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TASUTA

Suurbritannia ja
Põhja-Iirimaa
Ühendkuningriigi
suursaadik külastas Tamsalu Gümnaasiumi
29. aprillil külastas Tamsalu Gümnaasiumi Chris Holtby, Suurbritannia ja
Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi suursaadik Eestis. Kuna 2016. aasta on
rahvusvaheline Shakespeare’i aasta, siis rääkis külaline 9.-12. klassi õpilastele William Shakespeare’i loomingust, selle aegumatusest, tõlgendamisvõimalustest ning seostest tänapäeva ühiskonnaga.
Esinemise lõppedes vastas suursaadik õpilaste küsimustele nii kultuuri kui
ka poliitika vallast.
Anne Kraubner

Teaduslahing

Andre, Jarmo ja Tuule peale esimest ülesannte vooru Foto: Margit Turb
Eelmise aasta detsembrikuus tegi meie bioloogiaõpetaja minule, Jarmo
Raudveele ja Andre Viiburile ettepaneku osa võtta Teaduslahingu maakondlikust eelvoorust. Järgmine kuu möödus erinevaid ülesandeid lahendades ja meeskonnatööd harjutades. Maakondlikus eelvoorus pidi iga
võistkond lahendama viis igapäevaeluga seotud ülesannet, iga ülesande
jaoks oli aega 20 minutit. Nädal hiljem saime teada, et olime oma maakonnas saanud esimese koha ja meid ootas ees Teaduslahingu superﬁnaal
Tartus.
Finaali jaoks oli vaja läbi viia uurimistöö, koostada sellest teaduslik poster
ja seda ﬁnaalis liftikõnega kaitsta. Loosi tahtel pidime uurimistöö teema
seostama taimedega. Meie uurimistöö pealkirjaks sai „Askorbiinhappe
sisalduse seos sügavkülmutatud aedmaasikate sulamiskestuse ja viljade
terviklikkusega“. Uurimistöös vajalike katsete teostamiseks õnnestus
meil kasutada Eesti Maaülikooli Aianduse laborit. Läbi viidud katsete tulemusena saime teada, et maasikaid on kõige targem süüa värskelt või otse
sügavkülmast võetuna. Et rahuldada inimese päevane C-vitamiini vajadus,
tuleks süüa päevas umbes 10 maasikat
15. aprilli hommikul sõitsime Tartusse Teaduslahingu ﬁnaali. Eesti Maaülikooli spordihoonesse olid kogunenud eelvoorude parimad - 16 võistkonda üle kogu Eesti. Võistluse jooksul pidid kõik võistkonnad lahendama 4 ülesannet ning kaitsma oma uurimistööd. Näiteks ühes ülesandes
pidime määrama vee rauasisaldust, elektrijuhtivust, pH-taset ja karedust.
Nende andmete põhjal pidime otsustama, milline vesi antud proovidest on
joogikõlbulik. Meie uurimistöö sai kohtunikelt kõige kõrgemad punktid ja
kokkuvõttes õnnestus meie võistkonnal saavutada 5. koht. Jarmo, Andre
ja minu jaoks oli see suur kogemus, millest on kindlasti tulevases elus väga
palju kasu. Tänu sellele õppisime koostama uurimistööd, planeerima oma
aega ja tegema head meeskonnatööd.
Tuule Laansoo

Tamsalu vallal on uus abivallavanem
Kaunist kevadet Teile !
Alates 4. aprillist olen taas Tamsalus. Vallavanem Riho Tell
näitas minu vastu üles suurt usaldust, nimetades mind Tamsalu
abivallavanema ametikohale.
Olen pärit Virumaalt, üles kasvanud Ida-Virumaal ja viimased
19 aastat elanud Lääne-Virumaal. Tamsalu ei ole mulle mitte
võõras koht. Olen 11 aastat elanud Tamsalu vallas Vajangul.
Paljud Tamsalu valla inimesed on mulle tuttavad ja mina omakorda tuttav Teile.
Hariduselt olen sotsiaaltöö spetsialist. Olen läbinud ka riigiteaduste ained täies mahus, kuid magistritöö on jäänud kahjuks
kirjutamata.
Alates 1999.a. sügisest olen töötanud omavalitsuses, kuni
2008. aastani Tamsalus. Põhiliselt sotsiaalvaldkonna juhina ja
allasutuse juhina, kuid olin ka volikogu liige. Ka volikogu liikmeks olemise aega pean tööks omavalitsuses, sest pidin olema
ikkagi kursis valla igapäevaste küsimustega. Peale Tamsalust
lahkumist töötasin lastekaitsespetsialistina Rakveres, kuni

Maakonna eakate pidupäev „Kes minevikku ei mäleta........“

Eakad pidulised jalga keerutamas

tundsin, et on aeg ennast katsetada ja liikuda edasi. Kasutasin
võimalust ning kandideerisin vallavanemaks Eesti läänerannikule Noarootsi. Endalegi üllatuseks ja kohalikele inimestele
tundmatuna osutusin valituks ja töötasin seal kuni valimisteni. Sealt edasi järgnes valdade ühinemisjärgne Lüganuse oma
keerulise, aga põneva ajaga.
Täna olen tagasi Tamsalus. Omamoodi rõõm on siin olla. Kodune. Täna on minu juhtida arengu- ja planeeringuosakond.
Põhiosaks tööst peaks kujunema ettevõtjatega suhtlemine,
ettevõtluse toetamiseks vajalike tegevuste koordineerimine
ning käimasoleva „eurorahade“ programmperioodi võimaluste
maksimaalseks kasutamiseks ideede kogumine ja projektideks
vormistamine. Esimene kuu on läinud taaskohanemisele ning
pooleliolevate asjadega kurssi saamisele.
Aja kulgedes saame kindlasti taas tuttavaks ning ühiselt Tamsalu elu edendada. Püüan koos oma kolleegidega anda endast
parima, kuid Tamsalu valla tulevikku ilma Teieta kujundada ei
ole võimalik.

24. aprillil kogunesid maakonna eakad jällegi Tamsalu Kultuurimajja, et koos lustida. Kultuurimaja suur
saal oli rahvast täis. Ohjad haaras Haljalas tegutsev
rahvamuusikaansambel „Kungla“, kelle meeleolukas
esinemine pani jalad tatsuma ja naerupahvakuid kostus peale ilmekalt esitatud anekdoote. Väikses saalis
keerutati jalga „Lustpilli“ saatel, pärast mida algas
kultuurimaja tantsurühmade esinemine.
Kava oli ülesehitatud rahvuslikult ja laval oli näha nii
noori kui eakaid. Lõpuks oli jällegi kõigil võimalus
tantsupõrandal kepsutada. Kohvikutes sai kuivanud
kurku niisutada, müügiletist endale mõne meene soetada või kätt proovida õnneloosis. Tegevust jätkus
kõigile.
Malle Kätt

Soovin Teile heade mõtete rohket kevadet!
Kohtumisteni.
Annika Kapp
Abivallavanem
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Hoiame ja kaitseme meid
ümbritsevat loodust

Kuie külas, metsa alla visatud pakendid ja olmeprügi
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Südamenädal peaks panema mõtlema

Foto: Egle Ott

Kevad on väga ilus ja oodatud aeg. Saab vabalt looduses jalutada ning
värsket õhku nautida. Loodus tärkab ning pakub rohelust ja palju kauneid lilli mida nautida. Kuid ometi on inimesi meie seas, kes ei hooli
sellest. Lume sulades sulavad looduses välja ka prügikotid, mida on
meie kaaskodanikud sinna poetanud.
Vaatepilt on kohati äärmiselt trööstitu. Leiad metsa all juba loomade
poolt laiali tassitud pakendid, mis oli keegi „TUBLI“ inimene sinna
sokutanud. Enamus sellistest jäätmehunnikutest on võimalik tasuta üle
anda jäätmejaamadesse või lihtsalt kasutada oma prügikasti ja visata
need sinna.
Koos kevadega hakkavad inimesed ka remontima. Remondist tekivad
jäägid, mille leiab hiljem tihtipeale kusagilt loodusest vedelemas. Miskipärast on osadel inimestel välja kujunenud arusaam, et kui enda kodus
jääb ette ja on kole vaadata siis visatakse lihtsalt kusagile vedelema. Tee
servad on „kaunistatud“ erinevat sorti jäätmetega. Seal vedeleb taarat,
mähkmekotte jms.
Inimesed kes ei hooli millestki ja loobivad oma prügi laiali, mõelge ennem, kui nii käitute. Loodus kannatab selle all ja samal ajal prügistate ju
enda kodumaad. Kas Teile siis meeldib elada prügihunnikute keskel!!!
Mõelge enne mitu korda, kui hakkate prügi loodusesse ladestama. Suursuur häbi Teile. Ma loodan, et Te tunnete ennast väga halvasti peale selle
artikli lugemist ja nende piltide nägemist.

Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel
aastal kasvanud välja südamekuu. Kuna südamekuu on
südamenädala järglane, saame öelda, et südame tervise
teemalised tegevused toimuvad juba 24. korda. Südamekuu läbivaks teemaks on liikumine.
Tegelikult algasid Tamsalu lasteaias Krõll ettevalmistused
südamekuuks juba märtsis. Aastal 2001 liitusime Tervist
Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. Seega täitus just
sel aastal 15 aastat võrgustikus olemisest. Rakvere Rohuaia Lasteaias korraldati sel puhul 30. märtsil alushariduse
konverents “Targemad suured - tervemad lapsed”. Meie
lasteaiast osales 4 õpetajat. Teemad, millest räägiti, olid
huvipakkuvad ja harivad. Virumaa Suurköögi tegevjuht
Jaana Reissaar ja Tallinna Ülikooli Terviseedenduse ja
Spordi Instituudi direktor Kristjan Port puudutasid ettekannetes mitmeid kordi laste tervist. Laste hulgas on
kasvav trend rasvumine, mis aasta-aastalt kasvab. Kui 80ndatel aastatel oli ülekaaluliste laste hulk 7%, siis 2009.
aastal juba 11%.
Täiskasvanute harjumused ja käitumine mõjutavad otseselt laste tervisekäitumist. Väike võtab suurest eeskuju.
Praktiliselt pooled 16-64-aastastest on ülekaalulised. Kui
2000. aastal oli täiskasvanute hulgas ülekaalulisi 28% ja
rasvunuid 14%, siis 2012. aastaks olid vastavad näitajad
tõusnud 30% ja 19%-ni.
Lahendus oleks tark ja hooliv täiskasvanu, hea toit, vähem
istumist ja piisavalt liikumist igasse lapse päeva. Laste liikumisvajadus on suurem kui täiskasvanutel. Laps peab
iga päev astuma vähemalt 13 000 sammu, täiskasvanu 10
000! Reegel on see, et liikumise ajal hingamine kiireneb,
süda hakkab kiiremini lööma ja higi tuleb välja.
Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Liana Varava
tunnustas konverentsil Lääne-Virumaa lasteaedu tervist
edendava töö eest. Tamsalu Lasteaed Krõll pälvis samuti
tunnustuse.
Meie lasteaia TEL-meeskond (tervist edendava lasteaia
meeskond) otsustas südamekuud tähistada südamenädalaga - leida erinevaid tervislikke tegevusi peredele, personalile ja lastele. Olulisel kohal oli sel nädalal liikumine
ja toidu valmistamine. Lapsed proovisid seekord ise valmistada ilusa tervisliku võileiva ja salati. Ühel päeval tehti
marjadest värviline smuuti-jook.
Vanemad rühmad matkasid Lahemaa looduspargis. Tutvuti
metsa ja mereranna loodusega Altja ja Mustoja ümbruses.
Põnev ja õpetlik matk metsas ja mere ääres, lõke ja soe tee
sobis südamenädalasse suurepäraselt. Nädalasse mahtusid
veel orienteerumismängud, personalile line-tantsu tunnid,
jalgrattamatk ning ujumistund vanemale rühmale.
Meeleolukaks ja osalejaterohkeks kujunes kolmapäeva
õhtul toimunud kogu lasteaiaperele mõeldud “Südametervise testimise rada” . Üritusest võttis osa 105 osalejat,
kellest 48 olid täiskasvanud ja 57 lapsed.

Selle raames said lapsed koos oma vanematega liikuda
ümber lasteaia, tehes erinevaid tegevusi, mis olid kõik
seotud tervisega.
Südametervise rada algas lipuväljakult sik-sak jooksuga.
Edasi tuli ronida üle kivide ning ka autokummid tuli hüpetega ületada. Iga rühma katuse all sai erinevaid tegevusi teha: analüüsida keha koostist, visata täpsust, testida
tasakaalu, panna proovile oma hüppeosavus, lahendada
tervisliku eluviisi test, lüüa jalgpallis täpsuslööke ning
tutvuda taldrikureegliga.
Üritus lõppes mahlase õunaampsuga lipuväljakul, kus iga
osavõtja sai endale tervisliku toitumise piltidega kleepsuseeria.
Lapsevanemana hindan selliseid üritusi väga, kus saab
tegutseda terve perega. Alatihti kujuneb õhtune lasteaiast
kojuminek ikka kiirustades ja lastega koosolemise aega
jääb kuidagi väheks. Kõigil on õhtul oma tegemised. See
üritus andis võimaluse aeg maha võtta ning nautida lastega
värskes õhus tegutsemist. Samuti andis see lisavõimaluse
suhelda õpetajatega väljaspool igapäevast lasteaia rutiini.
Õpetajana tean, kui palju aega ja vaeva võtab üks pealtnäha lihtsa ürituse korraldamine. Seega oskan hinnata ka
korraldajate tööd. Suured tänud tervisliku õhtupooliku
eest lasteaias!
Täname kõiki südamenädalal osalejaid ja korraldajaid.
Aitäh Irisele!
			
Kadi Klaasimäe
		
Tamsalu Lasteaed Krõll,
lapsevanem ja Tibu rühma õpetaja
Maarit Vaikmaa
Tamsalu Lasteaed Krõll, liikumisõpetaja
Kasutatud kirjandus: Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012. TAI

Taldrikureegli järgi toidu paigutamisega said kõik
hakkama			
Foto: Viiu Uudeam

Pranglijate tänavustest tegemistest

Eterniit ja ehituspraht raudtee ääres vedelemas
Foto: Egle Ott
Siinkohal kutsun üles valvsaid vallakodanikke, kes vähegi hoolib puhtast loodusest – andke teada vallavalitsusele või otse järelevalveinspektorile (Tel 514 7164, e-post: egle.ott@pandivere.eu), kui näete kedagi
prügi viskamas või leiate kusagil juba sinna visatud jäätmed. Kui tunnete isikut või näete autonumbrit vms. Igasugusest infost on abi.
Hoiame ja kaitseme meid ümbritsevat loodust.
						
Egle Ott
					
järelevalveinspektor

Projektipäevad
Mazsalaca Keskkooliga
21. aprillil olid Tamsalu Gümnaasiumi külalisteks 18 õpilast, loodusainete õpetaja
ja koolidirektor sõpruskoolist Läti Vabariigist. Igal sügisel lepivad koolid kokku
erinevate projektipäevade korralduse ja
seekord oli teemaks uurimuslik õpe.
Koos Tamsalu õpilastega sõideti Sagadi
looduskeskusesse, kus moodustati töörühmad, tutvuti uurimusliku õppe põhimõtetega ja asuti täitma erinevaid ülesandeid
pargis, looduskoolis ja metsamuuseumis.

Pranglimisega (vaata miksike.ee) tegeletakse Tamsalu
koolis juba palju aastaid ja ikka üsna edukalt Kuidas siis
tänavu?
Käesoleval õppeaastal osales vabariiklikel pranglimise
meistrivõistlustel 219 kooli, 15 464 õpilast ja täiskasvanut, neist meie maakonnast 1695 (andmed pärast II etappi,
kokku oli etappe neli ja seega lisandus tõenäoliselt ka osalejaid). Tamsalu Gümnaasium saavutas osalenud 219 kooli seas II koha (koolid reastati piirkonnafinaalides kooli
5 edukama õpilase poolt vabariiklikus edetabelis teenitud
kohapunktide summa järgi). Meie 5 edukamat olid Kristina Pešehodko, Mari-Liis Tšigina, Eva-Maria Raudsepp,
Ketter Kõre ja Kauri Suur.
II koha võistles vabariigi 10.-12. klasside seas välja ka
meie kooli 12. klass.
Lääne-Viru finaalvõistlusele pääses Tamsalust 21 õpilast
ja õpetaja Mare Viks. Tulemused (sulgudes osavõtjate arv
riigis / maakonnas):
Sirgujad 1.-3. klass (5902 / 651):
24. Emma-Lotta Vikk (3.kl.)
Finaali kutsutud 5 tublima 1.klassi õpilase seas saavutas
Anu-Liis Raudsepp 2. ja Steven Sulg 4. koha.

Peale lõunat tehti kokkuvõtteid ja iga
rühm esitles ühe kindla ülesande tulemusi. Töökeeleks oli inglise keel. Mazsalaca
õpilased ja õpetajad said uue kogemuse ja
olid päevaga väga rahul.
27. aprillil sõitsid 18 Tamsalu Gümnaasiumi õpilast ja kaks õpetajat Mazsalacasse.
Seekord oli tegu ühise spordipäevaga, kus
kahe kooli õpilastest moodustatud segavõistkonnad said koos tegutseda.
Kavas oli linnaorienteerumine, mille käi-

gus õpilased läbisid üheksa punkti, kus
lahendasid erinevad humoorikaid ning
koostööd vajavaid ülesandeid. Töökeeleks oli jälle inglise keel.
Osalenud õpilastele päev meeldis ja tore
oli seegi, et saadi sooja kevadilma nautida. Ühised projektipäevad toetavad riikliku õppekava üldpädevusi ja õppeainete
lõimimist.
		
Maarja Hunt

Oskajad 4.-6. klass (5897 / 559):
I Mari-Liis Tšigina (6.kl.)
II Eva-Maria Raudsepp (4.kl.)
17. Annike Kaldaru
18. Karl Oskar Vikk
Neiud 7.-12. klass (neide ja noormehi kokku 3590 / 470):
I Kristina Pešehodko (12.kl.)
III Ketter Kõre (12.kl.)
4. Liis Vettik (12.kl.)
5. Kerttu Leimann (12.kl.)
6. Marjana Amur (12.kl.) 7. Ceilis Keermann (12.kl.)
8. Helena Zarubin (10.kl.) 9. Keiti Kleitz (12.kl.)
10. Johhanna-Magdaleena Partsioja (12.kl.)
11. Anet Kivirand (12.kl.)
Noormehed 7.-12. klass (neide ja noormehi kokku 3590
/ 470):
III Kauri Suur (10.kl.)
8. Taavi Luik (12.kl.)
14. Maiko Metsalu (10.kl.)
19. Tony-Brei Vilbiks (10.kl.)
Naised (75 / 15):
5. Mare Viks
Parimad pranglijad jätkasid individuaalset konkureerimist
vabariigi meistritiitlitele 6.aprillil Tallinnas Pelgulinna
Gümnaasiumis toimuval lõppvõistlusel, kuhu meie koolist olid piirkonnafinaalides saavutatud tulemuste põhjal
kutsutud Kristina, Mari-Liis ja Eva-Maria.
Kristina saavutas II koha neidude (10.-12.kl.) seas ja
6.klassi õpilane Mari-Liis tuli III kohale oskajate (4.-6.
kl.) võistlusklassis. Väga hästi esines ka 4.klassi õpilane
Eva-Maria, kes 4.-6.klassi arvestuses tõusis isiklikke rekordeid püstitades 13. kohale.
Kristina ja Mari-Liis on arvatud vabariigi koondisesse ja
sõidavad maikuus rahvusvahelistele võistlustele, mis toimuvad Sloveenias.
				
Maire Tamm
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Volikogu

27.04.2016
Kinnitati Vajangu Põhikooli arengukava 20162020.a. Arengukava on Vajangu Põhikooli,
kohaliku kogukonna ja Tamsalu valla vaheline kokkulepe, millega määratakse, kelle jaoks
ja milleks kooli peetakse, millisena tahetakse
teda näha tulevikus ja kuidas planeeritud eesmärgid saavutada.
Otsustati muuta Vajangu Põhikooli põhimäärust. Muutmine on tingitud eelkõige volikogu
25.02.2015 otsusest nr 4, millega otsustati Vajangu Põhikool ümber korraldada selliselt, et
alates 2016/2017 õppeaastast lõpetatakse koolitustegevus põhikooli III kooliastmel (7.-9.
klass).
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel korraldada riigihange Tamsalu valla õpilasliinide
sõitjateveo teenuse ostmiseks aastateks 20162019.

Vallavalitsus

TAMSALU AJALEHT
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel korraldada lihtmenetlusega riigihange sõiduauto
mahtuniversaali või väikebussi liisimiseks(8+1
istekohta).
Otsustati muuta Tamsalu vallas kehtivat „Kasside, koerte ja teiste lemmikloomade pidamise
eeskirja“.
Otsustati võõrandada vallavara, Sääse alevikus
asuv korteriomand otsustuskorras tasuta. Korter oli volikogu otsusega tunnistatud 2006.a.
peremehetuks ja korteriomandi omanikuna
kanti kinnistusraamatusse Tamsalu vald.
Otsustati taotleda tasuta Tamsalu valla munitsipaalomandisse aiamaadena aktiivses kasutuses olev maa-ala asukohaga Tamsalu vald,
Tamsalu linn, Toome tn 2, ligikaudse pindalaga 50374 m².
Otsustati kinnitada Tamsalu Vallavalitsuse
liikmeks abivallavanem Annika Kapp.
Kuulati finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaedi ülevaadet Tamsalu valla 2016. aasta eel-

05.04.2016
Nõustuti järgmiste maaüksuste riigi omandisse jätmisega:
Tamsalu linnas Toome tn 24, Tehnika tn 4a, Sääse alevikus
Sääse ringtee 6, Sääse ringtee 10 ja Raudtee tn 21a ning Piisupi külas Liivaku.
Määrati projekteerimistingimused Porkuni külas Käbikuivati
tee 1 asuva viilhalli laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
ja Käbikuivati tee 6 kasvuhoone püstitamiseks.
Anti ehitusluba puurkaevu rajmiseks Kuie külas.
Üks hooldust vajav isik suunati Sääse Hoolduskodusse; ühele
isikule määrati hooldaja. Ühele isikule lõpetati koduteenuse
osutamine seoses tema elamaasumisega hoolkeandeasutusse.
Kaks jäätmevaldajat loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kinnitati Uudekülas munitsipaalomandisse taotletava maa
piirid ja maksustamishind ning kinnitati koha-aadressiks
Suusaradade, maa sihtotstarve üldkasutatav maa.
Kuulutati välja lihthange „Tamsalu valla haljasalade hooldamine 2016“.
Anti nõusolek Juuru SOS Lastekülas asenduskoduteenusel
viibivate Tamsalu valla eestkostel olevate laste puuguvastaseks vaktsineerimiseks.
12.04.2016
Kuulutati välja hange „Tamsalu kultuurimaja remonditööd“
ning kinnitati hankedokumendid.
Võeti vastu korraldus „Väikehanke “Sääse lasteaia rekonstrueerimise ehitustööde järelevalve“ pakkujate kvalifitseertimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine“, millega tunnistati edukaks OÜ Real-E
State pakkumus maksumusega 2500 eurot.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate maade piirid ja
maksustamishinnad, kinnitati koha-aadressid ja määrati maa
sihtotstarved: Vajngu külas Tiigi, jäätmehoidla maa; Türje
külas Sussitammi tee LI ja Sussitammi tee L4, transpordimaa; Tamsalu linnas Saare tn 2 ja Saare tn 4, elamumaa, Alasi
tn 4b, transpordimaa, Porkuni külas Käbikuivati tee 20a, elamumaa ja Assamalla külas Kesk tn 10a, tootmismaa.
Nõustuti Savalduma külas 7,33 ha suuruse Kaevu maaüksuse
riigi omandisse jätmisega.
Anti raieluba saarepuu raiumiseks Tamsalu linnas Rahu tn 26
kinnistul.
Otsustati mitte rahuldada Varemerohi OÜ taotlust Tamsalu
valla ettevõtlustoetuse saamiseks, sest taotluses esitatu projekti käigus ei looda ühtegi töökohta ja projekti mõju valla
arengule pudub (on minimaalne).
Muudeti Vajangu Põhikooli hoolekogu koosseisu, kinnitades
õpilaste esindajana hoolekogu liikmeks Egle Tammeleht.
Kinnitati Porkuni Paemuuseumi lahtiolekuajad järgmiselt:
2. maist 30. septembrini teisipäevast pühapäevani, kl. 11.00–
18.00.
Anti luba Juuru SOS Lastekülas asenduskoduteenusel viibivale Tamsalu valla eestkostel olevale lapsele lahkuda ajutiselt
lastekülast külastuseks ning määrati selleks ajaks tema eest
vastutav isik.
Otsustati maksta 200 eurot sotsiaaltoetust ühele Tamsalu valla eestkostel olevale isikule treeningute kompenseerimiseks
2016. aastal.
Otsustati kompenseerida raske puudega lapse transporditeenust Haapsalu Viigi Kooli märtsis 2016 summas 1094,40 eurot.
Anti üürile tuba sotsiaalkorterist Sääse alevikus Sääse 4-18.
Hanke „Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine pakkumused ületasid
tunduvalt eelarves hankeks planeeritud rahalisi vahendeid.
Otsustati arutada täiendavate rahaliste vahendite eraldamise
võimalusi komisjonides ning esitada vastavad ettepanekud
vallavolikogule.

arve I kvartali täitmisest.
Otsustati anda Tamsalu Vallavalitsusele nõusolek osaleda ühiselt teiste hankijatega MTÜ
Riigihangete Keskus poolt korraldataval riigihankel elektrienergia ostmiseks Tamsalu valla
ametiasutustele ja ametiasutuse hallatavatele
asututele lepinguperioodiga kuni 24 kuud alates 01.07.2016.a. ning hankelepingu sõlmimiseks.
Otsustati anda volikogu protokollilise otsusena vallavalitsusele nõusolek riigihanke
tulemuste „Raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega ja bussiootepaviljoni
rajamine“ kinnitamiseks. Volikogu heakskiit
oli vajalik kuna hanke parim pakkumine ületas valla 2016.a. eelarvesse planeeritud rahalise mahu.
Otsustati nõustuda keskkonnamõju hindamise
algatamata jätmisega AS SMA Mineral maavara kaevandamise loa KMIN-001 muutmisel.
Samuti otsustati nõustuda maavara kaevanda-

Vaadati läbi volikogu istungi eelnõud.
Loa andmine sotsiaaltranspordi riigihanke korraldamiseks;
Valla I kvartali eelarve täitmise aruanne
Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Vallavalitsuse täiendava liikme kinnitamine
Loa andmine õpilasliini riigihanke korraldamiseks
– muutmine. Eelnõu oli arutusel valitsuse 29.03.2016 istungil. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul
05.04.2016 tehti ettepanek kuulutada hange välja 3-aastaseks
perioodiks senise 5-aastase asemel. Otsustati nõustuda komisjoni ettepanekuga ning teha vastav muudatus eelnõusse
„Loa andmine õpilasliini riigihanke korraldamiseks“ ning
esitada eelnõu muudetud kujul volikogule menetlemiseks.
26.04.2016
Anti ehitusluba garaazi ümberehitamiseks Porkuni külas.
Kooskõlastati Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+.
Kolm jäätmevaldajat loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ning kahele jäätmevaldajale anti nõusolek jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks.
Anti raieluba vahtrapuu raiumiseks Tamsalu linnas
O.Müntheri tn 7 kinnistul.
Muudeti vallavalitsuse 16.02.2016 korraldust nr 89 „Munitsipaalomandisse taotletava maa piiride ja maksustamishinna kinnitamine, katastriüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine“.
Anti kasutusluba biopuhasti imbväljakule Alupere külas ja
üksikelamule Porkuni külas.
Vallavolikogu hariduskomisjoni ettepanekul otsustati tunnustada tiitliga „HEA EMA“ järgmisi isikuid: Malle Sokk,
Maaris Tamm ja Elve Vettik. Tiitli saajad kuulutatakse välja
Tamsalu valla emadepäeva üritusel.
Määrati sotsiaaltoetusi 7-le isikule, kokku summas 266,15
eurot.
Nõustuti Tamsalu linnas Sireli põik 1 omanike avalduste
alusel katastriüksuse piiride muutmisega ja määrati kohaaadressideks Sireli põik 1 ja Sireli põik 1b, maa sihtotstarve
elamumaa.
Otsustati taotleda kohtult ühele isikule eestkostja määramist.
Eraldati toimetulekutoetust 59-le isikule kokku summas
12 542,82 eurot. Kahele isikule otsustati toimetulekutoetus
määramata jätta, sest nad ei ilmunud kahel korral ettenähtud
ajal Töötukassasse ning seetõttu omandasid töötu staatuse
asemel tööotsija staatuse.
Anti volitus vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonan juhataja Ene Augasmägile valla eestkostel oleva isiku asjade
ajamiseks.
Lubati lõpetada ennetähtaegselt vallaasutuse Tamsalu Kommunaali ja Suurtele ja väikestele OÜ vahel sõlmitud rendileping Tehnika 1a asuvate ruumide rentimiseks rentniku avalduse alusel.
Võeti vastu korraldus „Riigihanke “Tamsalu valla haljasalade
hooldamine 2016“ pakkujate kvalifitseertimine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine“, millega tunnistati edukaks Horeksal Grupp OÜ pakkumus maksumusega 70 eurot/ha.
Vastavalt Töötukassaga sõlmitud halduslepingule suunati
Tamsalu Kommunaali poolt korraldatavale avalikule tööle 10
toimetulekutoetuse saajat ajavahemikul 9.-20.mai.
Vaadati läbi volikogu istungil esitatavad eelnõud:
Arvamuse andmine AS SMA Mineral esitatud Võhmuta lubjakivikarjäärist maavara kaevandamise loa KMIN001 muutmise taotluse ja käskkirja eelnõu kohta;
Nõusoleku andmine riigihanke korraldamises osalemiseks;
Noorsportlase tunnustamine
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Margit Halop, Vallasekretär

mise loa KMIN-001 kehtivuse pikendamisega
10 aasta võrra, kuni 15.05.2026. Keskkonnaministeerium pöördus kirjaga Tamsalu Vallavolikogu poole arvamuse andmiseks AS SMA
Mineral esitatud Võhmuta lubjakivikarjääri
kaevandamise loa KMIN-001 muutmise taotluse ja käskkirja eelnõu kohta.
Kuulati revisjonikomisjoni seisukohta revisjoniakti (AS Tamsalu Kalor revideerimine) ja
vallavalitsuse vastuse kohta.
Otsustati mitte kinnitada hariduskomisjoni
täiendavaid liikmeid. Hariduskomisjon tegi
ettepaneku kinnitada hariduskomisjoni täiendavateks liikmeteks valla haridusasutuste juhid.
Otsustati tunnistada Tamsalu valla noorsportlaseks 2015. aasta sportlike tulemuste eest
Alex Ahtiainen.
			
Ursula Saar
		
Vallasekretäri abi

Pöördumine inimeste poole
Lugupeetud vallaelanikud ja mujal elavad maaomanikud!
Pöördume Teie poole palvega teatada vallavalitsusse avatud ja
mahajäetud geoloogilistest puuraukudest. Sellised puuraugud
võivad mõjutada piirkonna põhjaveerežiimi ja kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning allikatele. Keskkonnaministeeriumil on kavatsus need puuraugud ohutustada tampoonimise
teel. Vajame kõigi meie inimeste abi, et täpsustada avatud puuraukude asukoht, teatades nende asukohtade katastriüksustest ja
kaugusest mõnest kindlast orientiirist (tee, jõgi, järv, metsaserv
jne).
Palun andke sellekohast teavet vallavalitsusele, lisades teatele ka
oma nime ja kontaktandmed.
Ootame Teie teadaandeid avatud puuraukude kohta võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 24. juuniks 2016. aastal.

Keskkonnateadlikkuse tõstmine
On oluline tõsta inimeste teadlikkust jäätmete põletamise teemal,
sest kui on põletamisvõimalus, kiputakse vähemalt osa jäätmetest
ära põletama. Samuti on oluline teada, et keskkonnakaitseliselt
on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine.
Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda ja ka inimeste endi tervist kahjustav.
Sel kevadel Keskkonnaministeeriumi poolt läbiviidava teavituskampaania raames juhitakse inimeste tähelepanu jäätmete lõkkes
põletamise ohtudele ning jäätmete äraandmise võimalustele omavalitsuses. Keskkonnaministeerium on loonud kodulehe www.
lõke.ee , kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes
põletada.
Jäätmete äraandmise võimalustega saab tutvuda Tamsalu valla
kodulehel: http://tamsalu.kovtp.ee/et/jaatmemajandus
			

Tamsalu Vallavalitsus

Tamsalu valla laste õpilasmalev
Tamsalu valla laste õpilasmalev toimub 6.-14. juuni 2016.a.
Malev on mõeldud 13-17-aastastele lastele. Avaldusi töölaagrisse
võtame vastu alates 9. maist. Kohtade arv on piiratud.
Osalemisavalduse palume lapsevanemal koos noorega täita (avalduse blanketi saab vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonnast
või kodulehelt www.tamsalu.ee) ning tuua hiljemalt 25. maiks
2016.a. Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonda või
saata digitaalselt allkirjastatud sille.somermaa@tamsalu.ee.
Informatsiooni õpilasmaleva kohta saab lastekaitsespetsialist
Sille Sõmermaa telefonilt 53 041 992.

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm
Mais toimub igakevadine suurõppus Kevadtorm, millel osaleb ka
Eesti õhuvägi koos liitlastega. Seetõttu võib õhus märgata meie ja
meie liitlaste erinevaid lahinglennukeid.
Õppuse peamine territoorium asub Lõuna-Eestis ja seega on
sealses taevas ka rohkem lennuvahendeid. Osa harjutusi sooritatakse aga Kaitseväe keskpolügooni kohal, kus kasutatakse ka
lahingmoona. Õhuruumis, mis ulatub Aegviidust Kiviõlini, ning
Tamsalust mereni võib näha aeg-ajalt madallende. Vältimaks
korduvaid ülelende püüab õhuvägi hajutada madallendude lennumarsruute. Madallennud toimuvad ohutus kõrguses, mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga) ja eelistatavalt asustatud punktidest eemal. Madallennu harjutused on kooskõlas Eesti seadustega
ning neid sooritatakse kokkuleppel Lennuameti ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga.
Keskpolügooni kohal ja ümbruses lendavad peamiselt Poola õhuväe hävitaja-pommitajad Su-22.
Õppusega seotud lennud toimuvad ajavahemikus 4.-20. mai.
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Muuseumiöö Porkuni Paemuuseumis

Enne lõkke tegemist veenduge, et see on ohutu!

Maikuus traditsioonilist üle-euroopalist muuseumiööd tähistatakse sel aastal 14. mail.
Eesti muuseumid valisid mere-kultuuri aastast
inspireerituna sündmuse teemaks „Öös on laineid“. Programmi puhul on Porkuni Paemuuseum avatud tasuta kell 18-23.

Meelespea lõkketegijatele:
·
Enne lõkke tegemist tuleb veenduda selle
ohutus kauguses lähimate hoonete ja metsani.
Ohutu vahemaa hooneteni on minimaalselt
15 meetrit ja metsani 20 meetrit. Siinkohal
tuleb üle rõhutada, et tegemist on minimaalse
kaugusega, see võib alati suurem olla.
·
Lõkkeaseme ümbrus tuleb puhastada
kuluheinast. Kõige kindlam on, kui lõkke alus
ümbritsetakse kivide või muldvalliga, et tuli
mööda kuiva taimestikku edasi ei leviks.
·
Kindlasti jälgige ka tuule suunda ja
kiirust. Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on
alla 5,4 meetrit sekundis, ehk nõrga tuulega.
Tuule suund ei tohi olla hoonetele ega ladustatud põlevmaterjalile.
·
Austage kindlasti ka oma naabreid. Kui
ikka tuule suund on otse naabri majale või
hoovi, siis tasub lõkke tegemine edasi lükata
ja oodata soodsamat ilma.
·
Lõkke juures peab alati valmis olema

Õhtu läbi on avatud loksumisest inspireeritud
töötuba ning näitus “Lainjas struktuur ja tekstuur paes” ning “Lained kivist läbi”.
						
		
Triin Yerlikaya
Porkuni Paemuuseumi juhataja

TAMSALU SÄÄSE LASTEAED

võtab alates 29.augustist 2016 konkursi korras tööle
LOGOPEEDI (0,5 ametikohta)
Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega esitada
hiljemalt 23. maiks 2016 aadressil: Tamsalu Sääse lasteaed,
Sääse alevik 46105 Tamsalu vald, Lääne-Virumaa
e-post lia.klaas@tamsalu
Info tel: 32 30 561/ mob: 5171995

Sääse lasteaia direktor võtab vastu avaldusi
lasteaiakoha taotlemiseks
Kaasa võtta sünnitõend. Avalduse blankett täidetakse lasteaias.
Aadress: Ülase 14, Sääse alevik, Tamsalu vald
te: l 32 30 561/ 5171995, lia.klaas@tamsalu.ee
Keskkonnaministeerium teatab, et on võtnud menetlusse Nordkalk AS (registrikood 10656606)
esitatud Kuie uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse (saabunud 02.03.2016 reg
nr 14-6/16/1996). Üldgeoloogilise uurimistöö eesmärk on selgitada uuringuruumi piires välja
kasuliku kihi esinemine, levik ja põhiomadused, hinnata edasiste uuringutööde perspektiivi
ja selgitada välja peamised mäenduslikud tingimused. Uuringuruumi teenindusala pindala on
312,44 ha ja see asub Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas Kuie külas.
Haldusmenetluse seaduse § 49 lõike 1 alusel on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib
avatud menetluse korras antav üldgeoloogiline uurimistöö luba puudutada, ühe kuu jooksul
arvates kuulutuse ilmumisest esitada Keskkonnaministeeriumile taotluse kohta ettepanekuid
ja vastuväiteid. Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel http://www.
envir.ee/et/uldgeoloogilise-uurimistoo-ja-geoloogilise-uuringu-loa-taotlused või Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnas, Tallinn Narva mnt 7a, kabinet 616, kontaktisik Kaur
Kõue, e-post kaur.koue@envir.ee, tel 626 2868.
Keskkonnaministeerium teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hetkinvest (registrikood
11168665) esitatud Võhmuta IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (saabunud
14.04.2016 reg nr 14-1/1/6). Geoloogilise uuringu eesmärk on täpsustada Võhmuta IV uuringuruumi piires maavara kasuliku kihi paksust, kivimi kvaliteeti ja kaevandamistingimusi,
mis võimaldaks ümber hinnata alal esineva aktiivse reservvaru aktiivseks tarbevaruks ning
hiljem taotleda uuritud alale kaevandamisluba. Luba taotletakse järgmistel tingimustel: uuringuruumi teenindusala pindala on 27,37 ha; uurimissügavus on 10 m; puuraukude arv on 5;
loa kehtivusaeg on 2 aastat. Võhmuta IV uuringuruum asub Lääne-Viru maakonnas Tamsalu
vallas Aavere ja Vajangu külas katastriüksustel Kokamäe (katastritunnus 78702:002:0126) ja
Männikäbi (katastritunnus 78702:002:0251)..
Haldusmenetluse seaduse § 49 lõike 1 alusel on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib
avatud menetluse korras antav geoloogiline uuringu luba puudutada, ühe kuu jooksul arvates
kuulutuse ilmumisest esitada Keskkonnaministeeriumile taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel http://www.envir.
ee/et/uldgeoloogilise-uurimistoo-ja-geoloogilise-uuringu-loa-taotlused või Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnas, Tallinn Narva mnt 7a, kabinet 616, kontaktisik Kaur Kõue,
e-post kaur.koue@envir.ee, tel 626 2868.

Turvaline rattasõit

Kevadised ja päikeselised ilmad meelitavad
aina enam kaherattalisi teedele. Enne sadulasse hüppamist tasub kindlasti üle kontrollida
ratta tehniline seisukord ja meelde tuletada
mõned reeglid, et tagada enda ning kaasliiklejate ohutus.
Reguleerimata ülekäigurada on lubatud rattaga
ületada ilma rattalt maha tulemata, kuid sel juhul puudub jalgratturil sõidukite ees eesõigus.
Tänaval võib ilma täiskasvanud saatjata liigelda alates 10 aastaselt, kui sa omad jalgrattalube.
Kuni 16 aastased jalgratturid peavad kandma
korralikult kinnitatud jalgratturikiivrit.
Nõue kiivrit kanda kehtib sõiduteel, jalgrattaja jalgteel ning kõnniteel jalgratast juhtivatele
lastele. Sobiv kiiver peab peas olema ka jalgrattaistmel või –haagises sõidutatavatel väikelastel.
Vanemad, kes on lapsele trikirattad ostnud,
peaksid meeles pidama, et nendel puuduvad
tavaliselt pidurid ja seega ei ole selline ratas
liikluses lubatud.

Liiklusseaduse järgi peavad kõikidel jalgratastel kindlasti olema:
töökorras pidur ja signaalkell;
ees valge ja taga punane helkur;
vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või
valge helkur;
pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites peab rattal olema ees valge ja taga punane
tuli.
Lõpetuseks soovitab politsei jalgrattaomanikel
oma ratta seerianumbri üles kirjutada ning võimalusel ka jalgrattast fotod teha. Jalgratta varguse korral on neid hiljem kergem ära tunda
ja nende omanikuks olemist tõestada. Samuti
on võimalik internetiaadressil www.bike-id.eu
tasuta registreerida oma ratas jalgrattaregistris.
Lisaks on suurematest rattakauplustest ja interneti teel võimalik soetada turvamärgistuse
komplekt. Viimane neist küll on tasuline, kuid
tänu sellele on varastatud ratast kergem tuvastada. Ohutut jalgrattasõitu!
Kristi Fuchs, piirkonnavanem

ämber veega, kastekann, survestatud aiakastmise voolik või tulekustuti.
·
Ärge jätke lõket järelevalveta.
·
Kui lõketegemine lõpetatakse, tuleb
lõkkease ja hõõguvad söed üle valada veega
või katta pinnasega.
Selliselt tehes võime kindlad olla, et juhuslik
tuuleiil ei puhu sädemeid lendu ja tuli ei paisu
iseseisvalt suureks.
Täpsemaid lõkketegemise juhtnööre saab küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.
Näpunäited, kuidas grillida ohutult leiate
http://eelmine.kodutuleohutuks.ee/et/Hoiaara/lahtise-tule-kasutamine/grill
		
Helen Tammets
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: helen.tammets@rescue.ee
+372 513 4187

Elron lisas sõiduplaanidesse rattainfo
Kavandades rongisõitu, saab nüüd internetist
järele vaadata, kas jalgrattale on piisavalt ruumi. Elroni sõiduplaani otsingusse lisatud info
rattaga rongireisijatele põhineb Elroni seniste
reiside statistikal ja võtab arvesse ka konkreetset nädalapäeva, erisusi reisimistes suuremate pühade ajal, samuti Elronile oma reisist
teada andnud ratturite gruppide liikumist.
Elroni kodulehele (elron.ee) tehtud täiendused rattaga reisijatele kuvatakse sõiduplaani
otsingus rattamärgi kujul. Rattamärk asub iga
reisi juures ja võib olla kas roheline, kollane
või punane. Roheline rattamärk kuvatakse,

kui reisil on rattakohti reeglina saadaval, kollane, kui rattakohti võib nappida. Punasega
on märgitud populaarsed reisid, mille puhul
rattaga sisenemine ei ole soovitatav. Õige info
saamiseks on oluline sisestada ka planeeritava reisi kuupäev. Reeglina on rattaga reisimiseks rohkem ruumi päevasel ajal sõitvates
rongides.
Täiendav informatsioon:
 			
Mai Vahtrik
Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht
Tel: 511 1752; 6 737 416; e-post: mai.vahtrik@elron.ee

Mida peab teadma, enne kui võtad põrsad
Kas suudame eeloleval suvel seakatku farmidest eemal hoida?
Hetkel on käes aeg mil paljud maainimesed
mõlgutavad mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks arvestama sellega, et Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole Eestimaalt ja
Lääne-Virumaalt kuhugi kadunud.
2015.a teisel poolel oli Lääne-Virumaal kõrge
metssigade SAK haigestumine. SAK diagnoositi 91 metsseal. Kahjuks ei jäänud SAK-ist
puutumata ka meie maakonna üks väikemajapidamine. Haigestunud 2 siga tuli likvideerida. 2016.a on SAK-i metssigadel diagnoositud juba 95 korral. SAK on diagnoositud
metssigadel nüüdseks Rakke, Väike-Maarja,
Tamsalu, Tapa, Kadrina, Laekvere,Vinni ja
Rägavere vallas.
Ilmade soojenemisega toimub ka viiruse aktiveerumine ja suvekuudel on sigade haigestumine eriti kõrge. Seda näitasid ka möödunud
aastal kodusigade haigestumisjuhud juulist –
septembri lõpuni.
Kui loomapidajal on kange soov hakata ka
sellel aastal sigu pidama, siis peaks ta esmalt
endalt küsima, kas olen suuteline täitma rangeid bioohutusmeetmeid.
Bioohutusmeetmed ja nõuded, mida kõik seapidajad peaks järgima:
sigade õuespidamine on keelatud, sigade väljapääsemine loomakasvatushoonest ja kokkupuude muude loomadega peab olema välistatud;
veovahendite ja inimeste sissepääs loomakasvatushoone territooriumile peab toimuma
üksnes desobarjääri kaudu;
loomakasvatushoone territoorium peab olema tarastatud selliselt, et on välistatud muude loomade ligipääs ettevõttes kasutatavale
inventarile, söödale, allapanule, veele ning
sõnniku ja läga ladestuskohtadele;
loomakasvatushoonesse sisenemisel ja sealt
väljumisel tuleb vahetada üleriided ja jalatsid
ning pesta ja desinfitseerida käed ja jalatsid;
kõigile loomapidamises osalevatele inimestele tuleb selgitada rakendatavaid bioohutusmeetmeid ning nõuda kõigilt töötajailt või
pereliikmeilt täiendavate bioohutusnõuete
järgimist pärast metsas viibimist;
inventari, sööta ja allapanu on keelatud viia
ühelt loomakasvatushoone territooriumilt tei-

se;
haljassööda toomine loomakasvatushoone
territooriumile on keelatud;
sigade sööt peab olema eelnevalt kuumtöödeldud või vähemalt 30 päeva enne sigadele
andmist hoiustatud nii, et on välistatud mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi
kandvate isikute juurdepääs söödale;
sigade allapanu peab olema vähemalt 90
päeva enne kasutamist hoiustatud nii, et on
välistatud mistahes loomade või võimalikku
nakkust edasi kandvate isikute juurdepääs allapanule;
kütitud või surnuna leitud metssigade toomine loomakasvatushoone territooriumile on
keelatud.
Kõik seakasvatajad on kohustatud enda poolt
rakendatavate bioohutusmeetmete ja abinõude kohta koostama bioohutuskava ning dokumenteerima nende meetmete rakendamist.
(Allikas: Maaeluministeerium www.seakatk.
ee )
Bioohutusmeetmeid ja sigade pidamise nõudeid tuleb täita täpselt ja järjepidevalt.
Kompensatsiooni võimaliku taudipuhangu
korral farmis, on võimalik taotleda vaid nendel seakasvatajatel, kes on kõiki bioohutusnõudeid täitnud.
Kui eespool kirjas olevaid nõudeid ei suudeta
täita, siis sigu pidada ei tohi ja seapidamine
tuleb kiiresti lõpetada.
Loomapidaja peab seitsme päeva jooksul
peale sea toomist registreerima PRIA-s oma
farmis peetavaks loomaliigiks „siga“. Samuti
kehtib seapidajatel kohustus teavitada PRIA-t
igal aastal 15. maiks oma farmis peetavate sigade arv 1. mai seisuga.
Seoses kodusigade SAK leiuga möödunud
aastal kehtestati meie maakonna ja kogu riigi seapidajatele rangemad nõuded, mis olid
peamiselt seotud sigade turustamise piirangutega. See tähendab, et ka üheainsa kodusea
nakatumine võib põhjustada piirangute kaotamise edasilükkumise ning tuua kaasa majanduslikku kahju kõigile meie maakonnas ja
Eestis tegutsevatele seakasvatajatele.
Oleme tähelepanelikud ja väldime kodusigade haigestumise.
			
Jüri Gustavson
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus,5134264
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27.Mai
18.00

Tarkade Turniir

18.00

KINOÕHTU lastele “Kaks kamraadi ja kaval mäger”

18.00

UNO Turniir noortele

19.30

Rahvakoosolek haldusreformi teemadel

20.00

Meie ja Kabe turniir ja õpetamine

20.00

Lauamängud

20.00

Pokkeri Turniir

Tamsalu
Kultuurimaja

Koosolekut juhib Urmas Nõmmik. Tule ja avalda oma arvamust!

Vajalik eelregistreerimine: info@tamsalukultuurimaja.ee või 3230968

Erinevad põnevad lauamängud. Tule sõpradega huvitavalt aega veetma!

Antakse välja tiitel “Tamsalu Parim Pokkerimängija 2016”. Vanusepiirangut pole. Osavõtt TASUTA!

28.Mai

Tamsalu
Kultuurimaja

08.00

Hommikune äratus

09.00 - 15.00

Kultuuripäeva laat

Koolimaja Park. Kohalikele müüjatele on kauplemine tasuta!

10.00 - 18.00

Õpilastööde näitus

Tamsalu Gümnaasium. Pühapäeval kell 10.00 - 15.00

11.30

Rongkäik - Tamsalu Päevade avamine!

12.00

Laulu - ja tantsupäeva kontsert

14.00 - 16.00

Atraktsioone lastele

16.00

Näitering Atsike etendus “Puhh, Notsu ja muud loomad”

Kodukohvikud
&
Fotokonkurss

Algus vallavalitsuse eest. Avamine staadionil

Staadion. Peol osalevad lasteaiad, Vajangu ja Tamsalu kooli laulu-, pilli- ja
tantsulapsed, kultuurimaja tantsijad ning kapell. Tulge kiigepeole!

Meistrite töökoda- müntide vermimine, medalite ja märkide valmistamine

Kollektsionääride
&
sugupuude näitus

19.00

Valla minutid ja kontsert taidlejatelt

20.00

Indrek Taalmaa monoetendus “Lollidemaa” Monolavastus, mis pakub palju äratundmisrõõmu oma
erinevate lühilugudega. Monokomöödias puudutatakse
inimlikke nõrkusi, pahesid ja rumalust ja seda kõike
läbi koomika. Pilet eelmüügist €5

23.00

KINOÖÖ

Näidatakse Eesti filme “Klassikokkutulek” ja “Päevad, mis ajasid segadusse”
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KODUKOHVIKUD 28.Mai
MET
SA

2. METSA CAFFEE Metsa 2.

2

Avatud 10.00 - 14.00, teid ootab kohvikusse perekond Hallik

DU

I
KO

4. KULTRA KOHVIK SIRPA Sõpruse 3

IK

HN

TE

Avatud 10.00 - 11.15. Menüüs pirukad, küpsised, kohv, kakao, mahl.
Maiustada saab kohapeal ja ka kaasa osta. Kostitab Kaja&Co. Kohal ka noorte
segarühma tantsijad, kes teie silme all Maie Orava tantsupeoks viimaseid
samme harjutavad!

**
E

LI

O
KO

1

3. RONGKÄIGU KOHVIK Vallamaja kõrval asuvas pargis.

DE

L
KO

KAS

6

KESK

3

A

Ö
TÖ
ST

5

US

Keelele ja meelele teeb pai Siret koos seltskonnaga. Kohal ka
SK14 tantsutüdrukud!

KE

SK

E

4

!

5. KOOLIKOHVIK Kesk 11.

SÕPRUSE

Avatud 14.00 - 16.00. Toimekad õpetajad on valmistanud mitut sorti head ja
paremat söögipoolist. Kõrvale teeb pai kapell “Lustpill”

6. KRÕLLI KOHVIK Metsa 1.

TE

HN

IK

Kohvik asub Tamsalu Lasteaias ja teid võõrustavad toredad õpetajad.
Pakutakse kohapeal valmistatud kooki ja lastel on suurepärane võimalus
mängida lasteaia mäguväljakutel!

A

7. KOHVIK “PUUSAD NAGU SUUSAD” Paide mnt 17.
KA

ND

LE

8

E

ID
PA

T
MN

Avatud 15.00 - 17.00. Pakutakse kooki, avatud on ka puduaari nurgake ja
kõrvu paitab elav muusika. Kohviku pidajateks on perekond Raudsepp.

7

8. KERTU KOHVIK Kandle 20.
Avatud 8.00 - 12.00. Pakume hommikusööki - pannkooki ja omletti ja
vaatame veel midagi hääd. Pakutakse koduseid küpsetisi ja kõrvale pisikeste ja
mitte nii pisikeste tantsijate hoogsaid tantsuliigutusi.

1. RISTTEE KOHVIK Kolde ja Kooli tänava ristil.
Head ja paremat pakub tantsurühm “Kuldne Iga”

** ENN SAARE VANAVARA NÄITUS Kase 12.

29.Mai

Ära unusta,
et tegemist on
TAMSALU
MEISTRIVÕISTLUSTEGA!

11.00

Kergejõustiku meistrivõistlused

11.00 - 15.00

Tervise kohvikud

11.30

Jooga

11.00 - 15.00

Jäätisemüüja

11.00 - 15.00

Erinevad telgid

11.00 - 14.00

Linnaorienteerumine Nutikas linnaorienteerumine- otsi nutiseade välja ja tule Tamsaluga tutvuma!

12.00

Tamsalu koolinoorte omaloominguline võistustantsimine. Otsi infot Tamsalu Päevade Facebooki lehelt

12.30

Laste võistlused

13.15

Tantsijate vahepalad

13.30

Laste jooksud

13.30

Rahvastepalli turniir Mäng suure palliga, võistkonnas 5-6 liiget. Registreerimine: kerlirelli@gmail.com

13.30

Mängunurk lastele

14.15

Linnaorienteerumise autasustamine

14.45

Tantsijate vahepalad

15.00

Zumba

15.00

Mängunurk lastele

Staadion

LISAINFO:
Facebook: Tamsalu Päevad
email: info@tamsalukultuurimaja.ee
tel: 3230968

7

TAMSALU AJALEHT

MAI 2016

Kultuuriüritused mais
06. mai (R) kell 18.00
06. mai (R) kell 19.30

KINOÕHTU lastele „Väike Tom ja võlupeegel“ Pilet 2€
KINOÕHTU täiskasvanutele: „Päevad, mis ajasid
segadusse“ Pilet 3€
Emadepäeva kontsert. Tasuta
INKOtuba
“Ilusa ilma kontsert”. Laulab Kadri Kask. Pilet 2€
Tamsalu Päevad

08. mai (P) kell 18.00
10. mai (T) kell 12.00
25. mai (K) kell 19.00
27.-29. mai (R-P)

kell

Juuni, eelinfo
02. juuni (N) kell 19.00
03. juuni (R) kell 18.00
07. juuni (T) kell 12.00
14. juuni (T) kell 12.00
22. juuni (K)

Lauluklassi kontsert-eksam. Pilet 2€
Klaveriklassi kontsert-eksam. Pilet 2€
INKOtuba
Represseeritute konverents „Rõhutud Aegade Päev“
Tamsalu Valla jaanipäev Porkunis

Atsikese Etendus:

Puhh, Notsu
ja
muud loomad

Spordikalender
21. mai kell 11.00-13.00
22. mai kell 11.00-15.00
29. mai kell 11.00-16.00

Tamsalu meistrivõistlused saalihokis FINAALID
TAMSALU XV MAITRIATLON
Tamsalu Päevade spordipäev, Tamsalu meistrivõistlused

Kontsert „Noormehed klaveriga ja klaverita“
8.aprillil toimus kultuurimajas esmakordselt kontsert, kus klaveripaladega astusid üles meie parimad
pianistid, Taavi Luik ja Richard Tarassov.
Kontserdiõhtu juhatas sisse idee
autor Kadri Kask, kes vestles mõlema noormehega muusika juurde
jõudmisest, tulevikuplaanidest ja
muust.
Noormehed ise juhatasid sisse mängitavad palad ja aegajalt segasid
neid ka 154R tantsutüdrukud, kes
elavdasid kontserti oma liikumisega.
Publikule jättis kontsert väga sügava mulje ning Taavit ja Richardit
kiideti taevani.

TAS1 0 %
D I S C UT
OUN A
T

Osades:
Öökull:
Notsu:

Kängu:

Anne
Kunder

Ruu:

Rutt
Valdok

Iiah:

Cristy
Valk

Lauri Aleks
Landmann

Niina
Rogova

Robin:

Jarmo
Raudvee

Jänes:
Puhh:

Kaarel
Kundla

Tiiger:

Annika
Õunapuu

Martin
Tamm

Uruloom:

Liis
Tomasov

3B klassi õppeekskursioon Järva-Jaani

Tamsalu
Tantsulaager
5.- 13. august 2016
Sel aastal on lisaks tantsijatele
ka rühm lauluhuvilistele noortele!
Registreerimine laagrisse algab 1. mail kell 10 00
ja lõppeb 15. mail kell 18 00.
Aadress registreerimiseks: smarturl.it/tamtants
KOHTADE ARV PIIRATUD!
info: tamtants@gmail.com

Foto: Maarika Jeeser

27. aprillil sai teoks meie klassi kauaoodatud
õppekäik Järva-Jaani. Eesmärgiks oli kõigepealt külastada piimatööstust Epiim. Sealne
vastuvõtt oli soe ja asjalik. Desinﬁtseerisime
enda käsi mitmel korral ning saime selga, jalga ning pähe vastava riietuse, et mitte pisikuid
tööstusesse viia. Giidi jutt oli huvitav ja asjalik.
Saime teada uut ja huvitavat piima pastöriseerimise ning erinevate piimasaaduste tegemise
kohta. Saime maitsta ka erinevaid juustusorte.
Edasi külastasime Tuletõrjemuuseumi. Lapsed
sattusid koolitundi, kus olid nähtamatud päe-

vikud, kuhu õige vastuse ütlemise korral said
ise endale „5“ kirjutada. Oli palju vaatamist,
kuulamist ning kaasarääkimist.
Lõpetasime oma õppekäigu vanade masinate
varjupaigas. Ka seal oli rohkesti huvitavat.
Tahaksin erilise tänu avaldada Mari-Liisi emale Pille-Riin Meltsasele, kes aitas seda toredat
ettevõtmist organiseerida, oli ise nõu ja jõuga
kohal abiks. Sellistest lapsevanematest on koolielu paremaks muutmisel tõesti abi! Aitäh!
3B klassijuhataja Marika Jeeser

Õppepäev Sagadis
Keskonnakuu raames toimus 21. aprillil Sagadi Looduskoolis ühine õppepäev Tamsalu
Gümnaasiumi ja Mazsalaca kooli 12. klassi
õpilastega. Meie koolist oli kaasas 9 õpilast
9-ndast klassist. Õppepäeva alguses tutvustati
meile Sagadi mõisa territooriumi ning räägiti
lühidalt kuidas teha uurimistööd. Pärast seda
pidime moodustama grupid, kus oli 3 lätlast
ja vähemalt 2 eestlast. Suhtluskeeleks oli meil
inglise keel ja saime sellega üllatavalt hästi
toime. Igale grupile anti kaart, mille peal olid
punktid. Igas punktis pidime lahendama praktilise ülesande. Näiteks pidime mõõtma puu

kõrgust erinevate meetoditega, mõõtma siseruumide valgustatust ning CO2 määra, pidime
ka näiteks okaspuid oksakese järgi määrama
ning okaste lõhna tugevust hindama . Pärast
maitsvat lõunasööki kogunesime looduskooli
majja ning iga rühm sai endale loosida ennelõunal tehtud praktilistest töödest ühe, mille
tulemuste kohta pidime tegema kokkuvõtte.
Võisime selle esitada nii nagu ise tahtsime.
Osad laulsid, teised tantsisid jne. Tänasime
giidi selle toreda kogemuse eest ja sõitsime
kodu poole tagasi.
Karolin Paist
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Kas tunned Nuti-Matit?

Tutipäev

14. aprillil kogunesid Tamsalu Gümnaasiumi Harjumaa,
Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ja Jõgevamaa kõige tublimad nutisportlased 1. klassi õpilastest kuni täiskasvanuteni. Toimusid Nuti-Mati võistlused, nutispordi Põhja piirkonna meistrivõistlused.
Kokku oli võistlemas 62 väikest ning suurt nutikat.
Tamsalu Gümnaasiumi õpilased esinesid edukalt:

7. koht 10.-12. klassis – Maiko Metsalu,
11. koht 1. klassis – Anu-Liis Raudsepp.

I koht 10.-12. klassis, kuldmedal - Kristina Pešehodko
II koht 1. klassis, hõbemedal - Anu-Liis Raudsepp
II koht 4.-5. klassis, hõbemedal - Eva-Maria Raudsepp
III koht 10.-12. klassis, pronksmedal - Maiko Metsalu
4. koht 10.-12. klassis - Ketter Kõre
8. koht 10.-12. klassis - Liis Vettik
28.aprillil Viljandimaal Vana-Võidus toimunud
Eesti koolide karikavõistluse finaali kutsuti Tamsalu Gümnaasium
keskmise suurusega koolide (81 - 400 õpilast) seas eelvõistlustel saavutatud 6. koha põhjal
(koolile tõid õppeaasta jooksul kõige enam punkte Kristina Pešehodko, Eva-Maria Raudsepp, Anu-Liis Raudsepp,
Maiko Metsalu, Anet Kivirand, Liis Vettik ja Helena Zarubin).
Finaalis kooli esindanud neljaliikmeline võistkond tõstis
kooli II kohale.
Samad õpilased osalesid samaaegselt edukalt ka individuaalsetel Eesti meistrivõistlustel:
II koht 10.-12. klassis, hõbemedal – Kristina Pešehodko
6. koht 4.-5. klassis – Eva-Maria Raudsepp,

21. aprillil toimus tutipäev, millest sai osa kogu koolipere ning abituriendid said kenasti eksamitele saadetud.
Paari lausega annab ülevaate abiturient Keiti Kleitz.
“Tutipäev on väga heaks piiriks tavalise õppetöö ja eksamiperioodi vahel, mida kõik väga ootasime. Ettevalmistusaeg selleks oli väga lühike,
mis on meie klassi puhul juba tavaks muutunud, seega oli 2 päeva enne
tutipäeva väga palju vaja ära korraldada, kuid saime hakkama. Päev
algas varakult Tamsalu inimeste äratamisega, seejärel külastasime
kooli, lasteaedasid ning erinevaid asutusi, kes meid 12 aasta jooksul
aidanud ja toetanud on. Vastuvõtt oli igal pool väga soe. Aitäh!”
			

Keiti Kleitz, 12. klassi õpilane

Kevadrõõmud Sääse lasteaias
Pildil on Eva-Maria, Kristina, Maiko ja Anu-Liis.
Pildi autor on Janek Raudsepp.
Matemaatikaõpetajate Kalev Põldsaare ja Margus Sõmeri
loodud matemaatikateadmiste omandamise, kinnistamise
ja kasutamise võimalusi pakkuva lehekülje leiate aadressilt nutisport.eu. Tamsalu Gümnaasiumis on kõigile õpilastele võimaldatud tasuta juurdepääs nii nutispordi kui
miksikese (miksike.ee) õppevahenditele. Tekkinud küsimustele saab vastuseid matemaatika- ja klassiõpetajatelt.
				

Maire Tamm

Linnuviktoriin 2016 Tartus
20. aprillil olime meie kolmekesi - Marianne Lapin, Annika Õunapuu ja Kaspar Kukk – õigel ajal kohal Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis.
Välja oli kuulutatud 6.-9 klasside õpilastele linnuviktoriin,
kus korraldajate sõnul pidid selguma Eesti parimad noored linnutundjad.
Viktoriinil tuli tunda liike välimuse, laulu ja häälitsuste
järgi. Mõtlemapanev ja hariv
päev oli õnnelik ja meil õnnestus võita 6.-7. klasside arvestuses 1. koht. Boonuseks oli meile teadmine, et õnnestus saavutada rohkem punkte kui 8.-9. klasside võitjatel.
Esimeseks õnnitlejaks oli meie juhendaja ja bioloogia
õpetaja Anneli Tell.
Muude armsate auhindade seas oli igale võistkonna liikmele ka tihase pesakast, millele tuleb kohe head asupaika
otsima hakata.
Võistkond „Rukkirääk“
Võistkond Rukkirääk koos õpetajaga

Linnuviktoriin Kadrinas

25. aprillil toimus Kadrina Keskkoolis Lääne-Virumaa
kuuendate klasside õpilastele linnuviktoriin „Eesti linnud”. Viktoriinil tuli vastata tekstiküsimustele, tunda lindude laulu ja häälitsusi ning määrata linde fotode järgi.
Tamsalu Gümnaasium osales viktoriinil kahe võistkonnaga, kellest üks saavutas 2. koha. Sellesse võistkonda kuulusid Richard Liiv ja Kerdo Vainer. Tublid olid ka Lauri
Aleks Landman ja Martin Pugast.

Ettevalmistuse käigus said poisid teada palju uusi fakte
lindudest ning oskavad neid juba ka ise looduses märgata.
				
Maiu Talja
Õnnelikud teise koha omanikud
Foto: Maiu Talja

Öö koolimajas
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Kuigi õhtu oli alles noor, said madratsid ja soojad magamiskotid
klassi juba varakult ära sätitud. Algamas oli öö koolimajas. Ees
ootas kõiki ühiselt disko koos vilkuva värvimuusikaga.
Poisid kasutasid usinasti võimalust võimlas jõudu proovida. Lõbu
oli laialt. Kusagil ei olnud maha öeldud, mis kell peab magama
minema. Kui jõud raugema hakkas, sai mängida üheskoos“ Uno
kaarte“, mis hulgakesi väga vahva tundus.
Põnevus oli haripunkti tõusnud, kui plaaniti ööhakul õudusfilmi
vaadata. Kahjuks-õnneks õudukani siiski ei jõutud. Multifilmid
tundusid palju vahvamad ja lõpuks leitigi paljude filmide hulgast
hoopis üks põnevik, mis kõigile väga meeldis.
Kui suur ümmargune seinakell näitas tublisti üle südaöö, selgus,
et suuremal osal filmivaatajatest oli uni juba võimust võtnud.

Kogunemine Võlumäe juures			

Foto: Lia Klaas

Märtsikuu on lasteaias alati täis teatrihõngu. Tänavu algas see ühise
teatrikülastusega Rakverre, kus vaadati Viljandi Laste- ja Noorteteatri
Reky etendust „Kessu“. Kui päris näitlejate etendus nähtud, hakati ise
järgi tegema. Päevad kulgesid harjutades ja sõnu pähe õppides. Igal
nädalal esines lasteaiaperele üks rühm: Ritsikad mängisid „Kakukest“,
Mesimummid „Kassipoega, kes unustas rääkimise“, Lepatriinud „Punase mütsiga tüdrukut“ ja Liblikad sisustasid 1. aprilli naljapeoga, sõimerühm sai aga kõike lihtsalt nautida. Igaüks näitles vastavalt vanusele
ja võimetele – kokku sai rõõmurohke kuu, täis nalja ja mõtisklemist.
21. aprillil oli lasteaias lauluhommik. Muusikaõpetaja Tiiu oli väikestele solistidele õpetanud selgeks kaunid laulud, millega lapsed said kenasti hakkama. Vahepalaks said laulda, tantsida ja mängida kõik lapsed.
Muusikahommik lõppes rühmades jäätise söömisega. Samal päeval oli
lasteaias ka lahtiste uste päev – tore, et palju lastevanemaid oli tulnud
lapsi kuulama.
18.–22. aprillini peeti lasteaias südamenädalat. Põrnikad tegid tervislikku salatit, Mesimummid võimlesid hoolega igal hommikul, Ritsikad korraldasid orienteerumismängu, Lepatriinud tegid Sääse alevikus
tervisejooksu, Liblikad kavandasid rattamatka, aga see jäi ilusamaid
ilmu ootama. Ettevõtmine kulmineerus reedel tervisliku liikumisega
lasteaia õuealal, teemaks „Haldjate ja võlurite kevadine kokkutulek“.
Lapsed ja õpetajad olid maskeerunud nõidadeks ning haldjateks – üks
ikka uhkem kui teine! Peahaldjas avas võlukarbi, mis määras nõidade
ja võlurite edasise tegevuse. Kõik suundusid rajale. Virgutati end, otsiti
nõiapõllul aardeid, läbiti ämblikuvõrk ja rõngasrada. Lepatriinude rühma juures tehti täpsusviskeid.
Tervislik liikumine lõppes aiarühmadel jooksuga väljaspool lasteaia
aeda, sõimerühmal õuealal. Jooksu lõpetanud tegelased said südamekujulise märgi rinda. Kõige lõpuks võluti kübarate alt välja üllatused,
mis olid kommi moodi, aga tegelikult peitusid pakikestes tervislikku
toitumist reklaamivad kleepsud.
Kogu üritus lõppes erinevate mahlade degusteerimisega. Kannudes
ootasid lapsi ploomi-, õuna-, marjakese- ja apelsinimahl ning kurgivesi. Huvitav oli see, et kurgivesi maitses kõigile. Ju siis said haldjad ja
nõiad aru, et see on tervislik.
Lepatriinude ja Liblikate rühma lapsed käisid talvel usinalt ujumas.
Kevadel oli aeg otsad kokku tõmmata ja oma oskused ette näidata.
Kõik olid tublid – eriti tädi Mare! Aitäh talle!
Koos kevadega saabusid lasteaeda ka remondimehed, kes muudavad
meie maja soojaks ja ilusaks. Loodame sügisel tulla uhkesse ja värvilisse lasteaeda!
Kaunist kevadet kõigile!			
Lia Klaas
				
Sääse lasteaia direktor

Õhtu oli olnud ju lõbus ja põnevaid tegevusi täis, kuhu see uni
siis ikka jääb. Hommik algas küll pisut hiljem kui tavalisel koolipäeval, aga see eest oli ärgates tunda meeldivat pannkoogi lõhna.
Keegi ei lasknud end kaua oodata ja peagi olid esimesed paankoogid ka söödud. Kokatädid olid ülitublid olnud, kooke oli ikka
kohe kuhjaga küpsetatud.
Kuna vanematega oli kokkulepe, siis hakkasid esimesed vanemad ka saabuma. Möödas oligi meie äraütlemata armas ja lõbus
öö koolimajas.
Vaheaja lõpuni olid veel jäänud vaid loetud päevad.
				
Marju Veeberg
		
Vajangu Põhikool ja Noortekeskus
Vajangu Põhikooli õpilased koolimajas “Uno kaarte” mängimas
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Projektikohtumine Tamsalus

Kooli aulas möllasid Lindgreni
raamatukangelased

5. aprillil 2016. aastal toimus Tamsalu Gümnaasiumis juba 11.
teatripäev. Kuna päris mitmel Astrid Lindgreni teose tegelasel
on sel aastal ümmargune sünnipäev, esitasid õpilased katkendeid
tema teostest.
Laval nähti Pipisid, Karlssoneid, Väikevendi ja Majasokku, Bullerby lapsi, Vahtramäe Emilit, Tjorvenit, röövlitütar Ronjat ja teisi.
Kõik olid väga tublid. Iga klass sai millegi eest kiita.
1.a klass
		
1.b klass		
2.a klass		
2.b klass
3.a klass
		
3.b klass		
4.a klass		
4.b klass
5.a klass
6.a klass		
6.b klass
7.a klass
7.b klass		
8.a klass
8.b klass		
9.a klass		
9.b klass
10. klass		
11. klass

huvitavalt lavastatud pantomiimielementidega
etenduse eest
tervikliku ja huvitava tantsudega etenduse eest
heade kostüümidega selgehäälse etenduse eest
rekvisiidirohke ja mitmekesise etenduse eest
rohkete osatäitjatega tervikliku ning ladusa 		
etenduse eest
muusikaga seotud etenduse eest
rahvamängudega põimitud etenduse eest
heade kostüümidega tervikliku etenduse eest
tempoka etenduse eest
lustaka ja mitmekesise etenduse eest
sisuka ning ilmeka etenduse eest
tempoka ja naerutava etenduse eest
detektiivsete pildikeste eest
ühtlase esituse eest
efektidega etenduse eest
tempoka ja kummitava ühtlase etenduse eest
õnneliku lõpuga loo eest
tervikliku hingemineva etenduse eest
üllatusliku etenduse eest

Toodi esile ka mõned silmapaistvad rollilahendused:
Sten-Lenar Nirgi 			
tore poiss-Pipi
Alissa-Victoria Mednikova
värvikas kõrvalosatäitja
Timo Steven Allmäe		
värvikas kõrvalosatäitja
Taimo Teer 			
julge kõrvalosatäitja
Ruvim Stoliar 			
ilmekas ning julge osatäitja
Martin Oliinik			
ilmekas ning julge osatäitja
Anu-Liis Raudsepp 		
ilmekas osatäitja
Kertrud Kõre			
ilmekas osatäitja
Marleen Rand 			
ilmekas osatäitja
Roland Vendland 			
innukas kõrvalosatäitja
Tõnu Saaliste 			
ootamatu osatäitja
Kerdo Vainer 			
selgehäälne jutustaja
Kaarel Kundla 			
kummituslik osatäitja
Annika Õunapuu 			
maailma parim mööbliese
Mireia Mõttus 			
rolli ehe esitaja
Alex Ahtiainen 			
ilmekas kõrvalosatäitja
Liis Tomasov 			
hea osatäitja
Analiis Veeremaa 		
ilmekas kõrvalosatäitja
Melissa Veilberg 			
ilmekas kõrvalosatäitja
Eliise Lindre 			
ilmekas jutustaja
Andero Mitt 			
rahulik Pipi
Kuna ka õpilaste tagasiside oli väga positiivne, siis traditsioon püsib. Kohtume järgmisel aastal.
		

Svante Svantesson ja Karlsson Katuselt

Oliver: Projektis osaleda oli väga tore – lisaks rohkele inglise
keele praktikale sai ka tuttavaks paljude erinevate inimestega.
Kõige meeldejäävam sündmus on ilmselt Rakvere linnuse külastus.
12. klass: Suur tänu kõigile, kes projekti korraldada aitasid,
ning eeskätt Anne Kraubnerile, kes meid sellesse kaasas. Oleme kõik ühe huvitava kogemuse võrra rikkamad, oleme saanud
reisida erinevatesse riikidesse ja organiseerida rohkem kui 40
inimese tegevust nädala jooksul.
Maarja Hunt: Ettevalmistused projektikohtumiseks algasid

Rühm tööhoos

MAI 2016

3.–9. aprillini toimus Erasmus+ projekti Choose Your Future
järjekorras neljas õppimis- ja õpetamistegevusi hõlmav projektikohtumine teemal „IKT ja kunst reklaami koostamisel“.
Seekord oli võõrustajaks Tamsalu Gümnaasium ning külalised saabusid Taanist, Bulgaariast, Rumeeniast, Poolast, Türgist ja Lätist. Külalised elasid nädala Tamsalu spordihoones,
kus pärast tööpäeva veedeti ühiselt aega palli mängides, ujudes või lihtsalt vesteldes.
Töönädala eesmärk oli omandada teadmisi reklaami koostamisest, rakendada Lätis õpitud teadmisi marketingi alal
ja lõpptulemusena koostada reklaam ettevõttele, tootele või
teenusele.
Töötati viies rühmas ja õpetajaks-juhendajaks oli Pille HuntPole, kelle asjatundliku pilgu all valmis igal grupil kaks reklaami. Reedel esitles iga grupp valminud reklaame. Pärast
vastastikust hindamist ja arurtelu valiti välja kaks parimat.
Nendeks osutusid Transilvaania turismi reklaamiv T-särk ja
drooni Air-dog reklaamiv video.
Nädala jooksul tutvustati külalistele ka koduümbrust ja Lääne-Virumaa vaatamisväärsusi. Käidi Porkuni Paemuuseumis,
külastati Ralvere linnust, Sagadi, Palmse ja Vihula mõisa
ning Puhta vee teemaparki Järsi külas. Puhta vee pargis jagasid giididena teadmisi Rauno, Taavi, Mari-Ann, Kerttu, Keiti,
Johhanna, Kristina, Anet ja Diana. Nädal möödus lennates ja
oligi käes reede õhtu, et teha kokkuvõte koosoldud päevadest
ja öelda hüvasti. Laupäeval alustasid külalised koduteed.
Järgnevat osalejate mõtteid projektikohtumisest:
Johhanna: See nädal oli uskumatult lahe, täis uusi elamusi
ja kogemusi ning meeldejäävaid mälestusi. Meile tutvustati
reklaamimist ning seejärel pidime looma reklaamid toodetele, mille olime ise valinud. Peale selle oli külalistel võimalus
näha Lääne-Virumaa erinevaid mõisu ja muid vaatamisväärsusi.
Mari-Ann: Minu kogemus Erasmus+ projektinädalast Eestis
oli imeline. Inimesed olid väga-väga toredad ja kõigiga sai
hästi läbi, kõik naeratasid ja tahtsid tundma õppida nii meid
kui Eestimaad. Mulle meeldis töötada kõigiga ja kui oligi
mõni arusamatus, leidsime sellele alati lahenduse. Olen rahul ka meie meeskonna tehtud reklaamidega.
Rauno: Seekord leidis rahvusvaheline projekt Choose Your
Future aset Eestis ning meile tuldi külla mitmest riigist. Nädala vältel tegime projekti raames tööd, iga grupp töötas
välja kaks reklaami mingi teatud teenuse või ettevõtte jaoks.
Ühtlasi tutvustasime külalistele Eestit, viies neid väljasõitudele eri paikadesse, isegi ehtsasse varakevadisse Eesti metsa.
Marjana: See nädal oli igati tore ja tegevusterohke, oli võimalik leida uusi sõpru, arendada inglise keele oskust ja sai
palju teadmisi reklaami ja selle koostamise kohta. Meie
koostöö reklaami valmistamisel ja muud ühised tegevused
sujusid alati hästi, sest kõik olid üksteisega väga sõbralikud
ja abivalmid. See nädal muutis koolielu palju paremaks ja
huvitavamaks, mis meeldis väga.
Maiken: Tamsalus toimunud kuues Erasmus+ projektikohtumine õnnestus väga hästi. Kõik läks nii, nagu plaanitud, ja
ehk isegi paremini veel. Nii õpilased kui ka õpetajad veetsid
toredalt aega ning üheskoos omandati mitmeid uusi teadmisi. Tagantjärele mõeldes poleks vist saanudki kohtumist paremini planeerida ning usun, et kõik jäid rahule.

juba sügisel ning sellesse oli kaasatud kogu abituurium. See
nädal pani õpilaste ja õpetajate koostöö tublisti proovile ning
võib uhkusega öelda, et saime hästi hakkama. Kõik sujus plaanipäraselt ning nii kohalik koolipere kui ka väliskülalised jäid
kohtumisega igati rahule.
Projekti käigus koostasid gruppidesse jaotatud õpilased reklaamid oma valitud toodetele või asutustele ning esitasid need
nädala lõpuks. Kogu õppetöö toimus inglise keeles. Õppimine
toimus ka väljaspool Tamsalut – külastati mitmeid lähiümbruses olevaid asutusi (Rakvere linnus, Käsmu kapteniküla, Vihu-

Fotode autorid: Mari-Ann Virunurm ja Maiken Kõiv

Koostöös sünnivad ideed

Anet: Eestis toimunud Erasmus+ projektikohtumine oli väga
meeldejääv, huvitav ja tore ning sai omandatud uusi teadmisi
reklaamide ja nende tegemise kohta. Kõik grupid pidid tegema kaks reklaami ning need olid hästi tehtud. Samuti võtsid
kõik projektis osalejad osa erinevatest korraldatud üritustest
ning kõik sujus väga hästi. Hiljem saime tagasisidet, et välismaalastele väga meeldis Eestis, mis on äärmiselt tore, sest
me kõik nägime selleks palju vaeva.
Kristina: Eelmisel nädalal toimus meie koolis projekti Choose Your Future üks viimaseid kohtumisi. Nädala jooksul näitasime külalistele meie kodumaad, tutvustasime oma kultuuri
ning traditsioone ning külalistel avanes ka võimalus maitsta
meie rahvustoitu. Peale selle õppisime koostama huvitavaid
reklaame. Mulle see kohtumine tohutult meeldis, sest ma sain
teada palju uut reklaaminduse kohta ning muidugi tutvusin
paljude uute ja huvitavate inimestega, kellega jätkan suhtlemist ka tulevikus.
Liis: Selle nädala jooksul sai palju tööd tehtud, kuid see oli
väga tore ja huvitav, sest sain uusi teadmisi reklaamimise
kohta ja arendasin oma koostöövõimet. Lisaks kohtusin uute
inimestega, kes olid väga sõbralikud. Minu jaoks oli see teine ja viimane projektikohtumine.
Taavi: Projektikohtumine Eestis andis meile võimaluse taas
näha oma vanu sõpru, kuid ka leida uusi. Meie õpingud nädala jooksul hõlmasid reklaamindust, millega said kõik tiimid suurepäraselt ja samas ka väga tabavalt hakkama. Väljaspool põhiõppetööd käisime Lääne-Virumaal ringi ning
tutvustasime Eesti eluolu.
Õhtud veetsime sportlikult või lihtsalt üksteisega suheldes.
Nädal oli täis toredaid ja arendavaid ülesandeid, kuid mis
kõige olulisem – me saime palju uusi sõpru, õppisime koostööd tegema ning üksteisega arvestama. Kindlasti leidsime
projekti käigus sõpru kogu eluks. See projekt lähendas meid,
pani üksteist paremini mõistma, õpetas hindama erinevaid
väärtusi ning andis võimaluse teha midagi teistmoodi ja
unustamatut.
Ketter: Projektis osalemine andis suurepärase võimaluse
õppida reklaamindust, inimestega suhtlemist ning ka keelt,
mida saime praktikas kasutada. Oli väga meeldiv ning töökas nädal ja sain juurde palju kogemusi.
Keiti: Enne projektinädala algust oli küll muretsemist palju,
aga kõik õnnestus väga hästi ning korraldusega jäädi väga
rahule.
Kerttu: Tamsalus toimunud projekti peaeesmärk oli õppida
looma reklaame. Lisaks õppimisele käisime ka paljudel ekskursioonidel ning sisustasime vaba aega erinevate, peamiselt sportlike, tegevustega. Tänu sellele projektile sain juurde
palju teadmisi ning toredaid sõpru.
Ceilis: Projektinädal, mille nimel sai palju vaeva nähtud,
möödus uskumatult kiirelt. Peale reklaamialaste teadmiste
õppisime oma klassiga, et hea koostöö ja üksteiste toetamisega suudame saavutada oma eesmärgid – külalised jäid nädalaga väga rahule, nii ka meie.
Diana: Projektiga veedetud nädal oli kõigile uus kogemus
ning see oli täis ka palju emotsioone ja elamusi. Sellel nädalal õpetati meile trikke reklaamindusest ning samuti oli
võimalus valmistada meie oma reklaamid toodetele, mille ise
valisime. Peale pikka ja rasket tööd oli külalistel võimalik
tutvuda Eesti ja selle vaatamisväärsustega.
la, Palmse ja Sagadi mõis, puhta vee park jms). Samuti tutvuti
Eesti kultuuri ja toiduga Viitna kõrtsis.
Anne Kraubner: Võin kindlalt öelda, et 12. klass näitas järjekordselt, et neile saab loota, nad on hakkajad, teotahtelised ja
suurepärased organisaatorid, kes ei vea alt ja saavad kõigega
hakkama. Suur-suur tänu kõigile, kes aitasid nõu ja jõuga kaasa projektikohtumise õnnestumisele!
		

Tamsalu Gümnaasiumi 12. klass
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Korvpall, vabariigi esiliiga

Korvpallist

Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel oli Tamsalu Los Toros/C-Tower’i meeskonna viimaseks vastaseks lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel Saaremaa
esindusmeeskond Kuressaare BC Hundid/Assa Abloy. Põhiturniiril lõppesid omavahelised mängud 1:1. Otsustavas viimses mängus tuli ülisuur võit
96:59 (12:13, 30:9, 31:17, 23:20). Seekord oli parimaks meheks Madis Saaremets 21 punktiga, Aaron Kuusik lisas 19 ja Raiko Orumaa 14 punkti.
Külaliste parimad olid Egert Väinaste 14 ja Margo Liivand 13 punktiga.
Võit kindlustas 9. koha. Vaatamata saavutatud kohale esines meeskond kohati vägagi edukalt. Võideti 12 ja kaotati 13 mängu. Esiliiga võitja Paide
meeskonnaga mängiti 1:1 (150:148), kolmanda koha saavutanud Tartu Rock
II-ga mängiti 1:2 (216:218), neljanda koha saanud Kohilat võideti kindlalt
2:0 (145:117). 1:1 mängiti veel Amblaga (123:117), TTÜ II-ga (136:115) ja
Audentesega (146:136). Võideti 2:0 Torma ja 1:0 Räpina meeskond.
Kaotused 0:2 tuli vastu võtta teise koha saavutanud Tiit Soku meeskonnalt
Betoonimeister (128:150), Tartu Estiko’lt (135:148) ja Balteco’lt (135:153).
Koos karika sarjaga mängiti 30 mängu, neist pooled kodusaalis. Võideti
16 ja kaotati 14 mängu. Kuigi hooaeg on lõppenud, pole veel täit selgust
järgmisest hooajast. Kuna Rakvere Tarva noored pole suutnud aastate jooksul esiliigasse pääseda, siis on Tamsalu püüdnud seda kohta täita. Edasine
sõltub sellest, kuidas õnnestub meeskonda komplekteerida. Eeltingimuseks
oleks pääsemine alagrupist edasi. Kuidas see õnnestub, selgub meeskonna
juhtide Rainer Tops’i ja Kristo Raudam’i ning tänavuse meeskonna ühisest
otsusest. Nõrga meeskonnaga pole mõtet välja minna. Lisaks korvpallile
mängis maakonna tasandil ka meie võrkpallimeeskond, pidades 12 mängu. Tulemused olid eelmises lehes. Mängimist jätkavad veel hokimeeskond
ning saalihoki meeskond. Senise seisuga on kolme meeskonna peale vabariiklikul tasemel mängitud korvpallis 30 mängu, maakonna tasemel korvpallis 18 mängu ning võrkpallis 12 mängu. Kokku võideti 35 ja kaotati 25
mängu.
						
Rein Tops

TAMSALU XV MAITRIATLON 22. MAI
Start kell 11.00 ujulas
1. ala: UJUMINE - ujutakse 400m, kahekesi rajal.
2. ala: JALGRATTASÕIT – Start 15 min. peale viimase ujuja
lõpetamist Gunderseni meetodil.
Distants –17 km: Spordikompleks – Uudeküla – Järvajõe – Porkuni
– Sääse rist - Uudeküla – Tamsalu spordikompleks.
3. ala: JOOKS – Distants 3km : Spordihoone - valgustatud
suusaraja ring – FINIŠ on spordihoone juures!
Võistlusklassid : -16 aastased poisid ja tüdrukud.
17 – 39 aastased mehed , naised.
40 ja vanemad mehed, naised
KOLME SÕBRA TRIATLON – (üldarvestus)
1 sõber ujub, teine sõidab ratast, kolmas jookseb.
NB! Ind.võistleja ei saa osaleda sõbratriatlonis
Võitjatele karikad ja auhinnad.
NB! Registreerimine võistluspäeval spordihoones kell 10 – 10.45
Stardimaks: 5 Eur in.

Kergejõustik

Trükist ilmunud 2016.a. kergejõustiku aastaraamatus moodustavad kogukama osa edetabelid. 2015. aasta edetabelis on täiskasvanutest 50 parema
hulgas Sirly Tiik 19. kohaga kettaheites (37.33), 23. kohaga kuulitõukes
(11.49) ja 31 kohaga odaviskes (36.23). Ketter Kõre on odaviskes 46
(34.01). Tamsalu valla taustaga sportlastest on Porkuni EIK-s oma sportlaseteed alustanud mitmekordne kurtide maailmameister Kairit Olenko 12.
odaviskes (43.37) ja 19. kuulitõukes (11.80). Kairit esindab nüüd Audentese
spordiklubi.
Meestest on väsimatu veteran Ago Veilberg 25. 30 km maanteejooksus
(1:14.23), 31. mararonis (2:45.24), 40. poolmaratonis (1:19.16) ja 44. 10 km
maanteejooksus (34.44). Noorematest meestest on parim Karel Eesmaa 22.
kohaga kümnevõistluses (5376), 34. kohaga teivashüppes (4.00) ja 46. kohaga kõrgushüppes (1.87). Karel’it tunnevad spordisõbrad ka kui Tamsalu
meeskonna üht paremat korvpallurit maakonna esiliigas. Samuti veteranide
hulka jõudnud Margo Kivila on 27. kümnevõistluses (4685) ja 46. teivashüppes (3.60). Valdur Eesmaa on 30. kohal kümnevõistluses. Oliver Eding
on 33. kohal odaviskes (56.64). Kahjuks ei ole tabelisse pääsenud Oliveri
parim vise 60.51, mille ta saavutas Tamsalu valla lahtistel meistrivõistlustel.
Tõenäoliselt jäi maakonna edetabeli koostaja hiljaks tulemuse teatamisega.
33. kohal on ka endine Eesti noortekoondislane suusatamises Risto Rammul
kümnevõistluses (4056). Meie paremate tulemused on saavutatud Tamsalu
Los Toros’e spordiklubi 19. ühepäeva künevõistlusel. Tamsalu võistlus on
ainuke ühepäevavõistlus, kus paremad pääsevad vabariigi tabelisse. Vabariigi kergejõustiku edetabeli koostajaks on Enn Endjärv Tallinnast. Aastaraamatu koostajaks on juba mitmendat aastat Tamsalu taustaga Ly Menov.

Suusatamine
ETV ja Swedbank’i noorte suusasarja koondarvestuses
saavutas Martin Himma M-18 klassis 8. ja Rhode Hallik
M-13 klassis 9. koha. 20 parema hulka jõudsid veel Maria-Liisa Alt Väike-Maarja Gümnaasiumist 13. ja Roosi
Hallik 20. kohaga. Kokku võistles 10 AO SK noort suusatajat. Tagasivaates 10 aasta tagusesse aega võitsid samas
vanuseklassis esikoha Kai Põldoja ja Raido Õunapuu, teise kohaga lõpetasid Timo Simonlatser ja Marii Raudsepp
ning kolmanda kohaga Klen Krünberg. Kümne parema

2015/16 hooaeg algas Tamsalu meeskonnale hästi. Treeneripingil nägime Tamsalu praeguse korvpalli grand old
manˇi Livar Liblikut, meeskonna sponsoriks sai JaKon
Ehitus. Meeskonda lisandusid võrreldes eelmise aastaga
Holden Sepp, Andro Kirsipuu ja Dmitri Okatov. Esiliigas, kus meeskond sellel aastal mängis, oli tase suhteliselt ühtlane, kaotusteta ei jäänud keegi. Tamsalu alustas
hästi ja mängis kogu esimese ringi ilusat korvpalli. Tõsi
küll, hooaja teises mängus tuli ootamatu kaotus Rakvere
Spordikoolilt, aga kuna ka teised meeskonnad lubasid
omale kaotusi, siis tõusti teise ringi ajal tabeli liidriks.
Hooaja viimane mäng pidi otsustama, kes lõpetab põhiturniiri liidrikohal. Meile sõitis külla Kunda meeskond,
kes oli eelnevates mängudes kaotanud tabeli viimasele
Simuna Ivaxile ja ka Rakkele. Võõrsil võttis Tamsalu
nende üle kindla võidu. Ja ilmselt otsustasid need nüansid ka mänguks häälestatuse. Kundal oli aga tagataskus
trumpäss, Sten Pobbul, kes hooaja algul mängis meistrisarjas Kadrina Karude meeskonnas.
Tamsalus peetud mängus näitas põhiturniiri parimaks
mängijaks nimetatud Sten kõike seda, mida hea korvpallur peab valdama – tabavaid kaugviskeid, välkkiireid
läbiminekuid, nutikaid sööte ja head platsinägemist.
Tema peatamiseks tehti kõik endast olenev, aga sellest
jäi väheks. Liidri 37 punkti, mitmed söödud ja meeskonna (kes oli kohal kõigest kuuekesi) innustamine tõid
külalistele võidu. Meie mehed aga lootsid, et ehk hakkavad kaugvisked lõpuks ikkagi ka korvi kukkuma. Ei
hakanud. Oli küll paar helgemat hetke, kuid need kustutas jälle Pobbul kas tabava kaugviske või läbimineku
või sööduga vabaks jäänud kaaslasele.
Enne poolfinaali algust olime Rein Topsiga (kellega
koos mängu vaatasime) mõlemad üsna pessimistlikult
meelestatud, põhjuseks ikka seesama viimane mäng.
Poolfinaal aga algas vastu ootusi meile üsna soodsalt.
Vastased olid ka närvilised, Sten Pobbul viskas järjest
mööda. Meie mehed aga hakkasid järjest paremasse
hoogu minema - pall liikus ilusti, kolmeseid ladus
korvi Arlen Liivak, mitu tabavat viset sooritasid Siim
Suve ja Holden Sepp, hästi mängisid ka teised mehed.
Ainult vigade arv tegi murelikuks, aga kuna meie pink
oli pikk, ei tundunud see esialgu tõsise ohuna. Poolaeg
meile 45:37. Arvasime Reinuga mõlemad, et niisuguse
mänguga ei tohiks võitjas kahtlust olla.
Peale vaheaega aga oli hea mäng ja viskekindlus kuskile
kadunud. Meeskonna üks liidreid, Karel Eesmaa viskas
järjest mööda, vastased läksid eriti korvi all üha paremasse hoogu. Nende pikad said ridamisi ründelauapalle
ja takistamiseks ei leitud muud rohtu kui tehti rohkearvuliselt vigu, Pobbuli visked hakkasid tabama ja viimase veerandi eel olime juba kaotusseisus 61:64. Aga
kadunud polnud veel midagi. Viimasel veerandil aga
väsis pikalt platsil olnud Liivak, kelle visked enam ei tabanud, vigadega kukkusid välja koguni 4 meest (Tauno
Pukk, Karel Eesmaa, Andro Kirspuu ja Holden Sepp).
Käesoleva aasta kõige tähtsamaks
võistluseks on vabariigi valdade 15.
suvemängud Vinnis. Mängude kohustuslikuks alaks on kergejõustik, kus
2012. aastal saavutati kolmas koht.
Meie edukamaks oli siis Sirly Tiik
kuldmedaliga kettaheites (34.29) ning
hõbemedaliga odaviskes (35.52) ja
kuulitõukes (10.51). Hõbemedalile
jõudsid veel Triin Lait odaviskes, Cätlin Okas kettaheites ja Meelis Veilberg
3000 m jooksus. Pronksmedali võitsid
Evelyn Himma 1500 m jooksus ja Mathias Veeremaa samuti 1500 m jooksus. Eraldi arvestust peeti noorte, täiskasvanute ja veteranide kohta. Arvesse
läks 20 paremat tulemust ja üks 4x100
m teatejooks. Artikli kirjutamise ajal ei
onud veel selge, kas mängud toimuvad
juuli lõpul või augusti algul.
			
		
Rein Tops

hulka jõudsid veel Erkki Põldoja, Erko Jullinen, Marek
Sikk ja Kaarel Nurmsalu. Kokku võistles siis 16 AO SK
suusatajat. Treenerina tegutses Arvo Orupõld.
Tagasivaade on tehtud meenutamaks kümme aastat tagasi
meie hulgast jäädavalt lahkunud treenerit. Arvo oli kahekordne meistersportlane suusatamises ja käimises (30
km käimise vabariigi rekord 2:19.24 kuulub aastast 1980
tema nimele), tunnustatud treener ja lihtsalt hea inimene.
Kahju, et tema treeneritöö nii vara pooleli jäi.
				

Rein Tops
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Meeskond mängis viimased minutid ebakindlalt, ehkki
platsile tulnud Dmitri Okatovi 7 järjestikust punkti veel
lootust kaotada ei lasknud.
Lõpp kuulus siiski vastastele ja kaotus oli tõsiasi. Mäng
oli tegelikult ilmselt võidetav aga mõned kõrvalt vaadates ebaõnnestunud vahetused ja ebakindel mäng eriti
viimasel veerandil kallutasid edu vastastele. Protokollist
võib näha, et vastased said koguni 49 vabaviset, millest
tabasid 25. Sten Pobbul kogus lõpuks 26 punkti. Meie
edukamad olid Arlen Liivak 20 (6 tabavat kolmest) ,
Holden Sepp 13 ja Siim Suve 10 punktiga. Kui tagamängijate hulka arvata ka Karel Eesmaa, siis kogusid
nad (veel Jaano Konnapere, Andro Kirspuu ja Tõnis
Vainus) kokku 10 punkti, kust tulebki koos korvialuses
võitluses allajäämisega kaotuse põhjusi otsida.
Teises samal ajal toimunud poolfinaalis kulgesid asjad
aga hoopis ootamatult. Põhiturniiri edukaim Hulja jäi
teisel veerandil 20 punktilisse kaotusseisu Simuna Artistoni vastu ja kaotaski mängu kindlalt. Artistoni salarelvaks oli kuni üsna põhiturniiri lõpuni Simuna Ivaxi
tugitalaks olnud Erkki Sillamaa meeskonda tulek. Koos
meilegi tuttava Kaspar Põldmaaga viskasid nad poolfinaalis meeskonna 89 – st punktist 54.
Pronksimängus võitis Tamsalu üsna kindlalt Huljat,
meie parim oli 29 punktiga Holden Sepp.
Finaal oli tasavägine ja Kunda võitis lõpuks 91:88,
võitjate edukaimad olid pikemad mehed, kes mängivad
ka Ida – Virumaa meistriliigas. Pobbul viskas ainult
9 punkti, niiet ei olnud selle aasta Kossuliiga Esiliiga
võitja ühe mehe võistkond..
Lõppkokkuvõttes arvan, et meeskond võib hooajaga
ja võidetud „pronksiga“ rahule jääda, vaatamata kahele valusale kaotusele. Meeskonna tugevus oli ka sellel
aastal paljude meeste panus, pall liikus korralikult, leiti
piisavalt vabu viskekohti, tehti kombinatsioone, mängiti pea alati oma tase välja ja nn “äravajumisi“ oli
vähe. Nõrgemaks pooleks jäi aga kahtlemata kindla liidri puudumine, eriti viimastes mängudes, lauavõitlus ja
tagameeste suhteliselt kesine panus. Livar Liblikul treenerina on, mille üle mõelda. Näiteks asjaolu üle, miks
kõikides põhiturniiri teise ringi mängudes said vastased
rohkem vabaviskeid, ka 102:56 võidetud mängus Revin
Grupiga. Mitmes mängus said vastased üle 30 vabaviske.
Loodetavasti jäävad põhimehed, kes aastaid korvpalli mänginud, edasi meeskonda toetama, samuti meeskonna sponsorid ja treener ning järgmisel aastal tuleb
see, mis sellel aastal kättesaamatuks jäi. Tamsalu kui
maakonna amatöörkorvpalli lipulaev – esindatakse ju
Lääne–Virumaad Eesti Esiliigas, võiks mõelda ka valla
korvpalli meistrivõistluste läbiviimisele sarnaselt näiteks saalihokile. Usun, et huvilisi oleks rohkesti ja kasu
samuti.
Ja noh – unistada võib ju alati – ehk esindab meie teenekaim tegevkorvpallur enne loobumist ka kohalikku
meeskonda?
				
Ain Aasa
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Tamsalu 18.meistrivõistlused ujumises (17. aprill 2016.a.)		
2004-2000.s.a.		
50 m vabalt				
1. Brita Rannamets
28,21 1. Alex Ahtiainen		
25,52
2. Anne Kunder		
34,61 2. Juhan Uudeküll
29,81
				
3. Ander Eerits		
31,75
				
4. Lauri Eerits		
34,52
			
50 m selili				
1. Brita Rannamets
32,15 1. Alex Ahtiainen		
29,25
2. Anne Kunder		
41,21 2. Juhan Uudeküll
34,89
				
3. Ander Eerits		
38,09
				
4. Lauri Eerits		
40,71
			
50 m rinnuli			
1. Brita Rannamets
38,11 1. Alex Ahtiainen		
33,61
2. Anne Kunder		
44,27 2. Juhan Uudeküll
44,51
				
3. Ander Eerits		
45,78
				
4. Lauri Eerits		
57,44
2005.s.a.- nooremad
25 m vabalt				
1. Getrin Raudsepp
17,33 1. Marten Langinen
17,79
2. Martta Raudsepp
21,44 2. Holger Soll		
19,24
3. Pirit Rosina		
25,35 3. Robin Jänes		
20,5
4. Leevi Liset Luik
25,41 4. Vladislav Zemski
25,08
5. Mirell Sassi		
32,65 5. Laur Vaher		
42,77
			
25 m selili			
1. Getrin Raudsepp
22,25 1. Marten Langinen
21,61
2. Pirit Rosina		
22,78 2. Holger Soll		
22,89
3. Martta Raudsepp
24,28 3. Robin Jänes		
25,55
4. Leevi Liset Luik
26,72 4. Vladislav Zemski
27,22
5. Mirell Sassi		
30,49 5. Laur Vaher		
28,93
1999 – 1987a.s.		
50 m vabalt				
1. Keiti Kleitz		
31,14 1. Kert-Taniel Kesküll
27,39
2. Keili Kleitz		
34,75 2. Tony-Brei Vilbiks
27,79
3. Johhanna M. Partsioja 37,47				
			
50 m selili			
1. Keiti Kleitz		
35,95 1. Kert-Taniel Kesküll
30,87
2. Johhanna M. Partsioja 42.01 2. Tony-Brei Vilbiks
34,42
3. Keili Kleitz		
42,37				

Krossijooks
Lääne-Virumaa krossijooksu meistrivõistlustel Rakveres Vallimäel saavutas Tamsalu
Gümnaasiumi C ja D van. kl. jooksjate võistkond koolide arvestuses 3. koha.
Alla tuli jääda ainult Rakvere suurtele gümnaasiumitele.
Individuaalselt oli meie parim Brita Rannamets, kes võitis 1. koha ja karika 2004.a.
sündinud tüdrukute 500 m jooksus.
Medaleid jagati iga vanuseklassi kümnele paremale.
Meie võistlejate paremad kohad: 2006 ja hiljem sünd.: 9. Alyssa Liblik
2005 sünd. 7. koht Elizaveta Stoliar,
3. Geimo Salumäe
2004 sünd. 9. koht Eliise-Marie Soll
2003 sünd. 6. Laura Olde, 4. Martin Pugast,
9. Frode Hallik

			
50 m rinnuli			
1. Keiti Kleitz		
42,53 1. Kert-Taniel Kesküll
36,76
2. Keili Kleitz		
49,93 2. Tony-Brei Vilbiks
37,41
3. Johhanna M. Partsioja 49,98				
1986 – vanemad		
50 m vabalt			
1. Geidi Kruusmann
37,51 1. Rando Rannamets
31,57
				
2. Rasmus Jänes		
31,62
				
3. Pavo Raudsepp
33,85
			
50 m selili			
1. Geidi Kruusmann
48,77 1. Rando Rannamets
40,07
				
2. Rasmus Jänes		
40,59
				
3. Pavo Raudsepp
44,05
			
50 m rinnuli			
1. Geidi Kruusmann
48,23 1. Rando Rannamets
42,33
				
2. Rasmus Jänes		
43,31
				
3. Pavo Raudsepp
45,31
Rändkarikad võitsid: Getrin Raudsepp
Keiti Kleitz
		
Marten Langinen
Kert-Taniel Kesküll
3x karikas
Brita Rannamets
Geidi Kruusmann
Alex Ahtiainen
Rando Rannamets
Peakohtunik Mare Järv					

Tamsalu meistrivõistluste rändkarikate võitjad.

2. aprillil toimunud EUL noortesarja III etapil saavutas Brita Rannamets 100 m liblika ujumises 1.12,22 I koha ja
200 m kompleksis 2.35,75 samuti I koha.
Rahvusvaheline võistlus Tartu Kevad peeti 9.-10. aprillil 50 m ujulas. 14.a.- nooremad:
Brita Rannamets 100 m liblikat 1.13,00 II 		
50 m libl. 31,50 (4.)
50 m selili 33,36 (5.)
		
100 m selili 1,13,36 (7.)
16.a.- nooremad:
Alex Ahtiainen – 		
100 m liblikat 1.01,18 II 		
50 m selili 29,58 III
100 m selili 1.03,47 (4.)
			
50 m liblikat 28,18 (7.) 		
200 m selili 2.25,60 (absol. 14.)
17.a.- vanemad:
Kert-Taniel Kesküll –
100 m selili 1.05,41 (11.)
200 m kompleksi 2.25,06 (13.)
			
50 m selili 30,89 (11.) 		
200 m selili 2.20,41 (absol. 8.)
											
Mare Järv
Vanematele võistlejatele toimusid samal päeval Vallimäe karikavõistlused. Meie medalivõitjad olid:
TB 3. Liselle Kaldaru, PB 3. Alex Ahtiainen,
TJ 3. Anu Reimann
Kehalise kasvatuse õpetaja Pille Lehemets

ÜLE-EESTILINE NAIS- JA NEIDUDEKOORIDE
LAULUPÄEV “ÜLE MAARJAMAA”
Laulupäeva moto:

Temas on kannatlikkus ja rahu, tulisus ja sõjakus. Temas on loomine, ilu
ja väärikus, mõistmine ja andestus. Temas on hellus ja armastus.
Ta on elu andja ja kandja. Temas on nii palju. Nagu ta lauludeski, mis
algavad lapsepõlvest ja helisevad edasi aegade lõpuni üle Maarjamaa.
Laupäeval, 04.juunil 2016 Eesti lipu päeval Pärnus
17.00 Lipupäeva pidulik tähistamine Rüütli platsil
17.30 Rongkäik
18.00 Laulupäeva kontsert Vallikäärus.

Tamsalu Naiskoor osaleb Pärnus Eesti lipu päeva pidulikul üritusel
Laulupäeva kunstiline juht Toomas Voll
Kontserdi juht Märt Avandi

LAUPÄEVAL, 21. MAIL,
KELL 9.00 – 11.00 toimub Kesk tn. 1
hoone kõrvaloleval platsil koerte ja kasside
marutaudivastane vaktsineerimine.

Koeri ja kasse vaktsineeritakse alates 3 kuu vanuselt iga 2 aasta järel.
(s.t. 2014.a kevadel vaktsineeritud loom tuleb jälle vaktsineerida
2016.a. kevadel)
Info. 5152768

Müüa kuivi saetud ja lõhutud küttepuid
(30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel: 5045632
Müüa 3-m küttepuid. Miinimumkogus
10 rm. Tel: 5074553

Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, kuusk). Mõõdud 25 - 60 cm,
vastavalt kliendi soovile. Tel: 5043246
Müüa kuivi kütteklotse. Tel: 5013862
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
juunikuus
Elliada Peensalu 		
Ella Maileht 		
Aino Suurkaev		
Klavdia Ivanova		
Laine Jürna			
Kalju Paist			
Andrei Pentinen		
Luuna-Meloone
Assmann			
Elvi Kaljuorg		
Kaljo Kask 			
Vaike Putko			
Olga Tirman			
Evi Meisalu			
Ervin-Edgar Arumägi
Arnold Gummel 		
Irene Jõgiste			
Ethel Nukke			
Aino Lillepärg		
Olev Kivisild		
Inga Kangur			
Veera Landman		
Valdur Lehtla		
Liivija Sergejeva		
Ira Netšepajeva		
Ruth Murro			
Jüri Schulz			
Uno-Johannes Viliberg
Tapani Antero Töyrräs
Andres Rammul		
Svetlana Vissarionova
Rita Kulev			
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Vastsündinud vallakodanik
SASKIA AAVIK 			

22.04.2016

Õnnitleme vanemaid!
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OÜMARTEXKOPAD

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

85
85
84
84
83
83
83
82
82
81
81
75
75
75
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60

Õnne ja tervist!

Teeme väike ekskavaatoriga kaevamise
ja planeerimistöid (20 eurot tund).
Võimalik ekskavaatorit rentida,
100 eurot ööpäev.
Rendime sõiduauto treilerit
25 eurot ööpäev, 15 eurot 3 tundi.
Helistada õhtuti 56649730

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

HU

HU

U

U

tel:56488916
NÄGEMISKONTROLLjaPRILLIMÜÜK
TAMSALUS!

Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

Kutsumevallarahvastomasilmikontrollimaja

05.05.16 kell 14.00 Kristuse taevaminemis püha

		
08.05.16 kell 14.00 Emadepäeva Jumalateenistus,

telefonil3852603või56981972

esinevad pühapäevakooli lapsed.
15.05.16 kell 14.00 Nelipüha.
22.05.16 kell 14.00
10.06.16 kell 18.00-00.00 kirikute öö 2016
info: http://www.kirikuteoo.ee/
12.06.16 kell 14.00
24.06.16 kell 1400 Surnuaiapüha Tamsalu kalmistu

Silmakontrollmaksab10eurotjaprillitellijaletasuta!

26.06.16 kell 14.00 Surnuaiapüha Uudeküla kalmistu

prilleostma!OotameTeid
18.05.2016alateskella10.00
TamsaluKultuurimajasaadressilSõpruse3
Nägemiskontrollikstulekseelnevaltregistreerida
U

Pühapäevakooli tunnid igal pühapäeval algusega kell 11.00
Tamsalu kultuurimajas
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Aitan müüa sinu kinnisvara
Lääne-Virumaal. Küsi tasuta
kinnisvara alast nõu.
Tiia Leis, 5342 4091
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 27.05 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

Kuulutaks välja kevadise leerikursuse.
EELK Tamsalu Lunastaja Koguduse traditsiooniline ristimis- ja
leeripüha on olnud nelipühal, mis see aasta on 15.05.2016
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 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 praost Tauno Toompuu.
NB Matusetalituse sooviga võtta ühendust isiklikult diakon Tiit
Lastikuga, telefonil 55966140. Tuletan ka meelde matusetalituse hinnakirja, mis võeti vastu jaanuar 2016.
100.- koguduseliige;120.- mitteliige sh ka ristimata ja leeritamata
inimene (hinnad sisaldavad: Vaimulik, muusika, kiriku kasutust
välisuksest kuni altarini, küünlad, kirikukellad, vaimulik on
kaasategev kuni peielauani, samuti on selle sees
40. päeva hingepalvus).
Samuti on võimalik ärasaatmistalitus ja urnide
hoiustamine kirikus ja hiljem urnide muldapanek kalmistul (seda
kõike toimetab vaimulik). Hinnad on kokkuleppelised.
Samuti on hinnad kokkuleppelised matusetalituste suhtes.
Lisan veel: ,,Kirikuseadustikus on antud igale inimesele võimalus
saada maetud kiriklikult.”

MALLE PÕLDMAA

03.02.1939 – 26.04.2016

LEIDA MEI

04.02.1928 – 31.03.2016

ŠARLOTE SELBER

28.05.1927 - 27.04.2016

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud 27. maiks, 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 9. juunil. Valla kodulehelt saab seda lugeda 2-3
päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

