu esimees ei karda diskussiooni
ja vaatab julgelt ettepoole
Küsimustele Tamsalu valla olevikust ja
tulevikust vastab Tamsalu vallavolikogu
esimees Andrus Freienthal.
Hilje Pakkanen: Tamsalus toimub ühtelugu midagi. Siiski räägitakse Tamsalust üldiselt mitte just kõige positiivsemas võtmes.
Analüüsides Lääne-Virumaa 2006.a kinnisvaratehinguid (maa-ameti kodulehel), selgus, et Tamsalu korteri ruutmeetrihinnad
on ühed madalamad Eesti linnadest. Ometigi on Tamsalus väga head tingimused
sportimiseks, on tasemel gümnaasium maakonnas, korras lasteaiad, toimiv kultuuri-ja
spordielu. Ja ka tööpuudus pole maakonnas kõrgeim. Vald on näidanud
üles aktiivsust arenduskeskuse loomisega.
Väike-Maarja, kellega Tamsalut võrreldakse, on oma näitajatega tegelikult Tamsalust
tagapool (suurem tööpuudus, madalama
tasemega kool, viletsamad sportimistingimused), aga tema näitajad üldsuse silmis
on millegipärast paremad, vaatamata loomsete jäätmete käitlemise tehasele, vee- ja õhu
saastamise probleemidele.
Mida on vallal kavas tehaTamsalu maine tõstmiseks?
Andrus Freienthal: Mõtlen tihti sellele,
mida oma küsimuses märkisid. Teeme ajurünnakuid volikogus ja komisjonides. Just
alustasime valla uue arengukava väljatöötamist. Tõepoolest, tundub, et Tamsalus
on väga head tingimused elamiseks, töötamiseks ja vaba aja huvitavaks sisustamiseks. Kuid ometigi ei ole Tamsalu koht, kuhu
oleks elama asuda soovijate tungi märgata.
Tähendab, midagi jääb puudu, sest elama
minnakse sinna, kus meeldib; kus inimene
tunneb ennast igapäevaselt mugavalt ja
turvaliselt. Lühidalt, ta tunneb, et on kodus! Väljendan siin omi mõtteid, mis ei ole
mingisugune viimase instantsi tõde ja millele võib alati vastu vaielda! Mõned minu
väljaütlemised võivad kõlada valusalt, aga
et olen ise olnud Tamsalu juhtimise juures
aastaid, on see kriitika ka enda aadressil!
Mul oleks hea meel, kui tekiks diskussioon
ka Tamsalu Ajalehe veergudel, sest see
aitaks leida paremaid lahendusi Tamsalu
arenguks. Vallavõimud peavad teadma, mis
meeldib rahvale ja mis ärritab meie elanikke!
Vastan kõikidele siinesitatud küsimustele ausalt ja oma arusaamist mööda! Olen
veendunud, et Tamsalu madala maine probleem peitub mitme teguri koosmõjus. Esimene: Tamsalu inimesed. Kuidas seda nüüd

lahti seletada?! Ma arvan, et valla külade
elanikud on rohkem kokkuhoidvamad kui
valla keskasula rahvas. Tamsalu on küll
vana asula, aga tõeline areng algas alles
pärast II maailmasõda. Tamsalu ei ole olnud kihelkonnakeskus, seega puuduvad
kirikuga ja kohaliku kultuurieluga seotud
traditsioonid. Tamsalu rahvas on suures
osas mitte kohalike juurtega ja nõukogude
perioodil hoiti kokku ettevõtete kaupa. Praeguse Tamsalu valla territooriumil paiknesid
suured majandid: Põdrangu ja Vajangu;
Tamsalus isegi Eesti mastaapides suured
ettevõtted.
Väike-Maarja oli kihelkonnakeskus ja
nõukogude ajal praktiliselt üks majand, seega rahval on minu arvates tugev kodukandi- ja ühtekuuluvustunne. Aga ma võin ka
eksida! Eelöeldu ei tähenda, et meie inimesed poleks tublid! Kindlasti nad on seda,
aga nagu eelpool mainitud: vajaka jääb ühtekuuluvustundest.
Teiseks: Tamsalu oli nõukogude ajal
tekkinud suhteliselt kaootilise planeeringuga ja äärmiselt räpaka väljanägemisega ja
auklike ning asfalteerimata tänavatega asula. Positiivselt eristus Tamsalu EPT tootmisja elamutepiirkond. Sääse elamupiirkond oli
tol ajal väga kena, aga Tamsalu elamute
ümbrus halvasti korrastatud; nüüd on vastupidi- Sääse muutus pärast Põdrangu sovhoosi lõpetamist tõeliseks “pommiauguks”!
Kahjuks pole me suutnud ka tänaseks
Tamsalu väljanägemise osas suurt muuta.
Oleme püüdnud haljasalasid korrastada,
tänavaid remontida, tänavavalgustust rajada ja olemasolevat kohendada, aga kahjuks pole see kaugeltki piisav! Nõukogudeaegne pärand on liiga ränk. Kui me ei
eralda rohkem vahendeid tänavate korrashoiuks, jääbki Tamsalu niisuguseks nagu
on tänane pilt: suvel mattuvad kruusakattega tänavate äärsed majad iga mööduva
auto järel tolmupilvedesse, sügisvihmade
ajal ei pääse inimesed kingaga neist tänavatest läbi, kevadine sulamine tekitab
augud, kus võib auto lõhkuda! Kui siia veel
lisada puudulik tänavavalgustus, kehv haljastus, palju prügi ja prahti, hulkuvad koerad! Omaette “väärtus” on Ääsi tänava korruselamute juurde elanike poolt tekitatud
“parkimisplatsid”, mis on kunagised haljasalad muutnud mülgasteks. Valla teised
suuremad keskused pole palju paremas
seisukorras! Mingil määral eristub paremu-

se poole Porkuni, kus paljude kinnistute
omanikud on näinud vaeva ja oma elamist
korrastanud. Tamsalus aga suhtuvad väga
paljud majaomanikud hooletult oma elamise korrashoidu: vaadake ringi ja te näete,
kui palju on lääbakil, roostes, lagunenud
piirdeaedu, värvimata ja juba lagunema
hakanud eramuid, hooldamata haljasalasid
ja prügilademeid! See on elukeskkond, milles elame! Kas see peaks mainet kergitama?!
Kolmas: Tamsalu ettevõtlus. Tamsalu
ettevõtjad on tublid; ettevõtted on arenenud ja kasvanud, töötavad stabiilselt. Tamsalu toodang on tuntud üle Eesti ja ka raja
taga! Probleemiks on aga see, et piisaval
määral pole juurde tulnud kaasaegset ja
kõrgtehnoloogilist tootmist, meil ei jätku
töökohti. See on ka põhjuseks, miks meilt
inimesed lahkuvad! Samuti on Tamsalus
madal ettevõtlikkus; pole soovi rajada oma
ettevõtet; inimesed on harjunud töötama
palgatöölistena suurettevõtetes.
Saamegi tulemuse: Tamsalul on halli ja
heakorrastamata väikelinna maine, kust inimesed lahkuvad, sest pole piisavalt kaasaegseid töökohti! Tamsalu on suhteliselt
vaene vald! Ning see, et meil on korras kool,
head lasteaiad, ujulaga spordihoone, suures osas tehniliselt heas korras vee- ja soojasüsteemid, ei aita meie maine paranemisele kaasa!
See on see, mis meie mainet alla kisub!
Mida aga teha, et Tamsalu nime kõlamine
ükskõik missuguses Eestimaa nurgas tekitaks positiivseid emotsioone ja huvi!?
Kui saame sügiseks kaante vahele
arengukava uue redaktsiooni, peaksime
sealt ka vastuse leidma! Aga juba praegu
saab nimetada üht-teist, mis on selle heaks
tehtud. Me mõtleme väga tõsiselt selle üle,
kuidas peatada elanikkonna vähenemine
ja suunata see suurenemise poole! On algatatud mitme elamupiirkonna detailplaneeringud ning see protsess jätkub. Uurime,
kuidas on võimalik rajada Tamsallu uusi
odavaid ühepereelamuid, et neid soodsatel tingimustel noortele peredele müüa ja
sellega siia rahvast meelitada.
Teeme kõik selleks, et saada Tamsallu
juurde uusi ja huvitavaid ning hästitasustatud töökohti. Vallavalitsuse struktuuris on
selle eesmärgi saavutamise ühe abinõuna
loodud ettevõtlus- ja arendusspetsialisti
töökoht, mis tõsi, hetkel on veel täitmata.
Teeme panuse meie spordikompleksi-
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le. Selle renoveerimine jätkub ka käesoleval
aastal. Volikogu eraldas kompleksile 5 miljonit krooni, millele, kõigi eelduste kohaselt, lisame summasid juurde. Teeme korda
ja laiendame spordihoone parkla. Kas sel
või järgmisel aastal ehitame valgustatud
terviseradade algusse suusamaja. Valgustatud terviserajad on hea märk inimestele,
kes soovivad pöörata rohkem tähelepanu
oma tervisele. Korrastatud spordihoone
koos majutuse ja terviseradadega peaks
meelitama Tamsallu inimesi, kes soovivad
aktiivselt ja sportlikult vaba aega sisustada. Kui inimesed veedavad Tamsalus nädalalõpu, saame juurde kliente meie kaubandus- ja toitlustusettevõtetele. Samuti
spordiüritused: Tamsalu-Neeruti suusamaraton, tervisekäimised, Porkuni tünnisõit,
auto-motovõistlused jne.
Oleme korrastanud koole ja lasteaedu
ja jätkame seda. Tamsalus on üks kõrgemaid kohaliku omavalitsuse poolt makstavaid sünnitoetusi Eestis - 4000 krooni. Käivad mõtted ja oleme asunud tegema ajurünnakuid selle üle, millist marsruuti hakkaks kulgema ja kust leida vahendeid, et
rajada kergliiklustee Vajangult Tamsalu kaudu Porkunisse. Seda mööda saaks jalutada, sõita jalgrattaga või rulluiskude ja -suuskadega.
Viimaseks, aga mitte tähtsuse poolest:
meie elukeskkond! See on meie teed-tänavad, tänavavalgustus, haljasalad ja prügimajandus. See valdkond peab korda saama! Kuigi meil on volikogusiseselt palju
vaidlusi ja mitte kõik volinikud ning vallavalitsuse ametnikud ei pea tähtsaks tänavate korrashoidu, hooldatud haljasalasid
ja toimivad prügimajandust, olen isiklikult
veendunud: kui meie elukeskkond jääb ka
edaspidi samasuguseks halliks, tolmuseks,
poriseks ja masendavaks, võime kasvõi pea
peal käia, aga keegi ei põle soovist Tamsallu elama asuda!
Üks esimesi linnukesi selles valdkonnas on volikogu ja vallavalitsuse plaan täielikult ja professionaalselt ümber kujundada Tamsalu asula keskosa- et tõesti väärida linna nimetust! Parima ideelahenduse
leidmiseks on välja kuulutatud üleriiklik
avalik konkurss, valikutegemine käib ja kui
volikogu on aktsepteerinud võitja ettepanekud, jõuame detailplaneeringu algatamiseni. Loodan, et juba käesoleval aastal.
Väga tahaks loota, et juba mõne aasta
pärast hakkab Tamsalu keskosa kardinaalselt muutuma! Kuna konkurss on veel poole
peal, saab sellest tööst täpsemalt rääkida
mõne aja pärast!
Ka Tamsalu gümnaasiumit kummitavad samad probleemid, mis üle Eesti

mujalgi: õpetajate kaader vananeb, noori
õpetajaid ei tule kooli jne. Kas vallal on
olemas plaan, kuidas meelitada õppinud
noort kaadrit kooli?
Kõik me saame vanemaks, ka õpetajad! Tamsalu olusid teades (õppisin kunagi
ise Tamsalu keskkoolis) võin öelda, et tihti
on just pikaajalise koolikogemusega õpetajad väga head spetsialistid. Kasutan juhust ja tänan siin oma kunagisi õpetajaid,
kes õpetasid nii mind kui minu tütart, kes
on juba Tamsalu gümnaasiumi lõpetanud.
Geograafiaõpetaja Helga Tammerk, füüsikaõpetaja Azari Bõtshkov, keemiaõpetaja
Luule-Reet Reinberg, ajalooõpetaja ja direktor Ants Korjus, vene keele õpetaja Julia Komp - jäävad alatiseks meelde! Samuti
tänu ja tervitus kõikidele praegustele Tamsalu koolide õpetajatele! Kuni õpetaja leiab
endas jõudu koolis töötada ja laste keskel
olla, pole tema aastad probleemiks.
Väga hea on olukord koolis, kus on nii
noori ja algajaid kui ka aastates ja kogemustepagasiga pedagooge, sest noorus ja
uljus ühelt poolt ning kogemused ja elutarkus teiselt poolt- need kaks poolust täiendavad teineteist!
Kui aga õpetaja jääb teenitud vanaduspuhkusele, tuleb leida tema tööle jätkaja. Ning see saab tihti suureks probleemiks!
Ei ole nii palju soovijaid koolis töötada, kui
neid vaja oleks! Miks?! Minul ei ole ühest
vastust, aga arvan, et probleem on riiklik.
Kohaliku omavalitsuse korraldada on väiksema mastaabiga asjad. Mul on ajalooõpetaja diplom, aga ma ei tööta koolis. Paar
aastat koolikogemust mul siiski on.
Arvan, et õpetajate puudus on tingitud kahest põhjusest. Esiteks töötasu.
Meesterahvast kehtiv palgasüsteem kooli
veel ei meelita! Teine ja võib-olla veel tähtsam on seotud õpetaja staatusega ühiskonnas. Minu meelest peaks riik kõik tegema selleks, et pedagoog oleks ühiskonnas
hinnatud suuruseks ja seda igas mõttes.
Ühelt poolt oleksid seatud kõrged nõudmised ja teiselt poolt tagatud vääriline tasustamine ja autoriteet. Tänane õpetaja ei
saa teha oma tööd loominguliselt, sest ta
peab andma hästiteenimiseks palju tunde!
Samuti võitlema õpilastega, kellest paljud
ei tea, milleks nad koolis käivad. Kui niisugustele kaakidele ka veel kodus öeldakse,
et õpetaja pole keegi, siis olemegi seal, kus
oleme. Millegipärast arvavad paljud lapsevanemad (s.h. ka haritud ja soliidse ühiskondliku positsiooniga; harimatutest lapsevanematest ma ei räägigi - need on
enda arvates alati kõige targemad!), et
teavad õpetajast paremini, kuidas õpetada! Aga me ju ei lähe õpetama lennuki-

pilooti lennukit juhtima ja kirurgi haiget
opereerima! Miks me kõik õpetame õpetajaid?!
Mina näen õpetaja tööd niisugusena: klassid on väikesed (10-15 õpilast),
õpetaja töötasu on vääriline sellele ühiskonna jaoks tähtsale ametile ja õpetaja
võib teemaga, mis on õpilastele huvitav,
tegeleda ajaliselt rohkem, kui hetkel kehtivad normid ette näevad! Klassis peab
valitsema dialoog ja teineteisemõistmine! Kui riiklikult paneme õpetaja positsiooni ühiskonnas paika, on meie ülesanne vallas kerge: lahendame elamispinna ja muud säärased mured!
Laste arv teatavasti väheneb: 2-3
aasta pärast on koolid tõsise fakti ees,
et osa koole tuleb kinni panna, osa gümnaasiume muuta põhikoolideks. Mida
on Tamsalu vallal kavas ennetavalt ette
võtta, et vältida gümnaasiumi sulgemist?
Jah, õpilaste arvu vähenemine on
probleem! Miks on õpilasi vähe?! Sest
vähe sünnib meil lapsi, sest Eestist lahkub ikka veel inimesi, sest meie loomulik
iive on negatiivne! Eesti on täna veel
vaene maa, seepärast ei riskita ka palju
lapsi sünnitada! Oma osa on ka teatud
mugavusel, ei viitsita lastega tegeleda!
Aga kohe ütlen, meil on ka Tamsalus
palju tublisid peresid, kus on kaks, kolm
ja rohkem last ning pered on tublid, lapsed hooldatud ja head õppurid, lisaks
veel sportlased ja taidlejad! Esimesele
vastusele vastates rääkisin, mis on meil
plaanis teha, et meie elanikkond hakkaks
kasvama. Kui tuleb rohkem täiskasvanuid ega siis need lapsedki tulemata jää!
Loodame, et meie tegevus saab olema
arukas ja heas mõttes tulemuslik!
Eestis peab loomulik iive muutuma
positiivseks, vastasel korral löövad vallad igasuguseid nippe kasutades üksteiselt inimesi üle, aga see ei saa kesta
kaua. Siis hakatakse sulgema enam mitte
koole, vaid külasid ja valdu!
Kuhu peab volikogu kõige olulisemaks investeerida?
Eks volikogu eelistusi näitab kuu
aega tagasi kinnitatud käesoleva aasta
eelarve. Nimetaksin sünnitoetuse suurendamist, külade arengutoetusi ning
alustavate ettevõtjate starditoetusi. Summad on siin suhteliselt väikesed, aga
seda enam on tähtis asja tähenduslik
pool! Volikogu peab tähtsaks inimest!
Töötasudest rääkides: kõige rohkem
suurendati lasteaiatöötajate (15%) ja
kõige vähem vallavalitsuse töötaja-
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te(5%) palkasid (seejuures volikogul
0%)- ka sellel on oma tähendus! Teised
vallaasutused jäävad siia vahele; tähelepanelikult suhtusime kõikidesse muredesse ja küsimistesse. Näiteks Sääse
hooldekodu töötajad olid mures oma tuleviku pärast. Nende töötasud elasid
samuti protsentuaalselt läbi suurema
muutuse kui varasematel aastatel. Ka
loodan, et lähiaastatel ehitatakse Tamsalu valda uus üldhooldekodu! Spordihoonesse loodi juurde uued treenerite
töökohad! Tamsalu gümnaasiumil on
samuti vaja lisatöökohti! Sellest tuleb
veel eraldi arutelu.
Volikogu peab esmatähtsaks valla
elanikkonna juurdekasvu ja uusi töökohti; see on seotud pikaajalise arendustegevusega ning vajadusel eraldame selleks ka kõik vajalikud vahendid!
Nagu juba eespool rääkisin, on väga
tähtsaks tegevusvaldkonnaks elukeskkonna parandamine; selleks tuleb ka vahendeid eraldada. Kui eelmisel aastal
suutsime teedeehituseks eraldada ligi 10
miljonit krooni, siis käesoleval aastal on
see 4 miljonit. Arvan ise, et selles valdkonnas murrangu saavutamiseks peaksime igal aastal teedeehitusse (koos kõnniteedega ja tänavavalgustusega) investeerima vähemalt 15% valla eelarvest!
Tahan väga loota, et seda toetavad ka
teised volikogu liikmed. Eelmisel aastal
suunati lõviosa teetööde vahenditest
Tamsallu, käesoleval aastal tulevad suurimad tööd Vajangul. Lisaks Põdrangu
tee, Sääse ja Tamsalu vaheline teejupikene, Sireli tänav Tamsalus ja Sääse ringtee - need kõik pinnatakse.
Aga nagu kõikjal Eestis ja ka meie
naaberriikides, tuleb suurima tähelepanu alla võtta valla keskasula tänavad siin elab kõige rohkem maksumaksjaid,
siia ootame võõrast rahvast spordikompleksi kasutama, siin on kõige rohkem ettevõtteid, siia saabuvad kõik valla külalised. Aga see ei tekita vastuolu valla
piirkondade vahel- kõik remonti ja korrastamist vajavad vallateed on tähelepanu all!
Õnneks on suured tööd tehtud meie
lasteasutustes: Tamsalu lasteaed on korras, sellel aastal teeme korda Sääse lasteaia. Tamsalu gümnaasiumis on suured
tööd tehtud, aga tööd seal jätkuvad niikaua, kuni koolimaja ja selle territoorium
on korras ja koolsisustatud kõige vajalikuga kaasaegseks õppetegevuseks. Ka
kultuurimajale oleme sunnitud vahendeid eraldama, kuigi minu isiklik seisukoht on, et niisuguse suure kolossi oma-
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mine nii väikesele vallale on üle jõu käiv
luksus!
Valla kultuurielu ja taidlejate tegevus
ei kannataks, kui meil oleks mitu korda
väiksem kultuuri- või rahvamaja. Näiteks
on vallamajas valmisehitamata saal, mis
koos kõrvalruumidega rahuldaks selle
valdkonna täielikult. Kultuurimaja aastaeelarve koos renoveerimistega on ligikaudu 2,5 miljonit krooni, aga harva on
ürituste ajal saal rahvast täis! Aga kunagise nõukogude nn kultuuripoliitika mälestusmärgina rajatud hoone on olemas
ning peame mõtlema, kuidas selle kasutamine oleks efektiivsem.
Viimasel ajal on nii volikogus kui
vallavalitsuses üha rohkem arutlusteemaks kergliiklustee rajamine Vajangult
Tamsallu ja edasi Porkunisse. See oleks
võimas asi ja tuleks kasuks nii valla mainele kui inimeste tervisele ja liikumisvõimalustele ning nüüd peame tegema endale selgeks, kuidas suudame finantseerida sellise kalli, aga tarviliku ja tulevikku
suunatud arenguprojekti valmisehitamist. Minu isiklik seisukoht on, et selle
projekti realiseerimine ei tohi vähimalgi
määral mõjuda Tamsalu ja valla külade
teede-tänavate ehitamisele ja remondile!
Millal võetakse päevakorda Tamsalu linna kesktänavate kordategemine?
Tänavuses eelarves on prioriteet võetud spordiedendamise peale. Kas seda
suunda on kavas jätkata ja lähiajal korda
teha ka kooli staadion? Tamsalu kesktänavate kordategemine on juba päevakorda võetud! Veel linna ajal sai suures
osas korda tehtud Tehnika tänav koos
kõnniteega ja Ääsi tänav (tõsi, ilma kõnniteeta). Möödunud aastal ehitati täielikult ümber Vasara ja Alasi tänavad ning
Tehnika tänav Koidu ristmikust EPT poole. Põhimõtteline ja, ma ütleksin, Tamsalus uut ajastut tähistav ümberkorraldus
linna väljanägemises saab olema Tamsalu keskosa uus planeering Protsess
juba käib ja ma usun, et aasta pärast on
meil detailplaneering valmis. Siis võivad
ehitustööd alata. Selle tulemusena muutub Tamsalu keskosa Kesk, Paide mnt Raudtee, Tehnika tänavate kandis täielikult: uued tänavad ja kõnniteed, tänavavalgustus, haljastus, jalakäijate tunnel
raudtee alt, nn “Kukelossi” ümbrus.
Aga see projekt realiseerub ainult
juhul, kui on olemas piisav huvi ka ärimeeste poolt. Vald rajab teed ja kõnniteed, valgustuse ja puhkeala, raudteetunneli. Ärihoonete rajamist ootame aga

eraettevõtjate poolt. Eeltingimuseks on,
et selleks ajaks oleksid nende tänavate
all olevad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid korrastatud. Tamsalu vald on koos
kõikide Lääne-Viru kohalike omavalitsustega osaline projektis, mille tulemusena
EL vahenditega saavad lõplikult korda
meie vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Asi on jäänud siiski venima ja seda mitte
meie süül. Aga loodan, et hiljemalt järgmise aasta lõpuks on ka selle projekti
saatuse osas selgus majas! Tänavate
korrastamine Tamsalus jätkub! Ma ei saa
nimetada täna konkreetseid tänavaid,
kus järgmisel aastal tööd ette võetakse,
sest arutame ja vaidleme selle üle volikogus, oma ettepanekud teeb vallavalitsus, aga koos järgmise aasta eelarve kinnitamisega me teame seda. Saan aga lubada, et seisan selle eest, et meie teedtänavad oleksid korras nagu see on kohane EL liikmesriigis asuvale väikelinnale 21.sajandil!
Spordirajatistesse investeerimine
jätkub, sest meil on suured lootused arendada sporditurismi ning selle läbi luua
Tamsallu juurde uusi töökohti ning tekitada kliente meie kaubandusele ja toitlustusettevõtetele. Suur osa tööst selles valdkonnas on juba tehtud (spordikompleks saab selle aasta lõpuks suures osas valmis), aga ka teha jääb veel
parasjagu: spordikompleksi maa-alune
osa jääb veel hetkel välja; peame nähtavasti mõtlema kunstlume valmistamise
peale; miks mitte pikendada valgustatud
suusaradu. Kergliiklustee rajamise plaanidest juba rääkisin. Seoses sellega, et
valla käesoleva aasta eelarve on juba kinnitatud, ei saa ma hetkel öelda, millal
võtame käsile kooli staadioni. Aga probleem on olemas, teeme selgeks vajalikud
tööd ja mahud ning planeerides järgmise aasta eelarvet, arvestame seda.
Lõpetuseks tahan tänada kõiki tublisid vallaelanikke, kes töötavad ja oma
maksudega valla arengut ja vallaasutusi
ülal peavad. Samuti neid tublisid majaomanikke, kes on oma elamud korda teinud, ümbruse heakorrastanud ning prügi metsa ei vii. Häbistada aga tahan joodikuid ja teisi muiduleivasööjaid, kes
meie tänavaid kulutavad ja vallast abi
paluvad, ise aga midagi vastu ei anna!
Samuti neid majaomanikke, kes on oma
elamise hooletusse jätnud ja sellega Tamsalu ja külade üldpilti inetuks püüavad
teha! Ainult koostöös muudame Tamsalu valla ja enda elu ilusaks ja jõukaks!
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Rege rauta suvel
Rege rauta suvel, ütleb vanasõna. Seda
ettenägelikud peremehed ka teevad. Mis
sest, et kevad on käes ja suvi ukse ees,
peab ette vaatama ka AS Tamsalu
Kalor. Räägime ASi Tamsalu Kalor juhataja Neeme Malvaga Tamsalu majadest:
nende kütmisest, haldamisest, heakorrast.
Tamsalu kalor kasutab soojusenergia tootmiseks nii õli, põhku kui ka puidujäätmeid.
„1996.a rekonstrueerisime õlikatla,
2001.aastal hakkas Tamsalus esimesena
Eestis tööle hakkepuidul ja puukoorel
töötav katel. 2006.a demonteerisime
Tamsalu katlamajas amortiseerunud katla
ja selle asemele paigaldamisime hilissügisel põhukatla,” tutvustab Tamsalus
soojusenergia saamise võimalusi Neeme Malva.
Kolm erinevat kütteallikat võimaldab
katlamajal paindlikkust, kui mõnel küttel
hind tõuseb, et seejärel ei peaks kohe
hakkama sooojahinda kergitama. Ka vähendab mitme katla olemasolu avariide
võimalust.
Sügisest tõuseb soojusenergia hind
Tamsalu Kalor tegi omavalitsusele ettepaneku kinnitada uueks soojusenergia
hinnaks 667 kr/MWh, mis hakkab kehtima käesoleva aasta sügisel uuest kütteperioodist. Peapõhjuseks on kütuste
kallinemine ja edasiste investeeringute
vajadus.
Enne suuremat hinnatõusu tuleb aga
kõigil kaugküttetarbijail, elagu nad Rakveres või Tamsalus, üle elada väiksem
hinnatõus juba paari kuu pärast, kui alates 1.juulist lisandub kaugküttele 18-protsendiline käibemaks senise 5-protsendilise asemel.
Tamsalu soojuse hind jääb ka pärast
kallinemist konkurentsivõimaliseks
Tamsalu Kalor on suutnud hoida soojuse hinda võimalikult madalal.
„Me pole pidanud oma soojusenergia hinda häbenema,” nendib Neeme
Malva. Samal ajal on näiteks puidujäätmete hind kasvanud kuue aastaga viis
korda, põlevkiviõlile hakati korraldama
oksjone ning selle hind kasvas hüppeliselt kolmekordseks, oli vahepeal isegi
5500 krooni peal. Ehkki hetkel on hind
veidi isegi alanenud, on õliga ikkagi kütmine kallis.
Lisaks tuleb Tamsalu kaloril tagasi
maksta ka tehtud investeeringud ja võetud laenud. Mis töötab, see kulub. Nii

vajavad väljavahetamist kulunud osad.
„Ka pärast hinnatõusu on meie soojusenergia hind jätkuvalt konkurentsivõimeline võrreldes paljude piirkondadega
Eestis,” selgitab Malva. Tapal on praegu hind 775 krooni, Kadrinas 660 ja Rakveres 650 krooni MWh eest. Kusjuures
Rakvere linnas kasutatakse gaasikütet,
mis võimaldab katlamaja täielikku automatiseerimist ja minimaalse personali pidamist. Tamsalus kasutatavad tehnoloogiad seda ei võimalda. Nii tuleb üldises
tööjõupuuduses ja palkade kasvus arvestada ka personali palganõudmisi, et
nad siit mujale tööle ei läheks.
Gaasitrass jõuab peagi ka Tamsallu.
Vaatamata sellele on Tamsalu kaloril kohustus kütta puidujäätmetega kuni
2012.aastani.
Et inimesed teaksid täpselt, mille eest
nad maksma hakkavad, selleks paigaldab soojaettevõte eeloleval suvel kõikidele majadele soojusemõõtjad.
Omavalitsuste ühinemine tõi ettevõttele Sääse probleemid
Tamsalu Kalori senistest tegemistest rääkides ütleb Neeme Malva, et tema juhitaval ettevõttel pole olnud kerged ajad,
kuna ettevõte sai Tamsalu linna ja valla
ühinemisega kaasa väga kehvas seisus
Tamsalu valla kommunaali koos kohustuste ja personaliga.
„Sääse kommunaal tuli meile üle
1.juulist 2006 ja juba samal sügisel pidime hakkama haldama ja kütma Sääse elamuid.” Aega ettevalmistuseks nappis.
Sääse majad olid väga kehvas seisus,
neis oli palju, umbes 40 tühja korterit.
Koostöös omavalitsusega on Tamsalu
kalor püüdnud lahendusi leida olukorra
lahendamiseks.
„Praeguseks oleme leidnud tühjadesse korteritesse elanikud,” räägib Sääse majade tänasest seisust Neeme
Malva. „Eelmisel sügisel paigaldadasime
põhukatla, millele saime raha nii Keskkonnainvesteeringute keskuselt (1,6
miljonit krooni) kui ka vallalt.”
Pärast omavalitsuste ühinemist läks
soojuse hind Sääse rahvale odavamaks.
Sääse majade elanikud said soojamõõtjad, paigaldati segamissõlmed. Soojatrassi finantseeris soojatootja investeerimislaenuga. Hädavajalikud tööd said õigeaegselt tehtud ning üleelatud talv näitas
kitsaskohas, mis tuleb suvel kõrvaldada.
Elamud peaksid kuuluma elanikele

Majade kütmiselt jõuab jutujärg märkamatult Tamsalu korrusmajadele. Tamsalus on suureks probleemiks elamufondi
haldamine tingimustes, kus on meil palju üürikortereid ning korteriühistud peaaegu olematud, kui paar tükki välja arvata, selgitab olukorda Neeme Malva. Omal
ajal omandireformi käigus otsustasid
paljud Tamsalu elanikud jätta korterid
erastamata ja elada edasi üürikorterites.
Seega peab neid maju haldama Tamsalu
Kalor. Asutuse poolt on kehtestatud elamufondi haldamiseks 4.60 krooni ruutmeetri eest.
„Selle raha eest jõuame ära vedada
prügi, tagada veevarustuse ja kanalisatsiooni, niita muru,” ütleb Neeme Malva.
Lahtiseletatult tähendab 4.60 kr/m² eest
seda, et näiteks kahetoalise 50 m² suuruse korteri eest peab inimene maksma kuus
230 krooni. On selge, et selle raha eest ei
ole võimalik vahetada välja ühegi korteri
aknaid ega maja katust. Ühe maja renoveerimine maksab miljoni krooni kanti.
„Elanikud soovivad meilt aga selle
pisku raha eest, et me soojustaksime
majade otsaseinad, vahetaksime katused
ja aknad, teeksime muud renoveerimistööd, mida mujal teevad korteriühistud
oma kulu ja kirjadega.”
Korteriühistute puudumisel pole
Tamsalu Kaloril praegu ka kellegagi läbi
rääkida. Ei ole kuigi reaalne, et asutus
hakkaks iga korteriga eraldi läbi rääkima
ja kokkuleppeid sõlmima. Üheks lahenduseks, mis aitaks raskest seisust veidigi välja tulla, võiks olla kehtestatud vallapoolne boonus neile majadele, kes tahavad asutada korteriühistut.
Korteriühistute tegemisega venitamine ei tule kasuks majadele, mis iseenesest nad korda ei saa. Ka kallinevad iga
päevaga ehitustööd, mida vaja majade
renoveerimiseks ette võtta. Kas pole
Tamsalu madalate korterhindade üks
põhjusi korteriühistu puudumine?
Praegu on päevakorras on üüri kehtestamise vajadus üürikorteritele. Seni
pole üürnikelt üüri võetud, kuid seda
peab kalori juhataja Neeme Malva ebavõrdseks kohtlemiseks korteriomanike
suhtes, kes on oma korterid välja ostnud. Tänaseks on lõppenud võimalus
oma korterit erastada EVPde eest. Nüüd
peab inimene, kes soovib oma senierastamata korterit osta, ostma selle oksjonilt. Praegu tegeldakse probleemile lahenduste leidmisega nii elamuhaldaja firmas kui vallas. Kerge see olema ei saa.
Autostumine on jõudnud ka Tamsallu
Muidu heakorrastatud Tamsalu linnapilti
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järg Rege rauta .. Sooja hinna tõusu kommenterib
rikuvad autode arvu kasvuga haljasala- Andrus Freienthal
dele pargitud autod. Päevakorras on
parklate rajamine – kuid kuhu ja millistest rahadest? Kehtestatud hooldustasudest piisab vaevalt majasiseste kommunikatsioonide korrashoiuks, mitte
täiendavateks kuludeks, nagu parklate
ehitamiseks. Parklaid on linnas hädasti
vaja, kuna tänavail seisvad autod takistavad lume lükkamist talvel. Täiendavaid
rahalisi vahendid peaksid selle probleemi lahendamiseks tulema autoomanikelt
ja/või omavalitsuse eelarvest.
Autode arvu suurenemisele ja parkimiskohtade vähesusele vaatamata ei
saa õigustada autode parkimist haljasaladele.
Tamsalu Kaloris käis Hilje Pakkanen

Kommentaar Tamsalu kalori kavandatavale sooja hinna tõusule volikogu
esimehelt Andrus Freienthalilt: “Tahan
öelda, et vaatamata planeeritavale hinnatõusule jääb Tamsalu soojahind siiski Eesti madalamate seltskonda. Mitte
ühegi toote või teenuse hinna kallinemine ei rõõmusta tarbijat, aga me ei saa
ju ehitada ja remontida soojasüsteeme
ilma rahata!
Tulemus, mille saime, on mitmekordselt
hea: Sääse oli praktiliselt jäämas ilma
kütteta ja see probleem tuli lahendada.
nüüd on Sääse soojamured murtud!
Isegi pärast toasooja kallinemist saab

sooja hind Sääsel olema väiksem kui
oli seda aasta tagasi- põlevkiviõliga
kütmise aegu! Samuti on Tamsalu katlamajas lisavõimalus odava kütte kasutamiseks, mis pidurdab õli ja puidu kallinemisest tingitud uusi hinnatõuse.
Tulevikus saab tsentraalkütet kasutada Tamsalu ja Sääse vahele planeeritavasse eramupiirkonda ehitatavatesse
elumajadesse. Valla eelarvele oleks nimetatud soojatrassi rajamise finantseerimine liigne ja raske koorem, samuti
oleks see ebaõiglane nende vall maksumaksjate suhtes, kes kasutavad oma
eluruumide kütmiseks teisi energialiike.”

Tamsalu päevad lähenevad

sel. On kiiduväärt, et kasvõi tasapisi
tutvume oma kodukoha ja selle ümbrusega! Mida tunneme, seda ka mõistame ja hindame.
Kodukoha tundmaõppimisel on
meil abiks olnud Eesti Televisioon,
kes oma saadetes on tutvustanud
Tamsalut laiemale üldsusele. Saime
meie isegi näha-kuulda mõndagi konkreetset meid ümbritsevast töisest
keskkonnast. Kas mitte ise n-ö vallasiseselt jätkata tutvumisrada?
Tamsalu päevadele eelneva nädala võiks vast kuulutada lahtise uste
nädalaks, mil saaks tutvuda ühe ja
teise asutuse ja ettevõtte tööga? See
nõuab muidugi põhjalikku ning mitmekülgset ettevalmistust. Ka huviliste julgustamist – heas mõttes uudishimulike ettevalmistamist.
Aasta jooksul tehtust annavad
tagasivaatavalt ülevaate näitused.
Algusaastail tähendas see aiandusja mesindusseltsi majas toimuvaid temaatilisi väljapanekuid ja õpilastööde eksponeerimist koolimajas. Möödunud aastal oli õpilastööde näitus
laienenud – väljapanekuid oli kõikidest valla koolidest. Huviga tutvuti
Tamsalu gümnaasiumi vilistlase Üllar
Kallau loominguga. Loodetavasti lülitub Tamsalu päevade kavasse sel
aastal ka tähtpäevi, mis märgib Tamsalus keskhariduse saamise võimaluse 50.aastapäeva.
Lõpetuseks teen veel paar ettepanekut:
Tamsalu päevade kavas vääriks

Juhtub, et ühel päeval su tähtsaid
asju sisaldava kapi ukse või pungil
lauasahtli sulgemine enam ei õnnestu – sinna on mitmesugust tähtsat
kraami ülearu palju kogunenud! Tuleb siis püüda korda luua, oluline
vähemoluliselt eraldada ja mõnest
“asjast” ehk isegi kasu saada!
Viimati võtsin kasu saamise lootuses
näppu mapikeses pealkirjaga “Tamsalu päevad”.
1990.aastal ilmunud Tamsalu Huvilehe eriväljaandes kirjutas Ants
Arukuusk: “Piirkonna maine tõstmiseks otsustati läbi viia Tamsalu päevad, mis saavad esmakordselt toeks
25.-27.maini 1990.a. Tamsalu päevade peakorraldajateks on Tamsalu alevi ja külanõukogud koos asutuste,
majandite, kooli ja kultuurimaja juhtkondadega, lisandub veel hulgaliselt
piirkonna aktiviste.”
Esimeste Tamsalu päevade kavas
oli avakontsert, laulupäev, viktoriin,
lillelaat, oksjon, aianduse ja käsitööde näitus, kergejõustikuvõistlused.
Iga aastaga päevade programm täienes.
Üheks osaks on algusest peale
olnud meie tantsu- ja laulupäev. Ajaline side on olnud kalmistupäevaga.
Aastaid on tehtud kokkuvõte ülevaatusest – konkursist kauni kodu nimele, on toimunud Tamsalu tänuraha üleandmine. On toimunud jagune-

mine kultuuri– ja spetsiaalselt spordiga tegelevaks päevaks.
Enamiku päevade kohta on säilinud mõningaid kokkuvõtvaid viiteid
Tamsalu Ajalehe veergudelt. On muidugi ka neid sündmusi, ettevõtmisi,
õpetusi, mis püsivad meeles kirjasõna abita – tantsuansambli “Kuljus”
viimistletud esinemine, füüsikakatsed teadusbussis “Suur vanker”, telesaate “Laulge kaasa” lindistamine
jne. Rohkemal või vähemal määral on
leidnud rakendamist mitmed praktilised õpetused, näiteks vitspunutiste
valmistamine, pidusaia küpsetamine,
paekivi töötlemine, “Ahhaa” teaduskeskuses saadud õpetus sokolaadi
valmistamiseks jne.
Sportlike ettevõtmistega on Tamsalu päevadel olnud haaratud erinevad vanuseklassid, on valla- ja linnasisene, aga ka väljapoole suunatud konkurents, on n-ö inim- ja motovõimsuste kontroll ja võrdlemine.
On toimunud mõõduvõtmisi kergejõustikualadel, 1997.a karikavõistluste III etapp rallisprindis, variatsioonidega jalgrattasõiduvõistlused,
mõõduvõtmised rulluisutamises,
korv-, võrk-, rahvastepall, teatevõistlused. Jõudu on proovitud omavahel,
lähemate ja kaugemate naabritega.
Kodukoha tundmaõppimise eesmärgil on toimunud jalgrattamatkad Toomas Uudebergi ja Ain Aasa juhtimi-
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Mõnda liikumisharrastusest
Rahvusvaheline tervisespordiga tegelejaid
ühendav
organisatsioon
Internationaler Volkssportverband (IVV)
loeb liikumisharrastuse põhialadeks käimist, jalgrattasõitu ja ujumist. Nende
alade harrastajad saavad iga kahe aasta
järel kokku ülemaailmsetel olümpiaadidel,
millest Eesti tervisesportlased on osa
võtnud alates 1995.aastast, kui olümpiaad toimus Kreekas.
Tamsalulased on kaasa löönud alates
1997.aastast, mil osaleti V olümpiaadil
Soomes. Edasi juba 1999 Itaalias, 2001
Austrias, 2003 Belgias ja 2005 Tsehhis.
Tänavu suvel toimub 12.-15.juulini Otepääl X olümpiaad. Tamsalu tervisespordi tiimi kuulub seal senise seisuga 33 inimest kooliõpilastest pensionärideni.
Need on inimesed, kes ei tegele liikumise
ja spordiga mitte eesmärgil olla kiirem
tugevam ja osavam konkurentidest, vaid
äramärkimist üks Tamsalu arengule
tuntavat mõju avaldanud saja aasta
tagune sündmus: 1907.a hakkas toodangut anda D.Limbergile kuulunud
Tamsalu lubjatehaste I sahtahi. See
oli teatavasti tol ajal esimene omataoline meie maal.
Teine ettepanek on selle aasta
Tamsalu päevade jaoks hiljaks jäänud, kuid võib-olla saaks seda meeles pidada edaspidise tegemise planeerimisel ja ettevalmistamisel.
Möödunud sajandil oli üheks näitajaks oma küla kooride, orkestrite ja
näiteringide tegevus. Näiteringid on
olnud arvestavad tegijad ka Tamsalus. Viimastel Tamsalu päevadel on
näiteringide au üleval hoidnud näitering “Ats”, kelle omaloomingulised
ettea sted kajas ta va d ka as aegs elt
meie elu helgemaid ja varjurikkamaidki pooli. Kui tegutses Tamsalu eakate näitering, saime näha traditsioonidest kantud näidendi autorit austavat näitemängu tegemisteki. Praegu see võimalus puudub.
Olemasolevat tuleb hoida! Jätkamiseks saaksid oma osa anda “Atsi”
kõrval nii tõrukesed kui ka oma katkestanud eakate näitemänguhuvilised.
Tamsalu päevad püsivad. Loodetavasti jätkuvad nii uuenduslikud kui
ka teatud määral traditsioonideks muutunud ettevõtmised ka sellel kevadel.
Karin Poom

eesmärgiga olla heas või järjest paremas
vormis võrreldes iseendaga. Seetõttu
ühelgi tervisespordi üritusel paremaid ei
selgitata ja auhindugi jagatakse loosi
teel.
Üks seda laadi tervisespordialane ettevõtmine on Tamsalus juba pika traditsiooniga. Nimelt toimuvad meil tänavu
kevadel 9.Tamsalu käimine 4.-5.mail ja
sügisel 14.Pandivere retk, mis kuuluvad
ka vabariiklikku sarja „Käime koos”.
Tegemist on tüüpiliste tervisespordi
üritustega, kuhu oodatakse kaasa lööma nii väikeseid kui suuri, noori ja vanu,
omasid ja kaugemalt tulnuid. Kõndida
võib aeglaselt või kiiresti, keppidega või
ilma. Kui tahtmist, võib distantsi läbida
hoopis sörkides või joostes.
Rada on märgistatud, läbitava distantsi
pikkuse võib iga osaleja valida ise,
vastavalt oma tervislikule seisundile,

hetkevormile ja tahtmisele. Lapsevankri
või ratastooliga võib terviseraja asemel
liikuda Toome ja Metsa tänaval.
Käimisüritused kuuluvad
Pandivere mängude kavasse. Tule, löö
kaasa, saa liikumisrõõmu osaliseks ja
näita, et oled maakonna kõige
sportlikuma valla täievereline esindaja!
Maire Tamm

Tule käima 4.mail
9. Tamsalu käimine: 4.mai õhtul
on vallavalitsuse juures võimalik
stardikaart täita ja rajale minna
17.30-st kuni 19-ni, auhindade
loosimine toimub orienteeruvalt kell
20. 5.mail stardib käimine samast
alates 11-st. Loosimine kell
13.30.

Saamatus ja lohakus
tipptasemel
Assamallas on tants ümber lekkivate väljakäokude kestnud juba
kaks aastat. Sündmuskoht on maja
nr 47 üks trepikoda. Kurja juur on
Hansujüri ühistu (omanikud Reet
Luik ja Reet Talur), kellele kuuluvad kaks korterit ja kes ei taha remondist mitte midagi kuulda.
Kuna mina olen selles sõjas kõige
rohkem kannatanud – ülemise
korteri fekaalid voolavad minu
korterisse, olem ma korduvalt
pöördunud abi saamiseks valla
volikogu poole.
Assamalla külakoosolekul ütles volikogu esimees, et korraldab kahe
nädala jooksul meie trepikojas korteriomanike kohtumise, kus saame
arutada remondiküsimusi. Paraku
jäi kohtumine ära Luige vastuseisu
tõttu. Helistasin Luigele ja küsisin,
millal ta kavatseb oma väljakäigud
korda teha. Ta vastas, et ei pea
remonti vajalikuks ja püüdis
selgitada, et kõige kurja juur olevat
hoopiski minu väljakäik (!?).
Kutsusin teada vaatama lekkivat
toru, aga tema vastas, et ei taha
mind näha. Ütlesin, et ta ei peagi
mind nägema, võin kodust ära
minna, vaadaku ainult lekkivat

toru, mis on laest põrandani
fekaalijälgedega kaetud. Luik ütles,
et tema meie majja ei tule ja sellega
oligi jutul lõpp. Talur on juba
varem korduvalt öelnud, et
nemad remonti ei tee. Viimane
kord ütles ta seda külakoosolekul
paljude inimeste (ka vallaametnike) kuuldes.
Remonti vajab ka teie väljakäik
meie sektsioonis. Selle sisu voolab
trepikotta. Sellele lampkastil
puudub rauast kaas, mida peab
asendama maja seinale paigutatud
eterniitplaatidest telk. Selline
imetegu on eluohtlik väikelastele.
Rääkimata sellest, milliseks ta
muudab maja välimuse.
Mind huvitab, kas vallal ei ole tõesti
mingisugust võimalust lohakaid
korteriomanikke korrale kutsuda?
Fekaaliuputuse korraldamine ei
ole süütu meelelehautus. Nakkusohu tõttu peab siin ka tervisekaitse kaasa rääkima.
Kui omanikud tõesti oma korterite remondiga toime ei tule, on
parim lahendus korterite mahamüümine.
Eevi Geidik,
9.aprillil Assamallas
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SUUSATAMINE
Stockholmi sprindis saavutas Timo
Simonlatser Eesti parimana 19.koha. Kaili
Sirge saavutas 50.koha.
Faluni MK etapil saavutas Kaili Sirge 4x5
km teatesõidus Eesti koondise naiskonna koosseisus 10.koha.
Juunioride MM-l kahevõistluses tuli
Kaarel Nurmsalu Eesti koondise meeskonna kosseisus 12.kohale. Võistles 16
meeskonda.
Tartus toimunud sprindivõistlustel saavutas Timo Simonlatser 2.koha.
Otepääl Eesti noorte meistrivõistluste II
etapil jõudsid kümne parema hulka erinevates vanusegruppides Kai Põldoja
ja Erik Jaanvärk 6. ning Erkki Põldoja 7.kohaga.
Pannjärvel ETV-Hansapanga noortesarja IV etapil saavutas M-13 klassis 2.koha
Mathjas Veeremaa. Kümne parema hulka jõudsid veel erinevates vanuseklassides 6.Marii Raudsepp, 8.Marek Sikk,
9.Erkki Põldoja, 10.Kaarel Nurmsalu, Kai
Põldoja ja Kadri Piiskoppel. Koondarvestuses saavutasid 3.koha Mathjas Veremaa, M-13 klassis ja Kai Põldoja N-16
klassis. Kümne parema hulka jõudsid
veel erinevates vanuseklassides 5.Marii
Raudsepp, 6.marek Sikk, 8.Erik Jaanvärk,
9.Erkki Põldoja ja 10.Erko Jullinen.
Mõedakul Viru maratonil oli Ulvar Pavlov 6., Andrus Kasekamp 7., Meelis Rebane 9. ja Ago Veilberg 18.
Aegviidus Tallinna maratonil oli meie
parim Risto Roonet 5., 10.Ulvar Pavlov,
15.Andrus Kasekamp, 17.Ago Veilberg,
18.Erko Jullinen, 19.Kristjan Nurmsalu.
Haanja maratonil oli 6.kohaga parim
Ulvar Pavlov, 19. Risto Roonet, 43.Andrus Kasekamp.
EMT Estoloppeti koondarvestuses, kus
arvesse läks neli paremat maratoni, tuli
üldvõitjaks Priit Talves. Ta oli parim ka
Tamsalu maratonil. Meie parim oli Ulvar
Pavlov 4.kohaga, 5.Risto Roonet, 11.Ago
Veilberg. Koondarvestusesse jõudis 166
suusatajat.
Uhtnas maakonna algklasside suusatamisvõistlustel võitis 1.-3.klassi arvestuses esikoha Mario Mälk. Kümne parema hulka jõudsid veel 6.kohaga Kauri
Piiskoppel, 9.kohaga Ege Saarela, Helge-Maris Veremaa. Veel kuulusid võistkonda Marian Roop, Triinu Eilo, Marilin
Veilberg, Keiti Kleitz, Ceilis Keermann,
Kaido Malva, Keit Vaher, Kert-Tanel Vahusalu, Hendrik Kalvet. Ühtlaselt tubli
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esinemine andis võitjakarika Tamsalule.
Väikeste suusatajate suur võit.
Ebaveres maakonna noorte meistrivõistlustel tulid esikohale Kauri Piiskoppel
M-12 ja Raido Õunapuu M-18 vanuseklassis. 2.koha saavutas Marek Sikk M14 ja 3.koha Kai Põldoja N-16 vanusegrupis. Kuue parema hulka jõudsid veel
erinevates vanusegruppides 5.Marii
Raudsepp, Mathjas Veeremaa, Erik Jaanvärk ning 6.kohaga Marian Roop ja Klen
Grünberg.
Teatesuusatamises tõid ainsa esikoha M-18 vanusegrupis (Raido Õunapuu,
Kristjan Nurmsalu, Klen Krümberg).
2.koha saavutasid M-16 poisid Sven Pihlakas, Karel Eesmaa, Erik Jaanvärk ning
3.koha N-16 tüdrukud Marii Raudsepp,
Triin Maasik ja Kai Põldoja.
Võistles 15 kooli, kellest täisarvulise
võistkonna suutis välja panna neli gümnaasiumi-keskkooli ja kaks põhikooli.
Lühike ja lumevaene talv oli kindlasti
põhjuseks, miks rajale tuli ainult 207 suusatajat. Nii vähe suusatajaid pole viimase kümne aasta jooksul võistelnud.
Võistkondlik paremusjärjestus: I Rakvere RG 2659 punkti, II Tamsalu G 2624
punkti, III Kadrina KK 2618 punkti, 4.Rakvere G 2539 punkti, 5.V-Maarja G 1891
punkti, 6.Rakke G 1185 punkti, 7.VinniPajusti G 687 punkti, 8.Tapa G 633 punkti, 9.Rakvere EG 199 punkti, 10.Rakvere
KKK 189 punkti.
KORVPALL
Maakonna meistrivõistlustel võitis
Tamsalu Los/Toros BBP/Agrovarustuse meeskond viimastes mängudes Aasperet 84: 83, Vinni Tammed 104: 72 ja KJK
Vike 121:84 ning kaotas V-Maarja
ReinPaulile 68:74, Sportkundale 61: 67.
Veerandfinaalis on esimeseks vastaseks
Hulja.
Rein Tops
UJUMINE
25.märtsil toimus Aura lahtine raja
võistlus Tartus. Tulemused. 25m selili:
Kert Taniel Kesküll 25,64 (8.), Tony Brei
Vilbiks 27,0 (9.) Johhanna M. Partsioja
50m vabalt 44,97 (11.), 50m rinnuli 1.01,24
(13.), Grete Uudeküll 50m rinnuli 53,24.
Keiti Kleitz 50m vabalt 36,22 I koht, 50m
rinnuli 50,22 (4.). Mari-Ann Virunurm 50m
vabalt 56,72 (16.), 50m rinnuli 1.10,10 (16.).
Triinu Eilo 50m vabalt 45,26 (13.), 50m
rinnuli 1.00,94 (12.). Hegle-Maris Veeremaa 50m vab. 51,90 (15.), 50m rinnuli 55,45
(7.).
Pikal rajal (50 m) toimunud rahvusvahelisel ujumisvõistlusel “Tartu Kevad” oli esindatud kuue riigi ujujad kok-

ku 420 võistlejaga. Noorte (1991.-1992.
s.a.) arvestuses saavutas Kristo Keiv
järgmised tulemused: 50m selili 33,19 (9.),
100m selili 1.09,30 (5.), 200m selili 2.29,00
(5.), 4x50m vabalt teateujumises 5.koha,
4x50m kombineeritud ujumises 4.koha.
Eesti Ujumisliidu noortesarja III
etapp toimus 14.aprillil Sillamäel. Tulemused: Grete Uudeküll 50m rinnuli 49,94 (5.),
100m kompleksi 1.32,88 (5.), Keiti Kleitz
50m selili 40,47 I koht, 100m kompleksi
1.32,40 II koht, Kristo Keiv 200m selili
2.24,11 III koht, 200m vabalt 2.10,93 (4.),
4x50m kombineeritud I koht.
Kolme etappi tulemuste põhjal pääsevad iga ala ja iga vanuseklassi 16.paremat 1.juunil Keilas peetavale finaalvõistlusele ja nemad saavad finaali.
Mare Järv
VÕRKPALL
Toreda saavutusega tulid toime Tamsalu gümnaasiumi 5.-6 klassi noored võrkpallurid. Rakvere spordihallis toimusid
maakondlikud minivõrkpalli võistlused
4.-6klasside õpilastele, kus osales neli
mängijat. Mängiti madalama võrgu ja
väiksemamõõdulisel väljakul.
Tamsalu noored võitsid kaks esimest
vastast kindlalt 2:0, ka kolmandat võideti 2:1. Finaalis kohtusid meie noored Rakverel inna algkooliga, kel olid kirjas ainult
võidud.
Finaal oli tasavägine: esimese geimi võitis üks, teise teine võistkond. Otsustav
geim (mängiti 15.punktini) oli eriti pingeline, kummalgi võistkonnal ei õnnestunud ette rebida. Seis oli juba 13:13, kui
Tamsalu võistkonnal õnnestus saada
kaks otsustavat punkti ja võita otsustav
geim 15:13 ning saavutada turniiril esikoht.
Nüüd ootab Tamsalu noori võrkpallureid
üleriigiline turniir.
Tamsalu võidukas meeskonnas mängisid: Radzo Seidov, Ranel Aberthal, 6.klassi tüdruk Teele Sander ja Roland Jerjomin
5.klassist.
10.aprillil toimus spordihoones kevadine võrkpalliturniir kolme messkonna osavõtul: 8.-9.klassi võrkpallurid, nooremad
ja vanemad veteranid. Koolinoored näitasid kohati head mängu, kuid kaotasid
siiski mõlemad mängud.
Veteranide omavahelises mängus võitsid kumbki ühe geimi. Otsustavas mängus said vanemad juba kaks matspalli,
kuid nooremad suutsid siiski viigistada
ja võita kaks viimast punkti ning seega
ka turniiri esikoha.
Sergei Kurotskin
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Sporditegemistest Tamsalu kandis
II Tamsalu külanõukogu talimängud 3.4.veebruaril 1979 Porkunis.
Kabes (35 osavõtjat) võitsid Meeli
Kuntur, Mare Tannbaum (Mõlemad Põdrangu) ja Aino Hallimäe (Porkuni), Vello
Kaljola (Põdrangu), Heldur Post (Tamsalu sovhoos), Ants Margs (Põdrangu).
Võistkondlikult (7) võitis Põdrangu I
Põdrangu III ja Porkuni ees.
Koroonas (40) võitis Mare Tannbaum,
Maie Tiimani (Põdrangu) ja Tiiu Lauri
(Porkuni) ees. Meestest võitis Heldur
Post, Ants Margsi ja Ants Saamere (Põdrangu) ees. Võistkondlikult võitis Põdrangu I Porkuni I ja Põdrangu II ees.
Reesõidus (4) võitis Põdrangu I (Enno
Strauss, Jüri Liblik, Mati Rebane, Toivo
Maasik, Lea Uudel) Porkuni ja Põdrangu III ees.
VTK talvises mitmevõistluses (44) võitsid noortest Anu Vikk Porkunist, Maire
Kivisto ja Marge Torstenberg (Põdrangu) ning Taavi Umbjärv, Enn Salumets ja
Enn Kahri (kõik Porkuni), naistest Erika
Jõgi (Porkuni), Lea Uudel ja Maire Pahtla
(Porkuni), meestest Jüri Liblik, Ain Aasa
(Porkuni) ja Enno Strauss ning veteranidest Lea Vald (Porkuni), Tiiu Laur ja Erna
Kuhi (Põdrangu) ning Arnold Kalvik,
Ants Lill (mõlemad Põdrangu) ning Jaan
Inno (Porkuni). Võistkondlikult (5)
võotos Porkuni I Põdrangu I ja Porkuni
II ees.
Spordiviktoriinis võitis Põdrangu (Tiina Roonet, Jaan Kaljula, Vello Klajula,
Arnold Kalvik, Enno Strauss) külanõukogu koondise ja Porkuni ees.
Suustamises (57) võitsid noortest Margit Umbjärv (Porkuni), Külli Strauss ja
Riina Jaaniste (mõlemad Põdrangu), Argoon Raudsepp, Enn Salumets (Porkuni) ja Mati Kalvik (Põdrangu), naistest
Tiina Roonet, Aime Tops (K7N koondis)
ja Maire Palta, meestest Paul Minjajev
(Tamsalu sovhoos), Jaan Kaljula ja Mati
Rebane ning veteranidest Lea Vald, Tiiu
Laur, Erna Kuhi, Arnold Kalvik Rein Tops
(Põdrangu) ja Ants Lill. Võistkondlikult
(4) võitis Porkuni Põdrangu ja Tamsalu
sovhoosi ees. Talimängude üldvõitjaks
tuli Põdrangu sovhoos, Porkuni, Tamsalu sovhoosi ja külanõukogu koondise
ees. Osavõtjaid kokku 213.
III talimängud veebruar-märts Sääsel
ja Tamsalus.
Kabes (18) võitsid Tiiu Laur, Miia
Höövelson (Porkuni), Iris Tõnisma (Põdrangu) ees ning Kalju Kurel (Põdrangu),
Ain Aasa ja Arkadi Kadaku (Põdrangu)

ees. Võistkondlikult (4) võitis Põdrangu
I Porkuni ja Põdrangu II ees.
Koroonas (14) võitsid Iris Tõnisma, Tiiu
Lauri ja Miia Höövelsoni ees ning Taavi
Umbjärv, Jaak Viki (Porkuni) ja Lembit
Saarti (Põdrangu) ees. Võistkondlikult
võitis Porkuni I Põdrangu ja Porkuni II
ees.
Spordiviktoriini (3) võitis Põdrangu (Ülo
Toom, Väino Kuhi, Helmut Kiik, Arnod
Kalvik, Arkadi Kadak) Porkuni ja k/n
koondise ees.
VTK talvises mitmevõistluses (38) võitsid noorest Lolli Pärn, Margit Umbjärv,
Sirje Variko (kõik Porkuni) ning Arno
Kuusk (Porkuni), Taavi Umbjärv ja Tõnu
Ilves (Porkuni). Naistest võitsid Maire
Palta ja Luule Kapstas (Põdrangu).
Meeste parimad olid Aare Mutli (Põdrangu) Lembit Saart, Ülo Toom. Parimad
veteranid olid Iris Tõnisma ja Anne Evisalu (Põdrangu) ning Arnold Kalvik,
Einar Strauss (Põdrangu) ja Uku kätt (Porkuni). Võistkondlikult (4) võitis Porkuni
I Põdrangu I ja Porkuni II ees.
Suusatamine (136) viidi läbi kaheetapilisena VTK vanusegruppides. Võitjad (alates 7-9a) I etapil Anneli Mägisoo, Aare
Strauss (Põdrangu), Piret Pentinen, Olavi Güppinen (Põdrangu), Baiba
Bõtskova (k/n koondis), Ago Veilberg,
Külli Strauss (Põdrangu), Aksel Taavet
(k/n koondis), Tiina Roonet, Erna Kuhi,
Nelli Neimann (Põdrangu), Jaan Kaljula,
Einar Strauss, Arnold Kalvik Juhan Kurm
(Põdrangu). Võistkondlikult (4) võitis I
etapi Põdrangu külanõukogu koondise
ja Tamsalu sovhoosi ees.
II etapil (96) võitjad (al. 7-9a): Kaili
Roonet, Tõnu Kuhi (Põdrangu), Maire
Malk, Riho Kurg (Porkuni), Külli Vikat,
Ilmar Strauss, Viivi Neeme, Heli Neeme,
Kalevi Güppinen (kõik Põdrangu), Janek
Luik, Margit Umbjärv, Arno Kuusk, Maire Palta, Ennu Hirtentreu, Tiiu Künnapas
(Porkuni), Tiina Roonet, Erna Kuhi, Einar
Strauss, Arnold Kalvik Juhan Kurm, Paul
Minjajev (Tamsalu sovhoos).
Suusatamise võitis Põdrangu. Talimängude üldvõitjaks tuli Põdrangu sovhoos
Porkuni, külanõukogu koondise ja Tamsalu sovhoosi ees.
IV talimängud jaanuar-aprill 1983 Sääsel ja Tamsalus
IV talimängudeks koostati uus talimängude juhend, mille järgi Põdrangu sovhoos asus võistlema 4 võistkonnaga.
Kasvas võistlejate arv ja konkurents
muutus tihedamaks.

Kabes (24) võitsid Nelli Neimann (Põdrangu IV), Virve Kurm (Tamsalu s), Virge
Aus (Porkuni), Arkadi Kadak (Põdrangu
IV), Märt Korjus (Tamsalu sovhoos) ja
Rein Tops (Põdrangu IV). Võistkondlikult (9) võitsid Põdrangu IV-I v, Tamsalu
sovhoos I v ja Porkuni I võistkond.
Koroonas (25) võitsid Virve Kurm, Iris
Tõnisma (Põdrangu IV), Velve Võrk (Põdrangu I), Väino Kuhi (Põdrangu I), Mati
Tammekand ja Heldur Post (Tamsalu
sovh). Võistkondlikult (9) võitis Tamsalu sovhoosi I, Põdrangu I-Iv, ja Põdrangu IV-I v.
Laskmises (57) võitsid Maire Ummik,
Laine Riitmann (Porkuni), Aleksandra
Solomon (Põdrangu I) ning Aadu Jaansoo (Põdrangu III), Heino Suve (Porkuni) ja Jaak Adler (Tamsalu sovh). Võistkondlikult (11) võitsid Porkuni Iv, Porkuni I-Iv ja Põdrangu IV-I v.
VTK talvises mitmevõistluses (13) võitsid naistest Tiina Roonet (Põdrangu I)
ja meestest Jüri Liblik (Põdrangu III) ning
veteranidest Erna Kuhi (Põdrangu I) ja
Einar Strauss (Põdrangu I). Võistkondlikult võitis Põdrangu I Põdrangu III ja
Põdrangu II ees.
Võrkpallis (6) võitis pingelises võistluses Porkuni (Tiiu Laaster, Jaak Vikk, uju
Kätt, Ain Aasa, Arne Kuusk, Hannes
Aosaar, Neeme Rätsep) Tamsalu sovhoosi ja Põdrangu IV ees. Võrdsete punktide juures otsustas esikoha omavaheline mäng.
Suusatamises (185) võitsid alates 6-7a
Lucia Asmarina, Risto Roonet, Merje
Laine (Põdrangu I), Alar Vikis (Põdrangu III), Kaili Roonet (k/n koondis), Tõnu
Kuhi (Põdrangu I), Tiina Vällmann, Ilmar
Strauss ja Raili Neeme (kõik Põdrangu
I), Kaido Kasekamp (Tamsalu sovhoos),
Ille Krihvel (Põdrangu I), Mati Kalvik
(Põdrangu II), Toomas Uudeberg (Põdrangu II), Tiina Roonet (Põdrangu I), Are
Roonet (k/n koondis), Väino Kuhi, Erna
Kuhi, Olavi Tooming (Põdrangu I), Nelli
Neimann, Andrei Güppinen, Juhan Kurm
(Põdrangu IV). Võistkondlikult (7) võitsid Põdrangu I, Põdrangu IV ja külanõukogu koondis.
Väga pingeliste mängude üldvõitjaks tuli
Põdrangu I (linnuvabrik, elektrikud). Järgnesid Põdrangu IV (kontor, ehitus, katlamaja), Tamsalu sovhoos, Porkuni, Põdrangu II (autojuhid, traktoristid), külanõukogu
koondis, Põdrangu III (Assamalla osakond,
metsamehed, lasteaed). Osavõtjaid 349.
Rein Tops
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Õnnitleme!
Igast päevast tuleb loota, et sünnib väike ime.
püüdke kauniks imetleda iga väikseim õis.
95 Helene Jaansoo
92 Linda Truumaa
91 Maria-Elisabeth
Liblikmann
87 Vilma-Adele
Adler
86 Elfriede Liikman
86 Endel Kirs
86 Elfride Ennoja
88 Anna Pasõnkova
85 Heinrich-Arnold
Udeküll
84 Linda Oks
84 Evald Kirsip
83 Leida Regina
Unukainen
82 Raja Rebane
82 Richard Vaasa
81 Elna Väer
81 Linda Ringinen
80 Aino Eding
80 Kalju Järmann
75 Leopold Ojasaar
75 Obet Ellemäe
75 Laine Udeküll
70 Juta Piibeleht
70 Lidia Bolshakova
65 Irina Berjozkina
65 Ive Evonen
89 Ella Esinurm
87 Maria Rõuk
87 Berta Aunapuu
86 Helju Jaanisoo

28.04.1912 Porkuni
14.04.1915 Tamsalu

85 Alfred Koor
84 Anastasia
Heletuli
13.04.1916 Tamsalu
84 Ilse Lankevits
83 Linda Uustalu
05.04.1920 Tamsalu
83 Maria Sarapuu
06.04.1921 Tamsalu
83 Martõn Teino
13.04.1921 Tamsalu
82 Eugeni Mamai
20.04.1921 Tamsalu
82 Laine Nahkur
03.04.1921 Sääse
81 Hilja Pärtel
81 Loreita Varblane
04.04.1922 Tamsalu
81 Helene Albert
06.04.1923 Tamsalu
81 Julia Raik
21.04.1923 Piisupi
80 Lonni Kirn
80 Šarlote Selber
05.04.1924 Tamsalu
75 Viive Riibe
16.04.1925 Tamsalu
75 Valve Heeringas
21.04.1925 Tamsalu
75 Erich Meisalu
19.04.1926 Tamsalu
70 Milvi Tähiste
21.04.1926 Uudeküla
70 Linda Luigemäe
18.04.1927 Koplitaguse 70 Marta Raidoja
23.04.1927 Tamsalu
70 Uno Salmisto
07.04.1932 Porkuni
70 Jelena
10.04.1932 Tamsalu
Stelmašonok
23.04.1932 Tamsalu
65 Leonora
06.04.1937 Kuie
Anderson
21.04.1937 Sääse
65 Maie Pedamäe
05.04.1942 Sääse
60 Galina Levina
29.04.1942 Sääse
60 Liilia Olde
08.05.1918 Koiduküla
60 Väino Karu
14.05.1920 Uudeküla
60 Elve Vettik
24.05.1920 Tamsalu
60 Evi Pomerants
22.05.1921 Uudeküla

On sündinud rõõmuraasuskesed!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Mirko Mattias Arulaane - 27.veebruaril
Kristella Kokka - 27.märtsil
Mirjam Sulg - 30.märtsil
Mirell Sassi - 30.märtsil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Aitäh Teile saadetud kaastööde ja piltide eest. Teie
järgmised tööd on oodatud 16.maiks vallamajja
tamsalu@tamsalu.ee või hilje.pakkanen@l-virumv.ee

14.05.1922 Tamsalu
14.05.1923 Tamsalu
19.05.1923 Tamsalu
01.05.1924 Porkuni
21.05.1924 Tamsalu
27.05.1924 Sääse
07.05.1925 Tamsalu
30.05.1925 Porkuni
20.05.1926 Põdrangu
25.05.1926 Tamsalu
28.05.1926 Vadiküla
28.05.1926 Tamsalu
11.05.1927 Savalduma
28.05.1927 Tamsalu
09.05.1932 Metskaevu
09.05.1932 Savalduma
12.05.1932 Sääse
03.05.1937 Uudeküla
06.05.1937 Tamsalu
13.05.1937 Tamsalu
24.05.1937 Tamsalu
27.05.1937 Tamsalu
08.05.1942 Tamsalu
20.05.1942 Tamsalu
19.05.1947 Sääse
21.05.1947 Tamsalu
22.05.1947 Tamsalu
23.05.1947 Tamsalu
30.05.1947 Vajangu

Mälestame lahkunuid
Zoja Voltri
Kalju Koppel
Ursula Mets

07.09.1924-21.03.2007
25.08.1932-22.03.2007
20.10.1957-12.04.2007

Kergejõustik
Kaspar Raudla võitis Eesti meistritiitli Eesti mitmevõistluse
meistrivõistlustel Tallinnas 16.-17.veebruaril A-vanuseklassis 4595 punktiga. Tulemused: 7,69 – 6.01- 13.46 – 1.77 – 8,89
– 3.65 – 2.50,17.
Eiko Laine saavutas B-vanuseklassis 3628 punktiga 4.koha.
Tulemused: 8,18 – 5.05 – 12.40 – 1.62 – 9,48 – 2.65 – 2.56,73.
Kerli Relli tüdrukute A vanuseklassis saavutas 2963 punktiga 8.koha. Tema tulemused: 9,69 – 1.50 – 10.98 – 4.75 – 2.47,93.
Liivi Rünk

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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