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TASUTA

KOOLI EEL
Pillid kotti panid sääsed.
Öö on must kui pigi.
Sügis jõuab - kus ta pääseb! tasapisi ligi.
Juba meenutavad tuuled
seenerikkaid paiku.
Öösel läbi une kuuled
koolikella kaiku.

Leelo Tungal

Head Tarkusepäeva, kannatlikku meelt ja suurt teadmistejanu kõigile kooliaasta alguse puhul !
Tamsalu vallavolikogu ja vallavalitsus.

20 aastat
Eesti iseseisvust
20. augustil tähistasime 20 aasta möödumist päevast,
mil me kõik koos taastasime meie riigi iseseisvuse.
Tähistasime seda päeva, kes kuidas. Kes koduseid töidtoimetusi tehes, kes pereringis toonaseid sündmusi
meenutades, kes Tallinna Lauluväljakul või mujal. Tahan
uskuda, et enamus eesti rahvast mõtles sellel päeval
veidi rohkemale kui ainult enda ja oma pere tegemistele!
Jääb vaid imestada, kui kiiresti mööduvad
kakskümmend aastat! See on aga terve inimpõlv! Mida
vanemaks inimene muutub, seda lühemaks muutuvad
kümnendid. Või ainult tundub see nii! Mäletan, et kui
olin kahekümneaastane, siis tundus, et kakskümmend
aastat on terve igavik. Ning tundus, et kahekümne
aasta tagused sündmused leidsid aset enne ajaloolist
materialismi, seega uskumatult ammu! Sest, et me
ei mäletanud kakskümmend aastat tagasi toimunud
sündmusi.
Nüüd, heites pilgu tagasi 1991. aastale, tundub, et
sündmused toimusid alles hiljuti! Kõik, või peaaegu kõik
on meeles! Ärevus, mis valdas siinset rahvast 19.augusti
hommikul, kui Moskvast transleeritav Nõukogude Liidu
Kesktelevisioon kandis hommikust alates üle balletti
Luikede Järv või sümfooniaorkestri kontserti. See viitas
kohe asjaolule, et midagi on Moskvas teisiti kui see oli
18. kuupäeval! Muutunud polnud vaid viis, kuidas
sõnadeta väljendati olukorra muutust: televiisoritest ei
tulnud asjakohast ja operatiivset infot, vaid eelmainitud
saated. Nõukogude Liidu vana ja stagneerunud juhtkond
polnud harjunud andma sündmuste kohta ausat ja
operatiivset informatsiooni. Alles mõne aja möödudes
hakkasid tulema rangelt ja täpselt kokkumonteeritud
ning salvestatud uudistesaated, et vältida loomingulist
isetegevust. Eesti televisioon ja raadiojaamad seevastu
aga edastasid tõest informatsiooni, me olime sündmuste
käiguga kursis!
Nõukogude süsteem oli jõudnud staadiumi, kus enam
polnud edasiteed! Sotsialistlik impeerium oli hakanud
lagunema; küsimus oli vaid selles, kas läheb suureks
verevalamiseks (loe kodusõjaks) või õnnestub muutused
läbi viia rahumeelselt. Eestil vedas, riiklus taastati ilma
verevalamiseta. Inimkaotused olid jäänud aastakümnete
taha.
Seda, mis toimus kolme päeva jooksul kakskümmend
aastat tagasi, mõistavad hästi vaid need põlvkonnad, kes
elasid Nõukogude Liidus! Nooremad seda mäletada ei
saa, sündmused tunduvad väga kaugete ja igavatena,
mida peab ajalootunnis raamatust õppima. Ajaloos on

nii, et tuleb osata ära tabada õige moment ning kasutada
soodsaid asjaolusid. Tol hetkel kujunes kõik Eesti kasuks:
nii rahvusvaheline olukord, suurriikide juhtkondade
meelestatus kui NSVL sisemine poliitiline olukord. Meie
poliitikud oskasid tol hetkel õigesti tajuda ajaloolist
momenti ning teha õigeaegne ajalooline otsus! See tagas
edu ning täna, kakskümmend aastat hiljem, naudime
oma vaba riiki, demokraatiat, turumajandust, kuulumist
Euroopa Liitu, viisavabadust paljude riikidega, töötamise
ja õppimise võimalust väljaspool Eestit!
Meie rahvas on tubli olnud ning riigi ülesehitusega
hakkama saanud! Juhul, kui ajutised ebaõnnestumised
sunnivad riiki kiruma, peaksime meenutama elu
Nõukogude ajal ning vahetult enne iseseisvuse
taastamist. Vahel tahab osa meist aega, mil kuulusime
nõukogude rahvaste vennalikku perre, idealiseerida.
Jah, seitsmekümnendatel saavutati Nõukogude Liidus
näiline heaolu, kuid elatustase oli kordades madalam,
kui Euroopa keskmine (keskmine, mitte kõrgeim!).
Esmatarbekaupu polnud, isegi toidukaupadega
tekkisid väga tõsised raskused. Miks me juba üle kümne
aasta ja kogu riigis tegeleme veetorude, tänavate,
koolimajade jne. renoveerimisega ja ehitamisega?!
Aga kodanikuvabadused, millest ülalpool rääkisin?!
Paljud Nõukogude ajal elanud inimesed ei kujuta ette,
kui ebademokraatlik ja repressiivne toonane režiim
tõeliselt oli! Kui vähe tegelikkuses hooliti kodanike
heaolust! Töötasin seitsmekümnendate lõpus Eesti
Merelaevanduses välissõidulaevadel ning tean, kui
tähelepanelikult riiklikud julgeolekuorganid jälgisid
meremeeste toimetusi! Iga süütut eksimust karistati
rängalt- võeti ära õigus töötada välissõidulaevadel!
Nüüd rändavad eestlased üle maailma ning keegi ei pea
kellelegi ette kandma, mida tegi või kellega välismaal
juttu ajas!
Seepärast, hinnakem oma riiki ning kättevõidetud
vabadust! Meenutagem eesti kirjandusklassikast, kuidas
vana Vahur ajaloolises jutustuses Tasuja oma pojale
Tambetile ütles!: Vaata ette, varja kergelt saadud vabadust
ta on magusam kui mesi, aga ka sulavam kui mesi; enne
kui sa märkad, võib ta ära aurata, ja sa imed orjahigi.
Ma ei väida, et me oma vabaduse kergelt saime, sest
viiskümmend aastat kannatusi on piisav hind. Asetan
rõhu sellele, et seda hindamatut varandust, mida üks
rahvas saab omada - vabadust ja demokraatlikku riiki
tuleb osata hinnata ja hoida!

Andrus Freienthal
Vallavolikogu esimees

Tamsalu kooli
remondi hetkeseis.
Kogu suve on tegevuse keskmes olnud Tamsalu kooli remont.
Ehitaja Elinord Ehitus OÜ(riigihanke võitja) on võtnud
lepingulise kohustuse kõik ehitustööd II veerandi alguseks ära
teha. Lepingu allkirjastamisest 3.juunil on möödunud 2,5 kuud
ehk pool kokkulepitud tööde tegemise ajast.
Tänane olukord ehitusel ei anna kuidagi kindlust, et
ehitaja suudab oma kohustuse täita järelejäänud aja
jooksul. Ajagraafikust ollakse vajalike töödega(betoonitööd
vundamentide juures, trepid ja vundamentide soojustamine,
nn. vana maja soojustamine) oluliselt maas. Eespool nimetatud
tööd peaksid olema kooli alguseks tehtud, kuid tegelik olukord
on selline, et vundamentide soojustamisega pole alustatudki.
Peale esimest septembrit ei saa enam tundide ajal oluliselt
müratekitavaid töid teha. Samuti peab olema tagatud lastele
ohutu juurdepääs koolimajale. See tähendab seda, et osa
vana majaga seotud töid jääb kindlasti koolivaheaega või
vaegtöödeks koolivabale ajale .
Miks on tööd veninud? Vallavalitsuse poolt vaadatuna on
põhipõhjus see, et ehitaja pole suutnud kaasata alltöövõtjaks
võimekaid alltöövõtjaid.
Tööde venitamine(ka kallinemine) on muutunud
riigihankeseadusest tulenevatest hangetest täna kahjuks
üldreegliks. Riigihanke mõte -odava soodsama pakkumise
teostamiseks -ei pea suures osa paika. On loomulikult ka
meeldivaid erandeid-näiteks Porkuni uue kooli ehitus.
On raske mõista ehitajat, kes suurejooneliselt kirjutab lepingule
alla, kindlustamata oma allkirja tegeliku töö sisuga.
Raskelt on tulnud tänased tööd kooli ehitusel. Võtmeküsimuseks
on saanud betoonitööde tegija, nende tööde teostaja leidmine
on võtmeküsimus teiste vajalike tööde teostamiseks.
Täna (23.08)on ehitaja andnud teada alltöövõtja nime, kuid
enne ei saa milleski kindel olla, kui alltöövõtja on reaalselt
asunud tööle.
Oleme ehitajaga augustikuu alguses kokku leppinud, et vana
koolihoone sees tehtavad remonditööd(I korruse parketi
vahetus, II korruse parketi remont, aula ja söökla aknapalede
viimistlus, aula täiendav jahutus ja soojendussedmed) peavad
olema kindlasti lõpetatud 28. augustiks, et koolirahvas saab 1.
septembriks kooli õppetööks ette valmistada
Raske südamega lähen vastu sellele kooliaastale, seoses
ehitusega on palju segavat koolielu korraldamisel.
Vallavalitsuse poolt teeme kõik meist oleneva, et koolitöö nii
kiiresti kui võimalik normaalsetesse oludesse tagasi saada.

Toomas Uudeberg
vallavanem

TAMSALU AJALEHT

Porkuni lahingu
67. aastapäeva kava
21. septembril 2011.a.

13.15 Mälestusteenistus Loksa vennashaual
14.00 Mälestusteenistus Vistla kalmistul
Tamsalu kultuurimajas:
15.30-16.00 Sõdurisupp sõjaveteranidele
16.00-16.25 Virumaa kirjandusauhinna üleandmine Tiit Aleksejevile
Porkuni lahingut kajastava raamatu “Leegionärid” eest.
16.30-18.30 “LEEGIONÄRID” -Tiit Aleksejevi raamatu ettelugemine Eesti Draamateatri näitlejate poolt:
Esimene leegionär-Tiit Sukk
Teine leegionär- Lauri Lagle
Kolmas leegionär- Kristo Viiding
Maia Karu- Ester Pajusoo
Suur Einar- Guido Kangur
Saksa ohvitser, vene ohvitser, tõlk- Margus Kasterpalu
Sõjaveteranidele, kooliõpilastele etendus tasuta, teistele 1 €

Vajangu Kool 25
Suur pidu peetakse 17. septembril algusega . Oodatud on kõik vilistlased, endised õpilased ja muidu toredad inimesed!
Osalustasu 5 eurot palun kanda 15. septembriks Tamsalu Vallavalitsuse arvele SEB Panka 10502017202004 või Swedbanka 1120136552
märksõnaga “ Vajangu kooli kokkutulek. Oma nimi”. Kokkutulekule registreerida saab koolimajas Siiri Hiiesalu juures või Ene Kiisla
juures. Täpsem info kooli kodulehel ja Facebookis.
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Alustab ettevõtluskursus “Ideest ettevõtteni 2”
Ettevõtlus on dünaamiline rikkuse (nii isikliku kui ühiskondliku) loomise protsess. See rikkus luuakse inimeste - ettevõtjate
poolt, kes liidavad kokku riski, vahendid, aja ja karjääri ning toodavad väärtusi toodete või teenuste näol.
Niisiis, mida enam on meil ettevõtjaid ja uusi (ja potentsiaalseid) ettevõtteid, seda dünaamilisem, jätkusuutlikum, rikkam on
kogu ühiskonna ja ka suurtest keskustest kaugemal asuvate piirkondade areng.
Võib kindlalt väita, et enamus ettevõtetest ei alusta originaalse või uudse toodangu loomisega või teenuse pakkumisega. Paljudel
juhtudel kasutatakse juba olemasolevat tehnikat ja ideid, pannes sinna juurde oma entusiasmi ja teotahte. Ka ei ole enamike
alustavate väikeettevõtete tehnoloogiline baas ja töötajate palgad kaugeltki samal tasemel kui suurfirmades. Ometi kompenseerib
need puudused võimalus kõike ainuisikuliselt haarata ja juhtida, ise peremeheks olemine. Hoopis olulisem, kui suur rahapakk,
on neile inimestele end ise teostada ja end sõltumata teistest töökohaga varustada.
Kui majanduses jätkuvad mured, kus olemasolevad ettevõtted ei suuda enam inimesi tööga kindlustada ja ei suudeta piisavalt
kiiresti ümber orienteeruda muutunud oludele ning tööpuudus kasvab, on aeg käivitada programmid väikeettevõtete loomise
tarvis.
Väikeettevõte üheks suureks eeliseks on nende paindlikkus turu konjuktuurimuutustega kaasaminemisel. See võimaldab kiiresti
muutuvas situatsioonis tootmise vajaduse korral ümber korraldada ja konkurentsis püsida.
Tamsalu vald alustab projektiga “IDEEST ETTEVÕTTENI 2”.
Projekt on jätk ja kordus möödunud aastal alustatud edukale ettevõtluskoolitusele, mis lõppkokkuvõttes tõestas suurt nõudlust
heade ideede järele, samuti inimeste järele, kes suudavad loominguliselt ja innovatiivselt mõelda ning neid ideid ka teoks
teha.
Projekti eesmärgiks on:
populariseerida Tamsalu piirkonnas ettevõtlikkust, eraettevõtlust, uuenduslikkust
anda nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi ettevõtte asutamisest ja ettevõtjaks olemisest
rikastada piirkonna ettevõtluspilti uute innovaatiliste äriideedega
kaasata ja väärtustada piirkonna ettevõtlusalast oskusteavet
täiendada väikeettevõtjate kohalikku kogukonda
Projekti on oodatud osalema esiteks, Tamsalu piirkonna ettevõtlikud inimesed, kellel on konkreetne soov ja tahe asutada
oma ettevõte.
Projekti koosseisus olevad tegevused on omavahel seotud nii, et oleks tagatud õppijate kokkupuuted ja vastastikune
teadmiste täiendamine ka tegutsevate ettevõtjatega, valla administratsiooni ja poliitikutega.
Ettevõtluskursus koos äriplaani koostamisega alustavatele ettevõtjatele.
Õpet soodustavad varasematel koolitustel või iseseisvalt omandatud majandus-, ettevõtlus- ja/või raamatupidamisalased
teadmised ja oskused. Aga ka loogiline mõtlemine, analüüsivõime, hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning arvutioskus.
Koolituse tulemusele aitavad kaasa kõik era- ja riiklikes struktuurides omandatud töökogemused.
Lisaks viiakse läbi kursusel koostatud äriplaanide alusel loodud ettevõtetele esmane konsulteerimine.
Täpsem informatsioon projektis osalemise ingimuste ja tegevuste ajakava kohta Tamsalu valla kodulehel või telefonil 322
8434 (Riho Tell).
Projekti toetatakse LEADER programmist.

Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa
investeeringud
maapiirkondadesse

Porkuni Rahvamajas
10. septembril algusega 20.00

Tantsuõhtu.
Tantsumuusikat teevad Sirje ja Rein
Kurg.
Lisaks sisustavad õhtut Rakvere teatri
näitlejad Eduard Salmistu ja Toomas
Suuman.
Avatud baar.
Pilet 7 eur
Info ja broneerimine tel 5124890

XXVI JOOKS- ja käimine

ÜMBER PORKUNI JÄRVEDE
17. SEPTEMBRIL 2011.a
Start Porkuni kooli ees

Vanusegrupid:

11.55 Käimine ja kepikõnd – igas vanuses
(6,2km)
12.00 MINIJOOKS kuni 5 aastased (autasustamine kohe)
300m
12.10
NOORED I 2000 ja hiljem sündinud
(1,3km)
12.25
NOORED II 1999…..1998
(1,3km)
12.40
NOORED III 1997.….1996
(2,4km)
13.00
NOORED IV 1995… 1992
(6,2km)
13.00
MEHED
1991…..1971
(6,2km)
13.00
NAISED
1991..…1976
(6,2km)
7. 13.00
VETERANID I MEHED 1970…1961
(6,2km)
NAISED 1975.…1966
(6,2km)
8. 13.00
VETERANID II MEHED 1960 ja varem sündinud
(6,2km)
NAISED 1965 ja varem sündinud
(6,2km)
14.00
Käimise autasustamine
14.30
Jooksu autasustamine
Registreerimine jooksule ja käimisele stardipaigas.
Stardimaks : Minijooks
tasuta
2 ja 3 vanusegrupp
0,50 .- Eur
4 ja 5 vanusegrupp
1.- Eur
6,7 ja 8 vanusegrupp
4.- Eur
Käimine, kepikõnd:
1.- Eur, lastele tasuta
Igale lõpetajale pisiauhind.
Käijatele loosiauhinnad.
Jooksul eraldi arvestus perekondadele (vähemalt 3 liiget, nendest 1 vanem)
Parimatele korralikud auhinnad!
Buss Porkunisse:
Vajangu bussipeatusest kell 10.45
Tamsalu Ääsi bussipeatuses kell 11.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Info : 3 260 260, 5202064, 504 5546 (käimine)

Ülo Peets, MTÜ Koolituskolleegium konsultant
Riho Tell, Tamsalu abivallavanem

Detailplaneeringu arutelu
22. augustil toimus Porkuni küla Lossi tn 1 maa-ala detailplaneeringu avalik arutelu. Kohal olid vallavalitsuse
esindajad, detailplaneeringu koostaja, muinsuskaitse töötajad ja kohalikud elanikud. Riho Tell rääkis, et planeeringu ülesandeks on jagada praegune saarel olev riigile (Haridusministeeriumile) kuuluv kinnistu 9 eri
kinnistuks et paremini rahuldada valla, kohalike elanike ja kinnistuomanike huve olukorras, kus kool lahkub
uude majja ja vana kinnistu eeldatavalt vahetab omanikku. Muinsuskaitse töötajad tegid ettepaneku moodustada kolme kinnistu asemel, kus asuvad Paemuuseum, külapalts, pumbamaja ning nn saunamaja, üks suurem
kinnistu, nii et seal asuks kogu vana ordulinnuse alune maa. Vajalik oleks see mälestise säilimise huvides.
Kaks kinnistuomanikku sooviksid kinnistute piire muuta, et oleks tagatud maja ümber oma kinnistul liikumine.
Kohalikud uurisid põhiliselt saarelt läbikäigu võimalusi. R.Tell ütles, et läbipääs tagatakse teede eraldamisega eraldi kruntideks ning servituutidega.
Kohalikud olid ka mures mõisakompleksi võimaliku tuleviku pärast aga jõuti seisukohale, et mõjutada protsesse enam kuidagi ei saa, elu peab näitama, kes on uus omanik ja mida ta tegema hakkab.
Suurvesi uhtus minema Armuvalu silla juures oleva teetruubi ühe osa, tunti huvi, kas omanik (Haridusministeerium) selle ka taastab. T.Uudeberg ütles, et oli samal päeval olnud ühenduses HM esindajatega kes ütlesid,
et kuna ehitushinnad on kallinenud, on neil 51 objekti, kuhu tuleb lisarahad leida ja seetõttu olukorras, kus
tegu pole esmatähtsa investeeringuga, selleks ilmselt raha ei eraldata. Hinnanguliselt kuluks truubi remondiks kuni 6000 eurot. Toomas ütles, et kui tee oleks valla oma poleks selle remontimine probleem. Võõral kinnistul vald aga toimetada ei saa.
R.Tell lubas ettepanekud ja märkused arvesse võtta ja detailplaneeringusse sisse viia (alumisel pildil).
Ain Aasa

Tänavu on hea seene- ja marjaaasta,
veel pole hilja metsast omale midagi
suupärast leida.
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Kroonika

TAMSALU AJALEHT

Andrus Freienthal
töötab Tapa
vallavalitsuses

Suvisel noorte laulu - ja tantsupeol osales Tamsalust hulgaliselt
noori. Fotol on Tamsalu valla lipukandjad rongkäigus:
vasakult-Kaur Tamm, Kaupo Saarmann, Paul Luik ja Priit
Seoses ametivahetusega palusin Andruselt vastuseid
Põldmaa.
järgmistele küsimustele:

nii volikogus, kui ka täitevvõimu koosseisus. Selge
on aga see, et täitevvõimu töö erineb kardinaalselt
sellest, missugune oli see üheksakümnendatel aastatel.
Toona, kui piltlikult väljenduda, “kustutasime
tulekahju” ja samaaegselt ehitasime üles kohaliku
omavalitsuse süsteemi Tamsalus. Nüüd toimub
kohalike omavalitsuste areng plaanipäraselt, hoopis
teiste materiaalsete võimalustega, samuti
kogemustega. See nõuab ametnikelt pidevat
enesetäiendamist ja õppimist. Ka
minul tuleb palju juurde õppida!”
Millised valdkonnad on Tapal sinu juhtida?
“Kureerin ja korraldan n.n. kõvasid valdkondi:
kommunaalmajandus, sh. keskkond, jäätmekäitlus,
heakord, teed/tänavad, liikluskorraldus, veemajandus,
ehitusalane tegevus, maakorraldus, soojamajandus,
tänavavalgustus jne.”

Tänusõnad kõigile , kes XI Noorte Laulu ja Tantsupeol Tamsalu valla esindamisele kaasa aitasid!
Eriline tänu rühmade juhendajatele: Kaire Kaljuvee,
Kaja Raudla, Liia Alling ja Heidi Mägi!
Toomas Uudeberg
Augustis korraldati esimene Võhmuta, Türje ja Järsi külade
päev. Sellest kirjutas pikemalt 23. 08 Virumaa Teataja.

Miks lahkusid eraärist ja valisid jälle töö omavalitsuses?
“Töötasin kümme ja pool aastat eraettevõtluses
palgatöölisena: müügijuhina ning tegevjuhina. Ma
ei ole ühegi firma omanikeringis. Võin olla (enda
arvates üsna hea) palgatööline, kuid mul ei ole olnud
soovi olla ettevõtja. Samas saan kinnitada, et sain
väga hea kogemuse ning oman üsna head ülevaadet
Eesti eraettevõtluses toimuvast, selle rõõmudest ja
muredest! Sain väga hea kogemuse ja karastuse! Seega,
olles üsna pikalt tegutsenud eraettevõtluses, tundsin,
et vajan uue sisuga tööd. Sobivaks pakkumiseks
osutus Tapa Vallavalitsuse tööotsimine ning pärast
(minu jaoks edukat) konkurssi ka tööpakkumine.
Mul on olemas kogemus tööst kohalikus omavalitsuses

Porkunis korraldati suvel mitu
põnevat üritust
Kõigi kohalike jaoks oli üsna ootamatu kui 10. juunil toimus
Porkuni Külmaallikal muljetavaldav Suur Suve avapidu, kus
esinesid tuntud artistid (Luisa Värk jt) . Augustis oli koguni
kaks üritust, Koit Toome kontsert Vanalinnas ja samasugune
kontsert-tantsuõhtu (Getter Jaani jt) nagu kevadel. Hakkasin
asja uurima ja selgus, et korraldajaks oli natuke ka Porkuniga
seotud inimene. Kohtusin Romeo Savinskiga ja ta rääkis,

Pildil paremal olev korraldaja Priit Adler lubas oma tegemisest
ka Tamsalu lehele kirjutada.
AS Ramstam ehitus alustas Porkuni kooli spordiväljaku ehitusega. Töö peab olema lõpetatud 31. oktoobriks.

Vistla memoriaalis vandaalitseti suvel mitu korda. Vallavalitsus on laamendajate tabamisele kaasa aitava info eest pannud
välja vaevatasu. Hoiame silmad lahti ja ärme luba oma avalikke objekte rüüstada! Foto Vello Sander

et plaanis millegi tegemist juba eelmisel aastal, aga siis jäi
see ainult mõtteks. Selle aasta kevadel aga läksid plaanid
tõsisemaks, naabervallast palus ta appi Anti Taari, aitasid ka
Heiki Kübar ja Koit Nagel. Koos pandi paika esimese ürituse
kuupäev. Siis räägiti selgeks kontseptsioon- pakkuda midagi
kõigile, aga tants peale kontsertosa peaks olema rohkem
koortele, seega dj- ide pärusmaa.
Niisuguste ürituste korraldamine on päris keeruline. Vaja
on turvamehi, korralikku lava, parkimiskohti, peoplats
tuleb ümbritseda võrkaiaga (400 m), vaja on korralikku
helitehnikat, Külmaallikal puudub statsionaarne elektriliin,
seega on vaja ka generaatorit, käimlaid jne.
Ilma abilisteta oleks võimatu kõiki asju ära teha, palju on
aidanud sponsorid, kelledest olulisemaks on Balti Betoon,
Rendipark ja Ramirent. Tekkisid ka kohapealsed aitajad –
Rainer Freienthal ja Raul Veelmaa, abiks oli teisigi kohalikke.
Koit Toome ja Jorma Pusaagi esinemine organiseeriti koos
Heiki Kübaraga. See oli niisugune kammerlik ja mõnus väike
kontsert. Küngassaarel Paemuuseumi tagune on superkoht
niisuguste asjade tegemiseks. Koidule ja Jormale, kes olid
esimest korda Porkunis, meeldis ka väga.
Oluline faktor on väliüritustel alati ilm ja seni on see
korraldajaid soosinud, 10. juuni oli lausa supersoe ja mõnus.
Reklaami on olnud piisavalt, külastajaid on kogu vabariigist.

Oled nüüd meie valla volikogu esimees ja samaaegselt
naabervalla omavalitsuses teenistuja. Kas ei teki siin mingis
mõttes huvide konflikt, teades, et paljudes valdkondades
konkureerivad need omavalitsused samadele abirahadele,
toetustele, samuti omavad omavalitsused mingil määral
konfidetsiaalset infot?
“Olen üsna kindel, et huvide konflikti ei teki (pole
ma ju ka esimene inimene, kes niiviisi on töötanud).
Näited saab tuua isegi Lääne-Virumaalt. Lisaks
võib öelda, et seda ei keela ka kehtiv seadusandlus!
Huvide konflikt kipub tekkima seal, kus põrkavad
kokku erahuvi ja avalik huvi! Kuid probleemide
ennetamiseks sai nõu peetud nii Tapa Vallavolikogu
esimehega ja Tapa vallavanemaga, kui ka Tamsalu
Vallavolikogu juhatusega ja valimisliidu vanemaga.
Probleemi minu töövahetuses ei nähtud kummaski
omavalitsuses. Vastupidi, leiti, et see on kasulik ning
ametikohad täiendavad üksteist, annavad kasulikke
kogemusi. Olen piisavalt vana ja kogenud, et mõista
olukorda ning püüda vältida vigu! Lõpetuseks lisan
enda isikliku arvamuse: ma tean, et see pole elus
võimalik, kuid ideaalis peaksid inimesed teatud aja
tagant töö sisu vahetama, et näha ümbritsevat elu
värskema pilguga!”
Küsis Ain Aasa, vastas Andrus Freienthal
Romeo vastas küsimusele, kas ka edaspidi niisuguseid asju
Porkunis toimuma hakkab tagasihoidlikult, et eks aeg näitab.
Ta ütles, et inimestega rääkides on soovitud jätkamist ja
heameelt tegi, et paljud on ka abi pakkunud.
Murede poolelt on suurim Külmaallika kui esinemiskoht.
Puuduv elekter, praegu tegelikult ebasobiv lava koht (see
on paiknenud taga metsa ääres, mitte loogilises kohas järve
kaldal), planeerimata plats ja muud probleemid teevad seal
ürituste korraldamise väga töömahukaks, mille all ka oma
uneaeg on kannatanud. Plats on tegelikult hea suur, sai ka
parkida samal platsil. Turvajaks oli korralik firma, parkimist
ei korraldatud aga silm oli peal kogu aeg. Kaieallika jääb
niisuguste ürituste jaoks väikseks.
Romeo sõnul nõuaks üritusteks sobiva ala väljaehitamine
suurt investeeringut ja tõsiseid ümberkorraldusi. Mõelda
tuleks ka teede asfalteerimisele ja muu infrastruktuuri
väljaehitamisele (kaevud, kanalisatsioon, elekter lomulikult)
mida saab teha ainult koos kohaliku omavalitsusega.
Külmaallikale planeeriti mõned aastad tagasi motelli ja
autohaagiste peatuskohta,aga nüüdseks on huvi vaibunud.
Toomas Uudebergi sõnul pole seal praegu mingeid siduvaid
lepinguid ja kõigil huvilistel on võimalus oma ideedega välja
tulla.
Romeo rääkis, et suvel tegid nad ka heategevust, viisid 25
Vinni lastekodu last loomaaeda. Härra Turovski korraldas
neile hiigla vahva ringkäigu ja üritusega jäid rahule nii lapsed
kui neid saatnud täiskasvanud.
On heameel, et Porkunis hakkab välja kujunema alaliste
kultuuriürituste muster, lisaks valla korraldatud jaanipäevale,
Porkuni päevale ja Järvejooksule veel kontserdid ja muud
põnevad ettevõtmised.
Jõudu kõigile, kellel tahet ja ettevõtlikkust jätkub, olete
Porkunisse teretulnud!
Ain Aasa
Pildil vasakul Romeo Savinski, all:teiste kuulsuste kõrval
jõudis Porkunisse ka Eestit Eurovisioonil esindanud Getter
Jaani

TAMSALU AJALEHT

Porkuni päev ja tünnisõit alustasid
teist kümnendit.
Juba 11ndat korda korraldati Porkunis Tamsalu valla vapiüritust. Kultuurisündmuse
läbiviimise kohti oli sel korral lausa viis: Kaieallika, Külmaallika, kohvik „Kullese“
rand, Porkuni rahvamaja ja Lossisaar. Sellel aastal vaatasid korraldajad tihti taevasse,
ilmaennustus lubas tugevat vihma ja äikest. Kuid Ilmataadile Porkuni päevad meeldisid ja ta lisas päevakavva veel omaltki poolt fantastilise atraktsiooni: nimelt kõuemürina koos välgusähvatustega järve kohal koos peegeldusega veepeeglil. Mõnusad soojakraadid õhus ja vees tegid olemise mõnusaks nii Porkuni päeva külalistele, esinejatele
kui korraldajatele.
TÜNNISÕIT:
Eriliselt tundsid mõnu soojast veest ja järve kõrgest veetasemest tünnisõiduvõistlusel
osalejad. Rahvusvahelise maigu võistlustele andis Soome tünnisõitjad. Kui pealtvaatajaid oli sel aastal kasinamalt kui eelmisel, siis tünnides võistlejaid oli tunduvalt rohkem. Siinkohal selle aasta parimad “tündurid“:
Mehed:
I Ari Lyijynen (Soome Vabariik)
ajaga 1.22.76
II Raigo Paimre (Sämi küla)
ajaga 1.25.96
III Andres Kastemäe (Kadrina vald) ajaga 1.26.89

Juba ammu pole tünnisõit ainult meelelahutus. Tugevamate võistlejate vahel käib tihe
rebimine. Võrreldes eelmise aastaga on nii mehed kui naised oma tulemustes mõned
kümnendiksekundid tagasi andnud- küllap jäid nemadki korraks järve kohal sähvivaid
piksenooli imetlema. Alati on toredaid võistlejaid, kes ei karda tünniga ümber minna
ega põhja vajuda. Ka neid pealtvaatajad armastavad ja kostitavad alati tunnustava aplausiga. Rahval oli tore näha omakandimehe Marko Pomerantsi ponnistusi vee ja tünniga võitlemises. Seekord võitsid vesi ja tünn ning mees oli võistluste esimene, kel tuli
randuda tünni ees lükates. Osalejate hulgas oli ka minister Hanno Pevkur, suusalendur
Kaarel Nurmsalu ja naabervalla vallavanem Indrek Keskküla.
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KÜLADE VIIEVÕISTLUS:
Teine osa päevast kuulub kõiksugu meelelahutustele ja võistlustele. Kolmandat aastat
järjest toimus külade viievõistlus. Seni olid võidurõõmu saanud maitsta Uudeküla
ja Vajangu. Sel aastal oli ka Porkuni võistkond teinud fantastilise kodutöö (koduõlle
pruulimine ja magus küpsetis), aga võideti ka kõik teised võistlused (tünnisõit, sõudmine kaheses paadis, kala grillimine). Punkt-punktiline rebimine käis Uudeküla, Vajangu-Võhmuta, Porkuni PP ja Põdrangu vahel.
I Porkuni
II Uudeküla
III Vajangu-Võhmuta
Vahvaks traditsiooniks on kujunemas 2 degusteerija koha väljajagamine oksjonil. Oksjonivõitjad olid peale degusteerimist oma raha paigutuse üle eriti õnnelikud: kõht sai
head-paremat täis. Degusteerijatel tuli sel aastal kõvasti vaielda, sest külade võistkondade poolt valmistatud toidud olid eriilmelised ja väga maitsvad. Pean ütlema, et ma
pole eriline magusasõber, aga sel aastal ma käisin küll ühte koogitükki juurde nuiamas. Kõiki alade üksikalade ja külade viievõistluse kolme paremat autasustati toredate
auhindadega või rahalise preemiaga, aukirjade ja karikaga. Ega auhinnad ei olegi selle
võistluse väljundiks, vaid ikka külaelu elavdamine ja elanike omavahelise koostöö parandamine. Miski ei liida inimesi rohkem kui koosvõistlemine küla eest ja oma võist

kondadele kaasaelamine.
Armsad külad, kes pole veel neid võistlusi maitsta saanud, tulge ja proovige ja ma olen
kindel, et ka teile hakkab siin meeldima.
Osalema on lubatud ka väiksemate külade ühendvõistkonnad.

Lisaks peeti sel päeval Külmaalikal TAMSALU VALLA MV SAAPAVISKES. Visatakse
sama raskeid kummikuid kui saapaviske MMil, naiste saapad on suurus 38 ja meestel
43. Kummikud isegi on pärit otse Soomest, MM korraldajatelt ja on tehtud ainuõigust
omavas Itaalia tehases. See spordiala on päevade kavas kolmandat aastat ja on aastatega
muutunud väga populaarseks osalejate seas. Tulemused:

Naised:
I Riive Tamm (Tamsalu linn)
ajaga 1.48.71
II Evelyn Himma (Porkuni küla)
ajaga 1.52.40
III Õnnela Raudsepp (Tamsalu linn) ajaga 2.09.66
Paarissõitjad:
I Ago Kastemäe/Anders Kastemäe (Kadrina vald)
ajaga 1.11.61
II Lembit Saart/ Järvo Vildersen (Tamsalu linn/Vajangu küla)
ajaga 1.34.99
III Rauno Sillamaa/Silver Sillamaa (Määr küla)
ajaga 1.08.30
Soome-Eesti maavõistlus: Heade tavade kohaselt võitis Eesti (Riive Tamm, Evelyn
Himma/Anders Kastemäe, Raigo Paimre) ajaga 4.37.40. Soome võistkond rahuldus ajaga 6.18.40.
SÕPRUSKONDADE RANNAVOLLE tarvis organiseeris vald „Kullese“ palliplatsile
juurde mõnusat uut liiva, sest sellel on teatavasti halb komme ajapikku ära kaduda.
Palli kõksimist mõnusas päikesesoojas jätkus mitmeteks tundideks. Protokolli järgi on
kolm parimat võistkonda Väike-Maarja, Tamsalu ja Ääsi võistkond. Korraldajatel jagus auhindu ka rannavolle ja saapaviske parimatele
Piltidel ülal kõik tünnisõidu auhinnasaajad, all naiste finaalsõit.

Mehed:
I Andro Kirsipuu (Tamsalu linn) 33.5 m
II Rasmus Koitsalu (Tamsalu linn 32,7 m
III Rolandd Feršel (Tamsalu linn) 31,4 m
Naised:
I Merje Tamm
21.2 m
II Tiina Lääne
19.2 m
III Kersti Kuris
18.8 m
Poisid:
I Kert Lääne
21.7 m
II Raigo Pennula
20.85m
III Richard Tarassov
16.0 m
Tüdrukud:
I Kirke Kroberg
13.5 m
II Taile Pall
13.5 m
III Eliise Mõttus
12.6 m
Pildil ülal Porkuni kokad Siim Aosaar, Kristiina Vikk, Viljar Vikk, Jaak Vikk, Hannes
Aosaar ja Andi Himma. Pildile ei jäänud Kaidi Aosaar. Veel olid võidukas võistkonnas
Evelyn Himma, Eigo Laur, Raigo Paimre, Mairi Luik ja Inga Morozova.
Alumisel pildil on sellel aastal kolmanda kohaga rahuldunud Vajangu - Võhmuta kokad
õhtujuhi küsimustele vastamas.
Jätkub järgmisel lehel
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TÖÖTOAD toimetasid sel aastal jätkuvalt Lossisaarel. Kui eelmisel aastal oli töötubadest osavõtt
nii massiline, et vahendid ja materjalid kippusid õhtuks juba otsa lõppema, siis sellel aastal oli tung
töötubadesse veidi väiksem. Keraamika töötuba juhendas Eliko Kajak koos MTÜ Tamsalu Kunst.
Siin valmistati eriti kauneid rakukeraamika tooteid nööpidest kausside ja vaasideni. Kohalik sepp
Loksa külast Ermo Lood toimetas oma sepakunsti töötoas- aitas sepakunsti

austajaid nende esimise sepise valmimisel ja näitas ise ette kuidas profil töö käes lendab.
Laste töötoas toimetasid Janika Soosaar ja Kriste Tiisler. Ja tahtjaid neile juba jagus.
ATRAKTSIOONID: Külas oli Keskkonnatelk ja Maanteeamet.
Keskkonnatelgis toimusid mängud ja viktoriiniid (õpetlik mäng “Mis siin on?, kompimismäng),
õppida sai pakendite sorteerimist. Meespoolele pakkus erilist huvi energiasäästu ja
alternatiivenergia õpituba.
Maanteeamet korraldas lastele vigursõitu ja viktoriini. Elevust tõid „joodiku prillid“. Need
tekitasid kainel inimesel napsitanuga sarnase oleku ja välistasid kõigil katsejatel ettenähtud
teekonna veatu läbimise.
Paemuuseum on Porkuni päevade lahutamatu osa. Näha sai traditsioonilisi väljapanekuid paekivist
kui rändnäitust. Mängida sai paemänge. Väravatorni 2. korrusel töötas kohvik.
Tore, et vallakodanikud näitavad aktiivsust üles. Porkuni Rahvamaja organiseeris Idamaa masaaži
töötoa ja Aili Raudsepa näitusmüügi, aitas korraldada talulaata. Järgmiseks aastaks on proua
Hiilel juba uued tegevused valmis mõeldud.
Lastele oli Airfun toonud kaasa mitmed atraktsioonid. Hommikupoolsed atraktsioonid
(veezorbid, XL batuut, täpsusmängud) olid tasuta, õhtupoolsete (ahviraudtee üle järve, sky-jump,
kettkarussell, 2 batuuti,) eest tuli aga rahakotti kergitada.
Aitäh aktiivsetele paintballi korraldajatele. Mis saab toredam olla, kui noored vallakodanikud ise
tulevad ja ütlevad, et me tahame aidata Porkuni päeva mitmekesistada.
KLOUNID BIM ja BOM naerutasid nii vanemaid kui lapsi ning tegid õhupallidest kõikvõimalikke
loomi ja muid asjandusi.
MASSÖÖRID Tallinna massaažikoolist on juba rahva seas hinnatud ja tuntud. Kolmel
näitsikul jagus tööd südapäevast keskkööni. Tuuli pages küll vahepeal tünnisõitu proovima,
kuid nabiti sealt jälle kinni ja nii ta seal teistega hädalisi aitas. Kui minul ükskord veidi vaba
aega oli ja masaažitelki jõudsin oli juba pime ja massööridel asjadki pakitud. Liisil hakkas
must kahju, võttis oma tooli lahti ja õndsusetunde masaažist sain ka mina kätte. Lahkumisel
öeldud, et: „ Kutsuge meid järgmine aasta jälle, meile siin nii meeldib!“, tegi südame soojaks.
KONTSERT oli väga külluslik ja mitmekesine. Romantilise ja jazziliku kavaga tuli lavale
Hedvig Hanson. Hedvig oli varakult kohal ja jõudis Porkuni kaunitest vaadetest ja toredatest
inimestest vaimustuda. Rahvas omakorda nautis Hedvigu professionaalset ja südamlikku esitust.
Nostalgiaga sai vaadata laval Tamsalu tantsutüdrukuid, kelle elamine ja õppimine hetkel
pealinnaga seotud, kuid kes alati aega ja tahtmist leiavad Tamsalu tegemistes kaasa lüüa.

TAMSALU AJALEHT
Kultuurimaja kõhutantsurühm „Leyla“ tantsijad naudivad samuti Porkuni päeva ning nende
kaunid kostüümid ja graatsilised tantsud ilmestasid õhtust kontserti ka sel aastal.
Ameerika tantsustiile tutvustas tantsutrupp „Modus“. See on koolinoorte tantsurühm, kus kaasa
teevad vilistlastantsijad. Trupi sära ja tantsulusti ei suutnud tuhmistada isegi meestantsija käeluu,
mis läbi vihma mootorrattaga Porkuni poole sõites katki kukuti. Tüdrukut tõsteti lihtsalt ühe

käega. Publiku lemmikuteks olid samuti väikesed klounid, kes vahva akrobaatilise tantsu esitasid.
Lavast
tantsisklesid
üle
ka
telesaatest
„Tantsud
tähtedega“
tuntuks
saanud
tantsupaar
Ithaka-Maria
Rahula
ja
Marko
Kiigajaan.
Väike-Maarja ja Tamsalu ühine „Pandivere Kammerkoor“ andis oma kavaga veidi aimu
punklaulupeo repertuaarist.
TANTSUÕHTU. Tantsuks mängis „Nukker Kukeke“. Mõnusad Tartu poisid olid, pilli oskasid
mängida, laulsid mitmehäälselt nii omi laule kui tuntud hitte.
MÜÜK. Müüdi Idamaa kaupa, mett, ehteid, õhku (õhupalle), pilakaupa, lahtist jäätist, suhkuvatti
jpm. Head-paremat pakkusid veel Kaja Pajuste, Made Kalson ja kohvik „Kulles“.
PÄEVAJUHT Janno Lehemets teenis korraldajatelt vaid kiidusõnu ja oli tasemel kogu päeva
jooksul.
Selline see päev oli. Nagu artiklist näha jagus Porkuni päeval tegemist kõigile osalejatele ja oleks
kindlasti rõõmu pakkunud veel suuremale külastajate hulgale. Ei tea, kas piiras osalejate arvu sel
päeval ümberringi ennustatud ja sadanud paduvihm, palju kattuvaid üritusi või oli asi milleski
muus.Et päeva veel paremaks ja huvitavamaks muuta, andke meile teada oma mõtetest, soovidest, ettepanekutest.
Kuidas Sulle tundub, kas päeva tegemised peakski hajutatud olema (Külmaallikast Lossisaareni)
või tuleks need kõik kokku viia (näiteks Külmaallikale)?....Tule oma mõtetega Tamsalu
kultuurimajja,helista tel 3230968 või kirjuta tiia.uudeberg@tamsalu.ee
Lõpetuseks tänud kõigile, kes Porkuni päevast toreda sündmuse aitasid kujundada: Ilmataat,
territooriumide valdajad, esinejad, läbiviijad, kohtunikud, piirkonna külad koos oma
võistkondadega, turvamehed, parkimise korraldajad, vetelpääste, piletimüüjad, tünnisõitjad,
pealtvaatajad ja kaasalööjad, müüjad ja sööjad.
Minu eriline tänu korraldustoimkonnale vallavalitsusest, kultuurimajast, spordihoonest ja
Tamsalu kommunaalist.
Aitäh PRIAle, kes pidas vajalikuks ja leidis võimaluse toetada Porkuni päeva EL Leader
programmi rahaliste vahenditega.
Kohtumiseni XII Porkuni päeval ja tünnisõidul, juulikuu 2. laupäeval ehk 14.juulil 2012.aastal.
Korraldustoimkonna nimel Tiia Uudeberg

Piltidel ülal vasakul keraamika töötuba, paremal ansambel Kukeke
vasakul Hedvig Hanson ja tantsupaar Ithaka-Maria Rahula ja Marko Kiigajaan.
Ülal vasakul loo autor Tiia Uudeberg väga maia näoga Kristiinalt väljakaubeldud
imemaitsva koogitükiga, paremal- suureks õnneks piisab vahel ainult väikesest enda
tehtud keraamilisest tündrikust.

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
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4. Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu valla Tööstuse tänav, Araski
tee, Aruni tee, Hanela tee, Veskimäe tee, Viirmaa tee, Herne tee, Veepuhastusjaama tee ja
teede alune ning neid teenindav maa.
5. Valiti sotsiaalkomisjoni esimeheks Hille
Ainsar.
6. Kuulati T. Uudebergi infot järgmistel teemadel:
*Tamsalu Gümnaasiumi renoveerimine
*Tamsalu veehange osa I
*Tamsalu valla teede talvine teehooldus
*18. august tutvustab Sotsiaalministeerium
uusi elektriautosid, mida valdadel on võima-

lus tellida sotsiaaltöötajatele töövahendiks.
*Vajangu Põhikooli I klassi õppima asumiseks on esitatud üks avaldus
*20. august korraldab Metsamõisa kinnistu
omanik Järsi külade päeva
*Porkuni Paemuuseumi kontor kolib teistesse
ruumidesse
*13 Eesti valdade suvemängudel saavutas
Tamsalu vald 8 koha
*Tamsalu Gümnaasiumi-kultuurimaja pargis
valmimas palliplats, teha on veel heakorratööd ja palliplatsi kate.
*Laulu-ja tantsupeol osales vallast 5 kollektiivi

*Porkuni Päev möödus edukalt, valla külade
mitmevõistlusest võttis osa 5 küla
*Tamsalu valla tublid noored korraldasid
tantsulaagri
*07. augustil toimus EMS 2011 sarjas Craft
Tamsalu I Rattamaraton
*17. september toimub 26. Porkuni jooks
*21. september Porkuni Lahingu aastapäeva
tähistamine

1.Kooskõlastati avatud hankemenetlusega
riigihanke
hankedokumendid
“Investeerimislaen”
2.
Kinnitati
Tamsalu
valla
toimetulekutoetuse eraldus juuni kuus
summas 14 368,83 eurot.
3. Kinnitati hajaasustuse veeprogrammist
toetuse saajate nimekiri. Hajaasustuse
veeprogrammi käivitumisega 2008. aastal
avanes
hajaasustusega
piirkondades
võimalus tagada majapidamistele joogivee
kättesaadavus või joogivee kättesaadavust
parandada.
Programmi
rahastamine
toimub aastatel 2008 – 2011.
4.Kinnitati
munitsipaalomandisse
taotletava katastriüksuse piirid ja määrati
katastriüksuste koha-aadressid
Sääse
ringtee;
Loksa küla Sääse-Loksa tee;
Uudeküla küla , Tamsalu-Uudeküla tee;
Kullenga küla , Kullenga tee; Kullenga
küla, Kullenga-Kulli tee; Uudeküla küla,
Liivala tee; Põdrangu küla, Truupõllu tee.
5.Kinnitati
katastriüksuse,
kohaaadressiga Tamsalu vald, Tamsalu linn,
Rahu tänav 2, piirid pindalaga 2555 m² .
6.Eraldati koht Sääse Hooldekodus ühele
eakale.

püstitamiseks Tehnika, Koidu, Kooli, Kesk,
Kase, Pargi ja Pärna tänavatel, Tamsalu
linnas.
Anti luba ühele jäätmevaldajale kasutada
segaolmejäätmete
kogumiseks
30-50
liitrilist jäätmekotti.
Nõustuti
ühe
jäätmetekkekoha
jäätmeveoga mitteliitumisega.
Anti nõusolek ühele jäätmevaldajale
korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks
liitumiseks.
Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite
arvelt ühekordset toetust
kolmele
abivajajale.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse eakale,
enesega mittetoimetulevale isikule.
Anti nõusolek AS-le SMA Mineral vee
erikasutusloa andmiseks.
Tutvuti Tamsalu Sääse Lasteaia 2010/2011
õa tegevusaruandega.
Tutvuti Tamsalu Lasteaia Krõll 2010/2011
õa tegevusaruandega.
Otsustati
allkirjastada
kolmepoolne
kokkulepe
Tamsalu
Gümnaasiumi
renoveerimise peatöövõtja, alltöövõtja
(ventilatsioonitööde teostaja) ja Tamsalu
Vallavalitsuse vahel., et kindlustada
alltöövõtjale tehtud tööde tasumine.
Arutati volikogu augustikuu istungile
pakutavat päevakorda.

korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks
liitumiseks.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega Porkuni
Kool`ile intellekti- ja liikumispuudega laste
harjutus-treeningväljaku
püstitamiseks
aadressil: Väljaku, Porkuni külas.
Kinnitati
Tamsalu
vallas
toimetulekutoetuse eraldus juuli kuus
kogusummas 12 636,61 eurot.
Eraldati kohad Sääse Hooldekodusse
kahele eakale, enesega mittetoimetulevale
isikule.
Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite
arvelt ühekordset toetust kahele abivajajale
ja jäeti rahuldama kuus avaldust.
Eraldati
toetust
vähekindlustatud
paljulapseliste
perede
toidukulude
kompenseerimiseks
suurperede
suvepäevadel.

05.07.2011

26.07.2011.a

1.Muudeti
Tamsalu
Spordihoone
toitlustusruumide kasutamiseks sõlmitud
üürilepingut.
2.Peatati 09.07.2011 Porkuni külas asuvas
kohvikus lahja- ja kange alkohoolse joogi
jaemüük.

Anti luba BEATZONE OÜ-le avaliku
ürituse “Koit Toome unustatud meloodiad
läbi aegade” korraldamiseks 03.augustil
s.a Porkuni külas Paemuuseumi platsil
ajavahemikul 20:00-22:00.
Anti luba MTÜ-le Spordiklubi START!
maastikurataste
võistluse
“Eesti
Maratonide Sari (Craft Tamsalu etapp)”
korraldamiseks
07.augustil
2011.a.
Tamsalu vallas marsruudil: TamsaluJärvajõe-Porkuni-Naistevälja-Tamsalu,
ajavahemikul 11:00-16:00.
Kooskõlastati Tapa valla üldplaneering.
Otsustati anda vallavara, kinnistu Sääse
ringtee 2, rendile Mertigrupp OÜ-le.
Otsustati sõlmida leping Lääne-Viru
turismikaardile reklaampinna ostmiseks.
Võeti vastu Tamsalu valla Porkuni küla
Lossi tn 1 maa-ala detailplaneering
ja otsustati panna detailplaneering
avalikule
väljapanekule
01.08.2011
kuni 15.08.2011 ja määrati väljapaneku
kohtadeks Tamsalu Vallavalitsuse arenguja planeeringuosakond ning Porkuni
Paemuuseum.
Nõustuti raieloa väljastamisega Tamsalu
Gümnaasiumi kinnistul ehitusalale jäävate
puude raiumiseks.
Anti nõusolek ühele jäätmevaldajale

taotletavate
transpordimaade
piirid,
pindala
ja
maksustamishind
ning
määrati katastriüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve.
Nõustuti
kaeveloa
väljastamisega
kanalisatsiooni
tänavaühenduse
paigaldamiseks aadressil: Tehnika tn 21,
Tamsalu linnas.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega Riigi
Kinnisvara AS-le Porkuni mõisa rehe
renoveerimiseks Porkuni külas.
Nõustuti
kasutusloa
väljastamisega
AS Võhmuta PM-ile mullikalauda
rekonstrueerimisel Võhmuta külas.
Nõustuti raieloa väljastamisega Tamsalu
linnas, Toome tn 12 kinnistul kuivanud
puu raiumiseks.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist
toetuse saaja poolt esitatud, Järvajõe külas
Sopi maaüksusele puurkaevu rajamise ja
veetõsteseadmete paigaldamise projekti
aruanne koos täitmise eelarvega.
Nõustuti
ühe
jäätmetekkekoha
jäätmeveoga mitteliitumisega.
Anti luba ühele jäätmevaldajale kasutada
segaolmejäätmete
kogumiseks
30-50
liitrilist jäätmekotti.
Otsustati korraldada hange “Tamsalu
valla teede ja tänavate talvine teehoid “
perioodiks 01.10.2011-30.04.2012.a.
Otsustati korraldada hange “Tamsalu linna
Kesk ja Kooli tänavate tänavavalgustus”
ehitaja leidmiseks.
Määrati
kinnistuportaalis
Tamsalu
Vallavalitsuse esindajate haldaja.
Anti nõusolek eestkostetava nimel tehingu
tegemiseks.
Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite
arvelt ühekordset toetust
kümnele
abivajajale ja jäeti rahuldamata kaks
avaldust.
Kinnitati
Tamsalu
vallas
toimetulekutoetuse eraldus augusti kuus
kogusummas 12 721,98 eurot.
Määrati hooldaja kolmele raske puudega
isikule.
Otsustati küsida Tamsalu valla ühisveevärgi
ja
–kanalisatsiooni
arengukava
täiendamiseks ja Assamalla ning Vajangu
külade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
projektidele tasuvusuuringu koostamiseks
hinnapakkumised.
Arutati ettevõtlustoetuse eraldamiseks
sõlmitud
toetuslepingu
täitmisega
tekkinud probleeme.
Arutati volikogu septembrikuu istungile
pakutavat päevakorda.

17.08.2011
1. Kuulati infot Tamsalu valla eelarve 7 kuu
täitmisest.
2. Kinnitati Tamsalu valla kohalike teede ja
tänavate nimekiri ja pikkused
3. Otsustati taotleda Tamsalu vallas Tamsalu
linnas Kandle tn 22 asuva elamu ja kõrvalhoonete aluse ning seda teenindava maa munitsipaalomandisse andmist.

Vallavalitsus
28.06.2011

Ursula Saar
Vallasekretäri abi
12.07.2011.a
Nõustuti maaüksuse riigi omandisse
jätmisega asukohaga: Assamalla küla
Klaasingu.
Nõustuti omaniku algatusel katastriüksuse
koha-aadressi muutmisega Porkuni külas.
Anti luba MTÜ-le Uudeküla avaliku
ürituse rahvusvahelise rahvakultuuri
kontserdi korraldamiseks 22.juulil s.a
Uudeküla külaplatsil ajavahemikul 18:0020:00.
Anti luba BEATZONE OÜ-le avaliku ürituse
“Porkuni Suvepidu” korraldamiseks 1213.augustil s.a Porkuni külas Külmaallika
kiigeplatsil ajavahemikul 20:00-04:00.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le maakaabelliini

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja hanke lumetõrjetööde teostamiseks Tamsalu valla teedel je tänavatel 2011/2012 talvel.
Pakkumuse esitamise viimane aeg on 19.septembril kell 10.00.
Info: Lembit Saart, tel 5203992. Hankedokumente on võimalik
tellida e-posti aadressilt
lembit.saart@tamsalu.ee või valla kodulehelt.

09.08.2011.a
Tunnistati riigihankel “Investeerimislaen”
edukaks SEB Pank AS pakkumus ja
otsustati sõlmida hankeleping.
Anti luba MTÜ-le Veoautokrossiklubi
avaliku ürituse “Eesti Meistrivõistlused
veoauto ja veobagikrossis 6 etapp”
korraldamiseks 10.seprembril 2011.a.
Tamsalu vallas Einjärve krossirajal,
ajavahemikul 09:00-18:00.
Anti luba MTÜ-le Uudeküla avaliku
ürituse Uudeküla Laat korraldamiseks
14.augustil
2011.a
Tamsalu
vallas
Uudeküla külaplatsil, ajavahemikul 10:0014:00.
Nõustuti ehituslubade väljastamisega
järgmiselt:
RMK-le
kasvuhoone
püstitamiseks
aadressil: Käbikuivati tee 4; Kullenga
külas;
Arco
Ehitus
OÜ-le
pumbamaja
rekonstrueerimiseks aadressil: Lossi tn 1,
Porkuni külas;
Maia
Gepner-ile
üksikelamu
rekonstrueerimiseks aadressil Rahu tn 3,
Tamsalu linnas.
Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite
arvelt ühekordset toetust
kahele
abivajajale.
Arutati volikogu augustikuu istungile
pakutavat päevakorda.
23.08.2011.a
Kuulati Tamsalu valla haridusasutuste
(Tamsalu Lasteaed Krõll, Tamsalu Sääse
Lasteaed, Vajangu Põhikool) direktorite
informatsiooni valmisolekust algavaks
2011/2012 õppeaastaks.
Kinnitati
munitsipaalomandisse

Tamsalu Vallavalitsus müüb Viinavabriku tee 2-3 korteriomandi
(katastritunnus 78701:004:0086 ja 78701:004:0087) reaalosa üldpinnaga 42,3 m² asukohaga Porkuni küla, Tamsalu vald.
Info tel: 50 50 992, (vallavanem)
e-mail : toomas.uudeberg@tamsalu.ee
51 64 860 ( ehitusspetsialist)

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
vallasekretär

1. septembri avaaktused
Tamsalu Gümnaasiumis:
kell 9.00 gümnaasium,
kell 10.00 põhikool
Vajangu koolis kell 10.00
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Tamsalu reovee
kogumisala veemajandusprojekti
hetkeseis.

Tamsalu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
lõuna pool raudteed ja ka puhastusseadmete
rekonstrueerimine läheneb lõpusirgele. Ehitaja on paigaldanud suures osas tänavatele vee
-ja kanalisatsioonitrassid. Käsil on trasside
läbipesu, teede asfalteerimine, pindamine ja
jätkuvad ka trasside ehitustööd. Trasside läbipesuga kaasnevaid ebameeldivusi (joogivee
värvus, lõhn, sade) on kindlasti elanikud kogenud. Trassid pestakse puhtaks sinna aastate jooksul kogunenud saastast ja peale pesu
peaks joogivee kvaliteet taastuma kiiresti.
Lõppeesmärk on anda elanikele kvaliteetsemat ja meeldivamat joogivett kui siiani.
Parema joogivee peavad tagama pumplatesse
ehitatavad joogivee puhastusseadmed. Puhasti rekonstrueerimine peab andma võimaluse lasta loodusesse puhtamat vett ja seega
säästame oma niigi tundlikku piirkonda reostuse eest. Puhasti juurde on ehitatud ka
piirkonna moodsaim fekaalide vastuvõtukoht kus kogu vastuvõtutegevuse teeb ära

Loksa
farmikompleks
hakkab valmis
saama
Juba mitmed aastad pole minu maja ümber
pääsukesi lendamas. Imestasin küll, aga
eriti pikalt asja üle ei juurelnud, kuna
meediastki on läbi jooksnud, et nende arv
meil üldse vähenemas. Kui peale Jaan Kiisaga
aja kokkuleppimist Loksale jõudsin, oli
vigurlendu tegevaid pääsukesi farmihoonete
ja toimetavate inimeste vahel lausa hulgana.
Mõistagi, toidulaud oli rikkalik ja miks nad
peaksidki mujal rohkem vaeva nägema. Jaangi
imetles neid ja ütles, et tegelikult on kärbestele
sigimisvõimalusi vähe jäetud aga eks nende
majapidamises neid ikka rohkem kui mujal.
Tulin Jaani juurde uurima kuidas kevadel
kerkima hakanud farmihoone, kus paar nädalat
tagasi ka loomad sees olid, seestpoolt välja
näeb. Jaan näitas mulle hea meelega kõiki
kolme hoonet. Aga kahes uuemas käisid endiselt
ehitustööd kusjuures viimasest olid loomad
välja viidud. Ümber on ehitatud ka esimene
laut, kus lehmadel on nüüd kunstnahast pehmed
lamamisasemed. Kolmandas laudas tuleb
ümber teha vahekäigud, kust sõnnikukraapidega
vedelamat sõnnikufraktsiooni välja tõmmata
ei saa. Nädalaga kui loomad laudas olid, sai
selgeks et niimoodi loomade tervis vastu ei
pea. Jaan ütles, et projekteerimisel ei osatud
niisugust probleemi ette näha , oleks pidanud
ühte hoone otsa natuke tõstma, et põrand oleks
olnud kaldes või paigaldama sõnnikukraabi alla
toru, mis oleks taganud ka vedelama väljaheite
eemaldamise. Nüüd tuleb vahekäikudesse
lõigata kraavid ja sinna paigaldada toru,
mis selle vedela minema juhiks. Betooni
katkilõikamine purustas ka juba paigaldatud
põrandakütte, nii et seegi tuleb uuesti teha. Aga
Jaani sõnul on tehtavad tööd tulevikku silmas
pidades hädavajalikud.
Jaan ütles, et kui kompleks loodetavasti
septembri lõpus lõplikult valmib, on see
peaaegu niisugune nagu ta Loksale tulles seda

TAMSALU AJALEHT
masin. Järgmise paari kuu jooksul peaks
olema see piirkond valmis ehitatud ja ka puhastusseadme rekonstrueerimine lõpetatud.
Töövõtja AS Terrat on võtnud töötegemist tõsiselt ja näidanud väga head koostööd tellijaga.
Paljudes kohtades on tulnud teha projektimuudatusi, nii trasside ehitusel kui ka puhastusseadme rekonstrueerimisel ja seda kõike ikka parema
tulemuse saavutamise nimel. Töövõtja on suhtunud muudatusettepanekutesse väga konstruktiivselt ja leidnud kiiresti vajalikud lahedused.
Põhjapool raudteed ei ole kahjuks ehitustegevus olnud edukas. Kuna see piirkond on linna
keskus koos kooli ja kaubanduse - teenindusega
siis on oluliselt olnud häiritud kogu linna elu nii transport kui ka liikumine korrastamata tänavatel. Riigihanke võitnud ettevõte AS K&H
jõudis tegutseda ligikaudu neli kuud, seejärel
muutus maksejõuetuks ning ei olnud võimeline
lepingut enam täitma. AS Tamsalu vesi lõpetas lepingu sest ehitaja tunnistas oma võimetust leping lõpuni viia. Tee sellise otsuseni käib
vastavalt kehtivale korrale ja on aeganõudev.
Alltöövõtjatel oli pooleli palju töid mille eest
raha saamata samas ka tööde lõpetamiseks ei
jätkunud võimsusi. Selleks, et kuulutada välja
uus hange ja uues hankes määratleda töömahud oli vaja tõmmata selge joon vana hanke
korras tehtavate tööde ja uude hankesse minevate tööde vahele. Peatöövõtja pidi lõpetama
tööd kindla aja jooksul ja esitama tööde lõpetamiseks vajalikud lõppaktid ja uuringud mis
vastaksid etteantud nõuetele. Tööd võetakse
vastu siis kui insener on kinnitanud tööde
kvaliteeti ja dokumentide vastavust nõuetele.
Kahjuks ei ole veel siiani suutnud ehitaja lõpetada vaegtöid ja vormistada nõuetekohaseid
dokumente. Läbi raskuste oleme jõudnud sinnani, et enamus parandusi, mis oli vaja teha
ehitatud trassidele on tänaseks tehtud kuid lõplikku tulemust ei ole. Oluline on et ehitaja annaks meile üle kvaliteetse töö ja selle eest on
nõudlikult seisnud ka vallavalitsuse palgatud
järelvaataja. Kuna ehitajal on saada võrdlemisi
suur summa raha, siis on ka tema huvi ikkagi
viia see töö kvaliteetse lõpuni.Vaatamata eeltoodule kuulutas AS Tamsalu Vesi välja uue
hanke Tamsalu linna põhjapiirkonna vee -ja
kanalisatsioonitrasside väljaehitamiseks ja
joogiveepumplate rekonstrueerimiseks. Hange
avaldati 26. juulil 2011 a. Edasi läheb kõik juba
Riigihangete seaduse järgi ja etteantud tähtaegadest peab hankija kinni pidama. 11.august
toimus pakkumiseelne nõupidamine kus olid

kohal tööst huvitatud uued pakkujad ja neil
oli võimalus vaadata pooleliolevaid töid, pumbajaamu ja esitada ka küsimusi objekti kohta.
23.augustil on pakkumuste esitamise tähtaeg
ja peale seda selgub, kes on järgmine ehitaja.
Valik tehakse vastavalt riigihangete seaduses
etteantud reeglite kohaselt ja täita tuleb ka kõik
ajalised protseduurid. Kõige paremal juhul
kui kõik läheb vaidlusteta siis saame lepingu
sõlmida 7. septembril. Sellisel juhul saaks
uus töövõtja alustada oma ehitustegevusega
septembrikuus. Kõikide tööde valmimistähtajaks on 340 päeva. Seega projekti lõpptähtaeg
pikeneb terve aasta võrra. Kui uus töövõtja on
selgunud ja leping sõlmitud, saab uue projekti esimene osa läbi. Seejärel algavad olulised läbirääkimised rahastamisküsimuste lahendamiseks ja projekti pikendamisega seotud
probleemide lahendamiseks.Loodame, et uus
töövõtja on oluliselt võimekam ja suudab projekti edukalt lõpule viia ning meile üle anda

endale ette kujutas. Kõik koomad on siin, kokku
tuleb neid üle 800, neist umbes 420 lüpsilehma.
Esimeses farmihoones on lüpsilehmad, teises
noorloomad, kes tiined, kes juba poeginud,
kolmandas vasikad. Nii nagu koolis laps läheb
kasvades ühest klassist teise, toimub sama ka
vastsündinud vasikatega. Peale võõrutamist
on nad esimeses latris, kus toitjaks kunstamm.
Seda nägin esimest korda.

poolt põhjustatud kriisist, nii et tulevikku
on põhjust veidi optimistlikumalt vaadata.
Suured küsimärgid tuleviku kohale asetab aga
jätkuv meie põllumeeste diskrimineerimine
nn Vana Euroopa riikidega võrreldes. Sellest
temaatikast on huvilisel võimalik lugeda 25.
augusti Maalehest.
Jaan arvas ka et kui kellegile tundub, et kõik
on juba valmis ja kuhugi enam areneda pole,
siis tuleb ala vahetada või leppida allakäiguga.
Viljasaak oli tänavu keskmine, hea rüpsisaagi
kõrval jäi teravili natuke kehvemaks. Maad
on kasutada umbkaudu 2700 hektarit, mis
võrreldav kunagise Põdrangu sovhoosiga.
Töötajaid aga 30 ümber, neist 1,5 lüpsjat ja 2
karjakut.
Jaan vaatab ilmaelu alati ka natuke laiemalt
ja tööjõuga seoses ongi tema suurimad
mured. Praegu maksab ta traktoristile teatud
tunnipalka, aga kui mees Soome abitööliseks
läheb, saab ta seal mitu korda rohkem. Tema
on aga masinamehest ilma ja uut head töömeest
kuskilt võtta pole. Samuti teeb murelikuks
maamüügi lubamine võõramaalastele. Kui
maa, põllumehe põhiline varandus välismaise
kapitali kätte läheb, pole meie põllumehel
mingit võimalust oma tootmisega jätkata. Meie
põllumeeste rahalised võimalused maad osta
on

Ammeks on robot, kes vasikad kõrvanumbrite
järgi tuvastab ja igaühele päevas ettenähtud
portsu piima väljastab. Amme piimanisa juurde
pääseb korraga üks vasikas ja põnev oli jälgida,
kuidas vasikas latrisse astub, nisa lutsib ja
kui sealt midagi ei tule, pettunud näoga koha
järgmisele loovutab. Jaan ütles, et vasikad
proovivad kogu aeg, et äkki midagi ikka saab,
aga masin kellelegi rohkem ei anna. Järgmises
vahes on juba suuremad vasikad, kes enam
piima ei saa, ja niimoodi vanuse kaupa nad seal
on. Teises hoones on mullikad (pulle, nende
farm üles ei kasvata, need müüakse kohe peale
võõrutamist ära), siis eraldi tiined noorloomad,
poegivad lehmad jne.
Kogu selle protsessi juhtimine vajab suurt
tähelepanu, teadmisi ja igapäevast tööd. Jaan
ütles, et muidugi on veel vaja ehitada mõned
silohoidlad, viljahoidlad ja muudki, aga
need on juba väiksemad probleemid. Ehitusi
võimaldas ette võtta pankade leebemaks
muutunud poliitika, nii et nad jälle ka
põllumeestele raha on hakanud laenama. Jaani
sõnul hakkavad nad nüüd lõpuks üle saama
mõne aasta taguste ilma- ja majanduolude

kvaliteetse töö 2012 aasta lõpuks.
Lugupidamisega,
Arvi Põldaas
Tamsalu Vesi AS projektijuht
Toimetajalt: 23. augustil avati uue riigihanke
pakkumised. Kvalifitseerus kaks pakkujat,
kellest parem oli AS Merko ja AS Merko Infra ühispakkumine. Pakkumise hind oli oluliselt kallim eelmisest ja nüüd tuleb vallavalitsusel koos PRIA -ga leida võimalused ehituse
finantseerimiseks. Kuni 07. septembrini on
võimalus otsust vaidlustada, sellele järgneb
tavapärane töö ehituslepingu sõlmimiseks.
Pildil vasakul tutvub projektijuht pakkum����
istga, all tutvustab AS Terrat instruktor puhastusaama töötajatele meie piirkonnas uudset
fekaalide vastuvõtukohta.

välismaalastega võrreldes aga väga väikesed.
Suureks ilmaelu kirumiseks meil siiski ei
läinud, Jaani nägu oli naerul kogu aeg ja olemine
optimistlik. Ta ütles, et on iseseisvusaja jooksul
töötanud puhkuseta, kui mõned vabad päevad
välja arvata. Nüüd on tegevjuhi ülesanded poeg
Jaanuse õlgadel, ise ta toimetab rahaasjadega ja
aitab seal kus vaja (niipalju kui jõuab aga jõuab
vähem kui tahaks).
Jaan: “Talupidamisega alustades algas ka meil,
nagu Vargamäe Andresel , võitlus kividega .
Mõned vanemad inimesed võib-olla mäletavad
veel neid kivivaale Tamsalu –Väike-Maarja
maantee ääres, mis esimestel aastatel sinna
kuhjatud said. Aastatega on läbi kulutatud mitu
kivikoristusmasinat, investeeritud on palju raha
ja aega , kuid kivid on endiselt põlluharimisel
suureks takistuseks.
Need vähendavad
tööviljakust ja saagikust, suurendavad kulutusi
ja raiskavad aega.
Tänapäeval on võimalik ka need kivised põllud
normaalseteks põldudeks muuta .Selleks on
olemas masinad ja tehnoloogiad , kuid kõik
see maksab ja küllalt palju .Siin annab tunda
see ebaõiglane Euroopa Liidu toetussüsteem ,
meil pole raha selle soetamiseks .Ja kui need
toetused Euroopas ei võrdsustu , jäävad kõik
sarnased kavad vaid unistusteks.“

TAMSALU AJALEHT

Aastatest ja
Kalevipoja vaimust
2010. aastal sai Assamalla raamatukogu
üheksakümneseks.Mina olen töötanud
siin sellest ajast veidi üle poole ehk
viiskümmend aastat. See aeg on lennanud
nagu linnutiivul. Ma saan aru, et pool
sajandit on väga pikk, aga ma ei tunneta
möödunud aastaid nii lõpututena.
1959. aastal oli likvideeritud Assamalla
külanõukogu ja raamatukogule oli antud
külanõukogu ruumid, mis olid suured
ja avarad. Siinne piirkond kuulus nüüd
Väike-Maarja külanõukogu alla. V.-Maarja
oli mulle tuttav ja kodune, sest see oli minu
kodukant.
1961. aastal käis Assamallas vilgas elu.
Vallamajas olid raamatukoguga ühe katuse all
velskripunkt, sidejaoskond ja hoiukassa. Üle
tee oli kokkuostupunkt, kuhu kolhoosnikud
vedasid oma majapidamises toodetud piima.
Mäletan vankrirataste kolinat munakiviteel,
piimaplekkide kolksatusi endise meierei ees ning
lasipuu külge köidetud hobuseid. Assamalla
kaupluses müüdi lisaks toidukraamile ka
esmavajalikku
tööstuskaupa.
Kohalik
kolhoos kandis uhket nime – “Kommunismi
Tee”. Majandi kontor asus Assamalla ainsas
kahekorruselises majas, mille kõrvalhoones
keedeti maltoosat. Pimeduse saabudes võis
tihti näha, kuidas maltoosatööstuse korstnast
paiskusid taeva poole punaste sädemete vihud.
Peagi laiendati tootmist, uuendati sisseseadet
ja ehitati katlamaja.Maltoosa müügist saadud
tulu leevendas kolhoosi rahalist seisu.Tomatite,
hiljem nelkide kasvatamine sai samuti kiiresti
jalad alla. Teatavasti asub Assamalla küla
küngaste vahelises nõos, sellepärast paistsid
valgustatud kasvuhooned külale lähenejale
ka kõige pimedamal sügisööl hästi kätte.
Koolitarkust oli Assamallas jagatud alates
1851. aastast. Ka minu siiatuleku ajal 1961.
aastal töötas siin 4-klassiline algkool. Kohalikus
rahvamajas oli just lavaküpseks saanud
Särevi-Tammsaare dramatiseering “Kõrboja
peremees”, millega käidi ka külalisetendusi
andmas. Rahvamajja oli ehitatud kinopunkt,
kus rändkino näitas iga kuu kahte filmi. Mina
hakkasin tutvustama enne seanside algust
raamatuid ja korraldasin vestlusi.Kuivõrd
eepos “Kalevipoeg” oli ilmunud täpselt
sada aastat tagasi (1861), siis korraldasin
Assamalla rahvamaja laval kirjandusõhtu
“Laena mulle kannelt, Vanemuine”. Rahvas
oli saalis, natuke vähevõitu küll, kuid esimese
korra jaoks piisavalt, laval mängiti kannelt,
räägiti ja loeti ning ankrus oli ehtne koduõlu.
Külas töötas saekaater ja jahuveski, endises
eralaudas pidas kolhoos sigu, noorloomad
kasvasid Lindrele kuulunud rehe all, lehmakarja
jaoks oli valminud aga uus lüpsilaut. Uues
laudas lüpsti veel käsitsi, kuigi lüpsimasinad
seisid kolhoosi laos.Palju oli juttu katuse
alla jõudnud uuest garaaž –töökojast, sest
põllutöömasinate remont oli talvel soojas
töökojas hoopis midagi muud kui töötamine
õues lumehanges. Siin oli ka Rakvere
varumiskontori Assamalla kokkuostupunkt,
kuhu kohalikud elanikud müüsid liha, mune ja
kartuleid.
Nüüd, 50 aastat hiljem on siia
alles jäänud ainult raamatukogu ja töökoda,
kuigi ikka ja jälle jäi ka raamatukogu selle aja
jooksul oma ruumidega kellelegi ette, kes leidis,
et tema õigused on suuremad ja raamatukogu
peab taanduma. Võin ma olla rahul, et meie
raamatukogu pole likvideeritud, kuigi nii
mõnigi külaraamatukogu on sellise saatuse
osaliseks saanud? Arvan, et ääremaastumine
maal on väga kurb nähtus.
Vaatamata kahe erineva okupatsiooni ajal
toimunud raamatute sundkõrvaldamisele ja
hävitamisele oli 1961. aastaks alles jäänud veel
päris palju Nobeli preemia laureate, põhjamaade
romaane ja teisi väliskirjanduse väärtteoseid.
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Selleks ajaks olid ka Eesti kirjandusklassikute
teosed enamikus juba uuesti ilmunud (kuigi
redigeeritud
kujul),
ilmumist
jätkasid
sarjad
seiklusjuttudest,
reisikirjeldustest
ja suurtelt sõnameistritelt.Sellel ajal tuli
Moskvas võimule Nikita Hruštšov ja algas
nn.”Hruštšovi sula”. 1960-ndate aastate Eesti
algupärases ilukirjanduses oli märksa vähem
propagandistlikku loba kui kahel varasemal
aastakümnel.Eesti ilukirjandusse ilmus terve
rida uusi nimesid, kelle looming oli rahvale
igati vastuvõetav. Villem Grossi romaan
“Müüa pooleliolev individuaalelumaja” oli
mingil ajahetkel väga kuum teema.

lihtsalt ja kergelt, igasugusteks väljasõitudeks
ei tehtud raamatukogule
iial takistusi,
kusjuures sovhoos kandis ka sõidukulud.
Sellel ajal tuli ühe hooaja kohta keskmiselt
kuus teatrikülastust, lisaks käimine tsirkuses
(aastaid), lillenäitusel, kunstimuuseumis ning
autode vigursõitudel.
Assamalla sovhoosis peeti au sees
mõttesporti. Ka mina mängisin nende
malevõistkonnas. Majand võttis igal aastal
oma male- ja kabevõistkonnaga osa rajooni
talispartakiaadist ja jõudis
ikka edasi
vabariiklikule talispartakiaadile. Seal me küll
esikohta ei võitnud, kuid päris kõrgetele

Toimus partei 22. kongress, mis kuulutas, et 10
aasta pärast saabub kommunism ja siis hakkab
meie suurel kodumaal kehtima põhimõte
“Igalt ühelt tema võimete järgi ja igale
ühele tema vajaduste järgi”. Raamatukogu
pidi aga kongressi materjale igakülgselt
tutvustama ja propageerima. Tuli valmistada
selleteemalisi raamatukogulikke plakateid ning
soovitusnimestikke, tuli välja panna näitusi ja
väljapanekuid, pidime korraldama vestlusi ja
elavaid ajalehti.Ja nii iga kongressi puhul.
Kalevipoja vaim jõudis minuni tuntud koduuurija Eduard Leppiku kaudu, kes soovis, et
ma täpsustaksin siinmail olevate Kalevipojaga
seotud mägede (küngaste) nimesid.Selgus, et
see polegi nii lihtne, sest vasturääkivusi oli nii
mõnegi mäe nime puhul.Ent ma ei jätnud jonni
ja lõpuks olin valmis juba ise ka uskuma, et
küllap see Kalevipoeg ikka päriselt Assamallas
käis.
. Külaraamatukogus ei koosne töö ainult
raamatute
laenutamisest
ja
ürituste
korraldamisest. Olmemured võivad olla üpris
keerulised ja rasked. 1976. aastal paisus paar
päeva enne maipühi tugev tuul tormiks ja
kooris maha ühe kolmandiku vallamaja plekkkatusest ja seda just raamatukogu kohalt.
Hoone polnud Assamalla sovhoosi omand,
kelle külge Assamalla küla nüüd kuulus.Ent
majandi tolleaegne direktor Jaan Kaljula saatis
kohale remondimehed ja pool koormat eterniiti
ning õnnetus oli likvideeritud. ”Kommunismi
Tee” kolhoos poleks iialgi sellist mõistmist
ilmutanud.
Teine juhtum leidis aset ka samal aastal.
Nimelt tegi Rakvere Tarbijate Kooperatiiv
vallamaja teises otsas remonti. Sinna pidi
kolima kohalik kauplus. See tähendas aga,
et raamatukogul poleks olnud enam omaette
väljapääsu.Kooperatiiv keeldus uue sissekäigu
ehitamisest.Kutsusin kohale Rakvere rajooni
parteikomitee tööstusosakonna juhataja Tuuve
Vahtra, kelle otsus oli kindel: uued uksed ja uue
koridori peab tegema kooperatiiv.Kooperatiivi
esimees Heino Laanaru oskas siiski nii seada,
et osa töid oleks tegemata jäänud. Ja jälle tuli
appi Assamalla sovhoos.
Üldse oli Assamalla sovhoosi aeg (1971 –
1978) kohalik kuldaeg. Küttepuude väljavedu
polnud mingi probleem, sanitaarremont käis

kohtadele tulime küll.
Olmemured saatsid raamatukogu edasi.
Kui üks hullumeelne Assamalla kaupluse
süütas, sai Rakvere kooperatiiv oma tahtmise
ja
raamatukogu ruumid anti kauplusele.
Raamatukogu pidi kiiresti kolima neljatoalisse
korterisse, mis oli väga halvas seisukorras.
Nüüd oli kätte jõudnud Põdrangu sovhoosi
aeg, mis kestis 1978-1993.Tolleaegne direktor
Voldemar Harro oli igati arusaaja ning
kolme kuu jooksul oli tehtud väga põhjalik
kapitaalremont.Ainult hoone madalama osa
katus jäi parandamata, sest kenal kevadel
tundus see veidi tüütuna. V. Harro astus aga
1981. aastal tagasi ning alles 10 aasta pärast
õnnestus raamatukogul see nüüd juba kohati
sirinal läbi jooksev katus parandada lasta.
Kodu-uurimise pisiku olin aga tõeliselt
külge saanud ja nii see edasi läks.1983.
aastal pälvis kodulooalane album “Assamalla
minevik ja tänapäev” rajoonisisesel konkursil
esikoha. Hästi läks ka 1987. aastal “Assamalla
raamatukogu ajaloo” kahel esimesel osal, mis
said vabariiklikul ülevaatusel kolmanda koha.
Põdrangu sovhoos ei vaadanud eriti hea pilguga
väljasõitude korraldamisele ja ka bensiinikriis
andis end aeg-ajalt tunda.Sellega oli Assamalla
rahva teatribuum lõppenud.
Alates laulva revolutsiooni algusest 1988.
aastal vähenes lugejate ja laenutuste arv
järjekindlalt.Inimesi valdas tohutu huvi
ühiskonnaelu sündmuste vastu. Kuulati
raadiot, räägiti, vaieldi. Seriaal “Ka rikkad
nutavad” nõudis oma osa.1992. aastal tuli veidi
pettunud lugeja raamatukogusse tagasi Siin
ootasid teda ees paksud, läikivad ja huvitavad
ajalehed-ajakirjad.Võimsa lainena tulnud
astroloogia-alane kirjandus tuli, nägi ja võitis.
Ka lembekirjanduse lugejatele jõudis kätte hea
aeg, sest armastusromaanidest enam puudust ei
tulnud. Tekivad esimesed töötud.
Raamatukogus toimus üle hulga aja inventuur,
tähistasin suurelt raamatukogu 75. aastapäeva,
osalesin
Assamalla
kodukandipäevade
organiseerimisel.
Jõudis kätte taasiseseisvumine, edasi juba
omandireform ja maareform. Raamatukogule
peavarju andnud maja tagastati Ameerikas
elavatele pärijatele ja raamatukogust sai
sundüürnik.Alguses lubasid uued omanikud

raamatukogule omaette uue maja ehitada, siis
lubasid nad, et raamatukogu võib nende majja
jäädagi ja siis anti käsk ruumid vabastada.
Praegu seisab nende remonditud ja kena maja
tühjana, sest pärijatel tekkisid omavahelised
lahkarvamused. Küllaltki tüüpiline juhtum,
kuid raamatukogul sundüürniku rollis küll
midagi meeldivat polnud.
10 aastat tagasi kolis raamatukogu saunast
ümberehitatud hoonesse. Siin algas ka
internetiajastu. Kõik on kuulnud Lennart
Meri
kuulsat
loosungit
tiigrihüppest.
Rohujuuretasandil aitasid seda ellu viia ka
rahvaraamatukogud. Õpilased said koolis
intenetialased algteadmised kätte, kuid
kasutada said lapsed oma uusi oskusi just
raamatukogudes, sest alguses oli kodudes
imevähe internetiühendusega arvuteid. See
aeg oli raamatukogus väga pingeline, sest
oma arvutijärjekorda ootavad noored kippusid
käratsema, unustasid ära viisaka käitumise
reeglid ning ka arvutid ei pidanud sageli
suurele koormusele vastu.
2000. aastal andsin välja raamatu “Assamalla
läbi
aegade”.
Korrektuurpoognate
kättesaamine oli isegi liigutavam, kui trükist
tulnud raamatu kättesaamine. “Raamatukogu
ajaloo“ köidete arv on tõusnud neljale. Seoses
Eesti Vabadussõja 90. aastapäevaga täpsustasin
Assamalla mälestustahvli saamislugu. Viivi
Griffel selgitas välja Vabadussõjas ellujäänute
edasist saatust ja uuris arhiivides käies nende
noorte meeste elulugusid, kelle nimed on
kantud mälestustahvlile.
Millal Assamallas viimati sirbiga lõigati,
see selgub Martin Orguse käsikirjast, mille ma
sain tänavu kevadel Eesti Rahva Muuseumist.
Tõepoolest, veel saja aasta eest vajati selle
tööriista abi nii mõneski popsitalus.
Tuleb välja, et mitte ainult mina ei usu, et
Kalevipoeg siin aeg-ajalt ringi käib. Pärast seda,
kui Assamalla kõige ilusam ja populaarsem
Kalevipojaga seotud mägi ära laastati ja
häbistati, kirjutas “Virumaa Teataja” 19.
juulil 2011: “Ilmselt on lähiajal Kalevipoega
tagasi oodata, sest Assamalla sadulamägi on
puudest puhtaks tehtud, et Eesti rahvuseepose
kangelane saaks saabudes mugavalt sadulasse
hüpata, ilma et pinnud ebameeldivalt torgiks.”
Teksti juures oli praeguse Salumäe pilt.
Meeli Kuntur
juhataja

Assamalla raamatukogu

Meeli Kuntur tähistas 7. augustil 50 aasta
möödumist oma esimesele ja ainsale
töökohale tööle asumisest.
Palju õnne ja tugevat tervist ka kõigi Tamsalu
ajalehe lugejate poolt!

Assamalla lahing
Puistas Kalev meeste päida
Nii kui lehti lepikussa,
Kolletanud kaasikussa,
Lõhkus puruks liikmeida,
Sääreluida sadadena,
Käeluida koormatena,
Turjaluida tuhandeida,
Küljeluida kümme tuhat.
Virnas katsid surnud välja,
Kehad kuhjas künkaida,
Mitmes kohas kasvid mäeksi
Surnurünkad sambelilla;
A s s a m a l l a s hangusivad
Kümme tuhat kooljakeha.
(Kalevipoeg)
Kas Assamallas ennemuiste ka tegelikult lahingut on
löödud, on täna teadmata. Küll aga sooviks et sõjakas
hingus, mis ehk juba Kalevipoja aegadest küla kohal
on hõljunud, lõpuks ühisel jõul kuskile kaugemale saaks
peletatud, et kasvõi küla märkimisväärseid tähtpäevi
üheskoos tähistada kannataks.
Toimetaja
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Kokkuvõte
Uudeküla laatadest

Uudeküla laada toimumine on saanud
oma kindla rütmi. Laat toimub kaks
korda aastas – maikuus ja augustis.
14. augustil toimunud Uudeküla
laat oli juba viies lähiajaloos, mis
korraldatud Uudeküla heade inimeste
poolt. Kauplejaid oli kevadel 45,
sügisel 54. See on oluline hulk tegijaid
meie lähipiirkonnast, kuid ka järjest
kaugemalt.
Siinkohal peatun laada korraldamise
võludel ja valudel. Esimese kolme
laada korraldamise kogemuse pealt
sai selgeks, mida tähendab ühe laada
korraldamine. Kes lugejatest on ise
laata või mõnda üritust korraldanud,
siis teab, millest räägin. Algusaegadel
leidsime kenasti toetust, nii oli
võimalik laata korraldata väiksemate
rahaliste kuludega. Korraldus käis (ja
käib siiani) oma inimeste entusiasmi
toel, külastajatelt piletiraha ei võetud
ja kulude-tuludega tulime kolme laada
kokkuvõttes nulli. Kuid toetustele
ei saa loota aastate viisi, vaid tuleb
õppida teisiti majandama. See aga
eeldab üldsuse poolt teistsugust
mõtteviisi. Tuleb teadvustada, et tasuta
asju ei ole ja kui olete midagi saanud
niisama, siis selle on kinni maksnud
kuskil keegi teine teie eest. Tuleb
mõelda, mida olete teinud omaltpoolt
antud ürituse, näiteks Uudeküla
laada, heaks õnnestumiseks? Võin
kohe lisada, et õnneks on piisav hulk
inimesi, kes mõistavad ja tegutsevad
omalt poolt, annavad oma panuse
tegudega ja mõni sellele lisaks hea
meelega selle 1 euro piletirahaks.
Tänan teid! Tänu teile on Uudeküla
laat läinud hästi korda! Kohamaks

Maamees ei ole
siidikäpp, vaid
töötegija, see õige
maa sool.
Eesti maanaiste ja nende töö tunnustamiseks
kuulutas Eesti Põllumajandusmuuseum
2008. aastal välja konkursi „Maanaine
ajas ja ruumis“. Saabunud materjali põhjal
valiti 2009. aastal Aasta Maanaine, kelleks
sai Harjumaal elav pereema Evely Lepik.
Maakultuuri talletajana märgiti ära Audru
muuseumi asutaja ja juhataja Helgi Roots
ning maakultuuri hoidjaks ja tutvustajaks
nimetati Vilhelmine Tuvi.
Eestimaa tublide maainimeste tegemiste
ja saavutuste väärtustamise jätkamiseks
kuulutas muuseum 2010. aasta algul välja
uue konkursi „Maamehe ramm ja vägi“.

TAMSALU AJALEHT
müüjatele on Uudekülas paindlik ja
sõltub päeva jooksul teenitud tulust.
See soodustab laadale välja tulema iga
väiksemat tegijat paari-kolme eseme
või kilogrammiga.
Kohamaksud
moodustavad kogu korraldamise
kuludest vaid kolmandiku. Kuskohast
leida raha kulude katteks, mis kokku
on 400 eurot? Sinna juurde tuleb leida
terve hulk häid inimesi, kes Uudekülas
on teinud laada ettevalmistusi
vabatahtliku tööna. Kirjutada projekt
toetuse saamiseks? Kes kirjutab?
Minna küsima sponsorlust ettevõtetelt,
toetust vallalt? Kes läheb küsima meie
kõigi eest?
Olen otsustanud, et laata saab
korraldada ka ilma toetuseta, kui
iga laadal osaleja annab oma väikese
panuse. Sel aastal kehtestasime
Uudeküla laadal sissepääsu 1 euro. See
on tekitanud vastakaid reaktsioone.
On inimesi, kes imestavad, kohati
lausa pahandavad pileti ostmise
kohustuse üle ja mõned püüavad
platsile tungida piirdelindi alt. Pakun
välja mitu lahendust! Sul on võimalus
pääseda tasuta Uudeküla külaplatsile
juba nelja tunni pärast peale laada
algust, siis kui laat on lõppenud ja kõik
teised lahkunud. Saad laadale tasuta,
kui tuled laada hommikul külaplatsile
ja aitad 2 tundi vabatahtlikuna telkipinke-laudu tassida ja üles panna,
viitasid üles panna, käimlat korda
seada, parkimist korraldada ja laada
lõppedes koristada asjad. Veel on
pakkuda
ülesannet
kuulutuste
ülespanekuks infotahvlitele ja flaierite
jagamiseks kogu Pandivere piirkonnas,
millele kulub Sinu isiklikku vaba
aega 6-10 tundi. Seega lahendusi on
mitmeid. Mille kasuks otsustaksid, kes
sa meiega pahandad või kõrvale hiilid?
1 euro või 2-4 tundi vabatahtlikku
tööd?
Järgmine kevad ei ole enam kaugel ja
meil oleks vaja teada ümberkaudsete
külade ja kogu Pandivere piirkonna
inimeste arvamust, kuidas Uudeküla
laadaga võiks edasi minna. Kuidas
teie korraldaks laata? Mis tingimustel
külastaksite Uudeküla laata ka
edaspidi? Mida saaksite ise teha
Uudeküla laada korraldamiseks?
Värvilist sügisperioodi soovides,
Katrin Uudeküll
Uudekülast
laada korralduse eestvedaja
e-post: katrinuu@gmail.com

Konkursil osalemiseks ootame materjale
maal elavate või elanud, nii noorte kui juba
taadiikka jõudnud maameeste elust ja tööst
- kõik maameeste eluga seotud teemad
on teretulnud. Materjali võib esitada nii
reaalsete näidiste, fotode, videolõikude kui
makettide või kavanditena. Samuti ootame
olmeesemeid, dokumente ning mälestusi ja
eluolu kirjeldusi.
Võistlustööd palume saata või tuua
kuni 2011. aasta 30. septembrini
või hiljemalt 15. oktoobrini Eesti
Põllumajandusmuuseumisse
aadressil
Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond.
Juurde palume kindlasti märkida oma
nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon konkursi ja näituse kohta
tel 738 3819 või e-posti aadressil kerle.
arula@epm.ee.

Tamsalu EBE saalihokinaiskond võitis Ljubljanas

Tamsalu EBE saalihokinaiskond osales 19.-21.augustil Ljubljanas toimunud Slo Openil. Kõik
mängud osutusid väga tasavägiseks. Põhiringi avamäng ŠDMH ZVERINE´ga (SLO) suudeti
võita 1:0, samal päeval tuli vastu võtta veel 2 vastast, SSK FUTURE ELITE TEAM´ile(CZ) tuli
napilt
3:2 alla vanduda, seevastu FBK OLIMPIJA (SLO) alistati kindlalt 5:1. Põhiturniiri viimane
vastane SOKOL JAROMER (CZ) võideti seisuga 1:0 ning seega veel samale päevale sattus
poolfinaali vastaseks sama võistkond. Teises mängus tsehhidega tundsid Tamsalu naised
end veidi kindlamalt ning seekord joonistati tabloole võiduseisuks 2:0. Tamsalu EBE jõudis
esimest korda välisturniiril finaali. Teises poolfinaalis kohtusid SSK FUTURE ELITE TEAM ja
ŠDMH ZVERINE, mille võitis karistusvisete seeria järel Sloveenia naiskond. 1.-2.koha ŠDMH
ZVERINE ja Tamsalu EBE vahel pidid otsustama samuti karistusvisked, kuna mäng lõppes
viigiseisuga 2:2. Tamsalu naiste esimene viskaja Marian Roop
sahistas palli vastase väravavahi selja taha ning puurivaht Riive Tamm, kes valiti ka turniiri
parimaks väravavahiks, suutis hoida seeria lõpuni väravavõrgu vastaste poolt puutumatuna.
Nii tuli SLO OPEN 2011 võidukarikas seekord Eestisse. Võidukasse naiskonda kuulusid
eelpool mainitutele veel Kadi Saluste, Triinu Saluste, Eneli Väli, Marika Uussalu, Kaidi Aosaar,
Kerstin Kiigemaa, Kaja Klaasimäe, Kert Jusar, Chris Karina Lepik, treener Krista Lepik ning
abikäsi Taive Timuska. Et turniir andis naiskonnale palju erinevaid emotsioone ja tõstis
enesekindlust, oli see hea hüppelaud algavaks hooajaks.
Naiskond tänab Tamsalu vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali, Kaido ja Kairit Ambos´t, Tarvo
Klaasimäe´d ja Roosna-Alliku vallavalitsust.
tamsalusport.ee

Eesti ragbi-7 koondis andis Riias Euroopa
meistrivõistlustel tublid lahingud
Eesti ragbi-7 koondise debüüt EM-i B- divisjoni turniiril lõppes 12. kohaga, lisaks kaotustele suudeti saavutada üks viik.
Eesti ragbi-7 koondis on komplekteeritud viie Eesti Ragbi Liitu kuuluva meeskonna baasil. Uudeküla
Bulldogsi ragbiklubist osalesid turniiril Alo Leek ning Karmo Lomp. Kõikidel seni toimunud koondise
mängudel on valitud koondisesse ka “Uudeküla buldogsi” liikmeid.
Lisaks esmakordselt esindatud Eesti meeskonnale osalesid turniiril Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria,
Kreeka, Luksemburgi, Malta, Monaco, Norra, Serbia, Slovakkia, Ungari ja võõrustajate Läti meeskonnad.
Ragbi-7 on järjest enam maailmas populaarust kogumas, 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel on
ragbi-7 ka ametlik olümpiaala.
Turniiri lõpptulemused: 1. Serbia, 2. Läti, 3. Ungari....12. Eesti
Peale esimest Eesti Ragbi-7 koondise turniiri Euroopa Meistrivõistlustel koondiseliikmed rahul, kuna jõudu
sai proovida raskete vastastega ning omandatud sai suur kogemustepagas. Järgmisel aastal lubatakse anda
märksa tugevamat vastupanu.
Karmo Lompi positsioon ragbi7´s on ründaja. Reeglina ründajad ragbis punkte ei tee, nende ülesandeks
on palli eest võitlemine, kas endale või enda käes hoidmine. Lisaks osalevad ründajad “line-out´i” (küljejoonelt palli mängu tagasi viskamine) sisseviskamisel. Ragbi seitsmes asetsevad ründajad reeglina rohkem
platsi keskel ning on vahelüliks palli toimetamisel äärelt äärele kus asuvad nn tagamängijad.
Alo Leek on tagamängija Tagamängijana on Alo ülesandeks palli toimetamine kiiruse ning põiklemise abil
otsajoone taha punkti toomise eesmärgil.
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Tamsalu
kümnevõistlus.

on veel Ando Veebel 1998 a, Eddi Tomband
1999 a, Allan Aujärv 2000 a, Risto Jamnes
2001 a ja Tõnis Uukkivi 2002 a.
Kõik 15 võistlust on kaasa teinud Margo Kivila,

Väikese juubelini jõudnud 15. SK LOS TOROS
harrastajate kümnevõistlus korraldati tänavu
objektiivsetel põhjustel Rakvere staadionil.
Suurepärast ilma nautinud 22 osalejat
alustasid ja lõpetasid oma raske tööpäeva
väga heades tingimustes. Teist aastat järjest
võttis kindla esikoha Tamsalu G õpilane Eiko
Laine, parandades oma nimel olnud võistluste
rekordit koguni 296 punktiga. Uus rekord on
5896 punkti. Sellel aastal oli ennast proovile
panemas ka suurem osa LOS TOROSE
korvpallimeeskonnast.
Võistluse korraldamise idee tekkis Tamsalu G
vilistlastel rohkem kui 15 a tagasi. Võistlema
otsustati kutsuda erinevate aegade Tamsalu
kooli vilistlased, kelle õpingud ja töö olid
juba mujale elama viinud. Mind paluti
peakohtunikuks.
Esimene kümnevõistlus toimus 30. augustil
1997 a. kooli staadionil. Alustas 17 ja lõpetas
16 võistlejat. Esimene võitja (veel aastatel
2003 – 2009) oli Margo Kivila. Kõik osavõtjad
olid Tamsalust. Edukas algus innustas ja
võistlusega otsustati jätkata. Edaspidi on
võistluse korraldaja olnud kohalike meeste
poolt asutatud SK LOS TOROS. Edukaim
esikohtade arvult (8) on Margo Kivila, tema
parimaks tulemuseks jäi 5322 2004 a. Võitnud

Juubelivõistlust aitasid läbi viia teenekad
kohtunikud – omaaegne kahevõistleja,
spordipedagoog ja suusatreener 80 a
vanune Paavo Laigo, käsipallitreener ja
spordipedagoog

Risto Rammul ja Rainer Tops. Osalejaid on
kokku olnud 122, neist reeglitekohane tulemus
on kirjas 114-l. Tamsalust on osalejaid 43.
Noorim osaleja Alar Näär kogus 17 a 1998 a
3603 ja vanim 49 a Tõnu Sepp 2007 a 2929
punkti.

Alo Relli, mitmekordne üleliiduline maanoorte
ja Eesti meister suusatamises Helgi Läänemägi,
õpetajate lauatennisekoondise esinumber ja
pedagoog Arvo Ütt, tuntud suusataja ja treener
Madis Rohi.
Kohtunikekogu pani kokku Rakvere RG

Tulemused
1. Eiko Laine
Tamsalu Gümnaasium/Vike 17.02.1992
12,06 6,45 11,63 170 53,10 16,84 37,51 340 42,5 4.57,16
2. Argo Höövelson Vike
01.07.1980
12,41 6,03 9,83 185 57,12 19,08 28,15 390 35,50 5.11,56
3. Alar Madilainen Vike 1
2.05.1980
12,79 5,81 12,77 160 59,67 19,09 35,31 290 58,21 5.23,92
4. Margo Kivila
SK Los Toros
30.05.1978
12,18 5,75 10,42 165 58,87 18,28 28,22 330 47,11 5.16,78
5. Heiko Kraubner Black Pole
28.02.1970
13,31 5,19 9,43 165 56,81 19,16 30,38 300 40,98 4.36,74
6. Livar Liblik
SK Los Toros
03.10.1979
12,82 5,52 10,11 170 58,15 19,74 29,75 320 43,53 5.39,7
7. Risto Rammul
SK Los Toros
06.03.1980
13,08 4,65 10,46 165 60,02 19,50 31,40 300 35,22 5.05,62
8. Marko Lepp
13,25 5,07 9,68 155 58,55 21,2 27,90 310 33,26 4.59,9
9. Danel Taur
SK Los Toros
28.03.1976
12,26 5,50 9,65 135 56,03 22,33 24,70 220 25,88 5.08,93
10. Alo Põldmaa
SK Los Toros
09.09.1987
12,94 5,49 9,65 155 58,89 22,46 23,00 230 31,75 5.16,79
11. Andro Kirsipuu SK Los Toros
8.09.1984
12,53 5,51 9,57 160 61,36 21,69 21,72 260 30,69 6.00,41
12. Mihkel Mager
SK Los Toros
28.01.1989
13,07 5,55 9,92 155 62,64 22,17 25,95 200 29,60 5.20,23
13. Rainer Tops
SK Los Toros
3.03.1975
13,32 4,54 8,55 145 61,62 23,95 26,24 250 32,42 5.17,43
14. Ilmar Raap
18.06.1969
13,6 4,88 8,60 135 60,94 21,77 24,00 230 28,80 5.20,98
15. Alari Lell
Jalajälg AS
10.06.1976
12,8 5,08 9,55 155 64,33 22,28 19,24 180 32,46 5.44,77
16. Mairo Alumaa
13,89 4,95 10,23 155 63,75 24,09 25,15 220 29,20 5.51,11
17. Lehar Rannamets
02.02.1977
13,53 5,01 8,73 150 64,33 23,62 20,22 220 33,7 5.59,14
18. Raul Sinisalu
SK Los Toros
06.01.1986
12,85 5,15 9,10 155 72,22 29,77 28,75 200 42,12 DNF
19. Kurmo Annus
SK Los Toros
04.08.1978
13,92 4,75 8,58 155 65,95 23,75 19,65 0 25,20 5.41,85
20. Raido Villers
SK Los Toros
14,33 4,88 0,00 155 66,82 DNF 19,65 250 24,40 5.38,41
21. Joosep Kivimäe SK Los Toros
03.07.1988
14,21 4,34 8,85 150 73,88 DNF 17,00 130 36,19 6.22,84
22. Kristo Raudam
SK Los Toros
11.03.1980
15,13 4,18 9,38 1,25 87,42 DNF 26,32 160 33,60 DNF

5896
5142
5060
4988
4724
4579
4341
4148
3868
3800
3693
3649
3358
3296
3279
3158
3038
2907
2673
2345
2225
1885

Omavalitsusjuhtide suvemängud
Omavalitsusjuhtide XVI suvine mitmevõistlus toimus 4-5
august Rõuges. Mimevõistluse 10 ala, millest paremusjärjestuse
koostamisel läheb arvesse 7 paremat, olid :kuulijänn, ATV
maastiku vigursõit, kummipaadi ralli, jalgrattakross, golf,
sudoko lahendamine, tuletörjevarustusse aja peale riietumine,
jalgpalli täpsuslöögid, noolevise, valikorienteerumine. Osales 27
omavalitsusjuhti. Üldkokkuvõttes võitis Elva linnapea Toomas
Järveoja. Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg saavutus 8 koha.
Paremad tulemused üksikaladel olid 2 koht ATV sõidus ja 3 koht
jalgpalli täpsuslöökides. Lääne-Virumaalt osales veel Laekvere
vallavolikogu esimees Margo Klaasmägi, kes oli üldkokkuvõttes
7-s ja praegune Saku vallavanem Kuno Rooba, kes oli 9-s.
Ain Aasa
Piltidel paremal ülal kümnevõistlejad peale võistlust, all rattakrossis tuli ette ka kukkumisi, võistlejad Porkuni Küngassaarel.

Esimene Craft Tamsalu
Rattamaraton
mis ühtlasi oli ka EMS 4. etapp toimus
7.08.2011
Korraldaja MTÜ Spordiklubi Start!
Tulemused: 1. Küüt Märt Spordipartner 2:37:52
2. Randma Kristjan Rattaring 2:42:07, 3. Veri
Aivar Citröen 2:42:59 4. Hirv Pait Haanja RK
2:45:43,0, 5. Puu Henno Fixus Sport 2:45:47,3
6. Neidra Rainer Spordiklubi Rakke/FUJI
2:46:08,7. Kodanipork Raido Arctic Sportclub
2:46:21,2 8. Neuhaus Rauno Saue Spordiklubi
2:46:53,8 9. Lubi Ain Tartu SK Velo 2:46:59,2 10.
Reiljan Kuldar velo Clubbers 2:48:42,0.
Tamsalu parim 15. Nurmsalu Kristjan
2:51:48,9, 52. Paist Raimond Hagar 3:18:36,5,
parim naine 35. Steinburg Greete Spordiklubi
Rakke/FUJI 2:59:16,9.
Lõpetas 83 sportlast.
Peakorraldaja MTÜ Spordiklubi START
tänab rattakrossi toetajaid: AS Hallik, AS
Virumaa Teed, Vajangu TÜ, MTÜ Uudeküla,
Kirde Kaitseringkond, Porkuni külaselts,
Kultuurimaja, Spordihoone, Tõnu-Eiki
Transport, AO Suusaklubi MTÜ, Vallavalitsus
ja paljud head inimesed.

õpetaja ja kergejõustikutreener Sirje Kiviaru.
Võistluspaigad valmistas ette maakonna üks
paremaid pikamaajooksjaid Andrus Lein.
Palju tänu ka kõigile teistele kohtunikele, kes
nimetamata jäid.
Ajalukku tagasi vaadates on võistluse
korraldamisel alati olnud suurimaks tööks
staadioni jooksuradade ettevalmistamine.
1968 a avatud rajatis on amortiseerunud ja
radade vähegi võistluskõlblikuks kohendamine
nõuab suuremahulist rasket ja hoolikat
käsitööd. Viimastel aastatel on põhilisteks
abilsteks olnud Matti Vahemaa, Raul Tamla
ning võistluseelsel päeval spordimehed ise.
Korraldajad on Tamsalus olnud põhiliselt
kohapealt, tõhusamateks abilisteks endised
kolleegid Liivi Rünk ja Pille Lehemets.
Elektriajavõtu on kindlustanud vilistlane
Margus Martin. Palju tänu ka kõigile teistele
headele abilistele, keda eespool ei nimetatud.
Tänu ka kõikidele kes nende aastate jooksul on
auhinnalauda rikastanud.
Suurim tänu aga meestele kes suve keskel ikka
Tamsallu tulevad ja oma võimed siin proovile
panevad!
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Rein Tops
Pildil autasustab Martin Minjajev uue võistluste
rekordi püstitanud Eiko Lainet.
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Sport
Suusahüpped
Kaarel Nurmsalu debüüt suusahüppajana FIS –i karikasarjas
algas hästi. Villachis toimunud avaetapil saavutas ta 10. ja 4.
koha. Courchevelis toimunud Kontinentaalkarika etapil 29.
koha. Sellega kindlustas ta koha suvise MK etapile Hakubas.
Jaapanis Hakubas toimunud suusahüpete MK-etapil sai Kaarel
Nurmsalu esimesel päeval 36. koha. Nurmsalu tegi esimeses
hüppevoorus 114 meetrise õhulennu, mis andis 104 punkti ja
36. koha. Võitis norralane Tom Hilde 275, 7 punkitga (hüpete
pikkused 132,5 ja 125,5 m).
Laupäeval hüppas Kaarel Nurmsalu esimeses voorus 115,5 ja
teises voorus 113,5 meetrit ning teenis kokku 183,8 punkti ning
29. koha. Võitis norralane Tom Hilde, kes hüppas mõlemas
voorus 129,5 meetrit.
Punktikohale tulek oli oluline, sest nüüd maksab talvistel MKetappidel Nurmsalu ja tema kahe abilise reisi-, majutus- ja
toitlustuskulud FIS. (Delfi)
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Eestimaa XIII
suvemängud
1959. a alguse saanud Eesti maaspordimängud on
kestnud tänaseni. Neljaaastase intervalliga võistlusel
on maakondadele lisandunud ka vallad ja linnad.
Võistluspaigaks oli seekord Rakvere. Valdadel oli
kohustuslik ala kergejõustik ja valikalad orienteerumine,
mälumäng, köievedu, võrkpall, jalgrattakross ja
jahilaskmine. Arvesse läks 4 paremat valikala.
Kergejõustik.
Esmakordselt suvemängudel kaasa teinud Tamsalu
vallale oli ala väga edukas.

Rein Tops.

Pildil ülal: Esimesed võistlused on näidanud, et Kaareli suvine
ettevalmistus mille hulka kuulus ka tünnisõit, läks igati täkkesse.

Kõrvalpildil Sirly Tiik, all tema ja paljude teiste
kergejõustiklaste treener Liivi Rünk.

Otepääl võitis Kaarel ka Eesti meistritiitli 93 ja 98 m hüpetega.

Ekstreemsport
Orissaares ACE X DREAM 3. etapilvõisteldi jooksus, rattasõidus,
kanuusõidus, orienteerumises ja rollerisõidus. A rajal tegi oma
parima esituse Prefontaine meeskond koosseisus Rainer Tops,
Indrek Hainmets ja Risto Rammul, saavutades 18. koha(meestest
15.). Lõpetas 65 meeskonda.
B rajal kuulus Triin Limberg 20. koha (naiste 3.) saavutanud
Seiklusporri naiskonda. Tulemuse sai kirja 129 võistkonda.
Kokku lõpetas koos amatöödidega 204 võistkonda. Segadust
tekitas vana orienteerumiskaart, mistõttu eelmisel etapil 3. koha
saanud Tarvo Klaasimäe võistkond katkestas.

Triatlon
23. Tudu triatlonil saavutas kindla esikoha Meelis Veilberg 21
aastat noorema S-Peterburi sportlase Jevgeni Vassiljevi ees. 3. oli
Ago Veilberg. Assar Tops oli 18. ja Maris Kõrgmäe 46 (naiste 10.)
Lõpetas 55 sportlast.
Viitnal Eesti MV olid 2. ja 3. Meelis ja Ago Veilberg.
Elvas oli Ago Veilberg M-40 klassis 2.

Kergejõustik
Jõgeval Eesti spordiveteranide liidu 44. kokkutulekul võitis Ago
Veilberg esikoha M-45 klassi 3000 jooksus (9.35,4):
V-Nigula rahvajooksul saavutasid esikoha Martin Himma
noorte ja Meelis Veilberg M-50 klassis.
Narvas saavutas meeste 7 km distantsil esikoha Rainis Tiits.

Suusatamine.
Norras rullsuusatamise MM võistlustel saavutas praegu Eesti
Kaitsejõududes aega teeniv Timo Simonlatser 7. koha. Võitis
Petter Northug. Sõideti klassikatehnikas. 200 M sprindis (vaba)
oli Timo 17.
Rein Tops

Ujumine
26.-28.juunil peeti Tartus EMV pikal rajal. Juunioride arvestuses
saavutatud tulemused: Grete Uudeküll – 50m vabalt 31,37 (13.),
50m liblikat 35,72 (14.), 100m vabalt 1.10,42 (14.), 200m kompl.
2.52,53 (8.). Keiti Kleitz – 50m vabalt 31,82 (16.), 200m selili 2.50,14
(6.), 100m selili 1.19,27 (12.), 50m selili 36,49 (11.).
II Teateujumistes saavutasid Grete ja Keiti Ujumise Spordiklubi
koosseisus 4x100m kombin. II koha, 4x100m vabalt II koha,
4x200m vabalt II koha. Noorte arvestuses: Johhanna Partsioja –
50m liblikat 38,21 (14.), 100m selili 1.29,05 (20.).
Mare Järv

kokkuvõttes väga hinnatava 3. koha. Võistles 54 valda.
Paremusjärjestus 1. Tartu vald 1000 p, 2. Rae 959, 3. Tamsalu
932, 4. Kiili 917, 5. Ülenurme 904, 6. Türi 901, 14. Vinni 797, 16.
Ambla 772, 19. J-Jaani 725, 20. Koeru 703, 25. V-Maarja 487, 28.
Kadrina 279.
Linnadest võitis Rakvere, 25. Tapa, 26. Tallinn ja 27. (viimane)
Kunda. Rakvere oli oma võistkonda tugevdanud Vinni valla
kümnevõistlejs Mikk-Mihkel Arro ja Haljala valla sportlase
Meelis Kariga.
Tamsalut esindas mängudel 23 sportlast, kes on meil õppinud
või elanud ja töötanud ning ettevalmistuse saanud meie
treenerite käe all. Eraldi väärib äramärkimist nimekate
veteranide trio Meelis ja Ago Veilbergi ning Ulvar Pavlovi
panus, kes alates noorteklassist kuni tänaseni on valla spordiau
kaitsnud
lisaks kergejõustikule veel suusatamises, triatlonis, ning
duatlonis.
Tublid olid ka need, kes võistkonnaarvestusse ei läinud
– Ketter Kõre, Kauri Piiskoppel, Andre Tammerk, Ranel
Rünk, Kerttu Leimann, Renel Rünk, Kaupo Saarmann, Kairi
Kadarpik ja Liis Vettik. Nad kogusid 589 punkti, mis andnuks
võistkonnaarvestuses 24. koha.
Maakondade arvestuses (30 tulemust + 2 teatejooksu) võitis
Harjumaa, meie maakond jäi maha 41 punktiga, seega 2.
koht. Arvesse läksid Rakverel 14 medalikohta + 4. koht +2
teatejooksu, Tamsalul 8 medalikohta + 4. koht, Kadrina 2,
Vinni, Laekvere, V-Maarja ning Kunda ühe medalikohaga.
sportlaste tulemused.
Väga hea esinemine annab lootust ka edaspidiseks. Suurimaks
mureks on hetkel gümnaasiumi remondi venimine, see häirib
tõsiselt talviste treeningute korraldamist.
Eestimaa suvemängud olid vabariigi suurima osavõtjate
arvuga spordisündmus, mida kahjuks üleriigiline meedia
piisavalt ei kajastanud.

Kuldmedali võitis Sirly Tiik vet I grupi kettaheites
tulemusega 34.29.
Hõbemedali võitsid Sirly Tiik odaviskes ( 35.52) ja
kuulitõukes (10.51), Meelis Veilberg vet II grupi 3000 m
jooksus (10.32,43), Triin Lait naiste odaviskes (43.72) ja
Cätlin Okas A –klassi kettaheites (30.85). Pronksmedali
võitsid Evelyn Himma vet I grupi 1500 m jooksus
(5.34,27) ja Mathjas Veeremaa A- klassi 1500 m joksus
(4.24,79).
Võistkonnaarvestusse 20 tulemuse hulka mahtusid
veel Ago Veilberg 4. kohaga vet I grupi 3000 m jooksus
(9.32,74), Mathjas Veeremaa 3000 m jooksus ( 9.48,02),
5. kohaga Evelyn Himma 100 m jooksus (14,42), 6.
kohaga Rainis Tiits 5000 m (16.29,93) ja 11. kohaga 1500
m (4.14,31), 6. kohaga Ulvar Pavlov vet I grupi 3000
m (10.00,84), Oliver Eding odaviskes (58.80) ja Eiko
Laine 400 m (51,49), 7. kohaga Mairi Luik vet I grupi
odaviskes (25.73), 8. kohaga Cätlin Okas kuulitõukes
(10.70) ja 11. kohaga odaviskes (30.74), 12. kohaga Kerli
Relli kõrgushüppes (1.45), ning 7. koha saavutanud
4x100 m teatemeeskond koosseisus Eiko Laine, Lenar
Rünk, Renel Rünk ja Karl Lindre (46,84).
Veteranid tõid 402 punkti (9 tulemust), täiskasvanud
301 (6) ja noored 228 (5). Ühtlaselt hea esinemine andis

Eestimaa XIII suvemängudel saavutas Tamsalu vald 8 koha üldjärjestuses ja kergejõustikus III
koha.

Suur aitäh kõigile , kes Tamsalu valla spordilippu kõrgel aitasid hoida !
Toomas Uudeberg

Juhtide võistlus suvemängudel
Eestimaa XIII suvemängude juhtide võkpallivõistluse võitis 4 võistkonna (Riigikogu, kantslerid, maavanemad, VIROL) hulgas Lääne Viru
Ühisomavalitsuse(VIROL) võistkond. Võistkonda
kuulus ka Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg
Ain Aasa
Pildil all paremalt esimene Toomas Uudeberg
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Õnnitleme !
Erna Rannik		
90		
Loreida Rossmann 89		
Salme Virks		
89		
Ermina Dikovitš
87		
Tiiu Jesse		
86		
Maria Saar		
86		
Valve Elmest		
86		
Margarita Kirsip
85		
Leontine Ränk		
85		
Antonina Avloi
85		
Helju Ainsar		
85
Muza Arsenovitš
84		
Ellen Puhasmägi
84		
Niina Hoolma		
83		
Lembi Kivimäe
83		
Eduard Veepere
83			
Lembit Kasekamp
82		
Vilma Grauen		
82		
Niina Keiv		
82		
Anna Miil		
82		
Aino Pajo		
82
Niina Vainjärv		
81
Tatiana Medzhidova 81
Helvi Tali		
80
Heljo Palm		
80
Elvi Mägi		
75
Azari Bõtškov		
75
Ivan Gagarin		
75
Maret Vendla		
70
Eeva Ivanova		
70
Selma Freienthal
70
Alli Asur		
65
Vello Toom		
65
Jaak Angerma		
65
Riina Kesküll		
60
Harvi Kaljuvee
60
Peter Hochstätter
60
				
Tamsalu Tervisekeskuse registratuuri
telefoninumber on 3250950.
Teised numbrid on täielikult maha
võetud ning nendele helistades
registratuuri kätte ei saa.

Postiteenused
Vajangu kaupluses E - R 10:00–18:00 ja
L 10:00-17:00
•
•
•
•
•

kirjade ja pakkide vastuvõtmine ja
väljastamine
maksete vastuvõtmine
rahakaartide vastuvõtmine
ajakirjandustellimuste vastuvõtmine
postmarkide-, postkaartide, ümbrike
jms müük

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Toimetaja vallamajas teisipäeviti 15.00 16.00
Kaastööd oodatud 20. septembrini soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub septembri 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

Lõppemas kevad- suve muinasjutt,
mida ootasime läbi pika lumise talve.
Nii tavatult kiire oli õitsemisruttpeagi suvekuum oligi valvel.
Ülilühike kuumav põhjamaa suvi,
kivikõvaks kuivatas paepealse maa.
Oriendis otsatult kuivust ja rahutusi,
Euroopagi nendeta läbi ei saa.
Meist mööduvad õnneks suurimad rajud,
me jalge all kindel kodumaa pind.
Ei ähvarda liigkuumus, lõputud sajud,
seepärast ka rahulik eestlaste meel.
Jälle lüheneb suviste päevade pikkus
ja lõppemas suveööde heledus, valgus.
Aastaaegade vaheldus vahest ka rikkus
Õppuritel läheneb uue kooliaasta algus.

18. Pandivere retk Tamsalus		
Aeg: laupäev, 10. september 2011 alates kella 11-st
Koht: Tamsalu terviserajad
Start: Tamsalu spordikompleksi (vallavalitsuse) juurest, rada on tähistatud,
ühisstart ei ole vajalik.
Distants: 1 - 10 km, põhidistants 10 km (kõnni keppidega või ilma, soovi korral
jookse või sörgi)
Stardimaks: 2 eurot, lastel ja eakatel 50 senti
Auhindade loosimine: kell 13.00
Korraldaja: Tamsalu käimisseltsing
Täiendav info: maire.tamm001@gmail.com
Vähemalt 5 km läbijaile IVV käimistempel.
Huvilistele nõuandeid kepikõnniks.
Igale distantsilt tulijale jook ja väike kehakinnitus.
Retkel osaleb ajakirja „Elukiri“ reisiseltskond.
Kaugemalt saabujail soovitame oma päeva edasise sisustamise huvides
tutvuda järgmiste lehekülgedega:
www.tamsalusport.ee, www.tamsalu.ee/paemuuseum, www.v-maarja.ee
Käimisradadele on oodatud igas eas ja mistahes füüsilises vormis
huvilised, distants läbitakse ajavõtuta ja osavõtja valitud, talle
sobivas tempos.

Kõnnime sügisese hilissuve rõõmsaks ja päikeseliseks!

Sünk sügiski rutates kohale roomamas,
päikene pilvedes, taevas tihti hällis.
Soojuse lõppemist meeled hoomamas
See on me kodumaa armas ja kallis.
Meida Lango

SINU UUS VÕIMALUS.
PAIK; ETNA; Simuna Naisteklubi koolitus
„ Alustavate naisettevõtjate ja pereettevõtete koolitus- ja võrgustikuarendus Pandivere piirkonnas“
alustab 10.septembril, kell 10.00 Väike-Maarja Õppekeskuses.
Projekti eesmärgiks on läbi koolituste ning ettevõtlust toetavate tegevuste kaasata Tamsalu,
Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valla naised ja
nende pered aktiivsesse tööellu.
Koolitusel käsitletavad teemad: ettevõtluse alused,
dokumendihaldus,
äriplaan,
meeskonnatöö,
ajajuhtimine jm
Koolituse läbinutele korraldatakse ideereis Lõuna
-Eestisse ja Lätisse,Koolituse omaosalus on 30 €
Vajalik eelregistreerimine ja info
reet.maadla@gmail.com
või tel. 5235544

Väike-Maarja Muusikakool

ON SÜNDINUD:
KRISTOFER KALVISTU
LISETTE VEIDENBAUM
MERILIIS KANNEL		
RANEL VAINER			

08.07.2011
04.08.2011
15.08.2011
20.08.2011

On lahkunud
ENN ILVES			

12.11.1935-09.07.2011

OLGA KIKKAS		

18.04.1930-14.07.2011

KALJULA VÄLLMANN

31.12.1929-20.07.2011

GALINA ANDREJEVA

03.12.1960-07.08.2011

NIKOLAI TALAH		

13.04.1940-16.08.2011

võtab vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele:
klaver, viiul, akordion, puhkpillid (flööt, klarnet,
saksofon, trompet, tromboon, tuuba).
Info tel. 5031910

