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Gümnaasiumi
remondist
Jaanuari viimasel nädalal läksin gümnaasiumisse, et oma silmaga vaadata, kuidas on edenenud tööd uue maja ehitusel. Koolipapa (nii
ta ennast tituleeris), direktor Vardo Arusaar oli
kabinetis üsna mureliku olemisega. Põhjuseks
HM bürokraatia, mis aina rohkem võimust võtvat. Konkreetseks ajendiks muudatus, mis ei
luba kooli direktorit ega õppealajuhatajat enam
eksamikomisjoni esimeheks panna.
Remondist rääkides jäi Vardo ettevaatlikuks.
Ütles, et teha on veel palju ja osa töid jäävad
kindlasti ootama lume sulamist. Ta ütles, et
koostöö objektijuhiga on praegu hea, info liigub ja suhtumise paranemist on kõvasti tunda.
Kooli juhina alustaks ta õppetööd muidugi täielikult valmisehitatud majas, kus mingeid „sabasid“ ega lisatöid enam tegema ei peaks. Samas,
saab ta ka aru, et mida varem lapsed uude majja
saavad, seda parem on neil, kelle ruume seni
kasutatakse. Vardo Arusaar palus ajalehe veergudel tõsiselt tänada Tamsalu Kultuurimaja,
Spordihoonet, kõiki lapsevanemaid ja üldsust
väga mõistva suhtumise eest kooli remondiga
kaasnevate lisakoormuse ja probleemide suhtes. Samuti on tänu väärt ka kõik koostööpartnerid, näiteks Virumaa Suurköök ja teised, kelle toimetamised koolis on olnud häiritud.
Käisime ka oma silmaga vaatamas, kuidas
tööd edenevad. Kooli ümbrus on praegu (24.
jaanuar) täielik ehitusplats, kus on virnades
ehitusmaterjalid, tellingud ja muu vajalik.
Majja sisenedes sattusime uut ja vana korpust
ühendavasse galeriisse. Selle klaaskatust kattis
paks lumi, sees toimetasid töömehed ja tundus, et teha oli veel üsna palju. Teise korruse
klassiruumides käisid viimased viimistlustööd,
osa ruume olid valmis. Esimesel korrusel oli
tegemata töid rohkem ja all maneezis pandi al-
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les elektrijuhtmeid. Võrreldes oktoobriga, mil
viimati ehitusel käisin, olid muutused suured.
Aga tööd on veel palju teha ja kindlasti võtavad
need üsna palju aega.
Toomas Uudeberg ütles, et ehitaja on lubanud
tööd uue maja 1. ja 2. korrusel lõpetada veebruari lõpus. Maneeziga on tema sõnul võimalik
veel väike venitamine. Osa töid jääb kindlasti ka kevadesse – ümbruse planeerimine, aiad
jne. Tuletan meelde, et lepingu põhjal pidi kooli remont valmima oktoobri lõpus, siis uueks
aastaks. Vahepeal, kui tööd ei edenenud, oli
kaalumisel mõte korraldada uus pakkumine.
Plusse ja miinuseid hinnates sellest loobuti ja
nüüdseks on kindel, et tööd siiski lõpetatakse.
Seda on näha ka ehitaja muutunud suhtumisest.
Iseasi, kas ka uusim tähtaeg lõpuks jõukohaseks osutub.
Toomas Uudebergi sõnul pole praegu loomulikult täit kindlust, millal saaks kolima hakata,
aga tema soov oleks, et kevadeks saaksid ka
pikalt eritingimustes töötanud kultuurimaja ja
spordihoone lõpuks veidi hinge tõmmata ja
normaalse rütmiga jätkata.
Õppealajuhataja Aime Topsi sõnul oleks parem
kolida nii kiiresti kui võimalik. Aga kindlasti
valmis ruumidesse, kus töömehi ega materjalihunnikuid enam ei oleks. Ka kolimine ise on
paras peavalu, kuna kõigepealt peavad vanemad klassid minema uude mjja, alles siis saavad nooremad alustada oma tulekuga.
Lõpp juba paistab, hea seegi.
Fotod all: Direktor uut ja vana maja ühendavas
täiesti uues galeriis, kus tööd pooleli, all: suurima muutuse on kindlasti läbi teinud keldrikorruse maneez. See on pimedast umbsest ruumist
muutunud kaasaegseks valgusküllaseks igati
mõnusaks spordirajatiseks, kus pildistamise
hetkel tehti elektritöid.
Tekst ja fotod
Ain Aasa

Veeprojekti tööd
jätkuvad

Austatud Tamsalu linna
ja Sääse aleviku
rahvas, nüüd siis jälle võimalus rääkida vee -ja
kanalisatsioonitrasside ehitusest ja pumplate
rekonstrueerimisest. Tundub, et traditsiooniks
on muutumas olukord, et kui tulevad talve
kõige külmemad ilmad, läheb Tamsalus liikvele
rasketehnika, hakatakse kraave kaevama ja torusid
paigaldama nii nagu oleks see kõige parem aeg
nende tööde tegemiseks. Loomulikult eelistaks
ka ehitaja ilusat suveilma külmale talvepäevale, et
torusid paigaldada ja pumplaid lihvida.
23. augustil 2011 kui töövõtjad olid oma
pakkumised esitanud siis selgusid ka esimesed
rahanumbrid millega ehitajad oleksid olnud nõus
jätkama ehitustegevust Tamsalus. Rahanumbrid
olid tunduvalt suuremad kui eelmises riighankes
kirjas ja pakkumuste hinnad kujunesid veidi üle
30% kallimaks. Sellest hetkest oli tellija, Tamsalu
Vesi AS ja Tamsalu vallavalitsus raske küsimuse
ees, kust leida vajaminevad omaosaluse summad.
Kohalik omavalitsus ja rahva esindajad võtsid
vastu kiire ja olulise otsuse raha leidmiseks, et
saaks projekt jätkuda ja vajalikud tööd lõpule viia.
Niisama lihtsalt ei läinud aga raha taotlemine ÜFst. Struktuuritoetuste seadus annab võimaluse
küsida üks kord projektiperioodi jooksul raha
juurde (kuni 30% esialgsest toetussummast) kui
projekti hind on suurenenud riigihanke tulemsena.
See oluline tingimus oi meie poolt täidetud ja kõik
oleks nagu korras ja uus rahastaamisotsus võiks
tulla kiiresti.
Kuna majandussituatsioon oli aastaga muutunud
siis esitati aktsiaseltsile Tamsalu Vesi täiendavaks
tingimuseks uue majandus- ja finantsanalüüsi
koostamine, mis peaks näitama ettevõtte
võimekust projekti finantseerida ja tulevikus
majandada.
Hanke tulemuste kinnitamise ja lepingu sõlmimise vahelist aega, mida oli ligikaudu neli kuud,
iseloomustab pikk ja pingeline läbirääkimiste jada,
mis lõppes meile positiivselt 29.detsembril 2011.a
kui saabus Keskkonnainvesteeringute Keskusest
kiri kus oli allkirjastatult uus rahastamisotsus, millega suurendati 30% ÜF toetust meie projektile ja

Lugupeetud Tamsalu elanikud!
Konsortsium AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus
Eesti alustab vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Tamsalus veebruari teisel poolel. Praegu teeme
ettevalmistusi tööde alustamiseks – käivad läbirääkimised materjalitarnijatega ja alltöövõtjatega.
Enne ehitustööde algust informeerime vastava töölõigu elanikke kirjaliku teatisega, kus on märgitud antud
tänava (piirkonna) kaevetööde algus-ja lõppkuupäev,
samuti vastutava töödejuhataja kontaktid, selleks et
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paranes paari protsendi võrra ka toetuse proportsioon.
Päev varem so 28.detsembril 2011 a sõlmisime
ehitushanke võitjaga AS Merko Ehitus ja AS

Merko Infra (ühispakkujad) ehituslepingu.
Ehituslepingu tähtaeg on 340 päeva mille jooksul
peab saama Tamsalu projekt valmis.
Avakoosolek on peetud ja ehitusplats ehitajale
avatud, ettevalmistused ehitustegevuseks käivad.
Ehitaja alustab ehitustegevusega veebruarikuus.
Jääb üle loota, et külma ja lund tuleb vähe ja
ehitustegevus saab normaalselt toimida, kuid
see jääb siiski ainult lootuseks sest külm ja lumi
tulevad niikuinii.
Vaatamata tingimustele peab projekt valmis olema
detsembrikuuks.
Kindlasti toob ehitustegevus linnaelanikele
ebamugavusi
sest
tänavatel
toimuvad
kaevamistööd ja liiklemine on häiritud. Kõigile
veidi kannatlikkust ja siis läheb jälle kõik oluliselt
paremaks, veetrassid saavad korda ja ka tänavad
väljaehitatud.
Kõikidest tegevustest, mis tulevikus seotud
veekatkestustega või ehitustegevusega, annab
ehitaja teada elanikele.
Projekti puudutavate küsimustega või projektiga
seoses tekkinud probleemidega võib pöörduda
Tamsalu Vesi AS projektijuhi poole (telefon
5049411)
Loodame, et uus töövõtja on oluliselt võimekam ja
suudab projekti edukalt lõpule viia ning meile üle
anda kvaliteetse töö 2012 aasta lõpuks.
Lugupidamisega,
Arvi Põldaas
Tamsalu Vesi AS projektijuht
Pildil kirjutavad lepingule, mille maht on 4,35 miljonit
eurot, alla AS Merko Ehituse juhatuse liige Andres
Agukas ja AS Tamsalu Vesi juhataja Arne Arumägi.
ASMerkoEhitusjuhtidesõnulonfirmaltrassitöödeks
välja panna koos tehnikaga 13 brigaadi, milles neli
kuni seitse meest. Peale oma brigaadide kasutatakse
ka allhankijaid. „Legend, et AS Merko koosneb ainult
lipsustatud bürokraatidest, kes lepinguid võidavad,
ei ole päris tõsi. Meie välisvõrkude ehitajad on ühed
tõsisemad tegjad riigis“, ütles Andres Agukas.
Foto: Ain Aasa
inimesed saaksid aegsasti ennast kurssi viia oma maja
ees toimuvaga ja vajadusel küsida/täpsustada asjaolusid. Kuna torustike ehitustööde käigus taastatakse
mitmetel tänavatel täislaiuses katted siis teatud tööde
etapil sulgeme need liikluseks täielikult ja liiklus suunatakse ümber. Palume teie mõistvat suhtumist ja loodame , et kõik laabub suuremate tõrgeteta.
Alustame arvatavasti Sääselt ja Kesk tänavalt.
Allan Malva, AS Merko Infra projektijuht
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VEEBRUAR 2012
TAMSALU KULTUURIRINDEL
05.02 kell 11.00 TAMSALU – NEERUTI MARATON.
Start Uudekülas./finiš Tamsalu suusastaadion. Vabastiil 46/25 km. Info
Vahur Leemets 5649 5439, vahur@nelson.ee
10.02 kell 11.00 Eesti Laste Teater „MERIKAJAKA SEIKLUSED“ (kultuurimajas) Pääse 1.80
09.02 kell 10.00-10.30

PROMED-PALSAMI näitus-müük.

10.02 kell 19.00 LAULUKLASSI KONTSERT-EKSAM (kultuurimajas) Pääse 1 €
18.02 kell 09.00-15.00
SÕBRAPÄEVALAAT.
Info Silvi Pärn mob 5805 0167
21.02 kell 19.00 VANA BASKINI TEATER etendusega „HILINENUD PULMAÖÖ“. Pääse 8.00 €/10.00 €
24.02 kell 07.30 EESTI LIPU HEISKAMINE vallamaja juures.
24.02 kell 10.00 LEINAKIMBU ASETAMINE REPRESSERITUTE MÄLESTUSKIVI JUURES. Tamsalu kultuurimaja kõrval.
24.02 kell 11.00 VABARIIGI AASTAPÄEVA MATK.
TAMSALU-VAJANGU-TAMSALU. Matk algab kell 11.00 suusastaadionilt. Registreerida saab nii suusastaadionil kui VajangulTule
matkama jalgsi või suuskadega, kelguga või keppidega. Vajangul ootab
supp, kukkel ja tee ning veidi meelelahutust.
25.02 kell 19.00 Eesti Vabariigi 94. AASTAPÄEVA
KONTSERT-AKTUS. Pidu. Tasuta.

Vana aasta läinud.
Uus ja huvitav saabunud.
Tänan kõiki kes on Tamsalu Lunastaja Kirikut aasta vältel aidanud. Eriline tänu Tamsalu Naiskoorile, kes Esimesel advendil kiriku kauniste
jõululauludega täitsid. Suur aitäh AS Hallikule, kes aitas sügisesel lõikuspühal kohvilaua katmisel. Vello Sander on oma brigaadiga hoolitsenud kiriku ümbruse heakorra eest. Tänu kogu tema brigaadile.
Palju tervist ja õnne kõigile koguduse liikmetele ja Tamsalu elanikele.
Olete kõik oodatud osalema meie kiriku jumalateenistustel.
Tamsalu kirikunõukogu koos õpetaja Reet Ermiga

2012 aasta 6.(15)
TAMSALU-NEERUTI-TAMSALU
suusamaraton
Selle aasta maraton toimub

5. veebruaril algusega kell 11.00 .

Start Uudekülast Liivala talu maadelt. Kell 11.15 stardivad lühema maa
sõitjad.
Raja pikkused 46 km ja 25 km. Eelmisel aastal osales 635 suusatajat pikal distantsil ja 205 lühemal maal. Võitja oli meestest Indrek Tobreluts
, Kristjan Nurmsalu ja Priit Talvese ees ning naistest võitis Sirli Hanni
, Ene Aigro ja Kaili Sirge ees. Tänavune maraton peaks ilmaprognoosi
arvestades peetama 6…10 miinuskraadi juures.
Head inimesed, arvestame pühapäeval 5.veebruaril sellega, et liiklus
Tamsalus on sellel päeval oluliselt häiritud ja võimalusel jätame auto
garaaži. Tamsalu suusastaadioni poolne osa on maratonil päeval enamuses ummistunud osavõtjate transpordist. Samuti on piiratud liiklus
Naistevälja külast väljasaamisel. Ajavahemikul 11.00..kuni 16.00 on
Naistevälja külast soovitav välja sõita Pätsimäe kaudu.
Finisipaigas suusastaadionil on organiseeritud lastele minimaraton. Algus orienteeruvalt kell 11.30. Erinevad vanusegrupid kuni 12 aastani.
Osavõtt on tasuta .
Parematele meened .
Tuleme 5. veebruaril osalema ja elame kaasa Tamsalu suurimale
spordisündmusele.
Toomas Uudeberg

Tamsalu ajaleht on aken
suurde maailma
Kui ma väidan, et Lembit Saart on meie valla kommenteerituim
kirjamees, siis te vist mind hästi uskuda ei taha. Aga - avage internetis portaal Delfi, avalehel teises reas on alapealkiri “Eesti Elu”.
Sellel klikates avanevad regioonid, sealt klikk “Lääne - Virumaale” ja järgnevalt “Tamsalule”.
Avaneb Tamsalu Ajalehe veerg (pildil ülal), kus meie lehes ilmunud artiklid kenasti kirjas. Pildil ongi paremal all Lembitu lugu
“Aga minul ei teki prügi”, mis on seni olnud kõige rohkem kommenteeritud. Asi on nimelt selles, et artiklid, mille teema pakub
huvi ka laiemale lugejaskonnale, satub Delfi portaali esilehele
üsna märgatavasse kohta. Ja kuna olemas on ka kommenteerimis-

võimalus, seda kasutatakse.
Kuna erinevalt paljudest teiste naabrite kodulehtedest meie valla
kodulehel kommenteeritavate teemade arvu ja kommentaaride
arvu ridadel on lakoonilised numbrid null ja null, siis avaneb huvilistel nüüd võimalus koduvalla teemalisi artikleid kommenteerida.
Aga julgematele ja aktiivsematele peaks olema selge, et kirjutades
Tamsalu ajalehele ja saates huvitavaid pilte, näevad teie lugu väga
paljud lugejad ja saate ka tagasisidet, kuidas need meeldisid.
Portaalis Eesti Elu on väga palju just maainimestele mõeldud pealinnavälist elu, inimesi, teemasid. Tasub huvi tunda, et vaadata,
kuidas läheb tuttavatel, kunagisel kodukandil.
Jõudu ja jaksu kõigile teemade väljamõtlemisel ja suleihumisel!
Ain Aasa

Fotokonkurss „TAMSALU JA
TEMA INIMESED” juhend

Kirjandusliku omaloomingu
konkurss „MINU TAMSALU“

Tamsalu Vallavalitsus ja Tamsalu kultuurimaja kuulutavad välja fotokonkursi „TAMSALU JA TEMA INIMESED”.
Konkursi eesmärgiks on näidata 500 aasta vanust Tamsalut (Tamsalut
ja valla asulaid) koos tema inimestega läbi nende silmade.
Konkurss toimub 5 vanuserühmas:
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass, täiskasvanud
Konkursile esitatakse fotod hiljemalt 01.mai 2012.a.
Kriteeriumid: Igale fotole tuleb lisada pildi allkiri ja kohanimi, kus pilt
on tehtud. Igale fotole tuleb lisada autori kontaktandmed (nimi, vanus,
aadress, telefon, e-post). Fotod saata elektrooniliselt aadressil tiia.uudeberg@tamsalu.ee, tuua Tamsalu Vallavalitsusse või kultuurimajja
muul infokandjal. Võitja valib välja žürii. Zürii koosneb fotograafidest
ja kunstiõpetajatest. Parimate fotode tunnustamine toimub 26. mail
2012.a. ja neid eksponeeritakse näitusel.
Osaleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest, et kõik kasutatu on originaalne või autoriõigustega kooskõlas.Esitatud fotodest koostatakse
Tamsalu päevadeks näitus, kus publik saab valida välja oma lemmiktöö. Tamsalu Vallavalitsus saab fotode kasutamisõiguse (trükistes,
kodulehtedel jne). Premeeritud tööd jäävad korraldajate omandiks.
Võitjatele on auhinnad, nendega võetakse ühendust, nimed avalikustatakse Tamsalu valla infolehes, samuti internetis. Auhinnad panevad
välja TamsaluVallavalitsus ja kohalikud ettevõtted.
Info tel 5647 0855 ja 323 0968
e-mail tiia.uudeberg@tamsalu.ee

500 aastat Tamsalu esmanimetamisest toob kaasa Tamsalu valla kirjandusliku omaloomingu konkursi. Kirjutisi hinnatakse neljas vanuseastmes: lasteaia-ealised, algklassid,
põhikool, gümnaasium, täiskasvanud.
Konkursile esitatakse kirjatööd hiljemalt 01.mai 2012.a.
Võistlustööd peavad olema korrektselt vormistatud, kindlasti tuleb
märkida autori nimi ja vanus (klass), aadress, telefon, e-post.
Konkursile võib esitada luulet, proosatekste ja näidendeid. Iga žanri
töid hinnatakse eraldi.
Töid hindab valla erinevate koolide eesti keele õpetajatest ja kohalikest kirjandusehuvilistest moodustatud žürii. Züriil on õigus jätta auhindu välja andmata kui pole vastavaid töid.
Luulet või lühiproosat tuleb esitada vähemalt kolm tööd. Väga oodatud on Tamsalu teemalised muistendid ja muinasjutud
Parimad tööd kantakse ette Tamsalu päeval. Võitjatele on auhinnad,
nendega võetakse ühendust, nimed avalikustatakse Tamsalu
valla infolehes, samuti internetis. Auhinnad panevad välja
TamsaluVallavalitsus ja kohalikud asutused.
Tamsalu Vallavalitsus saab konkursitööde kasutamisõiguse
(trükistes, kodulehtedel jne).
Konkursitööd palume esitada oma eesti keele õpetajale,
tuua Tamsalu kultuurimajja või saata e-kirjaga tiia.uudeberg@tamsalu.ee
Info tel 5647 0855 ja 323 0968
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Toimetajalt
Postidest ja inimestest.
Pime, külm ja masendav talv tekitavad süngeid mõtteid. Vist
mitte ainult minul. Ei teagi enam, kas viga on meis endis või
kuskil mujal?
Haridusest. Eesti hariduslaevuke on sattunud karmidesse
põhjatuultesse, mis seda halastamatult kõigutavad ja põhja
tahavad viia. Põhjatuulte rollis on loomulikult drastiliselt
vähenenud laste arv koolides. 1992 aastal läks esimesse klassi
umbes 25000 last, 2002 aastal aga 12500. Sündide arv on viimastel
aastatel küll mõne tuhande võrra suurenenud, eelmisel aastal
aga pöördus jälle langusesse. Muutunud pole aga koolide arv
ja sealt hakkabki kõik peale. Riik tahab muutusi, aga need on
valusad, oi kui valusad.
Valla hariduses on samuti ootust ja ärevust. Eelmise aasta 1.
septembril uhkelt uues majas alustanud Porkuni kool tundus seni
kindla kaljuna seisvat selles mäslevas marus, aga võta näpust.
Hundina mittemidagiaimava lambakarja sekka saabus ühel
jaanuarikuu päeval kooli Haridusministeeriumi delegatsioon,
kelle nägemused olid piisavalt segased, et kogu koolipere
masendusse viia. Jutt oli Vaeküla kooli ehituse seiskumise tõttu
ripakile jäänud lastest, kellest osa plaanitakse Porkunisse tuua.
Tänaseks on selgunud, et kõige hullem – koolide juriidiline
liitmine jääb vist ära, aga kindlustunnet pole kellelgi, mis täpselt
juhtuma hakkab.
Tumedad pilved kogunevad gümnaasiumi kohale, sest protsess
gümnaasiumiosa omavate koolide reformimiseks on käima
lükatud ja hetkel teab ainult keegi kõigekõrgem millega see
lõpeb.
Väike Vajangu kool on sattunud allakäiguspiraali, kus isegi kahe
aasta eest kooli toetuseks allkirja andnud inimesed oma lapsed
sealt ära on viinud. Täna peab vald juurde maksma juba ka
õpetajate palgarahale, kuna riigilt saadav laste nn pearaha seda
enam ei kata.
Postidest. Kui advendi ajal jäin vaatama Tehnika ja Kesk tänavate
risti paigaldatud valgustusposte, jäin tõesti sõnatuks. Juriidiliselt
on kõik ilmselt korrektne. Linna (Tamsalu on endiselt linn)
tänavate ülekäigud peavad olema piisavalt valgustatud, selleks
on välja töötatud vastavad normatiivid ja valgustus peab neile
normidele vastama, muidu on kuri karjas. Aga terve mõistus
keeldub aktsepteerimast, et väga pisikesele alale on püsti pandud
8 valgustusposti.
Postidel on ükskõik, ega nemad süüdi pole et normid niisugused
on. Ainuke viga asja juures on, et nad maksavad raha.
Aga huvitav. Miks pole normatiivi, et lastel iga päev kõht täis
saaks, et kõigil inimestel oleks äraelamist võimaldav sissetulek?
Et oleks vähemalt minimaalne kindlustunne ja teadmine, mis
homme saab? Pole. Ja kes peaks need normid kehtestama?
Kohalikud otsustajad, või riigi, või Euroopa Liidu, kuhu
kuulume? Ei usu, et neid otsuseid kunagi tuleb. Aga poste
püsti panevad normid jäävad. Kui aga postide jaoks piisavalt
(normatiive järgides) raha pole, siis võtame selle kasvõi näiteks
sädeinimestelt nende vabatahtlikuks tegevuseks ette nähtud
rahast. Sest mis maksab inimese andekus, motivatsioon, töötahe,
vabatahtlikult kulutatud aeg? Mitte midagi. Järelikult pole selle
eest vaja ka maksta ega toetada kasvõi kaudselt. Lihtne.
No aga kui äkki mõni tahaks, et postide asemel inimestesse
investeeritaks? On võimalus ju otsustajaid valida. Tegelikult
ainult teoreetiline, eesti inimene hääletab jalgadega, lahkub
koduvallast, riigistki. Ikka sinna, kus parem. Niisamalihtne
(keeruline) see ongi.
Eiei, see jutt kisub ju täiesti rappa. “Meie jaoks pole tähtsamat
inimesest!!!” Kus ma küll seda lauset kuulnud olen? Isegi vist
mitu korda. Või lugenud?
Talv on süvendanud kibedat kahtlust, et äkki oleme me kogu
oma eluga hoopis sealmaal, kus endast enam midagi ei olenegi?
Õnneks on täna päev juba 4 minuti võrra pikem kui eile...

Haridusministeerium vastab
Ain Aasa: küsisin millised plaanid on HM -l Porkuni Kooliga,
ajendiks nende delegatsiooni külaskäik, mille eesmärk päris
selge ei olnud ka kooli juhtkonnale. .
Vastus: “Haridus- ja Teadusministeerium tunneb muret Vaeküla
Kooli laste õppimis- ja elamisvõimaluste üle olemasolevatel
asenduspindadel. Oleme palunud mõlema kooli juhtkonnal
vaadata üle oma kooli võimalused leida Vaeküla kooli lastele
parimad tingimused juba uuest õppeaastast. Kuna Porkuni Kool
on äsja valminud ja väga avarate ning kaasaegsete tingimustega
samas maakonnas paiknev riigikool, siis on igati loogiline, et
esimesena pöördusime just Porkuni kooli poole, et teada saada
kooli võimalused Vaeküla kooli õpilaste paigutamiseks. Koolide
liitmisvõimalus on põgusalt arutuse all olnud, kuid sellekohaseid
otsuseid pole tehtud. Liitmine iseenesest pole ju eesmärk.
Eesmärgiks on ikkagi lastele parimate tingimuste loomine ning
kui selleks on vaja teha organisatsioonilisi ümberkorraldusi, siis
tuleb need teha.
Tänase seisuga on siiski tõsisem plaan Vaeküla Kooli
toimetulekuõppel oleva 6-10 õpilase paigutamiseks Porkuni
kooli uuel õppeaastal. Palusime koolidelt ka infot, kas kõik praegu
õpilaskodus elavad õpilased vajavad seal elamistingimusi ka
uuel õppeaastal või saavad osad õpilased käia kodunt tingimusel,
et kool koostöös ministeeriumiga korraldab õpilasbussiga
transpordi.
Hetkel tegeleme veel võimaluste ja lahenduste kaardistamisega.
Kui plaanid saavad selgeks, siis kindlasti arutatakse need läbi
koolide hoolekogude, koolitöötajate ja lapsevanematega.”
Asso Ladva
avalike suhete osakonna konsultant
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Porkuni kool sai
uue mööbli

Jaanuari viimasel nädalal saabus Porkuni koolile
viimane mööblikoorem ja sellega võib kooli ka
lõplikult valminuks lugeda.
Tuletan lugejatele meelde, et kooli avamist 1.
septembril tumestas fakt, et vastupidiselt loodetule
tuli vanast majast kaasa võtta ka mööbel, kuna
uue tellimisel ilmnenud probleemid nihutasid
selle valmimise edasi.
Arhitekti seisukoht oli, et kui tuleb uus maja,
peab tulema ka uus mööbel. Sisustuse disainis ja
projekteeris disainer Lauri Nõmme.
Porkuni Kooli direktor Tiit Leemets meenutas,
et mööblihankega hakati tegelema juba siis, kui
otsust uue kooli ehitamise kohta veel polnud,
aastal 2009 ja seetõttu arvestati mööblivajadust
vanu maju silmas pidades. Hakkama loodeti
saada 1313400 krooniga. Kui uue maja projekt
valmis ja ehitusleping allkirjastati, taotles kool
sisustuseks raha juurde, kuna oli selge, et mööblit
on vaja hoopis rohkem ja rahaga välja ei tulda.
HM eraldaski juurde 1740600 krooni. Raha
taodeldi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi
prioriteetse suuna“ Hariduse infrastruktuuri
arendamine“ meetme „Hariduslike erivajadustega
õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine„ raames.
Riigihanke tulemusena saabunud pakkumised
olid aga ligi kolmandiku võrra suuremad, kui
mööbli ostmiseks ette nähtud raha. HM teist korda
raha juurde andmast keeldus. Kuna pakkumisi
raha puudumisel vastu võtta ei saanud, tuli
hanke mahtu vähendada ja välja kuulutada uus
riigihange, millest jäeti välja söökla mööbel,
administratsiooni ja veel mõnede ruumide
sisustus, samuti tehnikat.
Riigihanke rahaline maht oli kokku 195186 EUR,
millele kool oma vahenditest lisas umbes 4000
eurot, et siiski kõik hädavajalik saaks tellitud.
Riigihanke „Vahendid õppekeskkonna loomiseks
mõõdukate ja raskete puuetega lastele“
projektijuht, kooli majandusjuhataja Kai Noormägi
ütles, et uue riigihanke, mille ta ise eelmise
põhjal kokku pani, väljakuulutamine ja järgnev
protsess venisid nii pikaks ja seetõttu sai mööbel
valmis alles nüüd. „Kogu asjaajamine on olnud
närvesööv ja ega kõik pole ka nii, välja kukkunud,
nagu oleks soovinud“, ütles Kai. Aga nii direktor
kui majandusjuhataja jäävad siiski rahule, sest
kõigis laste klassiruumides, mängutubades
ja magalates on uus mööbel, samuti uuenes
garderoobide, õpetajate ruumide ja abiruumide
sisustus. Nimekirjas on 55 eri mööblieset,
kokku üle 1200 - suurim arv toole, laudu,
öökappe, taburette, riidekappe(igale lapsele) ja
muud. Eksootilisematest asjadest pallimeri s.t
pallidega täidetud ruumi osa, kus lapsed saavad
ennast välja elada. Osa riighanke rahast kulus
ka tehniliste vahendite ostmiseks, sealhulgas
televiisorid,
digiprojektorid,
interaktiivesd
tahvlid ja keraamikaahi. Kooli omavahenditest
hangiti veel põrandahooldusmasin ja seinale
paigaldatav infokiosk. Kuigi direktor nurises, et
mõne asjaga on ka mööda pandud(riidekapid on
liig laiad ja kõrged) ja mõned toolid tuleb ringi
teha, oli ruumides avanev pilt ikka väga kena.
Kooli õpetajad ja kasvatajad on direktori sõnul
praegu (jaanuari viimasel nädalal) ametis mööbli
paigutamise ja ümberpaigutamisega, mis kohati
pidavat muutuma põhitegevuseks. Aga sellest
võib ka aru saada, igale asjale õige koha leidmine
ongi veidi aega ja praktilist kogemust nõudev
protsess.
Nii Tiit Leemets kui Kai Noormägi olid oma
valdustes ringi käies väga rahulolevad ja
demonstreerisid uue sisu saanud ruume
uhkusega. On ka põhjust, paremaid tingimusi on
tõesti raske tahta. Endise haridusministri Tõnis
Lukase Porkuni kooli nurgakivipanekul lausutud
sõnad, et selle kooliga tasub riik erivajadustega
laste pedagoogidele ja õpilastele oma võla, on
kuhjaga täide läinud.
Tiit Leemets ütles, et koolis on ka tänapäeva
tasemel
arvutivõrk,
valvekaamerad,
signalisatsioon ja muu, ilma milleta tänapäevane
asutus funktsioneerida ei saa. Valvekaameratega
on kaetud kogu kooli ümbrus ja salvestistelt on
täpselt näha, kus ja millal midagi toimus.
Signalisatsiooni ja kaamera valve all on ka vana
koolikompleks, mille saatus direktori sõnul on
praegu veel teadmata.
Tekst ja fotod
Ain Aasa

Piltidel ülalt: direktor Tiit Leemets näitab ühe kasvatusrühma fuajees, et laste riidekapid oleksid pidanud tegelikult hoopis
kitsamad olema. Vasakul (ei ole pildil) on garderoob, taga vasakul uks mänguuruumi, paremal magamistoad.
Niisugune näeb välja laste elu - ja mängutuba. Paremal on integreeritud pliit, kraanikauss ja sõõgitegemisvõimalused.
Modelli rollis Kai Noormägi.
Rahul ollakse ka arvutiklassiga, kus on digitahvel ja muu, mis asja juurde käib.
Laste magamisruumis on näha, et kapid on suurevõitu. Ratastoolilaste magamistoad on avaramad.
Kõige alumise pildil on konverentsiruum, kus on kõik võimalused tänapäevaste viljakate töökoosolekute - nõupidamiste
korraldamiseks. Ruumi saab pimendada, on suur ekraan ja muud võimalused.
Kooli esindusruumi fuajeed peate aga oma silmaga nägema, sest pilt selle vägevusest õiget ülevaadet ei annagi.
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Vallavolikogu
21.12.2011
1.Lõpetati Tamsalu valla põhimääruse
muutmise eelnõu II lugemine ja võeti eelnõu vastu määrusena.
2. Kinnitati Tamsalu valla 2011. aasta eelarve muutmine.
3.Otsustati hüvitada Tamsalu Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilaste 2011/2012
õppeaastal autokoolides autojuhilubade
omandamiseks tehtud kulutused osaliselt
kuni ükssada seitsekümmend eurot .
4. Muudeti täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise korda. Kinnitati valla eelarvest
makstava sünnipäevatoetuse suuruseks
15.- eurot, avalduse alusel makstavate
täiendavate sotsiaaltoetuste piirmääraks
100.- eurot, kui täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korras ei ole sätestatud teisiti
ja sotsiaalosakonna juhataja korraldusega
määratava ühekordse toetuse piirmääraks
15.-eurot.
5.Otsustati taotleda Assamalla külas rajatava reoveepuhasti ja imbväljaku aluse
ning seda teenindava maa andmist munit-

Vallavalitsus
27.12.2011.a
1. Anti luba MTÜ-le Vajangu Noorsootöö
Keskus avaliku ürituse “AASTAVAHETUSPIDU“ korraldamiseks Vajangu külas,
Tamsalu mnt 13, rahvamaja hoones 30.12.31.12.2011.a ajavahemikul 19:00-01:00.
2. Määrati Maa-ameti Aadressiandmete
süsteemi (ADS) menetlusrakenduses Tamsalu Vallavalitsuse (ametiasutusena) kasutajate haldaja.
3. Nõustuti kasutusloa väljastamisega tänavavalgustuse püstitamisel asukohaga:
Kesk tn ja Kooli tn, Tamsalu linnas
4. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava transpordimaa piirid, pindala ja maksustamishind ning määrati katastriüksusele koha-aadress ja sihtotstarve.
5. Moodustati Tamsalu vallas koolikohustuse täitmise tagamiseks laste hoolekande
komisjon järgmises koosseisus:
- komisjoni esimees: Ülle Kristmann - sotsiaalosakonna juhataja;
liikmed:
- Vardo Arusaar – Tamsalu Gümnaasiumi
direktor, volikogu hariduskomisjoni esimees;

Uudekülasse tuleb
Talleggi broilerifarm
Tamsalu valla rahvas kohtus ASi Tallegg juhtidega, kes tutvustasid firma plaane rajada Uudeküla endistesse hanilatesse broilerikompleks.
Kohtumisele Talleggi juhtidega oli kogunenud
mitukümmend inimest, kellest suurem osa olid
Uudeküla elanikud, kohaletulnute huvi laienemisplaanide vastu oli elav.
Talleggi juhatuse liige, tootmisdirektor Vallo
Kruusimägi andis ülevaate Eesti juhtiva broilerikasvataja ja kanamunatootja tegevusest.
Kolm kuud tagasi ostis Tallegg Uudekülas Hanela kinnistu, mille pindala on 14,23 ha. Viis
kunagist hanilat, kus linnukasvatus lõpetati viisteist aastat tagasi, on plaanis pärast põhjalikku
rekonstrueerimist muuta broilerilindlateks kokku 103 000 broileriga. Ehitusega plaanitakse
alustada järgmisel aastal. Tänavu tehakse ära
keskkonnamõjude hindamised ja aetakse korda
muu paberimajandus.
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sipaalomandisse.
6.Volitati Tamsalu Vallavalitsust kui ametiasutust täitma ruumiandmete seadusega
koha-aadressi määrajale pandud ülesandeid.
7. Otsustati mitte osaleda Lääne-Viru maakonnas jäätmekäitluse valdkonnas asutatava sihtasutuse asutamisel.
8.Otsustati Tamsalu valla MTÜ-s LääneViru Jäätmekeskusest väljaastumine otsustada volikogu jaanuarikuu istungil, eelnevalt konsulteerides koostööpartneritega
Pandivere piirkonnas.
9.Katkestati Tamsalu valla 2012 a. eelarve
eelnõu I lugemine ja otsustati jätkata esimest lugemist volikogu jaanuarikuu istungil.
10.Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel
teemadel:
*Kohtumisest Lääne-Viru maavanemaga
koolide (gümnaasiumide) küsimuses
*Tamsalu Kalor AS taotluse esitamisest
KIK´i toetuse saamiseks katlamajale suitsugaaside pesuri soetamiseks
*04 jaanuaril Tamsalu Kultuurimajas toimuvast koosolekust, kus AS Tallegg esindaja tutvustab ideed endistesse Uudeküla
hanelatesse linnukasvatuskompleksi raja-

misest.
*Tamsalu Veeprojektile KIK´ ist täiendava
toetuse saamise kooskõlastamise hetkeseisust
*”Naabrivalve” lepingu sõlmimisest.

- Siiri Hiiesalu – Vajangu Põhikooli direktor;
- Kaili Kangur – lastekaitsespetsialist;
- Maarika Budrikas volikogu sotsiaalkomisjoni ja hariduskomisjoni liige;
- Elle Reinike - Tamsalu Gümnaasiumi
esindaja;
- Ene Kiisla – volikogu sotsiaalkomisjoni
liige;
- Evelyn Himma - volikogu sotsiaalkomisjoni liige.
6. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus detsembri kuus kogusummas 18509,37 eurot.
7. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
toimetulekutoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust kahekümne
kaheksale abivajajale ja jäeti rahuldamata
kaks avaldust.
8. Määrati tasuline koduteenus kahele abivajajale.
9. Otsustati jätta rahuldamata üks ettevõtlustoetuse taotlus.
10. Tunnistati nurjunuks Tamsalu vallale kuuluvate kinnistute võõrandamiseks
korraldatud kirjalik enampakkumine, sest
enampakkumisel ei osalenud ühtegi isikut.

05.01.2012.a

Planeeritavas farmis kasvatatakse broilereid
turba allapanul, sõnnikut farmi territooriumil ei
ladestata. Sõnnik tõstetakse autode peale traktorikopaga ja viiakse ära kaetud koormatena, et
sõnniku käitlemisel tekiks vähem haisu.
ASi Tallegg ehitusdirektor Andrus Nõmmela
rääkis, et hanilakompleksist jääb alles üksnes kivikonstruktsioon ehk karp. “Katused vahetame,
põrandad teeme uued, samuti ehitame uued söödasüsteemid ja veeliinid. Territoorium korrastatakse. Investeeringu suurus on 900 000 eurot,”
selgitas Nõmmela. Samuti on plaanis korda teha
farmi juurde viiv juurdepääsutee.
“Automatiseeritud farmis saab tööd neli kuni
viis inimest,” lisas tootmisdirektor Kruusimägi.
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg kinnitas, et iga uue investeeringu tulek valda ja töökohtade loomine on märk maaelu edenemisest
ja valla poolt on investoritele avatud roheline
tee.
Martin Uudeküll, rajatava broilerifarmi naaber,
kes on ehitanud oma õuele vallarahva kasutuses
oleva liuvälja, jäi reserveerituks. „Esialgu oleme
kuulnud ilusat juttu. Tallegg lubas külarahvale,
et korraldab töötavasse broilerifarmi külaskäi-

gu. Seda peaks koordineerima vallavalitsus.
Käime ära ja vaatame oma silmaga üle. Ja just
niisuguses kohas tahaks käia, kus pole tibud,
vaid täiskasvbanud broilerid. Siis saab anda ka
hinnanguid.“

18.01.2012
1.Otsustati mitte anda nõusolekut isikliku
kasutusõiguse seadmiseks kinnisasjadele
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
2.Tunnistati kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 21.12.2011.a määrus nr 12 „Tamsalu
valla 2011.aasta eelarve muutmine”
3. Lõpetati Tamsalu valla 2012.a. eelarve
eelnõu I lugemine ja otsustati viia eelnõu
II lugemisele volikogu veebruarikuu istungile
4. Lõpetati Tamsalu valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukava uue redaktsiooni eelnõu I lugemine ja otsustati viia
eelnõu II lugemisele veebruarikuu istungile
5. Otsustati lükata edasi otsuse tegemine
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskusest väljaastumise osas volikogu märtsikuu istungile.
Info: * Katrin Uudeküll andis volikogu
liikmetele üle MTÜ Uudeküla tegevuse

1. Anti Keskkonnaametile nõusolek MTÜle Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmeloa väljastamiseks.
2. Nõustuti raieloa väljastamisega Toome
tänava ja sellega piirneva teemaa maa-alal
elektri- ja tänavavalgustuse liinidele, elamutele ja muudele ehitistele või rajatistele ning tänaval liiklejatele tormituulega
reaalset ohtu kujutavate vanade puude
raiumiseks.
3. Arutati hanke korraldamist paemuuseumi ekspositsioonide uuendaja leidmiseks.
4. Arutati 04.01.2012.a toimunud AS Tallegg esindajate kohtumist Uudeküla elanike
ja asjast huvitatutega, seoses AS-i Tallegg
huviga rekonstrueerida Uudeküla külas
asuv tühjana seisev hanela farm.
5. Arutati Elinord Ehitus OÜ ehitustööde
lõpptähtajast kinnipidamist.
10.01.2012.a
1. Otsustati sõlmida leping Assamalla külas eluruumi üürile andmiseks.
2. Otsustati algatada keskkonnamõjude
hindamine Uudeküla külas endise hanelakompleksi broilerifarmiks rekonstrueerimisel.

Ain Aasa

aruande. Toomas Uudebergi info :
*Tamsalu Gümnaasiumi ehitus- ehitaja
andmetel peaks koolimajas ehitustööd
saama valmis 23. veebruariks.
*Tamsalu reoveekogumisala veeprojekt
osa II - 28.12 toimus esimene töökoosolek
ehitajaga. Ehitustööd peaksid algama 2012
a. veebruarikuu teisel poolel ja projekti
lõpptähtaeg on 2012 a. lõpp.
*Uudeküla linnufarmi ehitus – 04 jaanuaril toimus avalik koosolek, kus AS Tallegg
andis ülevaate Uudeküla endistesse hanelatesse linnufarmi rajamise plaanist. Vallavalitsus on algatanud keskkonnamõjude
hindamise.
Volikogu esimees tõstatas küsimuse detailplaneeringu algatamise vajalikkuse
kohta.
Otsus detailplaneeringu algatamise või
mittealgatamise kohta töötatakse välja volikogu järgmisel istungil.
*Veebruarist 2012 avatakse Tamsalus kütuse automaattankla.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi

3. Nõustuti raieloa väljastamisega Rahu
tn 3 elamukrundi A.Haava tänava poolse
krundi servas piirdeaia sisse kasvanud või
aiale liiga ligidal ning tänavahooldust segavate puude raiumiseks.
4. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega
järgmiselt:
- ühepereelamu rekonstrueerimisel asukohaga: Sääse ringtee 5, Sääse alevikus;
- puurkaev-pumpla rekonstrueerimisel
asukohaga: Lossi tn 1, Porkuni külas.
5. Kinnitati Tamsalu valla 2012 aasta eelarve eelnõus koolilõuna ja lasteaiatoidu
kompenseerimiseks planeeritud vahenditest lasteaia toidupäeva maksumuse kompenseerimine kahekümne kuuele lapsele
ja koolilõuna maksumuse kompenseerimine neljale lapsele ning keelduti viie avalduse rahuldamisest.
6. Pikendati kolme sotsiaalkorteri üürijaga
üürilepingut ühe aasta võrra.
7. Kinnitati hanke „Porkuni Paemuuseumi
ekspositsioonide kunstniku–teostaja leidmine“ hankedokumendid.
8. Anti arvamus Voglers Eesti OÜ taotlusele Põdrangu külas lõhketööde teostamiseks.
Elvi Astok
vallasekretär

FOTOGRAAF
TAMSALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES
Sõpruse 3,
sissepääs kultuurimaja tagant.
Kolmapäeval, 15.veebruaril
kell 10-16.00
DOKUMENDIFOTOD
PEREPILDID
PORTREEPILDID
VANADE FOTODE
TAASTAMINE
HINNAD SOODSAD
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Ei massikultuurile
raamatukogus?

MTÜ IDEEJAAM ANDIS ÜLE
HEATEGEVUSLIKU KINGITUSE
PELGULINNA
SÜNNITUSOSAKONNALE!
“Jõulud on imedeaeg ja Pelgulinna Sünnitusmajas käisid päkapikud. Nimelt,
Tamsalus asuva MTÜ Idejaama vahvad naised võtsid juba mõne aja eest
ette heategevusprojekti, kus osales Tamsalu valla rahvas (kokku umbes 25
inimest) tuues kodus seisma jäänud kangaid, lõngu ning millest hakkajad
naised beebidele tarvilikke riideesemeid valmistasid. Kokku tehti suur kotitäis voodipesu, beebiriideid, mütse ja papusid ning mis möödunud nädalal
Pelgulinna Sünnitusmajja toimetati. Meil oli selle üle väga hea meel, sest
voodipesu kulub meil ikka marjaks ära ja armsaid pehmeid kootuid riideesemeid kasutame just vastsündinute osakonnas (intensiivravis), et pisikesed
beebid tunneksid seal end võimalikult mõnusasti. Suured tänud :)”
Autor: Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond
P.S. Omalt poolt sooviksin tänada neid inimesi,tänu kellele see asi tehtud saigi-kes tõid meile kangaid, lõngu,vatiini ja oma kootud sokke,mütse
,papusid ;
Hildegard Uudeküll, Helle Kruustok, Urve Saar, Karin Poom, Mall-Maria
Lobe, Mare Narro, Virve Altermann, Malle Veepere, Maie Steinberg, Virve
Salmisto, Silvi Kleitz, Ege Rand, Esta Pärg.
Kui keegi jäi mainimata - siis olge tänatud ikkagi!
Eriti suured tänud Natalja Jürgensonile ja Heliandro Ellusele ,kes olid õmblustöödel suureks abiks vabatahtlikutena läbi Eesti Töötukassa!!! Rahaliselt
toetas Valdis Veedler
Suured tänud Kõigile!
Maire Steinberg

VEAPARANDUS.
Eelmises lehes oli eksitav teade LOS TOROSE kümnevõistluse
toimumise kohta.
Õige on järgmine info:
Ühepäevane LOS TOROS 16. kümnevõistlus toimub laupäeval,
21. juulil algusega kell 9.00 kas Tamsalu või Porkuni staadionil.
Eelregistrerimine Rein Tops tel 5079075

Viimasel ajal poleemikat tekitanud liiga suur
ajaviitekirjanduse tellimise ja laenutamise osakaal
raamatukogudes, pani analüüsima, mida siis meie
raamatukogu lugejad laenutavad, mis on nende eelistused
ning miks just Barbara Cartlandi esile tõstetakse.
Peame tõdema, et meilgi on tema raamatuid, neid on
loetud, loetakse ehk veelgi, kuid mitte massiliselt.
Lugemine on vabatahtlik tegevus, kedagi ei saa sundida
lugema seda, mida ta ei taha. Inimesi huvitab kõik, mis
on uus, millest räägitakse meedias, millest kirjutatakse
veebis ja trükisõnas.
Nii mõnedki lugejad tulevad nimekirjad näpus ning
tahavad just neid konkreetseid raamatuid, milledest on
palju eelnevalt räägitud või kirjutatud. On ka igasuguseid
naljakaid juhtumeid, näiteks peame me meeles pidama,
millist raamatut eelmine kord küsiti, kas neid raamatuid
on see või teine lugeja varem lugenud, vahel tehakse
ümberjutustust, siis tuleb ära arvata, millise raamatuga
on tegu, ka kirjeldatakse raamatukaane värvust, paksust
ning tegelasi, vigane raamatupealkiri on veel lihtne
probleem.
Keda huvitab meie raamatukogu lugejate arv, siis 2010.a
oli see 832 ning 2011.a. 807 . Vähenemine oli tingitud
täiskasvanud lugejate arvelt, sest õppetöö tõttu on meie
ruumides palju jooksmist, segadust ning lärmi ning
see häirib lugejaid. Keskmine lugeja on vanemaealine
pensionär ning tema tagastab raamatud alati õigeaegselt,
kuid võlglased pole ka meie raamatukogust kuhugi
kadunud. Nendele helistame, kui näeme neid tänaval
või asutustes, tuletame meelde ning ka raamatukogu
tarkvaraprogramm saadab meeldetuletusi meilidele, kes
need meile on andnud.
Riik eraldab vallale 1,54 eurot elaniku kohta, kusjuures
teise poole peaks eraldama kohalik omavalitsus, et
raamatukogu saaks komplekteerida enam-vähem lugejat
huvitavat ning muud vajaminevat kirjandust. Kuna aga
kohalikel omavalitsustel on rahalisi raskusi, siis see
summa jääb palju väiksemaks ning on üsna keeruline
sellega toime tulla. Raha on kõige olulisem ning meiegi
oleme pidanud läbi saama, kas ilma kohaliku omavalitsuse
eraldatud summadeta eelnevatel aastatel ja arvestama
ainult riigidotatsiooniga -või siis on lisandunud kohalikult
omavalitsuselt meie eelarvesse üsna väike summa
raamatute muretsemiseks. Komplekteerimiskuludeks
2010.a. oli eraldatud 24400 krooni ning 2011.a. 2764
eurot. Kui riigidotatsioon juurde panna, siis oli võimalik
fondi täiendada. Riigilt saime dotatsiooni 5017 eurot
ning kõik kokku aastaks oli siis 7781 eurot.
2010.a. sai raamatukogu 653
uut raamatut ning
2011.a. 674 raamatut. Nendest 35 eksemplari olid
annetused, seega võrreldes eelnevate aastatega, on uute
raamatute arv jäänud samaks ning eriti eksemplaride
arv suurenenud ei ole. Kui veel varasemasse aega tagasi
minna, siis saadud raamatute arv oli kaugelt üle tuhande!
Kusjuures raamatute hind on tõusnud, aga rahastamine
jäänud samaks.
Teadmata on veel, kuidas hakkab toimima ja välja nägema
nn. kohustusliku kirjanduse muretsemine raamatukokku
ning kas nendele teostele ja kultuuriajakirjadele leidub
ikka lugejaid. On ju eesti kirjanikke, keda loetakse ning
on ka neid, keda vähem loetakse või siis ei loeta üldse.
Loomulikult oleme meiegi huvitatud lugejate harimisest,
nendele mitmekesist kirjandust pakkudes, kuid kiirkorras
inimeste lugemisharjumusi ei muuda.
Meil on olnud lugemiseks kultuuriajakirju varasematel
aastatel, kuid just lugejate leige huvi ning rahapuudus,
sundis meil neid hiljem mitte tellima.

Tooksime välja eelmise aasta laenutuste edetabeli TOP
10 ning sealt on näha, et Cartlandi raamatud sinna
edetabelisse ei kuulu.
1. Hirmus Ants: bandiit, kangelane, legend(metsavend
Ants Kaljurand)
2. Rakke, Kerttu“Seitse aastat seebiselt“(stsenaristi
pihtimus)
3. Jürjö, Merike“ Pikad varjud teel“ (vanamoeline
kriminaalromaan)
4. Rakke, Kerttu „Rahatuulutaja“
5. Elliott, Sarah „ Krahv ja guvernant“
6. Mikweldt, Jaan „ Anonüümkirjad“
7. Bramanis, Riho-Bruno „ Õhk riisiterade vahel: kaheksa
aastat Jaapanis“
8. Vainküla, Kristi „ Saatevead: telemaja lõbusad
legendid“
9. Thunberg, Karin „Kunagi ma räägin teile oma emast“
10. Lihtne köögikunst: toiduretsepte kalendritest
Laste lugemishuvide ja eelistuste kohta päris adekvaatset
vastust anda ei saa, sest koolis nõutud kohustuslik
kirjandus on esikohal. Hea ja huvitav eesti lastekirjandus
leiab alati lugejaid ning meil on häid lastekirjanikke ning
neid loetakse ka.
1.Egner, Thorbjorn „Sööbik ja pisik“
2.Väljal, Silvi „Jussikese seitse sõpra“
3.Kivirähk, Andrus „ Kaka ja kevad“
4.Kivirähk, Andrus „ Limpa ja mereröövlid“
5. Pervik, Aino „Kollane autopõrnikas sõidab ringi“
6. Oster, Grigori „Õuduste kool“
7. Olsson, Sören „ Berti päevik“
8. Vallik, Aidi „Kuidas elad, Ann?“
9.Pervik, Aino „ Kunksmoor: Kunksmoor ja kapten
Trumm“
10. Rannap, Jaan „Nublu“
Kuid ega lapsedki jää reklaamist puutumata, sest kõik
raamatud, milledest on tehtud filme, leiavad ka laste
poolt lugemist, olgu need siis vampiiridest, koletistest,
müstilistest olenditest, nõidadest, kuritegudest või
mõnedest muudest põnevatest sündmustest. Seetõttu
peab olema kättesaadav ka hea tõlkekirjandus.
Ootame ja vaatame, kuidas uus nn. kohustusliku
kirjanduse süsteem toimima hakkab, mis muudatusi see
endaga kaasa toob, kuidas lugejad sellega harjuvad ning
selle omaks võtavad.
Nii palju kui on lugejaid raamatukogus, on ka erinevaid
maitseid ja soove.
Tamsalu Raamatukogu juhataja
Raili Elmest
Toimetajalt: Võrdluseks on huvitav vaadata teiste
raamatukogude edetabeleid. Roiu Raamatukogu
(Haaslava
vald
Tartumaal)
täiskasvanute
raamatute laenutuse 2011 a. TOP 10: Pets, Helju „Ussikuninganna”, Tohvri, Erik - „Naabrid”, Smith,
Tom Rob „44. laps”, Lind, Tuule - „Päev algab öösel”,
Väljaste, Elme - „OÜ Sõltlased”, Priilinn, Ketlin „Liblikasonaat”, Leith, Prue - „Serveeritud skandaal”,
Tohvri, Erik - „Laenatud rõõmud”, Mankell, Henning „Riia verekoerad”, Teder, Tarmo - „Vanaisa tuletorn”.
Paikuse valla raamatukogu (Paikuse vald Pärnumaal):
2011 laenutuste TOP 10: Lea Arme „Ma olen elanud”; S.
Meyer „Videviku” saaga; A. Lindgreni „Meisterdetektiiv
Blomkvist”; S. Larssoni triloogia „Lohetätoveeringuga
tüdruk”; S. Oksaneni „Puhastus”; C. Cooksoni triloogia
„Mallenite needus”; Minu sarjast „Minu Neenetsimaa”;
„Minu Moskva” ja „Minu Brüssel”.
Huvitav, et ükski raamat nendes edetabelites ei kattu?
Miks?

TAMSALU AJALEHT

Vana aasta ärasaatmine....
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Tatar ja kõvakettad

Mu ühel heal sõbral , kes on mulle ühtlasi ka püsikliendiks, oli sülearvutiga mure. Nimelt osutus arvuti kõvaketas
vigaseks ja vajas väljavahetamist. Hakkasin siis varuosa otsima. Surfasin erinevatel edasimüüjate kodulehtedel. Valisin
mõttes sobiva seadme välja ja mõtlesin, et lähen ja ostan
selle poest ära. Kohale saabudes selgus, et valik on oluliselt väiksem, kui koduleht seda lubas ja hinnadki ei ole päris
need, mis nad oleksid võinud olla. Natuke üllatunult läksin
siis teise poodi ja seal sama lugu. Valikut õieti nagu ei olegi
ja hinnad krõbedad. Nimelt selles esimeses poes teadis mulle müügimees rääkida lugu sellest, kuidas Taiwan oli põlvekõrguse tulvaveega üle ujutatud ja, et selles tehases, kus neid
sülearvutitele mõeldud kõvakettaid toodetakse, olla veetase
kaks korda nii kõrge olnud. Vägev! Vähemalt nii ma kohe
peale seda lugu mõtlesin.
Mulle tuli meelde see aeg, kui ma kunagi PC Kaubamajas töötasin ja siis ma olin ka kursis igasuguste “ inside
story`dega“ ( siseinfo või midagi sellist ). Sellised lood olid
klientidel huvitavad kuulata ja vürtsitasid halli argipäeva.
Tulles tagasi selle kõvaketta ostmise juurde, siis küsisingi
sellest teisest kohast üle, et kas tõesti on nii, et kui Taiwanis
uputab, siis siin ühes külmas maailmanurgas elu seisab ja
Juba teist korda kogunes Porkuni küla rahvas vana aasta viimase päeva seda mulle ka kohe kinnitati. Uskumatu! Kas maailmas on
pärastlõunal Armuvalu silla juures.
siis ainult üks koht, kus kõik sülearvutite kõvakettad valmiMairi torupilli helide saatel läksime tõrvikutega valgustatud rada möö- vad? Siis ma mõtlesin, et huvitav kas ülemaailmne konkuda kooli grillmajakesse. Seal valasime õnnetina, jõime kuuma glögi ja
rents ei ole suutnud sellest tehasest mõnda tarkpead üle osta
grillvorstikesi. Oli mõnus lõkke ääres juttu ajada, lugeda eelmise aasta
ja neid imevigureid ka mujal tootma hakata? Või äkki on
lubadusi, mõelda nende täitmistele. Lapsed said meisterdada lindudele selles Taiwani tehases ainult üks mees kes teab sülearvuti
söögimaja, otsida kingikotti, mille jõuluvana oli Porkuni ümbruses ära
kõvaketta retsepti? Mis siis saab kui see mees on ühel ilusal
kaotanud. Hämaruses lasti taevasse latern koos laste järgmise aasta
hommikul tööle minemise asemel haigeks jääb või otsustab
soovidega. Üheskoos viisime metsarahvale „maiustusi“.
tennisetreeneriks hakata? Kas siis jälle õnnetu tehas seisab?
Külaselts tänas külaelu kauaaegset eestvedajat Ain Aasat ja külaelanikOlles endale selle defitsiitolukorra antud tootesegmendis
ku Kalju Pilt`i tänumärgiga „Aasta tegija“. Samuti anti rinnamärk 2011 selgeks teinud, haaras mind huvitav seisund. Nimelt järsku
aastal sündinud uutele kodanikele.
sobisid mulle juba ükskõik, missugused kõvakettad, peaasi,
Loodame, et sellest üritusest kujuneb pikk ja tore traditsioon.
et sülearvutisse sisse mahuvad. Olles endale varasemalt inJärgmisel korral saame kokku 24. veebruaril, kui plaanime lipu heiskamist ternetis ringi surfates spetsiifilise seadme valinud, olin valmis
muuseumi torni ja ühislaulmist, ehk midagi veel:)). Anname teada!
sellest kinnisideest loobuma. Öeldi mulle ju, et olukord taasFotol (Ain Aasa) kooli grillmajas paremal tehakse pesakaste ja tuntakse
tub ehk veebruariks ja arvata võib et asi läheb vahepeal veelgi
ennast mõnusalt.
halvemaks. Tahtsin kindlasti kohe midagi ära osta ja kuklas
Porkuni Külaselts
tiksus teadmine, et tark oleks üks veel tagavaraks ka võtta.
Nüüd, mäletate seda lugu tatraga? Kui teatati, et saa-

Naabrivalvepiirkond laienes

Tule Uudekülasse uisutama
Esmaspäevast reedeni kella 14.00 - 19.00
Laupäeval ja pühapäeval kella 12.00 - 19.00
Hoki treeningud ja mäng iga päev kella 19.00 - 20.30
Liuvälja kasutamise tasu:
kuni 7- aastased TASUTA
8-13- aastased
50 senti
14-18 - aastased
1 euro
Täiskasvanutele
2 eurot
Kohapealt võimalik laenutada uiske TASUTA
Hokikepid tasu eest.

Naabrivalve piirkond vallas laienes, sest moodustati Nurga sektor
Järvajõe külas, kuhu kuulub kolm majapidamist. Toivo Hallik, kes on
Laiamäe Talu OÜ Järvajõel asuva Laululinnu külalistemaja omanik,
kommenteeris, et naabrivalve koostööd tegid Järvajõe küla elanikud
juba eelnevatel aastatel. Nüüd vormistati naabrivalve juriidiliselt, lepinguna.
Tamsalu vallas moodustati esimene naabrivalve sektor 2009. aasta detsembris Uude¬külas. Naabrivalvesse kaasati 25 kodu. 2010. aasta juulis
loodi sektor Metsakaevu külas, kuhu kuulub kolm kodu.
Fotol(Ain Aasa) on vasakult esimene Tamsalu kostaabel Valdur Eesmaa,
politsei esindajad, Toivo Hallik, MTÜ Naabrivalve esindaja ja vallavanem Toomas Uudeberg.
Ain Aasa

Liuvälja ehitamine on suur töö ja vaev, mida on Martin
Uudekülli eestvedamisel tehtud Uudekülas 2006. aastast alates. Uudeküla liuvälja mõõtmed on 26*56 meetrit. Liuväljal on olemas poordid, valgustus, soojak, WC
ja 100 paari uiske. Jää kvaliteet on väga hea või hea.
Soovime tänada iga inimest, kes vähegi on oma aega,
energiat ja vahendeid panustanud liuvälja arendustöödel ning jää ehitamisel ja hooldamisel. Täname kõikikõiki toetajaid ja kaasaaitajaid!

Sügis-talvine
pärimusõhtute sari.
MTÜ Lustpill ettevõtmisel ja Tamsalu Gümnaasiumi
kaasabil, korraldati koolis pärimusõhtute sari. Esimene üritus
toimus 29.septembril Tamsalu Gümnaasiumi saalis. Üritusel
osales igas vanusastmes inimesi: õpilased, kellel kaasas
isa/ema,vanavanem, noorem õde/vend. Õhtul tutvustati
mihklipäeva kombeid ja ennustusi, õpiti voortantsu, tantsiti
seltskonnatantse kapell “Lustpill” saatel, lauldi regilaulu
sügisvihmast. Mihklpäeva kommete tundmisest tehti
viktoriin. Lapsed olid valmistanud sügiskompositsioone ja
vanemad kaasa toonud näituse jaoks hoidiseid. Hoidistest
korraldati oksjonimüük. Õhtut aitas läbi viia Heidi Mägi
Teine üritus: 26.oktoobril rahvusliku käsitöö töötuba lastele
koolivaheaja sisustamiseks. Üritus igas vanuses lastele.
Tutvustati eesti rahvamustreid ja ornamente. Kasutades
erinevaid materjale: villa, puitu, riiet. Tehti kaelaehteid
erinevaid käsitöö võtteid kasutades. Töötubades õpetasid
Jaanika ja Sirje.
Kolmas üritus, lastele vanuses 7 - 12.aaastat, toimus
koolimajas 23.novembril . Pealkirjaks “Kadrid tulnud
kauge´elta” , kus läbi regilaulu, vanasõnade, pantomiimi,
seltskonna- ja rahvatantsu tutvustati kadripäeva kombeid.
Põhirõhk: kadripäeva regilaulude õppimine, kus eeslauljaks
väikekandlerühm ja laulurühm. Esinesid kõik klassid 1. - 6.
klassini . Kaasa lõid kõik klassijuhatajad, kes vanasõnad
ära lavastasid. Regilaulud oli eelnevalt selgeks õpetanud
õpetaja Heidi ja Sirje.
24. novembril oli kultuurimajas järgmine üritus”Metsarahva
külaskäik” algklassi õpilastele. Sagadi looduskooli õpetajad
tutvustasid lastele puid ja metsas elavaid loomi. Kaasas oli
Puude kast , kus pildid nii loomadest kui puudest, kuivatatud

davus saab lähiajal häiritud ja et hind kindlasti tõuseb.
Kuidas uudistes näitas närvilisi mutte peaaegu tühjade tangulettide ees ja, et keegi jumala eest üle teatud
koguse inimese kohta ei ostaks. Naersite? Mina tean,
et mina naersin ja ma mäletan, et ei teinud seda üksi!
Ometi olin langenud täpselt samale liimile. Minu kuklas
toimetas täpselt see sama tegelane, mis nendel muttidel seal
kuivaine riiulite vahel.
Tatra-uudis oli adresseeritud neile ja kõvaketta-uudis
mulle. Tuleb välja et me ei erinegi üksteisest kuigi palju.
Kõvaketastest rääkides, siis sülearvutitele mõeldud kettad
on 2,5 tollised ja neid tähistatakse tavaliselt nii: 2,5“. Lauaarvutitele mõeldud kettad on reeglina 3,5 tollised ja tähiseks
3,5“. Täna on suurem enamus kettaid sõltumata tollimõõtudest Serial ATA ühendusega ( vana enimlevinud standard
oli paralleel ATA või siis tähistati IDE ) ja võiks teada, et
nad töötavad erinevatel kiirustel. Tüüpiliselt saab valida
5400 rpm (rpm – round per minute ehk pööret minuti kohta) ja 7200 rpm`i vahel aga leidub ka 4200rpm, 5600 rpm,
5900rpm, 10000rpm ja 15 000rpm, kuid need on pigem
erandid. Mida rohkem pöördeid, seda kiirem laadimisaeg.
Samuti on sülearvuti puhul oluline energia tarbivus, ning nii
imelik kui see ka ei oleks, on 7200rpm ketta energiatarbivus
madalam, kui 5600rpm ketta oma.
Alternatiiviks oleks SSD (Solid State Drive) tüüpi ketas,
mis lihtsamalt öeldes on kui mälupulk, millel mitte midagi
sees ei pöörle ja mille opereerimise kiirus on traditsioonilistest ketastest kordades kiirem. Võrdluseks tavaline sülearvuti Serial ATA ketas 7200 pööret näitab teile arvuti startides
alles Windowsi logo, kui SSD kettaga arvutil võite juba internetis surfata - laadimisajad lühenevad oluliselt. Tegemist
on küll oluliselt kallima alternatiiviga (ühe megabaidi hind
on kordades kallim), kuid resultaat kindlasti käegakatsutav.
Siit siis ka väike mõttetera: kui need tavalised kettad hakkavad tõesti liiga kalliks minema, siis tasuks kaaluda juba
SSD ketta ostmist. Nähtavasti nende ketaste tehas jäi seekord kuivale.
PS! Mind ja neid mutte jääb eristama see, et mina lahkusin
poest ikkagi ühe kõvakettaga ja ei ostnud endale kümmet
kilo tatart, mida järeletulevatele põlvedele pärandada. Kui
saadavus ja hinnad peaksid minu, kui ostja jaoks lähiajal
halvemas suunas liikuma, siis on see LOODUS!
Kaarel Adler
Nimeliselt täname MTÜ Hokiklubi Uudeküla aktiivseid
liikmeid, kelle poolt on kulunud loendamatu arv tunde
vabatahtliku tööna liuvälja laiendamisel ja tasandamisel, hooajal lumest puhastamisel ja jää kastmisel. Suuremad rahalised toetajad on olnud Madis Uudeküll, Uudeküla Ehitus OÜ, PÕMM OÜ, Sihor OÜ, Hanval Grupp
OÜ, Pome Grupp OÜ, Andres Rammul, Riho Kivila
ja Kalev Lubbi. Tänu lisandunud sõelmete kihile (aitäh Järva – Jaani Autole) kulus sel aastal jää ehitamisel
vähem vett. Jää ehitamisel on toetanud veega Tamsalu
vald ja Vajangu Vabatahtlik Tuletõrjeühing ning Tamsalu valla päästekomando. Lume lükkamise eest täname
Mart Uudekülli ning Arvo ja Mait Uudebergi. Parkimist
toetab JK Otsa Talu, kopaga tegi tööd Mati Kleitz. Täname Jaak Adlerit keevitustööde tegemise puhul. Jääd
ehitasid sel aastal Martin, Madis, Urmo, Pavo, PÕMM
OÜ, Siim ja Katrin. Kastmisvoolikud laenas Rakvere
päästekomando.
Olete oodatud Uudeküla liuväljale värskes õhus seltskondlikult aega veetma!
Info tel 56649821 (Martin)
Koduleht: http://hku.edicypages.com/

puulehed, käbid, seemned, oksad, samblad ja samblikud.
Metsaema rääkis nende rahvapärastest nimedest, andis
ülevaate loomade elust metsas. Mängiti loomamänge.
Meisterdati lehtedest looduspilte. Üritus aitas lastel õpitut
kinnistada.
Detsembrikuu
alguses,
08.detsembril
toimus
pärimusõhtu”Jõuluootus”, kus osales
erinevates
vanustes lapsi ja lastevanemid/ vanavanemaid. Õhtu
juhatas sisse meeleolukas jõuluteemaline programm
Tamsalu Gümnaasiumi lastekoorilt, kellade ansambelilt
ja vilepillirühmalt. Juhendajaks Heidi Mägi. Räägiti
jõuluootusest ja -valgusest. Meisterdati jõululaternaid
ja lauakompositsiooni. Õpiti kapell”Lustpill” saatel
labajalavalssi, reinlendrit. Tantsiti juba õpitud “Kaera-Jaani
“Õhtu lõppes vanade talve- ja jõululaulude ühislaulmisega.
Osavõtjatele jäid mälestuseks jõululaternad, lauakaunistus
ja ühislaulude laululeht. Lisaks kapelliliikmetele oli
töötubades abiks õpetaja Terje. Hoolega juhendasid oma
lapsi ka klassijuhatjad ja lapsevanemad. Aitäh kõikidele
abilistele ja kaasalööjatele. Koos tegutseda on alati huvitav
ja põnev.
Pärimussarjaga andsime teadmisi pärimuskultuurist läbi
mitmesuguste erinevate tegevuste kaudu.
Ootan lapsi koos lastevanematega KÜÜNLAPÄEVA
ÕHTULE 2. VEEBRUARIL, KELLA 18.00 - 20.00
Tamsalu Gümnaasiumi saali. Saate teada küünlapäeva
kommetest, mängudest , vanadest tantsudest. Õpime juurde
ja tantsime vanu seltskonnatantse, lahendame viktoriini
, õpime uusi laulumänge. Mängib kapell “Lustpill”. Õhtu
laudade taga. Eelnevalt registreerida e-kooli.
Sirje Luik
Vasakul autori foto kadriõhtust.
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Sport

Korvpall

Suusahüpped

Vabariigi esiliiga MV kohtus Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivax 2. voorus omaaegse konkurendiga II liigast Räpina
Kotkaste meeskonnaga. Kodusaalis kohtuti poolfinaalis põhiturniiri võitjana 4. koha saanud külalismeeskonnaga. Vastu
ootusi tuli siis vastu võtta ühepunktiline kaotus ja leppida 3.
kohaga. Üleminekumängudega pääses meeskond siiski esiliigasse. Eelmisel aastal oli Räpina meeskond 7. ja Tamsalu 5.
Tänavu olid mõlemad meeskonnad oma alagrupis 2.

Nelja hüppemäe turnee algas Oberstdorfis, kus Kaarel Nurmsalu
sai kvalifikatsioonis kirja 100,5 m ja 66. koha. Teisel etapil
Garmisch- Partenkirchenis tuli hüppe pikkuseks 118 m mis andis
54. koha. Kõige lähemal oli Kaarel edasipääsule kolmandal
etapil kuulsal Innsbrucki mäel kus 112,5 m hüpe andis 51. koha.
“Äärmiselt pingeliselt jälgisin sakslase Fettneri hüpet, mis kandus
109,5 meetrini, peale mida olin kindel, et Kaarel saab edasi. Hetke
pärast aga lootused purunesid, kuna sakslase punktisumma oli
0,4 võrra parem. Järjekordselt jäi õnnest puudu.” Viimasel mäel
Bischofshofenis hüpatud 108 m andis 53. koha. Turnee kokkuvõttes
tuli 66. koht. Pingelise hooaja plusspoolele võib aga paigutada MK
sarja kaks 32. kohta maailma parimate väga pingelises konkurentsis.
Jaapanis Sapporos toimunud suusahüppajate
kontinentaalkarikasarja (tugevuselt MK sarja järel teine) etapil ei
pääsenud Kaarel Nurmsalu ja Illimar Pärn 30 parema hulka. Kaarel
sai kirja 84,5 meetrit ja täpselt 100 punkti ning teenis 35. koha.
Pärn hüppas 81 meetrit, teenis 90,5 punkti ja sai 41. koha. Kokku
võistles 48 hüppajat, kellest tulemuse sai kirja 46.
Samas toimunud järgmisel etapil sai Kaarel 30. koha. Avavoorus tuli
suurepärane 120,5 aga teises vaid 82 meetrit ning kokku 149 punkti.
Illimar Pärn piirdus ühe 95,5-meetrise õhulennuga ja oli 56 mehe
hulgas 50.
Samas toimunud kolmandal etapil pääses Kaarel Nurmsalu teise
vooru ja sai 27. koha.
Esimeses voorus hüppas ta 116,5 meetrit ja hõivas sellega kümnenda
positsiooni, kuid teises piirdus 93,5 meetriga ja langes 27. kohale.
Kokku teenis ta 163,0 punkti.
Suusahüpete MK-etapil Jaapanis Sapporos jäid Kaarel Nurmsalu
ja Illimar Pärn põhivõistluselt välja.Nurmsalu teenis kvalifikatsioonis
90 meetrise õhulennu eest 56,9 punkti, mis andis 46. koha. Pärn
hüppas 78 meetrit ning pälvis 27,8 punktiga viimase ehk 49. koha.
Põhivõistlusele pääsemiseks tulnuks koguda 69,3 punkti.
Järgmisel päeval toimunud teisel etapil oli Kaarel kvalifikatsioonis
49 mehe hulgas 91,5 m hüppega 44. ja põhivõistlusele ei pääsenud.
Natuke suusahüpete telgitagusest.
Jens Salumäe, samuti kunagine kahevõistleja kes läks suusahüppajaks,
kirjeldas olusid aasta tähtsaimatel võistlustel Õhtulehele järgnevalt:
“Nelja hüppemäe turnee pole pelgalt neli võistlust, vaid jätkuv
rahvapidu, mille võit on tähtsamgi kui olümpiakuld. Sakslased,
austerlased ja staarid on erilise tähelepanu all, kaamera jälgib neid
pidevalt. Üks üritus, intervjuu või pressikonverents järgneb teisele.
Selles möllus külma närvi säilitada pole sugugi lihtne.”
Kaareli treener Petter Kukkonen tõdes, et kui hooaja eel loodeti
hakata jõudma 30 parema sekka ja nelja mäe turneel oli esmane siht
jõuda kõigil etappidel põhivõistlusele, ollakse ikka veidi pettunud.
“Arvestades asjaolu, et Kaarelil on käimas õpipoisiaasta ja sel
turneel on kõik mehed alati tippvormis, siis katastroofi ma kindlasti
ei näe,” polnud juhendaja kuri. “Saatuslikuks sai üks tehniline
viga laskumisasendis, millest tulenes liigne üritamine ja lõtvuse
kadumine. Veel eelmistel etappidel oli kõik korras, aga siin enam
mitte. Nädalaga midagi parandada me kahjuks ei suutnud,” tõi ta
välja ebaõnnestumiste põhjuse.(SL Õhtuleht).
Hooajale tagasi vaadates on selge et raha, õigemini selle puudumine
sundisid varakult, juba juulis, võistlushooaega alustama et saada
vajalikud MK punktid hooldemeeskonna rahastamiseks (MK
punkte saanud sportlase kahe abilise kulud võistlustel kannab
Rahvusvaheline Suusaföderatsioon). Seega on Kaarelil seljataga
juba seitsmekuuline võistluhooaeg.
Kui suvel hooaja alguses Kaareli intervjuud olid optimistlikud,
räägiti isegi MK etapil 20 parema sekka mahtumisest, siis tegelikkus
on olnud natuke teine. Selge, et kaalu mahavõtmine, samuti tehnika
ümberõppimine on jätnud oma jälje.
Hooajale hinnanguid on siiski veel vara anda, loodame, et eelolevatel
kuudel näeme veel ilusaid hüppeid.
Rein Tops
Ain Aasa

Suusatamine
2011/2012 tähtsaimas võistlussarjas Tour de SKI alustas 99 maailma
parimat meessuusatajat.
Vabariigi eelmise aaasta sprindimeister Timo Simonlatser esines
edukalt Oberstdorfi klassikasprindis.
Eelsõidu 18. tulemuse kirja saanud Timo võitis kindlalt oma
veerandfinaali venelase Võlegzanini ja itaallase Pasini ees.
Poolfinaalis tuli küll leppida 6. kohaga, aga kokkuvõttes 12. koht oli
eestlaste parim. Peeter Kümmel oli 15. ja Kein Einaste 20.
Sprinterid lõpetasid oma esinemise vabatehnikasprindiga Toblachis,
kus Timo laeks jäi eelsõidu 35. koht. Eesti parimana oli Peeter
Kümmel 30.
Otepää MK etapil ei pääsenud Timo Simonlatser sprindi
klassikadistantsil eelsõidust edasi. Eestlastest oli ta oma 39. kohaga
4. Pühapäevases eraldistardiga 15 km distantsil tuli 47, koht. Erkko
Jullinen oli 62. Eesti sportlaste tagasihoidliku esinemise taustal
näitasid maailmaklassi meie määrdemehed, valmistades ette paljude
nimekate võistlejate suuski.
MK punktide arvestuses möödusid Kein Einaste ja Peeter Kümmel
Timost, aga vahed on väikesed.
Eesti MV murdmaasuusatamise klassikadistantsidel võitis Timo
Simonlatser 15 km Aivar Rehemaa järel hõbemedali.
Naiste 10 km oli Rahel Allas 12.
Sprindis võitis Timo üllatusmehe Algo Kärbi ja Peeter Kümmeli
järel pronksmedali , Erko Jullinen oli 13. ja Marek Sikk 18.
Naistest oli Kaili Sirge 8. ja Marii Raudsepp 13.
Rein Tops
Ain Aasa

Pildil on viimases kodumängus viskel Mihkel Magar(heledas
särgis), vasakul nr 15 Raul Sinisalu.
Fotod lehel: Ain Aasa
Kodusaalis toimunud kohtumises ei saadud algul kuidagi
mängu käima, vahepeal kärises vahe koguni 20 punktiliseks.
Poolaeg kaotati siiski vaid 44:46 ning peale 3. veerandit oldi
kaotusseisus 59:62. Viimasel veerandil töötas meeskond juba
täistuuridel ja võit vormistati tulemusega 81:73. Pugonenilt
20 p, Villersilt 20 p ja 11 lauapalli, Liblikult 18 p. Vastased
mängisid põhiliselt 5 mehega ja lõpus väsisid.
Järgmises mängus Jõhvis oli vastaseks eelmise aasta 3. KK
Hito/Jõhvi. Eelmisel aastal võideti sama meeskonna vastu
kolm esimest, kuid kaotati viimane, otsustav mäng. Tänavu
võitsid vastased oma alagrupi ja alustasid vahegrupiturniiri vaid ühe kaotusega. Meie poolel puudus Pugonen. Mäng
kulges kuni neljanda veerandini meie meeste juhtimisel, 3.
veerandil juhiti veel 8 punktiga, lõpp oli aga vastastel tugev ja
vastu tuli võtta kaotus 75:88. Hiilgemängu tegi vastastel Siim
Laur, visked 2p 19/11, 3p 4/3, vv 3/2 ja 33 punkti + 13 lp.
Meie meestest tegid korrliku esituse Villers 18p +16 lp, Sini-

Tamsalu Suusatalv 2012
I etapp , Vabastiil, 18.01.2012
M10 1. Hallik Frode 5:21.1, 2. Lään Christopfer 5:29.2 3.
Laanemäe Ako 5:43.8 4. Uudeküll Juhan 8:25.6 3:04. 5. Eerits Lauri 8:50.6 3:29. 6. Kukk Kevin 9:07.2 7. Tiimus Timo
11:27.2 8. Langinen Marten 18:24.2
M12 1. Kaarjärv Marius 6:21.2 2. Mänd Ardi 7:15.3 3. Kukk
Kaspar 2001 7:24.6 4. Kaegas Roger 9:22.2 5. Lehter Sten
10:43.6
M14 1. Himma Martin 8:35.2 2. Rummo Peeter-Erik 9:26.2
3. Kaasiku Jarmo 9:38.3 4. Suur Kauri 10:00.3 5. Järvamägi
Tarmo 12:13.8 6. Valdok Riho 15:49.4
M16 1. Žuravljov Martin 11:24.9 2. Neeme Reigo 11:45.5
3. Mälk Mairo 11:53.9 4. Mets Rudolf 12:59.5 5. Salla Siim
13:35.7
M45 1. Lomp Avo 12:52.9 2. Münter Bruno 13:44.3 3. Sirge
Kalev 13:58.0 4. Saart Lembit 14:28.5
M 1. Eilo Siim 18:50.4 2. Sikk Marek 19:56.5 3. Piiskoppel Kauri 20:28.4 4. Tikkerbär Hanno 22:42.7 5. Lember
Erki 23:11.5 6. Laanemets Meelis 24:07.8 7. Promet Chris
24:09.9 8. Kilki Siim 25:57.6 9. Aunapuu Alari 26:23.7 10.
Iho Indrek 26:33.3 11. Mark Veigo 26:34.2 12. Ots Kaupo
27:22.1 13. Heinrand Kristjan 28:09.4 14. Rooba Marko
28:39.1
M35 1. Põldsaar Paul 20:09.9 2.Rodendau Janno 20:55.6 3.
Sirvel Margus 21:49.5 4. Raudsepp Pavo 22:12.3 5. Übius
Toomas 24:19.6 6. Raap Ilmar 24:25.0 7. Türbsal Aimar
25:07.4 8. Kasekamp Hando 25:21.9 9. Kaegas Margus
25:57.6 10. Kreegimets Janis 26:22.5 11. Põldmaa Aivar
27:02.7 12. Raatma Arvo 27:41.4 13. Hallik Rando 27:48.8
14. Kits Oliver 29:23.8
N10 1. Sirvel Anet 4:29.7 2. Lään Laura 5:27.8 3. Hallik
Roosi 6:06.2 4. Rummo Triin 6:22.2 5. Rannamets Brita
6:48.7 6. Kõiv Maarja 7:58.7 7. Langinen Leandre 8:14.0 8.
Suur Kirke 8:15.1 9. Kasekamp Karis 8:48.0 10. Raudsepp
Getrin 9:50.1 11. Raudsepp Martta 14:37.7
12. Kaarjärv Mairit 16:54.5 13. Maasik Kärt 17:35.0
N12 1. Kaasiku Kaidy 4:09.9 2. Kaasiku Keidy 4:16.9 3.
Lood Jete Hendrika 5:13.5 4. Suur Geiri 5:55.2 5. Rannamets Rhonda 6:56.5

salu 17, Liblik 12 ja Kivimäe 11p.
Kodumäng 27.01. Rapla KK/Tyco vastu oli tõeline
maiuspala(pealtvaatajatele). Meie mehi tabas valus kaotus
juba enne mängu algust, kui Raido Villers mänguvormi selga
ei pannud, põhjuseks vigastus. Plusspoolel oli Sven Pugoneni
osalemine, kes oli tagasi Singapuri „treeninglaagrist“.
Algusest peale sattusid meie mehed tagaajaja rolli. Esimesel
poolajal oli seis siiski suhteliselt tasakaalus, poolajale mindi
seisult 34:41, kolmanda veerandi algul aga tabas meie mehi
mõõn. Pall ei liikunud, visked ei tabanud. Vastased tõmbasid korvi all kokku ja kaugelt samuti skoori teha ei õnnestunud. Vastastel tabas aga ühel hetkel 4 kolmest ja mitu kahest
järjest ja vahe küündis juba üle 15 punkti. Kolmas veerand
lõppes seisul 51:66. Nii nagu paljudes eelnevates mängudes
läks meie meeste mängumasin neljandal veerandil täistuuridel käima. Headest individuaalsetest sooritustest ja vastaste
vigadest saadi kergeid korve ja mõni minut enne mängu lõppu oli vahe kõigest kaks punkti. Siis tabas vastaste suurim
korvikütt Kustas Põldoja tähtsa kolmese (temalt kokku 21
punkti, kolmesed 8/5) ja enam väiksemaks vahet ei saadud.
Lõpus läks meie poolt vigade tegemiseks ja vabavisete viskamiseks, mida aga vastased sajaprotsendiliselt tabasid, sealt
tuli ka lõppseis 82:90. Kahju, et kolmas veerand käest ära
läks ja vastased kergeid korve said. Aga mäng näitas, et ka
ilma Villersita suudetakse korralikult mängida. Meie parimad
Pugonen 19 p, 7 resultatiivset söötu, Sinisalu 18p, 10 lp. Vastastel kogusid 5 meest üle 10 punkti.
Järgmisel päeval kaotas meeskond võõrsil tabeli viimasele
TÜ II –le 103:95. Üleplatsimees oli vastastest Artur Saariste
27p ja 16 lp, Kristjan Evart viskas 30 p.
Meie meestest oli parim Mihkel Mager 23 p, Joosep Kivimäe20 p, Raul Sinisalu 17 ja Sven Pugonen 16p.
Selle kaotusega langes meeskond vahegrupis 9 meeskonna
seas viiendaks.
Õnneks on mänge ees veel palju.
Kalender
03.02 20:15 Balteco
Tamsalus
Teise ringi mängud:
17.02 20:15 BC Kalev II
Tamsalus
24.02 19:30 KK Räpina Kotkad Räpinas
02.03 20:15 KK HITO
Tamsalus
08.03 19:00 Rapla KK/Tyco
Raplas
14.03 20.15 Balteco
Tallinnas
16.03 20.15 Tartu Ülikool II
Tamsalus
Maakonna
II liiga MV võitis Tamsalu Los TOROS
1. ringi eelviimases mängus seni 2. kohal kohal asunud BC
Tarvas//Rakvere SK II meeskonda. Võõral väljakul toimunud mängus näitas noor kodumeeskond kiiret ja võitluslikku
mängu. Põnevust jätkus lõpuni ning võit tuli meile küllaltki
raskelt. Seega tõusis meeskond 4. võiduga 2. kohale. Liidrina
jätkab endiselt Rakke noortekoondis.
1. ringi viimases mängus võideti kodus ABB Kunda/KÜG
meeskonda suurelt.(mängu tulemust ei ole ei Rakvere ega
Tamsalu spordihoonete kodulehtedel).
Rein Tops
Ain Aasa

N14 1. Sirvel Merili 5:40.4 2. Raudsepp Marleen 6:03.0
N16 1. Õispuu Mairis 8:54.3 2. Neeme Nele 9:14.2 3. Sirvel
Teisi 10:08.4 4. Järvamägi Merike 11:51.7
N18 1. Toome Relika 13:35.1 2. Järvamägi Liis 14:51.6
N 1. Raudsepp Marii 10:36.7 2. Kruusmann Geidi 12:30.4
N35 1. Kaarjärv Maris 12:01.3 2. Raudsepp Õnnela 12:47.8
3. Himma Evelyn 13:18.5 4. Toome Rita 13:45.9 5. Kilki Anu 14:02.4 6. Vaikmaa Maarit 17:10.2 7. Kirs Liina
18:55.4
N45 1. Idavain Tiina 12:07.0 2. Siht Aili 14:04.7 3. Aosaar
Sirle 16:15.1 4. Arraste Marje 17:21.4
5. Kuris Kersti 23:52.2
N10, 12, M10 1,3 km; M12, N14 1,9 km; M14, N16 2,9 km;
M16, 18, 45, N, N35, 45 3,7 km; M, M18, 35 7,4 km
Täielik protokoll: tamsalusport.ee
Tamsalu Suusatalve esimene startija oli Getrin Raudsepp
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MTÜ PAIK juhatuse otsusega nr.20/31.10.2011 on 2012. aasta LEADER programmi projektitaotluste vastuvõtuajad alljärgnevad:

Õnnitleme !
Hermine Lille			
Johanna Kalla			
Artur Lõomets			
Arnold Kalvik			
Leida Mühlberg		
Valve Vildersen		
Aleksandra Kustova		
Helga Truupõld		
Hannele Aruoja		
Heldur Pütsepp		
Arnold Saart			
Leida Mei			
Asta Pedanik			
Birgit Roode			
Helgi Mamai			
Veera Imala			
Enda Metslaid			
Endel Siiber			
Ülo Roosla			
Linda Hiiemaa			
Sinaida King			
Aare Koldmets		
Kainu Aer			
Õie Tops			
Alvi Keir			
Selma Vaarik			
Elfriide Koitsalu		
Viktor Klevtsov		
Tatjana Talah			
Aime Pentinen			
Priit Rammo			
Mart Laks			
Evi Sakur			
Eha Kruuse			
Uko Roos			
Ellen Naska			
Helve Virks			
Galina Kis			
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Porkuni Rahvamaja
tänab toetajaid:
AS Pandivere Ehitus
Ilves Transport OÜ
Exitom OÜ
FIE Silvi Kristel
FIE Larissa Villak
kes aitasid detsembris toimunud
Porkuni Klubiõhtul jõuluvana
kingikotti täita ja soovib omalt
poolt meeleolukat algavat
DRAAKONI aastat kõigile.
Jääme ootama aktiivset osavõttu
ka edaspidistest Porkuni Rahvamaja klubiõhtutest.
Porkuni Rahvamaja kollektiiv.
Info telefonil: 56988925

1. Ettevõtlik Pandivere

8-11. mai

2. Innovatsioon ja oskuste omandamine on allikate allikas

1.-3. veebruar

3. Küla kui allikas

6.-9. märts

4. Pandivere paetee kui turismiatraktsioon

14.-16. veebruar

Meetmete juhendmaterjalid, taotluse tingimused ja taotluste vormid on kätte saadavad www.pandivere.eu (Strateegia ja meetmed) või Tehnika 1a Tamsalu.
Täiendav informatsioon
tel: 5191 1679, 518 4953, 322 8448 või 322 8449
e-post: elle.allik@pandivere.eu
aivar.niinemagi@pandivere.eu ;
kertu.langinen@pandivere.eu
Taotlused esitada eelpool nimetatud ajal PAIK büroosse.

Aavo Kokk koos Andres Eilartiga koostavad
kunstiraamatut Eesti linnavaadetest. See on üsna
sarnase formaadiga raamat nagu meie eelmine –
„Pintsliga tõmmatud Eesti“,
- www.maastikumaal.ee*
Kahjuks pole nad leidnud ühtegi tööd Tamsalu
linna kohta. Äkki keegi teab, kellel võiks olla
niisugune Tamsalu vaadet kujutav pilt. Palun andke
teada minu telefonil 53339749 või meilil ainaasa@
gmail.com.
Koostajad tänavad juba ette.
ON SÜNDINUD:

Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)

LIISBET OKATOVA		
09.12.2011
MARIANNA DURNEVA		
06.01.2012
HELINA PETERSON		
15.01.2012
Kirikupüha Tamsalu kirikus
26. veebruaril kell 14.00.
Elle Olt

On lahkunud
VITAUTAS GRINTSEVITŚJUS
11.09.1967-09.01.2012

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Toimetaja vallamajas teisipäeviti 15.00 16.00
Kaastööd oodatud 20. veebruarini soovitavalt meilile. Järgmine leht jõuab lugejani
märtsikuu algul(vabariigi aastapäeva materjal).
Trükikoda Trükis, Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas.
Leht on üleval valla kodulehel http://www.
tamsalu.ee/est/?part=files&id=65

Autoremont

ALEKSEI KEIR		

25.06.1935-11.01.2012

RUTT LOIK		

15.11.1948-15.01.2012

ANNA LANGINEN

08.12.1929-16.01.2012

LEHTE KÄGU		

26.07.1931-18.01.2012

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

