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Tamsalu päevad läksid korda
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amsalu päevad algasid juba traditsiooni�
liselt vallarahva hommmikuse äratusega.
Selleks ajaks olid kauplejad pargis ko�
had sisse võtnud ning varsti algas ka 43.
Tamsalu Laulu - ja Tantsupäev, seekord
kultuurimaja ees. Tamsalu Päevade lipu
heiskas eelmise aasta tänuraha omanik
Helga Tammerk(kõrvalpildil). Valla noo�
red ja vanad taidlejad näitasid nii uusi kui
vanu kavasid. Avatud olid näitused - foto,
keraamika ja Euroopa teemadel, toimetas
fotograaf, toimus muudki huvitavat. Töö�
toas valmistati kividest asju. Rahvast oli
uudistamas rohkesti.
Pealelõunal peeti traditsiooniline Tamsalu
Tarkade mälumäng, mille seekord võitis
tubli kodutöö teinud Uudeküla Kullenga
ja Vallavalitsuse ees.
Õhtul jätkusid üritused kultuurimajas,
kõigepealt lasteetendusega “Kuidas Bura�
tino muinasjutte lappis”. Seejärel kuulutas
vallavalitsus välja Tamsalu tänuraha saaja,
kelleks sellel aastal osutus Anne Hallik,
keda enamikule vallaelanikest tutvustama
ei pea (pildil vasakul all).. Kaunimateks
kodudeks osutusid Milvi ja Kalvi Soidla
kodu Tamsalu linnas, Tehnika tn 22 ning
Urve ja Jaak Toomsalu kodu Vajangu kü�
las Antsu tn 7.
Seejärel said sõna tantsuansambel “Mo�
dus” ja Rakvere teatri näitlejadToomas
Suuman ja Eduard Salmistu.
Tantsuks mängis ansambel ”Modukas”.
Järgmisel hommikul alustati sporditege�
misega. Staadionil peeti traditsioonilised
Tamsalu MV kergejõustikus mis seekord
olid üsna osavõtjaterikkad. Lasteaia mäel
lustisid eelkooliealised lapsed indivi�
duaalsetel ja võistkonnavõistlustel. Koht
sobis selleks väga hästi. Pildil ülal on üks
paljudest jooksustartidest. Jalgratturid
said proovida orienteerumist linnas ja
selle ümber. Spordihoones mängisid ko�
halikud prominendid eesotsas väsimatu
Sergei Kurotškiniga võrkpalli Riigikogu
esindusega, kellede ridades esinesid Mar�
ko Pomerants, Jüri Ratas, Rannar Vassiljev
ja teised.
Päeva lõpetas traditsiooniline jalgpall Siin
- ja sealpool raudteed.

Tamsalu Gümnaasiumi ehituseks sõlmiti leping ja
veemajandusprojekti ühe ehitajaga katkestati leping
Uue riigihanke tulemusena võitis Gümnaasiumi ehituse Elinord Ehitus OÜ. Huvi tundis
6 firmat, pakkumise tegi neist 2 firmat. Leping ehitajaga sõlmiti 3. juunil ja 23. nädalast
on ehitaja lubanud objektiga alustada. Lepingu rahaline maksumus on 2,2 miljonit eurot.
Sisaldab ka ehitusreservi. Kogu ehituse teostamise tähtaeg on 31.oktoober 2011.
Tamsalu veemajandusprojekti nn.põhjapoolse osa teostajaga AS K&H -ga tuli AS Tamsalu Vesi-l leping lõpetada. Pikaajalised läbirääkimised alltöövõtjaga(OÜ Arco Ehitus) AS
K&H-d ei aidanud ja alltöövõtja töid ei jätkanud. K&H ise ei ole võimeline töid tegema
ja väidab firmal olema likviidsuskriisi. Leping lõpetamise teade saadeti 24.mail. Lähtuvalt eeltoodust tuleb välja selgitada kvaliteetselt tehtud tööde kogus. Ja sealt maalt välja
kuulutada uus riigihange. Parima lahenduse korral on uus ehitaja olemas juulikuu lõpuks.
Uue ehitaja leidmine on seotud järjekordse bürokraatia läbimisega.
Kahju on kaotatud ajast ja Tamsalu keskosa armetust suvisest väljanägemisest. Takerdunud veemajandusprojekti taha on jäänud ka kesktänavate taastamine ja kergteede
ehitus.
Toomas Uudeberg
Pildil ülal: Lepingut gümnaasiumi ehituseks allkirjastavad kooli õues poolelioleva hoone
taustal Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg ja Elinord Ehitus OÜ juhatuse esimees
Riho Kalve. Vasakul jälgib seda üsna skeptiline Tamsalu Gümnaasiumi direktor Vardo
Arusaar

Suured tänusõnad kõigile Tamsalu Päevade korraldajatele ja abistajatele.
Toomas Uudeberg
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Muuseumiööl kerkisid kiviaiad
14. mail peeti kolmandat korda üle-Euroopalist muuseumiööd.
Sel korral oli öös aardeid ja paljud muuseumid pakkusid lisaks
aaretega tasuta tutvumiseks ka eriprogrammi. Paemuuseum
oma kivist kindlusetornis tõi seekord aarded külastajatele otse
nii lähedale, et igaüks neid nüüd huvi jätkumisel väljaspool
muuseumigi leida ja rakendada oskab.
Kätt prooviti kuiva, st lubimördist sideaineta paekiviaia ladumisel ning Porkuni kohalikust kivist meene valmistamisel. Kiviaiad
on osa pärandkultuurist mitmel pool maailmas ning hästi laotud
aed või müür püsib väärikalt ajast aega.
Teavet jagati paemineraalist. Maitsta sai killukest paekivi, organismile väga vajalikku paemineraali – kaltsiumit sisaldavaid
ampse. Pakuti ka Paeriigi jooki, mis valmistatud lubjarikkal pinnasel kasvavaist taimedest.
Rõõm oli töötoas osalejate leidlikkusest kivi kasutamisel. Mõni
jättis oma meistritöö koguni muuseumile eksponaadiks. Oleme
väga tänulikud.
Sülem tänu kõigile abistajatele ja juhendajale!
Muuseum sulgus ööpimeduses ja vihmavalangus, tornituled
said kustutatud, et suvi läbi muuseumipäevadele au anda.

07.-21.06
Tamsalu valla laste TÖÖ- JA
PUHKELAAGER (kultuurimajas)
10.06 kell 20.0011.06 kell 03.00 SUUR SUVE AVAPIDU.
Lauljad Luisa Värk ja Lauris Reiniks. Diskorid:
Marek Talivere, Vahur Kollom, Tony Beatz.
(Porkunis, Kaieallikal)
16.06.kell 10.00 -10.30 PROMED PALSAM
NÄITUS-MÜÜK (kultuurimaja kohvikus)
22.06 PIIRKONNA JAANITULI PORKUNI.
Kontsert kultuurimaja taidlejatelt. Rahvalikud
mängud ja võistlused. Tantsuks mängib ans.
„VANKER“. Pääse 1€
Info: 5647 0855; 323 0968; E-kiri tiia.uudeberg @ Triin Sameli
Paemuuseumist
tamsalu.ee
23.06 kell 11.00 Annuste VÕRKPALLITURNIIR
PEREDE võistkondadele.
25.06 kell 09.00-15.00 JAANILAAT (kultuurimaja
pargis). Korraldab S. Pärn 5805 0167

Paemuuseumis saab juuni teisest
nädalast külastada Eesti krooni
näitust
Kunstimagistrite Maiu Kurvitsa ja Rene Haljasmäe rändnäitus
“Kroonijuveelid” väärtustab meie oma rahatähte. Kroonid on
köidetud rariteetseteks raamatuteks ilma nõela pistmata. Kroonid muudavad unikaalseteks neile kirjutatud märkmed ja kordumatuteks kaanteks kasutatud materjalid – nahk ja pärgament.
Maiu Kurvitsa portreefotod
koondavad taaskord ühte Eesti krooni saamise ja olemisega
seotud võtmepersoone ligi 20 aastat hiljem. Samuti nende
kokkuvõtvat arvamust meie oma raha – krooni ning krooniaja
tähtsusest. Lisaks tuntud nimedele nagu Arnold Rüütel, Andres
Lipstok, Heinz Valk, Edgar Savisaar, Siim Kallas, Tiit Made, Tiit
Vähi ja Vahur Kraft on selles reas ülletusena ka üks arvamus
rahva seast – Krooni talu peremehelt. Neis on ka teadmine, et
Eesti kroon ei kao kuhugi, jäädes kestma neis tulevates muutustes, mille teoks saamine oli ja on võimalik vaid läbi Eesti krooni
tuleku.
(http://www.ulemistecity.ee/blog/maiu-kurvits-ja-rene-haljasmae-avavad-homme-eesti-kroonile-puhendatud-naituse/ )

Tamsalu spordiürituste
kalender suvel 2011
1.juuni
Algab suvetrimm
1.juuni
Algab orienteerumistrimm
juuni
Tamsalu Gümnaasiumi 3.-12.kl tüdrukute
kevadturniir tennises
juuni
N+M treeningturniir tennises välisväljakutel
juuni
Meeste treeningturniir rannavolles
22.juuni Jaanipäeva üritused Porkunis
23.juuni Perevõrkpalliturnir 11.00
1.juuli
Jätkub suvetrimm
1.juuli
Jätkub orienteerumistrimm
juuli
Algavad Tamsalu MV tennises N+M
juuli
Meeste rannavolle I etapp
9.juuli
Tünnisõidu esivõistlused Porkunis
9.-10.juuli Eestimaa XIII suvemängude saalihokiturniir
U15 noormeestele ja U19 neidudele
23.juuli
Los Torose 10-nevõistlus(Rakveres)
1.august Jätkub suvetrimm
1.august Jätkub orienteerumistrimm
august
Tamsalu MV tennises N+M
august
Meeste rannavolle II ja III etapp
7.august EMS Rattavõistlus

Vasakul ülal jagab Triin Sameli lastele viimaseid juhiseid kividega toimetamiseks, paremal on hetk lasteadade teatevõistluelt.
All on vasakul valla Ilusa Kodu konkursi võitjad Milvi ja Kalvi Soidla kodu ja paremal Urve ja Jaak Toomsalu kodu.

Kuupäevad ja kellaajad vaata tamsalusport.ee

Vasakul üleval: äratajate meeskond on kogunenud ja varsti on vallarahvas äratatud,
all: võimlemisrühm Tamsalu 43 Laulu - ja
Tantsupäeval esinemas, Keskel üleval.
esinevad kõige nooremad, all mälumängu
võitjad Uudekülast. Üleval tantsurühm
Modus pani proovile ka vallavanema
“kandevõime”.
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Toimetajalt
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Treeneritee algusest

Maileht on hiljaks jäänud, põhjuseks toimetaja terviseprobleemid, mis ei lubanud sellega õigel ajal tegeleda. Loodetavasti ei jää seepärast kellelgi midagi tegemata.
Ei tahaks praegu olla vallajuhtide nahas. Kui tähele olete pannud,
on nende näod viimaste kuudega aastaid vanemad välja hakanud
nägema. Olukord, kus oma kogemustest, teadmistest ja asjaajamisest mingit kasu ei ole ja tuleb lihtsalt lõpmatuseni oodata mingite
protsesside tulemusi, mõjub laastavalt tervisele ja võtab eluisu.
Ideoloogia mille kohaselt turg asjad paika loksutab, on tegelikult
jälle tõestust leidnud. Suured ehk enamasti rahvusvahelise kapitali toel toimetavad ehitusetevõtted suruvad väiksematele, harilikult
omavalitsustele peale oma reeglid ja on kaks võimalust- kas nendega nõustuda ja ehitus valmis saada või mitte. Viimasel juhul kõnnib ehitaja minema ja jätab õnnetu tellija pooleliolevale objektile
käsi laiutama, uusi riigihankeid tegema ja raha juurde leidma. Mis
muidugi kõige kummalisem, et lepingu ülesütlejatega ei juhtu midagi, võidetakse järgmised pakkumised ja toimetatakse rahulikult
edasi. Müstika. Aga ega kurtmisest-kaeblemisest ehitused valmis
saa. Küll tähendavad need viivitused tunduvaid kaotusi niigi kõhnale vallaeelarvele, mida järgmisel aastal oma nahal tunneme.
Suur suvi on tulnud, võtkem siis kõik, mis antakse, ega teda pikalt
pole.
Piltidel ülevalt alla: elu esimene auhind on välja teenitud, esinevad Toomas Suuman ja Eduard Salmistu, Tamsalu päevadel kultuurimajas eksponeeritud MTÜ Tamsalu Kunst savikeraamika väljapanek ja võrkpallurid peale pingelist kohtumist.

Kaili Sirgega rääkisime peale suusahooaja lõppu.
Küsija Ain (edaspidi A), vastaja Kaili (K).
A: Sellel hooajal olid ametlikult veel tippsportlane vabariigi
B koondises ja Tamsalu suusatreener. Kas jätkad ka edaspidi
tippsuusatajana?
K: See aasta näitas, et tegelikult kahte asja korraga ma teha ei jõua.
Üksi rabamine suusaklubi eesotsas ja treenerina oli kurnav ja juba
esimene kuu näitas, et oma treeninguteks enam võhma ei jätkunud.
Haigused tulid kallale ja oli tõesti keeruline.
Koondisest olen väljas, kuigi ametlikult pole see vist veel
vormistatud. Hea oli, et sain Jõulumäel karjäärile medaliga punkti
panna.
Suusatamisega jätkan kindlasti, sest eluaeg olen ennast liigutanud.
Kui mõned päevad treenida ei saa, tuleb motoorne rahutus, siis käin
metsas ära ja jälle tunne hea.
A: Kas Jõulumäel kurb tunne ei olnud, vaadates meie naiste
suusatamise olukorda, startijaid oli nii vähe? Mis toimub?
K: See oli juba varem teada, et järelkasvu naiste hulgas ei ole.
Siiamaani on panustatud tippudele ja alles viimasel ajal on
järelkasvule hakatud tähelepanu pöörama. Tänapäeval on muid
huvisid ja võimalusi nii palju, seepärast on täielikku pühendumist
nõudvad alad (milline suusatamine edu saavutamiseks kindlasti on)
vaeslapse ossa jäetud. Oluline on motivatsioon ja eeskuju treeneri
näol. Tema aitab noori ala juures hoida.
A. Kas suusatamise materiaalne pool ka ala käekäiku mõjutab?
K: Kindlasti, aga arvan, et noored ületähtsustavad määrete ja
varustuse rolli. Ise peab ikka tööd tegema, siis tulevad ka tulemused.
A: Kas oskad ka meie suusatamise kõige kurvemat teemat kuidagi
kommenteerida?
K: Arvan, et tegu oli halbade asjaolude kokkusatumistega. Mina ei
usu, et keegi teadlikult midagi tarvitas. Olen ka ise koondislasena
olnud dopinguküttide vaateväljas, nendega suhtlemine ja proovide
andmine võtab kõhedaks, sest kunagi ju ei tea. Minu kokkupuuted
taastumisainetega pole väga kõrgel tasemel, rohkem olen kasutanud
looduslikke vahendeid, ma polnud ju ka päris tipus. Kui oleks
tahtnud tippudega samu aineid kasutada, oleks võimalusi leidunud.
Need on raskesti kättesaadavad ja kallid, Eestis neid ei ole.
A. Suusatamise tulevik tundub tumedavõitu?
K: Mina nii pessimist ei ole, on ju sprinterid ja noorematelt meestelt
peaks ka lähemal ajal rohkem häid uudiseid tulema. Olen optimist.
A: Kuidas kommenteerid Kaareli otsust ala vahetada?
K: Kaarel nägi suusarajal nii palju vaeva ja tal pole lihtsalt välja
tulnud. Loodan, et ta murdmaasuuski siiski veel ära ei viska ja
nüüd peale väikest vahet hakkab sellel talvel paremini minema.
Aga suusahüppamine talle meeldib ja on tema valik, mida peab
aktsepteerima. Kuigi sellel alal läbilöömine on raskem ja konkurents
palju kõvem, lisaks uudsed probleemid nagu kaaluhoidmine ja
muu. Aga ta sai Otepäält nii kõva moraalse laengu, et küll nüüd
motivatsiooni jätkub nendeks aastateks kus tuleb põhja laduda ja
tulemusi veel pole.
A: Koduste asjade juurde tulles – kuidas esimene treeneriaasta
möödus?
K: Töiselt – kiirelt - väsitavalt. Arvan, et iga algus on raske. See,
et olen suusatamises sees olnud, tegi asja kergemaks. Sportlase
rollis oli kergem, treenerina peab tegema eeltööd, tuleb suhelda ja
toimetada. Pealeselle sportlaste tundmaõppimine, koormustaluvuse
kompamine ja muud probleemid. Kevade poole läks asi juba
paremini, oskasin juba natuke tööd planeerida. Treeneritöö on loov,
pidevalt peab oskama kohanduda, peab olema hea inimesestundja.
Ollakse harjunud, et kõik on lubatud, noortel eriti. Olen püüdnud
neid suunata enese analüüsimisele ja järelduste tegemisele.
Treenerina ei tule tulemused kohe, kõik võtab aega. Tuleb igaühele
individuaalselt läheneda, samas treeningud on ühised. Olen
oluliseks pidanud, et lapsed tahaksid treenida ja tunneksid sellest
rahuldust. Samas peab neil, kes ise on trenni tulnud, olema ka
kohustus teha asju korralikult, käia kohal.
A: Palju oli sul õpilasi?
K: Suuremaid oli kümmekond, kes kohal käisid. Neid võiks muidugi
rohkem olla. Kümmekond on ka nooremaid. Käijaid oli rohkem, aga
kellel tekkisid muud huvid, kellel polnud võimalusi varustust osta jne.
A. Kellega rahule jäid, keda esile tõstaksid?

K: Ei tahaks kedagi eraldi välja tuua. Loodan, et kõik mu õpilased
on paremaks muutunud. Arvan, et on paranenud arusaamine sellest,
mida on vaja teha et saada heaks suusatajaks. Positiivne on see,
et mind on hästi omaks võetud. On hakatud ise märkmeid tegema
ja on tunnetatud vajadust tööd teha. Noortele peab treeninggrupp
olema ka hea suhtluskeskkond, töötegemine peab tekitama
rahuldust. Muidugi on aasta jooksul ette tulnud ka ebameeldivaid
suhtlemiskogemusi, olen püüdnud neid analüüsida ja neist õppida,
sest alati ei lähe asjad nii nagu tahaks.
A: Mida õppisid?
K: Sain aru, et mulle tegelikult meeldib treenerina töötada. Eriti, kui
saad hea kontakti, olen saanud palju positiivset tagasisidet. Lapsed
tahavad minu trennis käia, eriti positiivne on see väikeste juures.
A:Kuidas oled rahul võistluste tulemustega?
K: Ega ma suuri eesmärke ei saanud seada, kuna eelmine aasta oli
suusatajatele keeruline. Kurnav on olnud see, et muid asju on olnud
nii palju ja jõudu on kulunud asjaajamise peale rohkesti. Suusatamise
materiaalse poole eest muretsemine on nõudnud pingutusi. Kuigi
varustus tuleb lapsevanematelt, on palju muid kulusid, mille eest
tuleb hoolt kanda – määrded, stardimaksud, transpordikulud jne.
Rahadega laiutada ei saa. Palju on aidanud lapsevanemad. Kahju
on sellest, et kohalikel firmadel on vähe võimalusi suusatamist
toetada. Transpordialane abi oleks eriti teretulnud.
A: Kas abilisi ka on tekkinud?
K: On ikka. Evelyn Himmaga on tekkinud hea koostöö, Pavo on
aidanud, kuigi ootasin algul temalt ehk suuremat toetust. Aidanud
on ka teised lapsevanemad. Abi oleks vaja ka võistlustel suuskade
ettevalmistamiseks, kus lühikese ajaga tuleb palju tööd ära teha,
eriti muutuvates ilmaoludes ja klassikalise sõidustiiliga aladel.
Kahju on sellest, et ise polegi eriti saanud võistlustel laste esinemist
jälgida ega kaasa elada, kogu aeg on mingit toimetamist.
A: Kuidas läheb suusaklubil?
K: Klubi paremad ajad on seljataga ja selle loojad on tagasi
tõmmanud asja juurest. Juhatuses oleme Pavoga kahekesi. Olen
ise pidanud rohkem tööd tegema. Minu probleemiks on ka see, et
paljusid asju, eriti administreerimise poolelt, ma ei tea. Tahaksin
sellel poolel koormust vähemaks saada. Kadedaks teeb teisi
klubisid vaadata, kus koos arutatakse ja toimetatakse. Vahel on vaja
ka lihtsalt nõu küsida ja diskuteerida, et oma mõtetele tuge saada.
Klubis on reaalselt umbes 20 tegevliiget. Kevadel tulevad
uued juhatuse valimised. Eks peab mõtlema, kuidas edasi
minna. Taustajõud on vajalikud. Läbi klubi tegevuse peaks
tulema sponsorid, materiaalne pool. Ainult läbi klubi saabki ju
projektipõhiselt rahasid taodelda.
Esimene aasta annab materjali analüüsiks ja mul tuleb tõsine
arupidamine ka iseendaga maha pidada.
A: Kas Kaili ja Tamsalu jäävad nüüd pikemaks ajaks kokku?
K: Alati tuleb ka teisi pakkumisi kaaluda aga vanus pole veel
niisugune, et peaks lõplikult midagi paika panema. Olen siin
sündinud ja kasvanud, vanemad on siin ja tunnen end siin praegu
hästi. Aga kunagi ei tea, kas ka näiteks isiklikus elus kõik läheb nii,
nagu plaanitud. Midagi ma lukku ei pane ja kui tuleb väga särav
pakkumine, kaalun seda kindlasti.
A: Kui lahkud, kas Tamsalu suusatamine lõpeb?
K: Asendamatuid ei ole, küll mingid lahendused tuleksid. Praegu
aitab mind palju see, et elamine on sisuliselt tasuta. Kui ka selle
eest peaks maksma, oleks raske hakkma saada. Olen aru saanud, et
algul tulebki ise rohkem panustama, hiljem toob see kuhjaga tagasi.
Mul oli tõestamise aasta ja huvitav on olnud vaadata, kuidas tuleb
inimeste tunnustus ja usaldus. Tamsalu Suusatalve käimalükkamine
oli põnev ja meeldiv kogemus. Tulemus oli hea, asi võeti omaks.
Loodan, et kes sellel aastal sinna ei jõudnud, tulevad järgmisel.
Eks harrastussuusatajatel on praegu raske, sest varustus on
keeruliseks läinud ja raha kulub palju.
A: Kuidas tunnetad üldsuse suhtumist?
K: Sportlased on üldiselt egoistid. Olen püüdnud ise hakkama
saada. Aga nüüd on tulnud rohkem ka abi küsida ja tegelikult on
mind hästi vastu võetud, eriti Tamsalus. Ehk sellepärast, et nimi
on tuntud. Ma pole tahtnud nii väga otse küsida, aga kui palun, siis
tullakse võimalusel vastu, näiteks Suusatalve auhindadega. Olen ju
tegelikult ka Spordihoone kollektiivi osa. Omavalitsuse toetused on
jäänud vähemaks ja järgmisel aastal läheb veelgi kitsamaks. Aga
mingeid võimalusi ikka on.
A: Millal uus hooaeg algab?
K: Mai lõpus läheb lahti. Ka suusatamises tehakse enamus tööd
noortega suvel, talvel tuleb võistlemas käia ja treenimise osakaal on
väiksem. Kes viitsib suvel pingutada, saab talvel ka häid tulemusi
nautida, see on kindel.
A: Mida ütled lõpetuseks?
K: Kuigi rääkisime palju probleemidest, tahan siiski üldkokkuvõttes
jääda positiivseks. Algul olin natuke nö jalad maast lahti, hõljusin
pilvedel. Aasta tööd on andnud kindlustunde, oskused ja julguse
hakata suuremaid eesmärke seadma. Annan endale aru, et tegeleda
tuleb paljude erinevate valdkondadega ja tahan, et asjad läheksid
hästi. Palju on olnud positiivseid emotsioone ja rõõmu aastale
tagasi vaadates.
Mulle on ideaaliks jäänud oma vana treener Arvo Orupõld. Tema
oli samuti iseõppija, kahtleja ja kõik ei õnnestunud temalgi. Aga
siht peab olema silma ees ja ei tohi lasta ennast kõrvale suunata.
Selleks, et edasi minna tuleb ka seisakuid taluda. Heameelt on
teinud teiste treenerite toetus. Suusatajaid käis meil sellel aastal
palju, Raimond tegi head suusarajad ja parkla oli pidevalt autosid
täis. Üle 160 inimese käis Porkunis suusamatkal. Aina rohkem
inimesi leiab, et liigutamine on oluline. Loodan, et ka radade valik
laieneb, Tamsalu radadel kevadel enam ei tahagi sõita.
A: Jõudu toimetamisel!
K: Aitäh!
Ain Aasa
Pildil: Kaili teeb suusatalve lõpuüritusel soojakus vajalikku
kirjatööd.
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Vallavolikogu
18.05 2011
1. Nõustuti AS-i Lasila Betoon Lasila kruu�
sakarjääri maavara kaevandamise loa nr
L.KM.LV-48869 muutmisega. Maavara
kaevandamine toimub maa-alal, mis on
juba varasemast ajast oluliselt olnud mõ�
jutatud maavara kaevandamisest ja sellega
seotud tegevusest. Tegemist on juba ava�
tud karjääri alaga.
2. Otsustati taotleda tasuta munitsipaal�
omandisse Tamsalu vallas Porkuni küla (
Aasa tee, Veski tänav, Mäe tänav, Käbi�
kuivati tee, Viinavabriku tee, Järve tänav,
Järvekalda tänav, Järveotsa tee, Tiigimäe
tee) tänavate ja teede alune ning neid tee�
nindav maa.
3. Otsustati lubada Vallavalitsusel tunnis�

Vallavalitsus
03.05.2011.a
1. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku üri�
tuse “LEHEKUU LAAT” korraldamiseks
28.mail s.a Tamsalu Kultuurimaja pargis
ajavahemikul 9:00-16:00.
2. Anti luba MTÜ-le Uudeküla avaliku
ürituse “UUDEKÜLA LAAT” korraldami�
seks 15.mail s.a Uudeküla külaplatsil aja�
vahemikul 10:00-14:00.
3. Anti luba sulgeda Vajangu Põhikooli
lasteaiarühm kollektiivpuhkuseks ajava�
hemikul 20.06.-14.08.2011.a.
4. Anti luba peatada saunateenuse osuta�
mine Vajangu Põhikooli ruumides ajava�
hemikul 25.06.-21.08.2011.a.
5. Anti nõusolek kasutusloa väljastamiseks
0,4kV maakaabli ja liitumiskilbi püstitami�
sel asukohaga: Piiri tn, Tamsalu linn, Tam�
salu vald.
6. Nõustuti ehitusloa väljastamisega ük�
sikelamu rekonstrueerimiseks aadressil:
Nurme tn 15, Tamsalu linnas.
7. Kooskõlastati hangete hankedokumen�
did:
• Tamsalu linna Raudtee tn kõnniteede,
platside ja tänavavalgustuse rekonstruee�
rimine;
• Tamsalu linna Kesk tänava kõnni- ja
kergliiklusteede ning tänavavalgustuse re�
konstrueerimine;
• Tamsalu linna Tehnika tänava kõnni- ja
sõidutee ning tänavavalgustuse rekonst�
rueerimine.
8. Nõustuti maaüksuse riigi omandisse jät�
misega asukohaga: Piisupi külas.
9. Kinnitati munitsipaalomandisse taotle�
tavate transpordimaade piirid, pindala ja
maksustamishind ning määrati katastriük�
sustele koha-aadress ja sihtotstarve.
10.
Nõustuti raieloa väljastamisega:
• vigaste ja hoonetele ning liiklejatele oht�
like puude raiumiseks Pargi tn 7 kinnistul,
Tamsalu linnas;
• hooldamata jäänud ja aia vundamenti
lõhkuvate puude raiumiseks Nurme tn 15
kinnistul, Tamsalu linnas.
11. Anti luba kahele jäätmevaldajale kasu�

tada Tamsalu Gümnaasiumi rekonstruee�
rimistööde jätkaja leidmiseks korraldatud
riigihankel “Tamsalu Gümnaasiumi re�
konstrueerimine” esitatud pakkumistest
edukaks Elinord Ehitus OÜ ja Facio Ehitu�
se AS ühispakkumine kogumaksumusega
(koos käibemaksuga) kaks miljonit kaks�
sada tuhat seitsesada kakskümmend viis
koma seitsekümmend üks eurot.
4. Otsustati tunnistada peremehetuteks
ehitisteks Tamsalu linnas Kandle tn 22
elamu , kuur ja kaev ning Tamsalu linnas
Rahu tn 2 elamu, kuur, kaev ja käimla
5. Otsustati tunnistada Tamsalu valla pari�
maks noorsportlaseks 2010. kalendriaasta
sportlike tulemuste eest Triin Lait.
6. Otsustati autasustada “Tamsalu tänura�
haga” 2011. aastal Anne Hallik´ut.
7. Kinnitati Tamsalu vallas avaliku vara ja
korra kaitseks jälgimisseadmestiku pai�
galdamise, kasutamise ning andmete tööt�

lemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse
teavitamise kord.
8. Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel
teemadel:
• „Tamsalu reovee kogumisala veemajan�
dusprojekt. Ehitustööd. Osa 1“
Tamsalu reovee kogumisala veemajandus�
projekti ehitustööde osa I töid teostanud
AS K&H ´ga lõpetatakse töövõtuleping
seoses sellega, et peatöövõtja ei täida
oma lepingulisi kohustusi ja on ehitus�
tööd käesolevaks ajaks lõpetanud. Leping
on sõlmitud AS K&H ja AS Tamsalu Vesi
vahel. Pärast lepingu lõppemist tuleb kor�
raldada uus riigihange, mille tulemused
selguvad parima lahenduse korral juuli
keskel.
• Tamsalu Päevad 28.-29. mail. 28. mail
kultuuripäev ja 29. mail spordipäev.
• Lääne-Viru Maavalitsuse poolt korral�
datud konkursid perearstide leidmiseks

maakonna vabadele perearstide kohtade�
le ei ole seni tulemusi andnud.
• Virumaa kirjandusauhind anti raamatu�
le Leegionärid. Raamatus on kajastatud ka
Porkuni lahingu sündmusi.
• 10.-11. juuni 2011. toimub Porkunis suur
suvepidu.
• 2012. aastal täitub 500 aastat Tamsalu es�
mamainimisest. Oodatud on ettepanekud
sündmuse tähistamise osas.
• Tamsalu Vallavalitsuse poolt korralda�
tud õpilasliinide riigihanke võitis M.K.
Reis-X OÜ.
• Endises “Liimpuidu” kinnistul on tööd
alustanud puittooteid tegev firma GilderPro OÜ

tada segaolmejäätmete kogumiseks 30-50
liitrilist jäätmekotti.
12. Nõustuti ühe jäätmetekkekoha jäätme�
veoga mitteliitumisega.
13. Kinnitati kuueteistkümne jäätmevalda�
ja ühise jäätmemahuti kasutamiseks sõl�
mitud omavahelised kokkulepped.
14. Anti nõusolek kolmele jäätmevaldaja�
le korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks
liitumiseks.
15. Kinnitati lähteülesanne Tamsalu Sääse
Lasteaia osalise renoveerimise põhipro�
jekti koostamiseks ja kohustati arengu- ja
planeeringuosakonda korraldama hinna�
pakkumiste küsimine.
16. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite ar�
velt toetust viiele abivajajale.
17. Kinnitati Tamsalu vallas toimetuleku�
toetuse saajate nimekiri ja toimetuleku�
toetuse eraldus aprilli kuus kogusummas
22436,70 eurot.
18. Info
Arutati volikogu 18.05.2011.a istungile pa�
kutavat päevakorda.

rammist toetuse saaja toetuslepingu lõpp�
tähtaja pikendamiseks kuni 31.08.2011.a.
9. Tunnistati Tamsalu Sääse Lasteaia osali�
se renoveerimise ehitusprojekti koostami�
seks esitatud pakkumistest edukaks OÜ
A.V.R PROJEKT pakkumine.
10. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite ar�
velt toetust kolmele abivajajale ja jäeti ra�
huldamata kaks avaldust.
11. Anti luba BEATZONE OÜ-le avaliku
ürituse “Porkuni Suve Avamine” korral�
damiseks 10-11.juunil s.a Porkuni külas
Kaieallika kiigeplatsil ajavahemikul 20:0003:00.
12. Arutati Tamsalu Tänurahaga tunnusta�
miseks kandidaadi esitamist

17.05.2011.a
1. Kinnitati Tamsalu Kalor AS 2010.a ma�
jandusaasta aruanne.
2. Kinnitati Tamsalu Vesi AS 2010.a majan�
dusaasta aruanne.
3. Kehtestati Porkuni Kaieallika ja Külma�
allika laagriplatside kasutamise ja telkimi�
se teenuse hinnad.
4. Kinnitati Ilusa Kodu konkursi võitjad
2011.a järgmiselt:
• Milvi ja Kalvi Soidla kodu - Tamsalu
linn, Tehnika tn 22 (linnatüüpi);
• Urve ja Jaak Toomsalu kodu - Vajangu
küla, Antsu tn 7 (talumajapidamine).
5. Tunnistati riigihankel „Tamsalu valla
õpilasliinide teenus 2011-2016“ edukaks
Osaühing M.K.REIS-X pakkumus.
6. Anti luba ühele jäätmevaldajale kasu�
tada segaolmejäätmete kogumiseks 30-50
liitrilist jäätmekotti.
7. Kinnitati nelja jäätmevaldaja ühise jäät�
memahuti kasutamiseks sõlmitud omava�
helised kokkulepped.
8. Anti nõusolek hajaasustuse veeprog�

31.05.2011.a
1. Otsustati paigaldada Tamsalu vallas,
Tamsalu linnas avaliku vara kaitseks ning
isikute ja vara kasutajate turvalisust ohus�
tava olukorra ennetamiseks, olukorrale
reageerimiseks ning korrarikkumise me�
netlemisel asitõendite väljaselgitamiseks
videokaamerad.
2. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku
ürituse “JAANILAAT” korraldamiseks
25.06.2011.a Tamsalu Kultuurimaja pargis
ajavahemikul 9:00-16:00
3. Otsustati pikendada Viiekas OÜ-ga Tam�
salu Spordihoones ilu- ja terviseteenuste
osutamiseks spordihoones ruumide kasu�
tada andmise lepingut kuni 31.05.2016.a.
4. Otsustati anda MTÜ-le Vajangu Noor�
sootöö Keskus tasuta kasutamiseks Vajan�
gu Põhikooli ruumides vabanenud ruu�
mid laste- ja noorsootöö korraldamiseks
Vajangu piirkonnas.
5. Otsustai kustutada S.P. Merti OÜ ma�
jandustegevuse registri registreering.
6. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Eesti

Energia Jaotusvõrk OÜ-le maakaabelliini
ja 6-35 kV alajaamade püstitamiseks Kul�
lenga külas.
7. Nõustuti kasutusloa väljastamisega Por�
kuni Kooli teede ja trasside püstitamisel
Ilumäe tee 6, Porkuni külas.
8. Kinnitati munitsipaalomandisse taotle�
tavate transpordimaade piirid, pindala ja
maksustamishind ning määrati katastriük�
sustele koha-aadress ja sihtotstarve.
9. Nõustuti AS Tamsalu Kalor Elamuma�
jandusosakonna ettepanekuga eraldada
korterid üürilepingu alusel kasutamiseks
kolmele perele.
10. Kinnitati kahe jäätmevaldaja ühise jäät�
memahuti kasutamiseks sõlmitud omava�
heline kokkulepe.
11. Kooskõlastati Kursi külas asuva maa�
üksuse plaanimaterjali alusel moodusta�
tud katastriüksuse plaanid, määrati siht�
otstarve ja lähiaadress.
12.Otsustati peatada ajavahemikuks 01.0631.08.2011.a. üürileping Tamsalu Kultuuri�
maja hoones, Sõpruse tn 3, kohviku ruumi�
de üürile andmiseks FIE Monika Saar`ele.
13. Kinnitati Tamsalu vallas toimetuleku�
toetuse eraldus mai kuus kogusummas 19
519,81 eurot.
14. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite ar�
velt ühekordset toetust kuuele abivajajale
ja jäeti rahuldama üks avaldus.
15. Määrati hooldaja ühele raske puudega
isikule.
16. Tunnistati kehtetuks Sääse Hooldeko�
dusse koha eraldamine hoolealuse avaldu�
se alusel.
17. Otsustati Tamsalu valla külades, Sääse
alevikus ja Tamsalu linnas (väljaarvatud
linna keskosa) lülitada välja tänavavalgus�
tus ajavahemikul 01.06.-31.07.2011.a.
18. Arutati volikogu 15.06.2011.a istungile
pakutavat päevakorda.

19.05.2011.a
1. Tunnistati riigihanke “Tamsalu Güm�
naasiumi rekonstrueerimine” edukaks
pakkumuseks ühispakkujate Elinord Ehi�
tus OÜ ja Facio Ehituse AS pakkumus
kui vastavaks tunnistatud ning odavaima
maksumusega pakkumus.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
vallasekretär

Politsei - ja Piirivalveamet tuletab meelde:
Tamsalu Gümnaasium palub kõiki lapsevanemaid,
kelle laps asub 1. septembril 2011.a. õppima I klassi,
esitada taotlus kooli kantseleisse tööpäevadel kell
8.00 - 15.00.
Taotluse vormi saab täita kooli kantseleis. Blanketi
näidis on kooli koduleheküljel www.tamsalu.edu.ee .

Lapse kooli vastuvõtmiseks esitada:
•
sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus või muu dokument, mis tõestab
lapse isikut);
•
ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist.
Lapse seaduslikult esindajalt võetakse dokumendid vastu isikut tõendava dokumendi alusel.
Kui lapse seaduslik esindaja taotleb õpilaspiletit, siis tuleb esitada dokumendi pilt.
Taotlused esitada kooli kantseleisse hiljemalt 8. juuliks 2011.a.

Politsei - ja Piirivalveamet tuletab meelde, et lähiajal hakkavad paljudel inimestel aeguma isikut
tõendavad dokumendid.
Palun kontrollige oma dokumentide aegumistähtaegu ja esitage aegsasti taotlused uute dokumentide saamiseks. Seoses järjekordade pikenemisega peab arvestama kuni 30 päevase ooteajaga.
ID kaardi riigilõiv alla 15 aastastele, pensionäridele ja puuetega isikutele on 6,39 eurot, üle 15 a
inimestele 24,28 eurot.
Täpsem info dokumentide taotlemise kohta on Politsei ja Piirivalveameti kodulehel
www.politsei.ee rubriigis teenused või infotelefonil 612 3000.
Taotlusi dokumentide vahetamiseks saab esitada e-posti või posti teel.
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Loodus on ilus aeg...
Tänaseks oleme Marilyniga seitse kuud
Austraalias olnud ja kahjuks peab tõdema,
et Austraaliat oleme näinud vähe. Mitte, et
me kusagil käinud ei oleks, aga Austraalia
on nii suur, et täit ettekujutust siinsest elust,
kultuurist, ajaloost ja loodusest saada, selleks
on vaja tervet eluaega. Ma pole kohanud
ühtegi kohalikku, kes saaks väita, et on terve
riigi risti rästi läbi käinud ja teab sellest kõike.
Tähendab, üks küll väidab, aga teda ma ei usu.
Kui ma ütlen kohalikku, siis pean silmas ikkagi
euroopast pärinevaid kunagisi sisserändajaid.
Põliselanikke ehk aborigeene ja nende
järeltulijaid oleme siin ikka aeg ajalt kohanud,
aga ei ole meil veel õnnestunud nendega rääkida
ja küsida, et mis nemad siinsest elust arvavad
ja loodavad. Aborigeenidest siin eriti ei peeta.
Kahjuks. Küllap selleks on põhjusi ja küllap on
ka väljamõeldisi, aga meile Marilyniga meeldib
ikkagi mõelda, et mõned neist käivad vanaviisi
oma radu, kusagil mägede või metsade
sügavuses ja ei tee nendest teedeasfalteeriatest
ja lennukite lennutajatest väljagi.
Austraalia suurusest räägib fakt, et Austraalia
on 7,7 miljoni ruutkilomeeti suurune. Ehk
suurem kui kogu Europa kokku. Isegi nendest
numbritest on raske mastaape hinnata. Oleme
ju harjunud, et 5 tunniga on võimalik ükskõik
millisest eesti otsast teise sõita. Siin kulub
selleks aga nädalaid.
Siit siis ka küsimus teile – kas olete euroopas
kõike näinud? Tegelikult oleks paslik küsida,
kas olete kõiki olulisi asju Eestis näinud? Meile
on siinolemise käigus selgeks saanud, et koju
naastes peame eeskätt Eestiga korralikumalt
tutvust tegema. Eesti on ikka nii väike. Eriti
peale siinseid vahemaid kogedes.
Austraaliasse tullakse tavaliselt teadmisega, et
ees ootavad ainulaadne loodus väga iseäralike
loomade ja lindudega ning pettuma ei pea.
Tõesti, siin on isegi putukad nii huvitavad, et

Preemiareis
Euroopa Parlamenti
2011. aasta on Euroopas vabatahtliku tegevuse aasta ning selleks, et noori vabatahtliku
tegevusega rohkem kurssi viia, korraldas Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis õpilastele
vastava projektikonkursi. Tamsalu Gümnaasiumi 10. klassi õpilased otsustasid konkursist
osa võtta. Meie projekt sai nimeks „Looduse
ja laste heaks”. Koristasime Uljastel asuvat
RMK matkarada ning aitasime Tamsalu lasteaia kahel vanemal rühmal liikluspäeva läbi
viia. Preemiaks töö eest saime võimaluse
külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis.
Enne Strasbourgi sõitmist anti kõikidele koolidele ülesandeks läbi arutada kuus erinevat
vabatahtliku tegevuse ning Euroopa Liiduga
seotud teemat. Jagunesime kuude gruppi. Panime kirja omapoolsed ettepanekud ja mõtted, et neid hiljem Strasbourgi kogunenud
27 riigi õpilastega jagada ning läbi arutada.
Meie reis Strasbourgi algas 5. aprilli varahommikul. Eestit ja Tamsalu Gümnaasiumi läksid esindama 24 õpilast ning
kaks õpetajat. Sõitsime bussiga läbi Läti,
Leedu, Poola, Tšehhi ning Saksamaa.
Päev Euroopa Parlamendis algas osalejate
registreerimisega. Seejärel võisid õpilased
kohad sisse võtta istungitesaalis. Tutvustati Euroopa Liitu, Europarlamendi tööd ning
anti ülevaade päevakavast. Pärast seda sai
iga kooli esindaja sõna, et oma riigist ning
koolist rääkida. Meid esindanud Tiina Viilver sai sellega suurepäraselt hakkama.
Pärast lõunasööki algas viktoriin “Eurogame”.
Neljast eri rahvusest õpilased pidid moodustama võistkonna ja vastama 27-le Euroopa
Liitu puudutavale küsimusele. Raskeks tegi
ülesande see, et iga küsimus oli eri Euroopa
Liitu kuuluva riigi keeles. Mängu finaali pääses ka meie kooli õpilane Kristjan Keero, kelle võistkond finaaliski head koostööd tegi.
Seejärel algas komisjonide töö. Komisjonides
toimusid arutelud etteantud teemal. Igal õpilasel oli võimalus oma arvamust avaldada.
Tamsalu Gümnaasiumi õpilased olid hästi ette
valmistunud ning nende ideid võeti ka kuulda.
Päeva lõpuks, kui komisjonid olid oma ettepanekud kirja pannud, algas eelnõude kaitsmine. Õpilastel oli võimalus küsimusi esitada
ning ettepanekute poolt või vastu hääletada.
Mõningate eelnõude puhul tekkis elav arutelu. Koostajad pidid oma mõtteid vettpidavate
argumentidega kaitsma. Pärast seda saigi väsitav, aga kindlasti hariv ja kasulik päev läbi.
Õhtul jalutasime ringi Strasbourgi vanalinnas,
mis meile kõigile väga meeldis ja selle päeva
veel paremaks tegi. Olime väga rahul, et suut-
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oleme neist siin viibimise jooksul suure hooga
suutnud lugematu aru pilte teha, muudest
loomadest rääkimata. Hästi tuntud vapiloom
känguru on korduvalt nähtud ja kahjuks on ta
siin samas staatuses kui meil näitkes rebased
või jänesed, keda me nii tihti maal liikudes
kohtame. Siinsetele asukate põhjustavad
kängurud palju peavalu, kuna kipuvad tihtilugu
auto ette hüppama ja sellepärast on nad siin
vähem glamuursemas seisuses, kui meile

Eestist vaadatuna võiks tunduda.
Nagu varasemates artiklites öeldud sai, siis
meie pesitseme Melbournis, mis asub kaguAustraalias, Victoria osariigis. Oleme üritanud
võimalikult palju asju oma nö kodukandis
sime selle pika tööpäevaga hakkama saada ja
äärmiselt õnnelikud, et meil avanes võimalus
Euroopa Parlamendi tööst aimu saada.
Tamsalu Gümnaasiumi gümnasistide muljeid
reisist:
„Ma pole oma elus veel palju reisinud, tänu
sellele oli kõik põnev ja huvitav. Kõige suurem
pluss kogu reisi juures oli, et see avardas mu silmaringi. Oli hea näha, et maailmas on palju erinevaid inimesi ja nii palju ilusaid kohti. Inimesed
olid sõbralikumad ja abivalmimad kui Eestis.
„Väga ilus koht oli Baden-Baden Saksamaal,
seal jalutada ja termaalveebasseinides ujuda
oli mõnus ja lõõgastav. Strasbourg ja Praha
– need on väga uhked vanad linnad. Strasbourgi katedraal oma 142-meetrise torniga
on sealse vanalinna vaatamisväärseim ehitis.“
„Aga kõige meeldivam oli siiski Strasbourgis
asuv Euroopa Parlament. Seal saime palju uut ja
huvitavat teada parlamendi töökorraldusest ja
saadikute tegevusest. Mõistsime, et saadikud
peavad olema väga targad inimesed, nad peavad oskama õigel ajal oma ideedega välja tulla
ja neid vettpidavate argumentidega kaitsma.“
„Töötades koos teiste õpilastega, arutasime Euroopat puudutavaid probleeme. Saime
aru, kui tähtis on koostöö, sest ilma selleta ei
ole võimalik häid lahendusi välja mõelda, mis
meie elu paremaks teeks. Meil oli võimalik
proovida hääletamist, sõnavõtmist ning ka
teiste ideede tunnustamist ja kritiseerimist.
Tööd tuli teha peamiselt inglise keeles, see
oli hea võimalus keeleoskust praktiseerida.“
Meie jaoks oli kogu reis silmaringi avardav ja
hariv, eriti päev Euroopa Parlamendis. Oleme
kindlasti palju julgemad ning tolerantsemad,
sest kõige muu kõrval õppisime seda, et inimesed on erinevad ja neid tuleb austada sellistena, nagu nad on. Tänu giidile õppisime palju ka
nende maade kohta, kust läbi sõitsime. Saame
aru, et sellist võimalust ei avane paljudel ja
oleme selle eest tänulikud. Jätkame kindlasti
vabatahtliku töö tegemist ning üritame olla
eeskujuks teistelegi.

Annike Malva
Anne Uibopuu
Pildil paremal ülal: Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Euroopa Parlamendi Louise Weissi hoone ees Euroscola päeva alguses 8. aprillil 2011.
All: Porkuni Kool on valmis.

külastada,
alustades
linnas
asuvatest
muuseumidest, galeriidest, loomaaedadest jne.
Silma on hakanud, et siin on turisti peale kõvasti
mõeldud. Kogu aeg, sõltumata aastaajast on
siin midagi teha ja kuhugi minna. Kui siia
tulime, siis kõigepealt olid siin suured hobuste
võiduajamised (Melbourne Cup), siis kriketi
võistlused Inglismaaga (Ashes), siis Australian
Open tennise turniir, siis suur rahvusvaheline
lennundusmess ja näitus (Avalon International
Airshow), siis Formel 1 võistlused, siis
kohaliku jalgpalli meistrivõistlused (AFL),
siis rägbi (NRL) j.n.e. Kui üks lõppeb, algab
nädala pärast kohe teine ja nii aasta läbi.
See kõik muidugi ei ole otseselt turistidele
mõeldud, aga kõik need üritused on midagi
sellist, mida mujal maailmas kas ei ole või siis
on need sündmused väga suurejoonelised või
erilised, millele tuhanded inimesed iga päev
kaasa elavad.
Ükskõik kuhu siin ka ei läheks, igal pool on
midagi teha või vaadata. Ei ole meil veel ühtegi
sellist rännakut olnud, et päev jääb kuidagi
poolikuks ja midagi edasi poleks teha. Pigem
vastupidi. Aega jääb kogu aeg puudu. Kõik
kohad on täis toitlustus- ja majutusasutusi nii,
et see ei saa isegi nii suurel pindalal kunagi
takistuseks. Teinekord aga pole muidugi neid
asutusi vajagi. Eriti on meile siin meeldima
hakanud täiesti suvalistes kohtades telkimine.
Austraallased ise rändavad ringi karjakaupa,
kandes enesega poolt elamist kaasas. Telgivad
ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtades,
kus neid terve kari samasuguseid ees ootab.
Neile meeldib siis oma gaasigrilli peal liha
grillida ja palju rääkida. See on täpselt see
asi, mida me oleme üritanud siin loodusesse
minnes vältida. Hoiame omaette, räägime
vähem, vaatame ja pigem mõtiskleme.
Matkahuvilistele on siin palju näha ja teha, nagu
arvata võikski. Lugematu arv matkaradasid
täiesti uskumatutel maastikel. Valik on täiesti
meeletu! Mäed, metsad, rannad, kõrbed,
kosed, koopad, soojaveeallikad. Tohutult

ennenägematuid värve ja hääli ja lõhnasid.
Selleks, et seda kõike lihtsalt kogeda, ei pea
rikas olema. Lihtsalt leia endale see aeg ja vali
suund, kuhu liikuda. Mõnikümmend meetrit
linnast väljas näed juba midagi kummalist, või
vähemalt känguru kindlasti.
Nii palju ma soovitaksin, et kui Austraalias
lõuna poole rändama minna, siis ei tasu siia
talvel niiväga seiklema tulla. Austraalia talv
on juunist septemnrini. Ööd on külmad ja
ilmad vihmased ja tuulised. Pigem soovitaks
oktoobrist kuni märtsini näiteks. Aga üleval
põhja pool on aasta läbi vähemalt 20 kraadi
sooja.
Kui nüüd konkreetselt välja tuua, mis meie
meelest on seni meeldejäävamad kogemused
olnud, siis loetelu võiks olla järgmine:
Tasmaania – maastik ja seal elutsevad loomad
ja eesotsas väärivad mainimist muidugi
Tasmaania kuradid. Mount Kosciuszko –
matkarada ja sealt avanevad vaated. Avalon Air
Show – silme ees purunevad füüsikareeglid.
Vormel 1 ja sellega kaasaskäiv glamuur ja
müra. Legendaarne Sydney Ooperimaja
(käisime draamaetendust vaatamas ja kahjuks
see ruum ja õhkkond, mis meid sees ootas eriti
muljet ei avaldanud, see-eest on aga hoone
väljastpoolt igati oma kuulsust väärt) ja üle
Sydney Harbour Bridge´i ronimise atraktsioon.
Lihtsalt suvalises kohas telkimine ja reaalselt
looduse keskel ärkamine (üllatab iga kord).
Ees ootavad meid veel põhja-Austraalia Suure
Korallrahuga ja troopiliste vihmametsadega,
lääne-Austraalia, Uus-Meremaa lõunasaar ja
palju muud.
On raske kellelegi nüüd midagi väga
konkreetset soovitada, et just SEDA pead siin
kindlasti nägema. Piisab, kui tuled kohale ja
see, mis sind siin tahes-tahtmata ümbritseb,
avaldab kõigile vähemal või suuremal määral
muljet. Esmatähtis on võtta aega ja tullagi!
Kaarel Adler

TAMSALU AJALEHT

Vabaduse Risti kavaler
Alfred Rüütel (Rüteler)

Alfred Rüütel sündis 28. oktoobril 1982.a.
Porkuni valla Võhmetu külas popsi Hans
Rüüteli 9- lapselise pere esimese lapsena.
Haridustee algas Assamalla koolis. Kokku oli
tal 6- klassiline haridus.
1912.a. võeti Alfred Rüütel tsaari sõjaväkke
sundaega teenima. Kohe I Maailmasõja
puhkedes suunati noorsõdurid rindele.
Alfred sattus 4. Siberi suurtükibrigaadi
vanemsuurtükimeistri
ametikohale.
Lahingutes sai 3 korda haavata. Lahinguliste
teenete eest autasustati Alfred Rüütelit IV järgu
Georgi ristiga ja tsaar Nikolai II poolt I Maailmasõja eeskujuliku ettevalmistuse mälestuseks
asutatud kaelaskantava kuldrahaga.
Vahetult enne poeg Haraldi sündi 22.12.1918.a.
läks Alfred Rüütel Tallinna Linna Rahumäe

Uudeküla laat läks hästi
korda
Pühapäeval, 15. mail Tamsalu vallas Uudeküla külaplatsil toimunud Uudeküla laadal osales kokku 45
müüjat. Erinevate oma tehtud ja oma kasvatatud
kaupade pakkujad olid kohale tulnud nii lähiümbrusest, Pandivere koostööpiirkonnast kui ka kaugemalt. Lisaks müüsid mitmed pereemad oma pere
mittevajalikke asju, sealhulgas laste riideid. Uudeküla külaplatsil jätkub tegevust kõigile ja seepärast
on võimalik külastajatel Uudeküla laadal toredalt
aega veeta kasvõi terve päeva. Hinnanguliselt võttis
laadast osa kokku 900 inimest. Tänan paljusid häid
inimesi, kes aitasid kaasa laada kuulutuste levitamisega. Samuti erilised tänud Uudeküla tublidele
inimestele, tänu kellele õnnestus laada korraldus
sujuvalt.
Seekordsetel Uudeküla laada külastajatel oli võimalik osta kitsepiimast tooteid, mett, kartulit ja kartuli
seemet, suitsusauna sinki, kodusküpsetatud leiba.
Kevadele kohaselt oli kõige aktiivsem sagimine
taimede, istikute ja lillede sektsioonis. Käsitöölised
said tutvustada oma tehtud esemeid, müüa ja
sõlmida kontakte. Näiteks oli naisterahvastel võimalik soetada suve eel uus komplekt käsitööehteid
või oma majapidamise värskenduseks uus ja särav
kaltsuvaip, linasest kangast laudlina, turukott ning
sitsiriidest õmmeldud põll. Kel kodus aias ruumi,
siis oli valida aiatooli ja aiakiige vahel, kumbki tehtud meie oma piirkonna meeste meistritööna.
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Eesti Rahvaväe vastuvõtupunkti ennast
Vabadussõtta registreerima. Ta määrati
Sõjariistade Lao liikuva töökoja juhatajaks.
25.12.1918. a. arvati ta Soomusrongide Diviisi
Intendandi Valitsusse suurtüki Inspektori
juurde vanemsuurtükimeistriks Valgas. Sellel
kohal teenis ta kuni demobilisatsioonini
21.04.1920.a.
Vabadussõjast võtsid peale Alfredi osa tema
kolm venda - Osvald, Johannes ja Richard.
Vendadele annetati ainult Eesti Vabadussõja
mälestusmärk. Johannes Rüütelile anti
võimalus osta talukrunt Kullenga nr.44.
Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega 13.10.1920.a.
annetatati Alfred Rüütelile vendadest ainsana
Vabaduse Risti I liigi III järgu aumärk ja
Vabaduse Risti tunnistus, Eesti Vabadussõja
mälestusmärk ning Läti Vabariigi iseseisvuse
10. aastapäeva mälestusmedal.
Vabariigi Valitsuse otsusega määrati talle
rahaline autasu 13 000 marka.
Porkuni vallanõukogu koosolekul 30.11.1920.a.
anti kahele Vabaduse Risti kavalerile õigus
valida Kullenga karjamõisast väljamõõdetud 15
talukrundi seast endale see üks ja õige. Teised
13 krunti loositi välja. Maa soovijaid oli rohkem
kui krunte. Esimesena valis endale tasuta talu
Vabaduse Risti kavaler Rudolf Viinberg (talu
nr.40).Teiseks valijaks jäi A.Rüütel, kes võttis
endale Kullenga karjamõisa südamiku ( talu
nr.46). Alfred liitis oma talu isa Hansu omaga
ning nad majandasid neid koos isa surmani
1923.a.
1929.a.talundilehtede andmetel oli Kullenga
nr.46 talu suuruseks 26,2 ha. Hooned (elumaja,
vana ladu, jääkelder ja ait), mis olid tasuta
saadud talu krundil juba mõisa ajast, tuli välja
osta. Hoonete väljaostmiseks, remontimiseks ja
uute hoonete (laut ja kaev) ehitamiseks võtis
Alfred Rüütel pangalaenu.
Saanud talu, alustas ta kohe kiiresti hoonete
ehitamist ja põlluharimist. Abilisteks olid
vennad, perenaise abiks aastatööline ja suvel
käisid talus päevilised (palgatöölised).
Alfred oli väga nõudlik peremees. Esmalt õpetas

ta töö selgeks, siis kontrollis, kas abiline teeb nii,
kuidas oli juhendatud. Kui töö oli lohakas, siis
lausunud ta: ”Homme ära tule - ma ei vaja sinu
abi”. Ja rohkem juttu polnudki. Kui rukkilõikus
oli tehtud, siis seisid rukkihakid põllul reas
nagu üks mees, kui välja servast vaadata. Sama
pilt avanes ka heinapõllul. Heinasaadud olid
samuti ühel joonel ja nii tehtud, et nad vihma
sisse ei võtnud. Alfred oli alati töö juures ja võttis
sellest ka ise osa. Rahva seas levis aga palju
legende, mille sisuks olid Alfred Rüüteli töödtegemised ja värvikad ütlemised. Nii lausunud
ta näiteks süngele äikesepilvele:”Võimas oled
sa küll, aga raha sul ikka ei ole.”
Pangalaenu sai ta tasutud 05.02.1932.a.
Praegu elavatest sugulastest on vennatütar
ja teise venna poeg temaga isiklikult kokku
puutunud. Nemad iseloomustasid Alfred
Rüütelit kui töönarkomaani, õiglast ja
põhimõttekindlat inimest.
Kaitseliidu ja Isamaaliidu tööst Alfred
osa ei võtnud, kuid ta oli valitud 1923.a.1927.a. Virumaa Maavalitsuse Nõukogu
revisjonikomisjoni ja oli 1930 -1940.a. VäikeMaarja kiriku nõukogu liige.
Alfredil ja ta naisel Juliel oli üks laps. Poeg
Harald (s. 31.12.1918.a.), oli lõpetanud
Jäneda Põllutöökooli. Ta oli hästi korrektne,
põhimõttekindel, sportliku kehaehitusega
ja meeldiv inimene - nii iseloomustas teda
naabertalu peremehe tütar. Pärast kooli
lõpetamist töötas poeg isatalus ja juurutas
Jänedal õpitut. Ka tema oli töönarkomaan nagu
ta isa ja onu Osvald. Harald oli Kaitseliidu
Porkuni kompaniis ohvitser. Valitsuse
muutumise järel õnnestus tal põgeneda
Austraaliasse.
Alfred Rüütel II Maailmasõjast osa ei võtnud.
Ta haris oma põldu.
Ka saksa ajal 1941-1944 elas ja töötas Alfred
oma talus. Vene sõdurid olid lasknud Tärus
oma kodu lähedal maha korraliku peremehe
koos sulasega , nüüd hakati asja uurima
. Kahtlusaluseks oli Karl Alajõe. Kohalik
politseiprefekt Peeter Tall kutsus tunnistajaks

Alfred Rüüteli, sest viimane oli kohalik ja tundis
kõiki ümberkaudseid inimesi.
Alfred
iseloomustas
oma
tunnistuses
13.08.1941.a. kahtlusalust nii nagu asi oli olnud.
Umbes samasugused tunnistusi olid andnud ka
teised kohalikud elanikud.Sakslased mõistsid
K.Alajõe surma.
Pärast saksa vägede taganemist jättis Alfred
oma kodu maha, enamus loomadest olid ära
tapetud ja liha tünnidesse soolatud ning tünnid
küüni alla keldrisse paigutatud.Elusad loomad
olid ära jagatud. Naine läks aegsasti Järvakanti
Alfredi vennanaise juurde. Poeg oli välismaale
põgenenud, kuhu - seda ei saanud isa kuni
surmani teada. Pärast kodu mahajätmist algas
Alfredi Rüüteli kolgata tee.
15.12.1945.a. kuni 13.08. 1947.a. varjas Alfred
ennast metsas ja oli ilma dokumentideta.
1947.a. andis ta end üles Harju maavalitsuses,
sai passi, registreeris end Järvakandis sisse, aga
ise faktiliselt seal ei elanud, vaid rändas ringi
(seaduse silmis rikkus passirežiimi).
07.09.1950. a. karistati teda 2 aastase
vabadusekaotusega. Samal ajal hakati uurima
tema tunnistusi nõukogude aktivisti Karl
Alajõe vastu. Lõpptulemuseks määrati ta NSVL
Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva
erinõupidamiste otsusega töökasvatuslaagrisse
25+5 aastaks. Alfred Rüütel saadeti karistust
kandma laagrisse nr.4, mis asus Narvas,
kus ta viibis 01.02.1952-15.07.1954. Vanglast
vabastati ta tervislikel põhjustel (nii on kirjas
arhiivis tema kartoteegikaardil). Alfred põdes
raskekujulist astmat. Oma viimased elukuud
elas ta Rakveres noorema venna Oskari juures.
Tema maine teekond lõppes 09.12.1955.a. Ta
maeti Väike-Maarja vanale kalmistule oma isa,
ema ja naise kõrvale.
Alfred Rüüteli saatusest ei teata tänaseni
täpsemalt ei Assamallas ega ka tema elukohas
Kullengal. Toogu siis minu väike kirjatükk
natukenegi selgust selle tubli mehe karmist
eluteest.

Lastele korraldati kevadlillede meisterdamise töötuba ja sõprust tehti koduloomadest laada külastajatega, kelleks oli kitsetall, küülikud ja neli kukke.
Laadapäevale lõid meeleolu esinemised laululaval,
kus sai kuulda akordionimängu ning laule Porkuni
naisansambli Viisiratas esituses. Tantsushowd
rõõmsa muusika saatel esitasid piirkonna line-tantsijad ning tantsutüdrukud Rakverest.
Järgmine Uudeküla laat toimub 14. augustil, mis on
samuti pühapäevane päev. Kutsume kõiki Pandivere koostööpiirkonna (Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke
ja Laekvere valla) inimesi julgustama oma tuttavaid
või iseennast tulema augustis Uudeküla laadale
tutvustama oma tehtud või oma kasvatatud tooteid. Laadal osalemine annab hea võimaluse veeta
üks tore päev Uudeküla külaplatsil koos teiste
piirkonna tegijatega ja sõlmida kontakte. Kui olete
tarbijana leidnud kodupiirkonnast ehtsa ja hea
kauba pakkuja, siis andke sellest ka Uudeküla laada
korraldajale teada
Soovime kena kevade jätku, rõõmsaid suvekuid
ning kohtumiseni juba kolme kuu pärast Uudeküla
laadal!

Ujumine.

Keiti – 50m selili 36,19 (12.), 100m selili 1.17,68 (10.),
200m selili 2.47,13 (21.)

19.märtsil toimus Veteselli III etapp Kohtla –Järvel:
Cärolin Rattasepp- 50m rinnuli 53,97 (9.), 50m selili
49,39 (5.), 100m kompleksi 1.52,28 (8.). Geiri Suur
– 50m rinnuli 58,65 (12.), 50m selili 51,89 (7.), 100m
kompleksi 1.54,26 (9.) Alex Ahtiainen – 50m rinnuli
54,34 (10.), 50m selili 44,65 (5.), 100m kompl. 1.37,64
(6.) Juhan Uudeküll – 50m rinn. 57,63 (18.), 50m selili
53,56 (24.), 100m kompl. 2.00,32(14.) Rasmus Kuntur
–50m rinn. 1.01,64 (25.), 50m selili 54,27 (25.),100m
kompl. 2.12,27(16.) Germo Partsioja- 50m rinn. 1.18,69
(37.), 50m sel. 1.02,53(35.). Keimo Kleitz – 50m rinnuli
1.11,02 (33.)

30.aprillil peeti 13. Tamsalu meistrivõistlused:
2000 s.a.- nooremad
25m vabalt
25m selili
Cärolin Rattasepp
17,68 I
21,11 I
Geiri Suur
18,06 II
21,86 II
Roosi Hallik
30,30 III
31,83 4.
Laura Mätlik
34,90 5.
30,36 III
Kirke Suur
34,80 5.
32,25 5.
Alex Ahtiainen
16,73 I
19,32 I
Keimo Kleitz
18,17 II
21,13 II
Juhan Uudeküll
20,16 III
24,53 III
Martin Tamm
21,37 4.
25,55 4.
Germo Partsioja
25,04 5.
26,92 5.
1999 s.a. -1995 s.a.
50m vabalt 50m rinnuli
50m selili
Grete Uudeküll 29,98 I 40,57
36,16 II
Keiti Kleitz
30,04 II 40,66 II 34,75 I
Johhanna Partsioja 33,96 III 44,22 III 40,23 III
Triinu Eilo
34,95 4. 47,23 4. 40,91
Keili Kleitz
37,50 5. 51,76 5. 43,70 5.
Kert Taniel Kesküll 33,10 I 48,04 4. 39,11 II
Tony-Brei Vilbiks 33,51 II 43,93 II 39,07 I
Taavi Luik
34,44 III 42,42 I
40,38 III
Kauri Piiskoppel 35,33 4. 50,70 6. 41,57 4.
Kauri Suur
36,11 5. 47,39 III 41,97 6.
Riho Valdok
37,60 6. 50,69 5. 47,42 6.
1994 s.a. – 1982 s.a.
Egle Saarela
35,66 I 42,08 I
41,94 I
Ege Saarela
36,92 II 45,44 II 42,08 II
Paul Luik
33,95 I 41,37 I
41,61 I
1981 s.a.- vanemad
Jüri Orupõld
30,85 I 42,38 I
40,31 I
Rando Rannamets 32,70 II 44,75 II 41,31 II
Rändkarika võitjad: Cärolin, Alex, Grete, Tony-Brei,
Egle, Paul, Jüri.

Kes elavad Uudekülale lähemal, siis kohtume teiega igal neljapäeval kella 18-19, mil toimub Uudeküla külaplatsil tootjate ja tarbijate kohtumine, kus
on võimalik hankida ehtsat ja head kraami.
Katrin Uudeküll
MTÜ Uudeküla
Tel 5119039, e-post: katrinuu@gmail.com

27.märtsil peeti Aura lahtine rada Tartus:
Cärolin Rattasepp – 50m liblikat 53,47 (19.), 100m selili
1.51,75 (11.), Kert Taniel Kesküll – 50m libl. 38,23 (4.),
200m rinnuli 3.38,16 (5.), Johhanna M. Partsioja – 50m
libl. 37,45 (5.), 200m rinn. 3.37,31 (3.), Keili Kleitz –
100m selili 1.37,36 (5.). Grete Uudeküll – 50m libl. 36,36
III , 100m selili 1.23,46 (4.). Keiti Kleitz – 50m libl.
38,22 (5.), 100m selili 1.19,34 III.
9.aprillil oli EUL noortesarja III etapp Sillamäel :
Kert-Taniel Kesküll- 50m libl. 38,41 (4.), 50m rinn. 44,75
(6.), Tony-Brei Vilbiks – 50m rinn. 44,22 (5.), 50m selili
41,08 (8.), Kauri Suur – 50m rinn. 47,19 (10.), 50m selili
42,78 (10.), Riho Valdok- 50m rinn. 51,03 (13.), 50m
selili 46,06 (13.), Johhanna Partsioja – 100m libl. 1.25,34
(4.), 400m kompl. 6.20,88 (4.), Keili Kleitz- 100m
kompl. 1.43,78 (9.).
17.aprillil peeti V. Hünersoni mälestusvõistlused
Tartus. Võistlustules oli üle 300 väikese ujuja.
2001.s.a. –nooremad: Cärolin Rattasepp – 50m vabalt
41,52 (15.) 71 võistlejat , 50m rinnuli 50,80 (6.). Kahe
ala kokkuvõttes saavutas ta 11 koha 71 võistleja hulgas
Alex Ahtiainen – 50m vabalt 38,68 (9.) 87 võistlejat,
50m selili 44,57 II koht 49 võistleja seas. Kahe ala
kokkuvõttes saavutas ta 6.koha 87-e võistleja hulgas.
Juhan Uudeküll – 50m vabalt 47,79 (44.), 50m rinuuli
57,63 (15.). Kokkuvõttes 38. koht., Germo Partsioja
– 50m vabalt 1.00,71 (71.), 50m rinnuli 1,15,40 (25.).
Kokkuvõttes 76.koht.
Rahvusvaheline võistlus Tartu Kevad toimus 22.-23.
aprillil:
Noorte arvestuses: Johhanna Magdalena – 100m liblikat
1.29,04 (15.), 50m liblikat 37,28 (19.), 50m selili 44,36
(8.), 100m selili 1.25,24 (15.).
Juunioride arvestuses: Grete – 50m vabalt 30,41 (14.),
100m vabalt 1.09,07 (16.), 50m liblikat 35,53 (18.), 200m
kompl. 2.50,84 (10.).

Viivi Griffel

7.mail toimus Veteselli finaal Kohtla- Järvel. Sinna
pääsesid noored ujujad, kes III etapi tulemuste põhjal ja
oma vanuseklassis tulid 12 parema hulka:
Alex Ahtiainen – 50m selili 41,10 II, 50m vabalt 36,45
(5.), 100m kompl. 1.34,75 (6.).
Keiri Suur – 50m selili 48,24 (8.), 100m kompl. 1.52,04
(10.)
Cärolin Rattasepp – 50m vab. 41,60 (11.), 50m rinn.
55,23 (10.), 50m selili 49,55 (10.),
50m liblikat 57,27 (7.). Ege Saarela nimel 7 aastat
püsinud 50m rinnuli ujumise rekord ujuti üle 3
kümnendikuga.
Mare Järv

TRIMM 2010/ 2011

1. Maime Kiek 150 2. Üllar Neeme 150 3. Elve Vettik 144 4. Ülle Eesmaa 138 5. Selma Neider 130 6. Azari 120 7.
Vaike Rannamets 117 8. Ilvi Kadarpik 111 9. Heili Korn 110 10. Taili Küppar 105 11. Kairi Kadarpik 103 12. Marju
Venig 103. 13. Maire Tamm 102 14. Natalija Potjossova 100 15. Külli Mäetamm 80 16. Maire Limberg 78 17. Aili
Arukuusk 77 18. Ants Arukuusk 77 19. Maret Väär 76 20. Aare Limberg 67 21. Mariina Veilberg 64 22. Leili Kindel 61
23. Lea Lõhmussaar 60 24. Enn Kätt 55 25. Maie Aujärv 54 26. Ülle Venig 27. Rita Kulev 44 28. Lembit Rannamets
40 29. Heela-Maria Koldmets 39 30. Helen Merila 34 31. Eino Pukki 33 32. Elle Allik 32, 33. Marje Arraste 34. Kai
Noormägi 29 35. Malle Pikat 28 36. Annabel Koldmets 28 37. Kaja Raigna 25 38. Peterson, Lembit 24 39. Leili Treimann 22 40. Tuuli Neeme 20 41. Sirje Merila 19 42. Elle Lindma 15 43. Kätlin Korn 14 44. Kadri Limberg 11 45. Triin
Limberg 11 46. Maire Kutšerova 10 47. Katrin Mehiste 10
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Sport
Kergejõustik
2010 a kujunes nii Eestile kui ka maakonnale tagasihoidlikuks. Üle
pikkade aastate jäime 20. Euroopa MV medalita. L-Virumaalt pääses
esmakordselt koondisse Tudust pärit Mikk-Mihkel Arro 10-võistluses.
Kahjuks võistlus tal ebaõnnestus. Oma isikliku rekordi viis Tallinnas
Audenteses õppinud ja treeninud mees siiski 7808 punktini. Rakverest
pärit sportlastest esines viimati tiitlivõistlustel Marko Turban 1996 a
kõrgushüppes.
Parima ülevaate möödunud aaastast annab vabariigi 50. parema edetabel,
mille on koostanud Enn Endjärv Tallinnast.
Meie parimana on 48 a Ago Veilberg 18. maratonis (2:44,05), 25.
kohal poolmaratonis ning lisaks veel 39. koht 10 km maanteejooksus
(35.38). Edukaim ala on aga 10- võistlus, kus Eiko Laine hoiab isikliku
rekordiga(5600) 20. kohta, Kaspar Raudla 26. (5157), Lenar Rünk 27
(514), Rainis Tiits 32. (4793), Margo Kivila 33. (4728) ja Risto Rammul
37. (4453). Kokku on üle 4000 punkti kogunud vabariigis ainult 40 meest.
Edetabelisse mahtus meie maakonnast veel veel 14. Georg Vladimirov
(6482), 19. Jarmo Liiver (5623), 28. Argo Höövelson (4946) ja 38. Alar
Madilainen (4329), kõik Rakverest. 11 edetbelikoha tulemusest 6 on
saavutatud Tamsalu G olematu rajakattega staadionil Los Torose 14. 10võistlusel.
Edukas aasta oli Karel Eesmaal, kes on isikliku rekordiga kõrgushüppes
(2.00), 20, kaugushüppes (6.71) 37. ning teivashüppes (4.00) 31.
Naistest on parimal positsioonil Audenteses õppinud ning treeninud
Triin Lait odaviskes (47.94) 5. kohal. Tulemus on ka uus täiskasvanute
maakonna rekord. Parasportlane Sirly Tiik on 17. kettaheites (37.18), 25.
odaviskes (35.67) ja 46. kuulitõukes (10.17).
L-Virumaal peetakse aasta täiskasvanute 20 parema edetabelit24 meeste ja
20 naiste alal. Tabeli koostab maakonna üks paremaid maratonijooksjaid
Andrus Lein Vinnist. Vajalikud 20 tulemust on kirjas 12-l meeste ja 6-l
naiste alal. Meeste 10000 m jooksus on näiteks 1, 3000 m takistusjooksus
2 ja vasaraheites 3 tulemust. Samal ajal maratonijooksus on kirjas 17
tulemust, nendest veteranide ja harrastajate arvel koguni 13 – sealhulgas
Ago Veilberg, Risto Rammul ja Rainer Tops. Naiste aladel on 7-võistluses
1, 100 ja 400 m tõkkejooksus ning 3000 m jooksus 2 tulemust. Ka naistel
on maratonis 5 tulemust, nende hulgas Ragne Larin ja Kadri Limberg.
Eelmisel aastal valmis uus staadion Vinnis ning renoveeriti Tapa G
staadion. Vinnis toimusid sellel puhul ka maakonna suvemängude
finaalvõistlusedning Tapal Kõrvemaa mängude finaalvõistlused. Kahjuks
ei ole neil võistlustel saavutatud tulemused edetabelisse jõudnud. Nii
pole näiteks kirjas Eiko Laine isiklikku rekordit kuulitõukes 12.68, mis
andnuks tabelis 6. koha.
Tamsalu vald viib ainsana maakonnas läbi kergejõustku meistrivõistlused
lisaks traditsioonilisele 10 – võistlusele, mis andis eelmisel aastal
maakonna edetabelisse 18 tulemust ja traditsiooniline Laekvere – Simuna
10 km maanteejooks 7 tulemust.
Maakonna edetabelikohad ja tulemused meie valla sportlastel. 1. Karel
Eesmaa kõrgushüppes(2.00), 2. kaugushüppes (6.71), 8. teivashüppes
(4.00), Renel Rünk 1. 800 m ( 1.59,9), Ranel Rünk 2. kolmikhüppes
(13.21), 3. 60 m tõketes (8,59), 4. kuulitõukes (13.39), Ago Veilberg 3.
maratonis (2:44.05), 4. poolmaratonis (1:15.52), 5. 10 km maanteejooksus
(34.34), Lenar Rünk 3. 800m (2.04,1), 5. teivashüppes (4.10), 6.
kaugushüppes (6.53), 60 m tõketes (9,51), ja 10 – v (5146), Kaspar
Raudla 4. 60 m tõketes (9,05), kettas (38.57), 5. 10- v (5175), 6. kõrguses
(1.85), kuulis (11.90), 7. teivashüppes (4.05), Eiko Laine 4. 10 – v (5600),
5. 400m (50,92), 7. kuulis (11.89), kettas (37.23), Rainis Tiits 6. 10 km
maanteejooksus (35.04), 8. kõrguses (1.85), 10-v (4793). Naistest on
Sirly Tiik 1. kettas (37.99), 3. kuulis (10.61), 4. odas (37.65), Triin Lait 1.
odas (47.94), 5. kettas (28.88), 6. kuulis (9.78), Ragne Larin 3. maratonis
(4:03,59), Kardi Limberg 4. maratonis (4:31,59), Evelyn Himma 6. 400m,
9. 10 km maanteejooksus.
Koolide mitteametlik paremusjärjestus edetabeli põhjal: 1. Rakvere RG
82(32+50), 2. Rakvere G 27( 4+23), 3. Tamsalu G 20(15+5), 4. Rakvere
AK 16 (16+0), 5.6. Tapa G 14 (12+2), V-Pajusti 14 (3+11), 7. Kadrina KK
11(2+9), 8-9.V- Maarja G 6, Haljala G 6.
Kokku on Tamsalul edetabelis 53 kohta ning maakonnas 2. koht Rakvere
linna järel. Järgnevad Vinni 38, Tapa 28, Kadrina 15 ja V-Maarja 13
kohaga. Lisaks kergejõustiklastele on arvukalt esindatud ka korvpallurid
ja veteranid.
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Tamsalu MV kergejõustikus
29.05.2011
100 m Naised 1. Liis Vettik 14,52, 2. Kairi Kadarpik 14,91,
3. Liis Järvamägi 15,47, 4. Keiti Kleitz 15,64.
Mehed: 1. Heiki Taal 13,21, 2. Ain Int 13,23, 3. Inno
Puusepp 13,48, 4. Hendrik Kalvet 13,82, 5. Chris Proomet
13,93.
Naised vet I 1. Eha Järvamägi 17,67, 2.Ene Veeremaa 19,35,
Mehed vet I 1.Heiko Kraubner 12,87, 2. Avo Lomp 12.14.
Naised vet II 1. Ilvi Kadarpik 21,35, 2. Eva Prants 43,3
400m Naised 1. Liis Järvamägi 1.13,5, 2. Kairi Kadarpik
1.16,3, 3. Keiti Kleitz 1.18,3.
Mehed: 1. Heiko Kraubner 58,5, 2. Inno Puusepp 1.01,1, 3.
Heiki Taal 1.01,7, 4. Chris Proomet 1.05,3.
Kaugushüpe Naised: 1..Liis Vettik 4,27, 2. Kairi Kadarpik
3,74, 3. Liis Järvamägi 3,33
Mehed. 1. Karel Eesmaa 6,12, 2. Heiki Taal 5,19, 3. Jaano
Konnapere 4,47, 4. Chris Proomet 4,42. Naised vet I: 1.
Eha Järvamägi 3,23, 2.Ene Veeremaa 2,95. Naised vet II: 1.
Eva Prants 1,94. Mehed vet I: 1. Heiko Kraubner 5,25, 2.
Avo Lomp 3,88
Kettaheide Noormehed: 1. Kaupo Saarmann 42,10, 2.
Mairo Mälk 30,68, 3.Marek Sepp 23,60, 4. Taavi Luik
21,25, 5. Kauri Piiskoppel 20,46, 6. Kevin Lomp 16,22,
Naised: 1. Rahel Allas 32,61, 2. Cätlyn Okas 27,93, 3. Kai
Uudeküll 19,38, 4. Liis Järvamägi 17,23. Naised vet I: 1.
Sirly Tiik 38,63, 2. Riive Tamm 19,13, 3. Mairi Luik 18,19,
4. Eha Järvamägi 17,19
Mehed: 1. Kaspar Raudla 39,10, 2. Eiko Laine 38,99, 3.
Jaano Konnapere 28,19, 4. Rimo Männistu 27,40, 5. Dmitri
Okatov 25,39, 6. Hendrik Kalvet 24,78, 7. Chris Proomet
20,58, 8. Inno Puusepp 20,40. Mehed vet I: 1. Heiko
Kraubner 25,05, 2. Vahur Talv 19,93, 3. Avo Lomp 17,29,
4.Egert Soll 17,22. Mehed vet II: 1. Ennu Aoveer
29,11,
2. Lembit Peterson 21,48
Kuulitõuge Noormehed: 1. Kaupo Saarmann 12,52, 2.
Kauri Piiskoppel 9,41, 3. Taavi Luik 9,09, 4.Marek Sepp
9,08, 5. Mairo Mälk 8,62, 6. Kevin Lomp 6,05.
Naised: 1. Cätlyn Okas 10,13, 2. Rahel Allas 8,76, 3. Kai
Uudeküll 8,00, 4. Kristi Klaus 6,73.
Mehed: 1.Dmitri Okatov 11,85, 2. Kaspar Raudla 11,03, 3.
Hendrik Kalvet 10,28, 4. Jaano Konnapere 10,10, 5. Meelis
Kõre 9,80, 6. Taavi Talah 9,61, 7. Egert Soll 9,41, 8. Kauri

Raudla 9,16, 9. Rimo Männistu 8,80, 10. Chris Proomet
8,50.
Naised vet I. 1. Sirly Tiik 10,48, 2. Riive Tamm 8,73, 3.
Mairi Luik 7,84, 4. Eha Järvamägi 7,38, 5. Ene Veeremaa
5,46. Naised vet II: 1. Ilvi Kadarpik 6,25, 2. Eva Prants
5,46.
Mehed vet I: 1. Heiko Kraubner 9,94, 2. Vahur Talv 9,80, 3.
Avo Lomp 8,39. Mehed vet II: 1. Lembit Peterson 9,19, 2.
Ennu Aoveer 8,76.
Odavise
Noormehed: 1. Kaupo Saarmann 41,12, 2. Kauri Piiskoppel
34,44, 3. Taavi Luik 33,45, 4. Mairo Mälk 27,17, 5. Kevin
Lomp 21,14.
Naised: 1. Cätlyn Okas 31,92, 2. Liis Järvamägi 26,50, 3.
Kai Uudeküll 24,80. Naised vet I: 1. Sirly Tiik 35,76, 2.
Mairi Luik 27,61, 3. Riive Tamm 26,5,
Mehed: 1. Karel Eesmaa 46,74, 2. Sergei Lõssov 41,96, 3.
Kauri Raudla 39,28, 4. Jaano Konnapere 37,92, 5. Hendrik
Kalvet 37,7, 6. Rimo Männistu 33,86, 7. Taavi Talah 31,79,
8. Inno Puusepp 29,54, 9. Egert Soll 28,86, 10. Chris
Proomet 22,66. Mehed vet I: 1. Heiko Kraubner 39,56, 2.
Argo Raudsepp 33,94, 3. Vahur Talv 25,17. Mehed vet II: 1.
Lembit Peterson 27,98, 2. Ennu Aoveer 21,44.
Neljavõistlus.
kuni 10 aastased Tüdrukud: 1. Cärolin Rattasepp 96
p, 2. Geiri Suur 94, 3. Käroly Saarmann 90, 4. Annabel
Koldmets 84, 5. Roosi Hallik 61, 6. Lisette Kaldaru 54, 7.
Brita Rannamets 48, 8. Eliis-Meredy Klemmer 36, 9. Liis
Kraubner 7, 10. Getrin Raudsepp 4, 11. Nele Sumre 4.
Poisid: 1. Kevin Lomp 164 p, 2. Alex Ahtiainen 156, 3.
Rene Põldmaa 142, 4. Kevin Uibu 117, 5. Sander Villmann
103, 6. Frode Hallik 96, 7. Sten Orasmäe 95, 8. Argo Neeme
87, 9. Kaspar Kukk 57, 10. Martin Tamm 47, 11. Juhan
Uudeküll 43, 12. Simmo Lait 19, 13. Rasmus Võhma 5, 14.
Jürgen Tiits 4.
11 - 15 aastased Tüdrukud: 1. Birgit Neeme 244 p, 2.
Kerttu Leimann 218, 3. Merike Järvamägi 215, 4. Eliise
Lindre 178, 5. Johanna M. Partsioja 174, 6. Teele Kaldaru
154, 7. Viktoria Aleksandrova 85, 8. Analiis Veeremaa 78.
Poisid: 1. Kauri Piiskoppel 369, 2. Vadim Aleknavitjus 343,
3. Ain Int 326, 4. Taavi Luik 297, 5. Kert Arviste 197, 6.
Elnor Halilov 183, 7. Martin Himma 166, 8. Riho Valdok
126, 9. Marken Pridtsenko 123, 10. Alvar Kruntmann 91.
tamsalusport.ee

Rein Tops

Saalihoki
Tamsalu EBE naiskonna Eesti MV pronksi kõrvale tuli lisa. Ka Tamsalu I
MV saalihokis on saanud ühele poole.
Läinud nädalavahetusel tuli Tamsalu EBE naiskond Lääne-Virumaa
meistriks. Esimese mängu lõppedes Spartaga oli tablool viik 0:0. Karistusvisete seeria järel tuli küll 0:1 alla vanduda, kuid see jäigi ainsaks
korraks, kui pall Tamsalu väravavõrku sattus, sest Kuusalu EN ja Tapa
valla ühisnaiskond alistati kindlalt ja seega kindlustati ka meistritiitel.
Turniiri parimaks ründajaks valiti Kaja Klaasimäe ja parimaks väravavahiks Riive Tamm. Naiskonna parima mängija auhinna saanud Triinu
Saluste viis koju veel teisegi auhinna - ta valiti turniiri väärtuslikumaks
naismängijaks.
Juba mõni päev hiljem toimusid Tamsalus U19 neidude Eesti Fat Pipe
karikavõistlused, kus lisaks „vanade olijate“ Mustvee, Voore , Tamsalu ja
Saku kõrval astus esimest korda võistlustulle ka EMÜ SK noor võistkond.
Päev oli pikk ja väsitav, kuid Tamsalu neiud võitlesid vapralt esikoha
karika endale ja seega võeti hooajalt 2010/2011 maksimum – lisaks
karikavõidule ollakse ka (enamik noori mängijad juba mitmekordsed)
Eesti meistrid.
Tamsalu I MV saalihokis lõppesid naiskonnale samuti edukalt. Bulliti
ja Dream Teami järel tuli Tamsalu EBE naiskond kolmandale kohale.
Samal turniiril oli neljas Porkuni ja viienda koha said Noored Legendid.
Tamsalu I MV parimaks väravavahiks tunnistati Koit Viliberg (Porkuni),
parimad ründajad olid meestest Marnet Teichmann (Dream Team)
ja naistest Kati Kütisaar(EBE), parimad kaitsemängijad olid Tiit Vettik
(Dream Team) ja Kadi Saluste (EBE). Resultatiivseimad olid Argo Raud-

sepp (Dream Team) ja Kaja Klaasimäe (EBE). Mängijate arvamust arvestades valiti hooaja parimaks kohtunikuks Andres Aosaar. Autasustati ka
võistkonda, kes kogus hooaja jooksul kõige vähem karistusminuteid ja
selleks oli Tamsalu EBE naiskond.
Tamsalu EBE noormehed osalesid samuti Eesti Fat Pipe meistri- ja karikavõistlustel. U11 vanuseklassis saavutati meistrivõistlustel 4.koht ja
karikavõistlustel 2.koht. U13 vanuseklassis oldi vastavalt 6. ja 5.kohal.
Tamsalu EBE naiskond osaleb veel 22.mail Viru-Nigulas toimuval Lääne-Virumaa MV 1.etapil jalgpallis ning seejärel võetakse väike puhkus.
Enne järgmist hooaega, augustis on plaanis naiskonnal ette võtta rahvusvaheline saalihokiturniir Sloveenias.
tamsalusport.ee

Tervisetuba

Ekstreemsport
Tallinnas ACE X-Dream I etapil võisteldi orienteerumises,
jalgrattasõidus, kanuusõidus Pirita jõel, rulluisutamises
ja jooksus. Rajal tuli orienteeruda ka katakombides ja
tõusta joostes teletorni 13. korrusele. Kõige raskemal
ehk A rajal tulid Risto Rammul, Rainer Tpos ja Indrek
Heinmets 32. kohale. 81. koha meeskonnas tegi kaasa Gert
Uiboaed. B rajal tuli 4. kohale AT Sport Buff meeskond
kelle koosseisud oli ka Tarvo Klaasimäe. Samal rajal tuli
67. kohale Seiklusporri naiskond Kadri Libergi osalusel.
Naiste arvestuses saavutati 6. koht. A raja võitja saiajaks
3:12.14, viimane 4:39.00. Kokku lõpetas 279 võistkonda.
Juba I etapp näitas, et ekstreemsport on endiselt populaarne
võrreldes teiste aladega.

Suvekuudel saab tervisetoa teenuseid kasutada kokkuleppel.
1.juunist kuni 31.augustini (esialgselt) ei ole tervisetuba ametlikult
avatud, kuid keegi ei jää ka teenusest ilma, kes kohale tulla soovib.
Kohapeal saab täpsemat infot spordihoone administraatorilt ja
eelnevalt saab aega kokku leppida telefonil 5278291 (olenevalt
kuudest võib telefoni number muutuda, siis muudame selle ära
ka meie kodulehel ja tervisetoa uksel). Küünetehnik, pediküür ja
massöörid tegutsevad edasi tavapäraselt.
Tervisetoa kollektiiv soovib kõigile endistele, praegustele ja Rein Tops
tulevastele klientidele päikesepäistelist suve.
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Õnnitleme !
Elviine Rajadi			
Elliada Peensalu		
Vaike Ojamaa			
Ella Maileht			
Nadežda Blomthal		
Aino Suurkaev		
Klavdia Ivanova		
Hildegard Uudeküll		
Kalju Paist			
Jelena Tõsjatšnikova		
Irina Mikhaylova		
Elvi Kaljuorg			
Vilma Kivimägi		
Leonora Komp		
Helju Pappel			
Vaike-Astrid Lõiv		
Aino Nukis			
Inga Kangur			
Veera Landman		
Olev Kivisild			
Mati Saluste			
Jüri Schulz			
Uno-Johannes Viliberg
Ira Netšepajeva		
Liivija Sergejeva		
Ruth Murro			

95
88
88
87
87
87
83
82
81
81
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60

ON SÜNDINUD:
LIISBET JAAMASTE
SOFIE SILDVEE		
HERMO INSLER		
VIRKO SOON		

24.04.2011
08.05.2011
18.05.2011
23.05.2011

Autoremont
Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)

OÜ Martex Kopad
KAEVETÖÖD,
PLANEERIMISTÖÖD
VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
TÕSTETÖÖD MADELKRAANAGA
VEOTEENUS
Info: www.martexkopad.ee, e-mail: info@martexkopad.ee
tel: 56488916
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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. juunini soovitavalt
meilile.
Järgmine leht ilmub juuni lõpus.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas.
Leht on üleval valla kodulehel http://www.
tamsalu.ee/est/?part=files&id=65

Valmistame hauakive, -plaate.
Hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla
Ants Tedrekull 5114835
Nikolai Sereda 56727134
Uued tootmisvahendid,
uus kvaliteet, lai valik.

TEADE!
Surnuaiapühad toimuvad 19. juunil
Tamsalus kell 14.00, Uudekülas 16.00

On lahkunud
ENDEL KIRS		

13.04.1921-27.04.2011

KAPITALINA MARINTŠENKO
19.10.1947-12.05.2011
ZOJA MIHAILENKO

07.01.1952-14.05.2011

ANETTE KONRAD		

07.07.1922-16.05.2011

ALBERT VILMAN		

01.08.1929-17.05.2011

MARIA VAIKSAAR		

02.01.1932-01.06.2011

Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.
Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

Viru Toonklaas OÜ

