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Tamsalu vallavolikogu ootab ettepanekuid 2016.a.
Tamsalu TÄNURAHA andmiseks
Tamsalu Vallavolikogu ootab ettepanekuid
2016.a. Tamsalu tänuraha andmiseks.
Valla tänuraha antakse üksikisikutele valla rahvale osutatud eriliste teenete eest. Tänuraha saaja
kinnitab vallavolikogu ja tänuraha antakse üle

Eesti Vabariigi aastapäeval.
Ettepanekud esitada hiljemalt 20. jaanuariks
Kandidaate võivad esitada asutused, ettevõtted, e-posti aadressile: tamsalu@tamsalu.ee
organisatsioonid ja üksikisikud. Ettepanek peab või postiga:
kindlasti sisaldama kandidaadi ja tema tegevuse Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, Tamsalu
iseloomustust.
46107 Lääne-Virumaa.
Tamsalu tänuraha on saanud Aime Tops, Andrus Freienthal, Jaan Kiisk, Reino Kösta, Anne
Hallik, Helga Tammerk, Sirje Luik, Eino Tomberg, Ülle Feršel, Vahur Luumann, Urmas Tamm,
Johannes Eermann, Heidi Mägi, Linda Reimann, Toivo Hallik, Arvo Orupõld, Jelisaveta Kallonen, Ants Arukuusk, Karin Poom ja Sergei Kurotškin.
Sel aastal täitus kultuurimajal 35. tegevus- vedamisel lavastati tantsunumber „Crease
aasta, mida tähistati 26. detsembril väärilise kohtub keskkooli muusikaliga“ mida esitasid
kontserdi ja peoga. Kogu õhtu oli inspireeri- tantsurühmad „Omad Klemmid“ ja „SK14“.
tud muusikalist ning õhkkond kultuurimajas Naisterühma „Vallatud Kurvid“ glamuuroli glamuurselt hubane. Teemale sobivalt as- ne esitus „Diamonds“ pälvis publikult suure Enne tänavusi jõule otsustasime koos klassi- kordset kipsist jõuluvana kujukest kapinurgal.
tus kauni kontserdiga üles Hanna-Liina Võsa, aplausi. Esmakordselt astus lavale segarühm juhataja Anne Kraubneriga, et jätame ära riiu- Kutsun üles kõiki klasse mõtlema jõuluajal
kes esitas elavaid numbreid erinevatest muu- „Nimeta“, kus tantsivad tantsurühma „154R“ litele tolmu koguma jäävate traditsiooniliste neile, kes ei sõltu iseendast ja vajavad meie
sikalidest, õhtut juhtis Tamsalu juurtega Vane- tüdrukud, olid kaasanud abiväge poiste näol. küünalde, kruuside ja kipsist kujude kinkimise kõigi abi - tehke see pisike heategu ning teid
Muusikalidest pärit klaveripalasid esitasid ning teeme veidi jõulurõõmu neile, kes meie vaatavad tänulikud ja truud silmad.
muise Teatri solist Reigo Tamm.
Maavanem Marko Torm’i poolt anti üle tun- Marta Kolde, Lisanne Lindre ja Getriin-Liis- kahejalgsete liigikaaslaste tõttu on ilma jäänud kodust ja armastusest. Nimelt otsustasime
nuskiri Tiia Uudebergile, maakonna kultuu- bet Veeremaa.
rielu kujundamise ja hoidmise eest. Ka kul- Õhtu jätkus tantsuansambli „In Mood“ saa- mõttetute asjakeste asemel kinkida kogu klastuurimaja poolt anti üle mitmed preemiad, tel, õnneks oli jalakeerutajaid rohkesti ja an- siga Rakvere loomade varjupaigale toitu. Kui
loomingu preemia sai Kadri Kask, missioo- samblilt paluti mitmeid lisalugusid. Üllatuse- krõbinad varutud (neid sai üllatavalt palju)
nipreemia Liia Alling, pühendumuse preemia sinejatena astusid tantsupausidel publiku ette istusime koos 9. ja 12. klassi õpilastega bussi
Tiina Sakk, elurõõmu preemia Tiina Õuna- peotantsijad Jan Kuusemets ja Annika Rein- ning sõitsime kingitust üle andma.
puu, järjepidevuse preemia Kerli Relli ja noo- mann.
Kultuurimaja perel on väga hea meel, et meil Kui jõudsime loomade varjupaika, ootasid
re kultuuripärli preemia Siret Kristel.
Kultuurimaja poolt oli kokku pandud kava eri- on niivõrd palju sõpru, kes meid õnnitlema meid hooldajad, kes olid nõus väikese eksnevatest muusikalidest. Nii olid laval numbrid olid tulnud! Täname kõiki südamest ja looda- kursiooni tegema. Jagasime oma grupi kaheks: pooled läksid kasse, pooled koeri vaata“Helisevast muusikast”, mida esitasid „Kuld- me Teid peagi taas oma majas näha!
ma. Sealoleku ajal märkasin nii mõnegi silmis Rõõmuhetk
ne Iga“ ja „Leyla“, poiste ja tüdrukute jõud
pisarat, mis tegelikult oli hea, vähemalt jäi Varjupaigas käimine ei olnud lõbus ega tore
Kerli Relli
olid ühendanud Siret ja Mari-Ann, kelle eest- 			
see käik ehk meelde ja loomadesse suhtutakse üritus, pigem sellise nukrama alatooniga, kuid
teistmoodi, natukenegi suurema vastutustun- kindlasti hakkas nii mõnigi meist koera võtdega.
mist/jätmist teise pilguga vaatama.
Eriti jäi õpilastele hinge must koer, kes istus Soovitan kõigile, kel koera võtmise plaan,
kurvalt oma aia nurgas ja kel hooldaja sõnul külastada kõigepealt varjupaika - need armason olnud raske elu. Koer oli arg ja silmanähta- tusest ilma jäänud loomad oskavad olla truud
valt väga-väga kurva näoga. Teda lubas hool- ja tänulikud. Head eeskuju näitas meie klassidaja ka paitama minna, ma loodan, et see koer juhataja - tema tegi õnnelikuks ühe kiisu, kes
leiab peatselt kodu ja saab armastatud, sest iga leidis tee tema koju ja südamesse.
hing on väärt armastust.
Tagasiteel mõtisklesin, et mis oleks, kui järg- Oleme taas väga tänulikud oma klassijuhatamisel aastal jätaks kogu põhikooli- ja güm- jale Anne Kraubnerile, kes meie ideest kohe
naasiumiosa üksteisele mõttetud nipsasjake- kinni haaras ja ettevõtmise raskema osa enda
sed ostmata ja selle raha eest ostetaks hoopis kanda võttis.
varjupaiga loomadele toitu. Väikestest heate- Suur tänu ka Tiit Veebelile, kes panustas meie
gudest sünnivad suured ja kindlasti on õhtul heateosse, sõidutades meid tasuta varjupaika
teki all lebades parem sellele mõelda, kuidas ja koju tagasi.
mõni toidupuuduse tõttu hukule määratud kut- 			
Geiri Suur
Ringide juhendajatele jagati preemiaid				
Foto:Aavo Leemets
su mõnusalt krõbinaid sööb kui vaadata järje- 			
8.b klass

Tamsalu kultuurimaja sai 35-aastaseks

HEATEGU – JAGATUD RÕÕM

Haldusreformist, kui 2016. aasta võtmeküsimusest
Vabariigi valitsus on ette valmistamas „Haldusreformi seadust“. Seaduse koostamisele on antud valitsuse poolt kindel
ajagraafik. Veebruaris 2016 peab seaduse heaks kiitma Vabariigi valitsus ja järgnevalt on Riigikogul aega menetleda eelnõud seaduseks 2016.a. juuni lõpuni. Seaduse jõustumine on
planeeritud 1. juulist 2016.
Mida see toob kaasa meie vallale? Seaduseelnõusse on sisse
kirjutatud , et üldjuhul peab omavalitsuse rahvaarv olema vähemalt 5000 elanikku (meil 2016.a. 1. jaanuari seisuga 3874
inimest). Seaduseelnõu soosib veel rohkem 11 000 elanikuga
omavalitsuse tekkimist.
Kindlasti oleme vald, keda reform otseselt puudutab. Naabervaldadest ei puuduta see ainult Tapa valda, kus aasta tagasi oli
7945 elanikku. Eelnõusse on sisse kirjutatud reformi läbiviimise 2 põhimõtet. Esimene on omavalitsuste poolne haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine volikogu poolt ja
teine – sama algatamine vabariigi valitsuse poolt.
Mis on kahe variandi vahe? Esimese puhul on põhimõtteliselt
võimalik ühinevate omavalitsuste vahel pidada enam-vähem
mõistliku aja jooksul vajalikud läbirääkimised ühinemislepingu koostamiseks. Samuti on nn. vabatahtliku ühinemise puhul
võimalik saada ühinemistoetust (suurusjärk 100 eurot elaniku
kohta), tingimusel, et uue omavalitsuse rahvaarv on üle 5000
elaniku. Samuti on võimalik täiendavalt saada toetust, et kaasata nõustaja, kes aitab erapooletuna ühinemisprotsessi vajalike tegevuste läbiviimisel.

Üle 11000 elanikuga omavalitsuse tekkimisel on juba võimalik taotleda toetust ühinemise koordinaatori palkamiseks. Teise
variandi puhul on aega oluliselt vähem nn. sundläbirääkimisteks ja ollakse põhimõtteliselt „liidetava“ rollis. Samuti ei saa
omavalitsus ühinemistoetust ja ei ole võimalik taotleda abi
konsulentide (nõustajate) kaasamiseks.
Eelnõus on plaanitud ajagraafik järgmine. Omavalitsus peab
hiljemalt 2016.a. 1. oktoobriks olema teinud teisele omavalitsusele või siis saanud teiselt omavalitsuselt ühinemisläbirääkimiste algatamise ettepaneku.
Hiljemalt 1. jaanuariks 2017 peab asjakohane kohalik omavalitsus esitama maavanemale vajalikud volikogu otsused. Enne
seda on aga vaja teha hulk sisulisi ja juriidilisi toiminguid- läbirääkimised töögruppides, ühinemislepingu läbirääkimised
osalejate vahel, avalikustamised, rahva arvamuse väljaselgitamine. Kõik need tulemused tuleb asjaomastes volikogudes
otsusteks vormistada.
Vabariigi valitsus teeb maavanemalt saadud dokumentide alusel hiljemalt 1. veebruariks 2017 korralduse haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta.
Hiljemalt 15. juuni 2017 tuleb uue omavalitsusüksuse kohta
vastu võtta volikogude otsus KOV-i (kohalik omavalitsus) valimisringkondade ja valimisjaoskondade arvu ja volikogu liikmete arvu suhtes.
Kui aga 1. jaanuariks 2017 pole mittevastavad (alla 5000 elaniku) KOV-id vabatahtlikult oma otsusteni jõudnud, algatab

hiljemalt 15. veebruaril 2017 vabariigi valitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise.
Kõikide ajaliste tegevuste üle teeb järelevalvet Maavanem.
Uue haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
tekkinud omavalitsuse ametlik jõustumise aeg on 2017. aasta
kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päev.
Tänaseks on Tamsalu vallavolikogu teinud ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku Väike-Maarja, Laekvere, Rakke, Koeru, Järva–Jaani, Ambla ja Tapa vallale. Hiljemalt kahe
kuu jooksul saame teada asjaomaste volikogude seisukohad.
Siis on teave olemas, kellega saab edasi läbirääkimistega minna. Algus on tehtud, nüüd ootab ees tõsine töö mõistliku lõpptulemuse saavutamiseks. Väga kahju on ainult sellest, et tänane tegevus käib veel mitte seaduse, vaid seaduseelnõu järgi.
Siin jääb loota ainult Eesti riigi seadusandjatele, et see eelnõu
korralikult lõpuni vormistatakse.
Head vallakodanikud, tahame Teid hoida jooksvalt kursis
objektiivse infoga Tamsalu valda puudutava haldusreformi
toimingute ja otsuste kohta. Seda nii vallalehes kui ka valla
kodulehel.
2016. aasta on, haldusreformi silmas pidades, Tamsalu valla
jaoks ajalooline. Soovin kõigile kaasamõtlemist heade tulemuste saavutamisel.
				
Toomas Uudeberg
				
Volikogu esimees
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kaev aadressil Nõutla, Võhmuta küla, Tamsalu vald.
Vallavalitsus alustas 02.09.2015.a peremehetute ehitiste hõivamise menetluse.
04.09.2015.a. avaldati ajalehes “Virumaa Teataja” ja 02.09.2015.a. väljaandes “Ametlikud
Teadaanded” teatis peremehetute ehitiste hõivamise kohta. Vastuväidete esitamise tähtaeg
oli 02. novembril 2015.a. Vastuväiteid ehitiste
peremehetuks tunnistamise vastu ei esitatud.
4.
Otsustati garanteerida Lääne-Viru
maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis tegevuse “Piirkondlikud algatused
tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” kavandatud tegevuste omafinantseeringu katmine summaga 1622.- eurot.
5.
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel sõlmida rendileping SA-ga Eesti Terviserajad Tamsalu vallale ATV Moto Star FR750,
Suzuki LT-A750, King Quard 4x4 rentimiseks
viieks aastaks.

6.
Valiti volikogu alatise kultuuri- ja
spordikomisjoni esimeheks   Hando Kasekamp.
7.
Otsustati nimetada Tamsalu valla
esindajaks MTÜ PAIK juhatusse Riho Tell.
8.
Otsustati esitada Porkuni Kooli hoolekogu liikmeks Ene Augasmägi Tamsalu valla kui kooli toetava organisatsiooni esindaja.
9.
Otsustati teha Väike-Maarja Vallavolikogule, Rakke Vallavolikogule, Laekvere
Vallavolikogule, Järva-Jaani Vallavolikogule,
Ambla Vallavolikogule, Koeru Vallavolikogule ja Tapa Vallavolikogule ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Tamsalu
vallaga ühinemise teel.
10.
Info. Kuulati vallavanem Riho Telli
infot järgmistel teemadel:
•
Omnival on plaanis ümber korraldada postiteenuste osutamine Tamsalus.
•
Ringkonnakohus otsustas jätta Võhmuta uuringuala küsimuses jõusse halduskoh-

tu otsuse (Metsamaahalduse AS vs Tamsalu
vald).
•
KIK toetab Tamsalu valla projekte
„Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“, „Assamalla veemajandusprojekt“,
•
„Porkuni küla Käbikuivati tee ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“ ja „Ohtlike suurte jäätmete äravedu jäätmejaamast“.
Kuulati Andrus Freienthali infot Tamsalu
Gümnaasiumi hoolekogu tegevusest, seoses Tamsalu Gümnaasiumi direktor Vardo
Arusaar´ele umbusalduse avalduse esitamisega.
Samuti 10. detsembril 2015.a. Tamsalu Gümnaasiumis toimunud intsidendist.
				
			
			
Ursula Saar
      Vallasekretäri abi

78801:001:0064), mille äärde jäävad kinnistud Toome 16, 18, 20, 22 ja 24 kohanime ja
08.12.2015
määrata uueks kohanimeks Orava tänav.
1.
Anti FIE-le Silvi Pärn luba avalike 14.
Otsustati kompenseerida riigi rahasürituste korraldamiseks alljärgnevalt:
tatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
•
Tamsalu Vastlalaat“ korraldamiseks ülejäägi arvelt puudega lapsele transporditeeTamsalu kultuurimajas ja kultuurimaja juures   nuse osutamine novembri kuus.
14.02.2016.a. ajavahemikul 9:00-16:00;
15.
Otsustati osutada koduteenust ühele
•
„Tamsalu Lehekuu Laat” korralda- teenuse vajajale alates 09.12.2015.a.
miseks Tamsalu kultuurimaja juures pargis 16.
Nõustuti ühele isikule Tamsalu valla
28.05.2016.a. ajavahemikul 9:00-16:00;
sotsiaalkorteri üürile andmise lepingu piken•
„Tamsalu Lõikuskuu laat“ korralda- damisega kuni 07.01.2017.a.
miseks Tamsalu kultuurimaja juures pargis 17.
Kinnitati Tamsalu 100 tamme par14.08.2016.a. ajavahemikul 9:00-16:00;
gi geodeetiliste mõõdistustööde teostajaks
•
„Tamsalu Mardilaat“ korraldamiseks GEM-GEO OÜ tööde maksumusega 720.- euTamsalu kultuurimajas ja kultuurimaja juures   rot, tööde teostamise tähtajaga 31.12.2015.a.
13.11.2016.a. ajavahemikul 9:00-16:00;
18.
Eraldati toimetulekutoetuse vahendi•
„Tamsalu Jõululaat“ korraldamiseks test täiendavat sotsiaaltoetust kolmeteistkümTamsalu kultuurimajas ja kultuurimaja juures   nele vähekindlustatud ja puudega inimesele.
18.12.2016.a. ajavahemikul 9:00-16:00;
19.
Otsustati esitada Viru Maakohtule
2.
Anti luba Porkuni Koolile korraldada avaldus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks
mõõduka ja raske intellekti– ja liikumispuu- alaealiste laste suhtes.
dega laste suvelaager Tamsalu vallas, Porkuni 20.
Otsustati taotleda peretoetuste maksKooli territooriumil.
mise lõpetamist laste vanemale.
3.
Kinnitati Tamsalu valla 100% osa- 21.
Määrati Tamsalu valla esindajaks
lusega aktsiaseltside Tamsalu Kalor ja Tam- MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus 09.detsembri
salu Vesi nõukogude liikmete töötasud alates 2015.a. üldkoosolekul vallavanem Riho Tell.
01.01.2016.a.
22.
Jäeti rahuldamata üks sotsiaaltoetuse
4.
Nimetati Lääne-Viru maakonna ko- avaldus.
haliku loomatauditõrje komisjoni koosseisu 23.
Arutati sotsiaalkorteri teenuse hinna
Tamsalu valla esindajaks keskkonnaspetsialist kalkulatsiooni ja hind kuulub ümbervaatamiLembit Saart.
sele pärast eelarve vastuvõtmist.
5.
Otsustati võõrandada otsustuskorras 24.
Arutati volikogu detsembrikuu istunvallavara Kerguta külas.
gi päevakorda pakutud eelnõusid.
6.
Kinnitati Assamalla raamatukogusse
õhksoojuspumba paigaldustööde teostajaks 14.12.2015
Refteh OÜ tööde maksumusega 1450.- eurot, 1.
Kinnitati sotsiaalkorteri teenuse
tööde teostamise tähtajaga 18.12.2015.a.
arendamiseks korteri remondi teostajaks Mar7.
Nõustuti Tamsalu linnas asuva ka- fin Rakennus OÜ tööde maksumusega 4976.tastriüksuse Tehnika tn 18 riigi omandisse eurot koos käibemaksuga, tööde teostamise
jätmisega ning maale hoonestusõiguse sead- tähtajaga 30.12.2015.a.
misega.
2.
Eraldati toimetulekutoetuse vahendi8.
Kinnitati seitsmeteistkümne munitsi- test täiendavat sotsiaaltoetust ühele vähekindpaalomandisse taotletavate maa piirid ja mak- lustatud isikule.
sustamishinnad ning määrati katastriüksuste17.12.2015
le koha-aadressid ja sihtotstarve.
9.
Kiideti heaks hajaasustuse prog- 1. Lubati Tamsalu Vallavalituse hallatavate
rammist toetuse saaja poolt esitatud projekti asutuste juhtidel maksta töötajatele detsemb„Kopliotsa talu puurkaevu ja veesüsteemi ra- rikuus lisatasusid kuni 10 % ulatuses asutuse
kuu (põhi) palgafondi summalt, tulemusliku
jamine“ aruanne  koos täitmise eelarvega.
10.
Anti nõusolek sulgeda Tamsalu Las- töö eest 2015. aastal.
teaed Krõll kollektiivpuhkuseks ajavahemikul
22.12.2015
18.07.-17.08.2016.a.
Nõustuti vastavalt katastriüksuse
11.
Moodustati Tamsalu valla tervise- 1.
plaanile maa ostueesõigusega erastamisega
nõukogu.
12.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega hoonete omanikule Kandle tn 25, Tamsalu lingaraaži püstitamiseks aadressil Kandle 15, nas.
2.
Määrati Tamsalu linnas, Paide mnt
Tamsalu linnas.
14 asuva elamu (6-korteriga) teenindamiseks
13.
Kiideti heaks määruse eelnõu:
•
Muuta Tamsalu vallas, Tamsalu lin- vajaliku maa suurus ja nõustuti sellele maale
nas, Toome tänava lõigu 2 (katastritunnus korteriomandi seadmisega vastavalt katastri78801:001:0064), mille äärde jäävad kin- üksuse plaanile.
nistud Toome 2, 4, 4a, 6, 6a, 8, 10, 12 ja 14 3.
Nõustuti katastriüksuste jagamisega
kohanime ja määrata uueks kohanimeks Siili Uudekülas, Tamsalu linnas ja Kerguta külas.
4.
Anti nõusolek Lajos AS-le jäätmeloa
tänav.
•
Muuta Tamsalu vallas, Tamsalu lin- muutmiseks seoses teiste isikute tekitatud ja
nas, Toome tänava lõigu 2 (katastritunnus üleantud metallijäätmete kogumise või veoga

jäätmete edasise kaubandusvahendamise või
taaskasutamise eesmärgil.
5.
Otsustati lõpetada 03.01.2016 Timatar Grupp OÜ-ga 10.01.2014.a. sõlmitud rendileping Tamsalu Kultuurimaja hoones, Sõpruse tn 3, kohvikuruumide rendile andmiseks.
6.
Otsustati sõlmida FIE Kristi
Leppasep´aga 16.09.2014.a. sõlmitud üürilepingule lepingu lisa Tamsalu Spordihoones
ruumi üürile andmise pikendamiseks tähtajaga 31.12.2018.a.
7.
Tunnistati nõudeid summas 225.90
eurot (8 isikut) lootusetuteks ja otsustati loobuda isikutelt võlgade sissenõudmisest, kuna
tehtavad kulutused on majanduslikult ebaotstarbekad ning kustutada  lootusetud nõuded.
8.
Anti luba Rakvere Spordikoolil korraldada kergejõustiku, korvpalli ja võrkpalli
osakondade õpilaste suvevaheaja sportlikuks
sisustamiseks ja võistlusteks valmistumiseks
noorte projektlaagrid Tamsalu vallas, Porkuni
Kooli territooriumil.
9.
Kinnitati hoolekandeasutusse suunamise taotluse ja hoolekandeteenuse lepingu
vorm.
10.
Nõustuti ühele isikule Tamsalu valla
sotsiaalkorteri üürile andmise lepingu pikendamisega kuni 07.01.2017.a.
11.
Määrati hooldaja ühele raske puudega isikule ja hooldajatoetus hooldajale.
12.
Määrati hooldaja ühele sügava puudega isikule ja hooldajatoetus hooldajale.
13.
Lubati asenduskoduteenusel viibivad
lapsed kodukülastusele.
14.
Lubati perekodus viibivad, Tamsalu
valla eestkostel lapsed külaskäigule Tallinna
linna.
15.
Keelduti asenduskodus viibivate,
Tamsalu valla eestkostel laste kodukülastusele
lubamisest.
16.
Otsustati esitada Viru Maakohtule
avaldus hooldekodus viibivale täisealisele isikule eestkostja määramiseks.
17.
Otsustati
lõpetada
alates
01.01.2016.a. koduteenuse osutamine ühele
isikule tema avalduse alusel.
18.
Eraldati toimetulekutoetuse vahenditest täiendavat sotsiaaltoetust kolmeteistkümnele vähekindlustatud ja puudega inimesele.
19.
Jäeti rahuldamata kaks sotsiaaltoetuse avaldust.
20.
Otsustati jätta toimetulekutoetus
määramata kolmele taotlejale, kes ei ole mõjuva põhjuseta Eesti Töötukassas arvel.
21.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus detsembrikuus viiekümne
ühele taotlejale, summas 9396,93 eurot.
22.
Anti Tamsalu valla eestkostel täisealisele isikule luba külaskäigule minekuks.
23.
Arutati umbusaldusavaldust Tamsalu
Gümnaasiumi direktorile.
Kuulati: R.Tell`i sissejuhatust ja kokkuvõtet
lastevanematega 09.12.15.a. toimunud kohtumise tulemustest.
Kuulati: Vardo Arusaar`e plaane tõstatatud
probleemide lahendamiseks.
V.Arusaar leidis, et kohtumine lastevanema-

tega 09.12.15 ei olnud väga konstruktiivne.
V.Arusaare arvates ei ole kooliga rahulolematute lastevanemate arv suur. Huvitegevust
hakkab juhtima peatselt tööle võetav huvijuht.
Psühholoogi teenust on plaanis ka edaspidi
sisse osta. Raske on leida logopeedi.
V.Arusaare arvates on ta päris võimekas
koolijuht ja saab oma tööga hakkama. Kooli tugevus on akadeemilise hariduse hea tase.
Probleemid on tervikuna ülespuhutud, suhteid
õpetajatega ei saa analüüsida teised isikud
peale õpetajate. Umbusaldusavaldust ei olnud
põhjust kirjutada. Koolil on nüüd põhjus tegeleda sellega ja otsida kus on iva ja tõestada, et
kool soovib leida konstruktiivsed lahendused.
Arutati Tamsalu Gümnaasiumi struktuuri
muutmist.
V.Arusaar leidis, et kooli struktuuris on vaja
teha muudatusi ja lisada uusi töökohti ning
kool on nõus struktuuri üle vaatama märtsisaprillis 2016.a.
Arutati Tamsalu Gümnaasiumis mootorsõidukijuhi koolituskursuse maksumuse osalist
hüvitamist.
V.Arusaar leidis, et seni toimunud kulude hüvitamine on ajale jalgu jäänud ja selline huvihariduse toetamine on vastuolus võrdse kohtlemise printsiibiga.
Arutati koolis 10.12.15 toimunud vahejuhtumiga seonduvat ja kuidas edaspidi saaks selliste vahejuhtumite kordumist ära hoida.
Kuulati: V.Arusaar`e seisukohta. V.Arusaar
leidis, et koolis tuleks rakendada turvateenistust, et koolis turvalisus tagada ja tõkestada
rünnakuid koolis viibijatele.
Otsustati
•
koolil kutsuda jaanuaris 2016.a. kokku kooli lastevanemate üldkoosolek ja hakata
edaspidi lastevanemate üldkoosolekuid pidama oktoobris, novembris;
•
viia koolis läbi tugipersonali värbamine esimesel võimalusel ja informeerida
vallavalitsust 13.01.2016.a. kohtade täitmise
käigust;
•
kooli direktoril esitada veebruaris
2016.a. ettepanekud koolis kehtiva struktuuri
täpsustamiseks ja vajadusel muutmiseks;
•
kooli direktoril esitada 15.02.2016.a.
informatsioon koolis uute huviringide töö
alustamisest;
•
kooli direktoril esitada konkreetsed
ettepanekud koolis turvalisuse tagamiseks.
24.
Arutati haldusterritoriaalse korralduse muutmist Tamsalu valla ja naabervaldade
ühinemise teel.
Vallavalitsus toetab volikogu eestseisuses
arutatud ettepanekuid: teha ettepanek Väike-Maarja, Rakke, Laekvere, Järva-Jaani ja
Ambla valla haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks Tamsalu vallaga ühinemise teel.

22.12.2015
1.
Kinnitati uus sotsiaaltoetuste maksmise kord Tamsalu vallas. Uue korra väljatöötamise tingis asjaolu, et 2006.a. aastal
kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmise korrad
vajasid täpsustamist/muutmist, samuti  lisandusid uued toetuseliigid (matusetoetus, ranitsatoetus).
Sotsiaaltoetuste
maksmise määrasid ei
muudetud kuna määruse eelnõu täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmiseks ei saavutanud
hääletamisel volikogu liikmete poolthäälte
enamust.
2.
Otsustati kinnitada Tamsalu valla teede ja tänavatena Assamalla külas asuv
Kaalu tee, Tamsalu linnas asuv Toome tänav
ja Tamsalu linnas asuv Aia tee.
3.
Otsustati tunnistada peremehetuteks
ehitisteks elamu, majandushoone, käimla ja

Vallavalitsus

29.12.2015
1. Eraldati koht Sääse Hooldekodusse hoolekandeteenuse taotlejale.
			

Elvi Astok
Vallasekretär
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Korteriühistu vorm kohustuslikuks

Hilinenud tänu

Alates 2018 aastast muutub kohustuslikuks korteriomandite majandamine juriidiliselt iseseisva üksusena.
Oluline on aga teada, et korterelamutes, kus 2018 aastaks pole veel korteriühistut
loodud, loob riik selle seaduse alusel ise. Seetõttu tekib peagi sisuliselt kahte tüüpi
korteriühistuid – ühed, mis on loodud korteriomanike algatusel ning need, mis on
loodud nö sunniviisiliselt riiklikul tasandil. Viimaseid, seaduse alusel ning riiklikul tasandil loodud korteriühistuid hakkavad haldama haldusettevõtted.
Sellise olukorra vältimiseks on tungivalt soovitav korteriühistu ära moodustada
enne, kui seda riiklikul tasandil sundkorras tehakse. Sel moel on inimestel võimalik endal kogu temaatikaga kurssi viia ning valida juhatusse just need korteriomanikud, keda ühiselt kõige pädevamaks peetakse. Ka haldusteenuse sisseostmisel
säilitab selline juhatus kontrollorgani rolli.
Uue seaduse jõustumine muudab korteriühistu majandamise läbipaistvamaks –
nimelt on edaspidi igal korteriomanikul õigus saada juhatuselt teavet ühistu tegevuse ja majandamise kohta ning tutvuda kõigi korteriühistuga seotud dokumentidega. Samuti tekib kõigil korterelamutel vajadus korrastada oma majaga seotud
raamatupidamine –korteriühistu vormi kohustuslikuks muutumine, muudab kohustuslikuks ka igaaastase majanduse aruande koostamise ning esitamine. Seejuures
väikesed, kuni kümne korteriga majad pääsevad kohustusest igakuiselt aruandeid
registrile esitada.
Tamsalu Kalor AS hallata on üle 50 kehvas seisukorras korterelamu. Puutume
pidevalt kokku läbijooksvate katuste, amortiseerunud torustike ja elektrisüsteemidega, lagunevate rõdude ja välisfassaadidega jne. Hädasti on vaja hakata tegelema
majade kapitaalremondiga. Selleks on vaja raha. Pankadelt saavad laenu ja erinevatest projektidest rahastust vaid korteriühistud, mitte haldajad.
Aastatel 2014-2020 avanesid ja avanevad uued korteriühistute toetused. Rahastatakse energiatõhususe suurendamist, toetatakse korterelamute renoveerimist. Meetme eesmärk on aidata vähendada keskkonnamõjusid ja kodukulusid.
Elamute renoveerimise kõrval vajab Tamsalus lahendamist autode parkimisprobleem korrusmajade ümber. Seda võiks teha koostöös kohaliku omavalitsusega, elab
ju seal oluline osa maksumaksjaid.
Soovin veel selgitada toasooja eest maksmise põhimõtteid.
Elamute soojatarbimist mõõdetakse igas elamus oleva taadeldud soojamõõtjaga.
Taatluse vastavust kontrollis sellel sügisel Tehnilise Järelevalve Amet, puudusi ei
esinenud. Ühe MWh hind on 50,43 EUR. aastast 2007. Tarbitud sooja kogus antud
kuus jagatakse kõigi antud maja korterite üldpinna ruutmeetritega ja saadud ühele ruumeetrile kulunud soojuse kogus korrutatakse antud korteri ruutmeetritega.
Seega soojuse eest makstav raha sõltub maja tarbimisest ja on majades erinev.
Elamud on soojustamata, osadel korteritel ka vanad aknad, küttesüsteem elamutes
ootab renoveerimist.
Renoveerimata elamute puhul ei jõua toasoe ühtlaselt kõigi tarbijateni, erinedes
viiekordsetes elamutes 3-4 kraadi. Seega soojuskandja parameetrite reguleerimine
ei anna kõigile korteriomanikele täpselt ühesugust temperatuuri. Osa korterid on
üle- osa alaköetud. Inimeste eelistused ruumide soojuse osas on erinevad.
Lõpetuseks soovin alanud aastal edu kõigile, kes soovivad muuta Tamsalut veelgi
parimaks kohaks, kus elada.

22. detsembril oli meid, Tamsalu kooli endiseid õpetajaid ja majandustöötajaid, kutsutud koolidirektori
poolt osa saama jõuluüllatusest.
Igal aastal loetakse jõulusalmi:
Lumemütsid pähe saanud
aiapostid talvekuul...
Sel aastal oli teisiti, sel aastal oli kõik teisiti!
Võinuks lugeda:
Rohelisel aiamurul
maha jäi su jäljepaar…
Koolimaja, meie oma armas koolimaja, võttis meid
aga vastu jõuluimega—
igal aknal härmas maa,
valged majad, valge laas,
helbeid täis ka aknaklaas.
Kui ilus oli koolimaja! Südamel oli soe.
Ja siis—sõbralik käepigistus koolidirektorilt, lahke
TERE õppealajuhatajalt Aimelt. Palju kallistusi ja
paisid endistelt ja uutelt kolleegidelt, ka päris noortelt õpetajatelt.
Sellised õpetajate – töötajate kokkusaamised jõulude
ja muude tähtpäevade puhul on meie kooli kauakestev tava. Igal aastal on üllatus isesugune. On olnud
aastaid, kus õpilased on pakkunud oma kontsertidega külakosti, on olnud täiendõppega seotud vähem
või rohkem pidulikke väljasõite.
Sel aastal oli teisiti. Noored muusikud meie kooli
vilistlaste sõpruskonnast lõid põhiliselt oma loodud
meeliliigutavate lauludega pühaliku jõulu- meeleolu.
Kontserdile järgnes koosviibimine kohvilauas juturingis. Alati on kooli juhtkond pühendanud igaühele
meist personaalselt mõne minutikese. Huvitutakse,
kuidas tervis on, kuidas perel läheb, millega tegeleme. Kahjuks ei saanud kutsuja seekord juturingist
osa võtta, sest üks lapsevanem soovis just sel ajal
oma lapse õpetaja juurde vestlusele tulla. Koolidirektor ja ametiühingu usaldusisik olid valmis lapsevanemat vastu võtma, kui viimane oleks soovinud
ka neid jutuajamisse haarata.
Meie hilinenud tänu Teile, Vardo Arusaar,
tähelepaneliku ja heasoovliku suhtumise eest endistesse õpetajatesse ja töötajaisse. Ka neisse, kes koos
Teiega selles koolis töötanudki pole.
Lugupidamist ja tänu väärib direktori kõrval ka alati rõõmsameelne, õiglane ja töökas õppealajuhataja
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Aime Tops. Aitäh, Aime! Tänu kõigile tänastele õpetajatele ja Sirvele, Heivile ning Hedvile. Tunnetasime, et oleme alati koolimajja oodatud.
Lugupeetud lapsevanemad! Soovime, et
märkaksite muutusi, mis viimaste aastate jooksul
koolis on toimunud. Renoveeriti algklasside maja.
Seejärel soovis direktor koos vallavalitsusega esmajärjekorras vabaneda kunagi kellegi asjatundmatusest paigutatud lasteasutusse sobimatutest põrandaplaatidest suures majas. Maja vajas soojustamist,
uksed- aknad uuendamist. Ja mida kõike
veel tuli ette võtta! Kool sai täieliku uuenduskuuri. Nüüd on meie koolis kaasaegsed klassiruumid,
tervistkahjustav põrand vahetatud. Pimedast kummimattide ja kopituse järele lõhnavast maneeshist
on saanud soe ja valgusküllane spordiruum. Töötab
ventilatsioon. Kui ilus, puhas, soe ja valge on koolimaja!
Soovime, et Teie, lapsevanemad, kelledest
paljud on meie õpilased, hoiaksite ja austaksite oma
laste õpetajaid. Nad omavad kõiki kaasaegseid oskusi, et teie lapsi õpetada. Kasvatage oma lastes
empaatiavõimet, töökust, tasakaalukust, oskust end
väljendada, et nende nooruse tormakusest lendu lastud sõnad ei teeks haiget õpetajatele ega kahjustaks
kooli mainet.
Kui soovite, et koolielus veel miski vajaks muutmist või paremustamist, siis astuge koolimaja uksest
sisse, tehke juhtkonnale või õpetajatele omi ettepanekuid, aga pakkuge ka abikätt. Ikka vanarahva tarkust mööda:
KUI VIGA NÄED LAITA,SIIS TULE JA AITA!
Kui aga ebakõla on tekkinud, siis ikka vanasõna järgi:
EGA KAKKU NII KUUMALT SÖÖDA, KUI KÜPSETATAKSE.
Õpetage oma lastele esimesena leppimiskätt ulatama. Tehke seda ka ise!
Austatud koolipere, head lapsevanemad! Soovime
teile õnne uueks aastaks! Tervist, rõõmu, hingerahu— see kõik õnne sisse mahub.
Tamsalu Gümnaasiumi seenior- õpetajad

						
Neeme Malva
					
Tamsalu Kalor AS juhataja

Maakonna kõrgeim autasu ootab kandidaate
Lääne-Viru maavalitsus kutsub maakonna elanikke ning asutusi ja organisatsioone
üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse –
vapimärgiga.
Lääne-Viru maakonna vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö
ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu
arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule.
Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.
Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Maavalitsusele hiljemalt 29. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti
aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleb ära märkida kellele ja mille eest vapimärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.
Ettepaneku teenetemärgi andmise kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud komisjon.
Lääne-Viru maakonna vapimärgid antakse maavalitsuse poolt üle Eesti Vabariigi
98. aastapäevale pühendatud Lääne-Viru maavanem Marko Tormi pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril Haljala Rahvamajas.

Muutustest Tamsalu Tervisekeskuses
Selle aasta neljandast jaanuarist on
Tamsalus uus perearst, doktor Antonina Britenkova.
Doktor Antonina Britenkova on määratud Tamsalu Tervisekeskusesse
Eesti Terviseameti poolt esialgu pooleks aastaks, kuni augustikuuni.
Esialgu töötab ta lisaks Tamsalule veel nädalavahetustel Põlvamaal
kiirabis.

Senine perearst Mirjam Madilainen
suundus tööle Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse hematoloogia osakonda.

Algab projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus käivitab 2016. aastal projekti, mille eesmärk on kohandada
viie aasta jooksul vähemalt 2000 erivajadustega inimese kodu kõikjal Eestis.
2016. aasta algusest alustatakse pilootprojekti Tallinnas eesmärgiga kohandada 100 inimese kodu
ning valmistuda teenuse osutamiseks üle Eesti.
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi poolt rahastatava projekti eesmärk on aidata
tegevuspiiranguga inimestel luua endale paremad võimalused õppimiseks ja töötamiseks.
Pilootprojekti käigus võetakse vastu avaldusi nende inimeste kodude kohandamiseks, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinna linn. Täpsem info on peagi kättesaadav aadressil
http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohandus/.
Kohanduse vajadust hinnatakse esitatud avalduse ja koduvisiidi põhjal. Ühe kohanduse hüvitatav
maksumus on kuni 4500 eurot, täpne maksumus sõltub kohanduse hinnatud vajadusest.
Avalduste vastuvõtt Tallinna elanikelt algab 4. jaanuarist 2016 ja toimub jooksvalt.
Alates 2016. aasta teisest poolest algab avalduste vastuvõtt kõikjalt Eestist, mille kohta jagatakse
täiendavalt infot.
Lisainfo projekti meeskonnalt telefonil 687 7232 või aadressil kodukohandus@astangu.ee
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Poolaasta lõpp Tamsalu Gümnaasiumis

Kultuuriüritused

2015. aasta viimane koolipäev Tamsalu Gümnaasiumis erines tavapärastest. Kõikidele klassidele andsid sel päeval tunde külalisõpetajad.
1., 2. 4. ja 5. klassi õpilased kohtusid rännumehe ja kirjaniku Marko Kalduri ning tema toredate
koertega. 3. klassid veetsid jõululaulude hommiku Tarmo Keskülliga Rakvere teatrist. 5.-12.
klassi õpilased kuulasid teoloogiadoktor Urmas Nõmmiku loenguid, kus arutleti kingi tegemise
ja kingi saamise teemal ning kõlama jäi mõte, et ka hea sõna võib olla kingitus. 8.- 12. klassid
kohtusid Janno Isatiga Kaitseressursside Ametist.
Poolaasta viimaseks tunniks kogunesid kõik õpilased ja õpetajad aulasse, et ühises ringis laulda
ja mängida tuntud jõulumeloodiaid. Kandle-, flöödi- ja kellade lood ning laulud õpetasid lastele
Heidi Mägi, Kaja Raudla ja Sirje Luik.
Koolivaheaeg 23. detsembrist - 11. jaanuarini.
								
Aime Tops

08.01 kell 17.00 		
15.01 alates 10.00
15.01 kell 17.00 		
			
22.01 kell 18.00 		
22.01 kell 20.00 		
27.01 kell 10.00 - 15.00
27.01 kell 19.00 		
			
29.01 kell 19.00 		

Tamsalu Gümnaasiumi 3. klassidel käis külas
Tarmo Kesküll
Jõulude eel jagasid õpetajad meile jõululaulude sõnad ja palusid need ära illustreerida. Köidetud lehtedest tekkis omatehtud laulik. Teadsime, et meile tuleb külla külaline Rakvere teatrist,
kes laulab meiega koos tuntud jõululaule. Eelnevalt kuulasime ja harjutasime laule klassis, et
need hästi välja tuleksid.
Teisipäeval käis meie kooli kolmandatel klassidel külas Tarmo Kesküll. Laulsime Tarmoga
jõululaule ja tema saatis meid kitarril. Pärast laulude laulmist oli võimalus esitada Tarmole
küsimusi, mille käigus saime teada, mida kujutavad endast erinevad muusikastiilid ja et Tarmo
töötab Rakvere Teatris. Tarmol oli kaasas lisaks kitarrile veel imelik riistapuu – metronoom,
külaline selgitas, et selle abil leitakse loole õige rütm. Proovisime laulda laule erineva rütmiga
ja saime aru, kui tähtis on muusikapala õige tempo. Tahaks ise ka osata nii hästi pilli mängida!
Oli vahva päev!
			
3. klassi õpilased Emma Lotta Vikk ja Sten-Lenar Nirgi

						

		

Jaanuar

UNO turniir
Silmade kontroll
Kuuskede põletamine Epsi mäel. Kell 18.00-21.00 Laste DISCO.
Pilet 2€, kuuse toonuile tasuta.
Laste KINO
Täiskasvanute KINO
Silmade kontroll
Vana Baskini Teater etendusega „Petised“. Piletid 12€ ja 14€.
Info ja broneerimine 3230968
Lauluklassi kontsert

Veebruar, eelinfo

04.02 kell 10.30-15.30
12.02 kell 18.00-21.00
14.02			
20.02 kell 18.00 		
26.02 kell 18.00 		
26.02 kell 20.00 		

Doonoripäev
Sõbrapäeva DISKO lastele
Laat. Silvi Pärn
Vabariigi 98 aastapäeva tähistamine.
Laste KINO
Täiskasvanute KINO

Spordikalender
13. jaanuar kell 19.45		
14. jaanuar kell 19.00		
20. jaanuar kell 12.00 - 13.00
22. jaanuar kell 19.45 		
04. veebruar kell 19.00 		
07. veebruar kell 11:00 - 15:00

Korvpall. Tamsalu - Betoonimeister/TSKK/SK NORD
Korvpall . Tamsalu - Laekvere
Tamsalu suusatalv		
Korvpall. Tamsalu - Ambla SK
Korvpall. Tamsalu - Tapa
Tamsalu- Neeruti maraton

Koduste laste jõulupidu
Detsembrikuu teine nädalavahetus kultuurimajas algas ootusäreva sagimisega, tantsurühma
„154R“ noored tantsijad riietasid end päkapikkudeks ja etendasid lastele tükikese päkapikuküla argipäevast. Meisterdati kinke, loeti laste
kirju, tehti nimekirju, vastati telefonile, pakiti
kinke ja palju muud. Jõulumemm ajas unise

jõuluvana kohvi ja piparkookide lõhnaga üles
ja koos saadeti jõuluvana laste poole teele.
Veel enne, kui jõuluvana sai asuda kinke jagama, esinesid tema rõõmuks „Tõrukese“ mudilased ja Eliise-Marie Soll.

			

Kerli Relli

Kontsert „Jõulumõtisklus“

Kolmandad klassid koos külalisega					

Foto: Marika Jeeser

Algklasside jõuluüritused Tamsalu
Gümnaasiumis
Tamsalu Gümnaasiumi esimesed klassid käisid 16. detsembril vaatamas Rakvere Teatri
jõuluetendust “Hansuke ja Greteke”. Etendus
meeldis lastele väga. Lapsed said etenduse
käigus naerda,aga ka tegelastele kaasa tunda.
Oli nii põnevust kui ka kõhedust tekitavaid
hetki.
Etenduse lõpus saabusid jõuluvanad ja iga
laps sai pisikese pakikese. Lõpuks jäi aega ka
teatri korraldatud jõulumaal lustida.
17. detsembril toimus koolimajas algklasside
jõulupidu. Lastele oli jõulunäidendi „ Jõulumaa ja Jõlemaa“ selgeks õpetanud Tiina Õunapuu. Peaosades olid 3. ja 4. klasside õpilased Emma Lotta Vikk, Sten Lenar Nirgi, Karl
Oskar Vikk, Annike Kaldaru, Liilia Kinsiveer,
Egert Eensalu.
Etenduses aitasid kaasa ka Elis Viibur, EliiseMarie Soll ja Eva- Maria Raudsepp. Pärast

Lauluklass ja backkoor asusid jõulukontserdiks valmistuma juba novembris. Kontserdi
õnnestumiseks on vaja head ideed, usinaid
abilisi, andekaid lauljaid ja kindla sihiga eestvedajat. Kultuurimaja lauluklassil on kõik
need tingimused täidetud ja edukaks kontserdiks on vaja teha vaid koostööd, olla ühise
asja eest väljas ja usaldada Kadri Kase ideid.
Kontsert „Jõulumõtisklus“ puudutas pealtvaatajate hinge, andis mõtlemisainet ja liigutas
südant. Imeliste lugudega astusid lavale Brita

ja Kerstin, Eliise-Marie, Leandre, Roosi, Marta, Anella, Rhonda, Laura, Kadri, Marleen ja
Taavi, ühisnumbris olid solistide rollis Geiri ja
Triinu-Liis. Muheda ja lustaka looga üllatasid
publikut Frode ja Marten, kes esitasid koos
laulu „Päkapikujutt“. Soliste toetas backkoor
ja luuletust luges armas Gustav Günther Kesküll. Lauljaid saatis klaveril Tiina Sakk.
Täname Kadrit ja tema lauljaid tõeliselt südamliku kontserdi eest!
			
Kerli Relli

etendust tuli jõuluvana.
Sellel aastal külastas meid väga tore jõuluvana, kes suutis endaga kaasa tuua isegi lumesaju. Jõuluvana kiitis meie laste esinemis- ja
käitumisoskust. Pidu lõppes klasside poolsete
etteastetega. Lapsed laulsid, tantsisid, mängisid kombikellasid ja flööte. Esimesed klassid
said oma kommipakid kätte aulas jõuluvana
käest.
2.-5. klass valisid selle-aastaseks jõuluetenduseks Tallinnas Salme Kultuurikeskuses lavastatud muusikali „Tooma jõululegend“. Peategelastena astusid laval üles lastele tuntud
superstaarid Elina Born ja Jüri Pootsmann.
Etendus oli kaasahaarav, tempokas, kaasaegsete lahendustega õpetlik lugu. Etendus meeldis nii väikestele kui ka suurtele.
			

Kerttu Urm

Lauluklassi kontsert “Jõulumõtisklus”				

Foto: Tiia Uudeberg

Taidlejate jõulupidu „Jõuluvanad tulevad külla“
Selleks aasta tähtsündmuseks olid end valmis pannud kõik kultuurimaja lasterühmad
ja nende kõrval ka mõned vanemad taidlejate
kollektiivid. Kontserdil laulsid „Tõrukese“
mudilased, tantse esitasid kõik kolm „154R“
rühma, kelle esituses toodi lavale „Päkapiku
disko“, „Rapuntsel“ ja „Jõulutwist“. Poiste au kaitsesid sel korral lausa kaks rühma,
„Omade Klemmide“ esituses oli laval „Jõuluhüpe“ ja rahvatantsupoisid esitasid „Härjatantsu“, täiskasvanud kollektiivi esindasid
„Tuhkatrallad“ ja kapell „Lustpill“. Kauneid

klaveripalu esitasid Marta Kolde ja Juhan Uudeküll. Erilise numbriga üllatas sel kontserdil
tantsurühm“ SK14“, kes esitas tantsu „Say
something“ Marleeni laulu ja Tiina klaverimängu saatel. Kogu kontserdi sidus mõnusaks tervikuks näitering „Atsike“. Näitlejad
olid sel korral maskeerunud erinevateks jõuluvanadeks. Kohal oli nii Austraalia lühikeste
pükstega jõuluvana, kui ka Santa Claus, Ded
Moroz ja Snegurotška.
			
Kerli Relli

Hetk taidlejate jõulupeolt				

Foto: Aavo Leemets
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JÕULUKUU KRÕLLI LASTEAIA PERES

PÜHENDATUD FILMIÕHTU SEGARÜHMA
„TUHKATRALLAD“ 25. AASTAPÄEVALE

Mõeldes tagasi möödunud jõuludele, tundub uskumatuna, et sooja oli pea +10
kraadi ja lume asemel kattis maad märg pori. Tore, et tali lõpuks uuel aastal kohale jõudis pakkudes kargust, puhast lund ja imeilusaid loodusvaateid.
Vaatamata lumepuudusele ja pimedale ajale ei kahandanud see jõulutunde tekkimist ja suurt jõuluootust Tamsalu lasteaias Krõll. Advendihommikutel saime
kaasa elada karupere jõulueelsetele toimetustele ja tegemistele, samuti käisid
lapsed metsas matkal lindudele süüa viimas. Toredad olid päkapikkude teatevõistlused ning mõnusat piparkoogilõhna oli majas kogu detsembrikuu.
Lasteaias käis külas lasteteater Nipitiri etendusega ,,Sinisaba jõulud“, Mõmmi
rühma lapsed said Rakvere teatris osa imelisest jõuluetendusest ,,Hansuke ja
Greteke“ ning Öökulli lapsed viisid jõulurõõmu Porkuni Kooli rahvale.
Jõuluvana tuli meie majja külla päris mitmel korral, sest tema tulekut ootasid nii
beebikooli mudilased, lasteaialapsed kui ka töötajad. Taadil jagus kõigile häid
soove ja vahvaid kingitusi.
Rõõmurohket aastat soovides			
Viiu Uudam		
				
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor

Pildil on kõige pisemad Tibud koos õpetaja Kadi Klaasimäe, õpetaja abi Rita
Kulevi ja päkapikk Andra Hoolmaga.		
Foto: Viiu Uudam
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19. detsembril Tamsalu kultuurimaja täis saginat.
Segarühm „TUHKATRALLAD“ tegi viimaseid ettevalmistusi filmiõhtuks. Film „TUHKATRALLADE
25 AASTAT“ esilinastusele oli oodata külalisi kaugelt
ja lähedalt.
Film oli jagatud viieks 5.aastaseks osaks. Enne igat
filmi osa tutvustas Tiia segarühma tegemisi nendel
aastatel.
Et filmi vaatamine igavaks ei läheks, pakkus segarühm „Tuhkatrallad“ vahepaladeks rahvatantse, mis
on tantsijatele alati rõõmu pakkunud. Neile olid appi
tulnud segarühma tantsijad Võhma Seltsimajast, kellega on koos tantsitud juba kaks aastat.
Nagu filmiõhtutele kohane, pidas tantsurühm meeles
inimesi, kes on olnud nende 25. tegutsemisaastal väga
olulised.
Ülle Feršel – tantsurühma asutaja ja 14 aastat juhendanud segarühma
Tamsalu Kultuurimaja – vähemalt 20 aastat toetanud meie tegevust
Toomas Uudeberg – alati hea sõnaga meelespidanud,
leidnud võimalusi meie rahvatantsu tutvustamiseks
naaberriikides
Tiiu Mürk - kunstniku auhind, tantsurühma logo ja
lipu autor.
Oskari vääriliseks tunnistati:
Enn Niiduväli – tantsinud rühmas 25 aastat
Tõnu Sepp – tantsinud 25 aastat
Mati Kleitz – tantsinud 23 aastat
Aivo Uude – tantsinud 14 aastat
Tantsija figuuriga tänati:
Kersti Armipaik – tantsinud 23 aastat rühmas
Maarika Budrikas – tantsinud 10 aastat
Aita Griffel – tantsinud 7 aastat

Mariina Veilberg – tantsinud ühe aasta
Tantsurühma toetajaid ja sponsoreid tänati tänukirja
ja meenega. Nendeks olid: Eesti Kultuurkapital, Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Rahvakultuurikeskus, Tamsalu Vallavalitsus,Kaja Pajuste, Kalju
Parker, Ene Krünberg, Keiti Kleitz, Eve Nummu, Jaana Saar, Ahto Roosla.
Kui film sai vaadatud, oli aeg tulla lavale külalistel,
kes olid tulnud juubilari õnnitlema.
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt tuli
lavale Ülle Feršel. Ta andis üle segarühma „Tuhkatrallad“ juhendajale Liia Alling’ule ERRS’i pronksmärgi rahvatraditsiooni hoidmise ja edasikandmise
eest.
Sinise parmupilliga märgiga tunnustati: Enn Niiduvälja, Tõnu Sepp’a, Mati Kleitz’u, Kersti Armipaik’a
- 20 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega
silma paistnud liiget.
Punase parmupilliga märgiga tunnustati Tiia
Uudeberg’i - olulise panuse eest rühma tegevusse
Peale õnnitlusi tehti koos vilistlastega ühine pilt mälestuseks filmiõhtust.
Nüüd oli käes aeg tervitusnapsuks, supisöömiseks,
näksimiseks. Jalakeerutamiseks oli seekord kohale
kutsutud Laekvere vallast ans. „Richard ja Liisa“.
Tantsupauside vaheajal oli võimalus külalistel vaadata filmi segarühma tegemistest vabal ajal.
Juubelitordile, mille kinkis tantsurühmale kauaaegne
sõber Kalju Parker, oli tehtud „Tuhkatrallade“ logo.
Segarühm „Tuhkatrallad“ kinkis oma külalistele mälestuseks rühma logoga helkurid, et pimedatel õhtutel
oleksid nad nähtavad.
				

Liia Alling

Jõululummus Sääse lasteaias
Advendiajas on alati midagi nagu nõiduslikku. Kõik ootavad ja loodavad. Igaühe hing
väreleb veidi. Kui ootus täitub, on silmad täis
rõõmu, kui mitte, on väike pettumus. Kaunist
sära saavad aga kõik nautida.
Sääse lasteaia advendihommikud olid sel aastal natuke teistmoodi kui tavaliselt.
Esimesel advendihommikul käisid külas päkapikud, teisel mängis lastele klaveril Diana Liiv ja viiulil Olga Voronova. Väikesed
naerusuud kuulasid tõsist muusikat tõsiste
nägudega. Loomulikult rääkisid muusikud
vahepeal lastele ka sellest, mida nad oma
lugudega öelda tahavad. Pärast muusikahommikut läksid osad rühmad metsloomadele
süüa viima – eks olnud neilgi advendiaeg.
Kolmandal advendihommikul oli saalis luulehommik. Lapsed lugesid luuletusi nii koos kui
üksikult. Oli väga meeleolukas ettevõtmine.
10. detsembril käisid vanemat rühmad Võsul
jõulumaal, kus matkati, meisterdati, küpsetati
piparkooke ja kuulati jõulumuinasjuttu. Ra-

Liblikate jõulupidu		

hule jäid nii lapsed kui töötajad.
Traditsioonilisel pidulikul jõulupudru söömisel saalis leidis nii mõnigi laps oma pudru
seest õnnetoova mandli – õnnelik olemiseks
pole ju palju vaja.
Kõige oodatumad olid muidugi jõulupeod.
Lapsed olid õppinud selgeks hulga laule ja
tantse ning jõuluvanale muidugi uhked luuletused. Kolmandiku pidude õnnestumisest
andiski jõuluvana. Siinkohal suur tänu talle
sinna kaugele külmale maale! Loodame, et
tema helikopter maandus õnnelikult!
Töötajate jõulupidu toimus tänavu Laululinnu külalistemajas. Juba uksest sisenedes sai
suurepärase emotsionaalse laengu: ees ootas
imeilusalt kaetud laud ja lahke pererahvas.
Toidud maitsesid suurepäraselt ja õhtu oli
väga meeldiv. Suur tänu vastuvõtjatele kõige
kauni eest! Imelist talve kõigile!
			
Lia Klaas
		
Sääse lasteaia direktor

			

tamist, kogemuste vahetamist ning üheskoos püütakse leida ka
uusi lahendusi peredele pakutava abi mõju suurendamiseks.
Projekti jooksul viiakse igas piirkonnas läbi südamenädala perepäev, väikelapse tervisepäev ja vaimse tervise päev – need
on teemaüritused, loengud ja koolitused, kus põhirõhk on asetatud terviseedendamisele. Projektis on planeeritud kaasata
kohalikke omavalitsusi ühelt poolt selleks, et pakkuda nende
piirkondade abi vajavatele peredele ühte uut, nende paremat
toimetulekut toetavat tegevust, sest omavalitsustel on parim

Foto: Lia Klaas

Laval on nii praegused kui ka endised tantsijad			

Foto: Aavo Leemets

Lääne-Virumaa tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondadeüleseks

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus on saanud Siseministeeriumi haldusalas olevalt Kodanikuühenduse Sihtkapitalilt (KYSK) toetuse oma
projektile „Lääne-Virumaa tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamise valdkondadeüleseks”.
Projekt vältab 1,5 aastat (september 2015 kuni
detsember 2016) ja projekti tegevustega planeeritakse jõuda kokku ligi 210 pereni.
Projekti eesmärk on arendada juba toimivat
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse perede
tugiisikute koostöövõrgustikku tervisedendu-

info perede kohta. Teiselt poolt on enamusel kov-idel eeldatavasti ka oma kogemus tervist edendavate üritustega, mida
meie saaksime kohalikul tasandil kasutada, kuhu peresid rohkem kaasata. Hetkel on projekti raames toimunud piirkondade
koordinaatoritele 2 koolitust, käimas on läbirääkimised KOV-e
esindajatega ning äriühingutega.
Tänu rahastatud projektile on loomisel Lääne –Viru maakonda
perede tugiisikute koostöövõrgustik tervisedenduse valdkonnas, mille tulemusena on võimalik toetada igat abivajajat nii

se valdkonda. Projekti eduka kulgemise tulemusel tõuseb Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse
võimekus peresid toetada ning laieneb koostöövõrgustik.
Arendustegevuses keskendutakse uute koostööpartnerite leidmisele eelkõige maapiirkonnas: Tapa, Väike - Maarja, Viru – Nigula,
Kadrina, Laekvere, Tamsalu ja Ambla vallas.
Koostööpartneritena kaasatakse kohalikke
omavalitsusi, laste ja peredega tegelevaid kodanikuühendusi ning toetajatena ka äriettevõtteid.
Projekti käigus MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus planeerib luua tervist edendava võrgustiku, mis juhib tähelepanu ja pakub tuge
saavatele peredele täiendavat abi terviseprobleemide ennetamisel ja tervislike eluviiside
valikul. Selle käigus tõstetakse piirkondades
tegutsejate teadmisi ja pakutakse neile nõus-

sotsiaalvaldkonnas, kui ka tervisedenduse valdkonnas.
Ootame piirkondades aktiivset kaasalöömist meie tegemistes!
Täpsemat infot on võimalik saada ka kohapeal piirkonna koordinaatori käest Ene Augasmägi,
e-posti aadress Ene1975@gmail.com.
				
				
Senta Malva
		
projektijuht/MTÜ Tapa
		
Vabatahtlike Tugikeskus
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JAANUARIS ALUSTAB VABAÜHENDUSTE JUHTIDE ARENGUPROGRAMM
Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub maakonna vabaühenduste
juhte jaanuaris algavasse arenguprogrammi, mille eesmärgiks
on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud
võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.
Lääne-Virumaal toimub arenguprogramm jaanuarist maini
ning koosneb seitsmest moodulist.
Osalemistingimused:
· Arenguprogramm on osalejatele tasuta.
· Arenguprogrammis osalemiseks tuleb täita MOTIVATSIOONIANKEET. Motivatsiooniankeete saab täita ja esitada kuni
28. detsembrini. Osalejate valik tehakse täidetud ja esitatud
motivatsiooniankeetide põhjal 30. detsembriks 2015.
· Ühest MTÜ-st võib osaleda kuni kaks inimest. On väga oluline, et üks inimene ühingust läbib vähemalt 6 moodulit, mis
annab osalejale hea võimaluse kohapealseks meeskonnatööks
ning samas tagab programmi sisu järjepidevuse.
· Arenguprogrammis osalmise tunnistus väljastatakse osalejatele, kes on läbinud vähemalt kuus moodulit.
· Arenguprogrammi koolitused toimuvad üle maakonna erinevates külamajades.

· Programmi jooksul tuleb teha ja esitada koduseid ülesandeid.
Kodused ülesanded on üks oluline osa kogu programmist!
NB! Palun tutvuge enne motivatsiooniankeedi täitmist kogu
arenguprogrammi kavaga meie kodulehel: http://www.arenduskeskus.ee/vabauhenduste-juhtide-arenguprogramm-2016-2/
Arenguprogrammi ülevaade:
I moodul: Juriidilised toimingud ühingus
Aeg: 12. jaanuar 2016 kell 13.00 – 17.15
Toimumiskoht: Varangu seltsimaja (Haljala vald)
II moodul: Majandustegevus ja raamatupidamise korraldamine ühingus
Aeg: 02. veebruar 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Miila küla seltsimaja (Rägavere vald)
III moodul: Projekti ettevalmistamine ja koostamine
Aeg: 01. märts 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Eipri külamaja (Väike-Maarja vald)
IV moodul: Projekti juhtimine ja lõpetamine
Aeg: 22. märts 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Venevere seltsimaja (Laekvere vald)
V moodul: Strateegiline planeerimine
Aeg: 12. aprill 2016 kell 13.00 – 17.00

ABIVAHENDEID SAAB 2016. AASTAST
PAREMINI
2016 aastast muutuvad igapäevaeluks ja tööks vajalikud abivahendid lihtsamini kättesaadavaks ning
nendega seonduv asjaajamine kiiremaks ja mugavamaks. Kel on juba praegu abivahendikaart ja vajalikud abivahendid olemas, võib suunduda jätkuvalt otse
abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse ega pea midagi
teistmoodi tegema.
Muutus puudutab eelkõige inimesi, kellel on tuvastatud abivahendi vajadus, kuid abivahendi kaart puudub.
Kui seni korraldasid abivahendite jaotamise süsteemi
maavalitsused ja kohalikud omavalitsused, siis alates
2016. aasta algusest teeb seda Sotsiaalkindlustusamet.
Seega tuleb edaspidi isikliku abivahendi kaardi saamiseks pöörduda arstitõendiga Sotsiaalkindlustusametisse. See puudutab abivahendeid, mida on vaja
igapäevaeluks, aga ka selliseid abivahendeid, millest
on abi nii argitoimetustes kui töötamisel. On ka kolmas variant: abivahend, mida on vaja kasutada ainult
töökohal ehk mitte kodus või mõnes muus vabaajategevuses. Sellise vajaduse ilmnemisel tuleb pöörduda
erandlikult Eesti Töötukassasse.
2016. aastast ei jagune abivahendite eelarve enam
maakonnapõhiselt, vaid on üleriigiline. See tähendab,
et igaüks võib pöörduda abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse, millel on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.
Abivahendi taotleja ei pea tegema enam n-ö sundoste
elukohajärgsetes ettevõtetes, vaid saab leida endale
sobivaima teenusepakkuja üle Eesti. Vastavate ettevõtete nimekiri koos teenuse korraldust puudutavate infomaterjalidega avaldatakse Sotsiaalkindlustusameti
kodulehel (www.sotsiaalkindlustusamet.ee).
1. jaanuarist täieneb abivahendite loetelu. Selles on
kindlaks määratud abivahendi kasutusaeg ja see, kas
abivahendit saab osta või üürida. Lisaks on täpsustatud maksimaalne abivahendite soodustingimustel
saamise hulk aastate või kuude arvestuses. Igale abivahendile on kehtestatud piirhind, millest riik hüvitab
etteantud protsendi (nt 70 või 90 protsenti).
Uutest nõuetest lähtuvalt on teatud abivahendeid võimalik edaspidi vaid üürida, lisaks tekib nii teenusepakkujale kui kasutajale kohustus tehnilist abivahendit regulaarselt hooldada. Selle eesmärk on tagada

abivahendi korrashoid. Täpsemat infot küsige abivahendeid üürivast ettevõttest.
Kui mingil põhjusel on vaja üüritavaks määratud abivahend siiski välja osta, tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus vastava ühekordse loa saamiseks.
Taotlusi võetakse vastu digiallkirjastatuna e-posti teel
või omakäeliselt allkirjastatuna tavapostiga või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.
Täiesti uue mõistena tulevad abivahendite loetelus
kasutusse aktiivsusgrupid. Näiteks ratastooli, alajäsemete proteesi ja kuuldeaparaati määrates hindab arst
või rehabilitatsiooniasutus seda, mis tingimustes ja
kui tihti abivahendit edaspidi kasutatakse. Vastavalt
sellele määratakse abivahendi aktiivsusgrupp.
Uue korra kohaselt ei kogune enam senised nn kallite
abivahendite komisjonid. Kui arst või rehabilitatsiooniasutus on abivahendi määranud, pöördub inimene
selle saamiseks otse ettevõttesse. Küll on aga nüüdsest igale abivahendile kehtestatud piirhind, mille
ulatuses riik seda kompenseerib. Juhul, kui soovitud
abivahend maksab rohkem, tuleb piirhinda ületav osa
tasuda inimesel endal.
Kui inimene soovib loeteluvälist abivahendit, omaosaluse vähendamist, piirhinna tõstmist või mõnda muud
erisust, tuleb esitada vastav taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Otsus tehakse maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul. Seega, kui komisjonide süsteemi puhul
võis abivahendi taotlusprotsess kesta mitmeid kuid,
siis nüüd saab hakkama ühe kuuga.
2016. aastal kehtib veel paberil arstitõend. Edaspidi
on kavas võtta kasutusele ID-kaart ning digiteerida
tõendite väljastamine, et abivahendeid saaks määrata
ja soetada sarnaselt ravimite digiretsepti süsteemiga.
Uue korra eesmärk on eelkõige teha abivahendi saamine selle vajajale lihtsamaks. Nii Sotsiaalkindlustusameti kui ka Sotsiaalministeeriumi kodulehelt leiab
uue korra kohta operatiivset teavet. Lähemat infot
saab ka Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106
või kirjutades aadressile abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Loe abivahendite süsteemi korraldusest Sotsiaalkindlustusameti kodulehel:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Haprale jääle minek võib lõppeda õnnetusega!
Tali jäi sel aastal küll hiljaks, kuid taevasse ei jäänud. Külmad
ilmad on kohal ning veekogudele hakkab tekkima jääkaas. Talverõõmude nautimise ootuses pole välistatud olukord, kus minnakse veekogule proovima äsja tekkinud jääkirme tugevust.
Head lapsevanemad, tuletage oma lastele meelde, et kraavidele ning väiksematele veekogudele tekkiv jääkirme neid veel ei
kanna. Läbi jää külma vette vajumine on eluohtlik!
Jääle on ohutu minna alles pärast paarinädalast stabiilset külma, kui jää paksus on vähemalt 10cm. Jääst läbi vajumisel saab
saatuslikuks eelkõige külm vesi, mis mõne minutiga tegevusvõime halvab, mitte ujumisoskuse puudumine. +4 kraadises
vees (jääalune vesi Eesti oludes) kaotab täiskasvanud inimene
teadvuse kuni 10 minuti jooksul, lapsed ja eakad veelgi varem.
Jää on õhem ja seetõttu ka ohtlikum sildade juures, kõrkjate
ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades. Samuti on jää ta-

Toimumiskoht: Jäneda Külamaja (Tapa vald)
VI moodul: Avalik esinemine
Aeg: 26. aprill 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Kunda Külaselts (Viru-Nigula vald)
VII moodul: Turundustegevus MTÜ-s
Aeg: 17. mai 2015 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Roela Käbikuivati (Vinni vald)
Küsimuste korral võtke minuga julgelt ühendust!
Arenguprogrammi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Lugupidamisega
Katrin Põllu
MTÜ konsultant tel: +372 325 8028
GSM: +372 585 01 250
Skype katrin.pollu
e-mail: mty@arenduskeskus.ee
www.arenduskeskus.ee
Lääne-Viru Arenduskeskus SA
Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere Lääne-Virumaa

Küta oma kodu mõistlikult!
Külmade ilmade saabumisega sagenevad tulekahjud, mis saavad alguse kütteseadmetest. Tihti osutub tulekahju põhjuseks kas ehituskonstruktsioonile liiga
lähedale ehitatud kütteseade, hooldamata korstnalõõrid või rahva keeles öeldes
ülekütmine.
Kütteseade peab olema korras ja hooldatud! Pakasega tuleb kütta tihedamalt,
aga mitte järjest terve päeva. Kui kütteseade tarbib elektrit või gaasi, peab see
samuti olema korras ja hooldatud.
Katkine kütteseade on ohtlik, isegi eluohtlik. Mitte keegi meie kliimas ei tohiks
elada majas, mida kütta ei saa või ei tohi. Hooldamata küttesüsteemi kütmise
käigus võib maja põlema panna - puhastamata lõõrides süttib tahm või pigi,
mille tõttu korsten üle kuumeneb ning võib süüdata läheduses olevad esemed
või ehituskonstruktsioonid. T
ahmapõleng võib kahjustada ka küttesüsteemi osi, tekitades pragusid korstnasse, ühenduslõõridesse või soojamüüridesse.
Tahmapõlengu ja ka liigkütmise puhul on eriti suur on tulekahju oht siis, kui
kütteseadme või korstna ümbrusesse pole jäetud piisavat ruumi või pole seadme
osad muudest ehituskonstruktsioonidest piisavalt hästi isoleeritud.
Ida päästekeskuse menetlusbüroo peainspektori Tanel Sepajõe sõnul on ehitise
põlevmaterjalist konstruktsioonide minimaalne ohutu kaugus kütteseadme osadest sõltuv kütteseadme isaärasustest ning see on kirjeldatud kütteseadme paigaldusjuhendis. Kui paigaldusjuhend puudub, tuleb lähtuda standardist.
„Kui ehitada valesti, siis ei tarvitse esialgu midagi juhtuda, kui aga langevad
halvad asjaolud kokku, sealhulgas köetakse tavalisest rohkem, võibki õnnetus
käes olla,“ nentis T.Sepajõe.
Teemakohane on ka meelde tuletada, et külmal ajal kipuvad inimesed tarbima
lisaks ka elektrilisi seadmeid sooja saamiseks.
„Siin on oluline jälgida, et elektrilist kütteseadet kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile ning elektrilise kütteseadme kasutamisega ei koormataks üle elektrisüsteemi. Kui elektrisüsteem on ülekoormatud, vananenud või katkine, siis on
tulekahju tekkimine ainult aja küsimus,“ sõnas T.Sepajõe.
Elektrisüsteemi kasutamise ohutuse tagamiseks tuleks lasta elamus vähemalt
kaitsmete olukord elektrikul üle kontrollida ja vajadusel asendada vanad kaitsmed või täiendada elektrisüsteemi vajalike kaasaegsete kaitselülititega.
Avalikus kasutuses olevates hoonetes ja ka kortermajades peab vähemalt kord
aasta jooksul kütteseadmete korrasolekut kontrollima ning need puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes selle kohta ka tõendi annab.
Eramajade omanikud peavad väljaõppinud spetsialistidel laskma seadmed üle
vaadata korra viie aasta jooksul. Möödunud sügisest alates peab iga köetava
hoone omanikul olema kütteseadmete hooldamise kohta tõend.
Küttekolded peavad olema korras, hooldatud ja kontrollitud ning igas majapidamises peab olema töökorras suitsuandur.
Oma kodu tuleohutust saab kontrollida veebis aadressil:
www.kodutuleohutuks.ee.
Nõuandeid saab küsida päästeala infonumbrilt 1524.
Õnnetuse korral helista 112.

valiselt nõrgem voolava veega veekogudes.
„Võtke aega ning rääkige lastele ohtudest, mis on seotud
nõrga jääga. Selgitage, mida ohus olles ette võtta ja kuidas
käituda, kui nähakse kedagi abi vajamas. Kui satute nägema,
kuidas keegi vajub läbi jää, siis esmalt kindlasti teatage juhtunust häirekeskusele telefonil 112,“ selgitab Päästeameti Ida
päästekeskuse pressiesindaja Helen Tammets.
„Ärge jätke tähelepanuta ka oma lemmikloomi. Loomad nagu
lapsedki ei taju hapra jääga seotud ohtusid ja võivad läbi õrna
jää vette vajuda ning iseseisvalt sealt enam välja tulla ei suuda,“ lisas Tammets.
Päästeamet palub ohtlike olukordade ennetamiseks ja vältimiseks teie igaühe kaasabi. Ärge riskige enda ega laste eludega.

Nõrgal jääl viibijatest ei tohiks niisama mööda jalutada, nad
tuleb sealt koheselt ära kutsuda, abi vajavat inimest märgates
helistage numbril 112.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: helen.tammets@rescue.ee
+372 513 4187
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795
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Ujumine

50 m libl. 27,85 (6.)

5. detsembril oli Järvamaa seeriavõistluse III etapp Türil:
50 m vabalt
50 m liblikat
100 m rinnuli
Brita Rannamets
29,39 I
31,46 I
1.24,74 II
Anne Kunder
34,40 (5.)
43,59 (4.)
1.36,12 III
Alex Ahtiainen
26,25 I
28,17 I
1.12,66 I
25 m rinnuli
50 m selili
Marten Langinen
25,24 (11.)
51,05 (12.)
Holger Soll
28,76 (13.)
52,28 (13.)

Teateujumises Ujumise Spordiklubi ridades:
4x50 komb. 4. koht
4x100 m komb. 4. koht

		

13. detsembril peeti Räimeralli II etapp Tartus:
Holger Soll(07) 25 m selili
23,80 (16.)(80.)
Marten Langinen (06) - 50 m selili
53,14 (31.)

25 m rinnuli
50 m rinnuli

4x100 m vabalt 7. koht.

Teateujumises Ujumise Spordiklubi ridades:
4x100 m komb. I koht ( Eesti 16-aastaste rekord)
4x50 m komb. II koht (Eesti 16-aastaste rekord)
29,51 (19.)
56,56 (12.)

19.-21. detsembrini peeti Eesti lühiraja meistrivõistlused Tallinnas:
noorte tüdrukute arvestuses 2001 – nooremad saavutas Brita Rannamets (04)
100 m selili 1.10,05 III, 400 m kompleksi 5.40,50 III
100 m liblikat 1.12,40 (5.)
50 m liblikat 31,28 (6.) 50 m selili 32,49 (6.)
Teateujumises Ujumise Spordiklubi ridades:
4x100 m vabalt 4. koht
4x100 m kombin. 4. koht
4x 50 m vabalt 5. koht
4x50 m kombib. 5. koht
Noorte poiste arvestuses 2000 – 2001 s.a. saavutas Alex Ahtiainen (01)
50 m selili 28,39 II
400 m kompleksi 4.59,53 III
100 m kompl. 1.03,75 (5.)

Lääne-Virumaa meistrivõistlused peeti Tamsalus 12. detsembril:
50 m vab. 50 m rinn. 50 m sel. 50 m libl.
100 m kompl.
2004-2005
Brita Rannamets 29,19 I
38,34 I
32,17 I
31,03 I
1.12,68 I
Sergei Jerjomin 43,68 II
1.02,17 I
51,93 II
Getrin Raudsepp 44,72 III
1.00,88 (6.) 54,68 (4.)
2002-2003
Anne Kunder
34,37 I
43,95 I
40,71 I
42,99 II
1.27,97 I
Absoluut:
Alex Ahtiainen 25,73 (4.)
32,54 II
28,00 II
28,04 III
1.03,30 II
Tony-Brei Vilbiks 27,16 (9.)
35,84 (4.)
Marian Roop
39,18 (7.)
49,41 (5.)
2006- nooremad
Marten Langinen (06)
Holger Soll (07)

50 m vabalt
42,87 (5.)
44,00 (6.)

		
		
		

25 m rinnuli
26,01 II
30,02 III

								

Korvpall, vabariigi esiliiga

Korvpall, maakonna esiliiga

100 m selili 1.02,68 (10.)

Juunioride arvestuses 1998- 99s.a. saavutas Kert-Taniel Kesküll
200 m selili 2.10,47 (4.) 100 m selili 1.00,68 (7.) 		
50 m selili 28,80 (11.)

12-13. detsembril peeti Norras Põhjamaade meistrivõistlused:
Kert-Taniel Kesküll 50 m selili 28,76 (22.-absol.)
			
100 m selili 1.00,12 (11.)
200 m selili 2.09,85 (9.)

Vabariigi meistrivõistluste esiliigas oli Tamsalu Los Toros/CTower’i vastaseks eelmise aasta meister Balteco Tallinnast.
Esimeses ringis tuli kodusaalis vastu võtta kaotus 65:75. Sel
hooajal pika pingiga mängiv Tamsalu meeskond alustas hästi. Esimene veerand 22:19, teine veerand 23:21 ning poolaeg
45:40. Meie meeste mängu tegi lihtsamaks tallinlaste liidri
Mario Poluski puudumine. Meie parematest puudusid Sven
Pugonen, Livar Liblik ja Aron Kuusik.
Teisel poolajal võttis tallinlaste ohjad enda kätte Anton Batanov, visates kokku 33 punkti. Kolmas veerand 13:18 ja neljas
veerand 12:20 ning kogu mäng 70:78. Meie parimad olid seekord Kristjan Keres 16, Mihkel Mager 15, Tõnis Uueküla 11 ja
Leho Kraav 10 punktiga.
Järgmises mängus oli kodusaalis vastaseks TTÜ SK meeskond, keda esimeses ringis võideti 74:48. Meie parematest
puudusid Leho Kraav ja Sven Pugonen. Külalised tulid kohale
kindla võidukohustusega, seda oli näha ja kuulda juba soojendusel. Kuigi esimene veerand kaotati 14:17, võideti teine 13:9
ja kolmas 25:17. Enne viimast veerandit olid meie edunumbrid
52:43.
Viimaseks veerandiks meie meestel enam jõudu ei jätkunud.
Ka visketabavus oli alla igasugust arvestust. Ainukeseks helgemaks momendiks oli viimasel veerandil Livar Liblik’u poolt
teenitud neli vabaviset, millised ta järjest kindlakäeliselt realiseeris. Viimane veerand kaotati koguni 10:24 ja kogu mäng
62:67.
Meie parimad olid Aron Kuusik 14 ja Mihkel Mager 13 punktiga. Külaliste parimad olid Risto Puur 17 ja Alan Kalda’ 14
punktiga. Mängus raske vigastuse saanud Livar Liblik ei saa-

100 m libl. 1.02,27 (7.) 		

nud lõpuni mängida.
Pärast seda kaotust muutus tabeliseis veelgi segasemaks. Esimese finaalgrupi kahe pääsme eest võitleb koguni neli meeskonda. Kaks paremat on edasipääsu juba kindlustanud.
Alagrupi eelviimases mängus oli vastaseks võõral väljakul
saarlaste esindusmeeskond BC Hundid/ASSA Abloy. Meile
väga olulises mängus jõudis Saaremaale ainult 5 (!) meest ning
treener Kristo Raudam.
Minu jaoks oli see kõige ebameeldivam üllatus läbi viimase
kahe aastakümne. Teadsid ju kõik mehed, milline oli tabeliseis
enne kahte viimast mängu. Kuigi saarlased olid väljas 9 mehega, suutsid meie mehed esimese veerandi kindlalt võita 33:27,
edasi kaotati 16:26, 19:21 ja 14:21 ning kogu mäng 82:95.
Seitse viimast minutit mängiti neljakesi, kuna Leho Kraav pidi
viie veaga platsilt lahkuma.
Käe said valgeks kõik meie mehed. Aron Kuusik 23, Joonas
Vaino 22, Leho Kraav 17, Mihkel Mager 14 ja Martin Riik 6
punktiga. Saarlastest viskasid Madis Pärn 23 ja Andri Väljaots
13 punkti ning ühtlasi jäi vastastel võimalus edasipääsuks. Ka
viimase mängu võidu korral sõltub meie saatus saarlaste viimaste mängude tulemustest ning TTÜ SK viimase mängu tulemusest. Meie plussiks on „surnud ringi” korral 2:0 edu Torma
Spordi meeskonna üle. Alagrupis viimase koha saanud Audentes SK/Noortekoondis suutis võita ainult 3 mängu 12-st.
Viimases mängus olid vastaseks jällegi saarlased. Meie koondis oli kohal kümne mehega, kuid Livar Liblik oli pingil vigastusega (sai lõpuks mängida vaid 6.48) ning Alo Põldmaa
oli samuti vigastatud ning platsile ei saanudki. Kuna Sven

Maakonna esiliiga kuuendas voorus oli Tamsalu meeskonna vastaseks kodusaalis
Rakvere Tööriistamarket. Külalistel oli tabelis kaks, meie meestel kuus võitu. Mäng
kulges kodumeeskonna dikteerimisel. Veerandid 23:18, 23:17, 21:12 ja 27:20 ning
võidunumbrid 94:67. Meie mängu tegi lihtsamaks see, et vastased olid tunduvalt vanemad, nende hulgas ka aastaid tagasi Tamsalu Gümnaasiumi meeskonda kuulunud
Tauno Lempu.
Huvitava duelli pidasid Eesti kõigi aegade parim suusahüppaja Kaarel Nurmsalu ja
7184 punkti mees kümnevõistluses Mikk Joorits. Siin pani Kaarel maksma oma parema füüsise ja suurepärase stardikiirenduse, lahendades omavahelised mängumomendid enda kasuks. Suurepärase viskekontserdi korraldas Arlen Liivak.
Eelviimases voorus oli vastaseks kodusaalis REVIN GRUPP/Rakvere Autotehnika,
kes oli seni võitnud ainult ühe mängu. Kohtumise saatus otsustati juba esimese veerandiga paremusega 21:10, edasi 17:8, 14:8 ja 10:6 ning kogu mäng 62:32.
Mõlema meeskonna vistetabavus oli kehv. Soovida jättis ka meeskondlik tegutsemine. Meeskonda ei saanud seekord aidata treenerina Livar Liblik.
Esimese ringi viimases mängus oli võõrsil vastaseks edukalt mänginud SK KNT
Kundast. Mõlemal meeskonnal oli kirjas ainult üks kaotus ning jagati esikohta. Väljakuperemehed alustasid hästi, kuid peagi haarasid mänguohjad külalised ning said
kindla võidu 75:59.
Mängu vedasid kindla võiduni Kaarel Eesmaa ja Holden Sepp. Esimese ringi lõpetasid nii Hulja kui ka Tamsalu seitsme võidu ja ühe kaotusega, otsustavaks sai korvide
vahe 203:177 (+26) Huljaga.
Kodumängud 14. jaanuaril kell 19.00 Laekvere ja 04. veebruaril kell 19.00 Tapa
meeskonnaga

		
		
		

25 m selili
24,25 (6.)
23,88 (5.)

Mare Järv

Pugonen puudus tööülesannete tõttu, siis oli tagaliin tugevasti
haavatav.
Mäng kulges tasavägises punkt-punkti mängus. Esimene veerand 17:17, teine 20:19, kolmas 20:18 ja viimase veerandi kaotus 16:19 viis mängu lisaajale seisul 73:73. Mängu võttis enda
peale pikka aega meistriliigas TTÜ meeskonnas mänginud
Andrew Arnold, korraldades suurepärase viskekontserdi, mida
toetasid teised meeskonnakaaslased. Lõpuks kogunes tema arvele 18 punkti.
Suurepärast mängu kinnitavad lisaaja võidunumbrid 21:9 ning
kogu mängu võidunumbrid 94:82.
Mängu lõpu tegi lihtsamaks külaliste kolme mehe vigadega
väljalangemine ning meeskonna treeneri kohtunikega vaidlemise eest mängusaalist väljasaatmine. Tehnilise protokolli
järgi olime paremad 2-punkti visetes (50-37%), lauavõitluses
51:43 ning mängijatele tehtud vigade arvestuses (28:21). Meie
meestest viskasid veel Leho Kraav 18, Joonas Vaino 13, Ainar
Villers 12 ja Madis Saarmets 11 punkti.
Külaliste paremad olid Andri Väljaots ja Egert Väinaste 16
ning Rene Kiil 15 punktiga.
Kokkuvõttes teenitud võit Saaremaa esindusmeeskonna üle.
Saarlased suutsid oma viimastes mängudes võita nii TTÜ SK
kui ka Tartu Kalev/Estiko meeskonda ning lõpetada alagrupp
kolmanda kohaga. Meie mehed suutsid „surnud ringiga” edestada Torma Sport’i ja TTÜ SK’d ning pääseda viie võiduga
neljandale kohale ja jõuda esimesse finaalgruppi.
Kodumängud 13. jaanuaril kell 19.45 Betoonimeister/TSKK/
SK NORD’i ja 22. jaanuaril kell 19.45 Ambla SK meeskonnaga.
				
Rein Tops

Esimese ringi tabel:
Võistkond			
MA
VÕ
KA
PNK
Hulja				
8
7
1
15
Tamsalu			
8
7
1
15
SK KNT				
8
6
2
14
BC Tarvas/Rakvere
SK/Kadapiku Agro		
8
4
4
12
3
5
11
Simuna Artiston			
8
SK Rakke			
8
3
5
11
Rakvere Tööriistamarket		
8
3
5
11
Simuna IVAX			
8
2
6
10
Revin Grupp/Rakvere
Autotehnika			
8
1
7
9
								
								

Võrkpall
Maakonna võrkpalli rahvaliigas lõppes esimene
ring. Viimastes mängudes võitis Tamsalu meeskond
3:0 Simunat ning kaotas Amblale 0:3 ja 1JVBr Tapa
meeskonnale 1:3.
Alagrupis võideti kolm ja ka kaotati kolm mängu.
Kogutud üheksa punkti andis alagrupis neljanda
koha.
				

Rein Tops

+203
177
94

+MÄ
88.0
79.6
78.0

-MÄ
62.6
57.5
66.3

V%
87.5
87.5
75.0

-34
-21
-27
-44
-147

71.1
72.5
66.0
71.0
63.1

75.4
75.1
69.4
76.5
81.5

50.0
37.5
37.5
37.5
25.0

-201

51.1

76.3

12.5

Rein Tops

Kergejõustik
Eesti kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni otsusega tunnistati 2015. aasta vabariigi parimateks
Sirly Tiik N-40 ja Arnold Kalvik M-90 vanuseklassis. Ühtlasi olid meie sportlased ainukesed, kes
maakonnast kõrge autasu pälvisid.
			
				
Rein Tops
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
veebruarikuus
Hermine Lille
Johanna Kalla		
Arnold Kalvik		
Leida Mühlberg		
Aleksandra Kustova
Valve Vildersen		
Helga Truupõld		
Hannele Aruoja		
Leida Mei			
Asta Pedanik		
Helgi Mamai		
Veera Imala			
Heldur Pütsepp		
Arnold Saart		
Enda Metslaid		
Valve Tamjärv		
Linda Hiiemaa		
Ülo Roosla			
Mikalina Aleknaviciene
Olaf Mangus		
Ilda Torm			
Jaan Paist			
Linda Jürise			
Silvi Luige			
Väino Virks			
Mati Tamm			
Rutt Tiits			

100
98
93
90
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
87
86
84
84
83
82
81
80
80
80
65
60
60

Õnne ja tervist!
Kallid eakad sünnipäevalapsed!

Vastsündinud vallakodanik
HENRI MERILEET		

27.11.2015

Õnnitleme vanemaid!
Pilguheit aastale 2015

Jaanus Mätas
piikonnapolitseinik

x KORVTÜSTUKIRENT

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

HU

HU

U

U

tel:56488916
Barona Eesti OÜ vajab kiiresti Kundasse
kogemusega elektrikku. Vajalik varasem
töökogemus samal alal, erialane haridus ning
eesti keele oskus suhtlustasandil.
Põhjalik CV saata aadressile
lauri.laur@barona.ee
Täpsema lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust telefoninumbril +37256223006
(Lauri) või maili teel.
Ostan väiksema (kuni 10 ha) metsamaa,
mis võib olla osaliselt raiutud ja
koormatud hüpoteegiga.
Võib pakkuda raieõigust.
56389588 kivilo1@hotmail.com
Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

		

10. jaanuaril Jumalateenistus 14.00

16. jaanuaril Diakoni Ordinatsiooni Jumalateenistus
kell 14.00, teenivad EELK PIISKOPID ja Preestrid.
Ordineerimine tähendab ametisse pühitsemist.

14. veebruaril Jumalateenistus kell 14.00
Pühapäevakooli tunnid igal pühapäeval algusega

järgnevatel aastatel kinkekaardi,

TAMSALU AJALEHT

x OHTLIKEPUUDELANGETUS

24. jaanuaril Jumalateenistus kell 14.00

nipäevalapsi vanuses 80,85, 90 ja

Küttepuud ja toidukartul
Simunast!
Tel: 5157741

x VEOTEENUSKALLURIGA

on ta olnud praktikant.

22.12.2015 määrusele eakaid sün-

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

x TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA

omale diakoni.Tiit Lastik ordineeritakse diakoniks, siiamaani

vastavalt Tamsalu vallavolikogu

Metsakeskus.ee

x VEOTEENUSKALLURIGA

Esimest korda ajaloos saab EELK Tamsalu Kogudus

takse Tamsalu Vallavalitsuse poolt

Tamsalu Vallavalitsus


x KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA

x TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)

Läbi aegade on tavaks saanud vaadata aasta lõpus möödunule ja teha
plaane järgmiseks aastaks. Seda ka sel aastal, mis on täis väga vastakaid tundeid, rõõmu, muret ja pettumust. Maailmas toimuvate sündmuste järelkajad on hakanud mõjutama ka meie kogukonda ja kuna
maailm on muutumas, siis kahjuks ei ole võimalik ka meil mööda
hiilida sellistest muutustest, mis võivad meid mõjutada.
Erinevad muutused meie kogukonnas on tekitanud vaidlusi, arutelusid, kuid kahjuks ka jõu näitamist ning seda just ümber väikse Vao
küla. Mul on hea meel tõdeda, et seni pole erinevad huvid tekitanud
sellised kokkupõrkeid, mis võiksid kaasa tuua tõsisemaid tagajärgi.
Minu jaoks tähendab see seda, et meie inimesed oskavad arutada tekkinud probleeme rahumeelselt ning konstruktiivselt ja sobivad lahendused saavutatakse koostöös.
Siinkohal soovin tänada inimesi, kes on nõu ja jõuga tegutsenud politseiga käsikäes turvalisema valla ja kogukonna loomisel. Olen piirkonnapolitseinikuna töötanud juba pikka aega ja tunnen, et koostöö on
toiminud hästi. Just koostöö on see märksõna, mis viib meid edasi
turvalisema kogukonna poole.
Tahaksin eraldi välja tuua mõned näited sellest, kuidas meie koostöö
on toiminud:
•
Tähelepanelik kodanik teatas liiklusrikkujast,
•
Märgati abivajavat isikut ja teavitati sellest koheselt ametnikke või lähedasi,
•
Vabatahtlikena on asutud otsima kadunud inimest,
•
Aidati abi vajavat inimest.
Need on vaid väike osa näidetest, mida on sel aasta jooksul head
tehtud. Tänu nendele tegudele, saame ise kogukonnas turvatunnet
suurendada ja seda ka järjest enam muutuvas maailmas. Kogukond
peab kokku hoidma, kuid samas tasub alati kaasata ka teisi ühistesse
tegevustesse. Kutsun kõiki kogukonna liikmeid üles olema oma käitumisega heaks eeskujuks teistele ning jagama vajaduse ja võimaluse
korral näpunäiteid õiguskuulekast käitumisest ka nendele, kes ise ei
saa veel päris hästi aru, kuidas ikkagi peaks korralik ja seaduskuulekas inimene käituma.
Hea vallakodanik,
aastaks 2016 soovin jõudu ja tahet olla hooliv, tähelepanelik ning
nõudlik iseenda, kolleegi, sõbra, tuttava või oma lähedaste suhtes.
Kui oleme teiste suhtes hoolivamad ja tähelepanelikumad, siis ollakse
seda ka meiega ning käesoleva aasta jõulud ning uus aasta võib tulla
rahulikus, õdusas ning rõõmsa meeleolus.
Valgeid lumerohkeid jõule ja ilusat uue aasta algust!
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Alates 01. jaanuarist 2016 õnnitle-

õnnitluskaardi ja lillega.
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kell 11.00 Tamsalu kultuurimajas

NÄGEMISKONTROLL ja PRILLIMÜÜK
TAMSALUS!
NÄGEMISKONTROLL ja PRILLIMÜÜK
Kutsume vallarahvast oma silmi kontrollima ja
TAMSALUS!

prille ostma!
Kutsume vallarahvast oma silmi kontrollima ja
Ootame Teid
prille ostma!
15.01.2016 alates kella 10.00
Ootame Teid
Tamsalu Kultuurimajas aadressil Sõpruse 3
15.01.2016 alates kella 10.00
Nägemiskontrolliks tuleks eelnevalt registreerida
Tamsalu Kultuurimajas aadressil Sõpruse 3
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972
Nägemiskontrolliks tuleks eelnevalt registreerida
Silmakontroll maksab 10 eurot ja prillitellijale tasuta!
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972

Koguduse tegevusi näeb nüüd facebookist sisestades
otsingusse EELK Tamsalu kogudus.
Hingehoidlike vestluste ja talituste puhul helistada 55966140
tiit.lastik@mail.ee või tulla Koidu 12-11 ukse taha.
Teenivad kogudust: Tiit Lastik ja Tauno Toompuu

RAUL RISTLA		

07.10.1968-01.12.2015

VAMBOLA KABRAL
		
KERT PERTELSON		
ELVIINE RAJADI		

02.02.1938-07.12.2015
28.10.1996-11.12.2015
29.06.1916-31.12.2015

Meie hulgast on lahkunud

Silmakontroll maksab 10 eurot ja prillitellijale
tasuta!
lutused
on oodatud 28. jaanuariks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata.

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 28.01 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka
vallamajas. Järgmine leht ilmub veebruari teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

