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TASUTA

L ugupeetud TTamsalu
amsalu
rahvas !
4. juunil möödub 125 aastat esimese sinimustvalge lipu
õnnistamisest Otepää kiriklas. Kutsun teid seda tähtpäeva
väärikalt tähistama.Heiskame oma kodudele 4. ja 5. juunil
sinimustvalged lipud ja toetame sünnipäeva tähistamise üritusi.
5. juunil Otepääl toimuvale Eesti lipu 125. sünnipäeva
kontserdile on oodatud ka meie valla esindajad.
Eesti lipu veebilehe aadress on eestilipp.err.ee sellel lehel
on info ja juubeliürituste kava.
Kui teil seinalipp vajab uuendamist, siis piiratud koguses
saab seda osta vallavalitsusest, hinnaga 100.- EEK.
Toomas Uudeberg

TAMSALU PÄEV
ADE KA
VA
PÄEVADE
KAV

15.00-17.00 MÄLUMÄNG„TAMSALU TARKADE TURNIIR” (K/
M)Osalema ootame: asutuste, perekondade 4-liikmelisi
võistkondi.Turniiri juhib ja küsimused koostas Raivo
RaignaRegistreerimine VV telefonil 322 8431, K/M tel 323 0968
14.00-15.00 VESTLUSRING TAMSALU AJAKIRJANDUSEST ja
SKULPTUURIST Herman Halliste „MÕTE“ (K/M)Vestlusringis:
* H.Halliste tütar Irja Uuk-Halliste , * H.Halliste monograafia
koostaja Heini Paas saadab kokkuvõtte skulptori tegevusest *
Karin Poom räägib ÜENÜ Tamsalu osakonnast ja Tamsalu
ajakirjandusest, * Raivo Raigna ajakirjandust.

TAMSALU KULTUURIPÄEV
LAUPÄEVAL, 30.mail 2009.aastal kell 08.00-24.00
8.00-10.30 VALLAKODANIKE ÄRATUS (ülevallaline)
10.00-st KARTAUTODE VÕISTLUSRADA
(spordihoone ees)
9.00-16.00 LEHEKUULAAT
(kooli ja kultuurimajavahelises pargis)
11.30-11.45 PÄEVADE AVAMINE (vallamaja ees)
11.45-12.00 RONGKÄIK (mööda Tehnika ja Kesk tänavat)
12.00-st 41. TAMSALU LAULU- JA TANTSUPÄEV
(gümnaasiumi ees)
14.00-16.00 VIKTORIIN lastele Eesti kohta (erinevatele
vanuseastmetele) raamatukogus14.00-16.00 PAEKIVIPÄEV
(raamatukogus)
14.00-15.00 NOORTEBÄND VAJANGULT (kultuurimaja ees)

17.30-19.00 KOOLINOORTE TEATRIETENDUSED Tamsalu
Gümn. Õpil. (Kultuurimajas-K/M)
* „Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda“,
* „Susumu alustab džuudotreeningutega“,
* „Rehepapp ehk 1. november“,
* „Voldemar“

NÄITUSED:
Laupäeval , kell 11.00-17.00Pühapäeval, kell 11.00-15.00
* Tamsalu valla õpilastööde näitus (gümnaasiumis)
Laupäeval, kell 11.00-16.00
* Tamsalu minevik ja tänapäev (raamatukogus) kell 11.00-20.00
* Marilyn Jeeseri isikunäitus (K/M banketisaalis)
kell 11.00-20.00
* Assamalla Raamatukogu näitus (K/M )
kell 11.00-20.00
* Kunstiklassi näitus (K/M)
kell 11.00-20.00
* Sirje Uutma puukäsitöö näitus (K/M)
kell 11.00-20.00
* Fotonäitus „Tamsalu päevast Tamsalu päevani“

19.15-20.15 TANTS : „80-ndatesse viib Saaremaa diskor Elar
Merelaid“ (K/M)
20.15-20.30 VALLAVALITSUSE VEERANDTUND (K/
M)Auhinnad: „Ilus kodu”; „Tamsalu tänuraha”,, Parim
noorsportlane“
20.30 „BOHEMIAN RHAPSODY“ LAULUKLASSILT koos
LISAJÕUDUDEGA (K/M)
21.00-24.00 TANTS (K/M)
Toitlustajad: 14.00-24.00 FIE KAJA PAJUSTE (K/M ees)
09.00-16.00 Silvi Pärn laadal
17.00-24.00 Baar „REMIX“ (K/M sees)

TULE TAMSALU PÄEVADELE!

LLaul
aul emale.
Emale ma selle laulu pühendan,
tulgu ta kas või lühem ka.
Kui ma leiaks sõnad kaunimad
hellad sobivamad armsamad.
Igal ühel lapsel ema on
kellel pole, ta on kurb ja õnnetu
siis tal puudub ema hella armastus
murepäevil ei keegi teda lohuta.
Tean oma, et minu pärast muretsed
tihti vaatad aknast, ootad mind
kui näed mind väljas saabuval
tuled vastu uksele ja rõõmustad.
Kallis ema nüüd sa oled vanaks jäänd
juuksedki on sul halliks läind
mind armastad sa ikka nagu varemgi
väga hell sa oled lapselapsilegi.
Helena Mertikainen
Kuie küla

V
anaema majake
Vanaema
Metsa ääres väikses majas
elas armas vanaema.
Õuepuul seal kägu kukkus
vanaema voodis tukkus.
Vanama surnud ammu
nagu ei usuks seda veel.
Mõtetes ta juurde sammun
ootaks mind kui ukse ees.
Teerada mis sinna viis
on ju umbe kasvanud.
Majatrepi sammal katnud
katus sisse langenud.
Vahest tahan siiski minna
armsat kohta vaatama.
Talvel tihti lindudele
toidulaua katan seal.

TAMSALU

PÄEV
ADE
PÄEVADE

SPORDIPÄEV

31 mai( pühapäev) 2009.a.
11.00

13.00
11.00
12.00
13.00
13.45
14.00

Tamsalu lahtised MV kergejõustikus.
Staadionil
Vanuseklassid: P, M, Mvet I (40a-59a) Mvet II (60a-...)
T, N, Nvet I (35a-54a) Nvet II (55a-..)
Lapsed ( kuni 10a ) 4-võistlus (60m,pallivise,kaugus,500m)
Ketas (M, Mvet.), Oda, kuul (N, Nvet.)
Ketas (N, Nvet.), Oda, kuul (M, Mvet.)
Kaugus (N,Nvet, T), 100m (M,Mvet), 60m (P), Pall (T, ), Kaugus (M,Mvet)
Kaugus (P), 100m (N,Nvet), 60m (T)
400m (P, T, M, N)
NB ! Kergejõustiku autasustamine toimub peale alade lõppu.

12.00 Meeste võrkpall.
Pargis, halva ilma korral spordihoones
Koolinoored,Porkuni,Vajangu,Tamsalu,Uudeküla
13.00
13.00
14.00
13.30
14.00
14.00
14.00
14.00

Nooleviske võistlus (autasustamine peale veepommide võistlust )
staadionil
Ketiviske võistlus (autasustamine peale veepommide võistlust )
staadionil
Veepommide kaugusvise (autasustamine peale veepommide võistlust )
staadionil
Teatevõistlused lastele. Lasteaed+ 1klassid (autasustamine võistluspaigas)
staadionil
Lastejooks
(autasustamine võistluspaigas)
staadionil (1-2a. 60m, 3a. 100m, 4a. 200m, 5a. 300m, 6-7a. 400m)
Võrkpall. Riigikogu – Tamsalu
Pargis, halva ilma korral spordihoones
Jalgrattamatk. (Assamalla-Aburi-Kännuküla)
Ain Aasa juhendamisel
algus staadionil
Vene autode ja mootorrataste näitus - oksjon
staadionil
Oksjonil väljas korrakaitsele kuulunud Audi 100 Alghind 5000.-

15.00 Jalgpall.
Siin - ja Sealpool raudteed võistkondade vahel
staadionil 2 x 45 min.
Registreerimine võistluspäeval staadionil

Head inimesed
Porkuni on väike küla. Ümberringi kaunis parkmets ja
pilkupüüdev järverõngas, mille keskel nagu muinasjutus on saar
ja sellel loss ja iidse linnuse jäänused. Inimesi elab Porkunis
pisut üle 200. Milles seisneb siinse küla eripära – Porkuni on
naiste küla, sest mehed on lahkunud manalateele. Memmed
toimetavad vaikselt oma aiamaalappidel ja hoolitsevad
majapidamiste eest. Mis mind aga kirjutama ajendas, on siinsete
inimeste heatahtlikkus ja abivalmidus.
Meie küla memmede tähtis abiline on Ivo Spits, kuldsesse
keskikka jõudnud kõikjale jõudev toimetaja. „Mis küll saaks, kui
meil Ivot ei oleks“ ohkavad abivajajad. Kes tassiks neile puud
tuppa, tooks poest kaupa ja aitaks lihtsamaid kodutööd teha ? Ivo
jalgratas vurab väsimatult ühest perest teise. Tal on isegi oma
abistamise graafik, mille järgi tegutseda. Ivo teeb – memmed
juhendavad. Tänu sulle, Ivo !
Vanemad inimesed on väga tänulikud, et Porkuni pood ikka
tegutseb. Poe perenaine Mare Aasa ja tema abiline Ruth on need
head inimesed, kes seavad kokku toidukotid, mille Ivo tellijateni
toimetab. Jõudu teile !
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Sageli tabab inimesi raske haigus. Nii juhtus ka minuga. Ma ei
kujuta ette elu ilma kohapealsete abistajateta. Mind on palju
aidanud Malle Põldmaa. Inimene, kes ise on pidanud palju
kannatama mõistb ka teiste häda. Olgu öö või päev, Malle on iga
appikutse korral kohal ja kohe läheb kõik kergemaks. Äraütlemist
ei kuule tema suust kunagi. Head tervist ja ikka sooja südant sulle
!
Hea sõna ja nõuandega ning abivalmidusega paistavad silma
Harda Allikmets, Selma Jalakas, Kaljo Pilt ja Reet Künnapas.
Kahjuks ei olegi võimalik kõiki häid inimesi nimetada, nimekiri
saaks väga – väga pikk. Niisiis armsad Porkuni inimesed, ärge
solvuge kui oma nime siit ei leidnud. Headusega paistate te nii
tuttavatele kui võõrastele silma. Te olete kõik väga tublid,
elurõõmsad ja heatahtlikud. Olge terved ja ärge oma headust
kuhugi kaotage, sest sellest tunneme kõik suurt puudust meie
logisevas ühiskonnas.
Tänutundega ikka optimistlik Porkuni elanik Tiiu Laur
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Juht räägib:Sotsiaalosakonna
Olen sotsiaalosakonna juhataja alates eelmise aasta
oktoobrikuust. Üldse töötan siin
teist aastat. Ma ei tunneta, et
viimasel ajal seoses majandusraskustega oleksid mured kuidagi
teistsugused. Probleemid on
samaks jäänud, ainult abivajajaid
on juurde tulnud. Tahaksin kõigile
inimestele edastada sõnumi, et
vallavalitsuse sotsiaalosakonda
tasub oma muredega alati tulla,
sest oskame anda nõu
mitmesugustes olukordades
toimetulemiseks, ainult raha
praegu palju jagada ei ole.
Põhiline abi, mida inimestel on
õigus taodelda, on toimetulekutoetus(edaspidi TT). Selle
määramisel on vastutus nii
rahaline kui juriidiline, lisandub
emotsionaalne pool – inimesed
pole tihti rahul tehtud otsustega.
Toetuste taotlemisel peavad
inimesed
tooma
kulutusi
tõestavad dokumendid, neid
tuleb kontrollida. TT määramisel
võetakse arvesse leibkonna
(koos
elavate
inimeste)
sissetulekud millest lahutatakse
eluasemekulud.
Vastavalt
seadustele peab üksi elavale
inimesele kätte jääma vähemalt
1000 krooni, peredes igale
järgmisele 800 krooni. Kui
inimese sissetulekud on väiksemad kui eespooltoodud numbrid,
siis on tal õigus toimetulekutoetusele. TT saamiseks
tuleb teha avaldus ja esitada
eluasemekulusid ja sissetulekuid tõestavad dokumendid –
maksekorraldused, jne.
Toimetulekutoetuse taotlustel
me kontrollime andmeid, kui
inimesel summad ei anna
nõutavat summat välja, siis me
taotlust ei edasta. Meie ise
otsuseid ei tee, kõik toetusavaldused lähevad vallavalitsusele ja seal otsustatakse.
Täna on olukord niisugune, et
ühekordsete toetuse arvu on
piiratud maksimaalselt. Antakse
seda siis, kui on tõesti tegemist
ekstremaalse olukorraga - raske
haigus, kallid ravimid jne. Oleme
proovinud aidata ka paljulapselisi
peresid. Kui lihtsalt raha saab
otsa, pole mõtet meie poole
pöörduda
To i m e t u l e k u t o e t u s t e
väljamakstud summad on sellel
aastal suurenenud. 2007 a
maksti TT 1 430 279.-, 2008 a- 1
819 827.- krooni.
Tamsalu Ajaleht

2009 mai keskpaigaks (4,5
kuud) on välja makstud juba 1 020
431.-. krooni.
Kui vaatasin neid inimesi,
kellele seda toetust on makstud
selgub, et on neid, kes seda on
saanud aastaid. Tegemist on
tegelikult juba õpitud abitusega.
Ja kui neile tööd pakkuda, siis on
igasuguseid hädasid, miks ei
saa tööle minna. Inimese
seisukohalt vaadates miinimumpalgaga ei tasu tõesti
niikaua, kuni toetuste süsteem
toimib, tööle minna, sest
eluasemekulud on suured ja
neelavad enamiku sissetulekust. Ja meie ei saa midagi
ka teha, kui inimene tööle ei lähe.
Me ei saa kasutada mingisuguseid mõjutusvahendeid.
Meie arvates peaks olema
mingisugunegi kohustus kasvõi
minimaalne hulk mingit tööd
kohaliku omavalitsuse jaoks teha.
Faktiliselt on nii, et need, kes meie
väljateenitud maksudest toetusi
saavad, ei anna ise mitte midagi
tagasi.. Riik peaks siin seadusandlikult midagi tegema, või
siis saaks omavalitsus ise neid
inimesi kohustada midagi
tegema.
Meil on kogemus, et ühe
projekti raames saime vahendeid, et töötutega tegeleda, nad
olid kohustatud kohal käima,
nendega tegeleti, nad said ise
tööd teha. Selle tagajärjel
inimeste enesehinnang tõusis,
nad said järjele. Hea oli neid
vaadata. Projeki lõppedes aga
muutus kõik endiseks. See
näitab, et tegelikult peaksime
nende inimestega tegelema
pidevalt, et asjast ka mingit kasu
oleks.
Toimetulekutoetuse saajatega
on veel üks tõsine probleem –
pettused. Inimesed, kes taotlevad
toetust käivad nn mustalt tööl, nii
mujal kui oma vallas, pereliige on
tööl välismaal, elatakse koos,
eitatakse sissetuleku saamist.
Me ei saa niisuguseid asju
kuidagi tõestada, see nõuaks
vastavaid õigusi. Saame pettust
tõestada ainult siis, kui tööandja
annab meile infot inimese
sissetuleku kohta, aga see saab
olla tööandja hea tahe, kohustus
selleks puudub. Kahjuks on
inimesi, kes teadlikult petavad ja
kelle tõttu abi tegelike vajajateni
ei jõua.
Meie jaoks pole toimetulekud

juhataja Ülle Kristmann

tegelikult
kõige
suurem
probleem. See süsteem on kaua
toiminud ja hästi sisse töötatud.
Suurimks mureks on praegu
muutunud erivajadustega inimesed, kellele on meie valda
korterid ostetud ja nüüd omaksed
ei taha enam neist midagi teada.
Meie peame siis hakkama
nendega tegelema, tuleb
määrata eestkostjad ja teha muid
toiminguid. Siin on väga
keerulised probleemid. Vald ise
eestkostja ei tohi olla, ja kuni selle
määramiseni peame meie kõigi
prob-leemidega tegelema. Aga
kes tahaks siin üldse eestkostja
olla, kui omaksed selleks soovi
ei avalda ? Kui on tõsisemate
diagnoosidega inimesed, pole
neid ka kuskile panna, sest
kohalikus hooldekodus ei saa
neid hoida.
Hooldekodu oleks hädasti vaja.
Praegustes oludes teeb personal
head tööd, aga tingimused ei ole
siiski need, mis peaksid olema.
Porkunis peaks olema üks kena
majake, kuhu saaks teha
hooldekodu.
Tegeleme
veel
koduhooldusega, üks hooldaja vallas
teine linnas. Tegelikult on siiski
omastel seaduse järgi kohustus
eakate eest hoolitseda ja on kurb
kui lapsed oma vanemate eest
hoolt ei kanna. Probleemid on
siingi keerulised, inimestega on
alati raske.
Kui hommikul tööle tuleme, ei
tea kunagi, mis juhtuda võib. Meil
on näiteks niisugunegi probleem,
et meie naabruses on konstaablipunkt, aga seal pole
harilikult kedagi. Inimesed tulevad
politseisse, mingi avalduse või
probleemiga ja siis tulevad meile.
Konstaablipunkti uksel pole ka
mingit infot. Meie siis helistame
110 ja üritame aidata.
Eakatele oleme saanud
tegevusteks
lisavahendeid
projekte kirjutades. Nad on üldse
tublid, võimlevad, teevad vaipu,
õpivad arvutit. Nendega tegelemine on kindlasti rõõmsam
pool meie töös.
Kui veel probleemidest
rääkida, siis tuleb kindlasti
rääkida alkoholismist. See häda
kipub aina noorematele levima,
kõige hullem muidugi, kui
lapsevanemad mõlemad on
viinaveaga. Narkoprobleem on
meie vallas ka kindlasti olemas.
Õnneks on meie piirkond liiga

vaene, lihtsalt vähestel on nii palju
raha, kui see pahe nõuab
Meie sõnum siit on kindlasti ka
lapsevanematele - tegelege oma
lastega rohkem, kasvõi natuke
iga päev, hoidke nende tegemistel silm peal. Lapsed vajavad
tähelepanu, tunnustust, ärge
jätke neid omapead, ka mitte
internetiavarustesse seiklema.
Vahendiks, mis võiks raskematel aegadel abivajajaid aidata
on heategevus, aga meil pole ka
näiteks tausta, kogemust sellega
tegelemiseks, vabatahtlikku
tegemist on vähe. Ikka tahetakse
raha saada. Praegu aitab hädalisi
NMKÜ kelle kontaktid välismaal
toovad erinevat abi . Nad on
erineval moel aidanud ka lastega
peresid.
Kirik on meie kandis olnud ka
väikese mõjuga, siin pole seda
ajalooliselt olnud. Olen tähele
pannud et need kes on
koguduste liikmed, saavad
hakkama, nad käivad abi
küsimas tõesti väga suure
vajaduse korral. Tundub, et neid
aitab see olemasolev sotsiaalne
võrgustik, nad pole üksi ja see on
tihti väga tähtis.
Humanitaarabiga tegeleb
sotsiaalkeskus, seal võetakse
vastu kasutatud asju ja sealt
saab neid ka abivajajatele jagada.
Inimestega töö on raske, kõige
kurvem ongi see, et tihti ei saa
lihtsalt aidata, näiteks alkoholiprobleemidega inimesi.
Meie osakond on sõbralik
kollektiiv, aitame üksteist ja
ootame alati abivajajaid. Teeme
kõik endast oleneva et olemasolevate võimaluste piires keegi
abita ei jääks.
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VALL
AVALITSUSES
ALLA
21.04.2009.a
Otsustati mitte rahuldada Ragn-Sells AS taotlust uute jäätmeveo
teenustasude kinnitamiseks.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja poolt
Tamsalu vallas Assamalla külas Kuusiku maaüksusele rajatud
puurkaevu projekti aruanne.
Nõustuti ehituslubade väljastamisega:
Kadi Lood‘ile ehitise laut rekonstrueerimiseks Loksa külas;
OÜ-le Jaotusvõrk 0,4 kV jaotusvõrgu elektri maakaabelliini
püstitamiseks Kullenga külas.
Nõustuti kastusloa väljastamisega Koit Luhaste´le puurkaevu
püstitamisel aadressil: Assamalla küla, Tamsalu vald.
Nõustuti loa väljastamisega MTÜ-le Veoauto Krossiklubi avaliku
ürituse “Eesti Meistrivõistlused veoautokrossis I etapp”
korraldamiseks 9.mail s.a Einjärve krossirajal ajavahemikul 9:0018:00.
Nõustuti loa väljastamisega FIE Silvi Pärn‘ale avaliku ürituse
“LEHEKUULAAT” korraldamiseks 30.mail s.a Tamsalu linnas
Kultuurimaja pargis ajavahemikul 9:00-16:00.
Nõustuti loa väljastamisega FIE Novruz Mammadov‘ile avaliku
ürituse “MÜÜGIPÄEV” korraldamiseks 07.juunil s.a Tamsalu linnas
Raudtee tn 5 ja 7 vastas asuval platsil ajavahemikul 9:00-16:00.
Otsustati Tamsalu valla 2009.a eelarves tunnustatute
premeerimiseks eraldatud vahendite jaotus Tamsalu Tänurahaga
tunnustatu, Ilusa Kodu konkursi võitja ja parima noorsportlase
premeerimiseks.
Moodustati komisjon Ilusa Kodu konkursi tulemuste ja
mastivimpliga tunnustamiseks väärilise kodu väljaselgitamiseks.
Tunnistati Tamsalu suusastaadioni ja Porkuni paemuuseumi
teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostaja leidmiseks küsitud
pakkumistest parimaks MTÜ Koolituskolleegium esitatud
hinnapakkumine.
Arutati Tamsalu valla teede ja tänavate hooldamise lepingu
muutmist.
Nõustuti jäätmetekkekohtade korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise pikendamisega üheks aastaks.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks avalduse esitanud:
Tamsalu linnas, Koidu tn 1 normaalset elutegevust häiriva 1
saare raiumiseks;
Porkuni külas, Mäe tn 1 normaalset elutegevust häiriva 1 papli
raiumiseks.
Nõustuti Kaieallika katastriüksusele sihtotstarbe määramisega
Porkuni külas.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamine plaani- või
kaardimaterjali alusel Metskaevu külas hoonete omanik Väino
Riibe‘le.
Otsustati hooldust vajava isiku paigutamine hooldekodusse ja
eestkoste määramise menetluse alustamine.
Jäeti rahuldamata viie isiku sotsiaaltoetuse avaldused.
Kinnitati
toimetulekutoetuse
saajate
nimekiri
ja
toimetulekutoetuse eraldus aprilli kuus.
Arutati Tamsalu valla 2009.a eelarve täitmist I kvartalis
Info
Arutati volikogu aprillikuu istungile pakutavat päevakorda
Arutati Optiline Grupp OÜ taotlust randkauplusele “Prillipood
Ratastel” peatuskohtade pakkumist Tamsalu vallas ja otsustati
teha ettepanek peatuda Tamsalus Keskusehoone esisel platsil,
Sääsel lasteaia juures ja Vajangul endise meierei hoone ees.

24.04.2009.a
Tunnistati “Porkuni vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine/ehitus III etapp” tööde teostaja leidmiseks
läbiviidud hankel edukaks Speedline Baltic OÜ pakkumine.
Otsustati osaleda projekti “Lääne-Virumaa tuntumaks
reisisihtkohaks lähi- ja välisturgudel” kaasfinantseerimisel.
Otsustati sõlmida munitsipaalmaal, Kaieallika parkmetsas,
metsakorraldustööde teostamiseks töövõtuleping Kasepuu ASLk.4

ga.
Otsustati sõlmida leping MTÜ-ga Tamsalu Pensionäride Ühing
Tamsalu Kultuurimaja ruumides 71,2 m2 rentimiseks.

05.05.2009.a
Kinnitati Tamsalu Kalor AS-i 2008.a majandusaasta aruanne
Kinnitati Tamsalu Vesi AS-i 2008.a majandusaasta aruanne.
Otsustati esitada Lääne-Viru maavanemale taotlus Savalduma
külas vaba põllumajandusmaa riigi omandisse jätmiseks ja Asta
Eilo‘le kasutusvaldusesse andmiseks
Nõustuti Tamsalu linnas elamumaa sihtotstarbega maaüksuste
riigi omandisse jätmisega Nõlva, O.Müntheri, Raudtee, Raudtee
põik ja Sireli põik tänavate ääres.
Määrati Porkuni Kurtide Kooli katastriüksusele sihtotstarbeks
ühiskondlike ehitiste maa.
Eraldati Tamsalu valla 2009.a eelarves vabaaja- ja spordiürituste
toetamiseks ettenähtud vahendid taotlejatele vastavalt
vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni ettepanekule.
Nõustuti viie jäätmetekkekoha korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise pikendamisega üheks aastaks.
Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohas
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmisega ühe avalduse
alusel.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu linnas, Nurme tn
21 elamule ohtliku vahtra raiumiseks.
Otsustati kuulutada välja Tamsalu vallale kuuluva kinnistu
asukohaga: Kreegi, Järsi külas, võõrandamiseks kirjalik
enampakkumine.
Otsustati
lõpetada
riigihanke
“Investeerimislaen”
hankemenetlus seoses pakkumuste esitamata jätmisega selleks
ettenähtud tähtaja jooksul.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele abivajajale.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele hooldajale seoses
hooldatava paigutamisega hooldekodusse.
Määrati hooldajatoetus ühele sügava ja kahele raske puudega
lapse hooldajale.
Otsustati teha allasutustele teatavaks kokkuhoiurežiim 2009.a
eelarves ettenähtud vahendite kasutamisel.

19.05.2009.a
Otsustati tunnistada kehtetuks 2008. aasta hajaasustuse
veeprogrammist kaevu rajamiseks taotlejale toetuse eraldamine
kuna uuringute käigus selgus, et kvaliteetse põhjavee saamine
planeeritud sügavuse puhul pole võimalik.
Kinnitati maa munitsipaliseerimisel katastriüksuste piirid,
pindala, kõlvikuline struktuur ja määrati sihtotstarve kolmele
katastriüksusele.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega plaani- või
kaardimaterjali alusel Kerguta külas.
Muudeti katastriüksuse koha-aadressi Sääse alevikus.
Kinnitati Ilusa Kodu konkursi tulemused ja tunnistati Ilusa Kodu
konkursi võitjateks 2009.aastal:
Kaupo ja Ülle Pärg‘i kodu Tamsalu linnas, Sireli tn 8 (linnatüüp);
Olga ja Jaan Mets‘a kodu Aavere külas, Mängu
(talumajapidamine).
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele abivajajale.
Jäeti rahuldamata sotsiaaltoetuse taotluse avaldus.
Arutati eestkoste määramise taotlust.
Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohas
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmisega kahe avalduse
alusel ja keelduti ühes jäätmetekkekohas jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmisest.
Määrati Tamsalu Vesi AS poolt korraldatud riigihankel “Tamsalu
reoveekogumisala
veemajandusprojekti
veeja
kanalisatsioonirajatiste projekteerimine” esitatud pakkumuste
avamiseks ja pakkumuste läbivaatamiseks Tamsalu Vesi AS-i
nõukogu poolt moodustatud komisjoni kaks liiget Tamsalu
Vallavalitsuse esindajatena
Otsustati volitada Eesti Olümpiakomitee ja Tamsalu valla vahelist
koostöölepingut, millega Tamsalu Spordikompleks saab
olümpiakomitee ametliku treeningkeskuse staatuse, sõlmima
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vallavanem Toomas Uudeberg.
Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel Tamsalu vallale
kuuluv metsamaterjal: metsakuiv ja madalakvaliteediline
kuusepalk, pikkus 5,2 m, kogus 4,5 tihumeetrit, 1 tihumeetri alghind
400 krooni; kuuse küttepuu, pikkus 3 m, kogus 16,7 tihumeetrit, 1
tihumeetri alghind 310 krooni.
Otsustati panna Tamsalu päeval oksjonile Tamsalu vallale
kuuluv sõiduauto AUDI 100 alghinnaga 5000.- krooni.
Arutati volikogu maikuu istungile pakutavat päevakorda.

Teated
Tamsalu Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Tamsalu
vallas Järsi külas Kreegi kinnistu. Pakkumised esitada Tamsalu
Vallavalitusele hiljemalt 29.05.2009.a kell 10:00. Kirjaliku
enampakkumise korra ja tingimustega on võimalik tutvuda
Internetis Tamsalu valla veebilehel ja Tamsalu Vallavalitsuse kui
ametiasutuse kantseleis.
Täiendavat infot saab telefonidel 322 8434 või 5143750.

Tamsalu Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku
Elvi Astok enampakkumise metsamaterjali müügiks.
vallasekretär
Võõrandatava metsamaterjali loetelu ja alghind:
-metsakuiv ja madalakvaliteediline kuusepalk, pikkus 5,2 m, 4,5
tihumeetrit, 1 tihumeetri alghind 400 krooni;
-kuuse küttepuu, pikkus 3 m, 16,7 tihumeetrit, 1 tihumeetri
alghind 310 krooni.
Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab esitama pakkumise
1.Kehtestati Tamsalu linna keskosa detailplaneering.
2.Määrati vallavara (kinnistu asukohaga Järsi küla Kreegi) hiljemalt 11. juuniks 2009 kell 9.10 Tamsalu Vallavalitsusele
müümise viisiks enampakkumine ja alghinnaks 150 000.- krooni. kinnises ümbrikus märgusõna “Metsamaterjal” ja hoiatusega “Mitte
avada enne 11.06.2009 kell 9.10”.
Enampakkumise viib läbi vallavalitsus.
Enampakkumise osavõtutasu on 100.- krooni ja tagatisraha
3.Otsustati mitte kinnitada Võhmetu külas asuvale vabale
300.- krooni tuleb kanda Tamsalu Vallavalitsuse arveldusarvele
põllumajandusmaa maatükile kasutusvalduse saajat.
4.Määrati Kerguta külas 876/1759 osas Tamsalu vallale kuuluva 10502017202004 SEB Eesti Ühispangas.
Täiendavat infot saab Tamsalu valla kodulehel: www.tamsalu.ee
elamu ja kõrvalhoonete teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
0,4 ha ja otsustati taotleda maa andmist munitsipaalomandisse või telefonidel 322 8446, 5203992.
vallale kuuluvas osas.
5.Määrati Tamsalu vallale kuuluvate Sääse alevikus Ringtee 3
asuva endise kaubanduskeskuse teenindamiseks vajaliku maa
Meil Porkuni rahvamajas kiskus kõik algusest peale viltu.
suuruseks 0,9 ha, Aavere külas elamu ja kõrvalhoone Universumi tekke saladus jäi lahendamata. Ülemaailmne
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,3 ha, Võhmuta külas finantskriis saab rahulikult edasi möllata, isegi valitsust ei suutnud
elamu ja kõrvalhoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks me vahetada. Nii et kehvasti. Seda muidugi virisejate ja
1,1 ha
ja otsustati taotleda nimetatud maade andmist kõiketeadjate arvates. Tegelikult me muidugi niisuguste
munitsipaalomandisse.
probleemide lahendamist oma ülesandeks ei seadudki. Kõik
6.Otsustati loobuda Sireli põik elamuala ja Raudtee tn. äärsete kokkutulnud ligi 40 inimest olid kaasa võtnud võime asju arutada
elamumaade taotlemisest munitsipaalomandisse ning nõustuda ja ennast mõnusalt tunda.
nende jätmisega riigi omandisse.
Ning just seepärast ehk küliski see, kes mõtteid tekitab,
7.Moodustati Euroopa Parlamendi valimiseks jaos- rahvamaja seinte vahele tuumakaid teri, millest kohe ka prisked
konnakomisjonid koosseisus:
idud kasvama hakkasid. Kohalolijate arvates on ideed alles algus
*Tamsalu valimisjaoskond- esimees Aare Limberg, liikmed ja keegi ei tea, millised neist tegelikult ellu jõuavad. Aga kui
Peedu Vipper, Virve Pikk, Kalev Kaljuvee, Kersti Lait, Eesi Saar, mõtteviisi „parandada – teha – arendada“ asemele tuleb
Eldi Malva, Maie Telg, Kai Noormägi ja asendusliikmed Maire „parandame – teeme – arendame“ on ka see juba edasiminek.
Limberg, Tiit Uus.
Väljapakutud ideed nii Porkuniga seotud kui muud tuleb kriitiliselt
*Vajangu valimisjaoskond: - esimees Monika Molodost, liikmed üle vaadata, õhk välja lasta ja konkreetseteks tegevusplaanideks
Krista Kivirand, Ene Kiisla,
vormida. Mis on ilmselt hulga raskem kui neid plaane teha.
Helle Sikka, asendusliikmed Sirje Keskülla, Leili Virks.
Mõned osalejate mõtted:
8.Võeti teadmiseks Tamsalu valla 2009.a. eelarve I kv täitmise
Ann Aosaar: „Mõttetalgule tulin osati uudishimust, et teada
aruanne.
saada mida see endast kujutab sest eelmisel aastal toimunud
9.Lõpetati Tamsalu valla heakorra eeskirja redaktsiooni I üritusel (Eesti puhtaks) kahjuks osaleda ei saanud kuna tegin
lugemine ning koerte ja kasside pidamise eeskirja I lugemine ja samal päeval eksamit. Mõttetalgutel sain positiivse üllatuse
otsustati viia eelnõud II lugemisele volikogu maikuu istungile.
osaliseks - inimesi oli rohkem, kui arvasin ja õhkkond oli meeldiv
·Kuulati A.Freienthali infot järgmistel teemadel:
ning sõbralik. Sel päeval sain teada, et siiski leidub veel inimesi,
*30 aprill on MHD esitamise tähtaeg
kes hoolivad oma kodukoha käekäigust ning on valmis ka midagi
*1 mai toimuvad mõttetalgud Porkuni Rahvamajas ja Vajangu tegema, et asjad paremuse poole liiguksid. Kindlasti võtan
koolimajas
võimaluse korral samalaadsetest üritustest osa.“
* maikuu istungil peab volikogu kinnitama 2009.a. Tamsalu
Velle Taraste:“Tulin Porkunisse tegelikult üritusest pilte tegema,
Tänuraha saaja.
aga vahepeal unustasin end ja olin vestlusringist nii kaasa
·Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
haaratud et pildistamine ununes.“
*Tamsalu Sotsiaalkeskuse tulevik
Eva – Liisa Pulver: „Eks üks mõte oli see, et saada näha ka neid
*AS Tamsalu Vesi poolt müüdava vee- ja kanalisatsiooniteenuse naabreid kes võibolla paar maja eemal elavad. Kuna näed ainult
hind
oma lähimaid naabreid siis ei tea kes seal teisel pool järve üldse
*Tamsalu linnas toimuvad raudteel ehitustööd
on.“
*10. mail toimub emadepäeva kontsert Tamsalu kultuurimajas
Kohalolijate arvamust ürituse korraldusest polnud vaja küsida,
*30.03-03.04.2009 teostati Sääse Lasteaias Lääne-Viru sest lahkusid ainult need,kes tõesti kuidagi teisiti ei saanud.
Maavalitsuse pool järelvalvet
Loodetavasti jätkub meil energiat väljapakutud ideid edasi
*07. mail on vallavalitsuses Riigikontroll
arendada.
*Sääse kaubanduskeskuse maa munitsipaliseerimine
Mõttetalgute kohta leiate materjali kodulehelt minueesti.ee.

Volikogu 29.04.2009

Kas tasus tulla mõttetalgutele ?

Ursula Saar
Tamsalu Ajaleht

Ain Aasa
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Küsimused TTamsalu
amsalu V
allavolikogu liikmele
Vallavolikogu
Andrus Freientali initsiatiivil
esitasime vallavolinikele küsimused, mida allpool näete.
Vastamine polnud kohustuslik.
1.Mida teeksite Tamsalu
vallas esmajärjekorras, kui see
oleks teie otsustada (ehitamine,
arendamine jne)? Palume ka
lühikest põhjendust.
2. Kas Tamsalu vald peaks
tulevikus jääma iseseisvaks või
tuleks liituda.mõne teise omavalitsusega.
Kui jah, siis kellega. Miks ?
3. Kas Tamsalu Gümnaasium
(edaspidi TG) tänasel kujul on
jätkusuutlik ?
Mida peaks tegema selleks,
et gümnaasiumiosa ei kaoks ?
4. Volikogu volitused hakkavad
varsti lõppema. Kuidas hindate
volikogu tööd ja enda panust
sellesse ?
Andrus Freienthal.
1. Oluline on Tamsalu kui
soodsa investeerimispaiga
tutvustamine
erinevatele
investoritele. Elukeskkond, kus
inimene elab, peab olema
puhas ja meeldiv; vallale
jõukohaselt pakkuma elanikele
võimalusi vaba aja veetmiseks.
Võrreldes
mitme
teise
valdkonnaga oleme me seni
pööranud liialt vähe tähelepanu
meie elukeskkonna puhtamaks
ja meeldivamaks muutmisel;
samuti pole me olnud järjekindlad puhtuse ja korra
hoidmisel.
2. Arvan, et lähiperspektiivis
(4-8 aastat- ühe volikogu
võimuperiood) ei ole Tamsalu
valla jaoks ühinemine mõne
naabervallaga aktuaalne. Kaks
Tamsalut alles ühinesid ning
meil on vaja veel veidi aega, et
kaks endist naaberomavalitsust
lõplikult üheks „sulatada“. On
vaja teha vallas teatud investeeringuid enne uute ühinemisotsuste tegemist.
Kui üldse rääkida võimalikust
ühinemisest
mõne
teise
vallaga, siis minu arvates on
kõige loomulikum ja optimaalsem teha seda Väike-Maarja
vallaga.
3. TG on jätkusuutlik juhul, kui
kasvab õpilaste arv ! See kasvab
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ainult siis, kui kasvab Tamsalu
valla elanike arv ! Selleks, et
kasvaks Tamsalu valla elanike
arv, peavad inimesed tahtma siin
elada. Selleks aga peab
Tamsalus olema töökohti ja
meeldiv elukeskkond. Seega,
vaata esimese küsimuse
vastust! Üldiselt arvan et TG - st
saab
hea
ja
konkurentsivõimelise
keskhariduse.
4. Meie ühise töö suurimaks
tulemuseks pean kahe Tamsalu
ühinemise lõpuleviimist ning
volikogu kehtestamist kohaliku
seadusandliku ja järelevalve
institutsiooninakohaliku
parlamendina.
Pean heaks tulemuseks
seda, et tehes otsuseid kohaliku
elu arendamisel, suutsime
kokku leppida ning mitmed
suured objektid korda teha ühe
korraga. Näiteks: Tamsalu
spordikompleks, Vasara-Alasi
tän. Tamsalus, Vajangu ringtee,
Porkuni vee- ja kanalisatsioonitorustike esimene osa ja
tänavavalgustus, Ääsi-Kooli tän.
kõnniteed ja tänavavalgustus.
Kokku on lepitud järgnevate
aastate investeeringute prioriteedid.
Volikogu töö kohta saan
öelda, et volikogus on palju
tublisid ja aktiivseid liikmeid,
kellest on kujunenud teatud
mõttes arvamusliidrid. See
kajastub ka nende töös
komisjonide esimeestena või
aseesimeestena. Ootaks aga,
et igal volikogu liikmel on oma
kindel arvamus asjadest ning et
seda ei häbeneta välja öelda!
Minu panusele las annavad
hinnangu Tamsalu valijad!
Maire Tamm.
1. Esmatähtis, et kõigil
vallaelanikel peavari, kehakate
ja kõhutäide oleksid, siis kõik
muu.
Kui rahakott õhuke ja
majandus alles languses või ka
tõusuootuses, ei anna teha
palju enamat, kui kasutada ära
kõik võimalused tuua valda
lisavahendeid mitmesuguste
programmide-projektide kaudu.
Ehitame ja arendame seda,
milleks
õnnestub
saada

rohkem lisaraha.
Unistan
heakorrastatud
linnapargist koos laululavaga,
valminud suusastaadionist ja radadest, renoveeritud koolihoonest ja -staadionist, hubasest hooldekodust eakate jaoks.
2. Praegu liitumisvajadust ei
näe. Muutuvad olud ja tingimused, tuleb kaalutleda.
3. Heatasemelist keskharidust on Tamsalus olnud
võimalik omandada juba enam
kui 50 aastat. Gümnaasiumiosa olemasolu tagab keskhariduse saamise võimaluse
kõigile ümbruskonna noortele,
kes pingsat õppimise tööd teha
suudavad ja tahavad. Diferentseeritud õpetus gümnaasiumiklassides loob vastavalt õpilaste
huvidele, võimekusele ja
töötahtele eeldused jätkata
kõrgkoolis või omandada
keskharidusele
tuginevad
kutseoskused. Tänapäevased
õppemeetodid ja -vahendid on
järjest
kättesaadavamad,
õpilaste arv piisav, kvalifitseeritud kaader ja õppehooned
olemas. Kool on jätkusuutlik!
Gümnaasiumiklassid
ei
kaoks koolil kuhugi, kui
valitsevad hariduspoliitikud neid
jõuga kaotama ei kipuks. Kuigi
väidetavaks eesmärgiks on
seejuures riigi haridustaseme
tõstmine, tundub praktikutele
ometi, et tegelikult on tegemist
hariduse
kättesaadavuse
piiramise ning meie hariduse
seni
suurima
tugevuse,
mitmekülgse baashariduse
saamise võimaluse, kaotamisega.
Mida peaks siis tegema?
Arvan, et ennekõike kogu jõu ja
mõistusega võitlema kohalikku
elu ja meie jätkusuutlikkust
kahjustavate haldus- ja hariduspoliitiliste otsuste vastu. Seda ka
teeme. Ootame ja loodame, et
kogukond seejuures koolirahvast toetab.
4. Arvan, et volikogu tööga võib
rahule jääda, sest ülesannetega
on toime tuldud. Alati on midagi,
mida saab teha teisiti ja
paremini. Meie tegime, kuidas
oskasime ja suutsime. Rahulolematutele jääb võimalus võtta
teatepulk ja jätkata oma

nägemuse kohaselt.
Sirje Major
1. Midagi tegemine tähendab
seda, et selleks on vaja
vahendeid, raha. Praegusel
ajahetkel ja ka paaril lähemal
aastal aga peame läbi saama
ja väga väikese rahaga. Vald
kasutab seda vähest peamiselt
sotsiaal- ja hariduskuludeks.
Mida aga peab kindlasti
tegema. on püüdma leida igal
võimalikul moel investoreid ka
Tamsallu. Vaatamata hetkeolukorrale et ettevõtjad lähevad
pankrotti või lõpetavad tegevuse
siis on just tulemas uued
ettevõtjad ja just neid me peaks
üles leidma ja ära kasutama.
Meil on ju vaja inimestele
töökohti, see on kõige tähtsam.
2. Tamsalu vald peaks jääma
praegustesse piiridesse. Miks?
Aga selle pärast, et mida
suurem vald seda vaesemasse
olukorda jäävad vallaääred.
Tahes või tahtmata tehakse
ikkagi suuremaid kulutusi
vallakeskuses. Ka praegu on
see juba nii olnud kas või
näiteks veetrasside ehitamine
(Tamsalu ja Vajangu ).
Loomulikult on suuremal
vallal eelis fondidest ja
abiprojektidest raha saamisel,
sest omafinantseering on
kergemini
tagatav
ja
saab opereerida suuremate
summadega.
3. Ma ei ole haridusspetsialist
aga
Tamsalu
elanikuna soovin, et Tamsalus
gümnaasium oleks ka edaspidi.
Kooli säilimiseks on vaja aga.
et õpilaskond ei väheneks ja siin
ma näen, et on vaja kutseõpet,
sest gümnaasiumis peaks
ikkagi õppima laps, kel on soov
minna
edasi
kõrgkooli. Kindlasti ei jätku meil
Tamsalu oma lastest kooli
täitmiseks ja seega peaks
olema võimalus siin õppida ka
kaugemalt tulnud lastel. Väljast
tulnud
laste
elamiseks
kohapeal on vajalik õpiaskodu,
millest ma ka kunagi volikogus
juttu tegin, arvates, et me
peaksime Tamsalu Gümnaasiumis andma võimaluse
õppida ka kaugemalt tulnud
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õpilastel.
4. Selle volikogu aeg hakkab
ümber saama, on arutatud ja
vaieldud ning vastu võetud palju
otsuseid. Arvan, et enamus
neist on olnud targad otsused.
Hea meel on, et Tamsalu on
saanud juurde korrastatud
tänavaid ja külad pinnatud teid,
sest sellest saavad osa kõik
elanikud.
Olen veendunud, et oli ka tark
otsus mitte välja ehitada
Kultuurimaja park atraktsioonidega, sest kahjuks ei
oska me veel hoida ja säilitada
ilusat, samuti käib vallal üle jõu
olemasolevate
tänavategi
korrashoidmine, mis siis veel
rääkida sellise pargi korrashoiust.Proovime hoida tervetena
esialgu oma reklaamtahvlidki.
Kasvame veel!
Hinnangut ma volikogu tööle
ei anna, seda peab hindama
meie valija,Tamsalu Valla
rahvas.
Volikogu liikmetele soovitan
aga ise olla eeskujulik vallakodanik: seadusi tundev ja täitev
tööandja, korralik maksumaksja ning oma koduümbrust
korras hoidev vallavolinik.
Eigo Laur.
1. Meie vald peab panema
rõhku tingimuste loomisele
ettevõtluse arendamisel. Elukeskkonna arendamisega on
jõuliselt alustatud.
2. Minu arvates on tänasel
päeval lokaalsetest liitumistest
mõttetu rääkida. Läbi tuleks viia
üleriigiline reform omavalitsuste
liitmiseks nagu tehti Lätis.
3. Õpilaste arvu aitaks säilitada või isegi suurendada

eristumise teel. Anda midagi
täiendavat
lisaks
heale
haridusele.
4. Volikogu tööle on liikmena
raske hinnangut anda. Eelarvekomisjon, mille esimees ma
olen, on koos käinud palju ja
eelarve on saanud nende
aastatega
läbipaistvam.
Eelarvekomisjoni ettepanekuna
on
täielikult
remonditud
spordikompleks.
Tiit Vettik
1. Tamsalu on spordilinn –
seega leian et arendama peaks
seda valdkonda kõigepealt.
Suusastaadion tuleks täielikult
välja ehitada, suurendada
spordisaalide pinda et oleks
võimalik sportida ja võistelda
kõikidel aladel. Vajalik on ka
kergtee Vajangu – Tamsalu –
Porkuni väljaehitamine.
2. Arvan, et Tamsalu võiks olla
vallana ühises Pandivere
piirkonnas. Kas liitmised on
otstarbekad, näitab aeg. Igal
asjal on miinused ja plussid.
3.Gümnaasium
peab
jätkama. Kindlasti on meie
gümnaasium jätkusuutlik.
4. Pean tunnistama, et olen
panustanud volikogu töösse
minimaalselt, kuna olen oma
põhitööga palju seotud. Hindan
volikogu liikmete tööd ning
panust kõrgelt. Loodan, et
valijad on meie tegemistega ja
otsustamistega rahul.
Helle Pärna
1. Piiratud rahalise võimaluste
juures peaks vald tagama
vähemalt allasutuste jätkusuutlikkuse. Gümnaasiumi
areng peaks olema prioriteet.

Toimetajalt
Aprill ja mai on kui paisu tagant lahti päästnud mitmesuguste
ürituste, näituste ja külaskäikude laine. Huvitavat toimub iga päev
ja kõik see kulmineerub Tamsalu päevadega. Et siis vaikselt vajuda
suvisesse vaikusesse.
Teema, mis algas mõttetalgutelt Marika Tali küsimusega „Kuidas
viia kokku abivajajad ja abiandjad ?“, jätkus sotsiaalosakonna
juhataja Ülle Kristmanni tõdemusega, et sotsiaalsetes võrgustikes
olevad inimesed saavad oma muredega paremine hakkama ja
Tiiu Lauri kirjaga headele inimestele vajaks ilmselt just nüüd,
raskete aegade saabudes palju rohkem tähelepanu. Mida me
tegelikult ise saame teha nende heaks kes tõesti aitamist vajavad,
midagi niisugust, mis ei nõuaks palju raha ?
Küllap toimetab kõikjal palju niisuguseid inimesi, kes esimese

Tamsalu Ajaleht

Ehitustegevuses pean oluliseks
kõnniteede kordategemist Kesk
– Koidu tänavatel, samuti
kergliiklusteed kuni Uudekülani.
See on laste ja jalakäijate
turvalisuse küsimus.
2. Loogiline oleks liikuda
jätkuvalt lähenemisele Pandivere piirkonna valdadega kuni
ühinemiseni.
3. Usun, et TG on jätkusuutlik.
Tähelepanu
võiks
olla
suundadele, kus Tamsalu on
edukas – sport, majandusõpe,
inglise keel, autoõpetus( lisaks
veel C kat.) jm. Valuküsimus on
TG aed, ka piiratud vahendite
juures tuleks see korda teha.
4. Olen osalenud volikogu
töös oma parima veendumuse
kohaselt. Usun, et minu
kogemus on olnud vajalik
paljude otsuste arutamisel just
sotsiaalse mõju aspektist –
kuidas volikogu otsused
mõjutavad inimeste toimetulekut, tervist, lastega peresid
ja eakaid.
Vaike Amur
1. Korrastaksin teed ja teeksin
need tolmuvabaks.
2. Liituda tuleks siis, kui
majanduslik olukord seda
nõuab.
3. Arvan, et TG on jätkusuutlik.
4. Hindan volikogu tööd
rahuldavaks.
Ain Aasa
1. Iga hinna eest võtaksin tööle
arendusnõuniku, kelle tööks
oleks kõikvõimalike arendusprojektide kirjutamine ja kõigi
võimalike vahenditega Tamsallu
välisraha toomine.
Võtaksin tööle spordi – ja

kultuurispetsialisti, kes tegeleks
kõikide valla ürituste koordineerimise ja korraldamisega,
Tamsalu
kui
spordilinna
promomise ja siia kõikvõimalike
ürituste toomisega.
2. Ma ei usu, et väikevaldadel
lastakse jätkata. Kõik naaberriigid on haldusreormi teinud, ei
pääse sellest ka meie.
Loogiline oleks ühineda Pandivere piirkonnaga.
3. TG on jätkusuutlik. Kahjuks
on maha magatud aeg
eristumiseks
ja
vähemvõimekamatele võimaluste
loomiseks. Rasked ajad
sunnivad ilmselt kogu valla
haridussüsteemi
kriitilise
pilguga üle vaatama.
4. Esimene ühinemisjärgne
volikogu sai üle teatud pingetest
ja usun, et tehtud otsused on
olnud mõistlikud. Oma hinnangu
saavad valijad meie tööle anda
juba üsna varsti, oktoobrikuus.
Vardo Arusaar
1.Ehitaksin valmis Gümnaasiumi uue osa, tegeleksin
Tamsalu kui elukeskkonna
parandamisega.
2. Liitumine pole praegu
oluline.
3. TG on jätkusuutlik. Praegu
olen tegelenud mitmel tasandil
põhiprobleemiga, milleks on
probleemid seadusandlusega,
et Gümnaasium saaks jätkata
senisel kujul.
4. Oma tööle volikogus
paneksin hindeks tugeva nelja,
kuna olen osalenud kõigil
istungitel ja komisjonide
koosolekutel. Olen andnud oma
panuse
haridusvaldkonna
arendamisse.

asjana oma abi eest arvet välja kirjutama ei kiirusta. Kas me neid
märkame ja oskame hinnata ? Abiandja ja abivajaja kokkuviimine
ei tohiks olla eriti keeruline, oleks ainult inimesi, kes tahaksid
asjaga tegeleda.
Heategevus on traditsiooniliselt olnud välismaiste annetajate
pärusmaa. Täna oma majapidamist kriitilise pilguga üle vaadates
leiab igaüks sealt palju vedelema jäänud riideid ja muud, mis aga
enamasti prügimäele rändavad. Pole meil traditsiooni oma
mittevajalikud asjad turule viia, nagu see toimub näiteks Taanis
igal laupäeval. Kirbuturud on sealmail väga populaarsed ja sealt
võib leida kõikvõimalikke asju. Samas on see ka suhtlemise ja
kokkusaamise koht.
Aga jah, kes sellega tegelema hakkaks, kas ikka niisugust asja
üldse vaja on ?
Aga hakkaks lihtsalt naabrile „Tere !“ ütlema, alguseks ?
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Põdrangu poe perenaine Aino Ennoja
Ma pole Põdrangu poes
kunagi käinud ja seepärast
sõitsin esimese hooga kaupluse sildiga majast mööda. Ei
uskunud, et seal pood võiks olla.
Aga kuna mujal midagi poesarnast polnud, läksin vaatama.
Poe uks oli lahti, kuskil mingit
infot lahtiolekuaegade kohta
polnud. Ütlesin ruumis ristsõnu
lahendavale poeomanikule Aino
Ennojale tere ja tutvustasin
ennast. Perenaine oli algul väga
tõrjuv ja arvas, et mingit lugu
pole vaja teha. Lõpuks siiski
leebus, ainult pilditegemisega
kaubale ei saanudki.
Põdrangu on ainuke meie
valla maapood, mis tegutseb
omaette, Aino Ennoja on fie.
Perenaine
ütleb
kohe
jutuajamise alguses, et ootab
sügist, siis saab pensionile. Ta
on Põdrangul töötanud 36

aastat, mitmete eri asutuste all.
Rikkust ega „eurot“ sellest poest
ei leia. Olemas on kõige
hädavajalikum, poe ruumid on
puhtad, kuid remonti tehti siin
vist väga ammu. Aino Ennoja
peab
poodi
rendipinnal,
remondiks omanikul raha ei ole,
instantsid on niisugust olukorda
talunud ja see ise ütleb ka
asjaajamisoskuse kohta üht –
teist. Kunagi plaanis ta ka maja
omale osta, aga sellest asja ei
saanud. Eks lihtsam võimalus
oleks kindlasti pood kinni olnud
panna. Aino rääkis, et on mitu
korda seda plaaninud, käis
maksuametis eelpensioniasjagi uurimas, aga spetsialistide soovitusel loobus sellest,
kuna seda enam muuta ei saa
ja rahaline kaotus on suur.
Pensioni ta suurt saama ei
hakka, kuna fie sissetulekud on

olnud väiksed, ainult veneaegsed tööaastad annavad
korralikku lisa. Ta ütleb, et
poepidamine on omamoodi
elustiil, muud eriti teha ei taha
ja muutused elus on üldse talle
vastumeelsed. Rahvas on
Põdrangul vaene, „mis kaupa
siia tuua, kui näed, et inimesel
pole leivarahagi“, ütleb Aino. Eks
kauplemine käib paljudega
krediidi peal ehk siis maakeeles
vihikuga, nagu paljudes maapoodides. Raske on, sest müüja
peab selle raha siis ju omalt
leidma, millega uus kaup sisse
osta, aga eks tuleb hakkama
saada vaatamata pahandustele. Rasked ajad annavad tunda
ka poe käibes, paarikümne
tuhande
võrra
on
see
vähenenud. Omaette teema on
muidugi ka sissemurdmised,
mida on olnud mitmed, viimati

kolme nädala eest, kui trellid
lihtsalt eest ära väänati. Pood on
kohalikele suhtlemise ja
kooskäimise kohaks, muud
niisugust paika siin pole. Aino
arvab, et kui tema poepidamise
lõpetab, vaevalt et keegi siin
sellega jätkab, sissetulekud on
liialt väiksed, maja tuleks
remontida ja see ei tasu ära.
Aga mis saab kui pood uksed
tõesti kinni paneb, seda ta ei tea.
Kohalikel läheb kindlasti
raskeks.
Kui jutuajamise lõpetan ja
Porkuni poole hakkan sõitma,
tulevad mulle raudteeülesõidu
juures Tamsalu poolt vastu kaks
naist, Grossi toidukaupade
sildiga kilekotid kaupa täis.
Ain Aasa

Siret Villmann
– TTamsalu
amsalu Gümnaasiumi
parim lõpetaja.
Siret on Lääne – Virumaa noortekogu liige, võitnud Tamsalu
Gümnaaiumi võistkonnas televiktoriini „Rohekas“, on seisnud
Euroopa Parlamendi kõnetoolis, olnud rahandusministri töövari
ja osalenud valitsuse istungil, on kooli õpilasesinduse president,
saavutanud vabariigis pranglimises (peastarvutamine) 124. koha,
on esindanud maakonda majandusolümpiaadil, on esinenud
noorte kodu – uurijate konverentsil, suvel Tamsalus posti laiali
kandnud, poes töötanud jne, jne. Ja üsna iseenesestmõistetavalt
on ta selle aasta parim lõpetaja.
Niisugused andmed selgusid, kui tegin arvutis veidi uurimistööd
enne Siretiga kohtumist. Igatahes üsna üllatav kui palju ikkagi on
võimalik jõuda.
Siret ütles, et kõik algas viiendas klassis, kui teda valiti klassi
esindajaks kooli õpilasesindusse, mõne aasta pärast sai ta juba
selle presidendiks ja nii on läinudki. Parim olla pole olnud eesmärk
iseeneses, see on tulnud koos aktiivse tegutsemisega erinevatel
aladel, mitmesuguse organiseerimistööga ja loomulikult on ka
õppimisega asjad korras, Siret on selle aasta ainuke
medalikandidaat oma koolis. Ta ütles, et viimased viis aastat, mil
ta on olnud Eesti Õpilasesinduste liidus, on olnud fantastiliselt
huvitavad ja väga palju andnud läbi erinevate ürituste, kohtumiste
ja koostöö huvitavat inimestega.
Siret tunnistas, et peale põhikooli oli tal plaanis kooli vahetada,
aga jäämisest on tal hea meel. Ta pole midagi kaotanud ja
tulemused ei jää teiste koolide omadele alla. Siret on näinud
paljusid teisi koole ja ta ütles, et oma koolimaja on üle keskmise
heas korras isegi Tallinna koolidega võrreldes. Tema arvates on
ka õppimistingimused ja õhkkond koolis paranenud, juurde on
tulnud noori õpetajaid ja ehk tuleb veelgi. Probleemiks pidas Siret
gümnaasiumiosas neid õpilasi, kes tegelikult õppimisest huvitatud
ei ole, ehk kokku umbes kolmandikku. Nendega tegelemine võtab
õpetajatelt aja, mis võiks kuluda õppida tahtjatele. Tema meelest
peaks palju rohkem olema ka neid, kes peale õppimise ja spordi
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muudel aladel aktiivsed oleksid.
Edasiõppimise kohta ütles ta algul, et ei tea veel. Täpsustamisel
selgus siiski, et suund – riigiteadused – on selge, otsustamata
on ainult koht ja täpne eriala. Valikut on lihtsustanud isiklikud
kogemused ja huvi just niisuguse valdkonna vastu.
Siretil on hea meel, et saab koolist rahuliku südamega lahkuda.
Välja on õpetatud järelkasv nooremate hulgast, kes loodetavasti
sama aktiivselt ja loovalt õpilaste huve esindavad. Tema arvates
on noortel seni olnud vähe võimalusi kohalikul tasandil oma
arvamuste väljaütlemiseks.
Hetkel on tema suurimaks mureks loomulikult eksamid – mitte
punktisummad mille pärast ta eriti ei närveeri - vaid pikk tulemuste
teadasaamise aeg.
Loodetavasti läheb Siretil ja teistel lõpetajatel hästi nii eksamitel
kui peale kooli edasise elutee valikul.
Head põrumist !
Tamsalu Ajaleht

Muuseumiööst
Porkunis
16. mail oli Eestis sada
muuseumi avatud ka hilisõhtul.
Üritustega tähistati rahvusvahelist muuseumiaastat ja
Eesti muuseumiaastat. Muuseumiöö võtmelauseks oli „Öös
on asju!“
Porkuni paemuuseum tutvustas kohalikke legende ja
selgitati legendide püsimise
energeetilisi põhjuseid. Porkuni
rahvamajas näidati ka Porkunist
filmiklippi. Nooremaile osalejaile pakkus põnevust kunagi
peidetud varanduse ülesotsimine.
Meeleoluka muuseumiöö
eest tahan tänada kõiki, kes oma
energia üritusse rakendasid.
Suur tänu on Raoul Suvile ja

Jaanus Saarele, kes aitasid
muistse Porkuni linnuse üles
ehitada. Filmi treilerit linnusest
saab kodulehel vaadata.
Tänusõnad on ka kohaliku
rahvamaja perenaisele Hiile
Hiiele, kes võimaldas filmi
vaatamiseks ruume ja keetis
teed. Õhtu oli ju küllaltki jahe.
Täname ka pagar Hallikut,
kes lahkelt kostitas öölisi
kookidega.
Suur tänu helitehnik Tõnu
Sepale, kes oli tõesti väga
paindlik ja osav mõistmaks
meie ürituse korraldamise
erisoove.
Tänada tahan ka aardeotsimise läbiviijaid: Mari-Anne,
Ellikat, Hellanat, Sandrit, Alarit,
Sveni. Viimane oli mungakostüümi pugenud.
Ilma
Karin
Hanssoni
ettekantud legendide, ei oleks

muuseumiööl ilmet olnud.
Täname tedagi.
Geobioloog Enn Parvele
samuti suur tänu, et tuli üritusele
jutustama Porkuni energeetikast.
Kümnekordne tänu on Sirje
Luigele, kes tuli üritusele oma
kapelliga ja elavdasid tõsiseks
kippuvat üritust – tõid meid maa
peale tagasi.
Muuseumiöö algas aga
torupillimänguga – Mairile suur
tänu selle eest!
Andi Himma puhus parmupilli
ja kehastas kunagist Lemmu
vanemat Tabelinust. Täname
Andid, et ta parmupillimängu
meilegi laskis kõlada!
Ja ka varanduse leidjaid tahan
tänada. Esiteks sellepärast, et
noored üritusel osalesid.
Teiseks
jättis
äärmiselt
meeldiva mulje see, kui aare oli

leitud, siis „raha“, mis oli kirstus,
jagati kõigile osalejatele, mitte
vaid neljale koos otsijale. Tublid
aardeotsijad olid Aleksander,
Georg, Joosep ja Clan.
Muuseumiööks avati paemuuseumi kolmandal korrusel
näitus teemal „Paas – eluslooduse baas“.
Näituse
koostas ja seadis üles Eda
Rohula. Täname teda huvitava
ekspositsiooni eest!
Tänan kõiki neid, kes tulid
muuseumiöö üritusele, nii
kohalikke elanikke, kui ka
kaugemalt tulnuid! Pean seda
suureks tunnustuseks muuseumile ja ka endale.
Pildid muuseumiööst on
üleval porkuni.ee lehel.
Lugupidamisega, Ella Vikk
Porkuni Paemuuseumi
juhataja

Niisugune võis välja näha Porkuni linnus

MONUMENT SUURES
ISAMAASÕJAS LLANGENUTELE
ANGENUTELE
Mälestusmärgil tekst eesti ja vene keeles:
IGAVENE AU KANGELASTELE, KES LANGESID KODUMAA
VABADUSE JA SÕLTUMATUSE EEST 1941-1945
Monument püstitati Tamsalu mõisa parki 1950.a. veebruaris,
Nõukogude Armee aastapäevaks. Monumendiga ei mälestata
konkreetseid isikuid ega lahingut. Kuna vastavate monumentide
püstitamine oli moes, siis peeti vajalikuks niisuguse monumendi
püstitamine ka Tamsallu. Ajendiks võis olla ka asjaolu, et saksa
ajal hoiti rahvamajas vene sõjavange. Vangid lõikasid lubjatehasele
metsa ja käisid ka taludes tööl. Haiguste ja kehvade
elamistingimuste tõttu suri neid arvukalt. Surnud olevat maetud
parki ja nii on Helene Laksi sõnul iga puu juurde keegi maetud.
Monumendi avamisel lipuvalves viibinud Paul Kasekamp
(19.04.1935, tollel ajal 7-nda klassi õpilane) mäletab: „Ausamba
avamise tseremooniale oli kutsutud igast asutusest kolm
esindajat. Kuna kolhoose (igas külas kolhoos) ja muid asutusi oli
palju, siis alevinõukogu ette rivistatud rongkäik sai väga pikk
Lipukandjad olid Tamsalu kooli 7. kl. poisid, mina nende hulgas.
Kogu seltskond liikus rivikorras mälestussamba ette”. Avamisel
kõneles Tamsalu Lubjatehase partorg Viktor Torpan, kes viitas
nõukogude sõjameeste kangelaslikkusele võitluses Hitlerliku
Saksamaaga, parki maetud sõjavange ei mainitud poole sõnagagi.
Riiklikel tähtpäevadel viisid asutuste esindajad ausamba
Nüüdsest on mälestusmärk Tamsalu muuseumi objekt ja sellel
ette pärgi ja süütasid küünlad. Selle juurest anti ka start hoiab silma peal muuseumi liige Asta Gross.
mitmesugustele üritustele. Nõukogude ajal oli pargi (endine
Tamsalu mõisa hiljem rahvamaja park) ja mälestussamba
Aadu Uudmäe
hooldamine kooli kohustus.
Tamsalu muuseum
Tamsalu Ajaleht
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Vajangu mõttekojas.
Vajangu mõttekotta tuli mõtteid mõtlema lisaks talgujuht
Kristel Kadak-Rahmanile ja kojavanem Monika Molodostile –
Ene Kiisla, Mairis Niitsalu, Urmas Saarmann, Mati Viidemann,
Järvo Vildersen.
Talgu teemadeks olime valinud: Kodu pere ja järelkasv,
maaelu, turvalisus ja hoolivus,aga leppisime kohe kokku, et ei
jää jäigalt nende teemade juurde vaid küsida võib kõike.
Päeva sissejuhatuseks tutvusime oma talgujuhi Kristeliga ja
selgus, et tegemist on huvitava, julge ja ettevõtliku neiuga.
Kristel oli viibinud lähiminevikus kaks aastat Bangladeshis ja
seal ka oma praeguse abikaasaga tutvunud. Talgujuhi kiituseks
peab veel ütlema, et külakostiks oli ta oma talgulistele
küpsetanud imemaitsva juustukoogi.
Seadsime paika oma väikese mõtteringi ja püstitus kaks
küsimust:
1.Kuidas saavutada Vajangu küla parem elukvaliteet?
2.Kuidas saada kogukond ühte jalga käima?
Arutelu alustati puhtuse ja korrastatuse teemal. Oluliseks
peeti kodukoha kaunist ümbrust, millest aga kõik ei näi hoolivat.
Ikka tekivad avalikesse kohtadesse prügihunnikud,
jäätisepaberid visatakse prügikastist mööda ja risustatud alade
omanikud ise koristama ei kipu.
Jõuti tõdemuseni, et õige mentaliteedi kujundamine on väga
oluline.
Lisaks otsesele prügile peeti probleemiks ka teede
korrashoidu. Traktoriga põllu pealt tulles veetakse sageli mulda
tee peale. See lõhub asfalti. Tuleb hoolitseda selle eest, et
muda ja muld teele ei satuks. Selleks tuleks rajada teede äärde
mururibad ja iga traktorist peaks ka ise hoolitsema oma teo
tagajärgede likvideerimise eest.
Mureküsimuseks peeti ka seda, et külas ei ole autoriteeti,
kelle sõna maksab. Ei ole ühte inimest/asutust, kelle poole
saaks probleemide korral pöörduda ja kes võtaks initsiatiivi
asjade lahendamiseks.
See omakorda on toonud kaasa ka turvalisuse küsimuse.
Leidub korrarikkujaid ja rahu häirijaid, keda ei sega miski ja
kelle jaoks kellegi sõna ei maksa. Tuleks rohkem autoriteete
kujundada ja külarahvas peaks rohkem sellistes küsimustes
kokku hoidma. Siis ka ei tuldaks lõhkuma ja segadusi tekitama.
Veel arutleti üldise kogukonna aktiivsuse üle (nii täiskasvanud
kui noored). See on suhteliselt madal – nagu näitab ka
mõttetalguist osavõtjate arv. Samas, need kes asjadest osa ei
võta, tunnevad pärast ikkagi huvi selle vastu, mis toimus. See
näitab, et kõik ei ole veel kadunud. Tuleb lihtsalt proovida
erinevaid kaasamisviise. Ühe variandina pakuti välja nö uute
ideede tooja rakendamist külas. See võiks olla eelkõige noorte
jaoks huvitav ja innustaks neid enam. Võtmeks oleks ka noortelt
endilt teada saada, millest nad ikkagi hoolivad. Seejärel saaks
alles hakata rääkima kaasamisest ja vastutuse võtmisest.
Peatuti ka kooli ja õpetajate teemal. Leiti, et vanasti peeti
õpetajat suuremaks autoriteediks kui tänapäeval ja arutleti miks
see nii on. Jõuti järeldusele, et õpetaja ei peaks olema vaid
tunniandja, kes kohe peale „töö tegemist“ koju ruttab, vaid ka
aktiivne ühiskonnategelane, kogukonna aktiivne liige ja eeskuju
õpilastele. Selle saavutamisele aitaks palju kaasa õpetajate
parem ettevalmistus, mis just neile aspektidele rohkem
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tähelepanu pööraks.
Lahendustena märgiti üles järgmised punktid:
Mida saan mina teha?
-KÕIK ON MINU ASI! Ma ei tohi mööda minna ja teeselda, et
seda pole olemas, kui ma näen kedagi midagi väärat tegemas.
Pean sekkuma.
Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/
kaasamõtlejaga?
-Loome rohkem ilu enda ümber. Küla korrastus.
-Valime külavanema.
-Alustame noorteorganisatsioonide tegevust külas
(Kodutütred ja Noorkotkad).
-Külas peaksid mehed ühendama oma jõud, et kutsuda
korrale korrarikkujad.
-Toome vabatahtliku Vajangu külasse – inspiratsiooniks
noortele ja vanadele ja uute ideede külla toomiseks. Üks võimalik
partner ja rahastaja: Euroopa Noored.
-Viime Vajangu noored ka Vajangult välja (suvepraktika,
ekskursioonid), et laiendada nende silmaringi.
-Korraldame koolis noortele mõttetalgud mõne tunni ajal
(garanteerib paljude inimeste kohalolu). See annaks noortele
konkreetse võimaluse sõnastada, mida nad tahavad, panna
paika ka eesmärgid ja võtta vastutus nende eesmärkide poole
liikumisel. Selleks, et midagi saavutada ei piisa vaid unistustest
– need on vaja muuta eesmärkideks.
-Luua Vajangu külasse naabrivalvepiirkond.
Kui eelnevast ei piisa, mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse
lahendamisel.
-Õpetajate ettevalmistus peaks muutuma nii, et õpetajaid
nähtaks (ja nad ka ise tunneksid end) mitte kui tunniandjad
vaid eeskujud ja liidrid.
Tore oli see, et mõttekojas viibis lisaks kohalikele ja pidevalt
küla elukvaliteedi parandamise huvides tegutsevatele mõtlejatele
kaks mõtlejat, kes igapäevaselt Vajangu küla eluga kursis ei
ole. Eks pidevalt ühes keskkonnas viibijate mõtted ole juba
mingile poole kaldu. Väljastpoolt vaatajad näevad tihti asju
hoopis teisi nurga alt. Tõdeda tuleb sedagi, et mured ja soovid
on suures osas kogu Eestis sarnased ja paljud lahendused
sobivad kõikjale.
Talgulistel oli kahju, et inimesed ei taha tulla oma kodudest
välja midagi ühiselt ära tegema. Nuriseme kõik, aga lahendusi
ja tegutsemist ootame teistelt.
Monika Molodost

Porkuni mõttekojas arutlevad Hiile Hiie, Heidi Mägi ja Ellen Sepp
Tamsalu Ajaleht

Näitused
Kevadel tulevad vaatajate ette talvel tehtud tööd. Avati mitmeid
näitusi ja lisa on veel Tamsalu päevadeks tulemas.
Tamsalu eakate klubi „Igihaljad“ avas oma käsitöönäituse
Sotsiaalkeskuses.

Porkuni Kooli õpilaskodu fuajees on Kristel Pahka joonistuste
näitus.

TEADE

Sõprusvalla Nastola 140 aastapäeval

Eakate ühepäevane ekskursioon toimub 15.juulil
Harjumaa mõisadesse.
Osavõtutasu 350 krooni (sisaldab sõiduraha, giiditasu ja
muuseumide piletid)
Jalga mugavad jalanõud, kaasa piknikukorv ja hea tuju!
Huvilistel palume end registreerida ja tasuda osavõtutasu
Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakonda hiljemalt
01.juuliks.
Info telefonil 32 28443 Milvi Veebel 32 28442; 32 28440

8.-9.mail külastasime Soome sõprusvalda Nastolat. Tamsalu
vallal(alustas Tamsalu linn) on sõprussuhted Nastola vallaga
alates 1997 aastast. Põhjuseks Nastola valla 140 aastapäev.
Külakosti viisime segarahvatantsuansambli T uhkatrallad
kaasabil, kes andsid 2 edukat kontserti. Kolmanda rikkus ära tugev
vihmasadu. Kingituseks andsime Nastola võimuesindajatele
Tamsalu vallast pärit kuusepuu. Puule lubati igati väärikas koht
leida. Nii, et kes tulevikus Nastolasse satub, võib küsida Tamsalu
puu asukohta. Kohtumisel vallajuhtidega arutasime edasisi
koostöövõimalusi. Üheks oluliseks koostööks saab vastastikuste
huvigruppide, turismigruppide vahendamine. Võimaluse selleks
annab Tamsalu vastrenoveeritud spordihoone.
Toomas Uudeberg

Porkunis algavad vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitustööd.

Toimetaja: Tamsalus olid eelmisel nädalal külas teise
sõprusvalla Petäjävesi õpilased ja õpetajad.

Tamsalu Vallavalitsus ja Speedline Baltic OÜ allkirjastasid
14.mail 2009.a Porkuni vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise/ehitamise III etapi tööde teostamiseks
töövõtulepingu ning juba 25.mail alustatakse nimetatud projekti
töödega.
Porkunisse rajatakse täiendavalt 815 m kanalisatsiooni- ja
1089 m joogiveetorustikke.
Samuti ehitatakse endisele konservitsehhi puurkaevule
nõuetele vastav pumbamaja ning varustatakse kaasaegsete
veetõste- ja vajalike veepuhastusseadmetega. Sellega
tagatakse Porkuni elanikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi
ning luuakse võimalused majapidamistele ühiskanalisatsiooniga
liitumiseks.
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 918
395.- krooniga ning valla osalus on 410686.- krooni.
Vee- ja kanalisatsioonitrasside skeemiga on võimalik
tutvuda Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee ja
Porkuni kodulehel www.porkuni.ee
Tamsalu Ajaleht

Eesti Olümpiakomitee ja Tamsalu vald
sõlmivad kokkuleppe
9. juuni kell 17.30 kirjutatakse alla Eesti Olümpiakomitee ja
Tamsalu valla vaheline koostööleping, millega Tamsalu
Spordikompleks saab Olümpiakomitee ametliku treeningkeskuse
staatuse.
Järgneb sportlik kohtumine Olümpiakomitee ja Tamsalu
võistkonna vahel saalihokis.
Tulge sündmust tunnistama ja kaasa elama.
Toomas Uudeberg

Interneti leviala on laienenud
Tamsalu vallavalitsuse it – spetsialist Leo Piirits teatas, et nüüd
on võimalik internetti minna ka Porkuni Paemuuseumi ja Tamsalu
Raamatukogu wifi leviala kaudu. Levialad on suhteliselt väikesed,
aga muuseumi ümbruses ja raamatukogu lugemissaalis see
toimib. Sisenemiseks on vajalik identimine id – kaardiga. Kui seda
ei ole saab muuseumi juhatajalt või raamatukoguhoidjalt isikut
tõendava dokumendi ettenäitamisel vastavad paroolid, millega
saab internetti kasutada. See on vajalik väärkasutuse
tuvastamiseks.
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Toimetulekutoetuste ar
vutamine.
arvutamine.
Toimetulekutoetuse arvutamise valem:
(EK+TP) - S = TT
EK- eluasemekulud kehtestatud normide piires,
TP - toimetulekupiir(1-liikmeline - 1000.-; 2-liikmeline - 1800.; 3-liikmeline - 2600.-; 4-liikmeline 3400.- jne)
Sleibkonna sissetulekud
TT - toimetulekutoetus

Toimetulekupiir on rahasumma, mis on vajalik minimaalseks
igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Summa suuruse
määrab Vabariigi Valitsus.
Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas. 2008. a
kehtivad toimetulekupiirid:
-üksi elavale inimesele või esimesele pereliikmele 1000 krooni
kuus,
-igale järgnevale pereliikmele 800 krooni kuus.
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse ühise
majapidamisega seotud ja ühisel pinnal elavate inimeste kõigi
sissetulekutega.
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute
hulka:
-ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või kohaliku
eelarve vahenditest;
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Spordiklubi Los Toros
Kevadisel pühapäevasel pealelõunal sain kokku Rainer
Topsiga, et rääkida spordiklubist Los Toros ja korvpallist. Käisime
nii Krista kohviku kui Vatsu Juures pubi ukse taga, mõlemad olid
suletud. Koha jutuajamiseks leidsime lõpuks kultuurimaja
fuajees.
„Klubi sai alguse 1996 a kui hakkas koos käima punt noori
mehi, kes nädalavahetustel kooli saalis korvpalli mängisid. Algul
mängisime oma lõbuks, siis aga tuli mõte hakata kaasa lööma
maakonnaliigas. Selleks et asju korraldada, oli vaja ka juriidilist
üksust, milleks sai „Los Toros“.
Spordiklubidele ja võistkondadele antakse tihtipeale erinevate
loomade nimed. Nimevalikul kaalusime ka erinevaid variante pullide/härgade teema oli aktuaalne, sest juhtumisi olime
kaasasutaja Jaanus Mutliga mõlemad NBA korvpalliklubi Chicago
Bulls fännid. Kuna aga samale ajale sattus reis Hispaaniasse,
siis lõpuks jäime pidama hispaaniakeelsele nimele Los Toros
(„härjad“), mis lisas asjale veidi eksootikat ja tundus sobivat.
Klubi loomisega saime ise hakkama, abi küsida polnud vaja.
Kuna Jaanus on hariduselt jurist, siis tema valmistas ette paberid
ja minu kui turundusinimese peale jäi logo visuaalne pool. Klubi
esimesed liikmed olid peale meie Martin Minjajev, Martin
Uudeküll, Pavo Raudsepp, Risto Rammul ja Margo Kivila.
Klubi rahastamine toetub vahendite leidmisele erinevatelt
firmadelt. Alatine toetaja on olnud kohalik omavalitsus, oluline on
ka see, et saame siin kasutada treenimiseks ja võistlemiseks
saali. Terve rida erinevaid kohalikke ja kaugemaid ettevõtteid on
saanud aeg-ajalt abiks olla (nt. Agrovarustus, Puukeskus, Alice,
Viru Trans, Naveco Interior jt). Ja eks iga hobi eest tuleb maksta
ja siis ei ole harvad juhtumid, kui kevadine eelarveauk tuleb endal
kinni katta.
Eelarvesse vajalike ressursside leidmine on küll osalt minu ja
Jaanuse teha, kuid täpselt samapalju on see ka meeskonna
ühistöö. Kellel on võimalik mingi toetaja leida, see selle välja ka
pakub.
Klubi tegeleb praegu erinevate aladega. Nende puhul on
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-puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus ja
hooldajatoetus;
-riigi tagatisel antud õppelaenu;
-tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi
ning sõidu- ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral
makstavat sõidu- ja majutustoetust.
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse taotleja ja tema
perekonna kasutuses või omandis olevat kinnisvara, sõidukeid
ja väärtpabereid.
Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgnevusi
eluasemekulude hulka ei arvestata.
Toimetulekutoetuse määrab ja maksab vallavalitsus ja see
määratakse jooksvaks kuuks eelmise kuu andmete alusel.
Toetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. kuupäevaks esitada
kohalikku omavalitsusse taotlus.
Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:
alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping,
elamuühistu tõend, üürileping, vms. ) - esitatakse ainult
esmapöördumisel;
üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud
sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära
makstud elatise suurust;
jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid(üür,
elekter, maamaks, vesi, kanalisatsioon jne)
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määravaks meie omad eelistused. Korvpalli olid kõik vähemal või
rohkemal määral mänginud. Sama jalgpalliga. Kergejõustik ja
Tamsalu Kümnevõistlus sai alguse suurest kümnevõistluse
buumist, mis Erki Noole võitudega Eestis maad võttis. Kuigi taust
oli paljudel hoopis suusatamine.
Korvpallivõistkond tekkis kahe grupi sulandumisel. Koolis
mängisid 1980 aastal sündinud poisid (Kristo Raudam, Risto
Rammul, Eno Astok, Livar Liblik, jt) küllalt edukalt korvpalli ja nad
käisid ka nädalavahetustel kooli saalis mängimas. Kuna ka meie
oma sõpruskonnaga olime nädalavahetustel Tamsalus, siis
käisime koos koolipoistega mängimas ja mingist hetkest tekkiski
idee osaleda ka maakonna meistrivõistlustel. Suur initsiaator oli
asja juures Kristo Raudam ja alguses oli treeneriks toonane
gümnaasiumi direktor Ain Jõesalu, kuid hiljem jäime omapäi. Eks
see kogu asi on olnud selline harrastustegevus ja ametlikke
treenereid pole olnud, aga mängude ajal platsi kõrval on
meeskonda juhendanud Kristo Raudam ja Eimar Astok.
Korvpallimeeskonna üldjuhtimine on valdavalti minu teha.
Ja kui korvpallimeeskonnast rääkida, siis sel puhul tuleb
kindlasti eristada kahte erinevat Tamsalu Los Torost – üks
võistkond mängib maakonna meistrivõistlustel ja mängijateks
põhiliselt Tamsalu oma poisid, teine võistkond osaleb Eesti
Meistrivõistlustel. Selles võistkonnas on pooled mängijad
maakonna teistest paikadest (Väike-Maarja, Haljala, Rakvere, jne),
sest oma meestega ei veaks Eesti tasemel lihtsalt välja.
Täiendusi oma meeskonnale ehk nn. leegionäre oleme leidnud
puhtalt läbi isiklike tutvuste. Kuna meeskonna pink pole kunagi
liiga pikk olnud, siis on tekkinud huvilisi, kes on avaldanud soovi
mängida koos meiega ja nagu mainitud Eesti liigas osalemiseks
oleme teadlikult mehi juurde kutsunud, et katmata liine paremini
täita. Oleks Tamsalust poisse võtta, eelistaks omi.
Maakonna võistlustel on meeskonna vaieldamatu liider Livar
Liblik – üks meistrivõistluste paremaid mängijaid, ümber kelle
meie mäng põhiliselt käib. Oma kiiruse ja teravusega loob ta ka
teistele võimalusi. Samas üksi mänge ei võideta ja
võtmemängijatest võiks siia lisada veel Algis Libliku, Kurmo
Tamsalu Ajaleht
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Annuse, Tanel Uudebergi, Risto Rammuli, Holden Sepa ja Andro
Kirsipuu nimed, kuid täpselt sama olulised on kõik teise võistkonna
liikmed.
Suurim probleem on see, et meil ei ole võimalik regulaarselt
koos treenida. Kõigil on oma elu ja omad kohustused. Kui talvel
tulime maakonna karikavõitjaks, siis kevadisel maakonna
meistrivõistluste finaalturniiril läks võimalik esikoht just seepärast,
et me pidime läbi ajama 6-7 mehega, eemale jäädi nii vigastuste
kui töökohustuste tõttu..
Motivatsiooni meil praegu veel jätkub, kuna oleme suutnud ikkagi
juba kümmekond aastat maakonna tippvõistkondade seas olla ja
see hoiab meid aktiivsetena. Samas on selgelt küsimus üleval, et
mis saab aasta või paari pärast. Juba täna on raske meeskonda
mänguks kokku saada ja kui tasemel asendust ei teki, siis on oht
suureks kukkumiseks. Endal olekski selline nägemus - punniks
niikaua mängida, kui oleks keegi, kellele koht üle anda. Eesti liigas
jätkamine oleneb nendest, kes kõrgtasemel mängimisest
huvitatud on. Kui jõudsime esiliigasse, hakkasid tulema kaotused
ja see mõjus kohe ka meeste meeleolule. Samuti olid pooled
mehed väljast ja nö palli ei jagunud enam kõigile. Leiti, et pole
mõtet pingil istumas käia. Probleem on ka see, et meestel on
pered, korvpalliga on näiteks minul hinnanguliselt seotud kuni 60
päeva aastas, lisaks materiaalsed kulud.
Väga positiivne on see, et eelmisel hooajal liitus maakonna 2.
liigaga Los Toros/Royal Wheels võistkond ja ehk tuleb sellest
midagi. Hea oleks, kui ka sellel meeskonnal tekiksid asjalikud
eestvedajad. Väga tore oleks, kui keegi saaks Tamsalus noortele
korvpallitrenni anda, aga senised üritused saada mõni treener
Väike-Maarjast või Rakverest Tamsalusse käime, ei ole andnud
tulemust. Eks see on see väikeste kohtade paratamatus, et
ressursse ei jagu.
Klubi ja meeskondade püsimiseks on oluline, et oleks
eestvedajad ja sama tähtis on see, et võistkond oleks tekkinud
„naturaalselt“. Meie näitel on tegemist pundiga, kes on ühest
kandist pärit, kes on ise kokkutulnud ja kes teevad seda
vabatahtlikult. Kogemus on näidanud, et kui tekitada võistkond
täiesti kunstlikult, siis väga harva tekib sellest „meeskond“. Ei saa
väita, et oleme südamesõbrad, aga on väga häid sõpru ja lausa
sugulasi ning sellist kooslust on sellevõrra raskem lammutada.
Kuigi sport on täis emotsioone ja sõnelemist tuleb kõigi
võistkondade puhul ette.

Tamsalu Ajaleht
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Korvpalli kõrval tegeleme ka muude aladega. On mehi, kes
mängivad jalgpalli, tennist, võrkpalli, suusatavad ja tegelevad
kergejõustikuga.
Ma ise käin jooksmas, teen suvel kümnevõistlust, talvel suusatan
ja uus harrastus on seiklussport (kanuu, ratas ja jooks).
Korraldame Tamsalu kümnevõistlust, mis on teadaolevalt pikima
traditsiooniga amatööride mitmevõistlus. Sellel aastat teeme seda
13. korda (18. juuli), osalenud on 95 meest – ootame rohket
osavõttu. Tänu sellele võistlusele sai gümnaasium ka uue
kõrgushüppepaiga – panime vilistlastega rahad kokku ja kinkisime
koolile juubeliks. Korraldame ka triatloni ja muid üritusi, sest neid
on tore teha ja seal on tore ise ka osaleda. Palgalisi töötajaid meil
ei ole ja tulu me taga ei aja, aga kõige suurem tasu ja tunnustus
on näha inimesi asjadega kaasa tulemas. Kas siis ise võistlemas,
pealtvaatajana vaatamas või abistamas.
Oleme oma otsustustes vabad ja ei sõltu kellestki. Ja kui ühel
hetkel otsustame, et ei viitsi, siis ilmselt on ka näiteks korvpalliga
Tamsalus lõpp.
Suuremaid küsimärke Tamsalu spordielus üldse on see, et
erinevate alade harrastajaid võiks palju rohkem olla. Puuduvad ka
aasta läbi toimuvad massiüritused kõigile soovijatele. Maratonilgi
osalevad põhiliselt ikka üsna tõsised tegijad. Suvi on täitsa tühi,
peale Tamsalu päeva ürituste ainult meie kümnevõistlus ongi.
Sügisesel Porkuni järvejooksul osaleb sadakond kohalikku, mida
on selgelt vähe, rada ja kogu korraldus on ju väga head.
Niisugusest üritusest osavõtt peaks kõigile harrastajatele ja
treenijatele olema põhimõtte küsimus. Spordiklubi juhina puudub
mul teave, kelle poole ma mingites spordiküsimustes pöörduma
peaksin. See kõik pole mõeldud etteheitena. Äkki tuleks mingis
ringis maha istuda ja natuke aru pidada, kuidas edasi. Ajad ju
lähevad raskemaks. Omalt poolt oleme nõus igati oma teadmisi,
sidemeid ja kogemusi kohaliku spordielu edendamiseks
rakendama.“
Los Toros süsteemivälise nähtusena ja eneseteostuse
väljundina on parim näide sellest, kuidas aktiivsed ja motiveeritud
inimesed suudavad ise mujal elades siinseid asju edasi viia. Et
nad ikka viitsiksid. Tõsiselt.
Ain Aasa
Fotodel :
Rainer Tops ja Traditsiooniline rituaal enne mängu algust.
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Kergejõustiku edetabelitest.
Eesti kergejõustiku 2008 a täiskasvanute edetablis kuulub
maakonna meestele 81 ja naistele 37 kohta. Viimastel aastatel
peetakse 50 parema edetabelit. Suurenenud on nende alade hulk,
kus nõutavaid tulemuse kokku ei saadagi. Näiteks meeste 3000
m takistusjooksus on 12, poolmaratonis 39, kolmikhüppes 41 ja
kümnevõistluses 44 tulemust. Naiste aladel on 3000 m 16, 1500
m 18, 400 m tõketes 22 ja 7 – võistluses 23 tulemust. Maakonna
parim on Tudust pärit kümnevõistleja Mikk – Mihkel Arro, kes asub
10 – võistluses 7544 punktga 5. , 110 m tõkkejooksus 14,71 – ga
8., 100 m 11,06 – ga ja kuulitõukes 15.02 – ga 9. kohal. Naiste
arvestuses on parim Laekvere Põhikoolis õppiv Kelly Nevolihhin
1500m (4.51,90) 5. ja 3000 m (10.46,75) 7. kohaga.
Tamsalu valla sportlastele kuulub meeste tabelis 16 ja naiste
tabelis 6 kohta. Meie edukaim on Renel Rünk 11. 800 m (1.56,79),
19. 1500 m (4.05,46) ja 49. 400 m (52,53) kohaga. Ranel Rünk on
kolmikhüppes (13,93) 17. ja 110 m tõkkejooksus (15,68) 22. kohal.
Karel Eesmaa on suurepärase isikliku rekordiga kõrgushüppes
(1.99) 21. ja teivashüppes (4.05) 28. kohal. Ago Veilbergile kuulub
poolmaratonis (1:15,26) 25. ja 10 km maanteejooksus (35 a ) 29.
koht. Margo Kivila on 10- võitluses (5152) 23. , Rainis Tiits samal
alal 27.(5054), Meelis Veilberg poolmaratonis (1:17,02) 29. , Livar
Liblik 10-võistluses (4654) ja Valdur Eesmaa kõrgushüppes (1.95)
32., Risto Rammul 10 – võistluses (4614) ja Kaspar Raudla
teivashüppes (3.95) 36. kohal. Naistest on Sirly Tiik kettaheites
(35.29) 17. , Ekaterina TimoŠkova 800 m (2.28,66) 32. ja 400 m
(63,05) 42. kohal. Kerli Relli on kõrgushüppes (1.58) ja Triin Lait
kettaheites (30.67) 45. kohal.
Väga häid tulemusi näitasid ka Porkuni Kurtide koolis oma
sportlasteed alustanud Kairit Olenko ja Andres Liiviste. Nende
tulemused on oluliselt paremad maakonna parimate omadest.
Kairit on nüüd mitmekordne kurtide maailmameister ja rekordite
omanik. Vabariigi edetabelis on Kairit 9. 100 m
tõkkejooksus(14,39), 10. 7-võistluses (5062), 11. odaviskes
(45.85), ja kuulitõukes (12.40). Edukas on olnud ka Andrus Liiviste,
kellele kuulub 3. koht 400 m tõkkejooksus (53,87) ja 17. koht 110
m tõketes (15,50).
Maakonna kõigi aegade 50 parema edetabelisse lisandus 2008
a kokku 28 meeste ja 23 naiste tulemust. Vanimaks on selles
tabelis Tapa mehe Karl Laursoni 35.08,8 10000 m 1924.a ja Juta
Peetermanni kuulitõuge 11.53 1953.a.
Huvitav on pingerida aastate lõikes. Edukamateks aastateks on
1973. a 68 (49+19) tulemusega. Järgnevad 2007 a 61 (36+25),
1987 a 56 (26+30), 1984 55 (23+32) ja 1974 52 (23+29)
tulemusega.
Tamsalu valla sportlastest parandasid oma kohta ja tulemust
Karel Eesmaa kõrgushüppes 14. ja teivashüppes 16. ning
Ekaterina TimoŠkova 29. kohale. Esmakordselt tabelisse
pääsenud Valdur Eesmaa asub kõrgushüppes (1.95) 23. ja Kaspar
Raudla kaugushüppes (6.59) 38. kohal. Kokku kuulub Tamsalu
sportlastele 107 meeste ja 56 naiste edetabelikohta.
Koolidevaheline mitteametlik paremusjärjestus seisuga
01.01.2009.
1. Rakvere RG 239, 2. Rakvere G 185, 3. Kadrina 119, 4. Rakvere
Int. Kool 79, 5. V-Maarja G 60, 6. Vaeküla Int Kool 57, 7. Tapa G 56,
8.- 9. Kunda ÜG, Tamsalu G 41, 10. Rakke G 39, 11. V-Pajusti G 33,
12. Rakvere AK 23, 13. Porkuni Kurtide Kool 18, 14. Roela KK 15,
15.-16. Rakvere VG, Tapa VG 10, 17. Haljala G 8, 18. Rakvere Ped
Kool 7, 19. Mõdriku Tehnikum 5, 20.-21. Vaeküla MT, Rakvere
Õhtukeskkool 3 punktiga.
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Lühiuudised
Swedbank X Dream ekstreemvõistluse (kanuu, jalgratas, jooks)
võitis kergemal rajal Insenerehitus, meeskonda kuulus ka Tarvo
Klaasimäe. 14. kohale tulnud TEAM Prefontaine koosseisu
kuulusid Risto Rammul, Indrek Heinmets ja Rainer Tops. Startis
172, lõpetas 163 võistkonda. Raskemal rajal startis 202
võistkonda. Kokku oli stardis 374 võistkonda. Tegemist on Eesti
suurima võistkondliku võistlusega.
Vabariigis peetakse arvestust läbi aegade MK võistlustel
saavutatud punktide järgi. Edukaim on Kristiina Šmigun 6568
punktiga, meeste parim on Andrus Veerpalu. Tamsalu
suusatajatest tõusis 10. kohale Timo Simonlatser, Pavo Raudsepp
on 11. Lõppenud hooajal jõudis punktikohale Kaili Sirge, kellele
kuulub üldarvestuses 24. koht(naistest 8.) koht. Kokku on punkte
saanud 27 suusatajat.
80. juubelijooksul ümber Viljandi järve lõpetas ligi 2800 sportlast.
Meie parimana saavutas Ulvar Pavlov 30. koha (oma vanusegrupis
2.), Ago Veilberg oli 38.(3.) ja Meelis Veilberg 52. 27. korda jooksis
ümber järve endine vabariigi koondise liige ja mitmekordne
veteranide maailmameister Valdar Krünberg.

SK Los Toros annab teada:
Tamsalu XIII kümnevõistlus 18. juuli.
Porkuni triatlon
9. august
Maakonna MV jalgpallis
juuli - august

KERGEJÕUSTIK.
Vallimäe KV ja Lääne-Virumaa noorte C ja D van. kl. MV
murdmaajooksus.22.04.09.a.
Tamsalu Gümnaasium võitis 1. koha 1767 punktiga. Järgnesid
RRG 1648 p ja RG 1600 p. Meie parimad olid: PD 1. Andre Tammaru
1.36,6(500m), PB 2. Mathjas Veeremaa 3.04,6 (1000m), 4. Kauri
Piiskoppel 3.13,7.
PA 6. Eiko Laine 3.06,7, TD 8. Lisett Läänemets 1.55,6.
Avavõistlus 08.05.09.a. Rakveres.
1. Sirly Tiik ketas 33.60 ja 5. oda 31.70, 2. Triin Lait oda 38.58,
Cätlyn Okas 3. ketas 31.50 ja 4. oda 31.74., 1. Karel Eesmaa
kõrgus 1.89, 5. oda 49.99, 3. Lenar Rünk kaugus 6.62 ja 4. Eiko
Laine kuul 12.60.
EKSL I liiga kergejõustikuvõistlused 2009.
12.05.09.a. Rakveres.
Tamsalu G saavutas 8.koha 718 punktiga. Võitis RRG 897
punktiga.
Medalid võitsid: 8.-9.kl. kuldmedal Mathjas Veeremaa 1500m
4.36,89, hõbemedal Ekaterina TimoŠkova 800m 2.29,30 ja Eiko
Laine kõrgushüppes 1.75.
10.-12.kl. kuldmedal Karel Eesmaa kõrgus 1.90, Lenar Rünk
kaugus 6.44. „Väike Rootsi” teatejooksus võideti pronksmedalid
koosseisus: Kerli Relli, Erik Jaanvärk, Ekaterina TimoŠkova, Lenar
Rünk.
Liivi Rünk..

Rein Tops
Lk.14
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Ujumine.
18.-19.aprillil peetud rahvusvahelisel võistlusel Tartu Kevad
võistles 391 ujujat 5 – st riigist. Ujumise Spordiklubi koosseisus
võistlesid 50m rajal vanuseklassis 1995.-1996.s.a. :
Grete Uudeküll(96) - 200m kompleksi 2.52,00, 12.koht, 50m
rinnuli 42,96, 14. , 50m vabalt 31,95, 24. , 100m rinnuli 1.36,76 11. .
Keiti Kleitz(96) - 200m kompleksi 2.53,32 14. koht, 50m selili
37,49 15., 100m selili 1.20,59 20., 100m vabalt 1.14,70 25.
Johhanna M. Partsioja(97) - 100m liblikat 1.34,70, 13.koht,
50m rinnuli 48,99, 25., 50m liblikat 41,87, 21.
25.aprillil peeti 11.-ndad Tamsalu meistrivõistlused:
1998.s.a. – nooremad:
25m vabalt- I Keili Kleitz 20,04, II Cerly Kruusma 21,62, III Merylin
Mets 23,37. I Kert-Taniel Kesküll 16,65, II Tony-Brey Vilbiks 17,71,
III Riho Valdok 19,85.
25m selili- I Cerly Kruusma 23,54, II Keili Kleitz 24,22, III Merylin
Mets 27,47 I Tony-Brey Vilbiks 19,79, II Kert-Taniel Kesküll 20,24,
III Riho Valdok 24,03
1992.-93.s.a. – 50m vabalt –I Grete Uudeküll 31,28, II Keiti Kleitz
32,16, III Triin Eilo 34,04. I Paul Luik 46,93, II Taavi Luik 48,38.
50m selili- I Keiti Kleitz 36,29, II Grete Uudeküll 37,53, III Ege
Saarela 39,53.
I Paul Luik 46,93, II Taavi Luik 48,38.
50m rinnuli- I Keiti Kleitz 42,05, II Grete Uudeküll 42,32, III Ege
Saarela 43,43. I Paul Luik 45,69, II Taavi Luik 52,25.
1992.-78.s.a.- 50m vabalt - I Egle saarela 33,64, II Jaana Kirs
37,32
I Rait Klein 27,96, II Lenar Rünk 30,40.
50m selili- I Egle Saarela 43,56, II Jaana Kirs 48,01.
I Lenar Rünk 35,63, II Rait Klein 39,84.
50m rinnuli- I Egle Saarela 41,05, II Jaana Kirs 50,40
I Rait Klein 40,60, II Lenar Rünk 42,96.
1977.s.a.-vanemad- 50m vabalt - I Merike Mets 54,90. I Jüri
Orupõld 31,15, II Ago Veilberg 34,29, III Meelis Veilberg 34,76.
50m selili – I Merike Mets 1.03,83. I Jüri Orupõld 43,01, II Ago
Veilberg 47,95, III Meelis Veilberg 49,27.
50m rinnuli – I Merike Mets 56,15. I Jüri Orupõld 43,40, II Ago
Veilberg 46,82, III Meelis Veilberg 50,64.
Rändkarika võitjad – Keili Kleitz, Kert Taniel Kesküll, Keiti Kleitz,
Paul Luik, Egle Saarela, Rait Klein, Merike Mets ja Jüri Orupõld.
2.mail toimus Kohtla-Järvel noortesarja Veteselli finaal, kuhu
pääses III etapi tulemuste põhjal igast vanuseklassist 12 kiiremat
väikest ujujat:
Kert-Taniel Kesküll(99) – 100m kompleksi 1.35,18 III, 50m
selili 42,49 (4.), 50m vabalt 36,53 (5.). Ege Saarela nimel püsib
50m rinnuli ujumise rekord
2004.-aastast!
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Veoautokross Einjärvel
Eesti veoautokrossi meistrivõistluste avaetapil Tamsalus startis
26 autot.
Veobagide GAZ 51 klassis võitis Eesti tunamullune meister
Margus Vainumets Tapalt. Esimest korda jõudis poodiumile
Kadrina noormees Mario Muinast, kes oli samas arvestuses
kolmas.
Veoautol GAZ 53 sai esikoha Erko Sibul teise koha Silver
Tammemägi mõlemad Võrumaalt , kolmanda koha tapalane
Margus Erin .
Veoautol GAZ 51/52 jõudsid esikolmikusse kaks läänevirulast.
Marko Tiinas Uhtnast oli tänavusel avaetapil teine ja Tamsalu
vanameister Tiit Veebel kolmas. Esikoha võitis Olev Helü.
Kristo Laadre

Eestimaa Spordiliidu Jõud MV toimusid Paides.
Võistles 8 maakonda. L- Virumaa võiskonnas võistlesid 1994.nooremate vanuseklassis:
Grete Uudeküll(96) – 50m vabalt 31,29 III , 50m rinnuli 42,36
(8.), 100m kompl. 1.19,62(8.)
Keiti Kleitz(96) – 50m selili 36,89 (6.), 100m vabalt 1.13,76 (7.),
100m vabalt 1.13,76 (9.).
Triinu Eilo(96) - 50m liblikat 41,87 (7.), 50m rinnuli 49,34 (17),
100m kompl. 1.28,22 (13.)
Johhanna M. Partsioja(97) – 50m libl. 41,47(5.), 50m rinn. 48,36
(15.), 100 kompl. 1.29,23 (15.).
L-Virumaa II teatevõistkond, kuhu kuulusid ka Grete ja Keiti
saavutas 6.koha.
Kokkuvõttes saavutas L-Virumaa võistkond II koha.
Mare Järv

Tamsalu Ajaleht
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Õnne emale ja isale
Juunikuu sünnipäevad
Tamsalu vallas 2009a.
Elviine Rajadi
93
Elliada Peensalu
86
Vaike Ojamaa
86
Ella Maileht
85
Nadežda Blomthal 85
Aino Suurkaev
85
Helmi-Jekaterina Joor 83
Klavdia Ivanova
81
Hildegard Uudeküll 80
Arnold Gummel
75
Irene Jõgiste
75
Lembit Pipenberg 70
Heldur Pällo
70
Leili Loodmaa
70
Mall-Maria Lobe
70
Lehti Kösta
70
Arne Eliste
65
Villu Eesmaa
65
Harri Perm
65
Jaak Kuningas
65
Valve Kampus
65
Arne Karu
60
Mykhailo Plienkov 60
Mart Uudeküll
60
Alevtina Bredkina 60
Marje Polakes
60
Lilya Ogilko
60

KEITLYN ILVES
ALARI AASUMETS
ALEXANDRA-MARIAH RÕUK
SEBASTIAN REGO
ALIIS ALEKNAVITŠIJUTE
MAIBRIT KOOL

17.04.2009
17.04.2009
04.05.2009
06.05.2009
07.05.2009
07.05.2009

EVALD KIRSIP

21.04.1923-22.04.2009

AAVO UIBOAED

06.02.1960-09.05.2009

EELK TAMSALU
LUNASTAJA KOGUDUS
Jumalateenistused:
Pühapäeval,7,juunil,kell 14.00,
21.juunil ,kell 14.00.
Surnuaiapüha Tamsalu kalmistul.
Pühapäeval,12.juulil,kell 14.00,
Surnuaiapüha Uudeküla kalmistul.
Pühapäeval ,26 juulil,kell 14.00.
Tamsalu koguduse õpetaja Ahto Mäe.
Õpetajaga on võimalik kokku saada
enne ja pärast jumalateenistusi,muul
ajal saab ühendust telefonil 326 1956
või mob.511 7552.

Teostan ar
vuti töid:
arvuti
operatsioonisüsteem windows
vahetamine, parandamine, paigaldus,
hooldus nii tarkvaraliselt kui ka seest
tolmust puhtaks.Vista , xp, Linux,
paigaldan ka kassasüsteemi kliendiekraane, tsekiprintereid , makseterminale, võrguseadmeid; kohtvõrgu
loomine.
Helistada telefonile.53025443

30. mail 2009a. kell 11.00-15.00
toimub MTÜ Jeeriko maja hoovis
(Valve 30, Tapa)

Heategevuslaat
„Hea TTegu“.
egu“.
Kõik huvilised, kes soovivad omameisterdatud
kraamiga
laadal
kaubelda, palun võtke meiega ühendust
hiljemalt 25 mai. 2009a.
Info: tel. 53 34 1185
e-mail: mtu.jeeriko@mail.ee

Septermbris saab Porkuni
lahingust 65.aastat. Täpselt 20
aastat tagasi, mais 1989 kirjutas
ajakirjanik Peep Kärp ajakirjas
“Kultuur ja Elu” esmakordselt
unustatud Porkuni haudadest.
Sellest artiklist algas protsess,
mille tulemusena täna on Vistlas
muljetavaldav memoriaal.

TOIMETAJALT
Juunikuu materjalide tähtaeg 15.juuni
- et saaks lehe enne jaanipäeva trükitud.
Soovitan peale üritust või sündmust
kohe artikkel valmis teha ja ära saata,
kui muljed värsked.

Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitus, Tehnika 1a, 46107 Tamsalu, Tel 322 8431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee.Toimetaja Ain Aasa,
tel 329 3888, 5333 9749, e-post: ainaasa@gmail.com Ajaleht ilmub 1 kord kuus. Trükitud trükikojas “AGUR”. Trükiarv 1700. Levitatakse
tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

