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TASUTA

ELURÕÕM POLE KUHUGI KADUNUD. TULEB TA
VAID ÜLES LEIDA

Fotod: Aavo Leemets

Koos sügise saabumisega täitub kultuurimaja rõõmsate ja tegusate inimestega. On lauljaid ja pillimehi, tantsijaid,
võimlejaid, keraamikuid, näitlejaid ja
kõiksuguseid muid huvilisi. Aga üheks
kindlaks sügisekuulutajaks on rõõmsameelsed Lääne-Virumaa memmed
ja taadid, kes igal sügisel meie majja
kokku kogunevad, et üks vahva pidu
koos tantsu, kontsertide ja tublimate
tunnustamisega maha pidada.
Kell 11 on majas kohal „peapensionärid“ Lääne-Virumaa Pensionäride
Ühingust. Kella 12.00ks saavad üles
näitused ja õnneloosid, kosmeetikafirmade väljapanekud ja kohvikud. Poole
ühe paiku hakkab saabuma busse Virumaa igast kaarest. Kõigist väljuvad sätitud, elevil ja rõõmsameelsed prouad
ning ontlikud härrasmehed. Enne kontserti jõutakse kohvikust kohvi ja kooki
võtta, näitustele pilgu peale heita, nalja heita „naabritüdrukuga“, keda mitu
aastat näinud pole.
Kella üheks on Tamsalu kultuurimaja
400 kohane saal rahvast tulvil ja kontsert algabki kaunite helidega, mida
Diana oma flöödist välja suudab võlu-

da. Nõiduslikult kaunina mõjuvad laval valgetes kleitides „Kairee“ neiud.
Vahepeal tervitused Tamsalu vallavanem Toomas Uudebergilt, volikogu
esimehelt Vardo Arusaarelt, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esimehelt
Andres Ergmalt.
Selle peoga osutati enim tähelepanu
kõige rohkem vanavanemate kohustusi
täitnutele.
Tänukirju ja kingitusi kõige tublimatele vanaemadele-vanaisadele jagavad
koos Lääne-Virumaa Ühisomavalitsuse tegevdirektor Sven Hõbemägi ja
maakonna pensionäride ühingu esimees Vaike Sein.
Meie vallast sai tunnustuse vääriliseks
hea ja tegus ema, vanaema ja vanavanaema Asta Kuusk. Vallavanemate
poolt olid kõikide valdade tublimatele
vanavanematele suured lillekimbud.
Kontsert jätkus lasteringi “Tõruke“
laululaste vahvate lauludega. Suure
aplausi teenis välja ka beebikool, kus
allameetrised põnnid koos emadega laval tantsisid, kiigutamist, hüpitamist ja
laulu nautisid.
Kontserdi lõpuks tantsisid „Vallatud
kurvid“ Simmanipolkat ja kutsusid
kõiki tantsusaali, kus tantsuansambel
„Törts“ tantsijaid juba kannatamatult
ootas. Hoogsad valsikaared said algu-

se kohe esimesest tantsuloost ja kestsid nii peo lõpuni välja.
Parimatele tantsupaaridele oli rahvusvahelise õunapäeva puhul üllatuskingituseks õun.
Imestasime kõik siin korraldajatega,
kuidas see seltskond oskab pidu pidada, tunda rõõmu nii kontserdist, sõpradest, tantsust. Kõigile ja kõigele elati
innukalt kaasa. Nii möödus ka kontserdi teine pool siira kaasaelamise ja tugeva aplausi saatel. Sellele järgnes jälle
piduliste enda jalakeerutus. Ja nii see
pidu läbi saigi. Jalg kõpsus prouadel
veel bussi oodateski.
Meie majal meeldib alati sellele väärikale seltskonnale pidu korraldada.
Nad õpetavad meid tundma rõõmu pisikestest asjadest, õppima olla üle tervisehädadest ja halvast tujust, nautida
üksteise seltskonda ning lihtsalt julgeda tänada, kui midagi tõesti meeldib.
Kohtume selle elurõõmsa seltskonnaga
juba aprillis.

Kontsert möödus siira kaasaelamise ja tugeva aplausiga

Aitäh, et te meil olemas olete. Teie
vaatamine annab kindlust, et meie vanaduse kvaliteet on suurel määral meie
endi kätes.
		
Tiia Uudeberg
kultuurimaja juhataja
Tantsupõrandal sai jalga keerutada ansambli “Törts” saatel

HING HELISEMA

Tamsalus toimus Pandivere V ettevõtlusmess

Esimene november on Pühakutepäev ja
sellele järgnev 2. november Hingedepäev.
Hingedepäev on meenutamaks ja mälestamaks, kes on meie hulgast lahkunud.
Kultuuriasutused üle Eesti korraldavad
selleks puhuks kauneid kontserte. Viibisin minagi ja esmakordselt, väikses võõras linnas, suures kultuurimajas, ühel sellisel kontserdil, mis jättis sügava mulje ja
andis tõuke kirjutamiseks.

Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse poolt
korraldatav igaaastane mess on toimunud kõikides
piirkonna valdades ning jõudis jälle ringiga Tamsalusse, kus alustati piirkondliku messi korraldamisega 2011.aastal.

Hingedepäeva kontsert “Hing helisema”
Tamsalu Kultuurimajas, kus esinesid Pille Lille Muusikute Fondi muusikud Alla
Popova (sopran), Eino Keningi (kitarr).
Kava, mis koosnes AVE MARIAST oli
pisarateni liigutav, laulusõnad ei olnud
esitatud küll eesti keeles, aga soprani näoilmest oli näha, kas laulu sõnum oli kurvavõi rõõmsameelne. Kitarr koos sopraniga,
väga huvitav, armas ja õrn kooslus.

Foto: Tiia Uudeberg

Pille Lille Muusikute Fondi muusikud
Alla Popova ja Eino Keningi
Aitäh Teile, rahvamaja juhataja Tiia Uudeberg ja Teie meeskond, kes olite kaunilt
ehtinud kammersaali, mis eriliselt sobis
muusikute kava ja Hingedepäevaga.
Lugupidamisega
(mitte Tamsalu kodanik)
		
Imbi Kulpas

Õpilasfirmast Parafiina
Tamsalu gümnaasiumi tänavuse õpilasfirma käivitajateks oleme meie, neli 11.
klassi ettevõtlikku neidu.
Õpilasfirma Parafiina valmistab käsitööna erineva värvi, lõhna ja kujuga küünlaid. Lisaks uue parafiini kasutamisele
kogume ja tarvitame uute küünalde tegemiseks kodudes küünalde põletamisel
allesjäänud küünlajuppe. Oleme tänulikud kõigile, kes meid parafiini kogumisel
abistanud on ja loodame aktiivse abi jätkumisele. Küünlajäägid võib tuua kooli
raamatukogusse.
Meie toodetega tutvumine ja infovahetus on võimalik õpilasfirma Parafiina Facebook´i lehe kaudu. Valmistame
küünlaid ka tellija soove arvestades, vas-

Messil osales ja pakkus omatoodetud küünlaid
müügiks Tamsalu Gümnaasiumi Õpilasfirma Parafiina. Kooliõpilastel oli võimalus osaleda Pandivere ettevõtlust tutvustavast ettevõtlusmängus,
mille läbiviimiseks kasutati nutitelefone ning õigete vastuste saamiseks tuli küsitleda ettevõtteid
ja lahendada ülesandeid.

tavalt oma oskustele. Andke neist soovidest meile teada.

Ilusat küünlapõletamise aega soovides
Keiti Kleitz, Kerttu Leimann, Ketter Kõre
ja Liis Vettik.

Messi eesmärgiks on tutvustada piirkonna elanikele ja kooliõpilastele kohalikku ettevõtlust.
Messil osalejate jaoks on oluline tutvustada oma
tegevust, kohtuda ja suhelda teiste ettevõtjatega ning selline üritus loob võimaluse tutvustada
piirkonna uusi tegijaid. Mitmed ettevõtted on aktiivselt osalenud kõikidel ettevõtlusmessidel. Sel
aastal osales messil ja tutvustas oma tooteid ning
teenuseid 37 ettevõtjat ja organisatsiooni.
Kohalikel elanikel oli võimalus soetada erinevaid
tooteid, käsitööesemeid, aiasaadusi ja seda võimalust kasutati aktiivselt.
Kõige populaarsemateks toodeteks olid messikülastajate arvates Kaarli talu leib ning jahutooted,
looduskosmeetika, käsitööd, Polli Aianduskeskuse
mahlad ja kommid jms.

Messil osalesid MTÜ PAIK kutsel külalised Sahha
vabariigist. Delegatsiooni kuulusid kaks omavalitsuse esindajat ning kaks ettevõtjat.

Messipäeva hommikul oli huvilistel võimalus võtta osa seminarist „Maapiirkonna ettevõtlus 20142020“.

Messipäeva lõpetamisel tänati piirkonnaga ettevõtluse arendajaid. Põllumeeste Ühistut Kevili
tunnustati eduka ühistegevuse eest, parima heakorrastatud ümbrusega ettevõtjana tunnustati
Artiston Partnerid OÜ Laekvere vallast ning ajaloolise hoone säilitamise ja kordategemise eest
tunnustati osaühingut Mertigrupp Tamsalust.
MTÜ PAIK jätkab ettevõtlusmesside korraldamisega ning ootab kõigi piirkonna elanike ja ettevõtjate soovitusi ja tähelepanekuid aadressil paik@
pandivere.eu
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Vallavalitsus

30.09.2014
1.
Kinnitati Tamsalu Sääse Lasteaia hoolekogu
koosseis 2014/2015 õppeaastaks.
2.
Nimetati esindaja kohalikku loomatauditõrje
komisjoni koosseisu.
3.
Kehtestati Tamsalu Gümnaasiumis 2014/2015
õppeaastal 9.klassi täitumuse piirnormiks 27 õpilast.
4.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega sidekaabli
paigaldamiseks Kesk, Koidu, Kolde ja Ääsi tänavatel,
Tamsalu linnas.
5.
Nõustuti Võhmetu külas katastriüksuse jagamisega ning määrati katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve.
6.
Nõustuti kaeveloa väljastamisega Martex Kopad
OÜ-le ajavahemikuks 06.-17 oktoober 2014.a vee- ja kanalisatsiooni torustiku paigaldamiseks aadressil: Sireli
põik 2, Tamsalu linnas.
7.
Kinnitada Porkuni külas, Mäe tn 1 saun-elamu
katuse remondi teostajaks Vajangu EE OÜ.
8.
Muudeti Porkuni külas, Mäe tn 1 saun-elamu
korterite üüri suurust.
9.
Kinnitati valla eestkostetava korteris remondi
teostaja.
10.
Kinnitati toimetulekutoetuse eraldamine septembris summas 14 437,64 eurot
11.
Anti nõusolek valla eestkostel laste osalemiseks
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projektis „Märgake
lapse tugevust“.
12.
Nõustuti valla eestkostel laste ujumistreeningute maksumuse tasumisega.
13.
Määrati koduteenus ühele abivajajale.
14.
Otsustati kompenseerida Tamsalu valla eelarve
vahenditest alates 01.10.2014.a kolme õpilase koolilõuna
maksumus 2014/2015 õppeaasta esimesel poolaastal.
15.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud
vahenditest neljale vähekindlustatud või puudega isikule
ja jäeti rahuldamata kaks taotlust.
16.
Arutati volikogu oktoobrikuu istungi päevakorda pakutavaid teemasid.

Volikogu

22.10.2014
1. Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse
Tamsalu linnas paikneva Paide maantee alune ning seda
teenindav maa, Paide maantee ääres asuva Raudteepargi-,
Koidu ja Kooli tänavate vahelise haljasala (Kooli tn 4a)-,
Ääsi tn 5a asuva haljasala- ja Alasi tn 5 asuva haljasala
alune maa ning Sääse alevikus Sauvälja tee 4 maa-alal
asuva elamu ja kuuri alune ning neid teenindav maa.
2. Kehtestati Tamsalu valla põhimäärus. Põhimõtteliselt on tegemist seni kehtinud põhimääruse uuendamisega/kaasajastamisega.
3. Kuulati Ellen Uiboaedi ülevaadet Tamsalu
valla 2014.a eelarve 9 kuu täitmisest.
4. Otsustati kinnitada Tamsalu valla 2014. aasta
II lisaeelarve.
5. Otsustati eraldada Tamsalu valla 2014.aasta
eelarves vabaaja- ja spordiürituste toetamiseks eraldatud
vahenditest toetust Kreekas toimunud rahvusvahelisel
laste- ja noorte folkloorifestivalil „Hanioti 2014“ osalemisega seotud kulude osaliseks katmiseks tantsurühma
Kairee õpilastest tantsijatele.
6. Otsustati võõrandada otsustuskorras Tamsalu
vallale ¼ Liivaku kinnistust kuuluv osa (Viitina küla, Võ-
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14.10.2014
1.
Kinnitati Tamsalu Lasteaia Krõll hoolekogu
koosseis 2014/2015 õppeaastaks.
2.
Moodustati Tamsalu Lasteaias Krõll sobitusrühm 4-6 aastaste laste rühmas alates 01.10.2014.a.
3.
Otsustati sõlmida Tamsalu Spordihoone keldrikorrusel ruumi üürimise leping massaažiteenuse osutajaga.
4.
Anti luba avaliku ürituse:
•
Tamsalu Mardilaat” korraldamiseks Tamsalu
Kultuurimajas ja kultuurimaja juures 22.novembril
2014.a ajavahemikul 9:00-16:00;
•
“Tamsalu Jõululaat” korraldamiseks Tamsalu
Kultuurimajas ja kultuurimaja juures 21.detsembril
2014.a ajavahemikul 9:00-16:00.
5.
Anti nõusolek Tamsalu linnas, Kesk tänava lõik
2 kinnistule ning katastriüksustele Kolde tänav, Ääsi tänava lõik 3 ja Koidu tänava lõik 3 viiekümneks aastaks
isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Eesti Telekom kasuks.
6.
Anti nõusolek 17 maaüksuse riigi omandisse
jätmiseks ning määrati maaüksustele sihtotstarve ja kohaaadress.
7.
Kinnitati Tamsalu Lasteaia Krõll tarbevee soojusvaheti remondi teostajaks V.V. Soojus OÜ.
8.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega sidekanalisatsiooni püstitamisel Kolde, Kesk, Koidu ja Ääsi tänavatel Tamsalu linnas.
9.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla 2014.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud
vahenditest kolmele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti rahuldamata üks taotlus.
10.
Määrati koduhooldusteenus kahele abivajajale.
11.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse kahele koha
taotlejale.
12.
Peatati lapsetoetuse maksmine lapse emale.
13.
Tutvuti Tamsalu valla põhimääruse eelnõu viimase variandiga.
14.
Tutvuti Tamsalu valla tunnustuse avaldamise
korra eelnõuga.
				
Elvi Astok
				
Vallasekretär
rumaa, Rõuge vald). Tamsalu vald päris 2005.a surnud
isiku, kelle viimane elukoht oli Tamsalu vallas, pärandi,
mille moodustas ¼ kaasomandist kinnistule.
7. Viidi läbi eelnõu „Tamsalu valla tunnustamise
kord“ I lugemine. Korra kehtestamine on vajalik, et reguleerida valla au- ja tänukirjaga tunnustamist.
8. Otsustati esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule Tartu Halduskohtu 07.10.2014.a kohtuotsuse
kohtuasjas nr 3-14-417 peale. (Metsamaahalduse AS kaebus Tamsalu Vallavolikogu 18.09.2013 otsuse nr 32 „Arvamuse andmine Võhmuta lubjakivimaardla Võhmuta III
uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmise otsuse
eelnõule ja geoloogilise uuringu loa eelnõule” tühistamiseks).
9. Otsustati arvata volikogu sotsiaalkomisjoni
koosseisust välja komisjoni liige Mati Viidemann ja volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust komisjoni liige Kaarel Nurmsalu. Eelarve- ja majanduskomisjoni uueks liikmeks kinnitati Kristjan Nurmsalu.
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0. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Andrus Freienthal andis üle komisjoni poolt koostatud ülevaate valla spordi- ja kultuuriasutuste tegevuse
kohta.
			
Ursula Saar
			
Vallasekretäri abi

Kinnistute müük enampakkumisel
Tamsalu Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Tamsalu vallale kuuluvad kinnistud Tamsalu
linnas ja Vajangu, Kerguta, Metskaevu, Alupere, Assamalla ja Võhmuta külades.
1.
Anna Haava tn 11 kinnistu (katastritunnus
78801:004:0046) pindalaga 2345 m2 asukohaga Tamsalu
linnas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve tootmismaa.
Alghind kaks tuhat viissada (2 500.-) eurot;
2.
Tamsalu mnt 3 kinnistu (katastritunnus
78702:002:0228) pindalaga 5293 m2 asukohaga Vajangu
külas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve ärimaa. Alghind
viis tuhat (5000.-) eurot.
3.
Jaaguõue
kinnistu
(katastritunnus
78702:001:0133) pindalaga 0,4 ha, asukohaga Kerguta
külas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind üks tuhat (1 000.-) eurot;
4.
Keskküla
kinnistu
(katastritunnus
78601:001:0014) pindalaga 3944 m², asukohaga Metskaevu külas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve elamumaa.

Alghind kolm tuhat (3 000.-) eurot;
5.
Liini kinnistu (katastritunnus 78701:005:0093)
pindalaga 0,6 ha asukohaga Alupere külas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind üks tuhat (1
000.-) eurot;
6.
Kalevipoja tee 6 kinnistu (katastritunnus
78701:002:0103) pindalaga 0,2 ha asukohaga Assamalla
külas, Tamsalu vallas. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind üks tuhat viissada (1 500.-) eurot;
7.
Rulli kinnistu (katastritunnus 78702:002:0237)
pindalaga 1,1 ha asukohaga Võhmuta külas, Tamsalu
vallas. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind kolm tuhat
(3000.-) eurot.
Kirjaliku enampakkumise korra ja tingimustega on võimalik tutvuda Internetis Tamsalu valla veebilehel ja Tamsalu Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis.
Pakkumised esitada Tamsalu Vallavalitusele hiljemalt
21.novembril 2014.a kell 10:00. Täiendavat infot saab
telefonidel 322 8435 või 322 8434.
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Tamsalu vallavolikogu sotsiaalkomisjoni pilguheit oma tegemistele
Peagi möödub aasta, kui valiti uus vallavolikogu ja moodustati volikogu
alalised komisjonid, sealhulgas ka sotsiaalkomisjon, mille tegevusest annan kokkuvõtliku ülevaate.
Sotsiaalkomisjoni peamine ülesanne ja tegevusvaldkond on vallavolikogu ja -valitsuse nõustamine valla sotsiaalteenuste osutamisel ja planeerimisel.
Komisjon on seitsmeliikmeline ja koosneb peamiselt inimestest, kes on
valdkonda tundvad või varem sotsiaalsete probleemidega tegelenud:
Maia Heinsoo, Tuuli Lindre, Kriste Tiisler, Maire Tamm, Ene Kiisla, Sirje Major ja Mati Viidemann, kes kül taandas end nüüd komisjoni koosseisust.
Esimesel töökoosolekul andis valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhatajaülevaate osakonna tööst , sealhulgas ka Sääse Hooldekodu olukorrast
ja võimalustest.
Kuuldu põhjal ja arutelu käigus otsustati koostada kvartaalsed tegevuskavad, mis hõlmaksid endas aktuaalseid probleeme vallas, millele saaksime
oma ettepanekutega tähelepanu juhtida ning lahendamisel kaasa aidata.
Esimeseks ülesandeks oli kõigil komisjoni liikmetel Sääse Hooldekoduga tutvumine, sama ettepanek esitati ka volikogu liikmetele. Peale olukorraga tutvumist oli komisjoni liikmete seisukoht, et Sääse tn. 4 majas
asuv hooldekodu ei ole sotsiaalpinnana sobilik, kuna asub kortermaja
mitmes korteris ja kasutuses olevad ruumid ei vasta eakate ja erivajadustega isikute hooldamiseks ning on vaja leida reaalsed lahendused, kas
uue hooldekodu rajamiseks või siis vallale kuuluvate, kuid hetkel kasutamata või alakasutuses olevate hoonete hooldekoduks ümberehitamiseks.
Tehti volikogule ettepanek, võtta päevakorda uue hooldekodu rajamise
küsimus. Volikogu liikmete üldine seisukoht oli positiivne ja arutelude
käigus jäädi peatuma Vajangu Põhikooli hoonel, kus oleks võimalus osa
ruumidest ümber ehitada valla hooldekoduks. Üheks eeltingimuseks on
Vajangu kooli hoolekogu ametlik seisukoht kooli reorganiseerimiseks.
Tõsiseks komisjoni arutelu teemaks on olnud esmatasandi arstiabi jätkumine vallas, kuna sotsiaalministeeriumil on kavandamisel aastateks
2015-2022 uus tervishoiureform. Selgeid seisukohti hetkel veel ei ole,
nii et arutelud komisjonis veel jätkuvad.
Tulemuslikuks sotsiaalkomisjoni teemaks oli hommikutoitlustamine valla koolides. Sellest õppeaastast on võimalus õpilastel saada koolis hommikuputru.
Arutusel oli suvise noorte töö- ja puhkelaagrikorraldus eesmärgigakasvatada lastes tööharjumust ja samasanda lapsele võimalus tehtud töö eest
saada ka tasu.
Et seni on olnud laagrilaste tööandjaks peamiselt vald ja vallaallasutused
siis sellest lähtuvalt tegi komisjon ettepaneku sotsiaalosakonnale tulevikus läbi rääkida ettevõtjatega kaasamaks valla ettevõtteid, et pakkuda
lastele jõukohast tööd.
Murekohaks on olnud ka noorsootöö vallas, kuna puudub noorsootöötaja, kes tegeleks noortega. Meil on vallas head võimalused loodud sportimiseks ja isetegevusringides osalemiseks, kuid on palju lapsi ja noori,
kes sooviksid muid huvitegevusi - lihtsalt kas mängida lauamänge, koroonat, osaleda huvitavate teemadega vestlusringides või töötubades jne.
Noorsootöötaja oleks inimene, kes suhtleks noortega arvestamaks nende
soove ja huvisid ning loomulikult ka olemasolevaid võimalusi.
Sotsiaalkomisjoni poolt on siin oma ettepanek sotsiaalosakonnale tehtud.
Oleks tore, kui noored ise avaldaksid sel teemal oma mõtteid kas FB või
siis Tamsalu ajalehe kaudu.
Need on olnud arutelumahukad ja tulevikkuvaatavad teemad, millega
sotsiaalkomisjon on tegelenud ja peab järjepidevalt edasi tegelema, kuid
peale selle on olnud nõnda nimetatud igapäevateemad nagu hooldajatoetuse määramine, probleemsed pered, tööhõiveprobleemid vallas.
Sotsiaalkomisjoni sooviks on oma tegevusega aidata kaasa sotsiaalvaldkonna probleemide ja algatuste lahendamisel vallas.
					
Sirje Major
				
Sotsiaalkomisjoni esimees

Uus järelevalveinspektor
Alates käesoleva aasta septembrist
töötab Pandivere piirkonnas (Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald)
uus kolme valla peale ühine järelevalveinspektor, Aul Laanemäe.
Aul elab Rakkes ning omab eelnevalt pikaaegset politseitöö kogemust.
Politseitöös olid tema tööpiirkonnaks neli Pandivere omavalitsust,
seega omab ta eelnevast perioodist
head ülevaadet piirkonnast.
Aul Laanemäe võtab vastu kodanikke Tamsalu vallamajas igal neljapäeval ja lisaks iga kuu viimasel
reedel kell 8.00 – 17.00.
		
Riho Tell
Tamsalu abivallavanem

Ühendust saab järelevalveinspektoriga telefonidel 3228446 või
53457797 või e-posti aadressil aul.
laanemae@pandivere.eu
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Muudatustest politseis

1. oktoobril toimus politsei- ja piirivalveametis uus reform,
mille käigus muutus struktuur. Struktuurimuudatus ei vähenda politsei kättesaadavus ja politsei on vallakodanike
jaoks jätkuvalt olemas. Patrullpolitseinikud alustavad endiselt oma vahetust Väike-Maarja alevikust ning töötavad
suures osas Tamsalu, V-Maarja, Laekvere või Rakke valla
piirides. Veelgi enam. Nüüd saab piirkonnapolitseinik süvenenumalt tegeleda inimeste probleemidega, kuna ta ei pea
käima kohustuslikus korras patrullis.
Tamsalu, V-Maarja ja Rakke vallas piirkonnapolitseinik
olen mina, Jaanus Mätas. Kuna teenindan erinevaid valdu,
siis alljärgnevalt on kodanike vastuvõtuajad:
Väike- Maarja Ehitajate tee 4, igal esmaspäeval kella 9-11,
telefon 337 2187;

Ääremaa üheskoos turvaliseks!
Tamsalu Tehnika 1a, iga kuu teisel kolmapäeval kella 9-11,
telefon 337 2183;
Rakke Simuna tee 10, iga kuu teisel teisipäeval kella 9-11,
telefon 337 2133 või jaanus.matas@politsei.ee.
Kolmes vallas toime pandud õigusrikkumisi menetleb väärteomenetleja Stella-Helena Kaasik, kes võtab kodanikke
vastu Väike-Maarjas Ehitajate tee 4, E–N 8-16.45 ja R
8-15.30. Tema kontakt on 337 2191 või stella-helena.kaasik@politsei.ee.
Tamsalu ja Väike- Maarja valla piirkonda teenindab noorsoopolitseinik Aleksei Osokin, kodanikke vastuvõtt on Rakveres Kreutzwaldi 5a E –N 8-16.45 ja R 8-15.30, telefon
322 2738 või aleksei.osokin@politsei.ee.
Rakke valda teenindab noorsoopolitseinik Kady Tiinas, ka
tema võtab kodanikke vastu Rakveres Kreutzwaldi 5a E–N
8-16.45 ja R 8-15.30, telefon 322 2631 või kady.tiinas@politsei.ee
Kuigi on määratud kindlad vastuvõtupäevad, ei pea mure
ära rääkimiseks seda päeva ootama. Kõige kiirema abi
saamiseks tuleb alati helistada või lasta kellelgi teisel teha
kõne lühinumbritel 110 või 112. Kohese sekkumise vajadusel saadetakse välja patrullekipaaž, kes lahendab olukorra. Mitte nii kiiret sekkumist vajavate juhtumite puhul teeb
politsei juhtimiskeskus selle info kättesaadavaks piirkonnapolitseinikule, kes omakorda võtab mures kodanikuga ise
ühendust.
Ootan ka informatsiooni juhtumitest, kus kodanik ei soovi
menetluse alustamist. Läbi selle, et kodanikud teavitavad
õigusrikkumistest, saab politsei hakata planeerima teatud
tegevusi, et vähendada neid õigusrikkumisi.
Siinkohal ongi mul hea meel tänada kodanikke, kes on teinud koostööd kogukonna turvalisemaks muutmisel.
Koostöös loome turvalisust!
		

Piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas

Lääne- Virumaal liiguvad libainspektorid
Päästeala infotelefonile 1524 helistas Vihula valla elanik,
kes teatas, et tema juures käisid kaks meest, kes soovisid kontrollida suitsuandurit. Töötõendi küsimise peale
läksid väidetavad inspektorid seda autost tooma, kuid
enam tagasi ei tulnud.
30. oktoobri õhtul ilmusid Lääne-Virumaal Vihula vallas
Paasi külas elumaja aia taha kaks noort meest. Nende tuleku peale hakkas koer haukuma ja peremees läks õue vaatama. Mehed tutvustasid end Päästeameti töötajatena, kuid ei
kandnud vormiriietust ja vabandasid, et tiheda töögraafiku
tõttu jäi külastus hilja peale. Mees palus neil näidata töötõendit, mida mindi autost tooma. Seejärel käivitus nurga
taga seisnud auto ja „kontrollijad“ enam tagasi ei tulnud.
„Tuleohutusjärelevalve inspektorid kannavad kodusid külastades äratuntavat, Päästeameti eraldusmärkidega vormiriietust, neil on kindlasti kaasas töötõendid ning nad liiguvad ringi punaste sõidukitega, millel on ka Päästeameti
logo,“ tuletab meelde Ida päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Marti Siim. Lisaks soovitab Marti
Siim inimestel kontrollida töötõendi ja vabatahtliku päästja
tunnistuse numbrit helistades päästeala infotelefonile 1524.
Päästeamet viib läbi ka kodukülastusi „Kodu tuleohutuks!“,
et nõustada inimesi üle Eesti tuleohutuse teemal nende endi
elupaigas. Kodusid külastavad kõige lähemal paiknevad

vabatahtlikud või kutselised päästjad ja regiooni päästeteenistujad, kes teavitavad enda tulekust ette korteriühistu esimeeste vahendusel või toovad teavituslehe, millele on kirjas
kodude külastamise kuupäev.
Juhul kui kahtlustate, et teie kodu ukse taha on tulnud petturid, andke sellest kindlasti võimalikult kiiresti teada politsei
lühinumbril 110. Võimalusel märkige üles auto registreerimisnumber ning jätke meelde mõned olulisemad tunnusmärgid, mille järgi on võimalik kutsumata külalised tuvastada.
Hiljuti teavitati kelmist Järvamaal. 21. oktoobri lõuna paiku
käis tundmatu meesterahvas Järva–Jaani vallas üksi elava,
vanema naise ukse taga ning soovis sisse saada. Mees väitis,
et on tuletõrjeinspektor Tallinnast ning palus näha korstnapühkija tõendit.
		
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: lili.lillepea@rescue.ee
+372 5308 2705
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795

Siseminister kutsub üles esitama kodanikupäeva aumärgi
kandidaate
Hanno Pevkur. Kodanikupäev on pühendatud kõigile EesSiseminister Hanno Pevkur kutsub üles esitama kandidaate
kodanikupäeva aumärgile, millega tunnustatakse ühiskonnaellu märkimisväärse panuse andnud inimesi.
„Julgustan märkama ja esile tõstma neid inimesi, kes hoolivad, võtavad vastutust ja on näidanud end kodanikuna parimast küljest. Need on inimesed, kes tegutsevad igapäevaselt
meie ümber, aga teevad rohkem kui vaid iseenda jaoks – nad
panustavad ühiskonnaellu, edendades kodanikukasvatust
või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas,“ ütles siseminister Hanno Pevkur.
Kandidaate saavad siseministrile esitada nii üksikisikud
kui ka organisatsioonid. Ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumis loodud komisjon, kellel on õigus välja anda 15
aumärki. Komisjoni kuuluvad riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10.
november.
Kodanikupäeva aumärgid annab 26. novembril toimuval
pidulikul kodanikupäeva tunnustusüritusel üle siseminister
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ti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval juhime
tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele. Tänavuse kodanikupäeva motoks on „Liikumine
tervendab maailma”, mis lähtub Eesti liikumisaastast ning
teadmisest, et igat laadi liikumine hoiab terve nii keha kui
vaimu.
Täiendav informatsioon kodanikupäeva ja kandidaatide esitamise kohta on kättesaadav siseministeeriumi veebilehel
www.siseministeerium.ee/kodanikupaev.
Lisainfo: kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Anna
Penne, anna.penne@siseministeerium.ee, tel 612 5030
#kodanikupäev #aumärk #kodanik #tunnustus
			
Merje Pors
		
Siseministeeriumi pressinõunik
		
Tel +372 612 5227 +372 612 5227,
		
mob +372 533 58687 +372 533 58687
		
merje.pors@siseministeerium.ee

28. novembril, reedel, kell 12-15 toimub Puhta vee teemapargi õppehoones, Metsamõisal Järsi külas Tamsalu vallas Lääne-Virumaal
piirkonna kriisiolukorra tegevusplaani koostamise arutelu-koosolek.
Sündmusel osalemiseks on vajalik registreeruda e-posti aadressil:
info@metsamoisa.ee. Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on
piiratud. Registreerimine lõppeb 20. novembril 2014 või kohtade
täitumisel.
Sündmus on alguseks piirkonna kriisiolukorra tegevusplaani koostamisele, mida viiakse läbi projekti „ Ääremaa üheskoos turvaliseks!“ raames.
Piirkonna sihtgrupiks on Järvamaa, Lääne-Virumaa ning Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade elanikud ja organisatsioonid
ning kõik teised huvilised nagu kodanikuaktivistid, vabaühendused,
ettevõtjad ja avaliku sektori organisatsioonid.
Sündmus toimub ühisnädala raames, mis tutvustab kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda ning toimub käesoleval aastal teist korda
ja leiab aset novembrikuu viimasel nädalal, 24.-30. novembril, kodanikupäeva lähistel.
Kriisiolukorra tegevusplaani koostamist ja seda toetavate ettevalmistavate tegevuste elluviimist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
MTÜ Ökokrati järgmise 5 aasta üheks peaeesmärgiks ja tegevussuunaks on võimestunud kodanikuühiskond, mille üheks alaeesmärgiks on suurenenud turvalisus ja meetmeks kogukonna teadlikkuse tõstmine turvalisusega seotud teemadel.
Projekti raames on piirkonna elanikud asunud koos enda välja toodud probleem- ja murekohti lahendama. Projekt käivitati käesoleva
aasta juulis pääste ja turvalisuse teoreetiliste loengute ja praktiliste
õppuste läbiviimisega. Projekti eesmärgiks on kasvatada piirkonna
elanike suutlikkust ennetada turvalisusega seotud probleeme, nende
ilmnemisel nendega toime tulla ja/või kaugemalt abi oodates olukorra halvenemist vältida. Projekti lähtekohaks on asjaolu, et kui
inimesed tunnevad, et neil on piisavalt teadmisi ja oskusi olukorras
iseseisvalt toime tulla, paraneb nende enesekindlus ja suutlikkus
ning väheneb abituse seisund. Projekti tulemusena inimesed võimestuvad ning on valmis oma kogukonnas/piirkonnas ise hakkama
saama.
				
Priit Adler
			
MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt
			
priit@okokratt.ee
			
+372 5132149
			
SKYPE: priadler
			
www.okokratt.ee
			
www.keskkonnatelk.ee
			
www.metsamoisa.ee

Verekeskus kutsub Tamsalu
doonoripäevale
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 17. novembril Tamsalu kultuurimajja
kell 11.00-14.30.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg
kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus
julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda
aastas.
Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel,
patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia,
vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks
sooritada.
Lisainfot saab verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.ee ja Facebooki fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”.
Heade soovidega			
Kaidi Kasenõmm
			
Kommunikatsioonispetsialist
		
SA Põhja-Eesti RegionaalhaiglaVerekeskus
		
Tel: 6173 022, 5806 4822
		
kaidi.kasenomm@regionaalhaigla.ee

Tamsalu vald saab uue veebilehe
Järgmisel nädalal saab Tamsalu vald uue ja kaasaegsema veebilehe. Uus leht on kiirem ja mugavam ning parandab Tamsalu valla
teabe ja teenuse kättesaadavust, kasutades selleks tänapäevaseid
veebitehnoloogiaid ning Eestis kasutatavat infotehnoloogilist infrastruktuuri.
Praeguseks kasutab juba üle saja omavalitsuse kohaliku omavalitsuse (KOVTP) teenuseportaali.
Uue veebilehe aadress jääb sama kui praegusel versioonil:
http://www.tamsalu.ee/
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Kultuurikalender, november
10.11.2014-31.12.2014
			
14.11 kell 19.00 		
17.11 kell 11.00-14.30
19.11 kell 18.00 		
			
19.11 kell 19.30 		
			
24.11.2014 (E)
			
25.11 kell 19.00 		
			
30.11.2014 (P)
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Õpetajate päev Tamsalu Gümnaasiumis

Maa-arhitektuuri Keskuse näitus: „MOODNE REHEMAJA“
Tasuta.
Reserveeritud. Kaitseliidu ja naiskodukaitse kontsert-aktus ja pidu.
DOONORIPÄEV
KINO: lastele mängufilm RÜÜTEL ROOSTE
(pikkus 1.24) Pääse 2€
KINO: täiskasvanutele mängufilm KIRSITUBAKAS 		
(pikkus 1.36) Alla 12 aasta mittesoovitatav. Pääse 2€
Pealelõunast õhtuni TAMSALU ÜLENE
KADRISANDITAMINE. Santideks kultuurimaja rühmad.
TEATRIETENDUS „KVARTETT“ Komöödiateatrilt. 		
Pääse 11 ja 13€
1. ADVENDI TÄHISTAMINE. Kell 14.00-14.30 Kirikukontsert
ja kell 17.00 vallakuusel jõulutulede süütamine.

3. oktoobril tähistas Tamsalu Gümnaasium
õpetajate päeva. Abtiuriendid asendasid õpetajaid ja said proovida õpetaja ametit. Õpetajad pandi 10. klassi õpilaste rollidesse, kus
nad said oma teadmised proovile panna ja rebase vande anda.
Abituriendina saime väärt kogemusi õpetajaid asendades. Õpetajate rollis nägime palju
erinevaid isiksusi, mõistsime õpetajaks olemisega kaasnevaid rõõme.

Päeva lõpus toimus aktus, milles osales terve kool. Meie esitasime humoorikaid “Juku”
nalju ning esinesid õpetaja Kaja Raudla laulukoorid. Aktusel tänati õpetajaid kingitusega ja
jagati abiturientidele Tamsalu Gümnaasiumi
lõpumärgid.
Täname veelkord praeguseid ja endiseid
õpetajaid osalemise eest!
			
			
55. lend

Detsember, eelinfo (võib muutuda)
10.12.2014 kell 18.00
10.12.2014 kell 19.15
13.12.2014 kell 18.00
14.12.2014 kell 15.00
19.12.2014
22.12.2014 kell 19.00
27.12.2014 kell 18.00
			
			
31.12.2013

KINO. Lastefilm „Bamse ja röövlite linn“ (66 minutit). Pääse 2€
KINO. „Edith Piaf - elusse armunud“ (140 min). Pääse 2€
„Aasta lõpp talutares“ - kultuurimaja ringide jõulukontsert.
Koduste LASTE JÕULUPUU
KONTSERT “JÕULUKUMA” - Kadri.
RAM-i JÕULUKONTSERT. Pääse 3€
AASTA LÕPU STIILIPIDUPIDU OO –OOO –HOROSKOOP
Kultuurimaja rühmadelt stiilsed etteasted. Peo külaliste riietus
aastatest 1968-1975. Ansambel, tants....
Baaris UUE AASTA PIDU.

Hõimunädalast Tamsalu Gümnaasiumis
I veerandi lõpetas koolis hõimunädal. Esmaspäeva hommikul tervitasid meid Kadri Kase
suuremad ja väiksemad lauljad kavaga „Aastaring“. Rahvalaulude vahele tutvustati erinevate kuudega seostuvat, kõlas ka murdekeelt.

ROHKEM INFOT TAMSALU KULTUURIMAJA FACEBOOKI LEHELT
või tel: 56470855, 3230968.

Aastalõpu spordikalender
06.11.2014 kell 19.00
07.11.2014 kell 17.15
07.11.2014 kell 20.15
22.11.2014 kell 10.00
01.12.2014 		
02.12.2014 kell 10.00
06.12.2014 		

Foto: Aavo Leemets

Õpetajad pandi 10. klassi õpilaste rollidesse

Sõpruskohtumine võrkpallis
Lasteaia “Krõll” isadepäev
Lääne-Virumaa MV korvpallis (Tamsalu Los Toros - Sportkunda)
Saalihoki EMV naiste I liiga
Talvetrimmi algus
Kooli tüdrukute korvpall
Lääne-Virumaa Meistrivõistlused ujumises

Kui eelmisel aastal tutvustasid klassid erinevaid hõimurahvaid ja Eesti erinevaid murdepiirkondi, siis sel aastal keskenduti nii hõimurahvaste kui Eesti murdepiirkondade ja
koduvalla kirjandusele.
Loosi tahtel saadud piirkonna kirjandusest
koostasid klassid plakati.
Reede hommikul kogunesime aulasse, sest

iga klass oli ette valmistanud ka midagi teistele näitamiseks-kuulamiseks. Esitused olid
erinevad: kõlas luulekavasid, muistendeid,
muinasjutte, humoorikaid proosapalu. Üle
lava kõndisid ka Pal-tänava poisid ja seitse
venda.
Hõimunädalaga liitusid ka meie kokad, kes
valmistasid reedeks karjalapärast kartuli-hernetampi ja sealihapada.
Mõnus nädal oli.
Hannele Valdok ja Mare Viks
Tamsalu Gümnaasiumi eesti keele
ja kirjanduse õpetajad

KUI SU HING ON NOOR…..

Leivapäev Tamsalu Gümnaasiumis

See on Tamsalu Naiskoori selle lauluaasta
MOTO:
… siis tule ja löö jälle kaasa meie lauluharjutustel, esinemistel, koosolemistel. Jutud Tamsalu Naiskoori tegevuse lõpetamisest ja laulusuude sulgemisest on küll ennatlikud. Selliseid
tõsiseid otsuseid saavad vastu võtta üksnes asjaosalised ise. Kerge on midagi lõpetada, aga
raske, kui mitte võimatu, taaselustada. Püüame hoida Tamsalu naiskoori traditsiooni koorimuusika edendamisega Tamsalus ja seni kui
meie hing on noor laulame me ikka iseendale
rõõmuks ja lahkele vallarahvale meeleheaks.
Oleme 35 aastat alustanud oma lauluharjutusi 1.septembril nagu koolilapsed. 25 aastat on
sellele eelnenud kahepäevased augustikuised
laululaagrid. Eelmine üldlaulupeoaasta nõudis kümneid lisaproove, pikki laulmise päevi
koos teiste kooridega, pingelisi vabariiklikke
koondproove ja ettelaulmisi. Kulus palju aega
ja kulutati närve ikka selle nimel, et lunastada
pääs suurele oodatud üldlaulupeole. See oli
seda väärt !
Nüüd on meil saanud uue hooaja plaanid valmis ja anname teada, et oodatud on kõik laul-

jad kelle hing on noor ja laulmata ei saa olla !
Kohtumiseni 3.novembril kell 18.00 Tamsalu
Gümnaasiumi aulas.

Teisipäeval, 28. oktoobril toimus Tamsalu
Gümnaasiumis leivapäev. Külaliseks oli Kaja
Hallik Pätsi Sahvrist (OÜ PÄTS).

						
						
						
					

Leivatunnid toimusid järgmistel teemadel:
I-V klass: Kuidas leib lauale jõuab? Leiva
osa meie elus.
VI-IX klass: Leib toidulaual. Erinevad leivasordid ja leivatoidud.
X-XII klass: Leiva ajalugu. Leib erinevates
maades ja kultuurides. Leivakultuur.

Kõigile anti võimalus hakata Facebookis Pätsi sõbraks, otsida piltide hulgast lemmiktoode
ja lisada postitusele kommentaar. Järgijate ja
kommenteerijate vahel loositakse välja kolm
Pätsi toodetega kingikotti ja peaauhind, milleks on tort.
Loengust jäi kõlama mõte, et leib on eestlase
toidulaual olnud nii headel kui halbadel aegadel ning et leib ei kao meie elust kuhugi.
		

Anne Kraubner

Foto: Aavo Leemets

Naiskoori juhatuse nimel Heidi Mägi
Foto: Maria Savina

Kuulajad said lisaks harivale teabele ka ise kaasa mõelda ja maitsta Pätsi Sahvri toodangut.

Ekskursioon Kalevisse
Kolmapäeval, 15. oktoobril sõitsime Vajangu Noortekes-kuse
eestvedamisel kogu kooliperega ekskursioonile AS Kalevisse. Enne Kalevisse minekut pidime andma allkirjad kinnitamaks, et me ei ole olnud haiged 14 päeva jooksul.
Me pidime ka teadma, et kaasa ei tohi võtta foto- ja filmitehnikat ning mobiiltelefoni. Kalevi kommivabrikus olles ei
tohtinud me puudutada tootmisliine ja lahtist toodangut.
Kommivabrikus oli meil võimalik näha, kuidas valmivad
maiustused. Kogu tööprotsessi oli võimalik näha pakendamiseni ja lattu saatmiseni. Kuna lähedal on juba jõuluaeg, käis
agar kommitootmine juba jõuludeks.
Põnev ja huvitav oli seda kõike oma silmaga näha. Ka räägiti
meile kommivabriku pikaajalisest ajaloost.

Selga panime kitlid, pähe mütsid, jalga sussid, kellel olid sõrmused pidid kandma kindaid, et järgida hügieeni eeskirju.
Pärast Kalevi kommivabriku külastamist saime osta Kalevi
tehasepoest kaasa komme, šokolaade ja kõike tehases valmistatavat. Kindlasti meeldis see ekskursioon kõigile, nii suurtele kui ka väikestele kommi sõpradele.
Ekskursiooni lõpetuseks käisime Coca-Cola Plazas ja Solarise kinos. Oli tore ja elamusterohke väljasõit.
			
			

Kert Pehap, 7. klass
Vajangu Põhikool
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SÜGIS TAMSALU LASTEAIAS KRÕLL
LEIVANÄDAL LASTEAIAS
Olgu maal või olgu linnas,
nende töö on ikka hinnas:
segab jahu, vett ja pärmi,
küpsetis on pruuni värvi,
koorik lausa sulab suus.
Pagar teeb, ei keegi muu!
Rukkileib on eestlaste jaoks aastatuhandete vältel olnud
üks olulisemaid toiduaineid. Leib muutus toidukorras nii
tähtsaks, et selle puudumist ka muu toidu olemasolu korral
hakati pidama äärmiseks vaesuseks ja viletsuseks.
Ent Krõllipere elab priskelt! Selle kinnituseks korraldasime
leivanädala. Kui pagaritel on iga nädal leivanädal, siis meie
leivanädal toimus 13.-17. oktoobrini. Esmaspäev algas Karu-Mamma leivaküpsetamisega. Ja oleks te vaid näinud
uhkust tema olekus: kui siiani küpsetas metsas leiba ainult
Ilvese-emand, siis nüüd on lisandunud kõva konkurent!
Lapsed sõid Karu-Mamma leiba ja limpsasid keelt.
Et mitte metsarahvale alla jääda, panime kolmapäeval ka
ise leivajuuretise hapnema ja neljapäevast sai küpsetamise
päev. Olen kindel, et linnaisad, meie naabrid, olid segaduses: on`s Tamsalusse tekkinud uus pagaritöökoda, head leivalõhna kandub vallamajani? Polnud see uus pagaritöökoda, vaid Krõllipere leivategu, mis linnaisade meeled erguks
tegi. Maitsvat leiba said mekkida nii lapsed kui ka nende
emad, isad. Nii mõnigi ema lubas nüüd kodus perele leiba
tegema hakata. Kasulik pisik, mis külge hakkas.
Ja siis saabus reede, mis tavaliselt lõpetab meie lasteaianädala, sel korral aga ka leivanädala. Külla oli tulnud Arturi ema Kaja Hallik pagaritöökojast „Päts“: tuli uhkelt,
tärgeldatud pagarimüts peas, naeratus huulil ja leivapätsid
kaenlas. Lapsed kuulasid juttu leivaviljast, leivateost ja leiva kasulikkusest. Oli ikka hoopis teine tera kuulata kõike
seda juttu, mida õpetajad varem olid rääkinud, leivaküpsetaja enda suust. Laulda sai ka ühel keelel ja meelel ning kel

Fotod: Viiu Uudam

vedas, sai ka pagariprouaga tantsida. Ja leivast sõime sõna
otseses mõttes kõhud punni. Parim tagasiside leivapeost oli
väikeselt Karlilt:“ Väga lõbus pidu oli! Nii maitsev leib!“

Leib on kasulik kõigile meile,
suured tänud „Pätsi“- pere teile!
Kui teil aega vahel veel,
leidke lasteaeda tee.
Kuhu püsti panna teiba:
„Krõllid sööksid teie leiba!“
Sööksid saia, sööksid torti,
sepikutki mitut sorti.

Nüüdsest määratakse eaka
inimese või lapse asukohta
silmapilkselt
Oktoobris paiskus Eesti tehniliste seadmete turule uudistoode,
mis võimaldab eaka inimese või lapse asukohta maksimaalse
täpsusega määrata. Seade teavitab teid ka siis, kui teie lähedasele inimesele on vaja abi osutada.
Lola-nimeline seade on äärmiselt lihtsa välimusega – see on hädaabi
kutsumise nupu, sisseehitatud GPS-i, löögianduri ja kahesuunalise
GSM-sidemega. See tähendab seda, et seadme omaniku asukohta
fikseeritakse pidevalt. Kui eakal inimesel hakkab õues halb ja ta
kaotab tasakaalu, siis üks anduritest fikseerib kukkumise ja kutsub
automaatselt abi.
See seade on asendamatu ka siis, kui laps eksib ära või satub ohtlikusse olukorda. Ühest hädaabi kutsumise nupu vajutusest piisab, et
seade saadaks signaali abikeskusesse.
Seade on ühendatud ööpäevaringselt töötava Abikeskusega. Abikeskuses on isiklikud andmed ja andurite kandjate haiguslood. Keskuses töötab kvalifitseeritud arst. Kukkumise, haigushoo või võimaliku
ohu korral – igas kriitilises olukorras teadustab dispetšer kliendi sugulasi. Vajaduse korral kutsub dispetšer päästeteenistuse või politsei.
Statistika näitab, et üle kolmekümnel protsendil inimestest vanuses
üle 60, juhtuvad vähemalt üks kord aastas kukkumisega seotud õnnetused. Viiekümnel protsendil sellistest juhtumitest ei suuda kannatanu iseseisvalt abi kutsuda. Kümnel protsendil juhtumitest on
kukkumise tagajärjeks luumurrud ja seitsmel protsendil juhtumitest
tõsisemad siseelundkonna traumad.

Karu Mamma – Sajajalgse rühma õpetaja abi Anu Raudvee
Karu Papa – liikumisõpetaja Maarit Vaikmaa
Mõmmi – Öökulli rühma õpetaja Aira Eding
Rebase Rein – Lepatriinu rühma õpetaja abi Ene Tomasov

Andra Hoolma , Tamsalu Lasteaia Krõll muusikaõpetaja
Aira Eding, Öökulli rühma õpetaja

KINGITUD UNISTUS
Seda, et mäng on väikese inimese töö, teavad küll kõik, kes
on lastega kokku puutunud. Lapsel ei ole mänguks palju
vaja, kuid erinevad mänguasjad rikastavad lapse mängu.
Olgu poiss või olgu plika, mängida ta tahab ikka.
Öökulli rühma laste mängunurk on saanud toreda täienduse. Septembrikuu alguses said lapsed endale kingituseks
täismõõtmetes ja kaasaegselt möbleeritud nukumaja. Kinkijateks olid kaks tublit tüdrukut, nüüdseks Tamsalu Gümnaasiumi üheksandikud, Viktoria Aleksandrova ja Teele
Kaldaru. Miks just Öökulli rühmale? Aga sellepärast, et
tüdrukud on ise antud rühma vilistlased. Nagu heategudega
ikka, korraldasime koos lastega nukumaja piduliku esitluse,
kus Teele ja Vika rääkisid põgusalt maja saamisloost.
Suurema väärtuse lisab teole see, et nukumaja disaineriteks
ja tisleriteks olid Teele ja Vika ise, muidugi tubli õpetaja
Riho Ringineni juhendamisel.
Praeguseks on nukumaja korralikult testitud, siiani pole
maja lihtsalt toakaunistusena seisnud, kuigi sobiks ka selleks. Imestajaid ja imetlejaid ikka jätkub, anna või nukumaja masstootmisesse.
Suur aitäh teile, tublid tüdrukud, meie kõigi poolt! Te olete hakkama saanud millegi suuremaga kui ilus nukumaja
- mina nimetaks seda heateoks. Täitunud on meie rühma
tüdrukute üks unistus: saada päris oma nukumaja. Usun, et

NOVEMBER 2014

sellest unistasid oma ajal ka väike Teele ja Vika.
Soovin teile toredaid mõtteid ja nende täitumist ka edaspidiseks! Kogu klassile rõõmsat meelt, töökust ja tahtejõudu
esimese tõsisema verstaposti ületamiseks.
				
Aira Eding
Tamsalu Lasteaia Krõll Öökulli rühma õpetaja

Uue tehnoloogia loojaid on sellise seadme valmistamise mõttele
viinud ka statistika kadunud laste juhtumitest. Viis protsenti lastest
vanuses 3-5 on vähemalt üks kord aastas ära kadunud. Üheksakümmend protsenti kadunud lastest leitakse 2-3. tunni jooksul, üheksa
protsendi leidmiseks kulub mitu päeva ja üks protsent jääb leidmata.
Eesti turule on paisatud momentaanse abi kutsumise teenus SimView
Abikeskus. Faktiliselt kujuneb see Eesti vidinate turul järjekordseks
läbimurdeks, kuna sarnase eesmärgiga seadmetest eristab Lolat see,
et see pole ühegi teise lisaseadmega seotud (näiteks mobiiltelefoni,
nutitelefoniga jpt) ning on võimeline töötama absoluutselt igas kohas (tänaval, linnas, linnast väljas, paksude seintega hoones jne).
SimView Abikeskusega liitumine maksab 49 eurot, kuumaks on
aga 19.90 eurot.

Koolivaheaeg Assamalla
Raamatukogus
Öökulli rühma lapsed koos Teele ja Vikaga

SÜGIST TERVITATI LEHEPEOGA!
9. oktoobril toimus Krõlli lasteaias ülelasteaialine üritus,
mille teemaks olid puud ja lehed. Nii sai peonimeks Lehepidu!
Lehepeo korraldas Tibu rühm. Selleks peoks hakati ettevalmistusi tegema juba septembri alguses. Tibu rühma lapsed
joonistasid, värvisid ja lõikasid paberist erinevate puude
lehti peakatete jaoks. Lapsevanemaidki sai kaasatud peo
korraldusse. Perede ülesandeks oli korjata kastanimune,
pihlakamarju ja tammetõrusid.
Peo viisid läbi kaks Metsahaldjat. Meie mõte oli tuua loodust tuppa ja näidata, kuidas saab looduslike materjalidega
ka toas mängida. Lehepeol oli lastel võimalik lehtpuude
kohta kõike õppida, õpitut kinnistada, osaleda võistlusmängus, lõbutseda lehtedes ja lõpuks ka maiustada rosinate,
pähklite ja päevalilleseemnetega.

		

Soovime tänada peresid, kes peo ettevalmistamisel meid
abistasid!

		
Maris Egors ja Veronika Treimann
Tamsalu Lasteaia Krõll Tibu rühma õpetajad

Kuna raamatukogupäevad ja sügisene koolivaheaeg langevad ühele
nädalale, oli põhirõhk suunatud lastele.
Kogupereüritusena toimus meisterdamispäev, kus sai valmistada
kaarte nii varsti saabuvaks isadepäevaks, jõuludeks ja sünnipäevadeks kui ka vaba fantaasia järgi sügismotiive piltideks kleepida.
Põhimaterjalideks olid kuivatatud puulehed, värviline paber, liim,
erinevad šabloonid, ilukivikesed ja värviline sädelev pulber. Materjalide ja ideedega tulid appi Anu ja Birgit. Tegevust jätkus nii lastele
kui täiskasvanutele. Soovi korral sai lasta endale teha näomaalinguid, oma värvidega tuli külla Margit.
Edgar Valteril oli 21. Septembril 85. sünniaastapäev, seetõttu oli lugemispäeva teemaks „Pokulood“. Lisaks lugemisele ja uutele teadmistele sai pokusid ka üles joonistatud.
20.oktoobrist – 01. novembrini oli avatud Sirje Uutma omaloomingunäitus „Isetegemise rõõm“.
Kõik esemed on valmistatud valdavalt looduslikest materjalidest –
puidujäägid, kivid, käbid, teokarbid, sekka ka pärleid ja ilukive. Väljas oli karpe, vaase, küünlaaluseid. Läbivaks teemaks oli öökull.

Lehepeol sai hullata!

Meil oli tegus nädal, lapsi osales ka väljastpoolt Assamallat. Aitäh
kõigile, kes kaasa lõid ja appi tulid.
Fotosid saab näha raamatukogu facebooki lehelt: www.facebook.
com/assamallark
		
		
Leana Uutma, Assamalla raamatukogu juhataja
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Vabariigi karikavõistlused korvpallis

Eesti esiliiga meistrivõistlused korvpallis

Vabariigi 2014/2015a. hooaeg algas vana tava kohaselt karikavõistlustega,
millest võtab osa 28 meeskonda. Tamsalu Los Torose meeskond sai esimeseks
vastaseks Keila korvpallikooli noortest koosneva meeskonna. Keilas toimunud
mängus saavutati ülekaalukas võit 116:86 (30:30, 15:23, 32:8, 31:28). Suurepärase esituse tegi Joonas Vaino, visates 29 punkti, lisaks 25 lauda. Aron
Kuusik viskas 22, Mihkel Mager 19 ja Rauno Lett 16 punkti.
Kodusaalis toimunud kordusmängus võideti 89:64 (27:26, 21:10, 21:13,
20:15). Seekord oli parimaks uus mees Tõnis Uueküla 18 punktiga. Leho
Kraav viskas 16 punkti ja võttis 11 lauapalli, Joonas Vaino arvele kogunes
12 punkti. Aron Kuusik ja Mihkel Mager viskasid 11 punkti. Külaliste parim
oli taas Andre Reinart 23 punkti ja 9 lauapalliga. Miinuspoolele võib kanda
aga andeka noormehe poolt tehtud kaks ebasportlikku viga. Vaatamata suurtele
kaotustele olid noored vastased hea füüsilise ettevalmistusega ning täis tahet
anda endast parim.
Teises ringis tuli vastaseks meistriliigas mängiv Rapla meeskond. 302 pealtvaataja ees Raplas alustasid meie mehed hästi. Esimene veerand 25:15, poolaeg kaotati napilt 36:38. Edasi panid võõrustajad oma paremuse maksma ja
kaotus tuli numbritega 66:95. Meie parimana viskas Leho Kraav 24 punkti.
Kuigi kordusmäng on veel mängimata, tuleb ka sel aastal ilmselt lõpetada teises ringis. Meil on alati puudu tulnud sportlikult õnnest, kuna teises ringis on
olnud vastaseks meistriliiga meeskond. Mõned aastad tagasi õnnestus küll võita Tartu Kalevit, kuid suurem kaotus teises ringis edasipääsu ei võimaldanud.
						

Algasid ka vabariigi meistrivõistlused esiliigas. Veel
mõned aastad tagasi mängis esiliigas 20 meeskonda,
nüüd on järel ainult 14. Loobus eelmise aasta 4. koha
omanik Võru. Mängitakse kahes alagrupis kokku 12
mängu. Tamsalu Los Torose vastaseks esimeses voorus võõrsil oli Tallinna LÜK/Kalev II meeskond, kes
eelmisel aastal jäi 12. kohale. Ühepoolses mängus võideti 68:53 (16:13, 14:15, 19:11, 19:14). Meie edukam
oli Leho Kraav 20 punkti ja 14 lauapalliga. Tõnis Uueküla viskas 13 ja Aron Kuusik 10 punkti. Joonas Vaino
arvele jäi 6 punkti ja 10 lauda.
Järgmises mängus seekord kodusaalis oli vastaseks
vana konkurent veel vabariigi teise liiga päevilt Räpina Kotkad. Eelmisel aastal lõpetas Tamsalu 7. ja vastased 8. kohaga. Tänavusel vabariigi karikal üllatasid
vastased avavoorus napi võiduga meistriliigas mängiva Pärnu meeskonna üle. Liigamängus võitsid nad
Audentes/Eesti noortekoondist 66:58. Külalised olid
kohal oma parimas rivistuses eesotsas ohtliku keskmängija Ants Järvega. Meil puudusid tööülesannete
tõttu Alo Põldmaa ja Mihkel Mager ning eelviimases
mängus jalga vigastanud Raido Villers. Külalistel oli
kohal 11, meil 8 meest. Vaatamata vigastusele mängis
kaasa meeskonna raudvara Livar Liblik. Nagu arvata võis, kujunes mäng tasavägiseks. Esimene veerand
21:24, poolaeg 45:41. Otsustavaks sai kolmas veerand
numbritega 26:19. Kuigi viimasel veerandil suutsid
vastased vahet kuue punkti võrra vähendada, kujunes
lõpptulemuseks tõeline töövõit 91:86. Meie parimaks
oli taas Leho Kraav 22 punkti ja 9 lauapalliga. Võitu
andis korraliku panuse suurte kogemustega Sven Pugonen, visates 21 punkti ning andes 5 resultatiivset
söötu. Aron Kuusik viskas 19 punkti ja võttis 8 lauapalli. Punktiarve avasid kõik meie mängijad. Külalistest viskasid Ants Järv, Kustas Põldoja ja Ott Sellis 18
punkti. Visketabavus 50–43,5% ja lauavõitlus 38-34
meile. Järjekordselt sai kinnitust fakt, et ka nõrgemas
koosseisus võidakse hästi mängida.
Kolmandas voorus võõral väljakul oli vastaseks eelmise hooaja esiliiga pronksimeeskond Tartu kalev/Estiko, kellele eelmisel aastal kaotati mõlemad mängud.

						
Tamsalu
Los Torose meeskond enne mängu kodusaalis
			

						

Orienteerumine

Foto: Aavo Leemets

Rein Tops

Maakonna orienteerumise kolmapäevakutel toimus 15 etappi, millest üks peeti
Tamsalus (rajameister Aare Limberg). Kolmapäevakuid on peetud üle 30 aasta
ning viimastel aastatel on osavõtjaid etapil saja ringis. Hästi läks meie valla sportlastel. Koondarvestuses tulid esikohale Martin Himma M-16, Evelyn
Himma N-21A ja Maire Limberg N-40 klassis. Kolmanda koha saavutasid Merike Mets N21A ja Kalev Sirge M-50 klassis.
						
Rein Tops

Kergejõustik
Vabariigi meistrivõistlustel ekidenis saavutas Ago Veilberg KJK „Vike” meeskonna koosseisus 5. koha. Saaremaa kolme päeva jooksul võitis Ago Veilberg
esikoha M-50 klassis.
						
Rein Tops

Küttepuud Simunast! Tel: 5157741

Vastaste meeskonnas tegi kaasa ka paar hooaega tagasi meie meeskonnas mänginud Rein Raam. Tasavägise mängu lõpunumbrid 73:79 (23:21, 18:17, 17:20,
15:21). Leho Kraavi arvele kogunes 21 punkti, Sven
Pugonenile 15 punkti ja 7 resultatiivset söötu, Mihkel
Mager lisas 11 punkti. Vastaste parim oli Artur Liiv 20
punkti ja 14 lauapalliga, Rein Raam viskas 11 punkti. Visketabavus meie poolt vaadatuna 38,3–43,8% ja
lauapallid 38–34. Kahju, et võidetava mängu käegakatsutav võit viimasel veerandil käest libises.
Neljandas voorus oli kodusaalis vastaseks Tartu Ülikool/Rock II, kes eelmise hooaja lõpetas 11. kohaga.
Alanud hooajal oli vastastel kirjas kaks võitu ja üks
kaotus. Ainuke kaotus tuli vastu võtta eeldatavalt esiliiga tugevamalt meeskonnalt Baltecolt. Ajalukku tagasi vaadates on hea meenutada, et kaks aastat tagasi
õnnestus just meie meestel poolfinaalis Baltecot võita
ning lõpetada meistrivõistlused hõbemedaliga. Võrreldes eelmise hooajaga olid külaliste meeskonnas tagasi
eelmisel aastal Võrut esindanud Veiko Vares ja tugev
tagamängija Janno Kunts ning samuti Võru meeskonnas mänginud Mihkel Allorg, Kaivo Pallisaar ja Taavi
Leok. Nagu arvata võis, kujunes mäng tasavägiseks.
Hingestatud mängu ning koduseinte toel suutsid meie
mehed just viimasel veerandil oma suuremad kogemused maksma panna ning kaotusseisust 47:58 vajalik võit kätte saada. Võidunumbrid 74:68 (20:19,
13:18, 14:21, 27:10). Parima esituse sel hooajal tegi
Leho Kraav, visates koguni 34 punkti ja võttes 14 lauda. Joonas Vaino arvele jäi 10 punkti ja 12 lauda ning
viimasel veerandil suurepärast mängu näidanud Alo
Põldmaa lisas samuti 10 punkti. Külaliste parim oli
ülikooli meeskonna treeneri Paavo Russaku poeg Jaagup, kes viskas 24 punkti ning tabas ka kõik 12 vabaviset. Visketabavus 40-33,3% ning lauavõitlus 41-36
meie kasuks. Samal nädalavahetusel „oskas” TÜ/Rock
vaatamata viiele eesti koondislasele kaotada Rakvere
Tarvale. Tõeline „must päev” ülikoolilinnale.
Esimese ringi kaks viimast mängu Audentes/Noortekoondise ja alagrupi liidri Baltecoga toimuvad novembris võõral väljakul.
				
Rein Tops

2014/2015 Meeste I liiga põhiturniir
A alagrupp
VÕISTKONNAD		
MÄ
1. BC Kalev II			
3
2. Betoonimeister/Tskk/Nord
2
3. Kohila/Eesti Telekom/Webware 2
4. TTÜ Spordiklubi		
2
5. Ambla Spordiklubi		
4
6. BC Hundid/ASSA Abloy
1
7. BC Kala/Põlva			
2

VÕ
3
2
1
1
1
0
0

KA
0
0
1
1
3
1
2

PNK
6
4
3
3
5
1
2

+40
21
0
-3
-12
-15
-31

+/MÄ
73,3
75,5
69,5
69,0
65,0
62,0
60,0

-/MÄ
60,0
65,0
69,5
70,5
68,0
77,0
75,5

V%
100.0
100.0
50.0
50.0
25.0
0.0
0.0

B alagrupp
VÕISTKONNAD		
1. Balteco			
2. Tamsalu Los Toros		
3. Tartu Kalev/Estiko		
4. TÜ/Rock II			
5. KK Räpina Kotkad		
6. TLÜ/Kalev II			
7. Audentese SG/Noortekoondis II

VÕ
2
3
2
2
1
1
0

KA
0
1
1
2
2
2
3

PNK
4
7
5
6
4
4
3

+49
20
0
35
-4
-49
-51

+/MÄ
96,0
76,5
75,7
84,8
72,7
60,3
63,7

-/MÄ
71,5
71,5
75,7
76,0
74,0
76,7
80,7

V%
100.0
75.0
66.7
50.0
33.3
33.3
0.0

MÄ
2
4
3
4
3
3
3

7.- 8. novembril toimub piirkonna elanikele Järsi külas, Metsamõisal - Puhta vee teemapargi õppehoones
ESMAABI TEEMALINE KOOLITUS
Käsitletavad teemad:
• tegutsemine õnnetuskohal
• elustamine nii teoorias kui praktikas (mannekeennukul "Anneke")
• mürgistused



Rakveres,Tallinnatänav21avasuksedLääneͲVirumaa
Rajaleidjakeskus.
Koos kooliaastaga alustas LääneͲ Virumaal tööd hariduse tugiteenuste keskus.
Teenused on sihtgrupile tasuta. Pakume eripedagoogilist, logopeedilist,
sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärinõustamist lastele ja noortele kuni
26. eluaastani. Oodatud on lapsevanemad, kohaliku omavalitsuse ametnikud,
õpetajad, lasteaedade ja koolide tugispetsialistid. Alates septembrist korraldab
Rajaleidjakeskusmaakondlikunõustamiskomisjonitööd.
KeskusasubaadressilTallinna21,Rakvere.
Lisainfo:www.rajaleidja.ee/laaneͲvirumaa
Kontakt:laanevirumaa@rajaleidja.ee mob:58860707
Avatudesmaspäevastreedenikell09.00Ͳ17.00
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• luu- ja liigestraumad
• verejooksud
• silmatraumad
• võõrkeha hingamisteedes
• külma- ja kuumakahjustused
• äkkhaigestumised
• sidumise harjutamine
Koolitus on TASUTA!

Kõigile osalenutele antakse esmaabi koolituse läbimise tunnistus!

Koolitab ja annab nõu Hedi Blomerius Eesti Punase Risti esmaabiõpetaja ja pereõde

Osalemiseks vajalik ette registreerumine ning lisainfo: +372 51 32 149 või info@okokratt.ee
Projekti elluviimist rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
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Lääne-Virumaa korvpallimeistrivõistlused
Lääne-Virumaa
korvpallimeistrivõistlustel 2014/2015 mängitakse sel hooajal ainult
meistri- ja esiliigas. Kui veel mõni aeg tagasi
mängis 30, ühel aastal isegi 32 meeskonda,
siis sel aastal mängib meistriliigas 8 ja esiliigas 10 meeskonda. Meistriliigasse pääses esmakordselt ka Tamsalu Los Torose meeskond,
lõpetades eelmise hooaja esiliigas hõbemedalitega. Kindlalt võideti ka üleminekumängud
Vinni Tammede meeskonnaga.
Treeneritena tegutsesid Ain Aasa ning mängiva treenerina ja meeskonna kaptenina Janno Konnapere. Jätkatakse sama koosseisuga,
keda sügisel asus juhendama kunagine Eesti
koondise treener hollandlane Maarten van
Gent. Kahjuks pärast esimest mängu treener
loobus. Los Torose eelmine meeskond alustas täiskasvanute meistrivõistlusi A-klassi
meistrina ning seetõttu oli lihtsam pingelises
konkurentsis läbi lüüa, kuigi meeskondi oli
rohkem.
Meie uue meeskonna plussiks on stabiilne

koosseis ning madalamates liigades omandatud kogemused. Meistriliigas on vastased tugevamad ning edu saavutamiseks on vaja teha
korralikku trenni. Esimesed mängud peaksid
näitama, kus king kõige rohkem pigistab.
Sportmängu üks kuldsetest reeglitest ütleb, et
iga mees peab platsil oma ära tegema. Loodame ka sel aastal arvukat publikut ning tantsutüdrukuid, kes eriti eelmisel aastal meeskonda
toetasid.
Loosi tahtel tuligi esimeseks vastaseks eelmise aasta meister Väike-Maarja Päästekool.
Võõral väljakul toimunud mängus asuti küll
algul juhtima, kuid edaspidi dikteeris mängu
juba eelmise aasta meister. Kaotusnumbrid
lõpuks 54:105.
Järgmiseks vastaseks võõrsil on RLV Massive. Kodumängud on 7. novembril kell 20.15
SPORTKUNDAga ja 21. novembril kell 20.15
Rakkega. Esimene ring lõpeb 5. detsembril.
						
			
Rein Tops

RHK neljavõistlus
RHK neljavõistluse viimaseks alaks oli 40 km
jalgrattasõit. Meie edukaim oli Meelis Rebane
6. kohaga. Risto Roonet sai 15. koha, Risto
Rammul 122. koha, Assar Tops 122. koha ning
Raul Murro 277. koha. Distantsi lõpetas 604
sportlast. Koondarvestusse läksid veel 38 km
suusamaraton, triatlon (ujumine 350 m, rattasõit 22 km ja jooks 4 km) ja jooks 16 km. Pa-

remusjärjestus selgitati kõigi aegade liitmise
teel. Edukaks esinemiseks oli vaja vormis olla
kogu aasta ning kasuks tuli ka mitmekülgsus.
Kõik neli ala suutsid kaasa teha 149 sportlast.
Meie parimad olid Risto Rammul (5:40.46) 9.
kohaga ja Assar Tops (6:24.31) 37. kohaga.
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Juuksur Alli

Anda üürile korter

N,R - 9.00-16.00 L -9.00-14.00

Tamsalus Ääsi tänavas
2 tuba, 55 m2.

Asukohaga Raudtee 5 teisel
korrusel nüüd avatud:

tel: 56203174

kontakt: 56999263
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Rein Tops

Kütteseadmete hooldus tagab muretu
küttehooaja
ka eramajade küttesüsteemid üle vaadata oma
Kuigi kodude tuleohutus on aastatega paranenud ja inimeste teadlikkus tõusnud,
on elanikke, kes peavad tuleohutusnõuete
kontrollimist kiusamiseks ja ei järgi neid.
Tuleohutusinspektorid kontrollivad igal
aastal mitmeid kodusid, kus leitakse katkiseid ahje, korstnaid ning kortermaju, mille
küttesüsteemid on halvas seisukorras.
Tulekahju vältimine on lihtne – ole tulega
ettevaatlik! Jälgi, et lahtine tuli ei oleks järelevalveta, kütteseadmed oleksid korras ja
hooldatud, küta õigete materjalidega. Kodus
hoia käepärases kohas tulekustuti või tulekustutustekk ning loomulikult peab laes olema
suitsuandur ja ahjuküttega elamutes soovitavalt lisaks vinguandur.
MIKS ON VINGUANDUR VAJALIK?
Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma
omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, mis on õhust raskem ning levib nii,
et meil sellest aimugi pole. Suitsuandurist ei
ole sellel puhul abi. Vinguandurid on vajalikud ruumides, kus on ahjud ja kaminad. Ahju
kütmisel on oluline jälgida, et materjal korralikult ära põleks ja siiber sulgeda alles siis, kui
leegiga põlemist enam ei toimu.
Vinguandur annab märku, kui vingugaasikontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele,
mis on ohtlik inimese tervisele. Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis.
Inspektori tööeesmärk ei ole inimesi trahvida
ja üldjuhul seda esimesel korral ei tehtagi. Tuleohutust käiakse kontrollimas selleks, et inimeste kodud oleksid tuleohutud ning Eestis ei
hukkuks inimesi ega saaks kahjustada nende
vara. Eelneval kütteperioodil sai hooldamata
ja rikkis kütteseadmetest ning tahma süttimisest alguse pea 200 eluhoone tulekahju. Enamasti juhtuvad tuleõnnetused kütteperioodi
ajal – siis on inimesed rohkem siseruumides
ning kasutavad enam lahtist tuld.
Kortermajades, ridaelamutes ja mitmepereelamutes, kus on ahjukütte, tuleb kutsuda
kutsetunnistusega korstnapühkija igal aastal.
Korstnapühkija antud akt tuleb hoida alles
järgmise akti saamiseni. Eramajades on kohustuslik kutsetunnistusega korstnapühkija
külastus iga viie aasta tagant ja kui seda pole
tehtud 1. septembri 2015 seisuga, siis on see
karistatav. Inspektorid soovitavad igal aastal

ala professionaalil.
Korstnapühkijal on kohustus teavitada Päästeametit, kui ta avastab küttesüsteemi puhastamisel tuleohutusnõude rikkumise või küttesüsteem on tuleohtlik. Seejärel vaatab inspektor
üle ja kui kütteseadme kasutamine on ohtlik,
siis peatatakse ettekirjutusega küttesüsteemi
kasutamine, kuni vead on parandatud.
Põhilisteks muredeks on kodudes isepaigaldatud ja parandatud ahjud, pliidid, kaminad jms.
Ise võib parandada vaid eramajas, järgides
küttesüsteemi ehitamise nõudeid. Korterelamutes, ridaelamutes ja mitmepereelamutes
(nt paarismajas) tuleb küttesüsteemi, ahju või
pliidi paigaldamine tellida paberitega pottsepalt.
Mõnel korstnapühkijal on olemas ka pottsepa
kutsetunnistus ja ta saab ühtlasi ahjud-pliidid
korda teha. Korstnapühkija või pottsepa kutsetunnistust saab kontrollida www.kutsekoda.
ee või päästeala infotelefonil 1524.
Lisame veel mõned olulised juhised, mida
inspektorid tihti inimestele andma peavad!
1. Puude kuivatamise koht ei ole ahju, pliidi
ega kamina juures või vastas
2. Küttekolde ukse ees peab olema mittepõlevast materjalist plaat, et vältida põranda
süttimist ahjust lendlevatest sätemetest või
kuumast tuhast
3. Tuleb olla hoolas pliidi läheduses olevate
kergesti süttivate materjalidega, näiteks ära
pane pliidile pajalappe ega käte rätte, ära kuivata pliidi kohal pesu.
4. Süütevedelikuga tohib tuld teha vaid grillis, sest tema süttimine toimub plahvatuslikult ja see võib süüdata seljas olevaid riideid
või tekitada kergemaid põletushaavu nahale.
Plahvatuse tagajärjel võib ka küttekolle katki
minna.
5. Kui ostad pliidi, ahju või kamina, siis hoia
kindlasti kasutusjuhend alles. Sealt on näha
kontrollimisel, kas see on õigesti paigaldatud.
6. Kui pliidiraua vahelt tuli paistab, siis tuleb
uus paigaldada!
			
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: lili.lillepea@rescue.ee
+372 5308 2705

TIMTAR GRUPP OÜ
PAKUME EHITUSTEENUSENA:
ELU-JA MITTEELUHOONETE EHITAMIST (VUNDAMENDID, FASSAADID, KATUSED, TEHNOSÜSTEEMID, KINNISTUSISESED VEE-JA KANALISATSIOONISÜSTEEMID, VIIMISTLUS)
HOONETE -, KINNISTUTE- JA RAJATISTE HOOLDUST JA REMONTI
ALUMIINIUMI-JA RAUA KEEVITUSTÖID
EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVET, PROJEKTEERIMIST, DETAILPLANEERIMIST
ÜLESMÕÕDISTUSPROJEKTIDE JA JOONISTE KOOSTAMIST
EHITUS-JA PROJEKTEERIMISHANGETE LÄBI VIIMIST PARIMA TEENUSEPAKKUJA LEIDMISEKS
JURIIDILIST KONSULTATSIOONI JA EHITUSVAIDLUSTE LAHENDUSI ENNE EHITUST, EHITUSE AJAL NING GARANTIIPERIOODIL
LISATEENUSTENA PAKUME:
RAAMATUPIDAMIST, ÄRIPLAANIDE KOOSTAMIST, KINNISVARA OSTUEELSET
ÜLEVAATUST
MÜÜME:
KIVEX FASSAADI-JA SOKLIPLAATE, KRUVE, LINTE JA LIISTE
EHITUSMATERJALI HULGI HINNAGA
RENDIME:
SÕIDUAUTO B-KATEGOORIA JÄRELHAAGIST TENDIGA (kaubaruumi laius 1,5m,
pikkus 3,5m ja kõrgus 1,8m)
OTSIME:
ERINEVA VALDKONNA EHITUSTÖÖLISI
OSALISE TÖÖAJAGA B-PÄDEVUSKLASSI OMAVAT ELEKTRIKUT
OSALISE TÖÖAJAGA ARHITEKTI JA INSENERI
JURIIDILISI ISIKUID KOOSTÖÖPARTNERITEKS ERINEVATE EHITUS- JA PROJEKTEERIMISTÖÖDE TEOSTAMISEL

Asume Tamsalus
Kontakt: tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed
novembrikuus
Armilde Niit
Linda Uueni
Evard Püss
Hilja Mehiste
Aino Kruusimäe
Linda Luht
Elsa-Miralda Vaikmaa
Raimond Kruusimäe
Reet Roos
Voldemar Olt
Helmut Vainus
Meida Aidla
Elvi-Lasalje Olesk
Jevgenia Tšuikevitš
Milvi Viks
Anne Mangus
Milvi Hein
Tursunzhon Pulatov
Guido Pendla
Juta Klemmer
Lidija Kõre
Nadiia Bachynska
Karin Klaasimäe
Valdek Kask
Kalev Pihlakas
Vladimir Iljin

89
86
85
84
83
83
83
83
82
82
82
81
81
80
75
75
70
70
65
60
60
60
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
TULE UUDISTAMA
Raudtee 5, Tamsalus avatud

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

TULE UUDISTAMA OMA
SILMAGA!
Marika: 56 152 763

Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 12.30–13.30

IV kvartalis
4. ja 25. novembril
2. ja 30. detsembril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

IV kvartalis
21. novembril
19. detsembril

Paide mnt. 16 (Tamsalu tankla)
ROSTALEKS OÜ

info tel: 3225165

•
•
•
•
•

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja
sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega
Autoklaaside müük ja paigaldamine
Klaasikindlustuskahjude käsitlus
Müügil suur valik autoakusid

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
L.P Kokkuleppel
Tel 5222511

OÜ MARTEX KOPAD
0B

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

U

HU

U




AUTOREMONT
zVARUOSAD
zREHVITÖÖD
zREHVID
zAUTOGAASI
SEADMED
zSILDADE
REGULEERIMINE
z

Kogu info Tamsalu autopesulast.

ANDA RENDILE
autoremondiboks
ja sillastend

Autoremont

Pangabussi peatused:

MARIKA ILUTUBA!

Pakun:
*klassikalist maniküüri,
pediküüri;
*geelküüsi, geellakkimist,
striplaci;
*silmade ja kulmude värvimist,
korrigeerimist;
*depilatsiooni ja palju muud!
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Veokite ja
traktorite
rehvivahetus
Paide mnt 34,
Tamsalu.

www.telavero.ee

Tamsalu, Koidu 13a, tel 5393 5540, 653 3360.
AVATUD E–R 9–18, L, P kokkuleppel.

Metsakeskus.ee

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

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

Tamsalu Lunastaja Koguduse
jumalateenistused
toimuvad 9. ja 30. novembril kell 14
KARL ABEL
LEMBIT KUNTUR
HEINO ARUMÄGI

04.02.1933-02.10.2014
09.03.1929-08.10.2014
26.04.1944-10.10.2014

Meie hulgast on lahkunud
tused on oodatud 5. 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 detsembri kolmandal nädalal. Valla kodulehelt
saab seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

