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Tantsurühma
„Kairee“ edukas
esinemine
14. aprillil 2012.a toimus Rakveres LääneViru maakonna XIX tantsu- ja liikumise
festival, millest võttis osa Tamsalu tantsurühm „Kairee“. Festivalil võisid osaleda
kõik Lääne-Virumaal tegutsevad show-,
break-, estraadi-, vaba- ja muud tantsu ning
liikumist harrastavad rühmad. Osavõtjaid
oli mitmelt poolt: Viru-Nigulast, Veltsist,
Kadrinast, Kundast, Sõmerult, Tapa võimlemisklubist, Rakvere Algkoolist ja Rakvere
Esteetika- ja Tantsukoolist. Kokku 17 rühma 25 kavaga. Tore oli tõdeda, et tantsimine muutub üha populaarsemaks ka poiste
hulgas - neid oli mitmes rühmas. Hindamine toimus neljas vanusegrupis: 1.-3. klass
(esitati 7 tantsu), 4.-6. klass (11 tantsu), 7.-9.
klass (4 tantsu) ja 10.-12. klass (4 tantsu).
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Vanusegrupp määrati rühma vanima osaleja järgi.
Tantsurühm „Kairee“ osales festivalil 4.6.- klasside arvestuses ühe tantsuga „Need
lihtsad hetked“. Tants on juhendaja Kaire
Kaljuvee poolt seatud Ott Leplandi laulu
„Kuula“ tantsuline väljendus. Tantsurühma lapsed õppisid kava kaua ja hoolsalt.
Esimest korda lehvisid sinised, mustad ja
valged linikud kultuurimaja laval vabariigi
aastapäeva kontserdil. Tants on sisult tõsine ja südamesse minev. Festivalil esinesid
lapsed nii keskendunult, et kaks züriiliiget
pühkisid tantsu lõppedes palgeilt pisaraid.
Sama tegid ka juhendaja ning kaasa elama
tulnud lapsevanemad. Kõik tantsurühma
lapsed olid festivalil väga tublid.
Tasuks hingestatud esinemise eest sai „Kairee“ 4.-6. klasside arvestuses laureaadi tiitli
ja kogu festivali originaalseima kava eripreemia. Parima tantsiva poisi eripreemia
sai samuti „Kairee“ liige - Jarmo Raudvee.
Festivali korraldas Rakvere Spordiselts
Kalev. Tublimatel festivalil osalenud gruppidel on võimalus esineda Rakvere Spordi-

selts Kalev – 95 galal 20. oktoobril Rakvere
Teatris.
Lapsevanemate poolt soovime südamest
tänada tantsurühma juhendajat Kairet.
Festivalil laste poolt saavutatud edu tuli
tänu Kaire kannatlikkusele, pühendumisele ja nõudlikkusele trennides. Soovime Kairele tema kiirete igapäevatoimetuste vahele siiski ka loomingulisi hetki.
Hetki, millest sünniksid uued ilusad ja südamlikud tantsukavad.
„Kairee“ lapsevanemate nimel
Tuuli Lindre ja Hannele Valdok
Fotol (Kaire Kaljuvee) esireas: Lisanne
Lindre, Teele Kaldaru, Roosi Hallik
seisavad vasakult paremale: Rhonda Rannamets, Laura Mätlik, Anella Veebel, Geiri
Suur, Eliise Lindre, Melissa Veilberg, Riho
Valdok, Karolin Paist, Annabel Koldmets,
Marta Kolde, Jarmo Raudvee ja Liselle Kaldaru.

Lugupeetud
Tamsalu elanikud!
Merko Infra AS teatab, et 24.04.12
alustatakse
tee-ehitustöödega
Tamsalus, Kesk tänaval. Sellega
seoses on liiklus tänaval häiritud. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ning autosid tänava äärde mitte parkida.
Tööde kestvus orienteeruvalt
1 kuu. Pärast Kesk tänavat teostatakse töid Tähise ja Tehnika
tänaval.
Raudtee tänaval alustatakse
orienteeruvalt kahe kuu pärast.
Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast.
Info ja küsimused: Martin Kliimant, tel 53 056 844.
Lugupidamisega,
Kristo
Paumets Merko Infra AS Objektijuht, tel 56 805 312

KALLID KOOLILÕPETAJD!
EDU EKSAMITEL ja EDU VALITUD ELUTEEL.
Tamsalu Vallavalitsus

Tule Tamsalu päevadele!

TASUTA

AS Hallik saab
uued omanikud
2010 a novembris anti teada, et kaubamärgi Hagar all
pagaritooteid valmistav AS Hallik suurendas ekspordi kasvatamiseks aktsiakapitali ja kaasas uueks suuromanikuks investeeringuid haldava OÜ Masa Capital
Partnersi.
Ettevõttest omandati 71,2 protsenti, tehingu hind oli
4,5 miljonit krooni.
“Otsustasime investeerida pagariärisse just seetõttu,
et väljusime alles ühest investeeringust toiduainetööstuses, tahame ennast proovile panna ka pagaritööstuses ning kindlasti ka ettevõtet edasi arendada,” põhjendas Mas Capital Partners juhatuse liige Avo Kaasik.
AS Hallik juhatuse esimehe Heiki Halliku sõnul oli
aktsiakapitali suurendamine juba pikemalt ette planeeritud. Investeeringust saadud raha kavatseti kasutada ekspordimahtude suurendamiseks ja investeeringuteks ning kasvamiseks ka siseturul.
Aprilli eelviimasel nädalal kirjutati kõigepealt, et Tapa
Autobussipark soovib AS Hallik pankrotti, kuna pagari firmal on üleval üsna märkimisväärne võlg toodangu laialivedaja ees. See olukord lahenes enne kohut,
kui saavutati kokkulepe võlgade tasumse osas. Seejärel avalikustati, et enamusaktsionär OÜ Masa Capital
Partners ei pikendanud aprilli algul Heiki Hallikuga
juhatuse liikme lepingut ning määras uueks juhiks
oma inimese.
OÜ Masa Capital Partners juhatuse liige Avo Kaasik
kommenteeris Tamsalu Ajalehele:
„ Oleme perekond Hallikuga kokku leppinud, et nad
väljuvad AS Hallik juhtkonnast kuna plaanime muutusi ka omanikeringis lähikuudel. Masa Capital Partners OÜ soovib omandada Laiamäe Talu OÜ-le kuuluvad AS Hallik aktsiad. Mis puudutab kohaliku spordi- ja kultuurielu toetamist, siis jõudumööda toetame
ka edaspidi neid tegemisi. Uuel ettevõtte juhatajal on
ülesanne ja plaan muuta ettevõtte kasumlikumaks
ning suurendada turuosa nii kohalikul Eesti turul kui
ka jätkata ekspordiprojekte Rootsi ja teistesse riikidesse. Panustame kindlasti ka edaspidi kohaliku kultuuri- ja spordielu arengusse.“
AS Hallik juhatuse liige Pirgit Grinkin ütles Tamsalu
Ajalehele, et firmal Tamsalus mingeid muutusi töötajate ja tootmise poolel esialgu ette näha ei ole. Kavas
on ettevõtet edasi arendada ja tugevdada.
Heiki Hallik ütles, et hetkel on vara midagi järeldada,
kuna rasked läbirääkimised on käimas, allkirju lepingutel ei ole ja pole täpselt teada, kuhu jõutakse.
Ta arvas, et peale juriidiliste toimingute lõpuleviimist
on ka kohalikule rahvale võimalik toimunu tagamaadest lähemalt rääkida.
Fotol: Heiki Hallik volikogus, kus ta on kultuuri- ja
spordikomisjoni esimees.
Ain Aasa
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MAI

2012 TAMSALUS

12.05 kell 11.00		
13.05 kell 10.00-14.00
13.05 kell 17.00		
19.05 kell 18.00		
		
25.05 kell 10.00		
25.05 kell 18.00		
		
kell 19.00		
		
		
26.05 kell 09.00-16.00
26.05 kell 09.00		
26.05 kell 12.00		
		
26.05 kell 15.00		
27.05 kell 10.00		
31.05 kell 14.00		

Hea Sõnumi Ringi lõpupidu. (kultuurimajas)
UUDEKÜLA LAAT. Käsitöö, talukaup. (Uudekülas)
Tamsalu valla EMADEPÄEVA KONTSERT. Tasuta.
(kultuurimajas)
Kultuurimaja LAULUKLASSI KONTSERT The Beatles’i
loomingust.
Pääse 1.00€ (kultuurimajas)
ÜLERIIGILINE PAEKONVERENTS. Porkuni koolis. Tasuta.
Näiteseltskond ATSIKE etendus
„Lubivalgeke ja 7 paemurdjat“
LUBJAPÕLETAMINE LUBJAPARGIS.
KONTSERT „ÕHTUMUUSIKA LUBJAPARGIS“
Lubjapõletamise 1. vahetuses Tamsalu lauluringid ja
pillirühmad. Tasuta.
(Tamsalu lubjapargis)
KEVADLAAT (kultuurimaja pargis)
TAMSALU KULTUURI- JA OHUTUSPÄEV
(kultuurimaja ees ja sees)
TAMSALU 44. LAULU-JA TANTSUPIDU (kultuurimaja ees)
„HOIDKE ALLES ISAISADE LOOD“ Tasuta.
MÄLUMÄNG „6. Tamsalu Tarkade Turniir“
TAMSALU SPORDIPÄEV.
AJALOO KONVERENTS. Tamsalu Gümnaasiumis

JUUNI 2012 TAMSALUS
02. juuni kell 12.00
— 03. juuni kell 16.00
06.06 kell 19.00		
07.06 kell 19.00		
08.06 kell 19.00		
13.06 kell 11.00-15.00
22.06 kell 21.00		
		
23.06. kell 11.00		

10. Laste folkloorifestival „PORKUNI PILLAR „
(Porkunis Külmaallikal ja Lossisaarel)
KLAVERIKLASSI KONTSERT-EKSAM. Tasuta
LAULUKLASSI KONTSERT-EKSAM. Laulavad nooremad
õpilased. Pääse 1 €
LAULUKLASSI KONTSERT-EKSAM. Laulavad vanemate
klasside õpilased. Pääse 1 €
DOONORIPÄEV. Oodatakse ka uusi doonoreid.
Tamsalu VALLA JAANIÕHTU. Porkunis Kaieallikal
Rahvalikud võistlused, mängud.
Kontsert kultuurimaja harrastusringidelt, Porkuni Viisirattalt.
Tantsuks ansambel „PARVEPOISID“ Pääse 2€
Annuste PEREDE VÕRKPALLITURNIIR
(kultuurimaja pargis)

TAMSALU PÄEVADE SPORDIPÄEV
Pühapäeval, 27. mail.
10.00
11.00

11.00
12.00
13.00
13.15
13.45
14.20

Rattaorienteerumine
(start ja lõpp EPT mäe juures)
Tamsalu valla 2012a. lahtised MV kergejõustikus staadionil.
Vanuseklassid ja alad :
Lapsed -10 aastased ja noored 11a. – 15a. :
4-võistlus (60m, kaugus, pall, 500m)
Noored 11-15 aastased : kuul, ketas, oda
Täiskasvanud: naised -34 a. , mehed -39 a.:
100m, kaugushüpe, 400m, oda, ketas, kuul
Veteranid: 100m, kaugus, oda, ketas, kuul.
naised vet. I 35 a.- 54a, vet. II 55a. ja vanemad
mehed vet. I 40 a.- 59a. vet. II 60a. ja vanemad :
Ketas (M, Mvet., noored), oda, kuul (N, Nvet., noored)
Ketas (N, Nvet., noored), Oda, kuul (M, Mvet., noored), Kaugus (4-v.)
Pall (4-võistlus T,P) /2 viskepaika/
Kaugus (N), 100m (M), 60m (4-v P)
Kaugus (M), 100m (N), 60m (4-v T)
500m (P,T 4 - võistlus), 400m ( M, N)
Kergejõustiku autasustamine toimub peale alade lõppu

11.00
12.00
14.00
15.00
15.30
18.00

Laste jooksud (EPT mäel) 1-3 a., 4a. 5a., 6a. P ja T , 7a P ja T
Lasteaedade ja kooli 1.klasside teatevõistlused (EPT mäel)
10 last võistkonnas - 5 võistlust
Korvpall „Siin- ja sealpool”
(kooli pargis uuel väljakul)
Korvpalli vaheaegadel esinevad tantsutüdrukud
Meeste võrkpall
(kooli pargis või spordihoones)
Korvpall
(kooli pargis)
Naiste võrkpall
(kooli pargis või spordihoones)

Tamsalu Vallavalitsus ja Tamsalu Kultuurimaja kuulutavad
välja JOONISTUSVÕISTLUSE „ Kust tuled ja kuhu lähed,
Tamsalu?“
Joonistusvõistluse teemaks on Tamsalu minevik, olevik aga ka tulevik.
Võistlus on pühendatud Tamsalu esmanimetamise 500ndale aastapäevale.
Mõelge, mis teil Tamsalu ja tema inimestega seoses meelde tuleb, uurige millest
Tamsalu on alguse saanud, mis täna on Tamsalus põnevat ja omanäolist ja fantaseerige, milline Tamsalu võib kunagi välja näha. Proovige oma mõtted paberile joonistada.
Võistlusele oodatakse igas vanuses laste, noorte ja täiskasvanute joonistusi.
Võistlustööd jagatakse 5 vanuserühama:
1. Lasteaedade laste tööd, 2. Algklasside õpilaste tööd, 3. Põhikooli õpilaste tööd, 4.
Gümnaasiumi õpilaste tööd, 5. Täiskasvanute tööd.
Kunstitöid oodatakse vabalt valitud tehnikas A3 formaadis.
Töö vormistamine: töö tagumisele küljele kirjutada trükitähtedega
ees- ja perekonnanimi;
kool ja klass või vanus
juhendaja nimi;
kontaktandmed; telefon, e-post.
Tööd tuleb tuua TAMSALU KULTUURIMAJJA , Sõpruse 3, Tamsalu, anda kunstiõpetaja kättevõi saata aadressile: Tamsalu kultuurimaja.
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TAMSALU KULTUURI- JA OHUTUSPÄEV
Laupäeval, 26.mail
09.00
09.00-15.00
09.00-20.00

11.00-20.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-17.00
14.30-16.30
16.30
18.30-20.00
20.00-24.00

Kodanike ÄRATUS
Kevadlaat (kultuurimaja pargis)
NÄITUSED
kultuurimajas:
Keraamikaringi aastanäitus
Fotonäitus
Maaliringi näitus
gümnaasiumis:
Õpilastööde näitus jm.
Raamatukogus
muuseumis
Avo Leemetsa FOTOSTUUDIO
Meeleolu muusikat Kaitseväe sõduritelt (kultuurimaja ees)
Tamsalu 44. LAULU-JA TANTSUPÄEV „Hoidke alles isaisade
lood“(kultuurimaja ees)
TÖÖTOAD: politsei, maanteeamet, tuletõrje, päästeamet, käsitöö
(kultuurimaja juures)
MÄLUMÄNG „Tamsalu Tarkade Turniir-6“. Teemaks: 500 aastat Tamsalut.
(kultuurimaja banketisaalis). Ootame asutuste, ettevõtete, klasside, pere- ja
sõpruskondade 4-liikmelisi võistkondi
Kultuurmaja laste näiteseltskonnalt ETENDUS „Saabastega kassid“
(kultuurimaja teatrisaalis)
KONTSERT Eesti Kaitseväe muusikutelt. Tamsalu tänuraha ja kaunimate
koduaedade väljakuulutamine.
Sädeinimeste ja „Tamsalu 500“ konkursside parimate AUTASUSTAMINE.
Tantsuks ansambel PS TROIKA

Porkuni Pillari töökava
LAUPÄEV, 02.juuni 2012
12.00
Avamine
12.30-13.15 I PILLERKAAR
-külalised Rokiskisi rühm „Čiruliukas“
-kontsert Ruslan Trochynskyi -Ukraina pühad ning
pillid“
Kuno Malva Eesti rahvapillid ja
rahvakalendritähtpäevad“
14.00-18.00 TÖÖTOAD (pillide meisterdamine, oksaloomade valmistamine, paela punumine,
küünalde meisterdamine, puidule põletamine (peremärgid)....
14.30-15.30
II PILLERKAAR (väiksemad pidulised)
15.30-16.30 TEGEVUSED PEREDELE (lastele, emadele, vanaemadele)
16.30-17.00 III PILLERKAAR (suuremad pidulised)
17.00-18.00 TEGEVUSED PEREDELE (lastele, isadele, vanaisadele)
19.45-20.30 KONTSERT Lugu sellest, kuidas.....
Marju Varblane, Tarmo Tabas, Vaido Petser.
20.30-22.00 PERESIMMAN koos RAHVALIKE MÄNGUDEGA .
Veljo Tormise magistrandid- lõõtsamehed MARTIN MÜLLER & CO ja kapell LUSTPILL
22.00-22.30 LEGENDID JA TONDIJUTUD. MÕISTATUSED. Lõkkeplatsil
22.30-23.45 KINOBUSSI ÖÖFILMI (toimumine pole veel kindel)
22.30-23.45 Vanematele ja juhendajatele NÕUKODA. Vaheajal mängib LÕÕTSPILLIDE
TRIO
23.45-24.00 UNELAULE LÄBI AEGADE (laulavad kultuurimaja suured ja väikesed
lauljad)
PÜHAPÄEV, 3. juuni 2012
09.00-12.00 Külaskäigud Metsaema, Metsaisa, Paevana, Porkuni preili, Kalevipoja juurde,
paadisõit.
10.00-10.30 Laste etendus LUBIVALGEKE JA 7 PAEMURDJAT (500. aastase Tamsalu
lühike tutvustus läbi paekivi ja lubjatootmise- kultuurimaja näitering ATSIKE)
13.30-14.00 RONGKÄIK LOSSISAARELE (Paetorni juurde)
14.00-15.00 SUUR FOLKLOORIKONTSERT
15.00-15.45 KREEKA FOLKLOORI TUTVUSTUS. Külas Kreeka muusika ansambel
ZORBAS . Tutvustatakse Kreeka folkloori, pille, muusikat, õpitakse tantse.
& väiksematele rahvalikud mängud ja jõukatsumised
Võimalus külastada Porkuni Paemuuseumit, Porkuni uut kooli.
NB! KORRALDAJAD LUBAVAD VAJADUSEL KAVVA VÄIKESEID MUUDATUSI

Väike-Maarja Muusikakool ootab
noori muusikahuvilisi.
Väike-Maarja Muusikakool tegutseb aastast 1996.
Sel aastal lõpetab kooli XII lend. Meie kool on edukalt esinenud konkurssidel ja festivalidel ning
hakkama saanud „masu“ kurja käega.
Aastate jooksul on Väike-Maarja Muusikakoolis õppinud palju Tamsalu linna ja valla õpilasi.
Hetkel õpib meil kaks Tamsalu valla noort.
Majanduslikus ja logistilises mõttes on aeg Tamsalu õpilastele teinud muusikaõpingud raskemaks
- bussid sõidavad harva, valla toetus on suuresti langenud.
Sel kevadel saavutas Tamsalu valla noormees Taavi Luik Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli
poolt korraldatud „Noorte heliloomingu konkursil“ vanemas vanuseastmes III koha klaveripalaga „Keerleb lumesädemeid“. See on väga tubli saavutus, sest osalejaid oli üle Eesti. Palju
õnne Taavile!
Kui kellelgi on tärganud tõsine huvi muusika vastu, tasub kindlasti tulla katsetele.
Väike-Maarja Muusikakoolis õpitakse järgmisi erialasid: klaver, viiul, akordion ja puhkpillid.
Väike-Maarja Muusikakooli sisseastumiskatsed toimuvad pühapäeval, 27.mail kell 15.00.
Konsultatsioonid sisseastujatele 23. ja 24.mail kell 18.00.
Info tel. 326 1177 ; 503 1910
Vallo Taar, Väike-Maarja Muusikakooli direktor
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Tamsalu keskosas algas
suur tänavaremont.
Tamsalu Vallavalitsuse ja AS Merko Infra (hanke võitja) vahel
sõlmiti 17.aprillil leping Tamsalu keskosa tänavate taastamiseks.
Töödega alustati 23.aprillil ja tehtud peavad selle lepinguga seotud tööd olema 3 kuu jooksul, ehk siis 17.juuliks 2012. Tööde maksumus on 390 000 eurot. Tehtava töö maht on järgmine:
1.Sõidu-,kõnni- ja kergliiklusteede rajamiseks Tamsalu keskosas.
Tööd hõlmavad Kesk tn. sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteid, Kesk
tn.9 parkla ja kõnnitee vahelist tugimüüri, haljastustööd, liikluskorraldusvahendite paigaldamist. Tööd tehakse Kesk tn. algusest
kuni Kesk 12 krundi keskele. Kokku 560m.
2. Raudtee tänava kõnni- ja sõidutee, parkla ja platside ehitus, haljastustööd, liikluskorraldusvahendid (lõik Kesk-Münteri). Lisaks
tänavavalgustus. Kokku 240 m.
3.Tehnika tn .kõnnitee, sõidutee, tänavavalgustus, haljastus, liikluskorraldusvahendid (lõigul Kesk tn.-Münteri tn.). Kokku 220m.
4. Tehnika tn. sõidu- ja kõnnitee (lõik Kesk tn. -Grossi pood)
Nende tööde teostamisel saab Tamsalu keskosa lõpuks oodatud
väljanägemise ja liikluskorralduse. Kahju, et aasta kaduma läks,
kuid veeprojekti eelmise ehitaja(AS K&H ) pankrotistumist ei osanud keegi ette näha.
Toomas Uudeberg, Vallavanem
Autori fotol all.teetöödega on alustatud.

TAMSALU AJALEHT

Saage tuttavaks:
Egle Ott
Tamsalu vallamajas asus järelevalveinspektorina
tööle Egle Ott. Järelevalveinspektor on Pandivere
piirkonnas nelja valla peale ühine.
Egle ei ole varem niisugust tööd teinud, hariduselt on ta jurist. Seepärast ei osanud ta ka täpselt
veel öelda, mis on need probleemid, millega tuleks just Tamsalus kõige esimesena tegelema hakata. Silma on hakanud räämas ja ohtlikud majad linnas, mille omanikele tuleks koheselt teha
ettekirjutused hoonete turvaliseks muutmiseks.
Probleeme on ilmselt, nagu kõikjal, ka koerte –
kasside omanikega. Koeraomanikel tuleks oma
lemmikud kindlasti kiibistada, et oleks võimalik
mingit arvestust pidada ja võimalusel omanik
kindlaks teha.
Egle ei tahaks kindlasti olla karistaja, pigem suunaja ja õpetaja - mida ja kuidas teha nii, et vallarahval oleks avalikus ruumis turvaline olla.
Kodanikke võtab ta vastu neljapäeviti kella 8.00 –
12.30. vallavalitsuses.
Kontakt on egle.ott@pandivere.eu.
Ain Aasa

Gümnaasiumis
mängiti nukkudega

Istuta puu!
Seoses Tamsalu kirjaliku esmamainimise 500 aastapäevaga , on
maikuus võimalik ennast(pere, sõpruskond, töökollektiiv) jäädvustada tulevaste põlvede jaoks tammepuu istutamisega. Asukohaks võite julgelt valida sobiliku asukoha oma krundil, ettevõtte
maa-alal, külarahvas kokku leppida oma külas sobiliku paiga.
Enne istutamist tuleb hoolikalt kaaluda puu asukohta, sest väikesest istikust saab 50 aasta pärast juba korralik suur puu ja ka
siis peab tal eluruumi jätkuma. Koolide klassid ja lasteaia rühmad
saavad ennast jäädvustada Tamsalu Lubjapargis uue Tammiku rajamisega. On ju aastate pärast hea vaadata, et selle puu istutasime
aastal 2012, Tamsalu 500 aastal. See on meie puu. Ajaloost oletatakse, et ka Tamsalu nimi tuli tammepuu järgi. Idee, istuda Tamsalu
aastapäevaks tammesid, tuli eelmine aasta ühe vallakodanikuga
rääkides Tamsalu ajaloolise termini jäädvustamiseks. Ka on puu
istutamine alati seotud vaatega tulevikku ja mõtlemisest tulevastele põlvedele. Organiseeritult on võimalik tamme istikuid saada
Tamsalu Kommunaalist, eelnevalt sinna oma soovist teada andes.
Kontaktisikuks on Vello Sander (5278302), kes ka võimaliku koha
Teile kätte näitab. Tammeistikud on pärit Kullenga puukoolist.
Kutsun Teid üles ennast puu istutamisega Tamsalu tulevastele
põlvedele jäädvustama.
Toomas Uudeberg

Porkuni saare teetruup.
Vaata Elle Ojasaare artiklit lk 5.
Tõsi on see, et tänasel päeval on saarelt Tamsalu poole viiva
väljasõidutee(Lossi tn.) üks truubi otstest lagunenud ja sellelt ülesõit
keelatud. Õnnetuste vältimiseks on vallavalitsus sõitmise füüsiliselt
takistanud. Tee(truubi) omanik on täna veel riik, kuid vallale üleandmistoimingute protsess on alanud. Läbi koostatud detailplaneeringu
on vald taotlenud avalikuks kasutamiseks 3 saarel olevat tänavat ja
Paemuuseumi(pumpla,saunamaja) katastriüksusi. Need on need
maad, mis on vajalikud kodanikele kasutamiseks. Lossiga seotud
maadel peab riigi plaanide kohaselt olema sügiseks uus omanik koos
oma õiguste ja kohustustega. Seni on riigi poolt määratud vana koolikompleksi haldajaks Riigi Kinnisvara AS.
Nüüd asjast. Kindlasti ei jää truup remontimata. Küll on aga vaja selgeks saada truubi remonttööde (UUE TRUUBI)maksumuse finantseerimine riigi poolt. Asjaajamise on enda peale võtnud vald. Kuni
praeguseni on mõistlike hädavajalike tööde tegemist seganud ülikõrge
veetase Porkuni järvedes. Et liiklemine Porkuni saarele oleks praegu
arusaadavam, paigaldame tänava otstesse täiendavad liikluskorralduse märgid külaliste jaoks. Seniks palun mõistvat suhtumist. Tänan
tublisid Porkuni inimesi, kes on tähelepanelikud külas toimuva suhtes.
Meeldivat ja tulemusteni viivat koostööd soovides
Toomas Uudeberg

29. märtsil 2012 peeti Tamsalu gümnaasiumis juba
seitsmendat teatripäeva. Seekord pidid klassid
esitama nukulavastuse. Kooli 20 klassikomplektist
võttis teatripäevast osa 19, kellel kõigil olid omavalmistatud nukud ja dekoratsioonid. Lisaks tuli teha
etenduse reklaamimiseks plakat ning kava.
Emotsioone oli mitmesuguseid, nagu ka lavastusi.
Teemaga seoses domineerisid teatripäeval muinasjuttude ümberjutustused ning erinevad lähenemised
juba ammu tuttavatele lugudele, kuid ei puudunud
ka tegusate õpilaste omaloomingulised näidendid.
Väga toredad ja üllatusterohked olid isetehtud
nukud, mille valmistamist alustati juba kolm kuud
varem käsitöötundides. Nukkudega olid noored
kõvasti vaeva näinud ning nende meisterdamiseks
kasutanud kõikvõimalikke vahendeid ja materjale.
Näidendeid hindas auväärt žürii, kes leidis iga klassi
esituses midagi kiiduväärset. Välja anti järgmised
preemiad:
4.b klass „Punamütsike“ - huvitava lahendusega
nukkude eest
Cärolin Rattasepp - hea suhtlemise eest
lavapartneritega
3.a klass „Tare-tareke“ - huvitava lavalahenduse
eest
Annika Õunapuu - oskusliku nukujuhtimise ja selge
lavakõne eest
1.b klass „Kes elab lõngakera sees?“ - heas mõttes
ootamatu lavastuse eest
1.a klass „Kuidas loomade järgi aastaid loendama
hakati“ - huvitavate kostüümide ja
julge esinemise eest
Lauri Eerits - veenva esinemise eest
Mona Mürk - veenva esinemise eest
3.b klass „Kodu, kallis kodu“ - tervikliku lavakujunduse eest
2.b klass „Siili ja jänese võidujooks“- meeldiva
lavakujunduse eest
Maarja Kõiv - hea suhtlemise eest publikuga
2.a klass „Vaeslaps ja lumikellukesed“ - tublidele
nukumeistritele ja hea lavakasutuse eest
Martin Pugast - siira jutustamise eest

4.a klass

„Sööbik ja Pisik“ -tervikliku ja huvitava
lavastuse eest
5.a klass „Koll Kalli kollikool“ - ilmekate nukku
dega lavastuse eest
Eliise Mõttus - hea sõnakasutuse eest
5.b klass „Naeris“ - lihtsate ja omapäraste nukku
de eest
6. klass
„Harry Potter“ - publikut haarava
etenduse ja huvitava kava eest
7.a klass „Me ise ka ei tea“ - tegijaid kõnetanud
lavastuse eest
7.b klass „Isevärki koolitund“ - äratundmist pak
kuvate tegelaste lavaletoomise eest
8.b klass „Maša ja karu“ originaalilähedase loo
eest
Diana Tiitsmaa - loo tervikuks sidumise eest
Mairo Mälk - karuliku esituse eest
Anet Kivirand - siililiku esituse eest
8.a klass
„Sööbik ja Pisik“ - inim- ja nukktege
laste hea koosmängu eest
Rene Vessmann - hea improviseerimise eest
10. klass
„Lumivalgeke“ - väga hea tervikliku
lavastuse eest
Agnes Vuntus - peegelselge esituse eest
Eva Jänes - veenva osatäitmise eest
9.b klass „Kakuke“ - oskusliku ja vaheldusrikka
lavakujunduse eest
Kustas Budrikas - karuliku esituse eest
11. klass
„Tänapäeva Punamütsike“ oskusliku eneseirooniat sisaldava
lavastuse eest
Annike Malva - mõtlemapaneva loo autorile
12. klass
„Džinn“ - sponsorluseta reklaami eest
Iga osaleja sai teatripäevast mälestuseks temaatilise
järjehoidja ning suu magusaks šokolaadibatooniga.
Selleaastane teatripäev tõestas taas, et Tamsalu gümnaasiumi koolipere on kokkuhoidev, loominguline
ja lõbus. Tunnete ning elamuste virvarr, mis sellest
toredast kevadpäevast meie südametesse jääb, paneb
meid ka järgmisel aastal pingutama parima tulemuse nimel.
Mailiis Meitsar,
Annike Malva
Mare Viks

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
18.04.2012
1.Kuulati A.Freienthali ja T.Uudebergi infot
Tamsalu valla 2012 aasta eelarve täitmisest I
kvartalis.
2.Otsustati väljastada korrastamistingimused
Tamsalu vallas Võhmuta külas asuva Võhmuta lubjakivikarjääri mäeeraldise kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks.
3.Otsustati taotleda maa andmist munitsipaalomandisse Tamsalu linnas vastavalt

Vallavalitsus
03.04.2012.a
1. Kuulutati välja Tamsalu valla omandis
kinnistute ja korteri võõrandamiseks kirjalik
enampakkumine ja kinnitati enampakkumise
kord.
2. Otsustati algatada seadusjärgsete pärijateta
isiku pärandi vastuvõtmine.
3. Nõustuti ehitusloa väljastamisega 1kV
elektri õhu- ja maakaabelliini ning 10/0,4kV
alajaama püstitamiseks Kuie külas.
4. Nõustuti kaeveloa väljastamisega Merko
Infra AS-ile vee- ja kanalisatsioonitorustike
paigaldamiseks:
• Tamsalu linnas Pargi, Pärna, Niidu ja Sõpruse tänavatel ajavahemikul 03.aprill 2012.a kuni
30.juuli 2012.a;
• Toome tänaval ajavahemikul 09.aprill 2012.a
kuni 31.juuli 2012.a;
5. Nõustuti kasutusloa väljastamisega puurkaevude püstitamisel Järsi külas.
6. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate
maade piirid, pindala, kõlvikuline struktuur
ja maksustamishind ning katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
7. Nõustuti kinnistute jagamisel moodustatavatele katastriüksustele määratavate kohaaadressidega.
8. Nõustuti kolme maaüksuse riigi omandisse
jätmisega ja määrati maaüksustele sihtotstarve ja koha-aadress.

Tamsalu
Tänurahaga
tunnustamine
Tamsalu Tänurahaga tunnustamine sai
alguse 1996.aastal ja tänavu autasustatakse juba seitsmeteistkümnendat korda
üksikisikut, kelle teeneid on märgatud.
Vastavalt Tamsalu valla põhimäärusele
antakse Tamsalu Tänuraha üksikisikutele - valla rahvale osutatud eriliste teenete eest. Tänuraha antakse välja üks
kord aastas – Tamsalu Päeval.
Tänurahaga autasustamise kohta teevad ettepanekuid volikogu, vallavalitsus ja vallaelanikud. Tänurahaga autasustamise otsustab volikogu.
Ootame Teie ettepanekuid tunnustamist väärivate isikute kohta 15.maiks
s.a. vallavalitsuse kantseleisse.
Toomas Uudeberg
Vallavanem		

		

13. mail kell 14.00 toimub Tamsalu Lunastaja Koguduses
EMADEPÄEVAKONSERT.
OLETE OODATUD!
Elle Olt
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Tamsalu valla üldplaneeringu lisale nr 6 ja
Tamsalu vallas asuvate Aavere-Järsi tee, Vajangu-Kuie tee, Võhmetu tee ja Otti tee alune
ning neid teenindav maa.
4.Kuulati A.Freienthali infot märtsikuu volikogu istungil Lääne-Viru Jäätmekeskus
väljaastumise küsimuses toimunud hääletuse kohta ja otsustati viia läbi uus hääletus
antud küsimuses. Kuna otsust Lääne-Viru
Jäätmekeskusest väljaastumiseks vastu ei
võetud on Tamsalu vald tänasel päeval endiselt MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus liige.
5. Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel tee-

madel:
*Nõusoleku küsimine LEADER- meetme
projekti „Porkuni ranna arendus“ teostamiseks 2012.aastal.
*Vallavalitsuse poolt väljakuulutatud tänavate ehituse hankele saabus 5 pakkumist, parima pakkumise tegi ja leping sõlmiti Merco
Infra AS-ga.
*Alates 9 aprillist töötab vallavalitsuses järelevalveinspektorina Egle Ott
*25 aprill on Tamsalu vallavara (kinnistud ja
korteriomandid) enampakkumiste esitamise
tähtaeg

*Vallavalitsus ootab ettepanekuid Tamsalu
Tänuraha kandidaatide esitamiseks ja samuti
ettepanekuid heakorrakonkursile „Kaunis
Kodu“ .
*25 mail kell 18.00 Tamsalu Lubjapargis lubjaahju süütamine .
Kuulati Maire Tamme infot, et Leedus Rokiškise Rajoonis toimuvate peastarvutamise
võistlustel osaleb Eesti võistkonnas Tamsalu
Gümnaasiumi õpilane.

9. Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek kuuele perele korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
10. Tunnistati Tamsalu linna tänavate rekonstrueerija leidmiseks korraldatud avalikul riigihankel edukaks pakkumuseks ühispakkujate
AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti pakkumus maksumusega 390 036,67 eurot tööde
teostamise tähtajaga 90 päeva lepingu sõlmimisest.
11. Otsustati sõlmida Tamsalu lubjapargi renoveerimise I etapi ehitustööde teostamiseks
leping OÜ-ga Vajangu EE hinnaga 26 978,77
eurot, ehitustööde teostamise tähtajaga 01.november 2012.a.
12. Anti MTÜ-le Veoauto Krossiklubi nõusolek
avaliku ürituse Eesti Meistrivõistlused veoauto - bagikrossis 3 etapp ja Balti karikavõistlus
veobagidele”, korraldamiseks 12. mail 2012.a.
Einjärve krossirajal ajavahemikul 09:00-18:00.
13. Anti nõusolek Laminert OÜ-le Tamsalu
linnas Jaotusvõrk OÜ-le kuuluvate õhuliinide
liinikoridoride puhastamiseks võsast ja puudest ning elektripaigaldist ohustavate puude
lõikuseks ja puuokste kärpimiseks.
14. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus märtsi kuus kogusummas 21381,12
eurot.
15. Eraldati Tamsalu valla 2012.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt
ühekordset toetust kuuele abi vajavale perele
ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
16. Otsustati lõpetada kahe raske puudega isiku hooldamine ja hooldajale hooldajatoetuse

maksmine.
17. Määrati tasuline koduhooldus kahele abivajajale.
18. Muudeti katastriüksuse lähiaadressi Porkuni külas.
19. Anti kooskõlastus ja tingimused Kirde
Kaitseringkonna Suurtükipataljoni poolt
23.04.-27.04.2012.a Tamsalu valla territooriumil väljaõppe läbiviimiseks.

4. Kooskõlastati lihthankega riigihanke “Tamsalu linna Koidu tänava rekonstrueerimine”
hankedokumendid.
5. Kinnitada ahju remondiks (aadressil: Kesk
tn 3-8, Assamalla küla) tehtud pakkumistest
parimaks OÜ Kivamo pakkumine.
6. Anti luba kahel jäätmevaldajal kasutada jäätmemahutina segaolmejäätmete kogumiseks
30-50 liitrist jäätmekotti.
7. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaks jäätmetekkekohta.
8. Kinnitati kahe korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja ühise jäätmemahuti kasutamiseks sõlmitud omavaheline kokkulepe.
9. Nõustuti raieloa väljastamisega Tamsalu linnas Sõpruse tn 16 kinnistul elektriliinile ja kanalisatsiooni trassi ehitusele ette jäävate puude
raiumiseks.
10. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku ürituse
“Lehekuu laat“ korraldamiseks Tamsalu Kultuurimaja pargis 26.05.2012.a ajavahemikul
9:00-16:00.
11. Nõustuti kahe koha-aadressi muutmisega
Porkuni külas.
12. Määrata sihtotstarve ja lähiaadress kahele
maa-üksusele Türje külas.
13. Eraldati Tamsalu valla 2012.a. eelarves sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust viiele abi vajavale perele ja jäeti
rahuldamata kuus avaldust.
14. Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
abivajajale.

17.04.2012.a
1. Nõustuti ehituslubade väljastamisega järgmiselt:
• mänguväljaku püstitamiseks ja teisaldatavale käimlale liitumispunkti rajamiseks Porkuni
järve randa.
• Wechmuth Manor OÜ-le Võhmuta mõisa
väravahoone rekonstrueerimiseks;
• Gaasienergia AS-le gaasitorustiku püstitamiseks Väike Maarja gaasijaotusjaamast kuni
Tamsalu gaasijaotusjaamani Tamsalu valla piires;
• Gaasienergia AS-le Tamsalu gaasijaotusjaama püstitamiseks aadressil: Karjamõisa, Uudeküla küla;
• Tamsalu linnas Koidu tänava rekonstrueerimiseks.
2. Nõustuti kasutusloa väljastamisega elektri
õhukaabelliini ja alajaama püstitamisel Türje
külas.
3. Kinnitada Porkuni järve randa mänguväljaku rajamiseks tehtud pakkumistest parimaks
AS Arnold pakkumine.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok, Vallasekretär

Tamsalu valla teede ja Ohtlike jäätmete
teemaa hooldusest.
kogumisring

Riik jätkab lasterikaste perede
toetamist

Tamsalu vallal on kokku 165,6 km teid ja tänavaid. Sellest 118,4 km on kruusateed. Enamus
kruuskattega teid on ehitatud või saanud viimase kruusa pealeveo enam kui 20 aastat tagasi, seda siis endiste majandite aegu. Paraku
piirdub ka käesoleval ajal nende teede korrashoid suurelt jaolt ainult greiderdamisega.
Kuna teekattematerjalist on peen fraktsioon
aastate jooksul transpordiga välja kantud, siis
ei anna aga see tulemust, mis rahuldaks - täidab
ära küll tekkinud augud, kuid samas toob teele
välja suuremaid lahtiseid kive.
Teede halba seisundit parandab oluliselt
teeäärte korrashoid. Selleks tuleb teede ääred
korrastada, eemaldades sealt kasvava võsa ja
liiklust ning nähtavust piiravad ja takistavad
puud ning kuni 4 meetri kõrguselt tee kohale
ulatuvad puude oksad. Võsa ja ka suuremate
puude eemaldamine võimaldab teekattel kiiremini kuivada ning sõiduteed on võimalik
kasutada terves laiuses nii liiklemiseks kui
ka hooldustööde tegemiseks (greiderdamine,
lume lükkamine). Sama nõue kehtib ka erateedele.
Tamsalu Vallavalitsus on alustanud avaliku
kasutusega teede (valla teed) äärest võsa koristamisega. Palun suhtuge sellesse tegevusse
mõistvalt, ärge takistage teemaa korrashoiu
tööde tegemist. Enne järgmise talve tulekut
palun maaomanikel kriitiliselt üle vaadata ka
oma erateede teeääred ning vajadusel eemaldada sealt võsa ja tee kohale ulatuvad oksad, mis
võivad takistada traktoritel talvist teehooldust.
Juhul, kui võsa ja puuoksad jäävad segama
lumelükkamist, on teenuse osutajal õigus jätta
teenus osutamata kuni takistus on omaniku
poolt kõrvaldatud.

KredEx alustas esmaspäeval, 16. aprillil
lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse
taotluste vastuvõtmist.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste
parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast
last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 300 eurot kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 6500 eurot,
kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last on
maksimaalseks toetussummaks 13 000 eurot.
Taotlejale, kes on eelnevalt meetme raames
toetust saanud, võib eraldada toetust kuni 6
500 eurot.
Toetuskõlblikud tegevused on eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine,
renoveerimine, eluaseme tehnosüsteemide või
-võrkude rajamine, muutmine või asendamine, eluaseme soetamine ning eluasemelaenu
põhiosajäägi tasumine.
Taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai 2012.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse
järele, peavad teistkordse toetuse taotlemise
hetkeks olema kasutanud eelmist toetust
sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise
aruande.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt
kinnitatud toetuse taotlemise juhendi ja taotlusvormi leiab KredExi kodulehelt
www.kredex.ee.
Lisainfo:

Lembit Saart
Keskkonnaspetsialist

19. mail 2011 toimub elanikkonnalt ohtlike jäätmete, kodumasinate ja elektroonikaseadmete kogumisring
Kogumisringi viib läbi AS Kesto ja see on
mõeldud elanikkonnale!!!
Kogumisringi käigus kogutakse kõiki
ohtlike jäätmeid: kasutatud õlid, õlifiltrid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid,
taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning
kõigi nimetatute pakendid, vanad akud ja
akuvedelikud, leeliselised pesuained, väävel- ja soolhape ning orgaanilised happed,
kasutamata jäänud ja aegunud ravimid,
elavhõbedakraadid, päevavalguslambid
ning patareid.
NB! Vedelad jäätmed tuleb tuua lekkekindlas taaras!
Kogumisauto peatub:
1.
10:00 – 10:10
Vajangu küla,
Kesk tn 3 (konteinerite juures)
2.
11:40 – 10:50
Porkuni küla,
Järve tn 1 (Klubi juures)
3.
12:00 – 12:10
Assamalla küla
kaupluse parklas
Jäätmete üleandmisel tuleb ise kohal olla
(st mitte tuua oma jäätmeid nt eelmisel
päeval kogumisauto seisukohta valmis).
Kellel puudub võimalus sel kuupäeval kogumisauto peatumiskohta oma jäätmeid
tuua, saab need ära anda Tamsalu jäätmejaamas Raudtee tn 4 lahtioleku aegadel
KOLMAPÄEV – REEDE kell 12:00-18:00 ja
LAUPÄEV kell 10:00-14:00.
Suuremate koguste (ohtlikud jäätmed)
korral ja oma transpordi puudumisel palun sellest teada anda vähemalt kolm päeva enne kogumisringi toimumist telefonil
5203992 või e-mail: lembit.saart@tamsalu.
ee .
Tooge kindlasti oma majapidamistes tekkivad ja sinna kogunenud ohtlikud jäätmed ja katkised elektroonikaseadmed kogumisautosse või jäätmejaama!
INFO Tel. 322 8446; 520 3992;
e-post: lembit.saart@tamsalu.ee

Tarmo Seliste
Kommunikatsioonispetsialist
KredEx
667 4116
5565 4193
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said rahastuse projektis osalemiseks.

TAMSALU K.P. HAMBARAVI KABINETIS
TAMSALU, TEHNIKA1A
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
HINNAD HAMBAPROTEESIDELE MAI LÕPUNI
SOODSAD
JÄRELMAKSU VÕIMALUS,
ILMA PROTSENDITA
JÄRJEKORD LÜHIKE
HAMMASTE EEMALDAMINE KA TARKUSE
HAMMASTE EEMALDAMINE
SOODA PESU (PIGMENDID EEMALDUVAD)
PÄRLI PESU
HAMMASTE VALGENDAMINE

E,T,N,RK-

HAMBARAVI
HAMBAPROTEES

INFO TEL 5118379

COMENIUSE
PROJEKT
„My Life, Your
Life, Our Lives“
Projekti eellugu
SA Archimedes andis ühele Porkuni
kooli esindajale võimaluse osaleda
1.-5.detsembrini 2010.aastal Belgias,
Alden Biesenis toimunud Comeniuse kontaktseminaril. Seminar
oli korraldatud erivajadustega laste
koolide esindajatele, leidmaks oma
koolile sõpruskoole teistest Euroopa
riikidest. Eesmärgiks oli Comeniuse
koostööprojekti algatamine. Meie
kool leidis sõpruskoolid Comeniuse
koostööprojektiks 5-st riigist: Rootsist, Poolast, Belgiast, Inglismaalt ja
Sloveeniast. Kontaktseminar oli organiseeritud suurepäraselt ja ning
Comeniuse koostööprojekti kirjutamine võis alata. Meie projekti nimeks sai „My Life, Your Life, Our
Lives“, mis tõlkes tähendab „Minu
elu, sinu elu, meie elud“. Põhiraskus
projekti kirjutamisel ja osalejate koolide info kokkupanekul langes Rootsi koordinaatorile Ylvale. Projekt sai
õigeaegselt esitatud. Seejärel jäi üle
vaid oodata, kas saame positiivse
vastuse oma projekti läbiviimiseks
ning kas kõikide meie projekti sõpruskoolide rahvuslikud agentuurid
otsustavad anda rahastuse projektis
osalemiseks. Rõõmustav oli, et meie
projekt kiideti heaks ja 5 kooli 6-st

ÜKS VÄIKE SOOV.
Kevad astub väga kiiresti oma õigustesse
ja juba on algamas ekskursioonide ja
õppekäikude aeg. Kogemus näitab,
et paljud koolid võtavad õppeaasta
lõpul ette tee Porkuni paemuuseumi,
õpperadade
ja
kauni
loodusega
tutvumiseks. Huvilisi jätkub ka suvel
pea igaks päevaks. Porkuni lossisaarele
viib ainult 3 teed, millest läänepoolne,
see , mis tuleb otse Tamsalu poolt, on
juba möödunud aasta hilissuvest saadik
kasutamiskõlbmatu.
Teetruup,
mis
ühendab Aiajärve ja Iirijärve, on sisse
langenud. Sügisel ja talvelgi on olnud
inimesi, kes ei leia teed saarelt välja , kui
nad soovivad Tamsalu või Väike-Maarja
poole sõita. Mingeid märke, ega silte,
mis juhataksid lõunapoolsele teele, ei
ole. See tee, mis kulgeb mõisahoonete
ja aiamüüri vahel, tundub asulasisese
teena. Ka ei oska sisse sõita need, kes
tulevad külla saarel elavatele inimestele
või tulla muuseumi ja loodust vaatama.
Kõige õigem oleks ikka lagunenud truup
ja tee saarele või ka parkimisplatsile
korda teha.Vanadel koolihoonetel ja

Projektist
Meie Comeniuse koostööprojektis „My Life, Your Life, Our Lives“
2011-2013 osalevad:
• Särskolan i Sollefteå Vallaskolan Rootsist (40 õpilasega kool)
• St. Clares Special Needs
Secondary School Inglismaalt (100 õpilasega kool)
• Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy Poolast
(240 õpilasega kool)
• Scholengroep OLV, Campus De Regenboog Belgiast (100 õpilasega kool)
• Porkuni Kool– Eestist (82
õpilasega kool)
Projekti sisu
Projekti käigus saavad lapsed tutvuda meie projekti sõpruskoolide
laste ja esindajatega. Lapsed saavad
tutvustada oma elu – millises koolis
nad õpivad ning elavad, milliseid
tegevusi tavaliselt teevad, milliseid
tähtpäevi pidulikult tähistavad, milliseid spordialasid harrastavad ja
milliseid toite söövad. Suurim erinevus on see, et igas meie sõpruskoolis
räägitakse erinevat keelt. Valisime
projekti ühiseks keeleks inglise keele. Et lastel oleks põnev õppida endale tähtsaid sõnu ka teistes keeltes,
siis valmib koostööna lihtne mitmekeelne sõnaraamat.
Projekti jooksul toimunud tegevused
Esimese projekti koosviibimise korraldas 14.-18. novembrini 2011.a.
St Clares Special Needs Secondary
School Derbys Inglismaal. Sellel
üritusel osales 2 esindajat igast sõpruskoolist. Porkuni koolist osalesid
sellel üritusel direktor Tiit Leemets
ja koordinaator Tuuli Lindre.

nende ümber olevatel mälestusmärkidel
on säilinud nende muinsuskaitseline
väärtus ja lisaks muuseumile käiakse
ka neid uudistamas.
Kes saare
territooriumi korras hoiab, on omaette
küsimus . Rohtukasvanud lossiümbrus
oleks järjekordne häbiplekk. Kas saavad
edaspidigi üldse toimuda Porkuni Pillar
või Porkuni päevad ? Paemuuseum
siiski elab ja see kuulub ju vallale. Ka
kuulub minu teada asulasiseste teede
korras hoidmine valla kohustuste
hulka. Olen kuulnud, et käib mingi
vaidlus selle üle, kelle maal lagunenud
sild asub . Meie, kohalikudki , ammugi
siis sissesõitnud külastajad, nendest
asjadest midagi ei tea. Aga ka sel juhul,
kui juriidiliselt vallal sellist kohustust
ei ole , langeb häbi ikkagi kohalikule
vallale. Siit järeldub, et lagunenud truubi
ja imeväikse teejupi selle juures peaks
küll Tamsalu vald korda tegema.Ja siis
vajalikud arved esitama maa omanikule
kui vaja. Vaevalt muuseumikülastajad,
kes katkise truubi juurest edasi ei pääse,
end eriti teretulnutena tunneksid. Asi on
seda enam tähtis, et ka lõunapoolne tee,
mis viib saarelt Väike-Maarja maanteele
ja ka kõige elanikerohkemasse Porkuni

Esimesel koosviibimisel tutvusime
kooliga, kuhu olime külla läinud.
Igal koolil oli kaasas oma kooli tutvustav esitlus ja pildid, samuti mõningad materjalid ühise kalendri
koostamiseks, kus saavad olema
erinevate maade koolide lastele olulised tähtpäevad.
Projekti teise koosviibise korraldas
05.-09. märtsil 2012.a. Specjalny
Osrodek Szkolno - Wychowawczy
imearmsas Poola linnas Wschowas.
Sellel koosviibimisel osales 4 esindajat igast sõpruskoolist. Meie koolist
osalesid Urve Karp, Inga Morozova,
Kaja Luik ja Tuuli Lindre. Tutvusime
põhjalikult kooli ja kooliperega. Projekti kodutöödena pidid valminud
olema digitaalsed retseptid sõpruskoolide laste lemmiktoitude valmistamise õpetustega.
Kolmas koosviibimine toimub 23.27. aprillini 2012.a. Porkuni Koolis.
Meie kooli tulevad nii õpetajad kui
ka õpilased sõpruskoolidest. Kodutööna peab selleks ajaks valmis olema lihtne mitmekeelse sõnaraamatu
pabervariant. Kogu meie kooli pere
on kaasa haaratud külaliste vastuvõtu ettevalmistusse. Loodame, et
suudame korraldada ka omalt poolt
väga heal tasemel vastuvõtu, sarnaselt toredate vastuvõttudega Inglismaa ja Poola koolis.
Tuuli Lindre
projekti koordinaator

All: kooliperet ja külalisi tervitab
Toomas Uudeberg

asumisse, viib üle truubi, mille seisukord
ei ole kaugeltki kindel ja mis liikluse
suurenedes võib varsti samuti kokku
kukkuda.
Ja veel üks küsimus: kuidas mõjutab
katkine truup vee väljavoolu järvest?
Kuivadel aastatel on truupide juures vee
teed tõkestatud. Kas ei voola ka praegu
liiga palju vett järvest välja ja see võib ju
mõjutada veetaset?
Tamsalu vald on teinud palju head
Porkuni piirkonna korrashoidmiseks.
Pidevad kaevamised on asulasiseseid
teid tublisti lõhkunud, kuid vald on
ikka neid jõu- ja võimalustekohaselt
korda püüdnud teha. Oleme tänulikud
ka välisvalgustuse eest, mis elu palju
mugavamaks muudab. Seepärast –
paljude hästi tehtud asjade kõrval ei
tohiks vald oma head mainet ühe katkise
truubi pärast kahjustada.

Elle Ojasaar,
Porkuni elanik 1954.aaastast

TAMSALU AJALEHT

Aprillikuu Krõlli
lasteaias.
Öökulli rühma õpetaja Aira Edingu muljed:
Tänu sotsiaalpedagoog Tuuli Lindre kutsele sai pärast ülestõusmispühi teoks Krõlli lasteaia töötajate
külaskäik uude Porkuni Kooli.
Hästiorganiseeritud töökorraldus
võimaldas kõigil meie töötajatel
näha seda kaunist koolimaja. Majasiseseks giidiks oli sõbralik õppekasvatusala juhataja Urve Karp.
Uudistamist oli palju. Kohati oli
tunne, et viibime välismaal: hästisisustatud õpperuumid korraliku
tehnikaga, võimas spordisaal ja
oma ujula, raamatukogu, tööõpetusklassid, kunstiklass, kohvik.
Sügava mulje jätsid selle maja inimesed ja klassiruumidest vaade
õuealale. Võib ainult kujutleda,
kui kaunid on need looduspildid
erinevatel aastaaegadel. Jäi tunne,
et seda maja ehitades on kõigele
mõeldud, ennekõike loomulikult
lastele. Meie küsimused said ammendavad vastused.
Külla minnes olid meil kõigil omad
ootused,
kahtlused-kõhklused.
Ilmselt soosis see kaunis 9. aprillipäev, tähtedeseis ja soe pererahvas
meie külaskäiku.
Kingituseks oli meil kaasas munadepühadeks õpitud lustakas I.
Lemberi lastenäidend
“Argpüksid” ja päevakohane lasteaia kokkade poolt küpsetatud

“ Laulge poisid,
laulge peiud,
laulge naised,
laulge neiud “
Laupäeval, 21 aprillil tulid laulunaised kokku Rakkest, Kadrinast
ja Tamsalust, et paar tundi koos
harjutada ja siis üks tore kevadine rahvalaulude kontsert maha
pidada.Oleme nii juba varemgi
paaril korral koos laulnud. Muidugi ei saa me ilma oma maakonna ainukese Rakvere meeskoorita.
Kaunihäälsed Rakke naised helletasid kontserdi avatuks ja laulsid
oma teises laulus “Mis meil siin
Virus viga elada” Ega olegi, kui
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kapsapirukas. Näidendisse oli
muusikaõpetaja Andra Hoolma
kaasanud lisaks õpetajatele ka õpetaja-abid Ülle Soku, Anu Raudvee
ja Leili Treimanni, kes said oma
osatäitmisega suurepäraselt hak

kusaamisi, tegutsemislusti, häid
mõtteid ja jõudu kogu Porkuni
Kooli töökale ja rahulikule perele
ka edaspidiseks!
Liikumisõpetaja Maarit Vaikmaa
mõtted ja soovitused:

kama. Vastuvõtt vaatajate poolt oli
väga siiras ja soe, seda liialdamata. Nii suurt rõõmu ja tänu lapse
silmist kohtab harva. Tänusõnad
Kristiinelt ema Leilile pärast näidendit olid järgmised: ,,Emme, sa
tegid mulle väga ilusa pühadeüllatuse! Sa olid väga tubli ja ilus!” Et
kingitust viies võib kinkija tunda
suurt ja siirast rõõmu, kogesime
just Porkunis.
Mõtteid ja tundeid jätkub pikaks
ajaks. Soovime meeldivaid kok-

Üle Eesti tähistati südamenädalat 16.-22. aprillini. Südamenädala idee sündis Soomes ja sealne
Südameliit tähistab 1958. aastast
südamepühapäevi. Taani, Soome,
Rootsi ja Norra rahvaühendused lõid Põhjamaa riikide südamekoostöö ja selle väljendusi oli
1970ndatel ühise südamenädala
korraldamise mõte. Südamenädal
Soomes on üldrahvalik nädal innustamaks kõiki inimesi tegema
südametervislikke valikuid. Ees-

tisse jõudis südamenädal Eesti
Tervisekasvatuse Keskuse kaudu,
kui Soome Südameliit andis neile
ideed ja ka ressursid. 1996. aastal
loodi Eesti Südameliit ja koostöö
Soomega viis selleni, et Eesti sai
ühise südamenädala korraldusliku
ja tervikliku malli, kuidas nädalat
korraldada. Kui Eestis loodi riiklik
südame-veresoonkonnahaiguste
ennetamise programm, hakkas südamenädalat korraldama juba riiklik institutsioon - Tervise Arengu
Instituut.
Meie lasteaias on südamenädalat
tähistatud 2002. aastast. Oleme innustanud lapsi ja nende vanemaid
tervislikult liikuma, toituma ja tegema südamesõbralikke valikuid
elus.
Sel aastal igat päeva alustasime
hommikul muusikasaalis klaverimängu saatel virgutusvõimlemisega, juhendajateks Krõll ja
rühmaõpetajad. Teisipäeval, kui
kogu lasteaiapere riietustoon oli
punane, alustasid rühmad plakatite valmistamisega. Reedeks
valminud plakatitele said toredad
nimed: „Minu terve süda“, „Meile
meeldib liikuda“, „Õnnelik süda“,
„Minu sammud loevad“ ja „Hoia
südant“. Olete kõik näitusele oodatud! Kolmapäeval valmistasid
lapsed maitsvat puuvilja- või toorsalatit. Muidugi maitses omatehtud salat eriti hästi! Neljapäeval
võimles lastega õpetaja Riina, kes
on juba üle 20. aasta juhendanud
Tamsalus naisvõimlemist. Lastele meeldis väga eesti popmuusika

saatel aeroobikat teha. Reedel oli
rattasõidupäev, mida veidi segas
vihm. Lasteaia kokadki olid menüü erilise tähelepanu alla võtnud
– valmistati erinevaid salateid, toite
kalast ja kalkunilihast ning küpsetuspäeval saime imehead karaskit.
Ka lasteaia personalil oli südamenädala raames kahel päeval
võimalus Heli ja Irise juhendamisel tantsida line-tantsu, osaleda Riina bodyaeroobika tunnis ja
tervisetöötaja Ippe juures mõõta
südametervise näitajaid – kaalu,
vööümbermõõtu, vererõhku, kehamassindeksit, kolesterooli ja
veresuhkrut. Täname kõiki südamenädala ettevõtmistel osalejaid ja
juhendajaid!
Kutsume kõiki õue ja loodusesse
liikuma!
Ja nagu ütles Krõlli rühma väike
Kaarel: „Värske õhk teeb südamele
head!“
Artiklis on kasutatud 10.04.2003
ilmunud M. Sireli artiklit „Südamenädal – terve järelpõlve kasvatamiseks“ .

Pildil (Krõll) on etenduse ,,Argpüksid” näiteseltskond: vasakult
Andra Hoolma, Aira Eding, Ülle
Sokk, Anu Raudvee, Leili Treimann, ees Maarit Vaikmaa, Anneli
Hiiemaa.

nii toredaid ja
lauluhuvilisi inimesi kokku saab.
Laul aitab elada, pidusid pidada,
laul aitab muresid võita. Aitäh
Teile kallid laulunaised ja head
kauaaegsed sõpruskoorid.
Kui meid on vähe, hoiame kokku!
Tore, et saime anda võimaluse ka
lastele oma pillimängu kuulata
anda.
Tänan toredaid vanemaid ja rohkearvulist Tamsalu kultuurilembelist publikut.
Kontsert ilma aplausi ja kuulajateta oleks ikka kurb küll.
Aga tore,et tulla saite ja päikesegi välja võlusite, küllap meie tegemisi seal ülalpool pilvi märgati
ja heaks kiideti.
Heidi Mägi

Eestimaa paekivi
maailmarännak

Unustatud autoreid

Kirja pandud ca 470 miljonit aastat pärast tollal noore kivi rännaku
algust.
(Järjejutt)

Kui asutaks me tammenimelise klubi,
see au teeks selle liigi nimele.
Tamm tugev puu, see nimi üpris sobiv
ja klubi näol üks tamm saaks juurde veel.

Soojas meres reisides ei jäänud nägemata sooja vee elanikud. Paas näitab kivistunud mälestusi lubikoda või
–toest kandnud korallidest, roosi ilu
kõrval mitte kahvatuvaist kihtpoorsetest käsnadest.
Madalas meres rahudeks kasvanud
kunagised mereorganismid jätsid Eesti paasi mõnel pool seda eksootilist
aimu, mida tänapäevased korallrifid
pakuvad. Meil on see ainult kivistunult jälgitav, selleks tasub külastada
Vilsandi ümbrust, Vaika laide. Aga lähemalt veelgi – Porkunist – on leitud
muistseid korallriffe, ikka kivistunult,
nagu ajal kombeks on korraldada.
Meile eksootilistelt laiuskraadidelt
naasnuna oli paas end ka lõunamaiselt kirjuks rüütanud; hallile kannab
ta lisaks kollakat, punakat, rohekat,
pruuni, roosakat, sinakat. Värvid kivis kõnelevad erinevatest lisanditest,
mis ürgse mere põhja settematerjali
sattunud on. Paekivist võib leida muu
hulgas nt savi, raudoksiide, püriiti ehk
kassikulda…
(jätkub järgmises numbris.)

Oo, mõtte pürgimus, mis vajab tegu,
nii hingekosutavalt mõjuks see
ning asjast huvitatud rõõmutsegu,
sest kõiki kuneid kunste hõlmaks see.

Fotol kõrval stromatopoor.

Klubiidee

Ema
Üks kaunimaid sõnu on ema,
on kõla neid häälikus armas.
Lööb südames võbelema,
tast pisemgi hingenarmas.
Laps esimest sõna voolib,
Sest emast ta väga hoolib.
Ta häälib sõna nii kallist,
Memm rõõmustab lapselallist.
Esimeste sinilillede sina,
kevadõhtutele valendav vina.
Päikese kiirguse erutav pimestus,
lapselik esmane uudususe imestus.
Meenutab alati ema.
Meida Lango

Autorita luuletus
Ole ema, emps või
emme,
sulle suure kalli teeme.
Lilli sulle toome ka,
sest et armas meile sa.
Viksid olla proovime,
Kõike head sulle
soovime!

Kas ootama peaks jääma sinisilmselt
või abi otsida võiks kusagilt?
Nii paljud asjad alguse saand ilmselt
võiks öelda - rohujuure tasandilt.
Kui saaks sest asja, pälviks lausa kiitust
üks meelelahutuslik klubi see
ja meie sammuks rõõmsalt euroliitu
just mööda tammede alleed.
Ester Sammal
1999 a.
Autor on töötanud Tamsalus mitmetes asutustes, 1986. aastast
pensionär.

7

Suusatamine
Estoloppeti koondarvestus 2012 a.
Arvesse läks 4 paremat tulemust kuuest.
I Madis Vaikmaa Harju 3976, 10. (3) Ulvar Pavlov 3918,
19. Andrus Kasekamp 3901, 20. Ago Veilberg 3844, 36.
(2) Meelis Veilberg 3817, 73. Assar Tops 3642, 186. Meelis Rebane 2948, 260. Rainer Tops 2668, 333. Peeter Kuhi
2371, 372. Tõnu Kuhi 2192, 411. Timo Simonlatser 1983,
417. Risto Roonet 1971, 426. Risto Rammul 1964, 460.
Tarvo Klaasimäe 1883, 476. Ilmar Udam 1860, 532. Raul
Murro 1774, 582. Kalle Lett 1680, 599. Tanel Uudeberg
1652, 874. Jaanus Arumägi 1179, 1245. Kristjan Nurmsalu
981, 1250. Kauri Piiskoppel 980, 1295. Marek Sikk 955,
1300. Erko Jullinen 954, 1705. Rivo Kaljuvee 795, 1936.
Erkki Põldoja 719, 1936. Tõnis Tagel 718, 1975. Mati Viidemann 705, 2014. Tõnu Ilves 692, 2048. Indrek Iho 680,
2151. Leho Leimann 646, 2226. Inno Puusepp 624, 2505
Meelis Arumägi 540, 2680. Lembit Saart 488, 2706. Ando
Veebel 481, 2736. Heino Ploovits 473, 2776. Vello Vesk
436, 3509. Jüri Toom 229, 3547. Priit Kask 229, 3917. Kurmo Annus 215, 4953. Arvo Uudeberg 87.
Tulemuse sai kirja 5017 meest.
Naised. I Sirly Hanni 3686, 7. Geidi Kruusmann 3009, 33.
Evelyn Himma 1387, 105. Marii Raudsepp 872, 1906. Kaili Sirge 868, 122. Merike Mets 782, 217 Ragne Larin 387,
304. Siiri Sirge 151, 531. Triin Limberg.
Tulemuse sai kirja 623 naist.

Tulemusi
- Võistes vabariigi MV suusatas teatenaiskond K.Sirge, R.
Allas, M. Raudsepp ennast 6. kohale. Sprinditeates (Sirge ,
Allas) lõpetati 9 – ndana. 30 km distantsil oli Rahel Allas 8.
- Noorte karikasarjas said oma vanuseklassides R. Allas 2.,
M.Raudsepp 5. ja Martin Himma 6. koha.
- Kõrvemaa maratonil 38 km võitis Jonatan Thoreson
Roorsist. 15. Kristjan Nurmsalu, 66. Rainer Tops, 68. Kaili
Sirge, 132. Marii Raudsepp, 311. Kadri Limberg.(387 lõpetajat).
19 km 14. Indrek Iho, 61. Meelis Angerma. (257).
- Swedbanki Valgehobusemäe maratonil võitis põhidistantsi Timo Siim Sellise ees, lõpetajaid 125. 21. km võitis
Ilmar Udam. 78. Kristi Tops, 104. Merle Sepp (126).
- Otepääl Eesti noorte suusatuuril sõitis Marii Raudsepp
end N-20 klassis kolmandaks, Kauri Piiskoppel oli M-18
klassis 6.
- Venemaal Jugorskis toimunud “Sprint Touri” võistlustel
osalesid ka kaks eestlast Raido Ränkel ja Timo Simonlatser, kes üldjärjestuses olid vastavalt 13. ja 16. Tour´i üldvõit
kuulus Venemaa esindajale Aleksei Petuhhovile.
Parima etapitulemuse eest hoolitses Timo, kes neljapäevases väljalangemissõidus oli üldkokkuvõttes viies, Raido
Ränkel aga kümnes
- 17.03. ETV-Swedbank KL sprint Tallinna lauluväljak
M11 28. Kaspar Kukk, 40. Frode Hallik, 63. Roger Kaegas.
N11 40. Roosi Hallik, M13 9. Martin Himma, M14 24.
Peeter-Erik Rummo, M15 10. Taavi Luik, M18 15. Kauri
Piiskoppel, N20 4. Marii Raudsepp, N23 2. Rahel Allas
M20 6. Marek Sikk.
- 31.03. ETV-Swedbank V, Valgehobusemäe
N11 1km 38. Roosi Hallik, M11 2km 44. Kaspar Kukk,
67. Frode Hallik, 81. Juhan Uudeküll, M13 3km 7. Martin
Himma, 27. Kauri Suur, M14 3km 22. Peeter-Erik Rummo, M15 6km 13. Taavi Luik, 25. Reigo Neeme, M18
6km 13. Kauri Piiskoppel
M20 9km 18. Marek Sikk, N20 6km 7. Marii Raudsepp,
N23 6km 2. Rahel Allas
- Sarja kokkuvõttes:
M11 42. Kaspar Kukk, 73. Frode Hallik, 98. Roger Kaegas, 106. Juhan Uudeküll, M13 6. Martin Himma, 31.
Kauri Suur, M14 25. Peeter-Erik Rummo, M15 14. Taavi
Luik, 34. Reigo Neeme, 38. Mairo Mälk, M18 12. Kauri
Piiskoppel, M20 11. Marek Sikk, N11 54. Roosi Hallik
N16 21. Nele Neeme, N20 5. Marii Raudsepp, N23 2.
Rahel Allas
- Suusahooaeg lõpetati Valgehobusemäel, kus 14.04 peetud sprindis Marii Raudsepp võitis Amanda Kaijaneni.

UJUMINE.
• 17.märtsil Kohtla-Järvel peetud Veteselli III etapi
tulemused: Juhan Uudeküll – 100m kompleksi 1.43,80
(11.), 50m selili 47,47 (9.),50m rinnuli 57,37
• 25.märtsil oli selle hooaja viimane Aura lahtine rada
pikas basseinis: 50m liblikat – Alex Ahtiainen 38,16
III , Juhan Uudeküll 1.02,56 (32.), 100m selili – Alex
1.29,76 (6.), Juhan 1.52,15 (19.), Kert Taniel Kesküll
1.23,02 II , 200m kompleksi 2.59,09 (4.).
• Sillamäel toimus 31.märtsil EUL noortesarja III etapp:
Kert- Taniel Kesküll: 200m vabalt 2.30,56 II, 100m
liblikat 1.24,44 (5.)Tony-Brei Vilbiks: 100m rinnuli
1.35,09 (8.), 200m vabalt 2.49,16 (8.)
• 5.aprillil Kaunases toimunud rahvusvahelisest ujumisvõistlusest võttis osa Kert- Taniel Kesküll : 200m vabalt
2.31,04 III, 100m selili 1.20,26 (6.), 200m kompleksi
2.55,68 (9.)
Mare Järv
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Los Toros II maakonna
teises liigas 2.
2011/2012 hooaeg oli Tamsalu korvpallimeeskonnale edukas. II liigas saadi 10 võitu ja 2 kaotust. Mõlemad kaotused tulid Rakke meeskonna vastu ning tänu sellele tulime liigas teisele
kohale. See tähendab, et meie võistkond tõuseb
automaatselt järgmiseks hooajaks Lääne- Virumaa I liigasse – uued vastased, tugevam tase.
Hooaja algul liitus meeskonnaga 5 uut mängijat.
Eriti tahaks ära märkida Holden Seppa, kes tõi
mängu korvialust tugevust, kogemust, resultatiivsust. Väga tubli oli ka noormängija Priit Põldmaa, kes mäng-mängult sulandus üha rohkem
võistkonda ja vahetusest platsile minnes mängis
oma koha julgelt välja. Karel Eesmaa leidis sel
hooajal enesekindluse mängudes. Kokkuvõtvalt valitses võistkonnas positiivne õhkkond.
Kahjuks juhtus sel hooajal ka üks halb intsident,
mida ei saa mainimata jätta ning mis jäigi lõpuni
selgusetuks - nimelt keset hooaega võttis võistkond Balti Betoon kellelegi teatamata meilt ära
ühe keskmängija. Kes reeglitega vähegi kursis, siis
see teab, et sellised vangerdused lepitakse võistkonna esindajaga alati kokku, siin neid aga eirati.
Liiga eestvedaja nägemus asjast tänaseni puudub.
Õnneks, vaatamata sellele, läks meil kõik hästi.
Tamsalu korvpallivõistkond tahab tänada
AMG – Tehnikat, Telavero OÜ-d, Mööblistuudio Box OÜ-d ja Tamsalu Vallavalitsust, kes panid oma õla alla liigamaksu
tasumisel. Veel suur aitäh kohalikele lauakohtunikele, kaasaelajatele ning Rein Topsile, kes
kajastas võistkonna tegemisi kohalikus lehes.
Meeskonnas mängisid : Holden Sepp, Priit Põldmaa, Siim Suve, Tauno Pukk, Mairold Silberfeldt,
Karel Eesmaa, Tõnis Vainus, Meelis Kõre, Kaarel
Nurmsalu, Kristjan Nurmsalu, Martin Malva,
Siim Lait, Jaano Konnapere.
Treener Jaano Konnapere

Omavalitsusjuhtide
IX
talvine mitmevõistlus.

Los Toros II korvide vahe oli lõpuks +281. Meeskonna arvele jäi Tamsalu meeskondade läbi aegade kõige suuremaskoorilisem võit 123:44 Kunda vastu kodus. Meie meeste trumbiks võib pidada pikka pinki. Viimastes mängudes aitas meeskonda ka Kaarel
Nurmsalu, samuti laskesuusataja Kristjan Nurmsalu. Suurim üllataja on aga olnud 10.
klassi õpilane Priit Põldmaa, kes vaatamata noorusele ja kogemuste puudusele on ennast näidanud taibuka mängijana. Head tööd on teinud mängiv treener Jaano Konnapere. Esiliigas läheb raskemaks, kokku tuleb pidada 18 mängu, neist pooled kodus.
Rein Tops
Fotol ülal meeskond mänguhoos, paremal palliga Jaano Konnapere.

LOS TOROS/Simuna Ivax esindusmeeskond saavutas vabariigi esiliigas sellel aastal 9. koha. Playoffides tuli tunnistada Scanweld/Eesti Näitused meeskonna paremust mängudega 1:2.
Lähemalt järgmises lehes.

8.-9. märtsil toimus Elvas ja Nõos Eesti Omavalitsusjuhtide IX talvine mitmevõistlus. Osales 20 omavalitsusjuhti (volikogu esimees, vallavanem, linnapea).
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg saavutas üldarvestuses 4 koha, oma vanuseklassis (40+) saavutas
3 koha. Üldvõitjaks tuli J-Jaani vallavanem Arto Saar.
Spordialad olid –uisutamine, jäähoki täpsusvisked,
suusatamine, lauatennis, laskmine, 1:1 võrkpall, noolevise, korvpalli vabavisked, rallikross arvutis, jalgpalliga zongleerimine.
Ain Aasa

Uudeküla hokiklubi saavutas Loodusliku Jää
Hokiliigas 3. koha.
Hokiklubi liikmed on praegu: Ermo Lood VV, Jevgeni Malkovski VV, Martin Uuudeküll, Alar Peek (A), Anton Malkovski, Hando Kasekamp, Pavo Raudsepp, Ivari
Ojaperv, Madis Uudeküll, Urmo Kallaste, Peeter Keivabu, Kalev Lubbi, Mart Keermann, Toorion Ojaperv, Margus Bollverk, Andrus Bollverk, Kevin Hurt, Aimar Türbsal,
Rainer Tops, Argo Raudsepp, Olev Oras, Risto Rammul, Joonas Hain.
Fotol (UHK) LJHL medaliomanikud võidetud autasudega võistluse lõpetamisel.

Suusatamine 100
Sellel aastal möödus 100 a esimese
suusavõistluse korraldamisest Eestis.
A.Männiste ja I.Pärtelpoja raamatu
„Suusatamine“ andmetel viidi 1912
a läbi üliõpilaste spordiseltsi „Sport“
poolt esimesed võistlused Tartus. Tiit
Lääne raamatust „Suusatamine – Eesti
rahvussport„ võib lugeda, et lisaks Tartule korraldati suusavõistlusi ka Rakveres, Tallinnas, Narvas ja Viljandis.
Esimesed Eesti esivõistlused korraldati
Tartus Emajõe jääl 27.02 1921 a. 25 km
distantsil, meistriks krooniti TÜ tudeng
Arnold Veimre – Veiss.
Kohaliku suusaelu üheks olulisemaks
aastaks võib pidada 1976 a kui noortetreenerina alustas tööd üheksakordne
Eesti meister Are Roonet. Sellel ajal
oli Tamsalus juba tugev täiskasvanute
koondis, suusatajad olid aga mujalt siia
meelitatud. Tamsalus moodustati rajooni spordikooli Tamsalu osakond, kus lühikest aega öötas ka Helmi Mihhailova.
Pandi alus piirkondlikele suusapäevadele, kus võistlesid kõik koolid, lasteaedade vanemad rühmad nin ettevõtete
ja asutuste suusatajad. Need viidi läbi
praeguses mõistes vabatahtlike aktivistide poolt, terrnerid ja õpetajad olid abiks

noorte võistlusteks ettevalmistamisel.
Võistlused viidi läbi Sääse metsa rajatud suusaradadel. Suusapäevi korraldati
ligi 20 aastat ja suurim osalejate hulk oli
üle 500. Suusapäevadel jäid treeneritele silma noored, keda oma gruppidesse
kutsuda. Algas suusatamise kui ala tõus,
mis on kestnud tänaseni. Täpsemalt on
neist aegadest võimalik lugeda Tamsalu
Gümnaasiumi ajalooraamatus ning teosest „Pool sajandit Tamsalu sporti“.
Tamsalu suusatajad olid väga edukad
üleliidulistel maasportlast võistlustel
ning „Pionerskaja Pravda“ võistlustel.
Maakonnas oldi väljas kahe võistkonnaga ning sageli pääsesid mõlemad
esikolmikusse. Väga tugevalt toetasid
suusatamise materiaalset poolt EPT ja
Põdrangu sovhoos, kaasa aitas lapsevanemate huvi saavutada üha paremaid
tulemusi.
Peale Are loobumist tekkis mõneaastane seisak kuid siis kutsuti lapsevanemate initsiatiivil noori treenima Arvo
Oupõld. Aastal 2000 loodi suusaklubi
Tamsalu AO ning algas uus tõus tippu.
Eesti koondisse jõudsid Kaili Sirge ja
Timo Simonlatser suusatamises, Triin
Limberg ja Tarvo Klaasimäe suusaorienteerumises, suusatajana alustas
ka praegune Eesti parim suusahüppaja
Kaarel Nurmsalu.

Kahjuks jäi A.Orupõllu treeneriaeg
lühikeseks, raske haigus viis ta meie
hulgast 2006 a. Täna jätkab tema tööd
Kaili Sirge.
36 A peale A.Rooneti tööleasumist leiame Eesti Estoloppeti üldjärjestuses 10.
kohalt Ulvar Pavlovi, kes alustas samuti
treeninguid 1976 a. Kjõige kaugemale
on laskesuusatajana jõudnud Krista Lepik Alberville OM 11. kohaga.
Estoloppeti paremusrida on nagu viimaste aastakümnete Tamsalu suusatamise ajalugu. See ei peegelda erinevate
tegijate tegelikke võimeid, sest Eesti
koondislastel ei ole võimalik kõigist
etappidest osa võtta. Tamsalu suusatajate parimaks tulemuseks jäi Timo kindel võit kodus. Esikolmikusse jõudsid
oma vanuseklassides veel Kaili, Marii
Raudsepp, Geidi Kruusmann, Ulvar
Pavlov, Ago ja Meelis Veilberg, Kauri
Piiskoppel.
Suusatajatele oluliseks võistluseks on ka
valdade talimängud ning viimastel aastatel on õnnestunud seal võistlema saada kõik kohalikud tugevamad tegijad,
tasuks kohad kolme hulgas. Esikohta
saada pole õnnestunud, sest eespool on
sisuliselt Pärnumaa koondis Jõulu suusaklubi ja Tartu vald, kus võistlevad ka
paljud linna paremad.
Suusatamisega alustanud on teinud

kümnevõistlust, triatloni, korvpalli,
jooksnud maratone ja maanteejookse.
Viimastel aastatel on palju räägitud treeneritest. Tõelise treeneri mõõdu annavad välja need, kelle õpilased on jätkuvalt edukad ka täiskasvanute klassis ja
hiljem veteranidena. Niisugused mehed
olidki nii Roonet kui Orupõld.
Haridus ja sport on Tamsalus olnud heal
tasemel. Enamus gümnaasiumi lõpetanud tublidest suusatajatest on omandanud kõrghariduse, nooremad on seda
omandamas.
Praeguseks suurimaks mureks on ebakindlus ja teadmatus tuleviku suhtes.
Suur reformimise tuhin segab tööd ning
tekitab lisapingeid. Ajalukku tagasi
vaadates saab tõdeda, et igasugused
kunstlikud liitmised ja reorganiseerimised pole kunagi häid tulemusi andnud.
Ligi nelja aastakümne pikkune elamise
ja töötamise kogemus Tamsalus annab
põhjuse kinnitada, et praegune suurus ja
suutlikkus on vallale optimaalne. Peagi
valmiv täielikult renoveeritud gümnaasium ei vaja enam mingit liitmist ega
reorganiseerimist.
Rein Tops
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Paemuuseum annab
teada:
5. MAIL kell 11 Konkursitööde “Pajatusi
paekivist” kuulamine Paemuuseumis.
19. mail on taas muuseumiöö.
Seekord on öö pühendatud kinole ja kannab pealkirja “Öös on kino”.
Raoul Suvi, Porkuni ajaloost rääkiva 45 - minutilise
filmi autor, tuleb muuseumiööl tehtut esitlema. Üritus algab 19. mail paemuuseumi juures kell 18.00.
Ootame huvilisi!

Pakkuda tööd autopesiale ja autoremondiluksepale. Täpsem info tel: 53935540

Õnnitleme !
Ella Esinurm			
Maria Rõuk			
Anastasia Heletuli		
Linda Uustalu			
Maria Sarapuu			
Eugeni Mamai			
Laine Nahkur			
Hilja Pärtel			
Loreita Varblane		
Lonni Kirn			
Šarlote Selber			
Helmi Tammekänd		
Tamara Kirspuu		
Osvald Peeti			
Ester Sammal			
Maria Alanurm		
Luuna-Meloone Assmann
Erich Meisalu			
Valve Heeringas		
Niina Jeroškina		
Milvi Tähiste			
Marta Raidoja			
Jelena Stelmašonok		
Leonora Anderson		
Maie Pedamäe			
Galina Levina			
Liilia Olde			
Elve Vettik			
Evi Pomerants			
Väino Karu			
Silvi Kaasik			
Almi-Adena Eesmaa		
Tiia Hanson			
Hillar Okkas			
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88
88
87
87
86
86		
85
85
84
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82
81
81
81
80
80
80
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
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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 25. maini soovitavalt meilile. Järgmine leht jõuab lugejani juuni algul
(Tamsalu päeva 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

ON SÜNDINUD:
PAULA MANITŠEVA

16.03.2012

BRENDON SAUL		

19.03.2012

BERITH MAIPOOM		

22.03.2012

RENO KRUUSA		

26.03.2012

MILENA GRIGORJEVA

28.03.2012

MÄRTEN-TIM TÄNAV

31.03.2012

RAGNAR ROOSIPUU

01.04.2012

Tamsalu võrkpalliveteranid mälestavad meeskonnakaaslast
Rein Eesmaad
16.03.1940-07.04.2012

Autoremont
Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.

ja avaldavad sügavat kaastunnet omastele.

Müügil suur valik autoakusid.
On lahkunud
NIINA ZAHHAROVA

28.01.1947-27.03.2012

MARTÕN TEINO		

27.05.1924-28.03.2012

KAALEP SÄÄR		

02.08.1947-01.04.2012

REIN EESMAA		

16.03.1940-07.04.2012

TÕNU KOLDE		

19.03.1940-11.04.2012

EDGAR MARTINS		

25.08.1914-13.04.2012

Valmistame hauakive- ja plaate.
Teostame ka kalmistutöid: lisame puuduvad
nimed, puhastame, värvime, paigaldame ka
hauaääriseid jne.
Kontakt: Ants Tedrekull 511 4835,
antstedrekull@gmail.com
Nikolai Sereda 5672 7134.

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

Pangabuss peatub:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 9.00–10.30
Ambla
kultuurimaja juures
kell 14.00–15.00

II kvartalis
9. ja 23. aprill
7. ja 21. mai
4. ja 18. juuni
II kvartalis
17. aprill
15. mai
12. juuni
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja
kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole
sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee. Lisainfot
pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste
kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

