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Tamsalu vallavolikogu poolt 7 vallale tehtud ühinemisläbirääkimiste algatamise ettepanekule on tänaseks vastanud Väike-Maarja vallavolikogu. Seda positiivselt ehk siis on VäikeMaarja vald on nõus alustama läbirääkimistega. Kuna vastavalt
seadusele on volikogudel vastamiseks aega 2 kuud, siis ülejäänud valdade volikogude seisukohad saame teada veebruarikuu lõpus. Tamsalu vald, kui läbirääkimisettepa- kivate valdade rahvaarv on üle 11 000 inimese).
neku algataja, on teinud eeltaotluse Ettevõtluse Praegu on see aeg, kus tuleb endale veelkord kaaArendamise Sihtasutusele, et oleks võimalik kaa- rdistada meie valla võimalused ja huvid, millega
sata kõikide ühinemistoimingute läbiviimiseks olla läbirääkimistel võrdne võrdsete seas.
koordinaator.
Peale teiste asjaosaliste valdade seisukohtade saa- 		
Toomas Uudeberg		
mist saab teha põhitaotluse (eeldusel, et läbirää- 		
Volikogu esimees

2016. aasta suuremad investeeringud vallas
27.01.2016 toimunud volikogu istungil olid arutlusel plaanitavad suuremad investeeringud vallas
aastal 2016.
Suurim Tamsalu valla investeeringuobjekt 2016.
aastal on Tamsalus rongi- ja bussiootepaviljoni
ehitus koos kergliiklustee ehitusega Paide maanteel Kesk ja Koidu tänava vahelisel alal. Lisandub
veel ootepaviljoni taha jalgrattaparkla (30 rattale)
ehitus ja parkla sõiduautodele (27 kohta) ehitus.
Ehki 2016.a. vallaeelarve on veel volikogus kinnitamata, andis volikogu nõusoleku ehituse hanke
väljakuulutamiseks.
Algselt olid kõik tööd planeeritud teha EL toetusfondi meetme „ Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ abil, lisaks valla omaosalus.
Kuid taotluse menetlemise käigus Keskkonnainvesteeringute Keskuses (august 2015-detsember
2015) leiti, et ootepaviljoni ehitamine ei ole siis-

ki toetatav, küll toetati kergtee ja parklate ehitust.
Arutelu tulemusena leidsime, et soe paviljon (korraliku WC võimalusega) on väga vajalik Tamsalu
infrastruktuuri osa ja tuleb teostada vallaeelarve
kuludega. Vähendasime natuke paviljoni kubatuuri ja sellega vähenes ka hoone arvutuslik maksumus.
Kogu investeeringu eelarveline maksumus ei tohiks ületada 390 000 eurot. Lõpliku hinna saab
selgeks peale riigihanke läbiviimist.
Lisaks andis volikogu loa Sääse LA rekonstrueerimistööde hanke väljakuulutamiseks. Töö sisuks
on maja soojustamine ja õueala vertikaalplaneeringu korrastamine
Lisan juurde ka illustratiivse pildi, milline hakkab
ootepaviljon välja nägema.
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Illustratiivne pilt tulevasest Tamsalu bussijaamast

				 Eesti Vabariigi
		
98. aastapäeva
		
tähistamine
Tamsalu kultuurimajas

20. veebruaril kell 18.00
Kontsert, tublide vallakodanike autasustamine, kooki
ja vahuveini pakuvad vallavanem ja volikogu esimees,
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Tamsalu vallavolikogu hariduskomisjon arutas 7. ja 21. jaanuaril toimunud koosolekutel olukorda, kus hulk valla elanikke on gümnaasiumi direktori suhtes esitanud umbusaldusavalduse ning kus üldine õhustik on emotsioonidest laetud. Jõuti järeldusele, et
meedia ja sotsiaalmeedia kajastustes on jäänud tähelepanuta palju positiivset ning et
oluline on silmas pidada ka kooliga seotud laiemat konteksti ning väljakutseid.
Tamsalu Gümnaasium (edaspidi: TG) kuulub maakonna keskmise suurusega koolide
hulka. Õppetulemuste statistika kohaselt on TG kogu Eesti mastaabis üle keskmise.
Riigieksamite edetabelis oli aasta 2015 hea, sest 189 kooli hulgas oldi 86. kohal. Võrdluseks olid kohad aastatel 2012–2014 vastavalt 107, 131 ja 114, kuid esisaja sisse on
kuulutud ka varem. TG näitajad on stabiilsed, eriti võrreldes meie maakonna gümnaasiumitega näiteks Kundas või Väike-Maarjas. Aastast aastasse on siin ette valmistatud
õpilased saanud edukalt sisse nii kõrg- ja rakenduskõrgkoolidesse (viimasel kolmel
aastal üle poole lõpetanutest) kui ka üleriigiliselt tuntud gümnaasiumidesse.
Renoveeritud koolihoone on eeskujulikus seisus, sealjuures ka hästi varustatud ning
täieneb pidevalt. Õppekeskkonnaga on olnud rahul nii õpetajad kui õpilased. Viimastel
aastatel on TG osalenud 18 õpilaste ja õpetajatega seotud projektis, mitmes neist regulaarselt. Õppetööd ja väärtuskasvatust toetavaid huvialaringe on käesoleva õppeaasta
esimesel poolaastal olnud 33, mis koostöös vallaga on õpilastele ja lapsevanematele
tasuta. Alates teisest poolaastast alustasid ringid muu hulgas näiteks robootika- ja programmeerimishuvilistele. Lapsevanematele on tuttavad paljude tähtpäevade tähistamised koolis, ent lisaks osalevad õpilased ka erinevatel teemanädalatel, õpilasvõistlustel
ning õpilasesinduse korraldatud ettevõtmistel. Tugev on ka iga-aastaselt tunnustatud
uurimistööde traditsioon.
Kahtlemata on huvitegevusel kogu valla mõistes ka laiem kontekst ja tähendus. Esiteks soovib huvitegevust igas vanuses valla elanik, mis tähendab, et koolis toimuv on
osa laiemast, valla tasemel koordineeritavast süsteemist. Teiseks on valla huvides ka
koostöö, mis hõlmab efektiivselt kooli, kultuurimaja, spordikeskust, raamatukogu jt
asutusi. Väga oluline on valla sotsiaalkomisjoni plaanitud Tamsalu valla noorte vaba
aja veetmise võimaluste alane küsitlus, mis toob suuremat selgust võimalustesse ja
vajadustesse. Väga suureks väljakutseks kogukonnale on lapsed, kes hilisõhtuni ei taha
minna koju – siin aitaks ainult kogukonna ühine jõupingutus.
Hariduskomisjonis on olnud mitu korda arutusel valla koolide ja lasteaedade tugipersonali ametikohtade küsimus. Tunnistatud on seda, et kõikjal Eestis on jätkuvalt vähe
nooremaid kui pensioniealisi pedagooge – Eesti õpetajaskond on üks vanimaid OECD
riikide hulgas üldse. Eripedagoogide, logopeedide jt spetsialistide puudus on Eestis aga
juba aastaid olnud katastroofiline. See on põhjus, miks haridusministeeriumi kompetentsikeskus Innove on juurutanud üle-eestilise Rajaleidja keskuste võrgustiku. Sealt
on haridusasutustel võimalik haridustugiteenuseid tunnitasu alusel sisse osta, korvates
nii olukorda, kus paljudel koolidel ei ole võimalik täiskohaga logopeedi jt spetsialiste
leida. Tuleb tunnustavalt märkida, et TG on suutnud kindlustada arvestatava hulga lihtsustatud õppekavaga õpilaste heatasemelise õpetamise ning saanud seni hakkama ka
eriti palju tähelepanu nõudvate õpilastega.
Põletavaid väljakutseid esitab lähitulevik, milles Tamsalu vald on seotud kahe protsessiga.
Esiteks on riiklik hariduspoliitika juba mitu aastat suunatud „haridusmaastiku korrastamisele ja kvaliteedi tõstmisele“. Selle ilusa hüüdlause varjus pigistatakse juba mõned
aastad tasapisi, aga kindlalt omavalitsusi, kes veel ei ole oma väikseid koole kokku
liitnud ja / või oma väiksemast gümnaasiumist hiigelriigigümnaasiumi kasuks loobunud. Pigistamine seisneb esmalt põhikooli ja gümnaasiumi rahastamise üksteisest lahutamises, mis on teinud koolide eelarvete koostamise paindumatuks. Riik on manipuleerinud ka rahastamisvõtetega nende omavalitsuste kahjuks, kus pole koole liidetud.
Ning sarnaselt on asutud piirama projektide taotlemist. Ilmekas näide on Põltsamaa
Ühisgümnaasium, kus alles äsja avati innovaatiline küberturvalisuse õppesuund, ent
juba detsembris ei saanud kool ühte projekti taotleda, sest ministeerium soosib sama
maakonna Jõgeval asuvat riigigümnaasiumi.
Sõltumatu uuringuinstitutsioon Praxis, mille arvamust riik näib hindavat kõrgelt, koostas paar aastat tagasi analüüsi „Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu prognoos aastaks
2020“. Sellele vastavalt võiks aastal 2020 olla Lääne-Virumaal – sõltuvalt stsenaariumist – ainult kas kaks või kolm gümnaasiumi. See on mõtlemise koht.
Teine suur väljakutse seisneb eelseisvas haldusreformis. Tamsalu vallavolikogu on
juba esitanud ettepaneku ühineda hulga naabervaldadega. Suure tõenäosusega tuleb
käesoleva aasta lõpuks jõuda kokkuleppele, kes kellega ühineb. See aga tähendab arutelu ka ühinevate omavalitsuste koolivõrgu üle. Need läbirääkimised ei tule lihtsad
ning Tamsalu valla inimesed, vallavalitsus, volikogu ja koolid peavad andma endast
parima, et leiaksime heanaaberliku lahenduse, kus kaotajaid oleks võimalikult vähe.
Me peame olemas valmis nii selleks, et tulevikus on gümnaasiumid vaid Rakveres ja
näiteks Tapal, kui ka selleks, et Lääne-Virumaa lõunapoolses osas asub ka väljaspool
Tapat üks gümnaasium. Seesama Praxise analüüs ennustab, et aastal 2020 on Tamsalu
vallas 115 gümnaasiumiealist last (eeldatakse, et gümnaasiumisse astub neist 60-70%).
See oleks Lääne-Viru 15 omavalitsuse seas Rakvere, Tapa ja Kadrina järel 4. tulemus
(Väike-Maarja on kutsekooli tõttu erijuhtum). Selline gümnaasiumiharidust vajavate
laste arv on palju suurem ka Järva-Jaani ja Ambla valdade vastavatest arvudest. See on
hea lähtekoht läbirääkimisteks, ent ei garanteeri meile gümnaasiumiosa säilimist.
Nimetatud väljakutsete valguses on TG stabiilne juhtimine praegu valla kogukonna
jaoks strateegiliselt oluline. Küsimus ei ole ainult selles, kes või mida on teinud valesti
või mida oleks saanud teha paremini, vaid küsimus on eelkõige selles, kuidas koondame jõud eelseisvateks läbirääkimisteks naabervaldadega ning kuidas jääme ellu Eesti
hariduspoliitika tõmbetuultes. Sellele on olnud kooli jõupingutused suunatud ja sellele
suunatakse neid ka edaspidi.
Nüüd on aeg meil kõigil – koolil, õpilastel, lapsevanematel, vallaelanikel, vallavalitsusel – töötada ühise eesmärgi nimel.
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Volikogu
18.01.2016 volikogu erakorraline istung
1.
Otsustati toetada vallavolikogu eelarve ja majanduskomisjoni ettepanekut ja mitte pöörduda Tartu Ringkonnakohtu 17.12.2015.a. haldusasjas nr 3-14-417 tehtud otsuse peale
kassatsioonikaebusega Riigikohtusse.
27.01.2016 volikogu istung
1.
Kinnitati Tamsalu vallas makstavate täiendavate  sotsiaaltoetuste suurused. Toetuste määrad 2016. aastal on järgmised: matusetoetus 100.- eurot, eaka sünnipäevaks kinkekaart väärtuses 20.- eurot, ranitsatoetus 50.- eurot, avalduse alusel
makstav täiendav sotsiaaltoetus kuni 300.- eurot ja kriisitoetus
kuni 1000.- eurot.
2.
Valiti volikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni
aseesimeheks Pavo Raudsepp.

Vallavalitsus

07.01.2016
1.
Võeti vastu määrus kohanimede muutmise kohta
järgmiselt:
•
Muuta Tamsalu vallas, Tamsalu linnas, Toome tänava
lõigu 2 (katastritunnus 78801:001:0064), mille äärde jäävad
kinnistud Toome 2, 4, 4a, 6, 6a, 8, 10, 12 ja 14 kohanime ja
määrata uueks kohanimeks Siili tänav.
•
Muuta Tamsalu vallas, Tamsalu linnas, Toome tänava
lõigu 2 (katastritunnus 78801:001:0064), mille äärde jäävad
kinnistud Toome 16, 18, 20, 22 ja 24 kohanime ja määrata
uueks kohanimeks Orava tänav.
2.
Kinnitati sotsiaaltoetuste taotluse vormid.
3.
Kinnitati viie munitsipaalomandisse taotletavate maa
piirid ja maksustamishinnad ning määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
4.
Määrati Väike-Maarja–Tamsalu side mikrotorustiku
rajamise projekteerimistingimused.
5.
Otsustati taotleda täisealisele eestkostja määramise
pikendamist.
6.
Otsustati jätkata koduteenuse osutamist neljateistkümnele teenuse taotlejale.
7.
Lubati lastekodus viibiv, Tamsalu valla eestkostel
laps külaskäigule Läti Vabariiki.
8.
Jäeti rahuldamata üks sotsiaaltoetuse avaldus.
9.
Otsustati paigutada hooldekodusse hooldusteenuse
taotleja.
10.
Otsustati kompenseerida seitsme lapse lasteaiatoidu
ja ühe lapse kooli pikapäevarühma toidu maksumus 2015/2016
õppeaasta teisel poolaastal.
11.
Kehtestati Tamsalu Spordikompleksi hoones vaba
ruumi lühiajalise kasutamise teenuse hind.
12.
Jäeti rahuldamata kaks toetuse taotlust.
13.
Arutati volikogu jaanuarikuu istungi päevakorda pakutavaid eelnõusid.
19.01.2016
1.
Anti MTÜ-le Huviklubi Nelson luba avaliku ürituse
18. Tamsalu-Neeruti Maraton (Estolopeti sarja kuuluv vabatehnika suusamaraton) korraldamiseks 07.02.2016.a marsruudil Tamsalu-Raigu-Pariisi-Tamsalu ajavahemikul 9:00-18:30.
2.
Lubada sulgeda 07.veebruaril s.a ajavahemikul
11:00–16:00 ajutiselt liikluseks Tamsalu valla järgmised teed:
•
Uudeküla-Naistevälja;
•
Järvajõe-Naistevälja;
•
Uudeküla-Savalduma.
3.
Otsustati peatada Tamsalu Spordihoones üks mitteeluruumide rendileping määramata ajaks.
4.
Nõustuti Kursi külas katastriüksuse jagamisega, määrati katastriüksuste koha-aadress ja sihtotstarve.
5.
Nõustuti Sääse alevikus katastriüksuse piiride muutmisega ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramisega.
6.
Esitati kinnisasjaga piirneva maa piiride kulgemise
ettepanek Tamsalu linnas.
7.
Anti Nõusolek RMK Taimla- ja seemnemajandusosakonnale vee erikasutuseks RMK Kullenga taimlas.
8.
Nõustuti
ehituslubade
väljastamisega AS-le  
HKSCAN ESTONIA:
•
viie lindla rekonstrueerimiseks ja tuletõrje veevõtukoha rajamiseks aadressil Hanela, Uudekülas;
•
avalikkusele ligipääsetava eratee rajamiseks Marko
ja Jüri kinnistutele Uudekülas.
9.
Kinnitati Tamsalu Spordihoone lasketiiru osalise remondi teostajaks Helmar Ehitus OÜ tööde maksumusega 6
987,10 eurot ja tööde teostamise tähtaeg 31. märts 2016.a.
10.
Otsustati sõlmida leping Tamsalu bussijaama eelprojekti korrigeerimiseks Osaühinguga ASE hinnaga 3000.- eurot, millele lisandub käibemaks 20%,  töö teostamise tähtajaga
25.01.2016.a.
11.
Anti volitus Tamsalu valla eestkostetava esindamiseks.
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3.
Kinnitati volikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjon koosseisus - esimees Hando Kasekamp, aseesimees Pavo
Raudsepp ja liikmed Tiiu Mürk, Evelin Hiie, Egert Soll.
4.
Valiti volikogu revisjonikomisjoni esimeheks Rein
Lall.
5.
Otsustati taotleda Tamsalu valla, Võhmuta külas
Nõutla maaüksusel asuvate peremehetuteks ehitisteks tunnistatud elamu, majandushoone, käimla ja kaevu aluse ning nende
teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse andmist
ligikaudse pindalaga 3750 m².
6.
Otsustati muuta osaliselt Tamsalu Vallavolikogu
22.12.2015.a. otsust nr 42 „Tamsalu valla kohalike teede ja tänavate nimekirja täiendamine“. Muudeti  Kaalu tee teeregistri
numbrit.
7.
Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas asuvate teede ja tänavate alune ning nende teenindamiseks vajalik maa järgmiste teede osas: Tamsalu linn
Toome tn, Tamsalu linn ja Uudeküla Aia tee, Assamalla küla

Kaalu tee, Kaeva küla Kangru tee, Sääse alevik Niidu tee ja
Tamsalu linn Niidu tänav.
8.
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel korraldada
hanked „Sääse lasteaia  rekonstrueerimine“, „Raudteepeatuste
ühendamine erinevate liikumisviisidega“, „Tamsalu rongi- ja
bussiootepaviljoni püstitamine“ ja „Tamsalu linna ühendusteede eelprojekt“.
9.
Otsustati autasustada Tamsalu Tänurahaga 2016.a.
Krista Lepik´ut. Tamsalu Tänuraha kandidaatideks  esitati veel
Valdo Simonlatser, Ruth Liivak, Ene Kiisla ja Elvi Astok.
10.
Otsustati tunnustada Tamsalu Vallavolikogu Tänukirjaga Age Int´i, Kristine Tamm´e, Ruth Murro´t, Maie Aujärv´e,
Ursula Saar´t ja Aino Ennoja´t.
11.
Kuulati T.Uudebergi infot haldusreformi hetkeseisust
ja Eesti Posti töö ümberkorraldamisest Tamsalus.

12.
Jäeti rahuldamata üks sotsiaaltoetuse avaldus.
13.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse hoolekandeteenuse taotlejale.
14.
Otsustati paigutada hooldekodusse hooldusteenuse
taotleja.
15.
Nõustuti ühele isikule Tamsalu valla sotsiaalkorteri üürile andmise lepingu pikendamisega alates 07.01.2017.a
kuni 27.01.2016.a.
16.
Otsustati kompenseerida riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt puudega lapsele
transporditeenuse osutamine detsembri kuus.
17.
Otsustati kompenseerida kahe lapse lasteaiatoidu
maksumus 2015/2016 õppeaasta teisel poolaastal.
18.
Määrati hooldaja sügava puudega isikule ja hooldajatoetus hooldajale.
19.
Otsustati taotleda kohtus vanematelt elatise sissenõudmist neljateistkümnele lapsele.
20.
Arutati volikogu määruse „Teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmise vajadust.
21.
Otsustati esitada EAS-le taotlus meetmele „Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine“.
22.
Arutati volikogu jaanuarikuu istungile pakutavat päevakorda
•
Tamsalu valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine
•
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
•
Revisjonikomisjoni esimehe valimine
•
Maa  munitsipaalomandisse andmise taotlemine
•
Tamsalu valla 2016.aasta eelarve eelnõu I lugemise
jätkamine
•
Hangete läbiviimiseks loa andmine
•
Tamsalu Tänurahaga tunnustamine

territooriumil.
4.
Määrati Tamsalu valla haldusterritooriumil olevate
ühissõidukipeatuste nimed terviknimekirjana.
5.
Määrati riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks
Tamsalu vallas Sääse alevikus asuva ehitise teenindusmaa.
6.
Nõustuti Järvajõe külas, Orgmetsa kinnistu jagamisega.
7.
Määrati riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks Tamsalu linnas, Paide mnt 5 asuva ehitise teenindusmaa ligikaudne
suurus.
8.
Anti nõusolek Ragn-Sells AS’ile jäätmeloa väljastamiseks jäätmeloa taotluses esitatud tegevusteks.
9.
Kooskõlastati hankedokumendid ja otsustati kuulutada välja hanked järgmiselt:
•
Tamsalu 100 tamme pargi projekteerimine;
•
Sääse lasteaia rekonstrueerimine;
•
Tamsalu linna ühendusteede eelprojekt.
10.
Määrati Tamsalu linna ühendusteede eskiisprojekti
projekteerimistingimused.
11.
Otsustati eraldada Tamsalu valla ettevõtlustoetust
OÜ-le Sinilaid.
12.
Otsustati muuta ühe ettevõtjaga sõlmitud ettevõtlustoetuse lepingutingimusi.
13.
Otsustati anda Tamsalu Spordihoone fuajees Viiekas
OÜ-le üürile ruumiosa.
14.
Otsustati moodustada Tamsalu Sääse Lasteaias sobitusrühm 4-5 aastastele lastele.
15.
Jäeti rahuldamata kaks sotsiaaltoetuse avaldust.
16.
Seoses elukorralduse muutusega otsustati lõpetada
ühele isikule koduteenuse osutamine tema avalduse alusel.
17.
Nõustuti ühele isikule Tamsalu valla sotsiaalkorteri üürile andmise lepingu pikendamisega alates 07.01.2017.a
kuni 19.01.2016.a.
18.
Otsustati kompenseerida alates 01.02.2016 nelja lapse lasteaiatoidu maksumus 2015/2016 õppeaasta teisel poolaastal.
19.
Nõustuti asenduskodus viibivate laste kodukülastusele lubamisega.
20.
Otsustati algatada vanemalt lapse isiku- ja varahooldusõiguse äravõtmine.
21.
Otsustati algatada vanematel varahooldusõiguse piiramine.
22.
Anti volitused eestkostetavate esindamiseks.
23.
Arutati vallavalitsuse poolt 24.11.2015.a Sääse Hooldekodule tehtud ettepanekute täitmist.
24.
Anti arvamus Metsamõisa kinnisasja omandamise
loataotluse kohta volikogule esitamiseks.
25.
Anti arvamus maa munitsipaalomandisse andmise
taotlemise eelnõude esitamiseks volikogule
26.
Anti arvamus volikogu määruse „Teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmise eelnõule.
27.
Anti arvamus eelnõu “Tamsalu Vallavolikogu määruste muutmine“ kohta.
28.
Arutati volikogu veebruarikuu istungile pakutavat
päevakorda
Elvi Astok
				
Vallasekretär

21.01.2016
1.
Eraldati Tamsalu valla eelarvest vahendid 2016.aastal
Tamsalu Tänurahaga tunnustatu, Ilusa Kodu konkursi võitjate
ja parima noorsportlase premeerimiseks.
2.
Otsustati anda volitus kohtus elatise sissenõudmiseks
kümnele lapsele.
3.
Otsustati jätta toimetulekutoetus määramata ühele
taotlejale, kes ei ole mõjuva põhjuseta Eesti Töötukassas arvel.
4.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
jaanuarikuus kuuekümne kolmele taotlejale, summas 15205,47
eurot.
27.01.2016
1.
Arutati planeeritava bussijaama ehitamiseks pakutud
versioonide kohta volikogule seisukoha andmist.
02.02.2016
1.
Otsustati lubada sulgeda Tamsalu Sääse Lasteaed
kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 13.06 – 17.07 2016.a.
2.
Kinnitada Tamsalu Kalor AS ettepanek korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks ühele isikule.
3.
Kooskõlastati 1.Jalaväebrigaadi kompaniisuuruse
üksuse väliharjutuse läbiviimine 29.02.2016  Tamsalu linna

				

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

KONKURSS: Tamsalu vallavalitsus võtab
teenistusse Porkuni Paemuuseumi juhataja

Tööle asumine 01.04.2016.a. Töö kirjeldus:
Muuseumi juhataja vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluliseks ülesandeks on muuseumi
sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.
Peamised tööülesanded:
Porkuni Paemuuseumi igapäevatöö korraldamine, muuseumi ekspositsiooni ajakohastamine ja
ekskursioonide korraldamine, loengu- ja õppeprogrammide plaanimine ja elluviimine.

Täpsem informatsioon Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee
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Tamsalus alustab tööd
omastehooldajate tugigrupp

Alates veebruarist 2016 alustati ettevalmistusi Tamsalu vallas omastehooldajate
tugigrupi käivitamisel. Tugigrupi tööd rahastab hasartmängumaksu nõukogu. Hetkel on planeeritud tugigrupi tegevused kuni juunini 2016, et saada selgust antud
tegevuse vajalikkusest ja selle jätkamisest vallas.
Lähedase või pereliikme hooldamise vajadus võib tekkida üleöö. Inimestega juhtub õnnetusi, haigestutakse ootamatult ning tagajärjed on sageli väga rasked. Siiani
hästi toime tulev perekond on tugevas kriisiolukorras ka siis, kui haigestub näiteks perele peamist sissetulekut toov inimene, sest lisaks majanduslikele raskustele
tekib ka omastele põetamise kohustus.
Sageli lisanduvad veel pinged haigestunu suhtumisest oma seisundisse ja sellest,
millised on tema reaktsioonid ja käitumine. Olukord sõltub ka haiguse prognoosist
– kas üldse on lootust elule või mitte.
Alati on oht kaotada kallis lähedane inimene. Kui hooldamise vajadus ei teki üleöö, on rohkem aega seda planeerida. Kuid ka siis tekib palju raskusi ning aja
jooksul muutub hooldamine omastele koormavaks.
Omastehooldajate tugigrupi käivitamisega on hooldajatel võimalus omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi hooldusest.
Ka vald on huvitatud, et hooldajad ei väsiks ja sellest tulenevat toetame igati omastehooldajate tugigrupi käivitamist ja selle tööd.
Tugigrupi tegevusteks on: igakuulised kohtumised, kus räägitakse nii muredest
kui rõõmudest ja viiakse läbi erinevaid infopäevi, koolitusi, jagatakse kogemusi
omastehooldusest ning lisaks on hooldajatel võimalik ka ise saada tasuta psühholoogilist abi.
Tugigrupp on osalejatele tasuta.
Esimene kohtumine on planeeritud Päevakeskuse ruumides (Kultuurimaja hoones)
01. märtsil 2016 kell 13.00.
Huvilistel ja täiendava informatsiooni saamiseks palun võtta ühendust Tamsalu
valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Ene Augasmägi´ga, telefon 3228440
või tulla kohale Tehnika 1a Tamsalu, Tamsalu Vallavalitsus.
Peatse kohtumiseni
						
Ene Augasmägi
				
Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja

Eesti Post kolib Tamsalus postiteenused
Meie Poodi

Eesti Post kolib Tamsalu vallas 7. märtsist 2016 postiteenused postkontorist inimestele lähemale ja annab inimestele võimaluse senisest sobivamatel aegadel oma
postiasju ajada.
See, et postiteenused liiguvad parema kättesaadavuse huvides postkontoritest välja
kohtadesse, kus inimesed oma igapäevaseid talitusi teevad, on ülemaailmne trend.
Seda teed on mindud nii Saksamaal, Taanis kui Soomes.
Ka Eesti Post otsib jätkuvalt koostööpartnereid, kes oleksid huvitatud postiteenuste osutamisest. Eesti Post näeb oma partneritena teenindusasutusi, kes on avatud
uuendustele ning on valmis osutama postiteenuseid vähemalt viiel päeval nädalas.
Omalt poolt tagab Eesti Post postiteenuste osutamiseks vajaliku mööbli, kõik vahendid ja väljaõppe ning tasustamise teenuse osutamise eest.
Tamsalu vallas on Eesti Posti partneriks Tamsalu Meie Pood. Kaupluses avatav
postipunkt võtab kuuel päeval nädalas vastu erinevaid saadetisi ja ajakirjandustellimusi ning müüb vajalikku postikaupa. Samuti saavad inimesed sealt kätte kõik
saabunud saadetised. Postipunktis saavad eraisikud teha makseid kõikide Eesti
ettevõtete arveldusarvetele, sularaha saab sisse maksta iseenda pangakontole.
Tamsalu postipunkt on avatud esmaspäevast reedeni kell 10-18 ja laupäeval kell
10-15.
Lisaks postkontorisse või postipunkti kohale minemisele on postiteenuseid võimalik tarbida ka oma kodus kirjakandja vahendusel. Kui inimene elab lähimast postkontorist või postipunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit, on tema jaoks kirjakandja
tellimine tasuta ning tasuda tuleb vaid tellitavate teenuste eest. Kirjakandjale saab
tasuda sularahas.
Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgnevaid teenuseid:
1.       kirisaadetise vastuvõtmine/kättetoimetamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2.       postipaki vastuvõtmine/kättetoimetamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga
kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3.       rahakaartide saatmine;
4.       ajakirjandustellimuste vormistamine;
5.       maksete vastuvõtt;
6.       pensionide väljamaksmine;
7.       postimaksevahendite müük.
Kirjakandja saab koju tellida helistades telefonil 661 6616, saates e-kirja aadressil info@omniva.ee või Omniva e-teeninduses www.omniva.ee. Samuti saab kirjakandja koju kutsuda postitades kirjakasti kutsekaardi.

Õppekäik Tallinna

Teletornis 			

Foto: Marika Jeeser
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Tamsalu vallas muutusid
sotsiaaltoetuste maksmise kord ja määrad

Detsembris 2015 võttis Tamsalu valla volikogu vastu uue määruse „ Sotsiaaltoetuste kord Tamsalu vallas“ ja jaanuari 2016 aasta esimesel volikogu istungil kinnitati sotsiaaltoetuste määrad 2016 aastaks.
Uue määruse vastuvõtmisega lisati makstavate toetuste hulka:
1.
Matusetoetus – Toetus, mida makstakse rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas elanud isiku surma korral matuste korraldajale matusekulude
osaliseks katmiseks. Toetuse summa 100 eurot.
2.
Ranitsatoetus - Toetus, mida makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui
lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub
Tamsalu vallas. Ranitsatoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele avaldus lapse
koolimineku aastal 1. augustist kuni 30. septembrini. Toetuse summa on 50 eurot.
3.
Kriisitoetus – Toetus, mida makstakse isikule
kriisiabi või nõustamise, õnnetusjuhtumi, tulekahju,
loodusõnnetuse, ajutiselt elatusvahendite kaotuse

jms puhul hädavajalike kulutuste katmiseks, kui isiku elukoht asub rahvastikutegistri andmetel Tamsalu
vallas. Toetuse suuruseks on kuni 1000.- eurot.
Samuti muutus määruse jõustumisega Tamsalu valla
eakatele mõeldud sünnipäevatoetuste kord,
mis koosneb - kinkekaart 20.eur väärtuses, õnnitluskaart ja lilled. Sünnipäevatoetus antakse üle isiku
80., 85., 90. ja kõigil järgnevatel sünnipäevadel.
Kõik eelnimetatud toetused ei ole seotud leibkonna
sissetulekuga.
Lisaks kinnitati ka ühekordse toetuse määr kuni 300
eurot, mis on seotud leibkonna sissetulekuga. Ühekordne sotsiaaltoetus on sõltuvuses leibkonna sissetulekuga.
Täiendava info saamiseks palun külastage Tamsalu
vallavalitsuse kodulehte www.tamsalu.ee või pöörduge sotsiaal- ja haridusosakonna töötajate poole.
			
Ene Augasmägi
Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja

RAGN-SELLS AS JÄTKAB KORRALDATUD
SEGAOLMEJÄÄTMETE VEDU TAMSALU VALLAS
MTÜ Roheline Paik viis läbi riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Laekvere, Rakke,
Tamsalu ja Väike-Maarja vallas perioodil 01.05.2016-30.04.2021“. Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi
kõige soodsama segaolmejäätmete kogumise, äraveo ja käitlemise pakkumuse. Võrreldes seniste konteinerite tühjendushindadega muutub teenus alates 01.05.2016 Tamsalu vallas soodsamaks.
Uuel jäätmeveo perioodil 01.05.2016-30.04.2021 korraldatud jäätmeveo tingimused Tamsalu vallas ei
muutu, st kehtib 25.11.2010 vastu võetud jäätmehoolduseeskiri. Seega tänastele Ragn-Sells AS klientidele
saadetakse märtsi kuu lõpus olemasolevale lepingule lisa, kus on kirjas jäätmeveo uus periood, hinnakiri
ja veograafik. Ragn-Sells AS kirjutab 01.05.2016 algavast jäätmeveo perioodi muudatustest märtsikuises
Tamsalu valla ajalehes.
Alates 01.05.2016 a. hakkavad kehtima Ragn-Sells AS uued konteinerite tühjendus- ja rendihinnad.
Mahuti (m3) 		
		
		
			
		
kilekott kuni 0,05 *
konteiner 0.08		
konteiner 0,14		
konteiner 0,24		
konteiner 0,37		
konteiner 0,6		
konteiner 0,8		
konteiner 1,5		
konteiner 2,5		
konteiner 4,5		

Ühekordne
konteineri
tühjendushind		
€
käibemaksuga
1,70		
1,70		
1,88		
2,11		
2,56		
3,33		
3,70		
6,24		
9,24		
14,55		

Konteineri
rendihind
€		
käibemaksuga
2,68
2,68
2,68
4,22
6,00
10,80
15,60
18,00
30,00

NB! Palume kõigil, kellele on Tamsalu
Vallavalitsus korraldusega antud perioodil 01.05.2011-30.04.2016 õiguse ühismahuti kasutamiseks või perioodiliseks
liitumiseks võtta ühendust keskkonnaspetsialist Lembit Saart’iga tel. 322 8446
või e-mail lembit.saart@tamsalu.ee.
Soovime teada, kas te jätkate ühismahuti
kasutamist või perioodilist liitumist ajavahemikul 01.05.2016-30.04.2021.

Farida jätkab õpinguid
Novembris 2015 toimus Tamsalu Gümnaasiumis
juba kolmas maailmanädal, mille käigus koguti raha
MTÜ MONDO Tarkusefondi. Meie ühine eesmärk
oli heategevuskontserdi ja -laadaga koguda raha,
et toetada ühte keskkooliõpilast meie sõpruskoolist
Keenias.
St Mathews Munganga keskkooli õpilane, keda Tarkusefondi kaudu toetame, on Farida Aluma Ali. Neiu
on sündinud 15. märtsil 1993. aastal, ta on üheksalapselisest perest vanim. Tema ema harib põldu ja
isa remondib mootorrattaid.
Farida on lõpetanud Lureko põhikooli eksamitulemustega 343/500. Põhikooli lõpetas ta juba 2009.
aastal ning seejärel õppis Munganga keskkoolis
kaks aastat. Õppimine oli keeruline, kuna koolimaksudeks nappis raha.
2013.–2014. aastal oli Farida kodus, sest kooliskäi-

3.b klass koos õpetaja Marika ning Rubeni ja Sten-Lenari emadega sõitsid
18.01 varahommikul Tallinnasse. Eesmärgiks oli külastada Tallinna teletorni
ning saada osa haridusprogrammist „TV – aken maailma“.
Vastuvõtt teletornis oli soe ja sõbralik. Saime teada uut televisiooni ning raadiosaadete ajaloost. Nägime suurepärast Dolores Hoffmanni vitraaži ning 3D
filmi. Vaimustav oli teletorni vaateplatvormilt meie pealinna imetleda.
Pärast teletorni külastust suundusime Solarise keskusesse Apollo kinno filmi
„Hea draakon“ vaatama. Kuna paljude laste jaoks oli 3D filmi nägemine suures kinos esmakordne kogemus, siis tekitas see palju elevust ning positiivseid
emotsioone. Film oli oma sisu poolest ka väga hea.
Täname toredat bussijuhti Tapalt! Oli tore päev!
						
Marika Jeeser

mise eest polnud võimalik maksta. 2015. aastal suutis Farida jälle osaliselt kooli minna. Õppeedukus on
tal väga hea – ta on 32 õpilase seas neljandal kohal.
Faridale meeldib väga keemia ja ta soovib saada arstiks.
2014. aastal sai Munganga keskkool meie abiga
kaks väga vajalikku välikäimlat, millel Mondo-Eesti
arengukoostöö logod peal. Munganga kooli direktor
tänas Tamsalu Gümnaasiumi abi eest.
Ootame kirju ja pilte Munganga õpilastelt veebruari
lõpus, sest siis lõpeb MONDO põllumajanduseksperdi lähetus ja ta naaseb Eestisse.
Kindlasti on seal ka kiri Faridalt ning nii saame temast rohkem teada ja teda tundma õppida.
			
			
Anne Kraubner

Farida Tamsalu kirjadega
		
Foto: Riina Kuusik-Rajasaar
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Tamsalu Gümnaasiumi tegemised jaanuaris

18. jaanuarist alustas Tamsalu Gümnaasiumis
peotantsu ring. Juhendajaks on noor treener
Timo Alavere Vertiigo tantsuõpetusest, kes
on tegelenud peotantsuga 9 aastat.
Tamsalu Gümnaasiumi õpilastel oli 20. jaanuaril võimalus vaadata 3D õppeﬁlme. Aulasse seati üles ﬁlmitelk ning õpilaste suure
ﬁlmihuvi tõttu oli aula ukse taga järjekord
terve päeva.
25.-29. jaanuaril toimus Tamsalu Gümnaasiumis mereteemaline nädal. Toimus meresaa-

duste kohvik, nutivabade vahetundide päev,
kus lapsed said mängida lauamänge ja joonistada mereteemalisi pilte ning mereteemaline
stiilipäev.
27.01. osalesid 8. ja 9. klassi õpilaste võistkonnad Rakvere Gümnaasiumis toimunud
“Teaduslahingus”, kus 9. klassi võistkond
saavutas esikoha. Võistkonda kuulusid: Tuule
Laansoo, Andre Viibur, Jarmo Raudvee.
Maarja Hunt

4

Kultuuriüritused
13.02 kell 13.00
14.02 kell 09.00-15.00
20.02 kell 18.00
24.02 kell 10.00

26.02 kell 18.00
26.02 kell 19.30

Veebruar

Porkuni rahvamajas avab uksed Porkuni Grill Baar (Assaburks)
Küünlakuu laat. Korraldaja Silvi Pärn 58050167
Vabariigi 98. aastapäeva kontsert-aktus. Kavas: kontsert, tublide
vallakodanike autasustamine, kooki ja vahuveini pakuvad
vallavanem ja volikogu esimees, tantsuks ansambel Pixels. Tasuta
Vabariigi aastapäeva matk. Laululinnu külalistemajas (4,8 km)
pakutakse suppi 11.00-12.00, Porkuni rahvamajas (Laululinnust 3
km, Tamsalust 7 km) saab kuuma teed ja Assaburks müüb burgerit
ja jooke. Tervisekilomeetreid saab kirja panna nii Laululinnus kui
Porkunis.
Laste KINOÕHTU „Väike Draakon Koko saurus“. Pilet 2€
Täiskasvanute KINOÕHTU „Klassikokkutulek“. Piletid 4€ ja 3€

Märts, eelinfo
06.03 kell 11.00-14.00
12.03
18.03 kell 18.00
18.03 kell 19.30
20.03
27.03 kell 10.00

TÄIKA “Suusad müügiks”! Müügileti tasu 2€
Õpetajate tantsufestival, korraldab tantsurühm Virvering
Laste KINO. Pilet 2€
Täiskasvanute KINO. „Perekonnavaled“ Pilet 3€
Beebide lusikapidu
Lastehommik koostöös Päästeametiga

Spordikalender
9. klassi võistkond “Teaduslahingus” pead murdmas

Foto: Maarja Hunt

Uue aasta algus Tamsalu Gümnaasiumis

Tamsalu-Neeruti suusamaraton on vähese lume tõttu edasi lükatud
14.02 kell 11.00-14.00
Tamsalu meistrivõistlused saalihokis
24.02 kell 16.30-20.30
Tamsalu suusatalv 2016
26.02
Korvpall, maakonna esiliiga - Tamsalu-Simuna
09.03 kell 16.30-21.30
Tamsalu suusatalv 2016
16.03 kell 10.00-16.00
Tamsalu Gümnaasiumi poiste korvpalliturniir
17.03
Tamsalu Gümnaasiumi klassidevaheline teateujumine
18.03
Korvpall, maakonna esiliiga - Tamsalu-Kunda

Füüsika õpikojas
Käesoleval õppeaastal töötab Tamsalu Gümnaasiumis Tartu Ülikooli Teaduskooli füüsika
õpikoda 9.-12. klassile.
Õpikoja koolituspäevad on üks kord kuus ja
alati vähemalt neli tundi. Juhendaja Eero Uustalu sõidab kohale koos autotäie erinevate vahenditega.
Füüsika õpikoda on põnev, sest seal on võimalik tutvuda füüsikute töövahenditega ja
teha selliseid katseid, mida koolitunnis pole
võimalik. Saame teada palju uut ja laiendada
Tamsalu Gümnaasiumi õpetajad HITSA nutiklassis
Tamsalu Gümnaasiumi õpetajad täiendasid
talvisel koolivaheajal IT alaseid teadmisi
HITSA nutiklassis ning külastasid Kadrioru
lossi.
Nutiklassis oli võimalik tutvuda uuemate IT
vahendite ja nende kasutamisvõimalustega.
Kadrioru Kunstimuuseumis vaadati lisaks püsiekspositsioonile ja Mikkeli muuseumi väljapanekutele näitust „Dresdeni ja Peterburi
vahel. Kunstnikest kaksikvennad von Kügelgenid“.
Näitus toob Eestisse kahe rahvusvaheliselt
tuntud kunstniku – Franz Gerhard (1772–
1820) ja Karl Ferdinand (1772–1832) von
Kügelgeni loomingu, kellega algab Baltimaade professionaalne kunstilugu, kes on tähtsal
kohal Saksamaa ja Venemaa kultuurimälus

Foto: Maarja Hunt

Foto: Maria Savina

ning üks vendadest on seotud ka Lääne-Virumaaga.
Algklassid on jaanuaris saanud uue näo: klassidesse paigutati uued õppevahendite kapid
ja õpetajalauad.
19. jaanuaril toimus gümnaasiumiosa lastevanemate koosolek, kus ettekandega „Gümnaasiumihariduse eesmärgid ja korraldus“
esines Lääne-Viru Maavalitsuse Haridus- ja
Sotsiaalosakonna inspektor Maaja Valter.
Gümnaasiumiastme vanemate esindajana valiti kooli hoolekogusse Leho Valdok.
29. jaanuaril toimus lastevanemate üldkoosolek. Koolitajaks oli pereterapeut Aet Lass.
Põhikooli vanemate esindajatena valiti kooli
hoolekogusse Kaja Hallik ja Urmas Tamm
Aime Tops

Tamsalu Päevad!
27. – 29. mai 2016
Kas sa oled kunagi mõelnud, millal algab
Tamsalu päevade korraldamine või kes seda
korraldavad? Võiks ju arvata, et ega varem kui
kuu aega enne üritust pole mõtet midagi plaanida, kuid tegelikkuses on siis juba hilja. Tamsalu päevade planeerimine käib aastaringselt
ja sellesse panustavad paljud valla kodanikud
tehes seda oma vabast ajast ja tahtest. Selle toreda pundiga saad liituda ka Sina!
Mida me siis aasta ringi teinud oleme? Teilt,
armsad vallakodanikud, saadud tagasiside
põhjal oleme vaadanud üle eelmise aasta üritused, andnud neile lisa ning mõelnud juurde
uusi lahendusi. Tamsalu päevad kestavad ka
seekord kaks ja pool päeva ning omavad eelmisest korrast tihedamat programmi. Reedel
on mängude õhtu, laupäev on kultuurne kultuuri päev ja pühapäev on tervislik spordipäev.
Ah, et mis siis uut kavas on? Linnaorienteerumine, zumba, jooga, garaažimüük, sugupuude
näitus tervisekohvik, ööülikool, fotokonkurss
ja palju muud põnevat.

silmaringi. Eriti lahedad olid katsed vedellämmastikuga. Tunnid õpikojas mööduvad kiiresti
ja huvitavalt.

Päevade kavast ei puudu ka traditsioonilised
tarkade turniir, laulu- ja tantsupidu, Atsikese etendus, õhtune kontsert ja ammugi mitte
sportlikud võistlused. Kavas on ka eelmisel
aastal väga populaarseks osutunud kodukohvikud, rahvastepalli,- UNO,- kabe ja lauamängude turniirid. Antakse välja tiitel „Tamsalu
parim pokkerimängija 2016”. Aga ärge muretsege, ei ole unustanud me ka lapsi. Meelepärast tegevust leiab endale igaüks.
On viimane aeg hakata mõtlema, mida Sina
saaksid teha, et Tamsalu päevad veelgi huvitavamad oleksid! Kas paned koduhoovis püsti
kodukohviku või korraldad garaažimüügi?
Ehk oskad hoopis mõnd pilli mängida ja tahaksid kodukohvikus esineda? Või on Sul
ehk mõni veelgi huvitavam oskus? Võib-olla
sooviksid hoopis lisa üritust, mida varasemalt
pole päevade kavas olnudki. Võimalusi kaasa
lüüa on palju! Anna oma ideest teada: info@
tamsalukultuurimaja.ee
Kerli Relli ja Tiiu Mürk

•Laat
•KoduKohvikud
•Hoovimüük
•Kõikvõimalikud
Kollektsioonid
•Laulu-ja
Tantsupidu

Tule
Laadale
Müüma!

•Tarkade Päev
•Uno, Kabe
•Lauamängud
•ÖöÜlikool
•Pallimängud
•Jooksud
•TerviseKohvik
•Jooga
•Zumba

9.a klass
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Elava pärandi üle mõtisklev näitus
Tamsalu kultuurimajas

Tamsalu vallast osaleb II Eesti naiste tantsupeol
kaks rühma

1. veebruaril jõudis Tamsalu Kultuurimajja Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut
tutvustav rändnäitus „Pärand elab!”. Avamisel tutvustas Leelo Isidora Viita Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonnast meie põnevat vaimset
pärandit ning meeleolu lõid Tamsalu kandi pärimusmuusikud, väikesed kandled
ja kapell Lustpill.
Juba kolmandat aastat mööda Eestit ringi rändav näitus kutsub märkama ja väärtustama põlvest põlve edasiantud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid, mis on
meile ja meie kaasmaalastele olulised ja omased.
Elavale pärandile juhitakse tähelepanu kümne Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud traditsiooni abil. Näitusekülastaja saab muu hulgas aimu nii
Virumaa regivärsilisest rahvalaulust, seto kirmasest, ukrainlaste lihavõttekombestikust kui sellest, millist rolli mängib kiiktool hiidlaste elus ning kuidas on
muhulased oma keele püsimise eest hea seisnud. Lisaks teadmistele pakub näitus
ka silmailu – pesunööri laadis kujundus on lõbus ja pilkupüüdev. Lapsi ootavad
töölehed ja värvi-ise-pildid.
Näitus on üleval 28. veebruarini. Tamsalu Kultuurimaja on avatud E-R 12-19.

SÕBER KOER

Jaanuarikuu eelviimane nädal oli Krõlli lasteaias koeranädal. Koeraprojekti eestvedajaks oli Sajajalgse rühma meeskond. Nädal algas kodudest kaasatoodud
mängukoerte- ja koeraraamatute uurimisega. Lapsed olid tublid, mõnel oli kaasas mitu huvitavat raamatut, ka koeri jätkus sõpradele jagamiseks. Igal rühmal
oli ülesandeks õppida selgeks luuletus koerast ja kunstitegevustes maalida, kleepida või meisterdada vahva koer. Koos õpetajatega selgitati välja, mida lapsed
koertest teavad, mida nad teada tahavad ja nädala lõpus selgus, mida lapsed uut
teada said. Kõik need vahvad laste mõtted kirjutasid õpetajad suurtele lehtedele
ja paigutasid koridori seintele, et töö oleks ka lastevanematele nähtav. Lisati nädala jooksul erinevates kunstitegevustes valminud tööd. Huvitav oli lugeda laste
mõtteid ja vaadata kunstitöid.
Õpetlik ja tore kohtumine oli lastel ja täiskasvanutel onu Lembit Rosinaga, kes
on töötanud politseis koerajuhina. Lapsed said teada ja mängisid läbi situatsioone, kuidas peab käituma võõra koeraga ja hoolitsema oma neljajalgse sõbra eest,
ka koera järgi õues koristades. Õues käisid lastel külas päris karvased sõbrad:
Rommi, Vicki ja Timmu. Aitäh perenaistele!
Nädal lõppes saalis toreda koerateemalise mängupeoga, mille korraldas Sajajalgsete rühm. Palju rõõmu pakkus mõistatusemäng koerast, kus lapsed said õige
vastuse korral haukuda, vale vastus pani aga urisema. Kuna koer tunneb hästi
lõhna, püüdsid lapsed ka erinevaid lõhnu ära tunda. Lapsed said teada, et on
erineva koolituse saanud koeri - nii prooviti kinniseotud silmadega jalutada pimedana koos juhtkoeraga. Rühma meeskond lavastas muinasjutu „Miks kass ja
koer omavahel läbi ei saa“. Iga rühm esitas koos õpitud luuletuse. Öökullide
rühma luuletuse oli kirjutanud rühmaõpetaja Aira. Palju elevust pakkus tähelepanu- ja kiirusemäng koera mängukontidega. Peo lõpus kingiti igale rühmale
raamat koertest, mida oli tore koos vaadata. Aitäh Sajajalgsed – Anneli, Maret ja
Anu - toreda nädala eest!
			
Krista Pevgonen, Ingrid Sikk, Ene Tomasov
						
Lepatriinu rühm

Onu Rosin õpetab, kuidas koeraga käituda

Talv on kuningas
Nii kõlas talvise spordinädala pealkiri Sääse lasteaias.
Ja eks see nii olegi: kas peab sumpama paksus lumes
või kahlama läbi poriloikude, teab vaid talv ise –keegi
ei saa seda muuta. Peab olema rahul sellega, mis parajasti käes on. Meil aga vedas: lund oli piisavalt ja külma
ka paras ports, et talvine spordinädal saaks aset leida. Et
aga lastel lõbusam oleks, toimus kõik „kuninganna“ Tiiu
juhtimisel tema lumekuningriigis. Lossis oli palju tube
ja seal sai teha igasuguseid põnevaid asju, nagu näiteks
teatevõistlusi, lumeussi taga ajada ning lumelille moodustada. Lossihoovis korraldati orienteerumismänge.
Lapsed liikusid oma suurte sõprade saatel kaardi järgi
ning leidsid peidukohtadest igasuguseid sädelevaid ja
läikivaid asju. Suurematel läks otsimine libedamalt,
väiksemad vajasid rohkem abi.
Lumist ilu otsustati nautida ka väljaspool oma hooviala.
Nii siirduti üheskoos matkale. Imetleti kauneid lumiseid
puid, hullati hangedes, mängiti põnevaid mänge ja tunti
ilusast ilmast rõõmu. Aga nii nagu juba alguses mainitud

Foto: Viiu Uudam
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Tamsalu vallast osaleb 12. juunil Jõgeval toimuval II
Eesti Naiste Tantsupeol MeheLugu kaks naisrühma
kokku 22 tantsijaga. Peole on registreerunud 12 tantsijaga naisrühm Virvering (juhendaja Egne Liivalaid)
ja 10 tantsijaga Vallatud Kurvid (juhendaja Kristine
Diane Liive).
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on lugu mehest ja naisest: sellest, kuidas mehed näevad naisi ja
naised mehi. Tantsulavastuses põrkuvad kaks maailma, avatud ja elurõõmus ning suletud ja kibestunud.
See on lugu, milles on kirge ja armastust, aga ka viha
ja põlgust. Lugu aitavad jutustada Ivo Linna ja Tiit
Sukk. Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. aasta Eesti

suurimaks rahvakultuuripeoks.
Etenduse lavastab mitmete üldtantsupidude lavastaja
ja liigijuht Ülo Luht ning selles lööb kaasa üle 5000
tantsija enam kui 400 rühmast. Peo muusikajuht on
Toomas Lunge ja tekstide autor Heiki Vilep.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu toimub Jõgeva linna staadionil 12. juunil. Kavas on peaproov- ja
kaks kontsertetendust. Pileteid etendustele müüb Piletilevi. Tulge oma naisrühmadele kaasa elama!
Vaata lisaks http://www.naistetantsupidu.ee
			
Raivo Suni
II Eesti Naiste Tantsupeo teabejuht

Ootused EELK Tamsalu Lunastaja koguduse
uuelt vaimulikult

Tiit Lastik’u ametissepühitsemine Tamsalu kirikus

			

Armsad kogukonna kaaslased!
Laupäeval 16.01.2016 pühitseti mind Tamsalu esimeseks kohapealseks vaimulikuks, millega me läheme
ajalukku.
See sündmus näitab, et Jumalal on selle paigaga omad
soovid ja eesmärgid. Täna me näeme, et meie pisike
kogudus on õitsele puhkenud, kui veel paar aastat
tagasi oli meie kogudus kehvas seisus, siis tänasega
olme me kõvasti paranenud. Kolme aastaga oleme
saanud käima kõik vajalikud valdkonnad, mis on elanikkonnale vajalikud. Kindlasti lisan neid valdkondasid juurde, meil on ju veel koostöös teha palju. Me
näeme kui palju on katkiseid perekondasid, õnnetud
inimesi, kes käivad nõiaringis ja sealt välja ei saa.
Meie kogukonda vaevab: alkohol, töötus jne.
Eelmise aasta seisuga on meil töös viis valdkonda:
Laste-ja noortetöö Pühapäevakooli näol.
Hingehoid- hooldekodu ja kodude külastamine.
Misjon- Soome kogudus Lappenranta ja koostöö
EELK Misjonikeskusega.
Elukestev õppe- üks kord kuus toimuvad Piiblitunnid
Tamsalu raamatukogus.
Oikumeenia- koostöö teiste kogudustega, sealhulgas
Tartu katoliku kogudusega.
Nõustamine- nii perenõustamine, kui ka muu nõustamine.
Bakalaurustöö juures ma küsisin ootuste kohta. Vastuseid ei tulnud aga kogukonna poolt. See paneb küsima, kas meie kogukonnal ei olegi ootuseid koguduse suhtes? Minu eesmärk on olla kogukonnas ootuste
täitjaks. Kindlasti peaks midagi muutuma. Eelmise
aasta seisuga oli kiriku eesruumist 13 ilmaliku matust ja 3 kiriklikku matusetalitust. Mind paneb pead
sügama küsimus, kas meie inimesed oskavad ikka
väärtustada oma lähedasi, kes on lahkunud siit ilmast.

Käisin ka eelmine aasta ühel ilmalikul matusel, mis
oli, jutumärkides ,,penimatmine”. Küsimus on selles,
et ilmaliku matusega ei sa hing rahu ja jääb rändama.
Isegi võib hing hakkata kiusama oma elavat lähedast,
mis viis lähedase haigestumisele.
EELK kirikus võib matta ka ristimata inimest, lihtsalt
vormel on teine. Vaimulik ei sa kasutada teatud vormeleid, nagu neid, mis puudutavad Jumariiki sisse ja
välja minemist, ning ei saa tänada sakramentide eest,
mis on EELK kirikus - ristimine ja armulaud.
Kui ristimisega meid liidetakse Jumalalaste perekonda, meid pestakse puhtaks patust, siis armulaual meid
kinnitatakse Jeesuse vere ja ihu söömisel.
Inimese surm ongi üleminek ühest maailmast teises.t maisest taevasesse. Taevasesse riiki saab ainult
läbi kiriku, mis on väravaks kahe riigi vahel. Kui
matame inimese ilmalikult, siis hing jääb kahe riigi
vahele piinlema.
Lõpetuseks.
Aga pean tänama Tamsalu omavalitsust, hooldekodu,
kultuurimaja, raamatukogu jne.
Suurem tänu on aga kogukonna inimestele, et olete
toetanud mind rännakus olla otsija ja leidja.
Eelkõige tänan oma kogudust, mis on ühtehoidev perekond, olge samasugused rõõmsad ka minu vaimuliku teenimise aeg. Kogukonnalt aga ootan koostööd,
aga ka analüüsimist, selle, mille ma välja tõin, on
suur probleem, aga koos olles ja usaldades üksteist,
saame sellest üle. Oleme koos, siis eeskujuks teistele
kogudustele ja valdadele.
Seniks aga õnnistagu teid kõigeväeline Jumal, Isa ja
Poeg ja Püha Vaim. Aamen
Õnnistust
			
Tiit Lastik
EELK Tamsalu Lunastaja koguduse diakon

on talv kuningas ja tema kirjutab ette, mis toimub. Nii
juhtuski, et viimane matkapäev osutus väga-väga külmaks ja kaks rühma said matka asemel vaid natukeseks
nina õue pista. Tehti mõned mängud ja koguneti siis
lipuplatsile, kus iga rühm tutvustas oma kätetööd, mis
oli valminud kuningriigi õuel orienteerimismängu ajal
leitud aaretest. Tööd sätendasid nagu lumi sel päeval ja
nagu ühele kuningriigile kohane.
Kogu see lumesmüttamine oli terviseks. Aga igaüks teab
ju, et vaimne ja füüsiline tegevus käivad ikka käsikäes –
siis tuleb kõige parem tervis. Nii kutsusimegi oma kuningriiki külastama kloun Ummi. Tema tegutses nii üksi
kui koos laste ja õpetajatega. Igatahes oli see üks väga
lustlik ettevõtmine ja ta suutis naerma panna igaühe,
mis vallandas omakorda kõik head emotsioonid.
Nii et tänu „kuninganna“ Tiiule ja kloun Ummile oleme
me nüüd nii vaimselt kui füüsiliselt palju rikkamad ning
tublimad.
			
Lia Klaas
		
Sääse lasteaia direktor

Puhkehetk matkal

Foto:Aavo Leemets		
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Vastavalt Maaeluministri 23.10.2015 määrusele number 11
„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“
Mittetulundusühing PAIK kuulutab välja projektitoetuse
tähtajad alljärgnevalt:

meetme number nimetus
projekti esitamise tähtaeg
1.1
Tärkav Pandivere
7.-9. märts 2016
2.1
Kodupaik Pandivere
16.-18. märts 2016

hindamise tähtaeg
21. märts 2016
02. aprill 2016

Täiendav informatsioon www.pandivere.eu 3228449, 53088077
Taotlused tuleb esitada e-PRIAs
Infopäevad toetuse taotlejatele:
19. veebruaril 2016 kell 11 Kurtna külamajas
29. veebruaril 2016 kell 15 Porkuni külamajas
2. märtsil 2016 Väike-Maarja Õppekeskuse arvutiklassis, E-PRIAs taotluse esitamine

Maavalitsus kutsub ideede laadal kaasa lööma
Kolmapäeval, 7. aprillil toimub Rakvere ametikoolis
maakonna viies ideede laat, mida korraldab LääneViru maavalitsus koostöös Europe Directi LääneVirumaa teabekeskuse, Lääne-Viru arenduskeskuse,
maakonna koolide, tehnika- ning tehnoloogiaringide
ja mitmete teiste asutustega.
Korraldajad kutsuvad koole, erinevaid organisatsioone ja huviklubisid osalema oma loodusteaduste, tehnika-ja tehnoloogia alaste töötubade ja väljapanekutega
või teiste põnevate esitluste, leiutiste, infolaudadega.
Väga oodatud on ka kõik õpilasfirmad oma tooteid
tutvustama ja müüma.
Osalemissoovist võivad koolid, noortekeskused, firmad, vabaühendused, noortegrupid või noored teavitada hiljemalt 20. veebruariks e-posti aadressile haridusosakond@laane-viru.maavalitsus.ee.
Sihtrühmaks on eelkõige II ja III kooliastme põhikooliõpilased, kuid oodatud on kõik huvilised – nii väikesed kui suured.
Eelmisel aastal said noored proovida robotite ehitamist, leiutamist, 3D-joonestamist ja printimist. Tutvuti nii auto- kui IT valdkonnaga, elektriskeemidega,
filminduse, toidukunsti ja veeökoloogiaga. Kätt prooviti auto- ja lennumudelitega ning robovõistluse demorajal robotitega.

Lisaks olid esindatud mitmesugused laboratooriumid,
kus tehti sinasõprust loodusteadustega, õpiti tegema
parfüüme, täringuid, hõljukeid ning tehti katsetusi
ajuseadmetega.
Töötubadega olid esindatud Rakvere Ametikool, Rakvere Põhikool, Rakvere Reaalgümnaasium, Kadrina
Keskkool, Rakvere Gümnaasium, Haljala Gümnaasium, Väike-Maarja Õppekeskus, Rakke Gümnaasium, Väike-Maarja mudelihall, MTÜ Vinni Punn,
Rakvere haigla, Haljala ja Rakvere noortekeskus,
MTÜ Rakvere Mudellennuklubi. Osalesid ka keskkonnaamet, politsei, maanteeamet, töötukassa, Viru
maleva noorkotkad ja kodutütred, Kunda Ühisgümnaasiumi, Tapa Gümnaasium ja Rakvere Eragümnaasiumi õpilasfirmad, jpt.
Rakvere Reaalgümnaasiumi teadusteater Tipp ja
Pauk, Ahhaa teadusteater ning Psühhobussi teadusteater pakkusid põnevaid etendusi pealaval alates põnevatest füüsika ja keemia katsetest, kuni teadmiste
proovile panekuni inimese taju, mälu ja reaktsioonide
kohta.
Lisainfo:
Merle Maimjärv-Mirka
vanemspetsialist, haridus- ja sotsiaalosakond
Lääne-Viru Maavalitsus, tel: 325 8031
merle.maimjarv-mirka@laane-viru.maavalitsus.ee

Saalihoki uudised
12.12 mängis U-13 Tartus kaks mängu, EMÜ-le kaotati 10-1 ja kohtumises Tartu Tornaadoga lõppes normaalaeg viigiga 5-5, millele järgnesid karistusvisked,
kus seekord olime paremad meie, võitsime 6-5 Resultatiivsed olid Oskar V. (3+0) ja Reio P. (3+1), Rasmus
V. (1+0), Jaanus L. (0+1). Etapi parimaks tunnistati
Reio P.
01.12. käisid Tamsalu poisid Rene, Kerdo, Oskar,
Richard ja Romel koos Jäneda võiskonnaga Tallinnas
U-15 võistlustel. Resultatiivsed olisd Oskar (1+1) ja
Romel (1+0). Etapi parimaks tunnistati Rene.
04.12 käisid Rene ja Sergei Jõgeval, kus osalesid Jäneda võiskonnaga U-19 võistlustel.
16.12 käisid Rene ja Sergei Jõgeval, kus osalesid Jäneda võistkonnaga U-17 võistlustel.
Tamsalu/Peikko ja Jäneda vahelises mõõduvõtmise
võitis seekord Jäneda 3-5. Oli hea võitluslik mäng,
kus parim selgus alles mängu viimastel minutitel.
Viigistasime 7 min. enne lõppu 3-3, aga Jänedal oli
mängulõpus õnne rohkem.
Meie väravad viskasid Martin A. (1+1), Mairo
(1+0),Taavi (1+0).
Uudiseid jaanuarikuus:
U-15 poisid Kerdo, Reio, Richard, Romel ja Rene käisid 14.01 Tallinnas koos Jänedaga.

Võideti Pantreid 6-4 ja kaotati Noorusele 8-11. Värava sai kirja Reio 1+0.
U-11 mängis 19.01 Tartus, kaotati Jõgevale 7-16 ja
EMÜ I ,le 1-7 . Meie väravad viskasid Oskar 6+1,
Rasmus 2+0, Mirell 0+2 , Mirell tunnistati ka etappi
parimaks Tamsalu mängijaks.
U-13 mängis 22.01 Tapal, kaotati Jõgevale 2-11 ja
EMÜ,le 1-14, meie väravad viskasid Romel 2+0,
Rasmus 1+0 ja Oskar 0+2, etappi parimaks Tamsalu
mängijaks tunnistati Kerdo.
29.01 mängisid Tapal U-19 Jäneda võiskonnas kaasa
Kert, Sergei ja Rene.
Tamsalu Peikko mängis 16.01 Tallinnas Ääsmäe/TTÜ
SK , ga , kaotasime 3-16, meie väravad Kert A. 1+0,
Sergei K. 1+0, Martin A. 1+0 , Rene P. 0+1 ja Kalle
K. 0+1.
23.01 mängiti Tallinnas Maitimiga , kaotasime 3-10,
meie väravad Aigar L. 2+0, Martin A. 1+0, Meelis
K.0+1.
30.01 mängiti Tapal Jänedaga, võitsime lisaajal 10-9,
viigivärava viskasime 3 sek. enne mängu lõppu , mängides kuue väljakumängijaga ja ilma väravavahita.
Lisaaja võiduvärava viskasime mängides vähemuses.
Värava said kirja Gren U. 0+1, Mairo M. 0+3, Rene
P. 1+0, Kert A. 1+0, Meelis K. 1+1, Martin A. 2+0 ja
Vadim A. 5+1.

Suusatamine
32. Viru maratonil 39 km põhidistantsil võitis ajaga 01:48.14
Tomas Kaurson Alutaguse suusaklubist. Tamsalu taustaga suusatajate kohad – teine koht (M-40 – 1.) Risto Roonet; 20. koht
(M-50 – 1.) Ago Veilberg; 23. Andrus Kasekamp; 97. Assar
Tops; 209. Margus Kaegas; 244. koht (N-11) Geidi Kruusmann; 248. Ulvar Pavlov.
Distantsi lõpetas 535 suusatajat. Kõik meie meessuusatajad
kuuluvad erinevatesse veteranide klassi.
22 km pikkusel distantsil võitis ajaga 01:10.42 Robert Klen
Mõistus Nõmme spordiklubist. 26. koht Roger Kaegas, 86.
koht Kalle Lett. Distantsi lõpetas 131 suusatajat. Viru maraton
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Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)
ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi
2015.a. noorte ja noorsootöösse panustajate
preemiate väljaandmiseks

Konkursi eesmärk on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi maakonnas,
noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlikkuse propageerimises. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias, neist
kolmes esimeses on rahaline preemia. Kandidaate saab esitada alates 15. jaanuarist kuni 1. märtsini aadressil: http://www.virumaa.info/konkurss_noor_tegija
Kategooriad:
“Aasta noor tegija”- premeeritakse ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on
oma tegevuste, aja ja oskustega panustanud maakonnas noorsootöö arendamisse
ning tegutsenud ühiskonna heaks.
“Aasta noorteühendus” - premeeritakse noorteorganisatsiooni, -osaluskogu,
-ühendust, -gruppi või õpilasfirmat, mis on positiivselt mõjutanud noorte elusid, arendanud noortes ettevõtllikkust ning panustanud aktiivselt maakonna
noorsootöö arengusse.
“Aasta noortetegu”- premeeritakse ühte konkreetset noorte algatatud ja läbiviidud projekti, mis on kaasanud ja mõjutanud maakonna noori, tõstatanud olulisi
teemasid, parandanud noorte heaolu ja vaba aja veetmise võimalusi.
“Aasta noorte sõber” tunnustatakse inimest, asutust, ettevõtet, omavalitsust, kes on toetanud noorte
projekte või algatusi, kaasanud noori otsustusprotsessidesse, loonud noorte vabaaja veetmiseks soodsaid tingimusi, olnud toetav noortealgatuste suhtes, korraldanud noortele suunatud harivaid ja silmaringi laiendavaid üritusi ja tegevusi.
Konkursi statuudiga saab tutvuda:
http://www.virumaa.info/liit/koostoo/aid-10822/Konkurss-noorte-janoorsoot%C3%B6%C3%B6sse-panustajate-tunnustamiseks

Maaleht hakkab suurejoonelise
projektina kunstnike ja lugejatega
Eestimaa elu jäädvustama
Kutsume teid kaasa lööma ettevõtmises, mille käigus soovime jäädvustada tänast Eestimaad läbi lugude ja maalide. Ootame selleks teie lugusid huvitavatest
Eesti paikadest, inimestest, probleemidest, olukordadest, hetkedest ja sündmustest, mis kõnetavad meid – Eesti inimesi – nendel aegadel kõige ilmekamalt.
Lisaks on kõik kunstnikud oodatud neid inspireerivaid lugusid maalidel kujutama. Parimad lood ja maalid avaldame Maalehes, samuti jõuavad need järgmisel
aastal suurtele näitustele Tallinnas ja mujal Eestis ning väärika raamatu kaante
vahele.
Kui anname hinnangut millelegi erakordsele, siis kasutame kirjeldamiseks tihti
just sõna “maaliline”. Eesti elu ja inimesed on erakordsed. Suurejoonelise ja tavapärasest teistmoodi ettevõtmisega tahame kokku koguda põnevad lood meie
inimeste elust ning kõige tipuks saavad need lood maalideks, mis kestavad pikki
põlvkondi. Maale hoitakse ja vaadatakse erilise pilguga, nad jutustavad väga
erilisi lugusid, annavad järeltulevate põlvede jaoks erilise kokkuvõtte. See on
samaaegselt ka üks erakordne ja mitmekesine rännak meie juurte juurde.
Maaleht ootab kõikide lugusid kuni märtsi lõpuni ja et need kirjeldaksid võimalikult ehedalt praegust Eesti elu. Saadetavad lood võiksid selgitada, miks just
see paik, sündmus, probleem või inimene vääriks tulevastele põlvedele jäädvustamist. Hea, kui põhjendus mahuks 500-1000 tähemärgi sisse, mis on kuni pool
lehekülge trükitud teksti.
Lood palume saata e-aadressile maal@maaleht.ee või postiaadressile Maaleht,
Narva mnt 13, 10151 Tallinn, märksõnaga Jäädvustame Eesti.
Kui soovite olla aga üks nendest, kes soovib sirvida meile laekunud lugusid
ja sealt maalimiseks inspiratsiooni saada, siis palun andke endast 20. märtsiks
2016 märku e-aadressil maal@maaleht.ee. Sel moel saame teile edastada Maalehele laekunud lood või jagada muud kaasalöömiseks tarvilikku infot.
Selle ettevõtmise raames sündiv maal peaks valmima hiljemalt 31. oktoobriks
2016. Reprot teosest koos autori ja pildi kohta käivate rekvisiitidega ootame
aadressile maal@maaleht.ee
Maalehe ajakirjanikud sõidavad mööda Eestit pidevalt ringi, et anda oma lugejatele kõige vahetum pilt Eestimaa elust selle erinevates servades. Nendel sõitudel mõistame iga kord, kui omanäolised on Eesti erinevad paigad, lood ning
inimesed, kui põnev on Eesti elu. See ongi meid viinud mõttele jäädvustada
tänane Eestimaa tulevastele põlvedele lugude ja maalidena.
Mõeldes südamega Eesti maa ja rahva peale! Lisainfo saamiseks ja kõikide küsimuste korral palun kirjutada aadressile maal@maaleht.ee või helistada telefonile 661 3310 / 661 3300.
				
Andres Eilart, Maalehe peatoimetaja

oli Estoloppeti esimene etapp. Samuti Estoloppeti arvestusse
kuuluv Tamsalu-Neeruti-Tamsalu maraton lükati lumepuudusel edasi.
ETV ja Swedbank’i suusatamise noortesarjas on peetud kaks
etappi. Tamsalu AO SK sportlastest on pärast teist etappi parimatel positsioonidel Frode Allik (8. koht) ja Martin Himma
(9. koht). Külma ilma tõttu oli osalejaid esimesel etapil ainult
380. Maakonna parimana võitis Laura Lään mõlemal etapil
esikoha.
Mälu värskendamiseks tagasivaade aastasse 2002, kui meie
parimad Kaili Sirge (Ots) võitis vabariiklikel võistlustel 18

(7-8-3) ja Timo Simonlatser 19 (13-4-2) medalit. Lisaks võitsid vähemalt ühe medali veel 11 Tamsalu gümnaasiumi õpilast, kes treenisid Tamsalu AO SK spordiklubis treener Arvo
Orupõllu juhtimisel.
Lääne-Virumaa spordiveteranide koondise juhatuse otsusega
tunnistati 2015. aasta maakonna parimaks veteraniks Ago Veilberg, keda tuntakse kui Eesti parimat suusatajat ja pikamaajooksjat M-50 vanuseklassis. Parima eaka sportlase tiili võitis
Ülo Püss, kelle suurepärasest sportlaseteest oli juttu eelmise
aasta kohalikus lehes.
				
Rein Tops
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Ujumine
9. jaanuaril 2016.a. toimus Järvamaa seeriavõistluse IV etapp:
		
50 m selili
100 m kompl.
200 m rinn.
Alex Ahtiainen
28,65 I
1.03,82 I
2.49,74 I
Kert-Taniel Kesküll
31,83 III
1.06,61 I
2.47,97 II
Anne Kunder
1.27,78 III
3.26,34 III
25 m libl.
50 m rinnuli
100 m vabalt
Marten Langinen
24,17 (18.)
57,81 (18.)
1.37,43 (18.)
Holger Soll
29,79 (19.)
1.01,31 (21.)
1.39,88 (19.)

400 m vab.
4.41,44 III
4.31,32 I
6.08,93 II

15. jaanuaril toimusid Loksal EKSL meistrivõistlused ujumises:
8.-9. kl.
50 m vabalt
50 m rinnuli
50 m selili
Cärolin Rattasepp
34,54 (16.)
44,93 (12.)
41,64 (17.)
Keili Kleitz
34,95 (19.)
49,83 (24.)
43,93 (22.)
Rhonda Rannamets
35,83 (23.)
50,24 (25.)
45,06 (23.)
Alex Ahtiainen
26,39 II
32,50 I
28,83 II
Keimo Kleitz
35,99 (31.)
49,43 (25.)
45,73 (29.)
6.-7. kl.
Anne Kunder
34,49 (6.)
42,07 III
41,23 (7.)
Leandre Langinen
1.01,88 (19.)
54,56 (17.)

Võrkpall
Maakonna rahvaliigas alustas Tamsalu meeskond mängudega kodusaalis esimeses finaalgrupis (1-7. koht). Alagruppides tekkis pingeline seis, kui kolm meeskonda kogusid
kõik 9 punkti. Õnn naeratas seekord meie meestele. Võidetud ja kaotatud geimide suhe 11/10 jäi positiivseks (koef.
1,1), konkurentidel 1,0 ja 0,6.
Esimeseks vastaseks tuli Laekvere meeskond. Kuigi kaotus
tuli numbritega 0:3, mängiti kohati head mängu. Esimeses
geimis jäädi juba algul tagaajaja rolli, mängiti aga lõpuni
tõusvas tempos ning kaotus 24:26.
Saatuslikuks said viis serviviga vastaste ühe vastu. Teine ja
kolmas geim kaotati 20:25 ja 19:25.
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L-Viru esiliiga detsembri
parimaks valiti Karel Eesmaa
Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliiga detsembrikuu parimaks
mängijaks on valitud Tamsalu/JaKon Ehituse mängija Karel Eesmaa.
Eesmaa on kuu parima kandidaatide hulka kuulunud ka
eelmistel kuudel, kuid detsembris oli mängumees eriti heas
hoos.
Tamsalu/JaKon Ehitus võitis mõlemad peetud mängud,
millest üks oli suure kaaluga. SK KNT, kes samuti üks medalinõudlejatest, seljatati võõral väljakul 75:59.
Eesmaa rolli võidus on raske ülehinnata, sest mees viskas
võõral väljakul koguni 33 punkti ehk peaaegu pooled oma
meeskonna punktidest. Detsembri kahe kohtumise keskmine temalgi sarnaselt meistriliiga parimale Kensile 21,5
punkti.

Lugupeetud ujumistrimmis osaleja!
Alates 10. veebruarist toimub
ujumistrimm
kolmapäeviti kell 19.30 -21.00

Alates 18.veebuarist toimub
neljapäeviti kell 19.30-20.45
spordihoones YIN JOOGA
Yin jooga on väga rahulik ja lõõgastav
joogastiil, kus pilk on pöörastud sissepoole.
Sobib KÕIGILE!
Esimene tund
(18.veebruaril) on tutvustav ja kõigile tasuta.
Järgnevate treeningute hind 5.- eur.
Võta kaasa joogamatt ja villased sokid võid
jalga jätta, et soojem oleks.
Juhendab Tiiu Heinsoo, tel. 53492553.
FB: Sinu joogastuudio.

Aednik teeb kevadist õunapuude
lõikust. Tel. 55591678
Villase lõnga ja esemete müük
Tamsalu laadal, 14.02.2016.

Juhan Uudeküll
30,93 (8.)
41,80 (9.)
37,10 (8.)
Ander Eerits
32,00 (9.)
43,36 (10.)
40,56 (12.)
kuni 5. kl.
Brita Rannamets
29,14 I
38,16 I
32,64 I
Eliise Marie Soll
51,93 (32.)
1.04,81 (24.)
54,86 (28.)
Lauri Eerits
35,37 (8.)
57,84 (18.)
41,95 (6.)
Marten Langinen
40,86 (28.)
58,37 (19.)
54,41 (32.)
Holger Soll
44,88 (35.)
1.02,78 (21.)
51,64 (26.)
Sergei Jerjomin
42,99 (32.)
1.02,78 (21.)
54,41 (32.)
Teateujumises 4x50 m vabalt tüdrukud saavutasid 9. koha ja poisid 7. koha. Tamsalu Gümnaasium saavutas 6. koha 12.-ne kooli seas. Aitäh kõigile tublidele võistlejatele!
16. jaanuaril toimus Veteselli II etapp Kohtla-Järvel:
50 m vabalt
50 m selili
100 m kompleksi
Marten Langinen
44,19 (11.)
52,25 (11.)
1.49,95 (8.)
Holger Soll
44,94 (13.)
52,93 (12.)
1.59.73 (12.)
30. jaanuaril peeti Kohtla-Järvel EUL noortesarja II etapp:
Brita Rannamets:
50 m vabalt 29,15 I,
100 m selili 1.10,34 I.
Britale kuulus ka omavanuste karikas 50 m vabalt ujumise eest kõige rohkem punkte FINA
punktitabeli alusel.
								
Mare Järv

Korvpall, vabariigi esiliiga
Pärast pikka jõuluvaheaega alustas Tamsalu Los Toros/CTower’i meeskond mänge vabariigi esiliiga meistrivõistluste
tugevamas finaalgrupis 1-8 kohani. Finaali pääsesid mõlemast
alagrupist neli paremat meeskonda. Esimeseks vastaseks kodusaalis tuli B-alagrupi võitja Betoonimeister/TSKK/SK NORD
Tallinnast, kes alagrupis võitis 10 ja kaotas 2 mängu meie 5 võidu ja 7 kaotuse vastu.
Meeskonna treeneriks on olümpiavõitja Tiit Sokk, kelle omanimelise korvpallikooli õpilased kuuluvad samuti meeskonda.
Külaliste meeskonnas mängib sel aastal ka meistriliiga kogemustega Rakvere juurtega Ando Tagamets. Meie mehed mängisid küll tublilt, kaotades veerandajad 11:15, 11:14, 15:17 ja
13:17 ning ka kogu mängu 50:63. Meie edukamad olid Leho
Kraav 14, Mihkel Mager 12 ja Tõnis Uueküla 9 punktiga. Külaliste parimad olid Ando Tagamets ja Mirko Laanisto 10 punktiga. Edukamad olime 3-punkti visetel (38,9-22,2%). Halb oli
vabavisete realiseerimine ning seitsmest kiirrünnakust realiseeriti ainult kolm.
Järgmises mängus võõral väljakul oli vastaseks B-alagrupi teine,
Järvamaa esindusmeeskond Paide Viking Window 9 võiduga.
Kuigi meil oli kohal kaheksa tervet meest vastaste 11 vastu, haarati kohe mänguohjad ning hoiti edu lõpuni. Veerandid 19:16,
21:16, 17:16 ja 16:11 ning kogu mäng kindlalt 73:59. Meie
parimad olid Leho Kraav 18, Tõnis Uueküla ja Mihkel Mager
12 punktiga. Väljakuperemeeste parimad olid meistriliiga kogemustega Raido Ringmets 12 (lisaks 10 lauda), Siim Kams ja

Korvpall, maakonna esiliiga
Maakonna esiliiga esimese ringi edukalt lõpetanud Tamsalu
meeskond alustas teist ringi Simunas kohaliku meeskonna vastu. Meie meestel oli kirjas seitse, vastastel kaks võitu. Kodusaalis võideti Simunat 84:50. Ka seekord tuli kindel võit 92:64.
Teises voorus oli vastaseks kodusaalis BC Tarvas/Rakvere SK/
Kadapiku Agro meeskond, kellelt esimeses ringis tuli vastu võtta kaotus 74:81. Seekord noortele sõnaõigust ei antud. Mängu
saatus otsustati sisuliselt esimesel veerandil numbritega 31:11.
Edasine oli lihtsalt vormistamise küsimus. Võidunumbrid lõ-

Tamsalu MV saalihokis
2. ringi mängud toimuvad

14.02 algusega kell 11.00
Täpsem ajakava:

11.00 Peikko - Noored
11.30 Porkuni – Dream Team
12.00 Porkuni - Noored
12.30 Peikko – Dream Team
13.00 Noored – Dream Team
13.30 Peikko – Porkuni
Kohtume saalis!
Info:5273860

Metsakeskus.ee

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

VEEBRUAR 2015

Rauno Nurklik 11 punktiga. Meile üllatuseks oli veel mõned
aastad tagasi vabariigi koondises mänginud Rait Keerles’e tagasihoidlikud 4 punkti ja 5 isiklikku viga (neist üks tehniline).
Paremad olime 2-punkti visetes (54,2-44,2%), lauas (42-34) ja
vead vastastele (29-20). Ainuke õnnetu number oli üks 3-punkti
vise 17-st. Kokkuvõttes korralik mäng tugeva vastase vastu.
Kolmandas voorus tuli kodusaalis vastaseks B-alagrupi kolmas
meeskond Ambla SK, kes alagrupis võitis 7 mängu. Meie meeste
kaitseliinist puudusid Sven Pugonen ja Alo Põldmaa. Vigastustega hädas olev Livar Liblik oli valmis äärmise vajaduse korral
mängu sekkuma, kuid meie meeste hea mäng andis võimaluse
tervist säästa. Uue mehena avaldas soovi meie meeskonnas mängida Rakvere taustaga noormängija Sander Ramul. Mänguaega
jagus talle 13.34 ning ta sai oma tööga hästi hakkama. Külalistel
oli uue mehena platsil Sass Karemäe.
Mäng kujunes aga ootamatult ühepoolseks, mida näitavad veerandite numbrid 21:16, 23:13 ja 11:7. Enne viimast veerandit
olid edunumbrid 55:36 ning mäng sisuliselt võidetud. Viimane
veerand 15:24 ja kogu mäng 70:60. Meie parim mees oli taas
Leho Kraav 18 (lisaks 9 lauda), Tõnis Uueküla ja Mihkel Mager
lisasid kumbki 11 punkti. Külaliste parim oligi Sass Karemäe 14
punktiga. Omamoodi rekordi püstitasid meie mehed vabavisetes, tabades 15 viskest 14.
Neljandas voorus toimus kohtumine Tamsalu Los Toros/CTower – Kohila/Eesti Telekom/Webware tulemusega 69:57
(28:31). Viimased kodumängud on Paidega ning Kohilaga.
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puks 86:62. Noored vastased võitlesid küll vapralt, tabama hakkasid neil ka kaugvisked, kuid sellest jäi väheks. Kuidas küll
esimeses mängus neile kaotati? Treener Livar Liblik andis seekord rohkesti mänguaega ka varumeestele, kelle mänguoskusi
võib alagrupi viimastes mängudes tugevamate vastastega vaja
minna. Esimeses ringis ei mänginud meie konkurendid Rakke,
Hulja ja SK KNT Kundast oma paremas rivistuses. Pärast lõppenud mänge on Tamsalu liidripositsioonil 9 võidu ja ühe kaotusega. Kaks mängu vähem pidanud Huljal on kaks võitu vähem.
Kodumängud 26. veebruaril Simuna Artiston’iga ja 18. märtsil
Kunda SK KNT-ga.
					
Rein Tops

Vahet ei ole, kas oled kukk või kana, noor või vana,
vesiaeroobika sobib kõigile!

Trennid toimuvad Tamsalu Spordikompleksis esmaspäeviti
kell 18.00 – 19.00 ja neljapäeviti kell 19.30 – 20.30.
Teid treenib energiline ja rõõmsameelne Siret Kristel.
Ühe korra pääse 3 €, pensinärid 2,5 €, 10 korra pääse 25 €, pensinärid 20 €.
Pärast trenni naudi kosutavat sauna

VEEBRUAR 2016

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
märtsikuus
Asta Eha			
Anette Lokke		
Erna Hirtentreu		
Ülo Laks			
Luule Kindel		
Aino Vannus		
Ive Paist			
Aleksandra Fomicheva
Marta-Rosalie Okas
Kaljo Pilt			
Aino Paist			
Hilje Inno			
Valentina Allik		
Valli Zarinš			
Viktor Jaam			
Ermina Merri		
Laine Maaten		
Nikolai Kips		
Anna Võrno			
Selma Mäekivi		
Helgi Tammerk		
Virve Schneider		
Luule Ilves			
Helga Suvi			
Jaan Inno			
Reino Kösta			
Leonora Sarap		
Tiiu-Reet Künnapas
Maime Küngas		
Valdeku Allmäe		
Erni Jürjen			
Maie Steinberg		
Ada Püss			
Odotia Daniuk		
Hillar Sikka			
Urve Saar			
Reijo Toivo Helli		
Aksel Kirikmäe		
Pilvi Lazareva		
Annelie Marks		
Laine Roots			
Tamara Rjabova		
Anne-Liis Toom		
Urmas Saarmann		
Voldemar Kunder		
Niina Rjabova		
Jekaterina Jerjomina
Sirje Lainevee		
Vahur Eermann		
Mihkel Luhamaa		
Vello Sander		
Olev Vallik			

94
91
88
87
87
87
86
85
85
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
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Vastsündinud vallakodanikud
EGOR SEPP				

31.12.2015

LISBET NIITSALU			

08.01.2016

MARIA ZEMSKAJA		

08.01.2016

Õnnitleme vanemaid!

OÜMARTEXKOPAD

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

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

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

HU

U

HU

U

tel:56488916
Ostan väiksema (kuni 10 ha) metsamaa,
mis võib olla osaliselt raiutud ja
koormatud hüpoteegiga.
Võib pakkuda raieõigust.
56389588 kivilo1@hotmail.com

U

U

TAMSALU KULTUURIMAJA
U

12.02.2016.a.
08.03.2016.a.

Mälestades Karin Poomi
04.03.1928 – 20.01.2016

kell 12:00

Astuda eilsesse päeva ei saa,
möödunut miski ei taasta;

Info ja tellimine tööpäevadel kella 8:00 – 17:00
53439837 Ülle t.ulle@inkotuba.ee
HU

mõtetes ainult ma tagasi saan
kõik oma elatud aastad.

U

(V. Osila)

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:
14.02 Jumalateenistus kell 14.00

		24.02 Vanariigi aastapäeva palvus kell 16.00
28.02 Jumalateenistus kell 14.00
13.03 Jumalateenistus
Pühapäevakooli tunnid igal pühapäeval algusega kell 11.00
Tamsalu kultuurimajas
Koguduse tegevusi näeb nüüd Facebook’ist 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: diakon Tiit Lastik ja Tauno Toompuu
EELK Tamsalu koguduse nõukogu otsusega, mis tehti
24.02.16 muuta hinnakiri.
Eesruumi kasutamine 50.- eurot.
Kirikliku matusetalituse läbiviimine 100.- eurot
koguduseliige.
Kirikliku matusetalituse läbiviimine mitte koguduse
liikmele sh ka ristimata ja leeritamata inimesele 120.- eurot.
Hinnad sisaldavad: õpetajat, muusikut, kirikukasutus
eesruumist kuni alatarini, kirikukellasid, küünlaid.
Õpetaja on kaasa tegemas kuni peielauani välja, samas see
hind sisaldab ka 40. päeva möödudes hingepalvust.
Info koguduse diakon Tiit Lastikult telefonilt 55966140

TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja on vallamajas 26.02 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

On lahkunud Tamsalu Gümnaasiumi ajalukku olulise jalajälje jätnud
pedagoog.
Karin Poom (Lepik) sündis Harjumaal Peningi vallas Sireli talus, mille
isa oli saanud vabadussõjast osavõtu eest.
Pärast Tallinna Õpetajate Seminari lõpetamist 1947. aastal asus Karin
tööle Vajangu 7-klassilisse Kooli. 1950–1954 töötas ta Väike-Maarja
rajooni haridusosakonnas inspektorina ja siis algas Tamsalu kooli aeg
– 14 aastat õpetajana ning 15 aastat klassivälise töö organisaatorina.
1965. aastal lõpetas õpetaja Poom Tallinna Pedagoogilise Instituudi.
Kolleegid mäletavad Karinit intelligentse, loova ja tohutu töövõimega
inimesena. Õpetaja Poom jõudis kõike: ette valmistada sisukaid tunde,
suunata kooli tunnivälist tegevust, juhtida klassijuhatajate tööd ning
korraldada ühiseid ettevõtmisi lastevanematega.
Karin Poomi põhjalikkus ja asjatundlikkus olid eeskujuks kolleegidele
ja õpilastele. Enese vastu nõudlik ja kaastöötajate suhtes lugupidav –
nii mäletavad teda kaasteelised.
Klassivälist tööd organiseerides pani Karin Poom aluse mitmetele
Tamsalu Gümnaasiumis tänaseni toimivatele traditsioonidele, sealhulgas Tamsalu laulu- ja tantsupäevale.
Suure hõivatuse kõrval leidis Karin Poom aega oma töökogemuste ja
koolis toimuva kajastamiseks ajakirjanduses.
Pensionipõlves toimetas Karin Poom Põdrangu sovhoosi ja Tamsalu
ajalehte ning pühendas palju aega kohaliku ajaloo ja mälestuste kirjapanemisele.
Tamsalu kooli raamatusse on ta kirjutanud: „Olgem valmis mälestuspiltide kogumiseks, et neid taas edasi anda.“
Hüvasti armas õpetaja, kolleeg ja eeskuju.
				

Tamsalu Gümnaasium

ANETTE-JULIE PASS
HELGA VIPPER		
		
TATIANA MEDZHIDOVA

24.08.1920-03.01.2016
03.03.1921-09.01.2016
27.09.1930-14.01.2016

Meie hulgast on lahkunud

tused on oodatud 26. veebruariks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata.
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka
vallamajas. Järgmine leht ilmub märtsi teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

