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TASUTA

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine Tamsalu
Tamsalu Kultuurimajas toimus pidulik kontsert-aktus
vallas
20. veebruaril toimus Tamsalu kultuurimajas
Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud
kontsert-aktus.
Sõnavõtuga astusid üles vallavolikogu esimees

Toomas Uudeberg ja vallavanem Riho Tell. Anti
üle Tamsalu valla tänuraha ja tunnustati tänukirjadega tublisid vallakodanikke.
Väikese kontserdiga esinesid rahvast täis saalile

kultuurimaja noored ja vanad taidlejad.
Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul pakuti kooki ja
šampust ning kõigil oli võimalik ansambli saatel
jalga keerutada.

Peale aktust said kõik soovijad suu magusaks teha

Tamsalu valla tänuraha pälvis
sellel aastal Krista Lepik
Traditsiooniliselt alustati 24. veebruari kell 7.33 päikesetõusu ajal
Kontserdi lõpuks täitsid esinejad kogu lava, mis oli ehitud Eesti rahvusvärvidega
vallamaja ees.
Lipud heiskasid valla
volikogu esimees Toomas Uudeberg ja
vallavanem Riho Tell
Fotod: Aavo Leemets
24. veebruaril viidi mälestuskimbud
Loksa ja Vistla mälestusmärkide, Assamalla mälestustahvli ja Tamsalu
mälestuskivi juurde.
Fotol: Toomas Uudeberg ja Riho Tell
koos kaitseliitlastega Assamalla mälestustahvli juures.

Vabariigi aastapäeva tähistati ka matkaga

Vallavanem Riho Tell ja volikogu esimees Toomas Uudeberg
Krista Lepik’ule valla tänuraha üle andmas.
Krista on andnud suure panuse Tamsalu spordielu edendamisele. Tema eestvedamisel on Tamsalus saanud alguse nii mõnigi
traditsiooniline spordiüritus, samuti on ta pannud õla alla paljude siiani tegutsevate klubide tekkele ming osalenud aktiivselt
nende tegevuses.

Tamsalu vallavolikogu tänukiri:
Age Int, Tamsalu Sääse Lasteaia õpetaja - pikaajalise tubli töö
eest.
Kristine Tamm, Tamsalu Spordikompleksi puhastusteenindaja
- töötamine äärmise korralikkusega.
Ruth Murro, Tamsalu Kommunaali haljastusmeister - kauaaegne tubli töötaja.
Maie Aujärv, pikaajaline ettevõtja, juuksur - korrektne ja sõbralik töötaja.
Ursula Saar, Tamsalu Vallavalitsuse vallasekretäri abi - abivalmis, täpne ja kohusetundlik töötaja.
Aino Ennoja, pikaajaline ettevõtja, poepidaja Põdrangu külas suure pühendumusega töötaja.

Aastapäevamatk toimus 24. veebruaril. Oli kaks finišit, esimene Laululinnu külalistemajas (4,3 km) ja pikem (7 km) Porkuni Tamsalu vallavalitsuse tänukiri:
Rahvamajas asuvas uues grillbaaris. Laululinnus (fotol) pakuti osalejatele sooja suppi, grillbaaris kuuma teed ja sai osta bur- Tiina Roos - Sääse Hooldekodu kohusetundlik hooldustöötaja.
gereid ning jooke. Mõlemas finišis sai kirja panna ka tervisekilomeetreid. 241 matkast osavõtjat kogusid kokku 3044 km, nii LeiIi Treimann - Tamsalu Lasteaia Krõll hoolitsev ja töökas
kõndides, kui suusatades.
õpetaja abi.

Haldusreformist
Tänaseks (05.03.2016) on Tamsalu vallavolikogu poolt tehtud ühinemisläbirääkimiste
alustamise ettepanekule vastanud kõik ettepaneku saanud volikogud. Läbirääkimiste
alustamisega on nõustunud Väike-Maarja,
Laekvere, Rakke ja Tapa vallavolikogud. Läbirääkimistega ei nõustunud Koeru, Ambla
ja Järva-Jaani volikogud. Nüüd on naabrite
esialgsed seisukohad välja öeldud ja alustame sisulise poolega. Enamus volikogusid on
nimetanud ka komisjoni, kellel on volitused
läbirääkimisteks. Tamsalu vallavolikogu kinnitas veebruarikuu istungil komisjoni suuruseks 5 liiget. Komisjoni esimeheks valiti
Kertu Langinen, liikmeteks Toomas Uudeberg
ja Riho Tell. Kaks komisjoni liiget valitakse
volikogu märtsikuu istungil. Tänase seisuga
on Tamsalu vallal 2 läbirääkimist, üks Väike-

Maarja, Laekvere ja Rakke vallaga ja teine
Tapa vallaga. Kas ka ühise läbirääkimislaua
taha jõutakse näitab lähitulevik. Igal juhul
võtame mõlemat suunda täie tõsidusega. Komisjonide esimene kohtumine on planeeritud
märtsikuusse. Seal räägime selgeks tegevused,
tegevuste ajakava, töökorralduse. Kahjuks ei
ole veel selge EAS-i poolt taotletud ühinemise
koordinaatori saamine, kuid loodame lähiajal
selguse kätte saada.
Eesti haldusmaastikul on täna väga keeruline
aeg. Taustainfona saab öelda, et veebruarikuu
lõpu seisuga on ühinemisläbirääkimistega
seotud 176 kohalikku omavalitsust (KOV) üle
Eesti. Kokku on Eestis KOV-e 213, nii, et tänaseks on halduskorralduse muutuste läbirääkimistega haaratud 83% omavalitsustest. 25
aastat kestnud iseseisvusperiood on jõudnud
oluliselt uude situatsiooni.
Toomas Uudeberg, volikogu esimees

Eesti Vabariigi aastapäev Tamsalu Gümnaasiumis
23. veebruaril toimus Tamsalu
Gümnaasiumis Eesti Vabariigi
aastapäeva aktus.
Suurem osa kooliperest oli sel
päeval riietunud viisakalt ning
sini-must-valgetesse toonidesse. 9.-12. klasside õpilased olid
end istuma seadnud lavale ja
näitasid noorematele eeskuju
lauldes kaasa kõiki isamaalisi
laule.
Kontsert oli liigutav ning tekitas piduliku meeleolu kogu
kooliperele.
Peale kontserti viidi üheskoos
sõjaterrori all kannatanute auks
püstitatud mälestuskivile pärg
ja küünlad.

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased kooli aulas toimunud
kontserdil			
Foto: Sirje Luik
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Volikogu

25.02.2016
1.
R.Lall andis üle volikogu esimees
T.Uudebergile 7 volikogu liikme poolt esitatud umbusalduse algatamise avalduse volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Vardo Arusaarele, revisjonikomisjoni aseesimees Andrus Freienthalile ja revisjonikomisjoni liikmele Mati Viidemannile.
2.
Kinnitati Tamsalu valla 2016.a. eelarve kogumahuga 5 382 414,02 eurot.
3.
Kinnitati Tamsalu valla teede investeeringute plaan 2016-2019.
4.
Otsustati muuta Tamsalu valla tunnustuse avaldamise korda. Tunnustamise korda lisatakse juurde, et eakate sünnipäevadel
õnnitlemise kord on reguleeritud volikogu
22.12.2015.a. määrusega nr 15 „Sotsiaaltoetuse maksmise kord Tamsalu vallas“.
5.
Otsustati muuta mitmeid volikogu
poolt kehtestatud määruseid. 2016. aasta 1.
jaanuaril jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse § 183 lõige 1 tunnistas kehtetuks eelmise
sotsiaalhoolekande seaduse ja eelmise seaduse alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse
üksuse määrused kehtivad kuni seaduse alusel
vastu võetud määruste jõustumiseni, aga mitte

Vallavalitsus
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kauem kui 2016. aasta 31. märtsini.
6.
Otsustati lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse (ehk volikogu) pädevusse antud
küsimuste lahendamine delegeerida vallavalitsusele.
7.
Otsustati lubada Tamsalu Gümnaasiumi direktoril hüvitada gümnaasiumiastme õpilaste autojuhilubade omandamiseks
2015/2016 õppeaastal tehtud kulutused esitatud kuludokumentide alusel Tamsalu Gümnaasiumi eelarveaasta eelarveliste vahendite
arvelt osaliselt kuni 180.- eurot õpilase kohta.
8.
Otsustati toetada Tamsalu vallas asuva Metsamõisa kinnistu omandamiseks loa
andmist Metsamõisa Loodus OÜ,  Metsamõisa Vara OÜ ja Metsamõisa Mõis OÜ kasuks.
Loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega
takista kohalikul omavalitsusüksusel täita talle seadusega antud ülesandeid.
9.
Otsustati taotleda Tamsalu vallas
asuvate, kohaliku omavalitsuse ülesannete
täitmiseks ja arenguks vajalike ning Tamsalu
valla üldplaneeringus sätestatud maatükkide munitsipaalomandisse andmist järgmiselt: Tamsalu linn - Tehnika tn 52 (puhkeala)
ligikaudne pindala 7473 m², Alasi tn 3 (haljasala) ligikaudne pindala 1221 m², Koidu

16.02.2016
1.
Arutati Tamsalu Lasteaia Krõll, Tamsalu Sääse Lasteaia ja Vajangu Põhikooli lasteaiarühma töötajate pöördumist.
2.
Otsustati tunnustada Tamsalu Vallavalitsuse tänukirjaga: Tiina Roos`i ja Leili Treimann`i.
3.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2016.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks planeeritud vahenditest neljale abivajajale.
4.
Nõustuti ühele isikule Tamsalu valla sotsiaalkorteri
üürile andmisega alates 19.02.2016.a. kuni 19.02.2017.a.
5.
Otsustati kompenseerida riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt puudega lapsele
transporditeenuse osutamine jaanuari kuus.
6.
Otsustati paigutada hooldekodusse hooldusteenuse
taotleja.
7.
Otsustati anda volitus esinemiseks kohtus lapsevanemate isiku- ja varahooldusõiguse piiramiseks alaealiste laste
suhtes.
8.
Otsustati kompenseerida kahe lapse lasteaiatoidu
maksumus alates 01.02.2016 kuni 2015/2016 õppeaasta teise
poolaasta lõpuni.
9.
Lubati sulgeda Vajangu Põhikooli lasteaiarühm kollektiivpuhkuse ajaks 27.06.-07.08.2016.a.
10.
Kinnitati Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu muutmise ettepanek.
11.
Anti nõusolek jäätmeloa väljastamiseks Ragn-Sells
AS-ile kohaliku omavalitsuse korraldatud jäätmeveoks.
12.
Kinnitati seitsme munitsipaalomandisse taotletavate
maa piirid ja maksustamishinnad ning määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
13.
Nõustuti Araski külas asuva katastriüksuse riigi
omandisse jätmisega ning maale hoonestusõiguse seadmisega.
14.
Nõustuti katastriüksuste jagamisega Vadikülas ja Kadapiku külas ning määrati katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarve.
15.
Nõustuti loa andmisega Tamsalu linnas, Vasara tn 25
kinnistul asuvate, vanade ning kahjustustega, hoonetele ohtlikult ligidal olevate 25 kuuse raiumiseks.
16.
Tunnistati väikehanke “Tamsalu 100 tamme pargi detailplaneeringu koostamine” hankemenetlusel edukaks Avanti
OÜ pakkumus maksumusega 2 400.- eurot kui pakkumuste
hindamise kriteeriumite kohaselt kõige madalama hinnaga
pakkumus.
17.
Anti nõusolek Tamsalu Kalor AS’le vee-erikasutuseks
Tamsalu linnas kaugkütte piirkonna soojustrasside täitmiseks,
regenereerimiseks ja oma ettevõtte olmeveega varustamiseks.
18.
Tutvuti Tamsalu Gümnaasiumi direktori vastusega
vallavalitsuse ettepanekule uute huviringide loomiseks koolis.
19.
Arutati ettepanekut Vajangu Põhikooli struktuuri
muutmiseks alates 01.07.2016.a.
20.
Arutati läbi volikogule esitamiseks valminud eelnõud:
•
Arvamuse andmine Geoforce OÜ esitatud Sauevälja
kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse
eelnõu kohta;
•
Maa   munitsipaalomandisse andmise taotlemine
(omandiõigust tõendavate dokumentideta ning enne 2003. aasta 1. jaanuari rajatud garaažid).
21.
Arutati volikogu määruse „Teenistujate ja vallavalit-
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1a (haljasala) ligikaudne pindala 2551 m²,
A.H.Tammsaare tn 18 (puhkeala) ligikaudne
pindala 17076 m², Niidu tn 6 (haljasala) ligikaudne pindala 10430 m², Siili tn 7 (haljasala
koos juurdepääsuga Siili tn 5 kinnistule) ligikaudne pindala 1449 m², Siili tn 1 (haljasala)
ligikaudne pindala 807 m²; Alupere küla Suusaradade (suusarada) ligikaudne pindala
12979 m²; Sääse alevik, Sääsemaa (haljasala)
ligikaudne pindala 48561 m²; Vajangu külaTamsalu mnt 14a (haljasala, bussipeatus) ligikaudne pindala 2603 m³ , Kesk tn 4a (haljasala, mänguväljak) ligikaudne pindala 553 m².
10.
Otsustati arvata volikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust välja
komisjoni liige Anna Kis-Int, tema enda poolt
esitatud avalduse alusel.
11.
Otsustati kutsuda tagasi Tamsalu
Gümnaasiumi hoolekogusse Tamsalu Vallavolikogu esindajaks nimetatud volikogu liige
Andrus Freienthal ja nimetati Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogusse Tamsalu Vallavolikogu esindajaks volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks Tanel Pukk.
12.
Otsustati moodustada Tamsalu Vallavolikogu 5 liikmeline ajutine komisjon
(haldusreformi komisjon) haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega seonduvate küsimuste

suse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmise eelnõu kohta volikogu hariduskomisjonilt saadud arvamust.
22.
Otsustati esitada volikogule eelnõu „Autojuhiloa
omandamiseks tehtud kulutuste osaline hüvitamine“ ja otsustati teha Tamsalu Gümnaasiumi juhtkonnale ülesandeks leida
lahendus alates 2016/2017 õppeaastast autojuhiloa omandamise võimaldamiseks gümnaasiumis, kas koolitusloa taotlemisega gümnaasiumile või koolitusteenuse sisseostmisega gümnaasiumile.
23.
Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele“.
24.
Vallavanem informeeris saatega „Kodutunne“ peetud
läbirääkimistest.
23.02.2016
1.
Otsustati esitada registreerimiseks lähiaadresside
muudatused Tamsalu linnas, Niidu ja Toome tänavatel.
2.
Määrati projekteerimistingimused Porkuni külas asuvale Aru maaüksusele üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti
koostamiseks
3.
Määrati projekteerimistingimused Järsi külas asuvale
Metsamõisa maaüksusele kultuurikeskuse hoone ehitusprojekti koostamiseks.
4.
Tunnistada riigihanke “Tamsalu 100 tamme pargi
projekteerimine” Allianss Arhitektid OÜ esitatud pakkumus
maksumusega 29 825.- eurot (millele lisandub käibemaks)
edukaks.
5.
Otsustati lõpetada riigihange “Tamsalu linna ühendusteede eelprojekt”, sest pakkumuste esitamise tähtajaks ei
esitatud ühtegi pakkumust
6.
Otsustati kuulutada välja uus lihthange „Tamsalu linna ühendusteede eelprojekt“ ja kooskõlastati hankedokumendid.
7.
Tunnistati riigihanke “Sääse lasteaia rekonstrueerimine” hankemenetlusel edukaks riigihangete seaduse alusel Osaühing Silindia Ehitus pakkumus maksumusega 166 525.- eurot
ilma käibemaksuta kui pakkumuste hindamise kriteeriumite
kohaselt kõige madalama hinnaga pakkumus.
8.
Otsustati jätta toimetulekutoetus määramata kahele
taotlejale, kes ei ole mõjuva põhjuseta Eesti Töötukassas arvel.
9.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
veebruarikuus kuuekümne viiele taotlejale, summas 16 738,92
eurot.
10.
Otsustati taotleda esialgse õiguskaitse rakendamist ja
lapsevanemalt lapse hooldusõiguse äravõtmist.
11.
Jagati ülesanded seisukoha kujundamiseks volikogu
revisjonikomisjoni aseesimehe ettepanekute ja seisukohtade
suhtes.
26.02.2016
1.
Anti nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Uudekülas asuvad ja munitsipaalomandis olevad katastriüksused
Elektrilevi OÜ kasuks.
2.
Nõustuti Sääse alevikus, Sauvälja tee 6 asuva katastriüksuse riigi omandisse jätmisega ning maale hoonestusõiguse seadmisega.
3.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega üksikelamu püstitamiseks Piisupi külas.
4.
Otsustati taotleda täisealisele isikule eestkostja määramist.
5.
Otsustati paigutada Tamsalu valla eestkostele määra-

läbitöötamiseks ja läbirääkimiste pidamiseks.
Komisjoni esimeheks valiti Kertu Langinen,
liikmeteks kinnitati vallavanem Riho Tell ja
volikogu esimees Toomas Uudeberg. Teised
kaks liiget kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul järgmisel volikogu istungil.
13.
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel
teemadel:
•
Tamsalu vallalt ühinemisläbirääkimiste algatamise ettepaneku saanud valdade
volikogude seisukohtadest
•
Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee rahastamise taotluse rahuldamine
•
Tamsalusse pakiautomaadi paigaldamise läbirääkimised.
Kuulati R.Telli infot järgmistel teemadel:
•
Tamsalusse 100 Tamme pargi rajamise hange
•
Sääse Lasteaia ehituse hange
•
Tamsalu kergteede ühendusteede rajamise hange
•
Assamalla veemajandusprojekt rajamise hange
•
Porkunis avati uus söögikoht
			
		

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

tud alaealine asenduskodu teenusele kuni kohtulahendis tehtava lõpliku otsuseni.
6.
Otsustai eraldada 2300.- eurot OÜ-le Õuetuba (Kodutunde saate tootjafirma) telesaate tootmisel Tamsalu vallas
korteri remontimiseks.
7.
Otsustati muuta Tamsalu Spordihoone toitlustusruumide üürilepingu tingimusi ajavahemikuks 01.03-30
.09.2016.a.
8.
Tehti ettevõtjale ülesandeks eraldatud toetussumma
tagastamiseks.
9.
Sõnastati Tamsalu Vallavalitsuse seisukoht Tamsalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimees Andrus
Freienthal`i 12.02.2016.a. esitatud ettepanekutele ja seisukohtadele.
10.
Arutati üürniku avaldust ja otsustati, et ehitusspetsialistil teostada valla omandis kortermaja (Kooli tn 1) ülevaatus
ja esitada seisukoht majas teostamist vajavate hädavajalike
tööde kohta järgmisele vallavalitsuse istungile.
11.
Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu Vajangu
Põhikooli struktuuri muutmiseks alates 01.07.2016.a.
12.
Arutati Tamsalu Gümnaasiumi esitatud taotlust struktuuri muutmiseks ja otsustati pidada ebareaalseks ning põhjalikult kaalutlemata taotluseks Tamsalu Gümnaasiumi senise
struktuuri üheksa koha võrra suurendamist ja küsida täiendavaid põhjendusi.
				
				

Elvi Astok
Vallasekretär

Tamsalu vallal
on uus vallasekretär

Alates 1. märtsist on ametis uus vallasekretär, Margit Halop.
Kuni selle ajani 26 aastat vallasekretärina töötanud Elvi Astok
suundus pensionile.
Suur tänu Elvile pikaaegse ja kohusetundliku töö ning panuse eest Tamsalu arengusse!
				
Riho Tell
				
vallavanem
Erialalt on vallasekretär jurist, lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal.
Varem on ta olnud ametis Laekvere vallasekretärina, LääneViru Omavalitsuste Liidu ja Vihula valla õigusnõunikuna ning
olnud mitmetel õigusalastel ametikohtadel ka väljaspool omavalitsussüsteemi (sh notariaat, kohtutäituri institutsioon jt).
Vallasekretäri kontaktid on: tel 322 8432
e-post margit.halop@tamsalu.ee
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Tamsalu valla 2016. aasta eelarve

Tamsalu vald 2016 arvudes, ja mitte ainult…

Lisa 1 Tamsalu Vallavolikogu 25.02.2016 määrusele nr 2
	 	 
 	
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU			
 	
Maksutulud						
3000
Füüsilise isiku tulumaks					
3030
Maamaks						
32
Tulud kaupade ja teenuste müügist				
 	
Saadavad toetused tegevuskuludeks				
35200 Tasandusfond (lg 1)					
35201 Toetusfond (lg 2)						
 	
Muud saadud toetused tegevuskuludeks			
3500
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
 	
Muud tegevustulud					
38250 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu
38254 Laekumine vee erikasutusest				
3882
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		
 	
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU			
 	
Antavad toetused tegevuskuludeks				
413
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
4500
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks			
452
Mittesihtotstarbelised toetused				
 	
Muud tegevuskulud					
50
Personalikulud						
55
Majandamiskulud					
60
Muud kulud						
 	
PÕHITEGEVUSE TULEM				
 	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU			
381
Põhivara müük (+)					
15
Põhivara soetus (-)					
3502
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
4502
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
655
Finantstulud (+)						
650
Finantskulud (-)						
 	
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))
 	
FINANTSEERIMISTEGEVUS				
2585
Kohustuste võtmine (+)					
2586
Kohustuste tasumine (-)					
100
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 			
(+ suurenemine, - vähenemine)

Järjekordne valla eelarve on volikogu poolt kinnitatud, planeeritud kulud kokku lepitud. Tamsalu
valla 5 382 414,02 eurone eelarve sisaldab vallaasutuste majanduskulusid, tööjõukulusid ning
investeeringuid summas 834 402 eurot. Viimatinimetatud ongi ehk üldsusele enim huvipakkuv, seepärast peatun investeeringutel pikemalt.
Sääse lasteaia hoone fassaadi ja õueala ehituse
maksumuseks kujunes ligi 200 000 eurot. Hange
on läbi viidud ning parim pakkuja selgitatud. Ehitustööd on kavandatud lõpetada sügiseks.
Tamsalu linna keskosa ilmestavaks investeeringuks on käesoleval aastal bussiootepaviljoni, kergtee ning parkla rajamine, milleks on kavandatud
kokku 384 000 eurot. Seda investeeringut toetatakse EL regionaalarengu fondi vahenditest 193 784
euroga. Jätkuvad tööd 100 tamme pargi projekteerimiseks ja rajamiseks, milleks on planeeritud
käesoleval aastal 75 000 eurot. Park peab valmima
2018. aastaks, Eesti Vabariigi 100.-ks sünnipäevaks. Pargi rajamist toetab Riigikantselei.
Hajaasustuse programmis osalemiseks on valla
poolt kavandatud 10 000 eurot, millele lisandub
riigieelarvest sama suur summa. Programm on
abiks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks hajaasustuses. Kauaoodatud Assamalla
küla veemajandusprojekt on samuti teoks saamas.
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Assamalla vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist ja puhasti ehitust 299 347 euroga (projekti kogumaksumus
352 173 eurot). Toetust summas 154 000 eurot
eraldati ka Porkuni küla Käbikuivati elamute veeja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks (projekti
kogumaksumus 181 492 eurot).
Kahe viimatinimetatud projekti elluviijaks on AS
Tamsalu Vesi. Investeeringuraha on planeeritud
ka kultuuri- ja spordiobjektidele. Tamsalu kultuurimaja ruumide remondiks on kavandatud 50 000
eurot ning spordihoone suure saali põranda remondiks 30 000 eurot. Tamsalu kirikuhoone seisukorra
parandamiseks on eraldatud 8 000 eurot. Võrreldes
eelnevate aastatega panustatakse teede ja tänavate
ehitusse mõnevõrra tagasihoidlikumalt. Kavas on
rajada uus tänav Tamsalu linnas - Raudtee põik,
ning pinnata Vajangul teelõik nimega Vajangu külatee. Teede ehituse eeldatav maksumus kokku on
87 000 eurot.
See on Tamsalu valla eelarveaasta 2016 arvude
keeles. Arvud võtavad ühel hetkel meid ümbritse-
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Tamsalu jäätmejaam - kellele ja milleks
Tamsalu jäätmejaam asukohaga Raudtee tn 4, Tamsalu linn, on olnud Tamsalu valla elanikele avatud juba alates 2008. aastast. Valla elanikud on jäätmejaama järjest
sagedamini külastama hakanud, et oma eelsorteeritud ning taaskasutatavad jäätmed
keskkonnasõbralikuks käitlemiseks üle anda.
Jäätmejaam on avatud: kolmapäev - reede 12:00 – 18:00
			
laupäev
10:00 – 14:00
Selguse mõttes ja teavituse eesmärgil loetleks üles veelkord jäätmed, mida Tamsalu
jäätmejaamas Tamsalu valla elanik tasuta ära anda saab:
OHTLIKUD JÄÄTMED
kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja –pakendid;
värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nendega määrdunud töövahendid
ning pakendid, lahustid;
taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid;
vanad akud ja akuvedelikud;
kemikaalid;
kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted;
elavhõbedakraadiklaasid;
päevavalguslambid (erikujulised, kompaktsed), säästulambid,
kõrg- ja madalrõhulahenduslambid;
patareid ja väikeakud;
tundmatud jäätmed.
ETERNIIT ja ASBESTI SISALDAVD JÄÄTMED (enne toomist soovitav uurida,
ega konteiner täis ei ole, konteineri vahetus toimub ligikaudu 5 päeva jooksul peale
täitumist).
SUUREMÕÕTMELISED JÄÄTMED – mööbel, WC-potid, valamud, dušikabiinid, madratsid, vaibad.
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (komplektsed)
(elektroonika jäätmeid võimalik ära anda ka Vajangu külas, Kesk tn 3 		
konteinerisse kolmapäeval 12:00-14:00 ja iga kuu esimesel laupäeval 		
12:00 – 14:00)
suured kodumasinad (külmikud, telerid, elektri pliidid);
väikesed kodumasinad;
infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni-seadmed;
valgustusseadmed;
elektri- ja elektrontööriistad (va suured tööstuslikud tööriistad);
SEGAPAKEND (pakend peab olema puhas ja kokku pressitud)
PABER ja KARTONG (peab olema kuiv ja mitte määrdunud, konteinerisse ei kõlba
seinast maha kistud tapeet)
VANAD AUTOREHVID (vanu rehve võimalik ära anda ka Vasara tn 17b, Everok
Ehitus OÜ territooriumil, tel. 55630354)
METALLIJÄÄTMED
LEHTKLAAS
NB! Jäätmejaama olmejäätmeid palun mitte tuua!
Jäätmete vastuvõtt toimub ainult jaama lahtioleku aegadel!
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Lembit Saart, telefon 520 3992

vas ruumis teise kuju. Aasta möödudes näeme ilusamat, puhtamat ja kvaliteetsemat elukeskkonda,
kättesaadavamaid teenuseid ja liikumisvõimalusi.
Paraku on nii, et kohalikke saavutusi elukeskkonna
parendamisel vähendab „õhemaks“ muutuv riik.
Pean siin silmas riigile kuuluva ettevõtte AS-i Eesti
Post juhtkonna otsust sulgeda paljud postkontorid
üle riigi, jättes need alles vaid suurtesse keskustesse. Muidugi, eestlane on visa ja kannatlik, kohanetakse ka selle uue olukorraga. Elu on liialt kolinud
Exceli tabelisse, otsustajad ei anna aru, et arvude
taga on inimesed ja nende elukvaliteet.
Haldusreform on sõna, mis jätab täna ükskõikseks
vähesed eestimaalased. Tamsalu vald on ettepanekule alustada ühinemisläbirääkimisi saanud jaatava vastuse Pandivere piirkonna valdadelt (VäikeMaarja, Rakke, Laekvere) ning Tapa vallalt. See,
milline saab olema uus omavalitsus, peab selguma
käesoleva aasta lõpuks.
Möödunud aastal üleskerkinud erimeelsused lastevanemate ja Tamsalu Gümnaasiumi juhtkonna
vahel on leidmas kompromisse. Kooli juhtkonna
poolt on alustatud digiõppe sisseviimist õppetöö
korraldusse, palgatud õpetajatele toeks tugipersonali, kutsutud ellu uusi huviringe. Käesolevast
aastast hakkab kooli hoolekogu tööle uuendatud
koosseisus.
Vajangu Põhikooli tegevus korraldatakse alates
2016/2017 õppeaastast ümber selliselt, et avatakse
vaid kaks esimest kooliastet (1-6 klassid). Selline
otsus oli tingitud õpilaste arvu vähenemisest.
Keeruline sotsiaalne olukord ei ole midagi uut meie
vallas. Endaga mittetoimetulevad perekonnad, perevägivald ja hooletusse jäetud lapsed on tavalised
teemad, millega valla sotsiaaltöötajad igapäevaselt
kokku puutuvad. Iseäranis rasked on otsused, kus
lapse tervise, heaolu ja tuleviku nimel tuleb ta perest eraldada.
Need on valik ülesannetest ja probleemidest, mis
vajavad täitmist ja lahendamist 2016. aastal.
Õnneks ei koosne elu vaid ülesannetest ja probleemidest. Kohtasin Eesti Vabariigi 98. aastapäeva vastuvõtul säravate silmadega tublisid Tamsalu
valla inimesi, kes tundsid siirast heameelt kodumaa
sünnipäevast, üksteisest ja ilusast kontserdist.
Ilusat ja edukat 2016. aastat!
			
			

Riho Tell
vallavanem

Euroopa projekt suurendab perede
iseseisvat majanduslikku toimetulekut
Jaanuari lõpust käivitus Lääne-Virumaal projekti
“Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine” eesmärgiks on raske ja sügava puudega
lastele pakkuda tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik
ja toetava teenusena transport, vähendades seeläbi
vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives
osalemisel.
Teenused on suunatud raske ja sügava puudega
0–17aastastele lastele, kelle vanemad ei saa osaleda tööhõives, kuna laps vajab ööpäevaringset
hooldust ja järelevalvet ning on kodus vanema
hooldamisel.
Teenuste mahuks 2016. ja 2017. aastal on ette nähtud 4918 eurot ühe lapse kohta aastas. Raha ei saa
vanemad kätte, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab tellitud teenuste eest otse teenusepakkujale.
ESFi projekti rahastusele lisaks jätkab riik endiselt
riigi rahastatava lapsehoiu eest maksmist (402 eurot aastas).
Raske ja sügava puudega laste vanemad, kes soo-

vivad osaleda projektis ning kelle lapsed vajavad
lapsehoiu-, tugiisiku ning eelnevate teenuste saamiseks transporditeenust, saavad pöörduda oma
piirkonna koordinaatori, kohaliku omavalitsuse
sotsiaalosakonna või teenusepakkuja (st. MTÜ
Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kontaktisiku) poole. Avalduse blankett ja vajalik lisainformatsioon
on kättesaadav sotsiaalkindlustusameti kodulehel
www.sotsiaalkindlustuamet.ee.
Lääne-Virumaal on sotsiaalkindlustusameti poolne
kontaktisik/koordinaator Kersti Suun-Deketi, kontaktandmed – email:
kersti.suun-deket@sotsiaalkindlustusamet.ee,
tel: 327 8371 või 5346 7887.
Lääne-Virumaa teenusepakkuja on Tapa vabatahtlike tugikeskus, kontaktisik Ene Augasmägi,
tel: 5598 0670,
email: tapa.vabatahtlik@gmail.com.
Täiendav info MTÜ kodulehel:
www.vabatahtlik.com

Valla noorsportlase tunnustamine
Noorsportlase tunnustamiseks määratakse
ühekordne rahaline toetus, Rahvastikuregistri
andmetel Tamsalu vallas registreeritud, kuni
21-aastasele noorele tema sporditegevuse toetamiseks.
Toetus määratakse eelmise kalendriaasta sportlike
tulemuste eest ja antakse üle Tamsalu päeval.
Noorsportlastele toetuse määramiseks võivad teha
ettepanekuid Tamsalu valla elanikud, spordikollektiivid, vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed.
Toetuse määramise ettepanek koos põhjenduse-

ga toetuse määramiseks tuleb esitada kirjalikult
vallakantseleisse hiljemalt 01. aprillil.
Toetuse määramise ettepanekud arutab läbi ja teeb
ettepaneku noorsportlasele toetuse määramiseks
vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon hiljemalt 15. aprillil.
Toetuse määramisel arvestatakse eelkõige noore
saavutusi tiitlivõistlustel ja osalemist Tamsalu valla võistkonnas valdadevahelistel võistlustel.
Toetuse määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma aprillikuu istungil.
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Tublide emade tunnustamine

Tamsalu õpilased Mazsalacas

Kultuurikalender, märtsikuu

Ühispilt Mazsalacas 					
Foto: Maarja Hunt
Tamsalu Gümnaasiumil on pikka aega sõprus- väga heal tasemel rahvatantsurühmad, õpetakool Lätis Mazsalacas. Ühiselt on korraldatud ti sel korral Eesti eakaaslastele selgeks kolm
erinevaid projekte: spordipäevad, äriidede rahvatantsu.
konkurss, pillimängupäev, meisterdamised, Õppimine läks üllatavalt ladusalt, nii et jäi
koolitused õpetajatele.
veel aega ühiseks diskokski. Järgmine kohtu10. veebruaril olid Mazsalaca Keskkooli pro- mine on loodusainete päeval Tamsalus.
jektinädalal külas 27 Tamsalu Gümnaasiumi
4.-6. klassi õpilast. Kuna Mazsalaca koolis on 		
Anne Kraubner

Tamsalu Valla ,,HEA EMA” (edaspidi Tiitli)
andmise korraldab Tamsalu Vallavalitsus.
Tiitli andmise eesmärk on väärtustada emadust ning tunnustada ema rolli lapse/laste kasvatamisel.
Tiitel antakse emale, kes on tubli lapsevanem,
kodu ning perekonna väärtustamisel ja lapse/
laste kasvatamisel eeskujuks teistele ja kasvatamas/kasvatanud üles tubli(d) lapse(d).
Samuti tegutsenud silmapaistvalt ka kutse- või
tegevusalal ja/või ühiskondlikus elus.
Ta on Tamsalu Valla elanik.
Tiitli v6ib ühele emale anda ainult ühe korra.
Ettepaneku tiitli andmiseks võivad esitada
üksikisikud, organisatsioonid, asutused, ühingud.

Ettepanekus märgitakse kandidaadi:
Nimi, vanus, kontaktandmed
Haridus, eriala, ameti- v6i töökoht või tegevusala
Laste arv, nimed ning vanused
Kandidaadi lühiiseloomustus, tunnustamise
põhjendus
Ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed
Ettepanekud esitatakse Tamsalu Vallavalitsusele 1. aprilliks
Tiitli saaja valib laekunud ettepanekute põhjal
välja hariduskomisjon, kaasates eelmiste aastate nominente.
Komisjonil on õigus jätta tiitel välja andmata.
Tiitli saaja kuulutatakse välja valla emadepäeva üritusel.

12. märts kell 12.00-21.30
18. vabariiklik õpetajate RAHVATANTSUFESTIVAL
				
Tamsalu kultuurimajas.
kell 17.00-19.00
KONTSERT (kõigile huvilistele). Tasuta.
16. märts kell 12.00-13.00
Rahvusliku motiiviga riiete MÜÜK
18. märts kell 18.00
Laste KINO „Doktor Proktori ajavann“. Pilet 2€
18. märts kell 20.00
Täiskasvanute KINO. „Perekonnavaled“ Pilet 3€
20. märts kell 11.00
Beebide lusikapidu 2016. aastal sündinud vallakodanikele.
22. märts kell 9.00-…
VERESOONTE KONTROLL. Reg. 56985633 Tervise Tugi OÜ. 9€
27. märts kell 10.00
Lastehommik munade värvimise, koksimise ja söömisega.
Jututuba. Lastefilm. Külas päästeamet!
30. märts kell 19.00
Kontsert lauluklassi õpilaste lemmiklauludest Pilet 2€

		

Aprill, eelinfo

04. aprill kell 10.00
05. aprill kell 19.00
			
15. aprill kell 18.00
15. aprill kell 20.00
22. aprill kell 19.00
24. aprill kell 13.00
			

Silmade kontroll. Hindpere Optika.
Vana Baskini Teater, ETENDUS „Südamesõbrad“.
Piletid 12 ja 14€.
Laste KINO. Pilet 2€
Täiskasvanute KINO “ EMA“. Pilet 2€
Lauluklassi kontsert R. Eespere loomingust. Pilet 2€
Eakate maakondlik PIDUPÄEV. Kontserdid, mängud, müügid,
näitused, tants …

Spordikalender
09. märts kell 16:30-21:30		
16. märts kell 10.00-16.00
27. märts kell 11.00-14.00		

Tamsalu Suusatalv 2016
Tamsalu Gümnaasiumi poiste korvpalliturniir
Tamsalu meistrivõistlused Saalihokis

Muljeid ja tähelepanekuid Eesti Vabariigi
98. aastapäeva tähistamisest Tamsalu
Olen uhke oma noorte kolleegide üle, kes selKultuurimajas
list tööd teevad. Ega vaev tänuta jää, rahvale

Igal aastal tähistab väike Eestimaa oma sünnipäeva. Selle auks heisatakse riigilipud, asetatakse leinapärgi kodumaa eest langenute
haudadele, toimuvad paraadid ja korraldatakse
mitmesuguseid rahvaüritusi.
Kõige oodatum sündmus sel päeval on muidugi presidendi vastuvõtt, tema kõne, kultuuriprogramm ja kätlemistseremoonia. Seda pidupäeva tähistatakse üle terve Eesti vastavalt
väljakujunenud traditsioonidele ja võimalustele, nii ka Tamsalus. Meiegi päev algas samade
eespool nimetatud formaalsustega (formaatakadeemiline).
Õhtuks kogunes vallarahvas kultuurimajja
vallavanema vastuvõtule ja sellele järgnevale
kontserdile. Tervituskõne pidasid vallavanem
hr. Riho Tell ja volikogu esimees hr. Toomas
Uudeberg.
Siinkohal tuleb ära märkida nii vallavanema
kui volikogu esimehe väga täpset ja päevakohast sõnavõttu, mis kuuldus selgemõtteliselt
arusaadavalt ja oli väljapeetud (tähelepanekud
saalisolijatelt ja kõrvalt kuulajatelt).
Suure huviga oodati kontserdi algust. Kava
valmistasid ette kultuurimaja huviringid ja
nende juhid. Seda pidu oodatakse alati põnevusega, sest see on suureks väljakutseks ringijuhtidele luua midagi ilusat ja pakkuda esteetilist naudingut saalis viibijatele.
Seekord oli kava üles ehitatud rahvatantsudele, tantsiti nii autentset kui stiliseeritud
rahvatantsu erinevate rühmade esituses, kava
ühendavaks ja läbivaks instrumendiks oli torupill. Kui rühmad grande finale’ks lavale tulid
ja labajalga tantsima hakkasid, oli ikka vägev
tunne küll.

saalis meeldis kontsert väga. Märgiti ära kava
head kontseptsiooni, sujuvust ning tantsijate
ilusat ja ühtlast väljanägemist. Täname publikut nende tähelepanekute eest ja lavalolijatel
jääb üle vaid veel rohkem harjutada ja teile
kunstiliselt häid etteasted pakkuda.
Kui publik lavalt nähtuga rahule jäi, siis seekord on tähelepanekuid ka esinejatelt. Ei ole
midagi tänamatumat esinejate suhtes, kui esinemise ajal vastutustundetult saalist lahkuda
või edasi-tagasi sisse-välja käia. See häirib
kõiki, ka teisi saalis viibijaid. Kui on vajadus
saalist lahkumiseks- selleks on aplaus.
On veel teisigi tähelepanekuid. Kui olete otsustanud peole tulla, siis varuge aega, et kohale jõuda enne ürituse algust, selleks et kontsert
saaks õigel ajal alata.
Kindlasti ei tasuks õhtustele üritustele kaasa
võtta lasteaiaealisi lapsi, kes lubamatult vabalt
mööda saali ringi jooksevad ja teisi külastajaid häirivad.
Eriti kurvaks teeb see, kui mõned linnakodanikud saabuvad peole suusa- ja jõusaaliriietes
(arvestades selle päeva pidulikkust) samal ajal
kui teised inimesed on oma väljanägemisega
vaeva näinud.
See on taunitav ja lugupidamatu teiste suhtes.
Ma arvan, et selliste suurejooneliste pidustustuste puhul tuleks publikul samuti vaeva
näha.
Kultuurimaja tänab kõiki külalisi ja soovib pidulikkust teie hinge ja südamesse!
Lugupidamisega
			
Kadri Kask
		
Lauluklassi õpetaja

Külas USA saatkonna pressi ja kultuuri
Foto: Oliver Arthur Kikkas
aseatašee
17. veebruaril külastas Tamsalu Gümnaasiumi USA saatkonna pressi ja kultuuri aseatašee Caitlyn Kim, kes pidas ettekande USA
popkultuurist. Kuulajateks olid 9.–12. klassi
õpilased.
Ettekanne laiendas teadmisi ja arusaamist
popkultuuri mõistest. Esineja pani kuulajad
kaasa mõtlema ja tooma näiteid, mis või kes
võiks olla Eesti popkultuuri ikoonideks.
Pärast sisukat ning emotsionaalset ettekannet
jätkus vestlus huvilistega väiksemas ringis.

Kindlasti tekkis nii mõnelgi huvi USAd lähemalt tundma õppida, ükskõik kas turisti või
õppurina.
		
Anne Kraubner

Muuseumitund „Meie vabariik“
Mõned päevad enne Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva külastasime klassiga Rakveres kodanikumuuseumi. Tunni teema oli „Meie vabariik“. Muuseumitöötajad võtsid meid väga
sõbralikult vastu, saime palju teda oma riigi
sünniloost, sümboolikast ja presidendi tegemistest. Salajasel hääletusel valisime oma
klassi presidendi ja esileedi, laulsime hümni
ja katsime presidendi vastuvõtuks laua. Kaerahelbeküpsised pidulauale küpsetasime kohapeal. Suure hoole ja põnevusega tegime pabernukkudele pidulikud riided, millega oleks
sobiv presidendi vastuvõtul osaleda.
Kui kõik ettevalmistused olid tehtud, sammusime rivis kõrvalruumi, et oma klassi presidendil Germol ja esileedil Kirkel kätt suruda.

Oli meeldejääv ja õpetlik ettevõtmine.
6.a klass ja klassijuhataja

Muuseumis

Foto: Sirje Luik

Osalesime õpilasfirmade laadal
Veebruaris 2016 toimus Tallinnas Eesti suurim õpilasfirmade laat, kus paarisaja osaleja
hulgas oli ka Tamsalu Gümnaasiumi õpilasfirma TGBattery. Õpilasfirma TGBattery tegeleb
akupankade vahendamise ja täiendamisega.

Üks õpilasfirma eesmärkidest on MTÜ Mondo Tarkusefondi toetamine. Osanike ühise
otsusena annetati 20% laadakasumist Tarkusefondi. Firma kavatseb tegutseda vähemalt
õppeaasta lõpuni ja osaleda mitmel laadal.
		
		
		
Ricco-Karol Klemmer
		
Vadim Aleknavitsjus
		
Elnor Halilov
		
Ander Mitt

Õpilasfirma TGBattery
müügiboks
Foto: Andero Mitt
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Tamsalu Gümnaasiumi tegemisi veebruaris
Vastlapäev toimus 9. veebruaril, mida pidasime sel aastal kehva suusailma tõttu võimlas.
Toimus võistlus “Vastlapall”- rahvastepall, kus pallina kasutasime suurt võimlemispalli. Osaleda said kõik
soovijad ning nii mängijatel kui kaasaelajatel oli väga
lõbus.
Tamsalu Gümnaasiumi 2.klassid käisid 11. veebruaril
Oandu looduskeskuses õppekäigul. Tehti tutvust huntide eluoluga, viidi läbi rollimäng, kus iga laps sai rol-

li hundikarjast. Seejärel läbiti matkarada, pärast mida,
peeti piknik lõkke ääres. Lastel oli tore ja meeldejääv
loodusmatk!
15. veebruaril toimis Tamsalu Gümnaasiumis sõbrapäev. Igaüks leidis endale meelepärase tegevuse mängude, pildistamise või kino näol. Vahetunnis toimunud
tegevustest võtsid osa väga paljud õpilased. Väga populaarseks osutus ka sõbrapäeva kino, seda eriti algklassi
õpilaste hulgas. Kokku külastas kino 75 õpilast.
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Lumelaua tund

MTÜ Mondo esseekonkurss

20. novembrist 20. jaanuarini oli võimalik osa võtta
MTÜ Mondo esseekonkursist, mille peaauhind oli reis
kevadisel koolivaheajal Ghanasse, kus on võimalus külastada Ghana koole ning tutvuda MTÜ Mondo koostööpartnerite tööga Põhja-Ghanas Kongo küla kogukonnas.
Esseekonkursil oli võimalik kirjutada kahel väga olulisel teemal. Üks teemadest hõlmas pagulasi ning nende
lõimimist Eestisse ja teine oli seotud kliimamuutustega
ning sellega, kuidas Eesti saaks anda omapoolse panuse
kliimamuutuse probleemi lahendamisse.
Mina ise otsustasin kirjutada teemal „Kuidas lõimida
pagulasi ja immigrante Eesti ühiskonda“. Viimane lõik
minu esseest:
„Immigrantide ja pagulaste lõimimine Eesti ühiskonda
on täiesti teostatav ja mõistlik teguviis. Et muuta eestlaste hoiakut pagulaste ja immigrantide suhtes, tuleb teha
palju tööd. See on võimalik ning riigi elanikud ise peaksid olema koostöövalmid. Eestlasel tuleks olla sallivam
ja aru saada, et kõik inimesed ei ole halvad. Teiselt poolt
peavad ka immigrandid vaeva nägema, et saaksime elada kõrvuti. Neil on soovitav omandada meie riigi keel ja
kombed ning väärtused. Nad peaksid kaitsma Eesti riiki
samamoodi, nagu seda teeme meie. Oleks hea, kui nad
teaksid meie riigi ajalugu ja mõistaksid, et ka meil ei ole
olnud kerge ehitada üles Eesti Vabariik. Aastasadu oleme pidanud võitlema selle pisikese maalapi eest, mida

kutsume koduks. Kõike seda selleks, et elada külg külje
kõrval õnnelikult aegade lõpuni.“
Kuigi ma konkurssi ei võitnud, oli niisuguse essee kirjutamine uus kogemus ja laiemalt maailma ja Eesti ühiskonna ees seisvate probleemide üle mõtlema panev faktor. Tean nüüd, kui raske on kirjutada korralikku esseed.
MTÜ Mondo autasustas kõiki osalejaid tunnistuse,
Mondo kalendri ja väikese meenega Ghana Vabariigist.
		

Foto: Johhanna-Magdaleena Partsioja
ner, Germo Partsioja, Juhan Uudeküll, Gert Põhjala, Liisu Juus, Käroly Seemann, Geiri Suur, Marta Kolde, Grete Luutus, Melissa Veilberg, Keili Kleitz, Keimo Kleitz,
Alex Ahtiainen, Roger Kaegas, Anu Reimann, Ceilis
Keermann, Riho Valdok, Kauri Suur ja Taavi Luik.
Võistlusprotokollid aadressil www.lvsl.ee/ lapsed/
			
			
Pille Lehemets

„Presidendi“ vastuvõtt ja kodumaa sünnipäev
Igal aastal kütab kirgi presidendi vastuvõtt:
peamiselt ikka, mis kellelgi seljas ja kes kellega tuleb.
Sääse lasteaias valitakse igal aastal uus „president“. Kõik viimase rühma lapsed saavad
oma sõna sekka öelda. Seekord oli valijaks
Liblikate rühm ja valituks osutus Kris-Rigo
Neeme. Tavaliselt valib siis president endale
tüdruku – nagu elus ikka tavaks. Meie lapsed
otsustasid aga ise talle tüdruku valida –, et
ikka kõigile meeldiks, mitte ainult presidendile. Nii sai presidendi tüdrukuks sel aastal
Eliise Aunapuu.
Kodumaa sünnipäeva tähistati piduliku vastuvõtuga saalis, ja seekord rahvuslikus stiilis.
Aknalaudadel olid vanaaegsed asjad – oma
kohalolemisega austas lapsi isegi vanaaegne
leivalabidas. Peategelased olid rahvariietes.

22. veebruaril võttis Tamsalu Gümnaasiumi 5.a klass osa Tallinnas Nõmme
Lumepargi lumelauatunnist. Tundi viisid läbi professionaalsed treenerid
ning vajaliku varustuse ja kiivrid saime Nõmme Lumepargist.
Õpetati mäereegleid, esmaseid ohutusnõudeid, seda, kuidas mäel ohutult
liigelda ja turvaliselt kukkuda. Erinevate mängude abil selgitati, kuidas
laud liigub, kuidas pidurdada, kuidas suunata liikumist ning kontrollida
hoogu. Lastele meeldis tund väga ja nii mõnigi lubas edaspidi võimaluse
korral lumelauaga sõitma minna.
					
Õpetaja Birgit Ojaste

Sünnipäev meie lasteaias

Koolinoorte suusatamine
Taas mahasadanud lumi võimaldas 17. veebruaril k.a
Tamsalu radadel maha pidada kaks suurt suusavõistlust:
Lääne-Viru maakonna algklasside (1.-5. kl) suusatamise
esivõistlused ja maakonna koolinoorte (6.-12. kl.) suusatamise meistrivõistlused. Mõlemal võistlusel esinesid
väga hästi Tamsalu Gümnaasiumi suusatajad.
Algklasside võistlusel olid individuaalselt kõige edukamad Frode Hallik, kes võitis 4.-5. klassi poiste arvestuses I koha, ja Marten Langinen, kes võitis 1.-3. kl. poiste
seas II koha. Tublilt suusatasid kõik meie võistelajad ja
see tõigi koolide arvestuses võistkondliku I koha. Võit
oli eriti magus seepärast, et teiseks jäänud Väike-Maarja
Gümnaasiumit edestasime ainult 3 punktiga! Tamsalu
Gümnaasiumi võistkonda kuulusid Martta Raudsepp,
Mirell Sassi, Mihail Sepp, Marten Langinen, Holger
Soll, Ergo Neeme, Sten Lenar Nirgi, Kärt Maasik, Alyssa Liblik, Emma Lotta Vikk, Rasmus Võhma, Karl Oskar Vikk, Eliise-Marie Soll, Eva-Maria Raudsepp, Lauri
Eerits, Frode Hallik, Sergei Int, Brita Rannamets, Kerstin Nurmsalu, Karis Kasekamp ja Caroline Kiviberg.
Lääne-Viru koolinoorte MV-l olid individuaalselt parimad Roger Kaegas, kes saavutas 8.-9. kl. poiste seas III
koha ja Taavi Luik, kes sai 10.-12. kl. poiste hulgas II
koha. Võistkondlikult saavutati ka sellel võistlusel koolide arvestuses I koht. Võidukasse võistkonda kuulusid
Britten Perm, Hanna-Laura Vaher, Leandre Langinen,
Kirke Suur, Romel Seemann, Richard Liiv, Kerdo Vai-

Johhanna-Magdaleena Partsioja

Foto: Sirje Luik

Liblikate rühm tutvustas külalistele Eesti Vabariigi sümboleid. Tantsiti rahvatantse, lauldi
ja loeti luuletusi Eestimaast. Räägiti kodumaast ja arutleti, mis on kodumaa: ikka kodu,
ema, isa, õed-vennad ning kass ja koergi.
Kõike tuleb hoida ja armastada – nii muutub
paremaks kodumaa ja ise selle sees. Pärast huvitavaid etteasteid palusid president ja tema
tüdruk kõik külalised jäätisekokteili jooma ja
kommi sööma.
Kodumaa peab kaunis olema ja laps targaks
kasvama. Seepärast korraldas õuesõpperühm
toreda ettevõtmise, kus lapsed valmistasid
väikeseid jääskulptuure, mis riputati puuokstele, et jälgida, kuidas need ilmastikuoludes
muutuvad.
Kodumaal on siis hea elada, kui inimesed kenasti käituvad. Et lastele seda huvitavamalt

Mõmmi rühma lapsed, õpetajad Eha Ringinen ja Leili Kanarbik ning
õpetaja abi Tiiu Aasma.
			
Foto: Viiu Uudam
Tamsalu lasteaias Krõll on küünlakuu ikka ja alati väga oodatud, sest lühikesse veebruari mahub palju põnevat. Pärast vesist vastlapäeva tähistamist
algasid ettevalmistused Eesti sünnipäevaks. Lastele tuli külla teater Rõõmulill ning Pipi ja Tommi jutustasid toreda loo, kuidas Eesti sünnipäeva
tähistada – alates pannkoogitordi küpsetamisest Eesti hümni laulmiseni.
Öökulli rühma lastel oli Tamsalu vallavalitsuses kohtumine vallavanema
Riho Telliga, kes tutvustas lastele oma tööd ja vastas küsimustele. Lapsed
viisid läbi istungi, mida juhtis koosoleku juhataja Anete Riin. Päevakorras
oli mänguväljakute arutelu. Hääletamise tulemused pani kirja protokollija
Caroli. Vallavanema soovil esitasid lapsed õpetaja Aira arvukast loomingust lustaka luuletuse ,,Suured sõbrad“, mis jutustab kassi ja koera sõprusest. Toreda kohtumise puhul pakkus vallavanem lastele kommi ja vaas
rukkililledega jäi kaunistama vallavanema kabinetti. Tänud Öökullidelt
ning soovime vallavanemale jõudu oma töös!
Mõmmi rühma lapsed külastasid Tamsalu muuseumi. Uudistamist oli palju
ja tänu vastuvõtjate selgitustele said lapsed teada palju põnevat meie kodukoha ajaloost. Suur aitäh Malle Annusele ja Aadu Uudmäele!
Mõmmi rühma lapsed said oma teadmisi näidata Eestimaa viktoriinis. Vastused tuli kirjutada kümnele teemakohasele küsimusele. Lapsed olid tublid
ja nende teadmised suurepärased. Võitjateks osutusid Liisa-Elisabet, Emili,
Kärt, Aleksandra ja Artur ning Kristina, Heili ja Liina Liisa.
Eestimaa sünnipäeva aktusel esitasid toreda kontserdi lasteaiaperele meie
kõige vanemad - Mõmmi rühma lapsed. Õnnitlesime viktoriini võitjaid ja
valla tänukirja saanud õpetaja abi Leili Treimanni. Pärast õues kelgutamist
ootas saalis pikk peolaud kokkade valmistatud sünnipäevasalati, soojade
viinerite ja puuviljaga. Tants ja trall kestis niikaua, kuni lapsevanemad oma
lapsi saaliuksele koju kutsuma tulid. Palju õnne, kallis Eesti!
		

Viiu Uudam, Tamsalu Lasteaia krõll direktor

selgeks teha, kutsusime lasteaeda noorsoopolitseinik Riina Kauri. Ta oli mundris ja selgitas lastele igasuguseid toredaid asju, nagu
näiteks, kui vajalik on sõber olla ja kui vale on
kedagi lüüa. Lapsed said teadmisi ka tänaval
liikumisest ja hädaabinumbrist. Vähemalt sel
päeval olid kõik lapsed head – loodame, et see
nii jääbki!
Kodumaa kaunimaks muutmiseks saab igaüks
midagi teha. Kuna lumi hakkab vähehaaval
sulama ja lillekesed oma nupukesi maa seest
välja ajama, siis saame kõik selleks midagi
ette võtta, et neil oleks kaunim õitseda ja endal rõõmus meel seda vaadata – nii muutumegi kõik koos kodumaaga kaunimaks.
Lia Klaas, Sääse lasteaia direktor

President ja tema tüdruk

Foto: Lia Klaas
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Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi
Porkunis on avatud uus söögikoht!
13. veebruaril avati Porkuni Rahvamajas, teisel korrusel uus söögikoht, Porkuni
esitada 1. aprillini
·
mittetulundusühingud, milles ei osale liikme- Grill Baar. Avamisel esinesid Rakvere Teatri kvartett RAMM ja Kadri Kase endised
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste
ja oskuste kasvu kaudu. Programmist saab taotleda
toetusi kahest erinevast meetmest:
· kogukonna areng;
·
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks kl 16.30
asukohajärgsele maavalitsusele, kas e-posti teel
mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee, käsipostiga aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 kabinet 36 või tavapostiga, mille postitempel ei ole hilisem kui 01.04.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid
ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade
toimumiskohad on leitavad SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital kodulehel aadressil: http://www.kysk.
ee/kop-taotlusvoorud/kop16-kevadvoor.
Lääne-Virumaal toimub programmi infopäev 3.
märtsil algusega kell 13.00 Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis. Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

na kohalik omavalitsus või riik;
·
sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema
asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid, ehk 2016. aasta kevadise taotlusvooru vorme
täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult
aegsasti oma maavalitsuse või arenduskeskuse poole pöörduksite. Tehniline lisainfo:
Tarmo Treimann;
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
656 0487, 5301 3652
tarmo@kysk.ee

Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid
(30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632

Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, kuusk). Mõõdud 25 - 60 cm,
vastavalt kliendi soovile. Tel: 5043246

Müüa 3-m küttepuid. Miinimumkogus
10 rm. Tel: 5074553

lauljad. Uudistama oli tulnud ca 40 inimest, päeva peale käis läbi päris palju huvilisi.
Söögikoha avajaks on Eesti juurtega ameeriklane Eric Leif Vanderer, kes eelmisel
suvel Assmallas autohaagises ameerikalike veisekotlettidega burgereid pakkus.
Porkuni Grill Baar on avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval
kl. 11:00-15:00, reedel ja laupäeval kl. 11:00-22:00 ja pühapäeval kl. 11:00-19:00.
Foto: Aavo Leemets

Mari Knjazev
Lääne-Viru Maavalitsus
mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee
325 8013
Sisuline, taotluse koostamise abi:
Katrin Põllu
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
mty@arenduskeskus.ee
325 8028

Ka Eesti Vabariigi aastapäeva matka ajal oli Grill Baar külastajaid täis

Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862

Korvpall, maakonna esiliiga
Maakonna esiliiga meistrivõistlustel teise ringi
kolmandas mängus tuli vastaseks Hulja meeskond,
keda esimeses ringis võideti 75:67. Võõral väljakul
toimunud mängus panid Tamsalu mehed oma paremuse kindlalt maksma ning võit tuli ülekaalukas
84:67.
Järgmises mängus oli vastaseks SK Rakke meeskond, keda kodusaalis võideti kindlalt 87:44. Seekord olid Rakke mehed oma paremad mängijad
kohale saanud ning tasavägises mängus tuli vastu
võtta ootamatu kaotus 75:82.
Teise ringi viiendas mängus võõral väljakul tuli
mängida Rakvere Tööriistamarket’i meeskonnaga, keda samuti esimeses mängus kindlalt võideti
94:67. Ka seekord ei antud vastastele mingit võimalust. Veerandid 21:13, 30:16, 19:12 ja 20:14 ning
kogu mäng 90:55. Meie parimad olid Arlen Liivak
18, Karel Eesmaa 15, Kristjan Nurmsalu 14 ja pärast
pikka vigastusperioodi platsile saanud Tõnis Vainus
13 punktiga. Vastaste parimad olid Kristo Rääk 11,
Tauri Teder 10 ning endine Tamsalu Gümnaasiumi
koondislane Tauno Lempu 8 punktiga.
Vastastel mängis ka teine Tamsalu Gümnaasiumi
vilistlane, Margus Martin, kelle arvele jäi 6 punkti.
Kergejõustiku asjatundjad tunnevad Martinit rohkem Rakvere elektriajavõtu meeskonna pealikuna
ning Kadrina spordikeskuse juhina, kes on hästi
korraldanud ka kadrina valla spordielu. mõlemad
mehed on jõudnud juba veteraniikka.
Kuuendas mängus oli kodusaalis vastaseks Simuna

Artiston’i meeskond, keda esimeses mängus võideti 86:60. Kuna põhiturniir hakkab lõpule jõudma
(mängida on veel kaks vooru), siis on kolm paremat meeskonda koha finaalgrupis kindlustanud.
Enne mängu asus Simuna meeskond edasiviival
neljandal kohal. Konkurendid SK Rakke, BC Tarvas ja Rakvere Tööriistamarket olid ühe võiduga
ees. Külalised olid kohal 11 mehega, eesotsas firma
juhi Margo Klaasimäe’ga. Külalistel oli taas rivis
hea viskekäega Kaspar Põldmaa, kes mõned aastad
tagasi mängis ka Los Toros’e meeskonnas vabariigi
meistrivõistlustel.
Tasavägiselt alanud mängus suutsid Tamsalu mehed
oma paremuse maksma panna ning kolmel esimesel veerandil visati külalistele 20 punkti. Veerandid
20:14, 20:9, 20:15, 12:10 ja kogu mäng 72:48. Holden Sepp viskas 25 (vabavisked 9/12), Karel Eesmaa 12, Andro Kirsipuu 10 ja Kristjan Nurmsalu 9
punkti.
Külalistest viskas Kaspar Põldmaa 19 ja Kaspar Harjus 13 punkti. Enne kahte viimast mängu on Tamsalu
meeskonnal 14 võitu ja kaks kaotust. Võrdluseks, 3
aastat tagasi oli Tamsalu meeskond samas sarjas 2
võidu ja 9 kaotusega eelviimasel kohal. Edasiminek on silmnähtav. Põhiturniiril jääb mängida veel
võõrsil Revin Grupp/Rakvere Autotehnika’ga ning
kodus 18. märtsil SK KNT meeskonnaga. Esikoha
saavutamiseks on vaja võita mõlemad mängud.
						
			
Rein Tops

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud
südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jala arterite ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub
teisipäeval, 22. märtsil alates 9.00
Tamsalu Kultuurimajas (Sõpruse 3, Tamsalu)
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna

Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 56985633

Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge
Protseduur maksab 9 eurot

Hooli endast ja tule kontrolli
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Korvpall, vabariigi esiliiga

Orienteerumine

Vabariigi esiliigas kohtus Tamsalu Los Toros/
C-Tower võõrsil esimese ﬁnaalgrupi (1.-8.
koht) esimese ringi viimases mängus Kohila/
Eesti Telekom/Webware meeskonnaga. Vastane saavutas oma alagrupis samuti neljanda
koha 6 võidu ja 7 kaotusega. Kui ajaloos tagasi
vaadata, siis Kohila meeskonnaga mängisime
esiliiga ﬁnaalis kolm aastat tagasi ning kaotus
andis meile kokkuvõttes hõbemedalid.
Tasavägises mängus alustas paremini seekord
Kohila meeskond algeduga 18:13 avaveerandil, kuid edaspidi dikteeris mängu juba Tamsalu meeskond 15:13, 22:16, 19:10 ning kogu
mäng meile 69:57. Heas hoos olid seekord
Mihkel Mager 18 ja Joonas Vaino 12 punktiga (lisaks 7 lauda). Leho Kraav lisas 9 punkti
ja 6 lauda. Vastaste parimad olid veel eelmisel
hooajal meistriliigas mänginud Kristjan Evart
21 ja Siim Raudla 15 punktiga.
Pärast kolme järjestikust võitu tugevate vastaste üle tuli teise ringi esimeses voorus mängida võõral väljakul Betoonimeister/TSKK/
SK Nord meeskonnaga, kellele esimeses ringis
kaotati 50:63. Enne mängu oli pealinna meeskond 8 võidu ja 3 kaotusega liidripositsioonil.
Koosseisult kõige tugevam esiliiga meeskond
alustas kindla eduga esimesel veerandil 27:18.
Teine veerand tuli küll meile 21:15, kuid järgmised 20:16 ja 25:23 ning kogu mäng 87:78
pealinlastele. Võitjate parimad olid Igor Arendas 18 ja Ando Tagamets ning Margus Klementsov 13 punktiga.

Meie parimad olid Leho Kraav 11 punkti ja 11
lauaga, Ainar Villers lisas 10 ning Martin Riik
ja Mihkel Mager 9 punkti. Noormängija Sander Ramul lisas 5 punkti.
Järgmises mängus oli võõral väljakul väga olulises mängus vastaseks Ambla SK meeskond,
keda esimeses ringis võideti 70:60. Kuna mõlemal meeskonnal oli kirjas neli võitu, siis oli
sel mängul oluline tähtsus nelja parema hulka
saamiseks.
Väljakuperemehed alustasid esimesel veerandil 12:8, teine veerand kuulus aga meile 17:11
ning meie edunumbrid enne teist poolaega
40:38. Edasi kolmas veerand 15:15 ning kõik
jäi viimase veerandi otsustada.
Mängu saatuse otsustas Ambla meeskonna
uue mehe Sass Karemäe ülikauge kolmene
mängu lõpus. Kaotusnumbrid lõpuks 53:57.
Seekord ei saanud vigastuse tõttu kaasa teha
meie kõige pikem ning resultatiivsem mees
Leho Kraav. Eelmisel õhtul toimunud maakonna meistrisarja kahe lisaajaga mängust ei
suutnud taastuda Mihkel Mager ja Joonas Vaino. Vastastest oli taas parim Sass Karemäe16
punktiga, Peeter Kraavik lisas 11 punkti.
Meie meestest viskas Ainar Villers 14 ja Tõnis
Uueküla 10 punkti. 9 punkti lisasid esmakordselt mänginud Raiko Orumaa ja meie noorim
mees Sander Ramul. Mängida jääb veel Paide
ja Kohilaga kodusaalis. Jälgige reklaami.

Tamsalus vabariigi meistrivõistlustel suusaorienteerumise sprindis võitis M-18 klassis
pronksmedali Martin Himma.
Endine Eesti koondislane Tarvo Klaasimäe

Suusatamine

7. Timo Simonlatser
9. Meelis Rebane (M-40 - 2. koht)
38. Andrus Kasekamp
76. Assar Tops
147. Taavi Luik
162. Margus Kaegas
278. Ulvar Pavlov
Distantsi lõpetas 369 suusatajat.
Naistest saavutas oma vanuseklassis tubli
viienda koha Evelyn Himma. 20 km distantsil
oli Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Roger Kaegas 9. kohal (M-15 - 3. koht). Distantsi lõpetas
86 suusatajat.
Rein Tops

Halbade lumeolude tõttu toimus Estoloppeti
sarja kuuluv Tamsalu-Neeruti maraton hoopis
stardi- ja ﬁnišipaigaga Neeruti puhkebaasis.
40 km distants läbiti 20-kilomeetrisel ringil.
Üllatusvõitjaks põhidistantsil tuli vabariigi parim suusasprinter Peeter Kümmel ajaga
01:50:33,5. Eelmisel päeval oli Kümmel Soomes toimunud MK etapil saavutanud sprindis
22. koha.
Tamsalu taustaga meestest saavutas 3. koha
endine Tamsalu noorte suusatreener Ilmar
Udam ajaga 01:51:50,5 (M-40 - 1. koht).

Võrkpall
Maakonna rahvaliigas I ﬁnaalgrupis (1.-7.
koht) oli Tamsalu meeskonna vastaseks Tapa
meeskond, kellele alagrupis kaotati 1:3. Kodumeeskond esitas korraliku partii ning saadi
teenitud võit 3:1 (25:18, 14:25, 25:20, 25:23).

Rein Tops

ÄRA MINE VEEKOGU JÄÄLE!

Kui külmakraade on olnud lühikest aega,
on veekogudel olev jää habras ning külm
vesi, mille sisse võib vajuda, on inimesele
eluohtlik! Kuigi mõne veekogu jääkatet vaadates võib tunduda, et jää peab veel vastu, on
selle paksus ja struktuur erinevad ka ühe veekogu piires. Lisaks peab arvestama, et jääolud
muutuvad isegi päeva jooksul. Jääkate, mis
hommikul veel inimese raskust kandis, on pärastlõunaks õhemaks sulanud ja murdub sellel
käies. Eluohtlik ei ole mitte jää, vaid külm
vesi selle all. Vajuda läbi jää külma vette on
eluohtlik!
Emad, isad, vanavanemad ja õpetajad!
Palun rääkige lastele, miks ei tohi minna
veekogu jääle! Lastel puuduvad teadmised ja
kogemused, et ohtusid ennetada. Palun rääkige lastele, miks ei või minna veekogu katvale
jääle mängima! Rääkige, mis võib nendega
juhtuda! “Aga ma oskan ju ujuda! Ma ei vaju
vee alla ja ronin jää peale tagasi”, on väited,

mida olen kuulnud laste suust veeohutuse teemalistel koolitustel. Tegelikkuses aga ujumisoskus ei päästa, kui inimene satub vette, mille
temperatuur on vaid 4 kraadi. Nii külmas vees
jahtub lapse keha minutitega ja ta ei suuda end
liigutada.
Hoidke oma lemmikloomi jääga kaetud
veekogudest eemal! Nagu lapsed, ei oska ka
loomad hinnata ohtusid jääga kaetud veekogul. Neile kahjuks ei saa seda ka selgitada.
Jalutades lemmikloomadega looduses, peate
olema valvsad, ja takistama neil veekogule
minemast. Ka loom vajub läbi õhukese jääkatte ning ei pruugi saada iseseisvalt välja
külmast veest. Minnes oma loomale appi, seate te ka ennast eluohtlikku olukorda. Tark on
praegusel ajal jääle mitte minna! Õnnetusi
on kergem ära hoida, kui tagajärgi likvideerida!
Liina Järvi, Ida päästekeskuse
ennetustöö büroo peaspetsialist

Rein Tops

Teises kodumängus kaotati kindlalt 0:3 Ambla meeskonnale. Rakveres toimunud mängus
kaotati 1:3 SVK I meeskonnale. Mängida jääb
veel Tõrremäe ja Kadrina SK meeskonnaga.
Rein Tops
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pidi seekord leppima neljanda kohaga M-21
klassis. Merike Mets oli oma vanuseklassis
kuuendal kohal. Rasketele ilmastikuoludele
vaatamata oli stardis 170 sportlast.

Lääne-Virumaa

Rakvere Spordikeskus

Kastani 12, Rakvere
Karjäärinõustamine

17.03.2016

11 - 15

Töövõimalused
Eestis ja mujal Euroopas!
Tööpakkumised otse Lääne-Virumaa tööandjatelt
Töötamisvõimalused Euroopas
Karjäärinõustamine
Ettekanded ja töötoad
Ettekannete ajakava väikeses saalis:
11.30 Töötamise register. Sotsiaalmaksusoodustused vähenenud töövõimega inimestele.
Mida toob kaasa mitteametlik töötamine? (Maksu- ja Tolliamet)
12.30 Mida tasub teada töösuhetest? (Tööinspektsioon)
13.30 Ravikindlustuse saamise võimalused ja haigekassa rahalised hüvitised (Eesti Haigekassa)
Eesti Töötukassa ettekannete ajakava suures saalis:
11.30 Eesti Töötukassa tööturuteenused ja -toetused
12.30 Töövõimereform ja teenused vähenenud töövõimega inimestele
13.30 Töötuba noortele õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta välismaal
Lisaks karjääriinfo vahendamine, kandideerimisdokumentide põhimõtted,
ametialase suundumuse testimine ja selle tõlgendamine.
Messi moderaator Margus Grosnõi.
Kohtumiseni messil!

Töömess on tasuta! Tule ja osale! Infotelefon 15501, www.toomess.ee

MÄRTS 2016

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
aprillikuus
Leida Regina Unukainen 92
Aino Eding			
89
Anna Kasesalu		
87
Maimu Pärg			
85
Aino Sakslad		
85
Diana Ploom		
85
Laine Udeküll		
84
Valve Uuk			
83
Linda Pütsepp		
83
Nelli Neimann		
83
Evi Uudeküll		
82
Paul Kasekamp		
81
Valentina Pruul		
81
Tõnu Kants			
81
Alvi Püss			
80
Galina Suuder		
80
Lidia Lakur			
80
Vello Ilves			
80
Virve Suve			
80
Leili Pall			
80
Vjatšeslav Levun		
80
Malle Sokk			
75
Vassili Küpar		
75
Alvina Maluškina		
75
Rein Kruuse			
70
Niina Mužikova		
70
Lembit Rõuk		
70
Pilvi Toom			
70
Lembit Peterson		
65
Anna Kunda 		
65
Raivo Niitsalu		
65
Ilmar Komp			
65
Vira Bachynska		
65
Sulev Kasin			
65
Aate Kullamaa		
65
Ly Suuban			
60
Johannes Mehiste		
60
Toomas Pajuleht		
60
Vladimir Minonen		
60
Anne Õunapuu		
60

Õnne ja tervist!

Vastsündinud vallakodanik
SEBASTIAN VIRKS 		

25.02.2016

Õnnitleme vanemaid!

õunapuude lõikust
Tel. 55591678

OÜ MARTEX KOPAD
0B

Ideest teostuseni
Teil on hea idee, aga napib teadmisi ja oskusi oma
plaanide, investeeringute ja arendusprojektide
teostamiseks. Selleks, et jõuda ideest teostuseni, tasub
nõu ja abi saamiseks pöörduda kogemustega
spetsialisti poole.
Pikaaegne projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus
ning tegutsemine nii ettevõtlus-, mittetulundus- kui ka
avalikus sektoris on andnud mulle kõik vajalikud
teadmised ja oskused, et olla Teile abiks:
rahastamisallikate leidmisel;
projektitaotluste kirjutamisel ja esitamisel;
erinevate dokumentide (arengukavad, äriplaanid)
koostamisel.
Nõustan alustavaid ja tegutsevaid ettevõtteid,
mittetulundusühinguid ja kohalikke omavalitsusi.
Nõustamisteenuse hind on 10 eurot tund.
Projektitaotluste koostamine maksab alates 100 eurot
taotlus. Teenuse lõpphind kujuneb kokkuleppel toetuse
taotlejaga ja sõltub töö mahust.
Täpsem info tel 523 9550 või
e-posti aadressil epreem@gmail.com.
Mõtleme koos!
Ene Preem, füüsilisest isikust ettevõtja

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

04.04.2016.a. kella 10.00-st

TAMSALU KULTUURIMAJAS
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8- eur.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 53232454

Tamsa Puit OÜ
 Ostab metsamaterjali
 Müüb saematerjali
 Müüb küttepindasid ja -klotse
(kask, kuusk)
 Osutab saagimisteenust lintsaega

Aednik teeb kevadist

8

Naistevälja küla, Tamsalu vald
Telefon: (+372) 5340 1595
E-post: tamsa.puit@gmail.com

TAMSALU AJALEHT
Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu, Tehnika 1A, 46107, info
tel. 3228431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, koduleht: http://www.tamsalu.ee/
Toimetaja: Aavo Leemets, tel. 5644965, e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja on vallamajas 23.03 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

 KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
 VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
 PLANEERIMISTÖÖD
 TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
 VEOTEENUSKALLURIGA
 TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
 OHTLIKEPUUDELANGETUS
 KORVTÕSTUKIRENT
Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee
tel:56488916
HU

U

HU

U



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

Tamsalu Kultuurimajas 16. märtsil kell 12.00-13.00
Rahvusliku motiiviga tuunikate, pluuside, retuuside,
pükste, kardiganide, mantlite NAISTEKUU OSTUPÄEV!
MÜÜGIL UUED MUDELID! Info - www.ethel.ee
Lisaks värvilised sukkpüksid suurus 2-6 (5€);
bambusest retuusid (8-10), aluspesu (2-3€).

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:
13.03 Jumalateenistus kell 14.00
20.03 Palmipuudepüha palvus kell 14.00
24.03 Suur Neljapäeva palvus kell 14.00
25.03 Suur Reede kell 14.00
27.03.16 Ülestõusmispüha missa 14.00
10.04 Jumalateenistus kell 14.00
Pühapäevakooli tunnid igal pühapäeval algusega
kell 11.00 Tamsalu kultuurimajas

		

Kevadine leerikursus
EELK Tamsalu Lunastaja Koguduse traditsiooniline ristimisja leeripüha on olnud nelipühal, mis sel aastal on 15. mail.
Leer on eelduseks kiriklikule abielule ja ristimisele. Samuti
peavad käima leeris, need kes soovivad hakkata
ristivanemateks, või soovivad last ristida.
Leerikooli saab tulla alates 15. eluaastast- ülemine piir on
piiritu.
Kellel on soov, siis andke märku telefonile 55966140,
tiit.lastik@mail.ee. Võib ka Facebook’i märku anda.
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:
diakon Tiit Lastik ja praost Tauno Toompuu

RAIMU HALLIMÄE

09.11.1935 - 06.02.2016

MAIMU TARASSOVA
		
BENITA RÕUK 		

04.12.1935 - 12.02.2016
09.10.1915 – 03.03.2016

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud 23. märtsiks, 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 aprilli teisel nädalal. Valla kodulehelt saab seda
lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

