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66 aastat Porkuni lahingust 1. september - tarkusepäev

Sellel aastal asusid Tamsalu Gümnaasiumis õppima:
1. A KLASS: Elken, Karmen; Ivanov, Kasper;
Kristmann, Markus; Kruusmann, Anette-Getter;
Landman, Lauri Aleks;Legkov, Alex
Luts,
Lysbeth;
Luutus, Kelly; Nirgi, MaarjaLiis; Olde, Gert; Olde, Laura; Partsioja, Germo;
Poolakene, Maido; Pugast, Martin
Suur,
Kirke; Talur, Rayen-MirkoTiits, Eneliis Tõnuri,
Kätlin ; Uudeküll, JuhanVaher,Hanna-Laura
Vendland, Roland			
Klassijuhataja: Maarja Nahkur

1. B KLASS: Alimov, Kaspar; Allmäe, TivoTheven; Aul, Ardo; Freienthal, Mari-Liis
Jelenski, Arthur ; Kasekamp, Janek; Kool,KlenMarten; Kubanskaja, Elizaveta; Kunder, Anne		
Kõiv, Maarja; Käi, Merlin; Langinen, Leandre		
Liiv, Richard; Oliinik, Katrin; Perm, Britten		
Põldmaa, Reio; Rand, Robin; Sepp, Elisabeth		
Vainer, Kerdo; Valler, Anželika				
Klassijuhataja: Airi Pajumaa

Peale 2008 aastat, kui avati lahingu memoriaal Vistlas ja eelmist
aastat, kui täitus 65 aaastat selle toimumisest, oli tänavu nn tavaline
aastapäev. Lahingu meenutamine toimus nagu viimastel aastatel
traditsiooniks kujunenud kõigepealt Loksal ja seejärel Vistlas.
Vistlas oli rahvast rohkem ja lilli ning nende panijaid enam. Veteranide organisatsioonide esindaja soovis et lahingu aastapäeva
üritused tulevikus nädalavahetusel toimuksid, et kõik soovijad
saaksid neil osaleda.
Rahvast oli üllatavalt palju eriti Vistlas. Tundub, mida süvendasid
ka osalejate arvamused, et Vistlast on saanud saksa pool võidelnud meestele ja nende organisatsioonidele koht, kus vanu tuttavaid
näha, vanu aegu meenutada. Memoriaal täitis ilmselt koha, mis
seni Eestis puudus. Siinkohal tuleb veelkord tänada kõiki, kes selle
väärika paiga rajamisele kaasa aitasid.
Kultuurimajas toimus ka väike vestlusring, kus meenutati lahingu toimumise olulisi aspekte. Ülo Roosla (kes lahingu toimumise
ajal oli 12 aastane poiss) rääkis, kuidas nemad perega lahingu ja
sellele järgneva aja üle elasid, kuidas maeti surnuid, kuidas poistel
relvade ja lahingumoona tundmaõppimine metsadest – põldudelt
leitud saagi varal edenes ja palju muud. Meelde jäi ütlus – see
vaatepilt, mis avanes järgmise päeva hommikul, kui sai lahinguväljale minna, oli äärmiselt masendav – surnud inimesed, hobused,
laialipillatud tehnika ja sõjavarustus. Rääkis ka kirjanik Tiit Aleksejev, kellel Porkuni lahingus langes sugulane. Tema sulest ilmus Loomingu Raamatukogu sarjas näidend “Leegionärid”. Teos
räägib Eesti Leegioni meestest, kes kunagi Porkuni lahingus surma
said ja ühishauda aeti. Tegevus toimub korraga mitmel tasandil.
Hukkunud mehed räägivad igaüks põhjustest, miks nad omal ajal
Leegioni sattusid. Samal ajal räägivad ellujäänud oma lugu. Autori
järelsõna: “Mida öelda lõpetuseks? Võib olla tsiteerida Mika Waltari “Johannes Angelost”: “ei ole süütuid ega süüdlasi. On ainult
rahvas, kes jääb mõõga alla.” Ja kui päris süüta pole keegi, on ehk
mõistlik teatud lood ära rääkida ja nad seejärel ajaloolastele jätta. Vajangu Põhikoolis alustasid kooliteed: vasakult Randar Juurik, Rasmus Virks, Enari Sikka
Suuremeelne olla. “
Mait-Markus Hanson, Kaisa Kivirand, Laura Kõiv, Mari-Liis Tšigina
klassijuhataja Helgi Laht.
Ain Aasa
Teguderohket kooliaastat kõigile!Vajangu koolipere nimel Siiri Hiiesalu

Tormide õppetund.
Tänavune suvi tuletas meile kõigile meelde,
et inimene ja tema tegevus siin ilmas on
seotud oluliselt loodusega. Juuli ja augustikuus käis üle Virumaa 4 tormituult, millel
olid olulised tagajärjed. Õnneks jäi Tamsalu
valla maadel toimunu , võrreldes V-Maarja
ja Rakke vallaga, tagasihoidlikuks. Küll
ei lohuta see neid kinnistuomanikke, kelle
maadel torm kahjustusi tegi.

Mida me peaks tormidest kõrva taha panema?
Tuleb oma majapidamine selle pilguga
üle vaadata, et kindlasti ei jää need tormid
viimaseks. Kui oma majapidamine pole
veel kindlustatud, siis tasub võimalike
kahjude korvamiseks kindlustamist tõsiselt
kaaluda. Ka majade ohtlikus läheduses
asuvad suured puud tuleb selle pilguga üle
vaadata, et kas nad on ikka tervise juures ja
peavad tormituultele vastu. Vastasel juhul
tuleb ohtlikud puud maha võtta. Suure
tõenäosusega on tormiga kaasnev nähtus

elektri katkestused. Peame olema mõttes
läbi mänginud, kuidas me saame hakkama
kui elektrit ei ole majapidamises näiteks
nädal aega. Selline oli reaalne praktika
peale 8.augusti tormi paljudes keskustest
kaugemates külades.
Info liikumine. Kui Teie külas on midagi
juhtunud elektriga või on teedele kukkunud
puud, siis palun teavitage juhtunust ka
valda. See aitab kindlasti kaasa tavapärase
olukorra kiiremale taastumisele.
Samuti oleme vallavalitsuses huvitatud ,
et kui avalikus ruumis olete tähele pan-

nud ohtlikke puid(pargis, el.liini läheduses, tee äärtes …), andke palun sellest
valda teada(üldtelefon 32 28 431). Ükski
tähelepanek pole üleliigne. Tagantjärgi
tarkus võib osutuda palju kallimaks. Lõpetuseks tahan tänada neid vallakodanikke,
kes oma jõududega aitasid koristada valla
teedele langenuid puid.
Toomas Uudeberg
vallavanem

TAMSALU AJALEHT
Õnnitleme AS Tamsalu EPT töökollektiivi
60 aastapäeval.
Tamsalu Vallavalitsus
Tamsalu Vallavolikogu
13. oktoobril 2010 on Tamsalu EPT AS ehk rahvakeeles „mudajaama” ilus ümmargune sünnipäev – 60.
Sel puhul õnnitleme kõiki omaaegseid kaastöötajaid ja praegust töötajaskonda juubeli puhul. Soovime kõigile head tervist,
õnnelikku vanaduspõlve, häid mälestusi koos töötatud ajast.
Praegustele töötajatele lisaks veel palju jõudu ja muidugi ka
tööd!
Sergei Kurotškin, 1951 – 1955 peainsener, 1955 – 1986 juhataja
Ellen Kurotškina, 1950 – 1952 pearaamatupidaja, 1951 – 1991
vanemraamatupidaja.

SEPTEMBER 2010 TAMSALUS
08.10. kell 18.00
Päevakeskuses alustab tegevust KÄSITÖÖTUBA (sissepääs kultuurimaja tagant)
Oodatud igas vanuses kudujad, heegeldajad, tikkijad. Töövahendid ja materjal võta enda tarbeks ise
kaasa!
PROMED PALSAMI
13.10. kell 11.00-12.00
näitus-müük
KASUTATUD RIIETE
13.10 kell 15.00		
MÜÜK – Müüja Ahti
14.10 kell 11.00-15.00
DOONORIPÄEV
16.10.2010 kell 11.00 MESS „Rahvusvaheline Maanaiste Päev“ Info: Ülle Kristmann mob 5342 9921
VANA BASKINI TEATER
20.10 kell 19.00		
etendusega „PÜHA MÜRISTUS“.
Piletid 135.-/150.- Eelmüük kultuurimajas või telefonil 323 0968 kella 15.00st-19.00ni.
29.10 kell 19.00-21.30
LASTE DISCO DJ
ZWILLING Pääse 25.kell 22.00-02.00
NOORTE DISCO DJ
ZWILLING Pääse 50.-

Tule verd andma
Kangelastegudeks ei ole vaja erilisi võimeid, suurt julgust ega
aastatepikkust kogemust. Piisab ka vähesest, et päästa kellegi
elu. Doonorid teevad seda iga päev.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Tamsalus
doonoripäeva neljapäeval, 14. oktoobril kell 11.00–15.00
Tamsalu Kultuurimajas (Sõpruse 3, Tamsalu).
Väikest verekaotust (1-1,5 liitrit) talub inimese organism suhteliselt hästi, kuid suurema verekaotuse korral on vereülekanne
parim viis selle kompenseerimiseks.
Vereülekandeid tehakse traumade, vähktõve, vere- ja maksahaiguste, põletuste, vere hüübimishäirete, sünnitusabi jne
korral, kuid ka plaanilistel operatsioonidel.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45 minutit,
millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejäänud
aeg kulub ankeedi täitmisele,
meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele pärast
vereandmist. Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur,
mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd. See moodustab
olenevalt kehakaalust kõigest 7-13% kogu täiskasvanu inimese
verest.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.ee
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada 6 kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga
isikut tõendav dokument.
PS! Nüüdsest saab meie tegemistel silma peal hoida ka Facebooki fännilehel Doonorid ja Sõbrad www.facebook.com/DoonoridjaSobrad
Sääse lasteaia juhataja võtab vastu

avaldusi lasteaiakoha taotlemiseks
2011/2012 õppeaastaks E – R 8.00 – 16.00
Vabu kohti on ka 2010/2011 õa
3.-5.a laste rühmades
Kaasa võtta sünnitunnistus. Avalduse blankett täidetakse lasteaias. Aadress:
Sääse, Tamsalu vald, tel 32 30 561/ 5171995,
lia.klaas@tamsalu.ee
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60 aastat Tamsalu
EPT-d.
Tamsalu Masin-metsakuivendusjaam oli
esimene märgade metsade kuivendajaks
kogu suures Nõukogude Liidus.
Esimeseks katsejäneseks olid eestlased
–
metsamehed,
kuivendajad
ja
projekteerijad, kelledel polnud kuskilt
eeskuju võtta. Teadlased ja eestiaegsed
labidakraavid tõestasid, et aladel, kus
sademete hulk on suurem, kui auramine
saab aluseks soode tekkele, kui liigvett ei
juhita ära. Metsa kasv paranes oluliselt.
Algus oli väga raske, tehnika ei vastanud
Eesti rasketele tingimustele, elamiseks oli
sageli heinaküün ja toitained tuli kodust
kaasa võtta, liiklusvahendiks paremal
juhul jalgratas. Määravaks sai eestlaste
jonn ja sihikindlus ülesanded igati
täita ning veidi paremini, kui tahetakse
plaanides.
Moskva mehed käisid „juhendamas” ja
Eesti Metsaministeeriumi juhid koos
tegijatega saavutasid tulemusi ja seda
tänu töömeeste ning igal tasemel juhtide
ühistööle.
Kümnendi lõpus toimus Moskva lähistel
praktiline õppus metsakuivendustööde
teostamisel. Meid, eestlasi aga arvati olema
tunduvalt teadlikumad ning edaspidi ei
soovitatud sellistel üleliidulistel koolitustel
osaleda. Anti väga kõrge hinnang.
Tamsalu tööde eduks olid inimesedekskavaatorijuhid,
traktoristid,
nõlvasilujad, tööjuhid ja hea koostöö
metsameeste ja projekteerijatega. Tööd
toimusid laialdaselt, igas rajoonis.
Tehnika vedu toimus palkidest kelkudel
traktoritega, see võttis aega päevi, kui
Pärnust Tamsallu tuldi. Eriti raske oli
kraavitrassidel kütuse vedu, sageli hobuste
seljas kanistritega ning oli ka juhuseid, kus
seda tegid ekskavaatorimehed ise.
Esimesi vapraid, kes olid Tamsaluga
seotud: Harald Tordik, Kaljola Vällmann,
Viktor Jaam, Ervin Arumägi, Erni Jürjen,
Juhan Sookand, Ilmar Prits, Helmuth
Toomla jt. Moskvast suunati Julia
Krugova-Saar, TPI-st peainseneriks
Sergei Kurotškin, kes meenutab esimest
kohtumist Tamsalus: Olin ahastuses, kui
suunatud „mudajaama” leidsin – lage
põllumaa, ei ühtegi puud ega hoonet,
ühtegiteed, ainult autode ja traktorite poolt
ülesküntud roopad, muda ja muda.
Esimesed raskused ületati ja plaanid
suurenesid, tuli võtta juurde uusi töötajaid
ja spetsialiste.
Metsakuivendusest ei teadnud avalikkus
midagi, tuli leida tegevusi, et ettevõtte nime
tutvustada. Hinnatud oli sport ja sellest
räägiti ning kirjutati sageli. Võrkpall oli
Sergei Kurotškini eestvõtmisel jõudnud
rajooni meistriks ja tulnud Jõu meistriks,
karikavõitjaks, mida korrati veel 5 ja 8
korral.
1956 aastal algas kõrgkooli lõpetajate
tööle tulemine – Ants Arukuusk, Mihkel
Maala, Endel Nõmme. Järgmistel aastatel
Heino Lepajõe, Eino Tätte, Ahto Annus,
Rein Gross jt. Oodatud oli sportlik
suhtumine.
Suurenesid töömahud ja tõusis tase.
Metsakuivendus arenes, teede ehitus,
veehoidlad, kahepoolne reguleerimine
kraavides, põllumaade kuivendamine ja
harimine, sai metsaparanduseks.
Eestimaal kuivendati 560 tuhat ha metsi,
suurenes puidu juurdekasv selle arvel 1
miljon tm aastas. 8 tuhat km metsateid
olid paremas seisukorras, kui riiklikud
kruusateed.
Kuivenduse tulemusena tekkisid linnade
lähedusse aiandus- ja suvilaühistud
tuhandetele inimestele. Sellest ruurest
mahust tegid Tamsalu töötajad 2/3.
Kaevetöid tehti ca 100 miljonit m³.
Tamsalu EPT korraldas iga viie aasta
tagant vabariiklikud metsakuivenduse
nõupäevad ning anti selleks välja
metsakuivendusalane raamat.
1957.a talvel valmis ühiskondliku tööna
EPT võimla, mis oli esimene rajoonis,
kui ka Jõu liinis. Mitmekülgne sportlik
tegevus sai laialdased võimalused ning
võistlustest ja treeningutest võtsid osa
Tamsalu teiste asutuste töötajad ja noored.
Peeti ka vabariiklike võistlusi. Kontori
kõrvale rajatud liuväli oli rahvarohke,
käidi Tapalt ja Väike-Maarjast. Kastmine
toimus öösel, kui lõppesid TV saated,
sest motoprits segas vaatamist. Korraldati

Tamsalu „olümpiamängud” ning muud
sportlikud üritused, millest osavõtt oli
rohke, eriti noorte võistlustel, olid terve
alevi sündmused.
Metsakuivendusjaam saavutas erinevatel
vabariiklikel võistlustel sageli võite,
Jõu parima maa kehakultuurikollektiivi
nimetust kanti 1958 aastast, kuni Jõu
liitmisega Kaleviga 1987.a Tuntuse
ja maine tõus lubas tööle võtta uusi
sportlikke spetsialiste, tulid Märt Rebane,
Enn Kuslap, Aare Limberg, Tiit Uus,
Kainu Aer jt.
1961.a
alustati
kompleksvõistluste
läbiviimist, kus oli kavas töötajate
ja pereliikmete kokkutulekud koos
sportliku tegevusega. Kokkutulekuid
korraldati aastakümneid ja nendest
osavõtt oli massiline, ühel kokkutulekul
võistles laskmises 277 töötajat ning
teatesuusatamises oli 24 võistkonda.
Aktiivne võistleja oli juhataja Sergei
Kurotškin ja kokkutulekute korraldajate
eestvedaja. Töötajate aktiivne osalemine
ja töötulemused võimaldasi tööle võtta
vabariigi parimaid sportlasi, kokku oli
tööl üle 30 meistersportlase. Tamsalu EPT
suusatajad eesotsas Are Rooneti, Juhan ja
Rein Kulli, Arvo Orupõllu jt. saavutasid
hinnatavaid võite vabariigis, üleliidulistel ja
rahvusvahelistel võistlustel. Suusatamine
sai üheks põhialaks, kus Tamsallu on
toodud üle 500 medali. Krista Lepik oli
olümpial 11., mis on Eesti laskesuusatajate
parimaks kohaks praegugi. Kahel
NSVL rahvaste talispartakiaadil saadi
eriauhind suusatamise arendamise eest.
Tamsalu EPT mainiti, kui spordiasutust
maaparanduse kallakuga, tegeleti 30
spordialaga. Mitmekülgne edukas tegevus
andis võimaluse saada õiguse valitsuse
poolt ehitada maarajoonide esimene
projekteeritud siseujula, mille tähtsus
Tamsalu ja siinse piirkonna elanikele ja
lastele on hindamatu.
Tööalane edu pani ka vabariigi nimel
tegema maaparandustöid Karjalas, kuhu
tuli siit viia kõik töötegijad, tehnika ja ka
toit. 15 aastat edukat tööd andis paljudel
võimaluse välisreisideks ja autoostu
lubasid.
Vabariigi heaks pidime kindlustama
Tallinna gaasitrassi õigeaegse valmimise,
kus olid töös enamus meie tehnikat.
Kolmas suur ülesanne jäi tulemata riigi
poolt aga Tallinna Vee arvelt ehitati
Tamsallu 60 korteriga elamu.
Tamsalu EPT hoolitses oma rasketes
tingimustes töötajate ja nende pereliikmete
eest suhteliselt hästi, ehitades elamud,
spordibaasid, lasteaiad ning ajal, kui firma
pidi kindlustama ka töötajate toitlustuse,
teeninduse, arstiabi sai pea lõpuni ehitatud
suur keskuse hoone.
Hea meel on, et kohalik omavalitsus on
kaasajastanud kõiki meie poolt rajatud
ning need on rahva teenenduses palju
laiemalt, kui ainult tamsalulastele.
Tamsalu EPT tegevustest ja töötajatest
on ilmunud erinevates ajalehtedes ja
ajakirjades üle 100 kirjutise ning kirjutatud
10 raamatut ja mitmed filmid tehtud, ka
TV-s näidatud.
Tamsalu EPT on käivitanud mitmed
suured üritused, trimmi süsteemi,
tervisekäimine saadud rahvusvahelisse
kalendrisse, suusavõistlused, maratonid,
rahvusvahelised autokrossi võistlused,
motosaanide võistlused jne. EPT inimeste
tegevusena käivitus Viru mängude
võistlused, siiani toimuvad Tamsalu
päevade üritused. Väga hea meel on, et
meie poolt käivitatu saab uusi täiendusi ja
on rohkelt osavõtjaid ning suurepäraseid
korraldajaid.EPT inimeste osalemine
kooli lastevanemate komitees andis
võimaluse, et saadi normaalmõõtudega
staadion projekteeritud 300 m ringraja
asemel, koolimaja juurdeehituse projekt
sai sellise kuju, et keldrisse tekkis tolleaja
vabariigi pikima rajaga sisetreening koht.
Hinnatav on, et omavalitsus kaasajastab
koolimaja, see kõik on Tamsalu rahva,
eriti laste heaks.
Tamsalu EPT on üks omapärane väike
asutus, kes on kogu aeg konkureerinud
suurtega väga erinevatel aladel, tootmine,
sport, tuletõrje, ühiskondlik tegevus.
Kogu see edukas tegevus on saanud
võimalikuks, et Tamsalu EPT-s on tööl
erilised inimesed, väga paljud on tulnud ja
jäänud tööle väga pikaks ajaks. Aktiivselt
on seistud selle eest, et asutus töötaks hästi
ja mitmekülgselt. Raskused on ületatud
tõsist riski ennetades, ekspordi võimalused

leiti 80 aastate lõpus, koostöö Soome suure
kaasaegset maaparandustehnikat toetajaga
oli hea kool, mitmetele töömeestele, kui
ka juhtidele.
Tamsalu EPT rajas ja uuendas
tootmishooned, elamud, spordibaasid,
lasteaia, kommunaali, veemajanduse jne.
Elamurajoon on vaatamisväärne, kus
suure töö on teinud elanikud-töötajad
pereliikmetega ise.
Tamsalu linn on kaasajastanudrekonstrueerinud rajatut ning see rahuldab
praegugi elu vajadusi.
Raske aeg oli erastamine, mis venis pikaks
ja katlamaja pidi andma sooja enamuses
linnale aga erastavatele pank laenu ei
andnud, ikkagi saadi sooja. Asutus hindas
oma töötajaid ja esimestena alustati
korterite erastamist EVP-de eest.
15 aastat on töötataud erafirmana, kus
riik leidis, et Tamsalu EPT- st tuleb 24%
panna müüki avalikult. See tegi juhtimise
keeruliseks, omanike arv üle 80, õnneks
enamus aktsiaid on meie rahva käes.
Tootmine suurenes peamiselt laialdase
ekspordi arvelt.
Esimesena maakonnas anti EPT –le
kvaliteedi standard. Tegevust tunnustati
kiiresti arenevate ettevõtete Gasell TOP
tunnistusega. Tamsalu EPT tegevus on
olnud ja on edukas ning omapärane, ka
masu on elatud üle. Paljudest inimestest
ja tegevustest tuleks kirjutada oluliselt
pikemalt. Seda aega on olnud 21 tuhat
tegevusrohket päeva, mis põhiliselt on
olnud edukad ja mitmekülgsed. Kõigile
suur tänu tehtu eest aga eriti kiitus Sergei
Kurotškinile, Valdo Simonlatserile,
Eha Kivisillale, Märt Rebasele, Reino
Köstale, Kainu Aerule, Aare Limbergile,
Ants Pedanikule, Tiit Uusile ja endistele
tootmisjuhtidele, kes nüüd juhivad linna
asutusi ja paljudele teistele. EPT tegutseb
edasi!
Lõpetuseks peab siiski meenutama, et
60 aastat tagasi löödi 4 tikku Tõnusoo
põldudele, kuhu pidi saama üleliidulise
tüüpprojekti järgne metsakuivendusjaam.
Alguses oli vaja liikuda kummikutega
ning Tallinna sõites tuli kummikud
vahetada kingade vastu rongis.
Tulid töötajad, kes andsid oma jõu ja
teadmised, et Tamsalu EPT ja Tamsalu
saaks tuntuks ja hinnatud kohaks
paljudele. Erilised inimesed tegid palju
rohkem, kui seda töö nõudis. Meenub
üks- siseujula ehitamisel valasid vanni
insener-tehnilised töötajad kaks ööpäeva
pidevalt. Üle 37 aasta tehtu püsib ja
omad mehed paigaldasid tänu spordile ja
tutvusele saadud Tsehhi plaadid igaveseks.
Autokrossi vaimustus ja edu pani aluse
Einjärve autokrossiraja ehitamiseks,
millega liitusid kõik Tamsalu asutused.
Rõõm näha Tamsalu suusaradadel
maailma parimaid suusatajaid, kes on
kogu Eestimaa uhkuseks ja neile tuleb
järelkasvu ka Tamsalust.
Unustamatud igasügisesed „põdrapeod”
sadadele inimestele, oma perenaiste
valmistatud ülimaitsvate toitudega.
Uuel ajal töökoja tooteid hinnatakse hästi
Põhjamaades ning on jõutud ka Ameerika
turule.
Meenutada on palju head aga ajalehe
pind ei võimalda seda, et anda kõigest
ülevaadet. Meie tööd on vääriliselt
hinnatud (kogu Tamsalu EPT) ja on jäätud
Tamsalu ajalukku kuldsed leheküljed.
Tehtu
eest
tänusõnad
sadadele
„mudajaama” kujunemisel väikseks aga
edukaks Tamsalu EPT-ks, mis suurest
EPT süsteemist on ainsana jäänud
tervikuna tööle.
Meenutada tuleb paljusid, keda enam
meie hulgas ei ole.
Tänu vallavalitsusele muutub Tamsalu
igapäevaga kaunimaks.
Soovime õnne, töökust ja riskitaluvust
edaspidiseks Tamsalu EPT AS töötajatele
ja juhtidele. Tuleb veel hulga 5 ja 10
aastaseid tähtpäevi, mille puhul võib
meenutada endisi töökaid ja tunnustada
uusi võite, kordaminekuid.
Minevikku meenutades, tulevikule
mõeldes!
Ants Arukuusk, nende nimel, kelle elutöö
on olnud ainult Tamsalu EPT heaks.

3

Toimetajalt
Eelmises lehes oli juttu, et olen sattunud suurehituse naabrusesse. See, et ehitamine üks üpris müstikaline protsess
on, annab ennast ka praegu üsna mitmes kohas tunda.
Toomas Uudeberg ajas terve suve asju suurfirmaga, kes
koolimaja ehitab. Vaja oli kanalisatsioonitoru peatrassist
10 m kaugusele minu krundi piirile paigaldada. Hind oli
sellel tööl algul nii müstiline, et kuidagi polnud võimalik
seda maksta. Lõpuks peale pikki läbirääkimisi lubati vallal endal töö ära teha, ja oh imet, maksma läks see kõigest
neli korda (!) vähem kui suurfirma küsitud hind. Jah,
mitte 40% vaid neli korda. Praegu, selle loo kirjutamise
ajal on minu maja ees oleval väikesel 100 m lõigul korraga tegevuses 4 firmat – üks paneb kanalisatsiooni, üks
internetikaablit, üks ehitab teid ja siis tuli ka see firma, kes
kanalisatsioonitoru minu krundile paneb. Kaks suurt ekskavaatorit, kaks väiksemat ratastraktoril koppa, väike buldooser, teerull, kolm suurt veoautot, lisaks sõeluvad siin
veel sõiduautod. Tuli välja, et kõik nad peavad kiirustama
– järgmiseks nädalaks peavad teed valmis olema, need asfalteeritakse. Kanalisatsiooniehitajad, kes toimetavad siin
juunikuust alates ja kellel töömehed vahetusid nagu mängijad hokiväljakul, jäid oma asjadega kapitaalselt jänni ja
seetõttu ei saanud ka teised oma töid ära teha.

Miks ???
Paar nädalat tagasi, kui vallavanemaga jutule sain, oli ta
mureliku ja löödud olekuga. Nimelt oli üks noor mehehakatis tänaval kulgedes süüdanud möödaminnes mitu
teadetetahvlit. Tänu valvekaameratele, pedagoogidele
ja muidugi vallavanemale, kes asjaga viitsis tegeleda, tuvastati isik. Ta tunnistas oma tegu ja selle heastamiseks
pidi ta kommunaali juhataja juures teatud tööd tegema.
Määratud oli ka aeg, millal ta tööle pidi ilmuma. Keda polnud, oli aga „kangelane”, kes lihtsalt ei viitsinud kohale
minna. Samast ooperist oli lugu, kus ühe korrusmaja juurest varastati prügikonteiner. Varas on tabatud ja eitab oma
süüd. Samasse ritta tuleb panna ka ühe ilmselt suurte isikllikku laadi probleemidega õpilase 17 puruksvisatud koolimaja akent. Ka see „tegija” on tabatud ja tema vanematel tuleb uute akende ja nende paigaldamise hind tasuda.
Toomas Uudeberg vaatas mulle otsa ja küsis” Mis toimub, miks hävitatakse lihtsalt lollusest ja mõtlematusest asju, mis on meie raha eest valmis tehtud ja teenivad
paljude kodanike huve?” Ma ei tea tõesti, mis toimub
inimese peas, kes järjest viskab sisse 17 akent või süütab
möödaminnes teadetetahvli. Mingid mõtted või ajendid
seal muidugi on. Kõige lihtsam on hakata süüdistama
vanemaid ja kooli, kes pole tegelast õieti kasvatanud.
Ei taha ega ole siinses väikses loos ruumigi teemat pikemalt arendada, aga küsimus ju jääb. Miks? Kas karistamatus, lollus, oskus mitte tajuda teo tagajärgi? Ei tea.
Nende lugude positiivne pool on loomulikult see,
et kohalik kogukond reageeris neile „vägitegudele” kiiresti, süüdlased leiti tänu kaasaegsetele
tehnilistele vahenditele ja inimeste abivalmidusele.
Võib rääkida lõpmatuseni kuidas tuleb käituda ja
mida mingil juhul teha ei tohi. Kõigi ajukurdudeni
aga jutt ilmselt ei jõua. Oma rahakoti peal paeb tunnetama, ku valus on oma rahaga oma lollusi kinni maksta.
Vallavanem paneb veelkord kõigile kohalikele ja ka võõrasele, kes juhtuvad nägema tegusid, mis avaliku korra ja
laiemalt ka kaaskodanike vara vastu on suunatud – lõhkumised, rüüstamised, vargused jne jne. Teatage neist politseile ja kindlasti k kohaliku omavalitsuse töötajatele. Me ei
tohi taluda oma vara lõhkumist ja hävitamist.
Ain Aasa

TAMSALU LASTEAED KRÕLL
TEATAB
Avalduste vastuvõtt lasteaiakoha taotlemiseks2011/2012
õppaastaks toimub 1.-29. oktoobrini 2010 E kell 8.00-10.00,
R kell 15.00-17.00, teistel aegadel palume aeg telefoni teel
kokku leppida. Sõimerühma võtame vastu lapsed, kes on
vähemalt 1,6 a. vanad.
Selleks õppeaastaks on üksikuid vabu kohti aiarühmades. Lapsevanemal kaasa võtta lapse sünnitunnistus,
avalduse blankett täidetakse lasteaias.
Kontakt:
Metsa 1, Tamsalu, telefon 323 0568,
tamsalulasteaed@hot.ee
Kõrvaloleval pildil: Üks kultuurimaja efektsemaid
projekte oli “Bohemian rhapsody”.

TEADE
Tamsalu Pensionäride Ühingu hooaja avapidu
toimub Tamsalu eakate Päevakeskuses reedel,
01.oktoobril kell 13.00
Oodatud kõik klubi ja ühingu liikmed.
Tamsalu Pensionäride Ühing

TAMSALU AJALEHT

Sääse Hooldekodu juhataja on Anni Ainojõe

Vallavalitsus kuulutas eelmisel kuul
välja konkursi Sääse Hooldekodu juhataja ametikohale. Juhataja Külli
Eichfussi lahkumise põhjuseks oli
tööalaselt soodsama pakkumise saamine. Konkursile laekus 12 avaldust.
Konkursikomisjoni juhi Toomas Uudebergi kommentaari põhjal oli kandideerijaid 12, kaugemad Tallinnast ja
Pärnust. Sõelale jäi neist meie oma
valla inimene Anni Ainojõe, kes vastas
soovitud tingimustele kõige paremini.
Käisingi Annilt küsimas, kuidas uus
amet meeldib. Ta ei tahtnud eriti algul
midagi rääkida, oli mureliku moega,
ütles et liiga vähe oldud ja kõik täiesti
võõras veel. Saime siiski jutule, sest oluline, et valla allasutuse juhti ka rahvas
teaks. Annil on aiandusealane kõrgharidus, aastaid töötas ta põllumajanduses
ja iseseisvumisajal avalikus teenistuses.
Viimasest töökohast Maavalitsuse

maaosakonnas koondati ta aasta algul,
kuna maaregistri toimingud on vähenenud ja töötajaid nii palju enam ei vajata. Kolm kuud võttis ta puhkuseks, siis
hakkas uut tööd vaatama. See osutus
arvatust keerulisemaks, sest kunagisel
õpitud erialal aianduses on toimunud
väga suured muutused ja enam ta alaga kursis pole. Avalikus teenistuses jälle
vabu töökohti polnud. Üldine masuaeg
on töö leidmise muutnud keeruliseks.
Kui ta suve lõpul nägi konkursikuulutust, oli mõtlemist tükiks ajaks, kuid
saatis oma avalduse siiski ära. Peale
vestlusvooru oli Anni kindel, et sellest
ametist enam mõelda pole vaja ja oli
valmis minema ühele ajutisele tööle
statistikaametisse. Kui aga vallavanem teatas, et teda on välja valitud, ei jäänudki muud üle
kui uude töökohta kohale minna.
Anni on iseloomult tõsine inimene ja
esimese asjana rääkiski ta pikalt nendest probleemidest, millega ta kohe
tulles kokku on puutunud. Keeruliseks
on osutunud laoprogrammiga hakkamasaamine, ka tööseadusandlus
on esialgu võõras. Praegu kulubki aeg
enda uute asjadega kurssiviimisele.
Töötajad on hooldekodus suurte kogemustega, võtsid teda hästi vastu –
tegemist ju tuttava ja teatud inimesega. Annil on võimalus esialgu mõned
tegemised ka neile usaldada ning oma
aega hooldekodu majandamisega seotud asjadele kulutada. Ta ongi natuke
murelik, et pole saanud hooldekodus
viibivate inimeste probleemidega nii
palju ennast kurssi viia, kui vaja, aga
loodab, et kui asjad laabume hakkavad, muutub ka see ja enamiku ajast
saab neile pühendada. Põhimured

hooldekodus on seotud materiaalsete
probleemidega – ees näeb ta hetkel
ainult kokkuhoiuvajadust. Esimesed
kuud peavad näitama, kuidas hakkama
on saadud. Anni arvates tulevad maapiirkonnas inimesed hooldekodusse ainult äärimse vajaduse korral, seetõttu
vajavad enamus asukatest tõsist meditsiinilist abi ja tugiteenuseid. On teada
tõsiasi, et hooldekodu ruumid pole
kõige sobivamad. Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu uue hooldekodu rajamiseks. Anni selgitas, et seda
hakkab rajama erainvestor ja hinnad
seal peaksid tulema samasugused kui
näiteks Rakveres samatüüpi asutuses
ning vaevalt, et praegused asukad
omale uues hooldekodus koha leiavad.
Üldisemalt arvab Anni, et hooldekodu
suurimaks probleemiks on positiivsuse nappus, kahjuks on ülekaalus ikka
mured ja probleemid. Midagi siin väga
palju muuta oleks raske, küll aga soovib
Anni täpselt nagu eelminegi juhataja,
et lähedased ja sugulased võimalikult
tihedamalt hooldekodusse toova tee
üles leiaksid. Anni pani mulle südamele,
et ma märgiksin ära et see märkus ei
käi kaugeltki kõigi kohta. Mitmeid inimesi käiakse vaatamas lausa iga päev.
Suurematest muutustest ei taha Anni
praegu veel rääkida, nende elluviimiseks loodab ta abi leida vallavalitsuse oma ala spetsialistide käest. Lepime kokku, et Tamsalu ajalehe veerud
on Hooldekodu ja selle asukate muredele – rõõmudele ka edaspidi avatud.

Ain Aasa

Tamsalu Koltuurimaja alustab
juubelihõngulist hooaega
Oktoobrikuust alustab Tamsalu Kultuurimaja oma 30. hooaega. See hooaeg
on meie jaoks eriline, juubelihõnguline. Eriline veel sellegipoolest, et
meie majas on õppimas septembrist
algklassid. Vaatamata sellele pakume
vallaelanikele tegevust pimedateks
sügis- ja talveõhtuteks.
Septembrikuust tegutsevad juba lauluja klaveriklass, juhendajad Kadri
Kask ja Tiina Sakk ning Tamsalu
naiskoor dirigendid Heidi Mägi ja
Rene Põllumaa (proovid toimuvad
esmaspäeviti 19.00 koolimaja aulas).
Esmaspäeval pakume tegevust:
kell 17.00 rahvatantsuring „Kuldne
Iga“ juhendaja Liia Alling
kell 17.15 lastenäitering „Atsike“
juhendaja Tiina Õunapuu
kell 17.30 muusika mängu ring
„Tõruke“ 3-5 aastastele lastele

juhendaja Kaja Raudla, osalustasu
15.- krooni (1€) kord
kell 18.15 muusika mängu ring
„Tõruke“ 6-7 aastastele lastele
juhendaja Kaja Raudla, osalustasu
15.- krooni (1€) kord
kell 19.00 linetantsuring juhendaja
Sirje Orro, osalustasu 25.- krooni
(1.60€) kord
Teisipäeval ja neljapäeval kell 19.00
pakume tegevust kõigile, kellele
meeldib ennast liigutada ja muidu
veeta mõnusalt oma õhtuid, siis on
kultuurimajas segarahvatantsurühm
„Tuhkatrallad“ juhendaja Liia Alling.
Kellel huvi rahvamuusika vastu, teid
ootame teisipäeval kell 19.30 kapell
„Lustpilliga“ ühinema, keda juhendab
Sirje Luik.
Idamaisetantsuga saab tutvust teha
neljapäeval kell 17.15 koos kõhtutant

sustuudioga Alima“, keda juhendab
Epp Kaljos
Kolmapäeval tegutseb kell 18.00
„Kairee“ lastetantsuring juhendaja
Kaire Kaljuvee ning kell 19.00 naisrahvatantsurühm „Virvering“ juhendaja Egne Liivalaid.
Reedeti kell 19.00 harjutab majas
Pandivere Kammerkoor. Dirigendid
Villem Freiman ja Marju Metsman.
Tarmo Kesküll hakkab juhendame
noortebändi.
Pühapäeviti on meie majas leidnud
kodu ka kaks kogudust.
Loodame, et iga valla elanik on leidnud endale või oma lapsele huvipakkuva tegevuse, Tamsalu Kultuurimaja ootab teid, meie uksed on teile alati
avatud.
Tiia Uudeberg

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
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1.Viidi läbi Tamsalu valla ettevõtlustoetuse
määramise ja kasutamise korra I lugemine
2.Kinnitati
aruanne “Tamsalu valla
arengukava aastateks 2008-2014” perioodi
01.10.09 kuni 01.10.10 täitmisest.
3.Otsustati taotleda Kursi külas asuva
pumbamaja aluse ning seda teenindava
maa munitsipaalomandisse andmist.
4.Otsustati eraldada Tamsalu valla 2010.
aasta eelarve reservfondist Tamsalu Vesi
AS-ile otsetoetust Porkuni külas vee- ja
kanalisatsioonitrassi rajamiseks.
5. Kuulati E.Viki ettekannet Porkuni
Paemuuseumi tegevusest.

Kuulati A.Freienthali infot Tamsalu valla
eelarve hetkeseisust.
Kuulati T.Uudebergi
infot järgmistel
teemadel:
Porkuni Paemuuseumi hetkeseis ja tulevik.
Tamsalu vallaasutuste tulud teenuste
osutamisest
Oktoobri 1. nädal on üleriigiline
ettevõtlusnädal. Teemakohased üritused
toimuvad Tamsalu vallas ja teistes Pandivere
koostööpiirkonna valdades (PAIK ). 8
oktoobril korraldatakse ettevõtlusmess
Tamsalu Spordikompleksis.
16. oktoobril toimub Tamsalu Kultuurimajas
Maanaiste Päev.
18. septembril korraldatakse spordipäev:
Jooksmine ja käimine umber Porkuni järve.
Porkuni lahingu aastapäeva tähistamine
Loksa ja Vistla kalmistul toimub

21.septembril.
Tööstuse 11 kinnistul asuva reostuse
likvideerimisest: vallavanem informeeris
volikogu sellest, et kõnealuse reostuse
likvideerimise kulud võivad moodustada
ligikaudu 300 000 krooni.
Volikogu esimees juhtis vallavalitsuse
tähelepanu sellele, et tuleb likvideerida juba
2010.a. sügisperioodi jooksul orgaaniliste
jäätmete kogumine endise Tamsalu Veskid
AS viljaaida territooriumil Tööstuse tänava
ääres, sest sinna on Tamsalu elanikud
alustanud mööbli- ja olmejäätmete
ladustamist.
Pärast
territooriumi
korrastamist tuleb see haljastada.

Vallavalitsus

07.09.2010.a

21.09.2010.a

Nõustuti raieloa väljastamisega vanade ja
hoonetele ohtlike puude raiumiseks Rahu tn
10 kinnistul Tamsalu linnas.
Anti nõusolek Hansujüri PÜ`le vee
erikasutuseks loomakasvatuses.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha
mitteliitumisega korraldatud jäätmeveoga
üheks aastaks.
Nõustuti ühe korraldatud jäätmeveoga
liitunud jäätmetekkekoha jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmisega.
Nõustuti AS Tamsalu Kalor
Elamumajandusosakonna ettepanekuga
eraldada korterid üürilepingu alusel
kasutamiseks neljateistkümnele perele.
Nõustuti ehituslubade väljastamisega
järgmiselt:
Porkuni mõisa meierei rekonstrueerimiseks
Järve tn 3, Porkuni külas;
üksikelamu rekonstrueerimiseks
A.H.Tammsaare tn 5, Tamsalu linnas.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega
puurkaevu püstitamisel aadressil Keldrimäe,
Uudeküla külas.
Määrati lähiaadress riigi omandisse jäetavale
maaüksusele Loksa külas.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a eelarves
sotsiaaltoetusteks planeeritud vahendite
arvelt sotsiaaltoetust ühele abivajajale.
Kinnitati läbiviidud konkursi tulemusel ja
vallavanema ettepanekul Sääse Hooldekodu
juhatajaks alates 09.09.2010.a Anni Ainojõe.
Otsustati sõlmida leping OÜ-ga Europroject
Management INTERREG IV A programmi
taotluse koostamiseks.
Otsustati korraldada hange “Tamsalu valla
teede ja tänavate talvine teehoid “ perioodiks
01.10.2010-20.04.2011.a.
Arutati volikogu septembrikuu istungile
pakutavat päevakorda.

Nõustuti kasutusloa väljastamisega järgmiselt:
puurkaevu püstitamisel aadressil: Salumardi,
Metskaevu külas;
vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisel
Vajangu külas.
Nõustuti raieloa väljastamisega vanade
ja hoonetele ohtlike puude raiumiseks
Järvekalda tn 15 kinnistul, Porkuni külas.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist
toetuse saaja poolt esitatud Metskaevu
külas Salumardi maaüksusele puurkaevu ja
veetrassi projekteerimise ja rajamise projekti
aruanne koos täitmise eelarvega.
Nõustuti kahe jäätmetekkekoha
mitteliitumisega korraldatud jäätmeveoga
üheks aastaks.
Võeti vastu Kullenga külas Pärtli kinnistu
detailplaneering ja määrati avaliku
väljapaneku ajaks 11.10.-25.10.2010.a ning
asukohtadeks: Tamsalu Vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakond ja Assamalla
Raamatukogu. Määrati avaliku arutelu ajaks
04.november 2010.a ja kohaks Assamalla
Raamatukogu.
Nõustuti Porkuni külas katastriüksuse
Karjaoru jagamisega ja moodustatavale
katastriüksusele koha-aadressi määramisega.
Otsustati LEADER meetme raames
rahastatava projekti „Mänguväljaku
rajamine” teostamiseks sõlmida lepingud:
TipTipTap OÜ-ga Tamsalu linnas Ääsi tn laste
mänguväljakule elementide tarnimiseks ja
paigaldamiseks ning liivaaluse ehitamiseks
tähtajaga 22.10.2010;
OÜ-ga Vajangu EE mänguväljaku ehitusel
omanikujärelevalve teostamiseks;
OÜ-ga Folialis infotahvli valmistamiseks
tähtajaga 22.10.2010.
Otsustati LEADER meetme raames
rahastatava projekti „Tamsalu lubjapargi

Jookide degusteerimisele ootame
kalja, mahla, segujooki, tervisejooki,
piimajooke.
Enim meeldinud saavad auhinnad.
Edevusekonkursile ootame kaunite
siltidega hoidiseid ja kaunite kaantega
omanäolisi hoidiseid.
Päeva lõpuks soovime kokku saada
materjali “Tamsalu Parim Maitse”
retseptikogule, mis oleks kokku pandud väljapanekutes ja degusteerimisel
osalenud hoidistest, mahladest, jookidest jms. Seega palume, et kõik kes
toovad hoidiseid kaasa, panevad lauale
välja ka retseptid.
Jookide degusteerimine
Kali, mahl, segujook tervisejook, piimajoogid.
Enim meeldinud saavad auhinnad.
Retseptide kogumik võiks valmida
päeva lõpuks.
Ettekannetega esinevad:
Soorollid ettevõtluses - Kairi Talves
Tartu Ülikooli teadur, sugupoole uuringute doktorant.
Kuidas esitada teabenõuet - Gina
Kilumets andmekaitse- ekspert, Tallinna Majanduskooli õppejõud infojuhtimise ja isikuandmete töötlemise
ainetes. Viljandi Kultuuriakadeemias
õppejõud EL dokumentatsiooni ja
institutsioonide õppeainetes. Haapsalu
Kolledzis õppejõud isikuandmete töötlemise õppeaines
Hoiu- Laenuühistu maaettevõtja
pank Maria Peldes, Järva Jaani HoiuLaenuühistu esinaine.
Pereettevõtte võlud ja valud kui üks on
peres vedur ja teine on pidur
Ettevõtja Eve Strauss.- E STRAUSS AS
Avinurmest
Loodame väga, et leidub vanaema,

kes võtab kaasa voki ja näitab lastele,
mismoodi vanasti lõnga kedrati.
Külla on lubanud tulla naised Luunjast,
Järva Jaanist, Tapalt.
Õhtut sisustab Rakvere Teatri kvartet
“Ramm”
Koosseis: Erni Kask, Margus Grosnõi,
Ahti Bahblum, Tarmo Kesküll
Tamsalust Kadri Kase Lauluklass
Rahvusvahelist Maanaiste Päeva tähis
tame Tamsalus koos MTÜ ETNA Eesti

15.09.2010

24.08.2010.a
Otsustati sõlmida leping OÜ-ga
Vajangu EE Tamsalu spordihoone ujula
ventilatsioonikambri renoveerimistööde
omanikujärelevalve teostamiseks.
Otsustati algatada detailplaneering Sirelipõllu
(tunnus 78701:003:0056) ja Sirelivälja
(tunnus78701:003:0057) kinnistutele
asukohaga Uudeküla küla, Tamsalu vald,
Lääne-Virumaa.
Anti luba mesitarude hoidmiseks Tamsalu
linnas asuval kinnistul kevadeni 2011.a
tingimusel, et see häiriks võimalikult vähe
naabreid ja ei nõustutud pikendama Tamsalu
linnas hobuse pidamiseks esitatud taotlust.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks planeeritud vahendite
arvelt toetust 10 isikule ja jäeti rahuldamata 5
isiku avaldused.
Määrati hooldaja ühele raske puudega isikule
Kinnitati Tamsalu valla toimetulekutoetuse
saajate nimekiri ja toimetulekutoetuse eraldus
augusti kuus kogusummas 188423 krooni 00
senti.
Kinnitati Tamsalu valla 2011.a. eelarve projekti
koostamise tingimused ja projekti vormid
ning eelarve projekti esitamise tähtaeg.
Moodustati Sääse Hooldekodu juhataja vaba
ametikoha täitmise konkursi läbiviimiseks
komisjon.
Anti lubada Tamsalu Gümnaasiumil viia läbi
algklasside õppetöö 2010/2011 õppeaastal
kuni 3 õppeveerandi lõpuni (01.09.201030.03. 2011) Tamsalu Kultuurimaja, Tamsalu
Raamatukogu ja Tamsalu Spordikompleksi
ruumides.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Rahvusvaheline
Maanaiste Päev
Kallid maanaised, maanaistest ettevõtjad ja nende toetajad!
Olete kutsutud osalema üritusele,
16 oktoobril Tamsalu Kultuurimajas,
millega tähistame Rahvusvahelist
Maanaiste Päeva. tõstame esile tublisid
naisi, väärtustame tegijaid, julgustame
algajaid tegijaid, otsime uusi koostöövõimalusi ja arendame võrgustikku.
MTÜ ETNA Eestimaal tähistab Rahvusvahelist Maanaiste Päeva traditsiooniliselt igal aastal. Külastatakse erinevaid
maakondi. Eelmisel aastal oldi külas
Evelin Ilvese talus Mulgimaal, seejärel
külastati Viljandimaa tegusaid naisi.
Kõige pidulikum on olnud tähtpäeva
pidamine Pärnus Ammende villas koos
naistega projekti partnerriikidest .
Päev algab tervisekõnniga Maire
Tamme juhendamisel. Plaanis on
ka väike kepikõnni õpetus algajaile.
Oodatud on igas vanuses kõndijad nii
keppidega kui ilma.
Ava- ja toetussõnavõttude järel, mis
plaani kohaselt algab kell 11, on
võimalus müügilaudadelt leida meelepärast igale maitsele.
Tegijaid ootame müüma ja tutvustama
oma tooteid ja teenuseid.
Registreerunud on käsitöölised, kosmeetikamüüjad, kaardipanijad, jpt.
Välja on pandud käsitöönäitus. Tegevuses on töötoad, organiseeritakse
vestlusringe osalistele huvipakkuvatel
teemadel.
Kuulutame välja hoidiste konkursi,
kus degusteerimise tulemusena selgub
parim hoidis, soolane/magus.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Teade vallavalitsuselt
Läheneb kultuuri- ja sporditoetuste ning
ettevõtlustoetuste taotlemise tähtaeg 15.
oktoober.
Kultuuri-ja sporditoetust saavad taodelda
Tamsalu valla mittetulundusühingud,
üksikisikud ja seltsid.
Ettevõtlustoetuse saajaks võivad olla
Tamsalu vallas asutamisel olevad või mitte
kauem kui 24 kuud äriregistrisse kantud
ettevõtted.
Täpsem info Tamsalu valla kodulehel
www.tamsalu.ee kataloogist “Seadused ja
eeskirjad” ja “Ettevõtlus.”

renoveerimisprojekti koostamine”
teostamiseks sõlmida leping OÜ-ga ASE.
Nõustuti OÜ-le Kesto jäätmeloa
väljastamisega ohtlike jäätmete kogumiseks
ja veoks.
Anti korraldus ühele toimetulekutoetuse
saajale seoses valeandmete esitamisega
enammakstud toimetulekutoetuse summa
tagastamiseks.
Kinnitati Tamsalu valla toimetulekutoetuse
saajate nimekiri ja toimetulekutoetuse eraldus
septembri kuus kogusummas 182 208.krooni.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a eelarves
sotsiaaltoetusteks planeeritud vahendite
arvelt sotsiaaltoetusi seitsmele abivajajale ja
jäeti rahuldamata kaks avaldust.
Kinnitati Tamsalu valla 2010.a eelarve
vahenditest täiendavalt lasteaia toidupäeva
maksumuse kompenseerimine kuuele
lapsele ja kooli toidupäeva maksumuse
kompenseerimine kolmele lapsele ning
keelduti nelja taotluse rahuldamisest.
Kinnitati sotsiaalkorteri kasutamise
teenuse hinnaks kolmkümmend (30.-)
krooni/m2 / alates 01.01.2011.a üks koma
üheksakümmend kaks (1,92) eurot/m2 eest
kuus.
Kinnitada sotsiaalkorteri üürilepingu vorm.
Otsustati sõlmida Tamsalu Muuseumi
Sõprade Seltsiga katastriüksuse (suurusega
0,2 ha) asukohaga: Võidumetsa, Naistevälja
külas avaliku kasutamise leping, Eesti
Vabariigi allveelaevastiku rajaja, kapten
Verner Hans Puurand`i mälestuse
jäädvustamise korraldamiseks tema endise
talu mail.
Elvi Astok
vallasekretär

maal, kes toob külakostiks ettekandjad
ning muusikalise tervituse.
Jälgige reklaami!
Info ja registreerumine telefonidel 32 28
440, 32 28 442 ja 32 28 443
Tamsalu valla
sotsiaalosakonna juhataja
Ülle Kristmann
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Porkuni jooksu teemadel:
Toomas Uudebergi tervitus jooksjatele

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu - Benfield: ühe projekti kroonika (järg)

Kui inglased Benfieldi koolist 29. juunil 2010
Tamsallu tulid ja me nendega kohtusime, olid
kõik väga häbelikud, keegi julenud midagi
Käes on ilus septembrikuu ja traditsiooniliselt septembrikuu kolmandal
öelda. Paar päeva oli nii, et eestlased suhtlesid
laupäeval kohtume Porkunis ümber järve jooksul. Seekord on kätte jõudnud
omavahel ja inglased omavahel. Ainult kolm
järjekorras XXV jooks. Veerandsada aastat ühele kehakultuuriüritusele on juba inglast suhtlesid meiega. Kui me tööd tegesoliidne iga. Esimene jooks toimus 1.augustil 1981, kui Põdrangu sovhoosi kor- ma hakkasime, siis saime juba rohkem läbi.
raldada oli Porkunis VIII Viru Mängude finaalvõistlus. Joosti ainult pikal distantLõpus oli päris kahju, et nad minema pidid,
sil ja osalejaid oli 55. Olin ka ise I jooksust osavõtjate hulgas . Läbi aegade on
osalejate hulgas olnud nii tuntud sportlasi ja kui ka nimekaid muude elualade ini- aga ma suhtlen nendega facebookis ja msnis
mesi. Arvukam osalus oli 1989 aastal, millal lõpetas jooksu 196 jooksjat. Jooks siiani. Nagu meie, loodavad ka nemad, et me
näeme veel sügiselgi.
jäi pidamata aastatel 1993…1997. Ümber Porkuni järve jooks on kujunenud
Marian Roop
tõeliseks kogupere ürituseks, vanuseklassid on kõige väiksematest(minijooks)
kuni vanavanemateni. Jooksuüritusele on viimastel aastatel lisandunud ka kõndimine, nii, et igati tervistav päev kõigile.
Juuli alguses käisid meil külas inglased.
Et me täna saame panna jooksule järjekorranumbriks 25, oleme tänulikud tublile Nädala jooksul sõitsime ringi mööda Eestit.
korraldustoimkonnale, toetajatele ja paljudele abilistele läbi aegade. Organisaa- Esimene sõit oli Ida-Virumaale, kus käisime
torite hulgas on paljud inimesed seotud korraldamisega I jooksust peale. SiinKohtla kaevandusmuuseumis ja Narva linjuures ei saa nimetamata jätta perekond Topsi, kellele see on tõsine pereüritus.
nuses ning vaatamas Valaste juga. Järgmisel
Pereisa Rein on selle ürituse heaks kaasanud oma pere 3 põlvkonda-abikaasa
päeval läksime Lõuna-Eestisse. Käisime
Aime, pojad ja lapselapsed.
Aitäh kõigile, kes on läbi aegade Ümber Porkuni järve jooksule õla alla pannud Suurel-Munamäel, Nõiariigis, Pokumaal ja
Taevaskojas. Lääne-Virumaal käisime Saja meeldivaid elamusi osalejatele tänasel üritusel ning kohtumiseni imekaunis
Porkunis ka järgnevatel aastatel.
gadi mõisas, Käsmus ja Altjal. Käisime ka
Rakvere linnuses, kus mulle meeldis kõige
Toomas Uudeberg
rohkem. Terve nädal oli hästi tore ja sain
palju uusi tuttavaid, kellega olen ka hiljem
Piltidel: Rein ja Aime Tops
rääkinud.
Getter Kasekamp
Tere tulemast Porkunisse

Inglastega oli lõbus, sai palju nalja, uusi sõpru
jne. Nende nädalaga õpitud saalihokioskused
olid jube head. Mulle meeldis väga mööda
Eestit nendega ringi sõita. Käisime isegi sellises kohas, kus ma pole enne käinud. See oli
see suur puu, Tamme-Lauri tamm.
Kaur Tamm
Esmane mulje Benfieldi lastest oli üpriski
hea. Nad olid väga sõbralikud ning julged
ning nendega sai üpriski hästi juttu rääkida.
Kahjuks oli mõni inglane vägagi vaikne ning
ei rääkinud palju. Ekskursioonidel oli tore
koos liikuda ja neile Eestit näidata. Koos
veedetud aja jooksul sõbrunesime ja enne
nende lahkumist olime kõik julgemad suhtlema. Vahetasime üksteisega kontakte ja nüüd
saame suhelda läbi interneti. Sooviks neid
veel näha ja rohkem sõprussuhteid arendada.
Diana Tiitsmaa
Esimese päeva hommikul kell 10.30 kohtusime õpilastega kooli kolmandal korrusel.
Toimus paar mängu, meid pandi rühmadesse.
Paar tundi hiljem läksime nendega saalihokit
mängima. Sai käidud ka Porkuni Paemuuseumis. Giid rääkis huvitavaid jutte kivimitest.
Sellega oligi esimene päev läbi. Järgmised
kolm päeva sõitsime mööda Eestit ringi,
külastasime Altjat, Ontikat, Valaste juga,
kalurikülasid, Narva kindlust, metsateid, Lahemaa rahvusparki, randa ja palju muid kohti. Üsnagi lõbus oli, kuid mõnel ei vedanud.
Kate näiteks kukkus vette.
Kolm viimast päeva veetsime presentatsiooni
kokku pannes. Neljandal päeval esitasime
oma ettekanded. Viimasel päeval sõitsime
Tallinna vanalinna, käisime Ülemiste keskuses ja saatsime nad hiljem lennujaamas ära.
Oliver-Arthur Kikkas
Inglastega oli täitsa lõbus, kuigi vahel läksid
nad ülemeelikuks. Võiks teine kordki nendega kokku saada. Nendega saalihokit mängida
oli ka lõbus ja muud väljasõidud polnud ka
pahad!! :)
Toomas Kiisla
Palju muljeid mul ei ole, kuna jäin haigeks ja
sain inglastega olla kõigest kolm päeva.
Esmapilgul tundusid inglased tagasihoidlikud
ja näis, nagu nad ei julgeks meiega rääkida.
Nad suhtlesid üksteisega ning vaatasid meid
hirmunud pilkudega, aga ega meiegi nendega
ei suhelnud.
Teisel päeval olid juba asjalood paremad.
Swedbanki X-Dream võistlussarja neljast etapist läks parematel arvesse 3 . A ra- Toimus sõit Narva ja mina istusin inglaste
jal saavutas esikoha meeskond TEAM Vande Matkasports. Tamsalu meeskond hulgas bussi eesotsas. Olin natuke hirmul.
TEAMPrefontaine (Risto Rammul, Rainer Tops, Danel Taur, Indrek Heinmets) Mis siis, kui nad minu käest midagi küsivad? Nende inglise keel on ju erinev sellest,
jõudis auhinnalisele 12. kohale. Maakonna parimana oli Tapa Männikumägi
millega mina harjunud olin ja nad räägivad
(Kuno Rooba, Peeter Puhke, Erkki Etverk) 8. kohal. 99. jäi meie meeskond
Rahuliud kohalikud ( Argo Allik, Siim Ringinen, Tambet Tähepõld). Tulemuse ka tunduvalt kiiremini. Lõpuks sain hirmust
üle ja ma ei mõelnud enam selle peale. Bussai kirja 122 võistkonda.
sis olin oma mõtetes, kuni üks tüdrukutest
B sarja võitis endistest suusatajatest ja orienteerujatest koosnenud meeskond
minuga rääkima hakkas. Jube piinlik oli, ma
TEAM BUFF, mille liidriks oli Tarvo Klaasimäe. Maakonna parimana oli 59.
kohal(naistest 4) Tapa Männikumägi. Tubli 64. koha saavutas naiskond nimega ei saanud aru, mida ta minu käest küsis. Ma
pidin mitu korda üle küsima, kuni lõpuks sain
Seiklusporr(Kadri Limberg, Triin Limberg, Elina Rant). 189. koha saavutas
aru. Peale seda hakkasid asjad juba ise liiTamsalu Spordi Linn nimeline võistkond (Evelyn Himma, Marii Raudsepp,
kuma. Need tüdrukud, kes minu läheduses isKaili Sirge). Tulemuse sai kirja 231 võistkonda.
Tegemist on ühe raskema võistlusega maratonidistantsidel. Valgamaal oli võitja tusid, hakkasid minuga rääkima ja nii saimegi
tuttavateks.
aeg üle 10 tunni. Distants koosneb orienteerumisest, jooksust, jalgrattasõidust,
Kolmandal päeval oli juba palju parem.
kanuusõidust ja rollerisõidust.
Rääkisime inglastega juba palju rohkem.
Nõiariigis istusime samas söögilauas ja enaRein Tops

Ekstreemsport

muse aja rääkisime juttu. Neile eriti eesti toit
ei maitsenud. Inglased imestasid, et väljas
olid mõningad konnad. Ülejäänud päev oli
tore, kuid Pokumaal tulid mõningad sääsed ja
kärbsed kallale.
Üldine mulje inglastega seoses oli hea. Nad
olid kõik sõbralikud ja ma tõesti oleks tahtnud
nendega rohkem aega koos veeta.
Johanna Sinik
Ülimalt tore oli, kui kohe lühidalt seda kõike
kokku võtta! Saime uute inimestega tuttavaks
ja mõnega isegi veel ka päris sõpradeks. Hästi
lõbus oli ka, eriti kui me bussiga igale poole
sõitsime. Nalja sai palju, saime neile mõned
sõnad selgeks õpetatud ja isegi inglise keelt
sai natuke paremaks harjutatud. Tõeliselt
vahva oli. Ei suuda ära oodata, kuni nendega
jälle kohtume.
Eva Jänes
Esimesel päeval me kohtusime. Et saaksime
üksteisega tuttavaks, pidime võtma märgi
ja ütlema enda nime. Siis me võtsime kolm
paberit ja ütlesime enda kohta kolm asja.
Pärast mängu jagati meid rühmadesse. Kui
olime rühmadesse jagatud, siis anti meile paberid ning me pidime joonistama, mis meile
meeldib ja mis ei meeldi. Hiljem oli inglastel
saalihokitrenn. Üks poiss väänas mängu ajal
jala välja. Pärast seda käisime Porkuni paemuuseumis, Porkunis ja Vistlas.
Järgmisel päeval läksime Ida-Virumaale. Kui
olime jõudmas Narva, sain sõbraks kahe inglasega. Narvas me külastasime Narva kindlust. Pärast ekskursiooni Narva saime mündi,
mille eest saime osta midagi endale mälestuseks. Siis käisime söömas ning läksime
Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi. Seal
panime kiivri pähe ning jope selga ja läksime
maa alla kus meile näidati erinevaid kaevandusmasinaid. Pärast käisime veel Valaste juga
ja Ontika paekallast vaatamas.
Kolmandal päeval läksime Lõuna-Eestisse.
Sõit sinna oli väga pikk. Esimene koht, kuhu
me läksime, oli Uhtjärve. Enne me sõime ja
siis näidati ja räägiti meile Uhtjärve Nõiariigist. Pärast Uhtjärve Nõiariiki läksime Pokumaale. Seal näidati meile pokusid, räägiti
Edgar Valterist, tema raamatutest ja pokudest. Siis näidati meile ümbrust ning TammeLauri tamme. Hiljem läksime Munamäele.
Ronisime Munamäe tippu. Need, kes tahtsid,
said minna torni. Torni tipust oli ilus vaade.
Viimane koht, kuhu me läksime, oli Taevaskoda. Taevaskodade juures oli väga ilus.
Me nägime mõlemat Taevaskoda. Pärast jalutuskäiku sõitsime koju.
Järgmisel päeval läksime Lahemaale. Esimesena
külastasime Käsmu Meremuuseumi. Seal oli paate, tööriistu ja palju muudki. Siis läksime mere äärde jalutama.
Ühe tüdrukuga juhtus väike õnnetus, tüdruk
kukkus vette ja sai läbimärjaks. Pärast sõitsime Vergi sadamasse, kus me ronisime kivide peal. Järgmisena läksime Altjale. Seal
me sõime. Pärast käisime veel Sagadi mõisas.
Õhtul oli inglastel saalihokitrenn.
Viiendal päeval hakkasime rühamtööd
tegema. Pidime tegema esitluse Lõuna-Eesti
kohta.Me ei osanud alguses teha, aga pärast
saime hakkama. Õhtul oli inglastel järjekordne saalihokitrenn.
Järgmisel päeval pidime esitlema oma tööd.
Kõigil kuuel rühmal läks hästi. Peale seda
oli saalihoki mäng. Mängisid Tamsalu ja
Benfield. Kuigi Tamsalu võitis, said kuldmedalid inglased, sest nad olid ju meie külalised.
Pärast mängu läksime Rakvere linnusesse,
kus meile näidati erinevaid mänge, viidi piinakambrisse ja saime vibu lasta. Siis läksime
koju. Kui jõudsime Tamsalusse, oli õhtusöök,
kus meid tänati projektis osalemise eest.
Viimasel päeval pidid inglased ära sõitma.
Sõitsime koos nendega Tallinasse. Seal käisime vanalinnas, Vabadussamba juures ja
Raekoja platsil. Pärast saime natuke Ülemiste
keskuses olla. Siis pidid inglased lahkuma.
Saatsime nad lennujaama ning jätsime nendega hüvasti.
Nii saidki need seitse päeva läbi. Loodan, et
inglased jäid reisiga rahule. Loodan veel,et
me saame ka neid külastada
Kristina Pešehodko
30. juunil kohtusime inglastega. See päev
oli raske, sest nägime neid esimest korda ja
nad rääkisid vaikselt ja väga kiiresti. Samal
päeval nad õppisid ka saalihokit, sest nad ei
teadnud sellest mängust mitte midagi. Õhtul
me külastasime Porkunit.
Järgmisel päeval läksime Ida-Virumaale.

Narva oli pikk tee ja selle aja jooksul vestlesime inglastega. Narvas me külastasime kindlust, seal olid ägedad ruumid. Hoovis oli ka
neli töökoda, kust saime osta suveniire. Siis
läksime kaevandusmuuseumi. Seal oli huvitav ja all kaevanduses me sõitsime maa-aluse
rongiga.
Kolmandal päeval läksime Lõuna-Eestisse.
Lõunat sõime Uhtjärve nõiariigis. Pärast käisime nõiariigis ringi. Pärast seda läksime Pokumaale. Seal olid hästi huvitavad pokumajad
ja ka ruumid. Seal räägiti meile pokudest ja et
Poku-raamatute autor ja illustraator on Edgar
Valter. Külastasime ka Suurt-Munamäge ja
Taevaskoda. Taevaskojas me kõndisime ringi
metsas ja nägime ka üht koobast ja koopa ees
oli allikavesi.
Neljandal päeval käisime Lääne-Virumaal.
Esimesena käisime Käsmu meremuuseumis.
Seal olid ilusad maalid ja pildid ja ka vanu
esemeid. Sõime lõunat Altja kõrtsis. Siis
läksime Sagadi mõisasse, kus oli palju vanu
mööbliesemeid. Õhtul, kui tagasi tulime, harjutasid inglased veel saalihokit.
Viiendal päeval koostasime ettekandeid, pidime kirjutama sellest, mida oleme viimastel
päeval teinud ja kus käinud. Õhtul mängisid
inglased ka saalihokit.
Esmspäeval lõpetasime oma ettekande ja
esitasime selle kõikidele. Pärast seda läksime Tamsalu spordihoonesse ja inglased
ning eestlased (Benfield vs Tamsalu) mängisid võidu peale saalihokit. Õhtul läksime
veel Rakvere linnusesse. Seal käisime ära
piinakambris, mis oli kõige huvitavam. Pärast
lasksime veel vibu.
Teisipäeval, 6. juulil lahkusid inglased lennujaama.
Inglastega koos veedetud päevad oli huvitavad.
Marjana Amur
Mulle meeldis et nad siin käisid, kuigi vahel
mõned käisid närvidele. Leidsin endale ka
mõned sõbrad: Steven, Aaron, Collom. Paar
tüdrukut oli ka, aga me nendega niimoodi ei
suhelnud. Kõige paremini sain Steveniga läbi,
sest ta oli minu grupis ja me
rääkisime bussis ka juttu. Ma sain nii palju
teada Inglismaast.
Kohad, kus me käisime, olid väga huvitavad.
Kõige rohkem meeldis mulle Taevaskojas,
see oli hästi ilus ja suur.
Meil sai palju nalja ja ma arvan et neile
meeldis. Mulle küll vähemalt meeldis.
Mariann Virunurm
Sellel suvel 30. juunist 6. juulini olid meil
päevad väga tegevusrohked. 30. juunil kell
10.30 kohtusin esimest korda inglastega. Nad
tundusid väga sõbralikud ja toredad. Pärast
seda, kui õppisime paremini üksteist tundma,
läksime nendega saalihokit mängima, mis oli
väga lahe. Sai käidud ka Porkuni Paemuuseumis, mis oli väga huvitav.
Kolmapäeval läksime Ida-Virumaale. Käisime Narva linnuses, mis oli väga lahe. Sai
käidud ka Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis. Nägime ka Valaste juga ja Ontikat.
Pärast tulime Tamsalusse tagasi ja sellega oli
juba teine päev läbi.
Neljapäeval
läksime
Lõuna-Eestisse,
külastasime Taevaskoda, Uhtjärve nõiariiki,
Pokumaad ja Suurt Munamäge, mis oli väga
kõrge. Kuigi ma kardan kõrgust, sai tipus ikka
käidud ja alla vaadatud.
Reedel olime Lääne-Viru maakonnas. Sai
käidud Lahemaa rahvuspargis, Altjal, Viitnal, Vergi Sadamas ja Käsmus. Pool seitse
hakkasime saalihokit mängima, mis oli
väga väsitav.
Laupäeval hakkasime tegelema projektiga, iga grupp sai ühe koha, mida
külastasime nende päevade jooksul.
Kasutasime pilte, tekste ja küsimusi.
Järgmisel päeval oli ettekannete esitamine, mis käis väga ruttu. Siis toimus saalihokivõistlus, Benfield vs Tamsalu, seis
jäi lõpuks 3:4. Hiljem sai käidud Rakvere
linnuses, kõigile meeldis piinamiskamber
ja see, kuidas püssirohtu tehti.
Viimasel päeval ei olnud just kõige parem
tuju. Oli kahju, et nad pidid juba ära minema. Kui jõudsime lennujaama, sai veel
viimast korda kalli teha ja soovida ohutut
reisi. Püüdsime olla vaprad, kuid pisar
tuli ikka silma.
Johhanna Partsioja
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Kuidas järgmist
arvutit valida?
Tihti on minu käest küsitud, et millist

arvutit oleks praegu kõige parem osta?
Küsimusel endal pole ju viga midagi,
aga vastus kipub alati keeruliseks ja
pikaks venima. Mingit universaalset
vastust olemas ei ole. Arvutitööstus on
näiliselt pidevas arengus, kus erinevad
tehnoloogiad vahetavad peale imetillukest
uuendust ühe väärika nime teise vastu
ja paljud arvutitega igapäevaselt mitte
kokku puutuvad inimesed ei jõua enam
kätt pulsil hoida. Siinkohal annaksingi
väikesed juhised, kuidas endale järgmist
arvutit valida.
Esimese asjana tasub endale selgeks teha,
...
...kas soetatav arvuti peaks olema päris
uus või piisab kasutatud arvutist. Uutel
on reeglina pikem garantiiaeg ja ei
pea väga muretsema, kas arvuti ikka
peab vastu ja kui ei peagi, siis on, kuhu
garantiiküsimustes pöörduda.
Kasutatud arvutitele reeglina üle 6 kuu
garantiid ei anta. Tihemini 3 kuud kui
sedagi. Küsimus on usalduses ja ka
hinnas. See, et arvuti on kasutatud, et
tähenda muidugi kohe seda, et ta vähem
kvaliteetne on. Pigem on see hoiakute
küsimus. Kui ei ole vaja ilmtingimata
kõige uuemat tehnoloogiat, siis minu
meelest on kasutatud arvuti ostmine
kindlasti hea koht kus korralikult
kokku hoida. Taaskasutamine on moes!
Näiteks Windows XP töötab väga hästi
ka vanadel arvutitel. Oluline oleks,
et arvutil on palju operatiiv mälu. Nii
süle- kui ka lauaarvutite puhul võib
vabalt poole hinnast kokku hoida, kui
soetada ta just kasutatuna. Minu väike
soovitus sülearvuti puhul oleks soetada
tuntud brändide toodangut nagu IBM,
Dell, HP jne. Näiteks uuena on IBM
üsna kallis ja paljudele kättesaamatu,
aga samas ma tean omast kogemusest,
et see kaubamärk kestab ja on väga
usaldusväärne ka peale mitmeid aastaid
intensiivset kasutamist ja isegi, kui
midagi peaks riistvaraga juhtuma, siis
on kvaliteetsete kaubamärkide arvutitele
varuosad saadaval.
Osta saab nii uusi, kui ka kasutatud
arvuteid poest ja internetist. Viimane
trend on pandimajad! Valik on väga lai
ja ühtegi konkreetset müügikohta välja
tooma ei hakkaks aga 4 000.- krooni eest
saab korraliku komplektse lauaarvui või
tagasihoidlikumate näitajatega sülearvuti.
Kasutatud arvuteid võib ka kuulutuste
lehtedest otsida, et see soetada nö käestkätte meetodil. Väike soovitus oleks
aga, et müüja võiks tuttav inimene või
pikemalt tegutsenud firma olla, sest
siis on probleemide ilmnemisel kellegi
nööbist kinni võtta.
Teiseks...,
..kas see peaks olema laua- või sülearvuti?
Lauaarvuti on üldjuhul oluliselt suurem
kui sülearvuti, tal on eraldiseisev ekraan
ja selle tulemusena võtab ta ka oluliselt
rohkem ruumi. Vanasti oli valik kergem,
kuna sülearvuti oli lauaarvutist vähemalt
kaks korda kallim. Täna võib öelda, et
hind on praktiliselt sama. Võrdluseks:
normaalne mänguarvuti koos ekraani,
klaveri, hiire ja kõlaritega maksab
suurusjärgus 12 000.- ja umbes sama
jõudlust pakkuv sülearvuti 16 000.Lihtsaks internetis surfamiseks ja
kooli- või tööasjade ajamiseks piisab ka
saadaolevatest normaalmõõdus (14“15,6“) ekraaniga 6 000.- kroonisest
sülearvutitest, mille hinnaklassis on
juba raske kvaliteetset ja komplektset
lauarvutit kõrvale panna.
Lauaarvuti eeliseks sülearvuti ees on...
...laiendatavus
ja
detailide
väljavahetamise võimalus. Lauaarvutite
detailid on oluliselt odavamad ja
kergemini saadavad kui sülearvutite
omad. Sülearvutid on kõik väga
spetsiifilised ja nende detailid on reeglina
toodetud just käesolevat mudelit silmas
pidades (standardsed osad on ainult
mälu ja kõvaketas, mida saab lihtsalt ja
kiiresti pea igast arvutipoest). Kunagi sai
ise lauarvuti osta perspektiivi tundega, et
oleks standartne ja korralik korpus koos
võimsa toiteplokiga ja kindlasti korralik
emaplaat. Kõik ülejäänud detailid võisid
ostu hetkel tagasihoidlikumad olla
(ekraan, mälu, kõvaketas, protsessor,
meedia-rom, graafikakaart), et neid siis
hiljem rahakoti taastudes paremate vastu
välja vahetada või lihtsalt juurde lisada.
Sülearvuti eelis lauarvuti ees on...
...mobiilsus ehk arvuti ei ole füüsilise
kohaga nii tihedalt seotud. Kõik me
oleme ju sülearvutit näinud ja selle vastu
vaielda ei saa. Isegi kui ei ole plaanis
arvutiga kõvasti ringi rännata, võiks
lauaarvuti asemele sülearvutit kaaluda
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ja argumentideks oleks: võtab vähem
ruumi, kodunt pikemaks ajaks ära minnes
võib pättide eest voodi alla peita või kui
külalised tulevad, siis saab eest ära tõsta,
et toodud lilledele ja koogile ruumi teha.
Samuti aitaks sülearvuti aku asendada
UPS`i (ehk siis katkematu toite allikas,
kuid ülepinge vastu sellest kasu ei ole
). Maakohtades on kodusid, kus vool
kõigub ja reeglina nendes kohtades ilma
ups´ita lauaarvutid kaua ei kesta. Selle
asemel, et osta lauaarvuti (näiteks 6000kr
+ 1500kr UPS), osta hoopis sülearvuti
(6000kr) ja oleks ka see mure mõneks
ajaks murtud. Nagu ma varem mainisin,
siis lihtsamad sülearvutid ja lauaarvutid
on sama kallid.
Kui viimane näide välja jätta, siis ma ei
soovita inimestel sülearvuteid koos akuga
pidevalt seinas hoida. Kui ikka lähemal
ajal arvutiga pistikust eemalduda ei ole
plaanis, siis võiks sülearvuti aku olla
täis laetud, arvutist lahti ühendatud ja
sahtlis seista. Omast kogemusest tean, et
see aitab akul eluiga oluliselt pikendada.
Minu üle kolme aasta vana energianõudlik
Fujitsu-Siemens`i aku peab täna julgelt
1,5 h normaalsel koormusel vastu. Nagu
öeldakse:
„Pole paha!“
Kõige rohkem küsimusi tekitavad
inimestele järgmised arvutite detailid:
Protsessor: Maailmas on kaks enam
levinut ja suurt tootjat - Intel ja AMD.
Minu soovitus oleks selline, et kui ostad
sülearvuti, siis pigem Inteli protsessoriga
ja lauarvutile sobib väga hästi AMD. Ma
väga detailidesse ei laskuks, kuid suures
plaanis on AMD protsessoritel kõrge
soojaeritus ja selleks on vaja jahutust,
mis tekitab varem või hiljem palju häält
ja tarbib energiat. Need viimased aga
sõnaga läptop kokku ei sobi. Vastukaaluks
on nad natukene odavamad kui Inteli
toodang ja teevad oma töö suurepäraselt
lauaarvutites ära.
Mälu: Kui arvutis on Windows XP, siis
võiks mälu olla vähemalt 512MB, kui
arvutis on Windows Vista või Windows
7, siis vähemalt 1GB. Üldiselt kehtib
mälu kohta reegel, et mida rohkem,
seda uhkem, aga need oleksid minu
soovituslikud miinimumid.
Graafika: Kui arvutiga plaanis mängida
ja mahukat graafika- või videotöötlust
teha ei ole, siis on suhteliselt ükskõik,
mis graafikakaart seal sees on. Kui
aga eelpool nimetatu oleks üks
tulevase arvuti rakendustest, siis peaks
graafikakaart olema kindlasti eraldiseisev
(mitte integreeritud emaplaati) või eraldi
seisva mäluga (see on oluline sülearvuti
ostjatele) ja võiks olla Nvidia või ATI
graafika protsessoriga.
Kõvaketas: Sellega on selline asi, et
väikeseid ei tehta ja alati saab arvutile
suurema ketta lisada või välja vahetada.
Kõik sõltub rahakotist. Mingit miinimumi
või maksimumi antud küsimuses ei sea.
Tavaliselt piisab sellest, mis seal tootja
poolt juba sees on.
Operatsioonisüsteem: Mina panustaks
peamiselt
Microsoft
Windows
operatsioonisüsteemidele.
Parimad
praegu saadaolevatest oleks Windows
XP ja Windows 7. Kõik Windowsi
versioonid enne XP`d on tänaseks oma
aja ära elanud ja see vahepealne Vista ei
olnud minu meelest just Microsofti parim
saavutus.
Linuxitega saab mingid lihtsad asjad aetud
(internetis surfamine, meilide saatmine
ja kaartide ladumine), aga kui oled
Windowsit kasutades kindlaks kujunenud
harjumustega, siis saad kaasa peavalu.
Menüüde loogika on teine ja palju on
ühilduvusprobleeme Windowsist (MS
Officeiga tehtud dokumendid, ID kaardi
lugeja tööle ajamine, fotokast piltide
mahalaadimine j.n.e.) pärit failidega.
Kui otsustad osta arvuti, kus on tootja poolt
Linux peal (reeglina 1000 krooni odavam
letihind, kui sama arvuti Windowsiga),
siis kindlasti tasub proovida, aga pakun,
et 99,9% juhtudest lõpeb see ikkagi
Windowsi installimisega.
Pikk jutt lühidalt kokku:
Kui tulevase arvutiga on plaanis mängida,
teha mahukat graafika- või videotöötlust,
siis võiks arvuti võimsamapoolsem olla
ja kõige odavamaid ei soovita. Enne ostu
sooritamist tuleks enda jaoks eesmärk
lahti mõtestada ja siis vastavalt sellele
teha otsus, mitte vastupidi.
PS! Mul oli kunagi ammu üks selline
telefon, mis käis keskelt lahti ja meenutas
natuke sülearvutit. Kui ma seda ühele oma
sõbrale näitasin ja kiitlesin, kuidas ma
saan sellega näiteks rannas meile lugeda
ütles ta selle peale: „See on superlahe, et
saad rannas oma meile lugeda, aga tead,
mis asi on veel vägevam? Palju vägevam
on see, kui sa ei pea rannas oma meile
lugema.“
Kaarel Adler, arvutispets, tel 53417730

Leader projekti raames toimunud
Tamsalu Pensionäride Ühingu tegemised septembrikuus
Laupäeval 18. septembril, sel ajal kui toimus valla suurüritus – ümber Porkuni järve jooks – värvisid toimekad
naised taimedega lõngu. Tegu oli projektiga “Värviline maailm kõigile – metsast memmele ja lapsele”, mis toimus
Tamsalu valla sotsiaaltööspetsialisti juhendamisel ja korraldamisel. Sama projekti raames toimus ka projekti
teine ideereis, sel korral Tartu- ja Viljandimaale.
Esimene ideereis sama projekti raames toimus augustikuu kuumadel päevadel Setomaale. Meie grupiga samaaegselt väisas Setomaad ka presidendipaar. President Ilves oli nõus koos meie grupiga ka ühispilti tegema. Ilusaks
mälestuseks reisist on jäänud presidendi poolt signeeritud foto.
Värvimistöötuba oli Porkuni järve läheduses. Üles seati pajad, milles taimi leotati ning keedeti ja milles ka lõngu
värviti. Eelnevalt vihtideks keritud naturaalvalge lõng pidi päeva lõpuks saama palju erinevaid toone. Keedukojas
kasutati sibulakoori, kaselehti, arooniamarju, porgandipealseid, takeeteseõisi, sinipuukoort, madarat. Et lõngade
värv ka pikalt peal püsiks kasutati värvimisel erinevaid kinniteid- maarjajääd, vaskvitrioli, keedusoola, äädikat. Eelmisel õhtul pesti päevakeskuses lõngad, pandi taimed kuuma vette seisma, valmistati ette lõkkeplats. Hommikul
kell 7.00 süüdati lõkked ja tassiti järvest vesi. Tubli abimees oli Ivo, kes lõhkus puid ja kandis vett. Aitäh Ivole abi
eest! Laupäeva hommikul kell 10 kui buss osalejatega järve äärde jõudis, olid pajad juba tulel. Vaatamata jahedale ilmale oli 27 osalejat kohale tulnud ja veidi hiljem jõudsid kohale Porkuni kohalikud värvimishuvilised, kes
samuti meie töötoas osalesid. Alguses toimus teoreetiline õpituba, kus juhendaja Aino Suurmann Põlvamaalt
andis ülevaate taimedega värvimisest üldiselt. Esmalt vaatas koolitaja üle osalejate poolt korjatud ja kaasatoodud
taimed ning seejärel alustati värvimisega. Värvisegu keedeti koos lõngaga umbes üks tund, lisati kinnitusaine, loputati, pandi sildid külge ning riputati nöörile kuivama. Värvimisprotsess oli huvitav, sest lõnga toonid jäid looduslähedased ning harmoneerusid sügisvärvides Porkunis suurepäraselt. Hooti sadas vihma ja värvijad said ennast
kosutada sooja kohvi ja näkside abil. Värvimise tulemusel saime 15 erinevat tooni lõnga. Töötoas olid eriti tublid:
Helle Kruustok, Klara Vällmann, Lea Lõhmussaar, Mall-Maria Lobe, Maie Lande, Valve Heeringas, Maie Telg, kes
vihmast ilma trotsides lõpuni vastu pidasid, asjad kokku aitasid pakkida ning Tamsalusse toimetada.
Päev oli väga niiske ja jahe, kuid töörõõm oli ebamugavusest suurem. Valmis „keedeti mitmeid kilogramme
lõnga. Värvimise tulemusel saadi toonilt küll kahvatud, kuid täiesti naturaalsed looduslikud värvitoonid. Oleme
juba jõudnud harjuda erksate keemiliste värvitoonidega. Oluline on taaselustada esiemade tarkused just käsitöö
valdkonnas. Kellel ei ole ettekujutust taasleitud vanast oskusest, sellele ei ütlegi mahedad värvitoonid midagi
olulist. Oli huvitav ja õpetlik üritus.
Suur tänu kõigile osalejatele ja abilistele!
Milvi Veebel

Nüüd ka Tamsalus!
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Kergejõustik.
Eesti noorte KV. 11.09.2010.a. Rakveres.
Karel Eesmaa võitis kõrguse tulemusega 2.00, Triin Lait oda 43.59 ja
Eiko Laine 400m 50,92. Karel Eesmaa oli neljas kauguses 6.71 ja Oliver
Eding odas kuues 57.04. KJK Vike poisid võitsid ja tüdrukud olid KJK
Nõmme järel teised, selles oli ka meie noorte panus.
Eesti klubide KV.28.08.2010.a. Jõgeval.
Triin Lait võitis odaviske tulemusega 47.94. Sirly Tiik 2.koht ketas 37.18
ja 5.koht kuulis 10.12 , samuti 5.koht Eiko Laine 400m 51,94.
XXXI Rukkilillemängudel 24.-25.08.2010.a. Valgas.
Triin Lait 2.koht NJ oda 41.56 , Oliver Eding 3.koht MJ oda 60.04 , Eiko
Laine 3.koht MJ kuul 13.47 .
Eesti „B”,”A”,”J”,”N” van.kl. MV 29.06.-1.07.2010.a. Valgas.
Triin Lait 2.koht NJ oda 43.58 , Kaupo Saarmann 3.koht PB vasar 40.86 ,
Cätlyn Okas 3.koht TB vasar 32.10 ja ketas 33.39 .
Eesti juunioride ja „A” van.kl. MV.10.-11.08.2010.a. Rakveres.
4. koht Eiko Laine 6236 punkti (11,75/6.23/12.70/1.72/52,52/16,09/39.9
2/3.50/43.50/4.48,77)
6. koht Karel Eesmaa 6212 punkti
(12,12/6.39/12.15/1.93/55,98/17,34/37.45/3.90/50.70/4.32,40).
Eestimaa Spordiliit Jõud 2010.a. lahtised võistlused. 07.08.2010.a.
Viljandi.
Cätlyn Okas 2.koht TB ketas 34.47 ja 3.koht TB oda 34.44.
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25. korda ümber Porkuni järvede

Liivi Rünk

Korvpall
Los Torose meeskond alustas hooaega vabariigi KV mängudega. Tarvase
II meeskonnaga mängiti võõrsil 96:88 ja kodus 92:77. Tegu onväga
perspektiivse võistkonnaga, kes veel 2 hooaega tagasi kotas meie teisele
võistkonnale II liiga mängudes. Eelmisel aastal tõusti juba esiliigasse
tänu noorte meeste tõsisele tööle ning kuna tänavu liitus meeskonnale
veel meistriliiga kogemustega mängijad Villers, Metsalu ja Soomest
tulnud Vaino, on see koosseis tõsine pretendent maakonna meistritiitlile.
Agressiivset ja kiiret mängu näidanud kohalikud võitsid kodumängus I
poolaja 46.40, kuid II poolaeg oli juba Tamsalu mäng ning kogemused ja
tugevam füüsiline ettevalmistus tõi kindla võidu.

Suusatamine
Kaarel Nurmsalu tuli kahekordseks Eesti meistriks Otepääl nii suvistel
suusahüpete kui kahevõistluse MV. Hüpetes tuli esikoht 88 ja 93 m
sooritustega, kahevõistluses hüppas Kaarel parimana 98,5 m ning
ka rollerirajal oli eestlastest parim. Rohkem hüppas soomlane Janne
Ryynonen 94 ja 97 m. Rollerirajal olid Kaarelist kiiremad sakslane Timo
Eidelmann ja Janne Ryynonen.

Kergejõustik
Tallinna maratonil oli meie jooksjatest parim Ago Veilberg 22 koha
ja ajaga 2:44,06. See tõi ka esikoha veteranide arvestuses. Maakonna
parim oli Andrus Lein 14. koha ja aja 2:26,15. Tamsalu meestest olid
korvpallurid Risto Rammul 239. (3:31,44) ja Rainer Tops 240. Ajalugu
tegid meie naised. Ragne Larin lõpetas 585. kohaga(naistest 52.) ajaga
4:04,05 ja Kadri Limberg 811 kohaga(naistest 110) ajaga 4:32,23. Lõpetas
994 jooksjat.
Rakveres väikelaste 14. kergejõustikupäeval võistles P 2000 klassis
edukalt Erki Kuhi tulles essikohale kuulitõukes (10.83), 60 m tõkkejooksus
(10,53), ja 400 m jooksus (1.16,61) ning 2. kohale kõrgushüppes (120).
Kuue parema hulka jõudsid oma vanuseklassides veel Kert Aviste 2.
kohaga 400m (1.17,98), 3. kohaga kuulitõukes (9.92) ja 5. kohaga
tõkkejooksus (11,06). Kevin Lomp 4. kohaga kõrgushüppes(110) ja 6.
kohaga 400m (1.21,37). Tüdrukutest oli ainsana kuue hulgas Mari – Liis
Freienthal 4. kohaga palliviskes(13.50) ja 6. kohaga 200 m(45,9).
Rein Tops

Rannavolle
Rannavolle MV toimusid kolmeetapilistena – üks etapp juulis, kaks
augustis. Kokku osales 9 paari. Sellel aastal mängiti täpsete ala reeglite
järgi – st pallingu ja ründelöögi vastuvõtt oli lubatud ainult kahe käega alt
või ülevalt seotud kätega – üks käsi teise peal.
Turniir ise oli väga tasavägine kuna tugevaid ründelööke tehti vähe ja
kaitses töötati kõvasti, püsis pall kaua mängus mis tegigi selle nauditavaks.
Esikoht läks jagamisele kahe paari vahel. R.Koitsalu – T.Vainus ning
T.Tiisler- A.Tukia kogusid kolme etapiga võrdselt 14 punkti. Tuli
korraldada lisa – finaalmäng, mille võitis esimesena märgitud paar
2:0(21:13, 21:19) ja saades seega ka Tamsalu meistriks.
Kolmanda koha võitsid S.Lait – K.Eesmaa, kes kahe etapiga korjasid 9
punkti.
Kahju, et veteranid M.Uudeküll – P.Raudsepp osalesid ainult viimasel
etapil, mille kindlalt võitsid oma alagrupi. Võimekas paar P.Maasik –
V.Eesmaa sai osaleda anult ühel etapil.
Kokkuvõttes võib märkida, et rannavolle tase on meil tuntavalt tõusnud ja
ühtlustunud, paljud kohtumised lõppesid tulemusega 2:1.

Tennise algõpetus
Spordihoone võimlas on algamas tennise algõpetuse treeningud 1-4 kl
tüdrukutele.
Aeg esmaspäeval kell 14.35- 15.30 ja reedel 12.45- 13.30.
Reketid ja pallid saab kohapealt.
Tennisetreeningud algasid ka edasijõudnutele ja võrkpallitreenigud 5-12
kl tüdrukutele.
Tulge tutvuma treeningute aegadega! Ootame rohket osavõttu!
Sergei Kurotškin

Pildil: Võitja Elar Vulla on läinud
oma teed, Rainis, Ulvar, Ago ja
Meelis jagavad järgmisi kohti.
Juubelijooksule jättis kahtlemata
pitseri hommikul alanud ja järjest
tugevamaks muutunud vihmasadu.
Palju nagu alati oli noori. Selle aasta
jooksule andis omapärase värvingu
Los Torose korvpallimeeskond, kes
täies koosseisud raja läbis. Treener
Kristo Raudamit oodati küll kaua aga
lõpetas kenasti temagi ja loodetavasti
saab niisugune jooksul osalemine
meeldivaks traditsiooniks ka teiste
alade võistkondadele ja treeneritele.
On ju jooks elementaarne osa iga
spordiala alustreeningust. Nii mõnusal ja vaheldusrikkal rajal seda enam.
Jooksu autasustamisel pälvisid enim
tähelepanu selle ürituse alusepanijad
ja põhiorganisaatorid läbi aastate
– Aime ja Rein Tops. Põhjus oli
ka selge – järgmisel aastal peavad
üritust vedama juba teised tegijad.
Kohtunikekogu 25. jooksul: peakohtunik Rein Tops, peasekretär Aime
Tops, arvuti Riive Tamm,
peaajamõõtja Liivi Rünk, lõpukohtunike vanem Alo Relli, rajameister
Randel Tops, ajamõõtja Pille Lehemets, lõpukohtunikud Kerli Relli,

Mare Järv, Evelyn Himma, Assar
Tops diplomitäitja Kaire Kaljuvee,
informaator Krista Lepik. See peaks
olema praegu meie valla parim kohtunikebrigaad.
Pandivere Paeriigi arvestuses oli
parim Tamsalu vald 60 osalejaga,
järgnesid V- Maarja 10 ja Rakke 7.
Parim gümnaasium oli Tamsalu 27
osalejaga, parim spordiklubi Los
Toros 18, parim küla Porkuni 7,
põhikoolid Uhtna10 ja Vajangu 9,
lasteaed Tamsalu 3.
Üritust toetasid Tamsalu vald,
Porkuni Kool, AS Jalajälg. Topsi
talu, OÜ Paeroos.
Uuteks rekorditeks on Britta Rannametsa 54,5 300 m ja Frode Halliku
48,8 samal maal ning Laura Rohtla
22.36,1 naiste põhidistantsil.
Kiiremad olid: 300 m tüdrukutest
Britta Rannamets, Kaireen Penek,
Elis Viibur ning poistest Frode
Hallik, Rasmus Võhma, Ossi Priks.
Noorte I klassis 1,3 km tüdrukutest
Brigitta Toomingas, Melissa Veilberg, Cärolin Rattasepp, poistest
Alo Koppel, Gert Evert, Jan Alferov.
Noorte II grupis tüdrukutest Merlin
Veilberg, Kelly Vildek, Hele Koppel ja poistest Andre Tammaru, Järt
Podekrat, Martin Himma. Noorte

III grupi 2,4 km tüdrukutest Loviisa
Lees, Katrin Kurg, Piia Pohlak, poistest Taavi Luik ja Annes Kreek. Noorte
IV grupis 6,2 km neidudest Liis Järvamägi, Mairis Õispuu, Marii Raudsepp, noormeestest Joost Podekrat,
Siim Part, Toomas Kiis. Naistest võitis Laura Rohtla uue rajarekordiga,
järgnesid Ela Vulla ja Kaili Sirge.
Meestest võitis Elar Vulla, järgnesid
Rainis Tiits ja Ranno Aun. Veteranide I grupis olid naistest kiiremad
Evelyn Himma, Siret Pärtel ja Merike
Mets, meestest Meelis Veilberg, Ago
Veilberg ja Ulvar Pavlov. Veteranide
II grupi naistest oli kiireim Riina Pomerants, meestest Rein Piirsalu, Kalle
Lett ja Andres Rammul.
Peredest võitsid Anna – Maria,
Evelyn, Andi ja Martin Himma, teine
oli perekond Toomingas ja kolmas
Kaarjärv.
Kiireim avaliku elu teglane oli
Marko Pomerants.
25. jooksul osales 156 jooksjat ja 26
käijat
Täies pikkuses protokolli leiate
Tamsalu spordikompleksi kodulehelt
http://www.tamsalusport.ee
Ain Aasa

Lääne - Virumaa Suvemängud
Vinnis toimunud maakonna suvemängudel võisteldi sel aastal
üheksal alal, arvesse läks kohustusliku alana kergejõustik ning 4
paremat valikala. Tamsalu vald
osales peale laskmise kõigil aladel.
Orienteerumises saavutati 2. koht
Rakvere linna järel. Arvesse läksid
peale medalivõitjate veel Merike
Mets 5. ja Triin Limberg 6. kohaga.
Võistkondlikult Rakvere 60, Tamsalu
57 ja Vihula 42 punkti. Hästi läks
ka kergejõustikus, kus Vinni (256)
ja Rakvere linna (238) järel saadi
3. koht 236 punktiga. Peale medalivõitjate läksid arvesse veel 4. kohale
jäänud Vahur Talve kaugushüppe
3.85, Karel Eesmaa kuulitõuge 11.06,
Kerli Relli kaugushüpe 4.54 ja Birgit
Neeme 800 m 2.50,72. Hästi läks ka
tänavakorvpallis, kus kahe V- Maarja
võistkonna järel tuli 3. koht. Kuna
arvesse läks igal võistkonnal ainult
1 tulemus, saadi vajalikud 2. koha
punktid. Mängisid Algis Liblik, Argo
Höövelson ja Holden Sepp. Osales 6
meeskonda. Naiste võrkpallis võitis
Haljala Kadrina ja V-Maarja ees,
meile jäi 4. koht, samale kohale jäi
ka meeskond Kadrina, Haljala ja
Vinni järel. Jalgrattakrossis võitis
Vinni Rakvere linna ja V- Maarja ees,

Tamsalu jälle 4., järgnesid Rakvere
vald, V- Nigula, Kadrina ja Sõmeru.
Laskmises võitis V- Maarja, Kadrina
ja Rakvere linna ees. Mälumängus
võitis V-Nigula Haljala ja V-Maarja
ees, meile 5. koht. Juhtide võistluses
said kõik osalenud vallad esikoha
punktid ehk 15. Esindatud oli 6
valda, osales ka Toomas Uudeberg.
Võistkondlik paremusjärjestus:1.
V-Maarja 63 punkti, 2. Haljala 61, 3.
Kadrina 59, 4. Tamsalu 57, 5. Vinni
51, 6. V-Nigula 50, 7. Rakvere linn
49, 8. Laekvere 19, 9. Tapa 12, 10.
Vihula 10, 11. Kunda 10, 12. Sõmeru
9, 13-14. Rakke ja Rakvere vald 7,
15. Rägavere 1.
Täisarvulise võistkonna suutsid välja
panna ainult paremusjärjestuses 6
esimest valda. Heameel oli võistluse
juhendist lugeda viidet Viru mängudele, mida peeti aastatel 1974
– 1992. Arenguruumi on piisavalt
finaalvõistluste paremaks läbiviimiseks. Tamsalu 4. koht kinnitab
kuulumist tugevamate omavalitsuste
hulka ka suvemängudel. Seekord jäi
puudu ka õnnest, sest mälumängus
jäi 3. koht ühe punkti kaugusele, 2.
koht 2 punkti kaugusele, kergejõustikus 2. koht kahe punkti kaugusele.
Ühe veterani 1500 m distantsile

väljapanek oleks üldkohta tõstnud.
Võiduaeg oli seal 5.47,96, meie
tugev kolmik vennad Veilbergid ja
Ulvar Pavlov on seda distantsi läbinud alla viie minuti. Kergejõustiku
2. koht oleks kindlustanud 3. koha
üldarvestuses.
Esikohad Suvemängudel: Karel Eesmaa kaugus 6.62, Eiko Laine kuul
12.51, Evelyn Himma Nvet I 100m
14,43, 800m 2.54,05, orienteerumine,
Sirly Tiik Nvet I kuul 10.53, kaugus
4.47.
2. kohad: Velve Põldoja Nvet I 100m
16,05, kuul 10.01, 800 m 3.51,12,
Evelyn Himma Nvet I kaugus 4.40,
Cätlin Okas neiud kuul 10.19, Vahur
Talv Mvet II kuul 10.18, 100m 16,17,
Kadri Limberg N orienteerumine,
Mirje Vilt N35+ orienteerumine
3. kohad: Kerli Relli neiud 100 m
14,11, Velve Põldoja N vet I kaugus
3.53, Riive Tamm Nvet I kuul 8.22,
Kalev Sirge orienteerumine.
Rein Tops
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Õnnitleme !
Benita Rõuk		
Meeta Pung		
Helga Sepp		
Hilje Pilv		
Reni-Hermilde
Tamm
Ellen Kurotškina
Õilme-Rosalie Vesk
Agnes Tätte		
Nadežda Grigorjeva
Valve Nurka		
Anastasija
Nikolajeva
Silvi Mill		
Aino Kõre		
Anna Tärn		
Selma Jalakas		
Aino Sirtse		
Õie Voot		
Olga Vaguri		
Eha Mettis		
Jaan Kikkas		
Milvi Sinioja		
Rein Kleits		
Eha Kivioja		
Salme Luhaste		

IVI
AEROOBIKA

95
95
91		
88
88
87
87
86		
83
83		
82
82
81
81
81
81
81
81
80
80
70
70
60
60

Tamsalu
Spordihoones
Esmaspäeviti
19.00-20.15
Step-aeroobika /
Intervall
Tamsalu Kommunaal otsib jõulukuuske
Tamsalu Kommunaal otsib sobivat 16 - 17 meetri
kõrgust jõulupuud.
Ootame kuni 26. oktoobrini pakkumisi (võimalusel
foto, asukoha kirjeldus, kuuse kõrgus, maaomaniku kontaktandmed) ning teeb seejärel valiku,
arvestades kuuse välimust ja hinda.Jõulupuu peab
olema vähemalt 16 - 17 meetri kõrgune, kahar ja
ühtlaselt tihe, kasvama lagedal hästi ligipääsetavas kohas. Kuuse lähedal ei tohi olla elektriliine,
mis võivad takistada kraana tööd puu langetamisel ja pealelaadimisel.Kuuske võivad pakkuda
maaomanikud või peab pakkujal olema maaomaniku kirjalik luba. Jõulupuud võivad pakkuda ka ettevõtted koos vajalike sissesõidulubade vormistamise, kuuse paigaldamise, hilisema mahavõtmise
ja jääkide äraveo teenuse hinnapakkumisega.
Esimese advendi küünal süüdatakse jõulupuul 28.
novembril.

Õnne isale ja emale !
1. JAKO PAJUSTE

Kuuluta Tamsalu Ajalehes!

Autoremont
Rehvide müük ja paigaldus
(Müügil Vallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel

Tel 5222511

Viru toonklaas OÜ

30.08.2010

Kulupõletamine on keelatud aastaringselt

2. KETTER SAKSLADU
03.09.2010

Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat varalist ja
keskkonnakahju, tuleb maavalduste korrastamist alustada
sügisel, kuni on võimalik viimast korda niita õuealad ja
suuremad heinamaad.
Septembri alguses jõustunud tuleohutuse seaduse
järgi on kuluheina põletamine keelatud aastaringselt.
Vältimaks kulupõlengutest tekkivat keskkonnakahju
ning ohtu inimeste elule ja varale, kutsub Ida-Eesti
Päästekeskus maaomanikke korrastama oma maavaldused juba sügisel. „Kes sügisel on oma valduste
niitmisega hoolas, sel kevadel maja ümbrus korras ning
elu turvalisem,“ ütles päästekeskuse järelevalveteenistuse
juht Rivo Neuhaus.

Anda üürile 2 toaline (köök ja elutuba
kokku ehitatud) korter Tamsalus, Tehnika 7 – 3. Info: rando.hallik@gmail.
Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga). Pakkuda
võib ka teisi venepäritolu masinaid, seadmeid
ja haakeriistu. Tel 5078478
e- mail heino@ruumen.ee

TAMSALU AJALEHT

Liina Järvi
5151035
Ida-Eesti päästekeskuse avalike suhete büroo juhtivspetsialist

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Kaastööd oodatud
20 oktoobrini
soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub lõpul.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval ka
vallamajas ja kauplustes.

Tamsalu Lunastaja Kogudus
Kirikupüha toimub
pühapäeval 3. oktoobril kell 16.00 ja
31. oktoobril kell 16.00
Olete oodatud!

On lahkunud
1. VALLU LILLEPEA
2. MARIA KIVISTIK

01.08.1955-11.09.2010
19.02.1936-12.09.2010

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

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Tamsalu kultuurimaja juures
peatub pangabuss kaks korda kuus
esmaspäeviti kell 9.00–10.00
(IV kvartalis: 4. ja 18. oktoober,
1. ja 15. november, 6. ja 20. detsember)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige
pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

