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Veeprojekti hetkeseis
Veeprojekti hetkeseis on järgmine. Ida pool
raudteed oleva osa suhtes, mille tööd jäid
pooleli, on uue hanke tulemused teada ja ka
ehitaja teada, sõlmimata on leping. Hanke
tulemusena selgus, et ehituse hind on
kallinenud veidi rohkem kui 30 %. Selleks,
et saaksime lepingu sõlmida ehitajaga on
vaja lisarahastamist. Lisarahastamist saab
küsida, kui hind on muutunud lisahanke
tulemusena.

kõik käimasolevad protsessid kiiresti ja
positiivselt lahendada, siis on võimalik,
et suudame sõlmida õigeaegselt lepingu
(lepingu sõlmimise aja pikendust peame ka
ehitajalt taotlema sest aeg saab kohe ümber
–see oli määratud hankedokumentidega)
ja ka projekti järgmisel aastal lõpetada.
Ootame ka veel K&H pankrotihaldurilt
vastust, et saaksime selle projektilepingu
lõpuks lõpetada, sellest sõltub ka järgmise

Hetkel käivadki läbirääkimised KIK- iga
lisarahastamise saamiseks. Selleks, et
lisarahastust saada on meil vaja uuesti
läbi viia finants – majanduslik analüüs,
kus peaks kajastuma meie uus olukord ja
finantsvõimekus ning ettevõtte võimekus
projekti tulevikus majandada.
Oleme arutanud võimaliku omaosaluse
suurenemist vallavalitsuse ja AS Tamsalu
Vesi juhtidega ning oleme ühiselt leidnud,
et projekt tuleb etteantud mahus lõpule viia
ja vajalik lisasumma on võimalik leida.
Probleemiks
on,
et
AS
K&H
pankrotistumise tõttu tuli meil taodelda
projekti tähtaja pikendamist aasta võrra,
sellega hetkel samuti tegeleme. Peame ette
valmistama ka hankedokumendid uue
järelvalveinseneri leidmiseks, need KIK- is
kinnitama ja siis saame ka hanke läbi viia.
Peale selle valmistame ette projektiperioodi
pikendamiseks taotlust, selle peaksime
lõpetama 2013 aastaks kui suudame
rahastamise küsimused järgmise kuu
alguseks lahendada. Uue lepinguperioodi
pikkuseks on 340 päeva, selle ajaga
peaks saama Tamsalu linna ja Sääse
aleviku tänavad ja kogu vee- ja
kanalisatsioonimajanduse korda.
Kõigeks nendeks tegevusteks mis on
suhteliselt keerukad ja peavad olema
juriidiliselt täpselt kirjeldatud ja ka läbi
viidud on meil väga vähe aega ja seetõttu ka
teeme 24 tunniseid tööpäevi. Kui suudame

rahastamise suurus (mitte olulisel määral).
Arvi Põldaas, projektijuht
Toimetajalt: Nagu kinnitas Toomas Uudeberg,
on ehitustööde jätkamiseks tarvis 1,5 miljonit
eurot lisaraha, millest ligikaudu 20 protsenti
oleks valla ja tööde tellija Tamsalu Vesi
AS omaosalus. Lisaraha vajaduse tingis
ehitustööde ja materjalide kallinemine. Toomase
sõnul on läbirääkimised KIK -iga kulgenud
konstruktiivselt. Näha on olnud KIK-i poolset
normaalset ja positiivset suhtumist ja seetõttu
on ta kindel, et veeprojekti lõpetamiseks vajalik
raha saadakse.
Pildil: Veeprojekti lepingu allkirjastamine aasta
tagasi. Arne Arumägi surub kätt ja vahetab
lepingut AS K&H tegevdirektori Ilmar Kokaga.
Rahulolevalt naeratab AS Terrat juhatuse
esimees Mikk Mahlapuu. Rahul võib ta olla ka
täna, kui tööd tehtud.
Lepingute allkirjastamist on veeprojektiga seoses
veel palju, eks näis kuidas läheb.
All: Saage tuttavaks Tähtsa Tegelasega. Igal
hommikul, kui arvuti taga istun, saabub ta
aknalauale, sätib pea viltu ja kontrollib, et
ma ikka usinasti toimetaksin. Siis lendab ta
edasi järgmisi kohti üle vaatama. Soe sügis
lubab kõikjalt maitsvaid putukaid leida,
eks seepärast ta seda kontrollkäiku teebki.
Eelmisel aastal tuli lumi juba 24.10 ja jäi.
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Eesti lipu päevadest
Sinimustvalge lipu heiskamisega muudame
olulised
sündmused
ja
tähtpäevad
pidulikumaks. Näiteks heiskame Eesti lipu
sünnipäevadel, kooli lõpetamise, abiellumise
ja miks mitte ka pensionile jäämise puhul.
Kuid peale perekondlike oluliste sündmuste
on olemas ka meile kõigile ühiselt olulised
rahvuslikud tähtpäevad, mil heiskame Eesti
lipud.
Inimesi seob kokku ühine minevikukogemus
ja ühised väärtused. Selle ühtsustunde üheks
väljendamisvormiks on lipu heiskamine neil
ühiselt oluliseks peetavail päevadel.
Riiklikud lipupäevad
Riigikogu on kehtestanud 18 lipupäeva.
Oma sisult võib need jagada kolme rühma:
omariikluse, pereväärtuste ning kultuuriga
seotud sündmused ja tähtpäevad. Kõige enam
on meil omariiklusega seotud lipupäevi:
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, Tartu
rahu aastapäev, iseseisvuspäev, Euroopa päev,
võidupüha, taasiseseisvumispäev, Riigikogu,
kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa
Parlamendi valimise päev ning rahvahääletuse
toimumise päev.
Pereväärtusi kätkevaid lipupäevi on neli: emade-,
leina-, teadmiste- ja isadepäev. Meile ainuomase
kultuuriga seotud lipupäevi on samuti neli:
emakeelepäev, Eesti lipu, jaani- ja hõimupäev.
Uus lipupäev
Käesoleval aastal lisandus üks lipupäev –
hõimupäev. Seda tähistatakse oktoobrikuu
kolmandal laupäeval. Hõimupäev on soomeugri rahvaste ühtehoidmise päev. Hõimupäeva
eesmärgiks on teadvustada eestlaste kuulumist
soome-ugri rahvaste perre ning sellega
väärtustatakse ühist pärandit.
1931. aastal langetas Helsingis toimunud soomeugri IV kultuurikongress otsuse hakata tähistama
oktoobrikuu
kolmandal
nädalavahetusel
hõimupäeva. Eestis tähistati 1930-ndatel
aastatel hõimupäeva kontsertide, aktuste ja
koosviibimistega kooli- ja vallamajades. Paljudes
kohtades võis Eesti lipu kõrval näha Soome ja
Ungari lippu lehvimas.
Eesti okupeerimine katkestas hõimupäeva
tähistamise traditsiooni. Taasiseseisvumise järel
hakati taastama ka hõimupäeva tähistamist.
Kui algselt leidis hõimupäev vastukaja
ennekõike koolides, siis praeguseks on kaasa
tulnud erinevad haridus- ja kultuuriasutused
ning kodanikuühendused. Riigikogu kehtestas
hõimupäeva lipu- ja riikliku tähtpäevana 17.
veebruaril 2011. aastal.
Heiskamine südame sunnil
Riigikogu kehtestatud lipupäeval ei ole
lipu heiskamine kohustuslik. Samas ootab
riik ja kaaskodanikud, et vähemalt kolmel
päeval aastas – iseseisvuspäeval, võidupühal
ja taasiseseisvumispäeval – oleksid lipud
heisatud kõikidele äri-, elu- ja büroohoonetele.
Soovituslikult heiskame Eesti lipud ka kõikidel
teistel riiklikel lipupäevadel.
Lippude heiskamisega anname märku isiklikest
rõõmu- ja kurbusepäevadest ning väljendame
ka ühiseid väärtuseid ja ideaale. Isiklikel
tähtpäevadel heiska Eesti lipp oma koduõues,
meile kõigile olulistel tähtpäevadel katame aga
kogu Eestimaa sinimustvalgete lippudega!
Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäev
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva
tähistatakse, et austada Eesti iseseisvuse eest
võidelnuid.
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev

Tartu rahulepinguga tunnustas Nõukogude
Venemaa tingimusteta Eesti Vabariigi iseseisvust,
määrati kindlaks Eesti-Vene riigipiir ja
kooskõlastati vastastikused julgeolekutagatised.
Järgnevalt tunnustasid Eesti Vabariiki de jure
paljud riigid.
24. veebruar – Eesti iseseisvuspäev
Eesti iseseisvuspäev on riigi ja rahva
pidupäev.
Iseseisvuspäev
märgib
rahva
enesemääramisõiguse teostumist. 24. veebruaril
1918. a avaldas Päästekomitee „Manifesti kõigile
Eestimaa rahvastele”, milles kuulutati välja Eesti
Vabariik.
14. märts – emakeelepäev
Eesti keelde on talletatud meile ainuomane
kultuuri- ja minevikukogemus. Emakeelepäev
meenutab, et eesti keel vajab tähelepanu ning et
eesti keele puhtus ja püsimajäämine sõltub eesti
keele kandjatest ja kasutajatest endist.
9. mai – Euroopa päev
II maailmasõja lõpu viienda aastapäeva puhul
pidas Prantsuse välisminister Robert Schuman
kõne, milles tõi esile Euroopa lõimumise kui tee,
mis tagab sõjajärgsele Euroopale rahu ning viib
õitsengule.
Maikuu teine pühapäev – emadepäev
Emadepäevaga austatakse ja väärtustatakse
emade rolli ühiskonnas. Emadepäev on kõikide
emade ja perede ühine tähtpäev.
4. juuni – Eesti lipu päev
Eesti lipp on eestluse kandja. Eesti lipu päeva
tähistatakse Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge
lipu õnnistamise aastapäeval. Lipu heiskamine
tähistab ühiste aadete ja väärtuste elujõudu ning
väljendab ühtekuuluvustunnet.
14. juuni – leinapäev
Leinapäeval meenutatakse okupatsioonivõimude
poolt represseeritud ja okupatsioonivõimude
tegevuse läbi hukkunud isikuid. Leinapäeval ei
korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke
üritusi.
23. juuni – võidupüha
Võidupüha
märgib
Eesti
kaitsejõudude
valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust. 23. juunil
1919. a oli Vabadussõja üks murdepunkte: sel
päeval võideti tagasi Võnnu. Pärast seda murti
Saksa vägede vastupanu kogu rindel ja juuli
alguses sõlmiti vaherahu.
24. juuni – jaanipäev
Jaanipäev on ürgne eestlaste pidupäev. Jaanipäev
on kultuuriline side põhjala ja muinas-eestlusega.
Jaanipäev tähistab suvist pööripäeva, mil päike,
soojus ja valgus on saavutanud võidu külma ja
pimeduse üle.
20. august – taasiseseisvumispäev
Taasiseseisvumispäeval lõppes okupatsioon
Eesti Vabariigis. 20. augustil tegi Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu koostöös Eesti Komitee
esindajatega otsuse taastada Eesti riiklik
iseseisvus.
1. september – teadmistepäev
1. septembril algab traditsiooniliselt koolides
õppetöö. Teadmistepäeval osutatakse erilist
tähelepanu kooliteed alustajatele, kuid üldisemalt
ka haridustöötajatele.
Oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev
Hõimupäev
on
soome-ugri
rahvaste
ühtehoidmise päev. Sellega väärtustame ühist
pärandit ning avaldame toetust soome-ugri
rahvaste kultuurilistele püüdlustele.
Novembrikuu teine pühapäev – isadepäev
Isadepäevaga austatakse isasid ja tähtsustatakse
isade rolli laste kasvatamisel. Isadepäev on kõigi
isade ja perede ühine tähtpäev.
Valimiste ja rahvahääletuse toimumise päev
Valimised ja rahvahääletus on kõige otsesem
demokraatia väljendus. Rahvas kui kõrgeima
võimu kandja sekkub siis otsustusprotsessi.

TAMSALU AJALEHT

Kultuurikalender
02.11 kell 18.00

Väljasõit Rakvere teatrisse Pärnu teatri
„Endla“ etendusele „ÄRA MURETSE,
KALLIS“. Pilet 13 €. Buss väljub kul
tuurimaja eest.

10.11 kell 10.00-10.30 PRO PALSAMI näitus-müük.
11.11 kell 19.00-21.30 LASTE DISCO DJ Zwilling.
Pääse 2 €
11.11 kell 22.00-02.00 NOORTE DISCO DJ Zwilling.
Pääse 3€
16.11 kell 12.00

Lepatriinu teater „ Kuum pirukas“
Pääse 1.80 €

19.11 kell 13.00

EAKATE KLUBI „IGIHALJAD“ –
20. SÜNNIPÄEV.
Kontsert taidlejatelt.

24.11 kell 19.00

Vana Baskini Teater
„JÄÄGU MEIE VAHELE“.
Pääse 8.00/10.00€

27.11 kell 13.00

I ADVENDI KONTSERT
- JUMALATEENISTUS
Tamsalu kirikus.
Laulab Tamsalu naiskoor.

27.11 kell 14.30

ADVENDIKÜÜNALDE
SÜÜTAMINE postkontori juures.

Muinsuskaitseamet tunnnustas
Tiit Leemetsa
Muinsuskaitseamet tunnustas Porkuni kooli ja direktor Tiit Leemetsa kunstimälestiste heaperemeheliku säilitamise ja hoidmise eest.
Tiit Leemetsa sõnul avastas ta peale direktorina tööleasumist, et koolis on
küll palju maale, skulptuure ja muud, ülevaade mis täpselt olemas, aga puudub. Ta kirjeldas kõigepealt kõiki taieseid, tegi kataloogi ja võttis arvele
kõik kunstiväärtust omavad esemed. Need eksponeeriti võimalusel kooli
ruumides (toimetaja väide eelmises lehes, et enamus taieseid oli laoruumides, ei olnud päris õige). Avalikkus neid kõiki tõesti ei näinud, küll aga kooli
töötajad.
Uues majas leiti enamusele taiestele koht kooli keskosas olevas aatriumis,
kus nad ka tõesti kõigile näha on.

Pildil kuulutab Tiit Leemets uue kooli avatuks.
Ain Aasa
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Meie valla kaunid kodud
Selle aasta Kauni Kodu maakonnakonkursil märgiti meie vallast
ära Milvi Soidla. Tema kodu erines teistest erilise ja äärmise
puhtuse ja korraga. Hilma Männik, MTÜ Virumaa Lootus juht,
kes konkurssi korraldab, ütles et kartulivaodki olid nii sirged ja
korralikud nagu joonlauaga tõmmatud.
Ta märkis et maakonnas on konkurss toimunud 14 korda.
1998 aastal esitati maakonna konkursile Tamsalu vallast Kaja
Raudla Uudekülast, Aadu Jaansoo Vistlast, Vaike Rull Vajangult,
taludest Mart Mardla Järvajõelt ja Inga Kangur Naisteväljalt.
Tamsalu linnast esitati Maimu Pärg ja Raimo Kruusimäe. 1999
märgiti ära Lembit Rannametsa eramu, esitati Ahto Tammsaare
eramu ja Vajangu Põhikool. 2000 a esitati Lembit Rannametsa,
Edgar Kasesalu ja Reino Kösta eramud. 2002 a said eriauhinna
perek Rannametsa eramu, majade grupp Porkunis (Matikainen,
Vikk, Tammsaar, Mägi, Põldmaa), linnast eramute grupp
Toome 2,4,6,8,10, 12. 2003 a võitsid maakonnakonkursi Urvi ja
Mati Viidemann Vajangult, märgiti ära ka Helve ja Agu Tinnuri
kodu Tamsalus. 2004 a võitis maakonnas Liivi ja Ain Aasas kodu
Porkunis. 2005 a märgiti ära perek Maasik, Maimu Pärg ning
Õnne ja Märt Rebase kodu . 2006 a võitis maakonnakonkursi
perek Maasiku kodu, ära märgiti veel Ene Augva Koplimetsa
talu Uudekülas. 2008 märgiti ära Vajangu bussiootepaviljon.
2007, 2009 ja 2010 a kedagi maakonnas ei tunnustatud.
Presidendi kauni kodu konkursi auhinna on saanud Aime ja Mait
Maidla Mesilinnu talu, Ulvi ja Mati Viidemanni kodu, Liivi ja
Ain Aasa kodu ja perek Maasiku kodu.
Hilma Männik ütles veel, et maakonnakomisjoniga arvestavad
nad seda, kuidas koduümbrus on arenenud ja üle viie aasta
taguseid auhinnavõitjaid võib uuesti maakonnakonkursile
esitada, kui on olnud edasiminekut. Ta soovitas, et asjaga
tegeleks vallas järjekindlalt üks inimene, kes oleks kursis
maakonnatasemega ja oskaks inimestele vajadusel ka nõu anda.
Kindlasti ei tohiks tema arvates maakonnakonkursile esitada
koduümbrusi inimeste nõusolekut küsimata.
Praegu oleks õige aeg järgmiseks aastaks plaane pidama hakata,
mida oma kodu ümbruses muuta, mida juurde istutada või
ehitada.
Meie vallas on Kauni kodu konkurssidel auhinnatud:
Ühinenud valla konkurss Kaunis Kodu
2011
Milvi Soidla Tehnika tn 22
Urve ja Jaak Toomsalu Antsu tn 7
2010
Kaja Pajuste/ Ester Pajuste Pääsukese tn 12
Kati ja Mati Tammekand Antsu tn 1, Vajangu
2009
Ülle ja Kaupo Pärg Sireli tn 8
Olga ja Jaan Mets Aavere küla
2008 Tiina ja Tarmo Lavone Mäe tn 1
Liivija Sergejeva, Arnold Sergejev Kuie küla
2007 Toivo ja Anne Hallik Metsa 1
Ahto ja Zoja Tammsaar Porkuni
2006
Märt ja Õnne Rebane Toome 6
Konkurss “Ilus kodu “ (Tamsalu linn) 1998-2005
2005. a. I Piiri 14
Maimu Pärg
2004. a. I Toome 10 Neeme ja Eldi Malva
2003. a. I Kase 12
Urve Saar
2002. a. I Toome 7
Aivar Maasik
2001. a I Kandle 2
Mart Kirs
2000. a. I Metsa 16
Vaike Rannamets
II Rahu 25
Anna Kasesalu
III Metsa 12 Reino Kösta.
1999 a. I Kungla 6
Tiiu Mesilane
1998. a.I Nurme 12
Kalju Järman
II Metsa 16 Vaike Rannamets
III Rahu 40
Elna Väer
Heakorrakonkurss Tamsalu vallas 2001 - 2005
2005 aastal valiti Tamsalu valla heakorrastatum piirkond.
Heakorrastatum piirkond:
*Vajangu Keskasula (majade kompleks) Mati Tammekand,
Annika Kapp, Ethel Kaljuvee, Jaak Toomsalu, Aarne Merila,
Hando Kasekamp, Ago Muru, Ülle Rässa, Rein Lall
*Porkuni küla (elamute kompleks) Jaak Vikk, Ahto Tammsaar,
Ants Mägi, Malle Põldmaa, Albert Matikainen, majaühistu
“Järveküngas”, majaühistu “Heeviem”
2004
Individuaalelamu
I Loksa
Natalja Meier, Udo Ojamaa
II Vistla
Taivo Jaansoo
III Porkuni Avo Hein
Korterelamu
II Sääse
Indrek Randmaa / Tiiu Pae (Sääse)
talumajapidamine
III Naistevälja Tarmo Lavone
Ärihoone
II Võhmuta PM Vajangu laut
III Viru Trans ladu Sääsel
2003
Ühepereelamu
I Vajangu)
Urvi Viidemann
II Kaeva
Lembit Kuntur
III Kuie
Liivija Sergejeva
korterelamu
I Porkuni
Himma-Kuusiku
II Sääse
Sääse 20
talumajapidamine
I Naistevälja Guido Tammar
II Kursi
Marmelt Riibe
administratiivhoone
I MTÜ
Vajangu TÜ
II Sääse lasteaed
2002
Ühepereelamu

I Vajangu
Urvi Viidemann
II Vistla
Mauri Roots
III Uudeküla
Andres Rammul
korterelamu/
mitmepereelamu
I Sääse
Sääse 22
II Sääse
Sääse 20
talumajapidamine
I Sauvälja
Rein Murel
II Vajangu
Mati Tammekand
administratiivhoone
II Sääse Lasteaed
III MTÜ Vajangu TÜ
2001
I Porkuni
Liivi ja Ain Aasa
II Uudeküla
Kaja Raudla
III Porkuni
Albert Matikainen
Korterelamu/
mitmepereelamu
I Porkuni
Järvekünka
II Sääse
Sääse 22
III Sääse
Sääse 20
talumajapidamine
I Võhmuta
Eha Järvamägi
II Naistevälja Kuido Tammar
III Vistla
Hiile Hiie
administratiivhoone
I Porkuni kool
II Porkuni jahimaja
III Vajangu kool
Peaminister on mastivimpli või tänukirjaga tunnustanud järgmisi
meie valla kodusid:
Tiina-ja Tarmo Lavone
Tamsalu linn
Olga ja Jaan Mets
Aavere küla
Milvi ja Tiit Veebel
Tamsalu linn
Kaja Pajuste
Tamsalu linn
Kaja Hallik, Rando Hallik Tamsalu linn
Ea Keir, Tõnu Keir
Tamsalu linn
Vajangu Põhikool
Vajangu
Vilma Tähiste, Rein Tähiste Tamsalu linn
Avo Hein
Porkuni
OÜ Laiamäe Talu
Järvajõe
Armin Kukk
Piisupi
Liivia Sergejeva, Arnold Sergejev Kuie
Margus Kalev
Tamsalu linn
Mati Tamm
Tamsalu linn
Kalju Järmann
Tamsalu linn
Kaupo Pärg
Tamsalu linn
MTÜ Uudeküla kiigeplats Uudeküla
Oruveski talu
Järvajõe küla
Riho Kivila
Uudeküla
Evi Sakur
Kuie küla
Harald Ainojõe
Tamsalu linn
Eduard Veepere
Tamsalu linn
Heela-Maria Koldmets
Tamsalu linn
Valdo Simonlatser
Tamsalu linn
Toivo Evard
Kursi küla
Rein Lall
Vajangu küla
Martin Uudeküll
Uudeküla
Sääse Lasteaed
Sääse alevik
Tamsalu Gümnaasium
Tamsalu linn
Toomas Veepere
Tamsalu linn
Lenna Rebane
Tamsalu linn
Mart Kirs
Tamsalu linn
Mägi Ants
Porkuni
Rein Kolde
Sauvälja
Udo Ojamaa, Natalja Meier Loksa küla
Urvi Viidemann
Vajangu küla
Raimond Kruusimäe
Tamsalu linn
Ants Pedanik
Tamsalu linn
Heino Arumägi
Tamsalu linn
Arno Lindeberg
Uudeküla
Ahto Tammsaar
Porkuni küla
Andi Himma, Liisa Kuusik Porkuni küla
Liivi Aasa, Ain Aasa
Porkuni küla
Toivo Hallik
Tamsalu linn
Tamsalu lasteaed
Tamsalu linn
Urve Saar
Tamsalu linn
Toomas Pedamäe
Tamsalu linn
Heino Piiskoppel
Uudeküla
Aadu Uudmäe
Uudeküla
Albert Matikainen
Porkuni küla
Ruth Sakk
Vajangu küla
Aivar Maasik
Tamsalu linn
Märt Rebane
Tamsalu linn
Valter Õunapuu
Tamsalu linn
Ago Tinnuri
Tamsalu linn
Andres Rammul
Uudeküla
Asta Eilo
Savalduma
Märt Uudeberg
Uudeküla
Rein Murel
Sauvälja
Elna Väer
Tamsalu linn
Kalev Pärg
Tamsalu linn
Guido Tammar
Naistevälja küla
Peep Peitre
Uudeküla
Mati Tammekand
Vajangu
Vajangu Põhikool
Vajangu
Vaike Rannamets
Tamsalu linn
Ingrita Retsold ja Kaido Perm Tamsalu linn
Maimu Pärg
Tamsalu linn
Reino Kösta
Tamsalu linn
Hiie Hiile
Vistla
Raimo Hallimäe
Järvajõe küla
Urmas Grauen
Türje küla
Mait Mardla
Järvajõe küla
Jõudu ja nutikust oma koduümbruse kaunimaks muutmisel!
Ain Aasa
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Toimetajalt
Enne viimast volikogu, kui ma vallamaja saalis pildistasin, tegi üks
lugupeetud volikogulane mulle märkuse, et peaksin enne pildi tegemist ka temalt selleks luba küsima. Vastasin, et avaliku elu tegelastest
tohib avalikus ruumis pilti teha ilma loata.
Hiljem otsustasin siiski asja uurida ja seadusi vaadata.
Seadus ütleb, et üldjuhul tuleb inimeste fotografeerimisel alati temalt
luba küsida. Põhiseaduse § 19 järgi on isikul õigus enda kujutisele ja
§ 26 sätestab igaühe õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele (see
säte hõlmab ka nime ja välimuse kaitset). Inimese fotografeerimist
ja selliste fotode kasutamist reguleerib isikuandmete kaitse seadus.
Inimest võib pildistada juhul kui ta on sellega nõus või võib eeldada,
et inimene on sellega nõus. Inimese nõusolekut pildistamiseks võib
eeldada näiteks avaliku ürituste puhul, kus üritusel osalejad on teadlikud, et neist võidakse teha fotosid või filmida ( kultuuriüritus, avalikus ruumis kohtumine, spordivõistlus jne). Nõusolekut ei ole vaja
juhul kui inimese kujutis pildil ei ole seostatav konkreetse isikuga.
Siinjuures on avaliku elu tegelaste perekonna- ja eraelu puutumatuse õigus võrreldes tavalise inimesega piiratum. Avaliku elu tegelase
pildistamine informatsiooni edastamise eesmärgil on tagatud sõnavabaduse ja üldsuse õigusega teabele. Samuti on vastav erand isikuandmete kaitse seaduses §-is 11 lg 2.
Siin siis ka vastav seadusesäte: „Isikuandmete kaitse seadus. § 11.
Isikuandmete avalikustamine
(2) Isikuandmeid võib ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on
ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Andmete avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada
andmesubjekti õigusi.“
Olen fotografeerimisel kehtestanud omale väga kõrged eetilised
nõuded ja pole avaldanud ühtegi pilti, mis kuidagi oleks kahjustanud
või muul moel riivanud piltidel olevate isikute väärikust.
Avalikus ruumis viibivate avaliku elu tegelaste käest ma kunagi luba
küsinud ei ole, samuti valla kultuuri – ja spordiüritusel osalejatelt.
Küll aga on korduvalt jäänud avaldamata muud pildid, mis pole sellel kujutatud inimesele lihtsalt mõnel põhjusel meeldinud.
Avaliku elu tegelaste kohta avaldab Tamsalu Ajaleht ainult niisugust
infot, mis on seotud nende tööalase või muu avaliku tegevusega. Inimeste privaatseid andmeid või nende isiklikku elu puudutavat infot
ei ole kunagi kajastatud ega hakata seda tegema ka edaspidi kui selleks puudub inimese enda luba.
Mida soovitada inimesele, kes ei soovi avalikku tähelepanu, sealhulgas ka pildistamist ja tehtud fotode avaldamist. Esiteks ei tohiks kandideerida avalikesse ametitesse. Teiseks saab fotograafile alati öelda,
et ei soovita endast tehtud piltide avalikustamist. Üldjuhul tullakse
sellisele palvele ka vastu (ainaasa@gmail.com) , aga mitte alati – näiteks kui on tegemist olulise figuuriga kohalikus avalikus elus.
Viimaste aastatega on pildistamisvõimalused mõõtmatult avardunud ja peate arvestama sellega, et igal hetkel võidakse teid pildistada
ka ilma teie nõusolekuta. Ja edasine jääb juba foto tegija südametunnistusele.
Rohkem infot saate, kui tutvute vastavate seadustega, mis on avaldatud Riigi Teatajas.
Rõõm on tõdeda, et lugejad on väga hästi võtnud vastu Tamsalu Ajalehe viimased, 12 - leheküljelised numbrid. Nendes on olnud võimalus jätta tekstidele ruumi ja ka rohkem pilte juurde panna. Lugeda on
parem ja ka väljanägemine paranes. Tänud muidugi kõigile eriti heade lugude autoritele. See leht on jälle tavaline, aga loodan, et järgmine
tuleb jälle kobedam, kui materjali saadate. Ehk peaks ka lehe eelarve
tegemisel arvestama sellega, et mõned numbrid natuke rohkem maksavad.

Enese- ja välishindamine Tamsalu vallas
Eesti Noorsootöö Keskus on koos noortevaldkonna partneritega
välja töötanud noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli, mille alusel
hinnatakse seda ajavahemikul 17. oktoober kuni 4. november 19-s
omavalitsuses. Tamsalu valda külastasid välishindajad 19. oktoobril
2011. Meeskonda kuulusid Kaitseliidu ülema nõunik Anu Allekand,
Anna Vaba Aja Maja juhataja Margo Hussar, Ridala valla noorsootöö
spetsialist Urve Sarapik (ei külastanud Tamsalu valda, lapse haigestumise tõttu, aga osales eelnevas meeskonnatöös) ning vaatlejana
oli kaasatud Eesti Noorsootöö Keskuse kutse väärtustamise suuna
juht Ingrid Väravas.
Välishindajate tagasisidest selgus, et Tamsalu
vallas on mitmeid tugevaid külgi. Samas on palju, mida annaks veel
edasi arendada. 19. oktoobril saime välishindajatelt algse tagasiside
tehtava noorsootöö osas. Põhjalikum tagasiside jõuab meieni oktoobri
lõpupäevil.
Enesehindamine aitab omavalitsustel kui noorsootöö peamistel korraldajatel välja selgitada, mis on nõrkused ja tugevused ning analüüsist tulenevalt planeerida edasisi samme.
Hindamisprotsess hõlmab nii enese- kui välishindamist. Omavalitsuse noorsootöö kvaliteedi hindamisse kaasati erineva valdkonna
inimesi. Tamsalu valla enesehindamisel osalesid MTÜ Vajangu Noorsootöökeskusest Ene Kiisla, Monika Molodost, Mairis Niitsalu, noorte
esindajanna oli kaasatud Egle Tiitsmaa, noorteühingu NNKÜ-NMKÜ esindajana oli Tuuli Lindre, Janika Soosaar Tamsalu gümnaasiumi „Mängupesast“ ning Kaili Kangur lastekaitsespetsialist Tamsalu
vallavalitsusest. Aprillist- septembrini toimus ühine töö meeskonna
liikmete vahel, mille põhjal koostati ühtne arvamus.
Hindamissüsteemi rakendamist koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus, mis teeb koostööd valitsus- ja noorsootööasutustega, kohalike
omavalitsustega, noorteühingute ja teiste institutsioonidega, et arendada noortepoliitikat ja noorsootööd, pakkudes selleks väärtuslikku
nõu ja teavet ning esindades, teadvustades ja kaitstes noortevaldkonna huve ning väärtusi.
Tamsalu valla enesehindamismeeskonna nimel Kaili Kangur
Toimetajalt: peale ametliku hindamisprotokolli saamist kirjutab Kaili
ka põhjalikult sellest, millega oldi rahul ja kus tuleb veel pingutada.

TAMSALU AJALEHT

Tamsalus asus teenistusse
uus piirkonnapolitseinik

Tööpäev algab kell 8. Alustuseks viin end kurssi
eelneva päeva sündmustega, loen läbi e-kirjad ja
hakkan tegelema laekunud avaldustega. Tööpäeva
jooksul võtan vastu kodanikke, kuulan nende
muresid ning püüan neile parima lahenduse leida.
Tööpäev sõltub selles aset leidnud sündmustest,
osadel päevadel on rohkem tegemist, kui teistel. Iga
päev saan kogemuse võrra rikkamaks.
Mis on hetkel politsei jaoks vallas kõige
suurem probleem seoses õigusrikkumistega?
Alkoholiseaduse rikkumised, ning sellest tulenevalt
ka mitmed muud rikkumised. Nendeks on näiteks
vandalism ning pisivargused. Lisaks tekitab muret
liikluskord.

Alates oktoobrikuust on Tamsalus
piirkonnapolitseinikuna tööl Valdur Eesmaa.
Valdur Eesmaa asus tööle senise piirkonnapolitseiniku
Sven Auna asendajana.
Piirkonnapolitseinik võtab kodanikke vastu teisipäeviti
kella 9-11 aadressil Tamsalu Tehnika 1a. Ühendust saab
telefonil 337 2189 või läbi politsei lühinumbri 110.
Küsimustele vastab Valdur Eesmaa
Milline on piirkonnapolitseiniku tavaline tööpäev?

Kohtumine vallamajas
Reedel, 21. oktoobril oli vallavanem Toomas Uudebergi juures Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu koguduse õpetaja Reet Eru.
Ta on ametis selle aasta algusest, kui eelmine õpetaja
oma ametikohustuste tõttu ei saanud enam siinse
kogudusega tegeleda. Reet Eru on ka Tapa koguduse
õpetaja ja samuti on tal muid kohustusi ( on Harku
ja Murru vanglate kaplan).
„Reet Eru on lõpetanud Kehtnas tehnikumi melioraatorina ja Väimelas zootehnikuna. Viimase koolituse tingis vajadus paremini osata talupidamist,
kuna just sel eluetapil oli ta koos perekonnaga kolinud elama maale ja asunud talu pidama.
Usuteaduseni viis elu teda 1997. aastal, mil ta enda
sõnul üha rohkem kõndis kodu ja jumalakoja vahet.
1998 asus naine sisemise kutsumuse ajel õppima
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisse Seminari, mille
lõpetas 2002. aastal. Aasta hiljem astus Reet Eru Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari ja lõpetas selle
2004. aastal.“ (Eesti Kirik).
Koos Reet Eruga viibis kohtumisel Tamsalu Lunastaja kiriku juhatuse esimees Elle Olt.
Algul läks jutt eelmisele õpetajale ja sellele, et ta oli
üsna kahtlev Tamsalu koguduse jätkusuutlikkuse
suhtes. Reet Eru oli teist meelt. Ta arvas, et alati ei
saa lähtuda materialistlikust seisukohast, midagi

Kuidas Sinu hinnangul saaksid inimesed ise
turvalisemat elukeskkonda luua?
Piirkonnapolitseinik saab enda tööd hästi teha,
kui tal on tihe kontakt oma piirkonnas elavate
inimestega. Turvaline elukeskkond on kõigi selles
elavate isikute huvi. Olulisim on kursis hoida teisi
valla elanikke/naabreid, kui toimub või on toimunud
midagi hea korra ja seaduse vastast. Nõnda tuleks
asjadest teavitada ka piirkonnapolitseinikut.
Mis selles töös Sinu jaoks kõige olulisem on?
Kõige olulisem on koostöö rahvaga ning
kolleegidega. Koostööna on võimalik saada uusi
kogemusi ja koguda infot, millest on abi püsivate
probleemide lahendamiseks.
Mari Riina Rist
Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja
peab ka südamele ja hingele jääma. Ka siis, kui kirikusse on tulnud ainult üks inimene, tuleb tema
arvates teenistus ikka ära pidada, sest kunagi ei tea,
mis tuleb ja kuidas asjad edasi lähevad. Ta arvas, et
hingeharidus on meie ajal soiku jäänud, seepärast on
ka niipalju hingelt haigeid ja kompleksides inimesi.
Reet Erul oli kindel seisukoht ja nägemus paljudest
meie elu aspektidest, mida siinkohal ümber rääkima
ei hakkaks. Ta ütles, et on meeldivalt üllatunud, kui
hästi meil läheb. Näitena tõi lehest loetud omapäraste suurte ürituste korraldamise, selle, et asjad
toimivad ja ka pisikesi seiku – näiteks et väiksed
koolilapsed ütlevad talle, võhivõõrale, raamatukogu
juures tere. Toomas Uudeberg ütles, et vallavalitsus
on püüdnud kogudust niipalju aidata, kui võimalik, juttu oli kiriku remondist ja muust, kus see abi
konkreetse kuju on võtnud.
Tamsalu koguduse õpetaja Reet Eru on kahtlemata
karismaatiline ja põneva elukäiguga inimene, kellega oli huvitav kohtuda ja rääkida. Tamsalu rahval
on võimalus teda näha ja kuulda advendikontserdil
kirikus 27.11. kell 13.00 ja poolteist tundi hiljem advendiküünalde süütamise tseremoonial postkontori
juures väljakul.
Ain Aasa
Pildil vasakult Toomas Uudeberg, Reet Eru ja Elle
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Vallavolikogu
19.10.2011 volikogu istung.
1. Kinnitati Tamsalu valla arengukava aastateks 2012-2015.
Alates 1. jaanuarist 2011 hakkas kehtima kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadus. Finantsjuhtimise seadusega muudeti
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(KOKS) § -i 37. Alates 1.oktoobrist 2011 rakendus omavalitsustele kohustus koostada
arengukavad vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta ehk aastate 2012-2015 kohta.
2.Kuulati MTÜ Rakvere Haigla juhatuse esi-

Vallavalitsus
27.09.2011.a
1. Arutati “Tamsalu reovee kogumisala
veemajandusprojekt. Ehitustööd. Osa 1”
tööde jätkamise lepingu sõlmimiseks Tamsalu valla osaluse suurendamise võimalusi
ja otsustati esitada volikogu oktoobrikuu
istungile otsuse eelnõu Tamsalu vallale
täiendavate kohustuste võtmise garanteerimiseks ning täiendava laenu võtmiseks,
et katta valla osalus Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojektis.
04.10.2011.a
1. Kinnitati Tamsalu Sääse Lasteaia hoolekogu koosseis.
2. Kinnitati Tamsalu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseis.
3. Otsustati moodustada Tamsalu Lasteaias Krõll sobitusrühm 5-6 aastastele lastele.
4. Arutati Tamsalu valla Porkuni küla Lossi tänav 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisel tekkinud probleeme.
5. Otsustati sõlmida Porkuni Paemuuseumi kontoriruumi remonttööde teostajaga
lisaleping täiendavate remonditööde teostamiseks.
6. Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja poolt esitatud, Piisupi
külas Mäeotsa maaüksusele puurkaevu
rekonstrueerimise ja veetõsteseadmete
paigaldamise ning veetrassi rajamise projekti aruanne koos täitmise eelarvega.
7. Nõustuti raieloa väljastamisega Kandle
tn 34 kinnistul elamule ja elektriliinile ohtliku puu raiumiseks.

4
mees Rain Seppingu infot Rakvere Haigla tuleviku plaanidest.
3.Kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaed infot Tamsalu valla eelarve III kvartali
täitmisest .
4. Kinnitati Tamsalu valla 2011. aasta esimene
lisaeelarve ja eelarve muutmine.
5.Nõustuti Metsatervenduse OÜ poolt Tamsalu vallas Järsi külas Metsapõllu katastriüksuse (registriosa nr 3779831, pindala 15,71 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa) omandamisega.
6.Tunnistati kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 15.06.2011.a. otsuse nr 32 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” juurde kuuluva
lisa nr 1 “Munitsipaalomandisse taotletavate

tänavate ja teede nimekiri” punkt 3 (7870005
Kullenga tee).
7.Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Kalmistu tee, Masti tee, Kuivati tee,
Türje-Jalgsema tee, Liivaku tee, Kassaka tee,
Sirtsu tee, Kursiraba tee, Poe tee ja Kullenga
tee alune ning neid teenindav maa.
8. Info
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot
järgmistel teemadel.
*Majandusministeerium on välja kuulutanud
konkursi “”Energiasäästlik tänavavalgustus”
*On valminud Tamsalu Veeprojekti II osa , 9
novembril toimub lõppakti allkirjastamine
*25. oktoobril toimub Tamsalu Spordihoones
soojuspumpade infopäev

*27. oktoobril Vajangu Põhikoolis MTÜ Ökokratt organiseeritud üritus, kus osalevad ka
riigikogu liikmed.

8. Nõustuti ühe korraldatud jäätmeveoga
liitunud jäätmetekkekoha jäätmemahuti
perioodilise tühjendamisega.
9. Tunnistati hankel “Tamsalu valla teede
ja tänavate talvine teehoid“ edukateks:
• Põdrangu Põllumajandusühistu pakkumus piirkonnas „Põdrangu-Araski-Kaeva“;
• Hansujüri Põllumajandusühistu pakkumus piirkonnas „Koplitaguse-AssamallaKoiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu“
;
• Remgreivel OÜ pakkumus piirkonnas
„Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa“. pakkumus maksumusega 58,20 eurot/tund.
Otsustati lükata tagasi hankele Tõnu Eiki
Transport OÜ esitatud pakkumus, kuna
esitatud pakkumuse maksumus ületas eeldatavat maksumust.
Otsustati korraldada kahes piirkonnas
läbirääkimistega hankemenetlus hankes
“Tamsalu valla teede ja tänavate talvine
teehoid 2011/2012” osalenud pakkujatele kuna väljakuulutatud eelnevas kahes
hankevoorus ei esitatud nendele piirkondadele ühtegi pakkumust või ületas esitatud pakkumus Lepingu eeldatavat maksumust.
10. Otsustati sõlmida AS-ga Elektritsentrum hankelepingu “Tamsalu linna Kesk ja
Kooli tänavate tänavavalgustus” lisa lisatöö teostamiseks.
11. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate transpordimaade piirid, pindala ja
maksustamishind ning määrati katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
12. Otsustati muuta Tamsalu Gümnaasiumis päevatoidu ja pikapäevarühma toidu
maksumust alates 01.01.2012.a suurendades maksumusi Statistikaameti poolt
avaldatava 2011. aasta tarbijahinnaindeksi

ulatuses.
13. Arutati vallaasutuse Tamsalu Kultuurimaja teenuste hindade muutmist.
14. Otsustati anda nõusolek Tamsalu Kalor
AS-i jäätmeloa muutmiseks vastavalt esitatud jäätmeloa muutmise taotlusele.
15. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus septembri kuus kogusummas 13 057,06 eurot.
16. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust neljale abivajajale
ja jäeti rahuldamata kaks taotlust.
17. Kinnitati Tamsalu valla 2011.a eelarve
vahenditest lasteaia toidupäeva maksumuse kompenseerimine ühele lapsele.
18. Määrati koduteenuste ühele abivajavale eakale isikule.
19. Määrati hooldaja ühele raske puudega
isikule ja jäeti rahuldamata üks hooldaja
määramise avaldus.
20. Volitati vallavanemat OÜ-ga Advokaadibüroo Concordia kliendilepingut sõlmima.

• Tamsalu linnas Rahu tn 36 elamule ja
elektriliinidele ohtlike kuivanud puude
raiumiseks;
• Tamsalu linnas G.Lurichi tn 2 elamule
liiga ligidal kasvava ohtliku puu raiumiseks.
4. Otsustati kustutada FIE Raivo Oks`i majandustegevuse registri registreering aadressil: Tehnika tn 2a Tamsalu linnas.
5. Otsustati sõlmida OÜ-ga Ragmila maksegraafik mittesihipäraselt kasutatud ettevõtlustoetuse tagastamiseks Tamsalu vallale.
6. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust kuuele abivajajale
ja jäeti rahuldamata kaks taotlust.
7. Kinnitati Tamsalu valla 2011.a eelarve
vahenditest lasteaia toidupäeva maksumuse kompenseerimine ühele lapsele.
8. Lõpetati sotsiaalkorteri üürileping üürija avalduse alusel ja otsustati sõlmida
üürileping üheks aastaks sotsiaalkorterit
üürida soovijaga.
9. Nõustuti AS Tamsalu Kalor Elamumajandusosakonna ettepanekuga eraldada
korterid üürilepingu alusel kasutamiseks
kahele perele.
10. Otsustati kustutada Tamsalu valla lootusetuteks muutunud nõuded.
11. Otsustati sõlmida leping Tamsalu linna
tänavavalgustuse kaasajastamise ideekavandi väljatöötamiseks.
12. Arutati Tamsalu veemajandusprojekti
jätkamisega ja ehituse kallinemisega seotud probleeme.

11.10.2011.a
Arutati avaldust, millega taotletakse toetust puurkaevu rajamiseks ja veetõsteseadmete soetamiseks hajaasustusega alal
paiknevale kinnistule.
18.10.2011.a
1. Tutvuti Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohaga Tamsalu valla Porkuni
küla Lossi tänav 1 maa-alale vastuvõetud
detailplaneeringu kohta.
2. Kinnitati Tamsalu Kultuurimaja teenuste hindade muutmine alates 01.11.2011.
3. Nõustuti raieloa väljastamisega:

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Pildil vasakult vallasekretär Elvi Astok, abivallavanem Riho Tell, vallavanem Toomas Uudeberg,
finansosakonna juhataja Ellen Uiboaed ja ehitusspetsialist Mati Tamm. Neli viimast on ka valitsuse liikmed (lisaks sotsiaalosakonna juhataja Ülle
Kristmann)

Elvi Astok
vallasekretär
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Tagasi
tulevikku
Viimasest artiklist on palju aega
mööda läinud. Vahepeal ei ole midagi
eriti öelda olnud. Olen kirjutamise
hetkel ise veel Austraalias, kuid
lehe ilmumise ajaks olen juba
tagasi Tamsalus. Kas kirjutada
nüüd Austraaliast või tavapäraselt
arvutitest? Ei hakka enesele piire
seadma. Ma ei kirjuta kirjutamise
pärast, vaid siis, kui arvan, et on
midagi öelda. Tähelepanelik lugeja
saab kohe aru, kui lehes on ruumi
raisatud ja teda lollitada üritatakse.
Minu jaoks on jälle käes mõnes mõttes uue aja algus. Mul on neid ennegi
olnud ja sellepärast on neid lihtne ära
tunda. Tuleb vägevale Austraaliale
nägemist öelda ja vaadata edasi - tulevikku. Kohati on sellele ju hirmutav
mõelda. Ometi tulen ju tagasi kohta, kus kõik on tuttav ja etteaimatav.
Et mis edasi saab? Mida ma tegema
hakkan? Kuidas ma ära elan? Kas
ikka kõik ettevõtmised õnnestuvad? Mis saab siis, kui ei õnnestu?
Lugesin eile artiklit arvutimaailma

Töötuba Porkunis
Septembri viimasel nädalal viisin Porkunis
juba kolmandat korda läbi Rocca al Mare kooli
8. klassi looduskoolituse. Kahel eelmisel korral olid lapsed majutatud Spordikompleksi ja
seal toimus ka osa koolitusest. Sellel aastal oli
öömaja Porkuni Rahvamajas ja tegevused toimusid Porkuni koolis. Saabudes pandi asjad
ööbimisspaika ning järgnes tutvumine Porkuniga ja Paemuuseumiga kus giidiks oli Triin
Sameli. Lõunat söödi koolis. Sellele järgnes
matk ümber järve ja klaasist ning kivist meene valmistamine. Peale õhtusööki olid külalised koos Porkuni kooli lastega spordisaalis.
Kehalise kasvatuse õpetaja Evelyn Himma oli
lastele mõelnud välja huvitavad teatevõistlused. Kõik lapsed jagati viide võistkonda,
kus oli nii pealinna kui meie kooli lapsi ja tegevust ning hasarti jätkus tükiks ajaks. Peale
teatevõistlusi mängisid külalised veel omavahel saalihokit. Juba pimeduses ja tibutavas
seenevihmas nauditi veel lõket ja küpsetati
suupärast ning siis mindi magama. Järgmisel
päeval tehti kokkuvõte toimunust, joonistati
pilt merest, kus elasid kunagi siin elanud tänased fossiilid. Porkuni kooli direktorile anti
üle klaas pealkirjaga „Igaüks on eriline“, kuhu
osalejad olid oma käega graveerinud oma nimed. Kuna ilm läks ootamatult soojaks, siis
polnud kellelgi kiiret kojuminekuga, nauditi järveäärset loodust ja avastati seal erinevaid elanikke. Rocca al Mare Kooli 8 b klassi
juhataja Annely Helemäe ütles, et kõik jäid
nende kahe päevaga Porkunis väga rahule.
Looduskoolitus on Rocca al Mare Koolis osa
õppeprotsessist, selleks on üle terve Eesti leitud huvitavad kohad ja inimesed, kes koolitu-

si läbi viivad. Koolitustel käivad kõik klassid
kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Õpilased
maksavad ise ainult toitlustamise eest, muud
kulud kannab kool ja raha selleks taodeldakse
projektipõhiselt.

Pildil ülal: graveerimismasinaga klaasile kirjutamine nõuab tähelepanu.
All: Porkuni kooli spordiväljakule paigaldatakse tartaankatet. Tartaan on 2-3 mm jämedune kummipuru, mis segatakse spetsiaalse
vaiguga. Kõvastunud must kate kaetakse
punase kummipuru ja värvi seguga.

oluliselt mõjutanud ja hiljuti manalateele asunud Steve Jobs`i kohta,
kus olid ära toodud mehe suurimad
saavutused. Siinkohal taandaksin
need õnnestumisteks ja kõrvutaksin sinna juurde ka tema suurimad
ebaõnnestumised. Huvitaval kombel on mõlemad nimekirjad umbes
sama pikad. See räägib selgelt sellest, et kõik asjad mida elus teed, ei
saagi olla ainult edukad. Kui kõik
asjad ainult õnnestuvad, siis me ei
suudaks neid ju äragi tunda. Vahel
on vaja natuke külma tunda, et sooja nautida, eks? Inimloomusele on
juba omane, et meelde jäävad pigem
head kui halvad sündmused. Sellele
on muidugi kõvasti kaasa aidanud
kaasaegne meediapilt, kus tihti kujutatakse asju tegelikkusest suuremate
ja tähtsamatena. Kujutatakse tavalisi
luust ja lihast inimesi justkui üliinimestena ja kui keegi peaks milleski
läbi kukkuma, siis tembeldatakse ta
kohe eriliseks käpardiks. Steve Jobs`i
ja paljude teiste näitel võib öelda, et
kui aeg on käes, siis ei ole kasu sellest,
kui palju sul kuulsust või raha on.
Reaalsuses oleme me kõik ühtemoodi
haavatavad. Ühesuguselt kulub meil

Pandivere ettevõtlusmess ja kalendriinfo
Pandivere Ettevõtlusmess toimus tänavu VMaarja kultuurimajas. Ettevõtlusmessi eesmärk oli arendada ettevõtjate võrgustikku,
parandada koostööd ettevõtjate ja teiste organisatsioonide vahel. Oluline osa oli ka kooliõpilastele piirkonna ettevõtete tutvustamine.
Samas oli ka kohalikel seltsidel võimalus tutvustada oma tegevusi ja pakutavaid teenuseid.
Kohapeal oli võimalus ka osta käsitööd ja kohapeal toodetud saadusi.
Kohalikul elanikud ei osanud pakutavast osa
saada, mistõttu vajab analüüsi, kuidas asja
paremini korraldada. Samas ka PAIK sai vestelda erinevate ettevõtetega ja koguda mõtteid
uute ettevõtlusele suunatud meetmete arendamiseks.
Korraldatud ettevõtlusmess andis väikese läbilõike piirkonna ettevõtlusest. Järgmisel aastal soovime korraldada sellise päeva Rakkes.
Käesoleva aasta lõpuks antakse välja Pandivere 2012 kalender-märkmik.
Tegemist on 384 leheküljelise trükisega, kus

kõigil sokk kannakohast ja nohu puhul on meil kõigil vaja nina pühkida.
Arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et olulised on ikkagi inimesed sinu ümber
ja tegemised, mis meid igapäevaselt
ümbritsevate inimestega ühendavad.
Tegemised ei pruugi ju tõepoolest
alati õnnestuda, aga kui sa oled sealjuures teiste inimeste suhtes lugupidav olnud, siis antakse sulle ju alati
uus võimalus. Ärgem kartkem uusi
asju ette võtta, sest vahest kohe ON
VAJA tundmatus kohas vette hüpata.
Olen seda oma lühikese elu jooksul
mitu korda teinud ja eriti kahetsema
pole pidanud. Pigem ikka vastupidi.
Olen näinud palju kohti ja kohanud
palju inimesi, kes jäävad alati meelde
nii, et halvad kohad ja inimesed minu
väikesesse peakolusse enam ära ei
mahugi.
Siinkohal kasutangi võimalust ja
ütlen iseendale: tere tulemast tagasi!
Tere tulemast tulevikku!
Kaarel Adler
Pildil on autor Grampians`i rahvuspargis matkamas.

on kajastatud ka piirkonna olulised sündmused.
Kõikidel soovijatel on võimalik kalendrit tellida, selleks saata e-mail aivar.niinemagi@
pandivere.eu, ühe eksemplari hind on 5 €.
Tellimused võib esitada ka valda või oma külaseltsi.
Aivar Niinemägi
Toimetajalt: messil esindatud väikeetevõtjatest, kes olid toonud kohale hulgaliselt
suupärast kraami, samuti käsitöid ja muud
huvitavat, oli natuke kahju, sest reede päeval enamus tööinimesi sinna ei jõudnud. See
tähendab, et ka loodetud sissetulek kaupade
müügist jäi saamata. Samas olid kohal lapsed.
Kuidagi peaks saama asju nii korraldada, et
ka ostjad messile jõuaksid. Korraldajatel on
siinkohal mõtlemisainet.
Pildil on esiplaanil Tamsalu EPT AS esindus,
nende taga Strangko Grupp AS.

TAMSALU AJALEHT
ASSAMALLA 770

Kirjandusõhtu
Assamallas
Assamalla ja Kullenga külade esmamainimise 770. aastapäeva tähistamiseks toimus 1.
oktoobril sotsiaalkeskuses kirjandusõhtu.
Kõik meie esivanemad on olnud põlluharijad

ja seetõttu meenutasime eelkõige põllumajanduse ajalugu. Väga kaugele minevikku mei ei
läinud, algasime 19. sajandi pärisorjuse kaotamisest ja talurahvaseadusest. Katkendeid

KOOS ON JÄLLE
KOOLISÕBRAD
ÜLE PIKA AJA ...
Aastatel, mil olin osaline kooli ja õppeaasta
esimesel koolipäeval, kõlas see värsirida sageli
nii õppeaasta avaaktustel kui ka esimeste klassijuhatajatundide sissejuhatusteks. Ja uskumatu, kuid ka selle, 2011.a. õpetajate päeval (5.
oktoober ) andis erilise ilme seesama, võib-olla
isegi natuke kulununa tunduv konstateering.
Kool on oma kunagiste töötajate suhtes olnud ikka tähelepanelik: hoidnud
meid võimaluste piirides kursis oma tegemiste, saavutuste ja muredegagi, kutsunud osa võtma tähtpäevadest, üritustest.
Ühe mõtteerksalt ettevõtliku pensionärist kolleegi poolt välja öeldud mõte – kutsuda õpetajadpensionärid, kes kooliga enam otseselt seotud
pole tähistama õpetajate päeva sel aastal meie oma
Tamsalu muuseumis, meeldis ja leidis vastukaja.
Kogunemine algas kolmapäeva, 5. okt.
keskpäeval. Ei mäleta, et tööinimeseks olemisepäevil keegi oma kolleegi kättpidi oleks
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Kaire ja Terje. Showtantsijad Birgit, Natali, Kätlin ja Kerttu on lausa kirjandusõhtute veteranid, kui noorte tüdrukute kohta nii võib öelda.
Igatahes on Assamalla rahvas nende etteasteid nautinud juba terve rea aastate jooksul.
Viimastel aastatel on kirjandusõhtute traditsioon hakanud hääbuma. Nüüd on noored ja
energilised inimesed initsiatiivi oma kätte võtnud. Väikesele külale on ülioluline, et kohalik
rahvas ise omale meelelahutust organiseeriks,
pole põhjust oodata, et ametnikud sellega tegeleksid. Ametnikke kammitsevad eeskirjad
ja määrused, kodanikualgatus on sellistest takistustest vaba. Nostalgiliste ajaloomenutuste
lõpetuseks sobivad read Jaan Kaplinski luuletusest

rasime pilgud talurahva kultuurihuvidele.
Meeli Kunturi kirjutatud lühikokkuvõtte Assamalla raamatukogu asutamisest luges ette
Kerttu. Leana tutvustas meile möödunud sa-

jandi kuuekümnendate aastate kirjandust
ja kirjanikke. Teksti autor oli samuti Meeli.
Johan Elkeni kirjutatud Assamalla kooliajaloo luges ette Maria. Kõige põnevam lugu oli
Martin Orguse kirjeldus sellest, milline nägi
välja Assamalla kool 100 aastat tagasi, kuidas
ja mida õpetaja õpetas ja kui tugevalt ta oma
tegevusega koolis mõjutas kohalikke inimesi.
Assamalla kooli olevat kutsutud Elkeni akadeemiaks. Hämmastav oli kuulda, et Martin Orguse kooliajal õppis kohalikus koolis 100 last.
Minu kooliaja piltidel on õpilasi 30-35. Minu
kooliõe Viivi Griffeli ema koolipildil on 50 last.
Ja tänaseks on Assamalla kooli sulgemisest
möödunud ligi 50 aastat... Mälestusi Elkeni
aegsest koolist lugesid Terja ja Kaileen. Viivi
Griffel on kirjutanud mälestused oma õppimise
ajast 60 aastat tagasi, need luges ette Margit.
Kullenga elaniku Paul Mäesalu sõjaaegsetest
mälestustest luges katkendeid samuti Margit.
Kodukoha
ajaloo
käsitlemise
lõpetasime
Heinrich
Ainsari
meenutustega. „Agrooomi märkmed“ esitas autori järeltulija neljandast põlvest Karola.
Kuulasime veel kolm luuletust meie esivanematelt – põlluharijatest: Jakob Tamme „Lüpsik“, August Alle meie luule kullafondi kuuluv
„Eesti Pastoraal“ ja Jaan Kaplinski „Allnõlva sarapikus“. Lugesid Kaileen, Triinu, Eevi ja Kerttu.
Nüd jõudis järg muusika ja tantsude kätte. Flöödipala esitas Kristjanne ja süntesaatoril mängis
3 lugu Birgit. Kõhutantsudega esinesid Oksana,

teretanud?! Aga tol päeval oli tere-käsi iseenesest mõistetav. Vähe sellest. Esines tänapäevaseidki kombealgeid kallistamise näol.
Sellest oli kahekordselt kohe väga hea meel.
Kõigepealt muidugi ootamatu kalli-kalli üle
ja eks tähendanud see, et oleme natukene
arenemisvõimelised ikka ka - oleme valmis
omaks võtma ajastu inimlikke väljendusviise.
N.ö. peatuspaigaks sai ühes muuseumi
keskmises toas ümber-laua-ring. Laual ootasid sügisastrite kimbukestega täiendatud
kohvitassid, Hallik-pagarite tort ja pirukavaagen. Peagi valmis ka kohv. Kontsert võis alata!
Dirigenti sellel operatiivselt moodustunud segakooril, mille koosseisu kuulus 6 mees- ja 11
naistegelast, polnud. Sõnavõtuvõimalus, mõtete avaldamine ja küsimuste esitamine kulges
vahetunnimeeleolule sarnaselt. Ja imede ime!
– ei uudishimutsetud mitte niivõrd isikuomaste probleemide vaid hoopis ikka teemal kool,
muuseum, Tamsalu. Tamsalu teemale andis
konkreetse sisu oma poiss – Tamsalu Keskkooli vilistlane ja omaaegne õpetaja, tänane kooli
remonttööde tõttu halle juukseid korjav vallavanem. Läbivad olidi kooli ja muuseumi teemad.
Tõepoolest – koolist ja kooli kohta on meie
muuseumis seni vähe materjali. On mõni ar-

velaud, arvutuspulgad, kirjutusvahendeid,
paar omaaegset filmide demonstreerimise
aparaati, mõned fotod näiteks laulu-ja tantsupäevast. See vajab täiendamist! Ees ootab järjekordne kooli kokkutulek, mis on
arvatavasti juba sel suvel ning toob loodetavasti arvukamalt vilistlasi Tamsalu maile.
Kohtugem taas! Ja aidakem kaasa sellele, et muuseum saaks mitmekülgsemalt
ja
arvukamate
eksponaatidega
meenutada
meie-aegseid
kooliaastaid.
Kui kerkis üles küsimus kas ja millal me siis jälle
kokku saame, oli selle esimesele poolele (kas?)
vastuseks üksmeelne jaa. Ajaliselt osustati valida päev, mis sobiks muuseumi töökorraldusega.
Olgu selleks KOLMAPÄEV. Ja veel täpsemalt – iga
kuu teine kolmapäev, kell 13.00. Muuseumiruumide olukorrast ja ilmastikust tingituna on ilmselt vaja riietuda soojalt, kaasa võtta kohvikruus.
Esimene kohtumine oli rõõmurikas. See ergutas mälestuste toel välja ütlema üht-teist
praeguse elu-olu kohta üldse ning kooli ja
muuseumi ühist tegevust hakkab meie kohtumine loodetavasti ka arendama, aitab neil
kahel läheneda, vastastikku täiendada. Kohtumispaigaks sobib muuseum hästi, sest peremeheks on siin ju õpetajast pensionär.

Me ei valinud välja ega „pannud kinni“ riiulit, kuhu kord eksponaadina sooviksime
asetuda, sinna ennast n.-ö. sisse seada!
Taaskohtumiseni!

Vadikülast pärit Urbaste suguvõsa kroonikast
lugesid Margit ja Leanna. Meie käsutuses
olid ka kunagise Vadiküla elaniku Martin Orguse käsikirjalised mälestused, kus ta kirjeldab elu väiketalus 100 aastat tagasi. Valisime
nimetatud kirjutisest katkendeid selle kohta,
kuidas ja millistel tingimustel osteti Porkuni
mõisa omanikult von Rennenkampffilt väiketalusid, kuidas koristati vilja, mida leidus väiketalu söögilaual. Lugesid Eevi, Kerttu ja Terje.
Peale põgusat tutvumist majandusega pöö

„ ... et jääks kuskile värav,
kodu mis ootab veel
neid, kes on kaua ära,
neid, kes on kaua teel... “
Assamallas 3.10.2011
Eevi Geidik

Pildil Assamalla luht kevadel(foto internet)

Karin Poom
Pildil vasakult Helga Tammerk, Elvi Laissaar, Julia Komp, Anne - Elss Hiiop, Valentina Smolina,
Larisa Nikanorova, Lehti Kösta, Reino Kösta, Azari Bõtškov, Rein Tops, Ahto Annus, Malle Annus.
All õnnitleb vallavanem sünnipäevalaps Milvi
Müüriseppa.

7

Sport
“Naudin Liikumist” suvel
Sariürituse „Naudin liikumist!“ talvine osa Suusatalv 2011 läks
hästi korda ja kogus uusi huvilisi ka uueks talveks. Et head
enesetunnet oleks kergem säilitada järgmiseks talveks, siis kevadsuvisel perioodil oli võimalus liikuda Tamsalu valla metsades
ja avastada ümbritsevat. „Naudin liikumist“ teine osa hõlmas
orienteerumist Tamsalu metsaradadel, mis oli ka jätkuks eelmisel
aastal hästi omaks võetud liikumisviisile. Kontrollpunkte sai
läbida terve kuu aega juunis ja ka juulikuus, kuna osalejate
huvi oli see aasta väiksem, siis augustis säästsime Teid lehes ja
tormimurdunud metsa rabistama minemast. Kindlasti andis
sellesse panuse ka Tamsalu kohati peaaegu läbimatu mets ja
suvine puhkuste periood.
Inimestele on vaja aga jätkuvalt pakkuda erinevaid
liikumisvõimalusi ja väljakutseid, siis kolmas osa sarjast hõlmas
liikumist jalgrattaga Tamsalu ümbruses. Katsetus Tamsalu
valla elanike huvi liikumisest jalgrattaga algas juunikuust kuni
septembri lõpuni, iga kuu sai Tamsalu valla maastikul olevaid
erinevaid kontrollpunkte läbida terve kuu läbi. See üritus kogus
järjest rohkem huvilisi ja tõi positiivset sõnalist tagasisidet rajalt.
Inimesi haaras entusiasm, avastati end liikumas uutel teedel,
võeti ette pikemaid ja kaugemaid sihtpunkte ning seda mitmekesi
koos. Kaardi ja legendi tagasiside kirjalikult nii suur ei olnud, kui
väljaminevate kaartide nõudlus. Sellest võib järeldada, et inimesed
osalesid selles pigem omal soovil ja ilma välise autasu sooviga,
vaid pigem neile endile saadava positiivse ja meeldiva ajaviitega,
mis tegelikult ongi selle sariürituse peamine eesmärk, et inimestel
oleks võimalus huvitavalt ja meeldivalt oma aega sisustada ja seda
omal vabal soovil, end hästi tunda ja seda läbi tervisliku liikumise.
Tublid metsaorienteerujad olid Kai Noormägi, Aare ja Maire
Limberg, kellele kuuluvad Tamsalu Spordikompleksi sõbra
päevapilet.
Jalgrattarajal oli usinaid väntajaid rohkem, tagasiside põhjal
saavad Tamsalu Spordikompleksi sõbra päevapileti Marju ja Ülle
Venig ning Külli Mäetamm.
Piletid saab kätte Spordikompleksi administraatori käest!
Muljeid ja tagasisidet sellest hooajast ootan aadressile
kailisirge@gmail.com või Tamsalu Spordikompleksi www.
tamsalusport.ee
foorumi või facebooki lehele. Samuti soovitusi uueks hooajaks!
Ikka selleks, et Teil oleks huvitav ja väljakutsuv!
Talve ja lund ootama jäädes, et juba detsembrikuus alustada
Suusatalve 2012 hooajaga. Hoia keha ja vaim virge!
Kaili Sirge
Sariürituse „Naudin liikumist!“ peakorraldaja

Tamsalu AO Suusaklubi suvi
Tamsalu AO Suusaklubi suvi möödus aktiivselt treenides ja talveks
põhja ladudes. Enamuse ajast treenisime Tamsalu radadel, kuid
värskust hoidsime üleval juulikuus 7.päevases Jõulumäe laagris,
kus olid samuti laagerdamas Otepää Karupesa Teami ja Tallinna
CFC Suusakooli noored. Laager oli meeleolukas ja vaheldusrikas.
Toimus ka klubide vaheline mini rannajalgpalli turniir, kus küll
läbi raskuste võitis treenerite võistkond. Peale Jõulumäed tegime
ka lühikese 4.päevase laagerduse Türi-Allikul Veskisilla motellis.
Noored väntasid ratastega 60 km sinna, seal kasutasime Türi ja
Paide vahelist kergliiklusteed rullsuusatamiseks. Vabal ajal sai
jälgida kalade tegemisi tiigis ja proovida kardisõitu. Veskisilla
toitlustamise koht jätkus noortel ainult kiidusõnu. Tagasi jõudsid
kõik taas rõõmsalt jalgrattal vändates.
Augustis treenisime 4.päeva Otepää ja Tehvandi kuppelmaastikul,
kust edasi läksime Swedbangi noorte suusalaagrisse Kurgjärvele
ja ülejäänud Tamsalu seltskond liitus meie ja kõigi teiste
suusanoortega seal. Kokku osales 252 noort üle Eesti, noortele
oli innustav ja seltskondlik. Suuremad said tugevama koormuse
ja nooremad lähenesid rohkem läbi mängu. Laagrite vahel
puhkasime ka veidi ja nautisime suve ilmu ning suvi oligi läbi ja
taas algas koolisügis.
Noored olid tublid ja kohati isegi liiga innukad, et pidime leppima
ka mõne tagasilöögiga, aga see kuulub spordi juurde ja me
proovime sellest kõik õppida ja järgmine kord vigasid ennetada.
Kuid suvi ja sellele järgnenud sügis on pikk, seega jõuab asju
korda seada. Treenime endiselt talve oodates ja kaugel see enam
on. Tublimad ja vanemad lähevad novembri kahel viimasel
nädalal Põhja-Soome Levile lumelaagri, et korralikul lumel
suusakilomeetreid koguda ja suusapõhja laduda enne tihedat
võistlushooaega.
Meie tegemistega saad end kursis hoida www.aosuusaklubi.ee

TAMSALU AJALEHT

Meie korvpallurid oma
alagrupi liidrid
Vabariigi esiliiga MV mängib tänavu 18 meeskonda.
A - alagrupp                                     
Kohila Spordiklubi ( koht eelmisel aastal 1.)                                     
Tamsalu Los Toros / Simuna IVAX
Spordiklubi Marcus (6.)                        
Korvpalliklubi Pärnu II (11.)                   
Scanweld / Eesti Näitused (12.)             
Paide Viking Window (15.)                   
B - alagrupp
Võru Korvpalliklubi
Tartu Ülikool II
Korvpalliklubi Räpina Kotkad
Rapla Korvpallikool
Elion / Corle
Ambla Spordiklubi
C - alagrupp
Filmipood.ee
Korvpalliklubi HITO / Jõhvi
BC Kalev II
Kuressaare SWE-7
Audentese Spordigümnaasium / Noortekoondis
Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi
Võistlussüsteem on pea sama, mis eelmine hooaeg.
Põhiturniiril mängitakse topeltvoor alagrupis, II etapil jagunetakse kahte alagruppi, ka siis mängitakse
topeltvoor nendega, kelledega pole veel kohtutud.
Play-off ringi pääseb 12 paremat meeskonda. Uuendusena mängitakse 1/8 ja 1/4-finaalid parem 3 mängust.
Põhiturniiri 4 paremat meeskonda pääsevad otse veerandfinaali. Poolfinaalis ja finaalis mängitakse 1 mäng.,
meister selgub 29. aprillil 2012 aastal.
Hooaeg algas meie meestele Tallinnas, kus kohtuti
Scanweld/ Eesti näitused meeskonnaga, kellega eelmisel aastal veerandfinaalis mängiti 91:72 ja 77:78.
Seekordne mäng oli väga tasavägine ning kulges
võõrustajate eduseisus peaaegu lõpuni välja. Viimastel
sekunditel õnnestus suurte kogemustega Sven Pugonenil sisse visata kolmene mis tõi võidu 77:78. Sven oli
ka suurim korvikütt 24 punktiga(visked 15/13).
Teises voorus oli vastaseks SK Marcus kellega eelmisel aastal mängiti 1:1. Ettearvatult alustati mõlemalt
poolt tugeva kaitsemänguga ning ebatäpsete visetega.
Algul jäädi küll kaotusseisu aga veeerandaeg võideti
16:13, poolaeg 30:23. Teisel poolajal jätkus tasavägine
mäng, kolmas veerandaeg lõppes seisul 48:41. Viimasel
veerandil vastased aga väsisid, meie meeste visked
hakkasid tabama ja platsile pääsesid ka varumehed.
Mäng lõppes seisul 76:52. Ülekaaluka võidu kindlustas

hea meeskonnatöö, suurem võidutahe ning ka füüsiline üleolek. Meeskonna parimad punktikorjajad olid
Raido Villers 15 p (visked 12/8) ja Sven Pugonen 13 p
(11/8).
Järgmisena sõideti Paidesse Viking Windowsiga kohtuma. Mängu esimene poolaeg oli tasavägine - 40:40,
kolmanda veerandi võitsid meie mehed aga 28:18 ja
kogu mängu 88:74. Suurim korvikütt oli Mihkel Magar 25 punktiga (kolmesed 9/6).
Kodus kohtuti põnevusmängus KK Pärnu II – ga, kes
saabus kohale ainult 6 mehega. Mäng algas tasavägiselt, poolajaks saadi ette 42:36. Kolmas veerand hoiti
veel edu, lõpp läks aga käest ja mängu normaalaeg
lõppes viigiga 73:73. Lisaajal tõmmati aga jalad kõhu
alt välja, vastased pidid mängima viiekesi ja ei tohtinud enam vigu teha, neil andis tunda ka väsimus, nii
tuli võit 87:79. Meeskonna parimad olid Raido Villers
21, Livar Liblik 17, Mihkel Mager 15 ja Raul Sinisalu 11
punktiga.
Peale nelja vooru on Tamsalul ja Kohilal võrdselt 4 võitu, viimases voorus kohtutakse võõrsil omavahel.
Statistikatabelis on Raido Villers 8. 2p visetega(41/25,
61%), Livar Liblik 9. 3p visetega (11/5, 45%), Sven Pugonen ja Joosep Kivimäe vabavisetega 4-5., (10/9, 90%),
16. on Raido Villers punktide arvuga, 4 mängus keskmiselt 16,75 p. Lauapallide arvestuses on Raido aga 1.
12,75 lauapalliga mängust, ta on ka kõige enam mänginud korvpallur, keskmiselt 35,83 minutit.

Seda, et statistika vahel päris täpselt asju ei kajasta,
näitab kasulikkuse koefitsient, mis on meie meestest
suurim Andro Kirspuul – 0,97 (üldjärjestuses 8.), teine
on Sven 0,91 (16) ja alles kolmas Raido 0,74 (24.).
Rein Tops
Ain Aasa

Kergejõustik

Tamsalu valla kergejõustikurekordid

INAS kergejõustiku MM-Liguria 2011 24.sept.-4.okt.
Genovas. Sirly Tiik võitis odaviskes kuldmedali 37.81(WR)
ja kuldmedali kettaheites tulemusega 37.12. Kuulitõukes oli
Sirlyl kuues koht 10.42, millega ta täitis Londoni Paraolümpia A-normatiivi.
Euroopa klubide karikavõistlused 17.sept. Portugalis.
Võistlesid Eiko Laine kettaheide 40.70 2.koht ja 4x100m
3.koht, Mathjas Veeremaa 1500m 4.33,01 2.koht. Vike
võistkond saavutas esimese koha.
Eesti klubide murdmaajooksu KV.01.10. Tõrvas.
PA 3000m saavutas Mathjas Veeremaa 4.koha ajaga 9.54.0 ja
Kauri Piiskoppel 5.koha ajaga 10.01,0
Lääne-Virumaa murdmaajooksu MV 27.09. Palermos.
3.koha said TB 1000m Birgit Neeme ajaga 3.57,1, PA 2000m
Kauri Piiskoppel ajaga 642,6 ja TA 1000m Liis Järvamägi
ajaga 3.50,2.
Lääne-Virumaa algklasside MV 09.09. Rakveres.
Mariam Stoliar võitis 60m jooksu 8,93 ja 400m jooksu ajaga
1.16,93.
Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku KV 06.09.Rakveres.
1.koha võitsid Cätlyn Okas ketas 28.43 ja Mathjas Veeremaa. 2.koha saavutasid Ketter Kõre ketas 28.21 ja Birgit
Neeme 100mtj 19,17. 3.koht Kaupo Saarmann ketas 35.56,
vasar 45.12, Kerttu Leimann kõrgus 1.35, Cätlyn Okas kuul
10.14, Eiko Laine kuul12.40, Ketter Kõre oda 28.99, Birgit
Neeme 800m 2.54,04.

Mehed

Liivi Rünk
Tallinna Sügisjooksul oli 10 km distantsil 7623 lõpetajat.
Meie parimana lõpetas Rainis Tiits 18. kohaga (33.53), Timo
Simonlatser oli 37. (35.30). Tuhande parema hulka jõudsid
veel 643. Margus Jaamaste, 709. Kalle Lett, 801. Gert Uiboaed, 829. Geidi Kruusmann (n-60.). Maakonna parim oli
Raido Ränkel Sõmerult 12. kohaga.
Poolmaratonis olid parimad 156. Peeter Kuhi ja 215. Tõnu
Kuhi. Tuhande parema hulka jõudis veel 591. Margo Kivila.
Lõpetas 1283 jooksjat.

Suusahüpped

Saksamaal Klingenthalis toimunud kontinentaalkarika etapil
saavutas Kaarel Nurmsalu 3. koha (135,5 ja 123 m).
Samas toimunud MK etapil jäi ta 39. ning lõppvõistlusele ei
pääsenud.
Rein Tops

100 m
11,34
200 m
22,68
400 m
50,69
800 m
1.52,28
1500 m
3.54,0
3000 m
8.27,6
5000 m
14.22,1
10000 m 30.17,50
maraton
2:15.44
110 m tj
14,76
400 m tj
56,48
3000 m tak 9.14,6
kaugus
7.07
kõrgus
2.03
kolmik
14.30
teivas
4.40
5 km k
20.58,2
10 km k
43.39,4
kuul
17.31
ketas
47.90
oda(vana)
63.18
(uus)
58.80
vasar
32.92
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Ranel Rünk (1980)
Ranel Rünk
Renel Rünk (1978)
Renel Rünk
Meelis Veilberg (1961) EPT
Meelis Veilberg
Meelis Veilberg
Meelis Veilberg
Meelis Veilberg
Ranel Rünk
Raul Rebane (1970)Assamalla
Juhan Kull (1950) EPT
Ranel Rünk
Ranel Rünk
Ranel Rünk
Ranel Rünk
Arvo Orupõld(1939) EPT
Arvo Orupõld
Ülo Püss (1939) Põdrangu sovh
Ülo Püss
Ülo Püss
Oliver Eding (1991)
Märt Rebane (1943) EPT
Ranel Rünk

2003
2004
2004
2002
1983
1983
1983
1985
1985
2004
1989
1974
2004
2005
2001
2001
1977
1982
1973
1973
1970
2011
1973
2004

Naised
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
110 m tj
400 m tj
kaugus
kõrgus
kuul
ketas
oda
7-v
Rein Tops

11,96
24,86
56,30
2.17,0
4.50,6
10.28,8
16,43
72,4
5.39
1.68
11.97
38.26
47.94
3432

Marianna Voronina(1984)
2000
Marianna Voronina
2000
Marianna Voronina
2000
Tiiu Jaansalu (1967) Porkuni EIK 1984
Tiiu Jaansalu
1984
Aili Popova (1957) EPT
1983
Tiiu Heinsoo (1983)
1998
Kaja Raigna (1962) TERKO
1985
Annely Ojastu (1960) Porkuni EIK 1979
Annely Ojastu
1979
Ingrid Kõllo (1960) Porkuni EIK 1978
Sirly Tiik (1974)
2005
Triin Lait (1991) G/Audentes
2010
Olga Rebo (1985) G
2003
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86
83
83
82
82
81
81
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
60
60
60
60
60
60

Tamsalu AO Suusaklubi ja Lääne-Virumaa Spordiliidu koostöös
saab alguse maakonna täiskasvanutele mõeldud harrastusspordi sari
„Harrastajad liikuma“
Projekti „Harrastajad liikuma“ eesmärk on innustada maakonna
täiskasvanuid regulaarselt liikuma. Projekti läbiviijaks on Kaili Sirge
Tamsalu AO suusaklubist.
Tegemist on täiskasvanutele mõeldud harrastusspordi projektiga.
Projektis osalemiseks ei ole oluline harrastaja eelnev spordikogemus.
Tähtis on julgus ja soov tulla rühma.
Projekti kestus on 17 nädalat. Esimene osa projektist käivitub 1.
novembril 2011 ja hõlmab nädalaid 44.-52. Teine osa käivitub 3.
jaanuaril 2012 ja hõlmab nädalaid 1.-8. Projekti jooksul harrastajad
treenivad ühiselt 2-3 korda nädalas esialgu Rakveres, Tapal või
Tamsalus. Praktilisi treeninguid toetavad loengud, kus astuvad üles
ülikoolide lektorid.
Kuna tegemist on pilootprojektiga, on treeningutel osalemine
harrastajale tasuta. Tasuda tuleb stardimaksud maratonidele
ning lisatreeningutega seonduvad ujulapiletid vms. Osalejate
treeningkordade üle peab projektijuht arvestust. Kui kuus on
keskmiselt 9 treeningkorda, siis 6 treeningul osalemine annab õiguse
hüvedele, milleks on tasuta loengud ja/või transport Tartu Maratonile.
Esimese kahe nädala treeningute toimumisajad on:
1. november 2011 kell 18 Tamsalus,
kogunemine Tamsalu spordihoone parklas
3. november 2011 kell 19 Rakveres, kogunemine Palermo
terviseradade tammikupoolses parklas.
8. november 2011 kell 19 Rakveres, Palermos
10. november 2011 kell 18 Tamsalus.
Kui leidub huvilisi eestvedajaid, saame kasvatada maakonna
harrastajate liikumisprojekti ka teistele aladele. Maakonnas on väga
head ja lihtsalt kasutatavad võimalused jalgrattale, rulluiskudele,
jooksmisele. Oluline on, et täiskasvanu leiaks endas julguse ja
tahtmise kodust välja tulla ja oma tervise eest hoolitseda.

Armsad Tamsalu lapsed ja lapsevanemad!
Alanud on Hea Sõnumi Ring, mis toimub igal
pühapäeval Tamsalu kultuurimajas
kell 14:00-14:45.
Ootame lapsi, kellel vanust 5-12-aastat.
Mida me teeme Hea Sõnumi Ringis?
Me õpetame lastele Piiblit. Alustame algusest ja
räägime maailma loomisest. Kindlasti räägime
Jeesusest ja Tema sõpradest. Õpime liigutustega
laule, kuulame Tõnu Aava jutustusi Piiblilugudest,
mis on igal lapsel huvitav teada. Ei puudu ka väike
teadmistekontroll ja tublimatele üllatused. Vahel
meisterdame, mängime ja kindlasti sööme-joome
midagi. Lisaks veel palju muud huvitavat.
Hea Sõnumi Ringi korraldab Tamsalu Vabakogudus.
Õpetajateks Lembi ja Helina.
Lisainfot saab tel. 56241720 või 53739074
Tuletame veel meelde, et igal pühapäeval,
kell 15:00 toimuvad kultuurimajas Tamsalu
Vabakoguduse jumalateenistused.
Olge julged tulema, meie ootame!
Tamsalu vabakogudus

Arvutite remont ja hooldus.
Mugavalt Teie kodus!
Mahukama töö korral võtan arvuti kaasa ja
toon ise tagasi.
Miinimumtasu 10.Kaarel Adler
53417730

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. novembrini soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub novembri 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

-16%*
29,98€*

2,30€*

Lähim Puumarketi kauplus
Rakveres, Rägavere tee 44
E-R 8.00-17.00
telefon: 32 443 66

*Liimpuitkilbid (mänd) -16 %, EPS-50 100, 50, 25mm 29,98 €/pakk
Müügil nii puitbrikett 2,49€/10kg, kui ka kütteklotsid 2,30€/40l kotis
Kõik pakkumised leiad www.puumarket.ee Kampaaniad kehtivad kuni 31.10.2011

Autoremont
Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)

HEA SÕNUMI RING
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Õnnitleme !
Armilde Niit			
Linda Uueni			
Heino Piiskoppel		
Selma Kasin			
Evard Püss			
Heino-Verner Oomann
Hilja Mehiste			
Aino Toivonen		
Aino Kruusimäe		
Linda Luht			
Elsa-Miralda Vaikmaa
Raimond Kruusimäe		
Tatjana Laossaar		
Raja Tiigimäe			
Maini Jalak			
Aime Mardla			
Maimu Kurme			
Veera Staroverova		
Aavo Alasoo			
Mykola Daniuk		
Ott Väär			
Rein Tähiste			
Maire Tamm			
Galina Petrovets		
Maie Jaagu			
Maire Valliste			
Jaak Uudeküll			
Valdek Karuks		

8

Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.
Müügil suur valik autoakusid.
ON SÜNDINUD:
MIA GRIN			
JESSICA INT			
KENNETH MEIDLA		
ENGELINA KREEK		
ANNABEL RANG		
RASMUS TINNURI		

17.09.2011
17.09.2011
18.09.2011
19.09.2011
23.09.2011
05.10.2011

On lahkunud
ERNA GUTMAN		

10.11.1923-01.10.2011

IVAN KUGAPI		

10.12.1943-03.10.2011

JULIA VEERSALU		

05.11.1927-13.10.2011

OLGA VAGURI		

27.10.1929-13.10.2011

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

Viru Toonklaas OÜ

