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Vaadates tagasi, et minna edasi
Kohe hakkame ära saatma aastat 2017, mille tunne, nagu oleksid muutused saabunud liiga gemistes suures vallas hakkama saame?
kindlateks märksõnadeks on muutused ja hal- kiiresti. Vastamata küsimused ja teadmatus te- Tegutsemise põhialused on kokku lepitud juba
dusreform. Tamsalu iseseisvale omavalitsusele kitavad pisut ebakindlust tuleviku ees. Tamsalu 12. detsembril 2016 mõlema valla volikogude
oli see viimane tegevusaasta. 01.01.2018 käivi- vallas (linnas) toimuvaga olime aastatega 1991- poolt vastu võetud Tamsalu ja Tapa valla ühitub täie õigustega Tapa vald - Meie vald. Kuigi 2017 juba nii harjunud ja ühtne vald kulges Kop- nemislepingus. Tegu on nn. võrdsete partnerite
inimene ootab muutusi, on nende kättejõudmisel litaguselt kuni Türje külani. Kuidas me oma te- leppega.
Tänaseks on meie Tapa vald elanike arvult kujunenud Lääne- juba sellest kooliaastast (1.09.2017) panna laps Tapa Muusika- ja
Virumaal suuruselt teiseks omavalitsuseks Rakvere linna järel - Kunstikooli Tamsalu osakonda huviharidust omandama.Samuti
Rakvere vastavalt 15 630 ja Tapa vald 11 500 elanikku. Kindlasti ei saa aastalõpu meenutuses märkimata jätta Porkuni piirkonna
Vastupidiselt üldlevinud arvamusele, justkui oleks valla- annab selline elanike potentsiaal suurema võimaluse kohaliku elu külade uut aktiviseerumist oma kodukoha arengutes sõna sekka
juhtidel kõige kiirem aeg enne valimisi, saabus märksa edendamiseks. Raha ei tule küll juurde, kuid mahukam rahakott ütlemises. Ühiste eesmärkide arutamiseks ja teostamiseks on lootõsisem ja töisem aeg vahetult pärast valimisi. Kes on jäl- aitab vajalikke investeeringuid korraga komplekssemalt teostada. dud MTÜ Kodukant Porkuni. Usun, et kindlasti annab väiksema
ginud uudiseid valla koduleheküljel ja sotsiaalmeedias, Samuti väheneb ametnike töö dubleerimine ja annab ametnike- kogukonna koostöö hea võimaluse olla volikogule ja vallavaliton ka juba mõne teema kohta lähemalt lugenud.
le võimaluse (kohustuse) oma ametikohustusi süvenenumalt ja susele võrdseks partneriks ja oma kodukoha elukeskkonna parenÜhinenud Tapa ja Tamsalu valla vallavalitsus on seitsme- kompetentsemalt täita. Kokkuvõttes peab vallaelanik saama pa- damiseks koos rohkem ära teha.
liikmeline ning mul on vallavanemana hea meel, et nende rema teenuse igas valdkonnas.
Lõppeva aasta üks märksõna on korteriühistud. Vastavalt seaduliikmetena kinnitas volikogu ka kolm ettevõtjat, kel on Tamsalu endisesse vallamajja jääb kindlalt alles elanike teenin- se sunnile ja inimeste ettevõtlikkusele ning valla eestvedamiseveidi teistsugune nägemus kui nn põlistel omavalitsus- damine sotsiaal- ja registriteenuste näol. Vajadusel korraldatakse le on Tamsalus loodud või loomisel üle 10 korteriühistu. On ju
töötajatel. Geograafilise jaotuse järgi on vallavalitsuses vajalike spetsialistide osalist vastuvõttu Tamsalus. Samuti jätka- kõik korterid kellegi omandis ja igati loogiline, et omandi (ka
lisaks vallavanemale kolm endise Tamsalu ja kolm endi- vad kõik tänased valla allasutused tööd samades asukohtades.
ühisomandi) üle otsustavad omanikud ise.
se Tapa valla elanikku.
Tapa valla 23 liikmeline volikogu on tänaseks pidanud 4 istungit. Need on mõned mõtted, mida pidasin vajalikuks meenutada aasLoodan seeläbi saada paremini tasakaalustatud ja ratsio- Paika on nimetanud vallavalitsuse koosseis ja kinnitatud volikogu tast 2017, et minna edasi uue, 2018. aasta tegemistega.
naalseid otsuseid, mida on esimesed istungid ka tõesta- 7 alalist komisjoni. Usun, et kõik volikogu liikmed on kandidee- Hea vallarahvas, rahulikku jõuluaega lähedastega, mõnusat vana
nud. Vallavolikogu kinnitas ära ka valla uue struktuuri, rinud volikoguse selle nimel, et uues vallas elanike elukvaliteeti aasta ärasaatmist ja kõike head uuel aastal!
mille väljatöötamisega alustasime juba enne valimisi tõsta ja panustada valla ühise arengu huvides.
ning mille kohta kasutaksin väljendit kaua tehtud kauni- Ühinenud valla ühe esimese eeltegevusena saab positiivselt ära 				
Toomas Uudeberg
kene. Seega on vallavalitsuses nüüdsest kolm osakonda: mainida seda, et endise Tamsalu valla lapsevanemal oli võimalus 			
Tapa valla volikogu esimees
haldusosakond (endine majandusosakond), haridus- ja
sotsiaalosakond ning arengu- ja finantsosakond, kokku
töötab ühinenud omavalitsuses 65 ametnikku ja spetsialisti.
Neile, kelle meelest peaks ühinemise eesmärk olema ava- •
Anti välja ehitusluba puurkaevu rajamilikus sektoris töötajate koondamine, tuletan meelde, et seks aadressil Nisula, Kursi küla, Tapa vald.
peamine eesmärk haldusreformil on siiski elanikele pare- •
Väljastati kasutusluba RMK-le kasvuhooma teenuse osutamine ja see ongi uue struktuuri peamine ne püstitamisel aadressil Puukooli tee 5, Porkuni
ja tähtsaim eesmärk. Seega ootab ka varasemaid nn laia- küla, Tapa vald.
põhjalisi ametnikke ees spetsialiseerumine, mis toob usu- •
Anti projekteerimistingimused RMK-le
tavasti kaasa selle, et elanike küsimused saavad kiiresti telkimisvõimalusega lõkkekoha rajamiseks aadresja professionaalselt lahendatud ning omavalitsuse areng sil Porkuni metskond 20, Piisupi küla, Tapa vald.
ning teenuste areng on pidev. Kas see meil ka õnnestub, •
Kiideti heaks hajaasustuse programmist
näitab elanike rahulolu ja uute elanike lisandumine.
Kursi külas asuvale Kannikese kinnistule veesüsUsun, et suudame ümberkorraldused vallavalitsuses ära teemide (puurkaev, torustik) rajamiseks toetuse saakorraldada juba aasta lõpuks, samas jätkame elanike mu- nud Irina Pavlova esitatud aruanne.
rede ning probleemide lahendamist ning heade mõtete •
Anti nõusolek AS Eesti Keskkonnateeelluviimist. Paralleelselt käib ka usin töö eelarve kallal. nused ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0445
Projekt on valmis ja vallavalitsus esitab veel detsembris muutmiseks vastavalt taotletavatele käitluslitsentsi
selle volikogule menetlemiseks. Kirjutan selles sisaldu- muutmise taotlusmaterjalidele Tamsalu jäätmejaavast pikemalt järgmises lehes.
mas (aadressiga Raudtee tn 4, Tamsalu linn, Tapa
Kindlasti teeb eriti Tamsalu elanikke ärevaks teenuste vald, Lääne-Viru maakond) kavandatavate tegevuskättesaadavuse võimalik halvenemine Tamsalus. Kinni- te osas.
tan, et vallavalitsus teeb kõik selleks, et teenus ei halve- •
Anti üürile eluruum asukohaga Sääse 10neks. Sotsiaaltöötajad, keda reeglina kõige rohkem iga- 29 Sääse alevik.
päevaselt vajatakse, jäävad kohapeale, samuti kantselei •
Tapa Vallavalitsuse teenistuskohtade täitsekretär, kes teeb rahvastikuregistri toiminguid ning on miseks personalialaste dokumentide ettevalmistaelanikele vajadusel abiks avalduste jt dokumentide kir- miseks küsiti hinnapakkumusi kolmelt ettevõtjalt.
jutamisel-täitmisel. Kui ilmneb reaalne vajadus, on ka Pakkumuste tähtajaks laekus kaks pakkumust: KonHea kaasamõtleja!
spetsialistide vastuvõtud Tamsalus olemas. Vallavanema sultatsioonifirmalt OÜ Majanduspartner ja FIE`lt
Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemise tulemusena moodustunud Tapa valvastuvõtt on Tamsalus igal teisipäeval kell 10-12.
Piret Lõuk. Edukaks tunnistati FIE Piret Lõuk paklal on tarvis uut ühist arengukava ja eelarvestrateegiat.
Väga tähtis on tegevus valla uue arengukava ja eelarve kumus ning temaga sõlmiti töövõtuleping maksuValla arengu kavandamisel on kõige olulisem roll vallakodanikel endil.
strateegiaga. Kevadel otsustati koostada uue valla jaoks musega 3480 eurot.
Seetõttu soovime, et jagaksite meiega oma mõtteid ja ettepanekuid.
täiesti uus arengukava koos eelarvestrateegiaga. Nüüd •
Valla eestkostel ja Juuru SOS Lastekülas
Palun vastake järgnevale küsimusele:
oleme jõudnud niikaugele, et olemasolev olukord on kir- asenduskoduteenusel viibivad lapsed lubati kolmel
jeldatud ja välja on töötatud valla visioon aastaks 2025. korral kodukülastusele.
Mis vajaks Sinu arvates Tapa vallas kindlasti ära tegemist?
Praegu on käsil sisendite kogumine tuleviku kohta, ehk •
Kahele lapsele määrati tugiisikuteenuse
mida peaks uus vald ära tegema, et meil siis oleks hea osutamine.
......................................................................................................................
elada. Kõigil elanikel on võimalik oma arvamust aval- •
Üks isik paigutati väljaspool kodu osutatadada küsitluslehel, mis saadetakse koju vallalehe vahel vale üldhooldusteenusele MTÜ Vahtra Hooldemaj......................................................................................................................
ja vastata on võimalik ka internetis selleks kodulehel ja.
vastaval lingil klõpsates. Kasutage seda võimalust oma •
Otsustati jätkata koduteenuse osutamist
......................................................................................................................
mõtetest ja soovidest teada andmiseks! Kasutage ka või- kahele isikule – ühele mahuga 4 tundi isikupõhist ja
malust osaleda ühendvalla kultuuri-ja spordisündmustel. ühele isikule 1 tund isikupõhist teenust kuus.
......................................................................................................................
Neid on tõesti palju, ja igale poole ei jõua, aga valiku üle •
Määrati toimetulekutoetus 24 perele koguküll kurta pole põhjust.
summas 3504,37 eurot.
......................................................................................................................
Mis puudutab tulevikku, siis juba 2018. aasta sügisel avab •
Kinnitati Tapa valla haridusasutustes õpiuksed spordikool, mis koondab enda alla laste ja noorte laskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku
Täidetud sedeli palume tuua hiljemalt 12. jaanuariks 2018 Tapa vallavalitsporditegevuse. Idee on praegu vallavalitsuse menetleda, maksumus 2018. aastaks.
susse (Pikk 15, Tapa), Tamsalu vallavalitsusse (Tehnika 1a, Tamsalu), Tapa
aga selle kohaselt oleksid edaspidi valla palgal kõik need •
Kehtestati raamatukogude lahtiolekuajad
linnaraamatukokku (Kooli 6, Tapa, Jäneda loss, Lehtse keskusehoone, Moe
treenerid, kes praegu tegutsevad erinevate spordiklubide järgmiselt: Tamsalu raamatukogu: E,T, N, R 11-18,
raamatukogu), Tamsalu raamatukokku (Sõpruse 3, Tamsalu), Assamalla ja
ridades. Loodame sellega anda treeneritele vajaliku kind- K 9-16, P-E suletud; Assamalla raamatukogu: T,N
Vajangu raamatukokku. Küsitlusele on võimalik vastata ka veebis, vastalustunde ja õpilastele sihipärase, õppekavalise ning hin- 10-18, K, R 10-17, L – 10-14, P-E suletud; Vajangu
va lingi leiate Tapa ja Tamsalu valla kodulehelt ja Tapa valla Facebook’i
natud treeningvõimalused.
raamatukogu: E-R 10-17, L-P suletud.
lehelt.
•
Vaadati läbi ja kiideti heaks volikogu noUue arengukava soovime vallavolikogus vastu võtta 2018. aasta kevadel.
Rahulikku jõuluaega soovides Alari Kirt
vembrikuu istungile esitatavate otsuste ja määruste
Lisainfo: Riho Tell, telefon 5143750, e-post riho.tell@tamsalu.ee
Tapa vallavanem
eelnõud.

Vallavanema veerg

Vallavalitsuses

Valla tulevik on meie kõigi kätes!
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Kultuurikalender, detsember 2017
15. detsember kell 17.30		
				
16. detsember kell 11.00-13.00
17. detsember kell 9.00-15.00
				
17. detsember kell 17.00
				
22. detsember kell 18.00
				
26. detsember kell 18.00		
				
30. detsember kell 19.00
				
				

Tapa MUUSIKAKOOLI Tamsalu filiaali
JÕULUKONTSERT
Tamsalu LASTEAEDADE JÕULUPIDU.
JÕULULAAT. Korraldab Silvi Pärn. 58050167
laadakorraldus@gmail.com
Koduste laste JÕULUPUU koos jõuluvanaga
Esinevad väikeste rühmad ja näitering Atsike
Kultuurimaja rühmade JÕULUKONTSERT
Esinevad laste- ja noorterühmad
Kultuurimajas kõlavad jõululaulud Rakvere Segakoori
esituses, Kadri Kase juhendamisel
TAMSALU VALLA LÕPU PIDU
Esinevad noorte ja täiskasvanute rühmad
Tantsuks ansambel Plaan-B
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Jaanuar, eelinfo

05. jaanuar kell 18.00 		
kell 19.30 		

KINO: koguperefilm „Jõuluvanade vahetus“ pilet 3€
KINO: „Igitee“ pilet 4€

11. jaanuar kell 11.00-14.30

Doonoripäev Tamsalu Kultuurimajas

19. jaanuar kell 19.00

Lauluklassi kontsert Tamsalu kultuurimajas

20. jaanuar kell 16.00

Teater- tsirkus Tamsalu kultuurimajas

26. jaanuar kell 10.30
				

Virumaa Muusikakoolide „Talvemuusikapäev“
Teema-Triod (Tamsalu Gümnaasiumis)

Jõuluaeg täis rahu, ilu, lumevaipa ingel silub,
tähekesi taevast puistab, paljajalu lumel uitab,
õnnepärleid aknail laotab, armastuseks uksi paotab,
kõigile vaid soovib head, Teile ka - ma kindlalt tean!

Imelisi jõule ja õnnestumisi täis uut aastat!
Soovib kultuurimaja pere

11. jaanuaril
kell 11.00 – 14.30
Tamsalu Kultuurimajja
(Sõpruse 3)
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Rahvusvaheline projektikohtumine Saksamaal Bensheimis
27.11–1.12 toimus Saksamaal Tamsalu Gümnaasiumi teise Erasmus+ projekti Integration of New Technologies into
Classroom esimene kohtumine. Projektis osalevad koordinaatorina Saksamaa – Goethe-Gymnasium an der Bergstraße
Bensheimis ning lisaks meie koolile veel partnerid Kreekast,
Itaaliast ja Türgist.
Projekti prioriteet on enam kaasata õpilasi õpitegevusse, kasutades arvutit ja sel moel parandades õppeedukust ning õpitulemusi. Soov on, et õpilased kogeksid, mida tähendab olla
eurooplane, ja seada neid silmitsi erinevate mõtteviiside, väärtuste ja uskumustega. Eesmärk on arenda nende matemaatilisi
oskusi, digipädevust, kriitilist ja loomingulist mõtlemist, sotsiaalseid oskusi.
Kohtumisel Saksamaal planeeriti projekti tegevused ja edasiste kohtumiste ajad, arutati tegevuste hindamise aluseks
võetavate vormide põhimõtet ning tutvuti kooli, GoetheGymnasium an der Bergstraße ja naaberkooli, Heinrich Metzendorfi nimelise kutsekeskkooliga. Kohtumisest osavõtjad
said kogeda õppetundides toimuvat, et lähemalt tutvuda koo-

Inglise keele tund			

Eripreemia Robotexilt
Tamsalu Gümnaasiumi õpilased võtsid osa Euroopa
suurimast robootikasündmusest Robotex. Sel aastal
osales Robotexil 3700 võistlejat ja 1500 robotit. Nende hulgas ka seitse võistkonda meie koolist. Kuus neist
osalesid Insplay Lego WeDo liigas ning üks Roboliigas.
Need võistlused on hüppelauaks arendavasse robootikamaailma, kus väärtustatakse loovust, rühmatööd ning
hariva roboti programeerimisoskust.
Selle aasta teemaks oli „EV 200“ ehk Eesti Vabariik 100
aasta pärast. Õpilaste ülesandeks oli valmistada keskkond ning luua ja programeerida robot. Selleks kasutasid õpilased Lego WeDo 2.0 komplekte ning tahvelarvuteid.
3.b ja 4.b klassi võistkonnad Robotexist:
Tamsa nupsikud: Evelina Pešehodko, Kärol Virks, Kertrud Kõre, Anna-Laura Pugast
„Meile meeldis Robotexil väga. Me nägime tantsivat robotit, kelle nimi oli Pepper. Veel nägime legoklotsidest
ehitatud lõbustusparki. See oli väga äge.“
Tamsa küpsised: Kätlin Elken, Merili Kumm, Merlin
Metsalu, Anu-Liis Raudsepp, Karoliine Lindre
„Meile meeldis see, et saame ehitada erinevaid roboteid ja sõpradega aega veeta. Saime igasuguseid asju
ehitada ja uusi teadmisi, millest on tulevikus kasu ja
saame siis midagi head teha.“
Tamsa poisid: Kaur Valdok, Robin Jänes, Erik Piirsalu,
Rait Alimov
„Seal olid robotid, kes võistlesid ja veel oli hea söök.

lieluga. Mõtteid oma koolis rakendamiseks tekkis mitmeid.
Töörohketes päevades leiti aega ka vaatamisväärsuste, elu-olu
ja piirkonna ettevõtetega tutvumiseks. Külastasime Heidelbergi lossi, Darmstadti muuseumi erinevaid väljapanekuid ning
rahvusvahelist autotööstuse laborit TE Connectivity.
Kohtumisel tutvustas iga partner oma kooli, mis võimaldas
saada ettekujutuse seal toimuvast. Kõik partnerid on valmis
huvitavaks ja väljakutseid pakkuvaks kaheaastaseks koostööks.

Foto: Anne Kraubner

Projektis osalevad õpilased viibivad Itaalias 4 –10. märtsini
ning Tamsalu ootab partnereid külla ajavahemikus 15.–21. aprill 2018.
				
Anne Kraubner

Robootikute tegemisi		

Foto: Anne Kraubner

Seal sai ka keemiat õppida ja veel oli seal üks lahe
mäng, kus oli vaja lehti ja münte koguda.“
Tamsa everybody: Taavi Deket, Taimo Teer, Kairo
Nõmtak, Mari-Ann Rõuk
„Robootika võistlustel oli väga lahe. See oli väga huvitav kogemus meie jaoks. Seal oli väga lõbus ja palju tegevust. Me nägime seal inimrobotit, kelle nimi oli
Pepper. Me saime teada palju uusi asju.“
Tamsa tulnukad: Melissa Kumm, Janne-Liina Neeme,
Angela Voitov, Regiina Oliinik, Suzanna Stoliar
„Meile meeldis võistlustel see, et meilt küsiti küsimusi
ja meie kool sai eriauhinna. Seal olid veel lahked kohtunikud ja olime pidevalt kaamera vaateväljas.“
Tamsa kutid: Klevis Klaas, Denis Kuranov, Mihail
Sepp, Marten Jaaniste
„Me sõitsime bussiga Tallinnasse. Seal me andsime intevjuud ja see oli väga lahe.“
Robotexil osalemine oli väga huvitav ning õpilased said
suurepärase kogemuse osaliseks. Iga osaleja sai korraldajate poolt väikese meene, suupiste ning T-särgi.
Lisaks sellele jäid tublid programeerijad silma ka kohtunikele ning Tamsalu Gümnaasium kuulutati eripreemia vääriliseks! Auhinnaks saadi Blue-Bot haridusrobot, Strawbees robotikomplekt koos kahe isetegija
komplektiga. Lapsed jäid rahule ja järgmisel aastal on
kindlasti plaan uuesti osaleda.
			
		

Maris Uudeküll
Robootikaringi õpetaja

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased ülevirumaalisel ja vabariiklikul
kodu-uurimiskonverentsil
9. novembril 2017 toimus Sõmeru Põhikoolis esimene ülevirumaaline noorte koduuurimiskonverents, kus tehti vahekokkuvõtteid uurimistööde konkursist enne üleriigilist konverentsi.
Konverentsi korraldas Viru Instituut.
Sõmerul esitlesid oma uurimistöid ka kolm Tamsalu Gümnaasiumi õpilast. Roosi Halliku töö käsitles Hallikute perefirmat
Hagar, Eliise Lindre uuris Vistla küla ajalugu ja Anu Reimann
pani kirja kauaaegse teeneka õpetaja Linda Reimanni eluloo.
Kõiki konverentsil osalejaid tunnustati aukirjaga. Roosi ja
Eliise said kutse esineda üleriigilisel konverentsil. Anu tööd
tunnustati ka Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi korraldatud õpilaste loov- ja uurimistööde konkursil
“Kooliajalugu uurima!”
29. novembril 2017 Pärnus toimunud vabariiklikul konverentsil osales ühena kuuest Lääne-Virumaa õpilasest edukalt Eliise
Lindre. Üle-eestilise konverentsi eesmärgiks on olnud innustada noori kodu-uurijaid väärtustama oma kodupaiga ajalugu,
toetada õpilasi kultuuripärandi jäädvustamisel ning luua koostöövõimalusi kodu- ja kultuuriloost huvitatud noortele.

Konkurssidest ja konverentsidest osavõtt annab noortele innustust, esinemiskogemust ja -julgust. Kasuks tuleb see, kui
saab oma tööd võrrelda teiste koolide õpilaste töödega.
Uurimistöö tegemiseks vajalikke kogemusi ja mõtteid uuritavate teemade kohta on Tamsalu Gümnaasiumi 11. klass
saanud ka õpilaste teadusfestivalidel, mida korraldab Eesti
Teadusagentuur. Nimelt, 27. aprillil 2017 külastati Tallinnas
lauluväljakul toimunud eesti õpilaste teadusfestivali, kus sisukate stendiettekannete kõrval jäid meelde nii Rakett69 show
kui ka entusiastlikud algklasside lapsed oma uurimistöödega.
Septembris käisid 11. klassi õpilased Tallinnas toimunud üleeuroopalisel teadusfestivalil, kus esinesid stendiettekannetega
Euroopa noorte teadlaste konkursi võitjad 38 riigist.
Oluline on, et igal aastal on olnud õpilasi, kes tahavad uurida oma kodukoha, pere või suguvõsa ajalugu. Sel õppeaastal
püüame kokku panna ülevaate Tamsalu kooli laulupidude viiekümneaastasest ajaloost ja hariduselu ajaloost Tamsalus. Seoses sellega oleme õpilastega väga tänulikud neile, kes tahaksid
jagada oma mälestusi kas laulupidudest või oma kooliajast
Tamsalus. Kooli ajalugu peaks täiendama just viimase 20–30

Sporditulemusi Tamsalu Gümnaasiumi õpilastelt

22. novembril toimus Kadrina lasketiirus Kadrina üksikkompanii 7. auhinnavõistlus .cal 22 relvadest.
Täpsete laskudega on meie kooli õpilane Jaanus Laidus, kes
saavutas võistlustel 3. koha!
Jaanust juhendab Jaanus Raidlo.

25. novembril osalesid Väike-Maarja RSK maadlejad Ahtmes
toimunud Eesti Meistrivõistlustel vaba- ja naistemaadluses.
Romel Seemann saavutas võistlustel 5. koha ja Eva-Maria
Raudsepp 2. koha.
Tänu treener Lembit Kalterile.

aasta kohta. Kirjutada võib inimestest, huvitavatest seikadest
jne aadressil maie.nommik@tamsalu.ee.
			

Maie Nõmmik, õpetaja

				
				
Eliise Lindre, Roosi Hallik ja Anu Reimann Sõmeru
Põhikoolis toimunud koduuurimiskonverentsil

9. detsembril osalesid Väike-Maarja RSK maadlejad Märjamaa Kapp võistlustel kreeka-rooma ja naistemaadluses.
Eva-Maria Raudsepp saavutas võistlustel 2. koha ja Anu-Liis
Raudsepp 5. koha.
Õpilasi treenib Lembit Kalter.
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Maailmanädal Tamsalu Gümnaasiumis

20.–24. novembrini toimus Tamsalu Gümnaasiumis järjekorras
juba viies maailmanädal. Seekord olid keskseteks teemadeks
säästlik suhtumine toidusse, tolerantsus ja erisuse märkamine,
riigikaitse, humanitaarabi ning meie sõpruskool Munganga
Keskkool Keenias.
Esmaspäeval alustasid algklasside õpilased nädalast projekti
„Äravisatav toit“, millesse kaasasime ka lapsevanemad. Eesmargiks oli nädala jooksul kirja panna ostetav toit ning ka see,
mis visati ära. Kogutud infot arutati klassis ja kasutati erinevates ainetundides ning tulemustest valmis näitlik poster. Terviseõpetuse õpetaja Reelika Veelma viis 1.– 4. klassini läbi
tervisliku toitumise töötoad.
Gümnaasiumil olid külas Vao Majutuskeskuse juhataja Jana
Selesneva, õde-vend Doreen ja Daniel Albaaniast ning Zara
Iraanist. Räägiti majutuskeskuse tegemistest ja rahvusvahelisest kaitsest. Noored, kes on Eestis viibinud vaid ühe aasta,
said meie õpilastele enda tutvustamisega selges eesti keeles
suurepäraselt hakkama.
Teisipäeval oli 6.–12. klassi õpilastel kohtumine ja vestlusring
Eha Võttiga Toidupangast. Talle anti üle ka toidupanga jaoks
kogutud toiduained.
Kolmapäev oli kibekiire ja täis tegevust, sest toimusid heategevuslaat ja heategevuskontsert MTÜ Mondo Tarkusefondi ja
selle kaudu Munganga Keskooli õpilaste haridustee toetami-

seks. Laadal müüdi omavalmistatud küpsetisi ja töötas Maailmakohvik, kust sai osta Aafrika maiustusi. Need olid valminud
õpetaja Tiina Heina juhendamisel ja kohvikupidajate – 11.
klassi tüdrukute – nobedate näppude abil.
Päev oli eriline, sest külas olid Janika Tamm Mondost ja WEFOCO esindaja Esther Mumia Keeniast. Aafrika tekkidel istudes vesteldi Keenia kultuurist, haridusest, sealsest eluolust,
sellest, kuidas meie toetatavatel Faridal ja Lilian Lutomial läheb, ning paljust muustki. Ester ja Janika olid ka õhtusel heategevuskontserdil, kus esinesid meie lauljad, tantsijad ja pillimängijad. Kontserdi külalisteks oli Taavi Luik koos Samuel
Reinaruga.
Eelnevad nädalad olid olnud tegevusrohked fotograafiakursuse õpilastele, sest Tiiu Heinsoo juhendamisel valmis tervitusvideo meie sõpruskooli õpilastele Munganga keskkoolis.
Kontserdi eel ja nädala vältel oli võimalik osta ka Ghanas,
Keenias, Ugandas, Süürias ning Afganistanis valmistatud käsitöötooteid.
Neljapäeval võttis 10.–12. klass vastu külalisi Scoutspataljonist. Eesmärk oli täiendada oma teadmisi riigikaitsest, kuna
gümnaasiumi üks valikainetest on riigikaitse.
Nädala viimane päev, reede, tõi meile külla humanitaarabi
ekspert Gert Tederi. Tema töötuba oli suunatud gümnaasiumiõpilastele, andmaks teadmisi humanitaarabist nii selle laiemas

kui kitsamas mõttes. Reedeks kirjutasid gümnaasiumiõpilased
kirjandi teemal „Kuidas saan mina kestliku arengu eesmärkide
täitmisele kaasa aidata?“ Paremad arutlejad olid (tähestikulises järjekorras) Tuule Laansoo, Eliise Lindre ja Analiis Veeremaa.
Nädala jooksul valmistas iga klass toidupakenditest esemeid ja
mänguasju (näiteks meisterdati Actimeli topsidest päkapikke,
jogurtitopsidest loomakesi, heegeldati piimakilekottidest uksematte ja istumisaluseid, kilepiima pakkidest kinkekotte jne).
Muljetavaldav oli 11. klassi jõulukuusk. Valminud esemeid
sai näitusel vaadata reede hommikul. Nutikaid ja praktilisi lahendusi oli küllaga.
Nädala raames oli koolis kolm näitust: ÜRO kestliku arengu
eesmärgid aastani 2030, „Palmiõli lugu – inimõigustest ja
keskkonnaohtudest“, kunstnik Mella (jalaga maaliv kunstnik
Meelis Luks) maalide näitus
.
Mida öelda tegevusrohke nädala kokkuvõtteks: õppisid ja
täiendasid oma teadmisi nii õpilased kui õpetajad ning silmaring laienes lapsevanematelgi. Ühiselt saime targemaks ja
haritumaks ning tegime väikese, kuid olulise sammu maailma
muutmise suunas, toetades MTÜ Mondo Tarkusefondi, et anda
võimalus Munganga keskooli õpilastel jätkata haridusteed.
				

Anne Kraubner

Kilepiima pakendist valmistatud esemed

Heategevuskontserti avamas

Fotod: Mai Kroonmäe

Eha Võtti Toidupangast

Maailmapäevade korraldamise konkursi võit
Maailmapäevade tähistamiseks on korraldanud MTÜ Mondo konkursi juba 5 aastat
järjest, seega oli 2017/2018. õppeaastal tegu
minijuubeliga. Auhinnareisi on väga oskusliku planeerimise, kõrgetasemelise läbiviimise
ja järjepideva maailmahariduse edendamisega
välja teeninud Tamsalu Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja Anne Kraubner!
Tamsalu Gümnaasium on aktiivselt maailmakodaniku- ning säästva arengu haridust
edendanud: iga-aastane maailmapäevade korraldamine ja parimate praktikate jagamine,

HeaTeoTööpäeval õpilastega heategevuseks
toetust kogudes, Keenia sõpruskooli, Munganga Põhikooliga iga-aastaselt kirju vahetades ning põnevaid eksperte ning külalisi kooli
külla kutsudes. 2017. aasta teemaks oli koolil “Tolerantsus, sallivus ja märkamine”. Loe
Tamsalu noorte tegemistest Maailmakooli lehelt, vaata meeleolukaid pilte läbi viiaastase
aja- ja kogemusloo kooli kodulehelt ja võta
eeskuju HeaTeoTööpäeva korraldamiseks
näiteks Tamsalu rohenäppude tegemistest.
Valiku tegemisel sai otsustavaks väga mit-

Tänuvastuvõtt medalivõitjatele
Eesti Olümpiakomitee korraldas rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalivõitjatele piduliku
tänuvastuvõtu, kuhu olid kutsutud Tamsalu
Gümnaasiumi õpilased Romel Seemann ja
Eva-Maria Raudsepp.
Vastvõtt toimus Tallinnas Hilton hotelli konverentsikeskuses sportlastele, kes võitsid
2017. aasta teisel poolaastal rahvusvahelistelt
tiitlivõistlustelt medaleid.
Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tänas ja õnnitles tiitlivõistluse medalivõiduni jõudnud sportlasi ning nende treenereid
ja abistajaid. „Lõppev spordiaasta on olnud
silmapaistev ja eriline. Läbi aegade rekordili-

ne medalisaak rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt peegeldab eestimaalaste spordilembust ja
Eesti sportlaste võimet konkureerida maailma
absoluutses tippkonkurentsis.
Meie tänu kuulub kõigile, kelle ühise pingutuse ja pühendumuse tulemusel medalivõiduni
on jõutud. Võime uhkusega pidada end spordirahvaks,“ ütles Sõõrumaa medalistidele oma
tervituskõnes.
Eesti sportlased on sel aastal hetkeseisuga võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt juba 164
medalit, mis on meie spordiajaloo absoluutne
rekord. Lisaks on Eesti seeniorsportlased võitnud ainuüksi sel poolaastal 57 kuldmedalit.

Ruumikultuuri töötuba
22. novembril oli Tamsalu Gümnaasiumis külas
Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov.
Laste- ja noortekultuuri aasta “Mina ka!” raames
külastavad arhitektid koole üle Eesti ning viivad
läbi töötubasid. Töötubades arutavad arhitektid
noortega seda, kuidas me ehitatud keskkonda mõistame, kasutame ja loome.
Miks ruumikultuurist õpilastega rääkida? Arhitektuur on elukeskkond. Üle poole kogu Maa elanikkonnast elab linnades. Isegi maal elades on vahetu
elukeskkond inimese loodud. Arhitektuur on lai
nähtus, millega puutume kõik iga päev kokku. Võime isegi öelda, et me ei saagi muudmoodi – ruumist
ei ole võimalik välja minna. On loomulik selle vastu huvi tunda ja ruumi paremini mõistma õppida.

mekülgne ekspertide kaasamine ja programm
– toidupank, taaskasutuse töötoad, kontsert,
humanitaarabiekspert, Scotspataljoni külla
kutsumine – tegevused kogu kooliperele väiksemaist suuremateni. Teemanädala programmi
tippsündmuseks oli 21. novembril toimunud
heategevuskontsert, mille raames toetatakse
just Keenias asuva sõpruskooli Munganga
õpilaste haridusteed. Sel aastal õnnestus õpilaste ja kontserdikülastajate abiga koguda 340
eurot!
Konkursil osalenud 10 kooli ja noortekeskuse

maailmapäevadel olid ka sel aastal teemaks
õiglane kaubandus, kodanikuaktiivsus ning
vabatahtlik töö, maailma viljad, naised ühiskonna südames, ning loodus.
2018. aasta kevadel toimuva õppereisi ajal
saab Anne võimaluse külastada koole ning
tutvuda MTÜ Mondo koostööpartnerite ja
arengukoostöö tegevustega Aafrikas Keenias
või Ghanas – nii saab täidetud ühe innustava
ja kaasava Eesti õpetaja suur suur unistus.

Teeviit 2017 paneeldiskussioon
8. detsembril sai meie kooli õpilane Anella Veebel võimaluse võtta osa Teeviit 2017
paneeldiskussioonist “Karjääriplaan terveks
eluks – kuidas õnnelik ja edukas?”.
Toimus 45-minutiline diskussioon, milles lisaks Anellale osalesid Karin Kuimet (Ettevõtluskõrgkool Mainor), Liina Vallimäe (Tallinna Ülikooli karjäärinõustaja), Ahti Sepsivart
(CV-Online Supernoored brändi karakterite
looja) ja Erik Kangilaski (aktiivne noor, 3000
osavõtjaga spordipäeva korraldaja).
Eesmärk oli arutleda selle üle, milline karjää-

riplaan olla võiks, kui palju peatusi, suunavahetusi teel ette võib tulla ning kuidas planeerida oma elu ja karjääri nii, et tervis oleks
hoitud, õnnetunne suur ja edu enda mõõdupuu
järgi rahuldust pakkuv. Vestlus paneelil oli tulemuslik – üheskoos suudeti sisuliselt paika
panna õnne- ja eduvalem.
Anella Veebel moodustas koos Karolin Paisti,
Marta Kolde ja Lisanne Lindrega õpilasfirma
Lacose, mille äriideeks on laktoosivaba ja
taimsel baasil valmistatud süsijäätise tootmine.

Tamsalu Gümnaasiumi WÖRKSHOP!

Lisaks arutelule püüdsid õpilased vaid tahvlinätsu
ja hambaorke kasutades ka ise konstruktsioone luua
ning analüüsisid meie koolimaja arhitekti pilguga.

Wörkshopil oli võimalik 9.-12. klassi
õpilastel osa võtta viiest väga erinevast
ja ägedast töötoast, mida viisid läbi oma
ala asjatundjad.

mi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.

TÖÖTOAD:
Improvisatsioonitöötuba
(improgrupp Ruutu10)
Teadustuba (Kolm Põrsakest)
Lavavõitlus (Eesti Lavavõitluse Liit)
Grimm (Helen Marts)
Magusatuba (Kadi Neidek)
Tegevusi rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastatud program-

Wörkshopil

Foto: Velle Taraste
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Sügisesed toimetused Krõlli lasteaias
Sügis on mööda saanud, aeg on meenutada, mida huvitavat
toimus sel aastaajal lasteaias.
Kõigepealt kohtusid pargis koolieelsete rühmade Ritsika ja
Lepatriinu lapsed. Koos liikumisõpetaja Riina ja muusikaõpetaja Tiiuga mängiti erinevaid liikumis-ja laulumänge.
Järgmiseks meenuvad toredad matkapäevad. KIK projekti
toetusel matkasid Tamsalu maja Sajajalgse ja Lepatriinu
rühma lapsed 21. septembril Viitna järve ümbruses. Vaadeldi sügisvärvides puid, kinnistati nende nimetusi, metsa
all oli veel palju erinevaid seeni- nii söödavaid kui mittesöödavaid.
Selles vallas said uusi teadmisi ka õpetajad, kelle seenekorvi rikastavad edaspidi kindlasti kitsemamplid ja lambaseenikud. Tutvusime ka taimedega ja saime teada, missuguse
võib suhu pista ja mis on mürgine. Mängisime erinevaid
keskkonnamänge.
12.oktoobril matkasid Sääse maja Ritsika, Mesimummu ja
Liblika rühma lapsed Sagadis. Tutvuti Sagadi pargis erinevate puudega, metsamuuseumis vaadeldi metsloomade
topiseid, meisterdati käbist lindu, matkati koprarajal ning
peeti piknikku.
29. septembril pidasid Sajajalgse, Lepatriinu, Ritsika ja
Mesimummu lapsed koos mihklipäeva. Algatuseks tuletati meelde mihklipäeva kombeid, mängiti päevakohaseid
rahvamänge ja seejärel ootas lapsi metsas lõke, kus juba
küpsesid kartulid. Mihklipäeva tähistamine koos kartulite

küpsetamisega on lasteaias pikaajaline traditsioon ja lapsed
ootavad seda väga.
16.-20. oktoobrini peeti rühmades leivanädalat. Küpsetati
karaskit, Liblika ja Mesimummu rühmas valmistati tikuvõileibu, Ritsika rühmas küpsetati oma nime algustähega
kringleid, Sajajalgse lapsed valmistasid ise endale hommikuvõileiva. Lapsed tõid kodudest oma pere lemmikleiva
pakendeid: Sääse majas osutus lemmikuks ,,Rehe tõsine
rukkileib“ ja Tamsalu majas ,,Fazeri traditsiooniline must
leib“.
Leivanädalal esitasid Sääse maja õpetajad muusikaõpetaja
Tiiu juhendamisel nii oma majas kui ka Tamsalu majas näidendi ,,Keda kiita leiva eest“. Suur aitäh lustaka näidendi
eest!
Mardipäeva paiku olid lasteaia mõlemasse majja oodatud
isad. Toimusid erinevad tegevused ja mängud rühmades.
Mesimummu ja Sajajalgse rühmad olid selgeks õppinud
mardikava, millega üllatati teisi rühmi.
Suur kiitus Sajajalgse rühma isadele, keda oli kohal rohkearvuliselt ja kõik olid nõus ennast martideks maskeerima
ning osalema saateansamblis koos lastega. Lastele oli see
tore ja meeldejääv, sest sai laulda ja pilli mängida koos isaga.
Kadripäeva on kaks maja juba ammu koos tähistanud. Seekord võttis Tamsalu maja eesotsas Lepatriinu rühmaga vastu Sääse maja Ritsika rühma kadrisid.

Nii ongi märkamatult sügis läinud üle talveks ja oleme suures jõuluootuses, et pidada maha üks suur jõulupidu Tamsalu kultuurimajas.
Ilusat jõuluaega, kaunist aastavahetust ja rõõmu uue aasta
igasse päeva!
				
Maret Kivi
Tamsalu Lasteaia Krõll õppealajuhataja

Sajajalgse rühma väikesed ja suured mardid enne teele
asumist 			
Foto: Viiu Uudam
				

Jaanuarist saab proteeside hüvitist ainult haigekassa partnerite juures
Alates 1. jaanuarist 2018 saab hammaste proteeside hüvitist
kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud
haigekassaga vastava lepingu. Seoses muudatusega saab käesoleva aasta proteesiarveid haigekassale esitada ainult kuni 31.
jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuarit esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.
„Palun vaadake üle enda arved ja küsige ka oma lähedastelt,
kas tänavused proteesiarved on haigekassale esitatud,“ sõnas
haigekassa esmatasandi talituse juht Külli Friedemann. Tänu
uue aasta algusest jõustuvale muudatusele hakkab kõigi haigekassa partnerite juures üle Eesti kehtima hammaste proteesidele sama hind.
NB! Käesoleval aastal ehk kuni 31. detsembrini 2017 makstud proteesiteenuste eest saab haigekassale proteeside hüvitise
taotluse esitada kuni 31.01.2018.
2018. aastasse proteesidega seotud aega kinni pannes tasub
arstilt kindlasti üle küsida, kas tal on haigekassaga leping või
kas ta plaanib sõlmida lepingu, mis annab õiguse proteeside
eest hüvitist saada.
Friedemann selgitas: „Kuna ka hambaarstide jaoks on tegu
suure muudatusega, palume esimestel kuudel inimestelt mõistvat suhtumist. Alustame hambaarstidega proteeside hüvitamise lepingute sõlmimist detsembris ning kohe uue aasta alguses
ei pruugi veel paljudel lepingut olla.“
Võimalusel tasub inimesel proteeside aja broneerimisega veidi
oodata ja teha seda jaanuaris või veebruaris. Nii saab inimene
olla vastuvõtule minnes kindel, et ta saab ka hüvitist kasutada.
Vastasel juhul peab ta tasuma kogu summa ise.
Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese jaoks
kaduma. „Kui inimesel on 2017. aasta lõpus proteeside jaoks
kehtiv hüvitise jääk näiteks 120 eurot, saab ta seda alates
2018. aasta algusest ikka kasutada, lihtsalt haigekassa lepingupartnerite juures,“ lisas Friedemann.
Alates jaanuari algusest arvestatakse soodustuse summa alati

kohe maha hambaarsti juures maksmise hetkel. Enam ei saa
inimene esitada avaldust tagantjärele haigekassale, sest kogu
arveldus hakkab toimuma otse proteesitegija ja haigekassa vahel.
Proteeside eest on õigus hüvitist saada järgmistel ravikindlustatud inimestel:
• töövõimetuspensionärid;
• vanaduspensionärid;
• osalise või puuduva töövõimega inimesed;
• üle 63-aastased ravikindlustatud eakad.
Millal täitub kolm aastat ja saab uuesti taotleda hambaproteeside hüvitist?
Kui eakale pole varem hambaproteese valmistatud, algab kolmeaastane periood 260 euro kasutamiseks kuupäevast, kui hüvitist esimest korda tarvitati. Uuesti tekib hüvitise taotlemise
õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning
inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.
Hüvitise summast kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi
edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne
hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaalist www.eesti.ee „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“
kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.
Näide
•
Marta esimesed hambaproteesid valmisid 195,78 euro
eest 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid.
Sellest päevas algas Martal kolmeaastane hüvitise periood.

Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta
arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.
•
2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot. Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul
Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot 195,78 eurot = 59,87 eurot).
•
Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise summa 260
euroni. Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteesi
teenuseid, on tal õigus täiendavale 4,35 eurole. Kuna nüüd
on Marta kogu proteesihüvitise summa ära kasutanud, on tal
uuesti võimalik hüvitist saada alates 2018. aasta 8. maist.
•
2018. aastasse hambaarsti aega kinni pannes küsib Marta arstilt üle, kas tal on haigekassaga leping, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Alates 2018. aasta algusest
arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe
maksmise hetkel ja Marta ei pea enam esitama selleks tagantjärele haigekassale avaldust.
Infokast
Lisainfot proteeside hüvitise kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi, klienditelefonilt 669 6630
(E-R 8.30-16.30), klienditeenindustest, saates allkirjastatud
avalduse info@haigekassa.ee, ning riigiportaalist www.eesti.
ee rubriigist „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.
Lugupidamisega
Kaidi Kasenõmm
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist
Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond
620 8415
Kaidi.Kasenomm@haigekassa.ee

Maksuvaba tulu hakkab sõltuma inimese aastatulust
Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr kerkib 500 euroni. Samas
tekib vajadus oma aastasel tulul silm peal hoida, et vältida tulumaksu juurde tasumist 2019. aastal.
Alates 2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus
kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot
kuus.
Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane
tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus
500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda
väiksem on maksuvaba tulu. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200
euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.
Inimestel tuleb juba enne järgmist aastat mõelda, millisesse
tuluvahemikku kuulutakse, et selle alusel esitada maksuvaba
tulu avaldus oma tööandjale või muule väljamakse tegijale,
näiteks sotsiaalkindlustusametile.
Kui inimene ei ole aasta alguses arvestanud mõne täiendava
tuluga, näiteks korteri väljaüürimisest saadud tulu või pree-

miaga, siis võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla
liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019. aasta alguses.
Raskesti etteennustatava tulu puhul on mõistlik pigem olla
maksuvaba tulu arvesse võtmisel tagasihoidlikum, et vältida
tulumaksu juurde maksmist. Enammakstud tulumaksu saab
2019. aasta alguses esitatava tuludeklaratsiooniga tagasi.
Uuest aastast kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele
ja kahjuhüvitistele. Kui pensioni saaja ei ole sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu arvestamiseks avaldust esitanud,
siis arvestatakse tema pensionilt alates 2018. aasta jaanuarist
automaatselt tulumaks esimesest eurost.
Inimesed, kes on juba esitanud sotsiaalkindlustusametile tulumaksuvaba osa arvestamise avalduse, uut avaldust esitama
ei pea.
Alates 1. detsembrist saab inimene ka ise eesti.ee portaalist
järgi vaadata, kas tulumaksuvabastuse rakendamiseks avaldus
on esitanud või mitte. Kui ei ole, siis saab avalduse sealsamas
kohe ka esitada.
E-maksuametisse/e-tolli lisandub veel võimalus jooksvalt
näha, kui palju on erinevad väljamaksjad inimesele tasu maks-

nud ja maksuvaba tulu kasutanud.
Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, saab näha ka
võimalikku täiendavat tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. See on prognoos, sest kui sissetulek
aasta jooksul muutub, siis muutub ka maksuvaba tulu suurus.
Samuti puudub MTA-l info täiendavate tulude ja võimalike
mahaarvamiste kohta, mis tuleb esitada alles järgneva aasta
tuludeklaratsioonil.
Seetõttu tasub e-maksuametis/e-tollis oma e-postiaadress ja
telefon üle vaadata, sest MTA saadab teavitusi, kui maksuvaba
tulu hakkab enne aasta lõppu täis saama.
Lisainfo:
•
Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad meie koduleheküljelt www.emta.ee/maksuvaba-tulu või infotelefonilt
880 0811.
•
Pensioni ja kahju- ning vanemahüvitise saajad saavad
oma küsimuste korral lisainfot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates1-jaanuarist-2018 või tulumaksu infotelefonilt 6610551.
			

Maksu- ja Tolliamet

DETSEMBER 2017

TAMSALU AJALEHT

Ohutu aastalõpp

Ees on jõuluaeg ja aastavahetus See on aeg, kui inimesed
tahavad kaunistada oma kodu jõuluteemaliste kaunistustega,
põletada rohkem küünlaid, aga ka rohkem pidutseda nii oma
lähedaste kui ka suurema seltskonnaga. Juba enne pühi, aga ka
jõulude ja aastavahetuse meeleolus peab mõtlema, kuidas see
aeg mööduks ohutult. Ainult nii saame me kõik rõõmu tunda
ja nautida pühi.
Suurema osa tuleõnnetustest saab alguse hooletust ümberkäimisest lahtise tulega. Samuti on tulekahjusid põhjustanud
vananenud ja ülekoormatud elektrijuhtmestik ja ka katkised
elektriseadmed. Jätkuvalt puhkeb palju tulekahjusid, mis saavad alguse hooletust suitsetamisest.
Igaüks meist saab muuta jõulud ja aastavahetuse oma kodus
ja enda lähedaste kodus turvaliseks. Märgake ohte ja pidage
meeles:
•
Asetage küünlad tulekindlale alusele ning kaugemale kergesti süttivatest esemetest!
Küünlaleek võib süüdata küünlajalga ümbritseva kaunistuse
või liiga lähedal olevad tekstiilmaterjalid. Samuti on väga ohtlik panna küünlad põlema jõulukuusel
•
Ärge jätke põlevaid küünlaid järelevalveta!
Isegi kui olete süütanud küünla tulekindlale alusele ja ohutusse
kaugusesse teistest esemetest, ei tohi jätta küünlaid põlema ja
ise magama minna või üldse kodust lahkuda. Küünla võib
maha pillata teie koduloom, samuti ei pruugi lapsed osata
küünlaga ohutult ümber käia.
•
Ärge koormake vooluvõrku üle elektriliste seadmetega!
Kui elektrivõrk on ülekoormatud, siis juhtmed võivad
kuumeneda ning hakata sulama. Lühisesse sattudes võivad
need süüdata ümbruse. Samuti ei tohiks jätta põlema elektrilisi jõulukaunistusi ilma järelvalveta. Kui lahkute kodust või
lähete magama, on mõistlik need välja lülitada.
•
Olge hoolsad toidu valmistamisel!
Söögi valmistemise ajal on kõige parem viibida köögis. Toidu
unustamisest sisselülitatud pliidile võib alguse saada väga
traagiliste tagajärgedega tulekahju. Eriti hoolsad peavad olema
eakad inimesed.

•
Ärge jätke põlevat kaminat ja küdevat ahju järelevalveta!
Lahtine tuli on alati ohtlik ning sellega tuleb ümber käia väga
ettevaatlikult. Küttekolde ümber ei tohi olla kergestisüttivaid
materjale (vaip, ka puidust põrand, diivan jm), sest kaminast
või ahjusuust lennanud sädemest võib alguse saada tulekahju.
•
Ärge laske õhku ilutulestikku olles hoonetele ja
teistele inimestele liiga lähedal!
Ilutulestikku võib kasutada hoonetest ja inimestest kaugemal
järgides täpselt selle kasutusjuhendit. Taevalaterna õhku laskmisest soovitavad päästjad sootuks loobuda.
•
Ärge suitsetage siseruumides!
Kui hoolite endast ja oma lähedastest, ärge suitsetage siseruumides, sest hõõguvast suitsuotsast võib kergesti puhkeda
tulekahju.
•
Kontrollige oma kodus suitsuandurit regulaarselt!
Igas kodus peaks ammu olema suitsuandur, mis varakult avastab tekkinud tulekahju ning annab sellest märku valju signaaliga. Kui suitsuandur on juba olemas, tehke suitsuandurile enne
pidustusi väike üllatus – pühkige andurilt tolm, vajadusel vahetage patarei ja testnuppu vajutades veenduge, et suitsuandur
on töökorras. Aidake selles ka oma lähedasi, eriti vanemaealisi, kes vajavad abi suitsuanduri kontrollimisel.
Juba enne pühi on soovitatav vaadata kodus ringi – kas kõik on
tehtud selleks, et inimestel oleks ohutu. Veebis saab oma kodu
tuleohutust testida aadressilhttps://www.kodutuleohutuks.ee/ .
Test annab kohe tagasiside kodu ohutuse kohta ning samast
saab päästenõustaja soovitusi, kui olukord vajab parandamist.
Kui hoolite oma lähedastest, sugulastest ja sõpradest, kinkige
neile suitsuandur, kui seda neil ikka veel ei ole. Samuti on
suurepärane kingitus tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis
korstnapühkija külaskäik – see toob alati õnne.
Tuli ei tunne korteri piire
Kortermaja tuleõnnetuste ennetamises on igaühe panus oluline - nii majaelanikul kui korteriühistul. Kortermajas levib
tulekahju kiiresti ja põlengus võivad kannatada saada nii kõrvalkorterid kui maja trepikoda, katus kui fassaad.
Selleks, et põleng kiiresti avastada, peab igas kodus olema

Viru mängud 1974 – 1991
A-grupi medalivõitjate paremusjärjestus individuaalaladel
Naised
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tiina Roonet
Põdrangu sovh		
Mare Akel
Vinni NST		
Dagmar Porkveli Vinni NST		
Tiiu Pärnik
Vinni NST		
Helmi Mihhailova
Tamsalu EPT
Aili Jurelevitš		
Tamsalu EPT
Lea Uueni
Kadrina EPT		
Erna Kuhi
Põdrangu sovh		
Helle Tuhkla
Viru kolh		
Ülle Kink
Kalevipoja kolh
Erika Roger
Kadrina EPT		
Luule Kindel
Tamsalu TERKO		
Aili Popova
Tamsalu EPT		
Lea Altmäe
Viru kolh		

Mehed
1.
Ülo Püss
34-4-1
2.
Väino Kuhi
3.
Meelis Veilberg
4.
Aivar Haller
5.
Karl Vaide
6.
Olev Proover
7.
Vello Akel
8.
Lembit Nisu
9.
Ennik Sulane
10.
Peep Tõnisson
11.
Olavi Tooming
12.
Tiit Sursu
13.
Tõnu Murakas
14.
Aivar Lankei
15.
Toomas Kivend

17-8-1
8-2-0
7-4-1
7-1-1
6-9-0
6-5-2
6-2-1
5-2-2
5-0-2
4-4-6
4-3-4
4-2-2
3-3-1
2-2-1

Põdrangu s/Tamsalu TERKO
Põdrangu sovh		
Tamsalu EPT		
Vinni NST		
Vinni NST		
Vinni NST		
Vinni NST		
Rakvere tootmiskondis
Väike-Maarja kolh
Vinni NST/Rakvere MM
Põdrangu sovh		
Väike-Maarja kolh
Rakvere tootmiskoondis
Kalevipoja kolh		
Kadrina EPT		

14-5-6
10-2-0
8-2-4
7-3-4
7-2-2
6-11-7
5-2-1
5-0-0
3-7-6
3-7-3
3-3-2
3-3-1
3-1-6
3-1-2

A-grupi võistkondlik paremusjärjestus medalite järgi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vinni NST *			
Tamsalu EPT *			
Kadrina EPT*			
Põdrangu sovhoos *		
Viru kolhoos *			
Tootmiskoondis Rakvere *		
Tamsalu TERKO			
Rakvere KEK			

154-104-93
98-77-73
87-109-77
70-60-54
65-70-73
48-38-49
39-27-30
28-33-33

9.
Väike-Maarja kolhoos		
24-14-27
10.
Energia kolhoos *		
22-36-45
11.
Punane Kunda/Eesti Tsement
18-23-28
12.
E. Vilde nim kolhoos		
15-17-9
13.
Kalevipoja kolhoos		
10-15-24
14.
Rakvere metsakombinaat		
7-6-14
15.
R. Pälsoni nim/Rakke sovhoos
6-24-16
16.
Rakvere TREV			
6-12-6
17.
Hulja sovhoos			
6-10-9
18.
Rakvere lihakombinaat		
3-5-3
19.
Rakvere Autobaas		
3-2-2
20.
Rakvere metsamajand		
1-9-8
21.
Rakvere MEK			
1-3-3
22.
L. Pärna nim kolhoos		
1-2-0
23.
Viru- Nigula kolhoos		
1-2-0
24.
Roela sovhoos			
1-0-2
25.
Simuna sovhoos			
1-0-1
26.
Uhtna kolhoos			
1-0-0
•
Osalenud kõikidel mängudel
Kokkuvõttes esinesid Tamsalu sportlased Viru mängudel edukalt. Tamsalu EPT, Põdrangu sovhoosi ja Tamsalu TERKO
võistlejad võitsid kokku 533 medalit. Rakvere linnast osalenud kaheksa ettevõtet kogusid 323 medalit.
Spordiühingutest oli „Jõu“ edu „Kalevi“ ees mäekõrgune.
„Jõu“ edu aluseks oli hästi läbimõeldud spordivõistluste süsteem. Peeti eraldi kolhooside, sovhooside ja ettevõtete spartakiaade, populaarsed olid ka tippjuhtide võistlused. Korraldati
arvukalt kohalikke võistlusi.
Tamsalu EPT pidas aastaid ettevõtte kokkutulekuid, kus olid
kavad võistlused erinevatel spordialadel.
Alates 1975. aastast korraldas Tamsalu külanõukogu suviseid ja talviseid piirkondlikke spordimänge, millel Põdrangu
sovhoos osales nelja võistkonnaga, lisaks Tamsalu sovhoos
ja Porkuni koondis. Eraldi võistkonna moodustasid külanõukogus elavad, aga mujal töötavad inimesed. Lapsed kuulusid
võistkondadesse vanemate töökohtade järgi. Aktiivse kohaliku sporditegevuse tõttu oli lihtne komplekteerida võistkondi
Viru mängudeks.
Tänaseks päevaks on Tapa ja Tamsalu vallast moodustunud
maakonna suurim vald, kes peaks suutma välja panna tugevad
võistkonnad Eestimaa spordiliidu „Jõud“ suve- ja talimängudel. Aktiivsete veteranide kõrvale on vaja noori, kes Tamsalu
tuntust spordilinnana ka edaspidi hoiaks.
					
Rein Tops
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töökorras suitsuandur.
Päästeameti tuleohutuskampaania on sel korral suunatud just
kortermaja elanikele. Päästeamet kutsub kortermaja elanike ja
ühistuid üles osalema tuleohutuskampaanias.
Leppige oma majas kokku suitsuanduri kampaaniajuht,
tegemist võib olla ühistu esimehe, liikmetega või lihtsalt aktiivse majaelanikuga.
Kampaaniajuht külastab oma maja elanikke ja uurib, kas neil
on töökorras suitsuandur. Vajadusel aitab anduri paigaldamisega või hankimisega. Kui kõik korterid on allkirjaga kinnitanud
suitsuanduri olemasolu, saab ühistu auhinna.
Auhinna saamiseks tuleb minna aadressile www.kodutuleohutuks.ee ja täita registreerimisvorm. Kirja tuleb panna
korterite arv, aadress, kontaktisik. Seejärel läheb registreerimisvorm juba piirkonna Päästekeskusesse.
Esimesed 100 ennast registreerinud ja suitsuanduriga varustanud ühistut saavad Päästeametilt kingituseks tulekustuti,
mis paigaldatakse maja trepikotta. Tulekustuti antakse maja
esindajale pidulikult üle, paigaldatakse koos juhistega maja
trepikoja seinale. Lisaks loositakse kõikide soovi avaldanud
ühistute vahel välja trepikoja seinamaaling.
Päästeamet soovib kõigile rahulikku ja ohutut jõuluaega ning
lõbusat aastavahetust!
PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooni osakond
Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Mob: +372 5811 6170
Rahu 38 I 41532 Jõhvi I Eesti
www.paasteamet.ee

Korvpall
Maakonna meistrivõistlustel A-alagrupis oli Tamsalu Jakon
Ehituse vastane kolmandas mängus Rakke SK. Meie meeste
paremus pandi maksma mängu algusest. Veerandid võideti
16:10, 28:14, 17:11, 24:18. Võidunumbrid olid 85:53.
Neljandas mängus oli võõral väljakul vastas Sõmeru meeskond, kes eelmisel hooajal lülitas meid medalikonkurentsist
välja. Seekord ei antud vastastele mingit võimalust, võidunumbrid olid 93:67.
Järgmises mängus oli koduväljakul vastane Vinni Tammede
meeskond. Meil oli eelnevalt viis võitu, vastastel üks ja võis
loota kindlat võitu, aga mäng kujunes tasavägiseks. Veerandid
26:22, 15:13, 21:20, 21:20 ning lõpuks raske võit 83:75. Heas
hoos olid veteranid Livar Liblik ja Tauno Pukk ning noorematest Kristjan Nurmsalu.
Kuuenda vooru vastane oli võõral väljakul Ilves Transpordi
meeskond Väike-Maarjast. Meil eelnevalt viis võitu, vastastel
üks. Mängu lõpp kujunes tasavägiseks, aga suudeti ikka võita
84:78.
Eelviimases voorus kohtuti võõral väljakul Kadrina Karudega. Kadrina suutis tasavägises mängus oma paremuse maksma
panna, lõppnumbrid 91:82.
Viimases alagrupimängus oli võõral väljakul vastas RSK Tarvas. Väljakuperemehed võitsid kindlalt 95:79.
Maakonna meistrivõistluste alagruppides võistles 17 meeskonda.
Tamsalu meeskond võitis alagrupis kuus ja kaotas kaks mängu
ning pääses meistriliigasse kaheksa parema hulka. Meistriliigas mängitakse kaks ringi, mille tulemusel hakkavad kuus paremat mängima medalitele.
					
Rein Tops

Korvpall, Eesti esiliiga
Eesti esiliiga viiendas voorus oli võõral väljakul Tamsalu Los
Torose/ Karud vastane esimest hooaega esiliigas mängiv KK
Viimsi/NOTO meeskond. Mänguohjad haarati kohe ning paremust hoiti lõpuni. Veerandid 35:23, 19:16, 22:18, 27:30 ja lõpptulemus 103:87.
Meie meeskonna paremad olid Sander Ramul 29, Joonas Vaino
20, Raimond Tribuntsov 13 ja Allan Ehte 12 punktiga. Väljakuperemeeste paremad olid Kaarel Traumann ja Georg Simon
Herodes 16 punktiga.
Järgmises voorus oli kodusaalis vastane BC Tartu, kes tuli kohale vaid seitsme mehega. Tempokalt alustanud parimas rivistuses kodumeeskond võitis esimese veerandi 30:10, edasi 20:26,
27:26, 29:14 ning võidunumbrid 106:76.
Parim oli taas Sander Ramul 21 punktiga, Allan Ehte 18 ja Joonas Vaino 14 punkti. Vastaste paremad olid Aleks Tabo 20 ja Patrik Saal 18 punktiga.
Seitsmendas voorus mängiti kodusaalis G4S noorteliiga II (endine noortekoondis). Eelmisel hooajal jõudis noortemeeskond
poolfinaali, kus kaotas EMÜ meeskonnale. Kogu mäng kulges
meie meeste ülekaalu tähe all. Veerandid 22:16, 22:12, 17:15,
21:16 ning võidunumbrid 82:59. Meie paremad Sander Ramul
22, Joonas Vaino 16 ja Allan Ehte 10 punktiga.
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Korvpall, Eesti esiliiga
Külaliste paremad Leemet Loik 13, Ron Arnar
Pehka 10 ja Tamsalu taustaga Erki Kuhi 9 punktiga. Erki Kuhi kuulus suvel Eesti koondisesse
Euroopa A- klassi meistrivõistlustel. Kaheksandas
voorus mängis Tamsalu Los Toros/Karud võõral
väljakul Tartu Kalev/Estikoga, keda varasematel
aastatel võita pole õnnestunud. Seekord oli meil
ilmne ülekaal, veerandid 25:15, 19:17, 20:9, 24:21
ning kogu mäng 88:62. Meie parim oli taas Sander
Ramul 26 punktiga, lisaks üheksa lauda. Joonas
Vaino lisas 18 punkti ja kümme lauda. Väljakuperemeeste parim oli Mihkel Allorg 18 punkti ja
kümne lauaga. Endine Räpina Kotkaste kapten
Ants Järv lisas kümme punkti.
Pärast võidukat mängu oli meie võistkonna juhtidel ja kauaaegsel mängijal Livar Liblikul meeldiv
kohtumine mängu vaatama tulnud endise Tamsalu
Gümnaasiumi direktori Ain Jõesaluga, kes koolijuhi ameti kõrval oli ka kvalifitseeritud korvpallitreener ja pani 1992-1998. aastatel aluse Tamsalu
korvpallile. Mitmed neil aastail Tamsalu Gümnaasiumis korvpalliga alustanud jätkavad erinevates
veteranide võistkondades ja maakonna esiliigas.
Kiidusõnu ja häid nõuandeid jätkus Ain Jõesalul  
ka nähtud mängule.
Üheksandas voorus kohtuti võõral väljakul BC
Kalev/Cramo I (varem Balteco ja Vasar) meeskonnaga. Balteco oli 2013. aastal meie vastane esiliiga põhiturniiri võitjana poolfinaalis. Seekord olid
väljakuperemehed kohal parimas rivistuses, meil
oli kohal kaheksa meest. Esmakordselt oli platsil tsenter Madis Shumanov, kes on kuulunud ka
Tarvase meeskonda. Oma teise mängu tegi meeskonnas kaasa Marko Kostap. Mängu protokollist
ilmneb, et meeskond võib hästi mängida erinevate
koosseisudega. Esimene veerand võideti koguni
27:7, järgnevate seisud olid 18:20, 35:13, 17:27 ja
kogu mäng võideti 97:67. Sander Ramuli kontole jäi 32, Allan Ehtele 22 ja Mihkel Magerile 12
punkti. Raiko Orumaa arvele jäi 14 lauda. Vastaste
paremad olid Anton Batanov 17 ja Kauri Sild 16
punktiga.
Eelviimases alagrupimängus oli võõral väljakul
vastane Kohila Sk/Webvare. Meil oli tabelis kuus,
vastastel neli võitu. Eelmisel hooajal mängiti omavahel 1:1, meile kindlustas parema koha ühepunk-
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Võrkpall
tiline edu kahe mängu kokkuvõttes. Kohila võistkonnas ei mängi sel hooajal enam Ando Tagamets,
meeskonnas jätkab endine Eesti koondislane Arne
Pärn. Meil ei saanud kaasa mängida Roman Konontshuk ja Raimond Tribuntsov. Teist korda sel
hooajal mängis võistkonnas tsenter Madis Shumanov. Tasavägiselt kulgenud mängus võideti
avaveerand 26:21, kuid kaotati järgnevad 13:16,
19:24, 23:25 ja kogu mäng 81:86. Meie parimad
olid Allan Ehte 21, Sander Ramul 15 ja Raiko Orumaa 14 punktiga. Vastastest viskasid Gregor Ilves
22 ja Erik Luts 18 punkti. Vastastel õnnestus meie
parimat viskajat Sander Ramulit edukalt takistada
ning Allan Ehte langes vigade töttu välja.
Viimase vooru vastane oli kodusaalis seni kõik
kümme mängu kaotanud Torma Spordi meeskond.
Eelmisel hooajal võitsime esimeses mängus Tormat kuue punktiga, kuid teises kaotasime kaheksaga ning see andis Tormale põhiturniiril parema
koha. Seekord alustati põhikoosseisuga ja võideti
esimene veerand 32:17. Järgnevate veerandite tulemused olid 15:16, 19:17 ja 20:23. Mänguaega
said kõik 12 meest ja lõpptulemus oli 86:73. 31
punkti viskas Sander Ramul. Raiko Orumaa kogus 11 punkti ja 14 lauda, Roman Konontshuk 10.
Kiitust väärib ka külalismeeskond, kes, vaatamata
eakamale koosseisule, võitles visalt lõpuni. Torma
parimad olid Rene Sepp 21, Sten Lillemägi ja Jarmo Heiter 12 punktiga.
Meie meeskond lõpetas põhiturniiri esimese ringi seitsme võidu ja nelja kaotusega, koht selgub
pärast teiste meeskondade viimaseid mänge. Teise ringi mängud algavad uuel aastal. Edasipääsuks tuleb pärast teist ringi jõuda kaheksa parema
hulka. Esmakordselt on meie kanda maakonna
esindusmeeskonna koorem. Kuna Jakon Ehituse
meeskond jõudis maakonna kossuliigas esiliigast
meistriliigasse, on korvpall meie edukaim sportmäng.
Edu on saavutatud veel jäähokis ja võrkpallis,
jalgpallis jõudsid korra vabariigi medalile Alar
Peegi juhendatud noored.
Kuna Tamsalu Ajaleht ilmub viimast korda, jääb
üle soovida   spordilinnale edukaid aastaid erinevatel spordialadel.
Rein Tops





Lääne-Virumaa 2018. aasta võrkpalli rahvaliigas oli Tamsalu meeskonna esimene vastane
Rakvere Ametikool. Mitte parimas rivistuses
mänginud tamsalulastel tuli vastu  võtta kaotus 1:3.
Teises voorus mängiti võõral väljakul VK
Tarvase meeskonnaga. Ühepoolses mängus
saavutati kindel võit 3:0.
Kolmandas voorus võideti 1.JVB meeskonda
3:1. Pärast kolme vooru juhib Laekvere meeskond 9 punktiga, Tamsalu jagab 6 punktiga teist kohta.
Rein Tops

Ujumine
•
30. septembril toimus Järvamaa seeriavõistluse I etapp Paides:
Brita Rannamets -  50 m vabalt      27,69  II              100 m selili  1.09,89  II
                               200 m rinnuli   2.57,95  II
Alex Ahtiainen  -   50m vabalt       25,10  I                100 m selili  59,12  I
                               200 m rinnuli   2.36,75  I
•
7. oktoobril peeti pikamaaujumine Tartus:
Brita Rannamets –  800 m vabalt   10,25,22  I
ja Tallinnas Audenteses:
Alex Ahtiainen (absol.) -1500 m vabalt  17.56,04 (8.).
•
3.-4. november toimus Riia  Sprint (25 m ujulas). Tugevas konkurentsis võistles ka Alex Ahtiainen (absoluutarvestuses):
100 m vabalt 53,34 (27.-s,  võistles 147),
100 m selili 56,75 ja pääs finaali, kus saavutas ajaga 56,41  8.koha (võistl. 57).
200 m vabalt  1.58,12 (19.-s, võistl. 69), teateujumises 50 m selili 26,61 – kõik tulemused on isiklikud rekordid.
•
4. novembril peeti Tartus EUL noortesarja i etapp:
Brita Rannamets -  50 m vabalt 27,36  II,  100 m selili  1.11,48  III.
•
11.-12. novembrini toimus rahvusvaheline võistlus Tartus Aura Open Cup:
2003.-2004.s.a. Vanuseklassis võistles Brita Rannamets:
50 m vabalt  27,46  I (võistl. omavan. rekord)       
100 m vabalt  1.01,20  III
50 m rinnuli 34,48  I       50 m liblikat  29,49  II       100 m libl.     1.06,68  II
200 m libl.  2.40,51 III (absoluudi)   
100 m kompleksi  1.07,19  I
•
1.-3. detsembrini peeti Põhjamaade  meistrivõistlused lühirajal Islandil. Võistlustules oli 193 ujujat 9.-st riigist. Eesti koondise ridades võistlesid  Brita Rannamets ja
Alex Ahtiainen.
Brita tulemused 13.-14-aastaste tüdrukute arvestuses :
50 m liblikat  28,37 (7.)  Eesti noorterekord
100 m liblikat1.07,93 (5.)      
100 m vabalt 1.00,51 (18.)
50 m vabalt  27,48 (22. absol.arvestus)
4x100 m vabalt  4. koht       
4x100 m komb. 4. koht.
Alexi tulemused  14.-17-aastaste poiste arvestuses:
            100 m liblikat  55,07  II (esikohast jäi puudu 16 sajandikku)
            100 m selili       56,19 (5.)    
    50 m selili 26,20 (8. absol arvest.)
            50 m vabalt 24,25 (26. absol. Arvest.),   4x100 m komb.  4. koht.
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Brita Rannamets ja Alex Ahtiainen		

Foto: Celin Lannusalu

DETSEMBER 2017

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
jaanuarikuus
Marie Are 			
Salma Veber 		
Leida Rebane		
Helgi Malva			
Leida-Elfriede Merimäe
Ilmar Nurk			
Endel Vaiksaar		
Ester Pajuste		
Elfriede Lehis		
Helje Loide			
Pilvi Vain			
Hilja Auerbach		
Valentina Piiskoppel
Kuido Tammar		
Illa Kask			
Uno Freiental		
Salma Enn			
Maini Kovaltšuk		
Akseniya Lisitskaya
Andres Schneider		
Helve-Leida Kuusk
Hilma Kolde		
Velda Haavala		
Ivan Kleimenov		
Salme Ehrlich		
Melaine Sammel		
Helmi Kuusk		
Maie Lande			
Tiit Leet			
Aare Sarapuu		
Aavo Varblane		
Maire Kätt			
Rein Rosin			
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Valder Juuninen		

70
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Vastsündinud vallakodanikud
Stefan Bratkov 			

05.12.2017

Melissa Mõttus 			

14.11.2017

Artur Tomson 			

08.11.2017

Mireia Pung 				

07.11.2017

Õnnitleme vanemaid!

OÜMARTEXKOPAD

x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
x VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
x VEOTEENUSKALLURIGA
x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
x VEOTEENUSKALLURIGA
x OHTLIKEPUUDELANGETUS
x KORVTÜSTUKIRENT

x LIIVAJAKILLUSTIKUMÜÜK

02.veebruar alates 10.00

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

HU

HU

TAMSALU
KULTUURIMAJAS

U

U

tel:56488916

Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

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

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:

		

Õnne ja tervist!

TULE UUDISTAMA
Raudtee 5, Tamsalus avatud
MARIKA ILUTUBA!
Pakun:

*klassikalist maniküüri, pediküüri;
*geelküüsi, geellakkimist, striplaci;
*silmade ja kulmude värvimist, korrigeerimist;
*depilatsiooni ja palju muud!

TULE UUDISTAMA OMA SILMAGA!
Marika: 56 152 763
TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tapa Vallavalitsus, Tapa linn, Pikk 15, 45106, info tel. 3228431,
e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

24. detsember kell 14:00
14. jaanuar kell 14:00
28. jaanuar kell 14:00
Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada
53413738 (Elle Olt).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost Tauno
Toompuu.
Helga Suvi 			

08.03.1935-12.11.2017

Tatjana Laossaar 		

02.11.1936-08.11.2017

German Vassiljev 		

14.07.1961-27.10.2017

Raili Elmest 			

12.06.1954-03.12.2017

Elvi Mägi 			

19.09.1936-30.11.2017

Mati Villemsaar 		

01.07.1956-04.12.2017

Meie hulgast on lahkunud

Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu
ja see on saadaval ka vallamajas.
See on nüüd viimane Tamsalu ajaleht. Head lugemist!

