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Jõulude ja aastavahetuse lähenemisega kaasneb ootuseärevus. Lastel põhjustavad seda
päkapikkude aktiviseerumine, aknalauale
asetatud sussidesse maiustuste ilmumine ning
Jõuluvana ja kingituste ootus. Täisealised
päkapikku ega Jõuluvana enam ei usu, meile seostub Jõuluaeg rahu ja peatselt saabuva
uue ootusega. Uueks aastaks antakse ikka endale uusi lubadusi, soovitakse olla parem ja
hoolsam inimene. Jõulude ajal räägitakse tavapärasest sagedamini vaimsetest väärtustest
– armastusest, sõprusest ja hoolimisest. Jõulueelne periood muudab meid lahkemaks kaas-

inimeste vastu, osaleme heategevuses, annetame abivajajatele. Head tehes muutume ka ise
paremaks, oleme ju kõik seda tunnet kogenud.
Mis juhtuks kui Jõuluootus kestaks aastaringselt? Kas me oleksimegi palju paremad, või
muutuks uus olukord rutiiniks ning kõik läheks endist rada? Tõenäolisem oleks viimane
stsenaarium.
Inimene juba on kord vastuoluline nähtus,
kelle loomuses on teha nii head kui kurja.
Kahetsusväärselt tundub kurjus ülekaalus olevat, miks muidu toimuvad sõjad, terroriaktid
ja inimsusevastased kuriteod. Kaaskodanike
tahtlik solvamine ja pahatahtlik laimamine
ei kvalifitseeru üldjuhul kuriteoks, kuid tekitavad korvamatut kahju nii solvatavale kui
solvajale endale. Sõnal on suur võim teha nii
head kui halba. Lendulastud halb sõna hak-

Hea Tamsalu vallarahvas
2015. aastat on veel järel loetud nädalad. Teine advendiküünal on süüdatud. Peagi jõuab kätte jõuluaeg ja aastavahetus.
Jõuluaeg on rahuliku olemise aeg. See on aeg, kus me võtame
korraks aja maha, et vaadata tagasi mööduvale aastale ja peame plaane uue aasta tegemiseks. See on mõtiskluse aeg ja ka
vaatamine iseendasse. Kindlasti on jõuluaeg see aeg, kus meie
oma igapäevase kiirustamise juures leiame aega (peame leidma aega!) lähedaste jaoks.
Kirjutan Teile 2015. aasta aastalõpu järelvaadet oluliselt teisest vaatenurgast - septembrikuust ei ole ma enam vallavanem. Selle protsessi nimi on demokraatia. Ei koorma Teid täna
konkreetsete tegemiste kirjeldamisega. Aastate jooksul tehtu
on toimunud Teie silme all. Kes tahab, see näeb neid tegemisi,
kes ei, pole ka midagi halba. Demokraatia. Alati tahame paremat ja rohkemat, kuid kas kõik sõltub meist- kindlasti mitte.
Võti, millega võimaluste uksi avada, ei ole üksinda meie käes.
Kui rääkida ettevõtluse mõistetega, siis meie (omavalitsused)
oleme ju kõik samale turule tootvad konkureerivad ettevõttedelukeskkond, teenused kodanikele, ettevõtjale tingimuste loomine, tööjõud, huvidega tegelemise võimalused jne.
Üleüldine tendents on täna see, et võimalusi on suuremates
keskustes rohkem. Vanasõnagi ütleb, et kus on, sinna tuleb
juurde. Ehk siis väikesed omavalitsused kaotavad oma inimesi
suurtele keskustele.
See on täna kahjuks muutunud loodusseaduseks. Lääne-Virumaal on Tamsalu valla rahvaarv viimaste aastate jooksul vähenenud suhtarvult siiski naabritest vähem.
Valla elukeskkonda saame erapooletult hinnata siis, kui meil

kab oma elu elama ning seda tagasi võtta pole
enam võimalik.
Aasta viimasel kuul tehakse möödunud aastast kokkuvõtteid nii üksikisiku kui ühiskonna
tasandil. Mõelgem, kuidas meil läks, kas oli
rohkem head või kurja. Kas me märkasime
teisi inimesi, sõpru ja lähedasi enda ümber,
teadsime nende muredest ja rõõmudest, olime
nende jaoks olemas?
Kuidas läks Tamsalu vallal aastal 2015?
Julgen arvata, et taasiseseisvumisest alates oli
peatselt mööduv aasta Tamsalu jaoks üks tormisemaid. Ei osanud meist keegi aasta alguses arvata, et aasta teisel poolel kaotavad koha
nii vallavanem kui volikogu esimees. Sellega
pole veel pinged kuhugi kadunud. Sooviga
saada tagandatud Tamsalu Gümnaasiumi direktor oma ametist, on pöördunud vallavalitsuse poole enam kui nelisada kogukonna
liiget. Kahetsusväärsel kombel on kohalikust
võimust alguse saanud pinged üle kandumas

on võimalusi käia ja tahtmist näha teiste omavalitsuste elukeskkonda. Ise olen palju positiivset tagasisidet saanud inimestelt, kellel on Tamsalu valla juured ja on üle mitmete aastate jälle kodukanti sattunud, või inimestelt, kes satuvad siia
esimest korda. See näitab, et Tamsalu vald ei ole seisnud oma
arengus paigal.
Viimase 10 aasta jooksul on vallakeskuses enamuses renoveeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, seda ka veel suuremates
külades-Sääsel, Porkunis, Vajangul, Kursi külas. Koos sellega
oleme taastanud korralikult tänavad, korrastatud on palju tänavavalgustust ja heakorda.
Renoveeritud on täielikult Tamsalu-Sääse keskküttemajandus.
Täisremont on tehtud koolimajas, spordihoones, lasteaias.
Meie kauaaegne unistus – raudteetunnel, sai 30. mail tänavu
juba 5-aastaseks. Meil, Tamsalus, peatuvad kõik läbivad reisirongid, seda juba 10 aastat. Tallinn ja Tartu on meie jaoks
oluliselt lähemal kui varem.
Et nende tegemisteni jõuda, on panustanud nii volikogu kui
vallavalitsuse inimesed. Sageli olen nõu küsinud tavakodanikult ühte või teist asja otsustades. Üksi ei ole meeskonna mängus keegi päris solist, kuigi tendentse on.
Olukord maailmas on pingestunud, jõudemonstratsioonid siin
ja sealpool piiri on juba pea igapäevased, terrorismioht Euroopas on reaalsus. Põgenike vool Euroopasse on väljunud kontrolli alt. Maailm muutub pidevalt ettearvamatumaks. Meedias
on hoogustunud nn. anonüümsed vihakõned, mida kirjutades
saavad kirjutajad ennast omaarust teostada. Usun siiralt, et
minu teisele inimesele (inimese kohta) öeldud halvustavad sõnad teevad ka mind ennast halvemaks.
Pingestumine on lõppeval aastal olnud päevakorras ka meie

Jumalateenistus kirikus kuulutas välja advendiaja
Jumalateenistus kirikus kuulutas välja advendiaja.
Jutlus Tiit Lastikult. Laulis Tamsalu Naiskoor
Heidi Mägi juhatusel. Kirikust viis tõrvikutega
rongkäik vallamaja juurde, kus valla jõulukuusel
süttisid värvilised tuled.
Jõulurahu soovisid ja esimese advendiküünla
süütasid koguduseõpetaja Tauno Toompuu, vallavanem Riho Tell ja volikogu esimees Toomas
Uudeberg. Laulsid Kaja Raudla laulutüdrukud ja
–poisid, tantsisid tantsurühmad SK14 ja 154R juuniorid.
Soovime kultuurimaja pere poolt kõigile rohkesti
rahu ning rõõmu- on ju need parimad jõulukingid
ning vähem muretsemist.
Õnnelikku advendiaega!

Esimese advendiküünla süütamine
Fotod: Aavo Leemets

Jõulukuuse tulede süütamisele tuli kaasa elama ja sellest osa saama palju inimesi

TASUTA

ja lõhestamas kogukonda.
Ainuvõimalik tee kogunenud pingeid maandada on avameelselt üksteisega suhelda,
kuulata ära oponentide arvamus, püüda neid
mõista. Vajadusel tuleb tunnistada ka tehtud
vigu, sest vigu teeme me kõik, see on inimlik.
Pingutagem siis kõik selle nimel, et tekkinud
vastuolud kogukonnas saaksid lahenduse ja
aasta 2016 tuleks emotsionaalses plaanis rahulikum. Rahulikku perioodi on väga vaja,
sest Tamsalu vallal seisavad ees olulised investeeringuprojektid ning haldusreformiga
seotud läbirääkimised. Suured asjad nõuavad
hea tulemuse saamiseks maksimaalset pühendumist.
Hea Tamsalu valla elanik, soovin sulle Tamsalu Vallavalitsuse nimel rahulikku Jõuluaega ja edukat uut aastat!
			
			
Riho Tell
		
Vallavanem

vallas. Sealt ka muutused, mis on toimunud valla juhtorganites viimaste kuude jooksul. Kuigi valija on andnud meile
mandaadi, ajada meie kõigi huvides valla asja käesoleval valimisperioodil, pole see meil kahjuks ratsionaalselt läinud. Palju
auru läheb lihtsalt õhku. Demokraatia? Soovin siinjuures meile kõigile koostöövalmidust, heatahtlikkust ja üksteisest lugupidavat suhtumist vallaasjade ajamisel ja igapäevaelus.
Ees ootab keskvalitsuse poolt kohe-kohe raamidesse pandav
Eesti haldusreform. Normiks minimaalselt 5000 elanikku
omavalitsuses. Kellega paneb meie vald leivad ühte kappi, on
täna veel küsimus. Tagasiteed pole, volikogu peab hakkama
tegema otsuseid võimalike „kosilaste“ üle. Volikogu ja valitsuse tasandil tuleb selle lühikese ajaga ära teha suur töö, et olla
valmis 2017.a. oktoobri ühinemiseks. 2017. oktoober on suure
tõenäosusega juba oluliselt teiste piiridega vald. Kui võrrelda
olukorda Tamsalu linna ja valla ühinemisel 2005. aastal, siis
praegune olukord on kordades erinev.
Head vallakodanikud, maksumaksjad, ettevõtjad, koostööpartnerid, vallaasutuste juhid, kaastöötajad ja vallaelu
edendajad igal alal, ühiskondlikud abilised.
SUUR AITÄH teile selle tänuväärse tegevuse eest vallaelu
üldisel parendamisel. Iga valla põhiväärtus on tema inimesed, aitäh Teile ühise õlatunde ja usalduse eest pikal koostööperioodil (1996-2015).
Soovin kõigile toredat advendiaega, rahulikke Jõule lähedastega ja ikka paremat peagi saabuvat Uut Aastat.
			
			

Toomas Uudeberg
Volikogu esimees
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Volikogu

26.11.2015
•
Valiti Tamsalu Vallavolikogu esimeheks  Toomas Uudeberg.
•
Määrati Tamsalu vallavanema töötasuks 1800 eurot kuus alates vallavalitsuse
ametisse kinnitamise päevast. Vallavanemale
anti ametialaseks kasutamiseks valla omandis
olev sõiduauto Opel Meriva ja kehtestati sõiduauto kütuse piirmääraks 170 liitrit kuus. Samuti kehtestati vallavanemale tema kasutusse
antavalt mobiiltelefoni numbrilt tehtavate teenistusalaste kõnede maksumuse piirmääraks
50.- eurot kuus.
•
Kinnitati vallavalitsus 5 liikmelisena, struktuuriga: vallavanem, abivallavanem
ja kolm valitsuse liiget.
•
Kinnitati vallavalitsuse liikmeteks:
vallavanem Riho Tell, abivallavanem (ametikoht täitmata), Ellen Uiboaed, Mati Tamm ja
Ene Augasmägi.
•
Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas asuvate järgmiste
teede ja tänavate alune ning nende teenindamiseks vajalik maa: Tamsalu linnas Betooni
tänav; Vajangu küla Pärna tn, Tamsalu mnt ja
Tammi tee; Järsi külas Tammeserva tee; As-

Vallavalitsus
10.11.2015
1.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega
majandushoone laiendamiseks Uudeküla külas.
2.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega
välireklaami postiaukude kaevamiseks Tehnika ja Kesk tn ristmikul ja Tehnika tänaval
(Tehnika 2 töökojahoone juures).
3.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega:
•
35/10 alajaama 10 kV jaotusseadme
püstitamisel Kullenga külas;
•
biopuhasti rajamisel Loksa külas.
4.
Anti luba kahjustusega, hoonetele
ligidal oleva ning ohtliku puu (1 kask) raiumiseks Tamsalu linnas, Nurme tn 13 kinnistul.
5.
Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja poolt esitatud projekti
„Loksa küla, Kangruaia mü kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanne koos täitmise
eelarvega.
6.
Kinnitati kahe munitsipaalomandisse
taotletavate maa piirid ja maksustamishinnad
ning määrati katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarve.
7.
Nõustuti Tamsalu vallas viie maaüksuse riigi omandisse jätmisega ja määrati
maaüksustele sihtotstarve ja koha-aadressid.
8.
Muudeti Tamsalu linnas olemasoleva
Niidu tänava ruumikuju, pikendades selle leviala kuni Niidu tn 5 kinnistuni.
9.
Lõpetati üürileping ühe vallale kuuluva korteri üürijaga Porkuni külas.
10.
Otsustati anda üürile üks Tamsalu
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samalla külas Töökoja tee ja Luha-Kukejärve
tee; Vadikülas Luha-Kukejärve tee; Võhmetu
külas Luha-Kukejärve tee ja Võhmetu-Lemmküla tee; Vadikülas Vadiküla tee; Alupere külas Kändliku tee.
•
Otsustati taotleda Tamsalu linnas,
Tamsalu linna keskosa detailplaneeringu kohaste transpordimaa sihtotstarbega kruntide
Kukelossi tänav L1,   parklate kruntide Tähise tn 1 ja Tähise tn 11 munitsipaalomandisse
andmist valla arenguks ja ülesannete täitmiseks vajaliku maana.
•
Otsustati taotleda Tamsalu linnas,
Laane tänava elamuala detailplaneeringu kohaste transpordimaa sihtotstarbega kruntide
Kukelossi tänav L2, Rahu põik L1, Rahu põik
L2, Laane tänav L1, kergliiklustee Kukelossi
tänav J1 munitsipaalomandisse andmist valla arenguks ja ülesannete täitmiseks vajaliku
maana.
•
Otsustati taotleda Tamsalu linnas,
Tamsalu linna keskosa detailplaneeringu kohaste tootmismaa sihtotstarbega (kavandatavate tehnorajatiste maa) kruntide Tähise tn 1a
ja Tähise tn 11a munitsipaalomandisse andmist valla arenguks ja ülesannete täitmiseks
vajaliku maana.
•
Otsustati taotleda Tamsalu linnas,

Laane tänava elamuala detailplaneeringu kohaste sotsiaalmaa (üldkasutatava maa sihtotstarbega) kruntide Rahu tn 1a ja Laane tn
25 pindalaga 4150 m² munitsipaalomandisse
andmist valla arenguks ja ülesannete täitmiseks vajaliku maana.
•
Anti nõusolek OÜ’le Markilo keskkonnakompleksloa muutmiseks, millega antakse OÜ’le Markilo õigus Vajangu farmis
asukohaga Tamsalu vald, Vajangu küla, Rammo tee 3 suurendada käitise tootmisvõimsust
vastavalt keskkonnakompleksloa muutmise
taotluses esitatud kohtade arvuni.
Oma otsuses juhtis volikogu tähelepanu, et
OÜ’le Markilo keskkonnakompleksloa esmasel väljaandmisel ei olnud loa andja poolt
keskkonnamõju hindamist nõutud ja volikogu
peab vajalikuks keskkonnamõjude hinnangu
koostamist. Keskkonnakompleksloa väljastab
Keskkonnaamet.
•
Kehtestati Tamsalu vallas 2016. aasta maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes. Määrati tsoonis H0788001
maamaksumääraks 2,0 %  maa maksustamishinnast aastas ning tsoonis H0787001 ja tsoonis H0787002 maamaksumääraks 2,5 %   ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleval haritaval ja looduslikul rohumaal 1,0

%  maa maksustamishinnast aastas. Võrreldes
2015.a. maamaksumäärad ei muutu.
•
Määrati sünnitoetuse suuruseks 2016.
aastal 350.- eurot.
•
Kinnitati Sääse Hooldekodu põhimäärus uues redaktsioonis.
•
Kinnitati hoolekandeasutusse paigutamise tingimused ja valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord.
Määrusega reguleeritakse Tamsalu valla elanike hoolekandeasutusse paigutamise tingimused ja kuidas ning kellele tasutakse Tamsalu valla eelarvest hoolekandeteenuste eest.
•
Vallavanem R. Tell andis volikogule  
üle vallavalitsuse poolt koostatud 2016.a. eelarve eelnõu.
•
Info:
•
Võhmuta lubjakivimaardla uuringuloa taotlus on esitaja poolt tagasi võetud.
•
A.Freienthal esitas avalduse volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimehe ametikohalt tagasiastumiseks.
•
Järgmine volikogu istung toimub teisipäeval  22. detsembril kell 17.00.

valla omandis olev korter Porkuni külas.
11.
Nõustuti Tamsalu valla sotsiaalkorteri üürile andmisega kuni 06.01.2016.a.
12.
Lõpetati Sääse Hooldekodus hooldamise leping ühe koha kasutajaga tema avalduse alusel.
13.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust
Tamsalu valla 2015.a. eelarves sotsiaaltoetuste
maksmiseks eraldatud vahenditest ühele abivajajale ja jäeti rahuldamata kaks avaldust.
14.
Lõpetati ühe hooldatava hooldamise
leping ja hooldajale hooldajatoetuse maksmine.
15.
Otsustati kompenseerida riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi arvelt puudega lapsele transporditeenuse osutamine oktoobri kuus.
16.
Otsustati esitada Viru Maakohtule
avaldus lapsevanemal lapse hooldusõiguse
piiramiseks ja lapsele eestkostja määramiseks.
17.
Moodustati komisjon Tamsalu valla
eelarve kaudu makstava toimetulekutoetuse
taotluste läbivaatamiseks ning toimetulekutoetuse määramiseks või määramata jätmiseks
ettepaneku tegemiseks.
18.
Kinnitati Sääse Hooldekodus osutatavate teenuste hinnad.
19.
Arutati volikogu novembrikuu istungile pakutavat päevakorda.

seks.
2.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega
elamu laiendamiseks aadressil Pääsukese tn 2,
Tamsalu linnas.
3.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega:
•
biopuhasti rajamisel Kullenga külas;
•
ehitise ümberehitamisel Paide mnt
34, Tamsalu linnas.
4.
Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja poolt esitatud projekti „Vaineri, Kullenga küla, kanalisatsioonisüsteemi
väljaehitus“ aruanne koos täitmise eelarvega.
5.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmetekkekoht Tamsalu linnas.
6.
Otsustati esitada piiride kulgemise
ettepanek riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks Tamsalu linnas, Tehnika tn 18 asuvate
ehitiste ühisomanikele ning määrati hoonete
aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa
suurus.
7.
Otsustati rahuldada P&P Partners
OÜ taotlus ettevõtlustoetusele tööpinkide soetamiseks.
8.
Otsustati esitada registreerimiseks
Vajangu külas kolme katastriüksuse lähiaadresside muudatused.
9.
Valiti Tamsalu Vesi AS nõukogu.
10.
Valiti Tamsalu Kalor AS nõukogu.
11.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS Elamumajandusosakonna ettepanek kolmele taotlejale korteri üürilepingu alusel kasutada andmiseks.
12.
Kehtestati alates 01.01.2016.a. Tamsalu Vallavalitsuse hoolekandetöötaja poolt
osutatavate koduteenuste hinnad.

13.
Määrati hooldaja ühele raske puudega isikule ja hooldajatoetus hooldajale.
14.
Keelduti ühele raske puudega isikule
hooldaja määramisest.
15.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse
ühele koha taotlejale.
16.
Otsustati jätkata ühe puudega isiku
hooldusteenuse lepingut Pandivere Pansionis.
17.
Otsustati jätta toimetulekutoetus
määramata ühele taotlejale, kes ei ole mõjuva
põhjuseta Eesti Töötukassas arvel.
18.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus novembrikuus viiekümne
kuuele taotlejale, summas 10355,16 eurot.
19.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust
Tamsalu valla 2015.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kolmele
abivajajale ja jäeti rahuldamata neli avaldust.
20.
Anti volitused Tamsalu valla eestkostetavate esindamiseks.
21.
Muudeti kolmele teenuse kasutajale
koduteenuse osutamise tingimusi.
22.
Otsustati esitada Viru Maakohtule
avaldus täiskasvanud isikule eestkostja määramiseks.
23.
Kinnitati Tamsalu valla tervisenõukogu põhimäärus.
24.
Kooskõlastati Tamsalu Lasteaia Krõll
sisehindamise aruanne 2012/13, 2013/14 ja
2014/15 õppeaastate kohta.
25.
Tutvuti Tamsalu valla 2016.a. eelarve eelnõuga ja otsustati esitada eelnõu volikogule menetlemiseks.
			
Elvi Astok
Vallasekretär

Kiidusõnad on ära teeninud kõik aktiivsed
inimesed, kes arendavad kodupaiga kultuuri ja isetegevust, kes üheskoos tegutsemisest
rõõmu tunnevad ning seda teistelegi pakuvad.
Rõõmu pakkusid rohked üritused, nii kohalik
looming kui külla tulev teater või kino. Rõõmustan koos teiega kinopäeva, eakate pidupäeva, vastlapäeva, laste hommikute, pärimuse päeva ja Uudeküla laada üle.
Lisaks vallaelanikele pakutavatele alalistele
tegevustele, Tamsalu, Porkuni ja Vajangu tegusatele kogukondadele, aktiivsetele tantsugruppidele, lisandub igal aastal uusi ja põnevaid võimalusi ning tegemisi.
Positiivse poole pealt jääb lõppevat aastat
meenutama Tamsalu rahva spordilembus ja
oma tervisesse suhtumine ning kohalike sportlaste rõõmutegevad tulemused, mis on toonud
au ja uhkust kogu maakonnale ja riigile.
30. jooks ümber Porkuni järvede, Tamsalu
korvpallivõistkonna Los Toros/C-Tower pääsemine Eesti korvpalli karikavõistluste veerandfinaali, Eesti XV esivõistlused tünnisõi-

dus, 15 aastat Tamsalu Perevõrkpalliturniire
jpm. Kõrgelt tunnustatud treenergi on valinud
elu- ja tööpaigaks rahuliku, looduskauni ja
heade võimalustega Tamsalu kandi.
Unustamatu mulje jätsid Vistlas ja Loksal toimunud Porkuni lahingu 71. aastapäeva mälestusteenistused. Sõdurilaulud, milliseid laulsid
lahingust vabadel hetkedel mehed, kes puhkavad nende hauakivide all, helisevad veel pikalt hinges.
Püüdkem siis jõulude ajal hingest peletada
kurjus, kadedus ja egoism. Avagem hing kõigele uuele, edasiviivale, heale.
Soovin, et jõuluõhtul oleks igas Tamsalu valla tares kuuse- ja verivorstilõhna, et säiliksid
töökohad, et lapsed saaksid õppida kohalikus
koolis, et jätkuks elu maal. Selleks meelerahu,
õrnust kätesse, sädet silmadesse, positiivsust
ja naeru hinge, jõulutunnet südamesse.
Häid pühi!
			
		
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

24.11.2015
1.
Arutati Lääne-Viru Maavalitsuse
poolt koostatud järelevalve akti „Sääse Hooldekodus sotsiaalteenuste korraldamise üle“ ja
koostati tegevusplaan puuduste kõrvaldami-

Töökas ja sportlik Tamsalu

Jälle on käes imeline jõuluaeg. Kellele päkapikkude aeg, kellele koolivaheaeg. Kellele
sügavalt kristlik aeg, kellele meenutuste või
lahkunute kalmudel käimise aeg – kuid kõigile meist on see oodatud.
Lääne-Virumaale oli lõppev aasta töökas.
Alustasime mitme suurprojektiga, mitmed
tegevused jätkuvad järgmisel aastal. Jätkuvalt on meie peamiseks väljakutseks haldusreform, mille eesmärgiks on tagada parem
elukeskkond, suurem võimekus ja parem teenus meile kõigile. See tähendab ka paremat ja
konkurentsivõimelisemat kooliharidust, transpordiühendusi jpm, mis oluline meie ja meie
laste tuleviku kindlustamiseks.
Loomulikult jääb kohaliku omavalitsuse rolliks teenuste pakkumise kõrval ka kogukonna
esindamine, kohalike väärtuste ja identiteedi
hoidmine. Neid rolle saab täita aga ainult võimekas ja jätkusuutlik omavalitsus ning mul on
hea meel, et Tamsalu näitab julgust, tulevikku
suunatust ja enesekindlust tugeva kogukonnana, kes ei karda kaotada oma nägu ka hal-
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dusreformi käigus. Ühisest toimetamisest on
meil kõigil palju võita ja küllap jäävad tugevad läbirääkimised selles vallas iseloomustama suuresti 2016. aastat.
Tamsalul on läinud hästi. Rohked ettevõtmised kannavad sõnumit kogukonna aktiivsusest
ja elujõulisusest. Noortel on võimalus siin ennast teostada ja särada. Positiivsena võin esile
tõsta riigikohtu õigusteemaliste tööde konkursil edukaks osutunud Tamsalu Gümnaasiumi
12. klassi õpilase Grete Uudekülli.
Ka Pandivere Arendus-ja Inkubatsioonikeskuse panus on kohaliku elu ja initsiatiivi arengul
oluline. Tänavu korraldasid nad näiteks rahvusvahelise konverentsi „Kuidas motiveerida
maapiirkondade noori?“, tutvumaks erinevate meetoditega noorte, eriti maapiirkondade
noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamisega.
On kasulik märgata võimalusi, panna need
oma kasuks tööle. Tänu interneti arengule
võib töötada ja tegelda ettevõtlusega julgesti
ka maapiirkonnas.

Ursula Saar
     Vallasekretäri abi
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Erasmus+ Choose Your Future projektikohtumine Lätis
1.–7. novembrini võtsid kuus 12. klassi õpilast ja kaks õpetajat
osa järjekorras viiendast projektikohtumisest Lätis. Võõrustaja
oli Ogre Tehnikum ning õppimis- ja õpetamistegevuse teema
„Reklaami ja turunduse põhiprintsiibid“.
Alustasime teekonda pühapäeva lõuna paiku ja kella kolmeks
olimegi jõudnud sihtkohta. Meid võttis vastu juba eelmisest
kohtumisest tuttav Kristaps, kes juhatas meid kooli ühiselamusse, kus end nädalaks sisse seadsime. Rumeenlased olid
juba kohal ning peagi saabusid Poola, Taani, Türgi ja Bulgaaria. Oligi jõudnud kätte õhtusöögiaeg ja võis minna puhkama,
et töiseks nädalaks valmis olla.
Esmaspäev algas Ogre Tehnikumi ja sealse elu-olu ning õppimisvõimalustega tutvumisega. Projektist osavõtjaid tervitas
kooli direktor Ilze Brante ja tervituslauluga esines kooli ansambel.
Ogre Tehnikumis on võimalik õppida pärast põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetamist, erialad on järgmised: metsandus,
puidutööstuse tehnoloogia, elektroonika, toiduainetetööstuse
tehnoloogia, turismindus, tekstiilitööstuse tehnoloogia, loominguline disain. Koolis õpib ligi 900 õpilast.
Pärast lõunasööki tutvusime Ogre linna vaatamisväärsustega.
Käisime läbi jõeäärse pargi terviseraja ning nautisime imeilusat päikesepaistelist sügispäeva. Seejärel külastasime Ogres
asuvaid tööstusettevõtteid: elektriautosid tootvat tehast Drive
eO ja elektroonikatehast. Kuna rühmad külastasid erinevaid
ettevõtteid, siis õhtul tegi kumbki rühm kokkuvõtte nähtust ja
andis ettevõttest ülevaate.
Teisipäev algas tõsise tööga. Koolitusfirma Marketing Angels
kaks oma ala spetsialisti alustasid teoreetilise osaga marketingi põhitõdedest. Grupitööna tuli otsustada, millise uuendusliku tootega järgnevate päevade jooksul tööle hakata, missugune
on selle toote sihtgrupp turul, luua tootele nimi ja tunnuslause
ning testida sihtturgu. Kõikide gruppide koostöö sujus ladusalt
ning turule tulekuks olid valmis väga uudsed tooted: Cubic –
virtuaalne kaaslane, Woula - abiline õpetajatele ja lektoritele
tunni või loengu ajal mobiilseadmete kontrolliks, Helly – kell
tervisliku seisundi kontrolliks ja nõuanneteks, Kanndi – rääkiv
kaisukaru, Selfun – abivahend fotode tegemiseks, Modern Eye
– multifunktsionaalne kell.
Pärast õhtusööki oli aeg seltskondlikuks tegevuseks ja varsti
olimegi niikaugel, et järgmiseks päevaks Riias välja puhata.
Kolmapäeva veetsime Läti pealinnas Riias. Päeva alustasime
Riia Rahvusraamatukogu külastusega. Hoone oli muljetavaldav oma uudse disaini ja kaasaegsete lahendustega. Raamatukogu fondides on kokku neli miljonit raamatut. Tutvusime
hoone neljateistkümne korruse erinevate saalidega ja nautisime
kontserdisaali mugavaid istmeid ning imeilusat kujundust.
Külastasime reklaamiagentuuri !MOOZ ja siis viis meid tee
Laima šokolaadimuuseumi. Kohe sisenedes ulatati igaühele
maitsmiseks kuuma tumedat šokolaadi ja giid andis ülevaate
šokolaadi tootmise käigust ning Laima ajaloost. Saime ku-

Koolitus lõppenud ja tunnistused käes

Metsaga sõbraks
2012. aasta sügisel oli tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele Lääne-Viru Omavalitsuste Liidul ja RMK Sagadi looduskoolil võimalus pakkuda kõigile Lääne-Virumaa üldhariduskoolide kolmandate klasside õpilastele õppeprogrammi
„Metsaga sõbraks“.
Ka Tamsalu Gümnaasiumi 3ndate klasside õpilased kasutavad
võimalust õppida vahetult . Õppeprogrammi käigus tegutseti
nii looduskoolis, metsamuuseumis kui ka välitingimustes.
Emily Metsoja kirjutas: „Käisime metsas, mere ääres, metsamuuseumis ja looduskoolis.Metsas kõndisime, vaatasime
erinevaid puid, sõime pohli ja mustikaid. Mustikapuhmas oli
ilma lehtedeta.Metsamuusiumis tuli otsida puude sõpru. Veel
saime kokku panna liblika puslet ja karu puslet. Metsamuuseumis nägime looma topiseid, näiteks hunti, karu, jänest, ilvest,
kährikut. Looduskoolis räägiti ka puudest.
Giid näitas meile linnutopiseid: öökulli ja pasknääri. Mulle
jäi meelde, et pasknääril oli tiiva peal sinine, must ja valge
triip. Need on Eesti lipuvärvid. Lõuna ajal läksime Sagadi lõkke äärde sööma. Sagadis olin ma käinud lasteaiaga. See päev
oli äge.“

jundada endale isikliku sõnumiga šokolaaditahvli. Mis aga
kõigile meelde jäi, oli ise kommide valmistamine. Seadsime
kokku sellised kommid, mida just ise heaks arvasime, ja kõhtki
sai šokolaadi täis. Õhtust sõime eestlastele tuttavas Lidos, kus
valitses juba jõulumeeleolu.
Neljapäeval vaheldusid loengud praktilise rühmatöö ja ettekannetega oma toote täiustamiseks. Õhtul vaadati lõõgastumiseks ühiselt filmi.
Jõudiski kätte reede, mis oli kõige olulisem ja tähtsam päev,
kuna nüüd tuli hommikupoolikul oma tootele veel viimane
lihv anda ja valmistuda selle esitlemiseks. Iga rühm tutvustas
oma toodet ning nii õpetajad kui ka koolitajad moodustasid
karmi, kuid õiglase žürii, kelle otsusel tunnistati parimateks
rääkiv kaisukaru Kanndi ja tervislikku seisundit kontrolliv
käekell Helly.
Viimane õhtu veedeti ühiselt maitsvat toitu nautides ja tantsides.
Laupäeval oli aeg hüvasti jätta, sest koosveedetud töine ja
muljeterohke nädal oli läbi saanud. Kahju oli lahkuda, aga
peatselt kohtume jälle ja seekord Tamsalus 3.–9. aprillil 2016.
Siis oleme võõrustajaks meie ja külalisteks Bulgaaria, Rumeenia, Poola, Türgi, Taani ja Läti.
Niisugused on kohtumisest osavõtjate muljed:
Anet Kivirand: Erasmus+ projekti Choose Your Future raames olime 01.11–07.11 Lätis Ogres. Nendel päevadel, mis seal
olime, tegelesime marketingi ehk turundusega ja ma sain päris
palju uut teada. Samuti pidime välja mõtlema ühe toote või
teenuse, mida nendel päevadel arendasime ja siis lõpuks esitlesime seda ka teistele. Käisime ka Ogre ja Riiaga tutvumas,
Riias käisime reklaamibüroos ja Laima šokolaadimuuseumis,
kus saime ka ise endale šokolaadikomme valmistada. Oli väga
tore ja huvitav nädal.
Kristina Pešehodko: 1.–7. novembrini külastasin Choose Your
Future projekti raames Lätit. Projektikohtumine oli suurepäraselt organiseeritud ning kõik päevad, hommikust õhtuni, olid
sisustatud. Nii käisime loodusretkel, külastasime Riiat, tutvusime Läti kultuuri ning traditsioonidega ja muidugi külastasime ka Läti ettevõtteid, nagu !MOOZ, Drive eO ning Laima
šokolaadimuuseum, kusjuures seal avanes meil võimalus ka
ise maiustusi valmistada. Peale selle saime väga hea ülevaate
turundusest ning koostöös teiste riikide õpilastega mõtlesime
välja uue toote ja arendasime seda. Mulle väga-väga meeldis
see kohtumine Lätis. Sain väga hea ülevaate turundusest ning
Läti kultuurist ja tutvusin suurepäraste inimestega teistest riikidest, kellega kindlasti suhtlen ka tulevikus. Muidugi ootan
juba huviga järgmisi kohtumisi.
Johhanna-Magdaleena Partsioja: Eelmisel nädalal oli mul suurepärane võimalus osa võtta projektist, mis on kestnud juba pikemat aega. Kohtumine toimus Lätis, kus nädala vältel tegime
tööd ning loomulikult saime ka veidike reisida. Meid, õpilasi,
jagati gruppidesse ning meie ülesandeks oli nädala jooksul

Fotod: Keiti Kleitz ja Kristina Pešehodko

Kohe hakkavad valmima ainulaadsed kommid

Rühmad tööhoos

Emma-Lotta Vikk kirjutas sellest päevast järgmist: „Käisime
Sagadi mõisapargis.Alustasime õppepäeva mõistatuse mänguga. Meid jagati neljasesse grupi. Iga grupp veeretas endale
numbri ja pidi pargipuudelt otsima vastavat numbriga , kuhu
oli kirjutatud mõistatus. Mõistatuse vastuse pidime keha keelega ette näitama.
Metsamuuseumis mängisime mängu „Kes on selle puu sõber?“
Pärast seda uurisime topiseid, kelleks olid metskits, karu, mäger, kobras, nugis, naarits, nirk, hunt, rebane, kährik, ilves,
valge jänes ja orav.
Siis suundusime looduskooli.Seal nägime välismaalt tellitud
50 cm suurust käbi. Peale looduskooli sõitsime Altjale. Läksime mere äärde, korjasime merikarpe ja imetlesime kahte luike. Nägime ka Altja jõge, kui suundusime matkarajale. Metsa
alt otsisime pohli ja jänesekapsast. Vaatasime rähni toksitud
puud. Varsti oli aega koju sõita. Mulle meeldis see õppepäev
Sagadis.“
Õppeprogrammi käigus omandati ja kinnistati teadmisi metsas elavate liikide olulisusest ja nende omavahelistest seostest.
Programmi ülesehitus andis õpilastele võimaluse tuua kooli-

tunnis õpitu reaalsesse looduskeskkonda. Mängulised elemendid lõid olukorra, kus tegutseti meeskonnana, arendati väljendusoskust ja tähelepanu 3.a klassiga oli õppepäeval

välja mõelda uuenduslik idee, seda turundada ja nädala lõpus
kõikidele teistele esitleda. Kolmapäeval tutvustati meile Riiat
ning seal asuvaid ettevõtteid.
Külastasime Laima šokolaadimuuseumi, kus meil oli võimalus
ka ise šokolaadi teha. Käisime külas ka ettevõttel !MOOZ, kus
meile räägiti reklaamist ja sellest, kuidas seda luuakse.
Kõige huvitavam oli külaskäik Läti Rahvusraamatukokku, mis
on 14 korrust kõrge ja kus on neli miljonit raamatut. Kõige parem selle nädala juures oli see, et ma tutvusin uute inimestega,
lõin sõprussidemeid, kohtasin väga toredaid õpetajaid ning
mis peamine, ma sain praktiseerida oma inglise keelt.
Keiti Kleitz: See nädal Lätis oli minu jaoks väga huvitav. 20tunnine turunduse töötuba ning oma grupiga äriplaani väljamõtlemine oli tõeliselt hariv ja erinevate grupitööde esitlemine andis juurde palju esinemisjulgust. Väga lahe oli ka päev
Riias, kus nägime ja kuulsime palju huvitavat.
Kerttu Leimann: Lätis veedetud päevad olid igati kasulikud.
Meid jagati kuude gruppi, kuhu kuulus igast riigist üks õpilane
ning kaks samast riigist pärit õpetajat. Praktiline ülesanne oli
luua äriplaan ning seda pidevalt uuendada ja lõpus ka kõigile
teistele esitleda. Teoreetilises osas anti meile palju teadmisi
kõige kohta, mis puudutab turundust.
Minu grupis olid loomingulised inimesed. Töö ja suhtlemine
sujus meil samuti väga hästi. Veel külastasime Laima muuseumit, reklaamiagentuuri !MOOZ, Riia vanalinna ja rahvusraamatukogu ning nägime Ogre vaatamisväärsusi. Sain juurde
palju kogemusi, mis tulevad kindlasti kasuks.
Maiken Kõiv: Käidud projektikohtumistest meeldis Lätis mulle kõige rohkem. Inimesed olid väga sõbralikud ja toredad
ning päevad sisutihedad.
Kõige enam meeldisid mulle need päevad, kui käisime tutvumas Ogre ja Riiaga. Riias külastasime Läti Rahvusraamatukogu, reklaamifirmat !MOOZ, Laima šokolaadimuuseumi ja Riia
vanalinna.
Päevad, mis veetsime koolis, olid väga harivad. Õppisime
väga palju turunduse kohta ja tegime ka grupitööd.
Maarja Hunt:
Viibisime Lätis Riia külje all asuvas väikelinnas - Ogres. Vastuvõtt oli meeldiv ja hästi organiseeritud. Noored said omavahel sotsialiseeruda tänu läbimõeldud ja organiseeritud õppetegevusele – grupitöö, kus igas grupis olid õpilased erinevatest
riikidest.
Samuti toimusid toredad mängud ning iga õpilane leidis võimaluse teiste ees kõneleda, mis oli suurepärane eneseteostusvõimalus ka tagasihoidlikumatele õpilastele. On suur rõõm tõdeda, et Tamsalu Gümnaasiumi õpilased on nii altid suhtlema
inglise keeles ning arvestama teiste riikide kultuuri ja rahvuslike eripäradega.
				
Anne Kraubner

					

Liblika pusle kokkupanek

Sirje Luik

Foto: Sirje Luik
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Huvitav ja hariv kohtumisõhtu
10. novembril käisid kolmanda klassi õpilased
kohtumas kirjaniku ja rännumehe Marko Kalduriga ja tema samojeedi koera Tähekiirega.
Samojeedi koer Tähekiir on raamatu “Valge Tähekiire seiklused” peategelane. Marko
rääkis Tähekiire elust ja seiklustest kui ka samojeedi koertest ning nende päritolust, tõust,
tegemistest.
Saime teada, et iseloomult on samojeedi koer
sõbralik ja hell. Selle poolest on tegu kõige
ehtsama perekoeraga, kellest valvurit või ründajat väga raske kasvatada. Sissetungija peale
haukuma või urisema on teda keeruline saada,
pigem tormab koer võõrast vara himustavale vargale saba liputades vastu ja on valmis
“külalist” rõõmust surnuks lakkuma. Koera
sõbralikust said tunda kõik lapsed, kes koera
paitasid, kallistasid ja katsusid.
Marko rääkes, et Samojeedi koera peetakse
maailma üheks ürgsemaks koeratõuks. Tõug
pärineb Siberi samojeedi (neenetsi) hõimu
heledakarvalistest kelgu ja jahikoertest Kelgukoerale tüüpiliselt on samojeed püsimatu ja
pidevalt liikumises. Ta võiks joosta päevad

läbi, ilma et näitaks erilisi väsimusemärke.
Lapsed said teada, et Samojeedi koer armastab pakast ja lund. Ta naudib sügavaid hangesid, kus möllata ning kuhu koopaid kaevata.
Kui väljas lund pole, üritab samojeedi koer
leida hangedele alternatiive mujalt  merelainetes joostes, kõrges heinas kareldes. Peaasi,
et ümbrus hangesid meenutaks ning liikumine
oleks raskendatud.
Liikumine oli raskendatud ka takjates joostes.
Uudishimulik Tähekiir ainult niutsus takja-

Kolmandikud koos Tähekiirega
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põõsastes. Takjad olid kinni köitnud ta mõlemad jalad, nii et ta ei saanud üldse liikuda.
Terve kasukas oli takjaid täis. Takjad tuli kääridega kasukast välja lõigata. Siis oli Tähekiir
küll õnnetu välimusega. Küsimusele: „Kas te
pesete teda iga päev?“ vastati eitavalt.
Samojeedi koertel on isepuhastuv karv. Mis
tähendab lihtsalt seda, et kui koer on saanud
poriseks, siis kuivades kukub pori maha ja
karv on peaaegu sama puhas kui enne. Kuivanud kasuka kergest läbiharjamisest on pu-

Fotod: Marika Jeeser

õpetaja Maarika koos kirjanik
Marko ja Tähekiirega

hastumisprotsessis suur abi. Kohtumisele tulleski jõudis Tähekiir ennast poriseks teha, aga
lastega kohtudes ei olnud kuskilgi porijälgi.
Tähekiirele ei meeldi pesemine aga sellepärast vannitamist veel ära ei jäeta. Kui vaja,
tuleb ikka vanni minna.
Toreda loo rääkis kirjanik vahetamiskauba
oskusest. „Vahetuskaupa oskab ta teha küll,”
muigas Marko. „Kodus on meil madal diivanilaud ja kauss õuntega. Tähekiirele hirmsasti
meeldivad õunad, aga neid ei tohi ta võtta. Õunad teevad tal kõhu lahti ja need on keelatud
asjade nimekirjas. Ühel päeval oli õunakaussi
viidud oranž pall. Koer ise lamas toanurgas
ja näris isuga õuna,“ lõpetas naerdes Marko
oma jutu. Naersime koos koera kavaluse üle.
Samal ajal, kui juttu vesteti, vaadasime sadu
fotosid Tähekiirest, tema sõpradest ja inimestest. Oli huvitav kohtumine.
Mälestuseks tegime palju fotosid. Mõne saadame teilegi vaatamiseks. Tänud Tamsalu raamatukogu töötajatele, kes selle toreda kohtumise korraldasid.			
			
Sirje Luik

Kuidas 7. klassi õpilased Tallinnas Pärimusõhtu „Kadri-mardi trall“ Tamsalu
õppekäigul käisid
Gümnaasiumis
5. novembril 2015 käisime õppekäigul Tallinnas. Alustuseks läksime
Eesti Vabaõhumuuseumisse. Seal jagati meid viieliikmelisteks rühmadeks. Tegime ühte väga lahedat mängu, „Unustatud helid“, kus pidime
külastama muuseumi territooriumil paiknevaid erinevaid majapidamisi, kasutama pererahva juhendamisel kahte vana aja eset, kuulama
erinevaid helisid, mida need asjad tegid, ja kirjutama nende kohta
kaks samatähenduslikku tegusõna. Ega see väga lihtne olnudki.
Eriti meeldis mulle, et sain uusi asju kuulda, näha, teada ja proovida.
Sain teada, kuidas on kahemehesaega saagida, kuulda, mis häält teevad vana kirst ja kohviube jahvatav kohviveski.
Natuke häiris, et maa oli märg ning jalad said märjaks, aga kokkuvõttes oli väga tore.
Lõunapausi pidasime Rocca al Mare kaubanduskeskuse juures. Saime
käia poes, külastada mõnda toidukohta või süüa koolist kaasa saadud
saiakesi ja õunu. Pärast lõunat sõitsime Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory. Meid jagati kahte gruppi.
Minu grupp käis puutöö õpitoas, kus saime puidust erinevaid asju valmistada. Tore oli!
Teine grupp käis robootika õpitoas. Nemad ehitasid ning programmeerisid roboteid. Kui robotid valmis, vaadati, kas need ka mööda
ette antud rada sõidavad.
Kui olime oma tegevused õpitubades lõpetanud, saime kõik jäätist.
Ekskursioon oli kokkuvõtlikult väga lahe ja lõbus! Päeva lõpuks olin
ma rahul, õnnelik ja väsinud.
					
Maret Lande
					
7.a klassi õpilane

Jutuvestjate konkurss

24. novembril olid 1.–5. klassi väikesed mardid ja kadrid
kooli saali kutsutud, et tähistada nii juba möödunud mardipäeva kui ka ees ootavat kadripäeva. Saalis olid kaetud
lauad pererahva jaoks. Äkki kostis tugevat müdinat: tulid
mardid ja palusid luba tuppa tulla. Järgnesid mardilaul ja
martide tants.
Seejärel tulid saali kadrid, kes samuti kombekohase kadrilaulu esitasid. Saalisolijatele esitati mõistatusi, küsiti vanasõnu. Õigete vastuste eest said väikesed mardid ja kadrid
ka pisikese auhinna. Vahepeal mängiti ringmänge ja tuletati meelde ka mõni vana mäng. See oli päris lõbus.

Algklasside õpilased said teada või tuletasid meelde, millised olid vanasti mardi- ja kadripäeva kombed. Neid teadmisi oli samal õhtul võimalik praktiliselt kasutada, sest 24.
november oli kadrilaupäev.
Tamsalus oli õhtul kadrisid ringi liikumas näha.
				
				
Maie Nõmmik

Kui mardid ja kadrid ära minema hakkasid, jagas pererahvas neile ande. Igaüks sai tüki leiba, kotipoisi kott täideti
kinnaste, sokkide ja teiste vajalike asjadega, on ju mardid
tulnud kaugelt maalt, nende külmetavatele kätele ja varvastele kuluvad villased kindad ning sokid alati ära.
Ka kadride titt pandi riidesse, talle anti süüa. Lõpuks tänasid mardid ja kadrid pererahvast, soovisid neile vilja- ning
karjaõnne. Pidu lõppes lõbusa puntratantsuga.
„Kadri-mardi tralli“ stsenaariumi kirjutas juba varakult
valmis muusikaõpetaja Heidi Mägi. Tema õpetas selgeks
ka laulud, vanad kombed ja mängud. Pärimusõhtu korraldajateks olid 6.a ja 6.b klassi õpilased. Suur tänu neile.

Teist korda nägin Kuie tuld mõned aastad hiljem. Tulime Vajangu rahvamaja näiteringiga lahtisel veoauto Amblast, kus
olime mänginud Peterson-Särgava näidendit “Uus minister”.
Rahvamajas laadisime kraami maha ning osa seltskonnast lahkus. Kell oli umbes 2 öösel. Meie jätkasime teed Kuie poole,
kui keegi hüüdis: “Näe, Kuie tuli! Terve tee koju, ~3 km näis
tuli püsivat otse meie ees.
Veel koduski jälgisime tuld maja II korruse aknast, kuni see
lõpuks Põdrangu suunas metsa taha vajus. Meid, tule jälgijaid,
oli tookord 6 inimest. Huvitava kokkusattumisena suri tolgi
ööl inimene, Kuiel külanõia kuulsusega küürakas Okka Hilda.
Kirjutasime nähtust Tartu ülikooli astronoomia kateedrisse,
kust saime vastuseks, et arvatavasti on tegemist haruldase keravälgu juhtumiga.”

3.a klassi õpilase Emma – Lotta Vikk käis esindamas III üleriigilisel koolinoorte konkurssil „Kratilood“ Tamsalu Gümnaasiumi. See ei olnud tavaline etluskonkurss, kus tekst peab peas
olema autori sõnadega. Oluline oli, et jutustaja esitaks säravalt
kaks rahvalikku naljandit või legendi. Lugudest esimene pidi
olema kodupiirkonnast pärit ja teine kuuldud endisaegne jutt.
Võistlus toimus kolmes vanuseklassis. Emma võistles esimeses vanuseklassis. Selles vanuseklassis oli võistlejaid 17.
Emma esines esimesena. Ta esitas legendi „Piisupi pillimees“
ja „Tulekera Kuie kohal“. Piisupi pillimehe lugu on paljudele
tuttav lugu, sellepärast tutvustan lugejatele teist lugu. Linda
Raunet oli Kuie kooli õpetaja ja ta on Kuie tuld oma silmaga
kaks korda näinud.
Ta jutustas oma elamustest nii: “Kui ma
1944.a. sügisel Kuiele kolisin, hoiatati mind
kohe Kuie tule eest, mis tulekerana ilmuvat
sügiseti ja kevadeti küla kohale madalasse
taevasse. Tuli peibutavat uudishimulikke eemale Rootsi kuninga hauast ja sellesse koos
kindraliga maetud kuldmõõgast. Ise nägin
tuld esmakordselt 30. aprillil 1945, kui tulin
hilisõhtul Kergutalt otse üle raudtee ja läbi
metsa Murru talu suunas.
Äkki märkasin otse ees, puude latvadest veidi kõrgemal eredalt kiirgavat tulekera. Kabuhirmus jooksin metsaservas olevasse Murru
tallu. Koos pererahvaga jälgisine tule aeglast
liikumist üle Kuie küla. Samal ööl suri Kergutal minu hea tuttav Tammaru Rein, kelle
surivoodilt olingi tulnud.
Üleriigiline jutuvestjate konkurss Aravete kultuurimajas

Foto: Annika Rohi

Kadripäev

			

Foto: Sirje Luik

Emma-Lotta esitatud lood esimese kolme hulka ei jõudnud,
aga me saime kuulda teiste kodukoha legende ja jutte. Meeleolu lõi dekoreeritud Aravete Kultuurimaja esinemispaik:
vaibad, karusnahk rahvariidevööd, veimevakk ja laternates
küünlaleegid.
			
Emma-Lottat saatis Sirje Luik

Halloween
Tamsalu Gümnaasiumis
Tamsalu Gümnaasiumi Õpilasesindus korraldas 30. okt
Halloweeni stiilipäeva. Toimus õuduste kohvik, kus müüdi
oma valmistatud küpsetisi ja erinevaid Halloweeni teemalisi
suupisteid.
Osavõtt kooli peale oli rekordiliselt suur ning lisaks õpilastele
osales ka mitmeid õpetajaid. Tore kogemus, mida jagada ka
teiste Tamsalu elanikega :)!
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MAAILMANÄDAL TAMSALU GÜMNAASIUMIS
16.–20. novembril toimus Tamsalu Gümnaasiumis järjekordne, seekord juba kolmas,
maailmanädal.
Toimunud ettevõtmised olid lõimitud ajaloo,
ühiskonnaõpetuse, inglise keele, kunstiõpetuse, emakeele, muusika ja kodundusega. Fookusesse seati kultuuri- ja väärtuspädevuse,
sotsiaalse ja kodanikupädevuse, enesemääratluspädevuse ja suhtluspädevuse arendamisega
seotud tegevused.
Kuna Tamsalu Gümnaasiumi sõpruskooliks
on Keenias Shianda provintsis asuv Munganga Keskkool, siis panid 12. klassi õpilased
kokku oma vastuskirjad Keeniasse kirjasõpradele saatmiseks.
Teisipäeval esitas 12. klass ühiskonnaõpetuse tunnis minilavastuse Süürias toimuvast ja
sellega seonduvatest pagulaste probleemidest.
Tunnis olid kuulajateks 8.–11. klassi õpilased. Esitus oli muljetavaldav ja mõtlemisainet
pakkuv. Kindlasti muutis kuuldu nii mõnegi
suhtumist ning seisukohta.
Teisipäeval toimus ka heategevuslaat, kus iga
laadaline sai annetusega toetada MTÜd Tarkusefond.
Gümnaasiumiõpilased kirjutasid MTÜ Mondo arengukoostöö esseevõistluse teemadel
(Mida Eesti peaks tegema, et kliimamuutusi
peatada? Kuidas lõimida immigrante ja pagulasi Eesti kooli ja ühiskonda?) ja sellest, kas
tolerantsus on tegu või lihtsalt sõna.
Parimad tööd on võimalik saata MTÜ Mondo
žüriile ja konkureerima teiste koolide õpilaste
kirjutistega. Konkursi peaauhind on nädalane
reis Ghanasse.

Kolmapäeval oli 11. ja 12. klassi õpilastel võimalus osaleda simulatsioonimängus „Euroopa Parlament“. Mängu viis läbi Civitta Eesti
koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga
Eestis.
Meie mängus osales kakskümmend kuus 12.
ja 11. klassi õpilast. Mängu käigus tuli ette
valmistada kuus eelnõu just praegu päevakorral oleva noorte tööhõive, energiapoliitika,
pagulaste vastuvõtmise jne kohta. Õpilased
osalesid parlamendi üldkogu istungil, töötasid
fraktsioonides ja komisjonides. Igaüks pidi
end panema mõne konkreetse parlamendisaadiku olukorda, esindama teatud maailmavaadet ja sellest lähtudes küsimusi lahendama.
Tagasisides mängu kohta märgiti, et oli mõnus teiste gümnasistidega koostööd teha, hääletamine nutitelefonide abil oli huvitav, sai
arendada analüüsi-ja otsustusvõimet. Õpilased said paremini aru, kuidas Euroopa Parlamendis seaduseelnõudega tööd tehakse ja et
mingis küsimuses kokkuleppele on keeruline
jõuda, sest igal inimesel on oma arvamus.
Raske oli algul aru saada, mis vahe on komisjonil ja fraktsioonil, aga kuna kogu protsess
tuli ise praktiliselt läbi teha, võib loota, et ka
see küsimus sai selgemaks.
Kokkuvõttes – simulatsioonimäng hästi organiseeritud, vahelduseks tavalisele rutiinsele
koolipäevale, huvitav ning hariv.
Õhtul toimus heategevuskontsert, mille eesmärk oli koguda annetusi MTÜ Tarkusefond
jaoks, et toetada ühe Munganga õpilase keskkooliõpinguid.

Europarlamendi simulatsioon				

Fotod: Mari-Ann Virunurm

Krõllilastele meeldib võimelda!
Juba õppeaasta alguses pakkus meie liikumisõpetaja
Maarit Vaikmaa välja idee korraldada järjekorras teine
võimlemisfestival ja kutsuda vaatama ka pered. Esimene
festival oli mõni aasta tagasi lasteaia saalis, kus võimlemiskavadega astusid üles kõik rühmad ning esinesid ka
lasteaiatädid ja emad. Vahepeal sooritas Maarit võimlemistreeneri eksami ja EOK omistas talle abitreeneri kutse.
Kutsusimegi isadepäeva eel oma pered spordikompleksi
võimlasse osa saama imelisest võimlemisõhtust, mille
märksõnadeks olid õhtujuhi õpetaja Riina Tamme sõnul
rüht, rütm ja sirutus.
Pärast sissemarssi ja avatervitust esines Mõmmide eliitrühm kavaga ,,Põrkavad pallid“. Järgmisena näitasid erinevaid võimlemiselemente meie lasteaia lõpetanud Martta Raudsepp ja Eliise-Marie Soll, kes juba mitu aastat on
võimlemisrühmas treeninud. Nad esitasid oma treeneri
Anneli Kalamäe loodud võimlemiskava ,,Nahkhiired“.
Meeleoluka etteaste ,,Pallivihm“ tegid meie pisikesed
Tibud ja Krõllid. Nagu Mõmmide pallikava, nii oli ka
Sajajalgsete kava ,,Põrnikad“ loodud kuulsa võimlemistreeneri Ernst Idla metoodika järgi ja klaveril saatis tema
abikaasa Leida Idla. Haigusega kimpus olevad Lepatriinu
lapsed said vaatamata vähendatud koosseisule hakkama
toreda hüpitsakavaga ,,Mulle meeldib hüpata!“. Öökullide esitatud ,,Lendlevad lindid“ ja Mõmmi tüdrukute
,,Päikeseratas“ olid hoogsad – ega lindi või linikuga esinemine polegi nii lihtne, sest oluline on vahendi liikuvus
ja lend! Olgu märgitud, et ,,Päikeseratta“ kava autorid on
meie õpetajad Maris Egors ja Veronika Treimann. Tulise aplausi väärisid Mõmmi poiste ,,Rammumehed“. Siis
aga – üllatus kõikidele isadele – esines emade eliitvõimlemisrühm Rootsi Pallikooli treenerite kavaga ,,Etüüd

Kontserdi avas MTÜ Mondo vabatahtlikuna
Keenias töötanud ja Munganga keskkooli külastanud Tallinna Tehnikagümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Tanel
Sauna. Pärast kontserti oli võimalus osta
Ugandas, Ghanas ja Keenias valmistatud käsitöid (punutud korvid, külmkapimagnetid, peapaelad, pajakindad, pinalid, seep, sheavõi).
Neljapäeval valmistasid 8. klassi tüdrukud
keenia õpilaste saadetud retsepti põhjal maguskartuli ja ubade hautist. Saime teada, et
see on East Wanga inimeste lemmiktoit Lääne-Keenias ning rooga valmistatakse erinevate tseremooniate jaoks, näiteks pulmadeks.
Maitses päris hea!

Šokolaadimäng
Ühiskonnaõpetuse tundides mängiti šokolaadimängu. Mängu eesmärk oli õpilastele selgitada, kuidas šokolaadi toodetakse, kuidas mõjutab olukord maailmaturul kakaokasvatajate
ja šokolaaditootjate elu. Õpilased jagunesid
kolmeks Eesti, kolmeks Ghana, kaheks Brasiilia ja Belize`i pereks. Igas riigis oli üks pere
– istanduste omanik või šokolaadifirma omanik, kellest teised sõltusid. Pered pidi arvestama oma sissetulekutega ja mõtlema, mida nad
selle eest endale lubada saavad. Mängu teises
etapis tuli arvestada sellega, et kahjurid hävitasid suure osa kakaoistandustest, ja mõelda,
kuidas see iga pere sissetulekuid mõjutab ja
mida nüüd ette võtta: asutada kakaokasvatajate kooperatiiv, müüa ettevõte maha jne. Selgeks sai ka see, mida kujutab endast fair trade ehk õiglane kaubandus. Mäng oli õpilaste
jaoks väga huvitav.
Maailmanädala üks eesmärk oli mõelda sellele, mida tarbime ja kuidas näeb välja meie
pere ostukorv. Selleks valmistasid 1.–9. klassi

pallidega“. Kui lapsed said oma kava harjutada liikumistundides, siis emad lihvisid oma etteastet õhtuti pärast
tööpäeva lasteaia saalis.
Ja kava esitamine õnnestus suurepäraselt, emad sooritasid
kauni muusikaga pallikava graatsiliselt ja elegantselt! Kavad esitatud ja vaadatud, oli lastel käes aeg omavalmistatud pühadekaardiga issit üllatada.
Tänusõnad meeldejääva võimlemisfestivali eest kuuluvad
eelkõige õpetaja Maaritile, kes õpetas selgeks kõik kavad
ja samas oli ka mitmete kavade autor!
Suur tänu lastele ja emmedele tubli esinemise eest! Kiitus kohaletulnuile, meie lasteaia peredele ja külalistele,
sest ilma publiku kaasaelamiseta oleks esinemine poolik!
Aitäh Tamsalu Spordikompleksi perele, kes meid alati
hästi vastu võtab, aitab nõu ja jõuga, sest kuidas muidu
oleks üle kahesaja osalejaga perepäev õnnestunud!
				
Viiu Uudam
		
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor

Tamsalu Spordikompleksis

õpilased plakati „Minu pere ostukorv“. Ostukorvis oli väga erinevate riikide toiduaineid,
ühes isegi üheksast erinevast päritoluriigist.
Ostukorvi sisusse süvenemine oli ka samm
teel tervisliku või tervislikuma toitumise suunas.
Nädala jooksul joonistasid algklassid aafrika
mustreid ja katsetati toiduretsepte, kus komponendiks šokolaad. Pilte katsetustest koos
retseptidega saab näha galeriis. Õpetajad nautisid Mare Viksi valmistatud superhead šokolaadikooki.
Reedel tähistas maailm rahvusvahelist lastepäeva. Iga klass vaatas esimese tunni ajal
videoid maailma lastest ning nende eluolust.
Pärast seda arutati koos nähtut. Siinkohal tahaksin tsiteerida kuuenda klassi õpilaste mõtteid:
Kahju lastest, kellel on halvem elu kui meil.
Aga nad on õnnelikud ja tunnevad elust rõõmu.
Isegi halbadel aegadel saab olla rõõmus.
Eesti lastel on vedanud, sest neil on paremad
asjad.
Lapsed olid rõõmsad selle üle, mis neil oli.
Nädala lõpetas kohtumine nooremleitnant
Aleksandr Kravtšukiga Scoutspataljonist, kes
tutvustas Scoutspataljoni ajalugu ja tänapäeva ning rääkis, mis on nende osa Eesti riigi
kaitsmisel ning rahvusvahelistel missioonidel.
Tema humoorikas esinemine oli kuulajatele
kindlasti meeldejääv.

Foto: Viiu Uudam

Enely-Birgit varustusega tutvumas
Nädal oli tegus, hariv, mõtlemisainet pakkuv
ja silmaringi laiendav. Suur tänu kõigile, kes
selle läbiviimisel kaasa lõid!
Anne Kraubner ja Maie Nõmmik

Avalik pöördumine Tamsalu
Gümnaasiumi õpetajate poole
Teadaolevalt toimus avalik allkirjade kogumine Tamsalu Gümnaasiumi
direktori umbusaldamiseks, esitamiseks Tamsalu Vallavalitsusele.
Kahetsusväärselt on Tamsalu Gümnaasiumis liikvele pääsenud valeinfo,
justkui suhtuksid lapsevanemad vaenulikult õpetajatesse ja kooli üldiselt.
Siinkohal soovime selle valeinfo kummutada – rõhutame siiralt – koolis
töötavatele õpetajatele ei ole meil ainsatki etteheidet, vastupidi oleme
uhked õpilaste hea õppeedukuse üle. Põhjused umbusalduse avaldamiseks puudutavad ainult ja ainult Tamsalu Gümnaasiumi üldist juhtimist.
Etteheited ise kätkevad endas teatud ametikohtade täitmist (õigemini
suutmatust neid täita), erinevate õpilaste algatuste maha surumist, gümnaasiumi spordisaalide ja muude ruumide kasutamise keelamist, positiivse info kajastamata jätmist, huviala tegevuste puudumist, hoolekogu
tegevust ning muid koolijuhtimisega kaasnevaid probleeme.
Me soovime kogu südamest, et meie gümnaasium oleks arenguvõimeline, jätkusuutlik, arendaks meie laste silmaringi ja õpetaks noori ise mõtlema. Me tahame, et meie lastel silmad säraksid huvist ja põnevusest
kooli tegevuste suhtes nii, nagu eelkooliealine laps ootab kooli minekut.
Samuti soovime, et meie lapsed oleksid algatusvõimelised, innovaatilised, otsiksid võimalusi nii õppetöö huvitavamaks muutmiseks, kui ka
õppetööväliselt. Me unistame, et TG oleks kaasaegse ja turvalise õppe-,
õpi- ja kasvukeskkonnaga, spordi- ja terviseedendamisele orienteeritud,
erinevate huvigruppidega koostööle avatud uuendusmeelne gümnaasium, et siia kooli sooviksid lapsed tulla nii lähemalt kui kaugemalt.
Kaunist jõuluaega ja ilusat aastalõppu soovides,
Avaldusele allakirjutanud Tamsalu Gümnaasiumi laste vanemad,
vilistlased ja vallakodanikud.
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Häid Jõulupühi soovib Tamsalu lasteaed
“Krõll”!
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Kultuuriüritused

						

Detsember

12.12 kell 15.00 Koduste laste jõulupidu. Tasuta.
13.12 kell 17.00 Harrastusringide jõulukontsert “Jõuluvanad tulevad külla”. Tasuta
19.12 kell 17.00 Segarahvatantsurühma „Tuhkatrallad – 25“ juubelikontsert. „Filmiõhtu
		
„TUHKATRALLADE 25 AASTAT“. Tantsuks Richard ja Liisa. Tasuta
20.12 kell 9.00-15.00
JÕULULAAT
23.12 kell 19.00 Lauluklassi jõulukontsert „Jõulumõtisklus“. Pääse 2€
26.12 kell 18.00 Kultuurimaja sünnipäev ja aastalõpupidu „BRAAVO!“
		
Külas Hanna -Liina Võsa. Tantsuks IN MOOD. Üllatused. Pääse 3€, 5€, 7€.
DETSEMBRIS KULTUURIMAJAS SALME ALLIKHEINA MAALIDE NÄITUS

Jaanuar, eelinfo
08.01 kell 18.00 KINO. Kogupere seikluslik animafilm „Kribinal, krabinal kingijahile!“
		
Pääse 2€
08.01 kell 20.00 KINO. Täiskasvanute film. Pääse 3€
15.01 kell 17.00 Kuuskede põletamine Epsi mäel.
15.01 kell 18.00-21.00
Laste DISCO. Pilet 2€, kuuse toonuile tasuta.
27.01 kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus „Petised“. Pääse 12/14€
29.01 kell 19.00 Lauluklassi kontsert. Pääse 2€

Spordikalender

		

Pimeda aja valgussähvatused Sääse lasteaias
Novembrikuus oli Sääse lasteaias nii hingedeaja rahu, isadepäeva särtsu kui kadripäeva tralli. Sellesse pimedaaja kaosesse
sobisid hästi lustlikud mängud koos isadega – rohkem küll peredega, aga austusest isade vastu. Rõõm oli kõigipoolne, sest
paljud isad olid leidnud tee lasteaeda. Lapsed said mängides
isal kõvasti käest kinni hoida ja end turvaliselt tunda, õpetajad
jälle näha, et lastest hoolitakse. Kaks peoõhtut kujunesid meeleolukaks. Väiksemad lapsed sõitsid koos isadega „rongiga“
läbi mitmed peatused, kus tantsiti, lauldi ja mängiti. Vanemad
lapsed olid maskeerunud algul mardisantideks, kes siis peo käigus muutusid jälle lasteks ja kutsusid isad lõbusatele ettevõtmistele. Tore oli näha, et meestel – nii isadel kui vanaisadel
– on aega oma laste ja lastelastega tegelda.

Isad pallimänguhoos 			

11.12 kell 19:45 - 21:00
12.12 kell 11.00		
27.12 kell 11.00-14.00
03.01 kell 11.00-14.00

Tamsalu Los Toros - BC Hundid/Assa Abloi
Lääne-Virumaa Meistrivõistlused ujumises
Tamsalu MV saalihokis I etapp
Tamsalu MV saalihokis I etapp

Foto: Lia Klaas

Novembrikuu pimedusse mahtus ka kadripäevane valgus. Nimelt olid Liblikate rühma lapsed kaks päeva järjest kadrisandid. Nad käisid külas Porkuni koolis, Tamsalu Lasteaias Krõll
ja Tamsalu vallavalitsuses. Jätkus lusti, kommi, põnevust ja
sära.
Novembrikuu lõppu puges sisse ka esimene advendihommik.
Seekord üllatasid lapsi päkapikkudest õpetajad. Lapsed arvasid
küll, et ei ole vist veel õige aeg, sest lund pole maas, aga päkapikud teatasid, et nemad leiavad selletagi head lapsed üles.
Ongi käes see jõuluootuse aeg. Ees seisab nii palju tegusat: küll
jõulumaa, klaverimuusikahommik, üllatuspudru söömine ja
muidugi jõulupeod. Kõige selle virvarri sees vilksavad pidevalt
ringi päkapikud. Jätkugu meelerahurahu ja samas ka põnevust!
Ilusat ootust ja jõulurahu kõigile!
					
Lia Klaas
				
Sääse lasteaia direktor

Sügisesed tegemised Assamalla
raamatukogus
Sügisesel koolivaheajal, samal ajal olid ka raamatukogupäevad, käis meil külas Sirje Luik koos kapellilastega. Kogupere
üritusele „Muusika me ümber“ oli kuulajaid tulnud ka kaugemalt, nii suuri kui väikeseid muusikasõpru. Osalised said
kaasa lüüa ise pillidega mängides.
Oli väga muusikaline pärastlõuna erinevate rahvapillidega:
kandled, akordion, torupill, jauram ja veel palju teisi.
Muusika-aasta puhul oli oktoobris näitus „Kõlab hästi!“.
Välja oli pandud lintmakk koos lintidega, plaadimängija ja
vinüülplaadid, kassettmängijad kassettidega, vana raadio, tänapäevane CD mängija, CD ja DVD plaadid.
Kohalikud lapsed korraldasid väga toreda Halloweenipeo.
Ruumid kaunistati teemakohaselt: nahkhiired, kõrvitsad,
kummitused. Suupistetki olid halloweenile sobilikud: juus-

Leivapidu Tamsalu lasteaias
Oktoobrikuu viimasel päeval toimus Tamsalu lasteaias Krõll leivanädal. Teisipäeval panid suuremad rühmad kerkima juuretise ja
kolmapäeval küpsetasime leiba. Kogu maja oli täis magusat leiva
lõhna. Nädala tippsündmuseks oli Mõmmi rühma korraldatud leivapidu, kuhu olid külalisena kutsutud Pätsi pagarid Kaja Hallik
ja Teele Tali. Enne külalistele sõna andmist luges iga rühm ette
luuletuse leivast.
Kuulasime jutte leivateost, saime teada erinevatest leivasortidest.
Parim osa oli leiva maitsmine koos õige taluvõiga. Meelde jäi
tõde, et leiba tuleb küpsetada hea tuju ja armastusega, siis õnnestub leivategu alati.				
			
Kaiu Põldmaa ja Aira Eding
Tamsalu Lasteaia Krõll Öökulli rühma õpetajad

Mõmmi rühm leivapeol 		

Foto: Triin Lait

tukõrsiku luuad, kummikommid, mis meenutasid usse jms.
Peolised olid kõik maskeeritult (kostüümid, näomaalingud).
Mängiti, joonistati, värviti pilte, loeti õudusjutte ja osaleti
viktoriinis. Väga lõbus ja asjalik algatus laste poolt, ning ootame uusi ideid.
Pimedal novembriõhtul oli väike koosviibimine põhjamaa
kirjandusega. Kuna oli Põhjamaade raamatukogunädal „Sõprus Põhjalas“, siis luges Margit ette katkendi taani noorteromaanist „Sõnumid liival“. Arutati sõpruse ja muude teemade
üle. Oli meeldiv ja jätkame neid väikseid teeõhtuid raamatute
seltsis. Vaata pilte: www.facebook.com/assamallark
				
Leana Uutma
		
Assamalla raamatukogu juhataja

Halloweeni suupisted		

Foto: Leana Uutma
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Tamsalu kultuurimaja tegemisi 15. novembril avati Tamsalu-Uudeküla kegeliiklustee
Hingedepäev

Kauni kontserdi tõid publikuni klaverimängijad Lisanne Lindre ja Richard
Tarassov.
Sel ööl kõik hinged koju tulla tahaks, sel ööl ei seata riivi koduust.
Sel ööl ei panda võõraid hääli pahaks, sel ööl käib ringi palju igatsust.

154R neiud Hingedepäeval esinemas

Foto: Tiia Uudeberg

Lastehommik

25. oktoobri hommikul lustisid lapsed kultuurimajas. Tantsiti kapelli „Lustpill“ saatel ja Sirje Luige juhendamisel, söödi eakateklubi „Igihaljad“ vanaemade küpsetatud pannkooke, mängiti mänge tantsutüdrukutega ja vaadati
lastefilmi „Doktor proktori puuksupulber“. Lastel oli lõbu laialt ja kultuurimaja kajas naeruhõigetest.

KULTUURIDESSANT RAKKESSE
Pandivere piirkonna rahvamajad- Väike-Maarja, Simuna, Rakke, Tamsalu,
Porkuni, Laekvere- otsustasid 2015-2016 hooaja avada ühiselt. Esimest
korda otsustati kokku saada Rakke kultuurikeskuses.
Rakke kultuurikeskuse juhendaja Rene oli valmistanud ette saali, kutsunud
tantsuansambli „Svips“ ja pannud kokku õhtu kava. Igale kohale tulnud
kultuuriasutusele anti 20 minutit aega kontserdiga kolleegidele ja Rakke
rahvale meelelahutust pakkuda ja omi oskusi näidata.
Tamsalut esindas kapell „Lustpill“ ja tantsurühmad „Virvering“, „ Vallatud
kurvid“, 154R neiud.
Järgmisel sügisel on rahvamajade avapidu Tamsalu kultuurimaja korraldada. Loodame enda majas näha kõiki piirkonna rahvamajade ja ka MTÜde
esindusi, kes kultuurivaldkonnas tegusad. Kõik mõtted selle peo korraldamiseks on teretulnud.

Maakonna eakate pidu

Kokkutulnud kontserti nautimas

		

15. novembril kell 15.00 toimus Uudeküla-Tamsalu piiril kergeliiklustee avamise
tseremoonia. Avasõnad ütles Tamsalu abivallavanem, vallavanema asendaja Riho
Tell, esinesid suured ja väikesed tantsutüdrukud.
Tee avamise raames toimus ka üks teine
avamine, nimelise pingi sai Tamsalu Kommunaali juhataja Vello Sander tänutäheks
pikaajalise panuse eest Tamsalu valla heakorda ja üritustesse. Vello avas ka kergeliiklustee, astudes esimesena üle lindi. Peale seda suundusid kokkutulnud Uudeküla
poole, et ametlikult avatud tee esimest korda sportlikult läbida.

Vello Sander kergeliiklusteed avamas

Foto: Aavo Leemets

“HEA ISA” tiitliga tunnustati
Toomas Uudeberg’i ja
Andres Aosaar’t
Andres Aosaar on hea isa oma kolmele lapsele: alati tähelepanelik, märkav, abivalmis, toetav, aktiivne. Algklassidest
kuni gümnaasiumi lõpuni sõidutas iga päev lapsi kooli, koju
ja trenni. Alati võttis/võtab aega laste ja pere jaoks.
Saalihokitreenerina suhtleb iga lapsega individuaalselt, on
eeskujuks, rõõmsameelne, viib lapsi vajadusel oma autoga
koju ja võistlustele. Toetav, suunav ja rahulik.
Toomas Uudeberg on olnud pikki aastaid väga hea vallavanem, panustanud valda väga palju energiat ja aega ning selle
kõrvalt kasvatanud edukalt üles kolm last. Hoidnud pere ühtsena ja kooshoidvana.
Toomas Uudeberg ütlemas tänusõnu tunnustuse eest

Tänuavaldus

Foto: Aavo Leemets

Olen kaua elanud Tamsalust eemal. Tänavu suvel käisin
Tamsalus ja nägin nukra alevi asemel heakorrastatud,
puhast, muljetavaldavat asulat. Sedavõrd ilusat, et küsisin tuttavalt, kuidas teil nii meeldiv keskkond on? Ja
kolmel häälel öeldi, et nende vallavanem Toomas Uudeberg on tegus, õiglane, võimekas mees.
Kõndisin mööda ehitusjärgus kergliiklusteed Uudeküla
kalmuaia suunas. See on ka koht, mis üllatab meeldivalt.
Sain teada, et seal teeb tänuväärset tööd Aadu Uudmäe,

meie kunagise õpetaja Hilda Uudmäe poeg.
Septembris tabas mind ja teisi uskumatu uudis. Vallavanem Toomas Uudeberg’ile avaldati umbusaldust. Kas
tõesti eestlase põhiloomus on tänamatus?
Tamsalu heakorrale pikki aastaid oma elust pühendanud
lugupeetav Toomas Uudeberg. Olge tänatud. Püsige terve. Paremat uut aastat!
				
Ilse Lauri,
			
endine vallakodanik

Et aasta lõpp läheks ohutult!

Foto: Aavo Leemets

Lääne-Virumaa eakate inimeste pidupäevade toimumine on pika traditsiooniga sündmus. Selle aasta 8ndal novembril vurasid bussid üle maakonna
taas Tamsalusse kokku. Kultuurimajja kogunes väärikas ja rõõmsameelne
publik: prouad ja härrad-meie oma memmed ja taadid.
Pidupäevalisi oli tervitama tulnud meie vallavanem Riho Tell ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esimees Andres Ergma. Vallatute ja viimistletud
kavadega esinesid seekord kultuurimaja noorte- ja täiskasvanute harrastusringid ja solistid. Kontserdi teises osas astusid üles Pille Lille Muusikute
Fondi muusikud. Lisaks pakkusime külalistele võimalust osaleda õnneloosis, tervisetoas ja jalga keerutada tantsusaalis. Imetleda võis Salme Allikheina helgeid maale ja külastada kohvikuid. Järgmisel aastal saadakse kokku
Tamsalus kahel korral- aprillis ja novembris.

Tamsalu kultuurimajal on valminud
uus kodulehekülg!
Uuelt kodulehelt leiab infot nii maja ruumide kui majas tegutsevate ringide kohta, samuti ei puudu kodulehelt värskeim info saabuvate sündmuste
kohta.
Ole meie tegemistega kursis:
www.tamsalukultuurimaja.ee
Hakka meie sõbraks ka Facebookis: Tamsalu Kultuurimaja

Ees on jõuluaeg ja aastavahetus See on aeg, kui inimesed tahavad kaunistada oma kodu jõuluteemaliste kaunistustega, põletada rohkem küünlaid, aga ka rohkem
pidutseda nii oma lähedaste kui ka suurema seltskonnaga. Juba enne pühi, aga ka jõulude ja aastavahetuse
meeleolus peab mõtlema, kuidas see aeg mööduks ohutult. Ainult nii saame me kõik rõõmu tunda ja nautida
pühi.
Suurema osa tuleõnnetustest saab alguse hooletust ümberkäimisest lahtise tulega. Samuti on tulekahjusid põhjustanud vananenud ja ülekoormatud elektrijuhtmestik
ja ka katkised elektriseadmed. Jätkuvalt puhkeb palju
tulekahjusid, mis saavad alguse hooletust suitsetamisest. Igaüks meist saab muuta jõulud ja aastavahetuse
oma kodus ja enda lähedaste kodus turvaliseks. Märgake ohte ja pidage meeles:
Asetage küünlad tulekindlale alusele ning kaugemale kergesti süttivatest esemetest! Küünlaleek võib
süüdata küünlajalga ümbritseva kaunistuse või liiga lähedal olevad tekstiilmaterjalid. Samuti on väga ohtlik
panna küünlad põlema jõulukuusel. Ärge jätke põlevaid küünlaid järelevalveta! Isegi kui olete süütanud
küünla tulekindlale alusele ja ohutusse kaugusesse teistest esemetest, ei tohi jätta küünlaid põlema ja ise magama minna või üldse kodust lahkuda. Küünla võib maha
pillata teie koduloom, samuti ei pruugi lapsed osata
küünlaga ohutult ümber käia.
Ärge koormake vooluvõrku üle elektriliste seadmetega! Kui elektrivõrk on ülekoormatud, siis juhtmed
võivad kuumeneda ning hakata sulama. Lühisesse sattudes võivad need süüdata ümbruse. Samuti ei tohiks
jätta põlema elektrilisi jõulukaunistusi ilma järelvalveta. Kui lahkute kodust või lähete magama, on mõistlik
need välja lülitada.
Olge hoolsad toidu valmistamisel!
Söögi valmistemise ajal on kõige parem viibida köögis. Toidu unustamisest sisselülitatud pliidile võib alguse saada väga traagiliste tagajärgedega tulekahju. Eriti

hoolsad peavad olema eakad inimesed.
Ärge jätke põlevat kaminat ja küdevat ahju järelevalveta! Lahtine tuli on alati ohtlik ning sellega tuleb
ümber käia väga ettevaatlikult. Küttekolde ümber ei
tohi olla kergestisüttivaid materjale (vaip, ka puidust
põrand, diivan jm), sest kaminast või ahjusuust lennanud sädemest võib alguse saada tulekahju.
Ärge laske õhku ilutulestikku olles hoonetele ja teistele inimestele liiga lähedal! Ilutulestikku võib kasutada hoonetest ja inimestest kaugemal järgides täpselt
selle kasutusjuhendit. Taevalaterna õhku laskmisest
soovitavad päästjad sootuks loobuda.
Ärge suitsetage siseruumides! Kui hoolite endast ja
oma lähedastest, ärge suitsetage siseruumides, sest hõõguvast suitsuotsast võib kergesti puhkeda tulekahju.
Kontrollige oma kodus suitsuandurit regulaarselt!
Igas kodus peaks ammu olema suitsuandur, mis varakult avastab tekkinud tulekahju ning annab sellest märku valju signaaliga. Kui suitsuandur on juba olemas,
tehke suitsuandurile enne pidustusi väike üllatus – pühkige andurilt tolm, vajadusel vahetage patarei ja testnuppu vajutades veenduge, et suitsuandur on töökorras.
Aidake selles ka oma lähedasi, eriti vanemaealisi, kes
vajavad abi suitsuanduri kontrollimisel.
Juba enne pühi on soovitatav vaadata kodus ringi – kas
kõik on tehtud selleks, et inimestel oleks ohutu. Veebis
saab oma kodu tuleohutust testida aadressil
https://www.kodutuleohutuks.ee/. Test annab kohe
tagasiside kodu ohutuse kohta ning samast saab päästenõustaja soovitusi, kui olukord vajab parandamist.
Kui hoolite oma lähedastest, sugulastest ja sõpradest,
kinkige neile suitsuandur, kui seda neil ikka veel ei ole.
Samuti on suurepärane kingitus tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis korstnapühkija külaskäik – see toob
alati õnne.
Päästeamet soovib kõigile rahulikku ja ohutut jõuluaega ning lõbusat aastavahetust!
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Abivahendite süsteemi korraldus
Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus,
muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks
ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku
abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab
Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama
kaardi duplikaate. Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus eposti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm
on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid).
Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee. Abivahendi saamiseks, mis ei
ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend
või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku
abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud
töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja
kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud
osaline töövõime või töövõime
• puudumine; 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;

• rinnaproteesi ostmiseks;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja
• heli ülekandesüsteemide ostmiseks; silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal
olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan,
kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi
täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil
või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut
tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi
saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole
maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva
või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt
valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole,
kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016. Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra
saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale

sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole
ning võtma kaasa:
- saadud järjekorra teate,
- isikut tõendava dokumendi,
- isikliku abivahendi kaardi,
- arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra
teate ettenäitamisel. Erandkorras abivahendi
ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi
erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
• omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske
• omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus ja
tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISOkoodiga abivahendi kasutusaja lõppu
• (abivahend on sobimatu tervislikel või temast
mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused; abivahendit,
mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate
abivahendite loetelus (lisada
• kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist); abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus
piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“
• (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist); kasutusaja piirlimiidi suurendamist
(põhjendatud vajadus diagnoosist või
• funktsioonihäirest tulenevalt); abivahendi
piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks
võrdsetel alustel
• hinnapakkumist); erimenetlust mõnel muul
juhul.
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Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse
taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust
saab esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi abivahendi
väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste
ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee. SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30
kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA
erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite
vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti
teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa
võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat
abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning
isikut tõendava dokumendi. Infot abivahendite
süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja
erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt
allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate
abivahendite ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106

Koduteenused – kellele osutatakse tasuta ja kellele tasulist teenust?
Tamsalu Vallavalitsus osutab Tamsalu valla
elanikele koduteenust. Kellel on õigus saada koduteenust? Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas elavatel ja
igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel
abivajavatel isikutel:
- kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad
ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole
piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku
hoolduse kindlustamiseks;
- kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid
kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate
materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku
iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse
kindlustamiseks;
- kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad
mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või
ei saa neid täita;
- kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.
Mis teenused kuuluvad koduteenuse alla?
Vastavalt kliendi vajadusele pakutakse alljärgnevaid teenuseid.
Põhiteenused on:
1) Toiduainetega ja majapidamistarvetega varustamine:
- tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja
kojutoomine
- toiduainete tuppatoomine hoidlast
- valmistoidu kojutoomine toitlustuskohast
- esmaste majapidamistarvetega varustamine

2) Kommunaal- ja muude maksete tasumine,
toetuste taotlemine:
- kommunaalmaksete tasumise korraldamine
- toimetulekutoetuse taotlemine
- ühekordsete rahaliste toetuste taotlemine ning
raha kojuviimine
3) Abistamine arstiabi korraldamisel:
- arsti kojukutsumine
- abistamine raviasutuse külastamisel
- ravimite muretsemine
4) Vestlus ja teabe edastamine:
- kliendi ärakuulamine
- teabe edastamine
5) Pesemisvõimaluste korraldamine
6) Pesu pesemise korraldamine
7) Abistamine eluaseme kütmisel:
- küttematerjalide muretsemine, tellimine ja
kojutoomise korraldamine
- küttematerjali tuppatoomine
- tuha väljaviimine
8) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel:
- ajalehtede ja ajakirjade tellimine
Tugiteenused on:
1) Abistamine toidu valmistamisel
2) Toidunõude pesemine
3) Eluaseme korrastamine:
- põrandate pühkimine ja pesemine
- voodi korrastamine
- tolmu pühkimine
- akende pesu korraldamine
- laearmatuuride puhastamine

- aknakardinate vahetus
- abistamine kappide ja panipaikade korrastamisel
- katteriiete, vaipade ja mööbli puhastamise
korraldamine
- akende soojustamine
- vaipade puhastamine
- pesu triikimine, riiete pisiparandused
- prügiämbri tühjendamine
4) kliendi pesemine ja korrastamine:
- abistamine pesemisel
- abistamine riietumisel
- väljanägemise korrastamine
5) kliendi külastamine tema ajutisel viibimisel
haiglas
6) abistamine ravimite manustamisel
7) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel:
- korteri kommunikatsioonirikete remondi ja
pisiremontide korraldamine
- olmetehnika remondi korraldamine
8) transporditeenus
Kellele osutatakse tasuta ja kellele tasulist
koduteenust?
Tasuta koduteenust nii põhi- kui tugiteenuste osas on õigus saada kliendil, kellel
puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle
sissetulek peale alaliste eluasemekulude maha
arvamist ühe pereliikme kohta on alla Vabariigi
Valitsuse kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.

Kliendile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle sissetulek ühe
pereliikme kohta peale alaliste eluasemekulude
maha arvamist on üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri, kuid alla
kehtivat miinimumtöötasu, võib põhiteenuste
osas koduteenuseid tasuta osutada juhul, kui
isikul on mingi kroonilise haiguse või puude
tõttu püsivad kulud ravimitele üle 44,74 euro
kuus.
Kui koduteenuste saajateks on eakas
abielupaar, osutatakse tasuta ainult põhiteenuseid ning tugiteenused on tasulised.
kui koduteenust vajab isik, kellel on
olemas perekonnaseadusest lähtuvalt seadusjärgsed ülalpidajad, toimub teenuste osutamine
vallavalitsusega kirjalikult sõlmitava kolmepoolse lepingu alusel ning on üldjuhul tasuline
nii põhi- kui tugiteenuste osas.
isikutele, kellel on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle seadusjärgsed
ülalpidajad on maksujõuetud, on erandjuhtudel
sotsiaalkomisjoni ettepanekul lubatud tasuta
koduteenuseid osutada põhiteenuste ulatuses.
tugiteenused on isikutele, kellel on
olemas seadusjärgsed ülalpidajad, tasulised.
Teenuse hinnad alates 01.01.2016
Põhiteenus 7 eurot tund, tugiteenus 10 eurot
tund. Täiendavate küsimuste korral palun
võtta ühendust sotsiaal- ja haridusosakonnaga tel: 3228440.

Väike meelespea

misel kuul saadud sissetulekuid (palgatõend,
kontoväljavõte) ning sellest mahaarvatud tulumaksu ja makstud elatise suurust;
4) haiguslehel viibimisel Haigekassa tõend
makstud hüvitise kohta;
5) töötutel koopia Töötukassa poolt välja antud
töötu individuaalsest tööotsimiskavast;
6) tõestus, et taotleja on ise tasunud oma arved
(pangaülekandekviitungid) ehk taotlemisele
eelneva kuu eest tasutud üüri ja kommunaalkulude maksekviitungid;
7) üliõpilastel koolitõend stipendiumi/õppetoetuse saamise või mittesaamise kohta;
8) õpilane/üliõpilane, kelle elukoha andmed ei
lange kokku perekonnaliikmete elukoha andmetega, esitab tõendi, et tema perekond sai eelmisel kuul toimetulekutoetust.
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
- ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud
riigi või kohaliku eelarve vahenditest
- puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puude-

ga vanema toetus
- riigi tagatisel antud õppelaenu
- tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel
makstavat stipendiumi ning sõiduja majutustoetust.
Eluruumi normiks loetakse 18 m2 iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna
kohta. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu sellises ulatuses, et oleks tagatud isiku inimväärne
äraelamine. Kui perekonnaliikmete hulka kuuluval kuni 24-aastasel õpilasel või üliõpilasel
on täiendavad eluasemekulud, lisatakse perekonna kohta arvestatud eluruumi sotsiaalsel
põhjendatud normile 18 m2 pinda õppuri kohta. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on
üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete
eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning
kehtestatud toimetulekupiir.
Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:
TT = (EK + TP) - S
TT - toimetulekutoetus, EK - eluasemekulud

kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP
- perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S - perekonna sissetulek ehk tulud.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos
toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust
15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus
riigieelarvelistest vahenditest.Toimetulekutoetust taotlevatel perekondadel, kelle perekonnaliikmete hulka kuuluvad lapsetoetust saavad
lapsed, on võimalik taotleda vajaduspõhist
peretoetust. Vajaduspõhise peretoetuse suurus
on alates 2015. aastast 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama
lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta
makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike
peretoetuste seaduse alusel.Täiendavat infot
saab Sotsiaalhoolekande seadusest või Tamsalu
Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonnast.

Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna uue sotsiaalinspektorina soovin meelde
tuletada, mis on toimetulekutoetuse saamise
aluseks. Vastavalt 2015. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2015. aastal üksi
elavale inimesele või perekonna esimesele
liikmele 90 eurot kuus. Perekonna iga alaealise
liikme toimetulekupiir on 2015. aastal 90 eurot
kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise
liikme toimetulekupiir on 72 eurot kuus. Toimetulekutoetuse taotlemise avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:
1) alalise eluruumi kasutamise õigust (ostumüügileping, üürileping) esitatakse ainult esmapöördumisel;
2) taotleja enda ja tema perekonna kasutuses
või omandis olevatest esemetest (kinnisasjad
ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid, väärtpaberid) esitatakse esmapöördumisel või loetellu
kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral;
3) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eel-

Kaunist advendiaega kõikidesse
kodudesse soovides
		
Pille Eevardi
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Ujumine

•
12.-13. novemril toimus Kalev Open Tallinnas.
Absoluutarvestus:
Kert-Taniel Kesküll:
50 m selili 29,52 (7.),
100 m selili 1.02,51 (7.), 200 m selili 2.12,00 (5.)
•
Brita Rannamets ja Alex Ahtiainen käisid 20.-23. novembrini Saksamaal Weselis, kus
peeti 8. Hanse Schwimmfest.
Brita (04) tulemused:
50 m selili 32,77 I
100 m kompleksi 1.12,82 I
50 m rinnuli 38,55 I
			
50 m liblikat 32,30 I
50 m vabalt 29,74 I
Alex (01): 		
100 m selili 1.03,56 I
50 m vabalt 27,01 (absol.7.)
			
200 m kompl. 2.23,02 I 100 m liblikat 1.03,23 I
•
28.-29. novembril toimus rahvusvaheline võistlus Aura Open Cup:
2003.-nooremad:
Brita (04) 50 m vab. 29,34 II, 		
100 m vab. 1.04,43 II,
50 m sel. 32,46 II
		
50 m libl. 31,60 I (võistl. rekord), 100 m libl. 1.13,18 III
		
100 m kompl. 1.12,16 I (võistl. rek.).
2000.- 2001.s.a.:
Alex (01) –
50 m sel. 28,99 I
100 m sel. 1.02,38 I
50 m libl. 28,25 (5.)
		
100 m libl. 1.02,29 (5.)
100 m kompl. 1.03,43 (5.) 200 m kompl. 2.23,66 (absol.8.)
										
									
Mare Järv

Austatud Tamsalu valla elanik!
Kord aastas jõulukella kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
taas heledam on tulevik.
Jääb ajalugu meie põlve lätteks
kuid uue aasta teod
on olevates kätes.

Ilusat jõuluaega!
Tamsalu valla sotsiaal- ja
haridusosakond!

Austatud Tamsalu valla elanik!

Kord aastas jõulukella kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
Alanud on registreerumine Tamsalu MV-le saalihokis.
taas heledam on tulevik.
Jääb ajalugu meie põlve lätteks
I Eesmärk
kuid uue
aastaTamsalus
teod ja selgitada välja Tamsalu
Populariseerida
saalihokit
meisteron
ningolevates
üldine paremusjärjestus.
kätes.

Tamsalu VI MV saalihokis 2015/2016

II Aeg ja koht
Võistlused
toimuvad
etappidena Tamsalu Spordikompleksi
Ilusat
jõuluaega!
võimlas. I etapp toimub 27.12.2015.a.
Täpne ajakava selgub peale lõplikku registreerimist.
Tamsalu valla sotsiaal- ja haridusosakond!
III Korraldamine
Võistluste korraldajad on SHK Tamsalu EBE ja Tamsalu Spordikompleks . Peakohtunik on Andres Aosaar.
IV Osalejad
Võistlema on oodatud kõik Tamsalu valla endised ja praegused
elanikud, töölised või mingil muul moel Tamsaluga seotud inimesed. Osaleda võivad ka mängijad, kes esindavad mistahes
spordialal Tamsalu klubi või võistkonda 2015/2016 hooajal,
lisaks mistahes spordiala Tamsalu klubide endised mängijad,
kasvandikud ja juhendajad. Mängijad, kellel on kehtiv leping
mõne Eesti saalihokiklubi või võistkonnaga, saavad osaleda
ainult lepinguga seotud klubi loal ja kokkuleppel peakohtunikuga. Alla 14-aastased noored lubatakse mängima lapsevanema kirjalikul nõusolekul.
Võistkond koosneb kuni 10 liikmest. Lubatud on ainult meeste
ja naiste segavõistkonnad. Igas võiskonnas peab osalema vähemalt 2 naist või tüdrukut. Võistkonna registreerimistähtaeg
on 10.12.2015. Võistkonna nimelise registreerimise tähtaeg on

27.12.2015. Võistkonna saab registreerida võttes üendust Andres Aosaar´iga, tel. 5273860 või aadressil: porint@hot.ee.
Osalustasu võistkonnale on 50 €, mis tuleb tasuda hiljemalt
01.01.2015 MTÜ Tamsalu EBE arveldusarvele 221031154092
või sularahas peakohtunikule.
V Läbiviimise kord
Võistlused viiakse läbi absoluutarvestuses. Väljakul on korraga 4 väljakumängijat ja väravavaht. Mängu aeg on 2 x 10
minutit (jooksev aeg, mängu 3 viimast minutit on puhas aeg).
Viigilise tulemuse korral toimuvad karistusvisked (4 mängijat mõlemast võistkonnast, viigi korral jätkavad karistusvisetega teised võistkonna liikmed). Hooaja jooksul mängitakse
läbi 3x, etappidena . Esimene etapp toimub detsembris (ühe
päevane,kõik mängivad kõigiga läbi), teine etapp toimub jaanuaris või veebruaris. Playoffid toimuvad märtsis või aprillis.
Mänguaeg playoffides on 2 x 15 min (jooksev aeg, mängu 3 viimast minutit on puhas aeg). Viigilise tulemuse korral toimuvad
playoffides karistusvisked (4 mängijat mõlemast võistkonnast,
viigi korral jätkavad karistusvisetega teised võistkonna liikmed). Playoffides mängitakse välja kõik kohad. Mängitakse
vastavalt ESHL reeglitele.
VI Varustus
Soovitav on võistkondadel ühevärvilised särgid ja võistleja
number. Nii väravavahi varustust, hokikaigast kui ka ühevärvilisi eraldussärke saab laenutada spordihoonest. Laenatud
varustuse purunemisel tuleb see kinni maksta vastavalt hetke
hinnakirjale.

VII Loobumine ja loovutamine
Juhul, kui võistkonnal ei ole väljakul vähemalt nelja väljakumängijat ja väravavahti ning kui ettenähtud mängu alguskellaajast on möödunud 10 min, loetakse võistkond mängu
loovutanuks v.a juhul, kui vastasvõistkond on nõus ootama,
kuid mitte kauem kui 20 min mängu alguskellaajast. Mängu
loovutanud võistkonnale loetakse tulemuseks 0:3. Rohkem kui
ühest mängust loobunu eemaldatakse võistlusest, osalustasu
sel juhul tagastamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu tagastamisele
osalustasu juhul, kui võistkond on otsustanud hooaja mistahes
põhjusel katkestada.
VIII Protestid
Mängu ajal erinevatest asjaoludest tingitud protestidest tuleb
teatada kirjalikult peakohtunikule 15 min jooksul pärast lõpuvilet. Protesti esitaja maksab koos protesti esitamisega protestimaksu 50 €, mis tagastatakse vaid juhul, kui protest heaks
kiidetakse. Protesti aluseks võetakse osapooltelt seletuskirjad
ning pannakse kokku komisjon, mis teeb vastava otsuse.
IX Autasustamine
Kolme esimest võistkonda autasustatakse medalitega. Lisaks
selgitatakse välja ka Tamsalu valla hooaja parim mees ja naismängija, parim kaitsja , parim väravavaht ning resultatiivseim
mängija. Välja on pandud ka eriahinnad.
X Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata ja vaidlusalused küsimused lahendab peakohtunik või vajadusel vastav komisjon.
Tule vaatama ja omadele kaasa elama!

Vajangu koolipoisid võistlesid Eesti esimese olümpiavõitja mälestusvõistlusel
14. novembril toimus Valgas, Alfred Neulandi 16. mälestusvõistlused tõstmises, kus osales
kolm Vajangu Põhikooli õpilast ja kevadel kooli lõpetanud Robin Kivirand.
Kõik noortõstjad püstitasid isiklike rekordeid. SK Vargamäe noortõstjad vallutasid poodiumi kaks kõrgemat kohta ja teisele astmele tõusis Robin Kivirand 237,62 sinclairi punktiga. Robini üksiktulemused kk-77 kg rebimises 80 kg ja tõukamises 100 kg. Noormehel
füüsilist väge suuremate raskuste tõstmiseks veel on, vajaka jääb võistlusnärvist ja heast
tehnikast. Nende puudustega tuleb järjepidevalt tegelda.
Robin Kivirand on selle tulemusega Eesti noorte absoluutarvestuses 4 kohal, kaotades
kolmandale kohale 0,3 sp. 103 kg tõukamine meil Valgas ebaõnnestus, aasta pole veel läbi,
küll jõuame kosuda.
Kokku võistles 21 noortõstjat.
Robin Kivirand 		
II koht
237,6 sp tulemusega
180 kg (80+100)
Germo Hein
		
11koht 		
39,5 sp.			
100 kg (45+55)
Roger Rämson 		
12 koht		
128,5 sp 		
121 kg (50+71)
Nikita Lihvar 		
17 koht		
112,9 sp		
90 kg (40+50)
Edukas Vajangu meeskond Valgas
Fotod: Ahti Uppin

Robin Kivirand võistlushoos
Võistlustelt pidi kõrvale jääma Airo Lihvar, kes ravib randme traumat. Tema oleks võinud olla poodiumi kolmandal astmel, sest viimasel võistlusel Mõisakülas 02. oktoobril püstitas Airo isikliku rekordi
summas 150 kg (rebimine 65 kg + tõukamine 85). Selle tulemusega
Sergei Timofejev 		
Germo Hein		
Aigar Riisenberg		
Robin Kivirand		
Nikita Lihvar		
Roger Rämson		
Svetlana Malõseva

kk-56 kg
kk-69 kg
kk-69 kg
kk-77 kg		
kk-85 kg
kk+85 kg
kk+63 kg

III koht 		
5. koht		
6. koht		
II koht		
II koht		
5. koht		
I koht		

75 kg
92 kg
77 kg
167 kg
87 kg
111 kg
66 kg

Tahaks näha noortes enam tahet end füüsiliselt paremas vormis tunda. Loodan, et need noored, kes tõstespordi valisid, seda ka harrastaksid ja treeneingutel usinasti käiksid. Täna näpuga kellelegi ei näita, kuid pojad mehistuge ja kasvatage kohusetunnet.

võitis ta kk-62 kg saades 218,9 sp. Airo on kõvast puust poiss, iga
trauma veel valitud sporditeest kõrvale ei vii. Treenib hetkel Rakveres, õppides kokaks sealses kutsehariduse koolis.
Mõisakülas (oli kehakaalu võistlus) käisid tõstpõrandal veel:
(29+46)
(42+50)
(33+44)
(72+95)
(37+50)
(45+66)
(29+37)

Nendel võistlustel osalesid ka naaberriigi Läti kahe
tõsteklubi noortõstjad, seega võitlus medalitele oli
mõnes kehakaalus päris tuline.
Robin Kivirand oli 220,6 sp võistluste absoluutarvestuses kolmas.

Uute tulemusteni veel sel aastal, 26. detsembril Kohtla-Järvel.
		

SK Varagamäe vanemtreener Ahti Uppin
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Los Toros tähistab järgmisel aastal juubelit

Küünlavalgel jõuluööl olgu rõõmus teie meel.
Aasta uus see tore tulgu,
õnn ja tervis kaasas olgu!
Parimate soovidega, juuksurid Ülle, Elle, Leili
Ps. Käimas on salongi jõululoos, kõigi meid 1.-23. dets.
külastanud klientide vahel loosime välja 6 komplekti
juuksehooldustooteid!

Võrkpall

Maakonna rahvaliigas võitis Tamsalu Karkuse meeskonda 3:1
ning Kadrina KK meeskonda 3:0. Kolmandas mängus tuli vastaseks tunduvalt noorenenud maakonna veteranide I meeskond,
kellelt tuli vastu võtta 1:3 kaotus.
Tänavu ei mängi meeskonnas Tanel Uusküla, kes kutsuti mängima meistriliigasse Rakvere meeskonnas. Vigastuse tõttu ei saanud kaasa teha ka Valdur Eesmaa.
Järgmiseks vastaseks on 1. detsembril kodusaalis Ambla SK,
kellel on tabelis kirjas ainult võidud.
					
Rein Tops

Korvpall
Tamsalu Los Toros/C-Tower’i vastaseks vabariigi meistrivõistluste kuuendas mängus
oli järjekordselt Audentes SG/Noortekoondis, kellele esimeses mängus kaotati 65:78.
Mõlemal meeskonnal oli kirjas kaks võitu,
meil viiest ja külalistel kuuest mängust. Meil
oli vaja võita vähemalt 14 punktiga, et pärast
alagruppide lõppu saada võrdsete punktide
korral eelis. Külalismeeskond, keda seekord
juhendas Rauno Pehka, oli kohal noorendatud
koosseisus, sest vanemad korvpallurid mängisid samal ajal Tartu Rock’iga (mäng kaotati
64:94). Vaatamata noorele koosseisule esitasid külalised tubli partii. Meil puudusid vigastuste tõttu juhtivad tagamängijad Aron Kuusik
ja Alo Põldmaa. Esimene veerand 15:13, teine
veerand 24:13, kolmas veerand 20:23, viimane 22:16 ja kogu mäng meile 81:65.
Väike mõõnahetk tekkis viimase veerandi
algul, kui noored vastased vähendasid vahe
seitsmele punktile. Edasi avanesid kogenud
mängumehe Sven Pugonen’i liidriomadused.
Võtnud vastutuse, suutis ta sooritada järjest
neli edukat rünnakut, mis lõppesid täpse pealeviskega. Sven’i arvele kogunes lõpuks 14
punkti ja 9 resultatiivset söötu. Edasine oli
juba vormistamise küsimus. Meie parimad
olid veel Andrew Arnold 19 punkti ja 13 lauapalliga, Tõnis Uueküla lisas 16 ja Livar Liblik
8 punkti. Külaliste parimad olid Eric Schmalz
17 ja Mark-Andreas Jaakson 16 punktiga. Esimest korda oli vastastel platsil kunagise Eesti

Järgmisel aastal möödub 20 aastat Tamsalu korvpallimeeskonna loomisest. Initsiatiiv tuli vilistlastelt, kes õppisid kõrgkoolis, kuid nädalavahetustel veetsid aega Tamsalus. Treeninguid
alustati kooli võimlas. Treeningule kutsuti ka kooli lõpuklassi
noormehed.
Aasta pärast alustati mängimist maakonna nõrgimas liigas.
Meeskonna nimeks sai Tamsalu Los Toros, ühtlasi on see ka
loodud spordiklubi nimi. Mängud toimusid kooli võimlas.
Meenub mäng Rakvere Teatriga, kus teatri meeskonda juhtis
praegune kultuuriminister Indrek Saar. Arvukas pealtvaatajaskond ei tahtnud väikesesse võimlasse kuidagi ära mahtuda.
Raskes mängus saavutati napp võit.
Kolmandal aastal olime juba jõudnud maakonna meistriliigasse. Kuni mängimise lõpuni 2011.a. õnnestus maakonna
meistriks tulla 2005/2006.a. Maakonna karikas õnnestus koju
tuua neljal aastal.
2005/2006.a. alustati mängimist vabariigi II liigas, kus kuldmedalid võideti 2006/2007.a. ja pronksmedalid 2009/2010.a.
Sama meeskond suutis võita karika ka valdade mängudel väikeste linnade grupis.
Neil aastail kuulusid meeskonda Livar Liblik, Risto Rammul,
Kurmo Annus, Algis Liblik, Tanel Uudeberg, Kristo Raudam,
Rainis Tiits, Tõnis Klaasimäe, Holden Sepp, Eimar Astok,
Andro Kirsipuu, Andreas Randma, Eno Astok, Tauno Pukk
ja Rainer Tops.
2006.a. alustati mängimist vabariigi esiliigas. Koht esiliigas
teeniti välja võiduga II liigas. Neil aastail mängis esiliigas 10
meeskonda.
Meie kõigi aegade parim koht saavutati 2013. aastal, kui poolfinaalis võideti Tallinna Balteco meeskonda ja finaalis kaotati
Kohila meeskonnale, kuid võidetud hõbemedal oli igati teenitud.
Esialgsest koosseisust oli endiselt rivis Livar Liblik, meeskonna juht oli Rainer Tops ning treener Kristo Raudam. Pikemalt
kirjutas sellest saavutusest treener Kristo Raudam Tamsalu
lehe veergudel 2013. aastal.
Käesoleval hooajal jõudis meie meeskond vabariigi karikavõistlustel 25 meeskonna hulgas
5-8. koha jagamiseni koos Pärnu Sadam, Valga Maks ja
Moorits’a ning Rakvere Tarvaga.
Esiliiga turniiril on mängitud pooled alagrupimängud. Paralleelselt on toimunud ka veteranide vabariigi meistrivõistlused,
Kus Kristo Raudam’i poolt kokku pandud meeskonnas võitsid
hõbemedali lisaks Kristo’le veel Livar Liblik ja Rainer Tops
M-35 vanuseklassis. Tamsalu esimese koondise mängijatest
jätkavad mängimist maakonna esiliigas Andro Kirsipuu, Holden Sepp ja Tauno Pukk.
Lisaks korvpallile esindavad Los Toros’e mehed Tamsalut ka
rahvusvahelistel suusamaratonidel. Ära on käidud ka 90 km
pikkusel Vaasaloppetil. Estoloppeti suusamaratonide sarjas on
püütud kaasa teha arvessemineval neljal maratonil, mille hulka kuulub ka Tartu maraton. Kaasa tehakse ka rahvusvahelisel
Tallinna jooksumaratonil.
Juba 19 aastat on Los Toros korraldanud harrastajate ühe päe-

koondislase Harri Drell’i poeg Henri. Kelle
arvele kogunes 7 punkti. Mäekõrgune oli meie
meeste ülekaal lauas, 47:32.
Järjekordses mängus oli vastaseks võõral
väljakul Tartu Kalev/Estiko, keda viimastel
aastatel pole õnnestunud võita. Esimese ringi
mängus kaotati kodus 64:70. Enne mängu oli
vastastel 6 ja meil 3 võitu. Vastastel puudus
veel eelmisel aastal meistriliigas mänginud
Timo Oja. Meil ei saanud kaasa teha Andrew
Arnold ja Sven Pugonen. Tasavägist mängu
jätkus seekord kolmeks veerandiks (13:14,
18:17, 25:25). Viimast veerandit alustai viigiseisult 56:56. Viimane veerand kaotati 15:22
ja kogu mäng 71:78. Parimatena viskasid Leho
Kraav 12 (lisaks 12 lauda), Kristjan Keres ja
Ainar Villers samuti 12 ning pärast vigastust
taas mänginud Alo Põldmaa 11 punkti (lisaks
6 viga vastasmängijatelt). Vastaste parimad
olid Mihkel Allorg 22 ja Artur Liiv 21 punktiga. Lauas oli meie paremus koguni 52:38. Saatuslikuks sai aga kehv visketabavus, 2-punkti
visked 57-st 20 (vastastel 36-st 20) ja 3-punkti
visked 24-st 6 (vastastel 25-st 9).
Kodusaalis oli teise ringi vastaseks SK Torma
Sport, keda avavoorus võideti raskes mängus 63:60. Külalised alustasid esiliigat nelja
kaotusega, edasi tuli aga neli võitu, kusjuures
võideti kindlalt 92:86 ka Tartu Kalev/Estiko.
Meie meeskond esines peaaegu parimas rivistuses, tööülesannete tõttu ei saanud kaasa teha
Sven Pugonen. Külalistel oli platsil ka endine

va kümnevõistlust, kus vähemalt korra on kaasa teinud 141
sportlast, neist Tamsalu taustaga 41 ja Los Toros’e mehi 20.
Lisaks spordile on Tamsalu kooli vilistlastest spordiklubi
liikmed kooli aastapäevadel kinkinud koolile spordiinventari: kõrgushüppematid ja –postid, jalgpalliväravad, tõkked ja
korvpallid.
Korvpallimeeskonna väikese tähtpäeva puhul teeb heameelt
ka teiste kohalike sportmängude klubide aktiivne tegevus. Hokiklubi Martin Uudeküll’i juhtimisel on vaatamata kehvadele
talvedele kaasa teinud erinevatel võistlustel ning pakkunud
kõigile soovijaile liuvälja kasutamise võimalust. Suurepärase
hooaja tegi Tamsalu võrkpalliklubi meeskond oma energilise
kapteni Priit Maasik’u juhtimisel, võites Lääne-Virumaa rahvaliiga võitja karika.
Muret teeb, et meil pole ühtegi naiskonda sportmängudes välja panna. Olen endiselt veendunud, et meie edukas saalihokinaiskond oma tegevuse liiga vara lõpetas. Viimati oli vabariigi meistriliigas järel ainult 2 (!) naiskonda.
Teeksin lõpuks ka väikese kõrvalpõike sporditeemalt mujale.
Olles 41 aastat elanud ja töötanud Tamsalus, leian, et viimasel aastal on tekkinud negatiivsed hoiakud nende tublide inimeste suhtes, kes on Tamsalu heaks väga palju korda saatnud.
Viimase kolme kuu jooksul tekkinud segadus häirib oluliselt
igapäevast tööd. Ajakirjanduse andmeil on igapäevase töö segajate hulgas parteide vahetajaid, puuduliku haridustasemega
valimistel vähe hääli saanud, vähetuntud ning võimuahneid
inimesi. Ei oskagi öelda, kas on tegemist kadeduse, õeluse või
vihaga.
Ei taha lugu negatiivses toonis lõpetada ning seetõttu ka positiivseid näiteid. Ligi 40 aastat tagasi arutasime koos koos
nimeka suustaja ja tunnustatud treeneri Are Roonet’iga suusaradade rajamist Sääse elamurajooni metsa. Mõte sai kiiresti
teoks, kuna appi tulid Põdrangu sovhoosi töötajatest lapsevanemad ning vanemad õpilased. Nendel radadel peeti kõik
Tamsalu piirkonna suusapäevad, kus parimal aastal oli 504
osavõtjat.
Meenub ka 1997.a. suvi, kui Tamsalus toimusid Eesti spordiveteranide 30. suvemängud. Staadioni saime korda kooli
meesperega Riho Ringinen’i ja Jaan Lehter’i isikus. Tõsine
probleem tekkis siis, kui oli vaja paika saada kettaheiteringi
jämedast traadist kaitsevõrk. Õnneks tuli vastu koolimaja kõrval elav Toivo Mägi ning otse tänavalt appi tulnud teenekas
käsipallitreener Alo Relli.
Koos Põdrangu sovhoosi lapsevanematega korraldati aastaid
kunagise meeskondliku suusamaratoni Neeruti-Tamsalu-Neeruti toitlustamine Kadapiku külas. Lapsevanemad olid alati
abiks ka Tamsalu AO SK korraldatud Tamsalu karikavõistlustel ning mõlema Virumaa ühistel meistrivõistlustel. Kahjuks
enam neid populaarseid võistlusi ei peeta. Nendest aegadest
on meeldivad mälestused.
Rohkem lapsevanemaid ootaks ka spordihoonesse, kus toimuvad vabariiklikud ja maakondlikud korvpalli ja võrkpalli
tiitlivõistlused. 					
					
Rein Tops

vabariigi koondislane taluperemees Vallo Allingu, kes esimeses mängus kaasa ei teinud.
Nagu arvata võis, valisid vastased lühikese
koosseisuga mängides kiire mängutempo.
Meie mehed treener Kristo Raudam’i juhtimisel olid selleks valmis, kasutades ära ülekaalu
pikkuses ja ka visketabavus oli hea. Esimene
veerand võideti kindlalt 27:15 ning suur algedu otsustaski seekord mängu saatuse. Teine
veerand 11:13, kolmas 14:14 ja neljas 21:23
ning võidunumbrid 73:65.
Suurepärase esituse tegi veel eelmisel aastal
meistriliigas mänginud Kristjan Keres, visates 18 punkti. Leho Kraav lisas 13 ( lisaks 7
lauda) ja Joonas Vaino 11 punkti. Kulmuvigastusega mänginud Andrew Arnold viskas
8 punkti. Kõik üheksa meest said mänguaega
ning tegid ka skoori.
Külaliste parim oli ettearvatult Vallo Allingu,
kes viibis väljakul ainult 16.56, kuid otsustavatel momentidel tabas järjest kolm 3-punkti
viset, kaks 2-punkti viset ning varem oli ta
tabanud kõik neli vabaviset. Punkte kogunes
19. Mängu lõpus kukkus külalistel vigadega
välja kolm meest. Pärast võitu tõusis Tamsalu 3. kohale nelja võiduga, ees on veel neli
mängu. Külalistel on samuti neli võitu, kuid
mängida ainult viimane ring. Ka võidu korral
neil nelja parema hulka jõudmiseks punkte ei
piisa. Meil on edasipääsuks vaja võita vähemalt kaks mängu. Eelmisel aastal pääsesime
4. kohaga edasi 7 võiduga. Kodumängud on 4.
detsembril TTÜ SK-ga ja 11. detsembril BC
Hundid/Assa Abloi-ga Saaremaalt.

Maakonna teises voorus oli vastaseks võõrsil
BC Tarvas/Rakvere SK/Kadapiku Agro noortest koosnev meeskond. Tasavägises mängus
tuli vastu võtta kaotus 74:81.
Kolmandas voorus oli vastaseks Haljala meeskond, kellel oli kirjas võit ja meil võit ning
kaotus. Tasavägiselt alanud mängus võitis
esimese veerandi kodumeeskond 15:12, edasi
mängiti kindlalt 20:14 ja 25:11, edunumbrid
koguni 60:37.
Viimane veerand oli aga tõeline ehmatus. Vastaste veteranid Järvela ja Vainjärv haarasid
mänguohjad enda kätte ning tugeva kaitse ja
hea visketabavusega suutsid külalised viimase veerandi võita koguni 30:15. Võit 75:67
kuulus siiski meile. Järvela’t teavad vanemad
spordisõbrad kui kuulsa Rakvere võrkpalliklubi Rivaal sidemängijat ning Vainjärv’e kui
6300-punkti meest kümnevõistluses.
Neljandas voorus kohtuti Rakkega, kellega
eelmisel aastal mängiti 1:1. Enne kodusaali
mängu oli meil kirjas kaks võitu, külalised olid
võiduta. Pika pingiga kodumeeskond alustas
tempokalt ja korraliku visketabavusega. Veerandid 24:10, 22:11, 16:9 ja 25:14, kogu mäng
87:44. Mänguaega said kõik mehed ja kõik
said ka käe valgeks. Hea visketabavusega üllatasid seekord Siim Suve ja Priit Põldmaa.
Pooliku koosseisuga kohale tulnud külalised
ei suutnud seekord tõsist vastupanu osutada.
Pärast neljandat vooru on Tamsalu meeskond
kolme võidu ja ühe kaotusega teisel kohal.
						
			
Rein Tops
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PHLVWULY}LVWOXVHGXMXPLVHV


(HVPlUNSRSXODULVHHULGDXMXPLVVSRUWL/llQH9LUXPDDOMDVHOJLWDGDYlOMD
NLLUHPDGXMXMDGDEVROXXWDUYHVWXVHVQRRUWHNODVVLVMDDOJDMDWHVHDV
$HJMDNRKWY}LVWOXVWRLPXE7DPVDOX6SRUGLNRPSOHNVLPXMXODV
ODXSlHYDOGHWVHPEULOD
Soome ettevõte otsib oma meeskonda EHITUSPUUSEPPA.
0DQGDDWNHOOVRRMHQGXVXMXPLQHNHOO
9}LVWOXVWHDOJXVNHOO

Ehituspuusepa peamised tööülesanded
9}LVWOXVWHOHUHJLVWUHHULPLQHHHOOHVDQGPLQHVDDWDHPDLOLJD
 

PDUH#KRWHHKLOMHPDOWGHWVHPEULNV Puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide monteerimine
/}SOLNUHJLVWUHHULPLQHY}LVWOXVSlHYDKRPPLNXONHOO
 Puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine
2VDY}WXPDNV¼
 Ehitiste sise- ja väliseinade ehitus

 Uste ja akende paigaldus
2VDY}WWY}LVWOXVRQLQGLYLGXDDOQHY}LVWHOGDY}LYDGN}LN/llQH9LUXPDDO
 Lihtsamate betoonkonstruksioonide saalungi ja betooni tööd
HODYDG}SSLYDGY}LW||WDYDGXMXPLVKXYLOLVHG
 Renoveerimise- ja remonditööde tegemine

9}LVWOXVNODVVLGDEVROXXW± QDLVHGPHKHG
QRRUHG VD
ODSVHG VD
Nõuded kandidaadile
DOJDMDG QRRUHPDG

 Haridustase – keskharidusega.
9}LVWOXVWHSURJUDPP PYDEDOWN}LNYDQXVHNODVVLG
 Nõutav varasem töökogemus samal ametialal vähemalt 5 aastat
 Keeleoskus - eesti keel, soome ( algtase könes)
 PULQQXOL DEVROQRRUHGODSVHG
 Soome isikukoodi ja veronumbri olemasolu
 PULQQXOL DOJDMDG
 Kehtiv rohelinekaart.
 PVHOLOLDEVROQRRUHGODSVHG
 Tööjooniste lugemise oskus
 PVHOLOLDOJDMDG
 Oskust töötada iseseisvalt
 POLEOLNDW DEVROQRRUHGODSVHG
 PNRPSODEVROQRRUHGODSVHG
$XWDVXVWDPLQHDEVROXXWNODVVLLJDDODHVLPHVWNROPHDXWDVXVWDWDNVH
PHLVWULY}LVWOXVWHPHGDOLWHJD1RRUWHNODVVLLJDDODHVLPHVWNROPHDXWDVXVWDWDNVH
QRRUWHPHGDOLWHJD/DVWHMDDOJDMDWHLJDDODNROPHHVLPHVWDXWDVXVWDWDNVH
Ettevõte pakub sulle omalt poolt kaasaegset ja stabiilset töökohta, söbralikku ja toetavat
QRRUWHPHGDOLWHJD
kollektiivi, arenemisvöimalusi ning palka vastavalt töötulemustele.
0DMDQGDPLQHN}LNY}LVWOXVWHJDVHRWXGNXOXWXVHGNDQQDEVSRUWODVLOlKHWDQXG
RUJDQLVDWVLRRQY}LRVDY}WMDGLVH
0DUH-lUY
Y}LVWOXVWHSHDNRKWXQLN



Kandideerimiseks palume saata enda CV aadressile info@nostoassa.com märgusônaga
” ehituspuusepp” . Lisainfo telefoni teel +358 44 747 7777

Saalihoki mängude tulemusi
Esimesed mängud nii lastel, kui meestel peetud. 24.11. mängis U-11 Jõgeval kaks mängu,
esimeses tuli vastu võtta kaotus EMÜ I-lt võiskonnalt tulemusega 5-8 ja teises mängus võideti
EMÜ II võiskonda tulemusega 9-5. Resultatiivsed olid Oskar V. (10+1), Rasmus V. (4+3),
Nikolai K. (0+1) ja Emma-Lotta V. (0+1).
13.11. mängis U-13 Jõgeval kaks mängu, EMÜ-le kaotati 3-5 ja Tartu Tornaadoga kohtumises
lõppes normaalaeg viigiga 4-4, millele järgnesid karistusvisked, kus vastased olid paremad.
Resultatiivsed olid Oskar V. (4+1) ja Reio P. (3+1).
Tamsalu/Peikko meeskond mängis oma esimese mängu 15.11. Maitimi meeskonnaga ja vastu
tuli võtta võitluslik kaotus 3-4. Resultatiivsed olid Carlis S. (2+0), Kert A. (1+0), Meelis K.
(0+1), Aigar L. (0+1), Taavi L. (0+1).
Tamsalu Spordihoone

NÄGEMISKONTROLL

•
•
•
•
•
•

SILMARÕHU MÕÕTMINE
KUIVA SILMA TEST
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID


27.01.2016.a.
KELLA10.00Ǧst

TAMSALUKULTUURIMAJAS

Silmadekontrollmaksab15Ǧeur.Prillitellijaleon
kontroll8Ǧeur.
Vastuvõtulevajaliketteregistreerimine.


INFOjaetteregistreerimine
telefonil53232454
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
jaanuarikuus
Marie Are			
Jelena Mahlakas		
Leida Rebane		
Õilme Tinnuri 		
Helgi Malva		
Leida-Elfriede Merimäe
Ilmar Nurk			
Endel Vaiksaar		
Elfride Lehis		
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		
Vasiliy Nikolaev		
Kaie Kuusk			
Einar Straus			
Ruth Liivak			
Helgi Kattai			
Raivo Laht			
Vasyl Kostiak		

95
94
91
90
89
88
87
87
87
87
86
86
86
83
83
83
82
82
82
81
81
80
80
75
75
75
65
65
65
65
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Vastsündinud vallakodanikud
NORTON TOPKIN			

06.11.2015

ALIK MIHAILENKO		

07.11.2015

RANDEL MUSTONEN		

08.11.2015

MIIA REISENBUK			

10.11.2015

REMO PILLAROO			

12.11.2015

Tamsalu
Tamsalu raamatukogus
kell 12.30-13.30

KARL-KRISTOFER MURUVEE

13.11.2015

Sularaha:

Pank Sinu kodukandis
Nõustamisteenus:
Detsember
15. ja 29. detsembril

Ambla Meie kaupluses

Õnnitleme vanemaid!

(Pikk 16, Järvamaa, Ambla alevik)
Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid
ja sõlmida muid lepinguid.

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS
ja finantsteenuste tingimustega saate
tutvuda www.swedbank.ee. Lisainfot
panga teenuste kohta saate 24h
nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.

OÜ MARTEX KOPAD
0B

 KAEVETÖÖDLAADURͲ,JAMINIEKSKAVAATORIGA
 VEEͲJAKANALISATSIOONITRASSIDEEHITUS
 PLANEERIMISTÖÖD
 TÖÖDHÜDROHAAMRIGA(ROKSON)
 VEOTEENUSKALLURIGA
 TÕSTETÖÖDMADELKRAANAGA
 OHTLIKEPUUDELANGETUS
 KORVTÕSTUKIRENT

Tamsalu Kultuurimajas 16.12.15 kell 12.00-13.00
Rahvusliku motiiviga tuunikate, pükste, kleitide,
retuuside, pluuside, kardiganide

Info:www.martexkopad.ee
eͲmail:info@martexkopad.ee
tel:56488916
HU

U

HU

JÕULUMÜÜK!
MÜÜGIL UUED TOOTED!

U



Info: www.ethel.ee
Lisaks sukkpüksid suurus 2-6 (5€); bambusest
retuusid (8-10), sokid (1€), aluspüksid (2-4€)



Tamsalu Lunastaja Koguduse jumalateenistused:

		

10.12.15 kell 18.00 Piiblitund Tamsalu raamatukogus:
teema “Ususaladus” viib läbi
EELK Laste-ja noorsootöö ühendus.
13.12.15 kell 14.00 Jumalateenistus,
peale jumalateenistust täiskogukoosolek.
Arutatakse koguduse diakoni ametikoha loomist ja
Tiit Lastiku määramist sellele ametikohale.

Õnne ja tervist!

24.12.15 kell 14.00 Püha jõuluõhtu
27.12.12 kell 14.00 Jumalateenistus
Pühapäevakooli tunnid igal pühapäeval algusega
kell 11.00 Tamsalu kultuurimajas
Jaanuaris on pühapäevakool igal pühapäeval algusega
kell 11.00 Tamsalu Kultuurimajas
Jumalateenistus 10.01.16 kell 14.00

Aitan müüa sinu kinnisvara Lääne-Virumaal
					

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

			
					
Ostame kasvavat metsa, põllumaad
Metsakeskus.ee

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

						
					

Küsi tasuta
kinnisvara
alast nõu
Tiia Leis
tel: 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 28.12 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuulu-

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: Tiit Lastik ja Tauno Toompuu
ELFRIEDE LIIKMAN

06.04.1921-08.11.2015

		

Meie hulgast on lahkunud

tused on oodatud 28. 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!

