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pala Ott Leplandi „Kuula“. Muusikapala
saatel esitasid tantsuringi lapsed sini-mustvalgetes kostüümides imeilusa tantsukava.

22.veebruaril Tamsalu Kultuurimajas
toimunud Eesti Vabariigi 95. aastapäevale
pühendatud piduliku kontserdi juhatasid
sisse Getriin-Liisbet Veeremaa ja Merlin
Veilbergi poolt esitatud kaunis klaveripala
A.Diabelli “Sonatiin”. Seejärel esitas Tamsalu kergemuusikakoor R.Eespere „Ärkamise aeg“. Samal ajal toodi saali Eesti-ja
Tamsalu valla lipud. Järgmisena kostus
2012.aastal Eesti Laulu võitnud muusika-

Peale Eesti Vabariigi hümni laulmist sai sõna
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg. Vallavanem sõnas, et 95 aastat Riigi kohta pole
väga pikk aeg. 95 aastat inimese kohta, aga
küllaltki pikk iga. Hetkel elab Tamsalu vallas
5 inimest, kes on sama vanad või vanemad,
kui Eesti Vabariik. Oma kõnes märkis ta ka
seda, et hetkel oluliseks märksõnaks on olla
edukas. Eestis valitsev tööpuudus on
riigist välja viinud ligi 60 000 tööotsijat.
See on suur mõtlemiskoht
meie riigile. Iga inimese edukus sõltub just enda tahtest
teha midagi paremini või
teisiti. Millised on ootused ja
eesmärgid. Head meelt teeb
ka andmisrõõm. Vallavanem
tänas kõiki neid vallakodanikke, kes teevad head ka teiste
jaoks. Näiteks edendades ettevõtlust, mis loob uusi töökohti
ning doonorlus, mis võib
päästa elusid. See on tõeliselt
hooliva kodaniku näide. Aitäh
teile! Oma kõnes meenutas
ta Lennart Meri sõnu:“Oma

Fotol: Volikogu esimees Andrus Freienthal üle andmas tänukirja Reet Lepajõele.
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riigi eest vastutame me kõik koos ja igaüks
eraldi“. Vallavanem soovis, et Tamsalu saaks
selliseks, et käies laias maailmas tahaks siia
alati tagasi tulla.

Fotol: Ooperilaulja Mati Palm
Piduliku kontserdiga jätkas bass-bariton Mati
Palm koos Piia Paemurruga klaveril. Esitusele
tuli Villem Kapi loomingust „Õnnelik päev“
ning mitmeid esitusi tuntud kuulsatelt
heliloojatelt nagu näiteks Johann Sebastian
Bach. Mati Palm on väljapaistvamaid eesti
lauljaid, kelle kaunis ja värviküllane hääl ning
emotsionaalne artistlik esitus on pakkunud
unustamatuid muusikaelamusi. Meeldejäävaks kujunes, peale ooperilaulja Mati Palmi
tänamist lilledega, laulupala „Saaremaa valss“,
mida said kaasa laulda kõik saalisviibijad.
Õhtu jätkus Eesti Linnade küünlanäi-

TASUTA

tuse avamisega. Küünlad on valmistatud
Võhma küünlatehases EV 90. aastapäevaks. Ühe
meetri pikkustel ja kümme
kilo kaaluvatel küünaldel on kujutatd
iga Eesti linnale iseloomulik muster või
motiiv. Tamsalut tutvustab hiiglaslik tammepuu ning rahvatantsijad viljapõllu taustal.
Kontrerdi teises osas sai sõna Tamsalu volikogu esimees Andrus Freienthal. Peale
volikogu esimehe sõnavõttu tunnustasid
vallavanem ja volikogu esimees tublisid
vallakodanikke valla tänukirja ja meenega.
Seejärel andis pidulikule kontsert-aktusele
hoogu juurde Tamsalu segarühm “Tuhkatrallad”, kes esitasid mitu tantsu.
Kontsert-aktuse meeldejäävam ja südamlikum osa oli lõpetuseks esitatud „Eesti muld ja
Eesti süda“. Lavale olid tulnud kulutuurimaja
kergemuusikakoor, rahvatantsijad, Kairee
põhi-ja ettevalmistusrühma ning kõik tüdrukute tantsurühma tantsijad. Esitus tõi kaasa
endaga meeldivaid emotsioone.
Õhtu jätkus ansambel „Singapur“ tantsumuusika rütmis. Tantsuansambli vaheaegu
sisustasid KSK neidude tantsurühm, line-ja
kõhutantsijad. Suured tänud kõikidele esinejatele ja korraldajatele, kes meeldejääva
juubelipeo korraldasid!
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

22.veebruaril tunnustati Tamsalu Kultuurimajas Eesti
Vabariigi aastapäeva pidulikul kontserdil mitmeid Tamsalu valla kodanikke.
Tänukiri anti üle järgmistele isikutele:
Liivi Kruusma- pikaajalise tubli töö eest Sääse lasteaias
Margit Pedamäe- pikaajalise tubli töö eest Tamsalu
lasteaias

Fotol: “Eesti Linnade”Küünlanäituse avamine

“KAIREE” tantsurühm

Reet Lepajõe- Tamsalus ettevõtluse edendamise eest
Elvi Eesmaa- pikaajalise kohusetundliku töö eest Tamsalu
valla veemajanduses
Vahur Leemets- Tamsalu spordielu väärtustamise eest,
Tamsalu-Neeruti-Tamsalu maratoni korraldaja
Peeter Martin-Tamsalu ettevõtluse edendamise eest
Ago Veilberg- pikaajalise valla spordiau kaitsmise eest .
Märt Amur-tubli töö eest vabatahtliku päästja-autojuhina
Voldemar Kunder-tubli töö eest päästja-autojuhina

Fotol: Pidulikul kontsert-aktusel esines Tamsalu kultuurimaja kergemuusikakoor
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Lippude pidulik heiskamine Tamsalu-Porkuni-Tamsalu
24.veebruari hommikul
aastapäeva matk
24.veebruari varahommik algas tugevate
miinuskraadidega. Kell 7:32 kogunes Tamsalu vallamaja ette Eesti-ja Tamsalu valla lippude heiskamiseks ligi 30 inimest. Kõnega esinesid vallavanem Toomas Uudeberg,
volikogu esimees Andrus Freienthal ning
Tamsalu kultuurimaja juhataja Tiia Uudeberg.
Pärast lippude heiskamist palus Toomas
Uudeberg kõiki kohale tulnud vallakodanikke Tamsalu Spordikompleksi, kus pakuti
sooja teed ning pirukaid.

Meeleolu aitas luua kaunite meloodiatega
ansambel „Mahe“ ning Tamsalu naiskoor.
Väga meeldiv on alustada Vabariigi 95.
aastapäeva hommikut koos pere ja sõpradega. Vahva oli vaadata, kuidas pisikesed lapsed
väljusid autodest Eesti lipud käes, et kogu
perega liputseremooniat jälgida ning hümni
laulda.
Anu Tamms
Tamsalu ajalehe toimetaja

24.veebraril kell 11:00 koguneti Tamsalu suusastaadioni juurde, et üheskoos
läbida traditsiooniline aastapäeva matk,
mille sihtpunktiks oli sellel aastal Porkuni
kool. Vaatamata hommikusele pakasele oli
päikesetõus kaasa toonud sooja talveilma.
Matkatee läbimiseks kasutati erinevaid liikumisvahendeid, näiteks tõukekelgud, lumesaan, suusad ning kõik muu millega endal
mugavam liikuda on. Legendaarne Tamsalu
füüsikaõpetaja Azari Bõtškov läbis marsruudi
Tamsalu-Porkuni-Tamsalu koguni jalgrattal.

Kõikidele matkas osalenud aktiivsetele matkajatele pakuti Porkuni koolis sooja sõdurisuppi,
vastlakuklit ning kuuma teed.
Soojade ruumide, lahke pererahva, mõnusate
saunade ja majaekskursiooni eest tänusõnad
Tiit Leemetsale, Kai Noormäele, Virge-ja
Uno-Johannes Viliberg. Meeleolu loomiseks
mängis ka kohapeal kapell „Lustpill“. Vahva
etendusega astus ülesse näitering „Atsike“.
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja
Infot lisas Tiia Uudeberg

24.veebruari hommikul, lippude heiskamine Tamsalu Vallamaja ees.
Fotol: Andrus Freienthal (vasakul), Toomas Uudeberg (paremal)

24.02 Tamsalu-Porkuni-Tamsalu aastapäeva matk

Fotol: Vallavanem Toomas Uudeberg(esiplaanil) kõnet pidamas ning
Tamsalu naiskoor(tagaplaanil)

24.02 aktiivsed matkajad Porkuni koolis

Mälestuskimpude asetamine
24. veebruari hommikul asetasid vallavanem Toomas Uudeberg ja volikogu esimees
Andrus Freienthal mälestuskimbud Assamalla
mälestustahvli juurde, Vistla vennaskalmistule,

Loksa vennaskalmistule ning Tamsalu
represseeritute mälestuskivi juurde.
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

Mälestuskimpude asetamine represseeritute mälestuskivi juures

Represseeritute mälestuskivi

Mälestuskimpude asetamine Porkuni lahingupaigas
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Eesti Vabariigi 95.aastapäeva pidulik
kontsert Tamsalu lasteaias Krõll
22.veebrari hommikul toimus Tamsalu
Lasteaias Krõll pidulik Eesti Vabariigi
95.aastapäeva kontsert. Kontserdist paluti
osa võtta ka vanavanematel. Pisikene saalike
mahutas väga palju kohale tulnud pereliikmeid
ning külalisi. Sajajalgse rühma lapsed esitasid
laule: „ suur suu“, „vares vaga linnukene“,
„poiste laul“ ning mitmeid toredaid laule. Lisaks laulmisele esitasid lapsed ka löökpillidega rütmi. Esitusele tuli näiteks „lõbus polka“.
Lõpetuseks lauldi koos kohale tulnud inimestega ühiselt „mu koduke on tilluke“. Kontserti
jätkas Tamsalu Lasteaia direktori Viiu Uudam
kõne, milles ta tunnustas ja tänas pikaajalist
töötajat Margit Pedamäed imeilusa lillekimbuga. Direktor andis ülevaate hiljuti toimunud
Eesti-teemalisele viktoriinile, milles Sajajalgse rühma lapsed ka kõik aktiivselt olid osa
võtnud. Viktoriin oli väga tulemusterikas ning
seitse last saavutasid 10- st küsimusest koosneval viktoriinil maksimumpunktid. Lasteaia
direktor tänas kõiki seitset last aukirjaga.
Peale aktust võisid kõik külalised tutvuda
Eesti-nädala raames kokku pandud vanade asjade näitusega. Näitusele olid toonud lapsed
koostöös vanemate ja vanavanematega väga

Fotol: Tamsalu lasteaia saal mahutab
palju.

Viktoriini seitse parimat vastajat

palju huvitavaid esemeid. Kõige põnevamaks eksponaadiks võib lugeda 1929.
aastal välja antud kutse, milles seisab, et
Riigikogu esimees palub O.Kösteri koos
abikaasaga tulla Rootsi Kuninga Gustav V
pidulikule vastuvõtule. Väga hästi säilinud
eksponaat oli 1840.aastal trükitud raamat.
Vanavara näitus annab lastele hea ülevaate,
milliste mänguasjadega nende vanemad
ning vanavanemad lapsepõlves mängisid.
Näitusele toodud kivitahvlid asendasid omal
kasutusajal pabervikikuid ning puutetundlike iPadé. Vanavanematele tõid eksponaadid kaasa ka palju mälestusi lapsepõlvest.
Peale näituse külastust suundusid kõik
lapsed ja külalised rühmadesse, kus toimusid vahvad ringmängud ning pakuti
maitsvat kooki, kommi, teed ning laste
enda valmistatud pisikesi kingitusi vanavanematele. Kõigil oli väga lõbus ning
tore oli jälgida, kuidas kõige vanem
põlvkond ning kõige noorem põlvkond
üheskoos tantsu lööb ning mänge mängib.
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

Sajajalgse rühma lapsed esitamas
rütmikat muusikapala erinevatel 		
pillidel

Lapsepõlvemälestuste nuku

Johanna Kalla tähistas oma 95.sünnipäeva

Johanna Kalla on sündinud 14. Veebruaril
1918 aastal Tompski oblastis, Siberis. Johanna
vanavanemad kolisid koos oma lastega Eestist
Tompski oblastisse, et perel oleks paremad
võimalused Tsaari-Venemaal tööd ja leiba
leida. Johanna ema abiellus seal ja kasvatas
ülesse kolm last. Johanna oli pere neljas laps.
Ema suri raske sünnituse tagajärjel Johannat
sünnitades. Isal oli raske nelja lapse ja väikese
imikuga hakkama saada ning emapoolne
vend koos naisega võtsid pisikese Johanna
enda hoole alla. Johanna lapsepõlve Tompski
oblastis ei mäleta. Selle aja elust rääkis talle
meenutusi vanaema. Johanna mõlemad õed
surid väga varakult „mustadesse rõugetesse“.
Tema sõnul oli 1920.aastatel väga raske elu
ning nad kolisid kogu perega 1923.aastal taas
Eestisse Koigi alevikku elama. Sellel ajal oli
ka Eestis suur tööpuudus. Johanna kasuvanemad (emapoolne vend koos abikaasaga) käisid taludes abitöödel. Majanduslikus mõttes
oli väga raske. Isegi söögi jaoks rahalisi vahendeid nappis. Nad otsustasid kogu perega
kolida 1926.aastal Tamsalusse. Kasuisa alustas oma maja ehitamist Kandle tänaval. Johannast oli sirgunud juba noor ja kena neiu,
kuna sellel hetkel Tamsalus suuremaid tööstuseid ei olnud, otsustas ta tööle asuda
Kiviõli õlivabrikusse, mehaanika osakonda.
Tegemist oli valukojaga, kus valati malmi ja
alumiiniumi. Kiviõlis tutvus ta oma tulevase
abikaasaga. Meeldivaks üllatuseks osutus see,
et ka tulevane abikaasa on Tamsalust pärit
ning töötas Kiviõlis kaevanduses. 1937.aastal
toimus abielu registreerimine. Seejärel 1938.
aastal sündis nende peresse esimene poeg
Jüri. Kokku on Johannal kolm poega.
Tänaseks hetkeks on kahjuks kõik lapsed
elust lahkund. Johanna kolis oma perega taas
tagasi Tamsalusse, Kandle tänavale. Samal

tänaval asus ka vanaema maja,
kus Johanna tihti külas käis. Tamsalus alustas Johanna tööd Kombikormis (Tamsalu Teraviljasaaduste Kombinaat-toim). Veel on
töötanud ta KEK-is kauba ümberlaadijana. Johanna pereõnn oli aga
üürike. 1941.aastal kutsuti abikaasa mobilisatsiooniga II Maailmasõja ajal Nõukogude Liidu eest
võitlema. Abikaasa küll naases,
aga samast kohast suhet jätkata
enam ei olnud võimalik. Johanna
oli aga töökas ja tubli naine ning
hea ema. Peale igapäevase töö leidis ta aega
ka aiatöödega tegeleda ning laste kasvatamise kõrvalt ühiskondlikuks tegevuseks
aega üle ei jäänudki. Johanna meenutab,
et vabal ajal meeldis talle väga laulda. Johanna jäi pensionile 55.aastasena. Selleks
hetkeks oli tal juba ligi 40 aastat tööstaaži.
Kodus meeldis Johannale tegeleda aiatöödega. Tal oli väike ja armas aiamaa, palju marjapõõsaid ning õunapuud. Lisaks aiatöödele
käis ta metsas marju korjamas ning seenel.
2012.aastal asus Johanna elama tervislikel
põhjustel
Sääse
Hooldekodusse. Vabal ajal meeldib talle kuulata raadiost muusikat ning kolmapäeviti
Tiit Lastiku jutlusi hooldekodu saalis.
14.veebruaril 2013 tähistas Johanna oma
95.sünnipäeva. Sellega seoses korraldasid
Sääse Hooldekodu töötajad talle toreda sünnipäevapeo. Peol esinesid ka lapsed vahvate
lauludega. Kandle tänava naabrid saatsid
Johannale sünnipäevatervitusi raadio vahendusel ning käisid ka hooldekodus Johannat
õnnitlemas. Johanna sünnipäeval käis teda õnnitlemas väga palju sõpru ja tuttavaid. Rõõmu
valmistas talle ka lapselapse külaskäik.
Johanna on igapäevaelus rõõmsameelne ning
oma vanuse kohta väga hea tervise juures.
Kuigi Johanna soovib, et tervis oleks tunduvalt parem. Talle teeb heameelt, kui mõni
vana tuttav talle hooldekodusse külla tuleb.
Soovime Johannale tervist ja jaksu, et tulevikus eluaastaid jätkuks ka 100.sünnipäevapidu rõõmsameelselt vastu võtta.

Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva
tähistamine Sääse lasteaias
Eesti Vabariigi 95.aastapäevaga seoses
toimus 21.veebruaril Sääse lasteaias
pidulik aktus. Aktusest võtsid osa kõikide
lasteaiarühmade lapsed ja õpetajad.

Lapsed koos vanavanematega ühise laua ääres
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Traditsiooniliselt oli ka sellel korral valitud kõige vanema rühma (Lepatriinude
rühm) laste seast president ja presidendi proua. Lepatriinude rühma lapsed olid aastapäeva peoks riietatud rahvarõivastesse.
Ka õpetajatel oli selga valitud mitmed erinevad rahvarõivad. „President“ Ergol (6)
oli rahvarõivaste juurde ka sobilik kikilips.
Pidulikul aktusel esitasid lapsed mitmed rahvatantse: „oirat, oirat“ (tants on vallatu ja

mängulise iseloomuga, esitasid poisid.), „liblika polka“ (poisid ja tüdrukud) ning kõige
väiksemate Põrnika rühma lapsed esitasid
vahvat ja lõbusat tantsu „tantsige jalad“. Lisaks toredale tantsule olid Põrnika rühma
lastel selgeks õpitud ka muusikapala koos pillimänguga. Lepatriinude rühma lapsed olid
ette valmistanud ka väikese ülevaate Eesti
rahvuslikust kivist, kalast, lilledest ja mitmetest rahvuslikest Eesti sümbolitest. Järgmisena tuli esitusele luuletus „Kodumaast“.
Peo jätkuks kutsus president Ergo(6) kõiki
koos peolauda. Lauad olid kaetud kommide ja
maitsva pidukokteiliga. Kaunistusena oli kasutatud rahvusmotiive rukkililli ja Eesti lippe.
Lapsed olid kõik väga rõõmsameelsed. Pidu
jätkus lõbusate ringmängudega, mida lapsed
kõik koos hea meelega tantsisid ning
taustaks kostunud rahvuslaulule ka kaasa
laulsid. Suured tänd kõikidele õpetajatele ja
lastele, kes sellise suurepärase juubeliaastapäeva peo korraldasid.
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

Vanade asjade näitus
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Alustati Sääse 6 maja
lammutustöödega
25.veebruari hommikul alustati Sääse
alevikus aastaid tühjana seisva ning
varisemisohus 6 maja lammutustöödega.
Likvideerimiseks on sõlmitud leping OÜ
Silramiga. Lammutustööde planeeritud
lõpetamise tähtaeg on 28.märts 2013.
Ettevõtte Silrami tööülesandeks on hoone
lammutamine ning sellega kaasnevate
jäätmete ladustamine Sääse 6 oleva maja
territooriumile.
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Sündmuste kalender
märts

2013

01.03-22.03

TamsaluKultuurimajas:

02.03 kell 20:00

Porkuni Rahvamajas
konsert: “UNELAULUD” läbiaegade esitaja Rakvere

Võhma küünlavabriku Gift Line käsitsi maalitud
KÜÜNALDE NÄITUS EESTI LINNADEST.
Kultuurimaja banketisaalis.
Pääse 50 senti, kataloog 1€.
Müügil Võhma küünlatehase
lõhnaküünlad hindadega 2.50, 3.50 ja 4.50

Teatri meesansambel RAM

Anu Tamms
Tamsalu ajalehe toimetaja

03.03 kell 18:00

Porkuni Rahvamajas:
Film Sofia Oksaneni “PUHASTUS”

08.03 kell 17:30

Tamsalu Spordikompleksis: NAISTEPÄEVA

13.03
kell 18:00

Tamsalu Kultuurimajas:

kell: 20:00

ZUMBA
(tasuta treening Tamsalu Spordikompleksis). Treener
Silvia.
KINO Lastele: täispikk nukufilm “Lisa Limone ja Maroc
Orange: tormiline armulugu”
Pääse 2€
Hardi Volmeri ajalooline armastusfilm „ELAVAD PILDID“. Pääse 2€

17.03 kell 18:00

Porkuni Rahvamajas
Film Hardi Volmerilt
“ELAVAD PILDID”

24.03 kell 11:00

Tamsalu Kultuurimajas
LUSIKAPIDU Tamsalu vallas 2012-ndal aastal sündinud
beebidele ja nende vanematele.

26.03 kell 19:00

Konkurss „Aasta tegu
sotsiaalvaldkonnas 2012“
Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum kuulutab välja maakondliku konkursi
„Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas 2012“.
Konkursi eesmärgiks on tunnustada maakonna sotsiaalvaldkonna töötajaid ja
organisatsioone, kes oma tegevuse ja uudsete lahendustega on kaasa aidanud
abivajajate heaolu parandamisele.
Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas 2012 on tegevus, mis on aidanud kaasa sotsiaalse
suutlikkuse kasvule maakonna kohalikes omavalitsustes, hoolekandeasutustes
või vabatahtlike töötajate ettevõtmistes. Selleks võib olla tegu või algatus, mis
on oluline sotsiaalvaldkonnas ja silma paistnud kohalikul, maakondlikul või
üleriigilisel tasandil, sealhulgas uuenduslike ideedega

28.03 kell 19:00

Tamsalu Kultuurimajas
Vana Baskini teater
etendusega
“OOTAMATU ETTEPANEK” Piletid 11.00€ ja 9.00€.
ja etenduse päeval Tamsalu kultuurimajas kohapeal.
Info ja pääsmete reserveerimine tel 323 0968, 555
93309.
Tamsalu Kultuurimaja LAULUKLASSI KEVAD
KONTSERT. Pääse 1€

Igal pühapäeval , Porkuni
Rahvamajas, Line tantsu
kursus, ootame huvilisi.
Info: 56988925

Kohaliku omaalgatuse programmi
infopäev Rakveres

Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja vabaühendused. Tunnustamisele võib olla esitatud teo või algatuse eest nii üksikisik (sotsiaal- või Reedel, 8. märtsil algusega kell 10
lastekaitsetöötaja, hooldusasutuse töötaja, vabatahtlik) kui organisatsioon korraldab Lääne-Viru Maavalitsus
koostöös SA Lääne-Viru Aren(hooldusasutus, vabaühendus, projekti meeskond).
duskeskusega maavalitsuse suures
Oma põhjendatud kirjalikud taotlused saata 12. märtsiks Lääne-Viru maavalit- saalis infopäeva tutvustamaks kohaliku
suse haridus- ja sotsiaalosakonda märgusõnaga „Aasta tegu 2012“ (Fr. R. omaalgatuse programmist toetatavaid
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere) või e-posti aadressil tiiu.kuus@l-virumv.ee. tegevusi ning uusi vorme ja muutunud
Taotluse vorm on kättesaadav Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt. Info tele- nõudeid taotlusvormi koostamisele.
fonil 325 8042.
Lisaks antakse infopäeval ülevaade
Sotsiaalvaldkonna aasta teo tunnustamine Lääne-Viru maavalitsuse, Lääne- SA Kodanikuühiskonna SihtkapiViru omavalitsuste liidu ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koostöös leiab aset talist ning arenduskeskuse mittetulun26. märtsil Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis tähistataval sotsiaaltöötajate päeval. dusühingutele suunatud tegevusest.
Infopäev on tasuta ja kestab orienteerivalt 4 akadeemilist tundi. Osalemiseks
Avalike suhete peaspetsialist on vajalik registreerumine hiljemalt
Lääne-Viru maavalitsus 6. märtsiks kella 17-ks. Täiendav info
Heili Nõgene

Igal kolmapäeval kell
10:00 toimub Tamsalu
lasteaias Krõll beebikool.
Täpsem info:58143343

ja registreerumine e-posti aadressil
kaire.kullik@l-virumv.ee või telefonil
325 8013.
Kohaliku omaalgatuse programmi
rahastatakse Siseministeeriumi
eelarvest. Alates 2013. aastast haldab
regionaalministri haldusala kohaliku
omaalgatuse programmi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kaire Kullik
Arengu- ja planeeringuosakonna
peaspetsialist
Lääne-Viru Maavalitsus
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Vallavalitsus

ulatuses kuni 2012/2013 õppeaasta teise
poolaasta lõpuni.

05.02.2013
1. Lubati Tamsalu Lasteaed Krõll sulgeda
kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 10.06.12.07.2013.a.
2. Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek
neljale perele korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.

7. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust
Tamsalu valla 2013.a eelarve eelnõus
sotsiaaltoetuste maksmiseks planeeritud
vahenditest viiele vähekindlustatud või
puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks
avaldus.
8. Määrati hooldaja ühele sügava puudega
isikule.

3. Nõustuti kasutusloa väljastamisega
katlamaja tehnosüsteemide muutmisel
aadressil Ääsi tn 9 Tamsalu linnas.

9. Eraldati koht Sääse Hooldekodus kolmele koha taotlejale.

4. Nõustuti katastriüksuse jagamisega ja
katastriüksustele koha-aadresside määramisega Assamalla külas.

10. Nõustuti ehitusloa väljastamisega
mänguväljaku püstitamiseks aadressil:
Kooli tn 7, Vajangu külas.

5. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku
ürituse “SÕBRALAAT“ korraldamiseks
Tamsalu Kultuurimajas 17.02.2012.a ajavahemikul 9:00-16:00.

19.02.2013

6. Otsustati kompenseerida alates
01.03.2013.a lapse toidupäeva maksumus
lasteaias ühele lapsele 100% ulatuses ja
koolilõuna maksumus ühele lapsele 100%

Volikogu
Volikogu istung 20.02.2013

1. Anti luba MTÜ-le Uudeküla RFC avaliku ürituse “Uudeküla Lumeragbi 2013“
korraldamiseks Uudeküla külas, Uudeküla Ragbiväljakul 23.veebruaril 2013.a ajavahemikul 10:00-18:00.
2. Anti luba MTÜ-le Freetime Racing avaliku ürituse “Tamsalu Mootorkelgukross

5. Otsustati muuta vallavolikogu hariduskomisjoni koosseseisu ja arvata komisjoni
koosseisust välja komisjoni liige Ardo Uudmäe.

1. Kinnitati Tamsalu valla 2013.a. eelarve
kogumahuga 4340850, 43 eurot. Eelarve kinnitamisel öeldi välja seisukohad, et: vallaasutuste töötajate palgatõusu realiseerimine
on otstarbekas ajastada vastava määruse vastuvõtmisega; vallaasutuste töötajate palgatõus
peab olema diferentseeritud, arvestades
seejuures konkreetsete töötajate tööpanust;
eestseisuse soovitus: madalamapalgaliste
töötajate töötasu tõus peaks olema suurema
protsendiga; vallavalitsusel koostada eelarvestus selle kohta, kas rahaliselt on võimalik
läbi viia hange Koidu, Kesk ja Kooli tänavate
renoveerimiseks.

6. Otsustati muuta Tamsalu Lasteaed Krõll
arengukava aastateks 2010 – 2015 lisa tegevuskava. Seni oli tegevuskava aastateks 20102012, lisandub tegevuskava 2013-2015.

2. Otsustati viia alates 01.06.2013.a sisse
muudatus Tamsalu valla ametiasutuse struktuuris, koondades maakorraldaja ametikoha
ja vähendades finantsosakonnas ühe vanemraamatupidaja ametikohta. Kui hetkel on vallavalitsuse struktuuris 3 vanemraamatupidaja
ametikohta siis alates 01.06.2013 on 2,8.

8. Otsustati osaleda 2013-2014 Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu kergliiklusteede
teemaplaneeringu koostamisel, rahastades
planeeringu maksumuse võrdsetes osades
teiste Lääne-Viru maakonna omavalitsustega.

3. Otsustati kehtestada alates 01.04.2013.a
Tamsalu Vallavalitsuse (ametiasutusena)
struktuur ja teenistuskohtade koosseis. 01.
aprillil 2013 jõustub uus avaliku teenistuse
seadus . Uue ATSga kehtestatakse uus
ametniku definitsioon, mille tulemusel kitseneb ametnike ring. Volikogu otsuse alusel ei ole alates 01.04.2013 vallavalitsuses
vanemraamatupidaja teenistuskoht enam
ametikoht vaid on töökoht s.t. et töötaja on
tööl töölepingu alusel.
4. Viidi läbi määruse eelnõu „Teenistujate ja
vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
palgajuhend“ I lugemine ning otsustati suunata eelnõu II lugemisele volikogu märtsikuu
istungile. Esitatud palgajuhendis (eelnõu)
reguleeritakse nii ametiasutuse ametnike,
töötajate kui ka hallatavate asutuste töötajate
töötasustamise alused. Eelnõus nähakse ette,
et ametnikele makstakse palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

7. Otsustati nõustuda
koostöölepingu
sõlmimisega Türi-Tamsalu matkatee arendamiseks. Lepingu objektiks on endise Türi
ja Tamsalu vahelise kitsarööpmelise raudtee
tammile rajatav matkatee. Koostöölepingu
peaks sõlmima Türi vald, Paide vald, Väätsa
vald, Kareda vald, Paide linn, Roosna-Alliku
vald, Järva-Jaani vald, MTÜ Türi-Tamsalu
Matkatee.

Eesti MV ja KV I-etapp“ korraldamiseks
Tamsalu Einjärve rajal 24.veebruaril
2013.a ajavahemikul 10:00-15:00.
3. Otsustati moodustada Tamsalu
Lasteaias Krõll sõimerühmas sobitusrühm alates 01.03.2013.a
4. Otsustati võõrandada Assamalla külas
korteriomand otsustuskorras.
5. Määrati teenindusmaa suurus ja nõustuti korteriomandi seadmisega Tamsalu
linnas, Kändliku tn 5.
6. Nõustuti kasutusloa väljastamisega
elamu rekonstrueerimisel Porkuni külas.
7. Tunnistati riigihanke “Tamsalu Sääse
lasteaia katuse rekonstrueerimine” edukaks pakkuja OÜ Sõmeru Vara pakkumus
kui vastavaks tunnistatud ning odavaima
maksumusega pakkumus.
8. Arutati Memento Rakvere Ühingu
tegevustoetuse taotlust.

* 01.-03 märts toimuvad XII Eesti talimängud Võrus – Tamsalu vald osaleb suusatamises,
meeste korvpallis, juhtide võistlusel

11. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust
Tamsalu valla 2013.a eelarve eelnõus
sotsiaaltoetuste maksmiseks planeeritud
vahenditest viiele vähekindlustatud või
puudega isikule ja jäeti rahuldamata kaks
avaldust.
12. Otsustati kompenseerida alates
01.03.2013.a lapse toidupäeva maksumus
lasteaias kahele lapsele 100% ulatuses.
13. Eraldati Sääse Hooldekodusse koht
kahele koha taotlejale.
14. Arutati Väike-Maarja Vallavalitsuse
taotlust Meibaumi liivamaardlast ehituskruusa väljaveo teena kasutada Tamsalu
valla kruusakattega teid ja otsustati selleks nõusolekut mitte anda.

Elvi Astok
Vallasekretär

Viidi läbi arutelud järgmistel teemadel:
-Tamsalu vallas esmatasandi arstiabi kättesaadavuse tagamine - otsustati, et vallavanem peab jätkama läbirääkimisi Tamsalu
Tervisekeskuse osanikega ning asuma tegema
jõupingutusi selle nimel, et leida Tamsallu
uus perearst;
-teede ja tänavate talvine korrashoid;

*alates 15.02 töötab vallas uue lastekaitsespetsialistina Sille Sõmermaa

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Alates15.veebruarist alustas Tamsalu
Vallavalitsuses tööd uus lastekaitsespetsialist Sille Sõmermaa
Alates 15.veebruarist 2013 töötab
Tamsalu Vallavalitsuses 		
lastekaitsespetsialistina 		
Sille Sõmermaa.

9. Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel
teemadel:

Kontaktandmed:
tel:5304 1992, 322 8441, e-mail: 		
sille.somermaa@tamsalu.ee

*Sääse Lasteaia katuse renoveerimise hanke
võitis OÜ Sõmeru Vara, ehitusmaksumus
147639 eurot, teostus augusti lõpp 2013a.
Pakkumuse esitas 13 ettevõtet

Sille valiti välja konkursil osalenud 6
kandidaadi seast. Sille osutus valituks
just sotsiaalvaldkonna kõrghariduse

*Vajangu veeprojekti hanke võitis AS Terrat,
hind 1 042 828 ilma käibemaksuta(1 251 394)
, ehitusjärelevalve OÜ Vealeidja 14 337 ilma
km-ta(17 204):kokku 1 057 165 eurot

10. Anti nõusolek OÜ-le Hanval Grupp
jäätmeloa väljastamiseks jäätmete tekitamiseks loomakasvatuses jäätmetekkekoha asukohaga Kursi külas.

9. Kinnitati Porkuni Paemuuseumi
ekspositsiooni teostaja leidmiseks
lähteülesanne.

* 24.02 kell 11.00 algab aastapäeva matk
Tamsalu-Porkuni kool – Tamsalu (22 km)

omamise ning sobivate isikuomaduste tõttu. Sille on pärit Järva-Jaanist. Kõrghariduse on omandanud 2007-2010 LääneViru Rakendsukõrgkooli sotsiaaltöö
erialal. Sotsiaaltöö eriala praktikad on
Sille läbi viinud Järva-Jaani Vallavalitsuses, Järva-Jaani Päevakeskuses ning
Järva-Jaani Õpilaskodus. Senini töötas ta AS Koneskos.
Sille on enda sõnul positiivse ellusuhtumisega, korrektne ja kohusetundlik,
omandab kiiresti tööks vajalikke teadmisi-oskusi ning on hea
meeskonnatöötaja.
Sille Sõmermaa vastuvõtuajad on järgmised:
Teisipäeval ja neljapäeval
kell
9:00-16:30, lõuna 12:3013:30.

* Rakvere Haigla juurdeehitus käib, asetati
nurgakivi – ehitab Fund Ehitus OÜ
* Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
kontsert-aktus toimub reedel kell 19.00 Tamsalu kultuurimajas

Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

*Tamsalu Kultuurimajas avatud Eesti linnade
küünlanäitus (47 Eesti linna)
*24.02 kell 7.32 toimub lipu heiskamine
Eesti Vabariigi aastapäeva auks vallamaja ees
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Emakeelenädal Tamsalu
Gümnaasiumis
Selleõppeaastane emakeele ja kirjanduse
ainenädal toimus 4.–8. veebruarini 2013.
Ainenädal algas 5.–12. klasside olümpiaadiga teisipäeval, 5. veebruaril.
Seekordne olümpiaad keskendus õigekirjale, aga ülesanded puudutasid ka teisi keeleteemasid ning kirjandust.
Klasside tublimad olid järgmised:
5. klass – Roger Kaegas, Geiri Suur, Karmen
Freienthal
6. klass – Analiis Veeremaa, Grete Luutus,
Tuule Laansoo
7. klass – Kauri Suur, Teele Kaldaru, Kai
Budrikas
8. klass – Merlin Veilberg, Getriin-Liisbet
Veeremaa, Andreo Mitt
9. klass – Keiti Kleitz, Ceilis Keermann, Ketter Kõre
10. klass – Grete Uudeküll, Martin Ausmees,
Johanna Sinik
11. klass – Eva Jänes, Kauri Piiskoppel, Getter Kasekamp
12. klass – Liis Järvamägi ja Marleen Kippar
(jagasid I–II kohta, rohkem osalejaid polnud)
Kolmapäeval, 6. veebruaril oli 1.–6. klasside

õpilastele etluskonkurss „Ellen Niiduga Midrimaal“. Osalejad pidid esitama kaks Ellen
Niidu luuletust. Õpilased olid tublid. Nooremas vanuseastmes (1.–3. klass) võitis Karl
Oskar Vikk, vanemas (4.–6. klass) Annika
Õunapuu.
Reedel, 8. veebruaril osalesid meie kooli
õpilased (Geiri Suur, Roger Kaegas, Karmen Freienthal, Hanna-Mai Pugast, Käroly
Seemann, Niina Rogova, Liis Tomasov) ja
õpetajad (Hannele Valdok, Aime Tops, Anne
Kraubner, Mare Viks) „Hansenist Tammsaareni“ lugemisketis. Lugesime kooli raamatukogus Tammsaare teost „Meie rebane“.
Laupäeval, 9. veebruaril osalesid kooli
tublimad emakeeletundjad maakonna emakeeleolümpiaadil. 			
Meie õpilastest jõudsid esikolmikusse Ceilis
Keermann (II koht), Marleen Kippar (III koht)
ja Kauri Suur (II koht). Kauri oli edukas ka
vabariikliku kirjandusolümpiaadi eelvoorus
ning ta kutsuti Tartus toimuvasse lõppvooru.
Mare Viks
Eesti keele ja kirjanduse
ainekomisjoni juht
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Ohutu
koolivaheaeg!
Lapsed ootavad juba pikisilmi märtsi lõpus algavat kevadvaheaega, millega seljatatakse talv ja kolmveerand õppeaastast.
Eesootavale koolivaheajale mõeldes palub politsei lastevanematelt suuremat
tähelepanu, kus ja mida
nende võsukesed sel ajal teevad ja samuti arutataks omavahel läbi puhkuseplaanid.
Põhjuseid kõrgendatud tähelepanuks on andnud viimase poole aasta jooksul valla piires
tihenenud tühjadesse hoonetesse sissemurdmised, nendes kolamine ning vara lõhkumine. Sihitult ringi kolajateks on enamasti
6-10 aastased poisid, kes kahjuks ei oska oma
tegevusega kaasnevaid rikkumisi hinnata.
Teiseks puudub neil arusaam, et mahajäetud
hoonetes on pimedal ajal reaalne oht nende
tervisele - pimedad nurgad, šahtid, aknad ja
klaasikillud võivad tekitada raskeid vigastusi.
Lapsevanemad, ennetage pahandusi, rääkige
ja kontrollige, kuhu ja kellega teie laps aega
veetma läheb ning vajadusel võtke kontakti
ka teiste sama seltskonna laste vanematega.

Selline tegevus aitab paremini noorte käikudel silma peal hoida ja näitab hoolivust.
Kõigile teistele täiskasvanutele tuleb vaheajal
noori ja lapsi ka liikluses märgata. Politsei
tähelepanekute järgi ei ole noorte hulgas popp
helkuri kandmine või nad ei ole teadlikud
talvisel ajal helkuri kandmise olulisusest. Noortegrupid käivad tee ääres ning
heal juhul ühel kolmest on helkur riiete küljes.
Helkuriga jalakäija tõmbab pimedas autojuhi tähelepanu helkurita jalakäijalt ära ning
seega satub viimane veelgi suuremasse ohtu.
Meeldetuletuseks, et helkurit peab liiklusseaduse järgi hämaral ja pimedal ajal kandma
igal pool.
Korrates üle eelnevat:
lapsevanemad - palun jälgige, kuidas teie laps
tänavale läheb ja kuhu ta läheb.

Valdur Eesmaa

Talvised tegemised Tamsalu lasteaias Krõll
Veebruari alguses osales Tamsalus LääneVirumaa lasteaedade liikumisõpetajate õppepäeval 19 õpetajat. Tamsalusse tuldi
Rakkest, Kadrinast, Kundast, Rakverest,
Vinnist, Tapalt ja mujaltki. Koguneti Tamsalu lasteaeda Krõll - huvituti lasteaia õppetööst, ruumidest ja õppevahenditest ning
-mängudest. Põhjus, miks liikumisõpetajad
kokku said, oli ikkagi suusatamine ja kuidas seda lasteaia lastele paremini õpetada.
Tamsalu suusaradadel viis AO Suusaklubi
treener Kaili Sirge läbi põhjaliku suusatamise algõppe. Õpiti mäest alla-üles suusatamist, pidurdamist, mänge suuskadel
ja eelkõige seda, kuidas eelkooliealistele
suusatundi õigesti ja huvitavalt läbi viia.
Õpetajad kiitsid väga Tamsalu lasteaia laste
liikumisvõimalusi. Kaks vanemat rühma saavad iga nädal suusatada, olemas on korralik
suusavarustus. Kolm vanemat rühma käivad
kord nädalas ujumas, lasteaia läheduses on hea
kelgumägi, suusarajad, metsatukad ja looduslikud õppeväljakud igasuguseks liikumiseks.
Jalgrattarada ja tenniseväljak on lasteaia
ümbruses, kus rattasõitu saab harjutada. Spordikeskuses on võimalik iga nädal kasutada
suurt saali, kus saab mängida korvpalli, saali-

hokit, võrkpalli ja jooksu- ning liikumismänge.
Tõepoolest võib öelda, et liikumistegevusteks
on Tamsalu üle Lääne- Virumaa parimast
parim! Tänan Kailit ja Tamsalu lasteaia töötajaid väga hea õppepäeva korralduse eest.
12.
veebruaril
toimus
vastlapäev.
Vastlapäev on meie rahvakalendris üks
populaarsemaid tähtpäevi, tema peamised
traditsioonid on tänapäevani elavana püsinud. Nii on tavaks ka meie lasteaias
anda teadmisi edasi tulevastele põlvedele.
Seda lõbusat talvist tähtpäeva alustasime kogunemisega saali, kus tädi Andra
tutvustas kõigile vastlakombeid. Saime
teada, et vastlapäev ehk lihaheitepäev
on oma nime saanud sellest, et sellel
päeval „heideti“ liha ära, st. kirikukalendri järgi algas paast, mis kestis lihavõteteni.
Selleks päevaks keedeti lihatünni põhja
jäänud seapea ja -jalad koos ubade või hernestega pühadetoiduks. Seajala kondist
valmistati vurr, võeti regi või muu sõiduvahend ning mindi liumäele vastlasõitu tegema. Pereema pidi kindlasti liugu
laskma minema, sest eks olnud ju kõik
linaga seotu eeskätt naispere hool ja mure.

Lisaks teooriale saime ka praktikat. Mängisime lõbusaid mänge, keerutasime kondivurri
ja laulsime lastele tuttavaid talviseid laule.
Peale lõbusat ajaviitmist saalis ootas
suuremaid rühmi ees tore üllatus. Üllatuseks oli väljasõit Metskaevu külla Jänese
tallu. Talu noorpererahvaga oli eelnevalt
kokkulepitud saanisõit ja hobuste toitmine.
Esimesena läksid saanisõitu tegema Tibu
rühma lapsed. Laste nägudes oli ootusärevust, elevust, natuke hirmu ja muidugi väikeseid vallatusi. Lasteaia väravas ootas meid
juba buss ja läkski sõiduks. Tibu rühmale oli
see esimene väljasõit- olemegi juba suured!
Kohale jõudes ootas lapsi hobune Robi, ka
tema näost võis välja lugeda väikest ärevust.
Andsime Robile leiba, et teda veidi rahustada. Kuna Robile meeldis mööduda teeäärsetest vallidest üsna lähedalt, siis tuli peita
kõigi jalad istumise alla ja hoida, et keegi
reelt maha ei pudeneks. Lumised metsad olid
võrratud. Ümbrus tundus nagu muinasjutus.
Pärast reesõitu oli võimalik toita koplis olevaid
hobuseid. Leiba said anda kõik lapsed.

Hobused olid väga hea isuga. Kahjuks oligi
juba aeg lahkuda. Tänasime viisakalt ja lasime
sõitma oma järge ootavad Krõlli ja Sajajalgse
rühmade lapsed. Elevust jätkus veel pikaks
ajaks.
Lasteaias ootas lapsi rammus hernesupp ja
magusad kuklid.
Oli üks tore ja meeldejääv hommikupoolik.
Täname südamest Robini ema, kes selle raske
ja vastutusrikka koorma enda kanda võttis.
See oli ehe näide, et Eesti naine saab kõigega
hakkama. Väikesed viperused ei murra neid.

Maarit Vaikmaa
Tamsalu lasteaed Krõll
liikumisõpetaja,
Lääne-Virumaa lasteaedade liikumisõpetajate
ainesektsiooni juht
Tibu rühma õpetaja Maris Vahisalu
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Vajangu veemajandusprojekt
Vajangu küla veemajandusprojekti
elluviimiseks korraldati avatud riigihange,
milles pakkumuse esitasid kaheksa
ettevõtet nendest kaks ühispakkujat
(kaks +kaks), seega valida tuli kuue
pakkumuse hulgast. Pakkujatest esitas parima pakkumuse AS Terrat, mis
tegi kõige odavama pakkumuse. FIDIC inseneri ja omanikujärelevalvet
hakkab tegema Osaühing Vealeidja, mis
valiti ka hanke korras. Hankes osales
11 pakkujat, esitati 9 pakkumust (kaks
olid ühispakkujad 2+2). Mõlemad
tegijad on meile juba tuttavad ja nendega koostöö on siiani sujunud väga
hästi. AS Terrat on kohusetundlik
ja kvaliteetne ehitaja, Vealeidja aga
terane järelevaataja, nii loodame, et ka
see projekt läheb edukalt ja Vajangu küla
saab endale uued joogiveekaevud, uued
torustikud ja ka uue reoveepuhasti, mis
tagab Vajangu küla elanikele kvaliteetse
joogivee ja nõuetekohaselt puhastatud
reovee, mida tohib lasta loodusesse taga-

si. Võidavad nii Vajangu külarahvas kui
ka Pandivere loodusmaastik, Pandivere
põhjaveereservuaar. Töövõtuleping kirjutati ehitaja ja järelevalvega alla 18. veebruaril ja sellest hetkest alates on ehitajal
aega ehitada 334 päeva. See tähendab,
et selle aasta lõpuks peaks kogu projekt
valmis olema. Lepingu kogumaksumus
on ligikaudu 1,3 miljonit eurot. Projekti
rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute
keskus, Tamsalu Vallavalitsus ja Tamsalu Vesi AS. Esimene avakoosolek
tööde alustamiseks toimub 6. märtsil ja
seal seatakse juba plaanid edasise tööplaani suhtes ja märtsi lõpupoole peaks
hakkama ka juba reaalne ehitustegevus. See on hetkel küll arvamus aga
selline on olnud ehitaja esialgne plaan,
mis muutub konkreetseks juba peale
esimest nõupidamist.

Arvi Põldaas
Tamsalu Vesi AS projektijuht

Ida päästekeskuse spetsialistid
nõustavad tuleohutuse teemadel
Ida päästekeskuse spetsialistid nõustavad
tuleohutuse teemal Virumaal kokku 370
majapidamist.
Käesoleval aastal külastavad Päästeameti Ida
päästekeskuse ennetustööbüroo töötajad,
riiklikud ja vabatahtlikud päästjad igas
Virumaa kohalikus omavalitsuses vähemalt 10 kodu. Nõustamise eesmärk on
muuta Virumaa kodud tuleohutumaks, et
inimesed jääksid terveks ja nende vara
alles.
Kodukülastuse käigus jagatakse
inimestele tuleohutusalast nõu nende
kodudes. Spetsialist vaatab üle inimese
elupaiga ja selgitab tuleohuga seotud
riskid. Samuti vesteldakse teemal, kuidas kaitsta majapidamist võimaliku tulekahju korral. Vajadusel paigaldame
suitsuanduri või vahetame patarei.
Teenust osutab päästeasutus tasuta.
Kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita, vaid fikseeritakse olukord ja arutatakse lahendusi kodu edasiseks võimalikult tuleohutumaks muutmisel.
Ennetustööbüroo spetsialist võtab
registreeritud inimesega ise telefoni
teel ühendust ja lepib kokku külastusaja. Kodukülastuse läbiviijal on kaasas
Päästeameti töötõend või vabatahtliku
Fotol meenutused Assamalla
Raamatukogus
toimunud mälestusõhtust

päästja tunnistus. Kodusid külastatakse
aasta lõpuni, seejärel tehakse kokkuvõte
majapidamistes esinenud peamistest tuleohutusalastest vajakajäämistest.
Inimestel, kes vajavad tuleohutusalast
nõustamist kodus, palume eelnevalt
registreerida
päästeala infotelefonil
1524.
Lisainfo: Ida päästekeskuse ennetustööbüroo peaspetsialist Liina Järvi, tel
53049605; 3391926.
Lili Lillepea
Kommunikatsioonijuht
Ida päästekeskus
Päästeamet

Kodu tuleohutuks!

Foto on illustreeriv
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Tasuta suvelaager Remniku
õppe-ja puhkekeskuses
Laagrijuhtide nõukogu poolt on
eraldatud 7 tasuta tuusikut Haridusja Teadusministeeriumi tegevusluba
omavasse noortelaagrisse. Laagris
osalemise kirjalik sooviavaldus tuleb esitada Tamsalu Sotsiaalosakonda hiljemalt 30.aprilliks 2013.
Sellel aastal toimub noortelaager
Remnik õppe- ja puhkekeskuses
ajavahemikul 24.07. -31.07.2013
Remniku õppe-ja puhkekeskuse
2013 aasta suvelaagri lühike
tutvustus:
Ka sel aastal pühendatakse rohkem aega teatri tegemisele ja
esinemisoskuse suurendamisele.
Tehakse kipsmaske, näomaalinguid ja palju
muudki.
Täiesti uue tegevusena saab kätt proovida
vibulaskmises. Laagri eesmärgiks on võimaldada lastele aktiivset tegevust ja puhkust,
arendada laste loovust käeliste tegevuste
kaudu ning anda uusi teadmisi ja oskusi rühma- ja ühistegevuste kaudu.
Erinevate töötubade tegevused: Siidimaal,
ehete valmistamine, näomaalingud ja grimm,
asfaldi joonistusvõistlus, loodusest leitud materjalide kasutamine käsitöös, liivateraapia,
kipsmaskide valmistamine jpm.

Programmi kuuluvad veel: Sportlikud mängud, mitmevõistlus, ujumine, korvpallivõistlused, võrkpallivõistlused, jalgpalli ja rahvastepalli võistlused, lauatennise võistlused,
vibulaskmine.
Igas laagrivahetuses toimuvad traditsioonilised üritused: Disko, näomaalingute päev,
kostüümikarneval, maastikumäng, liivalosside ehitamine ja ühistantsude õppimine, etendused ja showd.
Parimaid laagrilisi premeeritakse diplomite
või auhindadega.
Sille Sõmermaa
lastekaitsespetsialist

Kuidas 100 aastat tagasi tähistati Assamallas Romanovite
valitsemisaja 300. aastapäeva
Mihhail I Romanov on Romanovite dünastia
rajaja Venemaal. Mihhail oli 16 - aastane, kui
Maakogu (Zemski Sabor) valis ta 21. veebruaril
1613. a. kogu Venemaa valitsejaks. Tsaariks
kroonimine leidis aset Moskva Kremlis
Uspenski katedraalis 11. juulil 1613. a.
1913. a. möödus 300 aastat Romanovite
valitsemisaja algusest ja tsaarivalitsus otsustas suurt tähtpäeva väga pidulikult pühitseda
ja teha seda 21.veebruaril 1913. Juba 1912.
a. alguses saadeti kogu riigis välja ringkirjad
ja juhendid selle juubeli tähistamiseks, anti
välja Romanovite elulood, trükiti keiserlike
kõrguste pilte jne. Pidevalt päriti aru, kuidas
ettevalmistused sujuvad.
Käesoleva aasta veebruari alguses ilmus
„Virumaa Teatajas“ artikkel, mis kirjeldas
tsaaripere peo korraldamist kubermangulinnas Tallinnas ja kreisilinnas Rakveres. Kuidas
aga aga Porkuni (Assamalla) vallas Romanovite valitsemisaja suurt juubelit tähistati,
sellest räägiti Assamalla raamatukogus.
Raamatukogus toimunud teemaüritusel tutvustas Viivi Griffel Porkuni valla volikogu
protokolli 31. 01. 1913. a. Selles protokollis
kinnitas volikogu ühel häälel piduliku päevakava ja otsustas (kirjaviisi on veidi muudetud):
Punkt nr. 5.
1. Vaesemate valla maksumaksjate võlad mahaarvata.Vanade koolipuude võlgade mahaarvamine.
2. Valla ametimeestele ja vaestele pidusöök
korraldada vallamajas.
3. Kooliõpetaja ette lugemine pidustuste suuruse üle.
4. Näitemäng Porkuni tuletõrjujate seltsi
poolt.
5 Keisrilaul vene keeles.
6. Eestimaa kubernerhärra soovitusel otsustati pöörduda Keiserliku kõrguse poole oma
truualamlike tundmuste avaldamiseks.
Punkt nr. 6.
Volikogu otsustas ühel häälel Porkuni vallamajasse ja kõikidesse valla koolimajadesse
osta Keiser Mihhail Fjedorovi pildid ja igale
kooliskäijale lapsele 3 kopikaline kingitus
välja jagada.

tuste peale kulutada Porkuni vallamajas
kuludeks määrata 30 rubla.
Punkt nr. 8.Volikogu otsustas ühel häälel
Porkuni vallamajasse lipp muretseda.Viivi
Griffel tutvustas raamatukogus veel teist
Porkuni valla volikogu protokolli, mis on
koostatud 21. 02. 1913. Siit saab lugeda
vallatalitaja Tõnu Veldi peetud tähtpäevakõnet ja siin ära toodud nende inimeste
nimed, kelle vallamaksud ja kooli puude
võlad maha arvati. Protokollis on kirjas, et
koolilapsed said vaba päeva aga aktus toimus
ja õpetaja jagas lastele väikseid kingikesi.
Riigihümni „Jumal keisrit kaitse sa“ lauldi
püsti seistes, vene keeles ja 3 korda. Sellel
Assamalla raamatukogus toimunud minevikuainelisel teemaüritusel räägiti veel ühest
sündmusest, mis juhtus märtsi alguses 60
aastat tagasi ja ikka Venemaal. Vanematele
kohalololijatele meenus kiiresti, et 5. märtsil
1953 suri Jossif Stalin. Kuidas sai aga juhtuda, et nii tähtsale mehele ei kutsutud õigel
ajal arsti, seda selgitas kohalik ajaloohuviline
Eugen Lõoke. Viivi Griffel on Assamalla
piirkonna minevikusündmuste uurimisega
tegelenud juba viis aastat. Vahel satub talle
näppu aga mõni huvitav olmeline juhtum,
huvitav seik või tavamõiste, mis tänapäeval
tähendab hoopis midagi muud kui esialgne
sõna. Nüüd küsis Viivi kohalolijate käest
sõna „restoran“ esmast tähendust. Keegi
kohalolijaist ei teadnud. V. Griffel selgitas,
et restoran tähendas omal ajal kindla koosseisuga einet, mida arst kirjutas paranevale
haigele, nõrkadele raukadele, rasedaile
naistele jne. Restoran koosnes kergeltseeduvaist kuid jõuduandvaist roogadest – rammuleemest, kanamunadest ja väikesest annusest
linnulihast. Aegamööda kandus selle kindlakooseisulise menüü nimetus üle asutusele,
kus seda pakuti. Raamatukogu üritusel kiirendas aga mõttetegevust kohvilaud, mida
seekord oli aidanud katta Reet Talur, kes tõi
kaasa suure tüki omaküpsetatud porgandipirukat. Muuseas, Reedu abi raamatukogule
oli eriti päästev suvel, kui me tükk aega ei
suutnud leida paraja suurusega ja omanikuta
külakivi.

Punkt nr. 7.Volikogu otsustas ühel häälel
Keiser Mihhail Romanovite suguvõsa pidus-

Meeli Kuntur
Assamalla raamaatukogu
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Tamsalu-Neeruti-Tamsalu maraton
03.veebruaril toimunud 16. TamsaluNeeruti suusamaratoni 46 km pikkuse põhidistantsi võitis liidrisärgis sõitnud Andres
Kollo ajaga 01:57.53. Naiste arvestuses oli
parim Eveli Saue ajaga 02:11:57. Eestlastele
pakkusid konkurentsi nii Soome, Venemaa
kui ka Läti sportlased. Tamsalu-NeerutiTamsalu maraton on ühtlasi igaaastane
ülevaatus meie kandi susatamise tasemest.
Üldiselt võib rahule jääda. Neli meie meest
kahekümne parema hulgas ning võrdne sõit
vabariigi koondislastega näitab meie harrastussuusatajate tugevust. 50 parema hulka
jõudsid veel 5 meest, nendest 4 veterani.
Kokku läbisid põhidistantsi 30 meest ja 3
naist ning edestati isegi Ida-Virumaad (24),
Järvamaad(23) ja Jõgevamaad(16) osavõtjat.
46 kilomeetrise distantsi läbis 767 ja 25 kilomeetrise distantsi 200 suusatajat. Kõige
rohkem oli osavõtjaid endise Põdrangu sohvoosi taustaga sportlaste hulgast.
I Andres Kollo (Harjumaa)
Tänaste ja endiste Tamsalu suusatajate
kohad:

III Risto Roonet (01:58:02)
9. Meelis Rebane (01:59:02) M-40 I
12. Risto Rammul (02:01:09)
18. Kristjan Nurmsalu (02:03:19)
25. Ulvar Palvlov (02:04:19)
27. Andrus Kasekamp (02:06:38)
30. Ago Veilberg (02:06:51) M-50 I
34. Meelis Veilberg (02:07:17)M-50 2.koht
40. Tarvo Klaasimäe (02:08:00)
102. Assar Tops (02:16:40)
146. Erkki Põldoja (02:20:31)
177. Peeter Kuhi (02:23:47)
200. Erik Jaanvärk (02:26:09)
241. Tiit Simonlatser (02:28:47)
279. Tõnu Kuhi (02:32:40)
307. Kaili Roonet N-40 III
353. Merike Mets N-40 4.koht
356. Geidi Kruusmann N 7.koht
377. Indrek Iho (02:41:01)
404. Leho Leimann
528. Meelis Arumägi
551. Kalle Lett
569. Inno Puusepp
603. Ilmar Udam
624. Markko Leimann

629. Ardo Uudmäe
653. Raul Murro
665. Vello Vesk
691. Argo Allik
716. Gert Uiboaed
738. Lembit Saart
741. Rivo Kaljuvee
763. Argo Voolmaa
Kokku 767 lõpetajat

10. Martin Himma (01:19:28)M-15 II
12. Mati Viidemann (01:21:05) M50-I
26. Maido Geidik
32. Aili Siht N-50 I
149. Marko Pomerants
171. Marje Arraste
Lõpetas 200 sportlast

25 km
I Alar Krautmann (01:13:02)
Tamsalu tänaste ja endiste suusatajate
tulemused:
8. Rahel Allas (01:18:08) N-I

REIN TOPS
Infot lisas Anu Tammus

Stardipauk on kõlanud ja võistlus võis alata.

Suusatajad stardi ootel. Esiplaanil liidrisärgis Andres Kollo.

Tamsalu-Neeruti-Tamsalu maratoni kuus parimat. Järjekord vasakult
paremale.

Võistlusel osalesid meelsasti ka lapsed.

Naiste esikolmik

Täname kõiki osavõtjaid ning
ürituse korraldajaid!
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Tulemusterikas 42.Tartu Maraton
17.veebruar 2013 toimund 42. Tartu
Maratoni (63 km distantsil) võidu
nimel võitlesid pingelises lõpuheitluses
17 parimat meest, kellest esimesena ületas finišijoone Simen Oestensen (Norra) ajaga 2:45:01. Napilt jäi teiseks
eelmise aasta Tartu Maratoni võitja
Joergen Brink (Rootsi) ajaga 2:45:02.1,
kolmanda koha võttis kahekordne
Tartu Maratoni võitja Anders Aukland
(Norra) ajaga 2:45:02.3.
Parima eestlasena finišeeris grupifinišis
11 kohal Algo Kärp ajaga 2:45:07
Parima naisena oli esimesena finišis
Sandra Hansson ajaga 2:58:53, mis
andis talle üldarvestuses 43. koha ning
kokku neljanda Tartu Maratoni
naistearvestuse võidu.

Tänaste ja endiste Tamsalu suusatajate
kohad:
26. Timo Simonlatser
40. Meelis Rebane (M-40 6.koht)
54. Risto Roonet (M-35 6.koht)
62. Risto Rammul
64. Ilmar Udam (M-40 9.koht)
66. Marek Sikk (M-20 5.koht)
67. Ago Veilberg (M-50 1.koht)
72. Andrus Kasekamp
85. Ulvar Pavlov (M-45 4.koht)
244. Meelis Veilberg (M-50 7.koht)
349. Erkki Põldoja
368. Tõnis Klaasimäe
372. Danel Taur
385. Rainer Tops
393. Tanel Uudeberg
544. Assar Tops
713. Peeter Kuhi
806. Tiit Simonlatser

818. Rivo Kaljuvee
825. Alo Põldmaa
863. Tõnis Tagel
1255. Jaanus Arumägi
1651. Evelyn Himma (N-40 10.koht)
2184. Kadri Limberg
2239. Merike Mets
2242. Indrek Iho
2350. Tõnu Kuhi
2515. Tõnu Ilves
2602. Heino Ploovits
2880. Inno Puusepp
3306. Gert Uiboaed
3430. Jüri Toom
5235. Ela Vulla
5631. Jevgeni Fedossejev
Lõpetas 5972 suusatajat.
Tartu Maratonil oli Tamsalu suusatajate
jaoks edukas. Esisaja sisse mahtus koguni 9 meest, lisaks Lääne-Virumaalt veel
Raido Ränkel ja Marko Etverk Rakverest.
Meie teenekatele veteranidele Ulvar Pavlovile 19.maraton. Noortest üllatas Marek
Sikk, kes oma teisel maratonil saavutas

Foto on illustreeriv

hinnatava 66.koha. Esimese neljasaja
hulgas oli meilt 15 meest, ülejäänud omavalitsustest 16. Maakonna parim naine
oli Laura Rohtla Sõmerult 224.kohaga.
Meie parimana saavutas Porkuni kooli kehalise kasvatuse õpetaja Evelyn Himma
1651.koha (oma vannusegrupis 10.koht).
Tartu Maratoni 31 km distantsil saavutas maakonna parima Mati Viidemann 22.koha. Tublit sõitis ka noorteklassi kuuluv Martin Himma, kes oli
maakonna sportlastest kolmas. Kaasa
tegi ka vallavanem Toomas Uudeberg,
kes edestas oma kolleegi Albu vallavanemat Kalju Kertsmikku koguni
16 minutiga. Edukas esinemine annab lootust edukaks esinemiseks Eesti
talimängudel Võrus märtsi alguses.

Rein Tops
Infot lisas Anu Tammus

Porkuni kooli õpilased osalesid Eriolümpia Maailma Talimängudel
27.01-06.02.2013 Lõuna- Koreas Pyeong Changis
Lõuna-Koreas Pyeongchangi linnas peeti
eriolümpia talimängud, kus osalesid Jõgeva vallas Siimustis asuva Kiigemetsa
kooli õpilased Moonika Raag(12) ja Danel
Pärtelpoeg (15)ning Porkuni kooli õpilased
Kaie Naarits(18) ja Gabriel Väli(17).
Koos saavutati ka kuldmedali teatevõistluses. Teatevõistluses läbis iga võistleja
ühe kilomeetri. Eesti sportlastele olid tugevamateks konkurentideks Venemaa, Norra,
Soome ja Rootsi suusatajad. Eriolümpia
talimänge korraldatakse iga nelja aasta järel.
Üldiselt on üsna laialdaselt teada, mida kujutab endast paraolümpia, mis on mõeldud
füüsilise ja intellekti puudega sportlastele.
Vähem
teatakse aga eriolümpiast, kus
võistlevad ainult intellektipuudega inimesed.
Sageli aetaksegi need kaks mõistet omavahel
segi. Paraolümpial võisteldakse üldiselt samadel spordialadel nagu tavalistel olümpiamän-

gudelgi. Paraolümpiamänge koordineerib
Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee, mis on
üks osa Rahvusvahelisest Olümpiakomiteest.
Võistlusprogrammis on olulisi erinevusi, näiteks võistlusklassid ja tulemuste hindamise
süsteem. Nimelt jagatakse eriolümpial võistlejad võimekuse põhjal gruppidesse, mida nimetatakse divisjonideks.
Ühes divisjonis ei tohi parim ja nõrgim tulemus erineda rohkem kui viieteistkümne
protsendi võrra. Divisjonidesse määratakse
sportlased eelnevate võistlustulemuste põhjal ning kui olümpial ületab sportlane oma
algse tulemuse kordades(üle 15%), siis võib
teda ähvardada ka diskvalifitseerimine kahtlustatuna eelmiste tulemuste võltsimises.
Eriolümpia moto kõlab: “Las ma võidan, ning
kui ma ka ei võida, olen ma andnud endast
parima!”
Pyeongchangis osales 3500 sportlast 120
riigist. Võistlusaladeks olid
murdmaasuusatamine,
räätsajooks, slaalom, lumelauasõit,
iluuisutamine ja saalihoki,
kiiruisutamine Eesti delegatsiooni juht on EO Eesti Ühendus juhatuse esimees Kiigemetsa kooli
direktor Urmas Paju ja võistkonna treener Porkuni kooli kehalise
kasvatuse õpetaja Evelyn Himma.
Kaie
Naarits
saavutas
02.veebruaril 5 km vabastiilis I koha. (II divisjon)
Kaie sõitis eelsõidu tulemusest pea kaks minutit kiiremini.
Tänane 5 km aeg oli 19.30,89

Sõita tuli kaks 2,5 km ringi.
Rada oli tehniliselt päris
raske, rajal oli kaks suurt
tõusu ja kaks laskumist, üks
laskumine oli väga keeruline.
Lisaks oli rada väga jäine.
Oli palju kukkumisi. Sellel
distantsil Kaie ei vääratanud, tasuks kuldne medal!
Gabriel Väli saavutas V koha
15.27 (I divisjon). Ka Gabriel
parandas oma eelsõidu aega 2
minutiga kuid kohta parandada
ei suutnud. Viimane võistluspäev tõi medalitele lisa.
06.veebruari hommikul toimus 2,5 km finaal. Kaie 10,34
2.div ja Gabriel 7.56 2. div saavutasid mõlemad II koha. Esimesest kohast jäi mõlemal
puudu ligikaudu 14 sekundit. Danel sai 2,5 km
8.28 2. div sõidus III koha, võitis neljandat
kohta ainult 1 sekundiga. Kõige põnevam oli,
aga 4x1 km teatesõit. Kõigil olid närvid pingul. Kuna kõik võistkonnad said stardi koos,
oli segadust teatevahetuses väga palju. Meie
võistkond tuli (oma divisjonis) finišisse
esimesena. Seega sai teatesõidus kogu tiim
kaela kuldse medali. Lisaks Moonika I koht
500m 2.24 I div, II koht 1km 3.56 3 div,
Danel I koht 5km 15.57(2. divisjon)
Koolipere kogunes(08.02) reedel hommikuringi, et tervitada Kaiet, Gabrieli ja Evelyni, kes saabusid 2013.a. Eriolümpia Talimängudelt Lõuna-Koreast. Võidukad sportlased
ja nende treener kanti kätel aatriumisse. Juhtkond tänas kõiki suurepäraste saavutuste eest.

Tänukirjal seisis:”Täname, et oled viinud
meie kooli ja Eesti suusatamises Eriolümpia
Talimängudel Lõuna-Koreas maailmakaardile. Oleme rõõmsad ja uhked koos teiega.”
Sportlased näitasid oma medaleid ja
kingitusi ning pakkusid kõigile Koreast kaasa toodud maiustusi. Lõpetuseks tantsiti üheskoos gangnam style´i.
Palju õnne Kaiele, Gabrielile ja Evelynile!
Järgmine võistlus, kus Kaie ja Gabriel osalevad on 6.-7. märtsil Otepääl, Eriolümpia
Eesti Ühenduse Talimängudel. lisaks Eesti
koolidele/asutustele on oodata võistlema
läti, leedu ja poola võistkondasid.
Fotode kohta on olemas galerii Porkuni kooli
kodulehel www.porkunikool.ee
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja
Infot lisas Evelyn Himma
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Suusatamine
Sotši MK etapi raskel sprindirajal (V)
olid edukad distantsisõitjad. Võitis Petter Nordhug Dario Calogna ees. Eesti parimana lõpetas Peeter Kümmel 42. Timo Simonlatser 54.ja Anti Saarepuu 59.kohaga.
Teatesprindis (kl.) võitis Venemaa
(Dimitri Japarov, Maksim Võlegžanik)
Rootsi ja Saksamaa ees. Eesti I (Peeter Kümmel, Karel Tammjärv) saavutas 18.ja Eesti II
(Timo Simonlatser, Anti Saarepuu) 25.koha.
Itaalias Marcialonga maratonil tegid kaasa ka
Tamsalu LOS TOROSE harrastussuusatajad.
Meie meeste parima koha saavutas 18-29a.
vanuseklassis vabariigi esiliiga korvpallimeeskonna üks parimaid tagamängijaid Alo Põldmaa Simunast 202.(5:28:35). Meie meestest
kõige kiirem oli aga 30-39a.vanuseklassis
võistelnud Danel Taur 224.kohaga (4:30:01).
231. oli Rainer Tops (4:31:40). 40-49a.
vanuseklassis saavutas Assar Tops 421.
koha (4:34:36), paremat kohta saavutamast
segas kepi murdmine viimasel 3 km pikkusel tõusul. Maakonna edukaim oli naiste
4.vanusegrupis võistelnud Kadi Inno Sõmerult 3.kohaga (4:46:24). Lisaks ülalmainitule võistlesid maakonnast veel 2 suusatajat
Sõmerult ning 1 suusataja, nendest 80 Eestist.

Lääne-Virumaa 2012.a.parimate sportlaste
konkursil tunnistati parimaks veteraniks Ago
Veilberg.
Parima meessportlase valimisel saavutas
Timo Simonlatser 2.koha.
Alutaguse maratoni võitis Timo Juursalu
läbides 40 km distantsi ajaga 01:57.41
Tamsalu tänaste ja endiste sportlaste
kohad:
12. Ilmar Udam (M-40 2.koht)
18. Ago Veilberg (M-50 1.koht)
30. Ulvar Pavlov
114. Rainer Tops
150. Kaili Sirge
159. Danel Taur
221. Mati Viidemann
255. Meelis Veilberg
292. Indrek Iho
414. Geidi Kruusmann
418. Jaanus Arumägi
429. Alo Põldmaa
484. Rivo Kaljuvee
627. Kadri Limberg
702. Raul Murro
Distantsi lõpetas 953 suusatajat.
20 km distantsil saavutas Rahel Allas 6.koha
(naistest 1.koht)
Distantsi lõpetas 166 suusatajat.
Rein Tops

Ujumine
20.-21.dets. toimus Eesti lühiraja meistrivõistlused Tallinnas Kalevi ujulas.
Noorte arvestuses 1997 ja nooremad võistles Kert –Taniel Kesküll (99):
50m vabalt 31,25 (66.), 100m vabalt 1.06,24 (44.).
18.jaanuaril Vinnis peetud Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistluste tulemused :
50m vabalt
8.-9.kl.
Keiti Kleitz
30,97
I
Johhanna Magdaleena Partsioja 36,21 (17.)
Taavi Luik
30,91 (19.)

50m rinnuli

50m selili

40,56 II
47,69 (16.)
39,55 (11.)

34,93 I
41,00 (12.)
37,54 (14.)

6.-7.kl.
Keili Kleitz
Merylin Mets
Kert-Taniel Kesküll

36,11 (18.)
42,76 (32.)
30,16 (5.)

49,92 (16.)
56,57 (24.)
39,07 (5.)

43,23 (16.)
48,71 (27.)
34,49 (4.)

Kuni 5.kl.
Cärolin Rattasepp
Anne Kunder
Alex Ahtiainen

37,15 (5.)
44,96 (25.)
32,23 III

47,87 (7.)
54,00 (16.)
43,11 III

47,84 (9.)
50,62 (14.)
38,21 III		

Juhan Uudeküll
Sergei Int
Martin Tamm

38,69 (18.)
46,77 (41.)
49,65 (44.)

53,04 (12.)
1.02,63 (27.)
1.07,13 (31.)

48,01 (20.)
53,18 (29.)
55,01 (34.)

6x50m vabalt teateujumine: tüdrukud 7.koht, poisid 11.koht.
Tamsalu Gümnaasiumile 5.koht 14. kooli seas.
19.jaanuaril toimus Veteselli II etapp kohtla-Järvel:
Juhan Uudeküll:50m vabalt 38,33 III ,50m liblikat 48,79 III,100m kompl. 1.39,53III.
Sergei Int : 50m vabalt 45,57 (14.), 50m selili 51,44 (5.), 100m kompl. 2.07,09 (13.)

50m rinnuli

Saksamaal Kligenthalis toimunud järjekordsel
MK etapil üllatas meeldivalt Kaarel Nurmsalu
kvalifikatsioonis 129 meetrise hüppega, mis
andis koos Venemaa esinumbri Dmitri Vassiljeviga kaheksanda koha. Järgmises voorus
tuli madalamalt poomilt 122 meetrit, mis 30
parema hulka ei viinud, kokkuvõttes 34.koht.
Saksamaal Oberstorfi lennumäel kvalifi-

Korvpall
Eesti esiliiga meistrivõistlustel alustas Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivax põhiturniiri
finaali (1-8.koht) kodumänguga 2.alagrupi
võitja Kohila SK/Lallemand meeskonnaga.
Vigastuse tõttu ei saanud kaasa teha põhimängujuht Sven Pugonen ning puudu oli ka tugev tagamängija Alo Põldmaa. Esmakordselt
oli platsil meie uus täiendus 2.08 m pikkume
Leho Kraav, kes mänginud ka vabariigi koondises. Külalistel oli platsil veel eelmisel aastal
Rapla meistriliiga meeskonnas mänginud Heigo Erm. Mäng algas külaliste tugeva survega,
hästi tabasid kogenud keskmängija Heiko Niidas ja Heigo Erm. Algul ei tabanud ka meie
visked. I veerand kaotati 12:20, kuigi edaspidi võideldi mehiselt ning järgmisel veerandid numbrites olid 17:20, 17:18 ja 19:19, tuli
lõpuks vastu võtta kaotus 65:77. Enne finaali
oli külalistel alagrupist kaasas 5 ja meil 2 võitu.
Maakonna II liigas mängis Tamsalu LOS
TOROS tugeva Simuna Artistoni meeskonnaga. Simuna meeskonnas mängivad erinevate põlvkondade mehed. Noortest meestest
koosnev algviisik alustas tempokalt ning esimene veerand külalistele 15:16. II veerandil
tuli väljakule veteranidest koosnev viisik ning
väljakuperemehed võitsid 13:16. Poolaeg Tamsalule 23:21. Edasi mängisid külalised parimas
rivistuses ning kaotusnumbrid lõpuks 57:77.
Kodusaalis mängiti ka ABB/Kunda meeskonnaga, keda I ringis võideti 61:58. Nagu eelmine
kujunes ka seekordne mäng väga tasavägiseks.
Alustati tugeva surve ja hea viskekindlusega.
I veerand meile 21:14. Teisel veerandil tuli
platsile külaliste suurte kogemustega tsenter, kes võimutses lauas ning viskas hästi. II
veerand kaotati 13:16. Vaheajale mindi 34:30
eduseisus. III veerand möödus samuti külaliste edu tähe all 23:18. Otsustav veerand kujunes samuti põnevaks. Meie meeste võidutahe oli suurem, „meie viskekahur“ Karel
Eesmaa jätkas endise hooga. Lõpuks kogunes
tema arvele 29 punkti. Vastaste tsenter hakkas väsima ning visketabavus langes. Viimastel minutitel üllatas vastaseid ootamatu

katsioonis näitas Kaarel veelgi paremat
minekut hüpates 173,5 meetrit, mis andis
17.koha. Järgmises voorus tuli suurepärane
196 meetrit, mis andis 19.koha ning kindlustas koha 30 parema hulgas. Teise hüppe
pikkuseks kujunes 184 meetrit, mis andis
lõpuks MK arvestuses 26.koha viie kohapunktiga. Ühtlasi täitus sur eesmärk jõuda
MK arvestuses punktikohale. Jääb loota ka
edukat esinemist algavatel meistrivõistlustel.
Rein Tops

„kolmesega“ Siim Suve. Pärast seda vastased
murdusid ning lõpuks olid võidunumbrid
piisavalt suured 76:69. Meistrivõistluste
lõpuni jääb veel 5 mängu, nendest ainuke
kodumäng Huljaga 2.märtsil kell 13:00.
Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivaxi meeskonna vastasteks teises mängus oli Tartu
Ülikool/Rock II meeskond, kes oma alagrupis saavutas samuti 3.koha ning kellel oli tabelis 4 võitu meie kahe vastu.
Külalistel puudus nende snaiper Fred Nõmm,
meil aga vigastuste tõttu kogenud mängumehed Sven Pugonen ja Raido Villers.
Külalised olid kohal üheksa, meie mehed
kaheksa mängijaga. Seniste mängude põhjal
on eraldunud tgev kolmik Kohila, Balteco
ja Marcuse meeskonnad. Neljandale edasipääsu kohale on aga võimalusi veel mitmel meeskonnal, nende hulgas ka meil.
Kuna nii külalised kui ka kodumeeskond olid
häälestatud võidulainele oli oodata pingelist
mängu. Tasavägist mängu siiski ei tulnud,
kuna kodumeeskonnad alustas tugeva
kaitse ning tabavate visetega. Külalised mängisid küll algul tugevasti kaitses kuid nende
kaugvisete tabavus oli alla igasugust arvestust. I veerand 18:10, poolaeg samuti meile
44:30. III veerand 19:13 ning kogu mäng
ülekaalukalt 94:62. Suurepärase mängu tegi
Leho Kraav visates 26 punkti, heas viskehoos oli ka Mihkel Mager 16 ning Priit Pihela
14 punktiga. Platsile said kõik mehed ning
kõik tõid ka punkte. Järjekordselt sai kinnitust fakt, et ka nõrgendatud koosseisus võib
meeskond teha suurepärase esituse. Mängu
vaadanud spordiveteranidest eksperdid pidasid mängu hooaja parimaks ning üleväljameheks Leho Kraavi. Allakirjutanule jääb
mõistmatuks kuidas Eesti meistermeeskonna
järelkasvu meeskond võib nii kehvalt mängida. Kodumeeskond jätkab finaalturniiri kolme
võiduga, konkurentidest on aga 1-2 mängu
vähem mängitud. 22.veebruaril kell 20:15
kodumäng Kuressaare SWE-7 meeskonnaga.

Rein Tops

Lumeragbi turniir Uudekülas
Laupäeval, 23. veebruaril toimus Uudeküla
ragbi staadionil Lumeragbi turniir, kus
sellel aastal oli kohal viis meeskonda Eestist
ja Lätist. Traditsiooniks kujunendud ja Eestis
unikaalne spordivõistlus avab igal aastal põhihooaja, kutsudes kokku nii Eestis tegutsevad
kui ka lähinaabrite ragbiklubid. Üksteisega
võetakse mõõtu lumisel väljakul, samal ajal
räägitakse väljaku ääres oma aastaplaanidest.

19.jaanuar- Järvamaa seeria IV etapp:
50m liblikat

Suusahüpped

10

200m vabalt

Alex Ahtiainen
35,10 II
42,84 (5.)
2.42,64 (5.)
Kert-Taniel Kesküll
35,06 (12.)
40,13 (8.)
2.26,51 (10.)
Anne Kunder - 50m vabalt 45,32 (8.), 25m liblikat 29,23 (12.)
27.jaanuaril toimus Tartus Aura lahtise raja võistlus pikal rajal:
Tüdrukud 2001-2002 s.a. :
Anne Kunder (02) – 50 rinnuli 54,89 (36.), 100m vab. 1.40,48(37.)
Poisid 2000-nooremad:
Alex Ahtiainen (01) – 100m vabalt 1.15,62 (10.) võistles 89.
200m liblikat 3.34,64 III.
Sergei Int(04) – 50m rinnuli 1.05,63 (90.), 100m vabalt 1.47,59 (83.)
Poisid 1998-99.s.a :
Kert-Daniel Kesküll(99) – 100m vabalt 1.07,48 (13.)
200m liblikat 3.21,95 (5.)
2.veebruaril peeti EUL noortesarja II etapp Kohtla-Järvel:
Alex Ahtiainen – 50m vabalt 31,74 II , 100m kompleksi 1.23,72 III
Kert Taniel Kesküll – 100m rinnuli 1.26,70 (4.), 100m selili 1.12,50 (5.)

Tulemused:
1. Märjamaa
2. Läti
3. Märjamaa/Uudeküla
4. Tallinn
5. Tartu

(segameeskond)

Täname oma toetajaid, kelleta oleks
keeruline jätkata sellist traditsiooni. Eriline
tänu kuulub neile - Päts OÜ, Martex Kopad
OÜ ja Tamsalu vald.
Alo Leek

									

Mare Järv

☺SILMADE KONTROLL
☺SILMARÕHU MÕÕTMINE
☺PRILLIDE MÜÜK
☺PRILLIDE PISIREMONT
☺OPTILISED PÄIKESE		
PRILLID

14.MÄRTSIL ALATES KELLA 10:00-ST

TAMSALU KULTUURIMAJAS
Silmade kontroll maksab 6 €. Prillitellijatele on
kontroll TASUTA!

INFO ja etteregistreerimine telefonidel:
3228440,3228442;3228443

BORKHOLM EHITUS OÜ
Katusetööd Fassaaditööd Üldehitus
Siseviimistlus Müüritööd Ehitusmaterjalid
Lumetõrje katustelt, hoovist ja teedelt
Lume äravedu Raamatupidamisteenus
Majandusaasta aruanded
Tel.51 82 940 borkholmehitus@gmail.com

TAMSALU K.P. HAMBARAVI KABINETIS
TAMSALU, TEHNIKA 1A
TERVISEKESKUS II KORRUS (VASAKUT KÄTT)
• VISIIDI MAKSU EI VÕETA
• KAARDIMAKSE VÕIMALUS
• LASTELE HAMBARAVI TASUTA KUNI 19
AASTANI
• PENSIONÄRID ,TÖÖVÕIMETUS PENSIONÄRID,
HAMBAPROTEESIDE HÜVITIS HAIGEKASSAST
255.65 EURI
• JÄRELMAKSU VÕIMALUS, ILMA PROTSENDITA
• JÄRJEKORD LÜHIKE
• HAMMASTE EEMALDAMINE KA TARKUSE
HAMMASTE EEMALDAMINE
• SOODA PESU (PIGMENDID EEMALDUVAD)
• PÄRLI PESU
• HAMMASTE VALGENDAMINE
E,T,N,R- HAMBARAVI
K- HAMBAPROTEES
INFO TEL 5118379
INFO TEL: 3230130 ; 55615609

Kermalen OÜ on 2012. aastal asutatud raamatupidamis-, finants- ja juriidilise nõustamise
alaseid teenuseid pakkuv ettevõte. Pakume
järgnevaid teenuseid:
o
Raamatupidamine
o
Juriidiline nõustamine
o
Dokumentide korrastamine ja
arhiveerimine
Info: www.kermalen.eu
e-post: info@kermalen.eu
tel: 566 30 448

TIMTAR GRUPP OÜ

PAKUME EHITUSTEENUSENA:
ELU-JAMITTEELUHOONETE EHITAMIST(VUNDAMENDID, FASSAADID, KATUSED,TEHNOSÜSTEEMID,
KINNISTUSISESED VEE-JA KANALISATSIOONISÜSTEEMID, VIIMISTLUS)
HOONETE -, KINNISTUTE- JA RAJATISTE HOOLDUST JA REMONTI
ALUMIINIUMI-JA RAUA KEEVITUSTÖID
EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVET, PROJEKTEERIMIST, DETAILPLANEERIMIST
ÜLESMÕÕDISTUSPROJEKTIDE JA JOONISTE KOOSTAMIST
EHITUS-JA PROJEKTEERIMISHANGETE LÄBI VIIMIST PARIMA TEENUSEPAKKUJA LEIDMISEKS
JURIIDILIST KONSULTATSIOONI JA EHITUSVAIDLUSTE LAHENDUSI ENNE EHITUST, EHITUSE AJAL
NING GARANTIIPERIOODIL
LISATEENUSTENA PAKUME:
RAAMATUPIDAMIST, ÄRIPLAANIDE KOOSTAMIST, KINNISVARA OSTUEELSET ÜLEVAATUST
MÜÜME:
KIVEX FASSAADI-JA SOKLIPLAATE, KRUVE, LINTE JA LIISTE
EHITUSMATERJALI HULGI HINNAGA
RENDIME:
SÕIDUAUTO B-KATEGOORIA JÄRELHAAGIST TENDIGA (kaubaruumi laius 1,5m, pikkus 3,5m ja kõrgus
1,8m)
OTSIME:
ERINEVA VALDKONNA EHITUSTÖÖLISI
OSALISE TÖÖAJAGA B-PÄDEVUSKLASSI OMAVAT ELEKTRIKUT
OSALISE TÖÖAJAGA ARHITEKTI JA KONSTRUKTORIT
JURIIDILISI ISIKUID KOOSTÖÖPARTNERITEKS ERINEVATE EHITUS- JA PROJEKTEERIMISTÖÖDE
TEOSTAMISEL
Asume Tamsalus
Kontakt tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.
edicypages.com

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Helga Vipper		
Evdokija Heletuli		
Asta Eha				
Anete Lokke			
Helmut Esinurm		
Karin Poom			
Erna Hirtentreu		
Ülo Laks			
Lembit Kuntur		
Luule Kindel			
Aino Vannus			
Feliks Lauri			
Ive Paist			
Aleksandra Fomicheva
Marta-Rosalie Okas		
Kaljo Pilt			
Aino Paist			
Valve Kaljula			
Hilje Inno 			
Viktor Jaam			
Valentina Allik		
Valli Zarinš			
Ermina Merri			
Laine Maaten			
Tiiu Matvejeva			
Tõnu-Jaak Kuuskmäe		
Valdek Abram			
Albert Matikainen		
Valentina Smolina		
Ülo Toom			
Märt Rebane			
Anatoli Jevtšišin			
Aleksandr Bezlepkin		
Adrianus Marinus Roecoert
Martin Parts			
Nadežda Vaher			
Sergei Gunin

92
92
91		
88
86
85
85
84
84
84
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83
83
82
82
81
81
81
81
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65
65
60
60

Ostan vanaraha, marke, raamatuid,
postkaarte, Saksa kiivri, nõukogudeaegseid märke ja medaleid, maale,
erinevat vanavara. Kojukutsed tasuta,
hea hind, raha kohe! tel: 56655551

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid, erinevad liigid. Müüme ka 3m küttepuud.
Info tel. 51994895

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused toimuvad järgnevalt:
24. märts kell 16.00
29. märts kell 16.00
31. märts kell 16.00

Mälestame
GALYNA KETOVA

29.09.1947-28.01.2013

AARE KOLDMETS

05.02.1937-16.02.2013

Elad edasi meie mälestustes ja südames..
TAMSALU AJALEHT
Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Anu Tammus
tel. 55599478
e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja vallamajas 05.03 ja 14.03 kell
10:00-11:30
Kaastööd on oodatud 15.märtsiks, soovitavalt
e-postile.
Järgmine leht jõuab lugejani märtsi viimasel
nädalal.
Info Tamsalu Vallavalitsus tel 3228431.
Trükikoda Trükis, Trükiarv 1700. Levitatakse
tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid
saadaval ka vallamajas. Leht on üleval valla
kodulehel.

Autoremont

OÜ MARTEX KOPAD
•KAEVETÖÖD LAADUR-EKSKAVAATORIGA

•KAEVETÖÖD MINIEKSKAVAATORIGA
•VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
•VEOTEENUS KALLURIGA
•TÕSTETÖÖD MADELKRAANAGA
•PLANEERIMISTÖÖD
•TÖÖD HÜDROHAAMRIGA (ROKSON)

Info: www.martexkopad.ee
e-mail: info@martexkopad.ee

tel: 56488916

• Rehvide müük ja paigaldus

(Müügil Vallai taastatud rehvid)

• Auto- ja majaklaaside kiletamine
•
•
•
•

toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.
Müügil suur valik autoakusid.
Asukoht Uudeküla Tamsalu vald

Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

