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12. detsembril kirjutati Tapa Kultuurikojas alla Tamsalu ja Tapa
valla ühinemislepingule

Tamsalu Vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg ja Tapa Vallavolikogu
esimees Reigo Tamm allkirjastavad
valdade ühinemislepingu.

Vajangu koolil oli 30. aastapäev
25. novembril tähistasime Vajangu Põhikooli 30. aastapäeva.
Hea kool on selline kool, kus kõiki kuulatakse ja kus igaühe arvamus läheb kõigile
korda. Väikekoolis on õpilasel lihtsam laiemale pildile jääda, õpetajate ja koolikaaslaste tähelepanu saada. Iga lapsevanem saab toetada, iga naaber saab naeratada ja
iga õpetaja saab õpilase õpiteed ning arengut paremini suunata. Iga otsustaja saab
analüüsida, mis tema vastutusalas vajab muutmist – igaüks saab alustada iseendast.
Ühtlasi on kool ühiskonnas toimuva heaks peegelduseks, kuna koondab kokku esindusliku läbilõike erineva taustaga inimestest. Kool on lüli tänaste ja endiste vahel,
kutsudes tähistama ka kooli aastapäeva.
1. septembril 1986. aastal avati Vajangu Lasteaed-Algkool, ümbruskonnas ainulaadne, kaasaegne ja kaunis. Maja valmis tänu tollese Tamsalu sovhoosi juhtkonna perspektiivitundele ning tahtmisele investeerida tulevikule - lastele. Kool alustas tööd
kolme klassi ja 39 õpilasega, direktrissiks Irene Kaldma ja õpetajateks Evi Rammo ja
Mari Nurk (Põder). Tollane Tamsalu sovhoosi direktor Harald Kiik on kooli avamise
puhul kirjutanud kroonikaraamatusse järgmised read: “Heitke kõrvale keskpärane
ja talletage selles raamatus kõik, mis teie elus ja töös on algupärane, sügav ja vajalik.”
Lasteaed kolis vanast hoonest uude 23. novembril 52 lapsega.
Õpilaste arv hakkas aasta-aastalt kasvama, saavutades kõrghetke 1994/1995 õppeaastal, mil koolis õppis 114 last.
1992. aastast sai Vajangu Lasteaed-Algkoolist põhikool.1993. aastal valmis võimla.
2016. aastast töötab kool kuueklassilisena, kolme klassikomplektiga.
Täna õpib Vajangu Põhikoolis 18 last ja lasteaias käib 15 last. Ettevalmistusi aastapäevapeoks tegid nii suured kui väikesed. Koolipäev algas ” tagasi kooli” uute
õpetajatega. Tunde sisustasid endised lõpetajad Enelin Kiisla, Liis Kivirand ja Egle
Kiik. Lastega võeti üheskoos ette audioraamatu kuulamine, jalgadega lumememme
joonistamine ja fotograafia tutvustus.

Esinesid lapsed nii koolist kui ka lasteaiast

		

Tamsalu ja Tapa Vallavolikogude ühispilt. Pildil on ka mõlema valla vallavanemad 			
						
		
Fotod: Aavo Leemets

Tamsalu Gümnaasiumi vilistlase idee võitis
sellesügise äriideede konkursi Kaleidoskoop
Kaleidoskoop on Tartu Ülikooli Ideelabori korraldatud Lõuna-Eesti suurim noorte äri- ja projektiideede konkurss, mis sel korral toimus juba seitsmendat korda. 7. detsembril toimunud eelvoorust
võttis osa rekordilised 42 tiimi! Nende seast valis
žürii välja kümme parimat, kes esitlesid oma ideid
Tartus Eesti Rahva Muuseumis 9. detsembril rahvusvahelisel ärifestivalil Startup Day 2016.
Kümne parima seas oli Tamsalu Gümnaasiumi
(TG) vilistlane Liis Järvamägi tiimikaaslase Kätlin
Pitman’iga. Osaleti Liisi kooliajal alguse saanud
ideega, millega loodi ka TG esimene õpilasfirma
Bagtree. Koos on disainitud kolmekesksektsioonilised pinalid, mida eristab teistest mitme lukuga
pinalitest sektorite asetus ja fakt, et kõik lukud on
erinevat värvi.
Liis ise ütleb nii: “Idee on pärit 2011. aasta novembrist. Mul tekkis vajadus oma koolitarbeid
paremini hoiustada ja leida. Kuigi mitme taskuga
kotte on palju ja erinevaid, ei kutsunud need väga
ostma. Tekkis idee luua ise omapärane kolme sektoriga pinal, kus kõik lukud oleksid erinevat värvi ja
sektorid asuksid ühe silindrilise pinali sees.”
Kooliaja idee sai uuesti jalad alla 2016.a. septembris, kui Tartus alustas uut hooaega Ideelabori
Eelinkubatsiooniprogramm. Liis tõdeb, et STARTER programm on meeskonnale palju uksi avanud.
Liitutud sai vana soiku jäänud ideega lihtsalt selleks, et midagi teha ja nüüd on tiimiga koolituste,
mentorite ja kõigi kaasosalejate abiga osaletud ka

Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht, kus idee
valiti 100 parima hulka. “Oleme saanud julgemaks
ja palju toetajaid kogunud. Sellest on saanud midagi palju suuremat kui algul arvata oskasime ja
milleks ennast võimeliseks pidasime.”
Kaleidoskoobi finaalis tuli idee ette kanda kiirelt
- aega oli vaid 2 minutit, et žüriile oma toode või
teenus arusaadavalt ära seletada ja nendes huvi tekitada. Rinda pisteti väga ettevõtlike noorte ja lennukate ideedega. Näiteks arendati tarkvara programmeerijatele, transpordiasutustele, keeleõppuritele,
valmistati kitsepiimast jäätist, tegeleti keskealistele
ja vanematele inimestele tervisekeskuse loomisega
ja isegi prügikastiga, mis aitab mikroobide toimel
biojäätmeid lagundada.
Hoolimata tihedast konkurentsist suutis Liis oma
tootega, mille praegune nimi on Triplecase, kätte
võita ühe kahest peaauhinnast- võimaluse minna
oma äriideed esitlema start-up üritusele Polar Bear
Pitching 2017, mis toimub veebruaris Soomes, Oulus. Hoiame neiudele pöialt ja soovime edu idee ja
toote arendamises.

Foto: Marju Veeberg

Kell 16.00 algas kontsert. Esinesid lapsed nii koolist, kui ka lasteaiast. Külalised
Tamsalu gümnaasiumist esitasid kauneid kandlelugusid Sirje Luige juhendamisel.
Pidupäevakontserdi aitasid meeleolukaks muuta vilistlased Egle Kiik ja Enelin Kiisla lustaka kandlelooga. Aitäh Teile selle eest! Klassiruumides olid uudistamiseks
fotod ja uurimistööd.
Peale pisikest kontserti oli lastel võimalik spordisaali paigutatud batuudil hüpata ja
osavust proovida reaktsiooni kiiruse mõõtjal. Selle kõige eest tahame tänada Vajangu
Noortekeskust. Kokatädid Krista ja Mare olid valmistanud kena ja isuäratava sünnipäevalaua. Täname ka kõiki õnnitlejaid, kes meie kooli meeles pidasid.
Aitäh kõigile, kes õhtu õnnestumiseks oma panuse andsid!

Äriidee esitamine Kaleidoskoobi eelvoorus
		
Foto: TÜ ideelabor
Kätlin Pitman ja Liis Järvamägi Ajujahi 100
parima ideega meeskonnale korraldatud koolitusel
				
Foto: erakogu

Kogukonna võimalused ja kohustused oma abivajavate laste toetamisel
1. jaanuarist 2016. aastast kehtib Eesti Vabariigis uus lastekaitseseadus, mis on kehtestatud last väärtustava ning lapse
arengut soodustava käitumise ja elulaadi kujundamiseks ühiskonnas, last toetava keskkonna loomiseks, lapse huvide esikohale seadmiseks, lapse elukvaliteedi parendamiseks, lapse
igakülgse arengu toetamiseks ning tervist ja heaolu ohustavates tingimustes olevale lapsele õigeaegse ja asjakohase abi ja
hoolduse tagamiseks.
Käesolevas seaduses on senisest enam ja selgemalt välja toodud - lapse õiguste ja heaolu tagamiseks tuleb ennetada lapse
heaolu ja arengut ohustavaid riske.

Ennetamine hõlmab last ohustavate olukordade ja sündmuste
võimalikult varast märkamist ja neile reageerimist, sealhulgas
lapse arengu- ja käitumisprobleemide, kasvukeskkonnas esinevate probleemide ja väärkohtlemise tuvastamist ning lapse
heaolu ja arengut soodustavate kaitsetegurite suurendamist.
Kogukonna roll abi vajava lapse toetamisel on väga suur, sest
just sellest, kas me märkame ja julgeme võimalikest ohumärkidest abiandjat teavitada, kas üldse teame, kuhu ja kellele teatada, sõltub lapsele õigeaegse abi pakkumise võimalus.
Olete oodatud 8. veebruaril kell 17.00 Tamsalu Gümnaasiumi aulas toimuvale kohtumisele Sotsiaalkindlustusame-

ti Lastekaitse üksuse Ida piirkonna töötajatega nõunik
Marika Laanemäe juhtimisel.
Räägime lapse abivajadusest, teavitamisest, valdkonnaülesest
võrgustikust ja loomulikult kogukonna rollist.
Küsimustele on valmis vastama ka Tamsalu valla sotsiaal- ja
haridusosakonna juhataja Ene Augasmägi.
Oodatud on kõik, kes soovivad senisest enam ja teadlikumalt
panustada meie laste turvalise lapsepõlve tagamisse.
				
Tiina Parmasto
		
Tamsalu Gümnaasiumi direktor
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VOLIKOGU
05.12.2016
1.
Vaadati läbi Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemislepingu kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ja otsustati kiita
heaks ühinemislepingu õiend koos vastuvõetud muudatustega.
12.12.2016
1.
Kinnitati haldusreformi käigus Tamsalu valla ja Tapa
valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise
kohta elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused. Tamsalu
valla haldusterritooriumil korraldati elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse muutmise kohta küsitlus. Küsitlus toimus elektrooniliselt 23. novembri 2016.a kella 10-st
kuni 25. novembri 2016.a kella 20-ni ning küsitluspunktis 27.
novembril ja 28. novembril 2016.a Tapa vallas toimus elanike
küsitlus samaaegselt. Tamsalu valla hääletajate nimekirja oli
28. novembri 2016.a seisuga kantud 3176 vähemalt 16-aastast
hääletama õigustatud isikut. Küsitluses osales 142 vähemalt 16aastast Tamsalu vallas elavat hääletama õigustatud isikut. Küsitluse tulemused olid järgmised: Tamsalu valla ja Tapa valla
ühinemise poolt hääletas 114 hääletanut ja vastu 28 hääletanut.
Küsitluse tulemuste kindlakstegemisel rikutud ja tagastatud
ning kehtetud hääletussedeleid ei olnud.
2.
Otsustati taotleda haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist, eesmärgiga moodustada Tamsalu
valla ja Tapa valla ühinemisel uus haldusüksus. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevalt toimub Tamsalu valla
ja Tapa valla kui avalik-õiguslik juriidiliste isikute ühinemine.
Määrati moodustatava haldusüksuse ja uue haldusüksuse piirides tegutseva kohaliku omavalitsusüksuse kui avalik-õiguslik juriidilise isiku nimeks Tapa vald. Uue omavalitsusüksuse
moodustumisel ühinevad omavalitsusüksused – Tamsalu vald
ja Tapa vald – lõpetavad tegevuse.
3.
Otsustati kinnitada Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisleping koos lepingus märgitud lisadega. Ühinemisleping ja
lisad on avalikustatud valla kodulehel.
28.12.2016
1.
Viidi läbi Tamsalu valla 2017. aasta eelarve I lugemine
ja otsustati I lugemine katkestada. Tamsalu valla 2017. aasta
eelarve projekti koostamisel on lähtutud Tamsalu valla põhimäärusest, Tamsalu valla arengukavast, kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusest ja 2017. aasta eelarve koostamise lähtetingimustest. Eelarve tulude planeerimisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose 2017. aastaks. Valla eelarve koostamisel on oluliseks
olnud tööhõive prognoosid, keskmise palga ja sealt tulenevalt
tulumaksu kasvu prognoosid, samuti riigieelarvest eraldatav tasandus- ja toetusfondi summad.
2.
Otsustati määrata Tamsalu valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.
3.Otsustati maksta vallavanem Riho Tell`ile preemiat suuruses
200 eurot.
		
Ursula Saar, vallasekretäri abi

VALLAVALITSUS
06.12.2016
1.
Riigihanke “Tamsalu 100 tamme pargi r/b elemendid” hankemenetlusel tunnistati vastavaks osaühing Kiili Betoon pakkumus hinnaga 66 440 eurot.
2.
Anti nõusolek Tamsalu kultuurimaja baariruumide
rentnik Kadri Kasele anda ruumid allrendile osaühingule DonKallastius.
3.
Otsustati lammutada Tamsalu linnas Raudtee tn 8
asuva lubjatehase hoone varemed. Lammutustööde teostajaks
kinnitati ja leping sõlmitakse Lustrum Teenused OÜ-ga maksumusega 8040 eurot.
4.
Lubati peresse hooldamisele kaks Tamsalu valla ajutiselk eestkostel olevat last. Perega sõlmitakse vastav leping.
5.
Maksti sotsiaaltoetust kahele isikule, ühele 30 eurot
arsti visiiditasu ja teisele 100 eurot invavahendite kompenseerimiseks.
6.
Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist kompenseeriti raske puudega lapse transporditeenust summas 1094,40 eurot.
7.
Otsustati tunnustada valla tänukirjaga Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo’t represseeritute konverentsi
„Rõhutud aegade päev“ korraldamise eest Tamsalus 14. juunil
2016.
8.
Väljastati ehitusluba Naistevälja külas Kivimetsa
kinnistul elamu laiendamiseks.
9.
Erastati kinnisasjaga piirnev maa Mäe tn 4a Tamsalu linnas pindalaga 345 m2 Raimond Paistile ja Mäe tn 6a
Tamsalu linnas pindalaga 18 m2 ühisomanikele Tiina Lavone,
Klara Vällmann, Peeter Vällmann, Viktor Vällmann ja Aarne
Vällmann.
10.
Kiideti heaks haajaasustue programmist toetuse saaj
Jaak Kabrali poolt esitatud projekti „Priidiku talu biopuhasti,
Savalduma küla“ aruanne koos täitmise eelarvega.

12. detsembril toimus Tapa Kultuurikojas kahe vallavolikogu ühine istung

			

Foto: Aavo Leemets

Kirjalik enampakkumine
Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Viljandi mnt 6-5, Karksi-Nuia linnas Karksi vallas, Viljandi
maakonnas asuva korteriomandi võõrandamiseks.
Võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:
Võõrandamise viisiks on kirjalik enampakkumine.
Võõrandatava vara enampakkumise alghinnaks on seitsesada
(700.-) eurot.
Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot ja tagatisraha 10 %
enampakkumise alhinnast, s.o 70 eurot.
Enampakkumise esemeks on ostuhind.
Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord:
5.1.Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse posti teel või käsipostiga hiljemalt 21. jaanuaril 2017.a. kella
16.00-ks Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu, kinnine ümbrik, millele on peale märgitud
märksõna “KARKSI-NUIA” .
5.1.1.Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks
esitatud tingimustel;
3) dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;

19.12.2016
Otsustati kehtestada vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele jõulupreemia maksmisel maksimusummaks 100 eurot
töötaja kohta.
21.12.2016
1.
Eraldati toimetulekutoetust 38 perele kokku summas
7075,63 eurot. Kahele isikule jäeti toimetulekutoetus määramata, sest taotleja ei õpi ega tööta ning ei ole Eesti Töötukassas töötuna registreeritud.
2.
Otsustati osaliselt tasuda ühe isiku hoolduskulud
MTÜ Vahtra Hooldemajas.
3.
Maksti sotsiaaltoetust kokku 477,46 eurot viiele isikule. Ühe isiku avaldus toetuse saamiseks jäeti rahuldamata.
4.
Lubati kodukülastusele valla eestkostel olevad ja
asenduskodus viibivad lapsed.
5.
Kahele isikule määrati hooldaja ning hooldajatele
hooldajatoetus.
6.
Otsustatid koduteenuse osutamine ühe isiku suhtes
ning üheksa isiku puhul pikendati koduteenuse osutamist ühe
aasta võrra.
7.
Lääne-Viru maakonna kohalikele omavalitsustele
on riigi poolt antud üle toiduvaru (sealihakonservid) elanike
vaesusriski vähendamiseks ja neile toidu omavaru olemasolu
tagamiseks. Tamsalu vallale antakse üle 2622 konservi. Otsustati konservid jagada üksi elavatele või ennetähtaegsetele
vanaduspensionäridele, koduteenust osutavatele isikutele,
suurperedele (kolme ja enama alaealise lapsega pered) nende
poolt esitatavate taotluste alusel. Konservid jagatakse taotlejatele vastavalt leibkonnaliikmete arvule.
8.
Otsustati esitada kohtule avaldus ühele täisealisele
isikule eestkoste seadmiseks.
9.
Anti üürile Sääse alevikus Sääse tn 4-18 sotsiaalkorteris toad kahele isikule.
10.
Otsustati võõrandada Tamsalu valla eestkostel oleva
isiku Viljandi maakonnas Karksi-Nuias asuv korteriomand

5) pakkumise esitaja allkiri;
6) esindaja volitusi tõendav dokument.
5.1.2. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.
5.1.3. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise läbiviijad; ekspert, kelle abi kasutati alghinna määramisel; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste
kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;
2) maksuvõlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.
6.8. Vara antakse ostjale üle ostu-müügi lepingu sõlmimisel.
6.9. Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise
nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.
Informatsioon võõrandatava vara kohta:
Ene Augasmägi, tel 322 8440 või 5342 9921.
Tamsalu valla kodulehel: http://tamsalu.kovtp.ee/

avalikul kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 700 eurot. Pakkumiste esitamise tähtajaks määrati 21. jaanuar 2017.
11.
Väljastati kasutusluba Loksa külas Suubani kinnistul
asuvale abihoonele.
12.
Tunnistati nurjunuks vallavara, sõiduki Peugeot
Expert enampakkumine osavõtjate puudumise tõttu.
13.
Määrati kohanimed liikluspindadele Tamsalu linnas,
Sääse alebikus, Vajangu ja Assamalla külas.
14.
Peremehetu varana võeti arvele ehitis kaev Loksa
külas. Vara hooldajaks määrati vallaasutus Tamsalu Kommunaal.
15.
Määrati tähtaeg OÜ-le Sinilaid ettevõtlustoetuse lepingu tingimuste täitmiseks 31. märtsini 2017.
16.
Nõustuti korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohal asukohaga Tamsalu linn Rahu tn 36-2 jäätmemahuti
(140-liitrine konteiner) tühjendussageduse muutmisega, arvestades asjaolu, et jäätmetekkekohal toimub jäätmete sorteerimine ja komposteerimine.
17.
Anti nõusolek AS Ragn-Sells ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0396 muutmiseks.
18.
Kinnitati Tamsalu Spordikompleksi tasuliste teenuste
hinnakiri alates 01. jaanuarist 2017.
29.12.2016
1.
Väljastati ehitusluba viilhalli laiendamiseks aadressil
Puukooli tee 1, Porkuni küla.
2.
Väljastati osaline kasutusluba võiduvärava rekonstrueerimisel kioskile aadressil Võhmuta mõis, Võhmuta küla.
3.
Otsustati võtta Vajangu Noorsootöö Keskus MTÜ-lt
vastu avalikkuse huvides loodud obkjektid Vajangu mänguväljak ja Porkuni rannas asuvad päästestendid.
4.
Maksti sotsiaaltoetust kokku 215,50 eurot neljale isikule.
5.
Üks isik suunati hooldusele Sääse Hooldekodusse.
		

Margit Halop, vallasekretär
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Konservide jagamine Tamsalu valla
puudust kannatavatele elanikele
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Represseeritute jõulupidu Laululinnu külalistemajas

Riigi tegevusvarudest on Tamsalu vallale eraldatud sealihakonservid, mida jagatakse
taotluse alusel:
üksi elavatele vanaduspensionäridele;
ennetähtaegsetele vanaduspensionäridele;
isikutele, kellele osutatakse koduteenust;
suurperedele (kolme ja enama alaealise lapsega pered).
Taotluse võib kirjutada vabas vormis, kus on ära toodud:
1. Taotleja nimi ja isikukood;
2. Taotleja staatus (üksi elav vanaduspensionär, ennetähtaegne vanaduspensionär,
koduteenust saav isik, suurpere (alates kolme alaealise lapsega pered);
3. Leibkonnaliikmete arv;
4. Kontaktandmed (aadress, telefoni number);
5. Allkiri (andmete õigsuse kinnitamiseks).
Soovi korral on taotluse vormi võimalik küsida vallavalitsusest
Taotlusi saab esitada 21.12.2016 – 20.01.2017.a
Jagamine toimub vastavalt laekunud taotlustele. Konservid jagatakse konservidele
õigustatud isikute vahel, vastavalt leibkonnaliikmete arvule.
Küsimuste korral helistada sotsiaal- ja haridusosakonda telefonil: 3228440, 3228442,
või kirjutada aadressil: ene.augasmagi@tamsalu.ee

13. detsembril kogunesid Tamsalu valla represseeritud Laululinnu külalistemajja Järvajõe külas.
Tamsalu represseeritutel täitus täpselt 10 aastat esimesest koosviibimisest. Malle Annus näitas selle aja
jooksul kogunenud materjale. Külla olid tulnud ka Järva-Jaani represseeritute esindajad Silva ja Anne.
Silva tutvustas oma vanemate elu Siberimaal.				
Foto: Aavo Leemets

MTÜ PAIK töökorraldus jaanuarist 2017 Tamsalu valla eakate klubi Igihaljad tähistas
Alates jaanuarist muutub MTÜ PAIK töökorraldus alljärgnevalt:
Igal esmaspäeval on PAIK esindaja kohalikus omavalitsuses, et abistada projektitaotlejad, MTÜd, samuti kohtuda ettevõtjatega.

25. aastapäeva

Jaanuari 2017 töögraafik on alljärgnev:
9. jaanuaril Rakkes
16. jaanuaril Väike-Maarjas
23. jaanuaril Laekveres, toimub ka Laekveres Pandivere Energia seminar
30. jaanuaril Tamsalus, toimub ka esimene seminar projektitoetustest.

AS RAGN-SELLS TEADE

Tuletame meelde, et kilekoti teenuse kasutamisel Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdades tohib korraldatud jäätmeveo raames jäätmeid üle anda ainult
spetsiaalse hanke korraldaja poolt määratud 50 liitrise kilekotiga.

28. detsembril tähistas eakate klubi Igihaljad Tamsalu kultuurimajas 25. aastapäeva. Räägiti möödunud
aastatest, jagati staažikamatele ja tegusamatele aukirju ja lasti tordil hea maitsta. Juubilare olid tulnud
õnnitlema Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu juhatuse esinaine Tiiu Alavere, Tamsalu Vallavolikogu
esimees Toomas Uudeberg ja Tamsalu vallavanem Riho Tell.

Uue perioodi kilekottide saamiseks palume pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.
Võite terve perioodi kilekotid tellida ka Ragn-Sellsist postiga. Selleks esitage tellimus 6060439 või kirjutage virumaa@agnsells.com. Postitamise tasu on 1,20€.
				

Keskkonnasõbralikult, Ragn-Sells AS

Lõiminguprojekt jätkub

Kohe läheb tordi lõikamiseks					

Fotod: Aavo Leemets

Assamalla raamatukogu tegemistest teisel poolaastal

Hetk kontserdilt

					

Foto: Sirje Luik

Tamsalu Gümnaasiumi ja Kallaste Kooli lõiminguprojekt, mille eesmärgiks on tutvustada vene õppekeelega koolidele eesti kultuuri, kombeid ning arendada eesti keele oskust, jätkus Kallastel.
Jõulueelsel kohtumisel osales Tamsalust 80 õpilast. Eestikeelseid laule esitasid laste-, mudilas- ja poistekoor, kaasa tegid flöödi-, kellade- ja kandleansamblid ning
3.-4. klassi rahvatantsijad. Õpilasi juhendasid Kaja Raudla, Heidi Mägi, Sirje Luik
ja Kerttu Urm. Kontserdi lõpus oli võimalus eesti keeles kaasa laulda ka Kallaste
lastel.
Tamsalu õpilased said ringi vaadata jõuluehtes Kallaste koolimajas ning mõnedki
tõdesid, et meil on ikka väga ilus kool. Meie algklasside majaga sama projekti järgi
ehitatud Kallaste koolihoone ei ole seni suuremat remonti saanud.
Kohtumisest jäi Kallaste Koolile kastitäis eestikeelseid lasteraamatuid, mänge ja õppevahendeid, mida eesti keele õpinguteks kasutada.
Viimane projektikohtumine toimub Tamsalus.
							
Aime Tops

Väike ülevaade raamatukogu teise poolaasta tegemistest. Enne uue kooliaasta algust kogunesid lapsed raamatukogusse, et ühiselt suve lõppu tähistada
mängude, viktoriinide, maiustamise ja joonistamisega. Algatus tuli väiksemate poolt, aga suuremad
lapsed tulid appi ja tegevust jätkus tükiks ajaks.
Jätkuvalt toimub koostöö Porkuni kooliga. Mereaasta puhul meisterdasime koos erinevaid kalu
ja lugesime jutte. Kadripäeval tulid kadrid suure
lauluga ja külmetavate varvastega kaasas palju erinevat õnne, mida sooviti raamatukogule ja perenaisele. Oli väga meeldejääv pärastlõuna.
Koolivaheajal käisid lapsed raamatukogus meisterdamas, joonistamas ja üksteisele raamatutest lugusid lugemas. Sai ka lauamänge mängida.
Ühel külmal ja pimedal sügisõhtul rändasime kaugele Ameerikamaale. Läbi fotode ja videote saime
osa ameerika reisist, mis hõlmas Minnesotat ja
Miamit. Õhtupoolik kujunes väga lõbusaks koos
ameerika õunapiruka ja meeldiva seltskonnaga.
Sel sügisel oli üks märkimisväärne üritus veel,
nimelt esitles oma trükisooja raamatut Kullenga
Maanaiste Seltsist Viivi Griffel. Tehtud oli väga
suur töö, mida tulid tunnustama paljud, tänu kelle
abile see kõik sündis ja kaante vahele sai.
Raamatukogupäevade raames oli üleval ka kaks

näitust. Juba talvel lubatud ajalehest paberpunutised, mida valmistavad kohalikud naised. Teiseks
näituseks oli Kullenga küla ja külaelanike saatus
II maailmasõja ajal, tegemist on tunnustatud koduuurimustööga, mille koostaja on Kersti Liiva.
Suured tänud kõigile, kes võtavad raamatukogu tegemistest osa!
Soovin kõigile meeleolukat ja toredat uut lugemisaastat!
Infot raamatukogu tegemistest ja uutest raamatutest
leiate ikka www.facebook.com/assamallark
Kohtume raamatukogus!
			
Leana Uutma
Assamalla raamatukogu juhataja

Ajalehest paberpunutised

Foto: Leana Uutma
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Kultuurikalender, jaanuar 2017

Sääse lasteaed ootab oma värvilisse ja

05. jaanuar (N) kell 19.00 		
KINOÕHTU „Teesklejad“
05 jaanuar (N) kell 21.00 		
KINOÕHTU „Õnn tuleb magades“
06. jaanuar (R) kell 17.00 		
Kuuskede põletamine Epsi mäel.
06. jaanuar (R) kell 18.00-21.00
Seikluslik animafilm „Maagiline jõulukarp“. Pilet 3€,
				
kuuse Epsi mäe lõkkesse toonuile tasuta.
13. jaanuar (R)		
Maakonna bändide pidu. Pääse 5€
20. jaanuar (R)		
Silmade kontroll. RA Optika. Silmakontroll maksab 10 eurot ja
			
prillitellijale tasuta ! Eelnevalt registreerida telefonil 38 52 603 või
			
56 98 1972.
26. jaanuar (N)		
Noorte tantsupeo 1. ettetantsimine Rakveres
27. jaanuar (R) kell 19.00 		
Lauluklassi kontsert.

		

0B

hubasesse majja ning sõbralikku perre uusi lapsi
2017/2018. õppeaastaks
1B

E–R 8.00–17.00
2B

Kaasa võtta sünnitunnistus. Avalduse blankett
täidetakse lasteaias. Selle leiab ka lasteaia kodulehelt
ja võib saata e-postiga.
Aadress: Ülase 14, Sääse alevik, Tamsalu vald
tel 32 30 561/ 5171995
e-post lia.klaas@tamsalu

Veebruar, eelinfo

07. veebruar (T) kell 12.00
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Inkotuba

Jõuluaeg Sääse lasteaias
Detsembrikuu on sigina-sagina saatel läbi saanud.
Jõuluaja vahetas välja uus aasta oma ootuste ja lootustega – kindlasti on tal varuks igaühele midagi põnevat ja meeldivat.
Jõuluaeg kulges meiegi lasteaias väga tegusalt. Igal
esmaspäeval kogunesime saali, et tähistada advendihommikuid. Rühmad valmistasid kordamööda ette
põnevad etteasted ja väikesed imekaunid üllatuskingitused, milleks olid sel aastal erinevalt kaunistatud
käbid. Laste hinge tõi selline ühine ootamine hellust
ja rõõmu.
7. detsembri hommikul toimus saalis traditsiooniline
pidulik üllatuspudru söömine – ikka leidmisrõõmu
nautides: kes leiab pudru seest mandli? Loomulikult
oli neid sinna piisavalt peidetud.
9. detsembril käisid kolm vanemat rühma Vudila
jõulumaal. Seal oli laste jaoks ette valmistatud palju erinevaid tegevusi: tehti põletustehnikas puidust
medal, meisterdati erinevaid asju, värviti ja mängiti. Jõulumaal olid mustkunstnikud ja päkapikutuba.
Lastega lauldi ja mängiti jooksumänge. Nad said

näha erinevaid kodulinde ja –loomi ning sõita hobusega – sel aastal muidugi vankril. Jõuluvana tuli
ATV-ga. Ikkagi kaasaegne jõuluvana, ja see pakkus
lastele palju lusti. Joodi koos teed ja tunti ettevõtmisest rõõmu.
15. detsembril nautisid jõuluaega lasteaia töötajad.
Nemad valmistasid Rakvere Loovuskeskuses Jule
Käen Tormi juhendamisel geelküünlaid ja maitsesid
jõulunäkse.
Detsembrikuu suursündmuseks kujunes muidugi
jõuluvana külaskäik, mis toimus kahel päeval. Lapsed olid selleks ajaks tädi Tiiu abil õppinud selgeks
palju laule ja tantse. Igatahes jäi jõulumees meiega
rahule ja kinke jagus kõigile.
Aitäh talle lõbusa meeleolu loomise eest!
Jõulukuu sai selleks korraks läbi ja ees ootab teguderohke uus aasta.
Kaunist uut aastat kõigile!
			
Lia Klaas
		
Sääse lasteaia direktor

Jõuluvana koos päkkapikkudega

Esimesed ja teised klassid Vargamäe jõulumaal

Meisterdamistoas sai valmistada käbist, rasvast ja seemnetest linnumaiuse ning pilliroost ja
lõngast toreda vanaaegse jõuluehte.

Esimesed ja teised klassid külastasid sel aastal
Vargamäe muuseumis asuvat jõulumaad.
Meid võeti sõbralikult vastu ja jagati seejärel
rühmadeks. Nõnda said lapsed väikestes gruppides samaaegselt teha erinevaid tegevusi.
Oli võimalik osaleda ennustamistoas ja saada
teada, mis järgmisel aastal ees ootab.
Meisterdamistoas sai valmistada käbist, rasvast
ja seemnetest linnumaiuse ning pilliroost ja lõngast toreda vanaaegse jõuluehte. See meeldis
eriti tüdrukutele, kes järgmisel päeval tunnistasid , et tegid samasuguseid ehteid ka kodus
järele.
Mängudetoas kuulsid lapsed vanaaegsetest jõulukommetest ja mängisid vanaajamänge.
Lisandra (2.b) kirjutas: „Mulle meeldisid Vargamäel kõige rohkem vanaaegsed mängud.“
Õues aga oli lastel võimalik teha sõitu vahva
hobuvankriga. See viimane oli kõigi õpilaste
vaieldamatu lemmik. Angela-Mary (2.b) kirju-

			

Foto: Lia Klaas

tas: „Vankriga sõidutas meid hobune Hera ja
meie paitasime teda tubli töö eest.“
Linette (1.b) ütles: „Mulle meeldisid ennustamine ja meisterdamine, aga hobune oli kõige
vahvam.“
Karoliine (2.b) arvas nõnda: „Vargamäel oli nii
äge. Mulle meeldis hobusega sõita. Aga kõige
rohkem meeldis mulle meisterdada.“
Feliks, Aleksandra ja Alexandra-Mariah (1.b)
ütlesid: „Hobune oli lahe, aga meisterdada oli
ka tore.“
Anu-Liis (2.b) kirjutas: „Mulle meeldisid kõik
asjad. Eriti hobusega sõita ja vanaaegsed mängud.“
Marten, Sebastian, Kärt ja Emili arvasid: „ Meile meeldisid kõik tegevused. Oli lõbus päev!“
Merlini (2.b) kokkuvõte kõlas nii: “Võin öelda,
et see oli tore päev!“
Õpetajad: Terje, Maire, Birgit ja Elle
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Jõulud Tamsalu Gümnaasiumis
12. klass korraldas jõulupeo 9.–11. klassidele, jõulupidu
2016.
Klassid olid ette valmistanud 5–8-minutilised videod,
mille teemad loositi.
11. klassi esitluses võisime näha kuulsust kogunud saate „Kallis, sa oled kosunud“ sketši. 10. klass oli teinud
video teemal „Su nägu kõlab tuttavalt“, 9.a klassi teema
oli aga „Selgeltnägijate tuleproov“ ning 9.b klassi teema
oli „Võimalik vaid Tamsalus“.
12. klass oli ette valmistanud mõned videod ja mängud,
sketši „Jumal tänatud, et sa siin oled“, mille käigus kut-

suti inglise keele õpetaja Anne Kraubner ootamatusse
situatsiooni. Üllatusesinejatena astusid lavale Pahat Tytöt Soomest.
Rõõmsaid hetki oli võimalus jäädvustada fotonurgas
ning jalga sai keerutada Kunda noortebändi Fantaasia
saatel. Peoga jäime ise väga rahule ning saime ka positiivset tagasisidet kooli juhtkonnalt ja õpilastelt.

20. detsembril toimus 6. - 8. klasside jõulupidu “Jõulud
muinasjutus”. Iga klass oli ette valmistanud minilavastuse ühest tuntud muinasjutust, seostades selle tegevust
jõuludega.
Nägime Tuhkatriinu, Punamütsikese, Lumivalgekese ja

Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud tervelt kuus aastat.
Okasroosikese
jõule. 8. klassi õpilased sidusid peo üheks
Selgitasime välja, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud ja mitmekümnel inimesel lausa
tervikuks laulude
ja tantsuga.
elugi päästnud
on ning kuidas teisedki abivahendid oma kodus kauem elada võimaldavad.
Pidu oli nii meelelahutuslik kui õpetlik.
				
Mare Viks

Hetk 6.-8. klasside jõulupeo minilavastusest

					
12. klass
12. klass korraldas jõulupeo 9.-11. klassidele
Häirenuputeenus
päästab
			
Foto: Sirje Luik

Foto: Sirje Luik

Kolmandad ja neljandad
klassid Kilplaste külas

- kuus aastat kõikjal Eestis
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Häirenuputeenus päästab - kuus aastat kõikjal Eestis

Häirenuputeenus päästab - kuus aastat kõikjal Eestis
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Kolmandad ja neljandad klassid käisid detsembris Kilplaste külas, kus kus pakuti palju meeldejäävaid tegevusi. Siin on mõned
mõtted lastelt Kilplaste küla kohta:
Kui me Kilplalas käisime, meeldis mulle seal väga. Eriti tore
oli teha seepe ja piparkooke. Seda põnevat kohta soovitan ka
teistele!
				
Ruben 4. b klassist
Kilplalasse oli pikk tee, aga tore sõit! Käisime nõukojas ja ratsutasime kepphobustega. See oli lõbus! Sooviksin, et kõik meie
kooli lapsed seal lõbutsemas saaksid käia!
				
Marii 4. b klassist
Kui me Kilplalasse jõudsime, tundus, et see koht on väga väike.
Sisse minnes oli tegelikult ruumi küll. Lisaks peamajale oli veel
teisigi hooneid ning nõukojas käisime isegi sees. Seal räägiti
kilplaste leiutistest ning etendati ka pisike näidend. Minu lemmikuks osutuski nõukoda.
				
Kärt 4. b klassist
See reis meeldis mulle väga. Seal sai seepi teha ja piparkooke
küpsetada. Mina tegin roosi kujulise seebi, see tuli väga ilus.
Seal oli üks kott, kust sai võtta tarkust ja anda ära. Saime ka kiikhobustega õues sõita. Ma soovitan teistel lastel sinna kindlasti
minna, sest see oli väga lahe koht ja seal oli tore giid.
Kirke 3. a klassist
Kilplalas tegime piparkooke ja seepi. Jalutasime pargis ja mängisime erinevaid mänge. Pärast saime sooja teed juua ja piparkooke süüa.
				
Laur 3. a klassist
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Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele
Sotsiaalkindlustusamet alustas sel aastal uue projektiga „Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele“, mida rahastatakse ESF- projekti raames. Selle projekti käigus saavad tuge
oma elu alustamiseks noored, kes lahkuvad asenduskodudest,
hooldusperest või eestkosteperest ja vajavad täiendavat abi
iseseisvuse suurendamiseks ning oma elu sisse seadmiseks.
Alustades iseseisvat elu, puutuvad noored tihti kokku teistsuguste teemadega kui varem. Elukorralduse muutus võib olla
üsna järsk ning üksinda võib uue olukorraga kohanemine olla
raske ja aeganõudev. Et selliste muutustega sujuvamalt harjuda ning õppida ise oma elu korraldama, ongi ellu kutsutud
tugiisikuteenus.
Tugiisik saab aidata noorel suhelda erinevate ametiasutustega
(nt kohalik omavalitsus, pank, Maksu- ja tolliamet, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet vms); tutvustada, millised õigused
ja võimalused on tal erinevate toetuste ja teenuste saamiseks;
kuidas erinevaid avaldusi ja taotlusi vormistada vms. Tugiisik
võib aidata rahaasju planeerida ning koostada kulude-tulude
eelarvet ja õpetada igapäevaseid kulutusi kontrolli all hoidma,
et raha harjumatusest kiiresti käest ei libiseks. Tugiisik saab
juhendada ka igapäevaelu küsimustes (nt majapidamistööd,
toiduvalmistamine). Samuti saab tugiisik aidata leida sobivaid
võimalusi karjäärinõustamiseks, õppimiseks või töötamiseks,

anda nõu tööle kandideerimisel, töökoha hoidmisel jms. Iga
noore puhul seatakse just tema vajadustest lähtuvad eesmärgid.
Kui noor, kes on kasvanud asendushooldusel, saab varakult
lapsevanemaks, saab tugiisik ka siin toeks olla – nt aidates
suhelda arstidega ning jälgides, et vanem ja laps kokkulepitud ajal arsti juurde jõuaksid; hoides silma peal, et noor saaks
lapse eest hoolitsemisega hakkama ning vajadusel otsides
koostöös kohaliku omavalitsusega noorele perele vajalikke
tugiteenuseid.
Tugiisikuteenus on mõeldud nii neile noortele, kes on just iseseisvat elu alustamas, kui ka neile, kes on juba mõnda aega
tagasi iseseisvalt elama asunud, kuid kellel on tekkinud probleeme toimetulemisega ning oleks vaja tuge. Kui hoolduspere (kel on sõlmitud KOViga lapse perekonnas hooldamise
leping) või pere, kelle juures on kasvanud ja täiskasvanuks
saanud eestkostel olev laps (nt vanavanemate juures) leiab, et
noorele oleks kasuks tugiisikuteenus, peaks pöörduma selleks
kohaliku omavalitsuse poole.
Kohalik omavalitsus leiab tugiisiku koostöös teenuse korraldajaga, OÜga Keerub
(kontaktisik Ivika, ivika@keerub.eu).

LINDUDE GRIPP

Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus.
Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna põhjustab lindude massilist haigestumist,
suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju.
Lindude gripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud viirusekandjad linnud. Lindude nakatumine
toimub seedetrakti või hingamisteede kaudu.
Haigete lindude ravi puudub. Haiguse puhkemisel
kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased
linnud hukatakse ja hävitatakse.

Haiguse levik
Levib kergesti inimese, saastunud esemete ja transpordivahendite vahendusel.
Säilib pikalt eluvõimelisena linnulihas ja munades.
Inimeste nakatumine
Inimese nakatumine lindude grippi võib toimuda otsesel kokkupuutel haigestunud linnuga (nt linnufarmide ja –turgude
töötajad, lihatöötlejad).
Viiruse vastupanuvõime
Viirus hävib kõrgetel temperatuuridel (70ºC juures) ja on
tundlik enamlevinud desinﬁtseerivate vahendite suhtes.
Ettevaatusabinõud loomapidajale
Hoia linde suletud hoonetes.
Kaitse (kata) kodulindude söödakohti, et vältida võimalikke
kontakte rändlindudega, eriti veelindudega, kes on kõige tõenäolisemad haiguse levitajad.
Teavita koheselt kohalikku loomaarsti lindude gripi kahtlusest. Ära luba oma lindude juurde võõraid.
Linde talitades vaheta igakordselt riided ja jalanõud või ka-

Hetkel (2016 sügis/talv) esineb Euroopas kõrge patogeensusega lindude grippi kodulindudel Ungaris,
Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Austrias (vt kaart).
Suvel 2016 olid puhangud Prantsusmaal ja Itaalias.
Metslindudel Austrias, Horvaatias, Taanis, Saksamaal, Hollandis, Poolas, Rootsis, Soomes, Rumeenias ja Šveitsis.
suta kaitseriideid.
Ettevaatusabinõud kodanikule
Reisides ära too endaga kaasa lindude sulgi, mune, eluslinde
ega linnulihatooteid.
Väldi otseseid kontakte lindudega.
Järgi hügieeninõudeid.
Loomapidaja kohustused kahtluse korral
Lindude gripi kahtlusest on loomapidaja kohustatud koheselt
teavitama kohalikku veterinaararsti (või veterinaarkeskust).
Loomapidaja peab osutama igakülgset kaasabi vajalike proovide võtmisel ja uurimiste läbiviimisel haiguse diagnoosimiseks ning täitma volitatud veterinaararsti korraldusi nakkuse
leviku vältimiseks vajalike ettevaatusabinõude rakendamisel.
Lindude massilisest suremusest anna koheselt teada kohalikule veterinaarkeskusele, volitatud veterinaararstile või teata
Veterinaar- ja toiduameti infotelefonil 6054750.
Täname koostöö eest!
Veterinaar- ja Toiduamet
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Tamsalu Spordikompleksi
hinnakiri alates 1.01.2017 (EUR)

Spordikompleksi sõbrakaart ühele isikule 1 kuu 40.00
(võimaldab kasutada piiramatus koguses treeningsaale ja ujulat
lahtioleku aegadel, sh treeningute ajal treeneriga kokkuleppel)
Spordikompleksi sõbrakaart ühele isikule 1,5 tundi 5.00
(võimaldab ühel päeval kasutada 1,5t. erinevaid teenuseid)
ujula kasutamine 1,5 tundi
eelkooliealistele
täiskasvanule
õpilasele, pensionärile
täiskasvanule 10x pilet
õpilasele, pensionärile 10x pilet
beebide ujumine koos lapsevanemaga
terve ujula kasutamine 1tund
perepilet (2 täiskasvanut + lapsed)
täiskasvanute ujumisalgõpetus
täiskasvanute ujumisalgõpetuse 10 x pilet
treeneri 1 tunni hind
jõusaali kasutamine 1,5 tundi
täiskasvanule
õpilasele, pensionärile
täiskasvanule 10x pilet
õpilasele, pensionärile 10x pilet
jõusaali kasutamine 1,5 h + 30 minutit ujumist
täiskasvanule
õpilasele, pensionärile
täiskasvanule 10x pilet
õpilasele, pensionärile 10x pilet
lauatennise ruumi kasutus 1,5 tundi
täiskasvanule
õpilasele, pensionärile
täiskasvanule 10x pilet
õpilasele, pensionärile 10x pilet
sauna kasutamine 1 tund
terve sauna kasutamine
pesemine dušširuumis ühele isikule
(iga järgnev tund 7.00 eurot)
1 tund terve dušširuumi rent
suure saali kasutamine 1 tund
saalitreeningul osalemise tasu isikule
saalitreeningu tasu 10x pilet
väikese saali kasutamine
1tund
seminariruumi kasutamine
1tund
8 tundi (iga järgnev lisatund 10 eurot)
tervisetoa ruumi rent (8t ehk päev)
tervisetoa ruumi rent 1t
sporditarvete ja inventari müük
SPH saunalina
SPH kruus
sussid
sporditarvete ja inventari laenutamine
discgolﬁ ketaste laenutus (kaks ketast - 3 tundi)
discgolﬁ ketta kaotamine (1 ketas, lähivise)
discgolﬁ ketta kaotamine (1 keta,kaugvises)
käterätiku laenutus
ujumismütsi, - abivahendi laenutus
kapivõtme, ujumismütsi lõhkumine
suusavarustuse laenutus - 2tundi
(iga järgnev tund 2.00.-)
eraldi: suusad
kepid
saapad
suuskade lõhkumine
70.00
saabaste lõhkumine
70.00
keppide lõhkumine
30.00

0.00
4.00
3.00
30.00
25.00
3.00
60.00
10.00
5.00
40.00
30.00
4.00
3.00
30.00
25.00
5.00
4.00
40.00
30.00
3.00
2.00
20.00
15.00
40.00
2.00
20.00
25.00
2.00
15.00
15.00
15.00
80.00
10.00
5.00
15.00
8.00
0.50
2.00
12.00
16.00
2.00
0.50
5.00
10.00
5.00
5.00
5.00

majutuse hinnakiri: kella 12.00- 12.00
2-kohaline 1 koht 15.30.00
3-kohaline 1 koht 12.36.00
4-kohaline 1 koht 10.40.00
Hinna sees on köögi kasutamise võimalus. Majas wiﬁ
Talvel valgustatud suusarada ja matkarajad, suvel terviserajad.
Perepakett
40.00
(2 täiskasvanut + 2 last, 3- ja enam ööpäeva)
Hind sisaldab ühe ööpäeva ööbimist 4-kohalises toas.
Hinna sees 1x ühele in.1,5 tundi päevas spordihoone kasutust
vabal valikul (ujula, jõusaal jne.)
Köögi kasutamise võimalus. Majas wiﬁ
Talvel valgustatud suusarada ja matkarajad, suvel terviserajad.
Grupipakett (alates 10 inimesest )
täiskasvanutele ööpäev
12.00
lastele ööpäev
10.00
Köögi kasutamise võimalus. Majas wiﬁ
Talvel valgustatud suusarada ja matkarajad, suvel terviserajad.
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Maakonna kõrgeim autasu ootab kandidaate       
Lääne-Viru maavalitsus kutsub maakonna elanikke ning asutusi ja organisatsioone üles esitama
kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Lääne-Viru maakonna vapimärgid antakse üle Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud Lääne-Viru
maavanema Marko Tormi pidulikul vastuvõtul 22.
veebruaril Haljala Rahvamajas.

Lääne-Viru maakonna vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri,
spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse,
maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa
aidanud Lääne-Virumaa arengule.
Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja
tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Mullu tunnustas maavanem Marko Torm Lääne-Virumaa kõrgeima autasu ehk Lääne-Virumaa kuldse
vapimärgiga Rakvere linnavolikogu esimeest Toomas
Varekut, Rakvere Karmeli koguduse pastorit Gunnar
Kotiesenit, Rakvere teatri korraldusjuhti Marika Tinti, Rakvere Eragümnaasiumi direktorit Anne Nõgut,
Rakvere Muusikakooli direktorit, pianisti ja dirigenti
Toivo Peäsket.
Panuse eest maakonna majanduse arengusse pälvis
hõbedase vapimärgi Baltic Fibres OÜ omanik Paul
Black.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Maavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti
aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleb ära märkida kellele ja mille eest vapimärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005. Ettepaneku teenetemärgi
andmise kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud komisjon.

Parimate soovidega
			
Kristel Kitsing
		
avalike suhete peaspetsialist
		
Lääne-Viru Maavalitsus
F. R. Kreutzwaldi 5
44314 Rakvere
tel +372 32 58 007/ +372 5349 9629
http://laane-viru.maavalitsus.ee

Ujumine
26.-27. novembril toimus rahvusvaheline võistlus Aura Open Cup 50 m rajal Tartus.
Võistlustest võttis osa 385 ujujat 5 riigist.
2004.s.a.- nooremad:
Brita Rannamets (04) – 50 m vabalt 28,27 I (võistluse omavanuste rekord)
			
50 m rinnuli 36,94 I (võistl. omav. rek.)
50 m liblikat 30,27 I (võistl. omav. rek.)
			
100 m vabalt 1.04,21 I (võistl. omav. rek.) 100 m selili 1.11,01 II
			
100 m liblikat 1.10,54 II
2002–2003.s.a.:
Anne Kunder (02) –
50 m selili 40,03 (20.)
50 m rinnuli 43,92 (12.) 100 m rinnuli 1.35,75 (7.)
Absoluutarvestuses:
Kert-Taniel Kesküll (99) – 100 m liblikat 1.06,52 (14.) 			
200 m vabalt 2.10,42 (11.)
2001–2002.s.a..
Alex Ahtiainen (01) –
50 m selili 27,94 I (absoluutarvestuses II, võistl. omav. rek.)
			
100 m selili 1.00,55 I (absol.arv. I, võistl. omav. rek.)
			
50 m liblikat 27,26 I				
100 m liblikat 1.00,28 I.
•

3. detsembril peeti Türil Järvamaa seeriavõistluse III etapp:
50 m vabalt
50 m liblikat
100 m rinnuli
Brita
27,50 I
29,41 I
		
1.19,11 II
Anne
32,71 (6.)
40,96 (7.)
		
1.33,03 (4.)
Alex
24,93 I
27,06 I
		
1.10,89 II
25 m rinnuli
50 m selili
Marten
24,37 (8.)
48,75 (8.)
Holger
27,88 (12.)
50,29 (9.)
Robin
29,52 (13.)
54,25 (13.)

JAANUAR 2017

Korvpall, vabariigi esiliiga
Tamsalu Los Toros/Viru Haigla vastaseks kodusaalis teise ringi avamängus oli
Kohila/Telia SK/Webware meeskond, kellelt esimeses ringis tuli vastu võtta
suur kaotus 41:63. Enne mängu oli meil kirjas kaks võitu ja külalistel üks võit.
Meil puudusid Alo Põldmaa ja Roman Konontšuk, külalistel aga meistriliiga
kogemustega Ando Tagamets. Pärast rasket võitu Torma Spordi üle oli seekord
vaja vähemalt 23-punktilist võitu. Meeskond tuli ka sellega toime võidunumbritega 86:63 (26:16, 17:21, 26:14, 17:13).
Meie parimana viskas Tõnis Uueküla 22, hooaja parima mängu teinud Mihkel
Mager 16 ning tsenter Ekke Lõhmus 13 punkti ja 8 lauda. Seni viskava tagamängijana tuntud Aron Kuusik viskas küll ainult neli punkti, kuid uues rollis
võttis koguni 13 lauda ja andis 12 resultatiivset söötu.
Külaliste parim oli Erik Luts 21 punkti ja 19 lauaga. Kokkuvõttes tõsine töövõit, kus kõik mehed andsid oma parima ning arvukas publik sai meeldiva
jõulukingituse.
Järgmiseks vastaseks võõral väljakul oli Tartu Kalev/Estiko, kellele avaringis kaotati 55:75. Ka seekordne mäng kulges tartlaste edu tähe all. Veerandid
20:31, 15:21 (poolaeg 35:52), 22:21, 21:23 ning kaotusnumbrid 78:96. Võõrustajate parimad olid Mihkel Allorg 32 ja Kustas Põldoja 23 punktiga.
Meie parim mees Tõnis Uueküla viskas 19 punkti (lisaks 9 lauda) ja Aron
Kuusik 17 punkti ja 7 resultatiivset söötu.
Alagrupi lõpuni on veel vaja mängida Paide, EMÜ ja Torma meeskonnaga.
Mitteametlikus arvestuses on täiseduga Betoonimeister/ TSKK/Nord 8 võiduga. Tamsalu jagab 3 võiduga 6-9 kohta. Esiliigas mängib ainult 12 meeskonda.
						
Rein Tops

Korvpall, maakonna karikavõistlused

Maakonna karikavõistlustel olid finaalis vastamisi RLV Massive ja VäikeMaarja Päästekool.
Mängu alustasid edukamalt Väike-Maarja mehed. Veerandid 18:13 ja 24:14,
poolaeg 42:27. Teine poolaeg oli eriti pingeline ning päästjate võidunumbrid
olid lõpuks 69:64.
Tavapäraselt hea esituse tegi veteranide klassi kuuluv Livar Liblik 18 punkti
ja 13 lauapalliga.
Ühtlasi tunnistati Livar finaalkohtumise parimaks mängijaks. Korralikult mänguaega sai finaalis ka Karel Eesmaa. Holden Sepp ja Kristjan Nurmsalu tegid
kaasa eelringi mängudes.
						
Rein Tops

Korvpall, maakonna esiliiga
Maakonna esiliiga meistrivõistlustel oli Tamsalu Jakon Ehituse vastaseks
võõral väljakul Rakke SK meeskond. Tasavägiselt kulgenud mängus lõppesid
veerandid 18:20, 16:14 (poolaeg 34:34), 24:13, 16:22 ja meie võidunumbrid
74:69.
Samuti võõral väljakul tuli vastaseks esiliiga uustulnuk Sõmeru meeskond.
Mäng algas Tamsalu meeste dikteerimisel ning tulemuseks oli ülekaalukas
võit 88:70 (21:13, 26:15, 22:20, 19:22).

Kodusaalis oli järgmiseks vastaseks Ilves Transpordi meeskond Väike-Maarjast, kus mängivad mitmed ReinPauli juba veteraniikka jõudnud mängijad.
Raul Sinisalu ja Tarvo Kruup kuulusid ka vabariigi esiliiga meistrivõistlustel
•
10.-11. detsembril peeti Põhjamaade juunoride meistrivõistlused Taanis:
Tamsalu Los Torose meeskonna koosseisu.
Kert-Taniel Kesküll 50 m selili 28,73 (21.)
100 m selili 1.00,89 (11.) 200 m selili 2.09,4 (10.)
Tasavägiselt kulgenud mängus tuli meil lõpuks vastu võtta kaotus 60:67
(20:17, 15:19, poolaeg 35:36, 13:12, 12:19). Mängu saatuse otsustas ilmselt
•
11. detsembril toimus Tamsalus Lääne-Virumaa meistrivõistlused:
maakonna kõige raskem korvpallur Olev Soolep, kes tabas kõik vabavisked
50 m vab.
50 m rinn.
50 m sel.
50 m libl.
100 m kompl. ning oli edukas ka positsioonivisetel. Ettevalmistust mänguks alustas mees
Brita Rannamets
27,33 I
35,31 I
31,57 I
29,44 I
1.09,57 I
teistest pool tundi varem, harjutades just pealeviskeid. Rahul ei saa kuidagi
Anne Kunder
33,06 (7.)
42,14 III
39,46 (7.)
40,24 (6.)
1.24,23 (7.)
olla kohtunike vilepartiiga.
Getrin Raudsepp
38,98 (4.)
55,65 (4.)
50,07 (5.)
Alex Ahtiainen
25,40 I
31,87 I
27,77 I
27,11 I
1.03,10 I
Esimese ringi viimases mängus oli kodusaalis vastaseks Simuna Ivax. KülaliSergei Jerjomin
40,53 (4.)
56,14 (4.)
sed tulid kohale noortest meestest koosneva meeskonnaga. Simuna Ivaxi juht,
Marten Langinen
39,28 II
53,61 II
47,53 II
		
1.49,46 II
mitmekordne vabariigi veteranide erinevate vanusegruppide medalimees Hans
Kruusamägi seekord kaasa ei teinud.
50 m vabalt
25 m rinnuli
25 m selili
Meie meeste eeliseks oli pikk pink ning treener Livar Liblik sai mehi vahetaLeevi Lisett Luik
48,51 (6.)
24,45 (6.)
da ka viisikute kaupa. Veerandid 17:13, 20:20 (poolaeg 37:33), 14:12, 19:23
Mirtel Kirsipuu
		
1.07,83 (9.)
31,22 (9.)
ning võidunumbrid lõpuks 70:68. Viimasel veerandil mängis teine viisik kuni
Holger Soll
42,06 III
26,58 I
21,90 II
lõpusekunditel teenis kaks vabaviset Priit Põldmaa ning tõi vajalikud punktid.
		
1.22,50 (8.)
42,00 (7.)
Kait Viks
Külaliste viimane rünnak ebaõnnestus ning raske võit oli käes. Õnn oli seekord
meie poolel.
   Alex Ahtiainen  -  neljakordnekordne Eesti noorte meister!
Meie parimana viskas Põldmaa 11 punkti, külalistest Sillamaa 29 punkti.
Noorele mängumehele heitis aga halba varju ebatsensuurne sõnakasutus meie
•
17.-19. detsembril peeti Eesti lühiraja meistrivõistlused :
mängijale mängu ajal.
noorte vanuseklassis 2002.s.a. - tüdrukud:
Pärast esimest ringi asub Tamsalu meeskond kuue võidu ja kolme kaotusega
Brita (04) 100 m liblikat 1.08,42 II
50 m vabalt 27,55 III (71 võistlejat) 50 m libl. 30,33 III
neljandal kohal. Finaaletapile pääseb kuus paremat võistkonda.
		
200 m kompl. 2.31,28 III
50 m rinnuli 35,63 (4.)
						
		
400 m kompl. 5.28,55 (4.) 50 m selili 31,10 (5.)
						
Rein Tops
teateujumised: 4x100 m kombineeritud III 4x100 m vabalt 4. koht 4x50 m komb. 5. koht
		
4x50 m vab. 5. koht (kolmel päeval kokku 11 starti)
Noorte vanuseklass 2001.s.a. - nooremad poisid:
Lääne-Virumaa rahvaliigas võitis Tamsalu VK 1JVBr’i ja Karkuse meeskonda
Alex (01) –
50 m selili 27,20 I
100 m selili 57,75 I
400 m kompl. 4.47,30 II
3:0 ning kaotas 1:3 Amblale.
		
100 m libl. 59,00 III
50 m libl. 26,95 (4.)
Kogutud 12 punkti andsid esimeses alagrupis kolmanda koha ning pääsu fiTeateujum.:
4x100 m komb. I
4x10 m vab. I 4x50 m vab. III 4x50 m komb. 4. koht
naalturniirile 1-7. kohani.
Juuniorid 1999 – 2000.s.a. noormehed:
Alagrupi võitis Rakvere spordikooli A-klassi meeskond 18 punktiga. RahvaliiKert-Taniel (99) –
200 m selili 2.09,20 III 100 m selili 1.00,29 (6.) 200 m vab. 1.59,47 (8.)
ga peakohtunik on Mati Merirand.
			
50 m selili 28,80 (12.)
4x100 m komb. I
						
Rein Tops
										
Mare Järv

Võrkpall
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
veebruarikuus
Johanna Kalla 		
Arnold Kalvik		
Leida Mühlberg		
Valve Vilderson		
Helga Truupõld 		
Hannele Aruoja		
Asta Pedanik		
Helgi Mamai		
Veera Imala			
Heldur Pütsepp		
Arnold Saart		
Enda Metslaid		
Linda Hiiemaa		
Ülo Roosla			
Mikalina Aleknaviciene
Olaf Mangus		
Linda Jürise			
Silvi Luige			
Õie Tops			
Alvi Keir			
Kainu Aer			
Selma Vaarik		
Tatjana Talah		
Aime Pentinen		
Viktor Klevtsov		
Priit Rammo		
Evi Sakur			
Eha Kruuse			

99
94
91
90
90
90
89
89
89
89
89
88
85
85
84
83
81
81
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70

Õnne ja tervist!
Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid
(30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632
Müüa 3-m küttepuid. Miinimumkogus
10 rm. Tel: 5074553
Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, kuusk). Mõõdud 25 - 60 cm,
vastavalt kliendi soovile. Tel: 5043246
Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862
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Vastsündinud vallakodanikud
ARON ARMIN VAHEMAA

29.11.2016

HELIISE NEEME 			

12.12.2016

Õnnitleme vanemaid!

OÜMARTEXKOPAD

x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
x VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)


SILMADE KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK

x VEOTEENUSKALLURIGA
x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
x VEOTEENUSKALLURIGA
x OHTLIKEPUUDELANGETUS
x KORVTÜSTUKIRENT

x LIIVAJAKILLUSTIKUMÜÜK
Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee

HU

U

HU



U

tel:56488916



03.03. 2017a. kella 10.00-st
TAMSALU KULTUURIMAJAS


Silmadekontrollmaksab15Ǧeur.
Prillitellijaleonkontroll8Ǧeur.
Latelsilmadekontroll10Ǧeur.
Prillitellijalelapsele5Ǧeur.



INFO ja ETTEREGISTREERIMINE

NÄGEMISKONTROLLjaPRILLIMÜÜK
TAMSALUS!

telefonil 5323 2454

Kutsumevallarahvastomasilmikontrollimaja

BonaDenta OÜ Tamsalu Hambaravi
kabineti vastuvõtu ajad:
Esmaspäev ja teisipäev kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Kolmapäev kell 9.00-13.30 (hambaravi ja protees)
Neljapäev ja reede kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Laste ja täiskasvanute hammaste ravi
* hammaste eemaldamine (ka tarkusehammaste
eemaldamine)
* igemete ravi * hambajuurekanalite ravi
* hammaste pesu * Lapsed tasuta kuni 19.a.
Pensionäridel ja töövõimetusgrupil haigekassa hüvitis.
Ootame kõiki hammaskonna kontrolli
info telef. 3230130, 5118379
Ostan vanu keeksi, juustu, kala, redise, põldmarja,
draakoni piltidega lauanõusid ja vaase. Tel: 56655551

TAMSALU LASTEAED KRÕLL
võtab vastu KOHATAOTLUSE AVALDUSI sõimerühmadesse

2017/2018 õppeaastaks.
Üksikuid vabu kohti on ka aiarühmades.
Avalduse saab täita lasteaias esmaspäeviti ja reedeti kell 8-10,
kolmapäeval kell 15-17.
Kaasa võtta lapse sünnitõend.
Teistel aegadel helistada ette 323 0568 või saata avaldus tamsalulasteaed@hot.ee
(blankett on kodulehel KOHATAOTLUSE AVALDUS)
TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja on vallamajas 27.01 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

prilleostma!
OotameTeid
20.01.2017alateskella10.00
TamsaluKultuurimajasaadressilSõpruse3
Nägemiskontrollikstulekseelnevaltregistreerida
U

telefonil3852603või56981972
Silmakontrollmaksab10eurotjaprillitellijaletasuta!


Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:

		

8. jaanuaril kell 14.00 sõnateenistus
(teenib Urmas Nõmmik)
22. jaanuaril kell 14.00 jumalateenistus
(armulauaga, teenib Tauno Toompuu)
Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada 53413738
(Elle Olt) või 5036326 (Urmas Nõmmik).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost
Tauno Toompuu.

VALVE KAMPUS 		

10.06.1944-19.12.2016

AINO PAIST 			

14.03.1932-23.12.2016

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud 27. jaanuariks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata.
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka
vallamajas. Järgmine leht ilmub veebruari teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

