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Peagi jääb ajalukku aasta 2010, vaatame korraks
tagasi.
KLIIMA. Kindlasti jääb peagi lõppevat aastat
meenutama tavalisest tormilisemad ilmaolud.
Möödunud talv oli väga lumerohke ja uus talv
jõulukuul alustas veelgi erakordsemate lumeoludega. 10. detsembri hommik üllatas meid kõigi
aegade detsembrikuu lumerekordiga ja äärmiselt
raskete (olematute) liiklusoludega. Nähtuse nimi
oli „MONIKA“. Normaalne elutegevus oli tõsiselt häiritud. Siinkohal on paslik meelde tuletada
ka augustikuu tuuletorme, mis paljude inimeste kinnisvarale olulisel määral kahju tõid. Mida
meil tasub läbielatust kõrva taha panna? Sellised
ilmanähtused peaks meile kõigile selgeks tegema,
et me elamegi sellises maakera osas , kus talvel
võibki tulla palju lund ja me peame selleks valmis
olema. Inimesed oma elamises ja lumekoristajad
tehnika valikul. Kuid vajame ka arusaamist, et tormitagajärgede kõrvaldamine võtab tavapärasest
rohkem aega. Maailma mastaabis näitas Islandi
vulkaanipurske tulemus , et ka lennutranspordil on
ettenägematuid probleeme.
SUURED EHITUSED. Aasta alguses 4.jaanuaril alustas Eest Raudtee Tamsalu jalakäijate tunneli
ja uute perroonide ehitust. Kaua unistatud asjaga
oli algust tehtud. Ilmaolud olid rasked, kuid tegijatel rammu jätkus ja Tamsalu Päevade ajal,
30.mail oli kõigil põhjust rõõmustada. Kauaoodatud tunnel oli valmis pidulikuks avamiseks ja inimeste teenindamiseks. Sellist tunnelit pole ühelgi
teisel raudteeasulal Eestis.

24.aprill alustati Porkunis uue koolimaja ehitusega. Tänaseks on majakarp valmis ja tehakse siseviimilstlust. Tööd on tehtud tublilt ja see annab
kindluse, et uut õppeaastat alustab Porkuni kool
uues majas. Valla poolt vaadatuna annab uue
kooli valmimine kindluse, et pikkade traditsioonidega koolielu Porkunis jätkub, laste õppe- ja ravikvaliteet paraneb ning Porkunis säilivad ja uuenevad töökohad. Kindlasti tõstab see huvi Porkuni
kui elukoha vastu.
Tamsalus algasid kauaoodatud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, 2011 aasta lõpuks peab
olema valmis ehitatud 15 km veetorustikku, 10
km kanalisatsioonitorustikku, 4 km survekanalisatsioonitorustikku, 1,7 km sadevee torustikku,
renoveeritud 1 reoveepuhasti, ehitatud 4 reovee
ülepumplat ja renoveeritud 2 pumbamaja. Kokku üle 30 km torustikku! Tööde maksumus on 76
miljonit krooni, millest EL abi on 77%. Ülejäänud
raha on Tamsalu valla ja AS Tamsalu Vesi omafinantseering. Töid teostavad peaettevõtjatena AS
Terrat lõuna pool raudteed ja AS K & H põhja
pool raudteed. Kindlasti toovad tööd ümberkorraldusi liikluskorralduses ja põhjustavad ebamugavusi , kuid need kaovad – korralik veevarustus
jääb! Torutöödega valmis saades teeme korda tänavad koos kõnniteede, valgustuse ja muuga. Nii,
et peale veemajandustööde lõppu hakkab ka Tamsalu tänavapilt muutuma kaasaegsemaks.
Suvel algasid ulatuslikud renoveerimistööd gümnaasiumis, kus on tervikuna remondis nn. uus
koolimaja, galerii , soojustatakse nn. vana maja,
võimla, aula, söökla, uuendatakse koolimaja territooriumil kõik torustikud, tehakse korda koolimaja territooriumi maapinna vertikaalplaneering,
kinnistu saab uue aia, staadionile tuleb 2 uut
kaasaegset harjutusväljakut. Samuti uuendatakse
oluliselt klassiruumide sisustus ja õppevahendid.
Töid teostab AS YIT oma paljude alltöövõtjatega.
Tööd peavad saama valmis uue kooliaasta alguseks! Teostamise rahaline maht on üle 28 miljoni
krooni.
Suve jooksul uuendati AS Tamsalu Kalori kõik
välised soojatrassi torud(pool renoveeriti juba
2006 aastal). See annab olulise kindluse soojustrasside töökindlusele ja vähendab ka soojuskadu-

sid. Tamsalu on esimene Eesti asula ,kus on 100%
renoveeritud välised soojustrassid. Tööde teostamiseks kulus üle 6 miljoni krooni (50% oli EL
toetus ja 50% AS Tamsalu Kalor).
Loksal on J.K.Otsa Talul lõppjärgus kaasaegse
lüpsifarmi ehitus, samuti ehitati laudakompleksi
juurde kaasaegsetele nõuetele vastav sõnnikuhoidla. Lauda valmimisel koondub kogu firma
loomakasvatus Loksale. 2011 aastal on aga firmal
plaanis ehitada Sääsele uus viljakuivati.
Sääsel alustas Eest Energia uute toiteliinide paigaldamist neile tarbijatele, kes varem said elektrit
läbi Linnuvabriku alajaamade. Tööd jätkuvad ka
järgmisel aastal.

SÜNDMUSED. Hea meel on, et Porkuni Päevade raames toimunud II küladevahelisel võistlusel
osales 9(!) võistkonda. Samuti oli paljudel võistkondadel tehtud korralik kodutöö. Ise osaledes ja
oma küla eest toimetades , saamegi lähemale eesmärgini - Meie Küla.
Oli Pillari aasta - seekord oli läbivaks teemaks
kodulind. Tegevust jätkus Porkunisse kaheks päevaks. Aitäh eestvedajale Sirjele ja abilistele.
Tänu valla tublidele inimestele toimusid Tamsalus sellised mastaapsed üritused: Sõida ohutult suure üle - eestilise jalgrattaretke algus Tamsalust,
tänud Velve Põldojale; Swedbank Exdreame II
etapp-Tamsalus tuhatkond seiklusspordihuvilist
üle Eesti, tänud Tarvo Klaasimäele; talvel ETV
Swedbanki noortesarja suusakrossi võistlus. Meil
on tõsiselt mõtlemist, et osalejate liiklusvahendid
ära mahutada. Traditsiooniliselt osavõtjate arvu
kasvu näitab Tamsalu-Neeruti-Tamsalu suusamaraton. Aastal 2011 peab valmis olema üle 1000
osaleja vastuvõtmiseks.
Uudekülas peeti külalaata ja juba teist aastat toimus kuni külmadeni talulaat. Samuti peeti Uudekülas omalaadne taliturniir ragbis(väljakul lumi
vööni ja 20 kraadi külma!). Ajalugu tehti Uudeküla hokiväljakul, kus peeti Lääne-Viru meistrivõistlused hokis. Eestvedajad Katrin, Petrik ja Martin.
Vajangu Rahvamaja pidas oma 80 juubelit. Vana
maja on korralikult vastu pidanud, teinud läbi
noorenduskuuri, seda tänu Väino ja tema abiliste
tublile tööle.
Oli taliolümpia aasta. Meie valla sportlastest olid
Vancouveris kohal Timo ja Kaili. Kahjuks ei antud sõidupiletit veel Kaarlile, kuigi ta oli selle välja teeninud. Edu, tervist ja õnne meie tippudele ja
loodame, et 4 aasta pärast on Kaarel üks vähestest
Eesti sportlastest, kes Eesti spordi olümpial nähtavaks teeb.
Põline Naistevälja küla mees Valde Roosmaa
avaldas oma kodukülast raamatu „Naistevälja
küla läbi aegade“.
ETTEVÕTLUS. Kuna Tamsalus on ettevõtlusaktiivsus statistiliste näitajate poolest Eestis
alla keskmiste hulgas, siis on vallavalitsuse poolt
jooksval aastal käivitatud 2 koolitust ettevõtjatele.
Esimene on noortele naistele, et nad peale emaks
saamist oleks paremini võimelised uuesti tööturul
alustama-seda sihtasutus INNOVE rahalisel toel
ja teine on ettevõtluskursus Leader programmi
toetusel.

8.oktoobril toimus Tamsalus PAIK(Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valla) koostööpiirkonna I Ettevõtlusmess. Esindatud oli 47 firmat.

Alguseks hea tulemus.
MASU. Tamsalus sulges pankroti tõttu uksed OÜ
Boxer Puiduexport. Porkunis suleti kauplus. Headel aegadel võetud kohustused pankade ees on
viinud paljud inimesed raskustesse kommunaalteenuste eest tasumisel. Vähenes oluliselt Riigi
Päästeameti toetus Tamsalu Päästekomando ülalpidamiseks.
TURVALISUS. 2010 aastal liitus naabrivalve
piirkonnaks Metskaevu küla-eestvedajaks Merike
Kolde. Tamsalus jälgib avalikku korda 4 turvakaamerat. Nii mõnedki avaliku korra rikkumised on
nende kaudu avastatud, kindlasti on mõned jäänud
tegemata.
EURO. Mida lähemale jõuab aasta 2011, seda
rohkem hakkab meile selgeks saama, et armsa
Eesti krooniga on suhted otsas. Uuest aastast on
Eestis käibel Euro. Kahju. Oleme varemgi raha

vahetanud, saame Euroga ka hakkama.
PERE. Isiklikus elus jääb aastat 2010 meenutama
pere tähtis sündmus. Sain sõbrapäeval 14.veebruaril vanaisaks. Poja Taneli perre sündis tütar Teele.
Need on mõned märksõnad, mis jäävad meenutama peagi lõppevat vallaaastat 2010. Oli raske
aga tegus aasta. Tamsalu vallas käivitusid EL toel
suured projektid. See annab kindluse tuleviku tegemisteks. Kindlasti on Teil ka omad tähelepanekud, mida võtta kaasa lõppevast aastast. Võtkem
siis aastalõpus korraks aeg maha, leidke aega olla
koos lähedastega, hoidkem üksteist ja kogume
jõudu uue aasta 2011 ettevõtmisteks.
Lugupeetav vallarahvas,
Rahulikku jõuluaega ja edu uuel aastal.
Toomas Uudeberg, vallavanem

Tamsalu Ajalehe autorid 2009 – 2010

Aadu Uudmäe, Malle Annus, Ella Vikk, Sergei Kurotškin, Rein Tops, Toomas Uudeberg,
Lembit Saart, Andra Hoolma, Ülle Sokk, Andrus Freienthal, Elvi Astok, Ursula Saar, Karin Poom, Petrik Mõttus, Liivi Rünk, Katrin Uudeküll, Mare Järv, Tarmu Tammerk, Riive Tamm, Liina Lepp, Eevi Geidik, Tiia Uudeberg, Anne Saarmets, Meeli Kuntur, Helena
Mertikainen, Tiiu Laur, Eigo Laur, Helle Pärna, Tiit Vettik, Vardo Arusaar, Vaike Amur,
Maire Tamm, Sirje Major, Monika Molodost, Kristo Laadre, Ants Arukuusk, Liia Alling,
Siret Villmann, Lia Klaas, Anti Aosaar, Tuuli Lindre, Siiri Hiiesalu, Raili Elmest, Eino Tomberg, Elle Allik, Ruudo Annus, Viivi Simonlatser, Neeme Malva, Arvi Põldaas, Kaljo Pilt,
Kaili Kangur, Marmelt Riibe, Aime Tops, Külli Eichfuss, Siret Kristel, Kaidi Piiskoppel,
Pärt Rohtmets, Tõnis Kasekamp, Anne Hallik, Jaan Kuusik, Geiri Suur, Cärolin Rattasepp,
Hegle- Maris Veeremaa, Eliise Mõttus, Ketter Kõre, Meida Lango, Aira Eding, Viiu Uudam, Mailiis Meitsar, Riho Tell, Leili Virks, Vello Sander, Tiiu Tammiksaar, Timo Tiisler,
Mall- Maria Lobe, Ilme; Jaan; Kalju ja Aino Einmannist, Peedu Vipper, Helgi Lindeberg,
Kaarel Adler, Maarit Vaikmaa, Egle Kiik, Ülle Kristmann, Marika Rajur, Martis Markus,
Lembit Peterson, Mare Viks, Dea Jürgens, Tarvo Klaasimäe, Leo Piirits, Triin Sameli, Hiile
Hiie, Rainer Tops, Siiri Hiiesalu, Raivo Raigna, Karmen Kubjas, Marge Iho, Anne Kraubner, Enelin Kiisla, Malle Kätt, Marian Roop, Getter Kasekamp, Johanna Sinik, Eva Jänes,
Kaur Tamm, Marjana Amur, Diana Tiitsmaa, Mariann Virunurm, Oliver – Arthur Kikkas,
Toomas Kiisla, Johhanna Partsioja, Kristiina Pešehodko, Milvi Veebel, Keia Laht, Sirje
Luik, Viivi Eenmäe – Griffel, Mari Põder. Nimekiri on ajalises järjestuses ja vabandan,
kui keegi märkimata on jäänud. Paljud on oma mõtteid rääkinud diktofoni ja vormistajaks
olen olnud mina. Lisanduvad piltide autorid, keda igakord pole märgitud ja abilised kes on
aidanud tekste lehte toimetada.
Jätkugu teie arvutites ka uuel aastal tähti ka teistega jagamiseks ning ärgu lõppegu pastakast
vägi, mis aitab vajalikke lugusid kirjutada. Ja olgu teil ka lamba - ja viljaõnne rohkesti!
Teie Tamsalu Ajaleht
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Rauno Rebane tagasihoidlik optimist
Rauno Rebane oli tavaline noormees. Peale põhikooli lõpetamist läks
ta Rakvere Ametikooli torutööd õppima. Tema ja venna hobiks oli
igasugune liikuv tehnika. Mäletan selle majapidamise ümber olevaid vanemaid ja uuemaid autosid, mida oli vahepeal vist oma kümmekond tükki. Autodega tehti põllul rallit ja putitada oli neid kogu
aeg ka vaja. Vendadel oli ka mootorratas. Rauno elu muutus ühel
kevadpäeval, kui ta motikaga sõitma otsustas minna. Sellel õnnetul
päeval, sõites mööda kümneid kordi läbitud teed, ootas teda ühes
kurvis kivi, mis mootorrattale ette jäi ja kukkumise põhjustas. Õnnetuse tagajärjel jäi Rauno halvatuks ja on nüüdseks juba kaks aastat
ratastoolis veetnud. Ametikoolis edasi käia polnud võimalik ja talle vormistati õppepuhkus lootuses, et tervis taastub ja on võimalik
õpinguid jätkata. Kui küsisin, mis edasi saab, vastas Rauno, et plaanib kindlasti kooli tagasi minna ja tööd saab teha ka näiteks arvutiga.
Rauno on vaikse jutuga, ratastoolis istudes ja mõtlikult aknast välja
vaadates nentis ta, et tegelikult läks tal veel hästi. Haapsalus ravil viibides on ta näinud neid, kellel on läinud kordi halvemini. Raunole on
hästi mõjunud taastusravi Haapsalu Rehabilitatsioonikeskuses, tundlikkus on hakanud pisitasa taastuma ja loodetavasti võitleb organism
edasi. Rauno ütles, et närvide funktsioonide taastamiseks oleks suur
abi neuro – ja elektristimulaatoritest, mis on spetsiaalsed aparaadid,
mille kasutamine aitab närvirakkudel leida uusi teid. Uued närvirakud taastavad aga organismi funktsioonid. Niisuguseid aparaate sai
ta Haapsalus proovida ja need aitasid tundlikkust parandada. Rauno
loodab mõne seesuguse koju igapäevaseks kasutamiseks saada.Rauno
päev möödub enamasti ratastoolis. Mõned päevad tagasi sai ta endale uue abivahendi- ratastooli, mis on praegusel hetkel eluliselt vajalik.
Vana oli ebamugav ja tekitas mitu raskesti paranevat lamatist, mida
ainult operatsioonidega ravida sai. Ratastool on kallis, üle 42 tuhande
krooni. Sellest endal oleks tulnud maksta kümnendik. Üllatuseks sai
Rauno teada, et üks firma, kes ei soovinud oma nime avalikustamist,
küsis Invakeskuselt, kes võiks abi vajada ja maksis Rauno eest selle raha ära. Uus tool on mugav ja sellega saab väikseid trikkegi teha.
Rauno ütles, et päevad kipuvad ühetaoliseks minema.
Aega saab veeta internetis, mobiil on olemas. Vanad sõbrad on kahjuks kaugeks jäänud, uusi pole jõudnud tekkida.
Suur osa Rauno päevast möödub ka jalgu ja alakeha treenides. Praegu ei
saa ta iseseisvalt püsti seista, selleks on eriline abivahend. Päris kõikide
toimetustega ta ise hästi toime ei tule, aga ema on abiks. Kõige suurem
mure on praegu pesemisega. Rauno näitas mulle oma pesemisruumi.
Ta ütles, et tegi seal ise torutöid, kui asjast veel midagi eriti ei teadnud ja
seepärast pole ka tulemus just kõige parem. Pesemisruumi probleem on
selles, et sinna on paigaldatud plekist dušialus, kuhu ratastooliga minna
ei saa. Siis peab ta eraldi tooli istuma ja alles siis saab ise pesta. Pesemisruumis tuleks vana põrand ja dušialus eemaldada, panna soojustus ja
valada uus põrand kaldesse nii et seal saaks tervikuna liikuda. See töö
aga käib praegu üle jõu.
Rauno tehnikahuvi pole raugenud. Sugulaste abiga sai ta endale muretseda auto, kuhu mahub ka ratastool. See tuli kohandada käsijuhtimisele, ajada korda ARK-is kõik paberid ja juhiluba muretseda. Tänaseks on
asi niikaugel, et Rauno sõitis ratastoolis majast välja istus ilma kõrvalise
abita autosse, pani käigu sisse ja sõitis. Siis tuli ta ka välja, istus ratastooli
ja oma tagasihoidlikul moel ütles, et sõidetud

on juba päris palju, pealinnaski tuur ära tehtud.
Küsisin ka vanade autode kohta, mis maja ümbert
kadunud. Need laskis Päästekool õhku, teadis Rauno.
Nüüd tuleb ära rääkida ka see, kuidas ma Rauno juurde tee leidsin. Algas
kõik kaugelt. Nimelt otsustas Tamsalu Gümnaasiumi 8. klass, et nad ei
taha omavahel jõulukinke teha. Parem annavad selle summa ühisesse
kassasse ja annetavad kellelegi, kes abi vajab. Abivajaja leidmiseks
pöördus klassijuhataja Heidi Mägi valla sotsiaalspetsialisti Milvi Veebeli
poole, kes peale pikalt kaalumist soovitaski Raunot. Milvi põhjendas oma
valikut sellega, et Rauno on ennast näidanud tugeva tahtejõuga noore
mehena, kes ei soovi jääda teistele koormaks ja tahab kindlasti edaspidises
elus iseseisvalt hakkama saada. Samuti on Tamsalu Gümnaasiumi
õpilasesindus avaldanud soovi Raunot pisut rahaliselt toetada. Rauno
saab praegu pensioni ja puudega inimese sotsiaaltoetust. Vannitoa
ehitusel saaks vallavalitsus natuke aidata, stimulaatorite hankimisel
on kindlasti abi ka laste poolt korjatud rahast. Kõik inimesed aga,
keda Rauno edasine käekäik huvitab ja kes oma abikäe tahaks ulatada
saavad teha annetusi Rauno arvelduskontole number 1107452013
(Swedpank). Raha läheks sihtotstarbeliselt ravivahendite ostmiseks.
Peale materiaalse poole on kindlasti ka vaimne, korralike
abivahenditega saab Rauno hakata osalema jõukohastes tegemistes,
avaneb võimalus õppima hakata ja loodeavasti ei jää eakaaslastegi tugi
ainult rahanumbriliseks.
Tamsalu Ajaleht
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Krõlli jõulutervitus Tänuavaldus.
Porkuni Kooli tabas eriolukord reede, 10 detsembri esimestel tundidel. Öösel
kella kolmest kadus koolis elekter. Sellega koos seiskus veepump. Ei olnud
võimalik valmistada toitu. Kuna teed olid kinni, ei saanud ka toiduaineid
juurde muretseda. Viimases hädas leiti võimalus ühe kooli töötaja korteris
puupliidil keeta mune ja putru.
Kuna Eesti Energia ei pääsenud alajaamale ligi, et elektrit tagasi lülitada, siis
pöördusime vallavanema poole abipalvega aidata kooli. Hr.Toomas Uudeberg võttis olukorda väga tõsiselt ja lahendas selle tunni aja jooksul. Traktorid lükkasid lahti kooli juurdepääsuteed ja hr Lembit Saart toimetas kauplusest Pille-Riin meile toiduvarud. Õhtul kella kuue paiku taastus elekter ja
kool oli päästetud. Lapsed olid kõik väga optimistlikud ja said hästi hakkama.
Porkuni Kool tänab südamest Tamsalu vallavanem hr.Toomas Uudebergi ja
keskkonnaspetsialist hr. Lembit Saarti kes aitasid lastel raske aja üle elada ja
päästsid meid lumevangist.
Tänud ka Pille -Riini kaupluse töötajatele, kes kiiresti aitasid laste toidulauda
täiendada.

Käes on aasta kauneim kuu,
lumepärlid põõsal-puul.
Hanged kõrged nagu mäed,
vaevalt nendest üle näed.
Krõlliperes sagin suur,
Jõulutaat on tulekul.
Kuidas salmid saavad pähe?
Kas on kaunistusi vähe?
Et saaks minna edasi,
tuleb kaeda tagasi.
Tänadagi, keda vaja.
Sõpru armastab me maja.
Lapsed tublid, terved, viksid.
Vastused siin saavad „miks?-id“
Laste jaoks ja huvi pärast,
õpetaja teab –
õppimine igal ajal huvitav ja hea.
Üritusi igal kuul
lastele on pakutud.
Külas käis meil 112,
numbrit teab nüüd iga laps.
Auto punane kui leekpäästeamet oli see.
Seda Krõllilaps ka teab,
politsei on hea.
Rattasõidus alati
kiiver kaitseb pead.
Pärast õppust vigurrada
aitas tarkust kinnistada.
Mardipäeval mardid majas,
nende laul ja tants siis kajas.
Kadripäeval Kadrideks
tegid lapsi emmedhommikul oli Sääse kontsert,
õhtul külas memmed.
Ajast-aega kolmapäeval
beebikool meil majas.
Rõõmsa emme-lapse laul
kaugele siit kajab.
Head sõbrad kõik on vist,
tulevad ka Porkunist.
Et meil oleks suusarajad,
Raimond Paistu kiita vaja.
Krõllidele rõõmu teeb,
et meil sõbraks tubli mees.
Kui on valmis suusarajad,
lastele on suuski vaja.
Nagu imeväel,
suusad olidki meil käes.
Võta vastu kiitus, tänutubli isa, Toomas Nurmsalu.
Igal aastal jõulukuul,
saame kaunid kuusepuud.
Õigel ajal, rõõmsalt, kiirelttänud, sulle, Marmelt Riibe.
Kolmel päeval lumevangis
oli Krõlli maja.
Tublit päästjat Kruusmann Jaanust
kiidab kogu maja.
Krõlli silmad säravad,
kui on palju lapsi.
Tänada on siis ju vaja,
tublit emmet-papsi.
Krõllipere soovib veel,
et teil hästi läheks teel.
Rõõmustage lapsukesi,
kõhnemaid ja paksukesi.
Lõpetage osturalli,
kududa võib kingiks salli.
Häid pühi kõigile!
Teie Krõll ja Krõllipere!

TEADE

Alates 01. jaanuarist 2011.a. ootab
Tamsalu kultuurimaja klaveriklass,
vabanenud õpilaskohale, uut klaveriklassi õpilast. Õppemaks kuus
on 19.17€.
Kõigil soovijail anda endast teada
kultuurimaja tel. 323 0968 alates
kella 15.00-19.00.

Kultuuri - ja spordikalendrid jaanuariks leiate valla kodulehelt või kultuurimaja ning
spordikompleksi kodulehtedelt!

Porkuni Kooli juhtkond.
Pildil all: tõenäoliselt viimast korda pidas kooli pere jõulupidu lossi saalis.

SÄRA VAIKSELT KÜÜNLATULI,
LÕHNA KUUSEOKS.
KÕIK MIS AASTAS KAUNIST OLI
JÄÄGU ELAVAKS!
Rõõmsaid jõulupühi ja edukat uut aastat!
Soovivad Tamsalu eakatele, oma klubikaaslastele
ja koostööpartneritele Tamsalu Pensionäride
Ühingu klubi “Igihaljad ” liikmed

Pildil: Lastele, kes lasteaias ei käi, tuli jõuluvana 12. detsembril Kultuurimajasse.

Vaikselt langeb lumehelbeid
käes on jälle jõuluöö ...
Soovime oma klientidele, äripartneritele ja töötajatele
Kauneid Jõule !
Ja teatame, et uuel aastal seoses EURO-le üleminekuga on vee ja kanalisatsiooniteenuse ühe m3 hinnad elanikele Tamsalu valla territooriumil alates
01.10.2011 järgmiselt:
vesi elanikele
0.96
kanalisatsioon elanikele
1.21
abonenttasu baasmäär ühe korteri või pereelamu kohta
kuu abonenttasu elanikele (vesi ja kanalisatsioon)
0.96
kuu abonenttasu elanikele
(ainult vesi või ainult kanalisatsioon)
0.48
Hinnad on eurodes koos käibemaksuga.
Tamsalu Vesi AS
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Ei ole võimalik. On küll!
Ühel kenal päeval uudistest silmadega üle
libistades tabasin pealkirja “Aasta kodu”
auhinnajagamisest. Tahtsin lehte edasi kerida, aga
ootamatult peatas pilgu tuttav nimi - Tamsalu ???
Mis? Siis vaatasin juba tõsiselt ja muidugi - Kaarel
Adler ja Marilyn Jeeser. Parima värvilahenduse
auhind Tamsalu kortermajasse. Ma ausalt öeldes
eriti jahmunud ei olnud. Aga huvitama hakkas asi
küll. VT ilmutas ka pilte, kust paistis tõesti säravalt
omanäoline värvi - ja detailivalik. Nostalgiliselt
mõtlesin enda pere esimestele korteritele,
kus seinu küll mustaks, küll lillaks ja siniseks
pintseldasin ning kui ülalt naabri vesi vannitoa
laes WC poti kohale krohvilaigud tekitas, siis
sinna Pischi saared ja Caclandi mandri maalisin.
Oma erilist maailmanägemist on vähemalt Kaarel
meie lehes korduvalt ilmutanud, olles itinõuandja
rollis, kelle pildi kohta artiklite juures korduvalt
on öeldud - “miks sa küll temast niii õudse pildi
lehte panid?” Marilyn on tuttav lugematult hulgalt
igasugustelt laulu-, tantsu- ja kultuuriüritustelt. Ja
viimasel ajal on tema tegemistest kunstitudengina
ajakirjanduses korduvalt juttu olnud. Marilyni
viimast näitust vaatasin Paemuuseumis suvel.

Sotsiaalminister ja
maavanem Tamsalus

Sotsiaalminister Hanno Pevkur ja maavanem Einar Vallbaum koos kaaskonnaga külastasid oma
Virumaa tuuril ka Tamsalu eakate päevakeskust.
Neid ootasid seal ligi 30 nooremas ja vanemas
eas prouat, kes olid katnud kohvilaua kookidega.
Minister rääkis, et Virumaa ei ole talle võõras, ta
on elanud ja töötanud naabervallas Järva- Jaanis.
Minister tegi kiire ülevaate tähtsatest teemadest
- eurost, pensionitest, mis ei vähene. Ta ei soovitanud minna praegu panka kroone eurodeks vahetama. Praegu see maksab raha. Ka oli ta mures,
et seoses rahavahetusega võib väiksemates kohtaders tulla inimeste ukse taha pettureid, kes tahavad
raha vahetada. Raha ei vaheta ei postiljonid ega
muud institutsioonid peale Eesti Panga, nii et ta
palus isehakanud rahavahetajatele ust mitte avada.
Ka tuletas ta meelde, et sugulased ja tuttavad eriti
väga vanu inimesi aitaksid uue rahaga toimetamisel.
Ministrilt küsiti hulgaliselt küsimusi. Esimene
mure oli Lea Lõhmussaarel, kes ütles, et ta on
eluaeg tööd teinud, tihti normkoormust ületava
tundide arvuga. Sellega on ta välja teeninud ka
keskmisest veidi kõrgema pensioni. Praegu saab
ta ise endaga hakkama, aga ühel hetkel peab ta
võibolla minema hooldekodusse ja siis ei jätku tal
oma pensionist enam hooldekodu kohamaksuks.
Minister vastas, et põhjus, miks hooldekodude kohamaksud, on kõrged, on kulude tase- personal ja
muud kulud on suured ja vähendada neid võimalik
ei ole. Kui pensionist ei jätku, tuleb perel ikkagi
samuti panustada hooldekodu kohamaksu tasumisse. Omavalitsus korraldab hooldekodude tööd
ja seetõttu on ka hinnad seal erinevad. Omavalitsus aitab kohamaksu tasumisel neid inimesi, kellel
omakseid ei ole. Lea küsis, et miks siis tema lapsel
on tema aitamine just nagu karistus. Minister ütles,
et perekond ongi kohustatud ka oma liikmeid aitama ja pensionisüsteem on alles 100 aastat vana,
enne polnud mingit pensionit.
Milvi Veebel uuris puuetega inimeste toetuste
temaatikat. Minister tõdes, et midagi peab selles
valdkonnas muutuma. Tahetakse muuta hindamist
– hakata hindama mitte töövõimetust, vaid töövõimet. Praegu on Eestis valdu, kus on üle kolmandiku puudega inimesi. See pole normaalne. Mida
täpselt muudetakse, see praegu pole veel teada,
sõltub tulevastest Riigikogu valimiste tulemustest.
Pikk diskussiooon tekkis teemal, kuidas sundida
praeguseid töötuid ka natuke ise midagi selleks
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Lootsin vaikselt, et äkki on Kaarel nõus ka
kohalikule lehele väikse loo tegema, sellelkohasele
palvele sain konkreetse vastuse: “Teeme ära!”
Peale pisukest ootamist saabuski kaugest
Austraaliast Marilyni kirjutatud jõuliselt
emotsionaalne arvamusavaldus:
„Vajadus omada oma kohta ja ruumi. Huvi teha
ja kujundada täpselt oma äranägemise järgi ja
üldse mitte raasugi kuulata, mis teised arvavad.
Sealjuures siiski väikesed lühildased lahkhelid ja
kompromissid omavahel, sest üks meist mõtleb
siiski endiselt natuke praktiliselt ja teine on hoopis
teisest puust. Mõttes on üks äge koht, mis on meie
oma ja meie nägu ka. Mis meile siis meeldib?
Palju igasuguseid värve, erksaid värve. Suured
värvitud pinnad. Vanad kulutatud asjad. Leitud
asjad. Isetehtud asjad. Imelikud asjad. Sest mulle
meeldib nii.
Meeldib värve kokku panna, meeldib kui nad on
üks erksam kui teine, kui nad segavad üksteist ja
kriiskavad üksteisest üle. Ma armastan värve, kõik
nad on ilusad. Aga selles korteris väldime beeži,
helehalli või omavahel suurepäraselt sobituvaid
mahedaid värve. Öäkk! Ei, sellesse korterisse
asuvad elama erksinine ja erkpunane ühte tuppa ja
lilla mürkrohelisega teise tuppa. Täpselt nii, nagu
tegema, et neile makstavat toetust välja teenida.
Minister ütles, et tema on selle poolt, et toetusi
natuke sihipärasemalt kasutada. Siinkohal sekkus
jõuliselt ka maavanem, kes ütles, et tema on ettevõtja, alati oma töötajatele palgad välja maksnud.
Ta tõi näite et väga paljud tänased töötud on seda
olnud juba üle kümne aasta. Miks? Tema arvates
on inimestel endal ikka palju teha, ollakse aga
hoolimatud. Ei taheta tööd teha, vaid ainult suurt
palka. Maavanem arvas, et põllumehed elavad
väga hästi, niisuguseid autosid nagu põllumeeste
koosolekutel, meie autonäitustel ei näe. Külaliste
sõnum oli - tuleb ise pingutada, mõtlemist muuta.
Küsiti ka matusetoetuse kaotamise kohta. Minister
ütles, et 2009 oli raskeid valikuid. Kui poleks igalt
poolt kärbitud, oleks pidanud pensione vähendama.
Lõpp koosolemisel läks üsna tormiliseks, öeldi
välja eri arvamusi ja oli solvumistki. Lahku mindi siiki rahumeelselt. Mall – Maria Lobe kinkis
minstrile ja maavanemale omatehtud sokid. Minister ütles, et ta on alati valmis tagasi tulema kui
on vaja asju selgitada.
Toimetajalt. Mõni päev hiljem saime teda, et minister ja maavanem kandideerivad Reformierakonna nimekirjas Lääne - Virumaal Riigikogusse.
Eks riburada pidi tulevad ka teised kandidaadid
kohalikke vaatama ja mesijuttu rääkima. Olge siis
valmis ja tehke natuke eeltööd. Et oskaks vastata,
näiteks mitu krooni oli aastal 2000 pension, mitu
krooni keskmine palk ja palju maksis leivapäts.
Pildil:Lea Lõhmussaar oli aktiivne küsija, teda huvitas pensionide ja hoolduse temaatika.

süda ehituspoes värvipaleti ees lubab ja nõuab.
Seekord ei tule siin mingeid järeleandmisi. See
on ju minu enda kodu, kuhu ma nende värvidega
elama lähen. Ei mingit nõuannet teistelt. Ise tean
ju. Ja kui tahan, värvin toas kõik seinad eri värvi.
Ja kui tahan, maalin seina peale suured täpid. Ja
kui tahan kruvin köögikappidelt uksed eest ära ja
jätangi nad ilma. Ja kui tahan, riputan kõik seinad
omaenda kunsti täis. Sest mulle meeldib nii.
Keldrist leitud mõnus kirju köögipinnatükk,
vanavanaema kapp, Balti jaama turult leitud
retroraadio, maailma kõige armsamad väikesed
kohvitassikesed ja teekannukesed, vana lüpsipink,
helesinine täpiline kleit, kirjatuvidega kardinad,
habras kolmejalgne lamp. Maailmas on nii palju
asju. Tasub vaid meeldivamad neist endale koju
tuua ja enamuse saab tahtmise juures pealegi
ilma rahata kah. Olengi ümbritsetud ägedatest
asjadest ja kui tuju tuleb, värvin vanavanaema
kapi mürkroheliseks. Sest mulle meeldib nii. Mis
siis, et kellelegi teisele ei meeldi.
Ideid on palju, kahju, et korter nii väike on. Tahaks
kümmet erinevat moodi teha. Ideed lähevad järjest
hullumaks. Okei, seekord saab otsustavaks Kaarli
vastuseis. See on esimene korter, esimene kord
ennast tõestada – jah ma päriselt tahan ka rebitud

servaga tapeeti – küllap edaspidi usaldatakse
mind rohkem, küllap ma peangi natuke raiuma
ja vaidlema oma ideede pärast. Küllap nad alles
näevad!
Jutt käib korterist ühes Tamsalu kõige tavalisemas
krohvilaigulises majas. Kõige tavalisemast
korterist. Aga meie võtsime pähe, et see on meie
kodu ja, et igaüks on ise oma kodu sepp. Meil on
seal hea olla. Ja meile meeldib nii.
Ja nüüd sellest, kuidas see kõik võimalik on.
Korteriga varustas meid Kaarli onunaine Malle.
Tuhat tänu talle selle eest. Tapeedi aitas sirgelt
seina saada Jaano. Tuhat tänu talle selle eest.
Elektrikku ja torumeest mängis Kaarli isa Jaak.
Tuhat tänu talle selle eest. Raha värvide ostmiseks
andsid minu vanaema ja vanaisa. Tuhat tänu neile
selle eest. Ideed ja ülejäänud on meie enda poolt.
Meie tänu on kodu. Sellepärast ongi nii ja mitte
teisiti.”
Austraaliast aga juba järgmine kord.
Ain Aasa
Pildil Kaareli ja Marilyni kodu (kahjuks hall).

JÕULUAEG SÄÄSE
LASTEAIAS
Maa on valge ja punased päkapikud turnivad
akendel – neil on nüüd ju ka raske aknani jõuda,
aga võib-olla isegi kergem: hüppad hangele
ja sealt aknalauale, sest hanged ulatuvad ju
aknani. Hea sisse piiluda, kas toas ka häid lapsi
leidub, kellele poetada sussi sisse üllatust. Meie
lasteaia juures ulatuvad nad kindlasti piiluma,
ja meil on ju palju häid lapsi ka. Igatahes leidis
jõuluvana vastavalt päkapikkude teadetele
meie lasteaeda ka tee, olgugi et meil on nüüd
uus nimi – selguse mõttes – mitte ainult lihtsalt
Sääse Lasteaed, vaid ikka oma valla nimi juures
– Tamsalu Sääse Lasteaed. Seda lasteaeda käis
külastamas ka sisehindamise nõustaja Tallinnast
ja leidis, et meie majas on kõik korras nagu peab
ja pareminigi veel, sest järgmise külastuse aja
märkis ta kolme aasta asemel kuuele aastale.
Vaata siis meie tublisid töötajaid!
Meie lasteaia visioon on „Koostöös koduga
lapsele õnneliku lapsepõlve loomine“. Nii
olemegi püüdnud meelitada lapsevanemaid
lasteaiaga ühisele tegevusele. Septembrikuus
organiseeris TEL-rühm (Anu, Piret, Viivi)
nii lastele, lastevanematele kui ka töötajatele
maastikumängu „Sügis südames“, mis tekitas
parasjagu elevust ja nuputamist. Koostöös
lastevanematega valmisid akendele kaunid
sügiskompositsioonid. Oktoobrikuus etendasid
õpetajad lastevanematele näidendi „Tuleval
sügisel näeme jälle“. Sellest kujunes omamoodi
vallatu õhtu. Novembrikuu ühistegevuseks
kujunes
isadepäeva
tähistamine
koos
mardipäevaga. Kuna meil on nüüd lasteaias
kaks omamoodi suurt mänguautot, siis said
isad ja pojad mõõtu võtta. Oli päris põnev.
Sügiskuude pimedusse mahtusid Tel-rühma
poolt korraldatud arutelud rühmades, kus lapsed
rääkisid erinevatest tunnetest (üksindus, headus).
See ettevõtmine jätkub ka talvehämaruses.
Novembrikuus käisid meil külas kadrisandid
Tamsalu lasteaiast Krõll. Neil oli väga tore
ja kaasakiskuv etendus. Niiviisi vähehaaval
jõudsimegi sügispimedusest talvevalgusse.
29.novembril süütasime jõulutule ja nii on
rühmad kordamööda kutsunud lasteaiarahva
iga esmaspäeva hommikul saali, et tähistada
jõuluhommikuid. 9.detsembril sõime koos saalis
pidulikult üllatusputru. Neid, kes sellest koos
mandliga õnne leidsid, oli mitmeid.

15.detsembril
oli jõululaat. Aitäh tublidele lapsevanematele,
kes küpsetasid, kudusid ja meisterdasid või
leidsid midagi, mida heategevuslaadal müüa
– ja loomulikult ostjatele! Eks seegi ole meie
koostöö. Lapsel on ju tore öelda, et selle või
teise asja tegime meie kodus. Kena oli ka, et leiti
võimalus aeg maha võtta ja koos lastega teelauas
istuda ning kooke maitsta. 16.detsembril käisid
lapsed Jõgeva lähedal asuvas Vudila jõulumaal.
Tublid lapsevanemad, et te jõulumöllus neile
selleks võimaluse andiste! Kõige selle vahele
mahtusid muidugi aasta oodatumad peod –
jõulupeod. Aitäh Sullegi armas lõbus jõulumees,
et Sa leidsid meie juurde tee! Oleme väga
tänulikud nii kinkide kui rõõmsate pidude eest!
Jõuluvana sai meie juures ka üllatuse osaliseks
– nimelt mängisid talle Liblikate rühma lapsed
tänuks kaks kandlelugu. Selle eest tänu tädi
Sirjele! Talvel tuleb ikka kevadele ka mõelda –
ja meil ongi lasteaias selleks nüüd moodustatud
õuesõppegrupp (Reet, Age, Anneli), kes
organiseerivad lasteaia õuele õuespperada. Selle
juures aitas meid Paavo Raudsepp, kes kinkis
lastele mõeldud õuesõppenurgakesse istumiseks
väga kenad puupakud. Tänu talle! Tänu ka
Marmelt Riibele kauni jõulupuu eest! Tänu
kõigile, kes on meiega koostööd teinud!
Rahulikke jõule ja rõõmsat uut aastat teile
kõigile koos peredega!
Lia Klaas
Sääse lasteaia direktor

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
15.12.2010
1.Tamsalu valla põhimääruse muudatusettepanekud läbisid II lugemise.
2. Muudeti Tamsalu Vallavolikogu
16.06.2010.a määrust nr 8 “Riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord”
3. Volitati Tamsalu Vallavalitsust kui täitevorganit põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ja koolieelse lasteasutuse seadusega
kooli või õppeasutuse-, ja koolieelse lasteasutuse pidajale antud ülesandeid täitma.
4. Kinnitati alatise eelarve- ja arengukomis-

Vallavalitsus
30.11.2010
Otsustati algatada Tamsalu valla Porkuni küla
Lossi tn 1 maa-ala detailplaneering.
Otsustati kuulutada välja hange Porkuni küla
Lossi tn 1 maa-ala detailplaneering koostaja
leidmiseks ja kooskõlastati hankedokumendid.
Kehtestati Tamsalu valla kriisikomisjoni
põhimäärus.
Kinnitati maa munitsipaliseerimisel kahe
katastriüksuse piiride, pindala, koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine.
Muudeti maakatastris registreeritud maaüksuste
(katastriüksuste) koha-aadresse, et viia need
vastavusse Vabariigi Valitsuse 20.12.2007
määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem”
nõuetega.
Nõustuti Tamsalu linnas, Koidu tn 9 hoonete
juurde maa ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikule.
Nõustuti kaevelubade väljastamisega järgmiselt:
vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks
Paide maanteel, Betooni ja Anna Haava
tänavatel ajavahemikuks 30.november 2010
kuni 31. märts 2011.a, asfalt- ja kruusakattega
tee ning haljastuse taastamisega 15. maiks
2011.a;
vee-, vihmavee ja kanalisatsioonitorustike
paigaldamiseks Raudtee ja Kesk tänaval
ajavahemikuks 02.detsember 2010.a kuni 31.
juuli 2011.a;
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joni koosseisu täiendavalt komisjoni liikmeteks Timo Tiisler, Hille Ainsar.
5. Muudeti kultuuri- ja spordikomisjoni
koosseisu ja arvati komisjoni koosseisust
välja komisjoni aseesimees Tiit Vettik ning
kinnitati kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeheks Vardo Arusaar.
6. Lubati vallavalitsusel tunnistada hankel
“Tamsalu valla Porkuni küla Lossi tn 1 maaala detailplaneeringu koostamine” esitatud
pakkumistest edukaks OÜ Tarvaprojekt
pakkumine. Detailplaneeringu eesmärk on
Porkuni küla Lossi tn 1 kinnistu kruntideks
jagamine.
7.Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas Tamsalu linna
Lubja, Sireli ja Pargi tänava alune ja tee-

nindav maa.
8. Muudeti Tamsalu valla 2010.aasta eelarvet; 21218,20 krooni ulatuses vähendati
reservfondi.
9. Määrati Tamsalu valla 2010 kuni 2012.
aastate konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.
10. Viidi läbi ja katkestati Tamsalu valla 2011
a. eelarve projekti I lugemine. Eelarve projekti I lugemine jätkub jaanuarikuu istungil.
11. Info
Vallavolikogu seisukoht on, et käesoleval
aastal munitsipaalsüsteemi töötajatele jõulutoetust või - preemiat mitte maksta, samuti kasutada eelarvelisi vahendeid aasta
lõpus säästlikult.
Vallavanem Toomas Uudeberg andis infot

järgmistel teemadel:
Tamsalu Gümnaasiumi ehitustööd peaks
kõigi prognooside kohaselt lõppema 2011
a. suvel.
Tamsalu-Sääse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine kulgeb graafikujärgselt.
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt viidi läbi sisehindamise nõustamine Tamsalu
Sääse Lasteaias ja Tamsalu Krõll Lasteaias.
Hinnang lasteaedade tegevusele oli positiivne.

vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks
lahtisel meetodil Piiri, Tehase, Anna Haava ja
A.H. Tammsaare tänavatel ajavahemikuks 01.
detsember2010.akuni31.märts2011.a,asfaltkate
ja haljastuse taastamisega 15. juuniks 2011.a.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega elektri
maakaabelliini püstitamisel Sireli põik 1,
Tamsalu linnas.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse
saajate nimekiri ja toimetulekutoetuse eraldus
novembri kuus kogusummas 250 091.- krooni.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt
toetust kahele abivajajale ja jäeti rahuldamata
kolm avaldust.
Kinnitati Tamsalu valla 2010.a eelarve
vahenditest detsembri kuus koolilõuna
maksumuse kompenseerimine kahele lapsele.
Jäeti rahuldamata üks taotlus lapsele
lasteaiatoidu kompenseerimiseks.
Tunnistati kehtetuks ühe sotsiaalkorteri
toa üürile andmine ning otsustati anda
sotsiaalteenusena üürile sotsiaalkorteri üks tuba
abivajajale ja sõlmida üürileping üheks aastaks.
Anti Porkuni Koolile luba mõõduka ja raske
intellekti- ja liikumispuudega laste sportlikloov suvelaageri “Suverõõm” korraldamiseks
Tamsalu valla territooriumil ajavahemikul
26.juuni – 03.juuli 2011.a.
Otsustati lõpetada spordihoones ilu- ja
terviseteenuste osutamiseks sõlmitud ruumide
üürileping lepingu üles ütlemisega üürniku
poolt.

Anti luba MTÜ-le Vajangu Noorsootöö Keskus
avaliku ürituse “JÕULULAAT” korraldamiseks
11.detsembril s.a ajavahemikul 12:00-!6:00
rahvamaja hoones Tamsalu mnt.13 Vajangu
külas.
Otsustati
määrata
tasuta
koduteenus
kolmele
abivajajale.
Määrati hooldaja ühele raske puudega isikule.

määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem”
nõuetega.
Määrati hoone juurde teenindusmaa suurus ja
nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega,
vastavalt katastriüksuse plaanile, hoone
omanikule Käbikuivati tee 10, Porkuni külas.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega veetorustike
paigaldamiseks Betooni ja Vasara tänava
vahelisel lõigul ajavahemikuks 15.detsember
2010 kuni 15.mai 2011.a, kusjuures raudtee alla
paigaldatakse torustik kinnisel meetodil hülssi.
Nõustuti
kasutusloa
väljastamisega
mänguväljaku püstitamisel Ääsi tänaval,
Tamsalu linnas.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a. eelarves
toimetulekutoetusteks eraldatud vahendite
arvelt toetust kolmeteistkümnele abivajajale.
Eraldati Tamsalu valla 2010.a eelarves vabaajaja spordiürituste toetamiseks planeeritud
vahenditest toetust kaheksale taotlejale ja jäeti
rahuldamata kolm taotlust.
Arutati ja otsustati jätta muutmata vallavalitsuse
09.03.2009.a määrus valimisjaoskondade
moodustamise kohta. Tamsalu valda jääb
ka 2011.a toimuvatel Riigikogu valimistel
kaks valimisjaoskonda asukohaga: Tamsalu
Kultuurimajas ja Vajangu Raamatukogu
ruumides.

Head Tamsalu valla
inimesed!
Mida enam maailm ühtsustub, kultuurid
kohtuvad ning rahvused segunevad,
seda enam hakatakse hindama neid
väärtuseid, mis on olnud põliselt ”oma”.
Paekivi, mille poolest Virumaa ja Tamsalu
vald on nii rikas, on eeskujulik näide
olemasoleva väärtustamisest. Paeaastaks
kuulutatud aeg hakkab aga lõppema.
Kuid see ei tähenda meie rahvuskivile
tähelepanu pööramise ega väärtuse
kahanemist. Vastupidi, paekivi tõusis
pikaks ajaks taas ausse, kinnistades meid
sügavamalt oma kultuuri ja identiteediga.
Lisaks rahvussümbolite austamisele ei ole
aga vähem tähtis ka meie ajaloo juurde
tagasipöördumine ning selle põhjalik
tundmine. Tamsalu Muuseumi Sõprade Selts
võib kinnitada, kuivõrd huvitav ja tähtis on
tunda oma juuri ning minevikku. Kultuuri
ja traditsioonide hoidmine läbi Tamsalu
eakate päevakeskuse on samuti killuke
minevikust ja osa tulevikust - tegutsev
pärliring on ilus näide uue niši leidmisest.
Kuid sama tähtis, kui rahva mälu ja vaimne
tervis, on ka meie füüsiline seisukord.
Tamsalu vald on läbi aegade olnud
sportlike eluviiside hoidja ja edasikandja.
Aktiivsed vabaühingud MTÜ Porkuni,
MTÜ Uudeküla ja Hokiklubi Uudeküla
seisavad tervislike eluviiside eest ja leiavad
uusi võimalusi tegevuste laiendamiseks.
Porkuni tünnisõit ning Uudeküla uisuplatsja laenutus on loonud lisavõimalusi
põnevalt ja aktiivselt aega veeta.
Olemasoleva hindamise, traditsioonipärase
austamise ja uute võimaluste loomise
pinnal püsibki meie rahvas ja kultuur.
Soovin teile üksteist väärtustavat ja rahulikku jõuluaega!
Teie maavanem,
Einar Vallbaum

Kes on kangelased?
Legendi järgi on kangelased üleinimlikud olendid, kes on pühendanud oma elu,
et anda endast kõik, tulles appi seal, kus
häda kõige suurem on. Kangelaste legend
on aga alguse saanud inimestest meie ümber. Inimestest, kes teevad seda, mis nende
võimuses ja aitavad seal, kus võimalik.
Ilmselt teavad enamik meist, milline tunne
on andmise rõõm. Tõsi, ka saamise rõõm
on suur, ent see, kes kellelegi hea tegemisest saadavat meeliülendavat tunnet on kogenud, soovib heategu ikka ja jälle teha.
Eestis on neid, kes enda vere loovutamisega lugematutele inimestele head teevad,
viimastel aastatel 32 000 kuni 37 000 kanti. Tänu nendele tuhandetele vastutulelikele doonoritele tehti 2009. aastal Eesti
haiglates kokku 17 000-le patsiendile ligi
85 000 erineva verekomponendi ülekannet.
Doonorite kaasabi on nende inimeste tervise ja elude päästmisel määratu tähendusega. Ilma sõnadetagi on selge, mis juhtuks, kui poleks doonoreid.
Üle kogu Eesti väiksematesse ja suurematesse paikadesse jagub neid asendamatuid
kangelasi - Tamsalu valda kokku üle 100.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ja
Tamsalu Vallavalitsus tänavad kogu südamest kõiki doonoreid Tamsalu vallas ning
tunnustavad erilise panuse eest:
Aivar Meier

14.12.2010.a
Otsustati anda Tamsalu Spordihoones
ruumiosa (5 m2) üürile Viiekas OÜ-le
kaubandustegevusega tegelemiseks.
Arutati spordihoone keldrikorrusel ilu- ja
terviseteenuste osutamiseks ruumide ajutist
üürileandmist.
Muudeti Tamsalu Sääse Lasteaia hoolekogu
koosseisu.
Nõustuti raieloa väljastamisega järgmiselt
vee- ja kanalisatsioonitrassi krundiühendusele
ettejäävate puude raiumiseks Piiri tn 5 kinnistul
Tamsalu linnas;
hoonele ohtliku ja vigase puu raiumiseks Paide
mnt 16a, Tamsalu linnas.
Anti nõusolek AS-le Betoonelement välisõhu
saateloa väljastamiseks saasteallikale Betooni
tn 3, Tamsalu linnas.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha mitteliitumisega
korraldatud jäätmeveoga kuni 30.04.2011.a.
Muudeti maakatastris registreeritud maaüksuse
(katastriüksuse) koha-aadressi, et viia see
vastavusse Vabariigi Valitsuse 20.12.2007
Argo Raudsepp
Einar Sirila
Jaanus Veilberg
Järvo Vildersen
Kajar Ringo
Lilian Palgi
Maire Tamm
Malle Unukainen
Mare Järv
Margus Minjajev
Moonika Uudeküll
Nadežda Jevtšišina
Rein Rosin
Teet Laansoo
Teet Suur
Toivo Pehap
Tuuli Lindre
Tuulike Vaht
Ülar Vaht
Ülle Kroll

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
vallasekretär

Selgusid Lääne-Viru aasta teo
nominendid
Lääne-Viru aasta teo väljaselgitamiseks loodud korraldustoimkond valis esitatud nominentide hulgast välja need teod, mis lähevad
rahvahääletusele.
Märkimisväärne oli seekordse kaalukate
sündmuste rohkus väga paljudes valdkondades ja maakonna eri paigus.
Nüüd lähevad need rahvahääletusele, mis
kestab kuni 6. jaanuarini. Hääletada saab
Lääne-Virumaa raamatukogudes.
Oluline on märkida oma eelistus mõlemas
kategoorias ning lisada tuleb kindlasti oma
nimi ja kontaktandmed, sest hääletajate vahel loositakse auhindu.
Hääletada saab ka meili teel, kui saata oma
eelistus aadressile aarne.mae@virumaateataja.ee.
Lisaks sellele on võimalik oma hääl anda
internetis aadressil www.virumaateataja.ee.
Meie vallast valis toimkond välja samuti ühe
teo:

Soovime Tamsalu valla rahvale rahulikku Raudteetunneli ehitamine ja perroonide
pühadeaega ja julgustame nii praeguseid kui renoveerimine Tamsalus
uusi doonoreid uutele heategudele uuel aastal! Tamsalu rahval täitus mitme inimpõlve pikkune unistus, kui valmis jalakäijate raudteetunnel. Läbi aegade on üle raudtee minnes
Lisainfo:
riskitud ja makstud eluga, raudtee oli Tamwww.verekeskus.ee
salu kaheks jaganud. Alates 2005. aastast
või Facebookis www.facebook.com/Doono- algas tihedam koostöö Tamsalu tolleaegridjaSobrad
se linnavalitsuse ja Eesti Raudtee vahel.
Koostöö viis selleni, et 2010. aasta Tamsalu
pilt Kristjan Lepp.
päevade raames see tunnel pidulikult avati.
Lisaks sellele ehitati ka uued perroonid. Täitus ammune unistus ja elu Tamsalus muutus
turvalisemaks.
Ole kodukoha patrioot, hääleta selle
poolt, et aastat teoks saaks just meie vallas tehtu!
Teisteks valikuteks oleksid veel Rakvere Tarva hõbemedalivõit, Sõmeru keskusehoone ehitus, Kurtna külamaja ehitus,
ekstreempargi rajamine Kundas, skulptuuri
“Noormees jalgrattal muusikat kuulamas”
avamine Rakveres, Tapa Gümnaasiumi ja
staadioni renoveerimine.
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Tuisupäevade
õppetunnid.
Panin Toomas Uudebergi jutu järgi kirja selle, mis juhtus vallas rasketel lumetormipäevadel ja mida tuleks ka nüüd, kui kõige raskem aeg möödas, silmas pidada.
„Päeval käisin Tallinnas ja sealt sõitsin Rakverre, midagi erilist ei olnud. Rakverest kuni
Kullengani oli tee sõidetav, edasi aga tulid juba tõsised tuisuvaalud. Koju jõudes ei
paistnud ka midagi väga erilist. Arvasin, et
nüüd natuke tuiskab ja kuna lepingupartnerid on kõik olemas, lükatakse teed hommikul
lahti ja elu läheb edasi.
Öö saabudes läks olukord aina hullemaks
ja kuskil alateadvuses tekkis tunne, et päris
tavaline see olukord vist ikka ei ole. Kesköö
paiku hakkasid juba teated tulema, et siin –
seal on probleemid. Autoga ei julgenud enam
sõitma minna, tellisin Raimondilt lumesaani,
et sellega saaks raskematele kohtadele paremini ligi. Sauväljalt aitasin välja auto nelja
mehega, kelle suunasin Spordikompleksi,
sest teed olid juba kõikjal kinni. Enne veel oli
hädas TV 2 võttegrupp, keda meie traktor
mitu korda välja aitas ja samuti Spordihoonesse saadeti. Tamsalu vahelt saatsin samasse kohta ka Porkuni inimesed, kes samuti
poleks enam edasi pääsenud.
Päästeameti tellimisel saatsin kaks traktorit
nende autot Ilumäelt välja aitama. Ühekaupa
ei saaanud traktoreid enam välja saata, Vello
Viilver ja teisedki olid juba kinni jäänud. Vaatasin Tamsalu vahel, et ka seal kedagi enam
väljas ei oleks. Käis ka pidev infovahetus
erinevate inimeste ja instantsidega. See öö
jäi magamata. Järgmisel päeval sõitsin veel
saaniga ringi ja pean tunnistama, et niisugust
olukorda pole ma enne näinud. Tamsalu
tee maakonnakeskusesse käis tormi ajal läbi
Väike – Maarja, kuna Teedevalitsus Kullenga välja lahti hoida ei suutnud. Hommikul
Tamsalu vahel hädapärane liiklus toimis, aga
pilt oli kole. Külavahesid me sellel päeval
lahti lükkama ei hakanud, sest tuisk oli veel
nii kõva. Ja tegelikult läks see päev riigiteede
sõidetavaks muutmisele, et oleks võimalik
üldse kuskile edasi sõita. Tegutseti Vajangu ja
Järva – Jaani suunas, Väike – Maarja suunal,
aitasime Porkuni kooli, kus lapsed olid lumevangis ilma elektrita. Vahepeal kaalusime
isegi laste evakueerimist, sest Eesti Energia
ei pääsenud alajaama juurde, et energiavarustus taastada. Õhtul, kui nälg lastel juba
varuks oli võtsime kaks traktorit, valla auto

Rostaleks OÜ
Kas teadsite, mis firma ennnast selle nime taga
varjab. Mina ei tadnud, aga sain teada, kui läksin
Tamsalu tanklasse päev peale järjekordset üsna
kobedat kütuse hinnatõusu, et uurida asjatundjalt,
mis toimub. Ilmar Epner ütles, et vana firma,
Morpheus on pankrotistunud ja tanklat opereerib
uue nimega firma. Ta oli lahkesti nõus selgitama
kütuseäri peensusi, tegi lahti teleri, kus allnurgas
jooksis info maailmaturu naftahindadest ja
ütles ekraanile osutades: „ näed ise et nooled
näitavad ainult ülespoole, hinnad tõusevad”.
Tema väitel ei sõltu kohalikest mitte midagi,
hinnad pannakse paika maailmaturul ja kõigil
tuleb nendega leppida. Eestis saavad kõik
seadusekuulekad kütusemüüjad oma kauba ühest
Maardu terminalist ja üsna võimatu on hindadega
iseseisvalt midagi teha. Ilmar ütles ka seda,
et aasta lõpus on kütuse hinnad alati tõusnud.
Euroopa peab pühi ja selleaegsed sõidud tehakse
ära vaatamata kütuse hinnale. Niiet kütusemüüjad
kasutavad julmalt ära situatsiooni ja meie rahas
kroon sokutatakse hinnale kindlalt otsa. (Nädal
hiljem tõstetigi hinda veelgi. Toimetaja). Tamsalu
tankla on viimasel ajal väga hoolega valinud
tarnijaid, sest tarbijad ebakvaliteetset kütust ei
andestaksja eelmise tarnijaga olid tõsised jamad.
Kohalikul kütuseturul on pakkujaid, ka üsna
soodsa hinnaga pakkujaid palju. Kütuse hinda
saab alandada kahel viisil – jättes maksmata
riigimaksud või segades kvaliteetset kütust

TAMSALU AJALEHT
võttis Pille – Riinist toiduaineid, lükkasime
elutee Porkunini lahti ja viisime sinna süüa.
Õnneks tuli siis ka elekter tagasi ja evakueerimise plaan jäi ära. Eesti Energiga oli pidev
infovahetus et saaks paika prioriteedid ja
Porkuni Kool oli esimene selles pingereas.

Lumevaesed talved on tekitanud arvamuse,
et teed peavadki kogu aeg ideaalselt sõidetavad olema. Praegustes ekstreemolukordades
peaksid aga inimesed ikkagi reaalselt aru
saama et lumesahk ei jõua kohe igale poole
korraga. Kõigepealt lükatakse teed nii lahti et

Ja suhtlesin otse otsustajatega, sest rikketelefonil teada andmine ei võimalda enamasti
selgitada erinevate juhtumite olulisust. Elekter oli vallas ära mujalgi, Assamallasse saadi
elekter tagasi alles laupäeval, kaugematesse
küladesse, Lemmkülasse, Võhmetule ja mujale aga pühapäeval ja ka teed said alles siis
sinna sisse.
Reedene päev näitas muidugi ka seda, et valla lepingupartnerite kasutada olev tehnika ei
sobinud niisuguses ekstreemolukorras kasutamiseks. Õnneks olid kõik, keda appi palusime, ka valmis tulema. Hea sõnaga tahaks tänada Raktoomi meest, kes kohe appi sai tulla
ja linttraktoriga Assamallas olukorda päästis
ja hiljemgi veel aitas. Peale nädalavahetust
toimetas linnas Tiigi Keskuse kopp.
Kui rääkida tormi ja selle tagajärgede likvideerimise ja tegelikult ka tavalisest lumerohkema novembri lõpu ja detsembri lumekoristamise rahalisest väärtusest, siis see on üsna
masendavalt suur summa ja ilmselt küünib
kuskile miljoni krooni kanti. Osa sellest rahast kulus riigi teede lahtilükkamiseks ja
selle eest esitame ka arve riigile. See summa
on siis väljaspool valitsuse eraldatud erakorralist abi.
Rahaliselt tuleb lumelükkamise kuludele
kuskilt kate leida, vaatame eelarves oma võimalused üle. Midagi jääb praegu tegemata ja
lükatakse edasi, sest teist võimalust lihtsalt ei
ole. Lumelükkamisel peab inimestele jääma
kindlustunne, et midagi tegemata ei jää, sest
milleks me muidu siin siis oleme.

üldse sõita saaks, siis tegeletakse laiendamise, vaalude teisaldamise ja muude probleemidega. See võib võtta nädalaid. Ja niikaua
tuleb leppida kitsamate teede, lumevallide
ja muuga, mis sõitmist takistab. Praegu on
suurem osa külateid lahti ainult ühe auto
laiuselt ja kindlasti paljudes kohtades see
nii jääbki. Siin tuleb arvestada kaasliiklejatega, lasta need seal kus vaja läbi ja olla oluliselt ettevaatlikum. Ristmikel ja Tamsalus on
probleemiks kõrged vallid samuti kõnniteede puudumisel sõiduteel liikuvad inimesed.
Kiirused peaks olema praegu tunduvalt
väiksemad ja sõidu ajal ei tohiks tähelepanu
hetkekski mujale suunata.
Täna peab vaatama ka tulevikku ja tuleb ilmselt vaadata üle rasketehnika kasutamise võimalused, et olukorras, kus kõrgete lahtiaetud
lumevallide vahe täis tuiskab, kuidagi see
lahti oleks võimalik saada. Tuisu ajal tuleks
autosõitu kindlasti võimalusel vältida.
Tamsalu vallas on seni olnud praktika, et
vaatamata teede kuuluvusele lükkab vald
nad kuni talude väravateni lahti. Mitmel
pool mujal lükkab vald erateed küll lahti, aga
omanikele esitatakse selle eest arve. Me küll
pole seda küsimust veel arutanud ja otsust
vastu võtnud, aga olukorras, kus meie rahalised kulutused lumelükkamisele on tohutud,
ei suuda me lihtsalt enam senisel viisil jätkata.
Kõrvalisemates kohtades elavad inimesed
peavad arvestama sellega, et nendeni jõutakse alles viimases järjekorras ja sellest lähtudes

mingite odavamate põlevate vedelikega. Kui
arvestada, et näiteks autotäiele (20000 liitrit)
kütusele lisada igale liitrile ühe krooni eest
odavamat ainet, on lihtsa liigutusega teenitud
20 tuhat krooni. Nii saadaksegi nn odav kütus,
mis aga riigi kehtestatud nõuetele ei vasta, mis
rikub masinat ja mida saab kasutada ainult
eratarbimises või seal, kus riik kvaliteeti ei
kontrolli. Just eelmisel päeval oli ka Tamsalus
käinud Maksu – ja Tolliameti kontroll ja proovid
kaasa viinud.
Ilmar on Tamsalus äri teinud umbes 15 aastat
ja niikaua on ka tankla olnud üsna samas
konditsioonis. Ta selgitas, et uue tankla ehitus
maksaks üsna mitu miljonit krooni, aga kui
kaua peaks seda raha Tamsalus tagasi teenima?
Pealekauba ei tea keegi, mis olukord viie aasta
pärast on. Praegu on Ilmar jäänud äraootavale
seisukohale ja suuri investeeringuid ei plaani.
Suured jaeketid Ilmari väitel aga juba töötava
tankla kõrvale ei tule. Ta väitis, et Väike –
Maarjas, kus on kaks tanklat, ei ela hästi kumbki.
Talle on korduvalt tehtud ostupakkumisi kütuse
jaekettidelt aga seni on ta neile eitavalt vastanud,
kuna sissetöötatud äri toob praegu piisavalt
kasumit ja müügiraha eest hakata kuskil midagi
uut aretama oleks vist üsna riskantne. Küll aga
peab ta plaani praegusele mahutile varikatus
ehitada.
Kui küsisin, kas Ilmar ei ole plaaninud mingite
soodustuste sisseseadmist kohalikele, lõi ta käega.
„Igaühel on juba vaat et kõikide kütusefirmade
sooduskaardid olemas ja kohalikud sõidavad nii
vähe, et see mõni kroon, mis selle kaardiga saaks

odavamalt, ostukäitumist ei mõjutaks”. Inimesed,
eriti vanemad on oma sõite maksimaalselt
vähendanud. Paremad kliendid on noored.
Nemad ostavad tavaliselt küll vähe korraga, 5
liitrit, aga teevad seda vahel viis korda päevas.
Asi on siis nii, et seltskond ostab algul ühe
koguse ja siis kui tuleb tahtmine kuskile mujale
veel minna või tuleb keegi juurde, siis tehakse
kütusesse uus investeering. Tegelikult, ütles
Ilmar, on hoopis olulisemad kliendid kohalikud
asutused. Nendel pole mõtet kaugele minna ja
kui siit saab korralikku kütust soodsa hinnaga
on mõlemad pooled rahul. Firmadele teeb tankla
hinnasoodustusi olenevalt käibest. Palju mõjutab
tankla elu EBE käekäik. Kui tehas miinimumiga
töötab, annab see kohe ka käibes tunda. Praegu
on tanklal kliente tavalisest hulga rohkem siin
hoogsalt käivate ehitustööde tõttu. Suured
ehitusmasinad nõuavad palju kütust ja äri läheb
hästi.
Ilmari äril on ka teine pool, ehitustarvete
kauplus. Siin on müügil tõesti ainult ehituse nn
esmatarbekaup. Väikese sanitaarremondi saab
tehtud, olemas on sanitaartehnika, toruvärgid ja
muud. Kui küsisin, kas poele reklaami pole vaja
teha naeris Ilmar ja ütles, et kohalikud teavad
nagunii, mida kohapeal saada on. Rohkem
ostetaksegi näiteks kipsplaati, kive ja muud, mille
vedu mujalt kalliks läheb. Saab ka transporti
tellida, nii et kaup tuuakse mujalt ja viiakse
kliendile koju. Kaupluses on olemas kataloogid,
millede järgi saab kauba ära tellida ja see tuuakse
siis koju. Muidugi on ehitusmaterjaliäri kõvasti
tagasi läinud. Mõne aasta eest töötas tanklas ja

tuleks kodus hoida esmatarbekaupade varu,
toitu, ravimeid ja muud. Kui tekib hädaolukord, tuleb vallavalitsusele sellest koheselt
teada anda. Ka nädalavahetusel viisime ühele inimesele lumesaaniga toidukraami, teisiti
poleks olnud võimalik. Ka siis, kui inimestel
pole lihtsalt füüsiliselt võimalik lumega hakkama saada, tuleks valda teada anda, näiteks
vanuritel või puuetega inimestel. Püüame
aidata ja leida võimalusi puuriidani või kaevuni tee lahti saada. Kibe iroonia on aga selles, et viimastel päevadel on helistanud ka
inimesed, kes lihtsalt ei viitsi ise lumelabidat
kätte võtta ja on harjunud, et kõik neile ette –
taha ära tehakse. On kaks kindlat juhtumit,
kus inimesed mitte ise, vaid läbi Päästeameti
andsid teada, et neil on probleemid lumega. Kusjuures tegu oli inimestega, kes oleks
olnud võimelised ka ise hakkama saama poest ostetud hariliku lumelabidaga.
Palun mõistmist ja arusaamist ka siis, kui
raske tehnika, kes teie kinnistul lund lükkab,
töö käigus ehk mingi murulapi üles tõmbab
või hekki kahjustab. Seda ei tehta meelega,
samuti palume aru saada, et praeguste lumekoguste juures ei ole suure masinaga lihtsalt
võimalik vältida ka vallide lükkamist teeotstesse ja väravate ette.
Omaette küsimus on see, mida me tormipäevadest peaksime õppima. Kõigepealt kindlasti tuleb läbi rääkida ja selgeks teha prioriteedid ehk siis järjekord, millises hakatakse
toimetama. Soovitan punaselt ja suurelt oma
piirkonna lumelükkajate telefonid üles kirjutada, sealt saate kõige kiiremini teavet selle
kohta, milline on teede seisund, millist teed
kasutada vajalikku kohta jõudmiseks.
Kriisiennetus ja teavitamine muutuvad oluliseks. Kogu infot lumetõrjest valdavad Lembit Saart valla ja Vello Sander linna kohta.
Kui lumelükkajatelt mingil põhjusel infot ei
sa, siis võib otse nende poole pöörduda. Osa
kodanikke arvavad, et vallavanemale helistamine alati ja igas olukorras on kõige õigem.
Võibolla ekstreemolukorras see nii ongi, sest
töökohustuste tõttu tuleb olla kohaliku kriisikomisjoni juht ja koordinaator. Kui aga
ekstreem möödas, on mul tööd piisavalt ja
vallakodanike muredega tegelevad selleks
volitatud töötajad.”
Toomas Uudeberg
Ain Aasa
Pildil: Porkunisse saabus esimene lumesahk
laupäeval, 11. detsembril kella 12 paiku.

kaupluses kaheksa inimest, nüüd toimetatakse
kolmekesi. Siis olid muidugi käibed teised ja
praegu Rakvere äärelinnas laiutavad ehituspoed
võtavad palju kliente ära.
Küsisin Ilmarilt kui ettevõtjalt, mida ta Tamsalus
teisiti teeks, kui võimalus oleks. See küsimus
pani teda natuke mõtlema, aga vastus oli, et
ettevõtlusega tuleks rohkem tegeleda, et inimesi,
noori peresid juurde saaks. Tuleks investoreid iga
hinna eest siia meelitada, et nad midagi ehitaks
ja töökohti tekitaks. Rääkisime veel nii mõnelgi
teemal, Ilmar on ju ka kõva tervisesportlane,
veteranide MM medalidki kodus olemas.
Tankla on kindlasti oluline osa kohalikust
taristust(uudissõna- infrastruktuuri asemel),
mida külastavad kas rohkem või vähem enamus
autoomanikke ning mille välimus ja teenuste tase
annab ka mingi pildi kohalikust ettevõtlusest.
Autot lõhkuvate betoonvallide kaotamine või
ümberehitamine, rehvirõhureguleerimise ja
aknapesuvõimaluste loomine ei nõuaks suuri
investeeringuid ja oleksid olulised näitamaks et
oma renomee ja klientide heaolu ei ole tähtis
mittte ainult sõnades.
Hoiaksin rahakoti vahel väga hea meelega ka
kohaliku kütusemüüja kliendikaarti. Usun, et
mitte ainult mina.
Ain Aasa

TAMSALU AJALEHT
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Küsimustele vastab rändur, genealoog ja kodu-uurija Viivi Eenmäe-Griffel

Algus eelmises Tamsalu ajalehes
Küsimus: Kuidas lõppes sõda teie perele? Milliseks kujunes sõjajärgne elu Eesti külas?
Pärast vene vägede sissetulekut mobiliseeriti ka
minu isa rindele. Saksa mobilisatsioonist oli ta
vabastatud, sest ta oli väikse lapse (imiku ) isa.)
Nüüd,sõja lõpus, sattus isa Kuramaa
rindele. Pärast rasket lahingut olid sõdurid nii väsinud, et jäid mändide alla magama. Nende hulgas
oli ka minu isa oma hea rindekaaslasega. Ajal, kui
väsinud sõdurid puhkasid, lendas juhuslik mürsk,
lõikas männi poole tüve pealt maha ja paiskas selle
meeste peale. Kaaslane, kes magas isa kõrval, oli
männi ladva poolt maa sisse surutud. Isa sai seal
nii põrutada, et viibis haiglas ravil. Nii lähedalt
läks surm temast sellel korral mööda.
Kui isa sõjast koju tuli, ei tundnud ma teda ära, sest
tal oli sõdurivorm seljas, mis oli samasugune kui
nendel, kes olid teda püssiga ähvardanud.
Pärast sõda hakkas taluperemees oma põldu edasi
harima.Oma tavalist elu elama. Nii paistis meile,
lastele. Isa jätkas maja ehitamist. Majal puudus
veranda, vooder ja II korrus.
Karjamaale ehitati suur ülevõlla kiik, kus käisid
kiikumas meie küla inimesed, suvitama tulnud
linnalapsed Rakverest ja naaberküla noored.
Osa põllutöid oli umber korraldatud.Viljapeks toimus nüüd talgute korras.Telliti viljapeksumasin
tervele külale. Nii peksti vili talude kaupa.Terve
küla inimesed olid talgutel osavõtjad.
Assamallas toimusid mitmesugused koosolekud,
kus käisid esinemas külalised maakonnast ja Tallinnast. Neist koosolekutest meil kodus laste kuuldes ei räägitud. Kord pärast koosolekut imestas
ema, kui hingestatult Olga Lauristin oli kõnelenud. Kas ta tõesti ise nii ka mõtleb? Rohkem kommentaare ma ei mäleta.
Hakkasid kostuma kuuldused,et ühel või teisel talul on normid hirmkõrgeks tõstetud. Näiteks toon
Leida Talli, kes oli tollal 19-aastane noor neiu ja
haris üksinda vanematest jäänud talu ning kasvatas alaealist õde ja venda. Leida ema oli juba 1940.
aasta sügisel ilma kohtuta oma mehe Peeter Talli pärast Siberisse saadetud. Nimelt oli Leida isa
Peeter Tall olnud kohalik konstaabel. Siis tuli uue
valitsuse otsus 24. augustist 1940. Selle otsuse järgi tuli vabastada ametist kaitseseisukorra seaduse
paragrahv 12 punkt 2 põhjal arvates 28. augustist

Edukas osalemine
vabatahtliku töö projektikonkursil viib preemiareisile Euroopa Parlamenti Strasbourgis

Saabuv aasta 2011 on Euroopas vabatahtliku
tegevuse aasta. Et ärgitada noori vabatahtlikku
tööd tegema, korraldas Euroopa Parlamendi
Infobüroo Eestis õpilastele vastava projektikonkursi. Tamsalu Gümnaasiumi 10. klassi õpilased
otsustasid konkursist osa võtta.
Alustasime sellest, et tegime klassis ajurünnaku:
pakkusime välja mõtteid, kus ja kuidas võiksime
vabatahtlikku tööd teha. Arvamusi oli mitmesuguseid. Kõige enam meeldis meile ettepanek teha
midagi looduse heaks. Pöördusime kõigepealt
oma sooviga RMK poole. Marleeni ema ja teiste
RMK töötajate abiga sai kavatsus teoks: käisime
koristamas Uljaste järve äärset matkarada.
Esimese katse 15. oktoobril vabatahtlikena tööle
minna nurjas selle sügise esimene lumesadu ja
tuisk. Me ei jätnud jonni ja 18. oktoobri keskpäeval asusime ikkagi Uljaste poole teele. Seekord
oli ilus hilissügisene päikesepaisteline, kuigi jahe
õhtupoolik.
Meid vastu võtnud RMK töötaja rääkis, kuidas

1940 teiste seas ka Viru-Järva prefektuuri Assa
malla rajooni konstaabel Peeter Tall. Leida isa varjas end metsas ja kuivõrd teda kätte ei saadud, saadeti ema Siberisse. Peeter Tall lasti maha tribunali
otsusega 11.04.1945.
Leida Talli metsanorm oli nii suur, et vanad mehed imestasid, kuidas seda on üldse võimalik täita.
Need talud tehti kulakuks ja “rahvavaenlane” tuli
välja juurida. Mitmetesse taludesse olid tulnud
uusmaasaajad. Meie naabrusse, kust eelmine perenaine oli Rakverre elama asunud, kolisid Tiitrid
ja hiljem Johansonid. Hugo Johanson oli Assamallas, kas partorg või komsomolitöötaja, ei mäleta
enam täpselt. Hiljem kolisid nad Rakveresse.
1949.a. märtsis, kui meil oli koolivaheaeg, olid
ilusad päikesepaistelised ilmad.Ühel päeval olid
ema ja isa väga ärevil, käisid iga natukese aja tagant küüni nurga tagant Uudelepa künka poole
piilumas - sealt oli Porkuni- Assamalla talvetee
pikalt näha.Toas nimetati ainult:”Ei tea, keda nüüd
viidi?”Alles pärast vaheaega oli koolis näha , kelle
koht klassis tühi oli.Oli toimunud märtsiküüditamine.
Pärast märtsiküüditamist hakati kiiresti kolhoose tegema.Mäletan, kuidas ema söötis iga looma
kõhu korralikult täis ja nuttis siis tema kaelas,
enne kui kodusest laudast või tallist välja saatis.
Need loomad olid ju hoole ja armastusega pere
kõhu kõrvalt soetatud ja nende eest hoolitsetud
nagu oleksid olnud oma lapsed.
Küsimus: Kus algas Sinu koolitee? Millised olid
Sinu kooliaja hirmud ja rõõmud? Kas toona pidid
lapsed kodus rohkem tööd tegema kui praegu?
Minu koolitee algas 1948.a. imeilusal päikesepaistelisel päeval, kui astusin maha ema rattalt
Assamalla Algkooli väravas, et sammuda oma
esimesse kooli mööda krudisevat liivatatud teed,
mida ääristas floksiallee. Minu esimeseks õpetajaks oli võrratu Alide Rebane, kelle sünnist möödus 29.10.2010.a. 115.a. Igal aastal sel kuupäeval
põleb tema haual Liiva kalmistul mälestusküünal.
Õpetaja Rebane oli Assamalla tolleaegne “maa
sool”. Assamalla rahvamajas käisid koos ansamblid, keelpilliorkester ja näitering. Ansambleid juhatas ja näidendeid õpetas A.Rebane. Teine õpetaja oli Helvi Pobul ja veel koolitädi Kruus.
Assamalla Algkool oli 4-klassiline ja õppetöö
toimus kahes klassiruumis (koos olid I ja II klass
likvideerida inimeste poolt suvel ebaseaduslikult
tehtud lõkkekohti (nimelt on RMK poolt rajatud
igati reeglitele vastavad lõkkeplatsid, kus lõket
teha on ohutu. Inimesed aga millegipärast ei hooli sellest alati, teevad lõkke, kuhu juhtub). Matkaraja äärest korjasime ära ka päris hulga prügi:
kilet ja kilekotte, plastikpudeleid jm.
Selle päevaga olime rahul. Saime tõesti teha midagi kasulikku ja pealegi nautida imeilusat loodust.
Vabatahtlike mõtted:
”Tore on looduse heaks midagi teha ja seepärast
oli tore Uljastel koristamas käia. Tundsin end
väga hästi, kui hiljem autokastis nii palju prügikotte nägin, sest oli hea teada, et saime looduse
puhtamaks teha. Halb on näha, et paljud inimesed viskavad prügi metsa alla ega mõtle, mida
see keskkonnale tähendab. Taoliste vabatahtlike
üritustega saabki inimeste tähelepanu sellele juhtida, et mets ja taimed on meile vajalikud ja neid
ei tohiks prügi alla matta.” (Annike)
”Metsaskäik oli väga hea, kuna saime teha midagi looduse heaks, et see oleks ilusam ja puhtam.
Samuti puhastas see värske õhk ka meie hinge,
kohe oli tunda. Saime rahulikult teha oma tööd ja
ka loodust nautida.” (Anne)
Lisaks tööle Uljaste järve ääres aitasime sügisesel koolivaheajal Tamsalu lasteaia kahe vanema
rühma lastele liikluspäeva korraldada. Teame

ning III ja IV klass). Koolil oli hästi korras ja kena
katseaed, kus õpilased käisid suvel
rohimas ja hooldamas.
Minuga ühes klassis õppis hilisem Akadeemilise Meeskoori solist Aleksander Sarapuu, kes oli
juba kooli ajal pidudel alati solistiks.Teine tuntud
inimene tollasest Assamalla Algkoolist oli näitleja Rudolf Allabert, kes kirjapandud mälestustes
nimetab Alide Rebast oma esimeseks innustajaks
näitleja teele asumisel.
Et meie olime sõjajärgse aja lapsed, olid ka meie
tegevused seotud nende oludega. Tihti olid relvad
poiste mänguasjadeks - neil olid lausa relvalaod.
Kullenga poiste arsenal oli Runneli künkas . Kui
me nendega koos koolist koju läksime ja meie
teeotsani jõudsime, kust meie õega pidime ära
pöörama, siis Kullenga poisid tahtsid nalja teha.
Nad jooksid kiiresti künkasse oma relvalao juurde
ja tegid meile tule peale. Neil oli siis tore vaadata, kui meie õega hirmunult üle mäe kodu poole
jooksime . Vahel tegime poistega “Stalini vilet”.
Padrunile tehti tule alla , mille tulemusena kuul
vingudes otsast ära lendas. Küll meil oli õnne, et
keegi viga ei saanud!
Ühel suvel ,vist 1946.aastal, tegid linnapoisid koos
ema kasuvennaga meie aia taga lõket. Nad olid
kusagilt metsast ühe suure miini toonud .Näppisid
seda, aga lahti ei saanud.Siis panid tulle. Natukese
aja pärast tegi see potsaka ja hakkas jorinal Väike-Maarja poole liikuma.Samal ajal tuli meie ema
Porkunist teed mööda Kullenga poole, kui äkki
hobuse eest mingi ese jorisedes mööda tormas.
Poisid läksid hiljem vagu mööda “plehkupannud
aaret”otsima ja leidsid Aburi kuusikust koha, kuhu
see oli kadunud.Jälle oli õnne, et keegi ei jäänud
ette.
Väga traagiliseks kippus minema üks
1949.a.kevadtalvel sulaga mängitud lumesõda .
Kõik vahetunnid veeretasime spordiväljakul suuri lumepalle kindluste jaoks . Nooremate klasside
õpilased tegid lumest kuule . Kui lahing algas ,
siis oli ikka kaks poolt nagu päris sõjas – fašistid
ja “ meie” . Kui sõda “meie” võiduga ja vastaste
kindluse purustamisega lõppes, tõi keegi väikese
punase lipu ja torkas selle “meie“ kindluse tipp.
Lahkusime väsinutena koju . Hommikul algas
päev suure ülekuulamisega . Lipp kindluse tipust
oli kaduma läinud . Keegi ei teadnud, kes võttis,
kuhu pandi, mis sai ja kõige tähtsam,kes? Istusime
pärast tunde, aga keegi ei tunnistanud üles . See
jäigi saladuseks, kelle käsi mängus oli olnud, aga
kevadise suurpuhastuse ajal leiti lipp ahju tagant
üles. See mäng toimus pärast märtsiküüditamist.
1950.a. sügisel oli meil uus õpetaja Anette Aun ja
tema oli juba üksi kogu kooli peale.
Koos kolhooside loomisega toimusid ka koolielus muudatused. Käisime sügisel kolhoosipõllul
kartuleid noppimas ja viljapõllul viljateri korjamas. Tehti katseid vöi õigemini arvutati vilja kadu
koristamisel . Mõõdeti m2 maad ja korjati sellelt
viljaterad, mis kaaluti. Arvutati vilja kadu hektari
kohta . Seda tulemust ma ei mäleta .
Suviti käisime kolhoosipõllul suhkru- või söödapeete rohimas , loorehaga loogu võtmas, heinu
vedamas (küünis vastu võtmas). See töölkäimine
ei olnud sunduslik, aga meil oli lõbus omasugustega koos tegutseda ja ka kasulik – saime väikest
sissetulekut.
Küsimus: Millistes koolides oled Sa käinud? Kus
oli Sinu esimene töökoht ja kuidas elu edasi läks?
Pärast Assamalla Algkooli lõpetamist oli valida
, kas minna edasi Porkunisse või Paidesse tädi
nüüd, kui hea tunne on vabatahtlikuna teiste
heaks midagi teha. Jõulude eel tahame aidata
Rakveres asuvat
koduloomade varjupaika.
Kevadel sõidamegi preemiareisile Strasbourgi.
Loodame, et jätkame vabatahtlikku tööd ka edas

juurde. Viimast eelistas ema , sest pärast sõda oli
metstes palju hunte ja mina oleks pidanud üksi
läbi metsa koolis käima. Alguses oli mul Paides
üsna raske sisse elada ja ka õppimine nõudis pingutust , sest kas saab kõrget õpetamise taset nõuda
, kui õpetaja peab korraga nelja klassi õpetama.
Sisseelamist aitas kergendada see , et ma hakkasin
suusatreeningutel käima. Treeneriks oli õpetaja
Tammla , hästi tore keskealine mees. Seal sain
tunda oma esimesi võiduloorbereid. Siis tekkis
mul korraga palju sõpru . Paides sain kokku puutuda kunstirahvaga sest tädi oli Paide Kultuurimaja direktor.Tänu tädi järjekindlusele ja abile sain
ka õppimises kiiresti joonele. Koolivaheaegadel
käisin kodus . Pärast Paide 7-klassilise kooli lõppu läksin Rakvere I Keskkooli , mille lõpetasin
1959.a. Keskkooli ajal tegin ikka sporti edasi,
täitsin suusatamises I järgu ja talviti viibisin tihti
laagrites ja võistlustel. Meie klassijuhatajaks oli
meie ajalooõpetaja Fileida Kelu , kes püüdis oma
klassist komsomoli klassi teha. Õpilane, kes tõrkus komsomoli astumast, sattus tema tähelepanu
objektiks.Teda küsiti iga tund ja küsimused lõppesid siis, kui õpilane kas ei osanud enam vastata või
jonni pärast ei vastanud. Kui oskused said otsa ,
said hindeks 3-, kui aga jonn tabati ära , siis üle 2
loota polnud . Alles 11. klassi aprillis jõudsin arusaamisele , et õpetaja võib mind läbi kukutada .
Astusin komsomoli ja oh üllatust, minu teadmised
olid nüüd üle öö nii palju paremad, et suutsin aasta
kokkuvõtteks saada 4.
Sel ajal olid edasiõppima minejad soositud siis,
kui neil oli 2-aastane tööstaaž.
Kangesti popp oli keemiat õppima minna . Tahtsin edukas olla. Läksin tädi abiga tööle ETKVL
Keemiakombnaat “Orto”-sse , sest siis oli lootus
keemiat õppima saada. Hakkasin kingakreemi
karpidesse villima . Rahaahnus oli kole suur, rabasin kuis jõudsin ja ühel päeval sai minust ja minu
lauanaabrist sotsislistliku töö lööklane . Nagu sellel ajal kombeks oli, kirjutati meist lehes ja “Orto”
seinalehes .1960.a. septembris sain suunamise Tallinna Polütehnilisse Instituuti keemiateaduskonda.
Tegin eksamid, aga üks pall jäi puudu keemiasse
sissesaamiseks. Tegin veel kaks eksamit ja minust
sai TPI majandusteaduskonna üliõpilane. Nii ma
siis olin “Orto” stipendiaadina päeva ajal tööl ja
õhtul koolis. Vahepeal olin statsionaaris – nii oli
sel ajal korraldatud . Kui meie 1964.a. detsembri
lõpus diplomitööd ära kaitsesime, siis diplomid
saime kätte alles aasta pärast, kui olime tõestanud
,et oleme diplomeid väärt (töökoht andis minu töö
kohta iseloomustuse).
Nii jäigi ETKVL Keemiakombinaat “Orto” minu
esimeseks töökohaks (kui ajutisi koolivaheajal
töötatud kohti mitte arvata) 40 aastaks ja 4 kuuks.
Ameteid oli mul selle aja jooksul kingakreemi
pakkijast, raamatupidajast, pearaamatupidajast
kuni insener-ökonomistini. Pärast pensionile jäämist asusin tööle kodus korteriühistute raamatupidajana.
Seda on saanud teha ka juba üle kümme aasta.
Küsis Meeli Kuntur
Vastas Viivi Griffel
Järgneb
Pildil: 1887. aastal ehitatud Assamalla koolimaja.
Õp. Aleksander Traks 1932. aasta kevadel õpilastega kooliaias.

pidi. Võimalusi selleks jätkub.
Täname kõiki RMK ja Tamsalu lasteaia töötajaid, samuti lapsevanemaid, kes aitasid meie
mõtteid ellu viia.
Tamsalu Gümnaasiumi 10. klass
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Sport
Kahevõistlus.
Lillehammeris mk etapil oli Kaarel Nurmsalu hüpete järel
8. kohal, murdmaal langes aga 34. , kaotades võitjale Mikko
Kokslienil3e 2.10,4. Pühapäeval tuli hüpete 11 kohalt taanduda
34. kohale.
Rein Tops
Kahevõistluse MK-sarja etapil Ramsaus oli Kaarel Nurmsalu
hüpete järel suurepärasel 7. positsioonil. 92,5 meetrise hüppega
kaotas Nurmsalu enne suusarajale minekut liidrile Espen Rianile
33 sekundiga. Norralane hüppas 94,5 meetrit. Suusadistantsiga
(10 km) tõusis võidumeheks hüpete kuues, austerlane Mario
Stecher, kes kahe mehe finišiduellis edestas 0,9 sekundiga sakslast
Björn Kircheisenit. Hüpped võitnud Rian langes liidrikohalt 27.
ja Nurmsalu 38. (+2.38,2).
Pühapäeval langes Kaarel hüpete 31. kohalt suusatamise järel 41.
kohale.

Suusatamine
Düsseldorfis mk järjekordsel etapil tuli Timo Simonlatseril
leppida 61. kohaga(eestlastest 5.) Ringi pikkust oli pikendatud
99 m – ni, sõideti 2 ringi.
Davosis oli eestlastest parim Anti Saarepuu, Timo oli 52.
MM võistlusteni Oslos jääb üle 2 kuu, loodame et tippvormi
ajastamine õnnestub.
Rein Tops

Suusatamise sariüritus „Tamsalu
suusatalv – Naudin liikumist 2011“
Juhend
Eesmärk: Tamsalu ja selle ümbruskonna suusaelu elavdamiseks
ja propageerimiseks, maratonideks ja muude võistluste ettevalmistuseks ning korraldada kogu suusatalve läbiv suusasari.
Koht: Tamsalu valgustatud suusarada.
Osalejad: Osaleda võivad kõik soovijad. Osalemine omal vastutusel.
Vanuseklassid: TP-10(2001-2002),TP-12(99-2000),TP-14(9798),TP-16(95-96),TP-18 (94-93),
M (1992-1975), N (1992-1977), MV35(1976-1967), NV35(19761967), NV45(1966 ja varem), MV45(1966 ja varem).
Võistlusklassid, toimumisajad ja distantsid:
15.12.10 1-4,5km V
05.01.11. 1-4,5km KL
19.01.11. 3-13,5km V ühisstart
16.03.11. sprint V
30.03.11. 2-9km KL
TP-10, T-12 1km 1km
3km
2x 0,5km
2km
P-12, T-14 2km 2km
4,5km 2x 0,5km
3km
P-14, T-16 2km 2km
4,5km 2x 1km
3km
P-16, T-18, N, NV35, NV45
3km 3km
9km
2x 1km
4,5km
P-18, M, MV35, MV45
4,5km 4,5km 13,5km 2x 1,2km
9km
Võitjate selgitamine: Iga etapi kohtade järgi jagatakse punkte
vastavalt: I-12, II-10, III-8, IV-6, V-5, VI-4, VII-3, VIII-2, IX
ja edasi 1 punkt. Arvesse läheb viiest etapist kolm paremat (4st etapist 3 ja 3 etapi toimumise korral kõik). Võrdsete punktide
korral on võitja enim esikohti saanud, selle võrdsuse korral
paremaid kohti saavutanu ning selle võrdsuse korral viimasel
etapil parema koha saavutanu.
Autasustamine: Autasustatakse koondarvestuse iga vanuseklassi
3 paremat. Kui vanuseklassis on vähem kui 4 osalejat, siis
autasustatakse vaid võitjat. Üldarvestuse võitjaid autasustatakse
viimase etapi lõpus. Sarivõistluste viimasel etapil loositakse kõigi
osalejate vahel välja loosiauhindu.
Registreerimine ja osalustasu: Registreerimine toimub
võistluspaigas vahetult enne starte.
Osalustasu etapil – täiskasvanu 30 EEK/ 2 €
Noored,õpilased 15 EEK/ 1 €
Info: Start avatud suusaradade alguses kell 16.00-18.30. Peale
võistlust on pesemisvõimalus Tamsalu Spordikompleksis - 15
EEK/ 1 €.
III etapil e. ühisstardis 2 stardiaega: kell 16:30 ja 18:00!
IV etapil e. sprindis läheb arvesse 2 sõidu aegade summa, startida
on lubatud 3 korral vabalt valitud ajal (16.00-18.30).
Tulemused pannakse üles www.tamsalusport.ee -> protokollid
Ilmastikust tingitud võistluse ärajäämisest teavitatakse hiljemalt
võistluseelsel päeval www.tamsalusport.ee ja lumeinfo portaalis
sport.err.ee/lumeinfo Tamsalu.
Info tel: 5545001 Kaili Sirge või kailisirge@gmail.com
Korraldajad: Tamsalu AO suusaklubi, Tamsalu Spordikompleks,
Tamsalu Vald

TAMSALU AJALEHT
Ujumine
12.-13.november toimus Tallinnas Eesti karikavõistlused. Arvestust peeti absoluutklassis:
Grete Uudeküll – 200m kompleksi 2.40,90 (9.), 100m vabalt 1.05,33 (16.), 50m liblikat 35,51 (16.). Keiti Kleitz –
50m selili 34,72 (14.), 100m selili 1.14,89 (13.), 200m selili 2.40,90 (17.),
100m kompleksi 1.16,64 (7.).
20. novembril oli Türil Järvamaa II etapp
50m vabalt 50m rinnuli 100m rinn.
50m liblikat 100m selili
Cärolin Rattasepp
41,48 (10.)
51,73 (5.)
Geiri Suur
46,71 (14.)
59,59 (12.)
Keili Kleitz
42,25 (4.)
1.57,02 (4.)
1.46,42 III
Keiti Kleitz
31,17 III
1.30,98 (4.)
37,75 (4.)
1.16,38 III
Johhanna Partsioja
34,99 (9.)
1.39,43 (8.)
39,76(6.-7) 1.29,20 (9.)
Triinu Eilo
36,01 (11.)
1.40,78 (9.)
39,76(6.-7) 1.25,99 (7.)
Alex Ahtiainen
37,80 (4.)
56,80 (9.)
Keimo Kleitz
45,21 (11.)
57,36 (10.)
Rasmus Kuntur
51,35 (13.) 1.04,64 (13.)
Robin Kuntur
53,50 (14.) 1.13,16 (14.)
Germo Partsioja
1.04,30 (16.) 1.35,10 (15.)
Kert-Taniel Kesküll
34,32 (8.)
1.48,19 (6.)
41,35 (6.)
Tony-Brei Vilbiks
35,40 (9.)
1.37,59 III
1.28,03 (5.)
Kauri Suur
37,81 (13.)
1.50,01 (7.)
1.37,24 (7.)
Riho Valdok
39,61 (16.)
1.53,91 (8.)
1.45,52 (11.)
Allvar Kruutmann
48,55 (19.)
Aura lahtine rada peeti 28.novembril Tartus 50m rajal:
Keili – 50m selili 49,47 (19.), 200m vabalt 3.31,46 (20.). Cärolin – 50m selili 52,72 (32.), 200m vab.3.38,56 (22.).
Geiri – 50m selili 52,00 (27.), 200m vabalt 4.05,00 (28.). Kert- Taniel – 50m selili 42,45 (9.). Kauri Suur – 43,88 (11.),
200m vab. 3.07,00 (10.). Alex – 50m selili 45,57 (13.), 200m vab. 3.19,91 (17.). Keimo – 50m selili 48,48 (22.). Riho
– 48,89 (24.), 200m vab. 3.14,26 (16.). Johhanna 50m selili 41,42 (8.), 200m liblikat 3.26,78 (5.). Grete – 50m selili
35,14 II, 200m vab. 2.31,14 (5.). Keiti – selili 36,73 (6.), 200m vab. 2.36,99(7.) Triinu – 50m selili 43,33 (10.), 200m
vab. 3.02,86 (11.)
4.detsembril oli Järvamaa seeriavõistluse III etapp Paides:
100m vabalt
50m rinnuli 50m selili 50m liblikat 200m kompleksi
Keili
1.34,41 (4.)
54,85 III
50,50 (4.)
3.55,40 I
Kert-Taniel
1.18,63 (7.)
41,47 (5.)
3.10,73 III
Tony-Brei
44,35 (5.)
39,40 III
3.21,36 (4.)
Kauri
1.23,90 (9.)
42,81 (6.)
3.23,92 (5.)
Johhanna
1.18,75 (4.)
40,40 II
3.08,91 III
Triinu
1.21,06 (5.)
40,45 III
41,53 III
3.20,97 (4.)
50m vab.
25m rinn.
50m selili
Cärolin
41,51 (8.)
23,78 (4.)
52,98 (8.)
Geiri
49,20 (11.)
26,32 (8.)
50,62 (7.)
Keimo
47,14 (9.)
26,53 (8.)
51,69 (9.)
Alex
49,33 (10.)
24,04 (4.)
42,98 II
Juhan Uudeküll
51,29 (11.)
27,10 (9.)
54,18 (10.)
Germo Partsioja 1.03,23 (14.) 3
Mare Järv

Korvpall
Alagrupiturniiril kaotas Tamsalu võõrsil äärmiselt pingelises mängus Swedbankile 71:73. Enne viimast vooru ei
sõltunud meie meeskonna edasipääs ainult endast. Selleks pidi tulema võit kodus ja Rapla pidi samuti võitma. Meie
vastaseks oli alagrupi liider KK Hito,
kellel oli 7 võitu ja 2 kaotust. Kodusaalis alustati hästi ja mindi kohe algul juhtima. Esimene veerand võideti 24:19,
teine 33:23, kolmas kaotati 17:21 ning
viimane võideti 23:19 ning kogu mäng
kindlalt 97:82. Lõpuks jäid vastased
platsile kolmekesi. Otsustavaks sai hea
meeskonnamäng ning tabavad kolmesed. Õnneks suutis ka Rapla võita lisaajal 79:77 Kalev/Cramo G4S. Sellega
olid Tamsalu mehed täitnud esimese
eesmäärgi jõuda alagrupis esimese kolme hulka ja pääseda 9 parema hulka.
Kaasa võeti 3 võitu ja 1 kaotus, millega
ollakse Kohila (4-0) järel 2. – 3. kohal
koos Tallinna meeskonnaga Filmipood.
Kaotuse korral oleks tulnud jätkata nõrgemas grupis 1 võidu ja 3 kaotusega.
Meeskond viskas mängus keskmiselt
77,9 punkti, kaheste tabavusprotsent oli
48, kolmestel 26 ja vabavisetel 63. Edasi jätkatkse turniirisüsteemis, otse veerandfinaali pääseb neli paremat, lisaks
veel 3 nõrgema finaalgrupi paremat.
Kodumäng on 7.jaanuaril Pärnuga.
Jälgige reklaami.
Maakonna kv poolfinaalis tuli meie
meestel vastu võtta kaotus 69: 79 Rakvere Tarvas/SK I meeskonnalt. Teine
mäng on 28.12. Rahu hallis.

Edukalt on II liigas mänginud Tamsalu
Los Toros II. Võideti Simunat 83:60,
Rakvere Ametikooli 58:55 ja Kunda
Tamsalus praegu peale suusatalve etappide võistlusi ei ole.
ÜG 59:50. Kaotati RG – LE 58:78 JA bc
Tarvas/Rakvere SK II – le 70:78. Enne I
07.01. toimub Ebavere 24h sõit
ringi viimast mängu ollakse 5 võiduga
Päästekooli ja RG järel 3. kohal. Selles
Suusatada saab peale Tamsalu radade Ebaveres, Männikumäel, liigas mängib 10 meeskonda.
Valgehobusemäel, Rakvere Palermos ja paljudes suusakeskustes
üle Eesti.
Rein Tops

06.02. 14. Tamsalu-Neeruti maraton, 44km V

Kaili Sirge

Korvpallielamused

Reedel, 3. detsembril läksin spordihoonesse Los Torose mängu vaatama.
Fuajees kohtusin Raineriga, kes murelikult ütles, et mitu põhimeest on
puudu ja mäng tuleb vist raske. Mäng oli alagrupis liidri KK Hitoga.
Kohal oligi ainult seitse põhimeest, nii pidi ka Rainer ise võistlusdressi
selga panema, et vajadusel abiks olla. Mäng algas rahulikult ja korvi
tabati vaheldumisi. Väljakul oli meie pool aga näha erilist keskendumist
ja resultatiivset tegutsemist. Väga tulemuslikult tegutses mängujuht Sven
Pugonen ja hästi välja mängitud viskekohtadelt hakkasid tabama ka kaugvisked, millede toel poolajaks tehti sisse soliidne vahe. Edu võtmeks oli
hea ja mõtestatud kaitsemäng, mis vastastele kergeid viskeid ei kinkinud.
Teisel poolajal kaugvisked enam nii hästi ei tabanud aga punkte tõid teravam mäng, läbimurded ja seal saadud vabavisked. Vastased olid sunnitud
meie meeste pidurdamiseks tegema hulgaliselt vigu ja vahepeal läksid
platsil ka emotsioonid keema, mis kohtunikel resoluutse tegutsemisega siiski kontrolli alla saadi. Mängu lõpp oli närviline ja vigaderohke.
Põhjuseks tõsiasi, et Tamsalul oli vaja võimalikult suureskoorilist võitu
saamaks alagrupis võimaliku tekkiva omavahelise nn surnud ringi puhul
paremat korvide vahet. Kuna ka vastastel oli kaasas ainult 7 meest ja neli
neist vigadega välja langesid, pidid nad viimase mänguminuti kolmekesi
platsil olema. Ebatäpsed visked lõpus ei lubanud vahet siiski oluliselt
suurendada ja nii tuligi magus, aga edasipääsu suhtes kõik võimalused
lahti jätnud võit. Tuleb ära märkida kogu meeskonna hingestatud ja võitluslik mäng. Kui nii mõneski kohtumises on olnud tujutsemist, siis selles
mängus andsid kõik endast parima. Niisuguse mänguga on võimalik esiliigasse mitte ainult püsima jääda, vaid ka korralik koht saada.
Los Torosel vedas kõvasti, sest edasipääs alagrupist ei olnud enam enda
teha. Otsustavas mängus alistas Rapla lisaajal 79:77 BC Klev/G4S võistkonna ja nii jäi meie meeskonnale alagrupiturniiril kolmas koht, mis
võimaldas automaatselt vältida esiliigast väljalangemist ja pakub ka kodusaalis veel hulgaliselt häid mänge.
Treeneri kommentaar. Kristo Raudam: “Kui Hito vastu konkreetselt rääkida siis meie mäng sõltub palju emotsioonist ning kui esimene poolaeg tabad kaugviskeid 11-8 siis olid positiivsed emotsioonid loomulikult
laes. Kolmandal veerandil tekkis ikka paras paanika, nagu meeskonna
mängudel ikka kui visked ei taba ja tuleb sisse korraks ka mõõn. Kuigi
mitte midagi hullu polnud. Meil ongi nn paanikamehi ka meeskonnas,
kes ei suuda pinge all mängida. Eks me katsu rohtu selle vastu leida aga
kerge see pole. Vahegrupp saab kindlasti hirmsalt raske olema kuna seal
pooled vastased kas võrdsed või lausa paremad. Ehk pidevalt tuleb harjuda mängima pinge all... Eks näis kuidas läheb.”
Esmaspäeval, 20 detsembril kohtus meeskond Tartu Rock II -ga. Mehi oli seekord kohal rohkesti, nende hulgas ka 2.07 pikk Indrek Raig. Mäng kulges üsna
eelmise sarnaselt, kohe hakkasid tabama kaugvisked ja kaitses suruti vastast
kõvasti. Rocki noored liikusid ja söötsid hästi, kuid visked ei tabanud. Teise
poolaja algul võtsid vastased hea mänguga järel, kuid kuuest punktist väiksemaks vahe ei kahanenud. Raido Villers ja Mihkel Magar tabasisd neli kolmest
ja mängu lõpus tegutsesid vastased juba tujutult. Saime imetleda mitut tõelist
vigursöötu Sven Pugonenilt, mille peale vastased kättt ega jalga ei liigutanud ja kaaslased kindlalt palli korvi toimetasid. Mängu statistika kisub natuke
müstiliseks, sest kolmeseid (19-10) tabati parema protsendiga kui vabaviskeid
(14-6).
Los Toros võitis mängu 84:68 ja tõusis vahegrupis 4 võiduga viiest mängust
Kohila järel teisele kohale!
Järgmine kodumäng on 7. jaanuaril Pärnuga. Kõik kaasa elama!
Ain Aasa
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Õnnitleme !
Sinaida Heinsoo		
Alise Tamberg			
Vilma Reinlo			
Aino Michelson		
Marie Are			
Jelena Mahlakas		
Amalia Brügel			
Maie Randoja			
Hilma Grube			
Vaike Kert			
Leida Rebane			
Õilme Tinnuri			
Olev Zäuram			
Anna Tarassova		
Leida-Elfriede Merimäe
Vaike Kukk			
Ester Pajuste			
Elfride Lehis			
Ilmar Nurk			
Endel Vaiksaar		
Helje Loide			
Pilvi Vain			
Hilja Auerbach		
Niina Keiv			
Helve-Leida Kuusk		
Hilma Kolde			
Andrus Kõrgmäe		
Vasily Nikolaev		
Jaan Tamm			
Einar Straus			
Kaie Kuusk			
Lea Kõrgmäe			
Raivo Laht			
Vasyl Kostiak			
Ruth Liivak			
Helgi Kattai			

101
92
92
90
90
89
88
88
88
86
86
85
84
84
83
82
82
82
82
82
81
81
81
80
75
75
75
70
70
70
70
70
60
60
60
60

On sündinud:
1. OLIVER BORODIN			
30.10.2010
2. ROMIL GEPNER			
21.11.2010

TAMSALU AJALEHT
Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Kaastööd oodatud
20. jaanuarini
soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub jaanuari lõpus
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval
ka vallamajas. Leht on üleval valla
kodulehel http://www.tamsalu.ee/
est/?part=files&id=65

Tulgu jöulud lõbusad,
piparkoogid magusad.
Et kõik te soovid täituksid
ja mured rõõmuks muutuksid.
Uus aasta õnne toogu,
ja vana kaunilt meelde jäägu!
Rahulikke JÕULUPÜHI
ja kohtumiseni UUEL AASTAL!
LAULULINNU pere
Seoses omaniku vahetusega on Tervisetoal uued
lahtioleku ajad:
IGA PÄEV 13:00-18:00
Detsembri lõpuni on hinnad järgmised:
MULLIVANN : HIND ÜHELE VÕI KAHELE 50.SOLAARIUMI MINUT : 3.- ,
SOOLAKAMBER KÕIGILE :25.-,
INFRAPUNASAUN : 50.- SÕLTUMATA INIMESTE
ARVUST (max 4 inimest ).
Küünetehnik Kristi 55563471,
pediküür Larissa 5255390 on endiselt samas kohas
saadaval.
Nendega saab aega kokku leppida telefoni teel.
Tervisetoa tel number on endine, 3260281. Oleme
avatud kõikidele Teie ettepanekutele, nii lahtioleku aegade, kui ka teenuste suhtes, mida sooviksite,
et tervisetoas saadaval oleks. Teeme kõik selleks, et
vajaminev oleks Teile kättesaadav just Teile sobivatel aegadel ja oleme tänulikud, kui levitate seda
infot ka kõikidele oma sõpradele ja tuttavatele.
Koos teeme rohkem :)

Tamsalu Spordikompleks on suletud alljärgnevatel
kuupäevadel :
24.,25., 26. ja 31.detsembril ning 1.jaanuaril 2011.
Tervisetuba on lisaks eelpool mainitud kuupäevadele
suletud ka 23. ja 30.detsembril.
Spordikompleksi kollektiiv soovib oma klientidele
rõõmsaid jõulupühi,
meeldejäävat aastavahetust ning rahulikku EURO
tulekut!
Anda üürile korter Tamsalus
(2 tuba, 55 ruutmeetrit, heas korras,mööbel).
Info telefonil 55680176.
Tamsalu Vallavalitsus võtab 10 jaanuarist 2011.a. tööle hoolekandetöötaja, kelle tööülesandeks on koduhoolduse teostamine. Kandidaadilt eeldame vähemalt keskharidust, ausust,
head eesti ja vene keele oskust, pingetaluvust, head eneseväljendus- ja kuulamisoskust ning füüsilist suutlikkust abistamiseks.
Kasuks tulevad B-kat. juhiload, eelnev töökogemus sotsiaaltööl.
Avaldus ja CV kandideerimiseks esitada 03 jaanuariks 2011
Tamsalu Vallavalitsusse, Tehnika 1a, 46107 Tamsalu.
Info telefonil : 32 28 440, 32 28 443

Meeskonnakaaslase mälestuseks

Oleme väike 7 korteriga ühistu Porkunis.Siiani oleme ennast päris kenasti oma osamaksude abil ära majandanud, kuigi loeme
iga senti . Kulusid madalamal hoida aitab see , et omanike hulgas
on ka veel mõned täies elujõus inimesed, kes pensionäride kõrval raskemad suure maa-ala hooldamise mured enda kanda võtavad. Tänavu tulid aga uued lisamured. Kõigepealt muudeti senist maksuametile esitatud tavainimese mõistusele arusaadavat
majandusaasta aruande vormi ja see uus tuli saata äriregistrisse
.Et meie mõistus sellest üle ei käinud, hilinesime saatmisega
ja saime kurja hoiatuse. Aruannet saab täita ainult veebis ja tuleb allkirjastada digitaalselt. Nende probleemidega saime hakkama, aga siis selgus,et kuna meil on toimunud ühistu juhatuse
koosseisus muutus, tuleb see registreerida kohturegistris. Meie
poolt saadetud üldkoosoleku protokolli väljavõte tuli paar korda
tagasi, sest juurdelisatud selgitus oli sellises juriidilises keeles,
mida meie ( hoolimata enamuse elanike kõrgharidusest) lihtsalt
ei mõistnud õigesti Istusin mõne päeva arvuti taga, et seadusandlusest sotti saada ja saime lõpuks selle protokolli esitatud.
Siis lubati hakata aruannet täitma. See oli täis raamatupidamise
terminoloogiat, nii et pidime asjatundjate abi kasutama. Olgu
öeldud, et enamus lehekülgi selles aruandes olid meie väikese
majanduse jaoks täiesti tarbetud ja läksid tühjalt tagasi. Saime
siiski lõpuks oma mõnekümnetuhande kroonise aruande ikka
esitatud. Küsimus tekib siin aga seaduseandjale, kes näib mitte
teadvat, et peale Tallinnas ja Tartus olevate väga suurte korteriühistute on maa-asulates meietaolisi 6 -12 korteriga ühistuid
hulgi ja enamus neist on pensionäridest elanike omand. Mõnes
võib-olla ei ole ühtki arvutit, rääkimata digiallkirjastamise võimalusest. Nad peavad selle aruande teenusena ostma ja selle eest
kena summa maksma ja ikka veel seisavad allkirjastamise probleemi ees. Miks on küll seaduseandjad nii eluvõõrad küsimustes,
mis jäävad suurlinnadest väljapoole? Kes selle probleemiga tegelema peaks ?
Teine probleem tuli meile seoses jäätmeveoga. Meil on sõlmitud
jäätmeveo leping RagnSellsiga nagu kõigil meie valla elanikel.
Siiani rendime 240liitrist konteinerit. Juba mõnda aega nägime,
et see kippus meile natuke napiks jääma ja soovisime uut sadakond liitrit suuremat konteinerit. Selgus, et RagnSells saab meile
järgmisena pakkuda vaid 600liitrist. Mis liig , see liig. Panime
oma kroonid kokku ja ostsime ühistule päris oma 340liitrise konteineri. Teavitasime siis RagnSellsi oma soovist loobuda väikesest konteinerist ( kuigi rendirahaga olime selle juba välja ostnud
) ja muuta lepingut suurema äraveo tingimuste osas. Oh „kena“
üllatust, kui vastuseks teatati, et väikese paarkümmend kilo kaaluva konteineri äravedu maksab 420 kr ja selle pesemine lisaks
203 kr. Ja kõigele lisaks hakkame uuel aastal maksma 600liitrise konteineri tühjendamise tasu, sest firma hinnakirjas Tamsalu
valla jaoks lihtsalt ei ole mingit vahepealset teenustasu. Näiteks
Kadrinas on.
Kui see ei ole monopoli ainuvõim kasumi teenimise huvides, siis
mis see on!?
Nüüd ei imesta ma enam kunagi, miks väikestes asulates kortermajade elanikud ei taha moodustada ühistut, vaid elavad heakorrastamata majades ja võitlevad haldusfirmadega elutingimuste halva seisu pärast. Korteriühistu majandamine on muutunud
nii keeruliseks, et valitakse kergem tee. Tulemuseks on katkised
torud ja lagunevad trepikojad. Korteriühistute liit meiesuguste
väikestega üldse ei tegele, kogu seadusandlus on aga ühe vitsaga
löödud. Seegi on üks ääremaastumise tegur.
Elle Ojasaar

Detsembri algul kustus Endel Kase, Tamsalu omaaegse võrkpallimeeskonna liikme, eluküünal. Aastaid kestnud raske haigus sai kõvast spordi – ja töömehest lõpuks jagu. Eelmisel sajandil mängisime temnaga ühes meeskonnas kümneid aastaid.
Siis, 1950 – 60. aastatel oli võrkpall Tamsalu kõige populaarsem spordiala ja võistlusi jälgisid sajad pealtvaatajad. Meeskond oli meil siis üks vabariigi paremaid.
Endel oli selle meeskonna üheks põhiründajaks.
Ta tuli kuuekordseks Eesti maanoorte meistriks ja üheksakordseks karikavõitjaks, 1956 a Eesti II suvespartakiaadi võitjaks,
Väike –Maarja rajooni seitsmekordseks ja Rakvere rajooni
viiekordseks meistriks.
Ja kõige olulisem oli tema osalemine Tamsalu „Jõud” meeskonna koosseisus Eesti võrkpalli meistriliigas 8 parema seas
aastatel 1958 – 1965. Siis võideti ka vabariigi meistreid ja oldi
liigas 4. – 6. meeskond.
Aastaid kluulus Endel ka MSÜ „Jõud” koondmeeskonda ja
osales üleliidulistel maanoorte spartakiaadidel. Kui aastaid kogunes üle 45, jätkas ta edukat võistlemist veteranide võistlustel, tulles veteranide neljakordseks meistriks. Tema harrastuste
hulka kuulusid ka suusatamine ja jalgpall.
Kokkuvõttes võib öelda, et Endel Kask kirjutas ennast suurte
tähtedega Tamsalu spordijalukku. Just 1955 – 56. aastate suured võidud panid aluse Tamsalu sportlikule kuulsusele ja tänu
sellele tulid siia tööle nii spordiorganisaatorid kui tegevsportlased – A. Arukuusk, H.Lepajõe, A.Annus, M.Rebane, K.Aer,
A.Limberg, A.Roonet, M.Maala, N. Malva jt.
Lahkunud meeskonnakaaslast jäävad kurbusega mälestama
võrkpalliveteranid Sergei, Kalju, Vello, Rein, Kalju, Heino,
Ahto, Märt, Tiit.

On lahkunud
ENDEL KASK 			

Väikese korteriühistu mured.

03.06.1932-02.12.2010		

Pangabuss Tamsalus Kultuurimaja juures 13.
jaanuaril kell 9.00 - 11.00.
Teised ajad polnud lehe ilmumise ajal veel
teada. Jälgige teateid valla kodulehelt.

