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Sügis on saagikoristamise aeg:
valmisid kauaoodatud ehitused

On juhtunud, et sellel sügisel saavad järjest valmis üsna pikalt vindunud ehitused.
Kõigepealt muidugi gümnaasiumi ehitus. Direktor lubas, et kui suurem aastaalguse sebimine mööda saab, tehakse ka
vallarahvale uksed lahti ja korraldatakse
veidi pidulikum üritus.
Septembri kolmandal nädalal gümnaasiumi korraldatud õhtult jäid esmalt
meelde muidugi koolipere uhkusega
demonstreeritud uued ruumid, millede
hulgas kindlasti ülevabariigiline pärl on
B korpuse keldris asuv spordikompleks
koos 110 m pikkuse jooksurajaga. Usun,
et niisugust rajatist vabariigis teist ei olegi. Küsisin Peedu Vipperilt, kes ka kohal
oli, kuidas uus kuub vanale maneezile
passib. Peedu, kes oli üks eestvedajaid,
et niisugune jooksurada üldse ehitati, ja
tegi seal niipalju, kui selleaegsed olud
võimaldasid, ütles, et kõik on viimasepeal ilus. „Aga kui omal ajal poleks kooli

keldrit tühjaks kaevatud ja vaheseinu
lammutatud, poleks täna ka midagi renoveerida olnud.“ Selle arvamusega tuleb
muidugi nõustuda.
Ülemistel korrustel olid uhked klassiruumid, tumedad plaadist põranadad ja
heledad koridoride seinad. Uudistajad
tundsid muret, kuidas uusi ruume hoidma
hakatakse, et ikka ilu kauemaks jätkuks.
Uue värvkattega seinad ja klaaspinnad
nõuavad muidugi igapäevast hoolt ja
kannatlikkust.
Teiseks jäi meelde, et sõna saanud vallajuhid ja külalised olid mures laste arvu
pärast. Toomas Uudeberg lausa kutsus
kõiki oma lapsi kindlasti uude kooli tooma.
Omamoodi tundeid tekitas Vardo Arusaare väljaütlemine, et ehkki ehitajaga
neil päris armastust pole tekknud, on
siiski pika koostöö tagajärjel vastastikune
austus ja üksteisemõistmine saabunud,

Fotodel (Ain Aasa) ülalt : Tamsalu Gümnaasiumi direktor Vardo Arusaar andis 1.
septembril aabitsad esimesse klassi õpilastele. Avatud uste päeval uudistati maneezi
jooksurada. Porkuni Kooli harjutusväljaku avamisel esinesid õpilased, Sirly Tiik ja
Gerd Kanter petangivõistluste võitjaid autasustamas, Gerd Kanter pidi vastama rohketele küsimustele.

mis lubas ka ehituse lõpule viia. See tõdemus vallandas saalis paraja kahina, aga
tundub, et ilma niisuguste tunneteta oleksid teed ka selle ehitajaga lahku läinud.
Kokkutulnutele esinesid tuntud headuses
väiksed lauljad ja sõna said rohked õnnitlejad. Peale maja vaatamist pakuti kõigile
imemaitsvat kooki. Koogisöömise juures
trehvasin kokku kahe direktoriga ja küsisin neilt, kelle kool siis nüüd ikka ilusam
on – Porkuni või Tamsalu. Mehed vaatasid üksteisele otsa ja hakkasid laveerima,
et ega ikka nüüd nii otse seda asja hinnata
ei saa. Selgus jäigi tulemata ja need, kes
mõlemat kooli näinud on, saavad siinkohal ise oma hinnangu anda.
Tamsalu gümnaasiumi rekonstrueerimise lõppmaksumusest (2,55 miljonit eurot) moodustab KOIT-kava toetus 70%
ja valla omaosalus 30%., ehitas Elinord
Ehitus AS
27. septembril toimus Porkuni Kooli
harjutusväljaku pidulik avamine. Hommikul alustati erivajadustega inimeste
petangiturniiriga, millest võtsid oma
kooli kõrval osa ka teiste samalaadsete
koolide ja hooldusasutuste asukad. Politseinikud õpetasid seal kõrval lastele,
kes ei võistelnud, jalgrattaga sõitmise
reegleid.Kella kaheks koguneti uuesti spordiväljakule. Pidulikult saabusid
kokkutulnute ette kaks olümpiavõitjat – Gerd Kanter (Pekingi OM kuld,
Londoni OM pronks) ja Sirly Tiik
(Sydney Paraolümpiamängude kuld ja
kaks pronksi). Kooli direktor Tiit Leemets tänas kõigepealt rahastajaid, ehitajaid ja muid asjamehi, kes abiks olid
ja suuremat vaeva nägid. Ta kasutas
projektis ametlikult olnud formuleeringut „Porkuni Kooli harjutusväljak“,
tegelikult on valmis rajatisel siiski väga
korraliku staadioni tunnuseid. Alates
tartaankattega 250 m jooksurajast, hüppe – ja heitepaikadest ning lõpetades
meie valla parima tenniseväljaku, korvpalliplatsi ja volleplatsiga.
Valminud harjutusväljaku avasid pidulikult sümboolsed Gert Kanteri ketta
– ja Sirly Tiigi odakaar uuele murule.
Sellele järgnes Porkuni Kooli õpilaste
esinemine, kus lõid kaasa ka ratastoolilapsed.
Siis anti sõna külalistele. Toomas Uudeberg, Porkuni Kooli hoolekogu esimees, ütles, et tema on õnnelik koos
kogu vallarahvaga, sest niisugust staadioni praegu vallas teist ei olegi. Ta
avaldas ka lootust, et uusi võimalusi
sportimiseks usinasti kasutama hakatakse.
Maavanem Einar Vallbaum rõhutas, et
Porkuni spordiväljak on järjekordseks
näiteks, kuidas meie riik ja me ise oleme tugevamaks muutunud ja suudame
ka väikestesse kohtadesse rajada nii silmapaistvaid rajatisi.
Tamsalu Gümnaasiumi direktor tuli
oma sõnavõtus tagasi kahe kooli võrdlemise juurde ja tunnistas, et praegu
on ikkagi ilusam Porkuni Kool, kuna

Tamsalu Gümnaasiumil niisugust ilusat
staadioni ei ole.
Rakvere Spordikooli direktor Jaak
Vettik tuletas kokkutulnutele meelde,
et juba pea 50 aastat on Porkuni olnud
spordikooli suvine treeningupaik. Ta
kinnitas, et renoveeritud ja parimaid
harjutustingimusi pakkuv staadion ja
Porkuni jäävad jätkuvalt maakonna laste suviste treeningute kohaks ja lootis,
et mõlemale poolele kasulik koostöö
Porkuni Kooliga jätkub.
Järgnes tantsurühma „Kairee“ südantliigutav „Need lihtsad hetked“.
Peale seda oli toimetamise kord jälle
Gerdi ja Sirly käes, kes autasustasid
hommikupoole toimunud võistluse
võitjaid. Rohkesti kasutati võimalust
ennast koos olümpiavõitjatega fotografeerida ja autogramme tuli neil samuti
palju anda.
Siis sammuti ühises rivis koolimajja
kus kõigile osalejatele pakuti torti ja
kohvi.
Üritus lõppes Porkuni Kooli laste ja
Gerd Kanteri ühise vestlusringiga, kus

olümpiavõitjal tuli vastata paljudele küsimustele. Lapsed said teada, et
Gerd Kanter on sporti teinud 12 aastat,
pikkus on 196 cm, käte siruulatus 205
cm, peale kergejõustiku meeldib talle
ka korvpall. Spordialadest on tal kõige
nõrgemateks tõkkejooks ja teivashüpe,
toitudest meeldivad lihatoidud ja ka
magusad asjad. Õppimine talle meeldis,
vabal ajal aga oli lemmiktegevuseks
sporditegemine. Selleks, et olümpial
medalit võita, tuleb kõvasti treenida –
10 korda nädalas. Gerd on otsustanud
tippspordis veel 4 aastat jätkata ja töö
käib selle nimel, et pääseda Rio de Janeirosse ja seal ka medal võita. Gerd
on oma nime saanud kunagise saksa
jalgpallikuulsuse Gerd Mülleri järgi.
Oma kõige kallimaks medaliks peab ta
hõbemedalit MM – ilt Helsingis.
Gerdile anti üle Porkuni kooli kasvandiku poolt joonistatud pilt.
Oli väga meeldejääv ja südamlik üritus
mille ettevalmistamisel kõvasti vaeva
oli nähtud.
Ain Aasa
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Tamsalu 500
ka raamatusse?

SIRLY TIIK ja LIIVI RÜNK
Õnnitleme eduka esinemise puhul
Londoni paraolümpial.
Tamsalu vallavalitsus ja vallavolikogu
Fotol (erakogu/Virumaa teataja) Sirly ja Liivi koos Jüri Bergmanniga Londonis

Oktoober kultuurimajas
03.10.12 16:00 ETTEVÕTLUSNÄDALA LÕPETAMINE		
12.10.12 18:00 VIDEODISCO LASTELE kuni 21:00-ni.
DJ Andrus Kuzmin
1.00
12.10.12 22:00 VIDEODISCO NOORTELE kuni 03:00-ni
DJ Andrus Kuzmin
4.00
17.10.12 11:00 DOONORIPÄEV kuni 15:30-ni
19.10.12 18:15 VÄLJASÕIT Rakvere teatrisse
etendusele “MEIE MEHED”
Piletiraha kultuurimajja 10. oktoobriks.
Info tel. 323 0968, 55593309
Pilet 11.20, lisandub sõiduraha.
20.10.12 10:00 BÄNDIDE PIDU
Info tel. 323 0968, 56470855
24.10.12 18:00 KÜLLA TULEB KINOBUSS!!!
Multifilm “KES?”
kõige pisematele kinokülastajatele
1.00
24.10.12 19:00 KÜLLA TULEB KINOBUSS!!!
Täiskasvanutele film “PUHASTUS”.
Alla 14. aastastele keelatud.
26.10.12 19:00 LAULUKLASSI KONTSERT
Hooaja avakontsert.
1.00
27.10.12 09:00- 17.30
KULDRAHAKS Baltic OÜ

Spordikompleks annab teada
Kohvik on avatud: 11.30 – 15.00.
Jõusaal on avatud E-R 10.00 – 21.00.
Ujula on avatud E, T, K, R 17.00 - 21.00, N 19.30 - 21.00 ja L, P
13.00 - 18.00.
Ujumise täiskasvanute algõpe algab 1.oktoobril ja on esmaspäeviti kell 20.00.
Beebide ujumine algab 2 oktoobril kell 10.00 ja nii igal teisipäeval.
Ujumise treeningud on esmaspäevast reedeni algusega kell
16.00.
2.oktoobril kell 18.00 algab vesivõimlemine, mis toimubki edaspidi teisipäeviti kell 18.00 ja neljapäeviti 17.30.
Pensionäride vesivõimlemine toimub alates 5.oktoobrist reedeti
algusega kell 13.00.
Tervisetoal on uued lahtiolekujad: E , L 14.00 - 18.00, T , K, N,
R 17.00 - 21.00.
Alates 25 septembrist alustame naiste ning laste tantsu- ja võimlemis treeningutega aeroobikasaalis.
Teisipäeviti 18.00-19.00 on laste ning 19.00 - 20.15 toimub naiste
treening. Juhendajaks on Anneli Kalamäe.
Suusatreeningud toimuvad järgnevalt:
Väikeste treeningud (1.-4.klass) on esmaspäeval ja kolmapäeval
lgusega kell 15.30 ,
suuremate treeningud (10 – 19 aastased) on esmaspäevast neljapäevani 16.30, reedel 15.00 ja laupäeval kell 10.00.
Harrastajate suusatreenigud toimuvad esaspäeval ja neljapäeval kell 18.00.
Esmaspäeviti kella 18-20 toimuvad võimlas naiste ja vanemate
tüdrukute (alates 7. klassist) võrkpallitreeningud. (S.Kurotškin)
Tennisetreeningud algajatele (1. – 3. klass). Treeningud on tasuta, kohapeal saab kasutada reketeid ja palle. Treeningud esmaspäeviti 14.30 – 15.30 ja reedeti 12.30 – 13.30. (S.Kurotškin)
Võta sõber kaasa ja tule treenima !

Seoses Tamsalu juubeliga on tekkinud mõte anda välja tänase
valla toimetamisi kajastav trükis.
Koostaja raske rolli on endale
võtnud Aadu Uudmäe, koordinaatorina aitab kaasa Ain Aasa.
Ajude ragistamine raamatu (ilmselt võiks teda ikka nii nimetada)
sisu ja koostamise põhimõtete ümber osutus oodatust raskemaks.
Johannes Eermanni poolt koostatud ja 2007 aastal MTÜ Tamsalu
Muuseumi Sõprade Seltsi poolt
välja antud raamat on olemas
aga elu on vahepeal hiiglakiiresti
edasi läinud, Tamsalu nimi ühendab nüüd nii linna kui valda,
suured muutused on toimunud
ka valla väljanägemises ja sisus.
Tegijad otsustasid, et alustavad
raamatuga iseseisvuse taastamise
aegadest. Meie kandi kaugema ajaloo uurimine ja selle kirjapanemine
on kindlasti hädavajalik, aga pikka
aega ja suuri rahalisi vahendeid
nõudev ettevõtmine, mis paisutaks planeeritava trükise mahu nii
suureks, et otsustasime selle jätta
pigem vastavaid teadmisi ja piisavat ajavaru omavatele tegijatele.
Teine sisuline küsimus oli kohe

TAMSALU
ETTEVÕTLUSNÄDALA KAVA.
2.-3. oktoober 2012
Teisipäev, 2.oktoober
Kell 9.00 Teaduspäev õpilastele Tamsalu Gümnaasiumis.
• Demoloeng „suure“ ja „pisikese“
füüsika vahel
• Töötuba „operatsioon silm“
• Töötuba „CSI: DNA eraldamine“
• Töötuba „Mis värvi on valgus?“
• Töötuba „Koogikeemia“
• Töötuba „Aatomid ja Molekulid“
Kell 14.00 – 17.00 - „Avaliku sektori
roll ja võimalused ettevõtliku kogu-

Avati renoveeritud
Lubjapark
27. septembril avati Tamsalu Lubjapargi renoveeritud osa. Tööde käigus lammutati osaliselt endine töökoda, säilinud
seinad kindlustati, põrand kaeti kivisillutisega, renoveeriti garaaz, paigaldati sinna lubjatööstuse ajalugu kajastavad stendid. Ehitust rahastas Leader programm,
arhitekt oli Aleksander Skolimovski,
ehitas Vajangu EE OÜ, stendid valmistas
Toivo Lodjak.
Avamisel sõna võtnud Toomas Uudeberg ütles, et algul olid plaanid tunduvalt
lennukamad, aga tuleb olla õnnelik ka
selle üle, mis tehtud sai. Ta lootis, et renoveerimistööd jätkuvad ka järgnevatel
aastatel. Sõna sai maavanem, kes ütles,
et nüüd saab külalisi ka Tamsallu tuua
ja siin neile midagi täiesti erilist näidata.
Riho Tell, vallapoolne ehituse koordinaator tänas kõiki eelpoolnimetatuid,
aga ka renoveerimise idee autoreid perekond Tomberge, rahastajat PAIK- i Aivar
Ńiinemägi isikus, gümnaasiumi õpetajat
Anneli Turbi, kes tegi lubjapargis uuringuid, Vello Sanderit ja Raimond Paisti,
kes olid abiks. Kõik tänatud said samast paepargist pärit rõngaspaest tehtud
meene. Peale pidulikku avamist suunduti Paemuuseumi perenaiste Ella Viki
ja Triin Sameli juhtimisel Lubjapargi
vaatamisväärsustega tutvuma. Lõpetati
paetee ja temaatiliste suupistetega.
Ain Aasa
Fotol räägib tööde juht Riho Tell, mis ja
kuidas tehti

see, kuidas kajastada kõike seda,
mis tänane Tamsalu pakub.
Raske on tekitada vastavaid alajaotusi ja trükise maht ei lubaks ka millessegi väga eriti süveneda. Peaks
olema tasakaalustatud erinevate
elualade ja nähtuste kujutamine.
Palju peaks seal olema fotosid, kas
need peaksid olema mustvalged
või värvilised jne, jne. On mõte, et
raamatul võiks olla võimalikult
konna kujunemisel“ Loeng-arutelu
avaliku sektori esindajatele Tamsalu
vallamaja saalis.
Kolmapäev, 3.oktoober
Kell 12.00 – 15.00 – Loengud ettevõtjatelt Tamsalu Gümnaasiumi õpilastele
Tamsalu Gümnaasiumi auditooriumis.
• „Ettevõtja roll ühiskonnas“ (Vahur
Luumann, AS-i E-Betoonelement
tootmisdirektor),
• „Majanduskriisi õppetunnid“ (Valdo
Simonlatser, Tamsalu EPT AS-i tegevdirektor),
• „Rahvusvaheline korporatsioon
kodumaise tooraine väärindajana“
(Andres Rammul, Nordkalk AS-i
tegevdirektor),
• „Kunst ettevõtluses“ (Reena Rohtvee-Curphey, Oruveski talu perenaine,
tekstiilikunstnik).

rohkem kaastöölisi – autoreid, kes
oma sõnadega asjad kirja paneksid
ja millest tekiks siis omamoodi
mosaiik – tänane Tamsalu. Praegu
on küsimusi rohkem kui vastuseid. Kindel on ainult see, et tegemise protsess saab olema pikk ja
keeruline ning valmis saab raamat
ehk alles aasta – paari pärast.
Praegu on kõigil teil hea võimalus
anda oma panus raamatu tegemisse – andke head nõu ja kirjutage,
mida asjast arvate.
Tamsalu Ajaleht hoiab vallarahvast
raamatu valmimisprotsessiga
kursis.
Aadu -aadu.uudmae@mail.ee
Ain - ainaasa@gmail.com
Rohket vastukaja ootama jäädes
Koostajad

Kell 16.00 – 20.00 - Seminar ettevõtjatele „Ettevõtluse arenguvõimalused
ja koostöö“ Tamsalu kultuurimajas.
• Avasõnad, tervitused (Einar Valbaum- Lääne- Viru maavanem, Andrus
Freienthal – Tamsalu Vallavolikogu
esimees, Toomas Uudeberg – Tamsalu
vallavanem)
• Ettevõtluse toetusmeetmed (Tea
Treufeldt, Lääne – Viru Arenduskeskuse juhataja)
• PAIK-i teenused ettevõtjale (Aivar
Niinemägi, MTÜ PAIK juhataja)
• Ettevõtete regionaalne ja sektoriaalne koostöö (Märjamaa ettevõtjate
kogemuse põhjal)
• Diskussioon teemal „Ettevõtliku
kogukonna kujunemine“
• Kontsert

Tamsalu aja kivi.
Head vallakodanikud. Tänavu möödub 500 aastat vallakeskuse Tamsalu
kirjalikust esmamainimisest. Selle aastaarvu jäädvustamiseks paigaldame
Tamsalu parki nn. „ Tamsalu aja kivi“. Kivi on pärit otse Tamsalu linna alt ja
tuli maapinnale veeprojekti teostamise käigus. Tänaseks on kivi toodud oma
asukohta. Teostamata on veel kivi eeltöötlemine nimeplaadi panekuks ja ka
plaadi töötlus ning ümbruse planeering. Plaan on kiviga seotud töödega valmis saada novembrikuu lõpuks .
Head vallakodanikud, kutsun Teid üles osalema kiviga seotud tööde
rahastamisel. Kogu tööde kompleks läheb maksma ligikaudu 1000 eurot. Selleks saab teha annetusi Tamsalu vallavalitsuse arveldusarvele nr.
10502017202004 SEB pangas märgusõna all “ Tamsalu kivi“ või tasuda
valla kassasse. Kõik annetajad dokumenteeritakse . Tänaseks on juba 6 inimest oma annetuse teinud.
Lugupidamisega
Toomas Uudeberg
Tamsalu vallavanem
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Kooli(de)le ja õpetajatele mõeldes Mälestati Porkuni
Üleelmisel nädalal sattusid mul järjestikku kaks kooliga seotud lahingus langenuid
üritust – Tamsalu kooli remondi lõppemisele pühendatud
pidulik koosviibimine ja oma keskkooliaegse klassi kokkutulek.
Paratamatult tekkisid mõned võrdlused ja paralleelid.
Meie lennus oli 42 lõpetajat. Tuntumad on neist kaks väga
kõrgel kohal olevat riigiametnikku, laulja ja ühel alal Eesti juhtiv
ärinaine. Aga enamus on elus hästi hakkama saanud, lapsed ja
lapselapsed kasvamas. Mõned on läinud ka manalateele, raskete
haiguste tagajärjel. Soomes töötab kaks klassikaaslast. Kuidagi
on nii juhtunud, et niisugust omaette koosolemist pole meil enne
olnud. Seetõttu oligi eriliselt huvitav kuulda, kuidas kellelgi
on läinud, milliseid eriskummalisi valikuid elu neile on ette
seadnud. Ehk kõige naljakas – kurblikum oli ühe klassikaaslase
jutustus, kuidas ta peale lõpetamist suvel väljavalitud kooli
uksest sisse ei saanud – millegipärast oli see suletud. Tagasiteel
bussijaama astus ta möödaminnes teise kooli uksest sisse,
vormistas paberid ja lõpetaski hiljem selle kooli. Enda näitel
võin samuti öelda, et juhustel ja kokkusattumustel on tihti üsna
määrav roll karjääris/muiduelus. Just juhustel on suurim roll
selles, milliste inimestega elus kokku sattume ja keda usaldame.
Minu koolitee algas esmaspäeval kella pool kuue paiku kui ärkasin ja
3 km bussijaama jalgsi läksin. Siis veel pool tundi bussisõitu ja õhtul
sama tee tagasi. Kooli ajal elasin siiski enamuse ajast internaadis
ehk praeguse nimega õpilaskodus. Selleks oli kahekorruseline
nelinurkse põhiplaaniga maja, kus mõlemal korrusel oli kaks tuba.
Toas olid üksteise kõrval voodid ja poisse oli igas toas 15 ümber.
Nooremad olid alumisel, vanemad ülemisel korrusel. Internaadielu
andis vähemalt mulle hea karastuse kõikideks elujuhtudeks,
kui tuli enda eest seista. Kasvataja, kelleks oli harilikult mõni
aineõpetaja, käis viimast korda kella 10 paiku ja siis algas
kellel magamine, kellel muu tegevus. Kõik poisid internaadielu
välja ei kannatanud ja nii mõnedki läksid seetõttu teise kooli.
Meelde on koolist jäänud kõige eredamalt isiksustest õpetajad,
kelledest näiteks üks mulle keeleõppe nii vastikuks tegi, et
hilisemas elus mingi sisemine tõrge polegi lubanud ühtegi
võõrkeelt õieti selgeks saada. Aga oli ka oma ala tõelisi meistreid
ja eeskujusid kogu eluks. Tagantjärele tark olles on põhiline osa
elus tehtud valikutest, nii tarkadest kui lollidest siiski oma tehtud
ja koolist ning õpetajatest see olenenud pole. Sellel ajal, kui meie
koolis käisime, olid valikud muidugi hoopis teistsugused, aga
õpitulemused said vähemalt meie klassis enamuse edukusele
aluseks. Olenes palju ju ka sellest, mida elus eesmärgiks seati, kas
karjäär või pereelu.
Klassikaaslased läksid laiali aga mõtteainet ja emotsioone
oli tükiks ajaks. Et kaotatud aega tagasi teha ja ka ülejäänud
huvitavad lood ära kuulata, otsustasime ka need laiskvorstid,
keda seekord ei olnud, kohale meelitada ja järgmisel aastal
uuesti kokku saada.
Head õpetajate päeva kõigile pedagoogidele!
Ain Aasa

Tamsalu Ajaleht annab teada
Ajalehele on viimasel ajal tulnud mitu lugejakirja Assamallast.
Ajalehe palvel on neile ka kommentaare kirjutatud.
Tamsalu Ajaleht teatab, et ei pea võimalikuks eespoolnimetatud materjalide avaldamist, kuna neis esitatud väidete
kontrollimiseks puuduvad lehel nii võimalused, vahendid kui
tahtmine. Tamsalu Ajaleht on seisukohal, et osapooltel tuleks
tõe väljaselgitamiseks pöörduda Eesti Vabariigi kompetentsete
organite poole.
Selle teema lõpetuseks tsiteerime Tiit Aleksejevit:”Ja kui päris
süüta pole keegi, on ehk mõistlikteatud lood ära rääkida ja nad
seejärel ajaloolastele jätta. Suuremeelne olla.”

21. septembril, kui möödus 68 aaastat vennatapulahingust Porkunis, mälestati Loksal ja Vistlas langenuid. Osalesid Tamsalu ja Väike-Maarja
valdade esindajad, veteranid.
Mälestusüritust juhtis Tiia Uudeberg Tamsalu
Kultuurimajast.
Loksal laulis Vinni meesansambel, kõneles August Kondoja Tööpataljonlaste Ühingust, vennaskalmistule pandi pärjad.
Vistla memoriaalil pandi langenutele pärjad.
Hanno Tamm teatas kokkutulnutele, et tõenäoliselt tuuakse Tiit Aleksejevi näidend “Leegionärid” kevadel Rakvere Teatris lavale. Näidend on
teatavasti kirjutatud Porkuni lahingu ainetel.
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg ütles, et
järgmine pidulikum Porkuni lahingu aastapäeva
tähistamine toimub kahe aasta pärast., kui sellest
möödub 70 aastat. Samaks jääb ka mälestusürituse aeg, 21. september.
Ain Aasa

Tiit Aleksejev
LEEGIONÄRID
Autori loal avaldab Tamsalu
Ajaleht katkendi näidendist.
II VAATUS
I stseen
Laval seisavad Esimene, Teine ja Kolmas, kes vaatavad kõik ühte punkti.
Esimene. On aga rahvast.
Teine(tunnustavalt): Jaa...

TAMSALU K.P. HAMBARAVI KABINETIS
TAMSALU, TEHNIKA 1A
TERVISEKESKUS II KORRUS (VASAKUT KÄTT)

Kolmas: Mida nad siit otsivad?

•
•
•

Teine: Tasa nüüd. Kuulake.

•
•
•
•
•
•
•

VISIIDI MAKSU EI VÕETA
KAARDIMAKSE VÕIMALUS
LASTELE HAMBARAVI TASUTA KUNI
19 AASTANI
PENSIONÄRID ,TÖÖVÕIMETUS
PENSIONÄRID, HAMBAPROTEESIDE
HÜVITIS HAIGEKASSAST 255.65 EURI
JÄRELMAKSU VÕIMALUS,
ILMA PROTSENDITA
JÄRJEKORD LÜHIKE
HAMMASTE EEMALDAMINE
KA TARKUSE HAMMASTE
EEMALDAMINE
SOODA PESU (PIGMENDID
EEMALDUVAD)
PÄRLI PESU
HAMMASTE VALGENDAMINE

E,T,N,RKINFO TEL:

HAMBARAVI
HAMBAPROTEES
INFO TEL 5118379
3230130
55615609		

Esimene: Erinevaid asju.

Esimene: Mida me kuulama peaksime?
Teine: Kõnesid.
Vanema mehe hääl (veidi kärisevalt
ja katkevalt) : Tervitus teile, vabadusvõitlejad! Eesti mehed ja naised!
Oleme kogunenud siia, Grenaderimäele, et mälestada neid kangelaslikke sündmusi mis siin kord aset
leidsid. Meenutagem üheskoos
aega, kui neil verega immutatud
küngastel kohtusid kaks maailmavaadet – tsivilisatsiooni kaitsev terasrinne ja ning seda ründav orjalik
ja vägivaldne ida. Tuld ja surma
sülgav bolševistlik sõjamasin oli
Narva jõe äärde veerenud ja näis,
et teda ei peata miski. Aga ei! Teie,
eesti mehed, leidsite endas jõudu
meie surmavaenlasele koht kätte
näidata! Teie meelekindlus hoidis
Stalini timukaid tagasi. Tänu teile

said tuhanded eestlased vabasse
maailma põgeneda. Tule, vere ja
vaprusega andsite te eestlastele eeskuju! (Häält tasandades.) Paljugi on
sellest ajast muutunud. Aga mitte
peamine! (Raevukalt.) Vaenlane on
endiselt Narva jõe taga! Endiselt
otsib ta võimalust, et Eesti iseseisvust põrmu tallata! Me ei tohi end
rahust petta lasta! Me ei tohi...(Hääl
katkeb.) Me ei tohi!...(Köhib pikalt.
Seejärel, viimast jõudu kokku võttes.)
Eesti mehed!...
Esimene: Paneb nagu mõni Goebbels kohe.
Teine: Põmmaki ja põmmaki.
Kolmas vaatab tardunult enda ette, ei
ütle midagi
Teine: (ringi vaadates): Kõik on teistmoodi...puud on lehes.
Esimene. Need on teised puud.
Noorema mehe hääl (entusiastlikult): Austet kohalviibijad! Käe ja
Mõõga Ühingu nimel tervitan teid
tänasel tähtsal päeval. Lubame, et
oleme teie väärilised. Meie, noorem
põlvkond, mäletame alati teie kangelaslikkust. Ja me teame, et me oleme olemas ainult tänu teile!
Kolmas: Tänu meile?
Esimene: Tundub nii.
Teine: Adolfile oleks see poiss meeldinud.
Esimene: Pehmeke kuidagi... kõht
ripub üle värvli.
Teine: Puhas filee.
Esimene( irooniliselt): Ei tea, palju ta
joosta jõuaks, kui kogu nasvärk sel-

ga laadida?
Teine: Palju sa ise omal ajal jõudsid?
Küll ta jookseb, kui vaja.
Kolmas: Mulle aitab.
Teine: Vaatame ikka lõpuni, kui
kord juba tulime.
Esimene: Näe, ühel on veel midagi
surmavaenlase kohta öelda...(Laulab.) „Rahvahulgad tulge kokku,
Emajõe kaldale/ tahan tunda õiget
rõõmu, anna käsi minule!“
Vanema naise hääl: Kas siin Rebase pataljoni poisse ka on?...Kui on,
siis andke märku...(Paus.) Mitte kedagi? (Paus.) Mõned siiski on...Väheks on teid jäänud...vaatan teid ja
meenutan...meenutan, kuidas te sel
suvel üle meie talu maade läksite...
püstipäi, käised üles kääritud...uhke
tunne oli teid vaadata...Ma ei ole selliseid poisse hiljem kunagi näinud...
(Häält tõstes.) Teisi selliseid ei olegi!...(Paus. Vaikselt.) Aga teie läksite
ja ei tulnudki tagasi...(Paus.) Suurem osa teist... Need, kes tulid, saadeti Siberisse...ja kui sealt kord koju
jõudsite, olite vanad ja kühmus...vanad mehed, otsa jäänud...Aga minu
jaoks olete te sellised nagu siis... sellel suvel, kui te üle meie talu maade
läksite. Ja seda tunnet ei saa minult
keegi ära võtta!... (Paus. Muutunud
häälega.) Eks te ise tea, kui palju selles sõjas mõtet oli, mida te siin sõdisite...Poliitikud ütlevad, et oli, aga
mina poliitikuid ei usu... Minu jaoks
on nad kõik ühesugused...ühesugused sulid. Mina tunnen ainult
seda valu, mis mul teie pärast on...
Teie kõigi pärast...
Pikk paus. Leegionärid seisavad liikumatult.
Valgus kustub.

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
19.09.2012
1. Otsustati volitada Maa-ametit teostama
Tamsalu valla nimel aadressiandmete süsteemi infosüsteemis katastriüksuste koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja
asustusjaotuse muudatustele, nende hoonete
ja hooneosade mida ei ole Riiklikus ehitisregistris koha-aadresside muutmine vastavalt
Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele,
kirjavigade jms parandamine enne 01.01.2012
maakatastris registreeritud katastriüksuste koha-aadressides ja katastriüksuste ning
hoonete ja hooneosade, mida ei ole Riiklikus
ehitisregistris koha-aadresside mittesisuliste
paranduste tegemine.
2. Otsustati taotleda tasuta munitsipaaloman-

Vallavalitsus
30.08.2012
1. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimisel asukohaga Kesk tn 11, Tamsalu linnas.
2. Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
koha taotlejale.
04.09.2012
1. Nõustuti ehituslubade väljastamisega järgmiselt:
• maakaabelliini ja 10-0,4 kV alajaama püstitamiseks aadressil: Türje küla;
• side maakaabelliini paigaldamiseks aadressil: Kesk, Raudtee ja Kooli tänavad Tamsalu linnas;
• sõnnikuhoidla rekonstrueerimiseks aadressil: Karjamõisa, Uudeküla külas.
2. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht.
3. Kinnitati kahe korraldatud jäätmeveoga
liitunud jäätmevaldaja ühise jäätmemahuti
kasutamiseks sõlmitud omavaheline kokkulepe.
4. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2012.a eelarves sotsiaaltoetusteks
eraldatud vahenditest üheksateistkümnele

Elektriarve kujunemine
2013. aastast
Tamsalu Ajaleht toob teieni Eesti Energia
pressiesindaja
selgitused
energiaturu
avanemise eel. EE avalikustas esimesena oma
hinnapaketid:
2013. aastast ei ole elektril enam ühest,
riigi poolt ette määratud hinda. Elektri hind
on avatud elektriturul ajas vägagi muutuv.
See sõltub näiteks elektrimüüjate vahelisest
konkurentsist, hinnast elektribörsil, aga ka
kliendi enda elektritarbimisest ehk sellest, kui
palju elektrit klient kasutab ning kui suure osa
elektrist tarbib ta päeval, öösel, talvel ja teistel
aastaaegadel.
Klientidel, kelle jaoks on elektrikulud olulised
ja kes soovivad, et nende elektriarve ei sõltuks
sündmustest elektribörsil, soovitame sõlmida
fikseeritud hinnaga elektrileping.
NB! Et osta 1. jaanuarist elektrit elektrimüüjalt,
tuleb leping sõlmida hiljemalt 2012. aasta
10. detsembriks. Avatud elektriturul saate
elektrimüüjat vahetada iga kuu esimesel
kuupäeval, kuid info müüja vahetamise
kohta peab jõudma kliendi tarbimiskoha
võrguettevõtjani vähemalt 21 päeva enne uue
kuu algust.
Avatud elektriturul võib jätta ka elektrilepingu
sõlmimata, sest elekter ei kao pistikupesast.
Küll aga võib automaatselt pakutav elektrihind
ebameeldivalt üllatada.
Avatud elektriturul saavad müüja valida
elektritarbijad, kelle nimele on sõlmitud
võrguleping või kel on täisvolitus kellegi teise
eest elektriasjade ajamiseks. Kui Teie korteri
võrguleping on sõlmitud näiteks korteriühistu
või haldusfirma nimele, saab alates 2013. aastast
elektrimüüjat valida ühistu või haldusfirma,
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disse Tamsalu vallas asuvate Loksa-Põdrangu tee, Vistla tee, Roosi tee, Pääsukese tee,
Pärna tee ja Aavere-Põlluotsa tee alune ning
neid teenindav maa.
3. Otsustati kinnitada Tamsalu valla valmidust osaleda SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse finantseeritavas Tamsalu valla Vajangu küla veemajandusprojekti kahe etapi
omaosaluse finantseerimisel summas kuni
250 000.- eurot, seejuures volikogu peab vajalikuks hajutada Vajangu küla veemajandusprojekti omaosaluse finantseerimine kahe
aasta peale: 2013. ja 2014.
4. Viidi läbi eelnõu “Tamsalu valla arengukava aastateks 2013-2021“ II lugemine ja otsustati viia eelnõu III lugemisele volikogu
oktoobrikuu istungile.
Vallavalitsuse poolt esitatud “Tamsalu valla
arengukava aastateks 2013-2021“ eelnõule on

esitatud kolm ettepanekut, millest volikogu
eelarvekomisjon ja eestseisus ei toetanud ettepanekut asutada Tamsalus Kesk 2 loomemajanduskeskus põhjusel, et keskuse loomise
eesmärgid ning sellest loodetav võimalik tulu
on ebaselged, kusjuures selle finantseerimine
saab valla kohustuseks. Vallal aga selleks vahendid puuduvad.
Volikogu eelarvekomisjon esitas oma ettepanekud, milles muuhulgas peab hädavajalikuks ja otstarbekaks vallakeskuses tänavaehituse jätkamist 2013.a. ning lõpetada Kesk,
Koidu ka Kooli tänavate renoveerimine.
5. Viidi läbi eelnõu “Tamsalu valla põhimääruse muutmine“ I lugemine ja otsustati viia
eelnõu II lugemisele volikogu oktoobrikuu
istungile.
6. Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot järgmistel teemadel:

* vallavara võõrandamine enampakkumise
korras- kinnistu Kandle 22 enampakkumine
edukas, kinnistu Rahu 2 enampakkumine
nurjus kuna ei esitatud ühtegi pakkumist.
* ettevõtlusnädal- 02 oktoober teaduspäev
õpilastele Tamsalu Gümnaasiumis ja „Avaliku sektori roll ja võimalused ettevõtliku kogukonna kujunemisel“ loeng-arutelu avaliku
sektori esindajatele Tamsalu vallamaja saalis.
03 oktoobril loengud ettevõtjatelt Tamsalu
Gümnaasiumi õpilastele Tamsalu Gümnaasiumi auditooriumis ja seminar ettevõtjatele
„Ettevõtluse arenguvõimalused ja koostöö“
Tamsalu kultuurimajas.
* Tamsalu Lubjapargi I etapi tööd valmis
* 5. Oktoobril Vajangul õpperaja avamine

perele.
5. Otsustati lõpetada sügava puudega isiku
avalduse alusel tema hooldamine ja hooldajale hooldajatoetuse maksmine.
6. Määrati tasuta koduteenus ühele abi vajajale ja tasuline koduteenus ühele abi vajajale.
7. Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
koha taotlejale.
8. Otsustati kompenseerida laste toidupäeva
maksumus lasteaedades kaheksale lapsele
100% ulatuses ja üheteistkümnele lapsele
50 % ulatuses kuni 2012. aasta lõpuni ning
koolides nelja õpilase koolilõuna maksumus
2012/2013 õppeaasta I poolaastal.
9. Nõustuti katastriüksuse jagamisega ja katastriüksustele koha-aadresside määramisega Kullenga külas.
10. Info
• Arutati LEONHARD WEISS TRE AS taotlust Tamsalu raudteeülesõidu 10.09.2012.a
ajavahemikul 10:00-19:00 sulgemiseks. Otsustati taotlus kooskõlastada.
• Arutati Tamsalu - Järva-Jaani kitsarööpalise
raudteetammile matkaraja väljaehitamiseks
saabunud MTÜ moodustamise ettepanekut.
• Arutati ohtlike hoonete lammutamiseks
küsitud pakkumisi ning otsustati teha volikogu majanduskomisjonile ettepanek toetada eelarvest vajalike vahendite taotlemist.
• Arutati abivallavanem Riho Telli ettepanekut Tamsalu valla arengukava 2013-2021

täiendamiseks järgmiselt:
Täiendada arengukava p 4.3 „Ettevõtluskeskkond sh ettevõtlus ja tööhõive“ eesmärki 2 „Välja arendatud inkubatsiooniteenused
(sh infrastruktuuri teenused)“ ning lisada tegevus „Tamsalu Loomemajanduse Keskuse
asutamine ja arendamine“.

3. Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek kolmele perele korterite eraldamise kohta üürilepingu alusel kasutamiseks.
4. Anti luba ühel jäätmevaldajal kasutada
jäätmemahutina segaolmejäätmete kogumiseks 30-50 liitrist jäätmekotti.
5. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2012.a eelarves sotsiaaltoetusteks
eraldatud vahenditest kahele perele ja jäeti
rahuldamata üks avaldus.
6. Otsustati kompenseerida ühe lapse toidupäeva maksumus lasteaias 100% ulatuses
kuni 2012. aasta lõpuni ja ühe õpilase koolilõuna maksumus 2012/2013 õppeaasta I
poolaastal ning jäeti rahuldamata kolm taotlust.
7. Määrati tasuta koduteenus ühele abi vajajale ja osaliselt tasuline koduteenus ühele abi
vajajale.
8. Otsustati lõpetada koduteenuse osutamine
kahele abivajajale nende avalduste alusel.
9. Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
koha taotlejale.
10. Määrati hooldaja sügava puudega isikule.
11. Nõustuti kasutusloa väljastamisega elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamisel
Põllu tänaval Tamsalu linnas.

mitte aga iga korteriomanik eraldi.
Üsna levinud on olukord, kus elektri- ja võrguleping on sõlmitud vanemate nimele, kuid
elektriarveid maksavad lapsed või lapselapsed.
Kui vanemad soovivad anda oma lastele või
lastelastele õiguse müüjat valida, ei pea nad tingimata võrgulepingut ümber sõlmima. Siin on
abiks volitused. Volitus on mugav võimalus eakamatele, kes ei tunne end internetis koduselt,
aga ka näiteks üürikorteri omanikele, kes saavad nõnda lubada üürnikul elektrimüüjat valida.
KINDEL pakett annab hinnakindluse.
Kindel elektripakett tähendab elektrimüüjaga kokkulepitud elektrienergia kilovatt-tunni
hinda. See on tulevast aastast ainus viis vältida
muutlikku elektrienergia hinda ja planeerida
kuust kuusse oma elektrikulusid.
KOMBINEERITUD paketis osaline hinnakindlus. Kombineeritud elektripaketis ostab
klient 50% oma tarbitud elektrist kokkulepitud
hinnaga ning 50% börsihinnaga, millele on
lisatud elektrimüüja marginaal.
MUUTUV pakett riskialtile kliendile.
Muutuv elektripakett sobib klientidele, kes on
valmis võtma keskmisest kõrgemat riski. Selles paketis sõltub elektrienergia kilovatt-tunni
hind 100% elektri börsihinnast, millele on
lisatud elektrimüüja marginaal.
Meie tänane Kindla paketi ühetariifne aastane
leping koos käibemaksuga on hinnaga 5,9 s/kWh.
Aastane Kindel kahetariifne: päevane hind 6,4
s/kWh ja öine hind 4,96 s/kWh. Kahetariifset
paketti saab klient valida vaid siis kui tal on
kahetariifne arvesti ja mõistlik on seda valida
siis kui pool või rohkem kliendi tarbimisest
on öisel ajal. See on avalik hinnakirjajärgne
hind (näeb jooksvalt kodulehel https://www.
energia.ee/hinnakiri), mis ei arvesta konkreetse
kliendi tarbimisega. See tähendab, et kui klient
e-teenindusse sisse logib, siis temale tehtav
isiklik hinnapakkumine võib sellest avalikust

hinnast erineda. See tähendab, et ka Kindla
hinnaga lepingut sõlmides võib kliendile tehtav
pakkumine täna olla üks ja homme teine.

07.09.2012
1. Otsustati korraldada hange ja kooskõlastati hanke „Tamsalu valla teede ja tänavate
talvine teehoid“ hankedokumendid.
2. Anti volitus eestkostetavale isikut tõendavate dokumentide vormistamiseks.
13.09.2012
1. Anti luba Starman AS-ile avaliku ürituse
„Starmani välimüük“ korraldamiseks Tamsalu linnas, Koidu tn 16 parklas 15.septembril s.a. ajavahemikul 09:00-15:00.
17.09.2012
1. Kinnitati vallavara, Tamsalu linnas Kandle
tn 22 kinnistu, võõrandamiseks korraldatud
kirjaliku enampakkumise tulemused.
2. Tunnistati nurjunuks Tamsalu linnas Rahu
tn 2 kinnistu võõrandamiseks korraldatud
kirjalik enampakkumine.

Eliis Vennik, Eesti Energia Pressiesindaja
Toimetajalt:
Tamsalu Ajalehe trükkimineku ajaks pole
teised avatud elektrituru osalised oma pakette
avalikustanud.
Mina ostan täna Eesti Energiast elektrit
paketiga Kodu2. Päevane tariif on 4,55 (kõik
hinnad siis senti kilovatt – tunni eest) ja
võrgutasu 7,50, öine 2,64 ja võrgutasu 4,94.
Tarbimine on enam – vähem pooleks päev/öö.
Vaatasin, et täna teeb EE mulle ettepaneku
sõlmida Kindla paketi leping, kus päevane
tariif oleks 6,43, so 41 % kõrgem ja öine 4,94,
so 87 % kõrgem. Kuna maksan täna ka rohelise
energia eest 1,14 ja aktsiisi 0,54, siis üldine
hinnatõus energia kasutamisel oleks päevatasul
13 % ja öisel 18%, kokku kusagil 15 % kanti.
Et uuest aastast tõuseb ka võrgutasu, mis täna
on kõrgem kui tasu elektri eest, siis üldine
hinnatõus jääb ilmselt kuskile 20 - 25 % kanti.
Mina toimin kindlasti järgmiselt:
- Ei sõlmi lepingut enne detsembrikuud, kui on
avalikustatud kõik turul pakutavad hinnad.
- Ei sõlmi esialgu lepingut pikaks ajaks.
- Loen kõiki seda teemat puudutavaid artikleid
ja arvamusi.
- Ei muretse väga lepingu sõlmimise pärast, sest
midagi ei juhtu, kui lepingut ka mitte sõlmida,
kaotus esialgu võib olla mõnedkümned
eurod, võit hiljem aga märkimisväärne. Tuleb
tähele panna, et lepinguid saab sõlmida igaks
kuuks eraldi. Kindlasti tutvun hoolikalt kõigi
pakkumistega ja teen väiksed arvestused.
- Talvel ja sügisel on lepingutasud kõrgemad
kui kevadel ja suvel, seega oleks pikema

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
Vallasekretär

lepingu sõlmimine mõtekas kevadesse lükata..
- Ootan ja vaatan, mis saama hakkab, sest
minust ei olene selles protsessis midagi ja
vaevalt minusugust väikest tarbijat kuidagi
eriliselt kohtlema hakatakse.
- Vaatan väga põhjalikult üle oma eletritarbimise
ja teen kõik võimaliku selle vähendamiseks.
Head seiklemist energiaturul!
Ain Aasa

TEADE
VALLAVALITSUSELT
Läheneb kultuuri – ja sporditoetuste taotlemise tähtaeg ! Tamsalu valla eelarvest
eraldatav toetus on mõeldud mittetulundusühingute ja seltsingute toetuseks kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste rahastamisel.
Vormikohane taotlus järgnevaks aastaks
toetuse saamiseks tuleb esitada Tamsalu
Vallavalitsuse finantsosakonda hiljemalt
15. oktoobriks.
Täpsem info Tamsalu valla kodulehel
www.tamsalu.ee kataloogist
„Kodanikualgatus“„Toetused ja projektikonkursid“„Valla kultuuri- ja spordiürituste toetus“
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Eestimaa paekivi maailmarännak

ELU või SURM

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

Rahvuskivina juubilari peeglissevaade
Ma olen ehituse-mehele kiht kihi vahel töö.
Maa sisse uurijale maakivi üle paene vöö.
Paemehele avastus ja rakendus nagu iga teinegi.
Iseenesele annan puhkust praegu.
Las sammal kasvab selga
mu kõige nooremale vennale.
Mu vanim vend puhkab liiva peal küll,
kuid turjal mitu kihti vennaraskust.
Eestimaal Maa sisejõud ei ole väga häirindki me und,
geoloogid hindavad: me ilu hästi säilind on.
Porkuni Paemuuseum
Foto: Karel Kavik

KRÕLLI LASTEAIA
KÜMNENDAD
OLÜMPIAMÄNGUD.
Olümpiamängude
korraldamise
eestvedaja oli loomulikult meie
sportlik liikumisõpetaja Maarit Vaikmaa. Kuna eduka õppetöö aluseks on
hea planeerimisoskus, siis lasteaiaõpetajatele algas kõik väikese töökoosolekuga. Enamus oli Maaritil
juba valmis mõeldud, aga mitu pead
on ikka mitu pead ja nii said tühjad
augud täidetud ning ülesanded jagatud. Oluline oli saavutada kokkulepe ka Ilmataadiga, et ta taevaluugid
olümpianädalal kinni hoiaks.
Pidulik olümpiamängude avamine
toimus saalis. Marsisammul sisenesid lapsed ja neid ootas tuttav Krõll.
Olümpialipu all süütas Maarit koos
Sajajalgse rühma Maribeliga olümpiatule. Kohtunike nimel andis vande Krõlli rühma õpetaja Riina, lubades olla igati aus. Laste nimel ütles
vande Ruben Sajajalgse rühmast,
lubades ausalt ja tublilt võistelda.
Krõll meenutas suveolümpiamänge
Londonis ja ülistas eesti olümpiasangareid Heiki Nabi ja Gerd Kanterit.
Krõll ise ütles, et Krõlli olümpial on
tähtis osavõtt, mitte võit ja sportimine teeb tugevaks ning kaotada tuleb
ka osata. Ootusärevalt marssisid lapsed heade soovitustega oma rühmadesse.
Teisipäevaks oli kokku lepitud Tamsalu Sääse lasteaiaga, et toimub
sportlik tervisepäev koolimaja ees
olevas pargis. Omavahel võistlesid Sääse ja Krõlli lasteaia vanimad
rühmad ning Vajangu lasteaiarühma lapsed. Meie lasteaia koolieelne rühm on endale nimeks pannud
Sajajalgsed. Nii nad kogusid oma
peaaegu sada jalga kokku ja andsid
endast parima.
Kõige olulisem on täiskasvanute
enda positiivne häälestatus spordi
suhtes. Kuna lastele mõjub eeskuju,
siis teisipäeva õhtuks oli planeeritud
lasteaia personalile jalgratastega sõit

Aktiivsetele ja andekatele õpilastele
jagatakse stipendiume
Kuni 10. oktoobrini saavad kõik
Eesti 5.-12. klasside õpilased juba
teist aastat järjest taotleda Tulevikutalent 2012 stipendiumi, mille
fond kokku on 12 000 eurot. Stipendiumi saab taotleda ühes viiest
kategooriast - ühiskondlik tegevus;
teadus; humanitaarteadus; kunst,
muusika ja kultuur; sport ja tervis.
Stipendiumikonkursi žürii valib
igas kategoorias välja viis laureaati, kellest parimaid premeeritakse
Tulevikutalent 2012 tiitli ja 600
euroga. Lisaks antakse igas kategoorias välja neli teist kohta, keda

Põdrangu seenemetsa. Meeldiv oli
ühendatud kasulikuga. Seened olid
ka vist olümpial, sest metsas leidus
ainult mõni üksik. Tervisele kasulik
jalgrattamatk täi

tast ei olnud, tegid jooksuvõistluse ja
medali said kohe pärast võistlemist
kõik kolme vanema rühma lapsed.
Reedel toimus olümpiamängude pidulik lõpetamine. Saali marssisid

tis igati oma eesmärgi.
Kolmapäev oli kergejõustiku päev.
Hommikul kõndisid Sajajalgse,
Krõlli ja Tibu rühmade lapsed õpetajate ja õpetaja abide saatel kooli
staadionile. Tundus, et kohe- kohe
hakkab vihma sadama, kuid Ilmataat
pidas lepingust kinni kinkides sajuta
ja haruldaselt sooja hommikupooliku. Lapsed võistlesid kiirjooksus,
hoota kaugushüppes ja palliviskes.
Lasteaia hoovi on spordiväljak planeeritud, kuid millal selle ehitamisega alustatakse ja kas see kunagi
ka valmis saab, seda ei tea hetkel
keegi. Kuna lapsed on lasteaias kõige tähtsamad tegelased, siis leidis
liikumisõpetaja juba eelnevalt võimaluse käia kaugushüpet harjutamas
kooli staadionil. Suur tänu Tamsalu
gümnaasiumi direktorile ja kehalise
kasvatuse õpetajatele!
Neljapäeval said lapsed ennast proovile panna jalgratastega vigursõidus või vingerdussõidus, nagu ütles
Krõlli rühma Marten. Osavõtjatel
pidi peas olema kiiver. Raja läbimine
oligi nagu vingerdamine, ikka siit- ja
sealtpoolt tähist. Hinnati osavust ja
tähelepanu, mitte kiirust. Kellel ra-

kõik osavõtjad, pisuke ärevus hinges, sest medalit kergejõustikus
ihkas hinges igaüks. Kõik sportlased
olid andnud endast parima. Medalite
jagajaks oli jällegi Krõll, kes tuletas
meelde kokkulepet, et tähtis ei ole
võit, vaid osavõtt. Igal kergejõustiku alal autasustati vanuserühmade
kolme parimat poissi ja tüdrukut.
Plaksutamist oli palju ning võitjad
olid selle auga ära teeninud. Õpetaja
Maarit kustutas pidulikult olümpiatule ja saigi see olümpia läbi. Aga
igale lapsele oli saalist väljudes kingituseks kuldses paberis šokolaadist
medal. Võitis kindlasti sport.
Oli sportlikult kosutav ja meeldivalt väsitav nädal. Suur aitäh liikumisõpetaja Maaritile, kõikide alade
kohtunikele ja Krõllile kõigi aegade
parimate olümpiamängude korraldamise eest!
Üritused lasteaias jätkuvad. Juba
järgmiseks nädalaks on planeeritud
mihklipäeva matk metsa. Liikumine
värskes õhus toetab terve ja tugeva
lapse arengut.
				
Krõlli rühma õpetaja Liina Eerits

premeeritakse 450 euro suuruse
stipendiumiga.
Tulevikutalent 2012 žürii esimees
on mälumängur ja laulja Ivo Linna, žüriisse kuuluvad veel laulja ja
näitleja Janika Sillamaa, kirjanik
Margus Karu, Ahhaa keskuse juht
Andres Juur, näitleja ja tervisespordientusiast Veikko Täär ning Aasta
Suurpere tiitliga pärjatud pereema
ja ettevõtja Merle Laidro.
Stipendiumikonkursi Tulevikutalent 2012 žürii esimehe Ivo Linna sõnul on tegemist suurepärase
võimalusega, millest peaksid kinni haarama kõik andekad ja tublid
noored inimesed. „Näen iga päev,
et meil on Eestis palju hakkajaid ja
nutikaid noori ning mul on ainult
hea meel, kui neid tunnustatakse
ning motiveeritakse oma huvide ja
harrastustega veelgi süvendatumalt

tegelema,“ lisas Ivo Linna.
Esimese nädala jooksul pärast
konkursi välja kuulutamist on veebilehe www.tulevikutalent.ee külastatavus olnud väga kõrge ning
aktiivsusest võib järeldada, et huvi
stipendiumikonkursi vastu on suur.
Konkursile saab taotlusi esitada
10. oktoobrini. Rohkem infot Tulevikutalendi kodulehel http://www.
tulevikutalent.ee, kus on kättesaadavad konkursi tingimused ning
nõutavad dokumendid. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja novembri alguses toimuval pidulikul
aktusel.
Lisainfo: Brit Vister, Konsultant
Mob: 50 59 971, E-post: brit.vister@hamburg.ee

Selleks, et mõista, kas loomal on hing, on
tarvis, et sul endal oleks hing.
A.Schweitzer
Sügis on järjekordselt käes, kuid mitte
kõigil elusolenditel ei ole võimalik varjuda, tuulte, külmade ja vihma eest kuhugi turvalisse paika, sest inimene, kes
suudaks neile seda pakkuda, lihtsalt ei
tee seda. Nii ongi kodututel kassidel
ja koertel elu justkui õnneloos, kellele
antakse valida elu ja kellele jääb järgi
valida surm.
Juba kolmandat aastat korraldab Eesti
Loomakaitse Selts varasügist kampaaniat - suvekodust lahkudes ära hülga
lemmiklooma! Aga ikka ja jälle on sügiseti hüljatud kasside ja koerte uputus, kusjuures ei varjupaigad ega hoiukodud ei suuda neid kõiki mahutada.
Varjupaigad tegutsevad ainult tänu
firmade ja eraisikute annetustele.
Mõelge enne, kui võtate emase kassi
ja lasete tal hoolimatult paljuneda või
veel hullem, viskate ta tänavale ja jätate
saatuse hooleks!
Üks juhtum oligi hiljuti selline, kus üks
emane kilpkonnavärvi kass otsis süüa
ja inimestega kontakti Maxima poe
juures. Nii müüjatel kui naabermajas
elaval naisel oli loomast kahju, nad
andsid talle vahel süüa. Ühel päeval tulid kaks väikest poissi raamatukokku
ja tahtsid printida kuulutust, et otsida
sellele kassile kodu. Nägin isegi neid
kuulutusi teadetahvlitel, kuid mitte
keegi ei reageerinud ning kassike oli
jälle seal tänaval tagasi.
Tänu oma paarile heale tuttavale loomasõbrale ja tänu kliiniku ning ELS-i
vastutulekule sai kass ära steriliseeritud ning ta elas raske operatsiooni üle.
Kuid kodu tal veel ikka ei olnud, sest
kõikidel minu headel tuttavatel olid
juba tänavalt või hoiukodust võetud
kassid.
Helistasin oma eksabikaasale ja palusin pisarsilmi anda kassile, kasvõi ajutiselt hoiukodu, kuni ta paraneb operatsioonist..
Teadsin küll, et tal on kodus paar aastat
tagasi Loobu-Tallinn maanteelt leitud
suur ja tige koer, kellega tal oli hiljuti
mitu intsidenti. Keegi meie valla elanik, laskis oma kaks suurt koera lahti
ning mõlemad jooksid tema koerale
kallale, koeral oli aga suukorv peas
ning ta ei saanud ennast kaitsta. Nad
rebisid talle kaela kaks suurt ja verist
haava. Rakvere Väikelooma Kliiniku
arst suutis siiski koera päästa. Eelnevalt oli arst ravinud samal koeral südamelihase põletikku ja võtnud välja
1,5 liitrit vedelikku. Õige koeraomanik
ei jäta oma lemmiklooma ravita. Kaelas olevate haavade tõttu pandi koerale kaela kaelus, kuid nüüd ei saanud
ta kasutada suukorvi, mis aga maksis
peremehele valusalt kätte. Ühel õhtul
koeraga jalutades, möödus üks jalgrattur koerast liiga lähedalt. Ta ise ehmatas ja ehmus ka koer, mistõttu koer lõi
mehele hambad säärde. Poleks tal koer
olnud haige, siis ei oleks ta temaga
mitte kunagi jalutanud ilma suukorvita. Nüüd aga oli ta vales kohas ja valel
ajal ning pidi trahvi maksma ning sai
sellega endale õppetunni, et kunagi ei

saa loomi täielikult usaldada.
Kahjuks ei pea kohalikud inimesed
lemmikloomade pidamise reegleid
mitte millekski, sest ikka ja jälle on
suured koerad lihtsalt lahti. Hiljuti, kui
ma tööle läksin, kuulsin kuidas üks
naine karjus - tal oli oma väike koer süles ning suur koer püüdis seda väikest
koera sealt ära rebida. Seekord läks
õnneks, sest kisa ehmatas koera ning
vististi ta ka tüdines, leides tee äärest
midagi huvitavamat.
Tulles tagasi selle steriliseeritud kassi
saatuse juurde, siis andnud juba ühele
hüljatud koerale kodu, oli eksabikaasa
nõus võtma ka selle õnnetukese endale.
Loomaarstidega on võimalik kokku
leppida, kui ei ole steriliseerimiseks
summat kohe maksta Sel juhul tehakse
järelmaks või on võimalik paluda ELSi abi.
Igal aastal, kevadel korraldatakse steriliseerimise ja kastreerimise kampaaniaid, kus hind langeb tunduvalt ning
ka seda võimalust kasutatakse.
18.augustil oli rahvusvaheline kodutute loomade mälestamispäev, kus mälestati hukkunud ja inimeste käe läbi
kannatanud loomi.
Siinjuures kutsungi loomasõbralikke
inimesi kokku, et moodustada üks
lemmikloomade ring, kes võtaksid aktiivselt osa kodutute ja hättasattunud
loomade käekäigust ning suhtleksid
omavahel ning saaksid kokku, kas
korra nädalas või korra kuus. Andke
oma soovist teada minu meilile raili.
elmest@tamsalu.ee või tel.nr.58089536
ELS on abistanud meid raviprotseduuride, kastreerimise, steriliseerimise, kui
ka kassi ja koeratoiduga.
Üks äärmiselt huvitav ja tänuväärne
idee tekkis Pärnu loomade varjupaika tugiisikuna abistaval loomaarstil
Kenno Ruulil. Mobiilne loomakliinik
aitaks piirata kasside ja koerte sigimist. Eeskujuks on Põhja-Ameerikas
kaubanduskeskuste parklates odavat
steriliseerimise ja kastreerimise teenust
pakkuvad kliinikud, kus hommikul
toob omanik lemmiku kohale sinna
protseduurile ning õhtul tuleb järgi. Et
ka bussid peatuvad seal, siis on teenus
hõlpsasti kättesaadav ja rahakotisõbralikum.
Kenno on käivitanud annetuskampaania, et muretseda kaubik, ehitada see
ümber kliinikuks ning kokku läheks
see maksma 30 000 eurot.
Lõpetuseks tooksin välja loomaarstide
telefonid, sest neid on minu käest korduvalt küsitud.
VIIVO VÕLU 5161515
MAIE VAINULT 32 25 490, 5017079
MIKHAIL STEPIN 32 24 823, 53615827
Eesti Loomakaitse Seltsi
vabatahtlik liige
Raili Elmest
Foto: Internet
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MIKS ON VESIVÕIMLEMINE
HEA?
•
Karastab ja aitab vältida
haigusi
•
Sobib kõigile: naistele ja
meestele, noortele ja vanadele
•
Virgutab ja värskendab,
annab hea tuju ja reipuse, kasvatab
tahtejõudu
•
Liigutused vees arendavad liigese liikuvust ja arendavad
keha tublidust
•
Turvaline liigestele

tasakaalu ja rühi hoidmisele harjutuste sooritamise ajal. Vee masseeriv toime parandab ainevahetust,
ergutab verevarustust, normaliseerib vererõhku. Vesi on umbes 800
korda suurema takistusega kui õhk,
sellest järeldatuna võrdub üks minut vesivõimlemist viie minutilise
võimlemisega kuival maal. Üks
tund tugevat treeningut vees võrdub umbes kahetunnise aeroobika
treeninguga. Koormust valides tasub teada, et väsimus tundub vees
teistsugune kui kuival maal. Vees
on võimalikud harjutused, mida
muidu ei õnnestu sooritada, näiteks
igasugused hüpped, sest vesi takistab ja toetab sind. Liigutused on

Liikuv, aktiivne eluviis on parim,
mida tänapäeva inimesele võib
soovitada. Veeprotseduurid karastavad ja aitavad vältida külmetushaiguseid ning annavad rõõmu ja
reipust tervena elada. Basseinis
võimlemine on sulle heaks vahelduseks: pakub rõõmu, ununevad
igapäevane rutt ja mure. Saad hea
energialaengu järgmiseks päevaks.
Regulaarse vesivõimlemisega saab
parandada ja säilitada vastupidavust, painduvust, tasakaalu ja liigutuste koordinatsiooni. Eriti hea
on see eakatele, liigeshaiguste käes
kannatajatele, ülekaalulistele, traumajärgsetele, aitab leevendada selja- ja kaelavalusid. Et veekeskkond
on pehme, sobib vesivõimlemine
rasedatele kuni kaheksanda raseduskuuni. Vees võimeldes on raske
endale liiga teha.
Võimlemine on harjutuste sooritamine, mille soovitav temperatuur
on 25-30 kraadi. See võimlemine
kasutab ära vee erinevaid omadusi. Hüdrostaatiline jõud annab
positiivse mõju kõikidele elunditele: raskendab hingamist, tõstab
südamelöögi sagedust, haarates
töösse kõik lihasgrupid, seda tänu

aeglasemad ja ohutumad. Samas
kõnd, jooks jm v on vees tunduvalt
raskemad, mida me kuival maal tähele ei pane. Vees kaotab inimene
oluliselt oma kehakaalust. Kaelast
saadik vees seisev inimene kaalub
vaid kümnendiku oma kehakaalust kuival maal. Seepärast tundub
veest välja tulles keha alguses väga
raskena. Neile kes ujuda ei oska,
annab vesivõimlemine toreda võimaluse basseinis käia. Võimlemine
ise toimub ju ainult õlgadeni ulatuvas vees. Toeks on basseinipõhi ja
igasugused abivahendid.
SOOVITAV SUL ENNE VESIVÕIMLEMISE TUNDI MINEKUT KONSULTEERIDA OMA
PEREARSTIGA, KUI PÕED
KROONILISI HAIGUSI.

Palume ettevõtlike inimeste abi

Mehed on palju töid teinud talgukorras. Täname seniseid toetajaid, teie
heategu valmistab rõõmu paljudele
väikestele ja suurtele inimestele!
Oleks hea just kodanike ja ettevõtjate
ühisel jõul see väljak valmis saada.
Hetkel otsime rahalisi toetajaid omaosaluse summa täitmiseks, kokku
oleks vaja 10 000 eurot.
Sellega seoses pöördume inimeste ja
ettevõtete poole, kellel on huvi osaleda ühes põnevamas projektis Tamsalu
vallas.
Hokiklubi Uudeküla arveldusarve
number on 221042750032
Martini tel nr on 56649821

Heade mõtete tegijal Martin Uudeküllil on käsil selle sajandi suurtegu:
Uudeküla liuväljale betoonkatte ehitamine. Sellesse paigaldatakse külmutustorustik tuleviku tarbeks. Kõvakate võimaldab ehitada kvaliteetse
jää kiiremini ja väiksemate kuludega.
Sellisel tasemel lähimad väljakud on
Kohtla-Järvel, Tartus, Viljandis, Tallinnas. Vahepeal on tükk tühja maad
ja selle keskel Uudeküla väljak.
Järgmisest aastast on Uudeküla väljak
ühtlasi Eesti ainus rulluisuhoki väljak
ja Martin mainis tulevikus näiteks ka
selle ala Eesti meistrivõistluste korraldamist.

OOTAN TEID!
REEDETI PENSIONÄRIDELE
KELL 13.00
Vesivõimlemise instruktor Mare
Järv
Foto:Tamsalu Spordikompleks

Ette tänades ja kõike head soovides
Katrin Uudekülast
Fotol Martin koos abilistega
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Vajangu Põhikooli
looduse õpperada
Projekti idee sündis 2010 aasta hilissügisel koostöös Vajangu Põhikooli, JärvaJaani Gümnaasiumi ja MTÜ Ökokratt
vahel. Õpperaja projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Õpperaja eesmärgiks on piirkonna looduse kaitsmine, selle mitmekesisuse
säilimine, looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku, taimestiku ja
seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine läbi elanike väärtushinnangute ja
käitumisharjumuste kujundamise keskkonnasäästlikuks, rajades õpperaja ja integreerides selle riiklikku õppekavasse
toetamaks keskkonnaharidust.
Selleks rajati õpperada Vajangu Põhikooli lähikülade Vajangu, Võhmuta, Aavere, Türje ning Järsi; Järva-Jaani alevi,
Jalalõpe, Karinu, Ramma ja Metsla külade väärtuste õpetamiseks, eksponeerimiseks ja kooli õppekava täiendamiseks.
Väärtustena käsitletakse õpperajal looduse- ja keskkonnaobjekte.
Projektiga koostati õpperaja ja objektide
kirjeldused, tähistati objektid looduses,
püstitati stendid ja loodi õpperaja internetikeskkond, et suurendada iseseisvat
ettevalmistust raja külastamiseks ja
laiendada sihtrühmade informeeritust
ning kaasata noori teistest koolidest.
Kõik õpperaja punktid ja asulates asu

vad infotahvlid on varustatud QR-koodidega, mis võimaldavad kaasaegsete
nutitelefonide omanikel kiirelt külastada
just seda konkreetset objekti või küla
tutvustavat veebilehte.
Õpperada mööda on võimalik teada saada ning näha põhjavee teket puudutavat.
Õpperajal saab uurida loodusobjekte,
nendega seotud legende, tutvuda koha
liku kultuurilooga, ning lahendada ülesandeid, mis täiendavad kooli õppekava.
- Ära unusta, et kuigi oled Sa külastanud juba korra mõnda õpperaja punkti,
pakub see Sulle järgmisel külastusel
juba teistmoodi pilti, loodus muutub pidevalt.

19.09-23.09.2012 toimusid Austrias
Grossarlis X käimise MM võistlused.
Üritus toimus IVV (Internatsionaler
Volkssport Verband – Rahvusvaheline Rahvaspordi Liit) raames. IVV on
1968.a. loodud rahvusvaheline liikumisharrastajate ühing kuhu kuulub ka
Eesti. See on ülemaailmne organisatsioon kes koondab eri maade liikumishuvilisi. Eesti on IVV liige alates
1995.a, esindajaks Spordiselts Kalev.
Kokku on organisatsioonis esindatud
43 riigi esindajad.
Austrias oli kohal üle 900 liikumisharrastaja 14 riigist kokku 21 võistkonnaga.
Eestlasi oli kohal 71, neist käimissarja “ Tule käima “ 50 liiget (Tallinnast,
Haapsalust, Kohtla-Järvelt, Rakverest,
Türilt, Lasvast, Tartust, Harjumaalt,
Saaremaalt ja Tamsalust) ning
“ Elamusretkede “ raames 21 liiget.
Meilt oli kohal 5 liiget.
Kokku käisime 2800 km, radadel oli
kõrguste vahe 700 m - see ei ole naljaasi.Radade pikkused olid 5, 6, 7, 11, 15,
20, 21 km ja maraton.
Eestil õnnestus tihedas konkurentsis
saavutada V koht, mis on tunnustuseks
meie tööle ja tegemistele käimissarjas “
Tule käima “.
Reisi jäid meenutama imeilus Grossarl,

väga
menukas
suurvõistluse
avatseremoonia,lumised
mäetipud,
imelised rajad mis läbisid nii tänavaid,
karjamaid, mägesid kui ka talude komplekse.
Sellest kordaläinud üritusest on jäänud
väga head mälestused .

Liikumine on tervis, tule käima !
Vaata ka veebilehte www.tulekäima.ee

Eesti otsib noori Häid
Eeskujusid!

väärt, Hea Eeskuju žüriile. Seda saab
teha aadressil: www.noortekonverents.
ee/eeskuju
Kandidaate
saab
esitada
kuni
31.oktoobrini.
Tänusündmuse
auhinnagala toimub noortekonverentsi
Lahe Koolipäev raames 20. novembril
Rahvusooper Estonias.
Heaks Eeskujuks võib saada igaüks,
kes on hakkama saanud omapärase ja
eeskujuliku teoga, on vastutustundlik,
hooliv ning õpib 7. – 12. klassis või
kutsekeskkoolis.

- Õpperajal liikudes käitu nagu oma kodus, kuid ära unusta, et Sa oled loodusel
külas.
- Ära tee ega käitu sedasi mida Sa ei
soovi, et külaline Sinu kodus teeks!
- Kui Sa ei saanud aru, küsi palun vanematelt inimestelt järgi, mida see tähendada võib.
Head kulgemist õpperajal!
Tekst ja foto Priit Adler

Tule käima

Rannavolle
Augustis toimusid Tamsalu MV rannavolles. Sari koosnes kolmest etapist.
Kindla esikoha sai paar T.Tiisler –
A.Tukia, kes võitsid kõik etapid. Teine oli paar P.Maasik -V.Eesmaa, kes
kahel etapil olid teised. Kolmandaks
tuli paar I.Intelmann – R.Koitsalu.
Kokku osales 7 paari.
Võistlused toimusid rangelt Rannavolle reeglite järgi, kus ründelöögi ja
servi vastuvõtt on lubatud ainult alt
kahe käega või ülalt nö „seotud“ kätega.
Võistlused olid väga huvitavad ja pingelised, kõik paarid mängisid hingega
– toodi ära võimatuid palle, liivas tehti suurepäraseid „robinsonaate“!
Kahjuks said seda pinget ja ilu nautida
üksikud pealtvaatajad.
Positiivne on, et meie vollemängijad
on hakanud osalema Võsu ja Rakvere
turniiridel ning saanud seal ka nii mõnegi magusa võidu.
S.Kurotškin

Juba viiendat aastat järjest kuulutavad
Eesti noorteühendused välja konkursi
„Hea Eeskuju”. Otsime koolinoori, kelle
pealehakkamine, sihikindel töö ja võime
kaasa haarata teisi, on muutnud meie
kodukandi ja elukeskkonna paremaks.
Konkursi võitjale on välja pandud
stipendium 1300 € väärtuses. Head
Eeskuju tunnustab konkursi patroon
Riigikogu esimees proua Ene Ergma.
Esitatud kandidaatidest kirjutatud lugusid
hindab žürii Ene Ergma juhtimisel
ning paljude noorteorganisatsioonide
ning
ühiskonnategelaste
osavõtul.
15 lõppvooru pääsenud kandidaati
tunnustab Tallink reisiga Rootsi. Parimate
kandidaatide
esitajaid
premeerib
Viru Keskus kinkekaartidega 500 €
väärtuses. Stipendiumi 1300€ paneb välja
Stockmann.
Hea Eeskuju kandidaate saavad esitada
kõik inimesed, kes usuvad, et kandidaadi
tublid teod oma kogukonna heaks
vääriksid tunnustust. Kandidaatide
esitamiseks on vaja saata tema lugu ning
põhjused, miks on just see noor tiitlit

Tamsalu Käimisseltsingu nimel
Kai Noormägi
Autori fotol on ta mägedes koos õlgmeestega

Hea Eeskuju on viiendat aastat toimuv
kõige laiapõhjalisem silmapaistvate
kooliõpilaste
tunnustamissündmus.
2011. aastal esitati konkursile ligi
100 lugu. Lugusid esitati isegi värsija proosavormis ning noortest, kes
avastavad uusi loomaliike kuni õpilasteni,
kes varahommikul laudas lehmi ja
lambaid söödavad.
Lisainfo:
Merilin Piipuu
Hea Eeskuju tänusündmuse peakorraldaja
Telefon: 56 481 413
E-post: merilin@noortekonverents
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27. jooks ümber
Porkuni järvede
15.09.2012
kuni 6 aastased 300m.			
Tüdrukud			
1. Anett Kari 59,8, 2. Mairit Kaarjärv
1.02,5, 3. Etriin Etverk 1.03,9 4. Karoliine Lindre 1.09,0, 5. Lisette Lein 1.12,1,
6.
Kirke Kriisa 1.13,5 7. Kätlin
Elken 1.22,0, 8. Siret Kaasik 1.31,1, 9.
Jasmiin Kraas 1.44,2, 10. Adeele Aart
2.03,5, 11. Mari Liis Sild 2.33,8
Poisid				
1. Marten Langinen 58,7, 2. Holger Soll
1.02,3, 3. Markus Traus 1.06,6, 4. Keimo
Kari 1.11,5, 5.
Henri Fergert 1.22,2,
6. Kusti Mihkel Priks 1.27,0, 7. Artur
Hallik 1.28,8,
8. Hannes Tammiste 1.34,3, 9. Steven
Mälter 1.44,1, 10. Feliks Uiboaed
1.44,6,
11. Olafur Svanlangsson 2.26,0, 12. Karl
Marten Kalle 3.57,4

TAMSALU AJALEHT
Martin Tamm 7.04,1, 8. Marc Girfanov
9.00,2
Tüdrukud		
		
1. Geiri Suur 5.21,3, 2. Pirgid Peenema
5.30,3, 3. Lisanne Lindre 5.50,5, 4. Melissa Veilberg 5.52,2, 5. Rhonda Rannamets
6.17,9, 6. Käroly Seemann 6.26,7, 7. Hulda Fiona Kukk 7.08,4
8. Anette Habanen 7.15,6
99-98 sünd. 2,4 km.		
Tüdrukud
			
1. Eliise Lindre 12.33,7
Poisid		
			
1. Andre Tammaru 8.54,6, 2. Kauri Suur
9.01,2, 3. Martin Himma 9.20,8, 4. Margus Pärnamets 9.40,2, 5. Peeter Priks
10.26,2, 6. Marc Mälter 10.33,0

01-00 sünd. 1,3 km.			
Poisid		
			
1. Alex Ahtiainen 5.18,1, 2. Gert Evert
5.22,6, 3. Argo Virusiim 5.34,4, 4. Marius
Kaarjärv 5.44,6, 5. Marek Viirg
6.04,1, 6. Jaan Eerik Priks 6.32,5, 7.

6,2 km
1. Jan Õiglane
1991 20.06,8, 2. Andrus Lein 1974
20.21,5, 3. Jaanus Kallaste 1986 20.34,3 4. Ago Veilberg 1963
21.03,6, 5. Meelis Veilberg 1961 21.09,0,
6. Markko Etverk 1995 21.23,9, 7. Ulvar
Pavlov 1964 21.36,4, 8. Taavi Kilki 1995
22.10,7, 9. Jaanus Bauman 1976 22.21,1,
10. Rainer Beilmann 1978 23.11,8, 11.
Janelle Tarum 1991 23.17,4, 12. Erkki Etverk 1971 23.23,3, 13. Laura Rohtla 1985
23.40,3, 14. Ilmar Raap 1969 24.39,0, 15.
Mait Evisalu 1969 24.47,2, 16. Kristofer
Orupõld 1996 25.10,3, 17. Kelli Floren
1990 5.12,7, 18. Eila Pakkanen 1975
25.13,5, 19. Aivar Põldmaa 1969 25.33,1,
20. Taavi Luik 1997 25.37,0, 21. Meelis
Laanemets 1979 25.37,3, 22. Helar Kriisa 1971 25.48,4, 23. Janek Õiglane 1994
25.52,0, 24. Risto Rammul 1980 25.57,9,
25. Urmas Suvorov 1971 26.12,1, 26.
Tiina Idavain 1957 26.21,6, 27. Teet Fimberg 1970 26.22,8, 28. Assar Tops 1970
26.29,3 29. Karl Lindre 1994 26.34,6, 30.
Madis Tihkan 1977 26.34,8, 31. Rein Piirsalu 1946 26.49,5 32. Rainer Tops 1975
26.56,3, 33. Evelyn Himma 1972 27.17,3,
34. Rando Rannamets 1975 27.27,9, 35.
Kaili Sirge 1983 27.34,1, 36. Voldemar
Sindonen 1958 27.39,8, 37. Merike Etverk
1971 27.45,4, 38. Reik Kriks 1951 27.53,7,

Kergejõustik

Triatlon

2002 ja hiljem sünd. 1,3km.		
Tüdrukud 1. Kirke Suur 5.30,1, 2. Brita Rannamets 6.05,6, 3. Kristina Kaasik
6.17,8, 4. Roosi Hallik 6.30,4, 5. Reele
Raad 6.46,8, 6. Leandre Langinen 7.00,4,
7. Karis Kasekamp 7.06,1,
8. Britten Perm 7.23,4, 9. Karmen Elken
7.29,4, 10. Getrin Raudsepp 7.31,0
Poisid		
			
1. Frode Hallik 5.22,4, 2. Kristo Mälter
5.27,9, 3. Tanel Kari 5.28,9, 4. Mikko
Lappert
5.56,1, 5. Kerdo Vainer 6..37,8, 6. Ossi
Rasmus Priks 6.45,4, 7. Kristofer-Robin
Tops 7.45,9
8. Saimon Tammiste 10.25,4

Meie valla kergejõustiklane Sirly Tiik ja
Porkuni Kooli kasvandik Jüri Begmann
osalesid Londoni Paraolümpial. Sirly on
Sydney Paraolümpia võitja odaviskes ning
pronksmedaliomanik kõrgushüppes ja kettaheites, neljas oli ta veel kõrgushüppes.
Kuna Sydneys puhkes suur skandaal Hispaania korvpallivõistkonna ümber – selgus,
et turniiri võitnud meeskonnas oli tegelikult
ainult kaks invasportlast - ei lubanud Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee kerge
vaimupuudega ja õpiraskustega sportlasi
järgmisele kahele olümpiale. Seega ei saanud Sirly oma parimatel sportlasaastatel
olümpiamängudel võistelda. Kuna testimise meetodid on täiustunud, lubati Londionis
võistlusklass F20 (seal osaleb ka Sirly) jälle
osalema. Aga kavas olid seekord ainult mõned alad ja Sirlyle sobivatest kuulitõuge.
Sirly püstitas olümpiaringis oma uue isikliku rekordi 11.54, aga sellest piisas seekord
ainult viiendaks kohaks. Jüri Bergmann oli
12.09 – ga 9.
Kuna tervis pole enam kõige parem ja ka
vanust on omajagu, otsustas Sirly edaspidi
tiitlivõistlustel enam mitte osaleda. Lõppes
ka edukas koostöö treener Liivi Rüngaga.
SEB Tallinna maratonil, kus selgitati ka
Eesti meistrid, oli osalejaid seekord koguni
37. riigist. Meie parimana oli Ago Veilberg
26.(oma vanuseklassis 2.) . Uute isiklike rekorditega 3:27.13 oli 270 Risto Rammul ja
sama ajaga 271. Rainer Tops. Assar Tops oli
453. Maakonna jooksjatest oli Andrus Lein
9. Lõpetajaid oli 1569.
EMT järvejooksude viimasel etapil Ülemiste järvel saavutas Ago Veilberg 16. (2) koha.
Rajal käis üle 900 jooksja.
Rakveres Eesti Politsei MV esinesid edukalt Tamsalu G vilistlased. Rainis Tiits
võitis oma vanusegrupis ülekaalukalt 1500
m jooksu 4.20,04 – ga. Sama kindlalt tuli
võit kõrguses, kus Rainis alustas alles siis,
kui konkurendid olid lõpetanud. Peale algkõrguse 170 ületamist tuli aga kohe minna
1500 m starti ning siis polnud enam mõtet
edasi hüpata. Valdur Eesmaa võitis 2. koha
kõrguses 180 – ga ja 3. koha kauguses 6.02
– ga. Margo Kivila oli 100 m 2.
Tugeva etteaste tegi naiste kolmandas vanusegrupis Velve Põldoja, kes oli teine kõrguses, 100 m ja odas ning kolmas 800m,
kauguses ja kuulis.

Elvas Triatloni Liidu KV saavutas Meelis
Veilberg M50 klassis esikoha.

Orienteerumine
Maakonna MV saavutasid Maire ja Aare
Limberg oma vanuseklassides esikohad.

Korvpall

Hooajaeelsel kotrollturniiril võitis LOS TOROS/Simuna IVAX Amblat ja Swedbanki
ja kaotas Elioni meeskonnale. Kokkuvõüttes turniir võideti.
Karikavõistlusi alustati kodusaalis SK
RIM/Scanweld meeskonna vastu. Eelmistel
aastatel esiliiga keskmike hulka kuulunud
meeskond suutis vastupanu avaldada ainult
esimesel veerandajal, siis läks kodumeeskond oma teed. Lõppseis 89:66. Kordusmängus Tallinnas võideti 83:80 ja pääseti
järgmisse ringi.
Kaheksandikfinaalis tuli aga vastaseks BC
Tarvas oma parimas rivistuses, nende hulgas 3 lätlast, väliseestlane Lindmets ja pealinnast pärit Eesti koondise kandidaadid.
Rakverrest polnud platsil ühtegi meest.
Küll aga võistlesid Rakvere noormehed
meie meeskonnas. Rainer Tops ütles, et
kuna noormehed otsisid väljundit, et hooajal rohkem võistelda, saadi kokkuleppele.
Mihkel Schleicher (nr 19), Aron Kuusik
(18), Cristo Kens (16) moodustasid vajaliku
täienduse.
Vastavalt juhendile said meie mehed visata
enne mängu 9 kolmepunktiviset, neist 7 tabas ja nii algas mäng seisult 21:0. Tarvase
mängijad ületasid kodumeeskonna mängijaid igas elemendis, siiski jäi peale esimest
veerandit kodumeeskond ette 29:25, järgmine kaotati 9:27 ja kolmas 9:22. Kui mängu saatus oli juba selge, said ka meie mehed
mängu käima, näitasid kiiret ja resultatiivset
korvpalli ja võitsid veerandaja 21:15. Mäng
kaotati 68:89. Meilt olid paremad Sven
Pugonen 18, Mihkel Magar 14 ja Ceisto
Kens 9 punktiga. Vastastest viskas Laksa 20
punkti. Kordusmängus Rakveres tegi mängu kaaasa Tamsalus pingil istunud Clarence
Jackson, kes kostitas meie meeskonda koguni 32 punktiga. Mäng kaotati 82:109.
Tarvas näitas võimu mõned päevad hiljem,
kui võitis eelmise aasta hõbedameeskonda
Rocki ja esikohamängus Liepaja Lauvast
ning võitis teise eesti klubina Baltic Cupi.

39. Andi Himma 1971 28.00,0, 40. Helen Aart 1983 28.04,1, 41. Liis Järvamägi
1994 28.04,3, 42. Siim Suve 1987 28.43,8,
43. Geidi Kruusmann 1981 29.22,6, 44.
Kalle Lett 1954 29.25,3, 45. Karl Evisalu
1998 9.30,7, 46. Terje Õiglane 1968
29.39,8, 47. Katrin Kukk 1978 29.49,2,
48. Janek Floren 1975 30.02,8, 49. Mairis
Õispuu 1997 30.19,5, 50. Anu Kilki 1970
30.22,6, 51. Maris Kaarjärv 1976
30.32,0, 52. Brigita Perm 1993 31.17,1, 53.
Laura Evisalu 1995 31.32,6, 54. Riina Pomerants 1964 31.44,5, 55. Ela Vulla 1979
31.55,6, 56. Riina Sindonen 1984 31.56,7,
57. Tiina Kriisa 1973 32.06,7, 58. Maie
Alaots 1965 , 32.16,3, 59. Vello Vesk 1955
32.18,5, 60. Rein Traus
1948 32.39,0,
61. Andres Rammul 1956 33.26,8, 62.
Sigrid Mehine 1986 34.18,3, 63. Marko
Pomerants 1964 34.22,2, 64. Helen Rätsep 1994 34.34,3, 65. Piret Umbaed 1969
34.51,2, 66. Sirle Aosaar 1962 34.59,9, 67.
Tuuli Lindre 1972 36.54,1, 68. Taimi Mehine 1962 41.04,5.
Perede arvestus		
1. Etverk (Merike, Erkki, Markko, Etriin) Rakvere		
2. Lindre ( Tuuli, Karl, Eliise, Lisanne,
Karoliine) Vistla		
3. Kaarjärv ( Maris, Mairis, Maarius,
Mairit) Rakke		
4. Õiglane ( Terje, Jan, Janek) Vändra
5. Himma ( Evelyn, Andi, Martin) Porkuni		
6. Evisalu ( Mait,Laura, Krista, Karl) Tallinn		
7. Raap ( Piret, Ilmar, Reele) Kadrina
8. Suvorov/Mälter ( Urmas, Marc, Kristo, Steven) Moe
9. Rannamets( Rando, Rhonda, Brita)
Tamsalu
10. Laanemets ( Katrin, Meelis, HuldaFiona, Olafur, Marc) Tapa		
Kokku startijaid 132.
Kõndijaid 42
Täismahus protokoll
www.tamsalusport.ee
				
				

Turniiril tegi hiilgemängu Reimo Tamm.
Los TOROS /Simuna Ivaxi kalender esiliiga MV esimeses ringis:
5. 10 kell 20.15 kodusaalis BC Kalev II
14.10 võõrsil KKMarcus,
19.10 kodus TTÜ SK 20.15
23.10 võõrsil Võru KK
02.11 kodus Balteco 20.15
09.11 kodus SK Rapla II 20.15
15.11 võõrsil Audentes/noortekoondis.

Suusahüpped
Kaarel Nurmsalu tegi Austrias Hinzenbachis hüppajate suvise Grand Prix sarjas hea
võistluse. Eelvoorust pääses ta põhivõistlusele, kus 82,5 m hüppega sai 30 parema
hulka. Seal tegi ta veel 82 m hüppe ja oli
kokkuvõttes 22.
Rein Tops
Ain Aasa
Fotodel ülalt: (Toomas Uudeberg) Porkuni järvejooksu põhidistantsi võitjad Janelle
Tarum (Alpi Suusaklubi) ja Jan Õiglane
(EMÜ SK), (Ain Aasa) rajal on Tamsalu
triumviraat Meelis Veilberg, Ulvar Pavlov
ja Ago Veilberg, ema tugi kulus minijooksus enne starti ära. Ajaloolises kohtumises
Tarvaga vasakult Sven Pugonen, Reimo
Tamm, all Mihkel Schleicher Kaido Saksaga jõudu katsumas.

Tennis
Valged tennisekingad, valged sokid, valged püksikud, valge pluus ja roheliste
tammelehtedega embleem tennisereketiga rinnal. Kas on veel midagi ilusamat?
Punase tellisepuru hunnik traataiaga piiratud väljakunurgas ja teismelise küsiv pilk:
„Palju ma panen?“ Ei tea, kas hakkab vihma ka tulema, siis lükkub see püha toiming
–tegevus edasi.
Ja emotsioonid sinna juurde.
Meie väikelinna tennisemängijate moto on: „ Mitte kedagi karta! Ja joonduda kõige
kõvemate järgi!“
Teeme pöördumise linnaisade poole.
Vihmase ilmaga külma trotsides piidlevad kaks vihast meest teineteist ähvardavate
pilkudega ja ainus suhtlemisvahend tennisepall maandub vastase väljakupoolel
otse asfaldiprakku, põrgates etteaimamatus suunas või üldse mitte põrgates st. vett
pritsides. Lepime looduse paratamatusega ega lase end häirida ebamugavustest.
Aga Tallinnas on koolistaadionitel spetsiaalsed väljakukatted.
Kogu aeg öeldakse, et raha pole ja ometi tekkivad nagu võluväel heas seisukorras
spordiväljakud.
Ütleme otse välja: Meil on 3 tenniseväljakut, põrkesein, 3 tennisevõrku ja piirdeaed.
Seda pole vähe, see on terve varandus, aga soovida jätab väljakukate!
Seega, palume!
Trobikonna tenniseentusiastide nimel
Lembit Peterson

TAMSALU AJALEHT
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Õnnitleme !
Benita Rõuk			
Helga Sepp			
Hilje Pilv			
Ellen Kurotškina		
Õilme-Rosalie Vesk		
Agnes Tätte			
Nadežda Grigorjeva		
Silvi Mill				
Aino Kõre			
Anna Tärn			
Selma Jalakas			
Aino Sirtse			
Õie Voot			
Eha Mettis			
Jaan Kikkas			
Irene Ellemäe			
Valentina Tšitšerina		
Maria Lauri			
Aide Tapner			
Lehti Torstenberg		
Eino Nukka			
Vladimir Mürk			
Valdo Prits			
Helgi Steinberg			
Elle Kesk 			
Astrid Kork			
Elvi Astok			
Armin Kukk			

97
93
90
89
89
88		
85		
84
83
83
83
83
83
82
82
80
80
80
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60

OÜ MARTEX KOPAD
•

KAEVETÖÖD LAADUR-EKSKAVAATORIGA

•

KAEVETÖÖD MINIEKSKAVAATORIGA

•

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS

•

VEOTEENUS KALLURIGA

•

TÕSTETÖÖD MADELKRAANAGA

•

PLANEERIMISTÖÖD
Info: www.martexkopad.ee
e-mail: info@martexkopad.ee
tel: 56488916

5.-8. aastaste laste liikumisring alustab neljapäeval, 4. oktoobril kell 17.00
Tamsalu lasteaias Krõll.
Liikumisringis teeme kõiki tegevusi õues
(jooksmine, liikumis- ja pallimängud, suusatamine jms).
Ring toimub neljapäeviti kell 17.00.
Juhendab Tamsalu lasteaia liikumisõpetaja
Maarit Vaikmaa.
Info 56 62 22 32.

Siin võiks olla sinu firma reklaam.
Ole nähtav ka oma valla rahvale,
See ei ole kallis.
½ A4
¼ A4
1/8 A4
1/16 A4
Reakuulutus

15,98 eur
9,59 eur
6,39 eur
4,79 eur
3,20 eur

Autoremont

ON SÜNDINUD:
VILLEM VERNER KESKÜLL

13.08.2012

RALF-ROBERT RAJA		

29.08.2012

LEMBIT ROSINA

03.09.2012

EMMA LEEMETS

10.09.2012

REGINA PÄRNPUU

10.09.2012

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

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistus toimub
pühapäeval, 21. oktoobril kell 10
Anda üürile MÖBLEERITUD korter Tamsalus.
Ääsi tn., 2 tuba. Kontakt: 56999263

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Ain Aasa
tel. 3293888, gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Toimetaja vallamajas teisipäeviti 15.00 16.00
Kaastööd oodatud 20. oktoobrini soovitavalt
meilile. Järgmine leht jõuab lugejani oktoobri
lõpul. Trükikoda Trükis, Trükiarv 1700. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas. Leht on
üleval valla kodulehel. ?part=files&id=65

On lahkunud
OLEV ZÄURAM

26.01.1927-01.09.2012

KALJO VALTIN		

08.07.1939-07.09.2012

GALINA LEVINA		

19.05.1947-08.09.2012

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

