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Jaanipäeval saabus suvi
Traditsiooniliselt peeti valla jaanituli Porkunis. Ilm oli ilus ja kohaletulnud said järve ääres mõnusalt aega veeta. Õhtut sisustasid kohalikud
taidlejad, lastele oli huvitavaid mänge ja võistlusi, kehakinnitust pakkusid mitmed tegijad. Jaanituli süttis õhtuhämaruses, jalga sai keerutada
ansambli Parvepoisid viiside saatel. Toimetamist jätkus hiliste õhtutundideni ja ehk õnnestus kellelgi ka salapärane sõnajalaõis üles leida.
Vasakul (Ain Aasa) jaanituli oli võimas nagu alati.

Suvealgusepidu Porkunis

Renoveerimis - ja ehitustööde hetkeseis
Teisipäeval, 3.07 käisime Toomas Uudebergiga vaatamas,
kuidas edenevad ehitused.
Veetrassidest on Toomase hinnangul valmis 80 %, kaevamistööd aga jätkub, sest valmis trassidest tuleb kinnnistuteni ühendused tõmmata. See võtab aega. Teede ja
tänavate renoveerimiesl ollakse graafikus. On tõeliselt vedanud, et vee - ja teetöid teeb sama firma, logistika ja kõik
muu on seetõttu oluliselt lihtsamad. Loomulikult on probleeme, aga neid lahendatakse operatiivselt ja loodetavasti
saavad juba lähinädalatel ka esimesed tänavad korda.
Praegu on liiklemine linnas paras peavalu nii omadele kui
võõrastele. Kaosest (Virumaa Teataja) on asi siiski kaugel. Niipalju kui ise olen liigelnud, on kõikjale paigaldatud korrektsed liikust suunavad tähistused ja neid tuleks
tõesti ka aktsepteerida. Toomas ütles, et praegu tuleks
liiklemisel olla eriti hoolikas ja kaasliiklejatega arvestav,
et õnnetusi ja varalist kahju vältida.
Gümnaasiumis tegid töömehed viimaseid töid - paigaldati
veetorusid, katsetati klaasgalerii veepidavust (see joosis
pikka aega läbi) ja nokitseti mujal. Järgmisel nädalal ehitaja lahkub objektilt.
Renoveeritud maja on nii seest kui väljast ikka väga uhke
ja ilus. Klassiruumid ja koridorid säravad puhtusest,
õpetajatel on kraam klassidesse juba kohale toodud, aga
lõplik sättimine on jäänud ilmselt augustikuusse. Kõrvaltvaatajale tundus, et suurimad positiivsed muutused on toimunud poiste tööõpetuse ja kehalise kasvatuse suundadel,
kus on uusi ruume ja pindu hulgaliselt juures. Eriti hea
mulje jätab jooksurada, kuhu hea meelega isegi jooksma
tuleksin.
Kahjuks on meepotti ka juba tõrvatilgad sattunud. Lõhutud on osa välisväljaku tuulepiirdeplaatidest, kadunud
hulk istutatud põõsastest, keegi on üritanud tribüüni istepinke süüdata. Siin ei oskagi midagi öelda. Palju õnne
“kangelastele”ja varastele, kes nende “vägitegudega”
hakkama said.
Ilmselt seisab ees võitlus ka spordiväljaku kaudu aastakümneid teed lühendanud elanikega, kes eelmistel kordadel paigaldatud piirdeaiad jõhkralt lõhkusid. Loodetavasti
Fotodel (Ain Aasa) ülal rasketehnika Maxima poe juures, all - saadakse aru, et nüüdsest sealt otseteed enam ei ole.
poiste tööõpetuse klass, kus rohkesti uusi masinaid - seadmeid
ning õpetajal keskel oma ruumist erinevatele tööpaikadel
Ain Aasa
toimuvast hea ülevaade on.
All lõhutud tuuletõkkeplaadid.

AS Merko Infra
teatab, et seoses tee-ehitustöödega
Raudtee tänaval, asub
Tamsalu Bussipeatus alates
10.07.12 Sõpruse tänaval,
kultuurimaja ees.
Ümberkorralduse kestvus orienteeruvalt 1 kuu.
Vabandame
tekkivate ebamugavuste pärast.
Info telefonil 56 805 312,
Kristo Paumets.

Juuni teisel nädalavahetusel toimus Porkunis juba teist korda Suur Suve
Avapidu. Seekordseteks esinejateks olid Eestit Eurovisioonil esindanud
Ott Lepland ja ansambel Terminaator oma tuntud headuses.
Esinemispaik oli sellel aastal Vanalinnas Paemuuseumi taga. Sinna oli
püsitatud võimas kaasaegne lava, rohkesti oli turvamehi, toitlustajaid.
Kohalikke oli vähevõitu, enamus olid nooremad, mis loogiline esinejaid
silmas pidades, Ott alustas oma vähemtuntud lugudega, finaaliks laulis
ta aga oma kuulsa “Kuula”, mis tõesti ilus ja hea kuulata.
Siis, juba pimeduses, astus lavale Teminaator ja küttis rahva kohe üles.
Jaagup ja Co keevitasid nii ägedalt, et kui sattusin pilti tehes lava juures
basskõlari ette, pidi tümps mul seljakoti seljast viima ja olin sunnitud
sealt momentaalselt põgenema. Peale Terminaatorit jätkus pidu diskorite
taktikepi järgi ja melu jagus hommikutundideni.
Korraldaja Romeo Savinski oli peale pidu rahul - kõige tähtsam, et
ilm oli ilus, esinemiskoht oli parem kui eelmisel aastal (Külmaallikal),
logistika ja kõik muu toimisid hästi, ainuke probleem oli elektriga,
mida nii võimsale tehnikale enam Paemuuseumi varudest ei jätkunud.
Rahvast oli korraldajate arvates kohalikku konteksti arvestades samuti
piisavalt.
Romeo ütles, et Porkuni omapärase ja mõnusa esinemiskohana hakkab
Eesti artistide hulgas tuntuks saama, nii ei lahkunud Ott Lepland koos
oma tiimiga peale esinemist, vaid jäi lavavankrisse, kuhu tegijatele
istumiskohad olid seatud, ilusat õhtut edasi nautima.
Vali muusika ei meeldi loomulikult kõigile kohalikele ja puhkajatele.
Need mõned õhtud tuleks siiski ära kannatada.
Kurvem lugu on see, et Porkuni mõnusa ja vaikse puhkamiskohana
hakkab oma mainet kaotama. Aina rohkem on õhtuti ja nädalavahetustel
kuulda kõikvõimalike mootorite plärinat. Ju see on aja märk, aga ehk
saaksime oma toimetamisi tehes mahti ka kella ja kalendrit (nädalavahetused) vaadata ?
Fotodel (Ain Aasa) ülal peopublik, all Jaagup rokkimas.
Ain
Aasa
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JUULI JA AUGUST 2012
TAMSALUS
07.07. kell 9.00-15.00

LAAT. Kultuurimaja pargis.
Info: Silvi Pärn tel. 5805 0167.

07.07 kell 12.00
ASSAMALLA küla esmamainimise
770. aastapäev tähistamine Assamallas. Kontsert, mälestuskivi avamine,
sõnavõtud. Info: Meeli Kuntur tel. 323 5187, 517 5469.
17.07. kell 9.00-18.30

KULLA KOKKUOST.
KuldRahaks Baltic OÜ.

20.07 - 22.07
SUGUVÕSA KOKKUTULEK.
Uudeküllid 208 aastat Uudekülas. Reedel kell 19.00 Uudeküla kiigeplatsil.
Laupäeval 09.00st-pühapäeval 13.00ni Kasemetsa talus Uudekülas,
Eelregistreerimine: Katrin mob:(+372)5119039, katrinuu@gmail.com
		
01.08-10.08. 2012
SUUR TAMSALU TANTSULAAGER
koolieale ja vanematele tantsuhuvilistele.
Info: Tiiu Mürk mob53321854
04.08 kell 9.00
Tamsalu SK LOS TOROS 16.
AMATÖÖRIDE KÜMNEVÕISTLUS Rakvere staaadionil.
Eelregistreerimine: Rainer Tops tel. 5079075
10.08 kell 18.00

TANTSULAAGRI SUUR LÕPPKONTSERT
Kultuurimajas. Pääse 1€

12. PORKUNI PÄEVA JA
TÜNNISÕIDUVÕISTLUSE
KAVA
Porkunis, 14. juulil 2012
10.00 KIRBUTURG, käsitöö NÄITUSMÜÜK, KOHVIK (rahvamajas)
11.00 Virve Saare maalide NÄITUSMÜÜK (rahvamajas)
11.00-15.00 TÜNNISÕIDUVÕISTLUSED (ühestes ja paaristünnides,
Soome-Eesti
maavõistlus tünnide teatesõidus, autasustamine, proovisõidud)
12.00 Porkuni päevade AVAMINE, linetantsijad
Rakukeraamika , maanteeameti, pommigrupi jt TÖÖTOAD
Viskemäng, pilakaup, õhupallid, lahtine jäätis, popcorn, toitlustajad
MASSÖÖRIDE MÕNUTELK
13.00 		
ATRAKTSIOONID: (tasuta) zorbid, limonaadilehm,
padjasõda poomil,ky-jump, inimjalgpall ja (tasulised) batuut…
LIMONAADILEHMA LÜPSIVÕISTLUS individualvõistlejatele
INIMJALGPALL peredele (5 liiget, 2x3 min)
Valla MV SAAPAVISKES (Külmaallikal)
13.00 RANNAVOLLE sõpruskondadele (4 liikmelised võistkonnad)
14.00 JALGPALL külade võistkondadele (2 meest, 2 naist, 1 kuni 12
aastane laps; 2x5minutit)
15.30 Vetelpääste, pommirühma DEMONSTRATSIOONESINEMISED
16.00 LEHMALÜPSI TEATEVÕISTLUS külade võistkondadele
(2 meest, 2 naist)
16.00 FILMIDE pealelõuna (rahvamajas)
17.00 POOMIVÕITLUS külade võistkondadele
(1 mees ja naine või laps)
18.00 ETENDUS lastele
19.00 KONTSERT laulu-ja tantsuga
20.00 Külavõistluse grilltoote, toorsalati DEGUSTEERIMINE,
Tamsalu esmanimetamise 500 aastapäevakoogi ja -pidujoogi
ESITLUS + degusteerimine
21.00-01.00
TANTS ansambliga LOS AMIGOS
Päeva juhib KAIDO TIIVIK
Tünnisõidule registreerimine 8€, samal päeval 10€ - hinna sees päevapilet
ja tünnisõidu T-särk (tel 322 8431)
Täpsem info: Tamsalu valla ja kultuurimaja kodulehel ja tel 5647 0855;
323 0968
Pääse kogu päevaks: koolieelikud tasuta, kuni 12-aastastele (kaasaarvatud)
3€, kõigile teistele 5€
TEGEVUSED TOIMUVAD RAHVAMAJAST KUNI KÜLMAALLIKANI.
TULE JA LUSTI ÜKSI, KOOS PEREGA VÕI KOGU KÜLAGA!
NB! Külavõistluse ja tünnisõiduvõistluse juhendid valla kodulehel!
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Assamalla külakivi
avamine

kõiki endiseid ja praeguseid elanikke. Lisaks päevakohastele
sõnavõttudele toovad kohalolijaile kunstilist külakosti naabrid
Kadilast, Porkunist ja Tamsalust.
Tantsivad ja laulavad ka kohalikud noored esinejad. Assamallasse on oodata üllatuskülalist, kes mõtestab elu läbi nalja ja
naeru.
Koidukülas elav 86-aastane Helmut Esinurm on aga oma Sarapiku tallu organiseerinud väikese muuseumi. Helmut loodab,
et nii mõnigi külakivi avamisele tulnud inimene põikab pärast
veel ka tema tallu sisse, et uudistada väljapandud eksponaate.
Käisime vaatamas ja võin kinnitada, et väljapandu on väga huvitav. Seal on kõik originaaldokumendid – näiteks näpupass,
Helmuti vanavanaisa poolt kirja pandud elulugu, mis jõuab
pärisorjuse aega välja, ning palju muid põnevaid asju.
Külakivi avamise tähistamiseks on valminud mälestusmedal,
kohapeal saab omandada Eduard Leppiku poolt koostatud
brošüüri „Assamalla“, mis ilmus esmakordselt 1996. aastal.
Ürituse kava ning Kalevipojaga seotud mägesid (künkaid) tutvustab eraldi leht.
Vihmase ilma korral toimub üritus Assamalla endises vallamajas. On soovitav tulla oma toidukorviga.

Assamalla küla kirjalikust esmamainimisest Taani hindamise
raamatus on möödas 770 aastat.Küla on tegelikult veel märksa vanem.Selle suure juubeli tähistamiseks avatakse 7. juulil
Assamallas külakivi. Alguses on kohaletulnute registreerimine.
Üritus algab kell 12 austuse avaldamisega nendele Vabadussõjas langenutele, kelle nimed on kantud endise vallamaja seinal
olevale mälestustahvlile.Kohalik kodu-uurija Viivi Griffel, kes
praegu elab Tallinnas, on viimase viie aasta jooksul uurinud
kunagise Assamalla valla piirkonnast pärit vabadussõdalaste
edasist saatust, kes tulid sõjast eluga tagasi. Nii saame tutvuda
Johannes Kadarpiku elukäiguga ja lugeda eriliselt karmi saatusega Alfred Rüüteli lugu.Kogumikus „Nimed marmortahvlil“
annab V. Griffel ülevaate nende seitsme mehe lühikeseks jäänud eluteest, kelle nimed on kantud Assamalla mälestustahvlile.Tänu Viivile teame me märksa rohkem ka selle tahvli saamisloost. Viivi Griffeli viimaseks tööks on praegu uurimus siinse
piirkonna Vabaduse Risti kavaleridest. Raamatukogus oleval
stendil on välja pandud kaheksa mehe elulugu, mis on varustatud Vabaduse Risti kavaleride piltidega.Sama materjal on ka Ootame rohket osavõttu!
kaante vahel. Raamatukogus saab tutvuda kõigi materjalidega
sarjast „Vabadussõda ja Assamalla“.
Mälestustahvli juurest siirduvad külalised torupillimuusika Meeli Kuntur, Assamalla raamatukogu juhataja
saatel kohaliku raamatukogu kõrval asuvale platsile, kus asubki avatav kivi. Siia on oodatud Assamalla ja tema lähikülade

Tagasivaade
Porkuni
Pillarile

Üheks Tamsalu valla tippürituseks võib pidada laste folkloorifestivali Porkuni Pillar. Seekordne pidu oli kümnes.
Esimese pillari esimene päev 1994.aastal avati Kaieallikal, kuid esinemise ajaks sõideti bussidega Tamsalu kooli, sest hakkas sadama. Selleaastase pillari jahedad ilmad
ja vihmasadu oli ette teada ja organiseerijad otsustasid
folkloorifestivali korraldada Tamsalu Kultuurimajas. Palju närvirakke selle maja töötajad kulutasid, seda teavad
nad ise. Mina, üks osalejatest, leidsin eest soojad , puhtad
ja kaunistatud ruumid juhatavate siltidega ja fotomeenutustega. 2012 aasta pillar oli perepillar, kus kõrvuti mudilastega/ lastega esinesid täiskasvanud: emad, vanaemad,
tädid, onud.
Peale avamist jagas teadmisi ansambel „Zorbas“. Kõlas pakatav Kreeka muusika , nii hoogne ja rütmikas. Rikas ja huvitav rahvamuusika on mõjutatud antiigist, Idamaadest ja ka türklastest. Kasutati väga mitmesuguseid
pille: buzukit, toubeleki, baglamat, paaniflööti, kitarri.
Kõiki neid pille ka tutvustati. Saime teada, et tänapäeva
rahvatantsu juured on Antiik-Kreeka templites esitatud
rituaalsetes tantsudes. Antiikajal moodustati ring selleks,
et kaitsta end kurja eest. Paljusid kreeka rahvatantse tantsitakse ringis aga tänaseni. Kreeka tantsudest on tuntuim
Sirtaki ehk Zorbase tants, mida meilegi õpetati. Terve lava
oli täis väikeseid ja suuri tantsijaid.
Sama huvitav oli õhtune kontsert. Seekord armastatud
jutuvestja Tarmo oli võtnud kaasa tuntud pillimängijad
Vaido ja Marju. Juttude sees ja ümber kõlasid viiul, torupill, kannel, lauto, flööt, raamtrumm, parmupill. Kontserdil saadi teada, et juba sajandeid on meie esivanemad
lugusid jutustanud. Muistsed rahvad on lugusid kasutanud
erinevate tegevuste kirjeldamiseks, tervenda-miseks, loitsimiseks. Pillimuusika ja laulud on olnud tähtsal kohal
lugude jutustamisel. Oma lugudega suunati kuulajaid keskenduma elu põhiväärtustele.
Ega väikesed pärimusekandjad alla ei jäänud. Selgeks
oli õpitud oma kodukoha tantsud, laulud, mängud, pillilood. Iga rühm oli omanäoline. Tamsalu rahvale tuttavad
esinejad olid folkloorirühmad Tamsalu ja Sääse lasteaiast
,väikekandlerühm Tamsalu Gümnaasiumist ja lauluklassi noored ja vanad kultuurimajast. Kaugemalt tulijad olid:
Tarvanpää mudilasrühm, Lahu algkooli folkloorirühm,
Rakvere eragümnaasiumi folkloorirühm, Avinurme Gümnaasiumi folkloorirühm, Väike-Maarja Gümnaasiumi laulu- ja tantsurühm ja Jõgeva muusikakollektiiv „Nöpsid“.
Nii tore oli vaadata, kuidas toimetati õpitubades tehes liivamaale, põletades peremärki , valmistades pilli ja küünlaid. Koos löödi ka tantsu simmanil. Kapell „Lustpilli“ ,
Tiiu Mürk`i ja Egne Liivalaidi abiga saadi selgeks voortants, labajalg, reinlender, two step, liblikapolka. Veljo
Tormise magistrandid- lõõtsamehed MARTIN MÜLLER
& CO jätkasid hoogsate viisidega ja lauludega. Märkamatult jõudiski kätte legendide rää
kimise- ja tondijuttude aeg. Rahustuseks kõlasid Kadri
Kase lauluansambli unelaulud. Kell näitas keskööd. Üks
minu väikestest pillimängijatest oli unelaulude ajal minu
sülle magama jäänud. Ühiselt viisime ta klassipõrandale.
Minu pillirühm otsustas pillarile tulles, et veedetakse öö
kultuurimajas, kuigi elatakse Tamsalus. See oli nendele
uus kogemus; olla lohutaja, abistaja, rahustaja, olla lihtsalt külgkülje kõrval üksteisele toeks.
Teine päev algas välknõupidamisega: kas sõita Porkunisse või mitte? Otsustati jääda kultuurimajja.
Tamsalu Kultuurimaja näitering „Atsike“ etendas näidendi „Lubivalguke ja seitse paemurdjat“. Paevana Marko Pomerants võttis koha sisse kultuurimaja laval, kaasas
suur hulk kive. Erinevaid kive käest kätte andes saadi teada paekivi tekkeloost, kasutusest ja erinevatest kiviliikidest. Veteema töötuppa oli toodud vann kaladega.

Laudadel olid fotod Eesti vetes elavatest kaladest ja mulaažid. Uuriti kala kuju, värvust, kalakeha osasid. Räägiti
kalakaitsest, loodushoiust. Metsaema oli sisse seadnud
tantsusaali. Ta oli ette valmistanud loodusmängu. Porkuni preili jutustas Porkuni legende ja koos otsiti varanduse
kasti võtit. Kasti avamisel saadi sedel nõuandega, kuidas
käituda rahakasti leidmise korral.
Pillar lõppes tänukontserdiga, kus tänati tänukirjaga ja
mälestusesemetega sponsoreid, rühmajuhte ja abilisi. Mälestuseks jäi Porkuni Pillari 2013 aasta kalender. Festivali
teise päeva lõpetas Silver Sepp ja fantaasiapillid : peotäis
naelu, lõhkumata tammepuupakk, mõned lehmaribikondid, haamer, veetorud, purke ja potsikuid ning üht teist
veel, millele ei oskagi nime anda, siis mida võiks ette
võtta ja kui teraselt peaks kuulatama, et sellest kila-kola
kuhjast hakkaks muusikat kostma? Silver Sepp tuli kohale
just selliste asjadega. Kaosena näivas olukorras otsis ta
abi lastelt, kelle mõttemaailm on alati värske nagu hommik. Koos käivitus kordumatu improvi-satsioon ja kilakola hunnikust sai vägev fantaasiapillide orkester.
2012 aasta Porkuni Pillarit hakkab meenutama rühmajuhtide poolt istutatud tamm kultuurimaja juures.
Mida said lapsed sellelt pillarilt ? Ma arvan, et hulga uusi
sõpru, oskust kuulata, hoolida, toetada ja aidata üksteist
ning mitmesuguseid teadmisi, teadmisi läbi regilaulu,
tantsu , pillimängu, läbi huvitavate tegevuste.
Erilised tänud kultuurimaja rahvale, kes võtsid festivali
korraldamise oma õlgadele. Tänud lastevanematele, kes
usaldasid oma lapsed minu hoole alla kaheks päevaks.
Minu arvates suve tippüritus lastele, folkloorifestival
Porkuni Pillar peab jääma.
Ja miks mitte korraldada talve tippürituseks lastele I talifestival Tamsalu Pillar 2013 !!!
Kaunist suve kõigile!
Sirje Luik
Tamsalu Gümnaasiumi väikekandlerühma juht
Fotodel ülal (Aavo Leeemets) Veteema tarkusi jagamas,
all (Ain Aasa) - nii tuli küünalt kasvatada teda vahasse
kastes.
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Eestimaa paekivi maailmarännak
Kirja pandud ca 470 miljonit aastat pärast tollal noore kivi rännaku algust. (Järjejutt)

TAMSALU AJALEHT

Ajalookonverents
Tamsalu 500

Eestimaa paekivi tutvusringkond.
Kui mered veel maismaa üle valitsesid, pidas paekivi sadu miljoneid aastaid kestnud pikka
pidu, mis ajuti ka hoo maha võttis, viimast juhul, kui meri taandus. Heal mereajal aga paekihid kasvasid, kosusid ja avastasid uusi laiuskraade, samas ka lõid lahku ja kohtusid taas
oma kaasaegsetega. Reisidokumentidest selgub, et Eestimaa paas liikus Baltika mandri
koosseisus, pardal olid veel praegune Põhja- ja Ida-Euroopa. Aastamiljoneid hiljem sattus
samal trajektooril triivima „Avalonia“, mis mahutas pardale Põhja-Saksamaa, Madalmaad,
Inglismaa, lisaks lähenes osake Põhja-Ameerika idarannikust. Baltika ja Avalonia liitusid
ning viimaks andsid käe ka „Laurentiusel“ triivinud Põhja-Ameerikale. See oli 416 miljoni
aasta tagune liit. Liit kandis nime Laurussia ja jätkas nihkumist põhja suunas..

Kroonika
Kooli pargis valmis SK LOS TOROS eestvõttel universaalne
välisväljak, kus saab mängida korvpalli ja võrkpalli. Väljak on
omaks võetud ja palli patsutajaid käib palju.
Foto all.

Tamsalu valla selle aaasta ilusad kodud on Maiu ja Vladimir
Talah kodu Tamsalus Tamme 7 ning Liina Maasing ja Andreas
Part kodu Koplitaguse külas. Fotod Vello Sander.

Kandlemäel süüdati laululava. Fotol on jäänused, mis tulest
järgi jäid. Taastamisväärset siin ilmselt enam midagi ei ole.
Küll aga peaks taaskasutusele võtma korralikud pinkide konstruktsioonid, mis muidu niisama laiali tassitakse.

Tamsalu Gümnaasiumis toimus 31. mail ajalookonverents, mis oli pühendatud Tamsalu esmamainimise
500. aastapäevale. Konverentsil esinesid ettekannetega
meie kooli endised ning praegused õpilased ja õpetajad.
Konverentsi alustas ajalooõpetaja Maie Nõmmik lühiülevaatega Tamsalu ajaloost. Kooli vilistlane Gert
Uiboaed rääkis muinas- ja keskajast Tamsalu mail, tut-

Kooliaasta Vajangul
Kauaoodatud suvi on käes! Need, kes õppeaasta vältel tublid
olid, saavad nüüd täiega puhata, küllap teisedki. Aga alati on
midagi juurde õppida, soov midagi uut teda saada. Siinkohal
teeme kokkuvõtte õppeaastast Vajangul.
Kuigi lapsi koolis on vähevõitu, on heameel, et paljud neist
on õppinud hästi ja väga hästi. Ainult viitega tunnistused viisid õppeaasta lõpus koju Oliver Kuuseste 1. klassist, Mait
Markus Hanson ja Mari-Liis Tšigina 2. klassist, Marii Kivirand 4. klassist, Ele-Stella Borodin 5. klassist ja Madis Soodla 6. klassist. Tublid olid ka Kaisa Kivirand, Laura Kõiv,
Kert Pehap, Liana Spiridonova, Merily Lendla, Roger Rämson, Alari Kasekamp, Patrick Schönberg.
Põhikooli lõpetas kolm neidu, neist Nele Laht ja Kady Õim
ainult heade ja väga heade hinnetega. Õnne Teile , samuti
Gretele! Soovin Teile tulevikuks julget pealehakkamist ja
õigeid valikuid.
Õppeaasta jooksul võtsime osa mitmetest konkurssidest ja
võistlustest. Võistkondlikel võistlustel ei saa me sageli osaleda, sest ei saa kokku vajalikku laste arvu. Parimad tulemused olid Kaitseliidu joonistusvõistlusel, Kus Mari-Liis
Tsigina ja Nele Laht said auhinnalised kohad, auhinnaks
väga kvaliteetsed kunstitarbed. Valla lauluvõistlusel osalesime 7 lapsega, tublim meie lastest oli Doris Lisbeth Roots
lasteaiast. Osalesime Tamsalu 500. aastapäevale pühendatud
konkurssidel. üleriigilisel matemaatikavõistlusel „Känguru“. Oma koolis korraldasime kevadel õpilastööde näituse,
kus sai näha joonistusi, meisterdusi, puutöid ja kudumeid.
Lapsed tahavad omatehtud asjad koju viia, aga näituse jaoks
tagasi tuua mitte, seepärast oli ka vähem vanemate laste töid.
Lasteaia lõpetas tänavu viis last: Doris Lisbeth Roots, Noel
Kallaste, Romet Rämson, Renar Ander Lätt ja Martin Kortin. Neil on ees sügisel koolitee, lasteaias sai ju usinasti tarkust kogutud.
Käisime õppeaasta jooksul mitmetel väljasõitudel, teatris.

vustades muuhulgas sellest ajast pärinevaid maakaarte. Järgnes Aadu Uudmäe põhjalik ülevaade Tamsalu
muuseumist ja Tamsalu Muuseumisõprade Seltsi tegevusest. Tartu ülikoolis magistrantuuris arhiivindust
õppiv Marju Pütsepp rääkis sellest, milliseid andmeid
on võimalik Tamsalu varasema ajaloo kohta arhiividest leida. Ta andis ka tulevastele uurijatele kasulikke
näpunäiteid andmete otsimiseks arhiividest. Ajakirjanik Kristi Ehrlich rääkis oma kooliajal tehtud uurimistööst Tamsalu legendide kohta. 11. klassi õpilane Tuuli
Talah esitles mahukat uurimistööd „Pioneeritööst Eestis Tamsalu kooli näitel“. Tuuli töö tunnistati sel aastal
vabariiklikul kodu-uurimiskonverentsil 3. koha vääriliseks.
Pärast lühikest vaheaega rääkis Tamsalu kooli kauaaegne õpetaja Helga Tammerk esimestest uurimistöödest ja nende tegijatest. Seejärel tutvustas Aime Tops
järgnevatel aastatel tehtud uurimistöid. Tema õlul lasus ka konverentsi korraldamise põhiraskus. Tamsalu
Gümnaasiumis koostatud uurimistööd olid tutvumiseks saali välja pandud. Vahelugemistena kandis Inger
ette meie kooli õpilaste kirjutatud kaasaegsed muistendid Tamsalu nime tekkeloost. Igale konverentsi külastajale jäi mälestuseks kava fotodega Tamsalu ajaloost.
Ajalookonverents näitas, et uurimistööde tegemise traditsioon on meie koolis pikaajaline ning püsiv. Õpilased ning õpetajad on suutnud seda suhteliselt rasket ja
mahukat tööd aastate jooksul jätkata. Samuti oli konverents hea võimalus ülevaate saamiseks koostatud
uurimustest ning väga kasulik õpilastele, kes nüüdsest
peavad gümnaasiumi ühe lõpueksamina koostama
uurimistöö.
Annike Malva
Tamsalu Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Pildil (Mailiis Meitsar) esineb konverentisl Helga Tammerk
Lasteaia ekskursioon oli Elistvere loomaparki, koolilapsed
käisid Nõmme seikluspargis. Aitäh siinkohal ka Vajangu
Noortekeskusele, kes on aidanud bussisõidu eest maksta.
Kooliaasta lõpetasime piduliku koosviibimisega, kus tunnustasime tublimaid. Üllatusesinejaks oli tänavu Simuna
kapell (autori fotol all), kes viis läbi viimase selle õppeaasta
koolitunni kogu kooliperele, selleks oli muusika. Arvan, et
igaüks sain midagi uut teada rahvamuusikast, pillidest, rahvariietest. Kontsert oli põimitud küsimustega, õigesti vastanuid ootas väike auhind. Rõõmu jagus suurtele ja väikestele!
Aitäh kõigile, kes tublid olid! Tänud laste vanematele, jätkugu Teil ikka hoolt ja pealehakkamist oma laste tegevuste
toetamisel! Aitäh Teile õpetajad ja kooli teenindav personal!
Koguge jõudu ja ammutage häid mõtteid, et sügisel uue hooga alustada!
- Kui sa saad enda kohta teada kas või ühe uue asja, on see
päev edukas.
- Kui sa saad kellegi suhtes olukorraga pisut paremini hakkama kui varem, on see edukas päev.
- Kui sa oled kellegagi või iseendaga olnud kannatlikum ja
osavõtlikum, on see edukas päev.
- Kui sa saad kellestki või milleski veidi paremini aru, on see
edukas päev.
- Kui sa seisad vastu vanale, ebatervele käitumis- või mõtlemisviisile ja valid selle asemele uue, on see edukas päev.
- Kui sa oled kellegi või iseenda vastu lahke, on see edukas
päev.
- Kui sa armastad iseennast sellele vaatamata, et sa ei tee
kõike täiuslikult, on see edukas päev.
- Kui sa oled tänulik kingituse eest olla elus ja võimaluse
eest õppida ning areneda, on see edukas päev.
Lasteaed alustab tööd 13. augustil, ootame ka uusi lapsi.
Kaunist ja teguderohket suve kõigile!
Siiri Hiiesalu
Vajangu Põhikooli direktor
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Vallavolikogu
27.06.2012
1. Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine
Tamsalu vallas Kuie külas Kuie-Aavere tee ja
Kuie-Põdrangu tee kinnisasjadele Elektrilevi OÜ kasuks. Kuie-Aavere tee ja Kuie-Põdrangu tee katastriüksused on Tamsalu valla
omandis. Elektrilevi OÜ taotleb Tamsalu
Vallavalitsusele esitatud avalduses isikliku
kasutusõiguse lepingu sõlmimist seoses Kuie
F-3 pingeparandamise elektriprojektiga.
2. Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas asuvate Sauvälja-Metskaevu-, Loksa-Sauvälja-, Sauvälja-, Koplimäe- ja Pilme tee ja teede alune ning neid
teenindav maa .

Vallavalitsus
24.05.2012.a
1.Kinnitati eestkostetava vara võõrandamiseks
korraldatud kirjaliku enampakkumise võitja.
2.Nõustuti ehituslubade väljastamisega Tamsalu katlamaja tehnosüsteemide muutmiseks
ja elamu rekonstrueerimiseks Põdrangu külas.
3.Nõustuti kasutusloa väljastamisega puurkaevu püstitamiseks Koplitaguse külasse.
4.Otsustati lapse ajutine paigutamine turvakodusse
29.05.2012.a
1.Kinnitati Tamsalu Kalor AS 2011.a. majandusaasta aruanne.
2.Otsustati kuulutada välja Tamsalu vallale
kuuluvate kinnistute Tamsalu linn Rahu tn 2 ja
Kandle tn 22 võõrandamiseks kirjalik enampakkumine.
3.Otsustati sõlmida leping OÜ Vajangu EE-ga
projekti Porkuni ranna arendus ehitustöödeks
ja OÜ-ga Jaani¬-TERP Tamsalu lubjapargi
hoone ehitus-konserveerimistööde üle omaniku järelevalve teostamiseks.
4.Muudeti Tamsalu Vallavalitsuse 21.02.2012
korraldust nr 60
5.Kinnitati 4 munitsipaalomandisse taotletava maa piirid, pindala, kõlvikuline struktuur,
maksustamishind ja koha-aadress.
6.Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist
toetuse saamiseks esitatud aruanne, Koplitaguse küla Mäepealse maaüksusele puurkaevu
rajamiseks.
7.Nõustuti Ääsi 5 kinnistul asuva puu (Lehis)

Maa erastamisest
Sääsel asuvate
garaazide juurde.
Palume Sääsel asuvate garaazide omanikke,
kes seda ei ole teinud, tuua valda garaazi
omandiõigust tõendavad dokumendid:
- põllumajandusreformi üleandmise-vastuvõtmise akt,
- notariaalne ostu-müügileping
hiljemalt 25.juuliks 2012.a.
Kui garaazi
omanikuks on saadud põllumajandusreformi käigus ja vastuvõtmise-üleandmise akti
ei ole alles, saab tellida koopia Riigiarhiivi
Rakvere osakonnast, mis asub Näituse tn
23. Tellimus tuleb esitada kirjalikult ja saata postiga eelpool nimetatud aadressil või
elektroonselt rakvere@ra.ee.
Koopia maksab ca 5.- eurot.
Nende garaazide osas, mille puhul omandiõigust ei tõendata, alustab vald ehitise peremehetuks tunnistamise menetlust vastavalt
Vabariigi Valitsuse 08.08.1996.a määrusele nr 211 “ Peremehetu ehitise hõivamise
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3. Otsustati kinnitada Tamsalu valla majandusaasta aruanne 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta kohta, mille koostisse
kuuluvad tegevusaruanne Tamsalu valla
2011.a. eelarve täitmise kohta, sh reservfondi
kasutamise aruanne ja raamatupidamise aastaaruanne.
4. Otsustati kinnitada Tamsalu valla 2012.
aasta 1. lisaeelarve ja eelarve muutmine
*Kuulati H.Pärna infot Tamsalu Perearstikeskus töökorraldusest, majanduslikust seisust
ja muudest küsimustest. Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks arutada tekkinud küsimusi Tamsalu perearstidega ja esitada volikogu augustikuu istungile eelnõu Tamsalu
valla 2012.a. eelarve muutmiseks ( Tamsalu
Perearstikeskuse täiendav toetamine valla
2012.a. eelarvest).

* Kuulati A.Freienthali infot OÜ Dragees
pakkumisest volikogu istungite videoülekannete teostamiseks ja esitatud MHD-de seisust. Volikogu ei toetanud volikogu istungite
videoülekannete teostamist.
* Kuulati T.Uudebergi infot Lääne-Viru Jäätmekeskus tegevusest, Rakvere Haigla üldkoosolekust, Tamsalu Sääse Lasteaia katuse
remondi rahastamisest, Leader programmi
raha eraldamisest 7-le Tamsalu vallast esitatud projektile, KIK rahastamisest kahele valla
projektile (Vajangu küla vee-trassid, torustik), vallavara võõrandamiseks korraldatud
enampakkumise nurjumisest (Kandle 22,
Rahu 2), 7 juulil toimuvast Assamalla külapäevast (700 aastapäev), 14. juulil toimuvast
Porkuni Päevast, Tamsalu Gümnaasiumi
ehitustööde hetkeseisust, Tamsalu veepro-

jekt seisust ja tänavate taastamisest. Tamsalu
Gümnaasiumi ehitustööde lõpetamine venib:
on lõpetamata spordisaali aknaavade viimistlus ning paigaldamata territooriumi piirdeaed. Veeprojekt areneb plaanipäraselt. Väikesed mahajäämused on tänavate taastamisel.
* Kuulati V.Arusaare infot Tamsalu Gümnaasiumi spordiplatsil toimunud lõhkumisest.
Volikogu kohustas vallavalitsust augustikuu
istungiks välja töötada ettepanekud Tamsalu
Gümnaasiumi territooriumi kaitsmiseks turvakaamerate abil.

raiumisega.
8.Eraldati ühekordset toetust 6 isikule, 3 avaldust jäeti rahuldamata.
9.Nõustuti Tamsalu Spordihoone toitlustusruumide üürilepingu muutmisega.

8. Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele abi
vajajale.
9. Määrati tasuline koduteenus ühele abi vajajale.
10. Kinnitati Tamsalu valla 2012 aasta hankeplaan.
11. Arutati vallavarana arvel olevate vallale
mittevajalike hoonete likvideerimist.
12. Arutati volikogu juunikuu istungile pakutavat päevakorda.

26.06.2012

31.05.2012.a
1.Anti luba Tamsalu Kalor AS-i poolt hallatavates elamutes rakendada alates 01.07.2012
haldustasu 0.36 eurot korteri üldpinna ruutmeetri eest kuus.
Ursula Saar, Vallasekretäri abi
12.06.2012.a
1. Kooskõlastati riigihanke “Investeerimislaen“ hankedokumendid.
2. Anti luba MTÜ-le Vajangu Noorsootöö Keskus avaliku ürituse “Jaanituli“ korraldamiseks
Tamsalu vallas Vajangu külas Rahvamaja pargis 22.-23. juunil 2012.a ajavahemikul 20:0002:00.
3. Kinnitati kahe korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja ühise jäätmemahuti kasutamiseks sõlmitud omavaheline kokkulepe.
4. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Metsajärve jahimaja püstitamiseks Lemmküla külas.
5. Otsustati sõlmida leping OÜ-ga Folialis
Tamsalu lubjapargi teabetahvlite kujundamiseks, koostamiseks ja paigaldamiseks.
6. Otsustati taotleda eestkosteasutusena eestkostetava varaga tehingute tegemiseks kohtu
nõusolekut.
7. Eraldati Tamsalu valla 2012.a. eelarves sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt
ühekordset toetust kuuele abi vajajale ja jäeti
rahuldamata kaks avaldus.

14.06.2012.a
1. Otsustati sõlmida leping OÜ-ga Folialis paeteemalise õppemapi kujundamiseks ja trükkimiseks.
2. Otsustati tunnustada Tamsalu valla gümnaasiumi ja põhikooli edukaid lõpetajaid.
3. Otsustati muuta ajutiselt Tamsalu Spordihoones ilu- ja terviseteenuste osutamiseks
ruumide kasutajaga sõlmitud üürilepingu tingimusi.
4. Eraldati toetust Tamsalu Gümnaasiumi õpilasele, noorte sumokoondise liikmena Euroopa meistrivõistlustel osalemise kulude osaliseks katmiseks.
18.06.2012.a
1. Otsustati tunnustada põhikooli edukat lõpetajat.
20.06.2012.a
1. Eraldati toetust õpilasmalevas osalejatele.
2. Otsustati taotleda kohtult esialgse õiguskaitse kohaldamist alaealistele lastele.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

1. Tutvuti Sääse Lasteaia 2011/2012 tegevusaruandega ja Tamsalu Lasteaed Krõll 2011/2012
ülevaatega.
2. Tunnistati Tamsalu vallale kuuluvate Kandle 22 ja Rahu tn 2 kinnistute võõrandamiseks
korraldatud kirjalik enampakkumine nurjunuks, kuna ühtegi pakkumist ei esitatud.
3. Anti nõusolek FIE-le Silvi Pärn avaliku ürituse „Heinakuulaat“ korraldamiseks 07.07.2012
Tamsalu Kultuurimaja pargis.
3. Anti kasutusluba puurkaevu püstitamiseks
Loksa külasse.
4. Kinnitati juunikuu toimetulekutoetuse eraldamine.
5. Eraldati Tamsalu valla 2012.a. eelarves sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust kolmele abi vajajale.
6. Peatati peretoetuse maksmine ühele lapsevanemale.
7. Kiideti heaks hajaasutuse veeprogrammist
toetuse saaja esitatud aruanne.
8. Nõustuti korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine kahes majapidamises.
9. Anti nõusolek ohtlike puude raiumiseks
Paide mnt 21 kinnistul.
10. Anti luba saalihoki suvelaagri läbiviimiseks
Tamsalu Spordikompleksis Eesti Maaülikooli
spordiklubile.
11. Anti nõusolek AS Tamsalu Kalor poolt hallatavas elamus haldustasu ajutiseks muutmiseks.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok, Vallasekretär

kord”. Selle korra järgi on ehitis peremehetu, kui algne omanik on valduse lõpetanud
omandist loobumise tahtega ja oma hilisema tegevusetusega.
Peremehetu ehitise hõivamise menetluse
ajal võib iga isik esitada ehitise hõivamise
kohta vastuväiteid, mille kohalik omavalitsus läbi vaatab ja otsustab, kas ehitis on
peremehetu või mitte.
Enne maa mõõdistamist on vaja kõik garaazid inventariseerida ja kanda ehitisregistrisse.
Omanikud peavad arvestama garaazide
inventariseerimise, maa mõõdistamise ja
erastamise kuludega.
Küsimuste korral ja abi saamiseks dokumentide hankimisel arhiivist võite pöörduTamsalu Gümnaasium palub kõiki vanemaid, kelle laps asub
da maakorraldaja poole aadressil
1. septembril 2012 õppima I klassi, esitada taotlus kooli
Tehnika tn 1a, III korrus,
tööpäevadel kell 8.00 – 15.00.
kabinet nr 307 või helistada telefonil
Taotluse vormi saab täita kooli kantseleis.
3228436, 53308092
Lapse kooli vastuvõtmiseks esitada:
sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus või muu dokument, mis tõestab lapse
isikut);
Maakorraldaja
lapse tervisekaart;
Helgi Lindeberg
lapse koolivalmiduse kaart.
Kui vanem taotleb õpilaspiletit, siis tuleb esitada lapse passipilt.
Lapse seaduslikult esindajalt võetakse dokumendid vastu isikut tõendava dokumendi alusel.
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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

Näiteringi
„ATSIKE“
tegemistest
Septembrikuus 2011.a. teatas Tamsalu kultuurimaja, et taas alustab lastenäitering „ATSIKE“ oma tegevust.
03.oktoobril 2011.a., kui näiteringi
uus koosseis alustas juba kolmandat hooaega, oli kultuurimajja kogunenud 20 rõõmsameelset last - 1.
kuni 5. klassini. Hooaeg tõotas tulla
põnev ja ka tihedam-pingelisem kui
kunagi varem, sest oli ees ju „Tamsalu 500“ pidustused.
Kõigepealt mõeldi loomulikult jõulude peale. Kuna lapsi tuli näiteringi
palju ja kõik tahtsid täiesti loomulikult ka kohe esimesel võimalusel
esineda, õpiti jõulupidudeks selgeks
ühe asemel kaks näidendit: „Võsa
Karla jõulutemp“ ning „Homme tuleb homme“. Leiti koht ja aeg esinemisteks ja nii said kõik lapsed jõuludeaegse esinemisvõimaluse.
„Võsa Karla jõulutemp“, kus said
endale osad peamiselt nooremad
näiteringi liikmed, valmis koos kultuurimaja muusika- ja mänguringi
„TÕRUKE“ juhendaja Kaja Raudlaga, kes õpetas lastele selgeks laulud. Seda etendust mängiti koguni
kahel korral: koduste laste jõulupeol
18.-ndal ja algklasside jõulupeol
19.-ndal detsembril. Suuremad näiteringilapsed esinesid näidendiga
„Homme tuleb homme“ 17. dets.
kultuurimaja taidlejate jõulukontserdil „Jõuluvalgus“.
Detsembrikuu alguses olid näiteringi
ainukese noormehega liitunud kaks
pisut vanemat poissi. Et uued ennast kohe väga vajalikuna tunneksid,
otsustas juhendaja kiiresti õpetada
neile etüüdi „Veits enne jõulupidu“,
et seda siis taidlejate jõulukontserdil
kasutada kohas, kus lavale tuuakse
jõulupakid taidlusringide juhendajatele. Nii sai ka tehtud ja poisid said
kahe tüdruku kaasabil oma esimese
etteastega suurepäraselt hakkama.

Pidu hooldekodus
Täna saime kokku
lauataga lõime kokksu
Peol rõõmu, juttu jätkus
igaühele seal miskit lõbu pakkus.
22. juunil pidasime lõbusat suveavapidu Sääse Hooldekodus. Väike
söögisaal (autorite fotol kõrval) mahutas hooldekodu elanikud, töötajad, külalised ja esinejad.
Peo avas lauluõpetaja Marve Lehtme. Sellele järgnes helisev pillimäng,
mille saatel esinesid meile külla tulnud kaks Vajangu vahvat laulutüdrukut- Mirtel (4) ja Eliise (5).
Kõnet pidas ka hooldekodu juhataja Anni, rääkides hooldekodu käekäigust, erinevatest muutustest, mis on toimunud aastate jooksul. Mälestati ka hiljuti raske haiguse tõttu meie seast lahkunud Vilmat ja Karli.
Õnnitleti sünnipäevalast Hillar Valdmet. Tänati üksteist hea koostöö
eest.
Pidu toimus ühise laua taga, mis oli kaetud omavalmistatud maitsvate
roogadega, millest kõige paremini maitses pidupraad.
Üheskoos lauldi vanu eesti laule ning räägiti juttu.
Meeldiv oli taas üle pika aja ühiselt kokku saada ning koos rõõmsalt
aega veeta.
Täname kõiki, kes aitasid kaasa ürituse läbiviimisel, esinejaid ning
külalisi.
Sääse Hooldekodu

Mõeldes 2012. aastale, alustasid
kuus „ATSIKESE“ näitlejat juba novembrikuus näidendi „Sulaselood“
teksti õppimisega. Kuna näiteringis
oli siis ainult üks poiss, aga vaja oli
kolme, siis tuli tüdrukutel ka poiste
osad selgeks õppida. Pärast rõõmustavat täienduse saabumist sai
osad ümber jaotatud - poisid õppisid meeste osa ja nii jäid tüdrukutele
ikka naiste osad.
Lavaküpset „Sulaselugusid“ sai
publik näha Vajangu Põhikoolis 24.
veebruaril. Huvi etenduse vastu oli
suur ja kultuurimaja juhatajal Tiia
Uudebergil tuli toolide ridu juurde

tuua, et publik ikka korralikult istuma mahuks. Samuti pidi kultuurimaja andma välja lubaduse, et esimesel
võimalusel etendub tükk ka Tamsalu
kultuurimaja laval.

Märtsi- ja aprillikuu olid „ATSIKESELE“ väga pingelised, sest selgeks
oli vaja saada kaks näidendit: „Saabastega kassid“ - traditsiooniline
suuretendus Tamsalu kultuuripäevaks ning „Lubivalgeke ja seitse paemurdajat“ Paekonverentsi ajaks.
Enne neid suuri etteasteid, äkki keset
tihedat prooviderida, tegi „ATSIKE“
ühise otsuse, et esineb ka 13. mai
kultuurimaja emadepäeva kontserdil. Esitati etüüdidena elutarkusi
pealkirja all - „Lapsesuu ei valeta“.
Ja siis asuti taas oma põhitükkide
juurde.
Paenädala näidend „Lubivalgeke
ja seitse paemurdjat“ oli oma teksti
poolest raske, kuna tegemist oli ikkagi ülevaatega lubja tootmisest. Väikesed näitlejad õppisid teksti pähe
kultuurimaja teatrilava serval istudes
ning proovisid liikumist kahel korral
Tamsalu lubjapargis. Võideldi sääseparvedega, improviseeriti oma rollile
vastavad tööriistad tööle ja 25. mai
õhtuks oldi valmis esinema Paekonverentsist osavõtjatele ning kõigile
teistele huvilistele. Selline etendus
oli praegustele tegijatele uueks kogemuseks, sest esinemine oli vabas
õhus ja nagu juba öeldud - paraja
improvisatsiooni võimalusega.
„Lubivalgekese ja seitsme paemurdajaga“ esineti ka 3. juunil 10. folkloorifestivali „PORKUNI PILLAR“
osalejatele. Kuna ilmataat ei lubanud
väljas esineda, siis selle etenduse
mängisid lapsed kultuurimaja teatrilaval. Lava vaadati hindava pilguga
üle, pandi mõttes kõik oma töövahendid ja liikumine paika. Mõned
targad küsimused juhendajale ja
etendus läks jälle korda.
Ja olemegi oma tagasivaatega jõudnud maikuu viimase laupäevani, 26.
maini. Käes on see päev, kui teatrilaval on näiteringi „ATSIKE“ kõik
kõige nooremad ja natuke vanemad
näitlejad ning seekord etendusega
„Saabastega kassid“.
See etendus valmis koos „KAIREE“
väikeste tantsijatega. Tantsijad esi-

nesid õukondlaste-, teenijate- ja kahe
kassitantsuga. Tantsud õpetas lastele
selgeks Kaire Kaljuvee.
Kostüümide vahetamine oli selle näidendi lavatagune esinumber.
„KAIREE“ väikestel tantsijatel olid
abiks emad ja suuremad tantsijad. Ka
„ATSIKE“-sele oli nii paljude riiete
vahetamine uus kogemus, lisaks veel
lavakujunduse korrashoid nii eesriide taga kui ka etenduse ajal avatud
eesriidega. Kõik asjad said õigel ajal
ja õiges koguses lavale.
Minul, siinse meenutuste autoril, jäi
lava taga olles tõemeeli tunne nagu
oleksin sipelgapessa sattunud, kõik
toimetasid oma toimetamisi ainult
endile teadaolevas suunas ülimalt
kiiresti ja nii suurt hulka väikesi lapsi
arvestades vägagi vaikselt.
„Saabastega kasside“ kordusetendusel 4. juunil sain istuda juba rahulikult saalis ning vaadata etendust
publiku seast. Algkooli soovil algatatud etteastet tulid päevasele ajale
vaatamata jälgima ka kooliga otseselt mitteseotud teatrihuvilised meilt
ja Tamsalust väljastpooltki. Heameel
oli näha, et saalis istusid ka lasteaia
„KRÕLL“ väikesed mudilased ning
nautisid koos kõigiga seda toredat
etendust. „ATSIKE“ tundis rõõmu
uute avastajate ja armastust „vanade
fännide“ vastu, keda ikka ja jälle huvitab laste näitlejatöö.
Niisiis oli näiteringil „ATSIKE“
hooaeg 2011/12 väga töine. Lavavalgust nägi 5 näidendit, minitükk kultuurimaja taidlejate jõulupeol ning
etüüdid emadepäevale pühendatud
kontserdil. Lapsed-näitlejad olid vapustavalt tublid, töökad ja vastupidavad. Osati professionaalselt improviseerida ja oma mängust ka mõnu tunda. Kui lõppes viimane näidend, siis
oli näitlejate silmis siiras õnn kordaminekust, publiku rohkusest ja ….
juhendaja pidi vastama küsimustele
järgmise hooaja tegemiste kohta!
Suur tänu Tiinale „ATSIKE-se“
kostüümide, dekoratsioonide ja loomulikult näidendite ja näitlejate eest,
Kajale laulude eest, Kairele tantsude
eest, Tõnule muusika eest, Ahtole
dekoratsioonide eest, Tiiale valgustuse eest!
Tänu teile saime meie, teie publik,
tunda rõõmu laste näitlemisest, laulust ning tantsust!
Suur tänu teile laspevanemad, kes te
toetasite oma lapsi nende tegemistes!
KOHTUMISENI SÜGISEL KULTUURIMAJAS!!!
Liia Alling
Autori fotol ülal Liis Tomasov ja Annika Õunapuu jõulukontserdil esinemas.
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SÄÄSE LASTEAED
AVASTAB JA UURIB
Sügisel eesmärke seades otsustasime hakata lastega teadusaasta raames avastama
ja uurima ning kust see tarkus ikka muidu
tuleb, kui õite väiksena ei alusta. Õuesõppe-rühm ja TEL-rühm (Tervist Edendav
Lasteaed) panid pead tööle ja mõtlesid lastele hulga huvitavaid ettevõtmisi välja.
Õuesõppe-rühma eestvedamisel korraldati sügisel avastamismatk ja
6.–7.aastastele lastele orienteerumismäng.
Kui avastamisest rääkida, siis kogu matka
juures meeldis mõnele lapsele kõige rohkem auguga mutimullahunnik ja ta jäi sinna hulgaks ajaks mutti ootama. 3.–4.aastastele pakkusid põnevust porilombid ja
neist ülesaamine. 6.–7.aastased laste matk
toimus juba raskemate ülesannetega, kus
tuli määrata paberiribadega, kust poolt
tuul puhub, mõõta kaskede jämedust,
koore krobelisust ning mängiti loodusliku
materjaliga nuputamisülesandeid. Ja muidugi meeldib lastele ikka ja jälle Toomakivi mõõtmine ning juba tuttaval loodusrajal
kasvavate taimede areng.
Talvine avastamis- ja uurimismatk kul-

Rakvere Spordikooli
lapsed laagris
Juuni viimasel nädalal ilmus Porkunisse
hulk väikeid ja mõned suuremad lapsed,
et siin järjekordses suvelaagris oma kergejõustikualaseid oskusi lihvida ja võistlusteks energiat koguda. Rakverer Spordikooli direktor Jaak Vettik oli arvamusel, et
teda võiks kohalikud küll juba põliselanikuna võtta – esimest korda oli ta Porkunis
laagris 1967 aastal, siis küll algkooli majas.
Tema oli rajooni koondise liige ja valmistuti üleriigilisteks võistlusteks.
Viimased ligi 30 aastat on laagerdatud vanas lossis, nüüd aga ollakse lausa luksuslikes tingimustes uues koolis.
Jaagu arvates on suvelaagri üheks põhiliseks õnnestumise eelduseks veekogu olemasolu. Porkuni järv ongi see peapõhjus,
miks siia pikalt pidama on jäädud. Teiseks
oluliseks osaks on muidugi sobiv spordiväljak ja mõnus loodus, kus nii pikemaid
kui lühemaid jooksuotsi ette võtta. Ja kolmandaks nimetas Jaak kohalike inimeste
meeldivat suhtumist ja vastutulelikkust.
Asjaajamine on alati olnud mõistev, probleeme lahendatakse operatiivselt. Oluline
on, et süüa saavad lapsed laagris niipalju,
kui tahavad (siinkohal suur tänu kokatädidele!).
Praegused majutustingimused on ideaalilähedased, vana lossi suurtes magalates
oli küll põnevust ja teistmoodiolemist rohkem, aga tagasi sinna siiski enam ei tahaks.
Jaagul oli oma osa ka selles, et kooli spordiväljak renoveeriti. Porkuni Kool kaasas
teda kui erialaspetsialisti renoveerimisprojekti koostamisse. Nõu küsiti ka oma
ala vaieldamatult autoriteedilt, Kadrioru
staadioni direktorilt Olavi Sikkalt. Nii valmiski vajadusi ja võimalusi arvestav projekt, mis tänaseks peaaegu valmis. Laagri
lõpupäeval tõmbasid töömehed viimaseid
jooni vastvalminud väljakukatetele.
Jaak ütles, et kooli spordiväljak on väga
heal kohal, tuulte eest kaitstud ja mõnusa
auraga. Kõik kergejõustiklaste vajadused
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ges mööda paksu lumega kaetud metsaradu. Kõige pisematel uurijatel väsisid jalad
selles tatsamisest päris ära, aga selle eest
oli puna palges. Lapsed tegid jälgede järgi kindlaks, et kitseke oli oksakeste kallal
alles hiljuti maiustanud, sest jäljed olid
veel selgelt nähtavad ja puukoor polnud
pruuniks läinud. Lepatriinude rühma lapsed õppisid kaardi järgi orienteeruma ja
otsisid „aaret“. Kõige ilusa juures oli aga
ka pettumust. Pärast otsitava ülesleidmist
küsis üks laps: „Kus see kuld siis on?“, sest
tegemist oli ju ikkagi „Aardejahiga“. Metsas matkamise plussiks oli ka see, et lapsed
mõistsid looduse hoidmise vajalikkust.
Kevadel külvasid rühmade lapsed pottidesse erinevate taimede seemneid, uudistasid, kuidas need tärkasid ja hoolitsesid
nende eest, emadepäeval aga kinkisid taimed oma kõige kallimatele inimestele –
emadele. Hoolitseda tuleb taimekeste eest
ka suvel, sügisel aga räägitakse, kuidas
taim kasvas, mis värvi oli õis või kuidas
tomat vilja kandis.
Õuesõppe-rühm seadis lasteaia õuele
üles pajuokstest onni ja istutas selle ümber
ülespoole ronivad lilleoad ja dekoratiivkõrvitsad. Eks siis sügisel ole näha, milline
onn välja näeb!
TEL-rühm seadis eesmärgiks vanasõon siin võimalik täita. Ka ehitajate ülemus,
kes näinud palju spordiväljakuid, ei olnud
Porkuni väljaku kiitmisega kitsi. Tema arvates olevat tegu kogunisti ühe ilusama
spordiväljakuga vabariigis.
Spordiväljaku valmimine ei möödunud
probleemideta, sügisel takistas mullatöid
vesine ilm, samuti ei olnud parimal tasemel ehitajad ja nii saadi muru külvata alles kevadel. Jaagu sõnul on ka paigaldatud
tartaankate veel liiga pehme (kõvastub aja
jooksul), seetõttu siia planeeritud Viru
mängude kergejõustikuvõistlused otsustati siiski mujal pidada, kuna vasttärganud muru suurt osalejate hulka ei kannataks. Edaspidi saab väiksemaid võistlusi,
nagu näiteks Tamsalu kümnevõistlus, rahulikult Porkunis teha.
Uuel spordiväljakul on 100 m sirge 4 rajaga, 250 m pikkune kahe rajaga jooksuring,
kaugushüppepaik, kuuli – ja kettaheitering, viskerada, tartaankattega korvpalli
- võrkpalliplats ja tenniseväljak, rannavolleplats ja asfaltkattega plats. Täielikult
renoveeriti ka staadionimaja, kuhu ehitati korralikud tualetid, duss ja vahendite
hoiuruum.
Jaak Vettiku sõnul on spordikool seni Porkunis käinud ainult kergejõustiklastega.
Sellel suvel tulevad siia ka korvpallurid ja
võrkpallurid, kuna tingimused võimaldavad ka neil siin harjutada.
Omast kogemusest tean, et vanal pordiväljakul olid suveõhtutel pea alati kohal ka
ümberkaudsed noored, et palli mängida.
Loodetavasti leitakse ka nende jaoks võimalus, et spordiväljaku väravad kohalike
jaoks lukku ei jääks. Eeldusel muidugi, et
uut ja ilusat väljakut enda omana võetakse
ja vastavalt ka hoitakse.
Pikemalt kirjutab spordiväljaku ehitamise valust ja vaevadest projektijuht Tuuli
Lindre.

nade uurimise ja nende järgi elamise. Iga
rühm mõtestas õppeaasta jooksul lahti
erinevaid vanasõnu ja koostas kevadeks
neist raamatu. Oli avastamist ja uurimist
– ja kas alati ongi nii kerge õpitut järgida.
Igatahes said kõik huvilised raamatutega
näitusel tutvuda.
Kevadel aitas onu Lembit Rosina 6.–7.
aastastel lastel avastada ja uurida, kuidas
leida olukorrast väljapääs, kui oled metsa
ära eksinud. Ta korraldas lastele õppuse
„Otsi Otti“.
Avastamine ja uurimine kulmineerus
kolme vanema rühma ekskursiooniga Pärispea poolsaarele.

Vaatasime 7,6 m kõrgust Jaani-Tooma
suurkivi, Viinistu küla, merd, eemalt
paistvat Mohni saart, laotasime tekid mere
äärde, nautisime vaadet ja maiustasime
kaasavõetud maiuspaladega, matkasime
veidi Eesti mandriosa kõige põhjapoolsemas osas, nimelt Purekari neemel, sõitsime läbi Loksa linna ja vaatasime Valgejõel
asuvat Nõmmeveski juga, ja oh üllatust
– see jõgi algab päris meie kodu lähedalt,
nimelt Porkunist. Lapsed said teada, et
algul võib jõgi olla õige kitsuke ja tasase
vooluga, aga siis voolata ka kanjonis ja olla
kärestukiline. Elevust tekitasid ka seal alaliselt õitsevad kuukressid ehk rahvakeeli
dollarililled, mis õitsevad kevadeti lillade
õitega ja talvises külmas väristavad dollareid. Milline on siis lill, millel raha lausa
otsas kasvab? Neid meil näha ei õnnestunud, aga õnneks avanes võimalus neid
lastele tutvustada. Ja polnudki päris raha
– oli hoopis huvitav lill. Kes ei tea, milline
dollarilill välja näeb, sel on võimalus uurida ja avastada.
Kaunist suve, avastamis- ja uurimisrõõmu
kõigile!
Lia Klaas

Pahad tüdrukud Porkunis

Porkunisse on ootamatult ja üldsuse eest
salaja asutatud uus kool - Vaigistu erikool.
Tegu pole siiski tõelise kooliga (kahjuks). Tühjaksjäänud vana Porkuni
kooli kompleksi kasutab TV3 sügisel
ekraanile jõudva 13osalise seriaali tarvis, mille enamik osi siin filmitakse.
Kuigi võttekohta otsides käidi vaatamas
teisigi koole ja mõisaid, otsustati Porkuni kasuks seepärast, et paik on visuaalselt
külluslik ning ümberringi on arvukalt
kauneid kohti, kus filmida. Filmi tegijatele
andsid vihjeid ka Porkuni juurtega teadjad.
Porkunis toimetatakse mai keskpaigast alates ja praeguseks on jõutud seriaalist umbes veerand üles võtta.
Filmi režissööri Arun Tamme sõnul seriaalil konkreetset pealkirja veel ei ole,
on alles tööpealkiri – “Nurjatute tüdrukute kool”. Filmis näidatakse raskesti

Tule laagrisse

Fotol vasakul treener Liivi Rünk, keskel
Kui Sa oled vanuses 16-24 ja ei tööJaak Vettik oma õpilastega.
ta ega õpi, siis alljärgnev info on Sulle.
NB! Kui Sa tead kedagi sellist, ole hea, saada
Ain Aasa
talle kiri edasi - see on parim võimalus noorele inimesele saada jalg tööturu ukse vahele
ning alustada teed oma unistuste töökohale.
Juba juulis ja augustis korraldame 180-le
noortele tööotsijatele põnevad suvelaagrid 6-s Eesti erinevas piirkonnas. Suvelaagrid kestavad kolm päeva ja on osalejatele tasuta, sh majutus ja toitlustus.
“Ootame laagrisse noori vanuses 16-24,
kes tahavad selgusele jõuda, kes nad on ja
kelleks saada võiksid. Eeltingimus on, et
nad ei ole viimased 4 kuud õppinud ega
töötanud. Laagris toimuvad erinevad mängud oma mõtte-, käte- ja sõnaosavuse ning
sportliku võimekuse avastamiseks ja proovile panekuks, käime matkal, kokkame,
teeme bändi (!) ja muud põnevat. Laagri
läbinud saavad ka tunnustuse ja tagasiside,
kuhu edasi võiks liikuda,” illustreeris laagrites toimuvat Targa Töö Ühingu projektijuht Kadri Seeder. “Pärast laagrit on noortel võimalus osaleda erinevatel koolitustel,
mis aitavad neil unistuste tööd leida, ja käia
tööpraktikal mainekate tööandjate juures.”
Suvelaagrid toimuvad Targa Töö Ühingu, Tööandjate keskliidu ja Töötukas-

kasvatatavate tüdrukute kooli tavaelu ja
probleeme, millega noored neiud silmitsi seisma peavad. Kajastatakse ka koolis töötavate õpetajate elu.Enese teemaga kurssi viimiseks käisid režissöörid
Kaagvere koolis taustauuringut tegemas.
Pahadest tüdrukutest rääkiva seriaali peaosas näeb Märt Avandit. Seriaali
stsenarist on Birk Rohelend ning peaprodutsendid Ken Saan ja Ivo Uukkivi.
Režissööride
Andres
Kõpperi
ja
Arun Tamme lavastatud on ka sellel aastal vaatajateni jõudnud kriminaalkomöödia “Vasaku jala reede”
Teadaolevalt on üks filmi osalistest ka Porkunist pärit – episoodiliselt vähemkandvas
osas üles astuv taks Cliff (alumisel pildil
võtete vaheajal hinge tõmbamas).
Ain Aasa

sa ühise noorte tööotsijate programmi
“Nupp tööle!” raames, mis on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt ja see
toimub projekti “ Noored tööle” raames.
Täpsem
info
programmi
lehelt
ja
programmi
assistendilt
Liisi Peetsilt telefonil 53614919 või emaili
aadresssil
liisi@smartwork.ee
Nii,

et

... kui sa oled ise noor ja tahaksid
programmist
osa
võtta,
registreeru, sest suvelaagrid algavad KOHE!
... kui sa tead kedagi, kes võiks programmi
sobida, anna talle teada sellest suurepärasest võimalusest!
Nupp tööle! meeskond
nupptööle.ee
http://www.facebook.com/NuppToole klikka meeldib ja jälgi meie tegemisi!
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Sport
Naisekandmine
Eesti XV esivõistlustel naisekandmises oli Tamsalu valla võistkond 2.
kohal, võistlesid Kaspar Raudla, Eiko Laine, Karel Eesmaa, Marleen
Kippar.

Kergejõustik

Rakveres II Ööjooksul läks hästi meie jooksjatel. Poolmaratonis startis 746
jooksjat. Ago Veilberg oli Tamsalu valla parimana 14. (M45 – 1.). Hästi
jooksis Kauri Piiskoppel, olles oma vanusegrupis parim ja kokkuvõttes 35.
Evelyn Himma oli oma vanusegrupis 4, Ragne Larin naistest 23.
10 km distantsil oli meilt parim Meelis Veilberg 11. kohaga (M50 – 1.),
35 oli Tarvo Klaasimäe, 44. Mathjas Veeremaa (juun 3.). Aili Siht oli oma
grupis 3., Kadri Limbergnaistest 32. ning Liis Järvamägi neidudest 8.
Jooksu lõpetas 1839 jooksjat.

Perevõrkpall 12. korda Tamsalus

Jaanilaupäeval 23.juunil toimus Tamsalus XII Perevõrkpalliturniir. Ilmataat
kostitas osalejaid seekord korraliku
vihmaga, mistõttu toimus üritus
spordihoone võimlas. Perekondi oli
kohale tulnud kokku 6 nii lähemalt
kui kaugemalt Eestimaalt.
L-Virumaa MV tuli maakonna meistriks Oliver Eding (fotol ülal, internet)
suurepärase isikliku rekordiga 63.51. Eelmise aasta tulemust parandas ta
koguni 5 meetriga. Maakonna kõigi aegade edetabelis tõusis Oliver Margo
Nõukase (67.10) ja Kristjan Rahnu (65.02) järel kolmandale kohale.
Maakonna meistriks tuli ka Londoni paraolümpiaks valmistuv Sirly Tiik
kettaheites (34.05).

Avakõne pidas Tamsalu vallavanem
Toomas Uudeberg, kes õnnitles muuhulgas ürituse algataja ja korraldaja
perekonna pead Ahto Annust 75.
juubeli puhul.

UJUMINE.

Pika võistluspäeva lõpuks oli kõige
õnnelikum perekond Püvi Väike-Maarjast, kes saavutas väga tasavägises finaalis I koha, II kohale tuli korraldaja
perekond Annus (Tamsalu), III oli Järveoja (Nõo-Elva), IV Aros (Rakvere),
V Uudeküll (Uudeküla), VI perekond
Venno Tartumaalt. Eelnevatel jaaniturniiridel neli korda võiduloorbereid
pälvinud Vennodel mängisid seekord
peamiselt vanema põlvkonna esindajad. Peale mänge oli meeldiv võimalus veeta jaaniõhtu kõigi eelmiste

10. Simuna – Laekverre rahvajooksul oli Evelyn Himma 10 km distantsil
3.(oma vanusegrupis 2.), oma grupis olid esimesed Rainis Tiits ja Ulvar 28.-29.aprillil toimus rahvusvaheline võistlus Tartu
Kevad pikal rajal. Seitsmendat aastat peetaval rahvusvaPavlov. Startis 140 sportlast.
helisel võistlusel oli 370 ujujat 4-riigist ja 42. klubist.
L-Virumaa veteranide MV võitis Arnold Kalvik M85 vanuseklassis esikoha Kuni 16.aastaste vanuserühmas saavutatud tulemused:
kuulitõukes ja kettaheites. Vigastusega kimbus olev Ülo Püss oli võidukas Kert-Taniel Kesküll - 50m selili 38,60 (24.),
50m libl.38,60 (58.),100m vab.1.10,90 (50.),
M70 klassis hoota kaugushüppes, kuulitõukes ja kettaheites.
100m selili 1.21,64 839.), 50m vabalt 32,65 (81.)
Trükist ilmus Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni teatmik 2011 Tony-Brei Vilbiks - 50m selili 39,39 (26.), 50m
rinn. 41,57 (31.), 100m rinn. 1.38,83 (34.),
a kohta.
Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga kuuluvad Tamsalu vallas elavate ja 100m sel. 1.27,51 (44.)
töötavate ning piirkonnaga seotud sportlastele kokku 12 vabariigi rekordit.
Kõige suurem on Arnold Kalviku panus. Vabariigi hetkel vanimale 5.mail oli Kohtla-Järvel „ Vetesellist vahumeistriks“
tegevkergejõustiklasele kuuluvad rekordid M80 klassi kuulis ja kettas ning finaal.
M85 klassi 100m ja kuulis. Heiko Kraubner juhib edetabelit 5-v ja 7 – Alex Ahtiainen – 50m vab. 32,69 I, 50m sel. 38,36 I,
punktitabeli alusel sai
v M35 klassis ning 5- v M40 klassis. Ülo Püss on rekordiomanik kuulis 100m kompleksi 1.23.26 I. Fina
M50 JA M55 klassis, Arvo Orupõld 20 km käimises M40 klassis. Naistest Alex oma vanuseklassis suurimad punktid ja auhinnaks
on esikohal N35 kl kõrguses Anneli Ojastu ning N60 klassi 400 m Ellen karika.
Juhan Uudeküll – 50m vabalt 40,28 (11.), 50m selili
Ruben.
Eelmise aasta edetabelis on edukaim kümnevõistleja Heiko Kraubner M40 47,16 (11.), 100m kompl. 1.47,53 (11.).
klassis esikohtadega 400m, 60 tj, 110m tj, kolmikus, 7 – v, ja 10-v.
Arnold Kalvik on esikohal kuulis, kettasja 2. 100m. Ago Veilberg on 3000 5.mail peeti Paides Jõud’i MV :
m esimene, Ulvar Pavlov 2. Lisaks mainitutele on edetabelitesse jõudnud Grete Uudeküll – 100m kompl. 1.16,18 III, 50m libl.
35,95 (4.), 50m vab. 30,80 (5.)
veel Raul Rebane, Tauno Lempu, Alar Peek, ja Rainis Kaljuvee.
50m vab. 31,79 (8.), 50m sel. 34,67
Naistest on liidrikohal N35 klassis Evelyn Himma 200m ja 400m, 2. kohal Keiti Kleitz 100m, 800m ja kauguses.Sirly Tiik juhib oma vanuseklassi kuulis, kettas ja (5.), 100m vab. 1.08,87 (5.).
odas. Anne Hallik on oma vanuseklassis 3. kuulis. Edetabelisse pääsesid ka Kert-Taniel Kesküll- 50m vab. 31,49 (12.), 50m libl.
37,25 (14.), 100m vab. 1.08,76 (8.).
Mairi Luik ja Velve Põldoja.
Järgmiseks suuremaks veteranide ettevõtmiseks on suvemängud 14.- 15. Tony-Brei Vilbiks - 50m vab. 32,85 (18.), 50m rinn.
4x50m vabalt teatejuulil Rakverers. Lisaks individuaalaladele peetakse ka maakondade 42,83 (14.), 50m selili 38,93 (13.)
ujumises saavutas Lääne-Viru I võistkond, mille koosvõistkondlikku arvestust.
Mängude põhialaks on kergejõustik. Lähem info tel 53585989 ( veteranide seisus ujus ka Grete, II koha. L-Viru II võistkond (Keiti)
olid 7.-dad.
maakonna spordijuht Maie Tamm).
Kokkuvõttes saavutasid Lääne- Virumaa ujujad II koha,
6.võistkonna hulgast.
Rein Tops
Toimetajalt: Internetis on kogu info veteranide toimetamiste kohta koos
kõikide rekordite, tulemuste ja edetabelitaga leitav aadressil
kjveteranid.ee. Väga huvitavad on seal avaldatud maailma kõigi aegade
edetabelid, kus leidsin meie valla mehe Ülo Püssi kuulitõukes ühes
vanuseklassis kõrgel 10. kohal. Veteranid on teinud üsna müstilisi tulemusi,
näiteks on 80 a mees hüpanud kõrgust 1.37. Vaadake ja imetlege.
Kahju, et me oma valla tulemusi ülevaatlikul ja kättesaadaval kujul kusagilt
vaadata ei saa.

Tamsalu SK LOS TOROS
16. AMATÖÖRIDE KÜMNEVÕISTLUS
Rakvere staaadionil
04. augustil algusega kell 9.00
Eelregistreerimine: Rainer Tops tel. 5079075

turniiride toetaja perekond Halliku
lõkke ümber.
Õla panid seekordsele üritusele alla
Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu Spordihoone, Eesti Kultuurkapital, Tamsalu Gümnaasium. Osavõtjate nimel
täname kõiki.
Turniiri korraldajad.
Fotol (Ain Aasa) ülal Annuste pere
võistkond enne mängude algust

Tamsalu krossipoisid tõid
Abja-Paluojast kõrgeid kohti !
Pitbikede võistlus toimus 16.juunil Abja Õunaaia krossirajal
. Tegemist on Tarmo Raba, kohaliku entusiasti enda poolt
valmistatud rajaga, mis on tuntud üle Eesti oma heade
hüpete ja tehniliselt mitmekesise rajaprofiili poolest . Võistlussari toimub juba mitmendat aastat . Sarjas on kokku 4
osavõistlust, lõppkokkuvõttes selgitatakse välja Abja Õunaaia Meister. Võistlus toimus 3 võistlusklassis ja osalejaid oli
kokku 50 kanti, mis oli korraldaja sõnul väga võistlejaterohke.Tamsalu poisid osalesid hobiklassis , mis tähendab seda,
et võistleja pole omanud Eesti Motoföderatsiooni Litsentsi !  
Hobiklassis oli osalejaid 17 . Kõik olid väga kiired ja ka väga
vihased, kuna võitu tahtsid kõik endaga koju viia! Toimus
3 sõitu. Marnet Teichmannil ebõnnestus ajasõit , sama
juhtus ka Risto Kruusmannil . Aga 2 finaalsõitu möödusid
kukkumiste ja paksu tolmu sees. Peab ka märkima tõde, et
Ristol oli see elu esimene krossivõistlus. Risto saavutas tubli
10.koha , millega ta ise väga rahule jäi , kuna kukkumisi oli
palju.
Marnet võttis kokku päeva paari sõnaga, milleks oli : Rada
oli super, aga ise jäin veidike veel lahjaks !
Järgmine etapp toimub Abja päevade raames 22.juulil!
Plaanime kindlasti kohale minna ja võidu nimel taaskord
võidelda !
Meie kohad:
Marnet Teichmann - 2.
Risto Kruusmann - 10.
Marnet Teichmann

Tamsalu MV rannavolles
ja tennises

Volle 2x2 MV toimub 3 etappi, esimene neist juba 6-8. juulini. Esimesel päeval algus kell 18.00. Järgmiste etappide
13.mail toimus Räimeralli finaal Tartus:
ajad pannakse paika osalejate endi poolt esimese etapi ajal,
Alex Ahtiainen – 50m selili 38,84 I , 50m liblikat 36,33 et sobiks kõigile. MV arvestusse lähevad ainult samas koosI , 50m vabalt 32,43 II, 100m kompleksi 1. 25,45 II.
seisus mänginud paaride tulemused kõigil etappidel. Osavõtt
Juhan Uudeküll - 25m vabalt 17,66 II , 25m selili 21,54 kõigile vaba.
(5.), 25m rinnuli 25,28 (11.), 25m liblikat 22,65 (8.).
Eelregistreerimine Spordihoones või Sergei telefonil
3230669.
19.mail ujuti pikka maad Paides:
Tennise MV algavad juuli teisel poolel ja kestavad augusti
2000 s.a. – nooremad: Juhan Uudeküll (03) 400m vabalt lõpuni. Mängivad välisväljakutel nii naised kui mehed kahe
7.25,46 (9.)
seti võiduni.
1998- 99 s.a. Kert-Taniel Kesküll 800m vabalt 11.09,45
Soovijatel palun ennast eelregistreerida Spordihoones või
(4.)
Sergei juures, vajalikud nimi, aadress ja telefoninumber.
Võistlus toimub turniirisüsteemis, st kõik mängivad kõigiga
1.juunil peeti EUL noortesarja finaal Keilas:
läbi.
Kert-Taniel Kesküll – 200m vabalt 2.31,17 (11.), 100m
Kindlaid mängupäevi ei määrata, osalejad ise lepivad mänliblikat 1.25,20 (16.).
gude ajad kokku ja teatavad tulemused Spordihoonesse või
Sergeile.
Sergei Kurotškin
Mare Järv

TAMSALU AJALEHT

Õnnitleme !
Juulikuus
Karl-Veliks Uueni		
Alice Randoja			
Sergei Kurotškin		
Hilda-Maria Humonen
Renata-Silvia Abel		
Jelena Altuhhova		
Vilma Maasi			
Helgi Palm			
Liidia Leppik			
Elsa Kallis			
Olga Lennuk			
Evald Tammerk		
Lembit Tiigimäe		
Venda Kuusk			
Valve Siiber			
Helju Tiido			
Benita Putku			
Maimu Rätsep			
Virve Salmisto 		
Elvi Novik			
Kalju Rohtoja			
Maria Cherikova		
Raul Veeret			
Lembit Kirs			
Riho Hoolma			
Sirje Alanurm			
Aida Saar			
Zinaida Manzhurets		

91
91		
88		
87		
84
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
80
75
70
70
65
65
60
60
60
60
60
60

Augustikuus
Anette-Julie Pass
Leida Kiiver		
Marie Vainsalu
Vladimir Bõstrov
Anna Mürk
Hilja Virve
		
Eleonora Kure		
Ella Mei			
Leida Joonas
Helju Soosaar		
Anna Uiboaed
Maire Hunt
		
Feliks Aeltermann
Boriss Tarassov		
Asta Gross			
August Nõmmik		
Leopold Viidemann
Valentina Makarova
Leida Sirel			
Jaan Kuusik		
Lembit Kuntur 		
Rein Tops			
Olempiada Tiškova
Eevi Saluri			
Ludmilla Gagarina
Ruth Rebane
Linda Vessel 		
Selma Neider 		
Elvi Kiviväli 		
Juhan Lindre 		
Ljudmila Tiitso		
Stanislav Filatov
Helmut Kreek
Tiina Evardi
		

TAMSALU AJALEHT
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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 20. augustini soovitavalt
meilile. Järgmine leht jõuab lugejani augusti
lõpul. Trükikoda Trükis, Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas. Leht on üleval valla kodulehel.

8
Ole suvel Tamsalus liigeldes
hoolikas ja ettevaatlik - palju
on liikumas raskeid masinaid.
Jälgi liikluskorraldusmärke.
Arvesta kaasliiklejatega !

UUDEKÜLA LAAT
Pühapäeval, 12. augustil 2012
kella 10-14
Uudeküla külaplatsil, Tamsalu vallas
Tulge müüma oma tehtud või oma kasvatatud kaupa ning oma pere mittevajalikke asju!
Külastajatele sissepääs tasuta.
Müüjatele paindlik kohamaks, vastavalt
päeva käibele.
Info ja registreerimine müüjatele ja esinejatele tel 5119039 (Katrin)
Korraldaja MTÜ Uudeküla

Müüa elamumaa Toome põik 5, Tamsalu.
2180m2, vesi/kanal,elekter 16A,
Olemas projekt, ehitusluba, vundamendiauk.
Hea asukoht ja head naabrid. Saab kohe ehitama hakata!
78801:001:0015
Kaarel Adler, 53417730
kaarel.adler@mail.ee
Hind: 18 000 EUR

Kutsetunnistusega korstnapühkija
teostab kollete hooldust ja remonti.
Info telefonil 56955596.

Autoremont
Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)

OÜ P.Õ.M.M. müüb küttepuid.
Info: 56460921
Tamsalu Ajalehe toimetajast sõltumatutel asjaoludel
sattus eelmise ajalehenumbri esilehele vale nimi.
Õige on Valdo Randlepp.
Vabandame !

Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.
Müügil suur valik autoakusid.

ON SÜNDINUD:
MATTIAS BERJOZKIN

31.05.2012

MIRTEL BERJOZKIN		

31.05.2012

STEVEN LAUK			

07.06.2012

On lahkunud
VANDA EESMAA		

Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega

11.12.1931-14.06.2012

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

