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TASUTA

Jaanipäev tegi teed suvele

Piltidel ülal vasakul: Jaaanituli oli sellel aastal Porkunis vägev, all kiikujaid jätkus terveks õhtuks, paremal ülal laulutüdrukud esinemas, all- tema esimene jaaniõhtu.

Gümnaasiumi
ehituskoosolekul
Osalesin Toomas Uudebergi kutsel gümnaasiumi
ehituse töökoosolekul. Kohal olid kaks noort meest
ehitusfirma esindajatena, järelvaataja ja tellija poolt
Toomas Uudeberg, Mati Tamm ja Vardo Arusaar
(pildil vasakul).
Töökoosolekutel arutatakse kogu ehituse
problemaatikat, räägitakse selgeks kohad, millest
erinevalt aru saadakse, tellija kuulab ehitaja
küsimusi ja vastupidi. Töökoosolekul räägitu
protokollitakse ja protokollid on aluseks vaidluste
ja erimeelsuste korral.
Koosolek toimus ehitaja poolt toodud suures
teisaldatavas konteinertööruumis.
Tänapäeva ehitus kujutab endast keerulist logistilist
sasipundart, mida peavad juhtima ehitusfirma
objektijuhid. Tuleb tellida kõik vajaminevad
materjalid, leida töö tegijad, lahendada
logistikaprobleemid. Töö teevad suuremas osas ära
objekti hanke võitnud ehitusfirma poolt palgatud
alltöövõtjad, kellel on vastav kompetents ja
kogemused spetsiifiliste tööde tegemiseks. Kohe
koosoleku algul selgus, et töövõtjal reedese, 01.
juuli seisuga töövõtjatega siduvaid lepinguid ei ole.
Nimelt peab töövõtja alltöövõtjad kooskõlastama
ka tellijaga, et viimasel oleks kindlus, et töid
teevad spetsialistid. Puudusid ka paljud kokku
lepitud eeskirjad ja muud materjalid, ilma milleta

töid alustada ei saa(tööohutus, elektriohutus jne).
Töövõtja lubas need probleemid lahendada.
Töövõtja poolt ehituseks koostatud graafiku
kohaselt oleks pidanud juba mitmes lõigus
käima tõsine töö, objektil olid aga ainult mõned
viimistlejad. Vardo Arusaar muretses kõige rohkem
selle pärast, et septembri alguseks, kui lapsed kooli
tulevad, oleks oleks kooli ümbrus korras, et lapsed
pääseksid takistamatult majja sisse. Töövõtja
lubaduste kohaselt alustatakse töödega juuli algul
graafiku kohaselt. Mati Tamm käis punkt-punktilt
läbi eelmisel koosolekul tõstatunud probleemid
ja neile kõigile üritati leida ka mõlemapoolne
lahendus. Mitmeid kordi võttis sõna järelvaataja,
kes soovis, et tema ütlused fikseeritakse protokollis
ja ütles, et kogu ehitustegevus peab käima seaduses
määratletud tingimustel ja vastavate ehitusnormide
kohaselt. Mingeid järelandmisi selles suhtes ei
tehta.
Mati Tamm rõhutas, et tellija hakkab jälgima, kas
töövõtja tasub korrektselt ka alltöövõtjatele tehtud
tööde eest. Sellega on olnud palju probleeme.
Koosoleku lõpus arutati juba spetsiifilisi ehituslikke
küsimusi, millega ehitajal kokku tuleb puutuda.
Kuna ma varem niisugustel koosolekutel käinud
ei ole, puudub ka vastav kogemus, aga kindlust
see kokkusaamine ei sisendanud. Selles mõttes, et
tööd tõesti ka ettenähtud ajal valmis saavad. Aga
kõigil Tamsalu inimestel on võimalus oma silmaga
jälgida, millise hooga juulis tööd käima lähevad.
Tahaks loota, et pessimism on olnud asjatu.
Ain Aasa

Tule Porkuni päevale !
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PORKUNI PÄEV –
LAUPÄEV 9. JUULI 2011
RAHVAMAJA JUURES
12.00-16.00 TALURAHVA LAAT .
Müüjatel Väike-Maarja, Rakke, Laekvere, Tamsalu piirkonnast registreerida tel. 56470855; 323 0968 Oodatud on käsitöö, kunst, raamatud, oma
talu toodang, laste väikseks jäänud rõivad, jalatsid, sporditarbed, mänguasjad...
13.00 AILI RAUDSEPA EHETE NÄITUSMÜÜK KOOS
AUTORIPOOLSE ESITLUSEGA
KÜLMAALLIKAL 12.00-14.30
12.30-14.30 VALLA MEISTRIVÕISTLUSED SAAPAVISKES .
KAIEALLIKAL KELL 12.00-15.00
11.00-12.00 Tünnisõidu proovisõidud
12.00
Päevade avamine
12.00-15.30 VÕISTLUSED TÜNNISÕIDUS
ÜHESTES, KAHESTES TÜNNIDES
14.00
Tamsalu valla ja Pandivere KÜLADE VÕISTLUS
TÜNNISÕIDUS
15.00
EESTI-SOOME MAAVÕISTLUS
15.15
Kõhutantsijad
15.30
TÜNNISÕIDU VÕISTLUSTE AUTASUSTAMINE
11.00-15.00 KESKKONNATELK
12.00-15.00 MÕNUTELK (õppinud massöörid Tallinna ametikoolist)
13.00-14.00 Tamsalu valla ja Pandivere piirkonna külade aerutamisvõistlused
13.00-15.00 Võistlused lastele.
12.00-15.00 Atraktsioonid airshooter, veezorbid, batuut
12.00-15.00 Õhumüüjad- õhupallid pilakaup, täpsusvisked
12.00-15.00 Rannavolle sõpruskondade 4-liikmelistele võistkondadele
TOITLUSTAJAD:
Soe toit, joogid, näksid, jäätis, suhkruvatt jpm 12.00st päeval - 01.00ni öösel.
LOSSISAAREL 16.00-01.00
12.00-20.00 Rakukeraamika töötuba
12.00-20.00 Sepipada
12.00-21.00 Atraktsioonid (kettkarussell, batuudid, ahviraudtee üle järve)
12.00-20.00 Avatud Porkuni Paemuuseum
16.00-01.00 Õhupallide ja pilakauba müüjad
16.00-18.00 Meisterdamise töötuba lastele
16.00.21.00 Atraktsioonid (lainelaud, sky-jump)
16.00-23.00 Massööride MÕNUTELK
16.00-17.00 Grillimisvõistlus Pandivere piirkonna küladele (grillkala,
koos küpsetise, koduõllega)
17.00-18.00 Külavõistluste toodete degusteerimine
18.00-19.00 KLOUNITEATER BIM ja BOM
19.00-19.30 Saapaviske ja rannavolle autasustamine
19.30-21.00 KONTSERT. ITAKA MARIA RAHULA ja MARKO
KIIGAJAAN, HEGVIG HANSON, PANDIVERE KAMMERKOOR,
KÕHUTANTSIJAD, TANTSUTÜDRUKUD...
21.00-01.00 TANTSUKS NUKKER KUKEKE
21.45
Külavõistluste autasustamine
01.00-02.00 Meeleolumuusikat kokkupakkimiseks ja koduminekuks
KOGU PÄEVA PILET 4 €
LASTELE (12.a. k.a tud) 2 €
ALLAMEETRISED LAPSED TASUTA
Kõigile eelpool pakutule lisandub fantastiline loodus ujuvate saarte,
puhaste, allikatoiteliste järvedega, losside ja paetorniga ning toredate
kohalike inimestega.

Teade Eestimaa suvemängudele sõitjatele
Eestimaa suvemängudele väljasõit on :
Reedel ,8 juuli kell 12.30
Laupäeval ,9 juulil kell 9.30 Vallavalitsuse eest.
Täpsemat ajakava saab vaadata www.joud.ee kodulehelt
Krista Lepik
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Tunnustati parimaid lõpetajaid
Tamsalu Vallvalitsus tunnustas heade õpitulemuste
ja eeskujuliku käitumise eest järgimsi valla koolide
lõpetajaid:
Tamsalu Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad:
hinnetega 5 lõpetamise puhul
Kauri Piiskoppel ,                           
hinnetega 4 ja 5 lõpetamise puhul                
Eva Jänes
Getter Kasekamp
Priit Põldmaa
Viktoria Lapšin .

Tünnisõiduvõistluste juhend
Võistlused
toimuvad
9.
juulil
2011.a
algusega
kell
12.
00
Porkuni
järve
ääres
Kaieallikal.
Üksikarvestuses ja paarissõidus selgitatakse paremusjärjestus
ajasõitude
põhjal.
Eelsõidust
finaali(
toimub
kell
14.45) pääseb 3 parema ajaga sõitnud meest ja naist.
Tamsalu valla ja Pandivere koostööpiirkonna külade teatesõidu
algus on kell 14.00, toimub ka traditsiooniline Eesti – Soome
maavõistlus tünnide teatesõidus, mille algus on 15.00.
Eelregistreerimine toimub kuni 8. juulini 2011.a kella 12.00-ni telefonil
32 28 431 või e-posti aadressil tamsalu@tamsalu.ee. Osavõtumaks on
8 Eur- i osavõtja kohta ja see tuleb tasuda võistluspaigas sularahas. Kui
eelnimetatud kuupäevaks ei ole maksimaalne lubatud arv võistlejaid
registreerunud, siis lubatakse täiendavalt registreeruda võistluspäeval
kuni kell 11.45 ni. Osalustasu samal päeval registreerinutel 9 Eur-i.

Tamsalu valla külade viievõistlus
Juhend
Küladevaheline viievõistlus koosneb järgmistest aladest:
Värske paalia grillimine (igale võistkonnale antakse grillimiseks 2
paaliat)
Magusaküpsetise võistlus (kodutööna)
Koduõlle valmistamise võistlus (vähemalt 5 liitrit)
Tünnisõiduvõistlus (2 meest ja naine)
Sõudevõistlus (2 aerutajat)
Külad võivad osaleda ühel või kõigil aladel ühe võistkonnaga.
Külade võistkondade punktid summeeritakse üldarvestuses.
Üldarvestuses I koha võitnud küla saab 190.- EUR+ rändkarikas
.
II koha võitnud küla saab
130.		
. III koha võitnud küla saab
65.Auhinnad ka kõikide alade võitjatele.
Alljärgnevalt lisatud kõigi võistlusalade reeglid.
Väiksematel küladel on õigus moodustada liitvõistkondi.
Registreerida saab 8. juulini 2010.a.
telefonil 3230968 (kultuurimaja),
tiia.uudeberg@tamsalu.ee
. 3228431 (vallavalitsus Viivi ), viivi.simonlatser@tamsalu.ee
Kõik eelregistreerunud osalejad saavad käepaela sisenemaks üritusele
tasuta!!!!. Võistluspäeval seda võimalust ei ole!
1. Tamsalu Valla Küladevahelised Meistrivõistlused Grillimises
võistluste reeglid
Algus kell 16.00 Porkunis Lossisaarel (Paetorni juures)
Võistluste eesmärk.
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada valla parimad kalagrillijad
Tamsalu valla külade seas.
Kohtunikkond hindab iga võistkonna võistlusplatsil toimuval
avalikul esitlusel fantaasiarooga, mille võitja pälvib peapreemia.
Fantaasiavoorus antakse välja ka esitluse eripreemia atraktiivseima
esitluse eest. Selgitatakse välja ka publiku lemmik (toote
väljanänägemine ja esitluse atraktiivsus).
2. Aeg, koht ja üldine ajakava.
Võistlused toimuvad laupäeval, 10. juulil 2010, Porkuni lossisaarel
Tünnisõidu ja Porkuni päeva raames.
Võistlused algavad kell 16.00 võistkondadele antud paaliate
grillimisega, kodus ettevalmistatud kastmete, maitseainete jm
lisanditega.
Fantaasiavooru hindamine algab võistkondade platsidel kell 17.00 ja
autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.
3. Võistkonna koosseis ja peaauhind.
Igal võistkonnal on võistkonna kapten ehk peakokk.
Võistkonnaliikmete arv ei ole piiratud. Võistkonna kapten on vastutav
võistkonna ja nende külaliste käitumise eest võistkonna võistlusalal.
Oluline on, et võistkond ei segaks oma arvuka liikmeskonnaga
iseennast ja teisi võistlevaid võistkondi.
Võistkonnal on õigus kutsuda oma võistlusplatsile külalisi, kostitada
neid ja arendada seltskondlikku tegevust.
4. Vahendid võistlusteks.
Iga võistkond võistleb omal ehk kaasavõetud söegrillil ja oma
tooraine ja materjalidega (paaliad antakse üle 16.00) Tarvikud,
vahendid, tööpinnad, muu mööbel ja atribuutika ning võistlusplatsi
kujunduselemendid (v.a. kolmandate ettevõtete reklaamid) on iga
võistkonna vabal valikul ja korraldamisel.
5. Võistlusplats ja publik.
Võistkond annab võistlusplatsi korraldajale üle selle vastuvõtmise
seisukorras – see tähendab, et võistkond viskab võistluste käigus
tekkinud prügi korraldaja poolt paigaldatud prügikastidesse ja heastab
või taastab maapinnale või loodusele tekitatud kahjustused (v.a
maapinna normaalne kulumine).

Vajangu Põhikooli lõpetaja:
hinnetega 4 ja 5 lõpetamise puhul    
Keia Laht .
Tamsalu Gümnaasiumi lõpetajad:
gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise puhul    
Enelin Kiisla
Brita Palmiste ,         
gümnaasiumi hinnetega 4 ja 5 lõpetamise puhul  
Liis Kivirand .            

6. Mida ja kuidas hinnatakse.
Võistlustööde esitamine toimub kõikidel võistkondadel samaaegselt.
Kõik võistkonnad peavad esitlema nende poolt valmistatud
võistlusroad kohtunikele alates kell 17.00st. Võitja selgub kohtunike
hindamislehtedel märgitud punktide summeerimise alusel — punktide
kokku liitmisel suurima summa saanud võistkond ongi võitja.
Fantaasiavoorus hinnatakse roa välimust, maitset, innovatiivsust (sh
idee) ja eraldi ka esitluse atraktiivsust (st showd). Fantaasiavooru
lipulause on: „Grillida võib kõike!“ Fantaasiaroog peab olema kindlasti
valmistatud grillil (kasvõi osaliselt) ja see peab olema võistlusplatsil
valmistatud (mitte kodus valmistatud või kauplusest valmis kujul
ostetud).
Iga võistkond peab hindamiseks ette valmistama 1 (ühe) võistlustöö ja
seda oma võistlusplatsil esitlema.
Igal võistkonnal on aega esitluseks kuni 10 (kümme) minutit.
Fantaasiarooga hinnatakse avalikult — võistkonna võistlusplatsil
hindavad võistlustööd kohtunikud ja esitlusshowst saab osa ka publik.
7. Võistlusmaterjalide kohtunikud.
Fantaasiavooru kohtunikud on toidu- ja meelelahutusvaldkonna
spetsialistid.
8. Turvalisus ja hea tava.
Võistluste korraldajate, peakohtuniku ja turvatöötajate korraldused
on kohustuslikud kõigile võistlejaile. Samuti on kõikidele osalejatele
kohustuslik Lääne-Eesti Päästekeskuse Tuleohutusbüroo poolt
kinnitatud „Tuleohutuse tagamise nõuded avalikul üritusel” täitmine.
Registreerida eelnevalt kuni 8. juulini 2010 telefonil 323 0968
e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee
2. ja 3.Tamsalu valla küladevaheline koduõlle ja küpsetise (magus)
valmistamise võistlus.
Kodus eelnevalt valmis teha.
Tuua võistlusplatsile (Porkuni lossisaarele Paemuuseumi taha)
serveerimiseks ja degusteerimiseks vahemikus alates 17.00st
Võistkonna suurus ei ole oluline.
Toote esitlusel ülesnäidatud atraktiivsus ja loomingulisus annavad
lisapunkte. Igal võistkonnal on aega esitluseks kuni 10 (kümme)
minutit.
Tooteid hindab erudeeritud kohtunikkond
Autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.
Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2010 telefonil 323 0968
e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee
4. Tamsalu valla ja Pandivere küladevaheline tünnisõiduvõistlus.
Algus kell 14.00 Porkunis Kaieallikal
Osalevad Pandivere piirkondade külade võistkonnad
Võistkond on 3-liikmeline: 2 meest ja 1 naine
Teatesõit ja vahetused algavad sillalt tünni sisenemisega.
Aitavad ainult oma võistkonna liikmed
Lõpuaeg fikseeritakse viimase teatevahetuse sõitja käepuutest vastu
maabumissilda.
Autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.
Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2010 telefonil 323 0968
e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee
5. Tamsalu valla küladevaheline sõudevõistlus.
Algus kell 15.15 Porkuni Suurjärvel.
Stardijoon kohvik „Kullese“ kohal
Paadid loositakse.
Osalevad Tamsalu valla külade 2- liikmelised võistkonnad. Sugu pole
oluline. Kumbki sõudja aeutab ühe aeruga.
Aerutatakse ümber tähise ja lõpetatakse stardijoonel.
Autasustamine toimub kell 20.30 paemuuseumi taga pealaval.
Registreerida eelnevalt kuni 10. juulini 2010 telefonil 323 0968
e-kiri: tiia.uudeberg@tamsalu.ee
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Muudatustest liiklusseaduses
§ 31. Jalgratturi, tasakaaluliikuri juhi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi kohustused

(1) Teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõitmisel
peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud
jalgratturikiivrit.

(2) Jalgratta ja pisimopeediga võib sõita jalgrattarajal või jalgrattateel või võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, välja
arvatud käesoleva seaduse § 48 lõike 1 kohase manöövri ajal.
Jalgrattaga võib sõita ka jalgratta- ja jalgteel ning teepeenral,
kui see on selleks kõlblik, ohustamata jalakäijat.
(4) Mopeediga võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal või jalgrattateel.
(5) Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sõites ei tohi ohustada jalakäijat. Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat, jalakäija vahetus läheduses
tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.
(6) Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata lõikumiskoht, välja arvatud parkla, õueala, puhkekoha ja teega
külgneva ala juurdesõidutee lõikumiskoht, peavad jalgrattur,
tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht andma teed
teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.
(7) Kui teel on omaette jalgratta- ja jalgtee ja tee reguleerimata
lõikumiskoht, välja arvatud parkla, õueala, puhkekoha ja teega
külgneva ala juurdesõidutee lõikumiskoht, peavad jalgrattur ja
tasakaaluliikuri juht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise
kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.
(8) Jalgratturid, pisimopeedi- ja mopeedijuhid võivad mööduda
seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks
on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku
parempöördeks.
(9) Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgratta- ja jalgteed
lähenev jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ning mööda jalgrattateed lähenev jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja
mopeedijuht peavad vähendama kiirust. Jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht peavad sõidutee ületama
jalakäija tavakiirusega.
§ 32. Piirangud jalgratturi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi liiklemisele
(1) Jalgrattur, pisimopeedi- ja mopeedijuht ei tohi:
1) sõita kõnniteel, välja arvatud alla 13-aastane jalgrattur ja
tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja jalgrattur kui sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu on
oluliselt raskendatud;
2) sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja arvatud
käega hoiatusmärguandmise ajal. Jalgrattur ei tohi sõita käega
juhtrauast kinni hoidmata;
3) lasta vedada tema juhitavat sõidukit (välja arvatud kolme- ja
neljarattalist mopeedi) looma või teise sõidukiga;
4) vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu
teistele liiklejatele;
5) vedada haagist, mis ei ole valmistatud jalgrattaga, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või mopeediga vedamiseks;
6) sõidutada sõitjat, kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel või ei
kanna kinnirihmatud nõuetekohast kiivrit;
7) kolonnis sõitmisel tekitada ohtu teistele liiklejatele.
(2) Pisimopeedi- ja mopeedijuht ei tohi sõita ülekäigurajal.
(3) Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis, pisimopeedijuht kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis ning
tasakaaluliikuri juht kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis.
(4) Jalgrattur jalgratta- ja jalgteel ning jalgrattur, pisimopeedivõi mopeedijuht jalgrattateel peavad andma teed trammi- või
bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.
§ 148. Jalgratturile ja pisimopeedijuhile esitatavad nõuded
(1) Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt
10-aastane isik, kes on omandanud jalgratturi kvalifikatsiooni.
10–15-aastasel isikul peab sõiduteel sõitmisel olema kaasas
sellekohane juhiluba. Seadusliku esindaja või viimase nõusolekul muu täiskasvanud isiku vahetu järelevalve all võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane isik.
(2) Pisimopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik. 14- ja
15-aastasel pisimopeedijuhil peab olema kaasas jalgrattajuhiluba.
(3) Pisimopeedijuhi kvalifikatsioon peab vastama jalgratturi
kvalifikatsioonile.
Uus liiklusseadus : https://www.riigiteataja.ee/
akt/131122010005
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Europeade 2011 Tartus
ja Pisieuropeade
Uudekülas.
Mis on Europeade?
Europeade on Euroopa kõige suurema haardega traditsiooniline
festival. Igal aastal osaleb 150 kuni 250 erinevat kollektiivi
kokku 4500 kuni 6000 osalejaga.
Europeade on Euroopa suurim rändfestival - igal aastal erinevas
riigis.
On väga suur hulk inimesi, kes käivad tantsimas, pilli mängimas
ja laulmas puhtast isetegemise rõõmust ja suurest soovist
meenutada endile ja inimestele endi ümber, et iga maanurga
traditsioonid, ka kõige väiksemate rahvakildude omad, annavad
meile vaimu ja võimalust areneda ja liikuda tuleviku suunas
tervete ja harmooniliste maailmakodanikena.
Europeade-liikumine algas 1964 Antwerpenis, ajal, kui paljud
noored üle maailma hakkasid aktiivsemalt otsima oma kultuuri
vanu kihistusi. Möödunud poole sajandi jooksul on rahvatants

Must päev rahva ajaloos
14.juunil möödus 70 aastat ühest suuremast ülekohtust, mis
meie rahvale osaks saanud. Sel hirmsal ööl 1941. aastal küüditati Eestist vägivaldselt Siberisse üle 10 000 inimese. Sama
toimus ka meie naaberriikides Lätis ja Leedus.
2007. aastal Tamsalu Muuseumi Sõprade Seltsi algatusel ja
Maalehe toetusel välja antud raamatust „ TAMSALU“ võib
selle kohta lugeda järgmist: „Öö hämaruses oli Tamsalu jaama toodud 56 trellitatud kaubavagunit. Neisse hakati toppima
ümbruskonna valdadest kohale veetud peresid. Kitsarööpmelist
raudteed mööda toodi sadu genotsiidiohvreid Järva- ja Viljandimaalt. Mehed eraldati naistest-lastest ja paigutati eraldi vagunitesse. Enamik neist nägi oma lähedasi viimast korda. Küüdivagunid seisid Tamsalu jaamas 17. juunini. Palavus küttis vagunid
kuumaks, inimesed vaevlesid janus ja õhupuuduses. ...“
Tamsalust küüditati kaupmees Jaan Mürk koos abikaasa Alma
ja 15 aastase poja Leoga, kauaaegne jaamaülem ja seltskonnategelane Adolf Ahermaa ning lubjatehase valitseja ja raamatupidaja Martin Raha koos abikaasa ja kahe tütrega. Sama saatus
tabas Eduard Kukke ja Johannes Lättet. 17 aastat hiljem said
tagasi kodumaale Alma ja Leo Mürk ning Leo Siberis sündinud
poeg Vladimir samuti jaamaülem Adolf Ahermaa. Rahade perest

ja -laul liikunud kontserdilavadele, staadionidele, plaatidele ja
televisiooni. Kõik see on võimalik tänu nendele inimestele, kes
pole rahvakultuuril lasknud hääbuda.
Seekordseks on Tartul ja Eestil au võõrustada suurejoonelist
ja rõõmsat tantsijate ja lauljate pidu 20. - 24. juulil, mil Tartusse
saabuvad tantsijad, lauljad ja pillimängijad üle kogu Euroopa.
Ees ootab viis päeva laulu, tantsu ja pillilugusid linna platsidel,
parkides ja laululaval. Esineb enam kui neli tuhat Euroopa rahva
väärikat esindajat, kes tutvustavad suvises tudengilinnas oma
kultuuri ja traditsioone.
22.juulil toimuvad Pisieuropeade päevad maakondades.
Uudeküla MTÜ kutsus külla iirlased ja portugaallased. V-Maarja
tšehhide tantsurühma. Külalistele tutvustatakse meie valla
kaunist loodust ja elamist. Õhtul, kell 18.00, saate nautida nende
rõõmsarütmilisi ja hoogsaid tantse, laule ja pillilugusid. Näete
nende maade rahvariideid, rahvapille.
Niisiis olete kõik oodatud 22. juulil, kell 18.00 Uudeküla
külaplatsile. Teile esineb 22 liikmeline Iirimaa tantsurühm,
30 liikmeline portugaallaste pilli-, tantsu- ja laulurühm ja 30
liikmeline tšehhi laste tantsu-, laulu- ja pillirühm. Vihmase
ilmakorral toimub pidu Porkuni Rahvamajas.
Huvitavaid elamusi kontserdil !
Sirje Luik

jõudis1975. aastal kodumaale tütar Mary. Tamsalu vallast tabas
kuri saatus Lehtmetsa, Lesseli, Malla ja Mumma peresid. Teada
olevalt tulid neist tagasi vaid Ann Lehtmets ja Hilja Mumma.
Isikliku läbielamiseta on raske mõista ja kerge unustada kuritegusid, mis meie rahva vastu on toime pandud. Tundub, et praegune põlvkond ei saa küüditamise kogu traagikast õieti arugi.
„ Meie, meie lapsed ja lapselapsed ei tohiks juhtunut unustada,
sest see sillutaks tee kurjuse kordumisele“ ütleb Ene Ergma represseeritute infolehes PRIIUS.
Tamsalu Muuseumi Sõprade Selts, Vallavalitsus ning siinsed
Murtud Rukkuilille Ühingu liikmed mälestasid ohvreid ning
meenutasid möödunut, asetades põlevad küünlad Tamsalu jaamahoone ette ning mälestuskivi juurde. Võtsime osa ka MEMENTO korraldatud mälestusjumalateenistusest Rakvere Kolmainu kirikus ning meenutuste lõunast kohvikus Puhkepaik.
								
Malle Annus
								
Aadu Uudmäe
Piltidel vasakul: Jalgrattaga sõites kanna kiivrit, keskel lillede
panek mälestuskivi juurde, paremal Tamsalu rongijaam õhtul.
Siit algas teekond kaugesse Siberisse.
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Vallavolikogu
15.06.2011
1. Revisjonikomisjon esitas Tamsalu valla
2010.a. majandusaruande kontrollimise aruande ja tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.
2. Otsustati kinnitada Tamsalu valla majandusaasta aruanne 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta kohta, mille koostisse
kuuluvad tegevusaruanne Tamsalu valla
2010.a. eelarve täitmise kohta, sh reservfondi
kasutamise aruanne ja raamatupidamise aastaaruanne.*
3. Otsustati anda luba vallavalitsusel korraldada riigihange investeerimislaenu võtmiseks meetme “Kohalike avalike teenuste
arendamine” perioodi 2009-2012 kohaliku
omavalitsuse investeeringutoetuse projektis
“Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimine”
omafinantseeringu katmiseks summas kuni
543 085.- eurot.
4. Otsustati anda luba vallavanem Toomas Uudeberg`il sõlmida leping OÜ-ga

Vallavalitsus
06.06.2011
1.Väljastati MTÜ-le Uudeküla luba avaliku
ürituse teatrietenduse korraldamiseks
Venevere näiteringi poolt, 11.06.2011.a.
14.06.2011
1.
Nõustuti väikeehitise kasutusloa
väljastamisega puurkaevu püstitamiseks
asukohaga Sopi, Järvajõe küla, Tamsalu
vald.
2.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega
veeja
kanalisatsiooni
torustike
paigaldamiseks aadressil Sireli põik 1,
Tamsalu linn ja Vasara tänav -Tööstuse

Eesti lipu kasutamisest
Eesti lipp kuulub meile kõigile ning seepärast
ei ole ükskõik, kuidas seda kasutatakse.
Eesti lipu kasutamise põhimõtted ja
üldnormid on Riigikogu sätestanud
seadusega. Õigusaktiga kehtestatud Eesti
lipu kasutamise korra järgimine väärtustab,
lihtsustab ja ühtlustab sinimustvalge lipu
kasutamist. Samas ei ole need reeglid
mõeldud piirama Eesti lipu kasutamist.
Hiljuti pöördus üks vallaasutus Riigikantselei
poole küsimusega, kas erakorralisel lipupäeval
võib lipu heisata ka hiljem korras ettenähtud
ajast. Nimelt oli Riigikantselei edastanud
kõikidele riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutustele erakorralise lipupäeva teate, milles
märkisime ära lippude heiskamise aja. Vastav
teade jõudis aga asutuse lipuheiskajani peale
teates märgitud aega. Mida sellisel puhul
teha? Kas heisata lipp peale lippude üldist
heiskamisaega või jätta lipp heiskamata?
Lipu heiskamise mõte
Eesti lipu heiskamisega anname teada oma
isiklikest rõõmu- ja kurbusepäevadest,
samuti
ühisest
väärtuspildist
ja
minevikukogemusest.
Näiteks
heiskame
sinimustvalged lipud pulmade, sünnipäevade,
suguvõsakokkutulekute puhul – sellega
teavitame oma kodukanti perekondlikest
sündmustest. Lipu heiskamisel leinalipuna
väljendame kaastunnet. Aga näiteks vabariigi
aastapäeval või emadepäeval heiskame lipud
ühtsustunde väljendamiseks: meile kõigile on
oluline Eesti Vabariik, selle väljakuulutamine
ja selle põhiseaduslikud väärtused.
Lühidalt: Eesti lipu heiskamisega väljendame
meile olulisi tundeid, sõnumeid ja mõtteid.
Reeglid lihtsustavad lipu kasutamist
Eesti lipu kasutamise korra sätestab seadus.
Täpsemaid suuniseid Eesti lipu igapäevaseks
kasutamiseks annab hea tava, milles on
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A.V.R.PROJEKT Tamsalu Sääse lasteaia osalise (katus, ventilatsioon ja hoone fassaad) renoveerimise projekti koostamiseks summas
11 460.- eurot töö täitmise tähtajaga 31.jaanuar 2012.a
5. Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel
korraldada hange (alla riigihanke piirmäära)
„Tamsalu suusastaadioni teenindushoone
ehitus“ ehitaja leidmiseks.
6. Otsustati esitatud eelnõu Tamsalu keskväljaku ehitusprojekti eskiisi võistluse korraldamiseks lükata tagasi ja viia arutamiseks volikogu komisjonidesse.
7. Otsustati lubada vallavalitsusel korraldada
hange “Tamsalu valla teede ja tänavate talvine teehoid” perioodiks 01.10.2011 – 30.04.2012
valla teede ja tänavate hooldaja leidmiseks.
8. Otsustati muuta Tamsalu Kalor AS põhikirja ja Tamsalu Vesi AS põhikirja
9. Otsustati seada Tamsalu vallas Tamsalu
linnas munitsipaalomandis olevale Sõpruse tn 3 kinnisasjale Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus
maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks
koormatava ala pindalaga 119 m² ja Kooli tn
1 kinnisasjale Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ

kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus maakaabelliini ja liitumis-jaotuskilbi ehitamiseks
ja majandamiseks koormatava ala pindalaga
14 m² vastavalt lisatud plaanile.
10.
Otsustati taotleda Tamsalu linnas
Rahu tn 2 asuva elamu ja kõrvalhoonete
aluse ning seda teenindava maa munitsipaalomandisse andmist.
11. Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Assamalla –Nurmetu tee, Kullenga-Kulli tee, Kullenga tee, Sääse-Loksa
tee, Sauvälja-Linnuvabriku tee, Sääse ringtee,
Liivala tee, Tamsalu-Uudeküla tee ja Truupõllu tee alune ning neid teenindav maa.
Info:
Kuulati T. Uudebergi infot järgmistel teemadel:
• Tamsalu Gümnaasiumi renoveerimise käigust - 03.06.2011 sõlmis vallavalitsus lepingu
uue töövõtjaga Tamsalu Gümnaasiumi ehitustööde jätkamiseks. 16.06 toimus ehitaja ja
vallavalitsuse teine töökoosolek.
• „Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojekt. Ehitustööd. Osa 1“ Töövõtulepingu
peatamisest - Tamsalu Vesi AS ja AS K&H
vahel sõlmitud töövõtuleping Tamsalu reo-

vee kogumisala veemajandusprojekti ehitustööde tegemiseks on lõpetatud. Ettevalmistusel on uue hanke väljakuulutamine töövõtja
leidmiseks.
• Käivad eeltööd sihtasutuse loomiseks jäätmemajanduse paremaks korraldamiseks
maakonnas.
• 22.06 toimub Porkunis Tamsalu valla jaanituli
• 23.06 Uudeküla külaplatsil valla elanikele
võidutule jagamine
• 09.07 Porkuni Päev ja tünnisõit
Kuulati A. Freienthali infot:
• Tamsalu Vallavolikogu komisjonide esimeestel korrastada komisjoni koosolekute
protokollid
• Porkuni Päeval on planeeritud Leedu Rokiškise omavalitsuse esindajate visiit Tamsalu
valda

tänav Tamsalu linnas.
3.
Otsustati rahaliselt tunnustada
eduka õppimise ja eeskujuliku või hea
käitumise eest põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetajaid Tamsalu valla koolides.
4.
Otsustati
kinnitada
Tamsalu
suusastaadioni teenindushoone ehituse
hankedokumendid Käesoleva aasta aprillis
esitas vallavalitsus taotluse LEADER –
programmi meetmesse „Küla kui allikas“
Tamsalu suusastaadioni teenindushoone
ehituse
finantseerimiseks.
PAIK-i
27.04.2011.a otsusega nr 11 tunnistati
projekt strateegiale vastavaks ning
otsustati esitada PRIA-le rahastamiseks.
5.
Otsustati
lükata tagasi
üks
taotlus hajaasustuse veeprogrammist
toetuse saamiseks kinnistule puurkaevu
rajamiseks, kuna programmdokumendi

kohaselt
saab
toetust
taotleda
veesüsteemide
rajamiseks
vaid
olemasolevale majapidamisele.
6.
Otsustati
anda
luba
ühele
jäätmevaldajale kasutada jäätmemahutina
segaolmejäätmete kogumiseks 30-50 liitrist
jäätmekotti
7.
Otsustati
anda
nõusolek
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
ühele kinnistu omanikule, kuna kinnistul
puudub elutegevus.
8.
Otsustati anda nõusolek ühele
jäätmevaldajale korraldatud jäätmeveoga
perioodiliseks liitumiseks ajavahemikus
1.mai kuni 31.oktoober põhjusel, et
kinnistut kasutatakse vaid suveperioodil.
9.
Otsustati kinnitada korraldatud
jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate
ühise 3 jäätmemahuti kasutamiseks

sõlmitud omavahelised kokkulepped
10.
Eraldati sotsiaaltoetust ühele
isikule.

selgitatud lipu kasutamise niinimetatud
ideaaljuhte. Ikka selleks, et teada, kuhu
poole püüelda ja millest eeskuju võtta. Tava
arvestab ka rahvusvaheliselt ja ajalooliselt
välja
kujunenud
lippude
kasutamise
traditsioonidega. Kuid ei seadus ega hea tava
anna vastuseid kõikidele lipu kasutamise
üksikküsimuste kohta. Seepärast tulebki appi
võtta ka terve mõistus.
Eesti lipud heisatakse üldjuhul päikesetõusul
või kell kaheksa. Kuid näiteks suguvõsa
kokkutulekul on paslik lipp heisata hoopis
kokkutuleku alguses. Seadus ega hea tava ei
kõnele sellest midagi.
Järeldus
Eesti lipu heiskamisel on kokku lepitud üldistes
reeglites. Reeglite eesmärgiks on väärtustada ja
lihtsustada lipu kasutamist, mitte aga pärssida
seda. Kui neist kokkulepitud reeglitest ei
ole võimalik kinni pidada, siis tasub lipp
ikkagi heisata. Näiteks kui lipud heisatakse
lipupäeva hommikul kella kaheksaks, aga teie
saate lipu heisata alles kella üheksaks, siis on
korrektne, et heiskate lipu kell üheksa ehk
esimesel võimalusel. Sest oluline ei ole ju lipu
heiskamise täpne aeg vaid lipuheiskamine ise
ja sellega väljendatav mõte. Oluline on veel, et
lipp oleks puhas ja terve ning lipuvardale või
–mastile sobiva suurusega.
Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
Eesti lipu kasutamise meelespea
Igaüks võib heisata Eesti lipu
Heiska Eesti lipp pidupäevadel
Suhtu lipusse austusega
Heiska lipp päevavalguse ajaks
Jaaniõhtul Eesti lippu ei langetata
24. veebruaril, 23, juunil ja 20. augustil
heisatakse Eesti lipp kõikide elu-, äri- ja
büroohoonetele.
Vaata lisaks
Eesti
lipu
kasutamisest
Riigikantselei
veebilehel valitsus.ee/eestilipp

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

17.06.2011
1.
Otsustati eraldada toetust töö-ja
lastelaagris osalejatele.
2.
Avaliku korra tagamise huvides
otsustati peatada lahja (kuni 22 %) ja
kange alkohoolse joogi jaemüük 22. juunil
Porkunis kohvikus Kulles.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi
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Järelkaja lõpupeole.
18.juunil toimus lõpuõhtu nagu iga teinegi, vastavalt etiketile : hümn,
kõned, tunnistuste kätteandmine, tänusõnad , esinemine. Seekordne lõpuaktus ( julgelt väljaastutud igapäevasest rutiinist) toimus Vajangu ajaloohõngulises rahvamajas, kus esinejateks olid Kadri Kase lauluklassi
lauljad. Oma luule ja laulude kaudu anti edasi koolitee algust, kasvamist,
iseenda avastamist, õppimise vajalikkust.Luule- ja lauludebloki vahele
oli põimitud koolidirektori Siiri Hiiesalu , vallavanema Toomas Uudebergi ja klassijuhataja Mari Põdra kõned . Olid 9. klassi lõpetajate tänusõnad ja lilled lasteaia õpetajatele, kooli õpetajatele ja lastevanematele.
Nendest kõnedest, tänusõnadest tuli hingest tulevat siirust ja südamlikkust. Kallistused andsid edasi armastust ja austust ema, isa, õpetaja vastu.
Lauluga „ Inimene õpib kogu elu“, pandi punkt aktusele. Saabus lummav vaikus ja siis alles teadmine, et võib lõpetajaid õnnitleda .. Emotsionaalse inimesena jäi minu kõne aktusel pidamata. Siin ta on :
„ Kallid lõpetajad ! Nagu teate, A-ga algab aabits, ausus, armastus,
andestamine avastamine, .........
Sa õppisid tundma „A-d“ ja ka kõiki teisi tähti, ladusid sõnu, moodustasid lauseid , tegid jutte ja avastasid , et sa oled eriline, ainuke , oma
teadmistega, tarkusega ja tahtmistega. Lisa oma teadmistele minu mõtted aususest, armastusest, andestamisest ja avastamisest.
Ole aus eelkõige iseenda vastu, siis suudad sa aus olla ka teiste vastu! Ausus eelkõige iseenda vastu annab julguse tunnistada enda tehtud
vigu, julgus neid endale tunnistada, võimaluse kiiresti tekkinud olukordi
muuta.
Armasta! Armastuse energia peab voolama, liikuma selleks, et sa tunneksid – sind armastatakse ja sa ise armastad. Armastad kodu, oma kooli,
kogu seda maailma.
Andesta! Ära kanna südames, solvangut, kibestumist, viha, okast
kellegi vastu. Oska andestada. Kui sa andestad, ei tähenda see, et teine
inimene on sellest muutunud - muutusid ainult sinu mõtted ja suhtumine temasse. Andestamisega kaasneb teadvustamine. Teadvustamine on
tarkus.
Avasta ! Avasta, et kõike sa veel ei tea. Avastamine viitab otsimisele,
uurimisele, küsimuste esitamisele ning uute võimaluste märkamisele.
Soovin südamest palju õnne Teile hetkel mil olete jõudnud ühe olulise
teetähiseni oma elus , õnne Teie vanematele ja õpetajatele, kes Teid on
paljude aastete jooksul toetanud ja õpetanud!“
Sirje Luik

Foto I.Pärna kogust

Pulmad Taanimaal
Ühel märtsipäeval tuli mulle kaunilt kujundatud
kiri, kus ammune sõber, kes juba pikka aega elab
Taanis, kutsus meid oma pulma. Kutse oli veidi
üllatav, sest ta oli oma elukaaslasga elanud koos
rohkem kui kümme aastat ning neil oli peres ka
kolm last. Kirjas oli aga veenev selgitus kuidas
lõpuks niikaugele jõuti, et otsustati ka ametlikult
pere luua.
Pikalt mõelda polnud vaja, niisuguseid kutseid ei
tule just igapäev ja osavõttu kinnitav kiri läks teele.
Jaanilaupäeval sõitsimegi Kopenhaagenisse.
Järgmisel päeval suundusime tunnise autosõidu
kaugusel olevasse väiksesse kuurortasulasse, kus
asus pere suvekodu. Ametlik tseremoonia leidis
aset kohalikus väikses hubases kirikus. Kogunenud
oli ligi 100 inimest – sõpru, töökaaslasi, vanu
tuttavaid. Sõbra sõnul oli kutsetele vastuseks pea
sajaprotsendiline jah – sõna ja kõik kutsutud olid
ka kohal, nii et kirik oli üsna täis. Tseremoonia
algul istusid peigmees ja tema isa kahekesi altari
ees, pruudi isa tõi pruudi seejärel kirikusse sisse.
Pruudi loori hoidsid nende kaks last, kolmas oli
tal käekõrval. Pastoriks oli vanaldane hallipäine
ergas vanaproua, kes oma kõne ajal kuulajad mitu
korda naerma ajas. Kuna taani keelt ma ei valda,

ei saa siinkohal seda ka kommenteerida. Koos
lauldi ka mitu laulu. Tseremoonia lõpul lausuti
traditsiooniline „jah“, Eestist pärit lauljanna koos
saatjaga esitas väga südamliku loo ja oligi ametlik
osa läbi. Peab märkima, et õhkkond ja mulje
kiriklikust laulatusest oli küll erinev meil kogetust,
puudus jäik pühalikkus ja naermas pole ma meil
kirikus kedagi näinud(ehk pole olnud õiges
kohas?).
Seltskond suundus kirikust välja, kus kõigil
oli võimalus värsket paari õnnitleda ja siis
suunduti peopaika. Seal pakuti kõigile šampanjat
ja suguvõsa poolt küpsetatud maasikakooki.
Kaasavõetud kingitused (nendeks olid põhiliselt
istetehtud asjad või vajalikud majapidamisesemed
– mille ostmiseks olid antud vihjed ja mis
kooskõlastati pererahvaga, et samu asju mitmeid
ei tuleks) paigutati valmispandud laudadele ja
need avati alles järgmisel päeval kui külalised
olid läinud (polnud võimalust kinke omavahel
võrrelda ja pingerida tekitada). Mõned kingid olid
ka ümbrikus.
Siis lahkusid töökaaslased, naabrid ja jäid ainult
kutsutud külalised, keda oli mitmelt maalt.
Peigmees oli rentinud suure õuetelgi, naabritelt
ja sugulastelt saadi vajalikud lauanõud ja toolidlauad. Kella 18 – 24 toimus pidulik õhtusöök
mitmete käikudega, toidu kõrvale pakuti veini

Tänuavaldus.
Siiras ja südamlik tänu Vajangu PK endistele vilistlastele, lapsevanematele, külaelanikele
ja Kadri Kase laulustuudiole, kes olid oma nõu ja jõuga toeks Vajangu PK lõpuaktuse
korraldamisel.
Klassijuhataja Mari Põder ja vilistlased 2011

vastavalt toidule. Toitu pakkusid kaks teenindajat,
kes olid selleks palgatud. Pulmas puudus isamees
ja oli ainult toostimeister, kelle põhiülesandeks
oli registreerida kõnesid ja anda sõna kõigile,
kes seda soovisid. See õhtu osa oligi tegelikult
kõhu täitmise kõrval suur kõnede ja esinemiste
kuulamine. Kombekohaselt said kõigepealt
sõna pruudi ja peigmehe isad-emad, seejärel aga
sõbrad, töökaaslased ja kõik teised. Taanlased
lugesid oma ilmselt kaua ettevalmistetud kõned
enamasti paberilt maha, aga oli ka humoorikaid
laule, esinemisi ja muid etteasteid. Esinesid ka
Eestist kohalesõitnud oma lauluga. Need kõned
ja esinemised tundusid olevat kohalikele väga
olulised ja erinevalt meie kommetest tänati igat
esinejat püstitõusmisega ning neli korda hüüti
„Hurraa“, kusjuures viimsel korral oli hääletoon
langev, mis tegi meile (Eestist pärit külalistele)
üsna kõvasti nalja. Et seltskond oli kahekeelne ja
paljud inglise keelt ei vallanud, oli peigmees ka
tõlgiks nii eestlastele kui taanlastele. Loomulikult
oli sööjatel toit – jook kibe ja seda pidi pruutpaar
mitmeid kordi magusaks tegema. Erinevalt meie
kommetest tohtisid meeskülalised käia musitamas
pruuti kui peigmeest tema kõrval ei olnud ja
vastupidi.
Kell 12 viidi lauad telgist välja ja algas tants diskorite
taktikepi all. Majas avati samal ajal ka kangema

joogi pudelid. Esimesena asusid tantuspõrandale
pruut-peigmees ja tantsu jätkudes tulid teised
paarid neile aina lähemale. Tantsu lõppedest tõsteti
peigmees õhku, tema parem jalg vabastati kingast
ja lõigati ära soki varvas, mis põhjustas palju
elevust ja oli ilmselt vana traditsioon. Siis jätkus
pidu varaste hommikutundideni.
Hommikul olid perenaised (sugulased ja tuttavad)
varakult üleval, koristasid peo jäägid, kell 12
pakuti kõigile soovijatele veel lõunasöök peost
järelejäänud roogadega. Siis pandi ühiselt kokku
telk ja peigmees viis asjad kõik tagasi nende
omanikele.
Harjumatult muutlik oli meie sealoleku ajal ilm.
Veerandtunni jooksul hakkas külm, siis palav ja
jälle külm, pidevalt puhus kõva tuul ja riietumisega
oli tegemist palju.
Silma hakkas taanlaste praktiline meel ja
kokkuhoidlikkus. Kõik, mida oma jõududega
andis korraldada, tehti ise, aitajateks sugulased ja
sõbrad.
Südamlikku ja toredat pulmaaega
jääme
meenutama kauaks.
Ain Aasa
Piltidel: vasakul pruutpaar on altari ette jõudnud,
paremal hetk kui sokivarvas ära lõigatakse.
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Laulureis
Nastolasse
Tamsalu Naiskoori kauaaegne sõpruskoor
Soomest kutsus meid 21. mail Nastola
Meeskoori juubelipidustustele. Nastolasse
sõidud on kõigile alati meeldinud, laupäeva
hommikune kahe tunnine laevasõit
Helsingisse möödus kiirelt ja sadamas ootas
juba buss, et viia meid sündmuskohale.
Nastolas olid vastas laulumehed ja viisid
peredesse, kus oli korraldatud ööbimine.
Saime tuttavaks oma võõrustajatega ning
edasi suundusime meeskooriga proovi,
mis oli vahetult kontserdi eel. Kontserdil
laulsime ise ja koos meeskooriga, laulsime
laulu “Suvepäev Kangasalal”. Meie
laulud võeti väga soojalt vastu. Kontsert
oli südamlik ja ilus. Peale kontserti
toimus ühine koosvbiibimine. Laulsime
seltskonnalaule ja meeleolu oli kõigil
rõõmus. Peale koosviibimist suundusime
kõik oma peredesse puhkama. Võõrustajad
olid lahked, sõbralikud ja nendega
veedetud aeg oli imeline. Oleme kõik neile
tänulikud. Pühapäeva hommikul viidi
meid Nastola kirikusse jumalateenistusele.
Küll see oli ilus kirik. Laulsime ka kirikus.
Peale jumalateenistust kutsus kirikuõpetaja
meid lõunale. Kui kõhud suppi täis
suundusime oma peredega Nastola ja
Lahtiga tutvuma. Päev möödus kiiresti.
Juba oligi käes lahkumisaeg. Laulude
saatel asusime koduteele. Koju Tamsallu
jõudsime südaöösel.
See oli üks tore reis, mida annab kaua
meenutada.
Maire
Piltidel ülal: võõrustajad, all külalised
imeilusa laulukaare all.

Ökokrati uudiskiri
Keskkonnatelk on kutsutud Porkuni päevadele 9. juulil ja Illuka
mõisapäevadele 10. juulil, käivitades üritustesarja 8.hooaja. Telgi
külastajad saavad õpitubades valmistada endale vilepilli, ühendada
tuuliku ja päiksepaneeli vooluahelasse ning uudistada maa-alust
pump-hüdro-akumulatsioonijaama töötavat mudelit. Loe
Avaliku esinemise koolituse sari. 9. juunil toimus avaliku esinemise
koolitus Vajangu külas. Päevakavas olid suhtlemise psühholoogia,
kehakeel - lektor Tõnu Ots MTÜ Koduabi Selts - ja esinemise
ülesehitus, häälejuhtimine, videoesinemine ja analüüs lektorHärmo Saarm MTÜ Koduabi Selts. Koolitus jätkub lektorite Tõnu
Ots ja Härmo Saarm juhendamisel 15. septembril 2011 kell 9.00
Vajangul. Oled oodatud! Osalemine on tasuta. Projekti rahastab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Keskkonnatelgi raadiosaade jätkab igal argipäeva esmaspäeviti

Vikerraadios igapäevaelu saate, raadiomagasini “Huvitaja” koosseisus
traditsioonilises stiilis looduse ja keskkonna teemade arutamist ja
uurimist.
Ootame informatsiooni Teie omavalitsuses või haridusasutuses
(lasteaias ja koolis) läbiviidavatest sündmustest, et seda tutvustada
raadiosaates Keskkonnatelk. Informatsiooni palume edastada
saatejuhile Sven Paulus sven.paulus@err.ee
Jätkub üleriigiline üliõpilaste ja õpilaste müra-alaste uurimistööde
konkurss.
Konkursi tingimustega saad tutvuda meie kodulehel.
Ökokrati mängu- ja suhtluskeskkonnas saab mängida prügi
sorteerimise mängu Kodulinn puhtaks! Samuti saab oma teadmisi ja
oskusi kontrollida energiasäästu mängus. Lisaks on endiselt võimalik
kontrollida enda teadmisi loodus- ja keskkonnateemalises viktoriinis.
Külasta meie kodulehte www.okokratt.ee, kus saad infot kõigi
teemade kohta.

Eestimaa XIII Suvemängud
8.-10. juulini toimuvad Rakveres järjekordsed
suvemängud. Selgitatakse parim maakond,
linnad ja vallad vastavalt elanike arvule kahes grupis. Tamsalu võistleb suurte valdade
arvestuses(üle 2000 elaniku). Kavas on kohustusliku alana kergejõustik (arvesse läheb
20 tulemust +4 x 100 m teatejooks, eraldi
arvestus noortele kuni 18 a, täiskasvanutele
ja veteranidele kahes grupis ning valikaladena
jalgrattakross, (arvesse 5 tulemust), orienteerumine, (5 tulemust), jahilaskmine (4+1),
võrkpall N ja M, Köievedu (5+1), mälumäng
(5). Üldarvestusse lähevad kergejõustik + 4
paremat valikala.
Vaata lisa:
http://www.saaresport.ee/docs/11ESM_juhend.pdf
Rein Tops
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Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Toimetaja vallamajas teisipäeviti 15.00 16.00
Kaastööd oodatud 20. augustini soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub augusti 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
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Sport
Kergejõustik
2010 a saavutatud tulemuste põhjal laekus maakonna kõigi aegade
edetabelisse 50 meeste ja 29 naiste tulemust. Esmakordselt pääses
tabelisse 9 meest ja 2 naist. Arvestust peetakse 15 naiste ja 24 meeste alal.
Endiselt on edetabelis juhtpositsioonil Meelis Veilberg 5000 (14.22,19,
10000 m ( 30.01,95) jooksus ja maratonis (2:15,44), Arvo Orupõld 5 km
(20,58,2) ja 10 km käimises (43.39,49 ja Ülo Püss kuulitõukes (17.31).
Need tulemused on tehtud eelmise sajandi viimasel veerandil, Ülo Püssi
oma on aga aastast 1973. Marianna Voronina on kindel liider 100m
(11,96), 200 m (24,86) ja 400 m (56,30), tulemused aastast 2000. Uue
isikliku rekordi püstitanud Triin Lait tõusis esikohale odaviskes (47.94).
Kõik tulemused on ka maakonna rekordid.
Eelmisel aastal parandasid oma tulemusi Eiko Laine 400 m (50,92) ja
10 –v (5600), Karel Eesmaa kõrgushüppes (2.00), kaugushüppes (6.71),
Lenar Rünk teivashüppes (4.109, ja 10-v (5146), Oliver Eding odaviskes
(51.74), Risto Rammul maratonis ( 3:31.36), Rainer Tops maratonis
(3:31.36) ja Kaspar Raudla 10-v (5175).
Tamsalu sportlastel on edetabelis 56 naiste ja 120 meeste tulemust.
Edukamad alad on endiselt naiste 3000 m jooks 12 , 1500m 11 ja 800 m
6 tulemusega. Meestel 5000 m 14, 3000 mtak 12 ja 10-v 10 tulemusega.
Edukaim on kümnevõistleja Ranel Rünk 12 tulemusega. Esindamata
oleme naiste kolmikhüppes ja meeste vasaraheites.
Orienteerumiseks mõned 50. kohad tänases edetabelis. N 100m 13,22,
800 m 2.28,3, kaugus 5.16, kuul 10.57, 7 –v 3000 p. Mehed 100m 11,44,
800 m 2.01,99, kaugus 6.56, kuul 12.80, 10-v 5094.
Keskastme koolide mitteametlik paremusjärjestus: 1. Rakvere RG 253
kohta, 2. Rakvere G 184, 3. Kadrina KK 121, 4. Rakvere Int Kool 72, 5.
Tapa G 65, 6. V-Maarja G 60, 7. Tamsalu 55, 8. Vaeküla Int Kool 52, 9.
Kunda ÜG 39, 10. Rakke G 35, 13. Porkuni EIK 18. Kokku on esindatud
24 kooli.
Valdadest on endiselt esikohal Kadrina Tamsalu ja Tapa ees. Eesti
rekorditeks on tänase seisuga Marianna Voronina Aklassi 100 m aeg
11,96 aastast 2000. Aastaid on kõige rohkem rekordeid püstitanud meie
veteranid. Ülo Püssile kuuluvad tipptulemused M-50 (17.04), M-55
(15.18) ja M-60 (14.11) klassis ja odaviskes M-50 (51.56) klassis. Arnold
Kalvikule kuuluvad M-80 rekordid kuulitõukes (10.24), ja kkettas (29.14)
aastast 2003 ning M-85 rekordid kuulis (9.21) ja 100 m (24,0) aastast
2008. Arnold on Eesti vanim tegevkergejõustiklane.
Rakveres vabariigi veteranide MV võiti Evelyn Himma esikoha N35
vanuseklassi 100 m (14,37), 200 m (29,27), 400 m (1.08,53 ), 800m
(2.44,29) ja kaugushüppes (4.39). Samas vanuseklassis võitis Sirly Tiik
esikohad kuulitõukes(10.21), kettaheites (31.66) ja odaviskes (35.97).
Võistluste vanim osaleja Arnold Kalvik võitis M-85 vanuseklassi
esikohad kuulitõukes (8.06), kettaheites (17.49) ja teise koha 100 m
(26,49). Suurima arvu esikohti - 43 võitis Tartu linn, Harjumaale jäi 38 ja
meie maakonnale 34. Neist tervelt 10 oliv meie valla sportlaste võidetud.
Võistles 16 veteranide koondist. Vigastuste tõttu jäid seekord eemale
teenekad Ülo Püss, Heino Lepajõe ja Olavi Tooming.
Jooksul ümber Saadjärve võitis esikoha Rainis Tiits, Salla mäkkejooksul
oli ta teine.

Ekstreemsport.

Rõuges ACE X-DREAM –i 2. etapil esines edukalt Tarvo Klaasimäe AT
SPORT BUFF meeskond 3. kohaga Brajal 160 konkurendi seas. Samal
rajal oli naiste arvestuses 4. Seiklusporri võistkond, kus tegi kaasa ka Kadri
Limberg. A rajal tuli meeste arvestuses 36. kohale Prefontaine meeskond,
kus osalesid Risto Rammul ja Riner Tops Kokku oli kolmel erineval rajal
238 lõpetanud võistkonda. 3. etapp tiomub 30. juulil Orissaares.

Duatlon/Triatlon

Jõulumäel vabariigi KV 2. etapil ja Mellistes Eesti triatloniliidu KV 1.
etapil võitis Meelis Veilberg M-50 klassis esikohad.
Rein Tops

Tamsalu Kümnevõistlus peab juubelit
Eesti üks pikema ajalooga amatööride kümnevõistlusi Tamsalu Kümnevõistlus on jõudmas uue tähiseni – tänavune võistlus on juba järjekorras
15.
Tänavune võistlus toimub 17.07 algusega kell 9.00.
Erandkorras toimub see esinduslikul Rakvere staadionil, kuna Tamsalu
Gümnaasiumis toimuvad suured ehitustööd ja staadioniümbrus on
seetõttu võistluste läbiviimiseks ebasobiv..
Senitoimunud 14’l võistlusel on starti tulnud 114 erinevat spordihuvilist
ja tulemuse on kirja saanud 106 sportlast. 4 osalejat on olnud stardis
kõigil senitoimunud võistlustel. Võistluste rekord kuulub möödunud
aastast Tamsalu noorele mitmevõistlejale Eiko Lainele 5600 punktiga.
Osalemiseks palun võtta ühendust: 5079075
Rainer Tops
Kõrvaloleval pildil on eelmise aasta võitja Eiko Laine.

Spordihoone
Alates 1.juulist on spordihoone esmaspäeval ja neljapäeval avatud 9.0020.00, teistel tööpäevadel 9.00 - 17.00. Laupäeval ja pühapäeval on
spordihoone suletud.
www.tamsalusport.ee
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XI Tamsalu Perevõrkpalliturniir
Jaanilaupäeval 23.juunil toimus Tamsalus järjekordne Perevõrkpalliturniir. 11-ndat korda toimunud üritusel osales
seekord 4 perekond-võistkonda üle Eesti: perekond Annus
Tamsalust, perekond Liik Viljandimaalt, perekond Aros Rakverest ning perekond Venno Tartumaalt. Mitmesugustest
asjaoludest tingituna jäi kaks võistkonda tulemata. Vihma
eest leiti varju Tamsalu Spordihoones, kus tavaliselt pargis
toimunud võistlused ka maha peeti. Traditsiooniliselt avas
turniiri vallavanem Toomas Uudeberg. Mängud olid kõik

väga tasavägised, siiski osutus parimaks tubli Venno-pere,
kus säravaim oli seekord perepoeg Olari. Järgnesid Arosed,
Annused ja Liigid.
Turniiri korraldanud Annused tänavad pikaaegset peasponsorit Hagari Pagaritööstust ja perekond Hallikut, lisaks
Tamsalu Vallavalitsust ja Spordihoonet ning kõiki heatahtlikke abilisi.
Korraldajate nimel
Inga Annus

Ujumine
15.mai Tartus Aura lahtine pikal rajal:
Keili Kleitz
Cärolin Rattasepp
Geiri Suur
Kert Taniel Kesküll Tony-Brei Vilbiks
Kauri Suur
Riho Valdok
Juhan Uudeküll
Johhanna Partsioja
Gret Uudeküll
Keiti Kleitz
-

50m vabalt
38,98 (15.)
42,11 (20.)
44,57 (24.)
35,03 (5.)
36,91 (8.)
37,01 (9.)
39,72 (14.)
46,15 (26.)
36,11 (5.)
31,25 III
31,61 (5.)

400m vabalt
7.23,05 (6.).
7.58,66 (7.).
6.43,99 (6.)
6.11, (5.)
6.45,76 (7.)
5.28,71 III
5.43,66 (4.)

100m liblikat

1.36,31 (6.)

1.27,49 I

3.juunil toimus EUL noortesarja finaal Keilas:
Johhanna Magdalena Partsioja – 100m rinnuli 1.39,66 (16.), 100m liblikat 1.27,84 (12.), 200m selili 2.58,02 (11.).
Kert-Taniel Kesküll – 50m rinnuli 46,09 (14.), 50m liblikat 41,71 (16.),
100m kompleksi 1.28,94 (15.).
Tony-Brei Vilbiks – 50m rinnuli 44,85 (11.).
Mare Järv

Tamsalu Päevade võrkpallivõistlustest
Tamsalu Päevadel kestsid kõige kauem võrkpallivõistlused,
kokku 7 tundi. Kell 13 algas meeste turniir Tamsalu VK, Uudeküla ja veteranide meeskonna osalusel. Need meeskonnad on
omavahel konkureerinud juba aastaid, aga nii heatasemelist ja
põnevat turniiri pole seni olnud. Suurim üllataja oli jällegi Uudküla, kelle seekord õnnestus kokku kutsuda kõik oma parimad
mängijad kes näitasid ka väga head mängu.
Turniir lõppes nn surnud ringiga, sest kõigil oli üks võit ja üks
kaotus. Tamsalu VK võitis Uudeküla 2:0, kuid kaotas veteranidele 1:2, Uudeküla võitis veterane 2:1. Vaid parema geimide
suhtega tuli esikohale Tamsalu VK, teiseks jäid veteranid ja
kolmandaks Uudeküla.
Naisi oli samuti kolm võistkonda. Esikoha said EBE SH naised,
võites Tamsalu Gümn vilistlasi ja 7-8 kl koolinoori 2:0. Koolinoored, kus mängisid 3 tüdrukut 7. klassist, 1 tüdruk ja 2 poissi
8 klassist võitis kindlalt vilistlasi 2:0. Vilistlastel ei osalenud
kahjuks 3 Tamsalu parimat mängijat – K.Võrno, K.Tiikmann ja
N.Eppik, nii et põnevusmäng EBE naiskonnaga jäi seekord ära.
Võrkpalliõhtu viimane kohtumine Eesti Riigikogu ja Tamsalu
veteranide vahel algas alles peale kl 18 ja kestis üle 2 tunni.
Vastased on kohtunud korduvalt ja seekord eeldati parlamendi
uue koosseisu vastu kiiret võitu! Kuid võta näpust! Riigikogu meeskond koosseisus M.Pomerants, J.Ratas, R.Vassiljev,
J.Õunapuu, E.Pärn ja S.Kabrits näitasid väga head pallikäsitsust
ja kuigi pommründajaid nende hulgas polnud, võeti tänu heale
kaitsele ja liikuvusele vastu enamus veteranide rünnakutest.
Veteranid võitsid alles peale pikka maratonmängu 3:2( 21:25,
25:20, 22:25, 25:21, 15:12).

Sergei Kurotškin
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Õnnitleme !
Juulikuu
Karl-Veliks Uueni		
Alice Randoja			
Eha Viirmaa			
Linda Vahemets		
Sergei Kurotškin		
Vaike Raudsepp		
Hilda-Maria Humonen
Ona Januškeviciute		
Renata-Silvia Abel		
Jelena Altuhhova		
Vilma Maasi			
Lembit Üidik			
Helgi Palm			
Liidia Leppik			
Elsa Kallis			
Olga Lennuk			
Evald Tammerk		
Lembit Tiigimäe		
Venda Kuusk			
Valve Siiber			
Helju Tiido			
Lehte Kägu			
Hinge Rosenberg		
Olga Alimova			
Ants Margs			
Liidia Kaplenko		
Rein Uusmees			
Kalle Toome			
Saima Maurus			
Reet Talur			
Aiti Piirfeldt			
Anni Ainojõe			
Petr Sologub			

90
90
90
88
87		
86
86		
83
83
82
82
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
75
75
75
70
65
65
65
60
60
60
60

Autoremont
Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)

Augustikuu
Edgar Martins		
Natalia Ustinova
Anette-Julie Pass
Leida Kiiver		
Marie Vainsalu
Vladimir Bõstrov
Anna Mürk 		
Hilja Virve
		
Eleonora Kure
Ella Mei		
Leida Joonas		
Helju Soosaar		
Anna Uiboaed		
Maire Hunt		
Feliks Aeltermann
Boriss Tarassov
Asta Gross		
August Nõmmik
Leopold Viidemann
Maria Filatova		
Aino Hallimäe		
Klara Vällmann
Vladimir Bõstrov
Jüri Pihlak		
Matti Hiiesalu		
Ants Tõnuri		
Helju Viirg		
Viivi Kabral		
Heldur Post		
Eino Pukki		
Malle Minjajev
Ene Riibe		
Ants Pedanik		
Sergey Treshchev
Margus Keermann
Tiit Lõo		

97
92		
91		
91		
89		
88		
86		
85
85
85
83		
83		
82
82		
82
81
81
80
80
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60

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

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

ON SÜNDINUD:
LIZETT MARII UUDEKÜLL 04.05.2011
ANDRI TOOST
20.06.2011.

On lahkunud
VLADIMIR ISATŠENKO 16.07.1942 - 23.05.2011
EDUARD TŠIGIN

12.09.1948 - 02.06.2011

EDVARD KÕBAS

15.09.1929 - 08.06.2011

NADEŽDA HRISTENKO 04.11.1948 - 10.06.2011
ÕIE TÕNUSOO

05.03.1927 - 12.06.2011

HILDA TIISLER

06.03.1912 - 20.06.2011

Viru Toonklaas OÜ

