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Talgulisi kohtas kõikjal
Vaatamata kehvale ilmale oli talgulisi üle valla päris hulgaliselt välja
tulnud. Kõige rohkem toimetas neid allveelaevakapten Verner Puuranna kunagise talukoha korrastamisel. Võeti maha võsa, saeti langetatud
puud juppideks ja põletati oksi. Uudekülas korrastati bussijaama ümbrust, riisuti lehti, võeti maha võsa. Porkunis oli neli paati järvel „kalameeste“ talvega loobitud sodi korjamas. Jutumärgid on siinkohal seepärast, et õige kalamees oma prahti järvele ei jäta. Teine meeskond
remontis tõstuki abiga rahvamaja suure lumega allakukkunud vihmaveerenne. Toimetati ka Sääse maja nr 6 juures, kus rahvast oli siiski vähevõitu aga aktiivsed olid lapsed. Vallas ringi sõites oli aga mitmel pool
näha tööriietes kodanikke, kes usinasti oma kodude ümbrusi korrastasid. Viimastel aastatel on teeäärtes ja metsas prahti ja sodi üha vähem näha, eks ole talgutelgi selle kadumises oma osa. Aga parem, kui
sodi saaks kohe sinna, kuhu ta kuulub – prügikonteinerisse või jäätmejaama. Siis poleks neid hoogtööpäevakuid vaja enam korraldadagi.
Piltidel: Kõrval - Vello Sander, Mati Tamm ja Lembit Saart sikutavad
jäätmejaamas Sääse 6. majast korjatud klaasitükke täis konteinerit. All
- palju oli rahvast V.Puuranna kunagise talukoha ümbruse korrastamisel,
Sääsel vajas täitmist teeauk, Porkunis korjasid paadid veest sodi

Klassijuhataja Mare Viks abiturientidest
12. klassi klassijuhataja on nooruslik ja heatu-

juline Mare Viks. Et tema mõtetest enda klassi
kohta aimu saada, tegin temaga intervjuu.
Kui kaua olete oma praegust klassi õpetanud?
Seda klassi klassina hakkasin õpetama 10.
klassist alates. 12. klassi õpilasi olen õpetanud
alates 5. klassist. Ühele osale olen sellest ajast
alates ka klassijuhataja olnud.
Kuidas üldiselt iseloomustaksite 12. klassi?
12. klass on üks tore seltskond. Nad on aktiivsed noored inimesed, nõus alati üritustest osa
võtma. Kui nad ise peavad midagi organiseerima, siis juhtub, et asjad jäetakse viimasele
minutile, aga sellest hoolimata tuleb lõpuks
välja tore üritus. Kui klass n-ö tundmatus
kohas vette visata, siis ära ta ei upu. Abituriendid on alati valmis enda kaitseks välja astuma.
Neil on asjade kohta oma arvamus, mida nad
ka julgelt väljendavad. 12. klass on sõbralik ja
ühtne kollektiiv. Tunnen ennast selle kollektiivi täieõigusliku liikmena. Mare on kamba
boss, nagu nad ütlevad.
Äkki oskate ennustada, mis nendest õpilastest tulevikus võib saada?
Ennustada ei tahaks kohe üldse. Ma loodan ja
usun, et neist saavad tublid, töökad ja toredad
inimesed, kes saavad elus kenasti hakkama.
Mis te arvate, mis keskmine eksamitulemus
võib olla?
Ikka veel ei taha ennustada. Kuna klassis on
igasuguseid õpilasi, siis arvan, et keskmine
eksamitulemus on keskmine.
Kui palju mängib klassi kujunemises rolli
klassijuhataja?
Räägitakse, et klass on klassijuhataja nägu. Ei
usu, et 12. klass päris klassijuhataja nägu on,
aga osaliselt vist küll. Ma olen püüdnud neid
5. klassist alates võtta kui võrdseid, kui inimesi, kellega saab asju arutada, kellega saab
rääkida. Nooremates klassides see küll alati ei
õnnestunud, aga praegu tundub mulle, et see
on kasuks tulnud. Mõnikord on vaja n-ö pealik
olla ja öelda, et nüüd on nii ja mitte teistmoodi. J Kokkuvõttes tahan öelda, et tõenäoliselt
oleme üksteist kujundanud: mina neid ja
nemad mind.
Kas on midagi, mis on seoses klassiga eriti

eredalt meelde jäänud?
Eks kõigi kohta on miskit toredat meenutada,
samuti ka klassi kui terviku kohta. Mäletan,
kuidas klass mind uisutama meelitas. Lõpuks
neil see õnnestus ka ja pean tunnistama, et
väga tore oli. Veel meenub esimene 1. september, kui rääkisin, et olen autospordikohtunik,
mispeale Kaarel küsis, kas ma tema isa ka
tunnen. Jaatava vastuse peale ütles poiss, et
pagan, siis tuleb korralikuks hakata.
Kas järgmisel aastal võtate uue klassi?
Kui aus olla, siis tegelikult ei tahaks ma enam
ühtegi klassi. Põhjus pole see, et praegune
klass nii hull oleks, et ma enam ühtegi klassi
ei taha. Nad teavad küll, et põhikooli lõpus sai
„halvaloomulisest kasvajast“ „healoomuline“.
Lihtsalt tahaksin, et nad oleksid esimesed ja
ainsad. Kardan ainult, et võimalust päris ilma
klassita jääda mul pole.
Mida soovite veel oma klassile?
Laenan Doris Kareva sõnu:
Sa ei ole kellestki parem.
Sa ei ole kellestki halvem.
Sulle on antud maailm.
Näe, mis seal näha.
Hoia seda, mis on
su ümber, hoia, kes kõrval.
Kõik olendid omamoodi
on naljakad.
Kõik on õrnad.

Tutipäevalaul (autoriks 12 kl, viisil
“Öö Chicagos”)
Klass oli meil – tšillimas Chicagos, aeg oli
raske siis, õpsid, eksamid.
Oli päev nagu ikka siis
tehti teste kogu aeg
kuid sest hetkest koolist on
räige kopp meil kõigil ees
Mare on meil kamba boss
saksa väärt vaid mõni kross
ning on lauldud selle laul,
kes veel meid ei hoia aus.
Ja Mare nutma jäi
sel hetkel viimne tund meil läbi sai

Leiko polnud jõudnud kooli veel
oodata võis kõike Taavetilt
veel ja veel
Ja Erik nutma jäi
kui Ruudy polnud jõudnud kooli veel
spikreid aga kirjutas
Kätu, Kristi ja ka Annika
nii see läks
Nurgalt ilmus üks tume Ford
Heiki välja hüppas siis
teadku linn nüüd et me Hans
pole mingi süütu kloun
Lendas viisi lausa reas
oli kakski nende seas
„Liisul, Kristil, Põkkilgi
pole saksast aimugi.”
Ja Kaarel nutma jäi
kui Sven ei andnud talle suuski häid
Andra polnud jõudnud kuhugi
Zenja teda aitas ikkagiMartin ka
Ja Tiiu siia jäi
tal kabinetis juba käpp on sees
meie eest nüüd asju ajab ta
Marist, Kadrit, Urvet aitab ja
poisse ka
Ja siis äkki kõik vaikseks jäi
oli kuulda Ollutki
Kats see seisis ukse peal
hakkas laulma meile sealt
kuigi Kaidi näost nii hall
oli õnne olnud ta
Ta füssa viie sai
Nanananananananananaaa
saab läbi kool meil nüüd
Kerlid polnud jõudnud jällegi
esimesse tundi ammugi
Katre ka
Saab läbi kool meil nüüd
Nanananananananananaaa
saab läbi kool meil nüüd
Natit polnud näha siin
ootas eile Sirlet õhtuni
veel ja veel
saab läbi kool meil nüüd

nanananananananananaaa
sai läbi kool meil nüüd.
Dea Jürgens, huvijuht
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Maikuu üritused

Lugemiselamus
Stieg Larssoni Millenniumi sari oli eelmise aasta Euroopa müüduim. Miks - selgus kohe, kui raamatu kätte
võtsin. Krimkad ehk siis kriminaalromaanid on ühed
minu lemmikutest aga viimasel ajal on neis väga palju
võigast vägivalda ja kirjanikud püüavad tähelepanu
võita eriskummalisi isikuid ja situatsioone kasutades.
Tegelikult teeb sama ka Larsson, aga kogu loo tagamaad ja sügavus on selgelt suurem kui kriminaalromaanilt oodata võiks. Loomulikult on kolme raamatu
ligi 2000 lehekülge piisavalt suur maht, et kõikvõimalikke süzeekäike põhjalikult lahti kirjutada aga see
ei ole populaarsuse põhjus. Ramatut sunnib neelema
tegelik peategelane – lohetätoveeringuga tüdruk. Lisbeth pole tavaline inimene, vaid tal on kaasasündinud
arenguhäire mida nimetatakse autismiks. See tähendab
sotsiaalseid käitumishäireid, võimetust suhelda kaasinimestega ja mõnel juhul ka üsna erandlikke võimeid.
Väliselt on tegemist arengupeetusega inimesega, mille
õnge raamatus lähevad paljud alates tema õpetajatest.
Lisbethi sisemaailm avaneb kirjaniku tahtele vastavalt
aeglaselt, seletatakse lahti tema tegude motiivid ja see
kõik on haruldaselt huvitava erapooletu kõrvaltseisja
positsioonilt ilma imala paatoseta kirja pandud. Erakordne, tänapäeval vist eriliselt erakordne on Lisbethi
julgus ja kompromissitus kaitsmaks oma õigust olla
just niisugune, nagu TEMA tahab ja otsustada oma
asju ise, mida ta Rootsi riigi bürokraatiaga võideldes
on sunnitud tegema. Ta on mitmetes olukordades valmis pigem hukkuma kui oma põhimõtetest loobuma.
Tohutu tahe ja julgus ning selle kirjeldamise viis ongi
see, mis punamustade kaantega raamatuid käest panna
ei luba. Ostan viimasel ajal vähe raamatuid, aga ei
kahetse sentigi, mis nende kolme raamatu peale kulutasin,. Neid saab veel kindlasti mitmeid kordi lugeda.
Soovitan neid raamatuid kõigile, sest kes teab, mitut
Lisbethi sarnast inimest me ise tunneme, teadmata
nende tegelikku sisemaailma ja selle rikkusi.

09.05. kell 17.00 EMADEPÄEVA KONTSERT
13.05. kell 13.00 Ugala teatri lasteetendus
„VÄIKE MERINEITSI“. Pääse 45.-

TAMSALU KULTUURIPÄEV
LAUPÄEVAL, 29.mail 2010.aastal kell 08.00-23.30
8.30-10.00
VALLAKODANIKE ÄRATUS
09.00-16.00
LEHEKUULAAT (kooli ja kultuurimajavahelises pargis), saunasink ja suitsukala. Müüja Aivar Inno
10.00-20.00
TOITLUSTAMINE. FIE Kaja Pajuste
11.00-11.15
PÄEVADE AVAMINE (vallamaja ees)		
Lipu heiskab valla aukodanik 2009 - SIRJE LUIK, Esinevad
Sääse lasteaia lapsed
11.15-11.30
RONGKÄIK (mööda Tehnika tänavat)
11.30-13.30
42. TAMSALU LAULU- JA TANTSUPÄEV
(gümnaasiumi ees)
14.00-16.00
KIVITRÜKI (LITOGRAAFIA) TÖÖTUBA ja
NÄITUS (K/M)
14.00-20.00
MUDELAUTODE RADA ja TRIKKE RATTAD
(K/M juures)
14.30-15.00
Käpiknukkude näidend Roald Dahl “TOHLAMID” (Tamsalu raamatukogus)
15.00 -16.00
MEISTERDAMINE. Teeme Euroopa Liidu
riikide lippe. (Tamsalu raamatukogus)
15.00-17.00
PAEKIVIMÄNGUD ja –RISTSÕNAD (korraldab Porkuni Paemuuseum K/M)
NÄITUSED:
Laupäeval
kell 11.00-17.00 * Tamsalu valla õpilastööde näitus (gümnaasiumis)
kell 11.00-16.00 * Puhka Eestis“ ( raamatukogus)
kell 11.00-20.00 * Vahvad vanamemmed“ Inge Lööki
postkaardid, mis ülistavad naistevahelist igavest sõprust.
(K/M)
		
kell 11.00-20.00 * Kunstiklassi keraamikanäitus (K/M)
kell 11.00-20.00 * Fotonäitus „Kultuurimaja
tegemisi“(K/M)
kell 11.00-20.00 * Paeehitised laste pilgu läbi (korraldab
PAIK K/M)
Pühapäeval
kell 11.00-15.00 * Tamsalu valla õpilastööde näitus (gümnaasiumis)
15.30-16.00
Näitering ATSIKE etendus „ARGPÜKSID“
15.00-17.00
KASUTATUD RAAMATUTE, MÄNGUASJADE ja SPORDITARVETE JA ÕPILASTE KÄSITÖÖLAAT
(kultuurimaja ees).
15.00-17.00
MÄLUMÄNG „TAMSALU TARKADE TURNIIR nr 4 ” (K/M) Osalema ootame: asutuste, pere, -sõpruskondade, klasside, külade 4-liikmelisi võistkondi. Turniiri
juhib ja küsimused koostas Raivo Raigna, Registreerimine
VV telefonil 322 8431, K/M tel 323 0968, Parimatele karikad ja auhinnad.
17.00-19.00
KOOLINOORTE TEATRIETENDUSED Tamsalu Gümnnaasiumi õpilased (K/M) 6 etendust, a´10 minutit
18.00-19.00
KANDLEMÄNGU ALGÕPE
19.00-20.00
ÕPIME TANTSIMA I OSA. SELTSKONNATANTSVALLAVALITSUSE POOLTUND (K/M)
20.30-21.00 		
„KALEVIPOEG“ (TAMSALU ja
KIVIRÄHKI MOODI) (K/M)
21.00-22.00		
ÕPIME TANTSIMA II OSA . LINETANTS
KAPPOP (järg kontserdile „SOTSPOP“). Taaselustuvad Spice
Girls, 2 Quick Start, Best B4, Take That, Pet Shop Boys, Ha-

ddaway, Silvi Vrait, Roxette.... (K/M)

Jälgige reklaami, kava võib muutuda !!

TAMSALU SPORDIPÄEV 30 mai
2010.a.
11.00 Tamsalu lahtised MV kergejõustikus.
staadionil
Vanuseklassid: M, Mvet I (40a-59a) Mvet II (60a-...)N, Nvet
I (35a-54a) Nvet II (55a-..)
13.00 Lapsed ( kuni 10a ) 4-võistlus (60m,pallivise,kaugus
,500m)
11.00
Ketas
(M, Mvet.),Oda, kuul (N, Nvet.), 12.00
Ketas (N, Nvet.),
Oda, kuul (M, Mvet.)
13.00
Kaugus (N,Nvet, T), 100m (M,Mvet), 60m (P) 30.
Pall (T, P), Kaugus (M,Mvet)
13.45
Kaugus (P), 100m (N,Nvet), 60m (T)
14.00
400m ( M, N), 500m (P,T)
Kergejõustiku autasustamine toimub peale alade lõppu.
12.00 Meeste võrkpall kooli pargis
13.00 Erinevad meelelahutuslikud võistlused
13.00 Jalgrattamatk. Algus staadionilt
13.30 Teatevõistlused lastele. Lasteaed+ 1.klassid (autasustamine võistluspaigas) staadionil.
14.00 Lastejooks (autasustamine võistluspaigas)

staadionil

Assamallas peeti
koosolekut
Assamallas toimus 27. aprilli õhtul Kullenga küla Pärtli kinnistul detailplaneeringu
eskiisprojekti kolmas arutelu, sisuks firma
Windpower Eesti soov ehitada sinna 1,8
MW tuuleturbiin. Kohal oli 35 inimest,
sealhulgas firma esindaja ka tema kaasakutsutud ekspert, valla juhid, volikogu
liikmed, kohalikud.
Pahad ehk siis arendaja esindaja ja kaasakutsutud vabariigis selle temaatikaga
enim tegelenud konsultant vastasid kõigepealt küsimustele, lükkasid ümber inimeste hirmud, nagu oleks piirkonda võimalik
ehitada peale ühe veel generaatoreid
lisaks. Ka vallavanem rõhutas, et räägitakse ühe generaatori ehitusest, järgnevate
rajamiseks tuleb kehtestada juba teemaplaneering, mis on raskem kui detailplaneeringu kehtestamine. Konsultant rääkis
normidest, mis hetkel vabariigis tuulegeneraatorite ehitust reguleerivad ja praegu
on peamine müratugevuse normatiiv 40
Db, praktikas tähendab see 2 MW tuulegeneraatori korral umbes 400 meetrist
kaugust ehitisest.
Head ehk siis tuulegeneraatorite vastaste
eestkõnelejad olid oma seisukohad juba
enne koosolekut paberile pannud, allkirjad kokku kogunud ja ei taganenud oma
nõudmisest, et mingit tuuleturbiini kohalikud Kullengale ei taha. Räägiti ka muudest
nüanssidest, korduvalt süüdistasid osapooled üksteist demagoogias ja valetamises. Kohalikud peale paari erandi arutelusse ei sekkunud. Öeldi välja, et võõraid
oma õuel ei sallita, kahe kilomeetri nõudest (minimaalne kaugus tuulegeneraatori ja lähima elamu või töökoha vahel) ei
taganeta. Kahjuks ei olnud võimalik teada
saada, kas üldse on mingeid võimalusi,

millega nõustudes oleks arendajal võimalik see generaator püstitada.
Arendaja selgitustest sain teada, et generaatori püstitamine maksab ca 80 miljonit
krooni ja tänastel tingimustel teenib ta
selle raha tagasi umbes kümne aastaga.
Kas oleks võinud arutelu kulgeda selles
suunas – millistel tingimustel arendaja
oleks nõus pikendama tasuvusaega 11
aastani ja eraldama igal aastal müügituludest mingi protsendi kohalike elanike
jaoks – teede, infrastruktuuri ja mille iganes ehitamiseks või rajamiseks, näiteks ka
küla lagunenud hoonete lammutamiseks,
kasutamata rohumaade hooldamiseks.
Niisugusele võimalusele arendaja vihjas.
Koosolekut juhtinud Toomas Uudeberg
rõhutas korduvalt, et tuldi kohalike elanike arvamust kuulama. Piirkonna inimeste
eeskõnelejad väitsid aga, et kohalikele
niisugust koosistumist vaja polnud, kuna
nagunii nemad oma seisukohti pole muunud. Need toodi välja ka vallavalitsusele
üle antud kirjas koos kogutud allkirjadega.
Sain aru, et allkirju oli kogunud ka arendaja esindajad ja üks julge inimene ütles
ka koosolekul välja, et tema tuuleturbiini
oma majapidamise lähedal ei karda.
Nüüd tuleb otsus detailplaneeringu kohta
teha vallavalitsusel ja siis vallavolikogul.
Mina pole eriline asjatundja tuulegeneraatorite alal aga ei tahaks uskuda, et
Euroopas kus tuulikute pargid on kõikjal,
inimesed neist tulenevaid ohte uurinud
ei ole. Tulin just Hollandist ja Taanist, kus
võis korduvalt näha tuulegeneraatoreid
elumajadele isegi lähemal kui 200m. Asjal
on ka teine pool - tänase meil kasutatava
põlevkivielektri tootmiseks hävitatakse
sadu hektareid Eestimaad ja iga tonni
põlevkivi elektrijaamade ahjudes põletamiseks kulutatakse üle 100 tonni puhast
põhjavett. Iga tuulegeneraator vähendab
neid arve.

Uudeküla külaplatsil tuleb kevadine
laat
Möödunud aasta augustis prooviti esmakordselt üle pika
aja Uudekülas korraldada laata. Üle pika aja seepärast, et
80 aastat tagasi oli laada toimumine Uudekülas tavapärane nähtus, mille tõenduseks on säilinud laatadel tehtud
fotod.
Uudeküla laadal on kindel reegel – müüa võib vaid
omatehtud või oma kasvatatud toodangut. Samuti võib
müüa oma pere mittevajalikke asju. Samas kogused ei ole
olulised, võib tulla kasvõi paari asja või paari kiloga. Laat
on võimalus tutvustada Pandivere nelja valla piirkonna
tegijaid. Esimesel laadal oli 45 müüjat. Müüjate registreerimine on ka sel aastal hoogsalt käima läinud. Tullakse
heameelega, sest ostjaid jätkub ja meie külaplatsil toimuvat laata peetakse sõbraliku õhkkonnaga meeldivaks aja
veetmise võimaluseks.
Oluline on tegijatel ka kehvemal ajal oma kaubaga välja
tulla ja seda näidata. Väikestest kogustest ja väikestest
tegijatest võivad välja kooruda tulevased tööandjad. Tulevad paremad ajad ja siis rahvas juba teab, kelle käest
midagi saada on. Laat on inimestele hea kokkusaamise ja
suhtlemise koht. Esimene Uudeküla laat möödunud aasta
augustis näitas, et inimestel on huvi sedalaadi ürituste
jaoks, laada korraldamist tasub ette võtta. Sellest jagub
rõõmu nii tegijatele kui osalejatele. See on üks päev, üks
koht, kus olla igapäeva askeldustest hetkeks eemal ja
suhelda inimestega ning näha ja õppida midagi uut.Kohtumiseni 16. mail Uudeküla külaplatsil!
Katrin Uudeküll, MTÜ Uudeküla

Kahtlemata on kohalikel elanikel võõrandamatu õigus otsustada selle üle, kuidas
ja mis tingimustel oma kodupaigas elada.
Aga kuhu siis rajada uued kaevandused,
prügilad, teed või muud meile kõigile
vajalikud rajatised/kommunikatsioonid.
Igale pooole mujale, aga mitte minu õuele, see on tänane tõde. Äkki siiski tuleks
näha laiemalt oma kodukohta, koduvalda, kindlasti ka Eestimaad. Ja miks mitte
kogu seda ühist kodu, Maad, kus me kõik
elame?
Ain Aasa
NAISTEJUUKSUR MAIE AUJÄRV, tel.
52 27 707
E 10-18, K 13-19, R 10-17, TNLkokkuleppel
KOSMEETIK SILVI KRISTEL, tel. 51
75 705
E-L kokkuleppel
Valutu näonaha puhastamine ultraheliaparaadiga 300.-, pinguldavad
hooldused
Jumestus, kulmude ja ripsmete
värvimine, elektrikamm juuste väljalangemise korral, Kinkekaardid.
KÜÜNESALONG LARISSA VILLAK,
tel. 52 55 390 Juhul kui ma ei vasta, helistan tagasi.
E-_L kokkuleppel
Käte- ja jalgade hooldused, depilatsioon, naba-, nina- ja kõrvaaugud,
refleksoloogia, Tai on-site, jala- ja
käemassaaž ( tutvumishinnad).
Töötame aadressil: RAUDTEE 5

Pühapäeval, 16. mail 2010
kella 11–16 Uudeküla külaplatsil

UUDEKÜLA LAAT
Müügile on oodatud omatehtud ja oma kasvatud
toodang või oma pere mittevajalikud asjad!
* oma pere mittevajalik kraam müümiseks või andmiseks: rõivad, jalanõud, raamatud ...
* talutoit: mesi, moos, jahu, leib, suitsuliha, kala,
ravimtaimed..
* kunst ja käsitöö: sallid, sepised, vaibad, maalid,
puidut
* taimed: istikud, lilled ...* luuad, vihad, rehavarred,
pesakastid, pingid, talusildid ...
Laat on võimalus tulla kodudest välja ja näidata omatehtud või oma kasvatatud toodangut, kasvõi väikeste
koguste kaupa. Laat on võimalus enda tegevuse tutvustamiseks ning edasiste kontaktide loomiseks.
Korraldaja MTÜ Uudeküla, Info ja müügisoovi registreerimine tel 51 19 039 (Katrin) e-post: katrinuu@
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Toimetajalt
Kõigepealt peab rääkima korvpallist. Rakvere Tarva vägiteod on korvpallivaimustuse Virumaal viinud kuskile
müstilistesse kõrgustesse. Endalgi on ikka väga hea meel,
et niisugune nähtus hallis ja unises korvpallelus esile
kerkinud on. Aga rääkima hakkasin meie kandi pealinna meeskonnast seetõttu, et tegelikult on meil omal ju
samasugune fanaatikute – entusiastide meeskond kes
läbi raskuste ja kõikvõimalike takistuste kiuste viitsivad
ja tahavad amatööridena edasi pürgida. Ainult väga hea
meeskonnavaimuga saab läbi aastate niisugune sats(see
on nüüd pallimängijate oma termin meeskonna kohta)
koos püsida. Ka Los Torosel tuleb nüüd oma mõtlemises
korrektiivid teha ja esiliigameeskonnana asju muuta, kui
muidugi sellesse seltskonda üldse pürgima hakatakse.
Aga Tarvas näitab praegu, et tegude tegemiseks ei pea
olema palju raha. Peab olema palju tahtmist.
Isiklikud muljed aprillikuust on kõige rohkem seotud
reisiga lillede ja köögiviljade maale. Nii ta meile paistis.
Juba mitme nädala eest õitsesid Hollandis tulbid, puud
olid lehte minemas ja kevad täies hoos. Reisi kõige suurem ootamatus minu jaoks polnnudki lillede hulk ja nende väljapanekute rikkalikkus – ajakirjadest on üht – teist
ennegi nähtud. Hoopis muljetavaldavam oli see, kuidas
lille – ja juurikakasvatusest on nn raketiteadus saanud.
Teaduse ja tehnika viimase sõna kasutamine porgandite
kasvatamisel tundub küll kummaline, aga hind on lõpuks
see, mis asjad otsustab, mitte maitse. Teine väga suur
üllatus on viis, kuidas sealkandis tootjad on ühinenud ja
koos oma toodetut turustavad. Puuduvad siduvad lepingud ja meil levinud suuremate diktaat. Pealtnäha toimib
süsteem väga efektiivselt, ilmselt on see toimima saadud
väga pika katse – eksituse meetodi rakendamisega. Ja
tulemused on peamised – tagatud on kvaliteet, toodete
hind on paindlik.
Torkas silma ka asjaolu, et internetiühendus igal ajal ja
igas kohas pole sealtkandis inimõigus. Aga need kohad,
mis peavad toimima – nimelt näiteks ääretult keeruline
ja tundlik oksjonisüsteem – teevad seda laitmatult. Meil
netifirmade poolt levitatav müüt „tasuta” internetist ei
ole tõsiselt võetav. Kasum tuleb muudest kohtadest ja
ilmselt on see suurem, kui olukorras, kus igaüks enda
eest ise peaks maksma ja siis ka vaatama, mille eest ta
raha välja käib.

Loomaarstide mälestusraamat.
Märtsikuulõpul toimus Assamalla raamatukogus kirjandusõhtu, mille
teemaks oli inglise loomaarsti ja maailmakuulsa kirjaniku James Herrioti looming. Kirjanik jutustab oma raamatutes nendest seikadest,
mis tema arstitöös olid ette tulnud. Ta teeb seda niisuguse sõnaosavuse ja südamlikkusega, et kõikidest teostest on saanud bestsellerid.
Neid on kümmekond, mistõttu mainin ainult mõnda: „Lood suurtest
ja väikestest loomadest”, ”Loomaarst pöörises”, „ Ja kõigi loomade
üle...”. Herriot asus peale veterinaariakolledzi lõpetamist loomaarstina Kesk – Inglismaale tööle 1939 aastal ja jäi sinna terveks eluks.
Kõikides oma juttudes kirjeldab ta kaasakiskuvalt ja andekalt Yorkshire maakonna ilusat loodust. Mille poolest see maakond Eestile sarnaneb ja mille poolest erineb, jutustas kirjandusõhtul Tarmo Geidik, kes
elas ja töötas seal kaks ja pool aastat. Juba kirjaniku töömehetee esimesel poolel leidsid põllumajanduses ja veterinaarias aset murrangulised sündmused. Hobused kadusid ja asemele tulid traktorid. Hobusekasvatus muutus seda endale rahaliselt lubada saavate inimeste
harrastuseks. Veterinaaride käsutusse jõudsid antibiootikumid, mis
tekitasid revolutsiooni ka loomade ravis ja paljusid haigusi võis nüüd
edukalt ravida. Samad protsessid toimusid ka meie kodukohas. Viiekümnendate aastate alguses töötas Porkunis loomaarstina Koidula
Ameerikas, kes oma mälestused on jäädvustanud raamatus „Mina ja
minu lähedased”. Sellel ajal õppisin Porkuni 7 – kl koolis, mistõttu see
raamat on minu jaoks ülipõnev lektüür. Räägitakse seal ju inimestest,
keda minu põlvkond isiklikult tundis. Autori abikaasa Arnold Härm
on pärit minu kodutalu naabrusest Võhmuta külast. Väärib imetlust
nende inimeste töökus ja visadus, kes oma mälestused kirja panevad
ja koguni suudavad ka trükis avaldada. See on kallis lõbu ja pensionäriol pole sellist raha kusagilt võtta. Koidula Ameerikase raamatu
trükkimist toetas Kiili vald ja kindlasti on tegemist küllaltki erandliku
nähtusega. Pean siinkohal meelde tuletama Virumaa Kultuurkapitali
seisukohta, mis ilmus Virumaa Teatajas – meie grafomaane ei toeta.
Otsus on igati loogiline, sest mälestusraamatusse mahtusid nii inimeste head kui halvad teod, kes seda viimast aga sooviks? Praegused
võimulolijad ei taha midagi kuulda Eesti põllumajanduses viimastel
aastakümnetel toimunud sündmuste kirjapanekust, Arvo Sirendi
koostatud ajalooraamat taheti koguni konfiskeerida! Aga pöördugem
kirjandusõhtu juurde tagasi. Lõbusaid lugusid Herrioti raamatutest
lugesid Maria Olonen, Gerda Tarkusep, Diana Olonen, Airiin Taavits,
Kerttu Geidik ja Tarmo Geidik. Seejärel esinesid noored lauljad Svetlana Olonen, Arle Ujok ning Arleen Taavits ja Maria Olonen. Nagu juba
traditsiooniks saanud, lõpetasid kirjandusõhtu tantsutüdrukud Birgit
Aas, Kätlin Talur ja Kerttu Geidik. Kõik nad õpivad Rakvere Esteetika
– ja Tantsukoolis ning on juba aastaid Assamalla raamatukogu üritustele oma hoogsate teantsudega rohikesti särtsu lisanud.
Eevi Geidik

TAMSALU AJALEHT

Koiduküla “viimne mohikaanlane”

Sarapiku talu peremees oma aastate jooksul tehtud talumakettide ja ajalooteemaliste stendide juures.
“Kui aga inimestel kohapeal tööd pole,
kauplus on alles V- Maarjas või Tamsalus,
postkontor kaotati, mis peaks siis nimesi
siia tagasi tooma?”
Helmut Esinurme - temast see lugu on
- nägin ma esimest korda vallavalitsuse poolt korraldatud külade ümarlaual.
Vanahärra jutt oli huvitav ja tahtsin ka
lehelugejatele valla kaugemate paikade
inimesi tutvustada. Kui helistasin ja külla
minna tahtsin, selgus, et tal on palju abilisi
kohal, tööd vaja teha ja pole aega minuga tegeleda, küll aga sobib pühapäev, kui
pereliikmed lahkunud. Koiduküla Sarapiku talusse leidsin tänu Helmuti juhatusele tee üles, sealkandis polnud juhtunud
enne käima. Peremees võttis mind toauksel vastu ja pakkus istet. Kui küsisin kuidas
tööpäev läks, rehmas ta käega ja ütles, et
tegemist oli palju kuna majapidamine on
suur ja et endal juba tervis vilets, 84 aastat
turjal, tuleb proovida kõik vajalikud asjad
nooremate abiga ära teha. Ta kurtis, et
jalad on eilsest valusad, käimist palju ja
hiljuti pidid arstid jalga ravima, kuna liigesed on juba kulunud. „Tohter ütles, et
vaata mees, kui palju su jalad on pidanud
käima, ei saagi nad enam nii heas korras
olla.“ Küsisin, kus Helmut sündinud on.
„Sarapiku ongi ka isakodu“. Siin pandi ta
juba lapsest peale rasket talutööd tegema
ja see on elus igati kasuks tulnud. Vanemaks saades hakkas huvitama tehnika ja
nii võeti ta vajalike paberite puudumisele
vaatamata traktoristina algul Assamalla
masinaühistusse tööle, hiljem pidas sama
ametit Väike – Maarjas, Koerus, Rakveres.
Ta on olnud ka tehnilise järelvalve inspektor, lüpsiseadmete tehnik, viimased
pensionieelsed aastad töötas aga Väike
– Maarjas mikroelementide tehases tehnikuna. Töömehetee algul Helmut lahkus
kodust, elas mitmes paigas, tagasi tuli
1992. aastal peale ema surma, sest vandaalid hakkasid üksi seisvasse majja sisse
murdma ja üürikorteris ei tahtnud enam
olla. Viis aastat pidas ta ka talu, muretses
hädavajalikud riistad ja põlve otsas üritas
hakkama saada, loobus aga sest ei näinud
tegevusel perspektiivi. Helmut Esinurmel
on kaks tütart ja lapselapsed, kellel kõigil
oma elud. Õnneks elab üks tütar lähedal
ja saab abiks käia. Praegu saab ta ka autoga veel ise liikuda, nii et pole väga viga. .
Helmut mäletab, et tema lapsepõlves
elas Koidukülas 35 inimest, praeguseks
on püsielanikuks jäänud tema üksi. Püsti on veel neli suitsu, kuhu inimestel asja
on. Naabruses olev maja on ka ainult

Järva - Jaani kihelkonna päevad
30.mai Järva- Jaani kihelkonna rahvariide kandmise päev. 05.06. kell 19.00 Liikumisrühmade pidu
„Et oleks PÄIKE, mis saadaks maapeal nii SUURT kui VÄIKEST“
11.06. 16.00 Kihelkonnakonverents kultuurimajas
11.06. KUTSEKOOLIDE KOKKUTULEK 18.30
12.06 Hariduselu 325.aastapäeva endiste Järva- Jaani koolide õpilaste ja õpetajate kokkutulek

suvekodu. Põhiliselt kadus küla vene
ajal, kui tehti neid suuri põllumassiive.
Kuna inimesi majades ei elanud, lükati
need kokku ja kadus ka küla nimi. Eesti
ajal nimi küll taastati ja esialgu oli elanikkegi aga need kas lahkusid või surid.
Peremehe hääl muutus hoopis energilisemaks kui küsisin küla kokkutulekute kohta. Ta võttis kepi ja tõi elutoast mitu paksu
köidet. Esimene oli isa leeriaegne fotoalbum, mille ta hiljuti korda tegi ja suguvõsa
ajalugu meenutavad pildid – postkaardid
sisse kleepis. Järgmises oli vanavanaisa
veel vene ajal trükimasinal käsitsi trükitud ja kenasse köitesse valatud elulugu
alates pärisorjuse ajast, aga täpsemalt
polnud seda kindlasti ülihuvitavat teost
aega uurida Siis oligi järgmiseks kümne
suguvõsa kokkutuleku kokkuvõtted. Esimesed viis ei toimunud Sarapiku talus aga
alates 1988 aastast iga kolme aasta tagant
peetud kokkutulekud on kõik olnud siinsamas, külaplatsil. Platsi mäletas Helmut
juba lapsepõlvest. Hiljem tegi ta sinna
kiige ja kui veel ise suupillil lugusid mängis, oli nooremat rahvast palju käimas.
1988 a kokkutulekuks platsi laiendati ja
tehti statsionaarsed pingid ja varjualsed.
Rahvast oli koos 218. Seni viimane suguvõsa kokkutulek toimus aastal 2000, peale seda pole neid enam korraldatud. Aga
küla kokkutulekud on igal aastal, koos käis
30 inimese ümber, aga väheneb nendegi
kooskäijate arv, eelmisel aastal oli tulijaid
18. Nooremad ei taha enam vedu võtta,
toimetavad oma radadel, sellest on peremehel kahju. Ta on ise olnud põhiinitsiaator ja organisaator, keegi teda pole sundinud ja ega tasugi mingit selle eest polnud
oodata, pigem tuli tihti korralduskulusidki
omast taskustki maksta. Peale kokkutulekute on igal aastal ka jaanituled, kuhu
kogunevad lähemad inimesed. Oma kaustadest leidis Helmut rohkesti materjale
kokkutulekute kohta – isetehtud põnevad
diplomid, kavad, laululehed, tänukirjad ja
palju muud huvitavat. Kokkusaamistel oli
kõigil oma programm – algul sissejuhatus
ja kadunute mälestamine, siis ajaloost
ettekanded, laulud, mängud, võistlused.
Siin on esinenud vabariigi tippansambel Suveniir ja küla kokkutulekul oli ühel
aastal vabaõhuetendus “Põrgupõhja uus
vanapagan“. Külaplatsil on peetud palju
muidki üritusi, koolide, asutuste ja muude ühenduste kokkutulekuid. Eelmisel
aastal pidas siin kokkutulekut Tamrex.
„Tulevik tundub praegu kurb. Ei taha mõelda, mis edasi saab. Kui majanduses paremaks läheb, eks siis hakkab elu jälle pare-

maks minema, mina aga seda vist enam ei
näe. Kahjuks pole oma lähedastest näha
praegu seda töö jätkajat ja inimeste kokkuvõtjat. Selleks, et neid asju korraldada,
peab siin ka elama.Kui aga inimestel kohapeal tööd pole, kauplus on alles V- Maarjas või Tamsalus, postkontor kaotati, mis
peaks inimesi siia tagasi tooma?“ küsis
ta murelikult. „See küla kaob nagunii“,
arvas Helmut natuke hiljem jutu sees..
Käisime vaatamas ka peoplatsi. Lumi oli
seal talvel korraliku hävitustöö teinud,
varjualused mitmekümnele inimesele
kokku lükanud, talad murdnud, laululava
metallkatuse alla vajutanud. Peremehe
käsi tegi suure kaare, kui näitas, et kogu
suures ulatuses korrastatud metsaalune
oli kunagi telke ja autosid täis olnud, rahvas pidutses mõnuga. Olid kokkutuleku
– ja riigilippude mastid, elekter oli laiali
veetud. Aga kogu ümbrus oli ka praegu
suurepäraselt korras, puuriidad sirged
nagu joonlaua järgi laotud, murud hooldatud, puudealused võsast puhtad. Kõikjalt oli näha peremehe hoolsat kätt. Maja
ümber oli ka palju rohkem ja vähem vanaaegseid põllutööriistu, mida kasutades
Helmut oma maid haris. Häda ei andnud
häbeneda ja nii pani ta hobusetööriistad
traktorile taha ja asjad said kuidagi aetud.
Helmut näitas mulle ka puust hobukülvikut, millist ma enne tõesti näinud ei olnud.
Viimaseks viis peremees mind vanasse garaazi, kus suurel laual oli üle kümne talumaketi - Koiduküla õigetes proportsioonides talukohad koos elu – ja abihoonetega.
Seintel rippusid stendid tema isa ja küla
ajaloost pärit originaaldokumentide - tööraamatute, näpupassi ja muude põnevate
paberitega. Mul oli uudistamist ja imetlemist tükiks ajaks. Helmut ütles, et eelmisel
aastal jäid need alused väljapanekutega
sisse viimata, endal ponud enam jõudu,
kokkutulekute ajal on nad aga olnud alati
kõigile vaatamiseks. Dokumendid ja muud
rariteedid tuleks kuskile paremasse hoiupaika panna, oli peremees minuga nõus.
„V-Maarja muuseumiga on küll räägitud,
aga nüüd on seal uued inimesed, ei tea kas
see jutt enam kehtib?“ Oma kodupaiga ja
suguvõsa ajaloo jäädvustamine on olnud
peremehe hobi pikki aastaid. Helmut saatis mind õueväravani. Soovisin talle tervist
ja jõudu, tänasin huvitava jutu eest ja lubasin kindlasti veel tagasi tulla.

Ain Aasa

18.06 19.00 Meenutusõhtu „ Ajalooline Karinu kant“22.06 20.00 Jaaniõhtu kihelkonna külade   ja
Järva- Jaani taidlejatega.
24.06 Kiriku nimepäev. 17.00 Taize` palvus kirikus koos segakooriga. Kihelkonnapäevade lõpetamine. Info valla kodulehel.

III Ambla kihelkonna päevad 3.-4. juulil 2010
Info valla kodulehel

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu

4
sakarjääri korrastamisprojekti
koostamiseks korrastamis-tingimused. Lasila kruusakarjääri
mäeeraldise ala asub Lääne-Viru
maakonnas Tamsalu vallas Piisupi
külas ja Rakvere vallas Lasila külas riigimaal.
3. Otsustati mitte anda nõusolekut
AS SMA Mineral maavara kaevandamise loa muutmiseks Keskkonnaministeeriumile, millega määratakse maavara kaevandamise
maksimaalseks lubatud aastamääraks 100 tuh m³.
Volikogu leidis, et on otstarbekas
enne tootmismahu suurendamise
lubamist jälgida ning hinnata keh-

tiva kaevandamisloaga lubatud
ning Võhmuta lubjakivikarjääri
arengukavas kavandatud 30 tuh
m³ maavara kaevandamise ja
väljaveo käigus 2010.a jooksul
reaalselt tekkivaid või tekkida
võivaid keskkonnamõjusid, ning
alles peale seda, kui on selgunud
et nimetatud tegevus ei too kaasa
olulist keskkonnamõju, väljastada
kaevandamisluba suurendatud
maksimaalse lubatud aastamäärani kuni 100 tuh m³.
4. Otsustati seada Tamsalu vallas
Sääse alevikus munitsipaalomandis olevale Sääse ringtee 2 kinnisasjale Eesti Energia Jaotusvõrk

OÜ kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks koormatava ala pindalaga 96 m² .
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
-��������������������������������
27.04.2010 toimus Assamalla Raamatukogus Pärtli kinnistu detailplaneeringu kolmas avalik arutelu
-09. mai toimub Tamsalu kultuurimajas Emadepäeva kontsert, algus
kell 17.00
- 01. mail toimub kampaania
„Teeme ära“ raames, Tamsalu valla
poolt organiseeritud, Sääse 6. maja
ümbruse, Naistevälja külas Puuranna kinnistu ja Tamsalu pae-

pargi heakorrastamine. -Alustati
Porkuni Kooli ehitust

ja jäeti rahuldamata üks toetuse
taotluse avaldus.
Anti luba MTÜ-le Uudeküla
avaliku
ürituse
“Uudeküla
laat”
korraldamiseks
16.mail
ajavahemikul
11:00-16:00
Uudeküla küla külaplatsil.
Arutati Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu taotlust arvamuse saamiseks
ühisametnike projekti jätkamiseks.
Arutati
volikogu
aprillikuu
istungi päevakorda pakutavaid
päevakorrapunkte.

0,4 kV kaabli rikke kõrvaldamiseks
Tamsalu linnas Ääsi tn 6 ja Ääsi tn
5 vahelisel lõigul;
sidekaabli vahetamiseks Tamsalu
linnas lõigul Lurichi tn 1 kuni Kase
tn sidepost.
Nõustuti
Järsi
külas
vaba
põllumajandusmaa riigi omandisse
jätmisega ja kasutusvaldusesse
andmisega.
Nõustuti kümne jäätmetekkekoha
mitteliitumisega
korraldatud
jäätmeveoga üheks aastaks ja anti
nõusolek viiele jäätmevaldajale
jäätmete iseseisvaks käitlemiseks.
Nõustuti
ühe
korraldatud
jäätmeveoga
liitunud
jäätmetekkekoha
jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmisega.
Nõustuti raielubade väljastamisega
kuivanud või ohtlike puude
raiumiseks järgmistel kinnistutel:
Niidu 2, Tamsalu linn;
Vasara 23, Tamsalu linn;
Vasara 25, Tamsalu linn;
Vasara 21, Tamsalu linn.
Eraldati
vahendid
Tamsalu
Tänurahaga tunnustatu, Ilusa
Kodu konkursi võitjate ja parima
noorsportlase
premeerimiseks
2010.aastal.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a
eelarves vabaaja- ja spordiürituste
toetamiseks
planeeritud
vahenditest
toetust
MTÜle
Lustipill
Porkuni
Pillari
korraldamisega seotud kulude
katteks.

Lükati edasi Tamsalu valla 2010.a
eelarves vaba aja- ja spordiürituste
vahenditest toetuste eraldamine
üheteistkümnele toetuse taotlejale
ja otsustati jätta rahuldamata kaks
taotlust.
Nõustuti
avalike
ürituste
korraldamisega järgmiselt:
“MAILAAT”
Tamsalu
Kultuurimaja pargis 29.05.2010.a
ajavahemikul 9:00-16:00;
“JAANILAAT”
Tamsalu
Kultuurimaja pargis 26.06.2010.a
ajavahemikul 9:00-16:00;
“SÜGISLAAT”
Tamsalu
Kultuurimaja pargis 19.09.2010.a
ajavahemikul 9:00-16:00;
“JÕULULAAT”
Tamsalu
Kultuurimajas
08.12.2010.a
ajavahemikul 9:00-16:00.
Arutati
Ida
Prefektuuri
Korrakaitsebüroo
ettepanekut
muuta Tamsalu vallas avalike
ürituste
läbiviimiseks
loa
taotlemise korda, kohustades
kõiki avalike ürituste korraldajaid
kooskõlastama
Tamsalu valla
territooriumil toimuvad avalikud
üritused Ida Prefektuuriga. Leiti,
et ei ole põhjendatud avaliku korra
eeskirja muutmine kuna kehtivas
avaliku korra eeskirjas on kohustus
kooskõlastada politseiga avaliku
ürituse loa taotlus, kui ürituse
korraldamisega kaasneb liikluse
ümberkorraldamine.
Moodustati komisjon Tamsalu
vallas 2010. aastal Ilusa Kodu

konkursi läbiviimiseks.
Otsustati
esitada
Vabariigi
Valitsusele
mastivimpliga
tunnustamiseks järgmised Tamsalu
valla kaunimate hoonete valdajad:
Tiina ja Tarmo Lavone - Mäe tn 1,
Tamsalu linn;
Olga ja Jaan Mets - Mängu, Aavere
küla;
Milvi ja Tiit Veebel - O.Müntheri tn
5, Tamsalu linn;
Kaja Pajuste - Pääsukese tn 12,
Tamsalu linn.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a
eelarves
sotsiaaltoetusteks
planeeritud
vahendite
arvelt
sotsiaaltoetust ühele abivajajale.
Eraldati
toetust
Tamsalu
Gümnaasiumi
õpilase
Liis
Järvamägi,
Eesti
kadettide
sumokoondise
liikme,
30.04.02.05.2010 toimuvatel III kadettide
/U16/ ja VI juunioride /U18/
Euroopa meistrivõistlustel sumos
võistlemisega
seotud
kulude
osaliseks katmiseks.
.Otsustati
sõlmida
koostöökokkulepe
MTÜ-ga
Toomakivi eakate ja erivajadustega
inimeste
hoolekandeteenuste
kvaliteedi tõstmiseks ning teenuste
valiku laiendamiseks Tamsalu
vallas ja selle lähivaldades läbi
pooltevahelise koostöö.

Ohtlike jäätmete kogumisring

Veeohutusest

Tea oma võimeid

22. mail 2010.a. korraldab Tamsalu vallavalitsus elanikelt ohtlike
jäätmete kogumisringi.

Tunne ennast ja veekogu!

mille tagajärjel vigastatakse
lülisammast. Vigastuse võib
saada ka vales asendis vette
maandumisel.

Istung 28.04.2010
1.Kuulati Ellen Uiboaed´i infot
Tamsalu valla 2010.aasta eelarve
täitmisest I kvartalis.
2. Otsustati esitada Keskkonnaametile Lääne-Virumaal Tamsalu
vallas Piisupi külas asuva Lasila
kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks ettepanekud ja nõuded
. Keskkonnaameti Viru regioon
teavitas, et AS Lasila Betoon on
palunud väljastada Lasila kruu-

Vallavalitsus
30.03.2010.a
Kehtestati Tamsalu valla kohalikel
avalikult
kasutatavatel
teedel
seoses
teede
lagunemisega
tähtajaline liikluspiirang “Veoauto
sõidu keeld 8 tonni” ajavahemikul
01.aprill 2010.a kuni 09.mai 2010.a.
06.04.2010.a
Kinnitati muudatused Tamsalu
Gümnaasiumi
hoolekogu
koosseisus.
Tunnistati kehtetuks Tamsalu
Linnavalitsuse
27.09.1999.a
korraldus
nr.117
“Maa
ostueesõigusega
erastamine”,
kuna maa erastamise õiguse
saanud hoonete ja rajatiste omanik
ei sõlminud ettenähtud tähtaja
jooksul ostu-müügi lepingut.
Anti
nõusolek
alaealistele
ühisomandina
kuuluva
vara
osaliseks müümiseks.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega
Riigi Kinnisvara AS-le ehitise
“Porkuni kooli teed ja trassid”
püstitamiseks aadressil Ilumäe tee
6, Porkuni külas.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a
eelarves
sotsiaaltoetusteks
planeeritud
vahendite
arvelt
sotsiaaltoetust ühele abivajajale

20.04.2010.a
Nõustuti
ehituslubade
väljastamisega järgmiselt:
elamu lammutamiseks aadressil:
Niidu 2, Tamsalu linn;
õhukaabelliini,
maakaabelliini,
6-35 kV alajaama püstitamiseks
aadressil: Sääse ringtee, Sauvälja
tee ja Põdrangu tee Sääse alevik;
sauna täielikuks lammutamiseks
aadressil: Tamsalu mnt 10, Vajangu
küla.
Nõustuti
kaevelubade
väljastamisega järgmiselt:
0,4 kV kaablite vahetamiseks
Tamsalu linnas lõikudel Tamsalu
Raudteejaama JK-1 kuni alajaam
ja
Tamsalu
Raudteejaama
sidehoonest kuni LK (liitumiskilp
Paide mnt 5a ja Paide mnt vahel);
0,4 kV kaabli vahetamiseks Sääse
alevikus Sääse tn 5 ja Sääse tn 10
vahelisel lõigul;

Eestis uppus möödunud
aastal 63 inimest, neist neli
Kogumisringi käigus kogutakse kõiki ohtlike jäätmeid: kasutatud
Lääne-Virumaal ja kaheksa
õlid, õlifiltrid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, taimekaitse- ja
Ida-Virumaal. Peamiseks
putukatõrjevahendid ning kõigi nimetatute pakendid, vanad akud ja aku- riskikohaks osutus kodude
vedelikud, leeliselised pesuained, väävel- ja soolhape ning orgaanilised
lähedal paiknev tiik, seda 14
happed, kasutamata jäänud ja aegunud ravimid, elavhõbedakraadid, päe- juhul.
Lähenev suvi tähendab
vavalguslambid ning patareid.
paljudele vaba aja veetmist
looduses, vee ääres puhates.
Peale ohtlike jäätmete võetakse vastu ka elektroonikaromusid tele- Kuidas veekogu ääres
rid, külmikud, raadiod jne.
turvaliselt aega veeta?
Ohtlike jäätmete liikuva kogumispunkti peatuskohad ja kellaajad
10:00 – 10:20
10:30 – 10:45
maja)
10:55 – 11:10
11:20 – 11:35
11:45 – 12:00
12:10 – 12:30
12:40 – 13:00

Assamalla küla,
Porkuni küla,

Kesk tn 1 juures
Järve tn 1 ees parklas (Rahva-

Naistevälja küla, Noviku talu juures
Loksa küla
Põdrangu küla
kaupluse ees
Sääse alevik,
maja nr. 8 garaažide poolne ots
Vajangu küla,
Tamsalu mnt 10 juures

Kogumisringi teenus on mõeldud Tamsalu valla elanikele. Ettevõtted seda teenust kasutada ei saa!
Lembit Saart,
keskkonnaspetsialist,
Info telefon 3228446 või 5203992; e-mail: lembit.saart@tamsalu.ee

Leia sobiv koht

Ujuma mine alles siis, kui
vee temperatuur on vähemalt
19-20° C mõõtes ühe meetri
sügavuselt. Ujumiskoha põhi
peab olema liivane, tasane ja
aeglaselt sügavaks minev.
Jõgedes sobivad ujumiseks
madalad, aeglase vooluga
kohad.
Ujumine karjäärides, kanalites,
mudase vajuva põhjaga
järvedes, kiirevoolulistes
jõgedes, tiikides ja kohtades,
kus vohavad vesikasvud, on
ohtlik.
Valva lapsi! Ole lapse kõrval
isegi siis, kui ta on vees
ujumisrõnga või madratsiga.

Hea ujuja suudab peatuseta
ujuda umbes kilomeetri. Kui
Sa ei ole nii hea ujuja, siis on
targem ujuda kalda poole või
piki kallast. Vali nii sügav vesi,
et seistes ulatuksid jalad põhja.

Väldi ujumist
alkoholijoobes

Alkoholi tarvitanuna ei suuda
Sa ujuma minnes oma võimeid
objektiivselt hinnata - oled
endas kindel, et suudad
sel hetkel ujuda sama hästi
kui kainena. Ujumisel on
kindel rütm, kuidas käed ja
jalad koos töötavad ja mis
hetkel sisse-välja hingad.
Purjus inimese liikumises
pole mingit rütmi - Sinu
liigutused ei ole kontrollitavad,
koordinatsioonihäirete
tõttu võib vesi sattuda
hingamisteedesse ja satud
paanikasse.

Kuulati A.Freienthali infot
järgmistel teemadel:
-MHD esitamine (tähtaeg
30.04.2010)
-Tamsalu Tänuraha ja
noorsportlase tunnustamiseks
ettepanekute esitamisest volikogu
maikuu istungile.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
vallasekretär

Veeõnnetuse korral hüüa
appi

Kui oled sattunud vees hätta,
siis alati hüüa APPI!
Kui oled väsinud ja tunned,
et ei jõua enam kaldale ujuda,
siis hüüa appi nii kõva häälega
kui suudad. Jää rahulikuks,
rabeledes kulutad asjatult
energiat ja väsid veelgi
rohkem. Puhka vees rahulikult
hõljudes, kui kallas on lähedal,
siis proovi selleni ujuda.
Ohutut veekogude ääres
viibimist!
Karmo Lillemets,
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo
peaspetsialist

Vette mine, ära hüppa

Tihtipeale satuvad suplejad
haiglasse, kuna said trauma
vette hüppamise tagajärjel.
Tundmatus kohas vette
hüppamisel ei tea keegi, mis
võib põhjas olla. Tumedas
vees võivad märkamatuks
jääda teravad kivid, kännud
ja augud. Samuti ei teata vee
sügavust ja põhja reljeefi
ja hüpatakse peaga põhja,

Tamsalu Gümnaasiumi 1.
klassi õppima asuvate laste
registreerimine toimub kooli
kantseleis tööpäevadel kell 8.00
- 15.00.
Kaasa võtta
ü    lapse sünnitunnistus,
ü    foto (3*4 cm),
ü    tervisekaart.
Avaldus täidetakse kohapeal.
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TAMSALU AJALEHT

Madalmaades lilleilu otsimas
15.aprilli lõuna paiku kogunesid vallavalitsuse
maja ette aiandushuvilised, et Aivar Niinemägi ja Elle Alliku juhimisel suunduda maailma
suurimaid lilleaedu ja näitusi vaatama. Need
asuvad Madalmaades, kuhu tibukollane Taisto
firma logot kandev buss meid viima pidi. Enne
aga korjasime Pandivere piirkonna alevitest
ja küladest peale ka teiste valdade huvilised,
nii et kokku sai meid 36. Esimene päev kulus
bussisõidule ja teekond viis Ventspilsi, et sealt
laevale asuda ja Travemündesse sõita. Õhtul
jõudsimegi sihtkohta ja peale mõningast sadamalinna ööeluga tutvumist leidsime üles ka õige
laeva. Uni tuli magus ja järgmisel hommikul oli
akna taga Läänemere avarus. Laev oli põhiliselt
kauba ja kaubaautode vedamiseks mõeldud
väiksem alus, kus ka reisijatele mõnisada kohta.
Peale hommikusööki toimus esimene tõsisem
seminar, kus igaüks sai ennast tutvustada, oma
suhtest aiandusega rääkida. Siis arutlesime Aivari juhtimisel, mis meid oma piirkonnas aianduse vallas kõige rohkem rõõmustab ja häirib.
Aivar Niinemägi: küsitlusest selgus, et meie
piirkonnas on palju lagunenud hooneid, hooldamata alasid, kuid ka inimeste hoolimatus
heakorra tagamisel. Meeldis, et osati nimetada
palju ilusaid heakorrastatud kohti.
Peale mitmetunnist tõsist tööd sai paberile palju
häid mõtteid ja arvamusi. Laev sõudis omasoodu, järgmisel hommikul ärkasime juba Travemünde sadama lähistel ja peagi saime bussiga
jälle kindlale maale suunduda, kus tegime hommikuse jalutuskäigu Lüübeki linnas, mida kohalikud eelkõige martsipaniga seostavad. Aga ta oli
ka kuulus Hansalinn ja vanadest müüridest – tornidest oli kunagine hiilgus tunda. Peale pisikest
sõitu jäi teele ka Breemen, samuti kunagine uhke
kaubanduskeskus, kus kitsukesed vanaaegsed
tänavad ja võimsad kirikud neid aegu taga nutsid. Kõik soovijad said katsuda Breemeni moosekantide pronkskuju ja silitada õnnetoovat eesli
nina. Edasi viis tee juba Hollandisse, kus õhtuks
jõudsime korralikku hotelli. Peale hommikusööki
järgmisel päeval suundusime oma põhiprogrammi esimesse sihtkohta Keukenhofi parki. Tegu on
maailma suurima lilleaiaga, kus 43 hektaril on 15
km jalutusteid, pannakse igal aastal käsitsi maha
üle 7 miljoni lillesibula, kus on üle 2500 puu ja
hulgaliselt skulptuure, purskkaeve, veesilmi ja
kärestikke. Aia rajas 1949 aastal Lisse linnapea,
et tutvustada kogu Hollandi ja Euroopa tulpe, nende eri vorme ja teisi sibullilli ning arendada
eksporti. Keukenhof on avatud 18. märtsist 16
maini ning põhirõhk on tulpidel. Aga ka iirised,
hüatsindid, nartsissid ja teised sibullilled on rohkesti esindatud. Eraldi paviljonides on ka orhideede, ratsuritähtede ja teiste lillede väljapanekud,
samuti tulbikasvatuse ajalugu tutvustavad ekspositsioonid. Meie kohale jõudes olid pargi lähedal samasugused suured põllumassiivid nagu
meil. Ainult et kartulite ja teravilja asemel kasvasid seal mitmevärvilised lilled. See oli erakordne
vaatepilt. Bussi saime parkida kümnete samasuguste hulka hiiglaslikul parkimisplatsil ja siis
suundusimegi neljaks tunniks parki avastama.
Keukenhofi võlu seisneb mitmes erinevas asjas –
esiteks lillede rohkuses – neid on kõikjal lihtsalt
nii palju, erinevas värvitoonis, suuruses ja kujus,
et lõpuks kaob võime imestada. Enamasti on
park nn inglise stiilis, aga on ka kõikvõimalikke
erikujulisi nurki, kus kasutatud mitmesugseid
muid elemente. Praktiline kasu pargi külastamiseks on kindlasti see, et igaüks saab sealt ideid,
inspiratsiooni ja mõtteid kas oma isiliku või mõne
muu pargi või lilleaia tegemiseks/muutmiseks.
Tegu on ka suure ja olulise turismiaraktsiooniga,
kõikjal olid söögikohad, lillede ja lillesibulate
müügipaigad, sai hankida erinevat kirjandust ja
muidu mõnusalt aega veeta. Kõikjal oli palju rahvast kes pargi ilu nautisid ja neljast tunnist tegelikult kogu pargi läbi käimiseks ei jätkunudki, sest
ka paviljonides olevad orhideed ja muud kaunid
lilled nõudsid tähelepanu. Aja lõppedes tuli enamus seltskonnast bussi juurde suurte lillesibula
ja muude ostude kottidega, ise väsinud, kuid õnnelikud. See oli tõeline elamus. Seda parki peaksid küll tõsised huvilised oma silmaga nägema.
Kodulehelt www.keukenhof.nl saate kõik vajamineva, et oma reisi sinna planeerida, lisaks annavad pildid ka aimu, millega tegemist. Pargist lahkudes saatsid meid pikka aega lillepõllud ning
peale lõunatamist suundusime farmi, kus kasvatati ratsuritähti ehk amarülliseid. Tegu oli üsna
tavalise flaami farmiga, selgitas omanik. Farmil
oli kokku 3 hektarit klaasialust panda, neist pool
oli vana ja pool just valmis saanud. Kui keegi
enne arvas, nagu oleks lillekasvatus miski lihtne
ettevõtmine, siis see mulje kadus farmi külastus
lõpus. Omanik oli uue osa ehituseks teinud 2 miljoni euro suuruse investeeringu. Kasvuhoone oli
üks suur katusealune, mida sai kardinatega osadeks jaotada. Lilled kasvasid betoonist 1 m laiustes peenardes kivipurus, 40 tk ruutmeetril. Peenrad on varustatud igaüks eraldi juhtimist
võimaldava küttesüsteemiga, kastmisvesi kogutakse kokku, analüüsitkse, lisatakse vajalikke toiteaineid ja kasutatakse uuesti kastmiseks. Kasvuhooned on umbes 6 m kõrgused, kõrgemad kui
vana osa – kütmine maksab küll rohkem, aga

Piltidel: Ülemisel on Genti lillenäituse sisehalli vaade, alumisel Genti linnas olev kanal
ja seda ümbritsevad muinasjutulised tornid ja vanalinna majad. Reisipilte saab vaadata
kodulehelt www.pandivere.eu
suurem maht lisab vajalikku stabiilsust tempera-

tuuri hoidmisel. Ratsuritähe sibulat peab enne
õitsemaminekut 8 nädala jooksul jahedas hoidma, seejärel aga 9 nädalat 26 kraadi juures kasvatama, et õisik välja tuleks. Tehnoloogia võimaldab jahutamisel saadud soojust kasutada
kütmisel. Kogu protsessi juhivad arvutid. Käive
oli farmis 1,3 miljonit eurot, kasvatati üle miljoni
õie aastas. Lilled realiseeritakse oksjonitel, millest räägin natuke hiljem üksikasjalikult. Tööjõud
tuleb praegu põhiliselt Ida – Euroopast, lilli kasvatatakse 10 kuud aastas, seda vastavalt nõudlusele kas suurendatakse või vähendatakse. Paindlikkuse annab asjaolu, et peenraid saab ka
ühekaupa kas soojendada või jahutada, vastavalt
millist sorti vaja on. Omanikele esitati palju küsimusi ja saime kaasa tavalise pappkarbi äsjakorjatud üsna kinniste ratsuritähtedega. Need pidasid kannatlikult vastu 6 päevase bussi
pagasnikus loksumise ja praegu on üks kaunis õidepuhkenud ratsuritäht ka minu vaasis. Peale
farmi külastust suundusime Belgiasse hotelli, kus
peatusime järgmised 4 päeva. Teisipäeva hommikul ootas ees järgmine maailma suurim - seekord iga viie aasta järel Royal Agriculture and
Horticulture Society poolt korraldtav 2010 Ghent
Floralies – 4,5 hektart maailma suurimat siseaeda 22000 kuupmeetri mulla, kahe kilomeetri jalutusteede ja muude muljetavaldavate näitajatega. Parklas oli samuti väga palju busse ja näitusele
sisse pääsemine võttis peaaegu kolmveerand
tundi, tahtjaid oli paljuja inimesed suunati mööda käiguteid liikuma, nii et mõlemale poole jäi
ekspositsioon. See näitus reklaamib end kui juhtiv aiakujunduse trendide suunaja ja tõepooest,
kõike seda, mida seal näha sai, on võimatu kirjeldada. Põhirõhk oli lillede ja ka muude ilutaimede
kasutamisvõimaluste näitamisel kõige erievamates kombinatsioonides ja kooslustes. Eraldi olid
veel suured aiakujunduselementide näidised,
taimekompositsioonid ja palju – palju muud. Ja
otse loomulikult hiiglaslikus koguses lilli. Kolmest
tunnist ei jätkunud tegelikult kogu ekspositsiooni
korralikuks läbijalutamiseks, rahvast oli palju ja
tihti pidi ootama, et mõnda kohta vaatama
pääseda, lõpus tuli juba kiirustada et kokkulepitud ajal tagasi jõuda. Õnneks jäid mulle sellest
näitusest palju pilte, mida hiljem vaadata ja
analüüsida. Natuke oli halvasti, et need Keukenhof ja Genti lillenäitus üksteise järel olid, ei suutnud korraga kogu seda ilu vastu võtta ja tegelikult
ilusad asjad jäid vajaliku tähelepanuta. Näituse
koduehekülg www.floralien.be annab sellest piisava ülevaate ja on ka pilte mida vaadata. Järgnevalt sõime lõunat väga stiilses restoranis(vana
laohoone), vaata pilte www. pakhuis.be. ja saime
ajaloolises Genti linnas natuke ringi käia.
Järgmisel päeval sõitsime köögiviljaoksjonile. Nimelt on Belgias ja ka Hollandis nii köögivilja kui
ka lillede realiseerimiseks oksjonid. Neid korraldavad tootjate ühistud. See konkreetne ühistu
koondas 3000 tootjat(farmerit) ja 450 ostjat, kelleks on siis kaupluseketid, edasimüüjad, toitlustuskohad jne. Okson sai alguse 1944 aastal ja
tänaseks on samasuguseid kogu riigis veel kaks.
See on väga keeruline süsteem ja selleks, et asja
mõistetavalt seletada, räägin kõigepealt kauba
ehk siis köögivilja teest. Farmer korjab selle põllult või kasvuhoonest, pakendab, varustab siltidega. Köögiviljale on kehtestatud standardid,
millele ta peab vastama. Köögiviljad pakendatakse standardkastidesse ja alustele, milles on kokkulepitud arv kaste. Siis sõidab ta hiiglaslikku, 22
hektarilisse laokompleksi. Sisenedes sisestab ta
kompuutrisse oma kauba parameetrid(seda saab
teha ka läbi interneti), samas sissekäigu lähedal
on ka kontroll, mis vaatab igast saadetisest läbi
kaks kasti(see toimib reaalselt - ise nägime, kuidas seda tehti). Seejärel viivad tõstukid samasordilise kauba eraldi hoiukohtadesse. Kui kaup on
müüdud, siis on laol üle 100 ukse, mis igaüks on
erineva ostja jaoks ja tõstukijuhid komplekteerivad iga ostja jaoks vastavalt ostetud sortimendile
tema kauba ja viivad õige ukse juurde. Farmerile
makstakse keskmine hind päevaga müüdud kogu
kauba (näiteks kõrgemasse kategooriasse arvatud salati) hinnast. Kui kogu kaupa ei müüda
ära, aladatakse hinda ja kui ka siis see müümata
jääb, kogus hävitatakse. Hävitatud kogus jaotatakse kõigi tootjate peale ja võrdelistes osades
arvutatakse saadud tulust maa. Ostja jaoks on
kas läbi interneti või reaalselt müügiruumis spetsiaalsed kellad. Kauba pakkumine käib oksjoni
põhimõttel, hinda hakatakse pakkuma kõige kõrgemalt ja kell hakkab 100-st vähenemise suunas
näitama. Kui ostja arvab, et niisuguse hinnaga,
mida seier parasjagu näitab, tahaks ta osta, vajutab ta nupule, teatab oksjoni korraldajale, palju
ta kaupa tahab ja kell hakkab uuesti ülevalt alla
liikuma. Nii müüakse kõik kaubagrupid, esimesena maasikad, siis salatid, sigurid jne, jne. Kõigil
neil on veel erinevad kvaliteedigrupid ja tegelikult on see väga keeruline süsteem. Näiteks salati hind kõikus päeval, kui meie seal olime 8 – 36
eurosendini. Ostjale jääb kehtima see hind, mille
ta oksjonil kokku leppis. Ega kõiki süsteemi
nüansse suudagi siin lühikeses loos edasi anda.
Põhiline on see, et kauba hind kujuneb vastavalt
nõudmisele – pakkumisele, saab teha soodsaid
oste, aga kui nõudmine suureneb ei saa jääda

ootama odavamat hinda, sest teine võib kauba
lihtsalt eest ära osta. Niisuguseid oksjone on Belgias mitu ja need toimuvad kõik üheaegselt, on
võimalus jälgida ja teistel oksjonitel toimuvat.
Samasugustel oksjonitel müüakse ka kõik lilled.
Peale lõunat sõitsime väiksesse Damme linna,
kus külastasime Thijl Ulenspiegeli muuseumi, seejärel aga tegime ringkäigu Brügge linnas, kus oli võimalus ka kanalitel paadiga sõita.
Järgmisel hommikul ootasid meid Brüsselis ees
Belgia kuninglikud kasvuhooned. Nende vaatamine oli jällegi erilaadne kogemus, sest see juba
19 sajandi lõpul Belgia kuninga Leopold II poolt
rajatud mitmetest paviljonidest ja ulatuslikust
pargialast koosnev kompleks pakkus palju troopikataimi ja ampleid, ning erilisi aristokraatlikke
kooslusi taimedest, skulptuuridest ja sisustusdekoorist. Ka sealt saime rohkesti huvitavaid ideid
ja veidi akadeemilisem väljapanek näitas mitmesuguseid lihtsaid kujundusvõtteid. Koduleht
http://www.opt.be/accueil/en/index.html. Peale
näitust oli meil vaba aeg, kus oli võimalik iseseisvalt tutvuda Brüsseli ja tema vaatamisväärsustega. See oli meie programmiosa viimane päev
ja järgmisel hommikul startisime koduteele, kus
kõigepealt külastasime farmerit, kes kasvatas
sigursalatit, mis on sealkandis üks levinumaid
köögivilju. Farm oli omapärane selle poolest, et
talutöid tegi naine, mees oli humanitaar ja ennast eriti asjasse ei seganud. Küll oskas ta aga
köitvalt oma farmi tegemistest rääkida. Kodutee
jätkus ja õhtuks jäudsime Saksamaale, kus külastasime veel ühte farmi, kus seakasvatusega tegelevad omanikud tootsid lägast biogaasi, sellest
energiat, millest osa kasutasid nii oma majapidamises ülejäägi müüsid energettevõttele. Õhtuks
jõudsime Hamburgi, hommikul startisime Taani poole. Seal oli Aivaril kokku lepitud kohaliku
partneriga, kes näitas meile kõigepealt Leader
programmi toel alles ehitatud seiklusparki, seejärel käisime väga huvitavas jaapani stiilis kujundatud aias, kus oli rohkesti looduskive, skulptuure ja taimede – kivide kooslusi. Lõpus viidi
meid veel kogukonna toel korda tehtud külamajja. Kõik need objektid olid huvitavad ja saime

teada palju uut ka taanlaste tegemistest Leader
programmi raames. Õhtuks jõudsime Kopenhaagenisse, hommikul ületasime praamiga Taani väina ja hakkasime Stokholmi poole sõitma.
Aivar Niinemägi: Bussis toimus viimane seminar,
kus tehti kokkuvõtted, mida võiks teha lagunenud hoonetega, kuidas parandada heakorra
olukorda piirkonnas ja kuidas paremini kaasata
inimesi heakorra loomisel ning hoidmisel.
Õhtu eel saabusime Stokholmi kus läksime
Baltic Queeni pardale ja saabusime järgmisel
päeval juba kodumaale. Enne koju saabumist
tänasime organisaatoreid ja bussijuhte väga
vahva ja toreda reisi eest.
See oli pikk ja väsitav matk. Aivari ja Elle jutust
selgus, et reisi kavandades plaanisid nad vahepeal ka lennukiga kohale sõita. Oli õnn, et see ei
realiseerunud, sest meie reisi sisse jäi kurikuulus
vulkaanipurse ja sellega seotud lennuliikluse jamad. Sisuliselt kulus kohale ja tagasi sõitmiseks
viis päeva ja samapalju aega jäi tutvumiseks
kõigi kavas olevaga. Päevad läksid pikaks ja õhtuti olid nii mõnelgi jalatallad ümmargused. Aga
seltskond oli tubli, keegi ei nurisenud. Kõik leidsid, et niisugused reisid on väga vajalikud, sest
nii palju ei õnnestu omal käel mitte kunagi näha.
Nägime, kuidas kultuuritavad riigipiire ületades
muutuvad. Saime targemaks ja kindlasti leiabad
paljud meist võimaluse nähtut ka omal aias –
kodus rakendada.
Õppereis toimus LEADER programmi toetusel.

Ain Aasa
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ÕPIOSKUSTE ARENDAMINE
TAMSALU GÜMNAASIUMIS

Kergejõustik 100.

Kas sa tead, milline metall on kõrbeelanike hulgas hinnatuim
ehete valmistamisel või miks kannavad kosmonaudid läikivaid
skafandreid või milline elusolend näeb kõige kaugemale ja milline
elusolend võib „näha” soojust?
Kui ei tea, pole ka midagi hullu lahti, sest kõike ei peagi kohe
teadma. Hullusti on aga siis, kui sa ei oska neile küsimustele
vastuseid leida. Just teatmeteostest vastuste leidmisega tegeldaksegi
õpioskuste arendamise ringis. Siin toimub aastaringne tõsine, kuid
huvitav töö.
Õpime tundma teatmeteoseid, nende ülesehitust ja otsima
vastuseid põnevatele küsimustele. Lisaks tuleb veel arendada
loogilist mõtlemist ja õppida meeskonnatööd, sest kevadel ootab
ees maakondlik võistlus kolmandate ja viiendate klassidele
õpilastele.
Viiendate klasside õpioskuste olümpiaad toimub alati Rakvere
Gümnaasiumis, võitja läheb maakonna au kaitsma vabariiklikule
võistlusele, mis toimub eelmise aasta võitja koolis.
Kolmandate klasside õpioskuste olümpiaad on ainult meie
maakondlik võistlus ja toimub alati võitja koolis. Nii juhtuski,
et sellel kevadel toimus õpioskuste olümpiaad Tamsalu
Gümnaasiumis. Rändauhinna tõid meie kooli eelmisel kevadel Kai
Budrikas ja Teele Kaldaru. Lisaks sellele, tõid Kauri Suur ja TonyBrei Vilbiks meie kooli ka veel kolmanda koha. Selline saavutus oli
koolile suur rõõm, aga ka suur vastutus.
Sellel õppeaastal võttis olümpiaadist osa meie maakonna 20 kooli
kolmekümne kaheliikmelise võistkonnaga. Meil läks jälle hästi!
Jäime teiseks, esikohaga võrdsete punkide arvuga, aga ajas jäime
neile alla. Seekordsed tublid võistlejad olid Analiis Veeremaa
ja Richard Tarassov 3.b klassist. Meie teisel võistkonnal (Marta
Kolde, Jarmo Raudvee 3.a kl.) nii hästi ei läinud, kuigi nad olid
õppides väga usinad ja tublid.
Selle aasta olümpiaadi ülesanded koostasid meie kooli algklasside
õpetajad. Siis kui õpilased usinasti ülesandeid lahendasid, käisid
nende õpetajad-juhendajad tutvumas Porkuni paemuuseumiga.
Kui võistlustöö lõpetatud, istusime saalis ja nautisime meie
kolmandate klasside toredaid esinemisi. Kõrvalpõikena võib
öelda, et oli, mida esinemiseks valida, sest ka sellel aastal toimusid
meie koolis toredad folklooriteemalised muusika- ja teatripäevad
ja koolimaja seinu kaunistasid samateemalised kunstitööd.
Iga võistleja ja juhendaja sai mälestuseks nimelise lugemisaasta
järjehoidja. Rändauhinna („Kadrina emakeelesammas” ) viisid
seekord kaasa Rakvere Gümnaasiumi õpilased. Kolmas koht läks
naaberkooli Väike-Maarjasse.
Et õpitu vahepeal rooste ei läheks, teeme järgmisel õppeaastal jällegi oma kooli õpioskuste olümpiaadi 6.-8. klassi õpilastele. Sellel
aastal oli teemaks ajalugu, järgmisel aastal on ehk loodusained.
Õpioskuste arendamise ringi ootan aga sügisel 3. ja 5. klassi
õpilasi!
Marika Rajur, õpioskusteringi juhendaja

Parima ülevaate vabariigi kergejõustiku hetketasemest annab
äsja ilmunud Eesti kergejõustiku
aastaraamat 2010, kuhu on koondatud maailma ja Euroopa rekordite kõrval ka vabariigi rekordite
tabelid kõikides vanuseklassides
v.a. veteranid, kelle tulemused
on välja antud eraldi raamatuna.
Lisaks on raamatus tähtsamate
rahvusvaheliste võistluste tulemused ning vabariigi täiskasvanute ja
noorte tiitlivõistluste protokollid.
Rikkalik ülevaade sõnas ja pildis
annab ülevaate ka parimatest
sportlastest ja nende treeneritest.
Raamatu on kujundanud Tamsalu
juurtega Ly Menov. Kõige mahukama osa raamatust võtavad enda
alla vabariigi täiskasvanute (50
paremat), juunioride A ja B klassi
(kõigis noorte gruppides 30 paremat) tulemused. Kahjuks on hetkel meie kergejõustik madalseisus
ja paljudel aladel polegi nii palju
tulemusi. Eriti tagasihoidlik on
naiste osa. Näiteks meeste vasaraheites võideti eelmise aasta meistritiitel 58.40 – ga, Eesti rekord on
aga 84.40 aastast 1984 ning kuulub
Jüri Tamme nimele. Meeste maratoni võitja aeg oli 2:34.03. Omaaegse Eesti rekordiomaniku Meelis
Veilbergi rekord samal distantsil
oli 2:15.44. Naiste maratoni võitja
Küsisin inglise keele
õpetajalt Mailiis Meitsarilt
mõned küsimused seoses
lugemisaastaga.
Mida kõige rohkem loed?
Tulenevalt infotehnoloogia
ajastust loen pigem ajalehti
internetist. Õpetajate Leht käib
koju, seega seda loen igal reedel
paberkandjal.
Milliseid ajakirju, raamatuid
eelistad lugeda?
Viimasel ajal loen rohkem
erialast kirjandust. Erinevad
koolisituatsioonid on mind
selleks ka „sundinud”. Muidu
eelistan rohkem fiction raamatuid.
Armastusromaanid enam nii ei
köida, kui puberteedieas.

saavutas ajaks 3:14.20, Eesti rekord 2:27.04 kuulub Jane Salumäe
nimele. Naiste kuulitõuge võideti
tulemusega 14.93, Eesti rekord on
aga 18.03 ning on Veronika Minina
nimel.
Nüüd lähemalt Tamsalu valla
sportlaste tulemustest 2009 a vabariigi edetabelis. Üllatuslikult on
meie edukaim ala kümnevõstlus,
kus LOS TOROSE amatööridest
on 27. positsioonil Margo Kivila
5070 punktiga, 33. on Risto Rammul 4516 ja 34. Ando Veebel 4456
punktiga. Kõige mitmekülgsem
mees on aga Lenar Rünk oma 29.
kohaga 800 m(2.01,86), 39. kohaga
teivashüppes (3.97), 43. kohaga
kaugushüppes (6.69), ja 46. kohga
400 m(51,90). Ago Veilberg on 22.
poolmaratonis (1:16,.01) ja 29. 5000
m (16.30,51), Karl Eesma 36. kõrgushüppes (1.98) ja 43. teivashüppes (3.90) ning Kaspar Radudla
samal alal 4.10 – ga 29.
Parimal positsioonil on aga endine
Porkuni EIK kasvandik Andres
Liiviste 3. kohaga 400m tõkkejooksus (52,83) ning 35. kohaga 400 m
(51,29). Sisehooaja tabelis on edukaim Renel Rünk 7. kohaga 800 m
(1.6,89), 9. kohaga 600 m (1,26,19)
ja 21. kohaga 400 m ( 53,32). 25.
kohal on Kaspar Raudla teivashüppes ( 4.30) ja samal alal 29.
kohal Karel Eesmaa (4.10). Andres
Liiviste on 16. 400 m (51,90) ja 26.

200 m (23,58). Andres esindab
Eesti Kurtide liitu.
Naiste osas on edetabeli seis
vägagi tagasihoidlik. Parimal positsioonil on Triin Lait 11. kohaga
odaviskes (43.56) ja 36. kohaga
kettaheites (32.24). Sirly Tiik on 12.
kettaheites (36.95) ja 48. kuulitõukes (10.35). Ekaterina Timoškovale
kuulub 46. koht 800m (2.29,30).
Omaette klassist on aga endine
Porkuni EIK Kasvandik Kairit
Olenko kes on 9. kuulitõukes
(12.67), ja odaviskes (44.56), 10.
100 m tõkkejooksus (14.40), 12.
7- võistluses (4846), 27. kõrgushüppes (1.62 ), 28. 200 m (26,52) ja
31. kaugushüppes (5.54). Kairiti
tulemused annaksid makonna
edetabelis esikoha kuulitõukes,
odaviskes, 100 m tõkkejooksus,
200 m ja seitsmevõistluses, 2. koha
kaugushõpps ja 3. kõrgushüppes.
Kairit on mitmekordne kurtide
maailmameister ja maailmarekordite omanik.
Sisehooaja tabelisse meie sportlased ei pääsenud. Kairit oli edukas
ka sisehooajal, parikmaks 8. koht
60 m tj (9,03), lisaks veel 10. koht
viievõistluses (3275), 12. koht kuulitõukes (12.05) ja 28. koht kõrgushüppes (1.61). Kairit esindab nüüd
Audentese Spordiklubi.

Milline on Sinu viimase aasta
suurim lugemiselamus?
See pole enam uudis, et Stephenie
Meyer Videviku saaga raamatud
on viimasel ajal väga popid.
Mulle meeldis „Eclipse” ja
justnimelt inglise keelne variant.
Milline on Sinu lapsepõlve
lemmikraamat?
Väga lapsepõlve ma tagasi
ei lähe oma mälestustega
aga gümnaasiumist on kõige
eredamalt meelde jäänud Knut
Hamsuni „Maa õnnistus”
Soovitan soojalt.
Kui tihti külastad raamatukogu?
Kahjuks mitte väga tihti. Kahe
kuu jooksul korra aga siis võtan
mitu raamatut korraga. Pigem

meeldib mulle rohkem raamatuid
omada, seega raamatupoode
külastan vist tihedamini, kui
raamatukogu.
Millise raamatutegelasega end
samastad?
Lärmisepa tänava Lotaga.
„Ühel päeval, kui Lärmisepa
tänava Lota oli parasjagu viis
aastat vanaks saanud, ärkas ta
hommikul ja oli kohe algusest
peale vihane – palju asju sõltub
ühest hetkest.
Ta oli selline asjalik, aga samas
tõeline tuulepea- I sometimes
have my moments- ja lihtsalt
mõnus.

Rein Tops.

Dea Jürgens

8. ja 9. mail toimub
Tamsalu SuperBoxi õuel

SUPERHINDADEGA
KEVADLAAT! 1.Hinnad
alates

Tamsalu, Raudtee 3
(Laupäev 08. 05 avatud 9-17, Pühapäeval 09. 05 avatud 9-15)

7

TAMSALU AJALEHT

Korvpall.
Eesti MV II liiga põhiturniiri võit andis meie meeskonnale võimaluse
viia finaaletapp läbi kodusaalis. Poolfinaalivastaseks tuli Räpina Kotkad, keda põhiturniiril võideti kindlalt 84:73 kodus ja 78:46 võõrsil. See
mäng jääb kindlasti meelde kõigile, kes seda mängisid või kaasa elasid.
Oli pinget, dramaatikat, õnne ja ebaõnne. I veerandi meie mehed kaotasid 17:20, teise 12:20, kolmas võideti 17:16 ja neljas 18 :8 ning normaalaja lõppedes oli tablool viik, kusjuures viimase viske viskasid meie
mehed mööda. Esimene lisaaeg jäi viiki 11:11, teine 9:9 ja kolmandas
tuli ühepunktine kaotus 6:7, kokku siis 90:91. Võitjate poolelt tegid meile palju pahandust keskmängija Jaan Järv, kes valitses kindlalt korvi all
ja tagamängija Priidik Purga 25 visatud silmaga. Meie meestest jäi Algis
Libliku arvele 20 ja Livar Liblikule 16 punkti, kusjuures mängu viimaste
otsustavate minutite mängimise ajaks olid neil vead täis. Lisaks kaotusele kaitselauas (-10) ei tabanud tavapäraselt ka kolmesed, põhiturniiri
parimat korvikütti Sven Pugoneni vaevas haigus ning kõvasti jäi puudu
ka õnnest, mida niisuguste ülinärviliste ja pingeliste mängude ajal ikka
ka vaja on. Tuleb vastaseid tunnustada, kes tegid oma hooaja parima
mängu, meil aga oli see kahjuks üks halvematest. Teises poolfinaalis
võitis SK Altius üllatuslikult Swedbanki 74:71. Pronksimängus tuli seega
meile vastu tugev vastane, kellega põhiturniiri mängud lõppesid 82:81
ja 75:88. Järgmisel päeval peetud kohtumises said meie mehed kiiresti ette, kuid lõpus tulid vastased järele ja seekord oli õnn meie poolt.
Raske 88:87 võit jättis kolmanda koha karika koju. Hooaja ühe parema
mängu tegi Kaspar Põldmaa visates 24 punkti. Finaalis võitis raudset
mängudistsipliini järgiv, sümpaatset korvpalli mängiv kuid vigastuste
küüsis vaevlevate mängijatega esinenud SK Altius Räpina meeskonda
76:71, kusjuures eelmise päeva kangelased enam platsil ilma ei teinud.
2. liiga lõplik paremusjärjestus: 1. SK Altius, 2. KK Räpina Kotkad, 3. Tamsalu Los Toros/Agrovarustus/Puukeskus, 4. Swedbank, 5. Nõmme RIM,
6. KK Askus Hiiumaa, 7. Ambla SK, 8. Iisaku KK. Kogu tabelit ja muud
statistikat saate näha Eesti Korvpalliliidu kodulehelt www.basket.ee
Finaalgrupi mängudes tegid kaasa Sven Pugonen, Livar Liblik, Algis Liblik, Kurmo Annus, Argo Höövelson, Risto Rammul, Mihkel
Mager, Kaspar Põldmaa, Marek Suits, Holden Sepp, Tanel Uudeberg ja Rainer Tops. Vigastuste tõttu ei saanud kaasa teha Kristo Kangro ja Andro Kirsipuu. Põhiturniiril aitasid meeskonda Aivo
Aru, Indrek Raig ja Raul Tamsalu. Treener oli Kristo Raudam.
Meie meeskonna keskmiselt mängus visatud punktid liigas osalenud
301 mängija hulgas: (1. Erki Kivinukk 25,21 p, kokku 605 p.) 2. Sven Pugonen 22,95 p, kokku 482 p, 34. Livar Liblik 14,48(304), 49. Mihkel Mager
13,27(292), 72. Algis Liblik 10,70(246), 75. Argo Höövelson 10,56(190),
114. Kristo Kangro 8,33(109), 136. Kaspar Põldmaa 7,17(151), 177. Tanel Uudeberg 5,67(119), 202. Marek Suits 4,19(88), 209. Rainer Tops
3,84(73). Kokku mängis meeskond sellel turniiril 26 mängu millest kaotati kolm. Mängijate koormused olid suured, sest lisaks osaleti ka vabariigi karikasarjas, maakonna MV, karikavõistlustel, valdade talimängudel ja esiliiga testturniiril. Kuna mitmed sarjad toimusid samaaegselt,
tuli nõnel nädalal mängida kuni 5 mängu. Meie meeskonna suureks
eeliseks on tugev ja mitmekülgne üldkehaline baas, mis lubab suuri
koormusi taluda. Tegeletakse tuletõrjespordi, kergejõustiku, suusatamise ja isegi ekstreemspordiga, mitu meest on läbi jooksnud maratoni.
Maakonna MV lõpetati põhiturniir 3. kohaga. Simunas toimunud finaaletapil kohtuti poolfinaalis igipõlise rivaali V-Maarja ReinPauliga.
Vastased said kerge mõnepunktilise edu, poolaeg kaotati 36:40, vahepeal jõuti viigini ja mõne punktiga ette. Siis aga kadus mängusaalist 10
minutiks valgus ja mängu jätkudes enam endist hoogu ei olnud. Tuli
vastu võtta 74:85 kaotus. Järgmisel päeval oli pronksimängus vastaseks
RSK SPORTKUNDA/Hulja meeskond, kellele eelmisel aastal tuli pronksimängus 1 punktiga alla vanduda. Seekord dikteeris meie meeskond
mängu algusest lõpuni ja saavutati ülekaalukas võit 84:61. See oli 50.
võit hooajal. Meeskonna parimad olid Argo Höövelson 26, Livar Liblik
20 ja Algis Liblik 19 punktiga. Finaaletapil mängisid veel Risto Rammul,
Kurmo Annus, Tanel Uudeberg, Rainer Tops, Holden Sepp, Andro Kirsipuu, Aivo Aru, Urmas Rego ja Kristo Raudam, kes oli ka meeskonna treener. Põhiturniiril tegid kaasa ka Rainis Tiits ja Karel Eesmaa.
Maakonna meistrivõistlustel on viimastel aastatel kujunenud välja nelik, kes auhinnalised kohad omavahel on jaganud – Tamsalu, V- Maarja,
Simuna Ivax ja Haljala. Simuna meeskond, keda juhib Hans Kruusamägi, võitis sellel aastal nii MV kui karika. Peab märkima, et kolm neljast
tugevamast on Pandivere piirkonna klubid, neile lisanduvad PBK Company 2. kohaga I liigas ja Määri küla 1. kohaga 2. liigas. Kokku tegi korpalli MV kaasa 30 meeskonda, kellest tervelt 13 oli meie piirkonnast.
Meie meeskonna selle aasta tulemused – vabariigi 2. liigas 3. koht,
maakonna MV 3. koht, KV 2. koht. Hästi mängis ka meie teine võistkond, kes maakonna II liigas saavutas 4. koha. Suurimaks altminekuks
jäi valdade mängudel finaalturniirile mitte pääsemine, seda suuresti
ebakompetentse alagruppide koosseisu koostamise tõttu. Kodusaalis viidi läbi talimängude alagrupiturniir ja esiliiga finaalturniir, mille
korraldusega igati rahule jäädi. Hästi töötas lauakohtunike brigaad
Kerli Relli juhtimisel, elevust tekitasid esmakordselt kodumängude vahegadel esinenud tantsutüdrukud. Lisada võib veel, et meie
meskonna treener Kisto Raudam on ka ajakirja Basket väljaaandja.
Kindlasti tuleb meeskonnal kaasaelamise eest tänada ka üsna rohkearvulist publikut, kuigi täismaja pole veel saali õnnestunud meelitada.
Tänusõnad kuuluvad mängijate peredele ja lähedastele, kes on kannatlikult lubanud neil suure osa vabast ajast korvpallile pühendada.
Rein Tops

25.aprillil toimusid Põltsamaal Eesti Meistrivõistlused naiste
maadluses juunioride vanuserühmale.Väike- Maarja klubis treeniv ja
Tamsalu gümnaasiumis õppiv Liis Järvamägi saavutas 3.koha

Võrkpall

Tamsalu MV ujumises.

Märtsi lõpul toimus üle pika aja naiste võrkpalliturniir, milles osales neli
naiskonda:Tamsalu Gümnaasiumi 9 kl,
12 kl, linna naised ja saalihokinaiskond.
Kuigi mitte kõik mängud ei olnud “kõrge
klassiga“, jätkus nii põnevust kui mängulusti. Mängiti turniirisüsteemis. Ettearvatult võitis saalihokinaiskond, alistades
kõik vastased kindlalt. Nemad olika kõige
tehnilisemad ning püüdlikumad. Mängisi K.Lepik, R.Tamm, K.Klaasimäe, I.Kirs,
M.Molodost, M.Uussalu. Võitjatele järgnesid linna, gümnasiumi 12 klassi ja 9.
klasi naiskonnad. Ära tahaks veel märkida
kõige nooremate esitusi. Eelmistel aastatel nad peale T.Sanderi võrkpallitreenigutel ei käinud, alates sügisest on aga pidevalt 3 korda nädalas treeninud. Ja areng
on olnud silmanähtav. Mai lõpus toimub
Tamsalu päevade raames järgmine samalaadne turniir. Head treeninguindu!Aprilli
keskel toimus aga omalaadne võrkpallivõistlus, kus kohtusid Tamsalu koondnaiskond ja vanemad meesveteranid kelle
vanim mängija oli 86 a, keskmine vanus
aga üle 66 a. Mängiti naiste võrguga, kuid
veteranid tohtisid rünnata ainult 3 m joone tagant. Esimese geimi võitsid veteranid
kindlalt 25:14 ja jäid „loorberitele puhkama“. Naised sattusid hoogu ja võitsid
nii teise kui neljanda geimi. Otsustavas
viiendas toimus tuline pallilahing, mille
ülinapilt 25:22 võitsid veteranid ja sellega ka kogu mängu 3:2. Naistel ei saanud
kaasa teha kaks põhimängijat – R. Tamm
ja K.Amor. Kui ka need „ässad“ oleksid
saanud kaasa teha, oleks naiste võit ilmselt olnud kindel. Ootame huviga järgmist
kohtumist.

24.aprillil. 1999.s.a. – nooremad:

S. Kurotškin

Eesti omavalitsusjuhtide VII
talvine mitmevõistlus.

1. KeiliKleitz
2. Cärolin Rattasepp
3. Eliise Mõttus
4. Merylin Mets
5. Geiri Suur
6. Grete Ilves
7. Sandra Kruus
8. Reili Saukas
9. Mireia Mõttus
10. Laura Mätlik
11. Märt Virks

18,08
19,66
20,32
20,46
21,79
25,35
29,79
32,17
34,10
35,77
38,11

1. Keili Kleitz
21,42
2. Merylin Mets
24,00
3. Eliise Mõttus
24,50
4. Cärolin Rattasepp
24,54
5. Geiri Suur
25,74
6. Gete Ilves
28,15
7. Sandra Kruus
29,46
8. Mireia Mõttus
32,69
9. Laura Mätlik
34,99
10. Reili Saukas
39,45
11. Sander Vilmann
34,60
12. Robin Kuntur
44,26
1998.s.a.- 1994.s.a.
1. Grete Uudeküll
2. Keiti Kleitz
3. Johhanna M Partsioja
4. Cerly Kruusma
v.v. Tony-Brei Vilbiks
v.v. Kauri Suur
v.v. Riho Valdok

30,06
30,20
34,37
45,34
35,72
38,86
39,65

1. Grete Uudeküll
34,79
2. Keiti Kleitz
35,33
3. Johhanna M. Partsioja 39,58
4. Cerly Kruusma
51,72
5. Gaidi Griffel
1.12,03
v.v. Kauri Suur
46,12
v.v. Riho Valdok
46,79

25m vabalt
1. Kert-Taniel Kesküll
2. Tony-Brei Vilbiks
3. Kauri Suur
4. Riho Valdok
5. Alex Ahtiainen
6. Robin Kuntur
7. Germo Partsioja
8. Sander Villmann
9. Juhan Uudeküll
10. Rasmus Kuntur
25m selili

15,40
15,66
17,40
17,70
19,22
27,12
30,43
31,61
32,04
33,04

1. Tony-Brei Vilbiks
17,98
2. Kert-Taniel Kesküll 19,12
3. Kauri Suur
21,02
4. Riho Valdok
21,72
5. Alex Ahtiainen
21,85
6. Keimo Kleitz
22,66
7. Juhan Uudeküll
28,01
8. Germo Partsioja
30,16
9. Rasmus Kuntur
31,96
10. Märt Virks
32,22

50m vabalt
1. Paul Luik
2. Kauri Piiskoppel
3. Taavi Luik
v.v. Kert-Taniel Kesküll

50m selili

1. Kauri Piiskoppel
2.Taavi Luik
3. Paul Luik
v.v. Tony_Brei Vilbiks
v.v. Kert-Taniel Kesküll

34,38
34,49
38.96
33,92

42,52
43,38
44,02
41,33
41,59

50m rinnuli
1. Keiti Kleitz
39,82
1. Paul Luik
43,68
2. Grete Uudeküll
39,90
2. Taavi Luik
49,40
Värskas toimunud jõuprooovil osales 21
vallavanemat ja volikogude esimeest. Võis- 3. Johhanna M. Partsioja 46,13
3. Kauri Piiskoppel
48,51
teldi kahes vanusegrupis – kuni 39 a (k.a.) 4. Kaidi Griffel
1.18,52
v.v.Tony-Brei Vilbiks
45,42
ja vanemad. Kui vabariigi valdade mängu- 5. Cerly Kruusma
1.39,07
v.v. Kert-Taniel Kesküll 48,65
del oli kavas 6 ala, siis juhid võistlesid kov.v. Kauri Suur
53,42
guni 11 – l alal. Ainukese meie maakonna v.v. Riho Valdok
54,84
esindajana osalenud Toomas Uudeberg
1993.s.a.- 1997.s.a.
võitles välja 5. koha lumerajasõidus ja 6.
koha kabes, 12. koht tuli saalihoki täpsusviskes ja isamaalises fitnessis, 14. koht I Egle Saarela – 50m vabalt 33,57 , 50m selili 40,96 , 50m rinnuli 40,99
jääaugu puurimises ja 16. koht suusaorienteerumises. Kokkuvõttes vanemas grupis
1978.s.a. – vanemad:
8. koht. Võitsid Arto Saar Järva – Jaanist ja
Urmas Peegel Missost.
50m vabalt 1. Jüri Orupõld
31,08
50 m selili- 1.Jüri Orupõld
40,64
Ainukese meie suusatajana võitis Eesti MV 2. Meelis Veilberg 33,78
2. Meelis Veilberg 47,70
esikoha sellel aastal Kaarel Nurmsalu, kes
3. Ago Veilberg
34,30
3. Ago Veilberg
48,51
Otepääl oli parim nii hüpetes kui murd4. Lembit Peterson 38,35
maarajal.
Eesti Suusaliit kinnitas murdmaasuusakoondise järgmiseks hooajaks. A koondisse
lisandus Andrus Veerpalu, Jaak Mae ja
Kristina Smigun – Vähi kõrvale Kein Einaste. B koondisse kuuluvad Kaili Sirge ja
Timo Simonlatseri kõrval veel Kaija Udras,
Peeter Kümmel, Aivar Rehemaa, Anti Saarepuu, Algo Kärp ja Kaspar Kokk.
Rein Tops

50m rinnuli 1. Jüri Orupõld
3. Meelis Veilberg

44,59
49,59

2. Ago Veilberg
47,28
4. Lembit Peterson 53,20

Rändkarika võitjad: Keili Kleitz, Tony-Brei Vilbiks, Grete Uudeküll, Paul Luik, Egle
Saarela, Jüri Orupõld(3x karikas).
Mare Järv
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Õnnitleme !

Elanikele teadmiseks olulisemad abi- ja infonumbrid:

Maikuu

Ella Esinurm		
Maria Rõuk		
Anastasia Heletuli
Ilse Lankevits		
Martõn Teino		
Linda Uustalu		
Maria Sarapuu		
Eugeni Mamai		
Laine Nahkur		
Hilja Pärtel		
Loreita Varblane
Helene Albert		
Lonni Kirn		
Šarlote Selber		
Helmi Tammekänd
Erika Klemets		
Tamara Kirspuu
Volodymyr Lavrovych
Osvald Peeti		
Vladimir Juur		
Vaike Metsalu		
Raili Selke		
Hilja Aljaste		
Olga Kasabutskaja
Aime Lutsius		
Iris Tõnismaa		
Ivan Kasabutski
Karli Kesküll		
Toivo Mägi		
Anatoli Lapšin		
Niina Jakimenko
Maie Ojaste		

Hädaabinumber (kiirabi, pääste) 112, lisainfo: http://www.rescue.ee/182
Päästeala infotelefon 1524, lisainfo: http://www.rescue.ee/229
Politsei 110 (juhtimiskeskus), lisainfo: http://www.rescue.ee/299
Perearsti nõuandetelefon 1220, lisainfo:
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/1220/
Mürgistusteabeliin 16662, lisainfo: http://www.16662.ee/
Lasteabi nõuandetelefon 116111, lisainfo: http://www.lasteabi.ee/
Uimastinõustamistelefon 1707, lisainfo: http://www.narko.ee/nou-ja-abi
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline abi) 126, 127,
lisainfo: http://www.rescue.ee/1494
Keskkonnainspektsioon 1313, lisainfo: http://www.kki.ee/?id=1123
Eesti Energia rikketelefon 1343, lisainfo: http://www.rescue.ee/310
Maanteeinfokeskus 1510, lisainfo: http://www.rescue.ee/1492
Lukuabi ja puksiirabi 1880 - 24 h tasuline teenus,
lisainfo: http://www.puksiirabi.ee/
2) Ida-Eesti Päästekeskuse kontaktandmed:
Ida- Eesti Päästekeskus
Lai 7, 30328 Kohtla-Järve
tel. 339 1900, faks 339 1939
e-post ida@rescue.ee
http://www.iepk.ee
* Kõik Ida-Eesti Päästekeskuse ja päästekomandode kontaktandmed
on avaldatud siin: http://www.rescue.ee/ida/kontakt
3) Ohutusteemaliste veebilehtede lingid:
* Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015:
http://www.siseministeerium.ee/turvalisuspoliitika-2010/
* Käitumisjuhised/nõuanded elanikele ohuolukordades:
http://www.rescue.ee/669
* Veeohutus: http://www.veeohutus.ee/
* Kustuti/päästerõngas: http://www.kustuti.ee/
* Suitsuandurid: http://www.suitsuandurid.ee/
* Tulekustuti: http://www.tulekustuti.ee/
* Ohutusõpe: http://www.ohutusope.ee/index.php
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65
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60
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Ära anda 1 viirpapagoi ja 2
erinevat akvaariumi kalakest
KIIRE!
Info telefonil 51 08 019 või
lauatelefonil 32 30 664

Lääne-Virumaa Nõuandekeskus
aitab Teid pindalatoetuse taotluste
vormistamisel.
Taotlusperiood 03 mai kuni 21 mai
2010.
Aadress:
Roodevälja, Vahtra al. 8 ,Sõmeru
vald,L.-Virumaa
Konsulendid

Porkuni Rahvamajas 14. mai 2010.a. kell 20.00 Kevadpidu.
Riietus aasta 1980-da kevad.
Lauad ettetellimisega. Tantsuks ansambel “ IN MOOD”
Pilet 100.- krooni.
Info ja registreerimine telef.: 5050397.

Õnne isale ja emale !
1.
2.
3.

INGRID ROOSLA		
CHRIS-MARIO KOITSALU
HUBERT HUMMAL		

Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@
gmail.com

Levitatakse tasuta
valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas ja
kauplustes.

Meida Lango
endine Kurtide Kooli pedagoog

Asso Einberg telef.: 5517871

Kullassepatööd. Valmistamine, Parandus, Hooldus,
Graveerimine,
Kuldamine,
Ketid,
Sõrmused,
Kõrvarõngad, Ripatsid
Võta ühendust ja teeme sulle just sobiva ehte.
Oü Kullatibu
www.kullatibu.ee, info@kullatibu.ee
ivar sipria +37255677790
Porkuni Rahvamaja palub fotosid, raamatuid jne.
Porkunist ja Porkuni ning Põdrangu sovhoosis töötanud,
elanud ja olnud inimestest.
Fotod tuua Porkuni Rahvamajja. Pühapäiviti kell 14.0017.00 või helistada telefonil: 5050397 H.Hiie

PUUTÖÖMEHED VALMISTAVAD:
1.Aia- ja kalmistupinke 2.Lindude pesakaste 3.Soojustatud koerakuute 4.Lastele
kiikesi ja liivakaste. INFO Tamsalus 53463510.

TAMSALU LUNASTAJA KOGUDUSE KIRIK AVATUD JÄRGMISELT:
Pühapäev, 09.mail kell 16.00 emadepäeva kontsert
Pühapäeval, 23.mail kell 16.00 jumalateenistus
SURNUAIAPÜHAD TOIMUVAD JÄRGNEVALT:

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

TAMSALU KALMISTUL 23.JUUNIL KELL 14.00
UUDEKÜLAS 23.JUUNIL KELL 16.00

Tamsalu kultuurimaja juures
peatub pangabuss üle nädala
esmaspäeviti kell 9.00–10.00

Tamsalu Lunastaja Kogudus

Väike-Maarja Matusebüroo

On lahkunud
1.
2.
3.
4.
5.

ja

olla parima hinnaga ehitusteenuste pakkuja.Teeme vee- ja kanalisatsiooni trasse
,muid kaevetöid, transporttöid,vahetame eramus voolujuhtmed ja paigaldame
uue peakilbi,uuendame vannitoa,aitame Teid uue katuse ehitusel või vana
remondil,vajadusel vahetame uksed-aknad ja teeme uue trepi.Lisaks eelnevale teeme
sisetöid ja fassaaditöid-muutes Teie kodu kauniks nii seest ,kui väljast.Suuremate
tööde tellimisel suveks oleks soovitav juba praegu võtta ühendust-koos leiame
parima lahenduse.Meie märksõnadeks oleks kvaliteet ja madal hind.
INFO 3240603 õhtuti ja53463510 MART KIRS.

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Ma meenutan tööaastaid Kurtide koolis,
tööelust seal möödus enam kui pool.
Töökaaslasi meenutan tollaseid häid,
nüüd mitmed neist Toonela teedele läind.
Eakaaslastest keegi ei tööta koolis,
aeg paljudelt jõu ja tervise röövis.
Vaid viisteist aastat vähem kui sada
on Porkuni lossil lapsi mäletada.
Seal algul polnud rohkem kui mõisnike maja,
kuid õppehoonet oli hädasti vaja.
Sai valmis lossi vastas ta noorem õde,
kus aastakümneid kurdid õppisid tõde.
Nii elavalt mäletan seda aega,
kus magalad olid kõik kõrge laega,
Kui poiste pool vaheseinugi polnud.
ja ainult magalas – saalis sai vabal ajal oldud.
Ent uusi ruume lossis pidevalt rajati,
sest üliväga neid ju juurde vajati.
Jäi alles kõik kaunis mõisnike ajast,
mis jutustab praegugi maja ehitajast.
Maa pinnases tuhandete jälgede ahel
peahoone ja kurtide koolimaja vahel.
Ka uuendati lagunev väravatorn,
mis kõrgub üle teiste, ilme paeselt morn.
Seal iidses lossis asub ka nüüd
paemuuseum vaatamisväärne.
Ta treppe on pühkinud rüütlite rüüd,
raud raksunud järvedeäärsel.
On möödunust hajunud halbused, vead
ning mälus vaid hetked helgemad head.
Kuis hellitasin kurte lapsi väikseid,
kes korraga kaotasid särava päikse.
Kuuks ajaks kadusid kodu ja emad,
ei viibelda osanud mina ega nemad.
Neid aitas kallistus, puudutus, pai,
niiviisi aeg lõpuks ka mööda sai.
Ei unune ilusad pargid, alleed,
järv muutlik, ta aeg-ajalt kaduvad veed.
Just loodusest vestlevad unenäod
ja kukuvad ulmsi meeletult käod.
Meid alati sõprus ja armastus aitab
ja mõttetu möödunus midagi laita.
Las saabuvad pealegi uuemad ajad
ei lõplikult muutu looduse rajad.

H.Hiie ,telef.:5050397

OÜ SILKADUR EHITUSMEHED TULEVAD APPI. Meie sooviks on

TAMSALU AJALEHT

Kaastööd oodatud
20. maini
soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub
mai algul.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700

02.03.2010
31.03.2010
07.04.2010

Meenutusi Kurtide Koolist.

ILSE JOA		
BERTA AUNAPUU
TIIT MAATEN
ÜLO KINDEL
LINDA AAS		

29.09.1922-17.03.2010
24.05.1920-05.04.2010
10.03.2010-07.04.2010
06.11.1932-08.04.2010
13.12.1932-18.04.2010

haua ja tuhastamismatused
lahkunu transport 24h
külmik, kirstud, plaadid
leinasaal, pärjad
Väike-Maarja, Tamsalu mnt.1
Tel. 3261767, 5051137 24h

(II kvartalis: 3. ja 17. mai, 7. ja 21. juuni)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

