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TASUTA

Aasta kokku
Tamsalu vallavalitsuse pilgu läbi tuleb
peagi mööduvat aastat iseloomustada
sõnadega pingeline, ärev, vastuoluline,
sündmusterohke, traagiline.
Vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevust
jäävad eredamalt meenutama paranenud
koostöö, ühinemisläbirääkimised ja
ümberkorraldused hariduselus.
Rõõmu teeb töine meeleolu Tamsalu vallavolikogus ja volikogu komisjonides.
Isiklikud vastuolud on ületatud ning kogu energia suunatud Tamsalu valla arengusse. Kujunenud koostööõhkkonnas on ka vallavalitsusel oluliselt lihtsam seatud eesmärke ellu viia. Käesolev aasta oli ühinemisläbirääkimiste aasta. Tamsalu
alustas läbirääkimisi kahel rindel, Pandivere piirkonna valdadega (Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere) ja Tapa vallaga.
Suve teiseks pooleks olime jõudnud olukorda, Ümberkorraldused valla haridusasutustes
kus tuli langetada otsus ühe või teise kasuks.
puudutasid Vajangu Põhikooli ja Tamsalu
Vallavolikogu otsusega lõpetati ühinemislä- Gümnaasiumi. Käesolevast õppeaastast alusbirääkimised Pandivere piirkonna valdadega. tas Vajangu kool õppetööd 6-klassilisena. OtTapa vallaga jätkunud ühinemisprotsess on sus sulgeda kolmas kooliaste tulenes õpilaste
jõudnud lõpusirgele, kus jäänud teha kumma- arvu vähenemisest. Minu hinnangul on Vagi volikogu otsus valdade ühinemise kohta.
jangu koolil ka peale valdade ühinemist oma
2017. aasta on seega tõenäoliselt aasta, mil kindel koht valla haridusvõrgus olemas. Kooli
Tamsalu vald muutub ajalooks. Tuleva aasta väiksusest tulenev nõrkus võib peagi osutuda
kohalikest valimistest tekib uus, Tamsalu ja tugevuseks, sest üha rohkem on lapsi, kellele
Tapa valla ühinemisel moodustuv omavalit- sobib väikeklassis õppimine enam kui tavaklassis.
susüksus.

Tamsalu Gümnaasiumi juhi vahetus tekitas
kogukonnas ja õpetajaskonnas palju vastakaid
arvamusi ja küttis kirgi. Tänaseks on kired
vaibunud, uus koolijuht ametis ning koolielu
korraldamas. Tamsalu Gümnaasiumisse on
palgatud uut tugipersonali, kelle panus muudab õppeasutuse töö efektiivsemaks ja tulemuslikumaks.
Elus on ikka nii, et mure ja rõõm, õnn ja ebaõnn käivad käsikäes. Noore ja andeka inimese
ootamatu lahkumine meie seast on traagiline,
mõistetamatu ja ülekohtune. See on valus õp-

petund ja meeldetuletus tervele kogukonnale,
märgakem ning toetagem üksteist.
Peale 1. advendi küünalde süütamist toimunud
vastvalminud bussiootepaviljoni avamisele oli
tulnud üllatavalt palju Tamsalu inimesi. Suur
huvi näitab toetust sellele, et valmis on saanud
üks oodatud ja vajalik objekt, mis paljudele
korda läheb.
Head Tamsalu valla elanikud, soovin teile rahulikku Jõuluaega, ilusaid hetki oma pere ja
lähedaste ringis ja kordaminekuid uuel aastal!
Riho Tell, vallavanem

Tamsalu valla ja linna sünnipäev
Sel sügisel tähistas Tamsalu vald 25. aastapäeva ja Tamsalu linn 20. aastapäeva.
Kultuurimajas toimusid ka juubelipidustused.
Õhtut alustasid kultuurimaja tantsuringid
ja taasesitamisele tuli kevadine tantsuetendus „Massistseen“, millest võttis osa
umbkaudu 60 tantsijat. Vallavanem Riho
Tell tunnustas kontserdil kõiki endisi valla- ja linna juhte, kuid 7-st kutsutust oli
kohal vaid 3. Seda, et rahvast oli oodatust
palju vähem näitas

ka kasutamata jäänud vahuveini pokaalide hulk ja asjaolu, et oma valla Alder
Cone pagarite tehtud imemaitsvat torti
jagus igale pidulisele kasvõi kaks tükki.
Üllatusesinejatena olid külla kutsutud
akordionistid Henri Zibo ja Mikk Langeproon. Nii mõndagi pealtvaatajat pani
imestama, et akordioniga on võimalik
niimoodi mängida. Lisaks oli noormehi
laval ka ilus vaadata.
Tantsuks mängis ansambel PLAAN-B,
kes publikule väga sobivat tantsumuusi-

Sünnipäevatorte lõikavad lahti endise Tamsalu
valla vallavanem Sirje Major ja Tamsalu
alevivanem Toivo Hallik

1. advent Tamsalus
Kas nii ongi, et kui teha suuri ettevalmistusi
pidustusteks, siis on publikust puudus ja kui
sa mõtled, et korraldad pisikese kontserdi
40-le inimesele, siis on vaja kõik lisatoolid
välja otsida ja osa inimesi peab ikkagi püsti
seisma?
Advendi kontsert oli sel korral teisiti planeeri-

kat mängis ja tehti ettepanek, et just see
ansambel võiks meil teinekordki tantsuks
olla. Kuigi jalakeerutajaid oli vähe, tantsiti hoogsalt peo lõpuni välja.
Mitte ei saa aru, mida Tamsalu rahvale
pakkuma peaks, et inimesi kodust välja
saada. Pidu, mitmed esinejad (nii meilt
kui mujalt), vahuvein, tort, kohv, ansambel ja kõike seda TASUTA. Aga millest
jääb puudu, on publik. Kurb!
		

Kerli Relli

Rahvaküsitlusest ja ühinemisteemalistest koosolekutest

Rahvakoosolek Assamallas. Küsimustele vastab Tapa
vallavanem Alari Kirt
Foto: Aavo Leemets
Novembris toimusid valdade ühinemisteemalised koosolekud Tamsalus, Vajangul, Porkunis ja Assamallas. Tamsalu ja
Vajangu pakkusid üllatuse elanike väga vähese huvi tõttu.
Porkunis, ja Assamallas, kus valitsevad erinevad meeleolud,
oli koosolekutest osavõtjaid kordades rohkem.
Toimus ka kaks küsitlust.
1.
Rahvaküsitlus Tamsalu ja Tapa valdade ühinemise
kohta. Tamsalu vallast osales küsitluses 142 inimest (4,5%
hääleõiguslikest valla kodanikest). Ühinemise poolt oli 114
ja vastu 28 inimest.
2.
Elanike arvamuse väljaselgitamine Porkuni, Loksa ja
Assamalla külades. Välja saadeti 244 küsitlussedelit, tagasi
laekus 131 sedelit, neist üks tunnistati kehtetuks. Küsimusele, kas soovitakse jätkata Tamsalu valla koosseisus, vastas
jaatavalt 76 inimest ning eitavalt 54 inimest.

Kultuurimaja tantsuringid esitasid pidulistele tantsuetenduse “Massistseen”
					
Fotod: Aavo Leemets
tud kui varasematel aastatel traditsiooniks on susaali.
saanud. Otsustasime kontserdi osa teha kul- Meile esinesid Sirje Luige kandleansambel,
tuurimajas sees ja seejärel ühiselt valla kuuse Sääse lasteaia laululapsed Tiiu Pae juhenjuurde küünlaid süütama minna.
damisel, Kaja Raudla kellamängijad ja laulTaidlejad on väsinud kuuse all poris tantsimis- jad. Lisaks olid kohal ka SK14 tantsijad ja
est, mistõttu pöörasime sel korral põhirõhku klaveripaladega rõõmustas meid Taavi Luik.
esinejatele, kes tavaliselt kultuurimaja lava- Advendiaja tähtsust selgitas Urmas Nõmmik,
laudadel üles ei astu ja palusime nad esinema kes süütas ka advendiküünla.
just kultuurimaja värskelt remonditud tant- Pärast kontserti liikusime üheskoos valla

1. Advendi kontserdile kogunes üle ootuste palju publikut

Fotod: Aavo Leemets

kuuse juurde, kus vallavanem soovis kõigile
rahulikku advendiaega ja süttisid tuled valla
jõulukuusel. Tundub, et rahvale sobib väga
selleaastase kuuse asukoht ja kiidusõnu on
tulnud mitmeltki poolt. Õhtu jätkuks avati ka
uhiuus bussijaam, mida kõigil soovijail oli
võimalik uudistada.
			
Kerli Relli

Hetk enne jõulukuuse tulede süütamist. Vallavanem Riho Tell soovis rahulikku advendiaega.
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Volikogu

TAMSALU AJALEHT

26.10.2016 volikogu istung
1.
Võeti vastu Tamsalu valla arengukava 2016-2021.
Arengukavaga saab tutvuda Tamsalu valla kodulehel.
2.
Otsustati kiita heaks ühinemislepingu eelnõu “Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisleping“ koos lisadega . Ühinemislepingu eelnõu „Tamsalu ja Tapa valla ühinemisleping“
avalikustamise ajaks kinnitati 01.11.–21.11.2016.
3.
Otsustati keelduda Väike-Maarja Vallavolikogu ettepanekust algatada piiride muutmine Assamalla, Koiduküla,
Koplitaguse, Kullenga, Lemmküla, Loksa, Porkuni, Võhmetu,
Vadiküla, Piisupi ja Aavere külade arvamiseks Tamsalu valla
koosseisust Väike-Maarja valla koosseisu. Tamsalu vald on
seisukohal, et käesoleval ajal on ennatlik arutleda Tamsalu valla mõne piirkonna üleandmist teise omavalitsuse koosseisu.
4.
Otsustati nõustuda Keskkonnaministeeriumi poolt
geoloogilise uuringu loa andmisega Osaühingule Hetkinvest
tehnoloogilise lubjakivi tarbevaru uuringuks Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta IV uuringuruumis tingimusel, et Keskkonnaministeeriumi poolt sätestatakse uuringuloas tingimused,
mis tagavad, et uuringutegevuse käigus ei ületata piirneval rohevõrgustiku alal üldplaneeringu alusel kehtestatud müratasemeid (55 dB).
5.
Kuulati informatsiooni Tamsalu valla eelarve 9 kuu
täitmisest ja Noortekeskuse kontseptsioonist.
30.11.2016 volikogu istung
1.
Otsustati kinnitada Tamsalu vallas 2017. aasta maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes. Määrati tsoonis H0788001 maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas, tsoonis H0787001 ja tsoonis H0787002
maamaksumääraks 2,5 % ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleval haritaval ja looduslikul rohumaal 1,0 %
maa maksustamishinnast aastas.

Vallavalitsus

01.11.2016
1.
Määrati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega
kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise
küsitluse aeg ja koht: küsitlus toimub Tamsalu kultuurimajas asuvas küsitluspunktis 27.
novembril 2016 kell 10.00 kuni kell 18.00 ja
28. novembril 2016 kell 9.00 kuni kell 17.00.
Elektrooniline küsitlus toimub alates 23. novembri 2016 kell 10.00 kuni 25. novembri
2016 kell 20.00 veebikeskkonnas aadressil
VOLIS, kuhu pääseb valla kodulehe www.
tamsalu.ee kaudu. Elanike arvamuse väljaselgitamise küsitlusel kantakse küsitluslehele
küsimus: „Kas olete nõus Tamsalu valla ja
Tapa valla ühinemisega?“ Küsitluse läbiviimiseks moodustati komisjon koosseisus Margit
Halop (esimees), Aare Limberg, Elvi Astok,
Kerli Relli , Lembit Saart ja Ursula Saar.
2.
Määrati Tamsalu valla Assamalla,
Loksa ja Porkuni külade elanike arvamuse
väljaselgitamise küsitluse läbiviimise ajaks
11.-25. november 2016.
3.
Väljastati kasutusluba biopuhasti rajamiseks aadressil Priidiku, Savalduma küla.
4.
Väljastati ehitusluba üksikelamu rajamiseks aadressil Ketu, Porkuni küla.
5.
Kuulutati välja riigihange „Tamsalu
100 tamme pargi r/b elemendid“ ja kinnitati
hankedokumendid.
6.
Anti raieload ohtliku puu raiumiseks
Tamsalu linnas Sireli tn 7 kinnistul.
7.
Seoses Leonhard Weiss Viater Ehitus AS ehitustöödega lubati ajutiselt sulgeda
Tamsalu linnas Koidu tänava raudteeülesõit
ajavahemikul 5. november kl 8 kuni 8. november 2016 kl 18.
8.
Kuulutati välja Tamsalu valla eestkostel oleva isiku kinnisasja enampakkumine
ning määrati enampakkumise osalustasu ja
tagatisraha suurus ning enampakkumise tingimused. Enampakkumise läbiviimiseks moodustati komisjon koosseisus Riho Tell (esimees), Annika Kapp, Ellen Uiboaed, Margit
Halop ja Ene Augasmägi.
9.
Anti üürile Tamsalu Spordikompleksi hallatavas spordihoone ruum nr 020 alates
07.11.2016 kuni 31.05.2017 OÜ-le Maria
Tervisetuba. Üüri suuruseks kinnitati 35 eurot
kuus.
10.
Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Tamsalu valla omandis
olev sõiduk Peugeot Expert alghinnaga 1500
eurot. Pakkumiste esitamise tähtajaks määrati

2.
Otsustati kinnitati sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord Tamsalu vallas. Määruse eesmärk on kehtestada uus, kehtiva sotsiaalhoolekande seadusega kooskõlas olev määrus.
3.
Kinnitati Tamsalu valla 2016. aasta lisaeelarve. Tamsalu valla 2016.a eelarve kinnitati 25. veebruaril 2016.a määrusega nr 2. Esimene lisaeelarve võeti vastu septembrikuus.
Teise lisaeelarvega täpsustatakse eelarve tulusid ja kulusid
ning võetakse valla eelarvesse sihtotstarbelisi tulusid. Eelarve kulude poolel suurendatakse sihtotstarbeliste tulude arvelt
tehtavaid kulusid. Täiendavalt suurendatakse tulumaksu ja
täpsustatakse kulusid, mida eelneval perioodil ei osatud planeerida. Teise lisaeelarvega suurendatakse eelarve mahtu 41
478,10 euro võrra.
4.
Kinnitati Tamsalu valla teede investeeringute plaan
2017-2020.
5.
Otsustati nõustuda Tamsalu vallas, Vajangu külas
asuva Metsamaa kinnisasja omandamiseks loa andmisega
OÜ’le Woodforest. Loa andmine on kooskõlas avaliku huviga
ega takista kohalikul omavalitsusüksusel täita talle seadusega
antud ülesandeid. Vastavalt seadusele annab kinnisasja omandamiseks loa maavanem, küsides eelnevalt asukohajärgse vallavolikogu arvamust eelkõige selle kohta, kas loa andmine on
kooskõlas avaliku huviga ega takista kohalikul omavalitsusüksusel täita talle seadusega antud ülesandeid.
6.
Otsustati nõustuda MTÜ SC Barrel poolt 27.04.201730.04.2017 korraldatava rahvusvahelise laskevõistluse praktilises laskmises vintrelvadele vajaminevate laskepaikade
rajamisega Tamsalu valla territooriumil Võhmuta külas tingimustel, et laskepaik peab asetsema, olema rajatud ja seadistatud selliselt, et selle kasutamisel on tagatud lasketiiru või
laskepaiga kasutajate ja ümbruse ohutus ning välistatud kõrvaliste inimeste ja loomade pääs laskmispiirkonda, laskepaik
peab olema ehitatud ja varustatud vastava rahvusvaheliselt
tunnustatud spordiorganisatsiooni nõuete kohaselt, laskepaiga

18. november 2016.
11.
Kinnitati Tamsalu Gümnaasiumi
hoolekogu järgmises koosseisus: Tanel Pukk,
vallavolikogu esindaja; Aime Tops ja Terje
Kaldaru – õpetajate esindajad; Tuuli Lindre,
Leho Valdok, Urmas Tamm, Kaja Hallik ja
Gert Uiboaed – lastevanemate esindajad; Maiko Metsalu – õpilaste esindaja.
12.
Kolmele isikule eraldati sotsiaaltoetust kokku 257,80 eurot.
13.
Koeru Perekodus asenduskoduteenusel viibivad Tamsalu valla eestkostel olevad
lapsed lubati reisile Rootsi Kuningriiki ajavahemikul 6.-8. november 2016.
14.
Kooskõlastati Tamsalu valla eestkostel oleva lapse õppimine Rapla Huvikooli laulustuudios ning otsutati tasuda osalustasu 25
eurot kuus kuni käesoleva õppeaasta lõpuni.
15.
Anti üürile korter asukohaga Sääse
alevik, Sääse 10-5.
16.
Otsustati tunnustada valla tänukirjaga perekond Hallik’ut, kes on pikka aega
elavdanud Tamsalu valla ettevõtluskeskkonda
ja olnud tööandjks paljudele Tamsalu inimestele.
15.11.2016
17.
Otsustati tasuda ühe isiku hoolduskulud MTÜ Vahtra Hooldemajas kuni
01.05.2017.
18.
Määrati hooldaja ühele isikule ja
hooldajatoetus. Ühel juhtumil keelduti hooldajatoetuse määramisest.
19.
Otsustati maksta sotisaaltoetust kolmele isikule kokku summas 79,78 eurot. Ühe
isiku taotlus matusetoetuse määramiseks jäeti
rahuldamata, sest see ei vastanud kehtestatud
korra tingimutele.
20.
Kahele isikule määrati koduteenuse
osutamine.
21.
Nõustuti korraldatud jäätmeveoga
liitunud jäätmetekkekohal asukohaga Tamsalu
linn Rahu tn 10 jäätmemahuti (30-50 liitrine
jäätmekott) tühjendussageduse muutmisega,
arvestades asjaolu, et jäätmetekkekohal toimub jäätmete sorteerimine ja komposteerimine.
22.
Anti luba puude raiumiseks Tamsalu linnas Koidu tn 12 kinnistul (5 kuuske)
ja Tamsalu linnas Sõpruse tn 11 kinnistul (1
kask).
23.
Otsustati vallale omandada järgmine
vara: transpordimaa sihtotstarbega katastriüksused Uudeküla-Sääse tee L2 (katastritunnus 78601:001:0191, pindala 1711 m2) ja
Sauvälja-Linnuvabriku tee L2 (katastritunnus 78601:001:0190, pindala 497 m2); Kur-

2
ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded peavad
vastama siseministri 25.03.2002 määrusega nr 56 „Lasketiiru
ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded“ nõuetele.
7.
Otsustati nõustuda Keskkonnaministeeriumi poolt
üldgeoloogilise uurimistöö loa andmisega Aktsiaseltsile
Nordkalk maavara (lubjakivi) otsinguks Kuie uuringuruumis,
geoloogiliste ja mäenduslike tingimuste väljaselgitamiseks
tingimusel, et Keskkonnaministeeriumi poolt sätestatakse üldgeoloogilises uurimistöö loas tingimused, mis tagavad, et
uuringutegevuse käigus ei ületata rohevõrgustiku alal üldplaneeringu alusel kehtestatud müratasemeid (55 dB).
8.
Otsustati kinnitada Tamsalu valla Assamalla, Loksa
ja Porkuni külade elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemused. Tamsalu valla koosseisu jäämist pooldas 76
elanikku ja Tamsalu valla koosseisu jäämist ei pooldanud 54
elanikku. Tamsalu Vallavalitsus korraldas küsitluse Assamalla,
Loksa ja Porkuni külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks
Assamalla, Loksa ja Porkuni külade jäämise kohta Tamsalu
valla koosseisu. Küsitlus viidi läbi posti teel ajavahemikul
11.-25. novembril 2016.a. Küsitlusest oli õigus osa võtta igal
küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes Eesti
rahvastikuregistrisse kantud andmetel elas püsivalt Assamalla,
Loksa või Porkuni külas.
9.
Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemislepingu projektile tehtud muudatusettepanekute läbivaatamiseks otsustati
teha kahe valla volikogu üheaegsel istungil 5. detsembril Tamsalus.
10.
Vallavanem Riho Tell andis vallavalitsuse poolt üle
Tamsalu valla 2017. aasta eelarve projekti.
Info - vallavanem andis infot projektitaotluse kohta, mille positiivse otsuse korral on võimalik luua Tamsalu ja Sõmeru valla osalusel robootikakool.
			
Ursula Saar, vallasekretäri abi

si küla Salepi tee L2 (registriosa nr 5502931,
katastritunnus 78702:001:0178, pindala 2846
m2) ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksused Porkuni küla Aru tee L1 (katastritunnus 78601:001:0252, pindala 2718 m2)
ja Porkuni küla Aru tee L3 (katastritunnus
78601:001:0253, pindala 1306 m2).
24.
Nõustuti Kannikese katastriüksuse
jagamisega Kursi külas kaheks eraldi katastriüksuseks.
25.
Otsustati kompenseerida Tamsalu
vallale kuuluva korteri parendustele (akende
vahetus) tehtud kulutused 50% ulatuses, summas 166,34 eurot.
26.
Väljstati kaeveluba OÜ Järva-Jaani
teenusele kanalisatsiooni liitumispunkti väljaehitamiseks Tamsalu linnas Sireli 7 kinnistul.
22.11.2016
27.
Otsustati koduteenuse osutamine
ühele isikule.
28.
Eraldati toimetulekutoetus 39 perele
summas 6764,10 eurot. Kolmele isikule otsustati toimetulekutoetus jätta määramata.
29.
Suunati avalikule tööle kolm toimetulekutoetuse saajat. Töö toimub ajavahemikul 5.-12. detsember Tamsalu Kommunaali
korraldamisel. Töötasu suurus 2,54 eurot/
tund.
30.
Otsustati sotisaaltoetue maksmine
ühele isikule summas 83 eurot hooldusravi
kompenseerimiseks Viru Haiglas.
31.
Kuulutati välja riigihange „Tamsalu
100 tamme pargi r/b elemendid“ ja kinnitati
hankedokumendid.
32.
Anti välja järgmised kasutusload: jalgrattaparklale (ehitisregistri kood
108016176) aadressil Kesk tn 2, Tamsalu
linn; rongi- ja bussiootepaviljonile (ehitisregistri kood 120692158) aadressil Raudtee tn
1, Tamsalu linn; vee- ja kanalisatsioonitorustikele (ehitisregistri kood 220793330) aadressi
Käbikuivati tee, Porkuni küla.
33.
Kinnitati enampakkumise tulemus
valla eestkostel oleva isiku vara müümisel.
34.
Anti luba puude raiumiseks Tamsalu
linnas Piiri tn 6 kinnistul (1 kask).
35.
Nõustuti Oti katastriüksuse jagamisega Aavere külas kaheks eraldi katastriüksuseks.
28.11.2016
36.
Otsustati garanteerida Tamsalu valla
omafinantseering summas 6400 eurot mittetulundusühing Dragonite taotlusele projekti
Teeme+ raames loodava tehnoloogia huvikooli loomiseks, milleks taotletakse starditoetust
Euroopa Regionaalarengu Fondist kogusum-

mas 100 000 eurot.
37.
Otsustati esitada kohtule avaldus laste perekonnast eraldamiseks, vanemalt hooldusõiguse äravõtmiseks ning esialgse õiguskaitse rakendamiseks.
29.11.2016
38.
Anti ehitusluba abihoone püstitamiseks Sääse alevikus Põdrangu tee 4/3 kinnistul.
39.
Otsustati seada eestkoste täisealisele
isikule ning esitada selleks kohtule avaldus.
40.
Valla eestkostel olev täisealine isik
on asunud elama teise omavalitsusüksusesse,
mistõttu otsustati esitada kohtule avaldus vabastada Tamsalu vald eestkostja ülesannetest
ning määrata eestkostjaks eestkostetava elukohajärgne omavalitsusüksus.
41.
Otsustati osaliselt tasuda ühe MTÜ
Vahtra Hooldemajasse hoolekandele paigutatud isiku hoolduskulud.
42.
Kahele isikule otsustati koduteenuse
osutamine.
43.
Lubati aastavahetuseks kodukülastusele valla eestkostel olevad Juuru SOS Lastekülas asenduskoduteenusel olevad lapsed.
44.
Otsustati sotsiaaltoetuse maksmine
neljale isikule kokku summas 321,35 eurot.
45.
Vallavalitsuse finantsosakonna ettepanekul tunnistati lootusetuks ja otsustati loobuda nõuetest 14 isiku suhtes kokku summas
60,80 eurot, sest nende sissenõudmiseks tehtavad kulutused on majanduslikult ebaotstarbekad.
46.
Tunnistati nurjunuks enampakkumine sõidukile Peugeot Expert alghinnaga 1500
eurot, sest tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist. Otsustati kuulutada välja uus enampakkumine alghinnaga 1250 eurot. Pakkumiste
esitamise tähtajaks määrati 16. detsember
2016.
47.
MTÜ Vajangu Noorsootöökeskuse
kasutuses olevate Vajangu Põhikooli ruumide kasutustähtaega pikendati viie aasta võrra,
kuni 30.11.2021. Otsustati anda lisaks varem
kasutatud ruumidele veel üks 35,6 m2 suurune
ruum. Kokku on MTÜ kasutusse antud ruumide pind 84,6 m2.
48.
Nõustuti Kuie Põllumjanadusühistu
Metsafarmile välisõhu saasteloa andmisega.
49.
Rahuldati osaliselt OÜ DonKallastius
ettevõtlustoetuse taotlus ning toetussummaks
määrati volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekul 2000 eurot. Toetuse kasutamise kohta sõlmitakse äriühinguga leping.
Margit Halop, vallasekretär
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TEEDE TALIHOOLDUS

Talihoolduse teostamiseks on teed jagatud 9 piirkonnaks.
Vastavalt läbiviidud riigihankele teostavad sõlmitud lepingute alusel teede talihooldust järgmised
ettevõtted:
Piirkond 1 „Tamsalu linn” (Tehnika, Kesk, Koidu tn.... jne) Martex Kopad OÜ tel: 56488916
Piirkond 2 „Tamsalu linn” (Paide mnt, Rahu, Kandle tn ...jne) Everok Ehitus OÜ tel: 55630354
Piirkond 3 „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu”
Hansujüri PÜ tel: 53403824
Piirkond 4 „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa” , Remgreivel OÜ tel: 5146791
Piirkond 5 „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe” FIE Mati Kallasmaa tel: 56783934
Piirkond 6 „Savalduma-Alupere-Naistevälja” Tõnu Veod OÜ tel: 5056652
Piirkond 7 „Põdrangu-Araski-Kaeva” Põdrangu Põllumajandusühistu tel: 5210291
Piirkond 8 „Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla” AS Võhmuta PM tel: 5103191
Piirkond 9 „Võhmuta-Järsi-Türje” AS Võhmuta PM tel: 5103191
Projekt “Tamsalu raudteepeatuse ühendamine erinevateKõnniteede
liikumisviisidega”
hooldusega Tamsalu linnas tegeleb vallaasutus Tamsalu Kommunaal tel: 5278302.
Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil ei ole kohusRiiklike
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Raudteeliikluse paranemisel on oma roll selles, et Tamsalust pärit noored naasevad elama 5278302.
pärit noored naasevad elama kodukohta, säilitades samas töökoha Tallinnas. Uued,
kodukohta, säilitades samas töökoha Tallinnas. Uued, mugavad reisirongid, uued
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sõitranspordisõlmena, kasvab Lääne-Virumaa lõunaregiooni atraktiivsus elukohana, pidurdub
duautodele ning 30 - kohaline parkla jalgratastele.
elanikkona vähenemine ning kasvab maapiirkonna jätkusuutlikkus.
Projekti Ühtekuuluvusfondist toetatavate abikõlblike kulude kogumaksumuseks on
273 424,98 eurot (koos KM-ga). Sellest Ühtekuuluvusfondi toetus on 232 411,23
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ehitusse 241 085,22 eurot. Ehitustööde teostajaks on ühispakkujatena RTS Infraehitus OÜ ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS.
Projekti Ühtekuuluvusfondist
toetatavate abikõlblike kulude kogumaksumuseks on 273
Omanikujärelvalvet
teostab AS Taalri Varahaldus.

Projekt “Tamsalu raudteepeatuse
ühendamine erinevate liikumisviisidega”

Ettevõtluspäev Tamsalu vallas

424,98 eurot (koos KM-ga). Sellest Ühtekuuluvusfondi toetus on 232 411,23 eurot.

Selleks, et Ühtekuuluvusfondi toetusel läbi viidud projekt annaks maksimaalse tulemuse, on
Tamsalu valla täiendav investeering rongi- ja buussiootepaviljoni ehitusse 241 085,22 eurot.

Ettevõtluspäevast osavõtjad kuulamas vallavanem Riho Tell’i tervitussõnu

Fotod: Aavo Leemets

Maailmanädal Tamsalu Gümnaasiumis

Uue bussijaama avamisele oli tulnud palju huvilisi

Fotod: Aavo Leemets

Linti lõikavad vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg, ehitusspetsialist Mati
Tamm ja vallavanem Riho Tell

Kirjalik enampakkumine kaubiku
PEUGEOT EXPERT võõrandamiseks
Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja
kirjaliku enampakkumise Tamsalu valla omandis oleva PEUGEOT EXPERT
(väljalaske aasta 2006, mootor 2.0, diisel) võõrandamiseks.
Info sõiduki kohta telefonil: 58596768

Edasine info Tamsalu valla kodulehel:
http://tamsalu.kovtp.ee/et/uudised-jateated/-/asset_publisher/eLN6qkskgVTa/content/id/14234109?redirect=http%
3A%2F%2Ftamsalu.kovtp.ee

14.–18. novembrini toimus Tamsalu Gümnaasiumis
juba neljas maailmanädal. Seekordne põhiteema oli
toit ja tervis.
Esmaspäeval, mis oli ka rahvusvaheline diabeedipäev, toimusid kõikidele klassidele loengud diabeedist, tervise hoidmisest ja õigest toitumisest.
Loenguid viisid läbi kooli meditsiiniõde Irina Aunapuu ja perearst dr Jelena-Maria Jakimenko.
Teisipäeval oli külas Johanna Helin MTÜ Mondost, kes viis läbi töötoad 8. ja 9. klassile Keenia ja
Ghana fotomappidega. Vahetundidel võis külastada
pop-up kohvikut, kus pakuti maailma rahvaste köögi roogasid. Esindatud olid järgmised riigid: Eesti,
Läti, Venemaa, Gruusia, Mehhiko, Kreeka, USA,
Kanada, Itaalia, Tai, Poola, Inglismaa, Prantsusmaa, Norra ja Ungari.
Rahvusvahelist sallivuse päeva tähistasime kolmapäeval heategevuskontserdiga Tarkusefondi
toetuseks. Esinejateks olid koorid Heidi Mägi ja
Kaja Raudla juhendamisel, kanneldajad Sirje Luige juhendamisel, solistid Kadri Kase lauluklassist,
Kerttu Urmi, Kerli Relli ja Siret Kristeli tantsijad.
Kontserdil esines ka meie vilistlane Taavi Luik.
Neljapäevaks pani iga klass välja plakati, millel
kajastusid meie toidulaual olevate toiduainete päritolumaad. Neid oli tõeliselt palju ja iga klass oli
leidnud teemale huvitavaid lahendusi. Algklassid
uurisid toiduga seotud vanasõnu ja joonistasid pilte
nende illustreerimiseks.
Reedene teema oli õiglane kaubandus ja külas käis
Irma Mets MTÜ Mondost. 11. ja 12. klass vaatasid
filmi „Sonita“ ning osalesid filmi arutelul põhinevas töötoas. 9. klassid mõtisklesid šokolaaditeemalises töötoas ja 10. klass osales tekstiiliteemalises
töötoas.

Nädala jooksul oli võimalus osta Keenias, Ugandas
ja Ghanas valmistatud käsitöid: korve, kotte, pajakindaid, põllesid, käepaelu.
Maailmanädalal lõi kaasa ka koolisöökla, sest igal
päeval pakuti erineva riigi toite: itaalia esmaspäev,
ukraina teisipäev, aasia kolmapäev, ungari neljapäev ja Ameerika reede.
Vaadata sai fotonäitust Birmast.
Eelmisel aastal toetasime maailmanädalal kogutud
heategevuslike tegevustega oma Keenia sõpruskooli tüdruku Farida Ali Aluma õpinguid keskkoolis.
Ka sel aastal toetame Tarkusefondi ja kogutud toetusega loodame kedagi aidata õpingute jätkamiseks
St Matthews Munganga Keskkoolis.
Nädal oli tegevusrohke ja hariv ning silmaringi
laiendav nii õpilastele kui õpetajatele. Suur tänu
MTÜ Mondole kaasabi ja toetuse eest nädala õnnestumisel. Aitäh kõigile, kes nõu ja jõuga abiks
olid!
			
Anne Kraubner

Teine päev - maailma köök

Foto: Sirje Luik
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Kultuurikalender, detsembrikuu
08.12 (N) kell 16.00-19.00 Õpipoisi kivituba. Korraldab Porkuni Paemuuseum.
09.12 (R) kell 18.00
KINOÕHTU lastele: „Solani ja Ludwigi suur juusturalli“ Pilet 3€
09.12 (R) kell 19.30
KINOÕHTU täiskasvanutele: „Õnn tuleb magades“ Pilet 4€
10.12 (L) kell 19.00
Vana Baskini teatri suvelavastus „See on minu pidu ja teen mis
			
tahan“. Piletid 13€ ja 15€ (Info ja broneerimine: 32 30 968)
11.12 (P) kell 15.00
Koduste laste jõulupidu
17.12 (L) kell 18.00
Lauluklassi jõulukontsert „Jõulumix“. Pilet 2€
18.12 (P) kell 9.00-15.00 Jõululaat
18.12 (L) kell 18.00
Taidlejate jõulukontsert. Tasuta
29.12 (N) kell 18.00
KINOÕHTU lastele: „Kapten Mõõkhammas“ Pilet 3€
29.12 (N) kell 20.00
KINOÕHTU täiskasvanutele „Teesklejad“ Pilet 4€
31.12 (L) kell 21.00
Aastavahetuse pidu. Pilet eelmüügist 5€, 31. detsembril 10€.
			
Jälgi reklaami!

		

Jaanuar 2017, eelinfo

05.01 (N) kell 19.00
05.01 (N) kell 21.00
06.01 (R) kell 17.00
			

Sport

KINOÕHTU täiskasvanutele „Teesklejad“. Pilet 4€
KINOÕHTU täiskasvanutele: „Õnn tuleb magades“ Pilet 4€
Kuuskede põletamine Epsi mäel. Kell 18.00-21.00 Laste DISCO
Pilet 2€, kuuse toonuile tasuta.

11.12.2016 kell 11.00-14.00
Lääne-Virumaa meistrivõistlused ujumises.
Tamsalu Spordikompleksi 25m ujulas. Mandaat kell 10.00, soojendusujumine kell 10.30.
Võistluste algus kell 11.00. Võistlus on individuaalne, võistelda võivad kõik Lääne-Virumaal
elavad, õppivad või töötavad ujumishuvilised. Osavõtumaks: 4 €.

Hooaja avapidu

12. novembril alustasime kultuurimajas uut
hooaega avapeoga. Lisaks Tamsalu huviringidele oli kohal külalisi ka Tapalt, Rakkest ja
Väike-Maarjast.
Peoõhtut alustasime ringide kontserdiga, kus
elevust pakkusid Tamsalu-Väike-Maarja ühisetteasted. C-segarühmad „Veri Vemmeldab“
ja „Tarapita“ astusid esmakordselt lavale ühise tantsuga „Tulitilgad“, mis kuulub ka 2017.
aasta noorte tantsupeo repertuaari.
Naiste rahvatantsurühm „Virvering“ ja Väi-

ke-Maarja „Tarapita“ B-segarühm ühendasid
jõud lavalaudadel esitades „Tuustepi“.
Lavalt ei puudunud ka meie noorterühmade
kaardivägi „SK14“ ja „Omad Klemmid“, samuti olid kohal tantsurühm „Kuldne Iga“ ja
muidugi „Vallatud Kurvid“.
Õhtu edenedes keerutati jalga ansambli Meelis-Band saatel. Kuigi pidulisi nappis, oli meeleolu lõbus ja tantsuhoogu jagus ka viimasteks
tantsulugudeks.
			
Kerli Relli

Maakonna eakate pidupäev
13. novembril, isadepäeval toimus Tamsalu
Kultuurimajas eakate maakonna pidupäev
„Vanaisa ja ….meri“. Esinesid Tamsalu Kultuurimaja isetegevuslased ja RAMMM.
Tunnustati tublisid vanaisasid. Tänukirjad
andis üle Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi. Meie vallas said
tänukirjad vanaisad Toivo Hallik ja Toomas
Uudeberg.
Kultuurimaja poolt oli kava hästi üles ehita-

tud, kus vanaisa Toivo Hallik koos lapselastega osales ka lavastuses. Tantsuks mängis Raul
Räitsak. Mees nagu orkester. Pidu oli tore.
Klubi „Igihaljad“ müüsid endi valmistatud käsitööd ja oli ka õnneloos, kus iga loos võitis.
Kohvikutes oli võimalik end turgutada.
Suur tänu kultuurimaja iseteguslastele ja juhendajatele toreda peo eest. Aitäh!
		

Eakate klubi „Igihaljad“

Rahvatantsurühm Virvering tähistas
35. juubelit

Eakad pidupäevalised kultuurimaja isetegevuslaste kontserti nautimas

5. klass Palamusel
9. novembril käis 5. klass õppekäigul Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseumis. Lapsed
võtsid osa „Vana-aja koolitunnist“. Giid rääkis,
kuidas käis õppetöö O. Lutsu eluajal ja tõi paralleele „Kevade“ filmist. Giidi juhendamisel
täitsid õpilased töölehte, millel oli rehkendamis-, lugemise-, laulmise- ja kodumaateaduse
ülesandeid. Tööleht oli vanas kirjakeeles, kuid
lapsed said selle lugemisega ja ülesannete täitmisega väga hästi hakkama. Mälestuseks sai
iga osaleja endale sule ja tindiga kirjutada
vanaaegse tunnistuse. Pärast koolitunni lõppu
said lapsed iseseisvalt muuseumis iseseisvalt
ringi käia. Vaadata sai poiste magamistuba,
sahvrit ja õpetajate eluruume. Õppekäik oli

Foto: Aavo Leemets

Kolmandal detsembril tähistas Tamsalu kultuurimajas oma 35. juubelit naisrahvatantsurühm Virvering.
Tantsurühma looja ja esimene juhendaja oli
Milvi Ruuben. Veel on rühma juhendanud
Virve Pentinen ja praegu juhendab rühma
Egne Liivalaid.
Juubilari käisid oma etteastetega õnnitlemas
ja tervitamas Omad Klemmid, SK14, Kuldne
Iga, Leyla, Veri Vemmeldab, Naiskoor, Väike-Maarja B-segarühm „Tarapita“ ja kapell

„Lustpill“.
Oma õnnitlused andsid üle ka Tuhkatrallad,
Vallatud Kurvid, Milvi Ruben, Ülle Feršel ja
Virveringi endised tantsijad.
Tamsalu valla nimel ütles tänusõnad volikogu
esimees Toomas Uudeberg. Pavo Raudsepp
viis sünnipäevalapsed ühisele tantsule.
Peale seda oli kõigil võimalus juubilaridega
klaase kokku lüüa ja 35-aastasest ajaloost ühiseid mälestusi meenutada.

hariv ja huvitav ning vastuvõtt väga meeldiv.
		
		
5. klassi klassijuhataja

“Vana aja koolitunnis”

Foto: Sirje Luik

Pavo Raudsepp viis sünnipäevalapsed ühisele tantsule		

Foto: Aavo Leemets
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VALGUSE OOTUSES

Hämar sügis on vahetumas valge talvega. Saabunud on advendiaeg, kus süütame küünlad, et astuda vastu pimedusele
Kallis issi!
ja mõtiskleda olnu üle.
Oled oodatud isadepäeva orienteerumisele
Novembrikuus räägitakse rohkem isadest ja võetakse nenneljapäeval, 10. novembril.
dega koos ette igasuguseid huvitavaid asju. Meie otsustaRada on avatud 16.00-17.30 Krõlli lasteaia
sime peletada pimedust värvidega ja korraldasime isadele
õues.
pallipeo. Oodatud oli muidugi kogu pere.
Kaasa taskulamp!
Tädi Tiiu kehastus sügiseks ning jagas mängude ja laulude
Pärast raja läbimist saalis magus üllatus.
kaudu värve kõigile. Lapsed laulsid ja tantsisid, kuni – oh

üllatust! – saabusid saali „kollane ja punane pall“, kelles
LASTEAIAS. ära tädi Anu ja Anneli. Nemad olid eriti lõbusad.
Sellise kutse said novembrikuu alguses Krõlli lasteaia lasteORIENTEERUMINE
isad. Lap- KRÕLLI
tundsime
Kallis issi!
sed lõikasid, kleepisid ja kaunistasid terve nädala rühmaõpetajate ju- Nad korraldasid lastele ja nende vanematele igasuguseid
Oled oodatud isadepäeva orienteerumisele
hendamisel kaarte ja joonistasid oma isast portreesid
ning neljapäeva põnevaid pallimänge: küll korjati väikeseid palle kokku,
neljapäeval, 10. novembril.
hommikul valmisid rühmades suured küpsisetordid.
Liikumisõpetaja
Rada on avatud
16.00-17.30 Krõlli lasteaia õues. ja siis jälle puhuti seebimulle. Lõpuks sõidutati saali käru,
Ilmari hobideks on seikluskasvatus ja mängudKaasa
looduses,
seega raja millel oli terve õhupallikuhi. Nende hulgas olid ka üllataskulamp!
Pärast raja läbimist saalis magus üllatus.
ülespaneku võttis ta oma peale.
tuspallid, milles peidus kommid. Sai pauku teha ja kommi
Neljapäeva pärastlõunaks oli laste ootusärevus juba nii suur, et õhtu- süüa. Pärast kontserti ja lõbusaid mänge mindi peredega
Sellise kutse said novembrikuu alguses Krõlli lasteaia laste isad. Lapsed lõikasid, kleepisid ja
oote pasteedileivadki jäid peaaegu kõik söömata.
rühmadesse
maiustama.
kaunistasid terve nädala rühmaõpetajate juhendamisel
kaarte ja joonistasid
oma isast
portreesid ning neljapäeva hommikul valmisid rühmades suured küpsisetordid.
Juba veidi enne kella nelja olid esimesed valmis
rajale minema: olid Valgust tõid meie lasteaeda ka kadrisandid Tamsalu lasteLiikumisõpetaja Ilmari hobideks on seikluskasvatus ja mängud looduses, seega raja
võttis ta oma peale.
tulnud suuremad õed ja vennadki, emadest – ülespaneku
isadest
rääkimata, ka aiast Krõll. Nad olid ette valmistanud toreda kava.
Neljapäeva pärastlõunaks oli laste ootusärevus juba nii suur, et õhtuoote pasteedileivadki jäid
mõned titad olid vankriga kaasas.
onrajale
jõulude
ootel.
peaaegu kõik söömata. Juba veidi enne kella neljaLasteaed
olid esimesed valmis
minema: olid
tulnud suuremad õed ja vennadki, emadest – isadest rääkimata, ka mõned titad olid vankriga
Ilmar andis orienteerujatele kaasa koos juhendiga
õueala plaani ning Lastevanemad valmistasid väga ilusaid jõulusokke ja esikaasas. Ilmar andis orienteerujatele kaasa koos juhendiga õueala plaani ning töölehe, millele
tuli märkidaõiged
valikvastustevastused.
hulgast õiged vastused.
Ees ootasid
5 helkuritega tähistatud
töölehe, millele tuli märkida valikvastuste hulgast
mesel
advendihommikul
seadsime neist saali akendele hukontrollpunkti erinevate mõistatustega ja lasteaia õuele uudistamiseks saabunud Eesti
Autospordi
Liidu
4x4
komitee
liikme
Andres
Ainlo
juhitud
maastur
Jeep Cherokee. Kui
Ees ootasid 5 helkuritega tähistatud kontrollpunkti erinevate mõis- vitava näituse.
esimesed jõudsid raja läbida kerges hämaruses, siis enamustel tuli ikkagi kohustusliku
tatustega ja lasteaia õuele uudistamiseks saabunud Eesti Autospordi Päkapikk piilus akende taga ja Liblikate rühm lõi meeleolu,
Liidu 4x4 komitee liikme Andres Ainlo juhitud maastur Jeep Cherokee.
Kui esimesed jõudsid raja läbida kerges hämaruses, siis enamustel
tuli ikkagi kohustusliku varustusena kaasavõetud taskulamp, latern,
mobiiltelefoni lamp või otsmikulamp appi võtta. Nii oli juba palju
põnevam otsida. Finišisse jõudes pidid võistlejad täheklotsidega kokku laduma lahendussõna. Kui vastuseks tuli sõna SEPIK, oligi ülesanne õigesti lahendatud. Tubli osalemise eest oli peredele tänukiri.
Edasi ootas kõiki tuledesäras ja soe laulusaal, kus õpetaja abid jagasid morssi ja laste valmistatud torti ning õhtuoote võileibu, mis nüüd
maitsesid hoopis paremini.
Isasid ootas veel üks üllatus – oma lapse tehtud kaart, mis koos kallistusega üle anti.
Aitäh osalenud peredele ja eriti issidele, kes said oma töökohustused
nii sättida, et lapsega koos lumisel rajal seigelda ja mõnusa õhtupooliku veeta!
					
Viiu Uudam
Isaga õnnitluskaarti lugemas
Foto: Viiu Uudam
			
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor

korraldades rühmadele huvitavaid mänge.
Ilusat ootust kõigile!
				
Lia Klaas
			
Sääse lasteaia direktor

Sügis, pallid ja vanaisa lastelastega

Foto: Lia Klaas

TAMSALU LASTEAED KRÕLL
võtab vastu

KOHATAOTLUSE AVALDUSI

sõimerühmadesse 2017/2018 õppeaastaks.
Üksikuid vabu kohti on ka aiarühmades.
Avalduse saab täita lasteaias esmaspäeviti ja
reedeti kell 8-10, kolmapäeval kell 15-17.
Kaasa võtta lapse sünnitõend.
Teistel aegadel helistada ette 323 0568 või
saata avaldus tamsalulasteaed@hot.ee
(blankett on kodulehel
KOHATAOTLUSE AVALDUS)
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Järgmisest aastast saab haigekassa blankette Korvpall, Lääne-Virumaa esiliiga
Lääne-Virumaa esiliiga meistrivõistlustel tuli Esimestest minutitest peale mängiti agressiivselt,
ja vorme täita kohaliku omavalitsuse
teises voorus vastaseks Rakvere Tööriistamarke- kaitses tegutsesid hästi just noored mängumehed,
ti meeskond. Kodusaali mäng kujunes oodatust hea oli ka visketabavus.
sotsiaaltöötaja juures
tasavägisemaks, kuna vastaste meeskonnas män- Veerandid 5:26, 17:23, 16:13, 10:10 ja kaotusAlates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma
kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.
Varasemalt sai blankette täita ka Eesti Posti kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei ole
enam postkontorites seda teenust.
Kuid muretsema ei pea — kohalike omavalitsuste lai võrgustik tagab kõigile, ükskõik
kus nad Eestis elavad, võimaluse abi küsida avalduste täitmisel. Eriti oluline on see piirkondades, kus näiteks haigekassa klienditeenindused puuduvad või nendele, kellel ei ole
võimalik kasutada elektroonseid teenuseid.
Blankettide täitmisel on eelkõige inimesed vajanud abi õigete andmete märkimisel või
kuhu tuleb täidetud dokumendid saata. Haigekassa meeskond on viimastel kuudel üle
Eesti käinud kohalike omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad oskaksid tekkinud küsimuste ning murede korral aidata. Küsimuste või murede korral võib helistada ka haigekassa klienditelefonile 669 6630.
Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud hambaravi hüvitise saamiseks. Nende avalduste täitmise pärast ei pea inimesed alates 1. juulist 2017 enam muretsema. Juulikuust
muutub süsteem, kus edaspidi haigekassa arveldab otse hambaarstiga ning inimene saab
automaatselt oma hambaravi eest tasudes soodustuse.
Oluline on meelde jätta, et Eesti Post lõpetab alates 01.01.2017 haigekassa blankettide
väljastamise ja edastamise. Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume pöörduda Eesti haigekassa blankettide saamiseks ja edastamiseks haigekassa või oma kohaliku omavalituse poole, kes aitavad vajadusel avaldusi täita ja edastada.

gisid Rakvere spordikooli mängijad. Spordikool
tänavu eraldi meeskonnaga ei osale. Tamsalu Jakon Ehituse meeskond suutis oma paremuse lõpuks maksma panna. Võidunumbrid 65:58 (11:7,
18:15, 17:16, 19:20).
Järgmises voorus oli võõral väljakul vastaseks
Simuna Artiston. Mäng kulges meie meeste dikteerimisel ning ülekaalukas võit tuli numbritega
81:64.
Neljandas voorus oli kodusaalis vastaseks SK
KNT Kundast. Eelmisel hooajal tuli avaringis
meile kindel võit, kuid aprillis toimunud finaaletapil tuli Kunda maakonna meistriks.
Seekord olid külalised mänguks hästi valmistunud.

numbrid 48:72. Külalised on seadnud eesmärgiks
järgmisel aastal mängida meistriliigas. Tamsalu
kohalikest meestest on pooled jõudnud veteraniikka, seetõttu on raske mängida tunduvalt noorematega.
Meeskonna eesmärgiks on taas jõuda esikolmikusse. Sel aastal on lisandunud veel endistest
mängumeestest koosnevad meeskond Ilves Transport, kes on senini võitnud kõik mängud.
Suurem osa hooajast on ees, parema vormi saavutamiseks on vaja veel tõsist tööd teha. Pärast lõppenud mänge on Tamsalu meeskond kahe võidu
ja kahe kaotusega 5. kohal. Esiliigas mängib 10
meeskonda.
			
Rein Tops

Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise võimalus lisaks oma kohalikule
omavalitsusele:
Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/et/
inimesele/blanketid
Blankette väljastavad haigekassa klienditeenindused:
Tallinn, Lastekodu 48, 10144
E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Pärnu, Rüütli 40a, 80010 E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Jõhvi, Nooruse 5, 41597 E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Tartu, Põllu 1a, 50303
E 8.30-18.00; T,K,N,R 8.30-16.30
Haigekassa blankette on võimalik saada kuni 30.06.2017 ka Saare, Valga ja Viljandi
maavalitsustest.
Blanketid palume haigekassasse edastada:
•
posti teel aadressil Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
•
elektronpostiga info@haigekassa.ee
•
külastades haigekassa klienditeenindusi.
•
kohaliku omavalitsuse kaudu
. Lisainfot võib alati küsida haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

Jakon Ehituse meeskond enne mängu algust					

Foto: Aavo Leemets

ROMET RÄMSON LÄTIS KOLMAS
SK Vargamäe tõstjad käisid 17. septembril Läti
linnas Salduses sõprusklubi kutsel võistlemas.
Kehakaalus kuni 40 kg näitas oma head etteastet

Vajangu kooli 5. klassi õpilane Rõmet Rämson,
kes saavutas tihedas konkurentsis lõpuks III koha.
Kogusumma 61 kg (25+36).
			
Ahti Uppin

Võistlustulemusi Tamsalu valla noorte tõstjate poolt, sügis 2016
Viimased uudised 12. novembrist, kui Valgas
toimusid Eesti juunioride meistrivõistlused
tõstmises. Samas selgitati ka Eesti esimese
olümpiavõitja Alfred Neulandi XVII mälestusvõistluste paremad.
Juunioride arvestuses võistelnud noored tegid
rida isiklike rekordeid ja saavutasid väärilised
kohad.
Kaisa Kivirand kk-58 kg (neiu enda kaal 42,3
kg) võitis hõbemedali tulemusega 132,91 sp.
tõstes tulemuseks 73 kg (32+41) Rebis 32 kg
ja tõukas 41 kg. Tulemus paranes +6 kg. Kaisa
oli teinud tõsist tööd ja rõõmutunne oli laes
kordamineku puhul.
Robin Kivirand kk-77 kg pronksmedal tulemusega 204 kg (91+113). Tema kogusumma
paranes lausa 10 kg. Neulandi võistluse arvestuses oli Robin absoluutarvestuses noortest II
kohal 257,94 sp. Tasuks karikas ja A. Neulandi mälestusvõistluste medal. Robin sai ka Eesti Tõstespordi OÜ poolt tasuta treeninglaagri
02.-08. jaanuar 2017 Abja-Paluojale.
Germo Hein kk-69 kg pronksmedal tulemusega 135 kg (63+72).
Germo pidi langetama kehakaalu üle 2 kg,
viimased 800 grammi langetas ta enne võistlust Valga Spordihoone saunas 2,5 tundi enne
võistluste kaalumist. Noormees sai kaalu sisse, mis tasus ka vaeva, tasuks elu esimene tiitlivõistluste medal.
Teised noored võistlesid noorte absoluutarvestuses.
Emma Kivirand, 10-aastane neiu kehakaaluga
37,2 kg, tegi uued isiklikud rekordid, rebis 20
kg ja tõukas 29 kg. 13 neiu seas andis see 10
koha 102,3 sp.
Kaisa Kivirand oli neidude arvestuses viies
132.91 sp.
Romet Rämson saavutas tulemusega 61 kg
(26+35 kg) 21 koha 126,17 sp. Temaga juhtus
hommikul õnnetus, jättis parema käe pöidla

isa auto ukse vahele. Päris valus võis ikka olla
kui pöial veritses. Jahutasime lumega ja kohalik arst vaatas asja üle ja sidus kinni. Kindlasti
segas see Rometi võistlust, aga kange poiss
alla ei vandunud.
Pesamuna, 9-aastane Robin Kangur püstitas
uued isiklikud rekordid, rebis 23 kg ja tõukas
32 kg. Kokkuvõttes 25 koht 103,19 sp.
Lahe võistlus, see Valga võistlus, sest iga osavõtja saab T särgi ja auhinna + diplomi. Parimad said kindlasti ka medaleid ja karikaid.
Kõik ülalpool nimetatud noored olid sügiskoolivaheajal ka treeningaagris Käärikul ajavahemikus 22-28. oktoober. Sellest ka hea
edasiminek.
1. oktoobril toimus Mõisakülas Arnold Luhaääre XXIV mälestusvõistlus tõstmises, kus
osalesid ka mitme Läti klubi noortõstjad. Vajangu noored olid heas hoos.
Romet Rämson võitis kk-40 kg isikliku rekordiga 65 kg (29+36) I koha.
Robin Kangur tegi oma esimese võistluse ja
võitis ka kohe hõbemedali kk-45 kg.
Kaisa Kivirand võitis neidude arvestuses kk53 kg I koha 126,9 sp. Tulemus kahe tõste
kogusummas 65 kg oli altminek, aga võit tuli
siiski.
Võistkondlikult võitis SK Vargamäe.
22. oktoobril võistlesime Leedus, Degažiais,
mis asub Telžiai linna külje all.
Robin Kivirand võitis kk-85 kg tulemusega
187 kg (82+105). Võistlesime ettevaatlikult,
kuna Robin taastus alles selja traumast, mis
oli ka põhjuseks, et ei saanud septembris võistelda noorte EM Poolas.
Romet Rämson oli kk-45 kg neljas tulemusega 63 kg (28+35).
Kaisa Kivirand oli kk-44 kg kolmas tulemusega 61 kg (25+36). Ruum oli väga külm ja

Kaisa ei leidnud endas kindlust. Võistlus ei
tulnud kõige paremini välja. Aga kindlasti iga
võidetud medal teeb rõõmu.
Võistkondlikult jäime neljandaks, kuna Svetlana Malõseva ei suvatsenud teha treeninguid
ja treener teda kaasa ei võtnud. Muidugi “vana
rasva” pealt oleks Svetlana meid aidanud lausa II koha võita, kuid välisvõistlus oli ikkagi
neile kes treeningutel käivad.
29. oktoobril Mellistes toimund Tartumaa
Suurmeistrite Karikavõistlustel võistles Vajangu lastest Kaisa Kivirand, kes saavutas neidude arvestuses kk.-58 kg 4 koha. Korraldaja
oli teinud esimeseks neidude kehakaaluks -58
kg. Endast raskemate neidudega võisteldes oli
raske loota paremat kohta. Võistlustel osalesid
ka Leedu ja Läti tõstjad.
Emma Kivirand tegi oma esimese võistluse,
näitas üles head taste ja tulemus 41 kg (16+25)
polnud üldse paha. Küll eelviimane koht, aga
Emma nägi võistluste korraldust ja leidis uusi

sõpru. Järgmine kord paremini ja see juhtuski
Valgas.
Roger Rämson saavutas kk+105 kg II koha.
Tubli noormees, et vaevus võistlema.
Need eelpool mainitud lapsed on tublid treenijad ja saanud ka võistelda. Väga loodan, et
käega lööjad mõtlevad asjade üle järele ja
püüavad taas treeningutele pühenduda. Iga
algus on raske. Mina, kui treener tunnen südames valu iga kaotatud treeningu ja lapse
pärast, kes treeningutesse ükskõikselt suhtuvad. Vanemad toetage oma noori ja hoolige,
et noored saaksid füüsiliselt tugevamaks. Tulemus tuleb ikka tööga!
Terve tervise nimel trenni!!
Treeningud toimuvad: E kell 15.30; N 15.00
ja R 15.30
SK Vargamäe vanemtreener
Ahti Uppin

				
				

Emma Kivirand võistlemas

SK Vargamäe võistlejad Valgas

Fotod: Ahti Uppin
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Tamsalu Los Toros/Viru Haigla vastaseks vabariigi esiliiga teises voorus oli ko- 1. oktoobril Tartus toimunud pikamaa ujumisel saavutas Anne Kunder 800 m vabalt ujumises
dusaalis Tartu Kalev/Estiko meeskond, keda kahel eelmisel aastal võita pole õnnes- ajaga 12.15,17 5. koha.
tunud. Külalistel on meeskonnas kuus uut mängijat, meil tegi esimest korda kaasa 2. oktoobril võistles Brita Rannamets Espoo Swim Gamesil Soomes:
uus tsenter Ekke Lõhmus. Külalised alustasid tugeva survega ning I veerand neile 50 m selili 31,54 I koht 50 m liblikat 30,00 I koht 50 m rinnuli 36,44 I koht 50 m vabalt 27,56 I koht
23:8, teine veerand meile 21:8. Edasi 24:14 ja 20:12 ning võit 75:55 külalistele.
Kõik tulemused on isiklikud rekordid.
Külaliste parim oli esiliigast välja langenud Räpina Kotkaste viskekahur Kustas 22. oktoobril toimus Paides Järvamaa seeriavõistluse II etapp:
Põldoja 14 punktiga, Ken Karja lisas 13 ja Artur Liiv 12 punkti.
Holger Soll
25 m vabalt 20,24 (11.) 25 m liblikat 29,29 (8.)
Meie parimana viskas Raiko Orumaa 17, Aron Kuusik lisas 12 punkti. Ekke Lõh50 m selili
100 m vabalt
200 m kompleksi
muse arvele kogunes 5 punkti.
Anne Kunder
40,25 (9.)
1.15,44 (10.)
		
3.03,31 (7.)
Järgmiseks vastaseks võõrsil tuli eelmise aasta esiliiga võitja Paide Viking Win- Alex Ahtiainen 28,01 I
56,02 I
		
2.22,03 I
dow, kellega eelmisel aastal mängiti 1:1. Tasavägises mängus tuli võit 75:70 (18:13,
19:17, 12:22, 26:18). Meie parimad olid seekord Sander Ramul 18, Aron Kuusik 29. oktoobril võistles Alex Kohtla-Järve sprindivõistlusel:
17, Raiko Orumaa ja Tõnis Uueküla 12 punktiga. Võõrustajate parimad olid Brett 50 m selili 27,61 I 50 m liblikat 27,34 I 100 m kompleksi 1.02,94 II.
Nõmm 16, Samuel Rõigas ja Raido Ringmets 15 punktiga.
Tartus toimunud neljanda vooru mängus oli vastaseks liiga uustulnuk EMÜ SK 6. novembril peeti Tartus EUL noortesarja I etapp:
meeskond. Tartlased olid meile võrdsed vastased. Veerandid 28:18, 17:20, 15:17, Brita Rannamets – 50 m vabalt 28,03 I (eriauhind oma vanuseklassi suurim FINA punkti summa),
17:22 ja seisul 77:77 mindi lisaajale. Mängu lõpp kuulus 13:9 aga tartlastele ning 400 m vabalt 4.53,40 II 4x50 m kombineeritud teateujumises Ujumise Spordiklubi koosseisus II koht.
nende võidunumbrid 90:86. Seekord oli vastastel rohkem õnne. Meie meestest läheb
üha paremasse hoogu Sander Ramul, kes viskas 27 punkti. Tõnis Uueküla lisas 15 ja 10.-11. novembrini peeti Kalev Open 25 m rajal Tallinnas:
Ekke Lõhmus 12 punkti. Tartlaste parimad olid Joosep Russak 22 ja Ott Toomsalu Absoluutarvestuses saavutasid:
17 punktiga.
Brita – 100 m rinnuli 1.18,79 (6.)
100 m kompleksi 1.08,24 (4.)
Esimese ringi viimases mängus oli kodusaalis vastaseks alagrupi liider Torma Sport, Alex – 50 m selili 27,55 (5.) 		
50 m liblikat (9.)
kellel oli ainult üks kaotus. Külaliste meeskonnas ei olnud enam endist vabariigi Kert-Taniel Kesküll – 50 m selili 29,54 (13.), 100 m sel. 1.03,64 (19.), 200 m sel. 2.13,41 III
koondislast Vallo Allingut, Paide meeskonda on lahkunud ka Britt Nõmm. Lisandu- 13. novembril toimus Tartu Tähtede I etapp:
nud on varem samuti Räpina meeskonda kuulunud Marten Järvik, kelle katmisega 2008 s.a.- Robin Jänes - 25 m selili 23,69 (7. - võistlejaid 45) 25 m vabalt 20,49 ( 4. - võistlejaid 54)
meie mehed toime ei tulnudki. Järvik viskas lõpuks 19 punkti. Üllatajaks oli ka 2007 s.a. - Holger Soll - 50 m selili 51,46 (23.) 100 m kompl. 1.59,48 (5.)
tsenter Fredi Parker 26 punktiga (eelmisel aastal 6 punkti). Meie meeste esitus oli 2006 s.a. - Marten Langinen - 100 m selili
1.43,58 (17.)
100 m kompl. 1.49,55 (13.)
seekord hooaja parim. Mängu dikteeriti algusest lõpuni. Veerandid 22:12, 21:20,
20:13, 15:27 ning võidunumbrid lõpuks 78:72. Mängu lõpp kujunes raskeks pärast 								
Mare Järv
Alo Põldmaa jalavigastuse tõttu väljalangemist. Pisut rohkem kui minut enne mängu lõppu oli meie edu kahanenud ühele punktile, kuid tänu treeneri poolt paika pandud mänguplaanile suudeti lõpuks saavutada teenitud võit. Hooaja parima esituse tegi Tõnis Uueküla, visates 20 punkti (vabavisked 6/6). Järjekordselt tubli oli noormängija Sander Ramul 16 punktiga.
Kristjan Kerese arvele jäi 11 punkti ja 11 lauda. Kõik meie mehed said „käe valgeks”. Pärast
esimest ringi on koguni neljal meeskonnal kolm võitu, meil aga kaks võitu.
								
Rein Tops

Võrkpall

Maakonna rahvaliigas võitis Tamsalu võrkpalliklubi Kadrina keskkooli 3:1 ja maakonna veteranide I meeskonda 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)
ning kaotas Rakvere spordikooli A-klassi
meeskonnale 1:3.
Viimases kodusaali võidumängus meeldis hea

meeskonnavaim ning tahtmine võita.
Eelmisel aastal oli meeskond kuues ning kaotas ka veteranidele. Kaks aastat tagasi õnnestus
rahvaliiga võita.
			
Rein Tops

DETSEMBER 2016

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
jaanuarikuus
Salma Veber 		
Leida Rebane 		
Helgi Malva 		
Leida-Elfriede Merimäe
Ilmar Nurk 			
Endel Vaiksaar		
Ester Pajuste		
Helje Loide			
Pilvi Vain			
Hilja Auerbach		
Valentina Piiskoppel
Kuido Tammar		
Illa Kask			
Uno Freiental		
Salma Enn			
Maini Kovaltšuk		
Akseniya Lisitskaya
Andres Schneider		
Helve-Leida Kuusk
Hilma Kolde		
Velda Haavala		
Ivan Kleimenov		
Salme Ehrlich		
Melaine Sammel		
Helmi Kuusk		
Zianida Liivak		
Malle Annus		
Ilse Voogla			
Silvi Kesküll		
Galina Nikolaeva		
Mall Uudeküll		
Liudmilla Smirnova
Tiit Uus 			
Mati Tammekand		
Evi Nõel			

95
92
90
89
88
88
88
87
87
87
84
84
84
83
83
83
82
82
81
81
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
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Vastsündinud vallakodanik
TREVOR TOMBAND 		

24.10.2016

Õnnitleme vanemaid!

OÜMARTEXKOPAD

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

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

HU

U

HU

U

tel:56488916
BonaDenta OÜ Tamsalu Hambaravi
kabineti vastuvõtu ajad:
Esmaspäev ja teisipäev kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Kolmapäev kell 9.00-13.30 (hambaravi ja protees)
Neljapäev ja reede kell 9.00-15.00 (hambaravi)
Laste ja täiskasvanute hammaste ravi
* hammaste eemaldamine (ka tarkusehammaste
eemaldamine)
* igemete ravi * hambajuurekanalite ravi
* hammaste pesu * Lapsed tasuta kuni 19.a.
Pensionäridel ja töövõimetusgrupil haigekassa hüvitis.
Ootame kõiki hammaskonna kontrolli
info telef. 3230130, 5118379

Õnne ja tervist!
Raamatupidamisteenus väikeettevõtetele,
korteriühistutele, FIE-dele.

Tel: 51901120
e-post: taimi@hinnosaar.net
www.pearaamat.eu

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

TULE UUDISTAMA!
Marika: 56 152 763

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu
Lunastaja koguduse JUMALATEENISTUSED:

		

11. detsembril kell 14.00 kolmanda advendi
teenistus, leeripüha
(armulauaga, teenib Tauno Toompuu)
24. detsembril kell 14.00 jõuluõhtu teenistus
(teenib Urmas Nõmmik)
25. detsembril kell 14.00 esimese jõulupüha
teenistus (armulauaga, teenib Tauno Toompuu)
8. jaanuaril kell 14.00 sõnateenistus
(teenib Urmas Nõmmik)
22. jaanuaril kell 14.00 jumalateenistus
(armulauaga, teenib Tauno Toompuu)

Pearaamat OÜ

Algdokumentide korrastamisest majandusaasta aruande koostamiseni.

Raudtee 5, Tamsalus MARIKA ILUTUBA!

MÜÜME ILUTULESTIKKU!

Võimalik soetada hea hinna ja kvaliteediga ilutulestikku!
Tutvu toodetega http://www.jaanipaintball.com/ Helista
51965839 Kaspar, 53738213 Raido. Asume Järvamaal,
Järva-Jaanis.Tegevusluba LPK000105.

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

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 27.12 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

Talituste (ka matusetalituste) puhul helistada 53413738
(Elle Olt) või 5036326 (Urmas Nõmmik).
Koguduse hooldajaõpetaja on Viru praost
Tauno Toompuu.
JELENA MAHLAKAS

28.01.1922-01.11.2016

KALJO KASK 		

03.06.1932-09.11.2016

ILME INT 			

07.07.1939-26.11.2016

VAIKE METSALU 		

13.05.1940-02.12.2016

Meie hulgast on lahkunud
tused on oodatud 27. detsembriks, 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 jaanuari teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

