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TAMSALU
AJALEHT
Porkuni lahingu
aastapäeva tähistamine
Porkuni lahingu 64.aastapäeva tähistati Tamsalu vallas Loksa
ja Vistla kalmistul lahingu aastapäeval 21.septembril. Vistlas
avati monument, asetati pärjad, peeti päevakohaseid kõnesid.
Lisaks sõjaveteranidele, omastele ja vallarahvale oli kohal ka
kaitseminister Jaak Aaviksoo. Mälestusmärgi pühitses kaplan
Raivo Nikiforov, esinesid Kaitseväe orkester ja punaveteranide
meesansambel.
Pärast mälestusmärgi avamist allkirjastasid vallavanem Toomas
Uudeberg ja Kirde Kaitseringkonna ülem major Martin Herem
Tamsalu kultuurimajas koostöölepingu Tamsalu valla ja Kirde
kaitseringkonna vahel. Leping sätestab poolte tegevused
Porkuni lahingu mälestusepaikade hooldamisel ja mälestuse
jäädvustamisel.
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Tamsalu
Vallavalitsus
26.08.2008.a
1. Kuulati Vajangu Põhikooli direktor Urmas Saarmann‘i
informatsiooni algavaks õppeaastaks valmiksoleku kohta.
2. Võeti vastu Porkuni elamuala E-4 detailplaneering ning
suunati see avalikule väljapanekule.
3. Anti nõusolek avaliku ürituse “Eesti Meistrivõistlused
veoautokrossis VI etapp” korraldamiseks 06.09.2008 Einjärve
krossirajal.
4. Anti Tamsalu Kalor AS-le nõusolek, seoses
renoveerimistööde läbiviimisega hallatavate elamute: Ääsi 8,
Tehnika 15 ja Paide mnt 4 juures, rakendada hooldustasu
suuruseks kümme krooni korteri üldpinna ruutmeetri eest kuus.
5. Tunnistati Tamsalu Gümnaasiumi koolilaudade ja -toolide
soetamiseks küsitud pakkumistest parimaks AS INEST
MARKET pakkumine ja anti volitus gümnaasiumi direktorile
hankelepingu sõlmimiseks.
6. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja
toimetulekutoetuseks augusti kuus väljamaksmisele kuuluv
summa.
7. Eraldati sotsiaaltoetust kolmeteistkümnele abivajajale.
8. Kinnitati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud neli
jäätmetekke kohta.
9.
Nõustuti
korraldatud
jäätmeveoga
liitunud
jäätmetekkekohtade jäätmemahuti tühjendussageduse
muutmisega vastavalt esitatud taotlustele.
10. Moodustati viieliikmeline hajaasustuse veeprogrammist
majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamiseks esitatud
taotluste hindamise komisjon.
11. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu Gümnaasiumi
kinnistul hoonete läheduses asuvate ja katust kahjustavate
puude raiumiseks.
12. Kinnitati allasutustele Tamsalu valla 2009.a eelarve projekti
koostamise tingimused ja projekti vormid ning eelarve projekti
esitamise tähtaeg.
13. Kinnitati eelpakkumise kutse Tamsalu suusastaadioni
kunstlume tootmise süsteemi tarnimiseks.
10.09.2008
1. Nõututi maa riigi omandisse jätmisega kuue maaüksuse
osas vastavalt Keskkonnaministeeriumi esitatud taotlusele.
2. Nõustuti Tamsalu linnas ja Lemmküla külas katastriüksuse
jagamisega ning määrati moodustavatele katastriüksustele nimi.
3. Nõustuti vaba metsamaa erastamisega Lemmküla külas
vastavalt esitatud taotlustele.
4. Otsustati esitada taotlus Põdrangu külas vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks Põdrangu
PÜ-le.
5. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Põdrangu
külas Margit Põldaru‘le ja Raivo Kaasik‘ule kuuluvate hoonete
juurde.
6. Nõustuti kasutusloa väljastamisega MTÜ-le Vajangu
Noorsootöö Keskus laste mänguväljaku püstitamisel.
7. Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu Kommunaal‘ile
Ääsi tänava lõpus viieteistkümne papli raiumiseks
8. Otsustati sõlmida Speedline Baltic OÜ-ga lisaleping objektil
“Ääsi ja Kooli tänava kõnnitee ja parkla” täiendavate tööde
teostamiseks.
9. Kinnitati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud kaks
jäätmetekke kohta.
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10. Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud
jäätmetekkekohtade jäätmemahuti tühjendussageduse
muutmisega vastavalt esitatud taotlustele.
11. Eraldati sotsiaaltoetust üheksale abivajajale.
12. Otsustati lõpetada hooldajatoetuse maksmine, seoses
puudega isiku hooldamise lõpetamisega.
13. Määrati hooldajad kolmele raske puudega isikule.
14. Kinnitati tasuta lasteaiatoidu ja gümnaasiumi astmes
koolitoidu saajate nimekiri.
15. Keelduti lasteaiatoidu või koolitoidu kompenseerimisest
kokku kolmeteistkümnele avalduse esitanud lapsevanemale.
16. Arvati Tamsalu Kalor AS-i valduses olevates elamutes
üürilepingu alusel kasutatavate korterite nimekirjast üks korter.
Elvi Astok
vallasekretär

Tamsalu
Vallavolikogu
27.08.2008.a.
1. Arutati Tamsalu valla 2008.aasta eelarve täitmist 7 kuuga ja
kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaed‘i selgitust eelarve
täitmise kohta.
2. Alustati teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate palgakorraldus määruse eelnõu arutamist.
3. Kiideti heaks Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistuse poolt geoloogilise uuringu loa taotluse
kohta tehtud otsuse eelnõu äriühingule T.A.K. Ehitus OÜ
geoloogilise uuringuloa andmiseks kruusa kvaliteedi ja tarbevaru
koguse hindamiseks ning keskkonnamõju hindamise
mittevajalikkusest Lasila VII uuringuruumis, mis paikneb Tamsalu
vallas Piisupi külas.
4. Otsustati anda vallavara, kinnistu Mänguväljaku,
otsustuskorras tasuta kasutada MTÜ-le Vajangu Noorsootöö
Keskus tähtajaga kümme aastat.
5. Kehtestati alates 01.09.2008.a Tamsalu valla
haldusterritooriumil asuvate, Tamsalu valla munitsipaalomandis
olevate, eluruumide üüri piirmääraks 20.- (kakskümmend) krooni
eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
6. Arutati Tamsalu valla osalemist liikmena Hangete
Korraldamise MTÜ-s. Otsustati teha otsus pärast MTÜ
põhikirjaga tutvumist järgmisel volikogu istungil.
7. Muudeti volikogu 28.05.2008.a otsusust nr 43 “Loa taotlemine
munitsipaalmaale hoonestusõiguse seadmiseks”.
8. Kinnitati viieks aastaks Tamsalu valla, Svenljunga kommuuni
(Rootsi Kuningriik) ja Rehna amti (Saksamaa Liitvabariik) vahel
12.07.2008.a allkirjastatud kolmepoolne koostöö leping.
9. Info
· Planeeritavast koostöölepingust rääkis volikogu esimees
Andrus Freienthal ja volikogu andis nõusoleku koostöölepingu
sõlmimiseks Leedu Vabariigi Rokiškise omavalitsusega.
· Anti vallavalitsusele nõusolek Ääsi tänaval täiendavate tööde
teostamiseks kuni kuuesaja tuhande (600 000.-) krooni
ulatuses.
A.Freienthal informeeris volikogu, et on toimunud kaks
koosolekut Kullenga külaelanike, tuulepargi arendaja ning
Tamsalu valla esindajate osavõtul: juunis ja augusti algul.
Kullenga elanikud kardavad tuulepargi rajamisega tekkivat
mürareostust, infrahelireostust, valguse mõju. Inimesed
soovivad lepingu sõlmimist, mis tagaks kahjude hüvitamise
tekkidavõivate ohtude ja riskide korral.
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Toomas Uudeberg informeeris volikogu:
· Seoses riigieelarve säästurezhiimiga võib Tamsalu jääda ilma
politseijaoskonnata
· Seoses riigieelarve säästurezhiimiga võib Päästeameti poolt
lõppeda meie tuletõrjekomando osaline finantseerimine.
· Meie vallas tekitavad probleeme hulkuvad koerad
Piisupi külas on maha murtud lambaid ja koeri. On potentsiaalne
ohuallikas koeraomaniku näol, kes peab koeri lahtiselt ja ei ole
oma koeri registreerinud.
· Veeprojekti taotlus on esitatud ja ootab vastava komisjoni
otsust;
· 12.septembril toimub Tamsalu Gümnaasiumis paekonverents;
· 13. septembril toimub Tamsalus tervisekäimine ja maakonna
spordi- ja terviseliikumise organisatsioonide hea tahte lepingu
allkirjastamine;
· 20. septembril jooks ümber Porkuni järve;
· 21. septembril Porkuni lahingupäeva tähistamine ja kalmistu
uue osa avamine;
· Spordikompleksi basseinis valmistub “Taska film” filmivõteteks;
· Tamsalu valla esindus osales Soomes tünnisõiduvõistlustel;
· Arendusspetsialisti ametikohta ei ole õnnestunud täita: töö
selles suunas jätkub;
· Los Toros‘e jalgpallimeeskond mängis maakonna finaalis.
A.Freienthal lisas:
Järgmise aasta vallaeelarve koostamise põhimõtteks peab
saama konservatiivsus, sest tulud ilmselt ei suurene. Võimalik,
et allasutustele ei saa eraldada vahendeid inventari
soetamiseks; vähendada tuleb toetusi mittetulundusühingutele
ja seltsidele; munitsipaalsüsteemi töötajate töötasustamise
muutused otsustab volikogu eelarve koostamise käigus.
Vallavalitsusel tuleb koostöös Tamsalu valla ettevõtete juhtidega
teha ettevõtluse olukorra analüüs.
Vallasekretär: Elvi Astok

Lasteaiad võtavad
vastu avaldusi
Tamsalu Lasteaed Krõll teatab: avalduste vastuvõtt
lasteaiakoha taotlemiseks 2009/2010. õppaastaks toimub
30.novembrini 2008.a.
esmasp. ja reedeti kell 8.00 – 10.00, teistel aegadel ette
helistada.
Sõimerühma võtame vastu lapsed, kes 1. septembriks 2009.a
on vähemalt 1,6-aastased.
On üksikuid vabu kohti rühmades lastele, kes on sündinud
ajavahemikus 01.10.2005-01.10.2007.
Lapsevanemal kaasa võtta lapse sünnitunnistus, avalduse
blankett täidetakse lasteaias.
Kontakt: Metsa 1, Tamsalu, telef on 323 0568,
tamsalulasteaed@hot.ee Juhataja Viiu Uudam
BEEBIKOOL ootab lapsi vanuses 3 kuud – 1,6 a. lasteaia
saali kolmapäeviti kell 10.00. Info telefonil 58 14 3343 õpetaja
Andra Vaguri.
Sääse lasteaia juhataja võtab vastu avaldusi lasteaiakoha
taotlemiseks 2009/2010. õppeaastaks .oktoobrist 30.novembrini 2008.a E – R 8.00 – 16.00.
Sõimerühma võetakse 1,6.-3.aastasi lapsi.
Kaasa võtta sünnitunnistus. Avalduse blankett täidetakse
lasteaias. Aadress:
Sääse, Tamsalu vald, tel 32 30 561/ 5171995,
lia.klaas@tamsalu.ee

Vistla kalmistu

Head taotlemist
Läheneb kultuuri- ja sporditoetuste taotlemise tähtaeg!
Vallavalitsus teatab, et läheneb tähtaeg 15.oktoober 2008
– Tamsalu valla 2009.aasta eelarvest kultuuri -ja spordiürituste toetuse taotlemiseks. Vastavalt Tamsalu vallavolikogu 22.02.2006.a määrusele nr 15 saavad toetust taotleda Tamsalu valla mittetulundusühingud, üksikisikud,
seltsid. Täpsem info ja taotlusvorm Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee kataloogis „Seadused ja eeskirjad”.
Läheneb ettevõtlustoetuste taotlemise tähtaeg!
Vallavalitsus teatab, et läheneb tähtaeg 15.oktoober 2008
– Tamsalu valla 2009.aasta eelarvest ettevõtlustoetuse
taotlemiseks. Taotlejateks võivad olla Tamsalu vallas asutamisel olevad ja/või mitte kauem kui 24 kuud äriregistrisse kantud ettevõtted. Täpsem info ja taotlusvorm on Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee kataloogis „Ettevõtlus”. Head taotlemist!

Sääse lasteaia lapsed turnimas.
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Porkuni peakonverents
Ülevaade paekonverentsist “Porkuni Tamsalu paeala Pandivere Paeriigis”
Konverents toimus Tamsalu Gümnaasiumis septembri teisel reedel, 12.septembril Euroopa muinsuskaitse-päevade
raames “Tehnika- ja tööstuspärand”.
Rahastas PAIK KIKi Lääne-Viru
maakondliku programmi projekt. Korraldasid PAIK, Tamsalu vallavalitsus,
gümnaasium ja muuseum, Porkuni
paemuuseum ning Eesti Paeliit.
Ettekanded käsitlesid järgimisi teemasid:
Tamsalu - Porkuni paealast rääkis Helle
Perens Eesti Geoloogiakeskusest, Eesti
Muinsuskaitse Seltsist ja Euroopa
muinsuskaitsepäevadest andsid ülevaate
Ants Kraut Eesti Muinsuskaitseametist ja
Helle Solnask Eesti Muinsuskaitse Seltsist,
kes on ühtlasi ka Euroopa Muinsuskaitsepäevade koordinaator Eestis. Õuesõpet
Tamsalu lubjapargis tutvustas Anneli Turb
Tamsalu Gümnaasiumist, Porkuni Paemuuseumi tegemisi 2007-2008 tutvustas
Ella Vikk Paemuuseumist ja Riho Tell
vallavalitsusest.
Viru-Lemmu metsaseltsi metsanduslikku
õpperada tutvustas Guido Ploompuu ViruLemmu metsaseltsist. Loodusõppest
koolimetsas rääkis Teet Paju maakonna
keskkonnnateeenistusest. Eesti Paeliit
aastail 2007-2008, paekalendrist ja –
projekte tutvustasid Aivar Allikmaa paeliidu
eestseisuse juhataja ja teadussekretär Eino
Tomberg. PAIKi ja Pandivere paeteed
tutvustas PAIK juhataja Aivar Niinemägi.
Tutvuti kunstnik-kiviraiduri Külli Ausi personaalnäitusega. Väljas oli 4 kiviteemalist
maali ja 45 suuremat või väiksemat
paekivist taiest. Ka värsid kivil oli Külli Ausi
looming.
Eesti Paeliidult (Imbi Tomberg) olid väljas
raamatud ja artiklite kogumikud, Porkuni
Paemuuseumilt (Ella Vikk) „Siluri sumadani” infomaterjalid. Tallinna Tehnikaülikooli
Mäeinstituudi arvukas delegatsioon
eesotsas instituudi direktori Ingo Valgmaga
tutvustas seal tehtavaid teadustöid ja
õppimisvõimalusi uutel erialadel, sh geotehnoloogia. Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Rein Einasto oli kaasa toonud kooli
ilmutatud trükiseid ja ajakirja „Keskkonnatehnika” numbreid. Toimus Ain Aasa
paekivist suveniiride näitusmüük.
Gümnaasiumi lastekoor esitas õpetaja
Heidi Mägi juhatusel tema enda loodud
laulu „Tamsalu valss”.
Konverentsi avas Tamsalu vallavanem
Toomas Uudeberg. Tervitas Ants Kraut
Eesti Muinsuskaitse Ameti ja Eesti Muin-

suskaitse Seltsi poolt. Rein Einasto tõi
tervitusi Tallinna Tehnikakõrgkoolilt, Eesti
Kodu-uurimise Seltsilt ja Eesti Paeliidult.
Näitused, ettekanded ja esinemised
toimusid Tamsalu Gümnaasiumi esinduslikus aulas.
Paekonverentsi artiklite kogumiku maht on
27 lehekülge teksti, lisaks kiletaskus voldikud „Pandivere paeriik allikate allikal” ning
„Tamsalu lubjapark - looduse- ja pärandkultuuri õpperajad. Kogumikku (tekst mustvalge, esikaas värviline) paljundati 50
eksemplari ja anti autoritele ning valitud
isikutele kätte konverentsi ajal. Konverentsi
ajal koostati ka CD artiklite tekstide ja
ettekannete illustratsioonidega, mis anti
autoritele samas kätte ning pannakse välja
PAIK kodulehele.
Aivar Niinemäe eestvõttel esitasid
konverentsist osavõtjad omapoolsed ettepanekud kolmes erinevas temaatilistes
plokis: järgmise paekonverentsi teemad,
pae-aasta ettevõtmised ja õuesõppe korraldamine. Esitatud ettepanekud pannakse
samuti välja PAIK kodulehele.
Tamsalu kultuurimaja näiteringi lapsed Tiia
Uudebergi ja Ella Viki juhendamisel esitasid
sõnalis-muusikalise montaaži “Lubivalgeke
ja seitse paemurdjat” Tamsalu lubjatööstuse
ajaloo ja paekivi tekkeloo teemadel.
Esinejad olid kostümeeritud pöialpoisid,
maapõuest kalliskivide kaevajad muinasjutust “Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”.
Lõpetuseks laulis kultuurimaja solist Monika
Saar laulu “Siin olen sündinid”. Klaveril
saatis Kadri Kask.
Lõunatati gümnaasiumi sööklas.
Koolimaja ees demonstreeris Ain Aasa
paekivi töötlemist elektriliste käsitööriistadega. Vaatlejate silmade all valmis põllult
leitud stromatopoor-kivist lihvitud külje ja
saetud aluspinnaga esinduslik suveniir.
Lihvitud ja poleeritud pinnal saab nähtavaks
kivi sisemine ilu, iga pala kordumatu struktuur ja värvide gamma.
Bussiekskursiooni tehti ring- ja šahtahjude
juurde ning Sääse paekarjääri. Paeobjekte
tutvustasid Aadu Uudmäe Tamsalu Muuseumi Sõprade Seltsist ja Eino Tomberg
Eesti Paeliidust.
Konverentsi tööst võttis osa kokku 94
paehuvilist.
Külli Aus, kunstnik-kiviraidur
Sündis Saaremaal Kihelkonna vallas
Kurevere külas Välja talus. Õppis Tartu
kunstikoolis, töötas mõnda aega
kunstiõpetajana. Algul maalis, ligikaudu 80
pilti on sõprade-tuttavate kodudes. Paekivi
juurde jõudis 2002.a. Abruka legende ja
müüte kirja pannes. Saare tekkelugu

uurides sattus kokku Eesti Paeliidu
geoloogide Rein Einasto, Elmar Kala ja
Helle Perensiga. Elmar Kala õhutusel
hakkas kätt proovima kivi kunstilisel
kujundamisel. Ain Kaldre Selgase dolokivi
karjäärist-kivitööstusest omakorda õpetas
kasutama elektrilisi käsitööriistu.
Tähed graveerib skalpelli ja teemantpliiatsiga. Sügavama reljeefi raiub meisliga.
Ketaslõikurit saab kasutada välitingimustes
suvekodus Saaremaal või tuttavate
suvilates. Tihti pakib kivitoorikud ja riistad
autosse ning sõidab linnast välja rahulikku
kohta kivi raiuma. Kivipiltide toormaterjali –
õhukesed paelplaadid hangib enamasti
kivitööstuse praagi ja jääkide kastidest
Eino Tomberg
16.09.2008

Projektikonkurss
Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi
MTÜ-dele “Õnnetuste ennetamine 2009”
Projektikonkursi eesmärgiks on kaasata
kodanikeühendusi leidmaks ideid, kuidas
kõige tulemuslikumalt ja optimaalsemate
ressurssidega läbi viia päästeala
ennetustöö tegevusi.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane
taotlus kahes eksemplaris esitada või
saata postiga 27. oktoobriks 2008.
Päästeametisse aadressil Raua 2, Tallinn
10124.
Projektikonkursi juhendi ja taotlusvormi
leiab Päästeameti koduleheküljelt
aadressil: www.rescue.ee
Seoses välja kuulutatud projektikonkursiga
toimuvad 3. ja 10. oktoobril k.a kell 11.00
Päästeametis, (Raua 2, 10124 Tallinn, III
korrus)
kodanikeühendustele
teabepäevad Inf o ja registreerimine tel. 62
82 000, Tiina Laube, tel. 51 00 434; e-post:
tiina.laube@rescue.ee.

Aeroobika ootab
Alates 23. septembrist k.a hakkavad
toimuma Tamsalu Spordihoones taas
Marge aeroobikatunnid ja seda nüüd
kahel
korral
nädalas.
Teisipäeviti kell 19 ja pühapäeviti kell
16 on kõigil soovijatel võimalus osa
võtta easyaerobic treeningutest.
See on lihtne ja kerge aeroobikatund,
kus lihtsale sammukombinatsioonile
järgneb tõhus lihastreening ja tund
lõppeb
venitusharjutustega.
Hind
35
krooni
Treener Marge Iho, kes omab EOK I
tasem e
aeroobikatreenerite
k u t s e t u n n i s t u s t .
Hea m eeleolu ei küsi vanust!
Kohtumiseni Tamsalu Spordihoones!
www.tamsalusport.ee
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Paar sõna heakorrast
Tamsalu vallas ringi liikudes olen
täheldanud, et inimesed kasutavad oma
info edastamiseks ja teadete, kuulutuste
paigaldamiseks kõikvõimalikke kohti.
Tulenevalt Tamsalu Vallavolikogu 25. aprill
2007.a määrusest nr 9 „Tamsalu valla
heakorraeeskirja” § 9 lõikest 7 punktist 3
on heakorra tagamiseks Tamsalu valla
haldusterritooriumil keelatud välja panna
teadet, kuulutust, plakatit ja reklaamstendi,
järgimata selleks riigi ja valla õigusaktidega
kehtestatud korda st reklaamid ja muud
plakatid tuleb panna selleks ette nähtud
kohtadesse (teadetetahvlid nt), mitte
naabrimehe aiale, elektripostidele või
hoonete seintele. Ka bussijaama sein ei

ole selle jaoks päris õige koht.
Eraomandis oleva hoone vms seinale
kuulutuse panemiseks tuleks küsida luba
esmalt omanikult.
NB! Pärast ürituse vms toimumist tuleb
kuulutus kindlasti selle ülespanijal taas
maha võtta.
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 662 lõige 1 järgi võib
Tamsalu vallavalitsus heakorra- ja
kaevetööde eeskirjade rikkumise või
koormise täitmata jätmise eest karistada
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (ehk 6000
krooni). Sama teo eest, kui selle on toime
pannud juriidiline isik – karistatakse
rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

Tamsalu otsib jõulukuuske
Kuna ilmad muutuvad külmemaks ja
jõulud ei ole enam kaugel, tuleb hakata
mõtlema kuuse otsimisele!
Seoses sellega on Tamsalu Kommunaalil palve metsaomanikele. Kui teie

metsas või kodu lähedal kasvab kuusk,
mida
kõlbab
paigutada
aastavahetuseks linna ehteks, siis
võtke ühendust telefonil 30 489 või 52
78 302 ning andke teada. Kuuse

Probleemide vältimiseks soovitan soojalt
Teil
tutvuda
Tamsalu
valla
heakorraeeskirjaga
(Tamsalu
Vallavolikogu 25. aprill 2007. a määrus nr
9), mis sätestab Tamsalu valla avalike
kohtade, kinnistute, kruntide, hoonete,
rajatiste ja hoovide korrashoiu ning
keskkonnaohutuse nõuded, koerte ja
kasside pidamise nõuded, Tamsalu ja
Uudeküla kalmistu (edaspidi kalmistu)
kasutamise
korra
ning
valla
tiheasustusaladel puude raiumise korra.
Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes
viibivad
või
asuvad
valla
haldusterritooriumil.
järelevalveinspektor Liina Lepp
53 408 850, liina.lepp@pandivere.eu

kõrgus 14 – 16 meetrit, kännu
ümbermõõt 96 – 100 sm.
NB! Kuusk peab kasvama kohas, kuhu
on võimalik ligi pääseda kraana ning pika
masinaga!
Tamsalu Kommunaal

Tamsalus allkirjastati liikumisharrastuse
hea tahte leping “Terve Lääne-Virumaa”

Oma allkirjad annav ad
lepingule EOK president Mart
Siimann
ja
Tamsalu
v allav anem
Toomas
Uudeberg. Tamsalu ei valitud
kokkuleppe sõlmimiseks
juhuslikult - Tamsalu valla
sportlik vaim on tuntud üle
Eesti.

Pandivere käimisretke eel sõlmiti
Tamsalus
neljas
maakondlik
liikumisharrastuse hea tahte leping “Terve
Lääne-Virumaa”. Kohal oli ka taolise
koostöö algataja EOK president Mart
Siimann. Maavalitsus oli üks esimesi, kes
lepinguga kohe kaasa läks ja seni
ettevõtmist vedanud on. Pärast mindi
üheskoos Tamsalu radadele kõndima.
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Johannes Mardi poeg Kadarpik Vabadussõjast osavõtnu. Ühe pere lugu
Oli 20.sajandi algus. Lõppenud oli VeneJaapani
sõda
(27.01.1904.detsember.1904.a.), millest olid tsaari
sõjaväe koosseisus kohustatud osa
võtma üle 8 tuhande eestlase (sõduri, ligi
70 eesti ohvitseri ja 30 arsti).
Lõppenud oli ka Ilmasõda (01.08.1914.11.11.1918.a.),kuhu kokku mobiliseeriti
üle 100 000 eestlase (iga 2.-3. mees),
kellest langes või suri peaaegu iga
kaheksas ja haavata sai iga viies mees,
kodud jäid leinama isasid.
Ilmasõja käigus lagunes Vene impeerium,
mille varemetele asutasid oma riigid seni
ikestatud rahvad. Nende hulgas oli ka
24.veebruaril 1918.a. väljakuulutatud Eesti
Vabariik.
Nüüd lootis Eesti talupoeg, kes oli
eelmise sajandi lõpul või 20.sajandi algul
panga laenuga mõisnikult endale talu
ostnud, hakata põldu harima ja omale
päris kodu rajama.
Üks selliste kavadega mees oli ka
Porkuni mõisa Otsa Mardi talus
12.03.1882.a.sündinud Johannes
Kadarpik.
1908.a. võttis naiseks Saksimõisat
Mädapea kõrtsmiku tütre Leena
Tiidemanni, kelle viis 1909.a. Teeääre tallu
Nurmetusse (selle talu oli 03.03.1893.a.
Porkuni mõisnikult Rennenkamfilt ostnud
Johannese isa Mart).
Esimese tööna võeti ette uute hoonete
ehitamine. Ka maa vajas harimist. Tööd
tehti mehemoodi.
Siis sündisid lapsed: Salme Pauline
10.05.1911.a.,Elmar
Eduard
13.02.1914.a.ja
Olga
Johanna
23.07.1915.a.
Laste kasvamise ajal möllas veel
Ilmasõda ja Venemaal kodusõda, kus
enamlased lõpuks ka võimule pääsesid.
Lõpuks 11.novembril 1918.a. kurnatud
Saksamaa alistus lääneliitlastele. Saksa
mõju all olnud aladel jäi ülemvõim
nõrgemaks. Nüüd otsustasid Venemaa
uued valitsejad -bolsevikud - seda
olukorda ära kasutada kaotatud alade
tagasivallutamiseks. Bolsevike kaugem
eesmärk
oli
kommunistlik
maailmarevolutsioon.
13.novembril1918.a.tühistas Vladimir
Lenini poolt juhitud Nõukogude Venemaa
Saksamaaga sõlmitud vaherahu ja andis
16.novembril oma vägedele käsu
alustada pealetungi läände Soome lahest
kuni Ukrainani.

28.novembril tungisid Punaarmee 12000
meest (2 diviisi) üle Eesti piiri ja oligi Eesti
Vabadussõda alanud.
Vabariigi olukord oli meeleheitlik, sest
rindele oli saata vähem, kui 2000 meest
ilma ühegi suurtükita, kuid Eesti valitsus
eesotsas peaminister Konstantin
Pätsiga otsustas võitluseta mitte alla
anda. Ka Eesti rahvas oli valmis oma
riiki kaitsma. 29.novembril algas 2124.aastaste meeste sundmobilisatsioon
Rahvaväkke. Väeosasid toetas
vabatahtlikest loodud Kaitseliit.
Esimestel sõjakuudel rindel ainult
taganeti. Tagalas käis organiseerimistöö
23.novembril 1918.a. Sõjavägede
Ülemjuhatajaks nimetatud polkovnik
Johan Laidoneri juhtimisel. Viidi läbi
mobilisatsioon, mis tõi 5.01.1919.a.
kokku 14000 meest. Selleks ajaks olid
vaenlase väed ainult 40 km kaugusel
Tallinnast, kus asus ka Vabariigi valitsus.
Mobiliseeritute nimekirjade põhjal saab
järeldada, et enamus 02.02.1919.a. Eesti
Rahvaväe Viru maakonna komisjoni
vastuvõtu lehtedel olevatest meestest
saadeti Tallinna tagavara polku. Sealt
suunati nad vahiroodudesse, kelle
ülesandeks oli riigiasutuste ja
strateegiliselt tähtsate ettevõtete
valvamine, vajadusel ka kaitsmine.
Vabadussõjas ei olnud Eesti üksi.
Esimesena vastas Eesti abipalvele
Suurbritannia, kes saatis 12.12.1918.a.
oma laevastikueskaadri Tallinna. Tallinn
jäi Punaarmee poolt vallutamata, verised
lahingud Tallinnas jäid olemata. Abi tuli
Soomest nii varustuse kui ka sõduritena.
Rootsist 178-meheline väesalk jne.
Johannes Kadarpik teenis Tallinna
tagavara polgu 5. ja 6.roodus reamehena.
Osalise mobilisatsiooni puhul viidi ta
reservi 27.02.1920.a. (Päevakäsk 63 ja
13), kui vabastati 1883.a.sündinud ja
vanemad. Vabadussõda lõppes
3.jaanuaril1920.a.kell 10.30, mil hakkas
kehtima relvarahu.
Väeosa päevakäskudest on näha, et
Johannes oli teenistuse ajal ka haige. Kas
oli ta enne mobilisatsiooni haige ja sõja
ajal haigus süvenes või jäi ta sõja tagajärjel
haigeks, ei tea. Ka tütar Olga mäletas
2007.a.maikuus, et isa oli tihti haige, mille
tõttu vahel tujukas. Siis käidud arsti
juures, mille tulemusel tundis isa ennast
paremini. 03.05.1923.a. sünnib peresse
vee üks poeg pesamuna Arthur Heinrich.

Vabadussõjas osalemise eest annetati
Johannes Kadarpikule vabariigi valitsuse
23.06.1926.a. määrusega Porkuni vallas
asuva Kullenga asunduse planeeritud
Männi talu nr.48 põllumaa, mis oli 1920.a.
Maakonna Valitsuse
otsusega
J.Kadarpikule rendile antud. Hoonete
(karjalauda) ehituseks võttis Johannes
1926.a. Eesti Maapangalt võlga 400 eesti
kuldkrooni, mille kohustus tasuma
29.aasta jooksul. Võlg maksti välja osade
kaupa, vastavalt ehituse valmimisele.
Ehitus sai sarikate alla 15.08.1926.a.
Johannese tervis halvenes ja
02.septembril 1927.a. ta suri.
Ehitus jäi pooleli, kahe talu maad olid
harida, lapsed alles teismelised (vanem
tütar Salme 16-aastane) ja panga võlg
tasuda. Naine Leena oli terve ja tugev eesti
naine, kes ei kartnud raskusi, elas
põhimõttega: kui midagi teed, tee seda
korralikult. Seda õpetas ka oma lastele.
Põllutöödel ja ehitusel käis neil abiks
sugulane Aleksander Kadarpik Aburist ja
Hinrik Kadarpik Vadikülast. Ka olid sellel
perel head nõuandjad.
Selleks, et pangalaenu tasuda, võttis
Leena pangalt veel laenu (metsa
ostmiseks).Talle ei tahetud uut laenu
anda, aga 2.augusti 1929.a. Porkuni valla
Vaeslaste Kohtu avaliku istungi otsusega
leitakse, et laenu võtmine kasvava metsa
ostmiseks on surnud Johannes
Kadarpiku päranduse tombu hooldajale
(Leena Kadarpikule) kasulik. Antakse
luba metsa osta ja laenu koha peale
kirjutada. Selle tehingu tulemuseks on
see, et Eesti Maapank teatab kirjaga nr.
23806-OSK 15.05.1934.a.Rakvere-Paide
Rahukogu Kinnistusjaoskonnale, et
Männi talul ei lasu võlakoormisi, sest kogu
võlg on tasutud.
Nüüd olid lapsed emale suureks abiks.
Elu hakkas juba normaalselt kulgema.
Elmar ja Salme toimetasid Männi talus.
Ema Leena, Olga ja Arthuriga Teeääre
talus.
Eesti Vabariigi valitsus ehitas üles
Vabariiki. Isikualgatuse korras asutatakse
mitmesuguseid seltse ja ühendusi,
alustavad tööd teatrid, asutatakse
Noorsoo Karskusühing, Üle-eestiline
Noorsoo Ühendus, alustavad tööd
muusika-kõrgkoolid, esimene kunstikool
“Pallas” jpt. 1938.a.jõustub uus
põhiseadus.
Kadarpikkude perest vanem poeg Elmar
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Eduard läheb Eesti Kaitseväe 5.üksuse
jalaväepataljoni
aega
teenima
01.novembril 1935.a.Teenib ta Rakveres.
Sooritab reamehe katsed ja annab
sõjamehe truudusvande 29.01.1936.a.
siis sooritab edukalt reservohvitseride
kursused, ülendatakse kapraliks ja
viiakse üle 4.kompaniisse 22.05.1936.a.
20.07.1936.a. läkitatakse Oru lossi
garnisoni teenistusse. 23.09.1936.a.
ülendatakse ta nooremleitnandiks ja
01.10.1936.a. arvatakse Elmar
käsutusväkke.
Elu läks edasi talutööd tehes ja kodu
ehitades.
Kahjuks suurriigid ei lepi kunagi vaikuse
ja rahuga. Nad alustavad ettevalmistusi
sõjaks, teiste maade anastamiseks.
Otsitakse põhjusi, et Nõukogude Liidu
väed Eestisse sisse tuua. 1.septembril
1939.a. tungisid Saksa väed Poolasse.
Oli alanud Teine maailmasõda. Eesti
valitsus kaalus küll mobilisatsiooni
väljakuulutamist, kuid loobub kartuses
ärritada idanaabrit. Eestile pannakse
süüks N.Liidu auriku uputamist tundmatu
allveelaeva poolt. Algavad N.Liidu
jõudemonstratsioonid Eesti maa- ja
merepiiridel ning õhuruumis. Surutakse
peale baasideleping. Hitler kutsub
baltisakslased kodumaale. Toimub
kommunistlik riigipööre. Laidoner
vabastatakse ametist. Suletakse seltsid
ja ühingud, likvideeritakse Kaitse- ja
Isamaaliit, aga ka Eesti Haridusliit, Eesti
Lauljate Liit, skautlik liikumine ja jpt.
organisatsioone. 14.juunil 1941.a. toimub
Baltikumis esimene suurküüditamine.
Paljud eestlased, aimates lähenevat
sõjaohtu, läksid pakku, püüdsid Eestist
põgeneda Soome ja mujale. Johannes
Kadarpiku vanem poeg Elmar Eduard pidi
Soome põgenema, aga mingil põhjusel
ta sinna ei jõudnud. Ta ei tahtnud oma

kaitseväelase vannet murda ja vaenlase
väkke teenima minna. Ta läks metsa ja
varjas ennast kaevikus kuni Jüri Uluots
kutsus raadiovestluses eestlasi kodumaa
kaitsmisele ja võitlusele Punaarmee
sissetungi vastu. Elmar Eduard astus
vabatahtlikuna 01.07.1944.a.1.Eesti SSrelvagrenaderidiviisi. Tema auaste Saksa
sõjaväes oli Unteroffizier. Elmar nagu kõik
eesti diviisi mehed saadeti kõige
ägedamatesse lahingutesse Tartu all,
sest sakslased püüdsid kaitsta oma
väeosade taganemisteed.
Just nendes lahingutes saigi Elmar
Eduard surma kas augusti lõpus või
septembri alguses. Tal oli pass taskus
olnud, kui ta surnult leiti. Pass saadeti
koju emale. Ema ja Olga sõitsid
jalgratastega Tartu alla, et tuvastada
Elmari laipa. Nad olid kaks päeva sõitnud.
Elmari surnukeha ei õnnestunud ära tuua,
sest neil puudus transport. Ta maeti Tartu
alla. Viru perekonna arhiivis puudub
sissekanne tema surma kohta.
Noorema venna Arthur Heinrichi saatus
oli aga hoopis teistsugune. Tema jõudis
Soome. Sel ajal ründas Punaarmee ka
Soomet ja Soome valitsus kasutas ära
juhuse, et eesti noored põgenikud sinna
jõudsid. Ütles neile, et kui nad tahavad
oma kodumaad kaitsta, siis peavad nad
Soome armeesse astuma. Nii saigi
Arthurist “soome-poiss” 21.01.1944.a.
Tegi läbi õppelaagri Jalgasel (õppe ajal
17.aprillil 1944.a. lõhkes seal maamiinide
ladu, aga seal ei olnud saatuse poolt
määratud Arthuril surra) ja Jokelas, võttis
osa JR-200 koosseisus tõrjelahingutest
Karjala kannasel, Viiburi lahel ja Vuoksel.
“Soomepoisid” olid saanud väga hea ja
raske väljaõppe. Neil olid head relvad ja
ise olid väga tublid. 19.08.1944.a. saadeti
“soomepoisid” Eesti valitsuse palvel
Eestisse tagasi. Enne ärasaatmist võeti

ära varustus ja relvad.
“Soomepoisse “oli kaks pataljoni. Arthur
kuulus I pataljoni. Ärasaatmisel oli Soome
komandöri viimane sõnum: Eesti saatust
ei otsustata Eesti lahinguväljadel. See
otsustatakse
maailma suurtel
võitlustandritel.
Saksa laevaga lahkus Soomest 1752
vabatahtlikku, kellest 168 ohvitseri ja 162
allohvitseri.
Nad jõudsid saksa transportlaeva pardal
19.augusti varahommikul Paldiski
sadamasse, ei mingit paraadi, ka rongid
edasi transportimiseks tulid õhtul. Neid
viidi Männikule laagrisse, kus anti neile
saksa mundrid ja alles 3.päeval oli
paraad, kus neile teatati, et nüüdsest
kuuluvad nad 20.Eesti diviisi.
“Soomepoisid” unistasid, et nad jääksid
kokku, aga juba 25.augustil selgus, et
JR-200 I pataljon saadeti Tartu rindele, II
pataljon jäi Kehrasse ümberõppele ja
rügemendi ohvitserid saadeti teise
õppekeskusesse Kloogal.
Endine JR-200 I pataljon kuulus nüüd
sakslaste 20. Eesti diviisi koosseisu, uue
nimega 46.jalaväerügemendi III pataljon
.Ülemaks oli Voldemar Pärlin. 27.augustil
jõuti Tartu rindele.
Siin seisid vastamisi vaenlased ja maa
tõelised kaitsjad. Esialgu käidi luurel ja
alles kolmandal päeval toimus äge lahing
Övi küla pärast. “Soomepoisid” võitlesid
nii et sakslased imestasid :eestlased on
püstihullud, nii ei sõdita, see on meeletus.
Övi küla võideti tagasi, aga sellel päeval
29.08.1944.a.langes Johannes Kadarpiku
noorem poeg Arthur Heinrich Kadarpik
(Õvil langes 6 “soomepoissi” oma isamaa
vabaduse eest).Arthur on maetud Övi-2
ühishauda. Selline oli Kadarpiku
perekonna meeste mehine saatus.
Vähem mehine ja traagiline ei olnud ka
naiste saatus.
Viivi Griffel

Raamatukogus räägiti meie riigi algusaegadest
Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamiseks
on ka Assamalla raamatukogus korraldatud mitu sellesisulist üritust.
Kevadel toimunud kirjandusõhtul rääkisime pikemalt Jüri Vilmsist, mehest, kes
seisis Eesti Vabariigi sünni juures ja kes
oli üks meie riigi alusepanijatest. Minu
kadunud kolleeg Osvald Riibe (sünd.
1915) meenutas sügaval stagnaajal tihti
Jüri Vilmsi ning kolleegi juttudest võis järeldada, et Eesti iseseisvumisel oli Vilmsil
väga suur kui mitte kõige suurem osa.
Igatahes rahvas austas ja armastas
Vilmsi väga.

Kirjandusõhtul kõneleski Avo Vesberg Jüri
Vilmsist, kes tõusis meteoorina Eesti
poliitikataevasse, sai kiiresti esimese
suurusjärgu täheks ning hukkus siis täpselt teadmata kus ja täpselt teadmata
kuidas. 29-aastase Vilmsi surma salapära 1918. aasta aprillis tekitab siiani erinevaid spekulatsioone.
Jaan Krossi nägemus Jüri Vilmsi elust
on kirja pandud romaanis „Tabamatus”,
millest ka meie kuulasime kahte katkendit.
Tantsulist külakosti pakkus kirjandusõhtul Avo Vesbergi õde Liina, kes on kutse-

line kõhutantsija. Meie tantsutüdrukud ei
tundnud nimeka külalise ees mingit aukartust ja sooritasid oma etteasted julgelt ning enesekindlalt.
Tammsaare on kirjutanud erilisest isade
vaimust, mis aitas eestlastel Vabadussõda võita. Meie püüdsime seda vaimu
oma kodutanumalt otsida ja arvatavasti
leidsime ka. Teise kirjandusõhtu teemaks
saigi ühe kohaliku pere lugu läbi kahe
sõja.
Genealoogiaga tegelev Viivi Griffel elab
praegu pealinnas, kuid sidemed oma
sünnikohaga Assamallas on endiselt tu-
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Sääse lasteaia tagasivaade suvele
Suvi algas või õigemini kevad lõppes meie
jaoks traditsioonilise ekskursiooniga mere
äärde. Seekord käisime Karepal ja Toolses.
Kui algul sai planeeritud Richard Sagritsa
majamuuseumi külastus rohkem töötajate harimiseks, siis tegelikkuses pakkusid
vanad hooned, kena ümbrus ja ilmekalt
jutustav majaproua väikestele lastele suurt
elamust. Uuriti ja vaadeldi, küsiti ning
imestati. Koos käidi ka mere ääres, mis
võlus oma imelise liivaranna ja tohutu hulga
ujuvate valgete luikedega. Lapsed said
tunda ka tugevat meretuult, mis ajas nii
mõnegi kapuutsi järele haarama ja jalad
bussi poole seadma. Järgmisena sõitsime
Toolse jaanalinnufarmi, kus sai kuulata,
kõnelda ja vaadelda. Peale jaanalindude
elavad seal veel emud ja mitmed huvitavad
väiksemad linnud. Alles hiljuti olid sinna

toodud ka põhjapõdrad. Kui lindudest-loomadest küllalt sai, siirduti Toolse varemetesse. Seal sai liikuda nii palju kui hing
ihkas. Ees ootas vahva laev koos piraadiga,
kes võitis täielikult meie laste südamed.
Mees on ikka mees! Ta ronis lastega
mööda köit ja laeva ning näitas neile tõelist
mõõka. Vanem rühm käis temaga ka varemetes, kus kuulati piraadi-lugu. Muidugi ei
saa mainimata jätta imelist piknikku
maalilise mere kaldal.
Töötajad pidid aga suvel pingsalt mõtlema, kuidas viia läbi Lääne-Virumaa
lasteaednikele mõeldud loomelaager
Porkunis. Oli lihtsalt meie kord! Kuna
lasteaiatöötajad on loomingulised inimesed – noh nii natuke näitlejat ja veidi
maalikunstnikku – igatahes kujundavad
nad väikese inimese mõttemaailma, siis
leidsid nad loomulikult oma tee, mida
mööda minna. Otsustati teha
lõõgastuslaager, millest ei puudunu siiski
ka teadmistepagas. Kui õpetaja on
puhanud ja tark, küll ta siis oskab seda

kõike ka
väikestele
inimestele
jagada.
I s e
õppisime
o m a
töötajatega
selgeks
muusikali
“Breemeni
l i n n a
moosekandid”,
k e s
se ek o r d
küll läksid
Po rk u n i
külla. Korraldasime ka väikese muusikalise
hommikuringi
Naeruteraapiat viis läbi
Peeter Kaber ja kantri line
tantsu õpetas Maire Ilves.
Kohalolijad
said
k ü l a s t a d a
paemuuseumi, läbida
energiaraja, jalutada
lossiplatsil ja kuulata
legende ning graveerida
paekivile. Seda kõike
aitasid meil korraldada
Ella
Vikk,
Ellika
Läänemets, Mariann
Mandelkorn ja Ain Aasa.
Proua Vikki elurõõm ja
optimism aitas meid palju. Mis aga meie ürituse
õnnestumisele tohutult kaasa aitas, oli
tõeliselt suurepärane ilm. Üle pika aja
paistis terve päeva päikene ja oli väga soe.
Ju siis olid
laagrist
o sa võ t j a d
aasta otsa nii
tublid olnud,
et teenisid
välja sellise
fantastilise
ilma! Sai
naerda,
tantsida,
lõõgastuda,
õppida, sõpr a d e g a
kohtuda ja
p i k n i k k u Naeruteraapia
pidada.
Kevadest sügiseni on lasteaias toimunud
muutused nii sees kui väljas. Meil on nüüd
kena hele remonditud toiduladu, kus ka
kaks uut külmkappi. Abitöölisegi elu läks

kergemaks, kuna teda abistab nüüd kartulikoorimismasin.
Ümber lasteaia on uus piirdeaed ja õuealal
uued mänguvahendid ronimiseks,
liulaskmiseks,
kiikumiseks
ja
mõtisklemiseks.
Et see kõik sama kaunis veel kaua aega
püsiks, siis hoidkem seda üheskoos!
Seda, mis majas seespool, hoiavad
lasteaia töötajad, aga mis on õuealal, seda
peame hoidma kõik ühiselt. Aed ehitati
selleks, et lasteaias käivad lapsed saaksid
lasteaias oleku ajal turvaliselt mängida. Samuti on lasteaia õuealal olevad mänguasjad mängimiseks vaid lasteaia lastele
nende sealoleku ajaks. Peale uste
sulgemist ja väravate lukustamist on
lasteaia territooriumil viibimine keelatud.
Eks mänguasjadki taha vahepeal puhata,
et siis hommikul lapsi rõõmustada.
Hoidkem siis meie ühist vara, et oleks
võimalus pakkuda mängulusti nii praegus-

tele kui ka tulevastele lastele!
Kuldset sügist kõigile!
Lia Klaas,
Sääse lasteaia juhataja
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gevad. Varem on ta täpsustanud kohaliku kooli ajalugu. Nüüd on Viivi pikka aega
uurinud emapoolset suguvõsa ja selle
käigus kokku puutunud paljude erinevate elusaatustega. Eriliselt pälvis tema
tähelepanu Johannes Kadarpiku perekonna traagiline käekäik.
Johannes Kadarpiku isa ja Viivi Griffeli
vanavanaisa olid vennad, kes elasid
Lemmkülas. Nende vanaisa Otsa Jaanil
polnud veel perekonnanimegi.
Joh. Kadarpik võttis osa Vabadussõjast,
tema pojad Elmar ja Arthur kaitsesid aga
kättevõidetud iseseisvust juba Teises
Maailmasõjas. Pojad said 1944. aasta
Tartu lahingutes surma, isa oli surnud
1927.
Noorem vend Arthur oli soomepoiss.
Kõikide soomepoiste nimele kodumaalt
saadetud ühisele sümboolsele pakile oli
kirjutatud: „Eesti emalt oma pojale”. Pakis oli lipp pealkirjaga „Eesti auks, tuleviku pandiks”, mis näitab neid ootusi ja
lootusi, mis soomepoistega seotud oli.
Selline saatus ei olnud üksi Viivi Griffeli
sugulastel, vaid paljudel eestlastel. Viivi
leidis, et tema kohus on uurida ja kirja
panna selle tubli eestimeelse perekonna
käekäik.
Kirjandusõhtul rääkis Viivi ka 1920. aasta radikaalsest maareformist, mis pani
aluse asundustalude ulatuslikule tekkele Eestis. Edasi kõneles ta nendest raskustest, millega Johannes Kadarpiku

perel tuli oma talude
rajamisel
kokku
puutuda.
Kirjandusõhtul osalesid
noorema poja Arthuri
eakaaslased Helju
Ainsar ja Helmuth
Esinurm, kes meenutasid Kadarpiku peret
ja jagasid sõjaaegseid
mälestusi.
Ühiselt
räägiti Salmest ja Olgast, kes olid Johannes
Kadarpiku tütred ja
kellel oli väga traagiline
saatus. Meenutati Assamallas elanud 92Viive Griffeli ettekanne oli pikk ja põhjalik.
aastast Olgat, kes
möödunud sügisel langes röövmõrva kummuli ja seda tervelt 30 aastat. Nenohvriks.
de aastate sisse jääb ka Stalini valitseAssamalla endise vallamaja välisseinal mise aeg, kus teistmoodi ei tohtinud
rippuva mälestustahvli saamislugu ja käe- mõeldagi, kus valesti öeldud lause eest
käik on üldiselt teada. Meie kuulasime võis saada prii sõidu Siberisse. Kõik, mis
Porkuni kompanii pääliku J. Rebase oli seotud mingilgi moel Eesti Vabariigikõnet, mille ta pidas 17. veebruaril 1935. ga, oli keelatud ja karistatav. Assamalla
aastal mälestustahvli avamisel. Muuhul- mälestustahvel aga lamas ja ootas oma
gas ütles ta, et ka Tallinnas on teoksil aega , kõik teadsid tema asukohta, aga
üldriikliku Vabadussõja monumendi püs- keegi ei läinud kaebama. Raamatukogu
titamine! (Siiani tegemata.)
pani piltide ja lisadega varustatud „Ühe
Mitmed allikad räägivad, et Assamalla pere loo” (15 lk) ja kirjutise mälestustahvmälestustahvel oli liiva sisse peidetud. list (5 lk) eraldi kaante vahele. Nüüd on
Seda pole ta iialgi olnud. Tahvel lamas huvilistel võimalik nende materjalidega
avalikult kõigi silme all kohaliku vallama- kohapeal tutvuda.
ja peasissekäigu trepi ees. Ta oli ainult Meeli Kuntur, Assamalla raamatukogu
juhataja

Nike, Virumaa Teataja,
Jooks ümber Porkuni järvede kultuurkapital,
Porkuni Kool, Topsi talu, OÜ Paeroos.
23.Porkuni jooks ümber järvede toimus
mõnusas tuulevaikses sügisilmas
kümnekraadise plusskraadiga.
Võistluse lõpetas 122 jooksjat ning 39
kõndijat.
6,2 km põhidistantsil startis 70 jooksjat,
kes ka kõik lõpetasid. Võistluse korraldas
Tamsalu vald.
Osavõtjate hulgas oli palju nimekaid
Tamsalu gümnaasiumi vilistlai eesotsas
Eesti olümpiakoondise liikmete Kaili
Sirgeja Timo Simonlatseri, riigikogu
liikme Marko Pomerants, end. nimekate
suusatajate Kaili ja Risto Roonetiga jne.
Tugevat konkurentsi pakkusid nüüd juba
veteranieas vabariigi eksrekordiomanik
maratonijooksus Meelis Veilberg ja tema
vend Ago Veilberg, endine nimekas
suusataja Tiina Idavain jt. Üldvõitjad olid
seekord vabariigi koondvõistkonna
kandidaat suusatamises Laura Rohtla
Sõmerult ning orienteerujana tuntud
Andreas Kraas.
Noorimaks osavõtjaks oli Martha
Raudsepp, kelle sünniaasta on 2007 ning

vanimaks Tiit Leet sünniaastaga 1943.
PAIKi arvestuses oli parim kool Tamsalu
gümnaasium 19 ning parim vald Tamsalu
432 osavõtjaga.
Ainsa rajarekordi püstitas
vabariigi
omaealiste
paremikku kuuluv suusataja
Mathjas Veeremaa, kes enda
nimele kuuluvad rajarekordi
ületas 2,3 sekundiga. Üldist
konkurentsi
nõrgestas
nimetakte Sillamäe jooksjate
puudumine. Nende liider,
Eesti teine pikamaajooksja
Vjatseslav Koselev ravib
vigastust ning seetõttu jäid
ilmselt ka teised tulemata.
Olgu öeldud, et Sillamäe
jooksjatele
kuulub
4
rajarekordit, Tamsalule 2,
Tallinnale,
Rakverele,
Aravetele, Laekverele, Tapale,
Sõmerule, Järva-Jaanile ka
Kadrinale igaühele üks rekord.
Jooksu toetasid maakondlik

Palju tänu kõigile, kes kaasa aitasid
jooksu ettevalmistamisel ja läbiviimisel
ning auhinnalauda katta aitasid.
Rein Tops
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Porkuni jooksu protokoll
Protokoll. kuni 5-a 300m: Tüdrukud:
Leandre Langinen (2003) 1.16,2, Reele
Raap (2005) 2.00,1. Nele Sumre (2005)
2.30,6. Martta Raudsepp (2007) 5.04,1
Poisid: Kristofer Robin Tops (2004) 1.23,9.
Joonas Pikka (2003) 1.30,1. Karl
Kasekamp (2005) 1.33,0. Sven-Hendrik
Lahe (2004) 1.36,8. Rasmus Võhma
(2005) 2.10,0. Richard Piho (2005) 2.31,1.
Marten Langinen (2006) 3.54,0
Noored I 1,3 km T: Marleen Raudsepp
(1998)AO Suusaklubi 6.10,4. Hele Koppel
(1998) RRG 6.26,0. Egle-Riin Lahe (2000)
Tamsalu G. 6.41,1. Mari-Liinu Kullamäe
(1998) Uhtna 6.51,7. Melissa Veilberg
(2000) Tamsalu G 7.13,2. Brigitta
Toomingas (2000) 7.16,5. Annaliisa Alla
(2002) Tapa SHK 8.34,2
Poisid: Martin Himma (1999) Tamsalu G
5.09,9. Ken Timo Rannaste (1998)
Tamsalu G 5.53,6. Matto Markus (1999)
Uhtna 5.54,5. Mikk Mäekivi (1999) Ambla

Mairo Mälk (1997) Tamsalu G 5.22,3.
SanderSven
Annula
(1997)
Tapa
5.47,1.
Ta a v i
L u i k
(1997)
Tamsalu
G
5.49,2.
Kauri
Talpas
(1996)
Tamsalu G 6.03,2. Andres Alla (1996) SK
Tapa 6.08,1.
Tüdrukud Merike Järvamägi (1996) Vajangu
PK 5.18,5. Birgit Neeme (1996) Tamsalu
Gümn 5.30,6. Hegle-Maris Veeremaa
(1997) AO Suusaklubi 5.40,5. Merike
Burk(1996)
Tamsalu Gümn
5.48,5. Mairis
Õispuu (1997)
SPKL
Rakke
5.54,8. Marite

PK 6.03,7. Alo Koppel (2000) RRG 6.07,4.
Margus Pärnamets (1999) Uhtna 6.43,2.
Herman Nikolajev (2002) 7.15,0. Marius
Kaarjärv (2001) SPKL Rakke 7.15,7. Teemu

Liima (1996) 6.06,8.
Noored III 2,4 km. T: Kille
Nevolihhin (1994) 9.46,8.
Ursula Väliste (1995)
Nõmme SK 10.55,4.
Liis Järvamägi (1994)
Tamsalu 11.46,0.
Triinu Harro (1995)
Püünsi PK 20.01,1.
Poisid:
Mathjas
Veeremaa (1994) AO
Suusaklubi 8.31,8.
Kaido
Aasumets
(1994) Muuga PK
9.22,2. Risto Põlluste
(1995) Vinni-Pajusti
G 9.36,5. Janek
Õiglane (1994) Raja
KT 10.10,2. Keith Vähi
(1994) Uhtna 10.20,1
Noored IV 6,2 km: Tüdr.: Kelly Nevolihhin
(1992) Laekvere PK 24.04,0. Kelli Floren
(1990) Jaak Mae SUKO 24.06,1. Sirle
Kaasik (1990) Tamsalu Gümn 27.56,9.
Anna-Maria Himma (1993) Porkuni

Pikka (1999) Aegviidu 8.06,2. Roger
Kaegas (2001) Tamsalu 9.33,5.
Noored KI 1,3 km. Poisid: Joel Paap (1996)
Rakvere 4.55,8. Mike Mitt (1996) Vajangu
PK 5.05,7. Erkki Sillamaa (1997) Määri
5.13,9. Erdo Hein (1996) Vajangu PK 5.18,1.

33.20,4. Kadi Paju (1992) Tamsalu Gümn
37.28,0.
Poisid: Jan Õiglane (1991) Raja KT 21.38,8.
Cris Poll (1990) Kadrina KK 21.51,3. Marek

Sikk (1993) AO suusaklubi 22.07,4. Klen
Krünberg (1990) R+Team 22.14,4. Chris
Proomet (1993) Tamsalu G 26.16,0.
Naised, 6.2 km: Laura Rohtla (1985)
Sõmeru SK 23.15,4. Kaili Sirge (1983) AO
Suusaklubi 24.10,7. Ela Vulla (1979) Tapa
SHK 28.43,0. Maris Kaarjärv (1976) SPKL
Rakke 28.58,6. Terje Toomingas (1982)
Stamina 29.21,0. Aivi Leimann (1985) Tapa
SHK 29.26,2. Geidi Kruusmann (1981)
Tamsalu 29.39,0. Andrea Ränikivi (1987)

29.43,2. Ilona Alla (1976) Tapa SHK 30.03,1.
Marju Tempel (1974) Aegviidu 30.14,8.
Kristel Prikko (1972) 31.25,9. Õnnela
Raudsepp (1972) Hansa SK 31.43,7. Mirje
Vilt (1972) 31.56,9. Kristel Floren 1988 (TLÜ)
32.14,7. Siiri Sirge (1985) Tamsalu 33.18,6.
Kadri Limberg (1982) Seiklusporr 34.23,0.
Triin Limberg (1984) 34.23,0. Tuuli
Uudeberg (1986) Rakvere 37.58,7
Mehed: Andreas Kraas (1978) Seiklusporr
19.47,6. Timo Simonlatser (1986) AO
Suusaklubi 20.23,8. Ranno Aun (1979) TÜ
ASK 21.32,6. Risto Roonet (1976) Craft
21.44,3. Madis Sillamaa (1987) Määri
22.06,1. Meelis Koskaru (1977) Maksu- ja
Tolliamet 24.10,7. Ilmar Raap (1969)
25.05,1. Ermo Inno (1977) Elioni SK
25.09,7. Kristjan Leimann (1984) Tapa SHK
25.29,5. Üllar Männik (1983) Aaspere
26.11,2. Renee Annula (1970) Tapa SHK
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Kaarel Nurmsalu Eesti Kergejõustik
meister
Lääne-Virumaa mitmevõistlus
Otepääl Eesti lahtistel täiskasvanute
suvistel meistrivõistluste ühisstardiga
kahevõistluses tuli Eesti meistriks Kaarel
Nurmsalu 240,3 punktiga Aldo Leetoja 233
ja Kail Piho 225.8 punkti ees. Parima
soomlasena oli Joni Karjalainen kuues.
Startis ja lõpetas 18 meest, nende hulgas
5 soome kahe-võistlejat. Tavadistantsil
võitis Kaarel Piho Kail PIho ees. Kaarel
Nurmsalu lõpetas pronksmedaliga. Startis
25, lõpetas 23 meest. Parima soomlasena
oli Joni Karjalainen seekord viies.

Korvpall
Porkuni jooksuga samal ajal toimus
Tamsalus ka Los Torose karikaturniiri
korvpallis vabariigi meistriliiga meeskondade BC Rakvere Tarvas ja KK Pärnu
ning eelmise Eesti esiliiga 6.koha omaniku
Rae Koss ja 14.meeskonna Tamsalu Los
Torose osavõtul. Samal ajal toimus ka
kolmepäevane täiendkoolitus kõigile vabariigi korvpallikohtunikele, kus kõigil tuli läbi
teha kehalised katsed, tegutseda
karikavõistlustel kohtunikena ning kuulata
loenguid.
Avamängus tuli Los Torosel alal vanduda
57:82 BC Tarvase meeskonnale, kelle ridu
täiendavad sel hooajal endised Pärnu
mängijad Jesper Parve ja Priit Silland.
Lisaks on meeskonda koondatud kõik
maakonna parimad noored. Välismängijaid meeskonnas seni pole. Kuna Rae
Koss kaotas avamängus Pärnule, siis tuli
3.koha mängus Los Torosel mängida nendega. Tasavägises mängus suutis
Tamsalu oma paremuse maksma panna
ning võita 70:66.
Finaalmängus Pärnu vastu suutis BC
Tarvas oma paremuse maksma panna
ning karika võita.
Rein Tops
26.38,3. Jaan Toomingas (1977) 26.46,8.
Parvo Parts (1977) Matate SK 26.55,7.
Rando Rannamets (1975) 27.04,9. Villu
Kask (1971) Aaspere 27.17,4. Andi Himma
(1971) Porkuni 27.45,4. Assar Tops (1975)
28.02,5. Marek Veeremaa (1972) 28.20,5.
Urmas Piilberg (1971) 31.27,3. Peeter
Einbaum (1975) 31.47,8.
Naisveteranid I. 6,2 km Terje Õiglane
(1968) Raja KT 27.06,3. Kaili Roonet (1971)
Sportland 28.36,8. Anu Kilki (1970) Vike
29.59,3. Evelyn Himma (1972) Porkuni
30.59,6. Mairis Kangro (1970) 32.21,8. Velve
Põldoja (1967) Piirivalveamet 33.08,4.
Meesveteranid I , 6.2 km Ago Veilberg
(1963) West Sport 20.25,7. Meelis Veilberg
1961) West Sport 20.36,1. Jaan Õiglane
(1968) Raja KT 24.13,5. Aleksander Pristik

12.13.09.2008.a. Rakveres. 1.koht PJ Kaspar
Raudla 6776 punkti, 2. koht Siim Lait 5070
punkti, PA 1.koht Karel Eesmaa 5946 punkti.
Eesti noorte klubide KV 6.09.2008.a. Türil.
3.koht Kerli Relli kõrguses 1.55.
Rukkilillemängud 12.-13.08.2008.a.
Kärdlas. 1.koht PA kõrgus Karel Eesmaa
1.89.
Balti noorte maavõistlus 7.-8.08.2008.a.
Valga. 2.koht kõrgus Karel Eesmaa 199.
Eesti „J” ja „N”van.kl. mitmevõistluse MV 1.2.08.2008.a. Tartu.
9.koht PJ Kaspar
Raudla 6502 punkti.
Eesti „A” ja „B” van.kl. MV 4.-5.07.2008.a.
Rakvere. 2.koht PA kõrgus Karel Eesmaa
1.95., 4.koht PA teivas Karel Eesmaa 4.00,
5.koht TA kõrgus Kerli Relli 1.58, 6.koht TA
kuul Triin Lait 11.40.
Eesti „A” ja „B” van.kl. mitmevõistluse MV
24.-25.07.2008.a. Rakvere. 2.koht Karel
Eesmaa 6219 punkti, 7.koht Eiko Laine
5911 punkti.
Liivi Rünk

Tamsalu gümnaasiumi
rekordid kergejõustikus
Seisuga 01.01.2008 D kl (11-12a)
Poisid: 60 m Maksim Matvejev (1986) 8.23
(1998), 100m Oleg Gurenko (1978) 13,6
1986, 200m Mihkel Kaaleste (1958) 29,1
1970; 400m Allan Aujärv (1982) 64,8 1995;
800 m Avo Uiboaed (1960) 2.29,5 1972;
1500m Martin Malva (1985) 4.53,9 1998;
3000m Martin Malva (1985) 10.53,8 1998;
110 m tj Ardo Uudmäe (1985) 18,5 1997;
kaugus Ardo Uudmäe (1985) 4.90 1997;
kolmik Ardo Uudmäe (1985) 10.06 1997;
kõrgus Kristjan Keero (1992) 1.43 2005;
teivas Karel Eesmaa (1991) 2.80 2004; pall
Kristo Karu (1985) 58.00 1998; kuul (3) Siim

(1962) Rakvere OK 26.06,0. Veiko Karp
(1964) 28.55,0. Marko Pomerants (1964)
Riigikogu 34.25,3.
Naisveteranid II 6.2 km: Tiina Idavain (1957)
Järva-Jaani SK 25.12,2. Luule Laidro
(1945) Rakvere 32.31,7.
Meesveteranid II 6.2 km: Kalle Lett (1954)
Tulika Takso 25.56,5. Ants Rikberg (1951)
V-Maarja RSK 28.31,5. Tiit Leet (1943)
30.09,9. Tõnu Sepp (1958) Tuhkatrallad
30.21,2. Rein Traus (1948) 30.33,0.Jaak
Uudeküll (1951) 32.42,1. Jüri Kruus (1949)
Uhtna 36.34,9.
Pered: Õiglane (Jan, Janek, Terje, Jaan)
Raja KT. Himma (Andi, Evelyn, Martin, AnnaMaria) Porkuni. Toomingas (Brigitta, Terje,
Jaan) Saue. Veeremaa (Hegle-Maris,
Mathjas, Marek) Tamsalu.

Suve (1987) 10.02 2000; ketas (750)
Kristjan Keero (1992) 30.68 2005; oda (400)
Lenar Rünk (1990) 36.70 2003; 4-võistlus
Allan Aujärv (1982) 211p 1995.
Rein Tops

Valla meistrivõistlused 24.
mail 2002 Tamsalus
Võitjad U-14 koondarvestuses: Kai
Põldoja Tamsalu 60m, 400m, kaugus,
Kerli Relli Tamsalu pall. Valla meistrid
Birgit tamm Vajangu 60 m, kaugus, Kerlin
Põder Vajangu pall.
Kaspar Raudla Uudeküla 60m, pall,
ühtlasi valla meister veel kaugushüppes.
Heiki Taal Vajangu valla meister 800m.
U-16 koondarvestuses: Kairi Tiikmann
Tamsalu 60m, 400m, kaugus ja Eike
Vardja Tamsalu kuul, oda. Valla meistrid
Andra Martõlo Uudeküla 60m, kaugus
ning Helis Vaarik Sääse 800m, kuul, oda.
Siim Suve Kullenga 60m, kaugus, kuul,
oda, ühtlasi valla meister Lauri
Jemeljanov Tamsalust 800m.
U-18 koondarvestus: Helis Sikk Tamsalu
100m, kaugus, Kelli Vällmann Tamsalu
kuul, Olga Rebo Tamsalu 800m, oda.
Ardo Uudmäe Tamsalu 100m, kaugus,
oda. Marko Taal Vajangu kuul, ühtlasi
valla meister, lisaks valla meister veel
100m, kaugus. Revo Putko Vajangu valla
meister oda.
U-20 koondarvestus: Kaili Sirge Tamsalu
100m, kuul, Jaana Kirs Tamsalu 400m,
kaugus, oda. Dmitri Okatov Tamsalu
100m, kaugus, kuul.
Täiskasvanud koondarvestus: Allan
Aujärv Tamsalu kaugus, kuul, oda.
Rainer Tops Tamsalu 100m.
Veteranid I grupp koondarvestus: Velve
Põldoja Tamsalu 60 m, kaugus, kuul,
oda.
III grupp koondarvestus: Anne Hallik
Tamsalu 60m, hoota kaugus, kuul, Ülo
Püss Porkuni hoota kaugus, kuul, ühtlasi
valla meister.
Veteranid V grupp koondarvestus: Nelli
Neimann Sääse 60m, hoota kaugus,
kuul, ühtlasi valla meister, Arnold Kalvik
Sääse 60m, hoota kaugus, kuul, ühtlasi
valla meister.
Osavõtjaid 75.
Parimad tulemused: 15a Eike Vardja
9.45 ja sama vana Siim Suve 12.08
kuulitõukes. 17a Helis Sikk hüppas
kaugust 4.37 ning 16a Kelli Vällmann
tõukas kuuli 9.46. 17a Ardo Uudmäe
hüppas kaugust 5.81 ja viskas oda
46.50. 18a Dmitri Okatov tõukas kuuli
12.46. Veteranidest tõukas Ülo Püss
kuuli 13.15.
Rein Tops
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Õnnitleme!
96 Valentine Nupp
94 Leida Liiv
93 Benita Rõuk
93 Meeta Pung
89 Helga Sepp
89 Anna Kabanen
86 Hilje Pilv
86 Reni-Hermilde Tamm
85 Ellen Kurotškina
85 Õilme-Rosalie Vesk
84 Agnes Tätte

84 Helmi Mõttus
82 Tereza Vilo
81 Nadežda Grigorjeva
81 Valve Nurka
81 Valli Roots
80 Anastasija Nikolajeva
80 Silvi Mill
75 Kaljo Kirspuu
75 Asta Lepik
75 Meedi Kasekamp
70 Tõnu Taal

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Regle-Liis Nõmm - 22.augustil
Markus Ledis - 1.septembril
Kertrud Kõre - 6.septembril
Kaspar Tomson - 6.septembril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

PAIK käis Leedus ja
Poolas õppereisil
12. kuni 17. septembrini korraldas Leader’i kohalik tegevusgrupp
Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus õppereisi Leedu ja
Poola Vabariiki. Õppereisi eesmärk oli luua kontakte Leedus ja
Poolas ja õppida teiste maade Leader kohalike tegevusgruppide
kogemustest.
Õppereisi käigus loodi kontakt ka Poola keskse organi-satsiooniga
FAOW - Poola Maaelu Foorumiga (FAOW - Polish Rural Forum).
FAOW veebilehele ootame peatselt ka ülevaadet Eesti Leader
tegevemistest.
PAIK teatab teada, et juhul kui teised Eesti tegevusgrupid soovivad
ka leida Poolast koostööpartnerid, saab seda teha ka nende
kaudu. Kindlasti on koostöösoovide edastamisel oluline
määratleda täpsemalt piirkonda ja temaatikat, mille osas koostööd
soovitakse teha.
Aivar Niinemägi, PAIK juhataja
Allikas: Maamajanduse infokeskus
Vabandus. Eelmises lehes avaldatud Viive Griffeli koduloolises
ülevaates esinenud vead on toimetaja süül. Toimetaja
vabandab eksimuse pärast lugejate ja autori ees.
Suur tänu lehele kaastööd tegemast! Teie järgmised kirjatööd ja pildimaterjal
oodatud 17.10.
Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, 46107 Tamsalu, tel 322
8431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, hilje.pakkanen@l-virumv.ee. Trükitud
trükikojas Agur, tel 322 3999, Pikk 16, Rakvere. Trükiarv 1700. Tasuta

70 Rimma Saar
70 Aino Kairo
70 Aino Trik
65 Enn Kätt
60 Lembit Hendrikson
60 Aare Mutli
60 Mihkel Lehtme
60 Ene Uudeberg
60 Ellen Rõuk
60 Vera Akhtiaynen
60 Mare Post

Tulekul kolmas
bändide kokkutulek
22.novembril kell 19.00 toimub Tamsalu kultuurimajas
kolmas Tamsalu bändide trall „Las ma olla...”
Pillimehed jagavad autogramme, tehakse pilti, loomulikult
saab kuulutada kunagisi Tamsalus tegutsenud bände ning
tantsida nende pillilugude saatel.
Olenevalt tegutsemise pikkusest esitavad ansamblid 1-3
lugu.
Kontsert
algab
kell
19.30.
Avatakse teemakohane näitus, saab vaadata filmi eelmisest
kokkutulekust.
Kokkutuleku konferansjee on Tarmu Tammerk ansamblist
Procyon.
Tamsalus on tegutsenud sellised ansamblid, nagu Ristiisa,
Riigel, Veksel, Orion jt.
Ladusamaks esinemiseks on kultuurimajas võimalik teha
ka proove. Proovideks registreerimine telefonil 323 0968 või
e-posti aadressil: tiia.uudeberg@tamsalu.ee.

Tamsalu kultuurimajas

11. oktoober kell 18 Tamsalu kultuurimajas laste disko,
DJ Siim Pohlak ja kell 22 noorte disko
15. oktoober kell 17 Tamsalu kultuurimajas kinobuss,
multifilm „Minu naaber Totoro” ja kell 19 film „Taarka”
25. oktoober kell 19 Tamsalu kultuurimajas Koit Toome
kontsert „Sügav kummardus õpetajale”
31. oktoober kell 19 Tamsalu kultuurimajas lauluklassi
„Rahvalaulude kontsert”

Tänavakorvpall
Lääne-Virumaa meistrivõistlustel tänava-korvpallis esines edukalt
Tamsalu Los Torose meeskond. Esikoht võideti kahel etapil Loobus
ja ühel korral Kadrinas ja Muugas. 2.koht tuli Rakvere ja Kundas.
Haljala etapist osa ei võetud. Kõigi etappide kokkuvõttes saadi
kindel esikoht 44 punktiga. Meeskonnas mängisid Livar Liblik,
Algis Liblik, Andro Kirsipuu, Siim Suve ja Tauno Pukk.
Rein Tops
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