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Koolikell, koolikell, küll su hääl on ikka hell!
Üle pika aja jälle meile kajad.
Kui ma suve lõpul nägin,

TASUTA

et aknail vihmapiisku väreles,
tundsin äkki igatsust.
Nüüd ma tean, et sinu järele tundsin seda just.

Head alanud kooliaastat soovivad Tamsalu vallavolikogu ja vallavalitsus!

Quo Vadis (kuhu lähed), Tamsalu? Vallavolikogust aastatel 2014-2017
Peaaegu samanimeline arenguseminar (kus vaid Tamsalu oli asendatud Tapaga) toimus 11.
augustil Tapa Vene Põhikooli aulas. Arenguseminaril osalejate ülesandeks oli sõnastada
tulevase Tapa valla visioon ja arengueesmärgid.
Sügisesed kohalike omavalitsuste valimised on ukse ees. 15. oktoobril valime uue, Tamsalu ja Tapa valla ühinemisel tekkiva, Tapa valla volikogu. Tamsalu vald kui omavalitsusüksus muutub ajalooks.
Ettevalmistused valimisteks on käimas, Tapal ehk tempokamalt kui Tamsalus. Võimul olevad parteid ja valimisliidud kiidavad nelja aasta jooksul tehtut, opositsionäärid seevastu
rõhutavad tegemata asju. Kõik see on eelmistest valimistest tuttav ja nähtud. Elu jätkub
ka peale neid valimisi, kas suunaga paremale, vasemale või keskele, otsustab valija. Kuna
tegemist on uue tekkiva omavalitsuse ja sootuks uue olukorraga, ei võta tõenäoliselt keegi
riski ennustamisega tegeleda, mina nende hulgas. Seepärast püstitan jõukohasema küsimuse: „Kust sa tuled Tamsalu vald?“
Olen Tamsalu kohalikes omavalitsustes (linnavalitsus ja vallavalitsus) töötanud alates
2002. aastast. Selle aja jooksul olen näinud mõndagi, et püstitatud küsimuse kohta arvamust omada. Seestpoolt paistavad asjad teistsugused kui väljast, seetõttu ei pruugi te minu
arusaamu jagada.
Tamsalu on keskmise suurusega, keskmiselt toimetulev omavalitsus oma tugevuste ja nõrkustega. Vaatamata keskmisele rahakoti suurusele on suudetud teostada nii tähenduselt
kui rahaliselt suuri investeeringuid. Olgu siinkohal mainitud veeprojektid Tamsalus ja valla suuremates keskustes, Tamsalu koolimaja, spordihoone, Tamsalu ja Sääse lasteaedade
renoveerimised, uue bussijaama, sõidu- ja kergteede ehitused, jne.
Mahukad investeeringud on teoks saanud tänu Euroopa Liidu abiprogrammidele ja inimeste tublile tööle, kes selle toetusraha projektide abil kohale tõid. Teiseks edu põhjuseks
pean strateegilist juhtimist ja konservatiivset eelarvepoliitikat. Tamsalu valla arengukava
ja eelarvestrateegia on kooskõlas, neist peetakse kinni ning arvestatakse iga-aastase eelarve koostamisel. See tähendab läbimõeldud ja kokkulepitud investeeringuid milledel on
selge eesmärk ja soovitud tagajärjed. Tamsalu valla finantstervis on hea, selle tõestuseks
võib külastada Rahandusministeeriumi kodulehte ja vaadata finantsvõimekuse radarit, kus
kõigi Eesti omavalitsuste peamised finantsnäitajad on välja toodud.
Eelneva põhjal võiks ju teada anda, et Tamsalu on hästi toimetulev ja jätkusuutlik omavalitsus. Paraku pole liigseks optimismiks alust. Heade finantsnäitajate kõrval on näitajaid, mis samavõrra rõõmu ei valmista ning seavad pikemas perspektiivis jätkusuutlikkuse
kahtluse alla. Murettekitavad näitajad on vähenev ja vananev rahvastik. Võiks ju end lohutada teadmisega, et linnastumine ja maapiirkondade tühjenemine on üle-eestiline ja ülemaailmne nähtus ja meil selle mõjutamiseks vahendid puuduvad, jääb vaid üle protsessiga
leppida. Olukorraga leppimine viib paratamatult piirkonna hääbumiseni, koos inimestega
vähenevad või kaovad teenused, tühjenevad lasteaiad ja koolid.
Vastutus kohaliku elu korralduse eest lasub kohalikul omavalitsusel, aga ka vastutus suutmatuse eest kohalikku elu korraldada. Kohalik omavalitsus on keeruline ja mitmetahuline
organism, kus tähtsusetuid ülesandeid ei ole. Ühtviisi tähtsad on elu- ja ettevõtluskeskkonna, hariduse-, kultuuri ja spordi-, aga ka sotsiaalvaldkonna arendamine ja turvalisuse
tagamine. Juhul kui üks eluvaldkond on puudulik, on tegemist puuduliku elukorraldusega.
Vähe on kasu ilusast koolimajast kui seal pole lapsi, sest noored pered on lahkunud parematele töökohtadele lähemale.
Kohaliku elu suurimaks piduriks pole mitte rahapuudus vaid selleks on üksmeele puudumine. 2008. aastal alanud ja aastaid kestnud majanduskriis sundis vähendama valla eelarvet 1/3 võrra, kuid ei suutnud kohalikule arengule tekitada samavõrra kahju kui 2013.a
alanud kohalik poliitiline kriis. Halbadest otsustest veelgi halvem on otsustamatus.
Kohaliku elu suurimaks edendajaks pole mitte raha olemasolu, vaid oskus sellega õigeid
asju teha. See, mis on õige, otsustab kohaliku kogukonna esindajana vallavolikogu. Kui
vallavolikogus suudetakse kokku leppida ja otsusteni jõuda, on kõik hästi, toimub areng.
Laskumata detailidesse, on see minu üldistatud arusaam Tamsalu valla rõõmudest ja muredest ning vastus küsimusele kust Tamsalu tuleb.
Valdade ühinemise eel on sobiv võrrelda, kas oleme väärilised partnerid teisele osapoolele
ehk Tapa vallale. Kõrvutades kahe valla rahvastiku- ja finantsnäitajaid, selgub et oleme
väga sarnased, sarnaste tugevuste ja puudustega omavalitsused.
Kuigi tulevikku ma ennustada ei taha, on üsna kindel et see saabub. Üsna kindel on ka
see, et käesolevast sügisest kuulume kõik ühe suure Tapa valla koosseisu, milles elanikke
on rohkem kui 11 000 ning mille aastane eelarve on kolm korda suurem kui tänavune
Tamsalu valla eelarve.
Käimasoleva haldusreformi ülesandeks on tekitada suuremad ja võimekamad omavalitsused, millised oleksid suutelised kohalikku elu olulisel määral mõjutavaid otsuseid vastu
võtma ja ka ellu viima. Tore on kohata tänavanurgal vallavanemat ja talle oma mure ära
kurta, kuid paraku ei taga see võimalus elu jätkumist maal. See tagatakse tõmbekeskustega
samaväärsete avalike teenuste pakkumisega ja tasuvate töökohtade olemasoluga. Selleks
on vaja vaeva näha, mitte leppida, olla loov ja areneda. Hea tulemus saavutatakse kogukonna ja tugeva meeskonna ühise ja järjekindla tööga, keegi üksinda edu ei saavuta.
Tuginedes Tamsalu ja Tapa valla ühinemisläbirääkimiste kogemustele, sõlmitud ühinemislepingule ning senisele ühinemist ettevalmistavale koostööle, olen kindel et tulevasest
Tapa vallast saab tugev ja võimekas omavalitsus, ning Tamsalust arenev keskus oma tagamaadega.
							
Riho Tell
						
Tamsalu vallavanem

15. oktoobril valitakse vallale uus volikogu.
Pean vajalikuks anda vallakodanikule lühike tagasiside, kuidas on volikogu toimetanud ja kas
on suudetud 4 aasta jooksul valimislubadusi
täita. Volikogus on (oli) esindatud 2 valimisliidu ja kahe erakonna liikmed, kokku 17 inimest.
Ehk siis Valimisliit Tamsalu Vald 9 liikmega,
valimisliit Vaba Vallakodanik 5 liikmega, Eesti
Keskerakond 2 liikmega ja Eesti Reformierakond 1 liikmega. Kuigi arvude keeles võib tunduda, et valimisliit Tamsalu Vald, omades volikogus koosseisu enamuse, realiseeris ainult oma
lubadusi, siis nii see tegelikult ei olnud. Arvestati
ka teiste volikogu liikmete ettepanekuid, toimusid asjalikud arutelud komisjonides ja püüti leida
antud seisukorras parim lahendus vallakodanike
jaoks.
Vaadates tagasi nelja aasta tagustele valimislubadustele, peab tunnistama, et need on olnud
suhteliselt reaalsed ja on suures plaanis täidetud.
Valla objektidesse on investeeritud suurusjärgus
2,5 miljonit eurot, sellesse on kaasatud oluliselt
ka fondide toetusrahasid. Nelja aasta jooksul on
panustatud oluliselt valla teedesse ja tänavatesse, tänavavalgustusse, vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse (Assamalla, Porkuni, Põdrangu),
alustatud on Eesti 100 aasta tammepargi rajamisega Tamsalusse, valmis kaasaegne bussi- ja
rongiootemaja koos juurdepääsude ja parklaga
Tamsalusse. Suuremaid ja väiksemaid investeeringuid tehti Sääse lasteaias, Tamsalu spordihoones, Tamsalu Kultuurimajas, Tamsalu kirikus,
Vajangu põhikoolis, Sääse hooldekodus .
Väga palju oleme püüdnud teha elukeskkonna
parandamiseks - Tamsalu tänavad on täies ulatuses tolmuvabad, viimane samm on veel astuda
sama taseme saavutamiseks külades, ühisveevärgiga külades on vallale kuuluvad süsteemid
renoveeritud (v.a. Põdrangu - eraomandi ülevõtmine pooleli).
Volikogu üks olulisemaid ülesandeid on kehtestada vallaelu reguleerivaid õigusakte (arengukava, eelarve koos investeeringutega, toetused, vallakodanikele antavad teenused ja soodustused,
jt.), mille alusel saab vallavalitsus igapäevaselt
tegutseda ja vallainimesi teenindada. Nelja-aastasel perioodil viis volikogu sisse ranitsatoetuse I
klassi minevale lapsele, matusetoetuse ja tasuta
toidu lasteaias.
Volikogu tegevuse peaeesmärk nelja aasta jooksul on olnud valla elukeskkonna parandamine,
vallaasutuste korrastamine ja noorte perede toimetuleku suurendamine .

2016. aastal tegi volikogu haldusreformi valguses väga olulise tulevikku vaatava otsuse. Peale läbirääkimisi Tapa vallaga ja rahvaarvamuse
tulemusi arvestades, otsustasid mõlemad pooled
(Tamsalu ja Tapa volikogu), et edasi minnakse
ühise vallana. Kõik põhimõtted ja kokkulepped
järgmiseks nelja-aastaseks valimisperioodiks on
üldjoontes kokku lepitud kahe valla ühinemislepingus.
Uuel valitaval volikogul on kindlasti suur väljakutse korralikult toimiva uue valla käivitamisel.
Kuid arvestades, et põhitõed on ühinemislepingus kokku lepitud ja mõlemal vallal on olemas
ühinemiskogemus (Tamsalu vald-Tamsalu linn
ja Lehtse vald-Tapa linn-Saksi vald), siis midagi
päris uut ühisvalla toimimises ei ole. Ka on tänase Tamsalu valla elanike esmavajadused tuleviku
jaoks kaitstud ühinemislepingus - tänased esmateenused ei lähe vallaelanikust kaugemale.
Hea vallakodanik. Seekordsel volikogu valimisel
on väga oluline osavõtt. Sõltub ju Sinu häälest
see, kuidas uues Tapa valla volikogus Tamsalu
valla kogukond on esindatud.
Tänan kõiki lõpetava Tamsalu valla volikogu
liikmeid oma panustamise eest vallaelu edasiviimisesse. Samuti tänan kõiki Tamsalu valla tegusaid inimesi, ettevõtjaid, maksumaksjaid, ametnikke, külaelu eestvedajaid, koostööpartnereid,
toetajaid, nõuandjaid ja häid inimesi. Soovin volikogu nimel vallarahvale edu ja kordaminekuid
tulevikuks.
Lugupidamisega
Toomas Uudeberg, volikogu esimees

Valimisinfo
2017.a. kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad Tamsalu ja Tapa valdades ühiselt.
Moodustatud on üks 23-mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab praegust Tamsalu ja
Tapa valla haldusterritooriumi.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on
hääletamisõigus Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16aastaseks ja kelle rahvastikuregistrisse kantud
elukoht asub vastavas vallas või linnas.
05-08.10.2017 toimub eelhääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas. Hääletamine algab kell
12.00 ja lõpeb kell 20.00.
05-11.10.2017 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kell
18.00.
09-11.10.2017 toimub eelhääletamine valimis-

jaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Valimispäeval 15.10.2017 toimub hääletamine
valimisjaoskonnas kell 9.00-20.00 ja taotluse
alusel kodus. Kodus hääletamiseks esitab valija elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella
14.00-ni kirjaliku taotluse.
Valimispäeval võib valija esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile kella 9.00-st kuni 14.00ni.
Tamsalu vallas on valimisjaoskonna asukohaks Tamsalu kultuurimaja, Sõpruse tn 3,
Tamsalu linn.
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VOLIKOGU

23. august
Istungil osales 10 volikogu liiget, puudus 7.
1.
Otsustati nõustuda Tamsalu EPT AS esitatud välisõhu
saasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti alusel käitisele välisõhu saasteloa andmisega.
Tamsalu EPT AS esitas Keskkonnaametile välisõhu saasteloa
taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Välisõhu saasteluba taotleb ettevõte käitisele, mis asub LääneViru maakonnas Tamsalu vallas Tamsalu linnas Tehnika tn 2
maaüksusel.
2.
Muudeti Tamsalu Vallavolikogu 30.11.2016 määrust
16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tamsalu vallas“.
01.01.2017 jõustus Sotsiaalhoolekande seaduse muudatus ja
sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus, millega
muudetakse riigi rahastatava raske ja/või sügava puudega lapsehoiuteenuse korraldust ning rahastust.
3.
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel korraldada
Tamsalu noortekeskuse teenuse osutamiseks ajavahemikuks
01.01.2018-31.12.2020 lihtmenetlusega riigihange. Juuli 2017
alguses valmisid noortekeskuse ruumid aadressil Tehnika 1a
Tamsalu ja kuni 31.12.2017 pakub Tamsalu vallas Tamsalu
Noortekeskuse teenust kolmas sektor – TAMSALU NNKÜNMKÜ.
4.
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel korraldada
Vajangu Põhikooli katlamaja rekonstrueerimiseks lihtmenetlu-

VALLAVALITSUS

Hanked
•
Väljakuulutatud lihthankele „Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva A.Haava tn 8, Tamsalu
linn asuva elamu lammutamine“ esitati 7 pakkumust, mis kõik
kvalifitseeriti ja tunnistati vastavaks: OÜ Formet Grupp, Aspen
Grupp OÜ, Terasteenus OÜ, OÜ A.K.Montage, AS Kiviluks,
OÜ Relss ja OÜ Fixdem Eesti. Edukaks tunnistati madalaima
hinnaga pakkumuse teinud OÜ Formet Grupp pakkumus maksumusega 12 500 eurot. Lepingu sõlmimise ajaks selgus aga,
et äriühingul on maksuvõlg, mistõttu kõrvaldati ta hankemenetlusest ja tunnistati edukaks maksumuselt teise pakkumuse
teinud AS Kiviluks. Hankeleping sõlmitakse tööde maksumusega 17 302,95 eurot.

Väljakuulutatud riigihankele „Investeerimislaenu võtmine 2017. a“ esitati kolm pakkumust: Swedbank AS, Danske
Bank AS Eesti filiaal ja SEB Pank AS, mis kõik kvalifitseeriti
ja tunnistati vastavaks.
Edukaks tunnistati madalaima hinnaga pakkumuse teinud
Danske Bank AS Eesti filiaali pakkumus: 6 kuu Euribor+ fikseeritud baasintress 0,88%, lepingu sõlmimise tasu ei ole, ning
temaga sõlmitakse hankeleping.

Tamsalu Gümnaasiumi taotlust põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeetmest toetati 10925,56 euroga (projekti kogumaksumus 12853,61 eurot).
Digiseadmete soetamiseks viis läbi hanke ja sõlmis raamlepingud tarnijatega HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus).
Tamsalu Gümnaasium soetab toetusmeetme abil 28 tahvelarvutit ja 5 sülearvutit koos lisatarvikutega.
Kavas on soetada ka 3 tahvelarvutite hoiustamise, laadimise ja
transportimise kohvrit, mille tarnija leidmiseks on soovituslik
korraldada minihange raamlepingu sõlminud pakkujatega.
Hinnapäringud saadeti AS-le Atea, Markit Eesti AS-le ja Datel
AS-le.
Pakkumuse esitasid AS Atea ja Markit AS. Otsustati sõlmida
hankeleping tahvelarvutite hoiustamise, laadimise ja transportimise kohvrite (3 tk) soetamiseks AS-ga Atea kui hinnalt
soodsama pakkumise esitajaga hinnaga 246,07 eur/ tk + käibemaks 20%.

Tamsalu linnas Paide mnt 10 asub vallale kuuluv
kinnistu, millel asub tulekahju kahjustusega korterelamu, nn
kukeloss. Hoone ei ole elamiskõlbulik, selles on toimunud põlenguid, mistõttu on hoone muutunud ohtlikuks ja tuleb hoone
lammutada. Hoone on ehitatud paekivist ning osa hoone säilinud müüre on võimalik kasutada pargielemendina. Sellest tulenevalt tuleb hoone lammutada osaliselt, eemaldades ohtlikud
ning varisevad hooneosad ja tagades säilivate müüride ohutus.
Hoone lammutamiseks on vajalik lammutusprojekti koostamine. Lammutusprojekti maksumus jääb hankekorra järgi minihanke piiridesse.
Pakkumuse esitas Purustaja OÜ ning pakkumuse summa koos
käibemaksuga on 660 eurot. Tamsalu Vallavalitsuse hinnangul on pakkumine realistlik ning vastab turuhinnale, mistõttu otsustati sõlmida pakkujaga hankeleping lammutusprojekti
koostamiseks.

Kuulutati välja lihthankena ehitustööde riigihange
„Vajangu põhikooli katlamaja rekonstrueerimine“ ja kooskõlastati hankedokumendid.
Maa-, majandus- ja keskkonnaküsimused

Anti raieluba Tamsalu linna Toome põik 5 kinnistult
võsa ja seitsme puu raiumiseks.
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sega riigihange.
Tamsalu Vallavalitsus on teinud ettepaneku Vajangu kooli
hoone keskküttekatla vahetamiseks, sest olemasolev õlikatel
on amortiseerunud. Vajangu kooli katlamaja rekonstrueerimiseks on koostatud ehitusprojekt hoone kütte üleviimiseks pelletiküttele.
5.
Otsustati taotleda tasuta Tamsalu valla munitsipaalomandisse järgnevad maa-alad: Vadiküla, Viirma tee L2, ligikaudse pindalaga 1339 m²; Tamsalu linn, Rahu tn 15b, ligikaudse pindalaga 3010 m²; Tamsalu vald, Loksa küla, Kaevu,
ligikaudse pindalaga 1100 m².
6.
Otsustati garanteerida Piirkonna konkurentsivõime
tugevdamise programmile esitatava projekti „Tamsalu linna
ühendusteed” omaosalus, summas 228 824 eurot. Tamsalu
vallavalitsus esitas 2017.a kevadel piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise programmi II vooru maakondlikusse tegevuskavasse projekti „Tamsalu linna ühendusteed“.
Projekti eesmärgiks on siduda piirkonna sotsiaal-, teenindusja tööstusobjektid ühtsesse kergteede võrgustikku. Projekti
mõjul paraneb oluliselt liiklusohutus ning kergliiklemise võimalus linnakeskust äärealadega ühendavatel teelõikudel.
Projektiga planeeritakse kergteid järgmistel suundadel: Sääse
alevik – Tamsalu linn, Paide mnt (lõigul Koidu tn raudteeülesõit – Põdrangu tee), Tööstuse tn (lõigul Koidu tn raudteeülesõit – Tööstuse tn - Lubja tn).
7.
Otsustati tunnistada peremehetuks ehitiseks puurkaev
asukohaga Kaevu, Loksa küla, Tamsalu vald. Tamsalu Valla-

valitsus algatas 21.12.2016.a peremehetu ehitise hõivamise
menetluse ja määras peremehetu ehitisena arvele võetud vara
hooldajaks vallaasutuse Tamsalu Kommunaal.
10.03.2017.a avaldati väljaandes “Ametlikud Teadaanded” ja
ajalehes “Virumaa Teataja” teade peremehetu ehitise hõivamise kohta.
Vastuväidete esitamise tähtaeg oli 11. mai 2017. a. ja vastuväiteid ehitiste peremehetuks tunnistamise vastu ei esitatud.
8.
Viidi läbi Tapa valla uue põhimääruse eelnõu esimene
lugemine ja otsustati I lugemine lõpetada. Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse kohaselt kehtestab haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valla põhimääruse kuue kuu jooksul
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates
ning uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse ühinemislepingus kokkulepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse
põhimäärusest.
Tamsalu vald ja Tapa vald on 12.12.2016.a kinnitanud ühinemislepingu, mille punkti 5.2 kohaselt tegutseb ühinemise teel
moodustunud uus omavalitsusüksus põhimääruse kehtestamiseni põhimääruse alusel, mille kinnitavad lepinguosaliste volikogud enne ühinemist.
9.
Kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaed’i
ülevaadet Tamsalu valla 2017.a. eelarve täitmisest.


Nõustuti Koplitaguse külas Kümka kinnistu jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati maa sihtotstarbed ja
koha-aadressid.

Otsustati sõlmida leping Vajangu põhikooli hoone
küttesüsteemi rekonstrueerimise ehitusliku eelarve koostamiseks P.P. Ehitusjärelevalve OÜ-ga maksumusega 180 eurot +
käibemaks.


Ühekordseid sotsiaaltoetusi maksti 1. augusti korralduse alusel kolmele isikule kokku summas 300 eurot (retseptiravimite, arsti visiidi tasu kompenseerimiseks ja ühe isiku
toimetuleku tagamiseks) ning 20. juuni korralduse alusel samuti kolmele isikule 100 eurot parema toimetuleku tagamiseks, kokku 300 eurot.
Ühe isiku taotlust hambaproteeside kompenseerimiseks ei rahuldatud, sest isik ei ole esitanud kuludokumente. Isikut tevaitatakse võimalusest saada kompensatsiooni haigekassa poolt.
15. augusti korraldusega määrati toetus kolmele isikule kokku
summas 190 eurot, parema toimetuleku tagamiseks. 24. augusti korraldusega otsustati maksta ühele isikule toetust 100 eurot
tema lapse koolitarvete ja riiete ostuks.

Viiel korral otsustati lubada valla eestkostel ja asenduskodudes olevad lapsed külastustele ja reisidele ning üjhle
juhul tööpraktikale.

Otsustati esitada kohtule avaldus ühe pere viie lapse
perekonnast eraldamiseks ning hooldusõiguse äravõtmiseks.
•
Määrati toimetulekutoetus 20 perele kogusummas
2349,33 eurot.

Korteriühistute toetus
•
Tamsalu Vallavolikogu võttis maikuus vastu korteriühistutele toetuse andmise korra. Taotluse toetuse saamiseks
on esitanud korteriühistud Tamsalu Tehnika 5, Vajangu Kirde
4 ja Vajangu Kooli 11. Kõik taotlused tunnistati vastavaks ning
igale ühistule eraldati toetust 500 eurot.
Ehitusload, planeeringud
•
Anti välja järgmised ehitusload: puurkaevu rajamiseks aadressil Kannikese, Kursi küla, üksikelamu püstitamiseks aadressil Tuulepesa Loksa küla, Vajangu kooli katlamaja
rekonstrueerimiseks ning Paide mnt 10 Tamsalu linnas asuva
nn kukelossi lammutamiseks.
•
Algatati Tamsalu linnas Tehnika tn 17 kinnistu ning
Tamsalu linnas Sõpruse tn 2 ja Kesk tn 8 vahele jäävale maaalale detailplaneeringu koostamine. Tehnika 17 kinnistu omanik soovib jagada talle kuuluva kinnistu kaheks eraldi kinnistuks.
Kuna tegemist on detailplaneeringu kohustusega alaga, saab
see jagamine toimuda ainult planeeringu kaudu. Jagamise
tulemusel tekkival uuel kinnistul puudub juurdepääs, mis on
võimalik lahendada Kesk tn 8 ja Sõpruse tn 2 vahele jääva
reformimata riigimaa kaudu.
Vara võõrandamine, kasutusse andmine ja koormamine

Otsustati võõrandada Tamsalu vallale kuuluv sõiduk
Opel Meriva hinnaga 3500 eurot otsustuskorras Telavero OÜle, kuna avalik enampakkumine nurjus osavõtjate puudumise
tõttu.

Anti üürile järgmised munitsipaaleluruumid: Sääse
alevikus Sääse tn 10-1, 10-30, 10-43 ja 12-15 ning Vajangu
külas Kirde tn 2-7.

Tamsalu Kultuurimaja baariruumid on antud rendile
Kadri Kask`ile tasuhinnaga 125 eurot kuus. Kadri Kask esitas avalduse, milles ta palub augusti- ja septembrikuuks maksepuhkust rendi tasumisel, sest baar on neil kuudel suletud.
Otsustati avaldus rahuldada ja vabastada rentnik ajutiselt tasu
maksmise kohustusest augusti ja septembrikuu eest.

Anti nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega
Tamsalu valla munitsipaalomandis olev Porkuni külas asuv
Aru tee L3 kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks, kasutusala suurus
523 m² eesmärgiga rajada 0,4 kV maakaabelliin pikkusega 193
m.
Sotsiaalteemad

Määrati hooldaja raske puudega isikule ning hooldajale määrati hooldajatoetus.

Otsustati koduteenuse osutamine ühele isikule mahuga 3 tundi tasulist abistamispõhist teenust. Projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“
raames otsustati koduteenuse osutamine kahele isikule tasuta,
mahuga 2 korda nädalas. Ühele iskule lõpetati koduteenuse
osutamine seoses tema hooldekodusse elamaasumisega.

Otstsutati tasuda ühe isiku väljaspool kodu osutatava
üldhooldusteenuse eest osaliselt (50 eurot kuus).

				
				

Ursula Grau
Vallasekretäri abi

Haridus, kultuur ja sport
•
Määrati huvihariduse toetus huviharidust omandavate
õpilaste õppe- või kohamaksu kulude katteks järgmiselt: Väike-Maarja Muusikakoolis kahele lapsele 50% ja kuuele lapsele 70% ulatuses ning Tapa Muusika- ja Kunstikoolis õppivale
lapsele 50% ulatuses.
•
Anti luba avaliku ürituse - kontserdi Porkuni Bluus
korraldamiseks 25.augustil Porkunis Lauri talus.
•
Kiideti heaks noorte huvihariduse ja huvitegevuse
kava.
•
Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemislepingus on kokku lepitud Tapa Muusika- ja Kunstikooli laiendamine Tamsalusse. Otsustati finantseerida kooli Tamsalu filiaali tegevust
2017. aastal summas 23 434 eurot vastavalt filiaali eelarvele
ning sõlmida filiaali tegevuse ja selle finantseerimise kohta
Tapa vallaga koostööleping.
•
Viivi Griffel esitas juulikuus Tamsalu Vallavalitsusele taotluse oma raamatu „Assamalla (Porkuni) valla Politseiprefekt Peeter Talli pere lugu“ trükkimise ja väljaandmise
toetamiseks.
Tamsalu Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku toetada raamatu väljaandmist valla
eelarvelistest vahenditest (kultuur- ja sport tegevustoetus) 150
euroga. Vallavalitsus nõustus ettepanekuga ning eraldas raamatu väljaandmiseks toetust 150 eurot.
				
				

Margit Halop
Vallasekretär

KULTUURI– JA
SPORDITEGEVUSE TOETUS
Läheneb 2018. aasta vallaeelarvest kultuuri-ja sporditoetuste taotlemise tähtaeg!
Vallavalitsus teatab, et läheneb tähtaeg 15.oktoober 2017 –
valla 2018. 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.
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Talvisest teede hooldusest Tamsalu vallas

Raamatukogude lahtiolekuajad Tamsalu vallas

Tamsalu Vallavalitsus korraldab igal talvel
teede, tänavate ja parklate lumetõrjet, et tagada seal inimeste turvaline liikumine nii autodega kui ka jalgsi.
Talvist teede hooldust – lumelükkamist –
teostab vald oma kuludega nii valla- kui ka
erateedel, kaasaarvatud mitteavaliku kasutusega erateedel. Erateedel teostatakse lumelükkamist valdavalt siiski vaid nende majapidamisteni, milles toimub elutegevus. Tühjade
majade (ka nn suvemajade) juurde viivaid teid
talvel lahti ei lükata. Soovi korral talvel (suve)
maja juurde pääseda peab majaomanik selle
teenuse tellima mõne lumelükkamist teostava
ettevõtja käest.
Selleks aga, et teid saaks üldse hooldada, eriti talvel, tuleb eratee omanikel, aga ka avalikuks kasutuseks olevate teedega külgnevate
kinnistute omanikel teede ääred korrastada.
Teede äärest tuleb eemaldada seal kasvavad
puud, tee kohale ulatuvad puude oksad, võsa,
teeäärsed suured kivid ja muu materjal, mis
võivad olla takistuseks hooldusmasinatele.

Tamsalu valla raamatukogude lahtiolekuajad on alates 12.09.2017 järgmised:
Tamsalu raamatukogu: E,T,P – suletud, K – 9-16, N - 11-18, R – 11-18, L - 10-14
Assamalla raamatukogu: E,N,P – suletud, T – 10-18, K – 10-17, R - 10-17, L – 10-14
Vajangu raamatukogu: K,L,P – suletud, E – 10-17, T – 10-17, N – 10-17, R – 10-17

Samuti on vajalik ära märgistada teed läbivad
truupide otsad, et vältida lumetõrjet teostava
tehnika teelt väljasõitu.
Kui eratee ääres ilmnevad eespool nimetatud
talihooldust (lume lükkamine) takistavad asjaolud, on lumelükkajal õigus keelduda selle
teelõigu edasisest hooldusest kuni takistuse
kõrvaldamiseni tee omaniku poolt.
Tulenevalt sellest palume lähtudes, Tamsalu
valla teehoiu eeskirjast kõigil eramajapidamiste omanikel, kelle erateed vajavad talvel
lumelükkamist, aga samuti teeäärsetel metsaomanikel, korrastada teeääred vähemalt 2
meetri laiuselt alates teekatte servast.
Teeääred tuleb puhastada nähtavust piiravatest puudest, võsast ja tee kohale madalamale
kui 4 meetrit ulatuvatest okstest.
Soovin kõigile ilusat saabuvat talve ning
mõistvat ja abivalmis suhtumist lumelükkamisega tegelevatesse ettevõtjatesse nende tänuväärse töö teostamisel.
Lembit Saart, keskkonnaspetsialist

ENAMPAKKUMINE KORTERIOMANDILE
Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tamsalu vallas asuvatele
korteritele asukohaga Sääse tn 12-42 Sääse
alevik ja Kesk tn 3-8 Assamalla küla, Tamsalu

vald, Lääne-Viru maakond.

Täpsem info Tamsalu valla kodulehel:
www.tamsalu.ee

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine
Tamsalu Vallavalitsus korraldab enampakkumise kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks
Tamsalu vallas asuvate kinnistutel Kandlemäe
(katastritunnus 78601:001:0134) ja Kalmistu-

metsa (katastritunnus 78601:001:0132).
Täpsem info Tamsalu valla kodulehel:
www.tamsalu.ee

Sotsiaalkaitseminister tunnustas meie
kogukonna tublit liiget
17. augustil toimus Estonia Talveaias traditsiooniline sotsiaalkaitseministri tänuüritus,
kus tunnustati 42 eakat vabatahtliku tegevuse
eest.Pidulikku eakate tänuüritust korraldatakse alates 1997. aastast. Sel aastal tunnustatakse vabatahtliku tegevuse edendajaid.
Tamsalu Vallavalitsus edastas tunnustamiseks Aino Ennoja, kes on kui kogukonnahing.
Aino Ennoja on naine, kes ei pea paljuks pidada väikses kogukonnas Põdrangul poodi, et
kohalikud inimesed saaksid kodukoha poest
kaupa osta. Aino ei ole tavaline ärinaine, vaid
pood on kujunenud külakeskuseks, kus saab
informatsiooni ja muresid jagada. Aino teeb
oma tööd alati südamega, et pakkuda mitmekülgset abi ja tuge vähemate võimalustega
ühiskonnaliikmetele.
Kõige tähtsamaks aspektiks Aino juures peame seda, et ta on aidanud väikse Põdrangu kogukonnal kokku saada, selgitada välja, mis on
nende vajadused ja koos nendega tegutsenud
nende vajaduste lahendamise suunas.
Aino on särav eakas inimene, kes jõuab peale
poe pidamise ja Põdrangu külaelu aktiviseerimise kõrvalt teha veel vabatahtlikku sotsiaaltööd Tamsalu linnas – toetades ja kaitstes
puudega inimesi, kaasates neid kogukonnael-

lu ning vajadusel korrastada koos abivajajaga
tema elukorraldust.
Ainol on olemas elukogemus, mida ta jagab
nii noortele, kui abivajajatele. Samuti on ta
inimene, kes tegutseb heast tahtest ning kogukonnaelu aktiviseerimiseks.

Meetmete kuulutus
MittetulundusühingPAIK(Laekvere,Rakke,VäikeͲMaarjajaTamsaluvald)võtabvastu
projektitaotlusilähtudesMaaeluministri23.oktooobri2015.amäärusestnr11„Kohaliku
tegevusgrupitoetusjaLEADERͲprojektitoetus“ja„Pandiverekoostööpiirkonnaarengustrateegiast
2014Ͳ2020“ning2017.arakenduskavast.
Meetme
nr

Aino Ennoja koos sotsiaalkaitseminister Kaia
Iva’ga
Foto: Sotsiaalministeerium

Kultuurikalender, september 2017
21.09 			
			
23.09 kell 10.00		

		

Porkuni lahingu 73. aastapäeva tähistamine kell 13.00 Loksa
vennashaual, 13.45 Vistla mälestusmärgi juures.
Bridži võistlused Tamsalu kultuurimajas

Oktoober, eelinfo

12.10 kell 19.00		
			
29.10			

Vanalinnastuudio koomiline melodraama “On alles perekond!”
Piletid 13/15 €
Laat

Strateegia meetme nimetus

Kavandatav
eelarve

Projektitoetuse
taotluste
vastuvõtuaeg

Projektitoetuste
hindamise aeg

1.1

Tärkav Pandivere

67 000

16.-19. oktoober

1. november

1.2

Kasvav Pandivere

150 000

6.-9. november

19. november

1.4

Puhas Pandivere

43 000

3.-6. oktoober

15.oktoober

2.1

Kodupaik Pandivere

150 000

20.-23. november

11. detsember

Infopäevad toimuvad
18.09 Rakke vallamajas,
25.09 Tamsalu vallamajas
13.10 Muugas.
Kõikidel infopäevadel toimub kell 9-14 projektitaotlejate nõustamine ja
kell 14-16 infoseminar.
Soovitame eelregistreerida saates e-post paik@pandivere.eu või www.pandivere.eu
Taotluste esitamine toimub e-prias.
Täiendav informatsioon 53088077 ja 3228449 ning www.pandivere.eu
HU

HU

UH

26. oktoobril kell 19.00 oodatakse Tamsalu
Kultuurimajja kõiki koorilaulu huvilisi.
Teeme uue vinge koori!

HU

U

U
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Kõik, kõik on uus septembrikuus…
Veidi jahe Eestimaa suvi on lõpule jõudmas ning taas on Tamsalu Gümnaasiumi klassid ja koridorid täis rõõmsat sädinat.
Ja oligi juba õige aeg - kooli personal on majas juba augustist,
kuid ilma lasteta ei olnud selles majas seda päris õiget tunnet…
Uut kooliaastat alustab meie koolis 348 õpilast. Õpilaste arvu
vähenemisel on mitu erinevat põhjust – käesoleval aastal alustas esimeses klassis õpinguid vaid 29 õpilast, mõned lastega
pered lahkusid vallast ja mõned vanemad viisid oma lapsed
enda juurde Soome. Üksikud lahkujad olid erinevatel muudel
põhjustel. Rõõmustav on asjaolu, et gümnaasiumis alustas
õpinguid viimaste aastate rekordarv noori – 24.
Nii nagu luuleread ütlevad – kõik, kõik on uus septembrikuus
– on ka Tamsalu Gümnaasiumis palju uut. Õpilaste loovtöö
raames valminud lauatennise laud on esimestest koolipäevadest aktiivses kasutuses, kohe on saabumas noorematele
klassidele mõeldud keksuvaibad, alumist galeriid muudavad
rõõmsamaks värvilised mugavad toolid ja mitmed uued asjad
ootavad veel ees.
Veidi enam on uudiseid õppetöö poolel. Gümnaasiumiosas on
täienenud valikkursuste osa ning nüüd on võimalused täienenud teemadega disainiprotsess, disain ja rakenduskunstid, joonistamine ja maalimine, kompositsiooni alused, meediadisain,
fotograafia, giidierikursus ja praktika, etikett ja avalik esinemine, vene keel (praktiline suhtlemine).
Kui möödunud aastal alustasime I–V klassis tööd tahvelarvutitega, siis oli meil lastele kasutada vaid 10 tahvelarvutit.
Selle aasta lõpuks on neid laste kasutuses kokku 31. Järgmise aasta algusest plaanime korraldada nii, et laste kasutuses
oleks tundide läbiviimseks kahe klassikomplekti jagu ehk 48
nutiseadet. Möödunud sügisel edukalt algklassides alustanud
robootika osas võtame suuna siduda selle õppetöös erinevate
ainevaldkondadega ning muuta õppimine huvitavamaks.
Uudiseid on ka meie kooli inimeste osas. Juunis, enne koolivaheajale minekut, otsustas väljateenitud puhkusele jääda meie
kooli raudvara – õppealajuhataja Aime Tops, ajalooõpetaja
Violetta Ilves ja logopeed Aida Saar. Suur tänu teile tehtud töö
eest ja olete alati meie juurde oodatud!
Uuest õppeaastast alustab meie koolis tööd õppealajuhatajana
Merike Mändmets, kellele lisaks õppetöö korraldamisele on
väga südamelähedane hariduslike erivajadustega laste õppi-

mise toetamine. Meie õpetajaid, ja loodetavasti ka lapsevanemaid, rõõmustab teadmine, et koolis on nüüd täiskohaga
logopeed Vilja Kull ning tänu sellele saab suurem hulk lapsi
vajalikku toetust. Teisipäeviti võtab vastu meie uus psühholoog Nelly Randver.
Õpetajate ridadesse on lisandunud magistriõpingud lõpetanud
matemaatikaõpetaja Maarit Kukk ja veel magistriõppes õppivad muusikaõpetaja Elvira Karasevitš, ajalooõpetaja Algi Ambos ja inimeseõpetuse õpetaja Reelika Veelma. Ka valikkursusi kaasame juhendama võimalikult palju just lähipiirkonna
oma ala spetsialiste, teemakäsitluse värvikamaks muutmiseks
leiame võimalusi väljaspoolt.
Eelmise õppeaasta alguses asus koolis tööle sotsiaalpedagoog
ja see tõi esialgu kaasa parajalt segadust. Segaduses olid veidi
nii meie kooli mõned lapsed kui ka lapsevanemad, kes tundsid,
et liigselt sekkutakse nende igapäevaellu ning laste kasvatamisse.
Räägime veidi lahti, millega sotsiaalpedagoog koolis tegeleb.
Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on tegelemine koolikohustust
mittetäitvate õpilaste ja nende vanematega, ennetada ja lahendada koolivägivalla juhtumeid (lepitamine jne), laste, vanemate ja õpetajate nõustamine, kuriteoennetus ning koostöö
lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.
Kui sotsiaalpedagoog Marje Šarina tunneb muret õpilase puudumiste või ebaõpilasliku käitumise vastu, siis see ongi osa
tema igapäevatööst.
Tubli ja oma last toetav pere tõenäoliselt mitte kunagi ei kohtu
temaga….
Öeldakse, et rõõm ja mure käivad käsikäes. Nii ka meil koolis. Murelikuks ja kurvaks muudab see, kui lapsel on mure ja
ta ei saa endaga hakkama, aga peret, kes teda toetaks, ei ole.
Seaduse ja heade käitumisnormidega pahuksis olevate noorte
puhul saame tuge pakkuda kooliseinte vahel, kuid kaugemale
me kahjuks ei ulatu. Isa ja ema võivad küll füüsiliselt olemas
olla, aga mida teha, kui nad mingil põhjusel lihtsalt ei hooli.
Aafrika vanasõna ütleb - et kasvatada last, on vaja tervet küla.
Kas oleks meil Tamsalus võimalik samamoodi mõelda? Mõelda – need on meie lapsed ning märgata, sekkuda ja toetada
õigel ajal?
Tegelikult on rõõmustavat meie koolis siiski määratult rohkem
ja eriti on seda tunda hetkel, kui kõik, nii õpilased kui õpetajad,

on tulnud puhanult ja rõõmsalt tagasi.
Käesoleva aasta septembrist hakkas riik täiendavalt toetama
omavalitsusi nii huvihariduse kui huvitegevuse valdkonnas
ning suuresti tänu sellele lisandub koolis olemasolevatele
ringidele rida uusi võimalusi: korvpall nii noormeestele kui
neidudele, male, kunstistuudio, filmiklubi, kooli noortebänd,
keraamikaring, järgmisest poolaastast animatsioon jm.
Suvel toimunud väga edukas tantsulaager, mida sellel aastal
viisid läbi noored ise, andis kindlustunde kaasata noori huvitegevuse läbiviimisele ka koolis. Zumbatreening möödunud aastal käivitus üsna edukalt, sellel õppeaastal pakume võimalust
juhendada algklasside rahvatantsu.
Kõik lapsed ja lapsevanemad on oodatud järgmisel nädalal
tutvuma avatavate huviringidega. Täiendava info avaldame
kodulehel ja e-koolis.
Lisaks oma huviringidele pakume ruume ka Tapa Muusika- ja
Kunstikoolile meie kooli 26-le õpilasele muusikahariduse andmiseks.
Käesolev aasta on Tamsalu Gümnaasiumile arengukava koostamise aeg ajavahemikuks 2018-2020. Juba on tehtud sisehindamine ja läbi viidud rahuloluküsitlused. Suur tänu kõigile
lastevanematele ning koostööpartneritele osalemast! Aktiivselt
osalesid ka noored, kellega õpilasesinduse eestvedamisel kaaluti seda, mis hästi ning mida paremini saaks teha. Kooli tuleviku planeerimisel saadud ettepanekuid kindlasti kasutatakse,
sest oli väga palju asjalikke ja häid ettepanekuid.
Seoses arengukava koostamisega ootame lapsevanemaid, kes
tahavad kaasa rääkida kooli edasise käekäigu kujundamisel, 16. septembril kell 10.00 kooli aulasse. Koolitaja Jaanus
Kangur’i juhtimisel räägime põhiväärtustest ja püüame leida
ühisosa kodu ning kooli põhimõtetes, millele edaspidi toetuda
laste kasvatusküsimustes. Palume teid, lapsevanemad, et annaksite osalemisest oma lapse klassijuhatajale teada hiljemalt
11. septembril.
Soovin koolipere nimel meile kõigile järjekindlust ja julgust
uute asjade õppimisel – uskugem, et iga uus kogemus, mille
saame või uus asi mida õpime, tuleb kunagi kasuks. Isegi siis
kui me täna täpselt veel ei tea, milleks üks või teine kogemus
või teadmine ära kulub.
				
Tiina Parmasto
			
Tamsalu Gümnaasiumi direktor

10. klass

Tamsalu Gümnaasiumi direktor Tiina Parmasto annab väikestele koolijütsidele kätte aabitsa
								
Foto: Mai Kroonmäe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Karmen Freienthal
Evgenia Iarnia
Alesia Jerjomina
Liisu Juus
Liselle Kaldaru
Kenten Kivioja
Marii Kivirand
Keimo Kleitz
Liisbeth Laane
Kevin Lomp
Triinu-Liis Merilo
Ardi Mänd
Kert Pehap
Anna Pešehodko
Rene Põldmaa
Rhonda Rannamets
Cärolin Rattasepp
Janar Sikka
Gerlis Sinijärv
Elis Zarubin
Sulev Takk
Alvar Vahemets
Märt Vahisalu
Rahel Vendland
klassijuhataja Anne Kraubner

Juunis, enne koolivaheajale minekut, otsustas väljateenitud puhkusele jääda meie kooli raudvara – õppealajuhataja Aime Tops, ajalooõpetaja Violetta Ilves ja logopeed Aida Saar.		
								
Foto: Aavo Leemets

5

TAMSALU AJALEHT

SEPTEMBER 2017

Tantsulaager taas kord saanud läbi...
1.a klass

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Andres Eppik
Triin Kundla
Georg Thomas Mätlik
Lisete Neeme
Kert Puusepp
Maribel Raudsepp
Kermo Selter
Anneli Sepp
Mariliis Sild
Sander Siniväli
Anete Riin Tell
Caroli Treimann
Karl Veelma
Kathreen Veltson
Martin Västrik
klassijuhataja Maarja Nahkur

Tantsulaager taaskord saanud läbi,
tantsukostüüme ehitisid nii karvad kui ka
kontsert võimas välja nägi.
suled.
1.b klass
Selle taga palju tööd,
Eelviimane päev läbimänguks mõeldud oli,
ootusaeg ka närvesööv.
õhtul Rakveres ööjooksul anti jalgadele voli.
Talvel teema mõeldud sai,
Viimne päev see vargsi hiilinud oli ligi,
õige pea oli käes ka mai.
valatud sai palju pisaraid ja higi.
Appi võtsime sõbra Taavi, 1. Reimo Erusk
Pingul olid närvid ja meeles tantsukava,
kummardused talle maani. 2. Chris-Mario
peagi
täitus lastega kogu tantsulava.
Koitsalu
Otsisime treenereid siit ja sealt,
Oli tossu, välku ja head muusikat,
3. pealt.
Karl-Alex Kütt
kokku korjasime noored Tamsalu
põnevust, kurbust ning sussisahinat.
Lisaks saime treeneri Tartust,
4. Henry LutsKontserti lõpus tänati naisi ja mehi,
mõte laagrist ei avaldanud talle kartust.
kes laagri abistamiseks kõike tegid.
5. Maarten Maasikamäe
Vabatahtlikega läks paremini meil,
Kerli Relli abita laager olnuks puhas jama,
meisterdamistöö sujus kiiresti
Tema edasi andis meile laagri tava.
6.neil.Anett Mattis
Suurem töö, see algas nädal varem
tänusõnad teenis ka kultuurimaja,
7. Chris-BethSuured
Okkas
tehtud tööga tunne oli parem.
ilma majata olnuks olukord taas jama.
8. uus,Markus Pärna
Esimesene päev kõigile tundus
Abistajad olid ka spordikompleks ja kool,
laager tõotas tulla ülituus. 9. Ingrid Roosla
nende abi kiire kui piksenool .
Teisel päeval töötubades hullati vaid,
Sponsorite leidmisega oli alguses küll jama,
uued stiilid noortele selgeks 10.
said. Hellike Siling-Siland
nemad vabalt põllul juba naljalt ei lama.
Kolmas päev see pildistamiseks
oli
nagu
Õnneks Saku Õlletehas tõttas meile appi,
11. Carmen Tooming
loodud,
pudelid nad tõid meil otse külmkappi.
12. toodud.
Marko Vaigurand
särgid olid varem juba laagrisse
Suud tegi magusaks see imehea PÄTS,
Neljas päev ülenisti uuendustele
kringel see kõhtudesse minutitega läks.
13. kuulus,
Maria Voitov
modellidest maja peal ei olnud puudus.
7. tantsulaager rõõmsa lõpu nõnda leidis,
14. Allar Värs meeleolu kurb on ainult veidi.
Õhtul koguneti maja ette hoos,
üheskoos võeti ette vahva ööjooks.
Uuel aastal uue hooga alustame võime,
klassijuhataja
Marika
Jeeser
Järgmine päev oli hoopiski treeneritest
vaba,
loodame,
et vahva
elamuse kõigile tõime.
vanimatele tüdrukutule kuulus vaba lava,
		
Analiis Veeremaa
kus selgeks õpetati põnev tantsukava.
Kuues päev kaasa tõi disko ja tuled,

1.b klass

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Reimo Erusk
Chris-Mario Koitsalu
Karl-Alex Kütt
Henry Luts
Maarten Maasikamäe
Anett Mattis
Chris-Beth Okkas
Markus Pärna
Ingrid Roosla
Hellike Siling-Siland
Carmen Tooming
Marko Vaigurand
Maria Voitov
Allar Värs

Hetk Tamsalu Tantsulaagri lõppkontserdilt

			

Foto: Aavo Leemets

klassijuhataja Marika Jeeser
Lavaleminekut oodates			

			

Foto: Aavo Leemets

KRISTA KOHVIK

Tamsalu Spordikompleksi II-korrusel avatud:
Esmaspäevast-reedeni
11.00 – 16.00

Peo- ja peielauad, pagari- ja kulinaariatooted
ettetellimisel tel. 32 60 279
52 63 010, 53 456 273
e-mail: aivar@joosand.ee
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Täiskasvanute hambaravihüvitusest Lääne-Virumaal

Orienteerumine

Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule
aastas vähemalt 30-eurone hambaravihüvitis. Kuna summa ei
kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära kasutada.
Tänaseks on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud 20
tuhat inimest üle Eesti enam kui 800 tuhande euro eest. Hüvitist saab kasutada 138 hambaravikabinetis.
Lääne-Viru maakonnas saab täiskasvanute hambaravihüvitist
11. septembri seisuga kasutada seitsmes kohas: Tapal Viru
Haigla, Tamsalus BonaDenta OÜ, Kadrina vallas Kadrina
Hambaravi OÜ, Tamsalu vallas Kersti Armipaik Hambaravi
OÜ, Haljala vallas KT Medicor OÜ, Rakke vallas BonaDenta
OÜ ja Rägavere vallas KT Medicor OÜ.
Lääne-Viru maakonnas on täiskasvanute hambaravihüvitist
tänaseks kasutanud 400 inimest, sh 190 inimest 30eurost hüvitist ja 210 inimest 85eurost hüvitist kokku 17 tuhande euro
eest.

Lätis Razna rahvuspargis toimunud ööpäeva meistrivõistlustel
rogainis esinesid ülirasketes tingimustes edukalt Evelyn Himma
ja Merike Mets, võites veteranide klassis hõbemedali.
Eestlastele omase tagasihoidlikusega rajale läinud naised suutsid vaatamata kahele veale oma töö hästi teha. Abiks tuli neile
kindlasti hea füüsiline ettevalmistus, mida näitavad maakonna
kõigi aegade edetabelis kõrged kohad maratonijooksus. Rajal
käis kokku 900 sportlast 27-st riigist.

Kuidas hüvitist kasutada?
30-eurost hambaravihüvitist saab kasutada ühel hambaarsti
külastusel kuni 50% hambaraviarve eest tasumiseks ning teise (vähemalt) poole summast tasub patsient ise.
Rasedad, alla üheaastase lapse emad, osalise või puuduva
töövõimega inimesed, üle 63-aastased eakad ning suurenenud
hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot aastas ning nemad tasuvad raviarvest
alati vähemalt 15% ise.
Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti
juures makstes ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust.
Hüvitist saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, kes
on haigekassa partnerid. Seda, kas arst on sõlminud vastava
lepingu, tasub alati aega kinni pannes kliinikult küsida või
vaadata haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi
Üks hüvitis kehtib ühel kalendriaastal
30 või 85 euro suurust hüvitist saab kasutada kuni kalendriaasta lõpuni ning kasutamata jäänud summa järgmisesse aastasse üle ei kandu.
Kui patsiendil jääb hambaarsti visiidil mingi osa hüvitisest
kasutamata (näiteks 10 eurot), saab jääki kasutada järgmisel
külastusel sama kalendriaasta sees kuni 31. detsembrini.
Alates jaanuari algusest on kõigil ravikindlustatud täiskasvanutel taas aasta jooksul kasutamiseks vastavalt kas 30 või 85
euro suurune hambaravihüvitis.
Kui patsient saabub hambaarsti juurde, saab ta küsida enne
visiiti arstilt või registraatorilt, kui suur on tema hambaravihüvitise jääk.
Ainult esmavajalikele teenustele
Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele
teenustele, mis on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus: hambaarsti vastuvõtt, diagnostika (sh röntgenülesvõtted),
ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja
ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine ja tuimestus.
Enne visiit tasub alati huvi tunda, milliseid teenuseid hambaarst teile osutab ning kas need kuuluvad hüvitatavate nimekirja
või mitte. Nii saab vältida ootamatusi arve tasumisel.
Kuidas arvutatakse hüvitatavat summat aga siis, kui arst osutab nii nimekirja kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid teenuseid?
Sel juhul arvestatakse hüvitise summa maha ainult nende
teenuste eest, mis on kirjas esmavajalike teenuste nimekirjas. Ülejäänud teenuste eest tasub patsient täishinda vastavalt
hambaarsti hinnakirjale.
Näiteks, kui hambaarst paigaldas teile ühel vastuvõtul täidise ning valgendas teie hambaid, saab hüvitist kasutada ainult

vastuvõtu ja täidise paigaldamise eest. Hammaste valgendamise eest tasute täishinda.
Hambaarst võib patsiendilt küsida ka visiiditasu 5 eurot (v.a
lapseootel naistelt).
Mis saab proteesihüvitisest?
Alates 1. juulist kehtib uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise määrus. Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta
peale summas 260 eurot.
Proteesihüvitisele on õigus ravikindlustusega töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, üle 63aastastel ning
osalise või puuduva töövõimega inimestel.
Proteesihüvitise taotlemiseks on kaks võimalust: 1) esitada
haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument või 2) esitada proteesitegijale avaldus, kus taotlete kulude kandmist hüvitise
ulatuses otse proteesitegijale.
Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused leiate
haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee (Avaleht -> Dokumendid ja blanketid) või haigekassa klienditeenindusest.
Pane tähele! Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus
toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust
arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.
Rohkem infot hüvitiste ja hambaravipartnerite kohta saab
lugeda www.haigekassa.ee/hambaravi, küsida haigekassa
klienditelefonilt 669 6630 (E-R kell 08.30-16.30) ning klienditeenindustest või saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee, samuti riigiportaalist www.eesti.ee.
Lisaks kaardirakenduse saab täiendavat infot hüvitise kasutamise kohta maakondade ja linnade lõikes siit: http://www.
haigekassa.ee/hambaravi#statistika
NÄITED HÜVITISE ARVUTAMISEST
30 euro näide (1)
Kui hambaravi arve on näiteks 50 eurot ja te saite selle eest
esmavajalikke teenuseid, mis kuuluvad hüvitatavate teenuste nimekirja, tasute teie 50% raviarvest ehk 25 eurot ja teise
50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul
veel kord hambaarsti, hüvitab haigekassa järgmisest raviarvest veel 5 eurot, kuna teie hüvitise kogusumma on 30 eurot
ühes kalendriaastas.
30 euro näide (2)
Kui hambaravi arve on näiteks 85 eurot ja te saite hüvitatavaid teenuseid 40 euro eest ning mittehüvitatavaid teenuseid
45 euro eest, tasute ise 65 eurot (ehk 50% 40 eurost + 45
eurot) ning haigekassa tasub 50% hüvitatavate teenuste summast ehk 20 eurot. Teile jääb samal kalendriaastal kasutamiseks hüvitise jääk 10 eurot.
30 euro näide (3)
Kui hambaravi arve on 70 eurot ja kõik teile osutatud teenused on hüvitatavate teenuste nimekirjas, tasute ise 40 eurot
ning haigekassa hüvitab 30 eurot. Pärast visiiti on teil selleks
kalendriaastaks hambaravihüvitis kasutatud.
85 euro näide
Kui hambaravi arve on 60 eurot ja saite selle eest esmavajalikke teenuseid, tasute ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Pärast visiiti on teie hüvitise jääk 34
eurot, mida saate kasutada järgmisel hambaarsti visiidil sama
kalendriaasta sees.
Lugupidamisega
			
Kaidi Kasenõmm
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist
Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond
620 8415
Kaidi.Kasenomm@haigekassa.ee

Haagiserent

Pukseerimishaagis, haagissuvila 2 kohta,
ühe- ja kaheteljeline kerghaagis,
ATV haagised.
tel:56665499 www.greto.ee

Keevitus- ja metallitööd

Keevitame veo- ja sõiduautosid, metsa- ja
põllumajandustehnikat, ruumide rent.
Sauvälja tee 3, Sääse alevik, tel: 56665499

Puidutöötlemisettevõte
Leventek OÜ
otsib oma kollektiivi
tootmistöölisi.

Võimalik väljaõpe kohapeal.
Stabiiline töökoht.
Tamsalu, Tööstuse 11
Tel. 555 23 028

Ostan metsakuiva palki. 40 eur/tm. Tel: 56621923

Kergejõustik
Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu meistrivõistlustel
Pärnus tuli Eesti meistriks Sirly Tiik N-40 klassis kuulitõukes,
kettaheites ja odaviskes.
Jõulumäel toimunud 50. veteranide juubeli kokkutulekul võitis
Sirly Tiik N-40 klassis esikoha kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes.
Kolm esikohta võitis ka maakonna veteranide juht Maie Tamm,
keda vanemad spordisõbrad tunnevad kui maakonna koondislast, õpetajat, treenerit ja spordikohtunikku.
Meestest saavutas esikoha Ago Veilberg M-50 klassi 3000 m
jooksus. Lääne-Virumaa veteranid võitsid kokku 16 kuldmedalit. 20 aastat tagasi korraldas veteranide mängud Tamsalu.
Rakvere ööjooksul äikesetormis võitis poolmaratoni M-50 klassis Ago Veilberg ajaga 1:20.00. Üldarvestuses kuulus talle 9.
koht. Ago oli ühtlasi ka maakonna meestest kiireim. 10 km klassis võitis M-55 klassis esikoha Ago vanem vend Meelis ajaga
38.18.
Vennad on eeskujuks kõigile noortele, et pärast tippspordist
loobumist võib ka veteraniead edukalt võistelda endast tunduvalt noorematega, ning neid ka võita. Kokku oli osavõtjaid üle
8000.

Triatlon
29. Tudu triatlonil esindasid Tamsalu valda taas veteranid. Ühel
raskemal Eesti triatlonil (700 m ujumist, 1,5 km rabajooksu, 17
km rattasõitu ning 5 km maanteejooksu) võitis taas Meelis Veilberg M-55, kolmas oli Risto Roonet M-40, viies Ago Veilberg
M-50, kaheksas Assar Tops M-45.
Osavõtjaid oli 34. Võistlus toimus ilusa ilmaga, tugev sadu jõudis kohale pärast autasustamist.

Golf
Lääne-Virumaa meistrivõistlustel golfis võitis kolmandat aastat järjest meistritiitli Tamsalu Los Toros’e korvpallimeeskonna
treener Kristo Raudam.

Kergejõustik
Trükist on ilmunud Eesti kergejõustikuveteranide assotsiatsiooni, kus on eelmise aasta edetabelid, rekordite parandused, samuti
parimate sportlaste nimed, kes on võitnud medalid Euroopa ja
maailmameistrivõistlustel.
Esmakordselt on teatmikus veteranide kõigi aegade kümne parema edetabelid kõigis vanusegruppides.
Eelmise aasta edetabelis moodustavad põhiosa Tamsalu Los
Toros’e 20. kümnevõistlusel saavutatud tulemused.
Kümne parema hulka pääsesid:
M-35 klassis on parimaks Margo Kivila, kes on esimene 100
m jooksus, 110 m tõkkejooksus, kaugushüppes ja 10-võistluses.
Lisaks veel kolmas teivashüppes ja 400 m jooksus, neljas odaviskes ja viies kõrgushüppes.
Risto Rammul on teine 110 m tõkkejooksus, kõrgushüppes ja
10-võistluses. Lisaks veel kolmas teivashüppes, viies 400 m
jooksus, kuues kaugushüppes, üheksas 1500 m jooksus ja kümnes kettaheites.
Livar Liblik on teine 100 m jooksus, teivashüppes ja kaugushüppes, kolmas 110 m tõkkejooksus ja 10-võistluses, neljas kõrgushüppes, kuues 400 m jooksus ning kaheksas odaviskes.
Renel Rünk on teine 400 m jooksus.
M-40 vanuseklassis on Rainer Tops kolmas 400 m jooksus ja
teivashüppes, kuues 100 m jooksus, seitsmes 1500 m jooksus
ning kaheksas kaugus- ja kõrgushüppes.
Tamsalu 10-võistluse protokoll ilmus täies mahus kohalikus lehes eelmisel aastal.
M-50 vanuseklassis on Ago Veilberg esimene 3000 m jooksus
(9.59,34), M-55 klassis aga Meelis Veilberg (10.07,4).
M-70 vanuseklassis on Väino Kuhi seitsmes kuulitõukes (10.28).
M-85 ja M-90 vanuseklassis on Arnold Kalvik esikohal kuulitõukes (7.07) ja kettaheites (13.75).
Naistest on Sirly Tiik N-40 vanuseklassis esikohal kuulitõukes
(11.12) ja kettaheites (35.88) ning kolmas odaviskes (34.80).
				

Rein Tops

7

JÕUD 70

Eestimaa Spordiliit „Jõud” alustas juubeliraamatute väljaandmist 1971. aastal. Sealt edasi on raamatutega tähistatud nullidega lõppenud tähtpäevi. Maasportlaste tegemisi kokkuvõtvad raamatud on ilmunud aastatel 1976, 1986, 1996 ja 2006.
Viimane raamat ilmus 2016. aastal. Viimased kolm raamatut
on koostanud tuntud spordiajakirjanik Tiit Lääne, kes on ise
tegelenud paljude spordialadega.
2016.a. raamatus on vaatluse all kümne viimase aasta tegemised maakondade lõikes. Lisaks leiab raamatust endiste „Jõu”
sportlaste jalgrattur Peep Jöffert’i, jääpurjetaja Endel Vooremaa ja rallimeeste Heiki Ohu ning Toomas Dieneri tulemused
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
Kroonika veerus on aastate lõikes 1946-2016 kõik tähtsamad
ettevõtmised maasportlaste elus. Vabariigi omavalitsusjuhtide mitmevõistluste võitjate nimed on 21 suvise ja 13 talvise
võistluse kohta olemas. Eestimaa suvemänge on peetud 15 ja
talimänge 13 korda. Valdade suve- ja talimänge on peetud 25
korda. Kirjas on kohad ja aastad.
Tipptasemel rõõmustas Kaarel Nurmsalu, kes esines edukalt
rahvusvahelises konkurentsis. Kahjuks pidi Kaarel tervislikel
põhjustel karjääri lõpetama. Vabariigi koondisesse jõudsid ka
suusatajad Kaili Sirge ja Timo Simonlatser. Kaili jõudis esimese Eesti suusatajana taliuniversiaadil pronksmedalini.
Viimase kümnendi esimesel aastal esinesid edukalt meie noored suusatajad, võites vabariiklikel võistlustel 55 medalit.
Võistkondlikult saavutati 2006. aastal kolmas koht. Kolme parema kooli hulgas püsiti seitse aastat. Kahjuks viis raske haigus
16. märtsil 2006. aastal treener Arvo Orupõllu manalateele.
2006. aastal võitis Tamsalu vald Eesti valdade 14. talimängudel esikoha. 2010. aastal saavutati teine ja 2011. aastal kolmas
koht. Hästi esinesid ka Sõmeru valla suusatajad.
2016. aastal võitis ainukesena medaleid Otepää suusakoolis
õppiv ja treeniv Martin Himma, kes Eesti noorte suusakoondises jõudis ka tiitlivõistlustele.
Edukalt esinevad meie veteranid igal aastal vabariigi veteranide meistrivõistlustel. Estoloppeti suusamaratoni sarjas on
samuti edukalt esinetud. Viimastel aastatel on kahjuks lumeta
talved raskendanud maratoni läbiviimist.
Rahvusvahelistel maratonidel on Tamsalu Los Toros’e suus-
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amehed läbinud kuus maratoni, nende hulgas 90 km pikkuse
Vaasaloppeti. Vaja on jõuda 10 maratoni läbimiseni.
Kahjuks ei kuulu suusatamine enam maakonna eelisalade hulka. Peale Tamsalu suusaklubi tegeleb suusatamisega veel Rakveres tegutsev suusaklubi. Täpsemalt on suusatajate tulemustega võimalik tutvuda Tamsalu spordiraamatus ning Tamsalu
Gümnaasiumi almanahhis.
Juubeliraamatus on ära märgitud positiivse poole pealt Vinni,
Kadrina, Tapa, Tamsalu ja Väike-Maarja vald ning Rakvere
linn. Kiidusõnu on pälvinud ka endise suusataja Martin Uudekülli rajatud hokiväljak Uudekülas. Hokimehed esinevad
edukalt mitmel hokiturniiril vabariigis.
Raamatus saavad kiidusõnu ka omavalitsusjuhid Indrek Kesküla, Mihkel Juhkami ja Toomas Uudeberg.
Tänasesse päeva tagasi tulles on igas vallas ainult üks palgaline töötaja, võistlusi aitavad korraldada spordiklubid ning aktiivselt löövad kaasa spordiliidu juhatuse liikmed. Kõik spordijuhid kurdavad rahapuudust.
Valdavas enamuses on maakondades põhiürituseks suve- ja
talimängud. Tartu vald korraldab igal aastal tali-, suve- ja ka
sügismängud. Viljandi korraldab endiselt Sakala mänge, millele pandi alus juba 1939. aastal. Viljandi annab välja ka spordiraamatuid. Trükist on ilmunud kaks raamatut ning ajalooliselt
on jõutud 1965. aastani.
Harjumaal spordimänge ei korraldata, valdade kohad selgitatakse välja maakonna meistrivõistluste tulemuste põhjal. Põhirõhk on vabariigi valdade mängudel edukale esinemisele.
Järvamaal peetakse igal aastal nii tali- kui ka suvemängud.
Enamikes valdades korraldatakse ühed mängud aastas.
Eraldi on ära märgitud Tamsalu kooli vilistlase Leo Matikaineni tubli töö maakonna ja valla spordielu korraldamisel.
Lääne-Virumaa spordi suursündmuseks olid Viru mängud
1974-1994. aastatel. Osavõtjateks valiti välja kuus paremat
majandit ja kuus paremat ettevõtet.
Mängude kavasse kuulusid kergejõustik, naiste ja meeste võrkpall, orienteerumine, VTK mitmevõistlus, sangpommi rebimine, köievedu, laste pendelteatejooks ja perede võitlus. Lisaks
võistlesid omavahel agronoomid, zootehnikud, energeetikud,
mehaanikud ja autojuhid. Paremad selgitati ka välja mälumängus, heakorrakonkursil ja taidluses. Kogutud punktidele lisati
majandite ja ettevõtete töötulemused.

Esimesed mängud korraldas Vinni Näidissovhoostehnikum.
Järgmiste mängude korraldajaks sai võitjast järgmise koha
saavutanud majand või ettevõte. Osavõtjate arvu suurendati
seitsmele mõlemas grupis. Esimest gruppi nimetati A-grupiks,
juurde moodustati veel algul B-grupp ja lõpuks ka C-grupp.
Tänastele virisejatele võin kinnitada, et A-grupis jättis mängudele tulemata ühel korral Viru-Nigula kolhoos.
Mõningatele kriitilistele märkustele vastaksin ka kohe. Kauaaegse Rakvere spordikeskuse juhataja ja nüüdse Kadrina vallavanema Erich Petrovitš’i väljaütlemine aastaraamatus tekitas vastakaid mõtteid. Tsitaat “Ka Viru mängud lõppesid huvi
puudusel”.
Viru mängude 20-aastase staažiga orgkomitee liikmena võin
kinnitada, et huvi mängude vastu oli suur. Sellisel kujul mängude korraldamine lõppes majandite ja suurte ettevõtete kaotamisega. Üleminekuks oligi valdade spordimängude korraldamine.
Maakonna noore spordijuhi Raili Vlasovski tsitaat: “Maakonna spordimänge enam ei korraldata, viimased toimusid 2013.
aastal. Põhiküsimused olid rahas ja kust võtta aega. Kuna mulle ei meeldi niisama raha kulutada, siis jätsime mängud ära.”
Tsitaadi lõpp.
2010. aastal toimunud suvemängud Vinnis olid hästi korraldatud ning osa võtsid kõik 15 omavalitsust. Pingelise võistluse
võitis Väike-Maarja vald Haljala ja Kadrina ees.
Tamsalu lõpetas neljanda kohaga. Rägavere ja Kunda tegid
kaasa ainult ühe ala. Juhendisse oli lisatud, et tegemist on Viru
mängude traditsiooni jätkamisega. Võistlejaid oli tunduvalt
vähem.
Viru mängude nime kasutamisega oleks pidanud kaasnema
tugev töö kohtadel. Rohkem kui poole sajandi pikkuse kogemusega on igasuguse võistluse korraldamisel eeltööl väga suur
tähtsus.
Varakult oleks vaja hakata mõtlema, kuidas edaspidi korraldada tööd väiksema omavalitsuste arvu juures, kuid hoopis
suuremate valdadega. Spordimängud peaksid ka edaspidi alles
jääma. Ka ühiskondlik aktiiv on endiselt alles ning on nõus
appi tulema.
				
Rein Tops
Spordiliidu „Jõud” liige alates 02.10.1961
Spordiliidu „Jõud” auliige

Eesti kergejõustikuveteranide assotsiatsiooni kõigi aegade edetabel (10 paremat)
seisuga 31.12.2016.a.

Eesti kergejõustikuveteranide assotsiatsiooni kõigi aegade
edetabel (10 paremat) seisuga 31.12.2016.a.
Mehed
Ülo Püss		
M-40 2.
kuul		
16.76
		
M-45 2.
kuul		
15.45
		
M-50 1.
kuul		
17.04
		
M-55 1.
kuul		
15.18
		
M-60 4.
kuul		
14.11
		
M-65 7.
kuul		
12.53
		
M-70 9.
kuul		
12.37
		
M-70 10.
oda		
30.67
Arnold Kalvik M-75 7.
kuul		
10.78
		
M-80 3.
ketas		
29.14
		
M-80 7.
100 m		
20,7
		
M-85 1.
kuul		
9.21
		
M-85 3.
ketas		
21.69
		
M-85 7.
100 m		
24,0
		
M-90 1.
kuul		
8.22
		
M-90 2.
ketas		
14.30
Ago Veilberg
M-45 8.
5000 m
16.30,51
		
M-50 1.
maraton
2:44.21
		
M-50 5.
5000 m
17.04,13
		
M-50 7.
1500 m
4.39,41

Meelis Veilberg M-35
		
M-35
		
M-40
M-35
		
Margo Kivila
M-35
		
M-35
		
M-35
		
M-35
Renel Rünk
M-35
		
M-35
Heino Lepajõe M-70
			
Naised
Ellen Ruben
N-55
		
N-55
		
N-55
		
N-55
		
N-55
		
N-60
		
N-60
		
N-60
Totti Kasekamp N-50

3.
4.
2.
9.
6.
6.
10.
10.
7.
9.
10.

10000 m
1500 m 		
5000 m 		
10000 m
100 m		
teivas		
kaugus		
200 m		
400 m		
800 m		
oda		

30.47,16
4.05,6
15.21,1
33.34,97
12,12
3.80
5.93
25,43
55,73
2.08,85
30.67

2.
3.
4.
6.
10.
1.
2.
2.
7.

800 m		
400 m		
200 m		
1500 m		
100 m		
400 m		
200 m		
800 m		
400 m		

2.42,93
1.13,88
34,8
6.08,96
16,1
1.15,7
35,1
2.53,19
1.12,2

Suure-Jaanis selgitati sportlikumad omavalitsusjuhid
Eesti omavalitsusjuhtide 22. suvine mitmevõistlus toimus
26.-27. juulil Viljandimaal Suure-Jaanis. Osales 26 meest ja
5 naist (osalemisõigus on volikogu esimehel, vallavanemal
või linnapeal). Kahe päeva jooksul võisteldi kümnel spordialal.
Üldkokkuvõttes võitis Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla, järgnesid Nõo volikogu esimees Jaanus Järveoja
ja Järva-Jaani vallavanem Arto Saar. Naistest võitis Võhma
linnapea Anneli Siimussaar, järgnesid Imavere volikogu esimees Eve Okas ja Tori vallavanem Kaie Toobal.
Tamsalu valda esindas volikogu esimees Toomas Uudeberg,
kes saavutas 10 ala (discgolf, sulgpall, sõudmine, minigolf,
jalgrattakross, darts, sudoku lahendamine, kuulijänn, pentank ja jahilaskmine) kokkuvõttes 13. koha. Toomas saavutas ka ühe alavõidu - sõudmises.
Selline võistluste formaat saab koos haldusreformiga läbi ja
see võistlus iseseisva Tamsalu valla eest oli Toomasel viimane. Kuidas edasi, näitab aeg.

Toomas Uudeberg võistlushoos

Totti Kasekamp
		
		
		
		
		
Sirly Tiik
		
		
Luule Kindel
Evelyn Himma
Anne Hallik

N-60
N-60
N-65
N-65
N-65
N-60
N-40
N-40
N-40
N-65
N-35
N-70

3.
3.
3.
3.
6.
7.
4.
4.
7.
4.
7.
10.

100 m 		
oda		
kaugus		
100 m		
kuul		
kuul		
kuul		
ketas		
oda		
400 m 		
200 m 		
kuul		

16,61
26.54
3.53
16,7
9.09
10.06
11.49
37.33
36.23
1.35,5
29,27
7.63

Edetabeli koostas endine Eesti kaugushüpperekordi (7.54)
omanik Enno Akkel

Eelmise lehe veaparandused
Välja on jäänud 25. vabariigi valdade mängude esimese grupi
üldine paremusjärjestus (osales üle 2000 inimese).
1.
Rae			
11. Kadrina
2.
Kiili			
20. Tamsalu
3.
Tartu			
25. Sõmeru
4.
Vinni			
29. Tapa
9.
Väike-Maarja
Vähemalt ühe ala tegi kaasa 36 valda.
Alo Relli parima õpilase Andres Alla odaviske tulemus peab
olema 60.77.
				
Rein Tops
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TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
oktoobrikuus

8

Vastsündinud vallakodanikud
EDLIN NESTER 			

04.08.2017

ROBIN-AKSEL KASELAID

16.08.2017

MADIS LASTIK 			

28.08.2017

OLIVER VÄSTRIK 			

29.08.2017

OÜMARTEXKOPAD

x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA

Hilje Pilv 			

95

Nadežda Grigorjeva

90

Anna Tärn 			

88

Õie Voot			

88

Irene Ellemäe 		

85

x VEOTEENUSKALLURIGA

Maria Lauri			

85

x OHTLIKEPUUDELANGETUS

Asta Lepik 			

84

Kaljo Kirspuu		

84

Luule-Reet Reinberg

81

Valve Kuusk		

81

Antonina Krjukova

81

Vera Kontonistova		

81

Rein Goldberg		

75

Aide Tapner			

75

Ants Kiiver			

75

Eino Nukka			

75

Helgi Steinberg		

70

Elle Kesk			

70

Vladimir Mürk		

70

Astrid Kork			

70

x VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)

Õnnitleme vanemaid!

x VEOTEENUSKALLURIGA
x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA

x KORVTÜSTUKIRENT

x LIIVAJAKILLUSTIKUMÜÜK

6.november alates 10.00
TAMSALU
KULTUURIMAJAS

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

HU

HU

U

U

tel:56488916

Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende
hooldajatele.
TASUTA konsultatsioonid ja toote/abivahendite
tutvustused.
MÜÜK ETTETELLIMISEL soodustusega puuetega
inimestele, vanaduspensionäridele ja lastele alates 3.
eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel ja
kehtiva arstitõendi olemasolul.
Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad
aluslinad, madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid,
nahahooldusvahendid
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5
tööpäeva varem.

Õnne ja tervist!
U

TAMSALU
U

Reka Grupp OÜ
/LLYDSULWVLW||G
.ODDVSULWVLW||G
6RRGDSULWVLW||G
.XLYMllSXKDVWXV
9lUYLHHPDOGDPLQH
NXXPXWDPLVHO
.}UJVXUYHYlUYLW||G

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

7RUXVWLNHYLGHRXXULQJ±PP
7RUXGHVHLVXNRUUDKLQGDPLQH
8PPLVWXVWHDVXNRKDPllUDPLQH
0DMDVLVHVWHWRUXVWLNHVXUYHSHVX
.DWXVWHMDIDVVDDGLGHVXUYHSHVX
7RUXVWLNHDVXNRKDPllUDPLQH

Tel 5625 3741 | www.rekagrupp.com

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 25.09 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

07.11.2017.a
kell 12:00
05.12.2017.a
kell 12:00
Info ja tellimine tööpäevadel kella 8:00 – 17:00
53439837 Ülle t.ulle@inkotuba.ee
HU

U

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:
		
24. septembril kell 14:00
8. oktoobril kell 14:00
22. oktoobril kell 14:00
Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada
53413738 (Elle Olt) või 5036326 (Urmas Nõmmik).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost Tauno
Toompuu.
VELLO ILVES

17.04.1936-02.09.2017

REIN KOMP 			

01.05.1959-20.08.2017

HELDUR PÜTSEPP 		

24.02.1928-13.08.2017

AIMAR KLAAS 		

15.07.1957-08.08.2017

ANTS AIA 			

30.09.1940-09.08.2017

Meie hulgast on lahkunud

tused on oodatud 25. septembriks, 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 oktoobri teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 4-5 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

