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TASUTA

Jõulusoovid Krõlli
mänguringi lastelt
Frode: Soovin oma perele head ja et vanaisal – vanaemal
oleksid ilusad jõulud!
Leandre ja Caroline: Soovime, et meie tädi Andral ja tädi
Airal tuleksid parimad jõulud!
Annike: Kingituseks ootan palju häid raamatuid. Soovin, et
kogu Tamsalu rahval tuleksid ilusad jõulud ja et kõik oleksid
terved!
Brita: Minu soov on, et jõuluvana ja päkapikud jõuaksid
igasse kodusse ja et minu sõber Karis saaks terveks ja tal
tuleksid ka ilusad jõulud! Oma emale soovin, et ta saaks
oma seljavalust terveks. Kingituseks ootan jõuluvanalt Brats
Sasha nukku koos trummiga.
Liilia: Mina soovin kingituseks uut Barbiet.
Eliise-Marie: Mina ootan, et lumi tuleks maha. Kõikidele
peredele soovin tervist ja et neil oleksid ilusad kuused
kodus. Soovin, et kõik armastaksid üksteist ja ei tülitsetaks!
Moona: Kes haiglas on, neile soovin ma kiiret paranemist ja
et nad saaksid haiglast rutem koju.
Lilit-Lydia: Soovin, et kõigil tuleksid ilusad jõulud ja kõik
oleksid terved!
Kerstin: Soovin, et mu onutütar ja tema poeg saaksid suvel
Eestisse tulla.
Mariliis: Mina soovin, et pere oleks õnnelik ja kingituseks
ootan PetShopi mänguasja.
Kevin: Soovin jõuluvanalt puldiga lennukit ja laste ATV-d.
Karl: Mina ootan puldiga tuletõrjeautot.
Lauri: Soovin, et jõuluvana jõuaks igale poole. Endale ootan
kingiks puldiga helikopterit.
Õpetaja Aira: Minu suurim soov on, et meie lapsed oleksid
terved ja rõõmsad, et neid ei kimbutaks haigused ja et lastel
poleks muresid.
Muusikaõpetaja Andra: Oleksin õnnelik muusikaõpetaja, kui
Tamsalus sünniks palju terveid beebisid!
Krõlli lasteaia pere soovib kauneid jõule ja ilusat uut aastat!

Tulgu ilus aasta küünla valgusvihus!
Piparkoogiraas ta pisikeses pihus
pärast jõulupuhkust meenutagu seda ,
piprast kui ka suhkrust tehti aasta süda !

Tagasivaade
aastale 2011
Peagi saab ajalooks aasta 2011, esimene, mille
jooksul Eestis kehtis Euroopa ühisraha. Euro on
teinud meie kõikide rahakotid „raskemaks“, sest
oluliselt kasvas müntide osakaal. Uute hindadega
harjumine on võtnud aega ja sageli peame asjade
väärtust kroonidesse ümber arvutama, et saada
teada ühe või teise toote „tegelikku“ hinda. Olime
ju nii harjunud Eesti oma krooniga. Euro tõi kahjuks
kaasa hiiliva hinnatõusu, mida põhjustas kursivahe
ümardamine. Samas lihtsustas eurole üleminek
asjaajamist nii ettevõtjatele, kelle tootmine on
seotud ekspordiga ja tooraine ostmisega euroalalt
kui tavakodanikule, kes liigub ringi riikides kus
on käibel ühine raha. Võib öelda, et koos euro
kasutuselevõtuga astus Eesti lõplikult Euroopa
Liidu riikide koosseisu. Kuigi tänaseks on EL
kohal palju murepilvi, mis on seotud erinevate
liitu kuuluvate riikide majandustega, ei ole see
põhjuseks, et eurot kiruda. Kõigi alus on ikka
majandus ja usaldusväärne finantsdistsipliin.
Palju muret tekitas Tamsalus alustatud
suurprojektide
Tamsalu
Gümnaasiumi
renoveerimine ja Tamsalu reoveekogumisala
veemajandusprojekti tagasilöögid.
Gümnaasiumi renoveerimisel viisid
vähempakkumise käigus tehtud ehitushanke
pinged ehitaja ja valla vahel selleni, et veebruaris
lõpetasime ehituslepingu. Ehitaja sisuliselt keeldus
kokkulepitud hinnaga ehitamast. Kuulutasime
välja uus ehitushanke. Kõik protseduurid selliste
mahtude juures võtavad palju aega ja uue ehitajaga
saime alustada lepingut 3. juunil. Tegelik töö algas
juulis ja tööd pidid valmis olema 31. oktoobriks.
Tegelikult ehitaja tähtajaks valmis ei saanud ja on
andnud uue lubaduse lõpetada nn.uue koolimaja I ja
II korruse ehitustööd ja saada valminud ruumidele
kasutusluba 9. jaanuariks. Tänase ehitusseisu juures
ei ole ma selles lõplikult veendunud. Kahju on ,
et koolitöö pole jõudnud oma tavaraamidesse ja
jätkuvalt ei saa kultuurimaja oma tavatingimustes
tööd teha. Kooli renoveerimise lõppemisel
on Tamsalus kõik tingimused täidetud, et olla
piirkonnas konkurentsivõimelise hariduse andmise
koht. Kuidas see meil praktikas õnnestub, selgub

Maakonna aasta teo nominentideks on sellel aastal ka meie valla teod:
Asutuse/organisatsiooni/¬ettevõtte teo kandidaadite hulgas on Porkuni koolihoone ehitamine. Tänavu valmis Porkuni uus ja
lastesõbralik koolihoone. Hoone valmis ASi Riigi Kinnisvara tellimusel, ehitas AS Merko Ehitus. Valminud kool on julgelt Eesti
ilusamate hulka kuuluv, nii arhitektuuriliselt lahenduselt, funktsionaalsuselt kui ümbrusse sobivuselt.
Isikutegude kandidaadiks on: Kaarel Nurmsalu – juunioride kahevõistluse ja suusahüpete MMil kolme pronksmedali võitmine.
Maakonna aasta tegu meie valda veel tulnud ei ole.
Virumaa Teatajast väljalõigatud sedeleid saab täidetuna kasti panna maakonna kõigis raamatukogudes, samuti võib täidetud sedeleid
saata kirja teel Virumaa Teataja toimetusse Pikk 8, 44307 Rakvere, või anda oma hääl elektrooniliselt, täites ankeedi Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu kodulehel aadressil http://www.virumaa.info/aasta_tegu_2011
Toeta oma valla kandidaate, hääleta nende tublide tegude ja tegijate poolt!

mitmetest asjaoludest-kooli ja valla juhtkonnast,
valla laste juurdekasvust ja eelkõige riiklikust
hariduspoliitikast.
Veemajandusprojekti I osa(lõuna pool raudteed)
tööd kulgesid kuni aprilli alguseni graafikus, kuid siis
peatöövõtja AS K&H pankrotistus ja tööd seiskusid.
Oleme läbinud uuesti keerulise bürokraatia, uus
ehitaja on hanke tulemusena AS Merko Ehitus,
kuid alustada ei ole saadud, sest puudub (20.dets!)
veel Keskkonnaministeeriumi kooskõlastus. Kuna
tegu on väga suurte toetusrahadega (lisaraha taotlus
1,18 milj.eurot), siis tuleb hea lõpptulemuse nimel
kannatada ja viia asjaajamine võiduka lõpuni.
Eesmärgiks on 2012 aasta lõpuks projekt põhiosas
lõpetada ja garanteerida Tamsalu-Sääse piirkonnale
veevarustuse kvaliteet ja süsteemi töökindlus
aastakümneteks.
Samuti jäi torutööde peatumise taha Tamsalu
Kesk tn. korralik ja kaasaegne taastamine koos
kauaoodatud kergliiklusteedega. Kesk tänaval
plaanitust sai teostatud uus tänavavalgustus(koos
Kooli tänavaga). Täna tundub valgustus natuke
nagu valesti olema, kuid tegelik põhjus on see,
et tänavate taastamisel tänavaala nihkub täpselt
valgustuspostideni ja siis saab juba kõik lõplikult
paika.
Nende tõsiste tagasilöökide puhul nagu ei oskagi
head meelt tunda selle üle, et veemajandusprojekti
hanke II osa sai lõplikult ja tähtaegselt valmis.
Töid teostas peatöövõtjana AS TERRAT ja
tehtud tööde kohta saab öelda ainult kiidusõnu.
Tööde tulemusena renoveeriti 11 km vee –ja
kanalisatsioonitorustikke, reoveepuhasti, renoveeriti
üks ja ehitati juurde 3 reovee ülepumplat, ehitati
täiesti uus purgimishoone. Tööde maksumus kokku
1,93 milj.eurot(30,2 milj.krooni). Lisaks torutöödele
said ka tänavate taastamise käigus korralikud
tänavakatted kas täielikult või osaliselt Tehase,
Rahu, Kungla ,Kandle ja Piiri tänav.
Ka Eesti Energia ehitas sellel aastal vallas palju.
Elektriliine pandi maakaablisse paljudes Tamsalu
tänavatel, Uudekülas, Sääsel, Võhmutal, Kullengal,
Põdrangul. Need investeeringud on kindlasti
olulised elektrivarustuse töökindluse tagamisel .
On meil enamusel ju värsked kogemused tormide
mõjust elektrivarustusele.
Lõppevat aastat jääb meenutama juba detsembris
2010 alanud ja kogu talve kestnud suur lumeuputus.
Kuid ka vastupidi, ilmselt on 2011 aasta jõuluaeg

läbi aastate üks soojemaid ja rohelisemaid. Ka
esimese advendiküünla süütasime lausvihmas.
Kindlasti jääb mööduvat aastat meenutama
Loksa külas valminud J.K. Otsa Talu uus
loomakasvatushoonete kompleks. Firmajuhi Jaan
Kiisa sõnul on ta oma tegemistega tänaseks täpselt
seal, kuhu aaastaid tagasi unistas jõuda. Kuid
tänaseks on elu toonud uusi väljakutseid ja Jaanil
on juba uued eesmärgid.
Siinjuures tahan kiita kõiki valla tublisid ettevõtjaid,
kes on ikka targalt oma tootmist korraldanud ja
edukalt karmis konkurentsis vastu pidanud.
Ühe väga olulise teona jääb aastat meenutama
Porkunisse ehitatud uus koolihoone. Aastaid
plaanitu on teoks tehtud ja Porkunis on säilitatud
oluline tööhõive , lapsed ja töötajad on saanud väga
head olme ja töötingimused.
Nüüd jääb ainult veel loota, et ka vanale koolile
leitakse uus asjalik omanik ja koos sellega hakkab
Porkunisse uut ettevõtlust ja elu juurde tulema.
Suurte tegudega kirjutas ennast Tamsalu
spordiajalukku Kaarel Nurmsalu.
Juunioride
maailmameistrivõistlustelt
suusahüpetes
ja
kahevõistluses kokku 3 pronksmedalit ei ole Eestis
siiani keegi võita suutnud. Meie Kaarel suutis!
Meeldejääv oli see, kuidas rahvas Tamsalus oma
sangarit vastu võttis. Aitäh Kaarel nende hetkede
eest ja edu tulevikuks sulle ja sind toetavale perele.
Samuti jääb aastat meenutama Tamsalu
saalihokinaiskonna
Eesti
meistrivõistluste
pronksmedal ja võit rahvusvahelisel turniiril
Sloveenia OPEN.
Tõsise üllatuse valmistas Tamsalu Los-Torose/
Simuna Ivax
korvpallivõistkond, kes Eesti
karikavõistlustel võitis kodusaalis Tamsalus
Tallinna Kalevit! Samuti on mehetegu Eesti valdade
talimängude pronksmedal.
Tänu heale koostööle endiste Tamsalu kandi tublide
spordiinimestega, õnnestus Tamsalus korraldada
Eesti meistrivõistluste etapp maastikurataste
maratonis. Tamsalu inimestel oli võimalus oma
silmaga näha selle ala tippusid oma koduradadel
sõitmas. Tänud Risto Roonetile, kes oli asja
eestvedaja.
Kultuurisündmustest meenutan Tamsalu endiste
ja tänaste tantsutüdrukute Kristina Jerjomina, Tiiu
Mürgi, Kerly Relli ja Siret Kristeli juhendatud
laste tantsulaagri projekti, mis lõppes esinemisega
kultuurimaja täissaalile. Seda ei juhtu tihti. Aitäh

tehtu eest ja edu Teie edaspidistele tegevustele.
Meeleolukat vaheldust pakkus Uudeküla
külaplatsil Minieuropeade raames külalisetenduse
andnud Portugali ja Tsehhi folkloorirühmad. Aitäh
eestvedajatele Sirjele ja Katrinile.
Head meelt teeb see, et Porkuni kui kena
vabaajaürituste koha on taasavastanud noored
ettevõtlikud mehed. Tänavu korraldatud 3 kontserti
on hea algus . Jõudu Romeole ja tema meeskonnale
ka uueks aastaks.
Virumaa Kirjandusauhind anti 2011 aastal Tiit
Aleksejevile, kelle jutustus „Leegionärid“ räägib
meestest, kelle tegevuses on kajastatud ka Porkuni
vennatapulahingust osavõttu.
Kuigi valla rahvaarv kahjuks olnud igal aastal
miinuses, teeb heameelt 2011 aastal sündivuse
suurenemine. Võrreldes 2010 aastal sündinutega(27
last), on tänaseks juba sündinud 46 uut
vallakodanikku. Ja aasta pole veel lõppenud.
Isiklikult olen sellel aastal väga raskelt üle elanud
tagasilööke kooli ja veemajandusprojekti ehitustel.
Kosutust andis võimalus suvel 3 nädalat puhata ja
elamus, mille sain Brüsselis tütar Tiinal külas käies
- juhuslik kohtumine ja südamlik käepigistus Belgia
kuningas Albert II-ga.
Need olid valitud tähelepanekud peagi ajalukku
minevast aastast 2011.
Mida tahta uuelt aastalt 2012?
Kindlasti
on
põhieesmärgid
suurte
arendusprojektide (Gümnaasiumi renoveerimine,
veemajandusprojekti I osa) lõpuleviimine. Samuti
vallakeskuse tänavate (Raudtee, Kesk, Tähise,
Kooli, Koidu, tn) renoveerimine. Tamsalu keskosa
peab saama tänapäevase väljanägemise!
Lõpetuseks tahan tänada kõiki vallakodanikke , kes
oma igapäevatöö- ja tegemistega on panustanud
selle heaks, et meie vallas elu kestaks, edasi läheks
ja et homme oleks parem, kui täna.
Hea vallarahvas. Kindlasti on teil omad mälestused
peagi lõppevast aastast ja plaanid uueks aastaks.
Võtame aastalõpu tegemistes korraks aja maha,
leiame aega olla koos lähedastega, toetame üksteist
ja kogume jõudu uue aasta tegemisteks.
Lugupeetav vallarahvas, rahulikku jõuluaega ja
soovide täitumist uuel aastal!
Toomas Uudeberg
vallavanem
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2012. AASTA SUURÜRITUSED
LÄÄNE-VIRUMAAL
VEEBRUAR
05.02. 14. Tamsalu-Neeruti Maraton - Estoloppeti sarja kuuluv
vabatehnika maraton murdmaasuusatamises, start Uudekülas, toitlustuspunktid raja ääres ja finišis; lastesõidud Tamsalu suusastaadionil,
korraldab Huviklubi Nelson, info Vahur Leemets +37256495439
11.02 Pajusti klubis IX Lääne-Virumaa etlejate luulekonkurss „Hinged
ja südamed”, konkursil osalevad õpilased ja täiskasvanud deklamaatorid nii üksikesinejatena kui ka gruppidena , repertuaari valik piiranguteta, hinnang kõigile, parimate autasustamine, info Inge Arula 5057645
24.02. Vabariigi 94. aastapäeva matk Tamsalu-Vajangu : tulla võib
jalgsi, ratta, suuskade ja spordivahenditega, oodatakse kogu Pandivere
piirkonna sportlikke inimesi, Vajangul kontsert, ootab soe tee, supp ja
kukkel, korraldajad Tamsalu Kultuurimaja , spordikompleks ja Vajangu
vabatahtlikud info Krista Lepik 5202064
25.02. Presidendi matk Aegviidu-Jäneda, s.o. 9. korda toimuv vabariiklik rahvaspordiüritus, saab suusatada, harrastada kepikõndi koos
Presidendiga, toimuvad taidlejate esinemised ja simman, info MTÜ
Presidendi rada 51982723
MÄRTS
10.03. Tamsalu Spordihoones spordilinna sportlik naistepäev „Ihule ja
hingele” Kõik naistele silmadele, kõrvadele, hingele, kehale, nahale …
info Krista Lepik 5202064, krista.lepik@tamsalusport.ee
11.03. Rakvere Spordikeskuses IV tasuta raamatulaat , info Lea Lehtmets tel. 3225971, lea@lvkrk.ee
APRILL
22.04. Tamsalu kultuurimajas 22. piirkondlik koolinoorte lauluvõistlus Tammetõru „500 aastat lauluga” - Tamsalu esmamainimisest
500 aastat. .info Kadri Kask 53533563, Tiia Uudeberg 56470855 tiia.
uudeberg@tamsalu.ee
MAI
06.05. Tamsalu Triatlon - ujumine Tamsalu Spordihoones, rattasõit
Tamsalu valla teedel, jooks valgustatud suusaradadel, info Krista Lepik
5202064 krista.lepik@mail.ee
25.05-02.06 Tamsalu esmamainimisest 500 aastat. Ajaloo alguses:
lubjapõletamise nädal. Nädala korraldavad PAIK, Tamsalu kultuurimaja ja Tamsalu Spordikompleks info Aivar Niinemägi aivar.niinemägi@
pandivere.eu, Tiia Uudeberg 56470855 tiia.uudeberg@tamsalu.ee
26.05. Rakke vallas VIII Emumäe jooks ümber Emumäe, toimub ka
laat info Triinu Pohlak 5223873
26.05. Tamsalus Tamsalu kultuuri-ja ajaloo päev: kevadlaat, mälestuskivi „Tamsalu 500” avamine, Tiia Uudeberg 56470855 tiia.uudeberg@tamsalu.ee , Liia Alling 55593309 aiil61@hot.ee , Heidi Mägi
55674594 heidi.magi@mail.ee
27.05. Tamsalus Tamsalu spordipäev - Tamsalu meistrivõistlused
kergejõustikus, info Krista Lepik 5202064
31. 05. Tamsalu Gümnaasiumis ajalookonverents ”Tamsalu lugu läbi
5 sajandi”info Aime Tops, 53420060
JUUNI
01-03.06. Jänedal Jäneda aia-ja lillepäevad, info Aino Sildvee
5054495, Tõnu Salm 56603672
02.-03. 06. Porkunis 10. rahvusvaheline laste-ja noorte folkloorifestival Porkuni Pillar teemal „Pere”. Info Tiia Uudeberg 56470855, tiia.
uudeberg@tamsalu.ee
08. 06. Rakvere linnas Eesti Ööjooks 2012 : Rakvere Linnapäevade
raames muutub Rakvere jooksu pealinnaks; distantsid 21, 10, 5 km,
lisaks www.eestimaraton.eeFB:Ööjooks
08.-10.06. Rakveres Rakvere Linna Päevad: info www.rakvere.ee
22.-23.06. Tapa linnas ja Valgejõe saarel Tapa linn 86 aastapäev ja
Suure Suve Sõnajalasimmanid Moel. info Indrek Jurtšenko 3229659
23.06. Tamsalus Tamsalu X perevõrkpalliturniir, võistlevad pered üle
kogu Eesti, vajalik etteregistreerimine
Info perekond Annus teo 3230660
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Head Eestimaa inimesed!
Meie armastatuim jõululaul algab sõnadega: “Püha öö, õnnistud öö, kõik on maas, rahu sees.” Kas ei peitu jõulurahu
erilisus tema sidemes pühadusega? Kas ei too just pühaduse tajumine seda rahu meie südamesse ja ellu? Kas ei kutsu just
jõulupühad küsima pühaduse ülesande ja allika järele?
Läbi ajaloo on inimkond mõistnud erisust püha ja profaanse, üleva ja madala, hea ja kurja, valguse ja pimeduse vahel.
Püha on midagi meist kaugemale ulatuvat, midagi üldkehtivat ja ühendavat, puutumatut ja püsivat, õiget ja jumalikku.
Midagi, mida maksab ihaldada ja usaldada, mis täidab südamed rõõmu ja rahuga isegi siis, kui teame, et oleme alles tee
algul.
Mis on meile, eestlastele, püha? Mis on see, mida me ei tohi kaotada, mille poole püüdleme, millele pühendame kogu
oma hingejõu? On see isamaa ja emakeel, hümn, lipp ja laulupidu? On see kodu, perekond, abielu ja armastus? Ligimene
meie kõrval oma rõõmude ja muredega? On see elu, mis meile antud, loodus meie ümber ja Looja, kelle armastust vajame nagu laps oma vanemate hellitust? On need pühakojad, kuhu koguneme kuulama tema Sõna?
Või oleme haaratud kaduvate asjade ja askelduste võimust: pangamajad, kaubamajad, karjäär, konkurents, meelelahutus,
heaolu, toimetulek ja teadmatus tuleviku ees – neile kuulugu pühaduse oreool! Sic transit gloria mundi, teadsid juba vanad roomlased! Elus pettunule pole enam miski püha. Kirikuisa Augustinuse sõnadega: Sina, Jumal, oled loonud meid
elama osaduses endaga ja meie süda on rahutu seni, kuni ta rahu leiab sinus.
Keskendugem siis jõuluajal pühadusele ja pühale jõululapsele, kes on sündinud maailma, et leiaksime taas üles pühaduse
lätte ja saaksime tagasi oma lapsesilmad, nägema elu tõelisi, kadumatuid väärtusi. „Me oleme uskunud ning tundnud, et
sina oled Jumala Püha,“ (Jh 6:69) tunnistasid kord Jeesuse jüngrid. Seda võime ka meie. Pühadus ehitab sildu, loob usaldust ja hoolivust, kingib julgust, elu ja rahu.
Kui ka varisevad maailmakorrad ja majandussüsteemid, toob pühadus ja püha jõuluöö esile inimeseksolemise pühaduse
ja väärikuse ja paneb hõiskama koos inglikooriga: „Ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”
Kuulutan välja ülemaalise jõulurahu!
Andres Põder

Head Tamsalu valla
elanikud!
Kui peaks esile tooma mõnda paika, mis eriliselt seonduks eestlasliku visaduse ja virulase jonniga selle kõige
paremas tähenduses, siis oleks selleks kindlasti Tamsalu. Laiahaardeline spordialade ampluaa, nendega tegelemise võimalus ning pidev konkurents selles vallas
on läbi tõsise ja visa töö tõstnud esiplaanile Tamsalust
pärit tublisid sportlasid ning kergitanud seeläbi ka linna, valla ning maakonna aupaistet. Suusaspordi head
tulemused on läbi aegade olnud kõrgel tasemel, alates
meie kunagistest olümpiakoondislastest kuni Kaarel
Nurmsalu suurepärastele tulemustele juuniorite maailmameistrivõistlustel. Traditsioonilised suusamaratonid
ja sarjaüritused kinnitavad sihipärast tööd ning süstivad
motivatsiooni mitte ainult osalejatele, vaid ka kõikidele
kaasaelajatele ja kohalikele pöidlahoidjatele.
Läbi raskuste, kuid visa ja tubli tegutsemise tulemusel,
on kandnud vilja pingutused ka kooli remondi ja veeprojekti osas. Piirkonna jätkusuutlikkuse seisukohalt
ei saa alahinnata ka lõppeval aastal riigi poolt erivajadustega lastele uue esindusliku õppekompleksi avamist
endiselt just Tamsalu vallas.
Kindlasti osatakse siinkandis tähtsustada ja väärtustada
Tamsalu ettevõtlikke naisi ning neid naisettevõtjate teabekeskuses oskuslikult toetada!
Soovin teile jaksu ka edaspidiseks, samasugust visadust
ning suurepäraseid tulemusi!
Imelist ja rahulikku jõuluaega soovides,
Teie maavanem
Einar Vallbaum
Fotol paremal soojendab maavanem 31.12.2010 Porkunis õnnetina.
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Unustatud lehekülgi
Tamsalu ajaloost

JUULI
08.07. Rakke Linnamäe staadionil Estonian Cup Fuji XII Rakke Rattamaraton, info Enno Eilo 5153228
14.07. Porkuni Kaieallikal ja Lossisaarel Tamsalu valla vapiüritus
Porkuni Päev. Info Tiia Uudeberg 56470855, tiia.uudeberg@tamsalu.
ee , Krista Lepik 5202064 krista.lepik@tamsalusport.ee
28.-29. 07 Jänedal Eesti Talupäevad, üle-eestiline suvesaaduste laat,
näitused, simmanid, taidlejate kontserdid, info Aini Sildvee 5054495
30.07. Tamsalu Gümnaasiumi staadionil SK Los Torose 10-ne võistlus
amatööridele. Eelregistreerimine vajalik, Jaanus Mutli 5079074
AUGUST
01.-10.08. Tamsalus 2. Tamsalu tantsulaager „Tantsides päikesesse”.
Info Tiia Uudeberg 56470855 tiia.uudeberg@tamsalu.ee
Kristina Jerjomoina 58361157 kristinajer@hot.ee
SEPTEMBER
16.09. Jooks ümber Porkuni järvede, käimisretk. Info Krista Lepik
5202064, krista.lepik@mail.ee
22.09. Jänedal üle-eestiline Jäneda Sügislaat, näitused, simmanid,
esinemised, info Aini Sildvee 50544495, www.janedaturist.ee
Lääne – Viru kultuurikalender on täies pikkuses saadaval Tamsalu
kodulehel aadressil infokanalid/kultuurikalender

17. detsembril möödus 100 aastat tuntud maadleja Nikolai
Karklini sünnist. (17. detsember 1911 Tamsalu lähedal –
21. august 1999 Montréal) .
Karklinite Läti päritoluga pere elas Kändlikus (praeguse
Tamsalu Veskite taga). Nikolai lõpetas 1928 Tamsalu
algkooli. Peale kooli läks ta 15 aastasena tööle
lubjatehasesse. Mõne aasta pärast siirdus ta Tallinnasse,
kus hakkas 1933 Tallinnas spordiseltsis Sport tõsisemalt

maadlusega tegelema. Kodu – uurimistöös on kirjas, et kui
ta Tallinnast kodumail emal ja õel külas käis, läks ta alati ka
lubjatehase sepa Mart Soluti juurde. Mardiga oli Nikolail
tihe side juba nooruses, kui ta sepikoja eesruumis paeveo
rullikute tõstmisega treenimas käis. Nendega käis ta jõudu
arendamas ka oma külaskäikude ajal.
Nikolai Karklin sai 1935 a viimaseks, kes võitnud Kristjan
Palusalu. Võit andis talle Eesti meistri tiitli kreeka-rooma
maadluse raskekaalus. Rohkem ta Eesti meistriks ei tulnud.
Nikolai loomulik kaal oli 95 kg, sellega oli ta raskekaalu
jaoks liiga kerge, poolraskekaalus maadlemiseks tuli aga
palju alla võtta ja see tegi muidugi nõrgemaks.
Peale Berliini olümpiamänge toimunud Tallinna “Spordi”
rahvusvahelisel turniiril võitis Karklin kolmekordse
Euroopa meistri Kurt Hornfischeri. Ka Palusalu võitis
pikapeale Hornfischeri ära, võitis ka Karklini ja turniiri.
Eesti 1937. aasta meistrivõistlustel vabamaadluses kaotas
Karklin Johannes Kotkale ning tuli tema järel Palusalu
puudumisel hõbedale. Märtsis kreeka-rooma maadluses oli
Palusalu kohal ja võitis oma viimase meistritiitli Kotka ja
Karklini ees.
1938 a peeti Tallinnas Euroopa meistrivõistlused kreekarooma maadluses. Poolraskekaalu Eesti esinumber Ago
Neo polnud vormis. Karklin sai varakult valmistuda ja
kilod õnnelikult maha võtta. Kommentaatorite sõnul olnud
Karklini võtetearsenal kesine, see-eest jõudu nagu karul.
Tulemused I Cadier, II Karklin, III Seelenbinder.
Aitäh Karin Poomile, kes selle tuntud mehe sünnipäeva
meelde tuletas.
Ain Aasa
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Toimetajalt
Jõuluaeg on minu jaoks olnud alati rõõmus, sest pimeduse vägi hakkab
vähenema ja valgus jälle jõudu juurde saama. Sellel aastal on viimased
kuud olnud eriti masendavad, sest võimutsevate madalrõhkkondade
tõttu on päiksepaistet olnud väga vähe. Aga pole halba ilma heata
– puuvirnad on kahanenud õige mõõdukalt, seega soojad ilmad on
rahakotile kasulikult mõjunud. Mööduvast aastast jäävad ilma poolelt
mällu rekordilised lumesajud ja vähemalt Porkunis ka siinmail
ennenägematud paduvihmad. Ühe niisuguse ajal oli õnn järvel olla ja
saadud elamus looduse vägevusest ja enda tühisusest selle kõrval jääb
meelde eluksajaks.
Möödunud aasta polnud vallale just parim. Jamad ehitustega närisid
nii tegijate kui vallaelanike närve. Ja ilmselt veel muudki. Loodame, et
mustad stsenaariumid on selleks korraks lõppenud ja algav aasta tuleb
helgemates toonides kui mööduv.
10. detsembril vapustas kohalikke inimesi tragöödia Porkunis, kui
Hiile Hiie pakiautole sõitid otsa kaks suurt veokit. Hiile sai üliraskelt
viga. Sündmuspaigal viibinud kohalikud inimesed olid nördinud ja
endast väljas: „Sõidad seda teed sadu kordi, ei tee midagi valesti ja siis
sõidetakse sind lihtsalt vigaseks. Miks?“
Meile, Porkuni rahvale, oli mööduv aasta viimast õnnetust
arvestamata, siiski väga eriline. Uue superkooli valmimine ja
spordiväljaku rekonstrueerimine on märgilised ja annavad kindluse, et
elu siinkandis vähemalt lähematel aastakümnetel välja ei sure.
Tamsalu ajalehele oli aasta samuti hea. Nagu viimasel ajal ikka, on
leht natuke paremaks läinud. On vabanetud suuremast osast vigadest.
Tänud teile, Kai Uudeküll ja Ursula Saar! Sellesse aastasse jäävad
ka esimesed 12 - leheküljelised numbrid, mida ei pea kellegi ees
häbenema, sest need on tänu teile, kirjasaatjad ja kaastöölised, tõesti
head. Siinkohal tänu kõigile, kes sellel aastal oma materjali lehele
saatsid: Toomas Uudeberg, Andrus Freienthal, Riho Tell, Kaili Kangur,
Viivi Griffel, Meeli Kuntur, Sergei Kurotškin, Kaili Sirge, Elle Olt,
Olga Mets, Rein Tops, Kristo Raudam, Raili Elmest, Malle Annus,
Riive Tamm, Tiia Uudeberg, Aadu Uudmäe, Georg Laur, Mati Tamm,
Ursula Saar, Elvi Astok, Martin Uudeküll, Lembit Saart, Aira Eding,
Maarika Budrikas, Mare Järv, Külli Volmer, Ene Augasmägi, Kaarel
Adler, Ella Vikk, Katrin Uudekküll, Tiiu – Reet Künnapas, Kaljo Pilt,
Arvi Põldaas, Ene Strandman, Maire Limberg, Helle Lempu, Eldi
Malva, Reet Reimann, Kersti Lait, Elle Lindma, Kaire Villmann, Anu
Põldmaa, Riina Tamm, Kaiu Põldmaa, Ede Bergmann, Egne Liivalaid,
Meida Lango, Helle Pärna, Koerte sõber, Lia Klaas, Sirje Major, Triin
Sameli, Annike Malva, Anne Uibopuu, Krista Lepik, Sirje Luik, Gert
Uiboaed, Maire, Inga Annus, Rainer Tops, Ülo Peets, Romeo Savinski,
Priit Adler, Vello Sander, Karmo Lomp, Maire Tamm, Maarja- Liis
Nirgi, Siiri Hiiesalu, Ele - Stella Borodin, Merily Lendla, Kristina
Lupp, Viiu Uudam, Kerli Relli, Evelyn Himma, Hilma Männik,
Mari Riina Rist, Aivar Niinemägi, Eevi Geidik, Karin Poom, Maarit
Vaikmaa, Keiti Elken, Mait Mardla, Tuule Laansoo.
Jätkugu teil ka uuel aastal kirjutada tahtmist ja nobedat sulge!
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Vahur Talv esitles oma
esimest raamatut

10. detsembril esitles Tamsalu raamatukogus oma
seiklusromaani „Karmid üheksakümnendad“ autor Jüri
Talv. Esitlusele oli tulnud paarkümmend inimest. Autor,
pikk tagasihoidliku olemisega mees tutvustas kõigepealt
iseennast. Ütles, et elab Müntheri tänaval, hariduselt on
ehitaja ja raamatut varem kirjutanud ei ole. Materjali sai ta
selleks oma kirjust ja seiklusrikkast minevikust, mis raamatu
lõpus ka kenasti üles tähendatud. Kirjutama innustas see,
et huvi niisuguse materjali vastu tundus suur ja katsetusi
lugenud asjatundjad soovitasid jätkata. Materjali sai ta
suurelt jaolt minevikus tegelikult toimunud sündmustest,
mis raamatus uude vormi ja ümbrusse pandud. Osan neist
lugudest on ka autoril endal läbi elatud. Raamat on autori
sõnul jõhker ja sisaldab elu niisugusena, nagu ta kurjategijate
maailmas tegelikult paarkümmend aastat tagasi ka olla võis.
Nimelt kirjeldab autor kahe Eestist pärit allilmategelase
seiklusi raha ja parema elu jahil Venemaa avarustes.
Autorilt küsiti mitmeid küsimusi, millele ka ammendavad
vastused tulid. Kirjutanud oli ta ka varem kuid mitte
ilukirjandust, käesolev raamat on alles esimene vähemalt
neljast ja peategelaste seiklused jätkuvad juba Euroopa
riikides. Autor armastab kirjutada hommikuti umbes 6 tundi
ja seda tööd teeb ta mitu päeva järjest. Raamatu trükiarv on
3000 eksemplari, esitluse ajaks oli see ka mõnes raamatupoes
müügil olnud ja üsna tuntava läbimüügi saavutanud. Kui
arvestada, et ka raamatukogudele ostetakse üks eksemplar,
võib autor esialgse tulemusega igati rahul olla. Kirjastamine
oli pikk ja raske, suurim probleem muidugi raha leidmisega,
aga ka mitmesuguste lepingupunktide üle läbirääkimistega.
Järgmine osa peaks valmima märtsikuus ja loodetavasti
sujub ka edaspidi kõik nii nagu plaanitud.

Tamsalu
ettevõtluskursus
jätkab
Piltidel ülal: pildimeenutus eelmise aasta tähtsündmusest - Kaarel
Nurmsalu vastuvõtust Tamsalus.
All: jõulude eel toimus Porkuni koolis heategevuslik kolme
erivajadustega laste kooli jõululaat, mille tulud kasutatakse lastele
õppevahendite ostmiseks ja reisikulude katmiseks. Pildil on müüjad
hoolega ametis rahalugemisega, tagaplaanil teevad oste kooli
õppealajuhataja Urve Karp ja õpetaja Imbi Aosaar.

Tamsalu vallavalitsuse ruumides tegutseb tänavu kolmandat
aaastat ettevõtluskursus. Üleelmisel aastal alustanud
ettevõtmist rahastatakse LEADER programmi kaudu.
Koolitused viib läbi MTÜ Koolituskolleegium juhataja
Ülo Peets. Osalejaid on sellel aaastal kümme, koolitused
toimuvad iga nädal reedel – laupäeval 10 tundi.
Kursuse lõpuks peaks osalejatel valmima äriplaan, mida
lõpetamisel kaitstakse ja siis saab kuskilt rahastamiseks
toetust küsida või omal käel edasi minna. Hetkel vaadatakse
osalejate äriplaane ja testitakse, kas needka tööle võiks
hakata.
Ülo Peets ütles, et Tamsalus on tegemist üsna unikaalse
projektiga. Tegevused on planeeritud kuue ja isegi enama
aasta peale. Kuue aasta jooksul alustab kolm ettevõtjate
gruppi, iga poole aasta järel võetakse kursuslased kokku ja
analüüsitakse kuidas on läinud. Lisaks tehakse veel muid
tegevusi, mis peaksid aitama algajatel ellu jääda ja vigu
vältida. Projekti eripäraks on just järjepidevus. Kui tavaliselt
jääb alustav ettevõtja peale koolitust omapead, siis Tamsalus
seda ei juhtu. Ettevõtjatega hoitakse pidevalt sidet, aidatakse,
toetatakse ja igal hetkel on võimalik saada abi. Läbi järjest
juurdetulevate inimeste lisandub ka suhtevõrgustikku,
teadmisi ja jagatakse kogemusi. Lisandväärtus tekib veel
gümnaasiumiõpilaste õpperühmade lisandumisega. Plaanis
on ka juba ettevõtte käivitanud kursuse lõpetajate kutsumine
lektoriks.
Ivo Sulg rääkis, et tema plaan on tegeleda küttepuuäriga,
millega ta juba alustanud on. Kursus annab vajalikku teavet
neis asjades, millele ettevõtja ise iga päev ei mõtle ja mis
kindlasti kasuks tulevad.
Raimond Paist ütles, et ta päris täpselt veel ei tea, millist
äriplaani eelistada. Mõtted on olnud suvise hooldusteenuse

Kui küsimuste – vastust voor oli tehtud, said kohaletulnud
soetada autori autogrammiga eksemplari. Seda võimalust ka
kasutati.
Tamsalu Gümnaasiumi kauaaegne eesti keele õpetaja Aime
Tops ei suutnud meenutada ühtegi kohapealset autorit,
kes proosateosega viimastel aastakümnetel hakkama
oleks saanud, nii et mõnes mõttes oli tegemist ajaloolise
sündmusega. Arvestades Tiit Aleksejevi „Leegionäride“
live ettekannet ja meiekandi temaatikat ning Sääse lasteaia
juhataja Liia Klaasi tõlkeraamatuid tundub
kohalik
kirjanduselu mõne aja tagusega võrreldes õige vilkana.
Kuna esitluse eelselt raamatut lugenud keegi ei olnud, siis
seda suurem oli huvi kodus teda kätte võtta. Esimene suur
üllatus oli harjumatu keelekasutus. Nimelt on otsene ja kaudne
kõne ja kirjeldused kõik ilma vahetegemiseta lühikeste
lausetena üheks joruks kirjutatud. Algul üsna harjumatu aga
lugemise edenedes see väga ei seganudki. Peategelased on
kaks Eestist pärit allilmategelast, kes Venemaal haruldaste
metallide äriga sekeldustesse satuvad, kodumaa tolmu jalgelt
raputama peavad ja mitmetes Siberi ja Ukraina paikades
elama on sunnitud ning kuritegeliku rahateenimisega
hinge sees hoiavad. Nii nagu õiges mõõgamantliraamatus
ei võta peategelasi ussi – ega püssirohi, vastaseid langeb
nagu loogu, naisi on jalaga segada ja raha tuleb nigu....
noh tuleb ikka palju. Kangelased on muidugi erinevate
võitluskunstide meistrid, käe-, jala ja ninaluid purustavad
kõiksugu pahalastel möödaminnes kümnete kaupa, hätta ei
jääda ka noa, püstoli ja muude relvadega. Ärajoodud viina ja
KV konjaki mahte arvestatakse dekaliitrites jne. Raamatust
ei puudu ka õilis salaorganisatsioon, kes korrumpeerunud
poliitkuid ja narkojõuke rajalt maha võtab. Lõpuks on
peategelaste vägiteod kohalikud siiski nii raevu ajanud, et
elu päästmiseks tuleb emigreeruda ja sellest räägibki juba
järgmine raamat.
Pean tunnistama, et erinevalt enamiku Eesti ilukirjanduse
verevaesest heietamisest on selles raamatus elu sees.
Lugesin täitsa huviga, naerugi sai vahepeal pugistatud.
Julgen ennustada ka müügiedu. Pole ta millegi poolest
halvem kui näiteks viimati loetud üleilmne müügihitt
Nicholas Pileggi „Tehtud mees“. (Kirjeldab ühe mafiosniku
elu alates lapsepõlvest). Rääkimata Ivo Parbuse „tellisest“
(790 lk „Paljakäsi ja relvaga), mis algab Tunguusi
meteoriidiplahvatuse kaatrist leitud salapärase aine ja
muude üleloomulike asjadega. Jätsin selle teose lugemise
pooleli kohas, kus kangelane ufosse istus ja mõne minutiga
Moskvasse saabus...
Edu autorile ja jääme ootama Sassi ja Monahi uusi seiklusi.
Ain Aasa
Pildil: ostetud raamatusse kirjutas autor ka autogrammi.
(muruniitmine jne) ümber, millega ta ka praegu tegeleb.
Aga uue ideena on ta vaatamas käinud vanu hooneid, et
hakata pakkuma aasta läbi mingit kardisõiduvõimalust.
Aga ka see on veel väga idee tasandil ja loodetavasti annab
kursus piisavalt võimalust oma projekt ka teoreetiliselt läbi
mängida. Ta tahaks oma idee kindlasti ka ellu rakendada,
seepärast tuleb kõik väga põhjalikult läbi mõelda ja Ülo
Peets on siinkohal väga hea nõuandja. Pildil: Raimond on
seni olnud ametis rajamasinagaTamsalu suusaradadel.
Ain Aasa
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Ootame kõik laia lund,
Jass näeb kingipakist und.
Särab küünal laua peal,
mõnus jõulutunne seal.
Õues tuled kuusepuul,
kõigil lastel laulud suul.
Piparkoogid küpsemas,
jõuluvana saabumas.
5.a klass

Tuule Laansoo

Tamsalu Vallavalitsus ootab kõiki huvilisi osalema KOOSOLEKULE 4. Jaanuaril 2012.a
algusega kell 18.00 Tamsalu Kultuurimajas. Koosolekul tutvustatakse AS Tallegg soovi
rajada endistesse Uudeküla hanelatesse 110 000 broileri kohaga linnukasvatuskompleks.
Vallavalitsus

Vallavalitsus
22.11.2011.a
1. Vallavalitsus võttis teadmiseks Tamsalu
Gümnaasiumi teate, et 5-12 klasside õpilaste koolipäev viiakse 28.novembrilt s.a üle
26.novembrile s.a. ja et õpilaste toitlustamise ja transpordi ümberkorraldamise tagab
kool.
2. Nõustuti elamu ümberhindamise aktiga
muudatuse sisseviimisega ehitisregistrisse.
3. Kehtestati Tamsalu valla Porkuni küla
Lossi tänav 1 maa-ala detailplaneering.
4. Otsustati sõlmida leping MTÜ-ga Koolituskolleegium LEADER meetme raames
rahastatava projekti „Ideest ettevõtteni 2”
teostamiseks.
5. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate transpordimaade piirid, pindala ja
maksustamishind ning määrati katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
6. Otsustati pikendada sõiduauto Citroen
Xsara Picasso (2006) liisingulepingut.
7. Anti luba FIE-le Silvi Pärn avaliku ürituse
“JÕULULAAT” korraldamiseks 11.12.2011.a
Tamsalu Kultuurimajas ajavahemikul 9:0016:00.
8. Arutati saabunud avaldust kinnistute
Tööstuse tn 3 ja Tööstuse tn 7 soetamise kohta.
9. Arutati MTÜ Rakvere Haigla üldkoosolekul AS Rakvere Haigla osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekti elluviimiseks
kujundatud uusi seisukohti.
29.11.2011.a
1. Otsustati korraldada avalik kirjalik enam-

Teedest ja teede
hooldusest
Tamsalu vallas.
Teed liigitatakse avaliku kasutusega ja mitteavaliku kasutusega teedeks.
Avaliku kasutusega teed on riigimaanteed,
vallateed ja era- ning metsateed mille kohta on
sõlmitud vallaga tee avaliku kasutamise leping.
Mitteavaliku kasutusega teed on era- ja metsateed, millega avaliku kasutamise lepingut ei ole
sõlmitud.
Suvist teede hooldust - greiderdamist, kruusa pealevedu, asfaldiaukude lappimist, teeäärte niitmist
- teostab vald vaid valla- ja avalikuks kasutuseks
määratud teedel.
Talvist teede hooldust – lumelükkamist – teostab
vald oma kuludega nii valla- kui ka erateedel,
kaasa arvatud mitteavaliku kasutusega erateedel,

pakkumine Tamsalu valla omandis oleva
vallavara, Tamsalu linnas aadressil Tööstuse
tn 3 kinnistu müümiseks alghinnaga 2500.eurot; Tööstuse tn 7 kinnistu müümiseks
alghinnaga 2500.- eurot ja Kerguta külas
Madise kinnistu 876/1759 osa kaasomandist
müümiseks alghinnaga 1000.- eurot.
2. Nõustuti ehitusloa väljastamisega maakaabelliini ning alajaama püstitamiseks aadressidel: Varbola, Pajuri, Jootme-Koeru tee,
Sarapiku, Rulli, Lumiste, Lepavõsa, Raisma
ja Leoski, Võhmuta külas.
3. Nõustuti Gaasienergia AS-le väljastatud
ehituslubade pikendamisega.
4. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega
järgmiselt:
• Söödahoidla rekonstrueerimisel asukohaga: Lubjaahju, Põdrangu külas
• Puurkaevu püstitamisel asukohaga: Alfredi, Uudeküla külas.
5. Nõustuti raieloa väljastamisega Vasara tn
21 kinnistul hoonetele ja elektriliinidele liiga
lähedal ja ohtlike puu raiumiseks.
6. Kooskõlastati Kirde Kaitseringkonna
Õhutõrjepataljoni poolt 19.12.-20.12.2011.a
Tamsalu valla territooriumil väljaõppe läbiviimine.
7. Nõustuti ühe jäätmetekkekoha jäätmeveoga mitteliitumisega.
8. Anti luba Tamsalu Kalor AS-ile hallatavas
elamus, Paide mnt 4, seoses katuse renoveerimisega hooldustasu muutmiseks alates
01.01.2012.a kuni 30.04.2015.a.
9. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate transpordimaade piirid, pindala ja
maksustamishind ning määrati katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
10. Otsustati muuta ja pikendada äriruumide rendilepinguid Tehnika tn 2a asuvate
ruumide rentijatega.

13.12.2011.a
1. Nõustuti Assamalla külas Uuetoa katastriüksuse jagamisega ja määrati moodustatud
katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadressid.
2. Muudeti maakatastris registreeritud maaüksuste (katastriüksuste) koha-aadresse,
et viia need vastavusse Vabariigi Valitsuse
20.12.2007.a määruse nr 251 „Aadressandmete süsteem“ nõuetega.
3. Nõustuti Assamalla külas asuva vaba põllumajandusmaa maatüki riigi omandisse
jätmisega ja kasutusvaldusesse andmisega.
4. Otsustati sõlmida transpordimaa kinnistu
omanikuga vara Tamsalu vallale tasuta üleandmise notariaalne leping.
5. Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja poolt esitatud, Uudeküla

kuid sellise erandiga, et puhastatakse vaid neid
teid, mille ääres elab elanikeregistri andmetel
mõni valla elanik. Tühjade majade (ka nn suvemajade) juurde viivaid teid talvel lahti ei lükata.
Soovi korral talvel maja juurde pääseda peab need
majaomanik selle teenuse ise tellima.
Selleks, et teid saaks üldse hooldada, seda eriti
talvel, tuleb eratee omanikel ja avalikuks kasutuseks olevate teede teedeäärsetel metsaomanikel
hooldatavate teede teeääred korrastada, eemaldadaes seal kasvavad puud, tee kohale ulatuvad
puude oksad, võsa, kivid ja muu materjal, mis
võivad olla takistuseks hooldusmasinatele. Kui
eratee ääres ilmnevad eespool nimetatud talihooldust (lume lükkamine) takistavad asjaolud, on
lumelükkajal õigus keelduda selle teelõigu edasisest hooldusest kuni takistuse kõrvaldamiseni tee
omaniku poolt.
Tulenevalt sellest palun kõigil metsaomanikel
lähtudes teeseadusest ja Tamsalu valla teehoiu
eeskirjast korrastada teeääred laiusega vähemalt 2
meetrit, alates teekatte servast, nähtavust piira-

vatest puudest, võsast ja tee kohale madalamale
kui 4 meetrit ulatuvatest okstest. Kui järgmise so
2012.aasta sügiseks on avaliku kasutusega teedel
jäänud selliseid hooldamata teeääri, siis võtab
vallavalitsus endale õiguse korraldada teeäärte
korrastamine ning kõrvaldatav materjal (võsa,
oksad, puit) kuulub korrastajale.
Tamsalu Vallavalitsus viis läbi hankekonkursi
teede talihoolde läbiviimiseks 2011-2012 talvel.
Talihoolduse teostamiseks on teed jagatud 9
piirkonnaks. Vastavalt läbiviidud hankekonkursile
teostavad sõlmitud lepngute alusel teede talihooldust järgmised ettevõtted:
• Piirkond 1 „Tamsalu linn“ (Tehnika, Kesk,
Koidu tn.... jne) Tamsalu EPT tel 5051657
• Piirkond 2 „Tamsalu linn“ (Paide mnt,
Rahu, Kandle tn ...jne) Martex Kopad OÜ
tel 56488916
• Piirkond 3 „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu“
Hansujüri Põllumajandusühistu tel 53403824
• Piirkond 4 „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa“

11. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus novembri kuus kogusummas
16747,60 eurot.
12. Pikendati kahe sotsiaalkorteri üürijaga
üürilepingut ühe aasta võrra.
13. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
toimetulekutoetuste määramiseks eraldatud
vahendite arvelt ühekordset toetust viiele
abivajajale ja jäeti rahuldamata üks taotlus.
14. Kinnitati Tamsalu valla 2011.a eelarve
vahenditest lasteaia toidupäeva maksumuse kompenseerimine kahele lapsele ja kooli
toidupäeva maksumuse kompenseerimine
ühele õpilasele.
15. Anti luba MTÜ-le Vajangu Noorsootöö Keskus avaliku ürituse “JÕULUOOTEL” korraldamiseks Vajangu Rahvamajas
10.12.2011.a ajavahemikul 12:00-16:00.
16. Arutati Tamsalu Gümnaasiumi direktori
taotlust mootorsõidukijuhi koolitusmaksumuse hüvitamiseks.

külas Alfredi maaüksusele puurkaevu rajamise ja veetõsteseadmete soetamise ning
paigaldamise projekti aruanne koos täitmise
eelarvega.
6. Anti nõusolek Tamsalu valla haldusterritooriumil „Tervisebussist“ prilliteenuse pakkumiseks ning luba Tamsalu vallas parklate
liiklusväliseks kasutamiseks
7. Otsustati sõlmida Varjupaikade MTÜ-ga
töövõtuleping „Tamsalu valla haldusterritooriumil omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koerte ja kasside varjupaiga teenuse osutamiseks“ ajavahemikuks
01.01.2012-31.12.2012.a.
8. Nõustuti ühe jäätmetekkekoha jäätmeveoga mitteliitumisega.
9. Määrati osaliselt tasuline koduteenus ühele abivajajale.
10. Nõustuti Porkuni külas, Porkuni Kooli territooriumil Rakvere Spordikooli poolt
projektlaagrite korraldamisega 2012.a suvel.
11. Anti nõusolek Tamsalu Vesi AS–le vee
erikasutuseks Tamsalu linna, Sääse aleviku,
Vajangu, Porkuni ja Assamalla külade elanike ja ettevõtete veega varustamiseks ja reovee kanaliseerimiseks, puhastamiseks ning
heitvee juhtimiseks suublasse.
12. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
toimetulekutoetusteks eraldatud vahendite
arvelt ühekordset toetust kahekümnele abivajajale ja jäeti rahuldamata kolm avaldust.
13. Arutati volikogu detsembrikuu istungile
pakutavat päevakorda.
14. Arutati AS Talleg esitatud taotlust projekteerimistingimuste saamiseks Uudeküla
külas Hanela kinnistul tootmise väljaehitamiseks.
Elvi Astok
vallasekretär
Remgreivel OÜ tel 5146791
• Piirkond 5 „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe“
Metsvint OÜ tel 53443547
• Piirkond 6 „Savalduma-Alupere-Naistevälja“
FIE Tõnu Raus tel 5056652
• Piirkond 7 „Põdrangu-Araski-Kaeva“ Põdrangu Põllumajandusühistu
tel 5210291
• Piirkond 8 „Kursi-Kerguta-Vajangu-KuieAavere-Vajangu küla“ AS Võhmuta PM
tel 5103191
• Piirkond 9 „Võhmuta-Järsi-Türje“ AS Võhmuta PM tel 5103191
Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil
ei ole kohustust teedel talihoolet teha. Tamsalu
valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid
AS Virumaa Teed , tel 326 4684 või 506 1085.
Tamsalu valda läbivat Jootme-Koeru teed hooldab
Järva Teed AS tel 384 6610 või 5047345.
Lembit Saart, keskkonnaspetsialist
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Kesk tänava valgustusest
Septembris korraldas Tamsalu Vallavalitsus hanke Tamsalu linna Kesk ja
Koolitänavatevalgustuserekonstrueerimiseks.ParimapakkumuseesitasAS
Elektritsentrum, kellega sõlmiti ka leping. Ehitustööd lõpetati 15. novembril.
Paljudel on tekkinud küsimus, miks need valgustipostid paiknevad
nii kummalistes kohtades, mõni isegi keset olemasolevat sõiduteed.
Tööd on teostatud vastavalt Tamsalu linna tänavate rekonstrueerimise projektile ja valgustid paiknevad projektijärgsetes kohtades, tulevase sõidu- ja
kõnnitee piiril kõnnitee sees. Kesk tänaval ehitatakse mõlemale poole sõiduteed 3m laiused kõnni- ja kergliiklusteed. Sõidutee laiuseks jääb 3+3m.
Kummaline tundub asi praegu seetõttu, et ei ole rekonstrueeritud sõidu- ja
kõnniteid. Teede rekonstrueerimine seisab Tamsalu reoveekogumisala veemajandusprojekti I osa tööde jätkumise taga. Eelmine ehitaja AS K&H läks
pankrotti. AS Tamsalu Vesi viis läbi uue hanke, mille võitis AS Merko. Uus
pakkumine oli eelmisest 30% kallim. Hetkel käivad läbirääkimised Keskkonnainvesteeringute Keskusega lisarahastamiseks. Seetõttu ei ole veel
saadud sõlmida lepingut AS Merkoga. Tõenäoline on, et leping sõlmitakse
veel sellel aastal. Kesk tänava ehitustööd on reaalsed 2012.a mai-juuni kuus.
Järgmisel aastal on plaan rekonstrueerida peale Kesk tänava veel Koidu,
Kooli, Raudtee, Tehnika (Kesk – Otto Müntheri tänavate vahel) tänavad
koos tänavavalgustuse ja kõnniteedega. Uue asfaltkatte saab ka Tähise tänav.
Mati Tamm
ehitusspetsialist

Aga minul ei teki prügi!
Selline on kõige levinum vastus inimestel, kes ei soovi olla liitunud korraldatud jäätmeveo teenusega. Põhjendused ikka ja alati ühesugused, et poes käiakse harva ja ostetakse minimaalselt ning valdavalt selliseid tooteid, mis on ilma
pakendita, see pisku mis veel alles jääb saab ju ära põletada. Samuti on kõik
juba nii teadlikud, et pakendid viiakse selleks paigaldatud konteineritesse või
„Limbergi mäele“ jäätmejaama.
Paraku on elu aga näidanud veidi teistsugust olukorda jäätmemajanduses. Tõsi
ta on, et väga usinalt kasutatakse Tamsalu linnas ja ka suurematesse küladesse
paigaldatud pakendi ja ka paberi-kartongi kogumiskonteinereid. Kuigi ka
nendesse üritavad „teadlikumad ja kavalamad“ jäätmete sorteerijad sokutada
olmejäätmeid, mis tegelikult peaksid oma koha leidma olmeprügikastis.
Siinjuures on sobilik meenutada, et Tamsalu vald ehitas juba 2007.aastal
jäätmejaama, et valla elanikud saaksid oma majapidamises tekkivad muud
jäätmed tasuta ära anda ning ei peaks nendele otsima mingisuguseid kõrvalisi
peidukohti Tamsalus, Raudtee tn 4 asuvas jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi loetelus olevaid jäätmeid - ohtlikud jäätmed (õlid, värvid, ravimid, kemikaalid, mürgid jne); purunenud elektroonika seadmed (külmkapid, pesumasinad, arvutid, telerid, lambid jne); ehitusklaas (aknaklaas); sõiduauto rehvid;
suuremõõtmelised jäätmed (mööbel); penoplast; päevavalguslambid; patareid
ja akud; igasugune puhas pakend ja paber ning kartong. NB! Jäätmejaama
teenus ei laiene asutustele. See on hea, et inimesed on leidnud tee nii jäätmejaama kui ka paberi ja pakendi konteinerite juurde.
Aga tuleks tagasi selle juurde, et „minul ei teki prügi“! Inimeste leidlikkus,
kuhu oma „mitte tekkinud“ prügi sokutada on piiritu. Nii tuuakse jäätmejaama
kenasti paber- või kilekottidesse pakitult juba väidetavalt sorteeritud pakendid
või paberid/papid aga ka ohtlikud jäätmed. Tegelikkuses aga tuleb nendest
kottidest välja sageli peaaegu poole koguse jagu olmeprügi.
Hoopis teine lugu on selliste „häbelike“ jäätmevaldajatega, kes ei julge oma
isikut avalikustada vaid sokutavad salaja prügi jäätmejaama värava taha selle
kinnioleku ajal (võimalik, et pimeduse varjus). Sellisel kujul on hakanud keegi
üsna korrapärase järjekindlusega, ikka 4 – 8 arvuti kuvari ja teleri kaupa neid
värava taha sokutama. Samuti sokutatakse sinna kottidesse pakitud ehitusprahti, ja muud segaolmeprügi ning autorehve.Siin on kõigile palve, sorteerige
oma olmes tekkivad jäätmed ja kasutage nende äraandmiseks – just nimelt ära
andmiseks – sest raha ju selle eest ei küsita, ikka legaalseid jäätmete äraandmise kohti ja ikka nende lahtioleku aegadel.
Ärge püüdke iga hinna eest peituda selle lühilause taha „Aga minul ei tekigi
prügi“, sest kui ikka elatakse, siis ilma prügi tekitamata seda teha võimalik ei
ole. Seepärast andke oma olmeprügi ilma häbenemata jäätmekäiltjale üle. Ei
ole ju see 2 eurot kuus prügi käitlemisele kulutada nii ületamatult suur summa!
Keskkonda sokutatud sama koguse prügi koristamisele kulub märgatavalt
suurem summa, rääkimata keskkonnareostusest ja esteetilisusest.
Lembit Saart
keskkonnaspetsialist

Uudiseid omadest
See lugu on kiitmise ja tänu lugu noorest tamsalukast, kes oma turismialase praktika
paemuuseumis sooritas. Kuidas see praktiseerimine paemuuseumis käib?
Kadri Budrikast sai kaasata nii jooksvates tegevustes kui ka just talle kui värske
pilguga tulijale mõeldud ülesannetes.
Suuresti aitas kontorit ümber kolida. Osales lauamängu loomisel, panustas ideedega
ja vajaliku info leidmisega. Osales kuulajana kohalikul turismikoosolekul ja Palmses
Põhja-Eesti turismikonverentsil. Oli osaline Jõhvis toimunud haridusfestivali
messiosas paemuuseumi boksi esindamises, aktiivtegevuse läbiviimises. Aitas
muuseumi korras hoida ja ettevalmistamisel külastajate vastuvõtuks. Pildistas
Porkuni paljandist leitud fossiilid, et need paleontoloogile määramiseks saata
saaks. Arhiveeris ajakirjanduses ilmunut ja kujundas reklaamplakati. Käis välja
suurepärase idee tegevusplaani, seejuures sünnitas meisterlikult ideest ideid.
Ise iseloomustaksin Kadrit järgmiselt: on avatud ja jagab oma kokkupuuteid
kõnesolevate teemadega, küsib kohe, kui midagi arusaamatuks jääb. On ratsionaalne,
saab kiiresti töödega toime.
Tunneme võidurõõmu Su meil viibimise aja üle ning soovime Sulle kivist tuge
eesolevatel jahimaadel.
Tänuga Paemuuseum
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Ettevõtlikud naised
arendavad
pärandkultuuri
Ühel detsembrikuu õhtul kogunesid Otsa talusse pärandkultuuri ning ettevõtlusega seotud naised, et osaleda järjekordsel mentorgrupi kohtumisel. Selle programmi nimi, kus osaletakse, on
Nordplus Adult ja kestab see 01.08.2011- 31.12. 2012. Projekti
nimeks on Cultural heritage of Women and Entrepreneurship
(Naiste kultuuripärand ja ettevõtlus). Osalejad on Rootsist, Eestist ja Lätist, meilt MTÜ ETNA Eestimaal ja MTÜ PAIK. Meie
osalejad on kõigist PAIK piirkonna valdadest. Tamsalu vallast
Reena Curphey, Kaire Kiisk, Sirje Kivila.
Projekti tegevustes osalevad naised kuue kuu kestel mentorgruppides, grupid kohtuvad kord kuus ning toimuvad ideereisid Eestis
teiste ETNA naisettevõtjate juurde. Külastatakse projekti partnerriikidest pärit teisi naisettevõtjaid, samuti ollakse valmis olema
vastuvõtjaks oma ettevõttes nii Läti kui Rootsi naisettevõtjate
vastuvisiitidel. Projekti lõppedes peaks olema tekkinud piirkonda
võrgustik naistest, kes on teadvustanud pärandkultuuri ja turismi
võimalikke seoseid ning rikastanud seeläbi oma ettevõtlust ja piirkonda. Kindlasti on see hea algus jätkuprojektidele
Projektiga liitumise põhjuseks on asjaolu, et maapiirkonna naisettevõtjatel, kes pakuvad oma tooteid ja teenuseid on sageli raske
oma äriideid rakendada ning oma ettevõtlust arendada ja teenida
vahendeid äraelamiseks. Põhjuseks võib olla asjaolu, et tegutsetakse hajutatud piirkonnas, kus on raske leida kliente kellele
oma teenuseid ja tooteid turustada. Seda saaks paremini teha ,
kui ettevõtjad moodustavad oma võrgustiku, mille kaudu ühiselt
tegevust reklaamida, tooteid arendada ja turustada. Võrgustiku

Noorsootööst
Enese- ja välishindamine Tamsalu vallas on läbi.
Välishindamismeeskond,
tutvunud
enesehindamise
dokumentidega leidis, et valla noortetöös ilmnes palju
tugevaid külgi: olemas on mitmekesised võimalused spordi
- ja huvitegevuseks, toimib noorte ettevõtlustoetus, noortega
teevad tööd tublid vabatahtlikud noorsootöötajad, üks noor
kuulub maakondlikku noorte osaluskogusse, koolides on
kättesaadav koolipsühholoog, koostöö maakonna alaealiste
komisjoniga on hea ja toimib. Vajangu noortekeskus pakub
avatud noorsootöö teenust piirkonna noortele. Noorsootöö
alalõik valla arengukavas on olemas, enesehindamisprotsessi
osana on viidud läbi esimene noorte küsitlus.
Välishindajad näevad, et valla tasandil tuleks võimalusel
leida noorsootöö koordineerija, kes korraldaks regulaarselt
noorsootöötajate ümarlaudu, kus noorsootöötajatel on
võimalus vahetada kogemusi, koolitusinfot jmt. Selline
olukord tagaks süsteemse noorsootöö korraldamise vallas.
Väljatöötamist vajaks välishindajate sõnul valla noorsootöö
arengukava, mis määratletud noorsootöö tegevused koos
vastutajatega. Enam tuleks kaasata noorte aktiivi ja kutsuda
kokku vajadusel ümarlaudu eri noorsootöö teemadel
arutlemiseks.
Välishindajate hinnangul aitaks noorsootööd mitmekesistada
erinevad suured organisatsioonid (Politsei, Päästeamet,
Kaitseliit jt), et nendelt teadmisi, abi ja ressursse valla
noorsootöösse juurde tuua. Valla vabatahtlikud noortejuhid
võiksid pöörduda mõne suure oganisatsiooni poole, et
ergutada üleriigilise noorteorganisatsiooni allüksuse teket
Tamsalu piirkonnas (näiteks ELO, skaudid, gaidid, Eesti 4H,
TORE, Kaitseliidu kodutütred või noorkotkad vmt). Samuti
peab kaaluma võimalusi vajalike ressursside leidmiseks,
et käivitada noortekeskuse töö Tamsalus (analoog Vajangu
noortekeskusele). Tuleb kasutada võimalusi toetuse saamiseks
erinevatest fondidest nagu Päikeselill (SA Eesti-Hollandi
Heategevusfond), KOAP (Kohaliku omaalgatuse programm),
Kohalik liider (PRIA), KÜSK (Kodanikuühiskonna
Sihtkapital).

areng loob ühtlasi vajaduse elukestva õppe arendamiseks ja korraldamiseks maal. Samuti on see üheks võimaluseks koos ettevõtluse arenemisega säilitada piirkondlikku kultuuripärandit ja
traditsioone, anda vabadele hoonetele uus kasutusotstarve, otsida
uusi lahendusi ning tuua piirkonda turiste.
Võõrustaja Kaire Kiisk ütles, et hakkas ettevõtlusega tegelema
eelmisel aastal. Ta kasvatab oma talus juurvilja – kartulit, sibulat, porrut. Tegu on mahetootmisega, st toodangu kasvatamiseks
kasutatakse naturaalseid väetisi. Esialgu on ta rahul ja plaanitseb
tootmist suurendada. Probleemiks on müümine, kuna hinnad on
kallimad kui „Maxima poes“. Aga tervislik kaup peaks hinnavahe
igal juhul tasa tegema ja nii plaanib ta oma tootmist laiendada,
välja ehitada hoiuruumid ja rajada väikse töötlemiskoha.
Kohal olid väga erinevate tegevusvaldkondade esindajad käsitööst
kuni vana veski taastajateni. Osa alles plaanivad ettevõtjana alustamist, otsuse tegemine on raske aga hing tõmbab ametnikuelust
eemale. Ollakse kindlad, et projektist tõuseb kasu ja koos toimetades on tulevikus lihtsam hakkama saada.
Reena: „Hästi tore antud projekti juures on see, et on kokku saanud
naabervaldade naised, kellel on väga sarnased huvid ja ka eesmärgid. Seega on huvitav vahetada kogemusi ja üksteiselt õppida.
Puutume ju sarnaste probleemidega oma elus või unistuste poole
püüdlemises iga päev kokku. Pärandkultuuri projekt on õpetanud
mulle koostöö tähtsust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.
Projektikoosolekutel olen kohtunud paljude tublide naistega, kes
on mind jätkuvalt üllatanud oma oskuste ja teadmistega. Loodan,
et meie koostöö jääb kestma ka peale projektitärminite lõppemist
- nii omavahel kui osalejatega Lätist ja Rootsist.“
Ain Aasa
Fotol paremalt projekti koordinaatorid Sirje Välmann ja
Elle Allik, Kadri Kopso, võõrustaja Kaire Kiisk

Tamsalu vallas noortega tegelevate inimeste motiveerimiseks
tuleks välja töötada tunnustamise kord, mis annaks võimaluse
tublide inimeste ergutamiseks. Koolitama peaks juba vallas
tegutsevaid noorsootöö tegijaid. Liituda tuleks maakondlike
infolistidega, et tuua värske koolitus/noorteürituste info valda.
Kaaluda võiks võimalust noorteprojektide osaliseks
toetamiseks, või nende liitmist prioriteedina külaseltside
projektide toetamisprotsessi.
Noorsootööga seotud asutuste info tuleks liita ühte kohta
lingi “noored või noorteinfo” alla. Näiteks valla kodulehele,
et noored saaksid vabalt kätte kõik olulise info ühest kohast.
Kasutada võiks rohkem sotsiaalmeediat, noorteinfot, katsuda
info jagamisel tuua “kroonika” kõrvale tuleviku-uudiseid jmt
arengutendentse ja -võimalusi kirjeldavat infot.
Ära tuleks kasutada valla sõprussidemeid välismaal olevate
omavalitsustega, soodustades sellega noorteprojektide
toimimist. Julgustada vabatahtlikke noorsootöötajaid
kasutama Euroopa Noored Eesti Büroo poolt vahendatavaid
teenuseid (vajadusel kutsuda spetsialist infotunniks valda).
Korraldada võiks analoogilisi küsitlusi (nagu noortele
enesehindamisel korraldati), et mõõta noorte rahuolu
teenusega. Analüüsi jaoks saaks kasutada regulaarselt
korraldatavaid noorsootöö ümarlaudu. Uurima peaks
regulaarselt noorsootöö tegijate arvamust, tehtava/pakutava
noorsootöö osas.
Enesehindamismeeskond
koostas
omaltpoolt
parendusettepanekute
kava,
mis
sisaldas
nelja
parendustegevust:
regulaarselt
korraldatakse
noorsootöötajate ümarlaudu, noorsootöö mitmekesistamine
noorteorganisatsioonide loomisega KOV piirkonda,
noorteinfo kättesaadavuse suurendamine. Noorsootööga
seotud asutuste info liitmine ühte kohta lingi „noored või
noorteinfo“ alla, valla kodulehel, noorsootöötaja ametikoha
loomine, kes koordineerib valla noorsootööd.
Oleme optimistlikud lootes, et parendusettepanekud ja
soovitused analüüsist tulenevalt aitavad planeerida edasisi
samme noorsootöö korraldamisel Tamsalu vallas.
Tamsalu valla enesehindamismeeskonna nimel
Kaili Kangur
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Mait Mardla
meest ja
mesindusest
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Mee tootmisel on võimalus igat moodi selle
õige ja hea tootega manipuleerida, kasvõi
näiteks eespoolkirjeldatud kristalliseerunud
mee sulatamisega. Mõne meeliigi sulatamiseks
läheb kuni 4 päeva, aga kui on vaja kiiremini...

koostis ja omadused on alati natuke erinevad
sõltuvalt korjemaast, ilmaoludest ja muudest
teguritest, ka mesilaspere seisundist. Mesi on
piltlikult öeldes elus asi, sisaldades erinevaid
aminohappeid, mineraale ja muud väärtuslikku.

Rääkimata kahtlustest suhkruga. Mait ütles, et
suhkrumett pole tegelikult olemas. Mesilase
organismist läbi käinud suhkrulahu (sahharoos)
lõhustatakse ja muudetakse ikkagi meeks
(mis koosneb fruktoosist ja glükoosist), mille
omadused loomulikult ei ole samasugused, kui
õitelt korjatud mee puhul.
Mait ütles et ta soovitab igal juhul osta mett
kutselistelt või poolkutselistelt mesinikelt, kes
ei saa võltsimise ja pettuse peale välja minna,
sest nende meepurkidel on ju tootja andmed
olemas. Petetud ostja teist korda enam ennast
petta ei lase, info levib kiiresti ja petturmesiniku
äri on peagi kadunud. Lisaks tuleb arvestada
sellega, et tänapäeval peab mesilasi pidevalt
ravima, ravimid on aga erinevad. Keegi ei
tea, mida mingi nurgatagune mesinik oma
mesilastele sisse söödab, osa ravimeid on
väga mürgised, osa mitte. Kutseline mesinik ei
manusta ravimeid korje ajal. Ravimisisaldust
pole kuidagi võimalik silma järgi kindlaks
teha. Kutselised mesinikud peavad aga igal
aastal oma toodangut laboris analüüsima – nii
sahharoosi (mille sisaldus mees ei tohi ületada 8
%) kui ka lisaainete sisalduse kontrollimiseks.
Laborisse saab mett viia iga inimene, kes
kahtleb mee kvaliteedis.
Õige mesinik annab lisasööta suhkru näol
ainult sügisel, kui mesi tarust ära võetakse ja
lisasööt asemele pannakse. Samuti on mõned
meeliigid, näiteks kanarbiku- ja rapsimesi,
mis tulebki tarust ära võtta, sest see sisaldab
aineid, mis teeb mesilased haigeks ja seepärast
seda tarusse ei jäeta. See, et mesi mesilastele ei
sobi, ei tähenda, et ta meile ei kõlba. Mõlemad
meeliigid on väga hinnatud tarbemeed. Mitu
korda samalt mesinikult ostes saab talt ka aru
pärida, küsida nõu jne. Eespool juba rääkisime,
millised ohud on importmee ostmisel ja selle
mee kvaliteeti ei tea keegi, rääkimata sellest,
et mesi on kaugel korjatud ja sisaldab hoopis
teisi aineid, kui need, millega meie organismid
harjunud ja mida vajavad.
Turul kasutatakse mee kvaliteedi hindamiseks
meetodit, kus mesi võetakse lusikaga purgist
ja lastakse siis tagasi. Õige mesi moodustab
peenikese niiditaolise nire, mitteõige aga tahab
rohkem tilkuda.
Mee on valmistanud mesilased ja selle

Mait ütles, et mee kasutamisel pole erilisi
ealisi ega muid piiranguid. Ainult alla
aastastele seda ei soovitata, kuna organismi
allergiareaktsioonid pole siis veel välja
kujunenud. Mett tuleks süüa pidevalt.
Mees on suhkrud hästi omastatatavas olekus ja
nii oli mesi üheks esimeseks dopinguaineks.
Ta imendub kiiresti verre ja annab vajalikku
energiat.
Omaette teema on mee liigid. On kaks suurt
eri liiki – õiemesi ja lehemesi. Esimesega
on asi selge, teine on aga puude lehtedelt
sinna putukate (enamasti lehetäide) tegevuse
tagajärjel tekkinud magusa nestega. Okkamesi
tekkib mõnel aastaajal metsa servas kasvavate
okaspuude okastele.
Õiemesi omakorda liigitatakse vastavalt
sellele, millistelt taimedelt on ta korjatud.
Kõige väärtuslikumaks (hinnalt) on praegu
kanarbikumesi, millel on tugev lõhn ja
spetsiifiline maitse, samuti muutub ta veidi
pehmeks nii et teda on hea kätte saada. Aga
väärtuslik on ta mitte omaduste tõttu, vaid
seepärast, et kanarbikumett on lihtsalt vähe
ja seepärast saab seda kallimalt müüa. Samal
põhjusel on kallis okkamesi. Erinevatelt
taimedelt korjatud meel on erinevad maitse
– ja lõhnaomadused, samuti on erinev
kristalliseerumise kiirus ja kristallide suurus,
mis mõjutab kaubanduslikku välimust ja
maitset. Kõiki mee eripärasid peab hea mesinik
teadma, ja teab muidugi ka. On ilmunud mitu
raamatut, kus on sees kasulikud retseptid
erinevate haiguste ravimiseks meega ja sealt
saab ka muid huvitavaid ja tarvilikke nippe.
Mett soovitab Mait tarvitada vähemalt 50 g
päevas, alustades hommikul kohvi/tee sisse
panekust ja siis juba vastavalt oma maitsele.
Ta soovitab mett kindlasti lahustada, kasvõi
näiteks hommikuses kohvis või tees, mille
tempertuur peaks siis olema väiksem 45
kraadist. Mett ei peaks kindlasti sööma palju
korraga, siis pole sellest suurt kasu. Muidugi
tuleb ettevaatlik olla neil, kellel mingil
põhjusel on tekkinud allergia mee suhtes. Oma
kogemustest võin öelda, et allergia mesilase
– ja herilasemürgi suhtes ei tähenda midagi,
mett ja taruvaikgulahust saan tarbida vabalt
ilma mingite reaktsioonideta. Aga kindlasti

Mait ütles, et tema on mesindustehnoloogia ja
muu suhtes uuendustega kaasas käinud ning ka
kodumaise mesinduse arengule kaasa aidanud,
mida tõendab esimene Eesti aasta mesiniku
tiitel 1998 aastal.
See lugu sai alguse Uudeküla laadal, kus
sain jutule Mait Mardlaga. Kurtsin talle ja
abikaasale, et pidevast tablettide söömisest on
magu jukerdama hakanud. Aime ütles, et oma
hädadele sai ta abi taruvaigutõmmisest. Mõned
päevad hiljem tõin omalegi pudeli pruunika
vedelikuga, millest tõepoolest oma hädale ka
leevendust sain.
Ma pole kunagi eriti suur meesõber olnud aga
nüüd hakkas asi huvitama. Uurisin natuke
kirjandust ja ühel detsembripäeval läksin
Mesilinnu talusse Maidu juurde, et natuke
targemaks saada ja siis neid teadmisi ka
lugejaga jagada.
Mait toimetas mee purkidesse villimisega ja
rääkis, et jõuluaeg on oluline, kuna siis müüb
talu päris palju oma toodangut. Mitmed firmad
kingivad oma töötajatele jõuluks meepurgi ja
pakendamisega on hulga tööd.
Mesi pannakse peale tarust võtmist, vurritamist
ja filtreerimist suurtesse ämbritesse, mis ühtlase
temperatuuri juures hoiustatakse keldris. Seal
ta kristalliseerub ja muutub kõvaks, olenevalt
liigist ja omadustest erineva ajaga. Mõned
meeliigid aga ei kristalliseerugi. Võilille ja
rapsimesi kristalliseeruvad aga näiteks väga
kiiresti. Nüüd, kui mesi on vaja väiksemasse
taarasse pakendada, siis soojendatakse ämbreid
40 kraadises vees mitu päeva ja sisu muutub
uuesti vedelaks ning omandab kaubandusliku
välimuse.
Niisugune
temperatuur
on
ainult 5 kraadi kõrgem kui mesilasperes
ja praktiliselt mee omadused ei muutu.
Mait ütles, et mesindust kujundab tegelikult
tarbija. Müüa õnnestub ainult vedelas olekus
mett. Ta rõhutas jutuajamise kestel mitu
korda, et mee omadused ei sõltu sellest,
mis olekus ta on. Kristalliseerunud meel on
samad omadused, mis vedelal. Spetsialistid
soovitavad (Maaleht), et talvel endale mett
ostes võiks eelistada pigem suhkrustunud kui
vedelat mett, sest võimalus petta saada on nii
palju väiksem. Ostjana on raske kindlaks teha,
miks mesi on vedel või milliste meetoditega
vedeldatud. Samas on neil, kes ikkagi vedelat
mett soovivad, lihtne seda endal sulatada.
Meepurk tuleb asetada kuni 40-kraadisesse
veevanni ning mett aegajalt segades see
vedeldada. Aga see on teooria. Maidu sõnul
kristalliseerunud mett talt praktiliselt ei osteta.
Tegelikult on meel veel kolmaski olek –
pastasarnane, kui mees sialduvad kristallid on
purustatud ja mesi muutub heledaks. Niisuguse
nn võidemee saamiseks teda kõigepealt natuke
soojendatakse, siis hõõrutakse mehhaaniliselt
segamisega suured meekristallid katki, saadud
pastasarnane mesi muutub heledaks ja on
mugav tarbida. See on ka minu lemmikmesi,
tema maitse on ka natuke mahedam. Mõned
aastad tagasi tegi Mart seda pidevalt, nüüd aga
vähem, sest ostjaid on vähe - inimesed ei usalda
heledat mett ja arvavad, et see on mikseriga nö
vahule klopitud, mis pole muidugi tõsi.
Küsisin, miks suurtes poekettides kuude
kaupa seisvad meepurgid oma kaubanduslikku
välimust ei kaota? Mait ütles, et mee
kristalliseerumine oleneb palju kuumutamise
kestusest ja temperatuurist. Mida kõrgemal
temperatuuril ja pikemat aega mett kuumutada
seda väiksemaks sulavad mee loomulikud
kristallid ning seda kauem püsib ta vedel,
aga kaotab muidugi palju oma omadustest.
Mujal maailmas on võetud kasutusele teised
viisid mee vedelana hoidmiseks. Esimene
on niisugune, kus mesi pressitakse läbi väga
peene filtri ja sellega eemaldatakse suured
kristallid. Niisugune meetod mee omadusi ei
muuda. Teine meetod on nö pastöriseerimine,
kus mesi kuumutatakse lühiajaliselt kõrge
temperatuurini ja seejärel jahutatakse.
Niisugune meetod loomulikult halvendab
mee kvaliteeti. Eestis puuduvad praegu nii
filtreerimis – kui pastöriseerimisseadmed.
Maidulegi on kauplustest tagasi toodud
juba kristalliseeruma hakanud mett, mis siis
tuleb uuesti kuumutada ja villida. Vaatamata
pikaajalisele praktikale on ka juhtunud, et mesi
läheb kihiliseks, kristalliseerub ebaühtlaselt ja
kaotab nii oma nö kaubandusliku välimuse.
Mait ütles, et tänapäeval on mesinduses
nagu mujalgi tootmine lihtne, aga müümine
keeruline. Mesinik müüb tegelikult usaldust.

on see väga individuaalne ja tasub olla sellisel
puhkudel väga ettevaatlik.
Mait rääkis, et mesilased ja mesindus huvitasid
teda juba lapsena. Esimese mesilaspere kinkis
ema talle 12. sünnipäeval, kui ta oli valmis
saanud oma kätega ehitatud taru. Järgmisel
aastal kinkis ema veel kaks lisaks, need kõik
sülemlesid ja nii asi algas. Mait läks peale
põhikooli tööle mesiniku abiliseks. Seal juhtus
niisugune lugu, et mesinik ise sattus haiglasse
ja nii jäi kogu toimetamine Maidu hooleks.
Iga päev käis ta haiglas aru andmas, mida teha
jõunud oli ja uusi juhtnööre saamas. Niisugune
õppetund andis talle hindamatu kogemuse
tulevikuks. Olustveresse läks ta agronoomiat
õppima, sealt läks üle Luua metsanduskooli
metsanduse erialale. Peale kooli suunati ta
Porkuni metskonda abimetsaülemaks. 1963.
aastal alustasid metskonnad mesilate loomisega.
Kuna Mait oli selleks ajaks lõpetanud Arkna
mesinduskooli ning oma mesila ka nagunii
olemas, sai temast esimene Metsamajandi
mesinik. Vene ajal oli ta palgatööline, koos
abikaasa ja kahe praktikandiga oli tal suurim
mesilasperede arv ligi 400. Iseseisvuse alguses
ei õnnestununud tal teiste riigimesinike kombel
Porkuni mesilat erastada. Nii pidi ta sisuliselt
oma kätega uue mesila rajama. Ta ehitas omale
uue elumaja ja tootmishoone ja viimased
20 aastat on olnud Mesilinnu talus ise oma
peremees.
Mait ütles, et on õnnelik inimene, kuna töö ja
hobi on langenud kokku. Mesindus on teda
kogu aeg huvitanud. Selle ameti suurimaks
plussiks on tema jaoks vabadus – mesilased
dikteerivad tööoperatsioonid ja suur pluss on
väiksema koormusega viis kuud, kui mesilased
puhkavad.
Maidu arvates tuleb mesindust õppida oma
10 aastat, kasvada koos mesilasperede
arvu suurenemisega, siis tulevad oskused
ja vilumused, mis lubavad häid tulemusi
saavutada.
Mesindus on võrreldes vene ajaga tundmatuseni
muutunud, info kogu maailmast on meieni
jõudnud, nn metsiku mesilase asemel on
tulnud aretatud sordid, kelle tõuomadused üha
paranevad. Praegu on välja kujunenud kolm
peamist tõuliini ja tõuaretust tehakse ka meil.
Ja on muutunud Eestimaa loodus, metsade
asemel laiutavad kõikjal raiesmikud, mis on
ühed paremad korjemaad üldse. Ja loomulikult
ei ole tänapäeval mesindus võimalik ilma
ravimiteta, millega hävitatakse haiguskandjaid
ja kahjureid. Mesindust muutis väga palju
varroatoosi nimeline haigus, millega kõik
mesindusega kokku puutunud kimbus on.
Ta tõi näite, et vene ajal oli Tamsalu Aiandus
– mesindusseltsis üle 200 liikme, kelledest
paljudel olid ka oma mesilaspered. Nüüdseks
on mesilaste pidajaid vallas väga väheseks
jäänud. Põhjuseks asjaolu, et haigus hävitas
kõik mesilaspered, kus omanik ei osanud või
tahtnud seda tõrjuda. Haigustega peab pidevalt
võitlema ka praegu.
Mait ütles, et praegu on maailmas üheks
kvaliteetsemaks põhjamaadest pärit mesi.
Siin tehakse palju profülaktilist tööd
mesilaste tervena hoidmiseks ja ravimeid
kasutatakse vähem. Tema sõnul käis
iseseisvuse algusaegadel meid harimas
palju välismaiseid mesindusasjatundjaid,
kes õpetasid, et mesindus on äri, mesi peab
olema
kaubandusliku
väljanägemisega,
läikima ja särama, siis teda ostetakse. Aga
välimuse nimel pastöriseeritakse mett, mis
muudab selle omadused tunduvalt vähem
väärtuslikuks jne. Mesindus on läänemaailmas
äri, kus on kasutusel kõik võimalikud võtted
müüginumbrite suurendamiseks.
Mait ütles, et tema on mesindustehnoloogia ja
muu suhtes uuendustega kaasas käinud ning ka
kodumaise mesinduse arengule kaasa aidanud,
mida tõendab esimene Eesti aasta mesiniku
tiitel 1998 aastal. Aga eetika ja mesiniku
kutseau suhtes on ta konservatiiv ja mee
omadusi äriedu nimel muutnud pole.
Viimastel aegadel on ta kuulnud, et paljud
on suure ja kerge raha lootuses alustanud
mesilaste pidamisega, isegi töötud. Enamasti ei
lähe ootused siiski täide, vaja on kaua õppida
ja praktilisi oskusi koguda, enne kui tulemused
hakkavad tulema.
Palju huvitavat Maidu räägitust kahjuks
sellesse loosse ei mahtunud – mesinike
organisatsioonidest, korjepaikadest, teistest
mesilastelt saadavatest põnevatest asjadest
nagu taruvaik, õietolm jne. Loodetavasti
saame teha veel ühe loo .
Ain Aasa
Pildil on Mait ametis jõulumee pakendamisega.
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8-2 pole paha

Suusahüpped
Harrachovis MK kvalifikatsioonis hüppas Kaarel Nurmsalu 120,5
m ja pääses 62 konkurendi seas 21. kohaga lõppvõistlusele. Seal
tuli hüppepikkuseks 104,5 m, mis andis 46. koha. Hoopis paremini
läks samas kaks päeva hiljem, kui K142 mäel tuli kvalifikatsioonis
131,5 m pikkune hüpe, mis andis 11. koha. Põhivõistlusel jäi
hüppepikkuseks 122,5 m, millega Kaarel jäi napilt, 1,7 punktiga MK
punktikohalt välja, 32. kohale.
Šveitsis Engelbergis toimunud järgmise MK-etapi kvalifikatsioonis
tegi Kaarel väga korraliku etteaste, 118-meetrise hüppe eest sai 24.
koha ning pääses kindlalt põhivõistlusele. Seal tuli kahjuks 122,5 m
hüppega jälle 32. koht ning punktikohast jäi lahutama 0,7 punkti.
Järgmisel päeval hüppas ta kvalifikatsioonis ennast 54 konkurendi
seas 116,5 m hüppega 38. kohale. Põhivõistlusel jäi hüppe pikkuseks
115 m, mis andis kokku 47. koha.
Suusahüppajate selle aasta põhivõistluseks on nelja hüppemäe
turnee, kus peaksid kohal olema kõik paremad. Pöidlad pihku, et tal
seal hüpped hästi välja tuleksid!

Suusatamine

Düsseldorfis toimunud MK etapil oli võistlejaid tunduvalt
vähem, kuid kohal olid kõik paremad sprinterid. Eestlastest keegi
punktikohale ei pääsenud. Timo koht oli 40., edasipääsust jäi
puudu vähem kui sekund. Meie parim oli 37. kohaga Kein Einaste.
Paarissprindis koos Keiniga tuli Timole 13. koht. Haiguse tõüttu jäid
kahjuks vahele nii Davose kui Rogla MK etapid. Eestlastest seal
keegi punkte juurde ei saanud ja nii on Timo oma 22 MK punktiga
endiselt vabariigi edukaim suusataja.

UJUMINE
• 19.novembril Järvamaa seeriavõistluse II etapp Türil:
Grete Uudeküll – 50m vab. 31,04 (4.), 100m rinnuli 1.29,35 (4.),
50m liblikat 34,87 II, 100m selili 1.17,08 III.
Tony-Brei Vilbiks - 50 m vab. 33,51 (8.), 100m rinnuli 1.36,86 (5.),
100m selili 1.25,48 (5.).
Kert-Taniel Kesküll – 50m vab. 33,20 (5.), 100m rinnuli 1.42,45
(7.), 50m liblikat 39,73 (5.)
Cärolin Rattasepp – 50m vab. 38,45 II, 50m rinnuli 52,30 I,
Alex Ahtiainen – 50m vab. 34,02 II, 50m rinnuli 48.00 I
Juhan Uudeküll – 50m vab. 43,02 (7.), 50m rinn. 57,43 (8.)
• Pühapäeval, 27.novembril, toimus Aura lahtine rada Tartus pikal
rajal: 1999.s.a. – nooremad:
50m selili – Juhan Uudeküll (03) 51,91 (44.), Alex Ahtiainen (01)
42,96 (13.),
Tony-Brei Vilbiks 40,56 (6.) ,võistlejaid sellel alal
oli 72.
200m vabalt – Juhan 3.39,24 (36.), Alex 3.02,55 (22.), Kert- Taniel
Kesküll 2.46,64 (7.), Tony-Brei 3.08,61 (27.). Kokku sellel alal 40
võistlejat.
• Laupäeval, 9.detsembril, toimus Paides Järvamaa seeriavõistluse
III etapp:
100m vabalt – Kert Taniel Kesküll 1.12,64 III, Tony-Brei Vilbiks
1.19,30 (8.).
50m vabalt – Cärolin Rattasepp 38,80 I, Alex Ahtiainen 34,51 II,
Juhan Uudeküll 41,48 (5.)
50m rinnuli – Tony-Brei Vilbiks 44,73 (4.), Kert Taniel kesküll
46,24 (6.).
25m rinnuli – Cärolin Rattasepp 23,23 I, Alex Ahtiainen 22,34 III,
Juhan Uudeküll 25,80 (9.).
50m selili – Tony-Brei Vilbiks 41,09 III, Cärolin Rattasepp 48,39 I
Alex Ahtiainen 38,84 I, Juhan Uudeküll 49,78 (5.).
200m kompleksi – Kert Taniel Kesküll 3.02,10 III.
• Lääne-Virumaa meistrivõistlused 10.detsembril Tamsalus:
50m vab.
50m rinn. 50m sel. 50m libl. 100m kompl.
Grete Uudeküll 29,92 I 40,04 II 35,61 I 35,46 III 1.16,83 I
Keiti Kleitz 30,97 (4.) 41,61 (4.) 35,62 II 37,04 (4.) 1.21,41 (4.)
Johhanna M. Partsioja 34,75 (7.) 46,62 (7.) 40,18 (5.) 37,50 (5.)
1.30,04 (8.)
Taavi Luik
33,13 (4.) 40,59 (4.) 39,15 (4.)
Tony-Brei Vilbiks 32,52 III 42,49 III 39,26 (4.) 1.26,97 (4.)
Kert Taniel Kesküll 32,52 (4.) 44,89 (4.) 38,97 II
40,26 III
1.24,14 III
Kauri Suur 36,57 (5.) 46,67 (5.) 41,75 (5.)
1.32,52 (5.)
Cärolin Rattasepp 38,83 (6.) 51,97 (6.) 47,05 (6.) 50,34 (6.)
Geiri Suur
41,20 (7.)
53,25 (7.)
48,39 (8.)
Alex Ahtiainen
34,76 III
46,72 II
39,48 I
39,57 II
Keimo Kleitz
45,37 (8.)
59,87 (5.) 46,87 III
Martin Tamm
46,07 (9.) 1.07,95 (9.)
54,55 (5.)
25m rinnuli
25m selili
Anne Kunder
1.01,28 (4.)
29,40 I
28,78 (5.)
Laura Mätlik
1.02,47 (5.)
34,33 II
26,05 III
Kirke Suur
34,36 III
29,63 (7.)
Juhan Uudeküll
42,71 III
25,12 II
22,00 II
Rasmus Kuntur
45,36 (4.)
26,97 (4.)
24,96 (5.)
Robin Kuntur
45,87 (6.)
26,36 III
27,15 (6.)
Frode Hallik
35,47 (6.)
33,94 (10.)
Mare Järv

Halbade lumeolude tõttu on TAMSALU SUUSATALVE etappide
toimumisajad muudetud.
Kui lumi maas, on esimene etapp 28. detsembril.
Jälgige teateid spordikompleksi kodulehelt.
Info ka Kaili Sirge
kailisirge@gmail.com

Sel hooajal Tamsalu Los Toros/Simuna IVAXi nime
kandev ja Eesti korvpalli esiliigas osalev võistkond
saavutas alagrupiturniiril 10 mängust kaheksa võitu ja
kaks kaotust, millega võib üldjoontes rahule jääda. Kaks
mängu, kus tabelisse märgiti kaotus, jäid aga omajagu
kripeldama. Esmane eesmärk pääseda tugevamasse
vahegruppi, mis tagab koha ka play-off’is, on täidetud,
kuid üldiselt võib öelda, et nüüd alles hooaeg algab.
Kõik võinuks minna ka hoopis teisiti, sest hooaja
avamäng kogenud meeskonnaga Scanweld/Eesti
Näitused oli kui halb õudusunenägu. Vaid loetud
päevad varem olime karikavõistluste raames mänginud
kaks väga head partiid meistriliiga meeskonna Tallinna
Kalevi vastu, millest ühe ka võitsime, ehk tegime heas
mõttes ajalugu. Ometi kulges Eesti Näituste spordihallis
peetud esiliiga avalahing üle kivide ja kändude ning
kogu mängu olime sisuliselt kaotusseisus, esimest korda
pääsesime juhtima alles eelviimasel mänguminutil,
vastastel õnnestus veel kord juhtima minna, kuid
viimasel rünnakul tabas kogenud Sven Pugonen
kaugviske (analoogses situatsioonis Tallinna Kalevi
vastu teises mängus läks lõpuvise kahjuks mööda, mis
ei võimaldanud veelgi suuremat ajalugu kirjutada)
ja esimene raske võit tabelis oli tõsiasi. Järgnenud
suureskooriline võit SK Marcuse üle tuli näiliselt kergelt,
kuid vastane murdus alles viimasel viiel minutil. Paides
toimunud lahingust suurt midagi kirjutada pole.

Korvpall
9. detsembril võõrustas Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ivax
viimases põhiturniiri kodumängus eelmise aasta esiliiga
võitjat ja alagrupi liidrit Kohila Spordiklubi. Mõlemad
meeskonnad olid omale edasipääsu tugevamasse vahegruppi
kindlustanud ja oluline oli sinna kaasa võetav võit. Seekord
olid meil kohal kõik paremad. Mängu algus oli aga krobeline,
vastastel lasti kiirelt edu sisse teha, esimene veerand kaotatigi
14:19. Siis hakkasid aga meilgi visked tabama, Sven Pugonen
tabas kolm kolmest ja mäng võrdsustus. Teisel veerandil
oli kohati väga nauditav korvpall, kus mõlemalt poolt tehti
ilusaid individuaalseid sooritusi. Vastased jäid poolajaks
siiski kolmega ette. Peale poolaega jätkus võrdne heitlus.
Kohilal tabas nr 19 – Erik Luts järjest mitu viset ja ka
ründelauas tehti pahandust. Siis aga läks Raul Sinisalul „käsi
lahti“, mitu korvi tulid kiirrünnakutest ja viimase veerandi eel
oli vahe ainult üks punkt. Peale puhkust lülitati sisse uus käik,
vastased suutsid läbiminekuid ainult vigadega takistada, oma
korvialuse tsementeeris Raido Villers. Kaks väga ilusat korvi
viskas Sven Pugonen ja äkki saidki meie mehed mitmega
ette. Vastased enam rasketelt positsioonidelt tehtud viskeid
sisse ei saanud, meie mehed tabasid eksimatult vabaviskeid ja
viimased minutid olid võidu kindlustamine. Võit tuli skooriga
80:74. Meie parimana viskas Sven Pugonen 20 p, (2p 8/5,
3p 3/2, vv 5/4), Raido Villers võttis 11 lauapalli ja viskas 11
p., Raul Sinisalu 15 p. Visketabavuselt ületati vastaseid, eriti
head olid 3 p visked 20/7.
Väga ilus ja hingestatud mäng, mida nautisid ka päris
rohkearvuliselt kohalolnud pealtvaatajad.
Alagrupi viimases paremusjärjestust mitte mõjutanud mängus
võideti Pärnut 84:74.
Vahegrupi esimeses mängus kohtuti BC Kalev/Cramo II –
ga. Võõrsil peetud kohtumises jäädi kohe taha ja kolmanda
veerandi algul oli kaotusseis juba 34:54. Siis aga hakkasid
visked minema ning normaalaja lõpus oli võimalik ka
võidukorv visata. Seda teha siiski ei õnnestunud. Lisaajal
panid meie mehed aga oma paremuse maksma ja magus võit
tuli skooriga 92:88. Hiilgava mängu tegi Sven Pugonen,(2p
visked 9/8, 3p 9/3, vv 4/3) kes viskas üleplatsimehena 28
punkti. Mihkel Magarilt 15 p, Raido Villersilt 13p + 13
lauapalli, Joosep Kivimäelt 11 p. Visketabavusega väljakult
võis rahul olla, vabavisetega aga jälle mitte (29/14, 48 %).

Poolaeg oli küll võrdsete lahing, kuid teisel poolajal,
kui jalad kõhu alt välja võtsime, võidus enam kahtlust
polnud. Pärnu meistriliiga satsi duubelvõistkonna
vastu oli taas veidi õnne, kuna vastasmeeskonna üks
liidreid, suvel ilmselt koondisegi kutse saav Toomas
Raadik eksis otsustavatel vabavisetel ning jättis
meile võimaluse lisaajal vead parandada. Ülesanne
täidetud ja neljas võit tabelis. Hooaja avakaotus tuli
vastu võtta võõrsil tiitlikaitsja Kohila Spordiklubilt.
Alt vedas peamiselt visketabavus igas distsipliinis.
Teinegi ring algas taas raskelt, kui puhtalt vaid toore
jõu arvelt suutsime jälle võita Scanweld/Eesti Näituste
meeskonda. Tabeli teine kaotus tuli vastu võtta Tallinnas
SK Marcuse meeskonnalt. Kaotuse peapõhjuseks oli
taas äärmiselt kehv tabavus vabaviskejoonelt. Kerge
võit tuli kodusaalis Paide vastu ning raskelt üks siiani
magusamaid võite ka tiitlikaitsja Kohila üle. Tõsi,
vastastel puudus kaks olulist eesliinimängijat, kuid
esiliiga puhul on see paljudel võistkondadel tavapärane
probleem. Viimases mängus alistasime juba pingevabalt
mängides teist korda Pärnu duubelmeeskonna.
Tugevamasse vahegruppi pääses lisaks meile alagrupist
Kohila (kaasa võeti kolm võitu ja kaotus) ja SK Marcus
(1-3). Meie saagiks jäi kaks võitu ja kaks kaotust. Kui
vaadata teiste alagruppide tulemusi, siis kõige suurem
üllatus oli loomulikult Võru KK neljas koht ja jäämine
nn alumisse ehk nõrgemasse vahegruppi. Alles eelmisel
hooajal meistriliigas mänginud Lõuna-Eesti klubi on
ka üks kahest, kes kasutab esiliigas võõrleegionäri abi.
Huvitava faktina võib lisada, et esiliigas on veel kaks
meeskonda, keda Tamsalu meeskond pole suutnud
võita. Lisaks Võrule pole kaotust tabelisse suudetud
tekitada ka Balteco meeskonnale, kes ongi teiseks
võõrleegionäri abi kasutavaks meeskonnaks esiliigas.
Tõsi, TV3 tõsielusarjast tuntud Howard Frier on Eestis
elanud juba mõnda aega ning üritab saada ka Eesti
kodakondseks. Võru meeskonnal pole aga siiski midagi
veel kadunud, kuna nõrgemast vahegrupist pääseb
kolm paremat meeskonda samuti play-off’i. Kaks
hooaega tagasi tegigi Võru meeskond sarnase triki,
võites alumise vahegrupi, läbides play-off’i puhaste
paberitega ning tõustes esiliiga võitjana meistriliigasse.
Tamsalu meeskonna suurima eesmärgina vahegrupis
võiks sõnastada pürgimise nelja parema hulka, mis
tähendaks vabastust ka play-off’i avaringist. Võimatu
see kindlasti pole, aga selleni on veel väga pikk ja raske
tee. Seniks aga soovitaksin kõigil korvpallihuvilistel
tulla saali oma kodukandi meeskonda toetama.
Vastaste meeskondades leidub alati mitmeid endisi
ja/või tulevasi koondislasi ehk tippkorvpall tuuakse
tasuta koju kätte. Vahegrupi vastastest lähemalt aga
juba järgmisel korral.
Vahegrupi kaks esimest mängu on lehe ilmumise ajaks
peetud. BC Kalev II JA Räpina Kotkastega kodus.
Kristo Raudam
treener
Vastastel oli parim Eesti koondise mängija Kristjan Kitsing
27 punktiga.
Vahegrupi tabeliseis hetkel(ilma 21.12. kodumänguta)
VÕISTKOND
MÄ VÕ KA PN %
Rapla KK II
5
4 1 9
80.0
KK HITO/Jõhvi
5
4 1 9
80.0
KK Räpina Kotkad
4
3 1 7
75.0
Kohila Spordiklubi
5
3 2
8 60.0
Tamsalu Los Toros/Simuna IVAX 5
3 2 8
60.0
Balteco
4
2 2 6
50.0
BC Kalev II
6
2 4 8 33.3
Spordiklubi Marcus
5
1 4
6 20.0
Tartu Ülikool II
5
0 5
5
0.0
Vahegrupis esimesed 4 võistkonda saavad kohe play – off
kohtumistele, viimased viis ja teise vahegrupi kolm paremat
mängivad omavahel play off süsteemis kahe võiduni, võitjad
kohtuvad veerandfinaalis esimese vahegrupi nelja paremaga.
Esiliiga on sellel aastal väga ühtlane ja mängude tulemused
ettearvamatud. Pöidlad pihku!
Maakonna MV II liigas võitis Tamsalu LOS TOROS II
võõral väljakul Rakvere Spordikeskuse 75: 59, viimases
selle aasta kodumängus oli vastaseks Muuga, kellele eelmisel
hooajal jäädi alla mõlemas mängus. Seda arvestades valis
mängiv treener Jaano Konnapere õige mänguplaani. Pooliku
koosseisuga alustanud külalised jäid kohe tugeva surve
alla ning kodumeeskonna pikem pink ja füüsiline üleolek
otsustasid mängu saatuse juba esimesel veerandil, mis võideti
34:9. Mängu võitis kodumeeskond 83:47. Mängida said
kõik mehed. Esialgse plaani kohaselt jätkuvad mängud 17.
jaanuaril Rakveres BC Tarvas7Rakvere SK – ga ja kodusaalis
25. jaanuaril ABB/KÜG meeskonnaga. Juhtimas on hetkel
Rakke Noortekeskus 3 võiduga 3 – st mängust. BC Tarvas ja
Tamsalu on kogunud 3 võitu neljast.
Rein Tops.

Tamsalu LOS TOROS/Simuna IVAX
korvpallimeeskonna kodumängud:
19.01 Rapla KK II – ga
02.02 Baltecoga.
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Alise Tamberg			
Vilma Reinlo			
Aino Michelson		
Marie Are			
Jelena Mahlakas		
Amalia Brügel			
Maie Randoja			
Hilma Grube			
Vaike Kert			
Leida Rebane			
Õilme Tinnuri			
Olev Zäuram			
Anna Tarassova		
Leida-Elfriede Merimäe
Vaike Kukk			
Ester Pajuste			
Elfride Lehis			
Ilmar Nurk			
Endel Vaiksaar		
Helje Loide			
Hilja Auerbach		
Velda Haavala			
Asta Rumask			
Salme Ehrlich			
Melaine Sammel		
Ivan Kleimenov		
Kalju Perm			
Zinaida Liivak			
Malle Annus			
Ilse Voogla			
Silvi Kesküll			
Galina Nikolaeva		
Mall Uudeküll			
Ljudmila Smirnova		
Evi Nõel			
Niina Zahharova		
Tiit Uus			
Mati Tammekand		
Peep Uudeküll			
Kalle Klemmer		
Tõnu Eilo			
Valeri Mihailenko		
Arvo Purgi			
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Armas Tamsalu rahvas!
Häid jõule ja Tervislikku Uut Aastat!
Tamsalu Apteek

KÜ Lurichi tn.1 otsib ühistu territooriumi korrashoiu
tagamiseks MAJAHOIDJAT
Huvi korral täpsema informatsiooni saamiseks
helistada telefonile
53330653 Jaanus Veilberg
Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40 ja 50 cm. Okas-, sega- ja lehtpuu,
märg või kuiv. Hinnad alates 29 €/rm
tel 5157741

ON SÜNDINUD:
JOOSEP KLAASIMÄE

Algab avalduste vastuvõtmine
lasteaeaia Krõll sõimerühma
Juhataja Viiu Uudam võtab vastu avaldusi sõimerühma uueks õppeaastaks.
Lapsevanemal kaasa võtta sünnitõend, avalduse
blankett täidetakse lasteaias.
Kontakt: Metsa 1, Tamsalu,
telefon 323 0568,
tamsalulasteaed@hot.ee
Esmaspäeviti kell 8-10,
reedeti kell 15-17, teistel aegadel
palutakse ette helistada.

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. jaanuarini soovitavalt
meilile. Järgmine leht ilmub jaanuari viimasel nädalal.
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

08.11.2011

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

Tamsalu Lunastaja koguduse jumalateenistused
toimuvad:
24.12 - Püha jõuluõhtu kell 15.00
25.12 - esimese jõulupüha jumalateenistus kell 15.00
15.01 2012 - Jumalateenistus armulauaga kell 14.00

On lahkunud
ENDEL STEINBERG

24.02.1943-21.11.2011

HUGO RAJA		

24.11.1933-27.11.2011

MÄRT UUDEBERG

24.12.1937-27.11.2011

ALEXANDER SMIRNOV 01.01.1947-05.12.2011
ELFRIDA LILLAK

26.12.1926-08.12.2011

SELMA KASIN 		

05.11.1929-12.12.2011

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

