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TASUTA

Valimistulemused 20.10.2013 vallavolikogu valimistel
Tamsalu vallas oli valijate üldarv 3190. Valimistel
osales 1592 valijat ehk 49,9 % valijatest. Elektroonilisel hääletamisel andis hääle 332 valijat
ehk 10,4 % valijatest. Kehtivaid hääli anti kokku
1583.
Volikogusse koha saamiseks oli erakonnal ja valimisliidul vajalik saavutada kokku vähemalt 5
% antud kehtivatest häältest ehk meil seekord 79
Eesti Reformierakond

Valimisliit Vaba Vallakodanik
REIN LALL			
HANDO KASEKAMP		
KATRIN UUDEKÜLL		
EIKI EILO			
MATI VIIDEMANN		
MARTIN UUDEKÜLL		
TANEL PUKK			
EVELIN HIIE			
VILJAR VIKK			
PETRIK MÕTTUS		
HEIKI HALLIK			
TIIT LEEMETS			
AARE MATTIS			
MARJU VEEBERG		
AGO ÕUNAPUU		
KRISTJAN KEERO		
ANNE HALLIK			
ARDO UUDMÄE		
HEINO KOKK			
KOKKU			

78
54
50
43
36
28
24
21
20
16
16
15
14
12
10
10
7
5
1
460

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
KAILI SIRGE			
URMAS SAARMANN		
SVETLANA BAIKOVA		
LIIVI KRUUSMA		
MERTEN JÕEMA		
KOKKU			

häält. Seda künnist ei ületanud Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit. Üksikkandidaat pidi saavutama
lihtkvoodi, mis saadakse antud kehtivate häälte
arvu jagamisel volikogu kohtade (mandaatide) arvuga (17) ehk seekord oli see meil 93 häält. Meil
üksikkandidaadina kandideerinud Kalev Kodžis
seda ei saavutanud.
Alljärgnevalt valimistel kandideerinute nimekiri

42
17
5
2
2
68

PAVO RAUDSEPP		
HEIKI KÜBAR		
ERKO JULLINEN		
LEMBIT ROSINA		
TAAVI TALAH			
ÕNNELA RAUDSEPP		
MARKO TREIMANN		
ROLAND HINN			
KADRI KASK			
MARII RAUDSEPP		
KARMO LOMP			
HOLDEN SEPP			
HEIGO AINSAR			
KOKKU			

31
10
9
9
8
8
5
4
4
3
3
2
0
96

60
54
24
14
9
9
4
174

TOOMAS UUDEBERG		
VARDO ARUSAAR		
ANDRUS FREIENTHAL
MAIRE TAMM			
KAAREL NURMSALU		
ANDRES RAMMUL		
KRISTA LEPIK			
VELLO SANDER		
KERTU LANGINEN		
VÄINO VIRKS			
ANNA KIS-INT			
MAIA HEINSOO		
ÜLLE KRISTMANN		
ANNI AINOJÕE			
JAANUS KIISK			
SIRET VILLMANN		
VIIU UUDAM			
MALLE ANNUS		
KAURI PIISKOPPEL		
LIA KLAAS			
MAIRE PÜTSEPP		
DMITRI OKATOV		
RENNELI VETTIK		
ARNE ARUMÄGI		
SIRJE LUIK			
VÄINO KUHI			
TIIU SUVE			
VÄINO METS			
RIHO KIVILA			

219
69
63
41
31
27
19
16
15
14
13
13
12
12
12
10
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6

Tamsalu valla valimiskomisjon
OTSUS

Tamsalu valla valimiskomisjon
OTSUS
Tamsalu
				
Tamsalu Vallavolikogu
liikmete registreerimine

					 Tamsalu							
			
28.10.2013.a.
nr 10
25.10.2013.a.
nr 7
Volikogu liikme volituste
peatumine ja asendusliikme
määramine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1,
ning lähtudes 20.10.2013.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tule- Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seadumustest, Tamsalu valla valimiskomisjon
se § 19 lg 2 punkti 3, § 20 lg 1 ja lg 3 ning lähtudes
volikogu liige Katrin Uudeküll`i 25.10.2013.a avalotsustab:
dusest ja asendusliige Martin Uudeküll`i 25.10.2013.a
esitatud avaldusest asendusliikme volituste peatamise
kohta 25.10.2013 kuni 25.10.2015, Tamsalu valla vali1.
Registreerida 20.10.2013.a valitud Tamsalu Vallavolikogu
miskomisjon
liikmed järgmiselt:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

TOOMAS UUDEBERG
REIN LALL
VARDO ARUSAAR
ANDRUS FREIENTHAL
HANDO KASEKAMP
MAIRE TAMM
SIRJE MAJOR
KATRIN UUDEKÜLL
KAAREL NURMSALU

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

ANDRES RAMMUL
EIKI EILO
KRISTA LEPIK
PAVO RAUDSEPP
VELLO SANDER
MATI VIIDEMANN
JURI SAHAROV
KERTU LANGINEN

2.
3.

Avalikustada otsus Tamsalu valla veebilehel 25.10.2013.a.
Otsus jõustub allakirjutamisega.

						
Elvi Astok
			
Tamsalu valla valimiskomisjoni esimees

Kallis vallarahvas!
Valimised on selleks korraks läbi ja jätkub töine argipäev.
Valimisliit „Tamsalu vald“ tänab kõiki valijaid, kes 20. oktoobril oma kodanikukohust täitsid ja valimas käisid. Eriline tänu

			
Elvi Astok
			
Tamsalu valla
		
valimiskomisjoni esimees

Valimisliit Tamsalu Vald

Eesti Keskerakond
SIRJE MAJOR			
JURI SAHAROV		
TIMO TIISLER			
PEEDU VIPPER			
ANNA SOHHAREVA		
LY SUUBAN			
TRIIN TALI			
KOKKU			

järjestatuna kandidaadi poolt antud häälte arvu
järgi. Tumedas kirjas on volikogu liikmeks valituks osutunud kandidaat.

otsustab:
1.
Peatada Tamsalu Vallavolikogu liikme Katrin Uudeküll`i volitused volikogu liikmena alates
28.10.2013 kuni 25.10.2015.a.
2.
Määrata asendusliikmena Tamsalu Vallavolikogu liikmeks Tanel Pukk.
3.
Otsus jõustub allakirjutamisega.
				
				
Elvi Astok
Tamsalu valla valimiskomisjoni esimees

teile, head valijad , kes Te andsite oma hääle meie valimisliidu
poolt. Selline toetus annab kindluse , et oleme teinud Tamsalu
valla jaoks vajalikke tegevusi ja kohustab täie vastutustundega teostama oma valimisprogrammi järgmisel neljal aastal.

VELLO VIILVER		
TIINA VIILVER			
ANU JÄNES			
RAIMOND PAIST		
ELLE ALLIK			
RAILI FREIENTHAL		
AADU UUDMÄE		
KAUR TAMM			
LIVAR LIBLIK			
EVE SALU			
HILLE AINSAR			
KADI RIMM			
JÄRVO VILDERSEN		
LEANA UUTMA		
ÜLLAS HUNT			
LIIA ALLING			
KERSTI KURIS			
ELLA VIKK			
KAJA LUIK			
ELLEN SEPP			
KOKKU			

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0
751

Üksikkandidaat
KALEV KODZIS		
KOKKU			

34
34

Ringkond KOKKU		

1583

Tamsalu valla valimiskomisjon
OTSUS
Tamsalu							
			
30.10.2013.a.
nr 11
Tamsalu Vallavolikogu
esimehe valimine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lg 3, § 45 ja lähtudes volikogu esimehe valimiseks korraldatud salajase hääletamise tulemustest,
Tamsalu valla valimiskomisjon
otsustab:
1.
Kinnitada Tamsalu Vallavolikogu esimehe valimiseks korraldatud salajase hääletamise tulemused:
•
ülesseatud volikogu esimehe kandidaat Andrus
Freienthal`i poolt anti 8 häält, vastu 6 häält, erapooletuks jäi kaks volikogu liiget ja hääletamisel ei osalenud
üks volikogu liige.
2.
Lugeda Tamsalu Vallavolikogu esimehe valimiseks korraldatud salajase hääletamise tulemusel volikogu esimees mitte valituks, sest kandidaat ei kogunud
vajalikku koosseisu häälteenamust.
3.
Otsus jõustub allakirjutamisest.
				
				
Elvi Astok
Tamsalu valla valimiskomisjoni esimees

Meie valimisliit teeb koostööd kõigi vallavolikogus esindatud
valimisliitude ja parteidega. Tamsalu valla areng peab olema
meie ühine eesmärk.
			
Valimisliit „Tamsalu Vald“

AUGUST 2013
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Kultuurikalender, november
01.11 kell 19.00		
			
02.11 kell 18.00		
			
			
10.11 kell 18.00		
			
			
14.11 kell 11.30-12.00
			
16.11 kell 11.00-13.30
17.11 kell 13.00		
			
			
			
			
18.11 kell 16.45		
			
			
			
			
25.11 kell 19.00		
			
			
01-30.11.2013		
			

KULUURIMAJA LAULUKLASSI HOOAJA
AVAKONTSERT. Pääse 1.00 €.
HINGEDEPÄEVA KONTSERT sarjas „Hingemuusika“. Esinevad Virgo Veldi saksofonil ja Ralf Taal klaveril. Kavas: Gounod,
Dubois, Gluck, Bozza, jt. Pääse 1.00 €.
PETERBUSI TSIRKUS. Esinevad: jooga, lõbus kloun, puudlid,
seebimullid, tuvid, kassid, püüton.
Pilet lapsele 2.00 €, täiskasvanule 3.00€.
ALTAI palsami, ŽIVITA õli ja ORTOFLEXI esitlus.
FIE Elviira Siil.
KOOLITUS KÕHUTANTSIJATELE. Epp Kaljos 5638128.
TEGUSATE EAKATE PIDUPÄEV- maakonna pidu. Aktiivsete
pensionäride tunnustamine, kontsert, õnneloos, tantsuks mängivad Toomas Krall ja Renel Sikk. Oriflame toodete soodusmüük,
käsitöö ja kunstiringi toodete müük.
Piletite eelmüük alates 22.okt. T, K, N kell 10.00-14.00 Rakveres,
Pensionäride Ühingus ja enne peo algust Tamsalu kultuurimajas.
VÄLJASÕIT SALME KULTUURIKESKUSESSE „Ugala“
teatri etendusele „MEESTE KODU“.
Piletid 16.00€/14.00€+sõiduraha. Väljasõit kultuurimaja juurest.
Piletiraha tuua kultuurimajja 04. novembriks.
Info tel. 323 0968, 55593309.
VANA BASKINI TEATER komöödia “Nädal aega kolmekesi“.
Pääsmed täispilet 12.00€, sooduspilet 10.00€.
Info tel 323 0968, 55593309.
Näitus „KASULINE KOKARAAMAT“ – Eesti Rahvusraamatukogult.

Kultuurikalender, detsember
		
1. ADVENT
01.12 kell 14.00-15.00
1. Advendi jumalateenistus Tamsalu kirikus. Laulab Tamsalu
			
kergemuusikakoor.
01.12 kell 15.00-15.15
TÕRVIKURONGKÄIK Tamsalu kirikust Tamsalu valla jõulu			
kuuse juurde (vallamaja kõrval)
01.12 kell 15.15-16.00
Talvelaulud, tantsud lumes ja ringmängud. Valla kuusepuul
			
süttivad tuled.
		
2. ADVENT
08.12 kell 18.00 		
20 aastat kellamuusikat: ARSISE KÄSIKELLADE ANSAMBLI
			
KONTSERT. Dirigeerib Aivar Mäe. Pääse 3€
		
3. ADVENT
14.12 kell 18.00 		
„JÕULUD MAAILMAS“ . Kontsert kultuurimaja rühmadelt.
			
Tasuta.
15.12 kell 9.00-16.00
JÕULULAAT. Korraldaja: Silvi Pärn (mob 58050167)
		
4. ADVENT
22.12 kell 15.00-16.00
TAMSALU VALLA KUUSEPUU kodustele lastele.
22.12 kell 19.11 		
„VALGE GOSPEL“ Kontsert kultuurimaja lauluklassilt ja
			
kergemuusikakoorilt
		
Talve algus 19.11. Toomapäev.

2

KOHTUMINE ASSAMALLA RAAMATUKOGUS
Kahe möödunud kuu jooksul on alustamisraskused enam-vähem ületatud ning asi toimib.
Külastajaid jätkub igasse päeva, nii lehelugejaid, laenutajaid kui ka arvutikasutajaid.
Lähemalt peatun raamatukogupäevade nädala tegevustel, samal ajal oli ka koolivaheaeg
ja lastel aega laialt käes, sai mõeldud eelkõige
nende meelelahutusele.
Teisipäeval, 22.oktoobril oli kunstipäev, kus
lapsed joonistasid Manivald Kesamaa luuletustele illustratsioone ja kellel veel fantaasia
jooksis, võis ka vabal teemal kätt proovida,
üks tüdruk kaunistas enda kirjutatud luuletust.

Neljapäeval, 24.oktoobril toimus meisterdamispäev, kus põhivahenditeks olid tammetõrud ja kastanimunad.
Osavõtjaid ei olnud just palju, kuid ühe riiulipealse sai pärast valmisnikerdatud tegelastega
kaunistatud.
Väljas olid näitused „ Raamat läbi aegade“
ja „ Vilditud esemed“. Silmapaistvamad olid
Astrid Liiva tööd- peenelt tehtud inimkujud.
Veel oli töid Aive Tarkusepalt, Anu Lillepealt
ning Margit Merilolt. Kõik nad kuuluvad
MTÜ-sse „Kuldenkava“ ning viltimist õpetas
Riina Runnel.

Foto: Aavo Leemets

„Virumaa Teataja“ ajakirjanik Andres Pulver vestlusringis raamatukogu külastajatega
Raamatukogupäevade raames toimunud üritusele reedel, 25.oktoobril kutsusime külla
meie kandis elava „Virumaa Teataja“ ajakirjaniku Andres Pulveri, kes rääkis väga huvitavalt oma suhetest kirjanduse, ajakirjanduse ja
mälumänguga. Rahvast tuli kokku üle kümne,
nii noori kui vanu ning vestluse sekka sai juua
kohvi ja süüa küpsiseid.

Oli väga tore õhtu ning üldse tegus nädal.
Aitäh kõikidele, kes sellele kaasa aitasid ja
loodan, et edaspidised ürituse saavad aina
tuult tiibadesse.
		
Leana Uutma
Assamalla Raamatukogu juhataja

Sääse lasteaed sai uue katuse
Foto: Aavo Leemets

27.12 või 28.12 kell 19.00 KULTUURIMAJA 33. SÜNNIPÄEVA PIDU

Inimesed, käige ikka kontserditel!!! (Virgo Veldi)
Tamsalu kultuurimajas toimus nädalavahetusel kaks eriilmelist ja nauditavat kontserti.
Reedel, 01.11. alustas oma hooaega Tamsalu
kultuurimaja lauluklass. Esimesel kontserdil
esines 14 noort solisti. Lauljate vanus jäi 10
ja 18 aasta vahele. Lauludki olid valitud eale
vastavad, esitused säravad. Lauluklassi kontserdid on omale toreda publiku leidnud. Järgmised kontserdid juba detsembris.
Laupäeval alustasime klassikalise muusika
sarjaga. Esimesel kontserdil oli publikut napilt. Kontsert oli väga hea ja mitmekülgne.
Rahvusvaheliselt tuntud saksafonist Virgo Veldi ja pianist Ralf Taal esitasid J. B. Singelee,
E. Chopini, P. M. Duboisi, S. Rahmaninovi, C.
Debussy, J. S. Bachi, C. Gounoti, J. Demerrsemani, ja C. W. Glucki loomingut. Erinevas vanuses publik saalis kuulas hiirvaikselt, katkestades hingedepäeva harrast õhkkonda tuliste
aplausidega. Seekord oli mul, ja ma arvan, et

ka teistel saalisviibijatel piinlik vähese publikuhuvi üle. Kuid kui iga saalisviibinu suudab
kontserdile tuua järgmisel korral 10 inimestsiis toimub järgmine kontsert juba täissaalile.
Me igaüks tuleme oma lapsepõlvest, millal
oleme omandanud oma tõekspidamised ja
harjumused. Kuid kunagi pole hilja juurde õppida ja oma silmaringi avardada. Võtke kaasa
omad lapsed ja oma klasside õpilased ja tulge
edaspidi kultuurimajja klassikalise muusika
kontsertidele. Haritus ei koosne ju ainuüksi haridusest! Järgmisena võimalus kuulata
Eesti Kontserdi ja Eesti Kultuurkapitali poolt
toetatud käsikellade ansambli jõulukontserti.
Eesti käsikellade ansamblil ARSISEL täitus
sel aastal 20s tegevusaasta. Kauneid kontserdielamusi!
		
Tiia Uudeberg
		
kultuurimaja juhataja

TEATRIETENDUS „NÄDAL AEGA KOLMEKESI“
Etendus toimub Tamsalu kultuurimajas 25ndal novembril kell 19.00
Pääsmete hinnad pensionärile, õpilasele, üliõpilasele 10€, teistele 12€.
Pileteid saab reserveerida ka telefonidel 323 0968 ja 5559 3309.
Tule ise ja võta sõbrad kaasa!
Autor: Clèment Michel Lavastaja: Eero Spriit Kunstnik: Jaak Vaus
Osades: Merilin Kirbits, Taavi Tõnisson (SA NUKU)
ja Anti Kobin (SA NUKU)

Uus katus on ikka uus katus...
Aasta-aastalt tegime tubades remonti ja ostsime uut mööblit; aasta-aastalt tilkus ja hiljem
juba sadas sorinal vihma selle kõige ilusa peale. Ootasime, arvestasime ja koostasime arengukava… Lõpuks tuli info, et ehk on mingi
võimalus. Mitu korda vaadati maja üle ja leiti, et siseruumides tehtud ilusat remonti peab
kaitsma ning enne eelmisel aastal puhkusele
minekut tuligi õnnelikuks tegev info: EAS
toetab meie lasteaeda, vald leiab omaosalusraha ja meie saame katuse peale.
Nüüd on tööd käinud kevadest saati ja iga
möödakäija võib imetleda meie kõrget ning
ilusat katust. Punased ääred lisavad sellele
ilmet ja kõik näeb kaunis välja. Uued vihmaveetorudki on paigaldatud nii, et vesi ei jookse
enam otse maja alla. Kuna majal on saaliosa
tunduvalt kõrgem, pidi ka selle nüüd lõplikult
valmis tegema. Nii sai saal pealt soojustatud.
Saali sees on tegemisel veel aknaääred. Tahame oma jõududega saali ka üle värvida. Kavandasime 2014.a eelarvesse saali jaoks uued
rulood, nii et kevadel, lasteaia 40.sünnipäeval,
oleks kena külalisi vastu võtta.
Oleme väga õnnelikud oma uue katuse üle
ja muidugi tänulikud EASile ja Tamsalu Vallavalitsusele.

Nüüd on meil aga olukord nagu koduski tekib, kui teed ühe asja korda, siis paistab teise
inetus välja. Meil on ilus ja uhke katus, aga
majale pilku heites paistavad silma hoopis
katkised hallid seinad. Projekt on olemas katusele, seintele ja ventilatsioonile. Maja otsad
tulevad värvilised ja üldpilt saab kaunis. Praegu on valla arengukavas meie seinte renoveerimise ajaks 2016.a. Loodame selle saada siis
või võimalusel varem. Maja peab sooja siiski
vaid täieliku renoveerimise puhul.
Kuna saal on siiani remondis, on meie muusikatunnid toimunud tühjas rühmas ja liikumistunnid võimalikult palju õues. Õnneks on ilm
seda toetanud! Oleme pidanud sügist spordinädalat, korraldanud poistejooksu, sportinud
koos kolleegidega ja korraldanud sportliku tegevuse peredele. Lapsed valmistasid koos kodustega väga huvitavaid sügiskompositsioone
ja neist oli koridori akendel vahva näitus.
Täname kõiki, kes meie uue katuse ehitusel
osalesid ja loodame, et meie kauni värvilise
maja idee saab teoks juba lähimal ajal!
			
Lia Klaas
		
Sääse lasteaia direktor
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24 tundi Tamsalu kultuurimajas
Üle-eestiline sündmus “24 tundi Eesti Rahvamaja” kuulub kultuuripärandi aasta programmi.
Tänases rohkete võimalustega maailmas omavad rahvamajad kultuuripärandi säilitajana, hoidjana ja pärija kasvatajana Eesti kultuuriruumis olulist rolli. Rahvamaja on koht, kus kõik inimesed, olenemata nende soost või vanusest, maailmavaatest, religioonist ja majanduslikust seisust, saavad osa mistahes kultuurilisest tegevusest tarbijana või osalejana. Rahvamaja on koht,

		

Jututuba (juttu loeb tädi Raili raamatukogust)

Töötuba „TEEN ISE“

Fotod: Aavo Leemets

kus saab endale meelepärast kultuurhobi harrastada, tegeleda elukestva õppega. Rahvamaja
on koht, kust on alguse saanud mitmete kuulsate ja professionaalsete kultuuritegelaste karjäär.
Projekti ”24 tundi Eestimaa Rahvamajas” eesmärk ongi tutvustada ja näidata, millega rahvamajades tegeletakse, väärtustada rahvamajades toimetavate inimeste tegevust ning elavdada
paikkondade kultuurielu. Ööpäeva kestvas projektis osaleb enam kui 150 rahvamaja üle Eesti.
Toimuvad sajad erinevad kultuurisündmused: kinod, õpitoad, avatud treeningud – ringitunnid,
peoõhtud, kontserdid, etendused.

KULTUURITULE SÜÜTAMINE AJAKIVI JUURES - Iga kultuurimaja ring süütab
oma rühma tule Rakvere Vallimäel põlema loitsitud valguse väest.

Vahepeal söödi kooki moosiga

Ajaloolise tantsu õpituba (muusika: Rondellus ja tantse
õpetab: Saltatores Revaliensis)

Lühietendus „SULASE LOOD“ (laste näitering ATSIKE)

Keraamika töötuba (viib läbi MTÜ Tamsalu Kunst)

Renessanssmuusika ansambel RONDELLUS

Ansambel „SVJATA VATRA“

„SVJATA VATRA“ tõi kokku kõige rohkem rahvast

Tänud kõigile asendamatutele abilistele:
Sirje Luik ja kapell „Lustpill“, Maia Heinsoo
ja „Igihaljad“, keraamika töötoa juhendajad
Maie Telg ja Maia Heinsoo, Kerli Relli ja 154
R, Heli Kesküla ja linetantsijad, vallavanem
Toomas, helitehniku abiline Riho ning kultuu-

rimaja meeskond.
Aitäh esinejatele: Tamsalu kergemuusikakoor, tantsurühm KSK, tantsurühm 154 R,
Rondellus ja Saltatores Revalienses, Võhma
näitering „Rassijad“ ning Svjata Vatra,
Ööpäev läks hästi korda. Tublid oleme!

AUGUST 2013

Vanaemade töötuba (eakate klubi „Igihaljad“, abilised)

Teatrietendus „PISUHÄND“ (E.Wilde). Külas oli
Võhma teater „Rassijad“

Ajaloolise tantsu ansambel SALTATORES REVALIENSIS

Osalejaid:
Lastehommik - 62
Ajaloolise tantsu õpituba - 46
Keraamikaring - 42
Teatrietendus - 204
Svjata Vatra pidu ja unelaulud - 240

Vaba lava: tantsurühmade demonstratsioonesinemised
Tantsukontsert „Vaba lava“ - 203
Öökino - 220
Kokku 1017 + 350 Sügislaada külastajat
		
		

Tiia Uudeberg
Kultuurimaja juhataja

AUGUST 2013

Vallavalitsus
01.10.2013
1.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek kahele perele
korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
2.
Anti Eesti Reformierakonnale luba avaliku ürituse
“Tervisetuur ja arutelu“ korraldamiseks Maxima kaupluse parkimisplatsil 03.oktoobril s.a ajavahemikul 12:00-15:00.
3.
Otsustati muuta Vajangu Põhikooli lasteaiarühma
lahtioleku aega ja lugeda alates 02.10.2013.a lahtioleku ajaks
7:00 kuni 18:00.
4.
Kinnitati Tamsalu Sääse Lasteaia hoolekogu koosseis
2013/2014 õppeaastaks.
5.
Kinnitati Tamsalu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseis
2013/2014 õppeaastaks.
6.
Tunnistati hanke „Tamsalu valla teede ja tänavate talvine teehoid 2013/2014“ edukateks järgmiste pakkujate pakkumused piirkonniti, kuna pakkumused olid tunnistatud vastavaks hankedokumentides esitatud tingimustele ja pakkumuses
esitatud piirkonna lumetõrje hind oli madalaim:
•
Martex Kopad OÜ 1. piirkonnas “Tamsalu linn”;
•
Everok Ehitus OÜ 2. piirkonnas “Tamsalu linn”;
•
Mati Kallasmaa FIE 3. piirkonnas „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu“;
•
Remgreivel OÜ 4. piirkonnas „Uudeküla-SauväljaSääse-Loksa“;
•
Tõnu Veod OÜ 6. piirkonnas “Savalduma-AlupereNaistevälja”;
•
AS Võhmuta PM 8. piirkonnas “Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla” ja 9. piirkonnas “VõhmutaJärsi-Türje”.
7.
Anti ühele jäätmevaldajale luba kasutada jäätmemahutina 30-50 liitrist jäätmekotti.
8.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks:
•
Tamsalu linnas, Toome tn 5a kinnistul elamule liiga
ligidal asuvate, ohtlikuks muutunud, kahe kase raiumiseks;
•
Tamsalu linnas, Metsa tn 18 kinnistul elamule liiga
ligidal asuvate, ohtlikuks muutunud, kahe kase raiumiseks;
•
Tamsalu linnas, Toome tn 9 kinnistul elamule liiga
ligidal asuvate, ohtlikuks muutunud, kolme kase ja ühe vahtra
raiumiseks;
•
Tamsalu linnas, Sireli tn 15 kinnistul elamule liiga
ligidal asuva, ohtlikuks muutunud, ühe kase raiumiseks;
•
Tamsalu linnas, Metsa tn 1 kinnistul asuva, haige ja
lastele ohtlikuks muutunud ühe vahtra raiumiseks;
•
Tamsalu linnas, Nurme tn 15 kinnistul elamule liiga
ligidal asuvate, ohtlikuks muutunud, ühe kase ja ühe kuuse
raiumiseks;
9.
Kinnitati maaüksuse nime muutmine.
10.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega Merka Infra AS-ile
elektri maakaabelliini püstitamiseks Kaeva külas ja Tamsalu
linnas Tihnu kinnistul.
11.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega Elektrilevi OÜ-le
elektri maakaabelliini püstitamisel Tamsalu linnas Kesk tänaval.
12.
Kinnitati Tamsalu Kultuurimaja siseruumide remonditööde teostamiseks tehtud pakkumistest parimaks Aademart
OÜ pakkumine.
13.
Nõustuti kaevelubade väljastamisega:
•
Antaares OÜ-le Tamsalu linnas Tehnika tn 1a ja Teh-
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nika tn 1 vahelisel maaalal kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks ajavahemikuks 02.10.-20.10.2013.a;
•
Merko Infra AS-le elektri maakaabelliini paigaldamiseks Paide mnt ääres Tihnu kinnistul ja A.Haava tänaval alajaamade vahel ajavahemikuks 02.10.-15.11.2013.a.
14.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
septembri kuus kogusummas 11395,32 eurot.
15.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kolmele vähekindlustatud või puudega isikule.
16.
Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine
vallavara, sõiduauto SKODA Felicia Combi (väljalaske aasta
1999, mootor 1,3, bensiin), müümiseks alghinnaga
499.- eurot.
17.
Otsustati korraldada „Tamsalu valla teede ja tänavate
talvine teehoid 2012/2013“ 5. ja 7. piirkonnale uus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, kuna 10.09.2013.a
väljakuulutatud hankes ei esitatud nendele piirkondadele ühtegi pakkumust.
18.
Arutati volikogu oktoobrikuu istungile pakutavat
päevakorda.
04.10.2013
1.
Arutati Tamsalu Kommunaali garaažist 04.oktoobri
öösel varguse toimepanijate tabamiseks vaevatasu väljapanemist.
15.10.2013
1. Anti Tamsalu Kalor AS-ile nõusolek rakendada elamus Paide mnt 6 katuse renoveerimisega seotud kulude laekumiseni
hooldustasuks 1,20 eurot üldpinna ruutmeetri eest.
2.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega:
•
AS-le OG Elektra kaupluse „Grossi Toidukaubad“ rekonstrueerimisel asukohaga: Tehnika tn 24, Tamsalu linnas;
•
AS-le Võhmuta PM söödahoidla rekonstrueerimisel
asukohaga: Pärna tn 2, Vajangu külas.
3.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega Margus Vain´ule
üksikelamu püstitamiseks Pornuni külas.
4.
Anti nõusolek Elektrilevi OÜ kasuks kahe munitsipaalomandis teelõigu isikliku kasutusõigusega koormamiseks.
5.
Tunnistati hanke „Tamsalu valla teede ja tänavate
talvine teehoid 2013/2014“, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses, 5. piirkonnas „Vistla-Porkuni-PiisupiJärvajõe“ edukaks Hansujüri PÜ pakkumus ja 7. piirkonnas
„Põdrangu-Araski-Kaeva“ edukaks Põdrangu PÜ pakkumus.
6.
Muudeti Porkuni külas kaheteistkümne katastriüksuse koha-aadresse.
7.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha perioodilise liitumisega korraldatud jäätmeveoga.
8.
Anti FIE-le Silvi Pärn luba avaliku ürituse
“SÜGISLAAT“ korraldamiseks Tamsalu Kultuurimaja juures
27.oktoobril s.a ajavahemikul 9:00-16:00.
9.
Kinnitati Porkuni Lossi tn truubi remonditööde teostamiseks tehtud pakkumistest parimaks Antaares OÜ pakkumus.
10.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest seitsmele vähekindlustatud või puudega isikule ja jäeti
rahuldamata üks avaldus.
11.
Määrati hooldaja kahele sügava puudega isikule.
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12.
Tunnistati vallavara, sõiduauto SKODA Felicia Combi, võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks,
sest enampakkumisel ei osalenud ühtegi isikut.
13.
Arutati Paide mnt 10 „Kukeloss“ võimalikku lammutustööde teostamist.
28.10.2013
1. Otsustati võõrandada vallale mittevajalik vara, sõiduauto
SKODA Felicia Combi (väljalaske aasta 1999, mootor 1,3,
bensiin) otsustuskorras.
29.10.2013
1.
Volitati Tamsalu vallas maa korralise hindamise alusel. Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, arvutama maa maksustamishinda vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.
2.
Nimetati Tamsalu vallas ostueesõigusega erastatava
maa piiride kulgemise ettepaneku koostajaks keskkonnaspetsialist Lembit Saart.
3.
Anti nõusolek Elektrilevi OÜ kasuks ühe munitsipaalomandis teelõigu isikliku kasutusõigusega koormamiseks.
4.
Anti nõusolek Elion Ettevõtted Aktsiaselts kasuks
ühe munitsipaalomandis tänavalõigu isikliku kasutusõigusega
koormamiseks.
5.
Nõustuti ehituslubade väljastamisega:
•
elektri maakaabel- ja õhuliinide püstitamiseks aadressidel: Talli ja Pärtli, Kullenga külas;
•
elektri maakaabelliini ja 10/0,4kV alajaama püstitamiseks aadressidel: Metsaääre, Uustalu, Mulla, Eduardi, Metsavarju, Rometi ja Kukelinna tee, Savalduma küla,.
6.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega väikeehitise puurkaevu püstitamisel asukohaga: Heinjärve, Kaeva külas.
7.
Kinnitati Assamalla küla ÜVK rajatiste rekonstrueerimise põhiprojekti korrigeerimise teostamiseks tehtud pakkumistest parimaks Sweco Projekt AS pakkumus.
8.
Kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate
nimekiri.
9.
Otsustati võtta arvele peremehetu ehitisena Metskaevu külas Kaljula ja Marko kinnistute vahelisel maa-alal asuvad
elamu ja laut. Viimane teadaolev omanik oli Salme Kesküla.
10.
Nõustuti ühe jäätmetekkekoha perioodilise liitumisega korraldatud jäätmeveoga.
11.
Nõustuti Assamalla külas katastriüksuse jagamisega
ja määrati moodustatud katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarve.
12.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
oktoobri kuus kogusummas 12369,44 eurot.
13.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest ühele vähekindlustatud ja puudega isikule ja jäeti rahuldamata neli avaldust.
14.
Määrati tasuline koduteenus ühele teenuse taotlejale.
15.
Otsustati korraldada vallavara, Tamsalu Kultuurimaja
baariruumi, rendile andmiseks eelläbirääkimistega pakkumine
ja kinnitati pakkumise tingimused.
16.
Kinnitati Sääse tn 4-18 asuva sotsiaalkorteri dušširuumi remonditööde teostamiseks tehtud pakkumistest parimaks Borkholm Ehitus OÜ pakkumus.
17.
Arutati täiendava sotsiaalkorteri vajadust.
					
					

Elvi Astok
Vallasekretär

Peremehetute ehitiste arvelevõtmine

16.10.2013 volikogu
1. Kinnitati Tamsalu valla kehtiva arengukava 2013-2021 muudatused.
2. Kuulati E.Uiboaedi ettekannet Tamsalu valla 9 kuu eelarve täitmisest. 2013.aasta 9 kuuga
laekus tulusid 2,8 miljonit eurot ehk 76,79 % planeeritust.
3. Kinnitati vallas kehtivad hooldajatoetuse suurused alates 01.01.2014.a.
4. Otsustati delegeerida kohaliku omavalitsuse pädevusse antud maareformiga seotud küsimuste lahendamine ja maatüki maksustamise hinna arvutamine Tamsalu Vallavalitsusele.
5. Otsustati määrata Tamsalu valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris tervikteede
teeosadena registreeritud metsateede osad Võhmetu tee, Loksa - Põdrangu tee, Vao tee,
Järvajõe - Alupere tee, Sussi tee ja Uudeküla - Savalduma tee avalikult kasutatavateks teedeks ja nimetati teehoiu korraldamise eest vastutavaks isikuks vallaasutus Tamsalu Kommunaal.
6. Kuulati infot järgmistel teemadel:
* A.Freienthal andis arvulise ülevaate volikogu selle koosseisu poolt vastu võetud õigusaktidest, istungite toimumisest ja volinike istungitel osalemisest.
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
* Reisijateveo info- hetkel kehtiva kokkuleppe alusel peaks 28. oktoobrist alates viimane
buss suunaga Rakvere-Tamsalu väljuma Rakverest kell 20.15 (Tamsalus kell 21.08,
liin nr 44)
* 26.oktoobril toimub Tamsalu kultuurimajas üritus „24 tundi Rahvamajas“
* Vallavalitsuse istungil arutati Tamsalus asuva varisemisohtliku ehitise, n.n. „Kukelossi“
hoone likvideerimist
* 19. oktoobril tähistab Tamsalu ujula 40. aastapäeva

Tamsalu Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena arvele võtnud Tamsalu vallas,
Metskaevu külas Kaljula ja Marko kinnistute
vahelisel maa-alal paiknevad elamu (ehitisregistri kood 108015161) ja laut (ehitisregistri
kood 108015162).
Ehitisregistri andmetel on hoonete omanik Salme Kesküla (surnud 1995.a).

							
							

Informatsiooni eelläbirääkimistega pakkumise korraldamise kohta saab Tamsalu Vallavalitsuse
abivallavanemalt (Riho Tell, telefon 322 8434).

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste

peremehetuks tunnistamise kohta, esitada need
kirjalikult Tamsalu Vallavalitsusele, aadressil:
Tehnika tn 1a, Tamsalu linn 46107, Lääne-Viru
maakond, kahe kuu jooksul peale teate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.
		
Elvi Astok
		
vallasekretär
		
Tel. 322 8432
e-mail: elvi.astok@tamsalu.ee

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega
pakkumise Tamsalu Kultuurimaja baariruumi ja
ruumides paikneva sisustuse rendile andmiseks
Avaldus koos äriideega pakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 25. november 2013.a kella
10:00-ks Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse aadressil: Tehnika tn 1a, Tamsalu linnas. Täpsem info
valla kodulehel www.tamsalu.ee
Ruumide- ja sisustusega on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku
leppida Tamsalu Kultuurimaja juhatajaga (Tiia Uudeberg, telefon 3230968).
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I õppeveerandil Tamsalu Gümnaasiumis
I veerandil toimus Tamsalu gümnaasiumis lisaks pingelisele õppetööle arvukalt erinevaid õppekasvatustööd toetavaid üritusi. Ilus sügis võimaldas korraldada spordipäevi, käia matkadel ja õppekäikudel. Ristiti  
„rebaseid“, tervitati südamlikult õpetajaid nende ametipäeval, käidi PAIKi ettevõtlusmessil Muugas, karjäärikonverentsil Sõmerul, esineti maakondlikul uurimistööde konverentsil,  korjati tammetõrusid ja valiti uusi
liikmeid õpilasesindusse.
Estonia teatri 100. juubeliaasta ooperiprojektis Verdissimo osalesid 11. ja 12. klass koos muusika- ja eesti keele
õpetajatega. 8. klass lülitus   Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Keskkonnateemalise uurimusliku
õppe rakendamine Tamsalu Gümnaasiumi loovtöödes“,
3. klassid ja LÕK õpilased Sagadi looduskooli programmi „Metsaga sõbraks“. 4.a klass kasutas projekti „Rööpad viivad pärandini“ ja osales kinnistaval õppepäeval
Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis ning Tähetornis, 3.
klassid ja LÕK klass  jõudsid Eesti  Põllumajandusmuuseumisse, 2. klassid Rakvere teatrisse.
2013. aasta on kultuuripärandi aasta. Kooli tegemistes
oleme püüdnud  lähtuda aasta juhtmõttest „Pärijata pole
pärandit“, teadvustada ja väärtustada kultuuripärandit
enda ümber.
Septembris tegelesid kõik klassid oma kooli 145-aastase ajalooga. Valmisid stendid, õpetaja Maie Nõmmiku
eestvedamisel seati üles näitus vanadest kooliasjadest,
toimus klassidevaheline mälumäng Tamsalu kooli ajaloost, ühiselt söödi sünnipäevakooki.
Traditsiooniline Mihklilaat täitis aula müüjate ja ostjatega, eriti aktiivsed müüjad olid nooremad õpilased, keda
nende vanemad ettevalmistustes innukalt toetasid.
Õpetaja Anneli Telli eestvedamisel korraldatud teadusja ettevõtluspäeval pakkus põnevust AHHAA keskuse

keemiaetendus „Plahvatav ja vahutav keemia“, mida
oli võimalik jälgida kogu kooliperel. Vanemad õpilasel
osalesid lisaks Harald Lepisku ettevõtlikkuskoolitusel
„Idee starter“.
Viimase nädala I õppeveerandist täitis klasside poolt
ettevalmistatud pärandiaasta hõimunädal. Soome-ugri hõimurahvaste kultuurile pühendatud hõimunädalat
korraldati Eestis juba 25. korda.   Kooli hõimunädalal
tutvusid klassid erinevate hõimurahvaste ja Eesti erinevate piirkondade omapäraga. Esmaspäeval seadsid
kõik klassid stendidele faktilist ja pildimaterjali valitud hõimurahva või Eesti piirkonna kohta, teisipäeval
õpetas õpetaja Sirje Luik  vahetundidel rahvalikke mänge, kolmapäeval kõlas vahetundidel rahvalik muusika.
Neljapäeval olid külas Lahemaa rahvamuusikud, kes
tutvustasid erinevaid rahvapille ning andsid meeleoluka
kontserdi, kus said kaasa laulda, mängida ja tantsida ka
õpilased. Nädala viimasel päeval, mis algas hõimurahvaste lugude ettelugemisega, tutvustasid klassid  koolikaaslastele oma valitud rahvusgruppe või Eesti murdepiirkondi.   Oli akadeemilisi ja humoorikaid tutvustusi,
otsiti keelesarnasust hõimurahvastega, näidati rahvariideid, lauldi ja kõneldi seto ning kihnu keeles. Nauditav
oli kogu koolipere kaasalöömine, paljud kandsid rahvariideid või rahvuslikke mustreid, sööklaski olid menüüs
rahvustoidud.
Alanud jõulueelsel veerandil  ootavad ees uued huvitavad ettevõtmised:   leiva- ja maailmanädal, isadepäeva
tähistamine, heategevuslaat, mardi-kadriõhtu, korvpallivõistlused, tähemängud ning jõulukontserdid ja -peod.  
Algust   tehakse ka maakondlike ja üleriigiliste aineolümpiaadide ning -konkurssidega.    
Aime Tops
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Tamsalu valla teede ja tänavate
talvisest hooldusest
Tamsalu Vallavalitsus viis läbi riigihanke teede talihoolde läbiviimiseks
2013-2014 talveperioodil. Talihoolduse teostamiseks on teed jagatud 9
piirkonnaks. Vastavalt läbiviidud riigihankele teostavad sõlmitud lepingute
alusel teede talihooldust järgmised ettevõtted:
•

Piirkond 1 „Tamsalu linn“ (Tehnika, Kesk, Koidu tn.... jne)  
Martex Kopad OÜ  tel: 56488916

•
   

Piirkond 2 „Tamsalu linn“ (Paide mnt, Rahu, Kandle tn ...jne)
Everok Ehitus OÜ  tel: 55630354

•

Piirkond 3 „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-KullengaVadiküla-Võhmetu“
FIE Mati Kallasmaa  tel: 56783934

     
•

Piirkond 4 „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa“   
Remgreivel OÜ  tel: 5146791

•

Piirkond 5 „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe“     
Hansujüri PÜ  tel: 53403824

•

Piirkond 6 „Savalduma-Alupere-Naistevälja“    
Tõnu Veod OÜ  tel: 5056652

•

Piirkond 7 „Põdrangu-Araski-Kaeva“  
Põdrangu Põllumajandusühistu  tel: 5210291

•
    

Piirkond 8 „Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla“  
AS Võhmuta PM  tel: 5103191

•

Piirkond 9 „Võhmuta-Järsi-Türje“                               
AS Võhmuta PM  tel: 5103191

Kõnniteede hooldusega Tamsalu linnas tegeleb vallaasutus
Tamsalu Kommunaal  tel: 5278302.
Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus
(RMK), kuid neil ei ole kohustust teedel talihoolet teha.
Tamsalu valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid Eesti Teed AS,
tel: 326 4684 või 506 1085.
Tamsalu valda läbivat Jootme-Koeru teed hooldab Järva Teed AS,  
tel: 384 6610 või 5047345.

Viiendad klassid tegemas ettekannet setudest
10. klassi neiud soomlastena

Fotod: Mailiis Meitsar

Kristjan Tooming täitmas
oma õpilase kohust.

Tamsalu Vallavalitsuse poolne teede hoolduse järelevalve teostaja on
vallaasutuse Tamsalu Kommunaal juhata Vello Sander tel: 5278302

Õpilasesindusest ja selle tööst
Tamsalu Gümnaasiumis
Esimesed klassid tegemas ettekannet hiidlastest

Valimised on tähtsad ja oma panus tuleb anda

Valla ettevõtluspäev 2013
Seekordne Tamsalu valla ettevõtluspäev toimus kolmapäeval, 9.oktoobril 2013. Ettevõtluspäeva tähistamisega
soovitakse tähtsustada ettevõtja rolli ühiskonnas ning populariseerida ettevõtlust kui elustiili. Päeva raames korraldas Teaduskeskus AHHAA Tamsalu Gümnaasiumis teadusteatri etenduse ning Victory trainings OÜ viis läbi motivatsioonikoolituse. Ettevõtjatele toimusid pärastlõunal loengud Tamsalu Kultuurimajas. Seekordse ettevõtluspäeva
teemaks oli „Ettevõtja edulugu“. Avasõnad ütlesid Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum, Tamsalu Vallavolikogu
esimees Andrus Freienthal ja Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.

Õpilasesindus on õpilasi esindav organisatsioon Tamsalu Gümnaasiumis.
Sellisel kujul, nagu täna, on õpilasesindus eksisteerinud juba neli aastat.
Esinduse liikmed valitakse õpilaste poolt kaheks aastaks.
Õpilasesinduse valimised sellel õppeaastal toimusid 3. ja 4 oktoobril. Tegemist oli asendusliikmete valimistega, kuna kevadel lõpetas kolm liiget ning
nende asemele oli vaja uusi.
Valijateks on kõik meie kooli õpilased. Sellel õppeaastal käis valimas 302
õpilast ehk 77% kogu õpilaskonnast. Tegemist suurepärase tulemusega ja
ühtlasi on see ka ajaloo kõrgeim valimisprotsent meie koolis.
Kandidaate oli kuus ning neist kolm osutusid valituteks.

Foto: Aavo Leemets

		

Ettekanded:
“Kohalik omavalitsus ettevõtluskeskkonna loojana” - Toomas Uudeberg, Tamsalu vallavanem
“Ettevõtja edulugu” - Einar Vallbaum, Lääne-Viru maavanem, AS Lajos asutaja ja omanik
“Ettevõtja edulugu” - Raul Taul, AS Valmeco juhatuse liige
“Ettevõtete asutamine ja tulevikusuunad ettevõtluse toetamisel” - Tea Treufeldt, Lääne-Viru Arenduskeskuse
juhataja
“Ülevaade Pandivere piirkonna ettevõtlusest ja LEADER-programmist” - Aivar Niinemägi, MTÜ PAIK juhataja

Õpilasesindus 2013-2014		

Foto: Mailiis Meitsar

Sellel õppeaastal kuuluvad õpilasesindusse Cätlyn Okas, Ceilis Keermann,
Eva Jänes, Airi Kunder, Kerttu Leimann, Hegle-Maris Veeremaa ja Taavi
Luik.
Kolm viimast liitusidki kollektiiviga sellel õppeaastal.
Taavi püstitas ka omapärase rekordi - tema poolt hääletas 120 õpilast.
Esinduse tööde ja tegemistega saate olla kursis ka Facebooki vahendusel.
Palju õnne uutele liikmetele ning edukat aastat õpilasesindusele.
					

Mailiis Meitsar
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Paemuuseumi pajatusi
Paemuuseumis on kaks korrust reorganiseeritud. Paekivi esitlus on
uuendatud. Rahvuskivi tutvustus
on nii kivimite kui ka tekstidega
kaasajastatud. Kasutusele on võetud
arvutid ja teleekraanid. Paekivi tutvustus toetab klassis õpitut, lähtutud
on riiklikust õppekavast. Koolid
võivad paemuuseumi kodulehel antud aadressil vajalikud õppematerjalid välja trükkida. Esitatud materjalid on koostatud põhikooli kolmele
kooliastmele. Huvitavat leiab aga

sellest iga kodulehe lugeja. Muuseumi kahe korruse korraldamise teostas Tiit Kaljuste. Igatsus on selleski,
et tema jätkaks korruste edaspidist
korrastamist. Tema kujundatud on
ka Porkunis energiarada.
Paekivi tutvustamine toimub ka
Tamsalu lubjapargis. Lubjapark on
korrastatud õpperadadega. Suur ring
tehakse retkedel, kus tutvustatakse
paemurdu ja lubjapõletusahje. Sellel retkel on võimalik korrata klassis
õpitud teemasid: mulda, taimestik-

ku, loomastikku jt. Oktoobrikuus
olid Waldorfi koolide seitsmendate
klasside õpilased lubja põletamist
vaatamas. Ligikaudu 70 õpilasele
oli see paemuuseumile esmakordne
üritus. Kõige läbiviimiseks saime
palju kogemusi ja otsustasime selliseid õppepäevi kevadel korrata.
Paekivist lubja põletamist juhendas
kohalik valla mees Ain Aasa. Triin
oli õpperadadel loodusgiid ja mina
tutvustasin maaahju ja ringahju
töötsükleid.

Foto: Aavo Leemets

Põhikogemus sellest ettevõttest oli
aga see, et ainult toimiv meeskonnatöö on tulemuslik. Kiidusõnu saime
osalejatelt palju, neid paluti tegevuste juhtijaile edasi anda.
Suur tänu sulle, Kaja ja Vello! Kaja
hoolitses kõhumurede eest. Vello
aga tegi kõik vajalikud sõidud ja
rohkemgi veel!
Ilma Rihota oleksime aga hätta
jäänud. Tema lahendas olulised olmelised probleemid. Täname sind!
Kultuurimaja rahvale samuti suured
tänud! Olite kannatlikud ja mõistvad. Tänusõnad ka „kinomehele“!
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Orienteerumine

Tuletõrjesport

Lääne-Virumaal toimusid U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlused jalgrattaorienteerumises.
Kiitva hinnangu saanud suurvõistlustel tegutsesid edukalt meie kohtunikud Aare Limberg ja Neeme
Malva starteritena, Maire Limberg
finantsteenistuses ja Tarvo Klaasimäe majandusteenistuses.

Eesti meistrivõistlustel tuletõrjespordis võitis Livar Liblik hõbemedali Virumaa meeskonna koosseisus
mootorpritsi harjutuses ning pronksmedali tuletõrje teatejooksus.

Põlulas maakonna meistrivõistlustel võitis Maire Limberg kuldmedali N-55 klassis.
Meestest võitis samas vanuseklassis hõbeda Aare Limberg ja pronksi
Neeme Malva.
Maakonna orienteerumise kolmapäevakute kokkuvõttes saavutasid esikoha Evelyn Himma N-21
A klassis ja Maire Limberg N-35
klassis ning Martin Himma M-14 ja
Neeme Malva M-55 klassis. Merike
Mets oli N-21 A klassis kolmas.
		

Rein Tops

Waldorfi koolide õpilased uudistamas lubjapõletusahjusid
Foto: Aavo Leemets

		

Rein Tops

Jalgrattasport
Samsung Estonian Cup’i kaheksaetapilise maratonisarja viimane osavõistlus toimus Pärnumaal
Jõulumäe radadel. 60 km distantsil
saavutas Meelis Rebane maakonna
parimana 19. koha. Kokkuvõttes samuti 19. koht.
RMK Kõrvemaa maratonil saavutas
Risto Roonet 18. koha. Meelis Rebane oli 54. Distantsi pikkus oli 40,5
km.
Haanja maratoni 100 km distantsil
saavutas Meelis Rebane 10. ja Risto
Roonet 11. koha.
					
		
Rein Tops

Suusahüpped
Suusahüppajate suvise GP sarja viimasel etapil Klingenthalis saavutas
Kaarel Nurmsalu hooaja parima, 19. koha. Kaarel hüppas mõlemas voorus
125 meetrit ning kogus 217,5 punkti.
						
Rein Tops

Mina ise sain rikkamaks teadmisega, et pean oskama ette mõelda, tagavara variante planeerima. Näiteks
ei osanud mõelda, et toitlustamisel
võib eri soove olla.

Korvpall

Lõpetuseks võin öelda, et sellise
meeskonnaga võib palju korda saata! Kohtumiseni järgmisel hooajal!
		
Ella Vikk
Paemuuseumi juhataja
Ain Aasa tutvustas noortele huvilistele paekivi saladusi

KÜSITLUS KODUKANDI - TAMSALU VALLA - KULTUURIELUST
Armas kultuurisõber. Hindan väga neid inimesi, kes teevad ja ei targuta. Olen Sulle tänulik, kui leiad aega
küsitlusankeedi täitmiseks, koos saame kindlasti valla kultuurielu meie kõigi jaoks huvitavamaks muuta.
VASTAJA :
1)
nimi: (kui Sa nime ei taha öelda, arvestan sellega- jäta see koht täitmata)
2)
vanus:
3)
elukoht linn, vald, küla:
4)
selles kandis elamisaeg:
Küsimused:
1.
Mida hindate meie kodukandi kultuurielus kõige enam?
2.
Millest tunnete puudust või mis on teid häirinud kodukandi kultuurielus?
3.
Kust leiad reklaami Tamsalu kultuurisündmuste kohta?
4.
Mitu korda olete külastanud 2013ndal. aastal meie kultuurikeskust?
5.
Kas ja mida olete valmis teistele oma kodukandi inimestele edasi õpetama või eest vedama?
6.
Milliseid muudatusi ootate oma kodukandi kultuuri elus ja mida olete ise valmis selleks
		
tegema?
7.
Millega tegelete vabal ajal kõige meelsamini? Nimeta palun 1-3 tegevust.
8.
Milline valdkond pakub Teile kõige enam huvi? Märgi palun üks neist.
kaunid kunstid
oma kodukandi kultuurielu edendamine
pärimuskultuur
loodus
sport
poliitika (võib-olla aitab meie poliitilist kultuuri parandada väitlusklubi loomine?)
info-tehnoloogia
haridus, sh enesetäiendamine
9.
Milliseid paikkonna traditsioonilisi ettevõtmisi ja sündmusi on vaja hoida? Miks?
		
Palun põhjendage!
10.
Milliseid tähtpäevi või pühi peaks tähistama ühiselt rahvamajas?
11.
Kuidas ja millega Te ise osalete pakutud tähtpäevade ja pühade tähistamisel?
12.
Mida on vaja teha kohe, et kultuurielu toimiks paremini?
13.
Milleks on vaja rahvamaja?
Täidetud ankeedi võid postitada e-kirjana tiia.uudeberg@tamsalu.ee. Sama ankeedi riputan uuesti üles ka
Tamsalu kultuurimaja Facebook’i lehele.
							
Parimate soovidega Tiia Uudeberg,
							
kultuurimaja juhataja.

Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel oli Tamsalu LOS TOROS/Minu Vine
meeskonna vastaseks kodusaalis taas esiliigasse jõudnud ning tugevat noort
täiendust saanud Ambla spordiklubi. Meie meeskonnast on lahkunud Joosep Kivimäe, Rein Raam ning Sander Karro.
Uute meestena tegid kaasa Soomes mängimise kogemusega Joonas Vaino
ning mitmekülgne mängumees Rait Käbin. Esmakordselt on meeskonnas
ka Rauno Lett. Armeeteenistuse tõttu ei saanud seekord kaasa teha Aron
Kuusik. Nagu arvata võis, oli kogu mäng tasavägine, ning lisaajal tuli vastu
võtta kaotus 78:83 (17:25, 15:13, 23:14, 19:22, lisaaeg 4:9).
Võiduvõimalus tekkis minut enne teise poolaja lõppu, kui juhiti viie punktiga. Kohe lasti vastastel aga visata kolmene ning audivise puterdati vastastele. Karistus oli kiire tulema, normaalaeg 74:74.
Lisaajal olid tunduvalt nooremad vastased kindlamad ning vormistasid võidu. Visketabavus külalistel 36,0 ja väljakuperemeestel 38,9. Meie parimad
punktimehed olid veteranid Leho Kraav 19, Sven Pugonen 17, Priit Pihela
10 ning Livar Liblik 6 punktiga. Külaliste parimad olid meeskonda tagasi
tulnud Erkko Linnas ja Peeter Kraavik 13 punktiga.
Kolmanda vooru mängus oli võõrsil vastaseks juba teise liiga päevilt tuttav
Räpina Kotkaste meeskond. Meie parematest ei mänginud Sven Pugonen.
Toeks oli platsil Aron Kuusik.
Heitliku alguse järel, kus avaveerand võideti kindlalt, teine kaotati aga
veelgi kindlamalt, olid võidunumbrid lõpuks suured, 87:71 (20:12, 18:28,
24:14, 25:17). Visketabavus Räpinal 35,5 ja Tamsalul 48,5. Meie parimana
viskas Mihkel Hager 17, Leho Kraav ja Priit Pihela lisasid 14 ning Livar
Liblik 12 punkti.
Kokku mängib esiliigas 15 meeskonda, meie alagrupis kaheksa. Tase tundub olema ühtlane, võiduta pole ühtegi võistkonda.
						

Rein Tops

Foto: Aavo Leemets

Võistluslik hetk Tamsalu LOS TOROSE-Võru Korvpalliklubi mängult

7

TAMSALU AJALEHT

AUGUST 2013

Tamsalu ujula sai 40 aastat vanaks!

Tamsalu Spordikompleks tähistas 19.oktoobril
ujula 40-ndat sünniaastapäeva.
Päeva alustasime tänupinkide avamisega kahele teenekale Tamsalu EPT endisele juhile,
Sergei Kurotškinile ja Ants Arukuusele, kelle
elutöö Tamsalu spordielu arendamisel on olnud hindamatu. Pinke tegime kaks, kummale-

gi mehele eraldi, kuid need asuvad servapidi
koos nagu kahe kange mehe elutöödki.
Juba enne kella ühte algas tohutu vihma-lumesadu, mis lükkas mõned minutid edasi meie
männipuidust tänupinkide avamise. Vihmaga
koos saime kiita kahe tubli mehe tööd.

TIMTAR GRUPP OÜ
PAKUME EHITUSTEENUSENA:

Foto:Aavo
Foto: AavoLeemets
Leemets

Tänupinkide avamine Sergei Kurotškinile ja Ants Arukuusele toimus vihma- ja lumesajus
Juubeliüritus jatkus soojas spordihoones, mõ- nustuse pälvis ligi 40 aastat Tamsalus ujumisnusa muusika saatel tantsisid Kairee tantsu- treenerina töötanud Mare Järv. Juubelipäeva
tüdrukud. Edasi mindi ujulasse, kus KSK lõpetuseks said kõik ujuda hilisõhtuni küünlatantsutrupi tüdrukute esinemise järel võtsid tulede valgel. Tänan kõiki külalisi. Tänan oma
Lääne-Virumaa noored ujujad kahes teateuju- kollektiivi. Tänan vallavalitsust, kes hoolib
mises mõõtu Eesti ühe parema meesujuja Rak- oma rahva tervisest ja panustab spordihoonesverest pärit Ralf Tribuntsovi ja Tamsalust pärit se ja terviseradadesse. Tänan kõiki toetajaid.
endise Eesti noortemeistri Kristo Keiviga.
Vana ütlus,, Terves kehas terve vaim`` Tulge
Ülimaitsva sünnipäevatordi tegi meile Halli- ja hoolige oma tervisest.
kute perefirma PÄTS. Sünnipäevatorti jagus 						
kõigile. Saime külalistelt rohkesti lilli ning 			
Krista Lepik
kuulda häid sõnu. Lääne-Viru maavanema tunTamsalu Spordikompleksi juhataja

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:

Tänud talgulistele!
Spordikompleksi eestvedamisel toimusid 26. ja 27. oktoobril Tamsalu terviseradadel talgupäevad. Kahel päeval töötas metsas kokku 45 inimest.

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

ROSTALEKS OÜ

Paide mnt. 16 (Tamsalu tankla)

Foto: Aavo Leemets

Tamsalu terviseraja puhastamine võsast
1. Selma Neider (2 päeva)
2. Sirly Tiik (2 päeva)
3. Kaarel Nurmsalu
4. Kristjan Nurmsalu
5. Toomas Nurmsalu
6. Petrik Mõttus
7. Maire Tamm
8. Mati Tamm
9. Lea Lõhmussaar
10. Roman Lõhmussaar
11. Maarit Vaikmaa
12. Eliise-Marie Soll
13. Holger Soll
14. Mare Järv
15. Kauri Suur
16. Kirke Suur

33. Pille Lehemets
17. Geiri Suur
34. Krista Lepik (2 päeva)
18. Kersti Kuris
35. Brita Rannamets
19. Roger Kaegas
36. Rando Rannamets
20. Margus Kaegas
37. Ago Veilberg
21. Mati Viidemann
38. Toomas Uudeberg
22. Kalev Sirge
39. Artur Hallik
23. Siiri Sirge
40. Roosi Hallik
24. Katrin Sirge
41. Frode Hallik
25. Taavi Luik
42. Rando Hallik
26. Viljar Vikk
43. Karis Kasekamp
27. Karl Oskar Vikk
44. Karmen Elken
28. Emma Lotta Vikk
45. Kauri Piiskoppel
29. Geidi Kruusmann
Suur tänu tehtud töö eest !
30. Ela Vulla
31. Aili Siht
Krista Lepik
32. Raimond Paist 			
Tamsalu Spordikompleksi juhataja

Ujumistrimmi uus hooaeg
Ujumistrimm algab 7.novembril 2013 ja lõpeb
24.aprillil 2014. Trimmima saab tulla neljapäeviti kell 19.30 - 21.00. Trimmis osalejatele
24 korra kaart. Ühe ujumise hind 1.50 €. Uju
vähemalt 30 minutit. Läbitud distants regist-

reeri instruktori juures. Auhinnad: 18 korda,
nimeline karikas, 16 korda, medal. Lisaks loositakse nende vahel välja kolm tasuta 3 korra
ujumise piletit. Aprillist enam trimmi kaarte ei
väljastata.

Sillastend, autoremont, rehvitööd
avatud 9.00 - 18.00 info tel: 3225165
soodustused, kaardimakse võimalus
Varsti avatakse sõidukite tehnoülevaatuspunkt
Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/elektroonikat,
autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, rattaid, tööriistu, metalli jne.
Transport ja demontaaž TASUTA! Raha kohe!
Rohkem infot: 58947301
Täname oma valijaid usalduse ja toetuse eest ning lubame, et kuulame,
arutame ja arvestame kõigi vallaelanike soovide ja vajadustega.
VALIMISLIIT VABA VALLAKODANIK

AUGUST 2013
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
novembrikuus
Aino Mutli		
Armilde Niit		
Linda Uueni		
Heino Piiskoppel
Evard Püss		
Hilja Mehiste		
Aino Kruusimäe		
Linda Luht		
Elsa-Miralda Vaikmaa
Raimond Kruusimäe
Reet Roos		
Voldemar Olt		
Helmut Vainus		
Meida Aidla		
Elvi-Lasalje Olesk
Ernest Lakur		
Helju Esop		
Saade Uus		
Viivi Vassiljev		
Milvi Lebrett		
Heldi Mitt		
Evi Paukku		
Anu Hobustkoppel
Malle Ojasalu		
Ahto Tammsaar		
Anne Saarmets		
Eha Kivisild		
Tiiu Luutus		
Ljudmila Alenina
Maire Krünberg		
Tõnu Lillepuu		

89
88
85
85
84
83
82
82
82
82
81
81
81
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
60
60
60

Õnne ja tervist!
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Vastsündinud vallakodanikud
RENITA RÕUK			

10.10.2013

EMMANUELA ZEMSKAJA

13.10.2013

Õnnitleme emasid-isasid!

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 9.00–10.30

IV kvartalis
5. ja 19. novembril
3. ja 17. detsembril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

IV kvartalis
15. novembril
13. detsembril

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.

Ostan märke, marke, vanaraha, piibli,
postkaarte, kunsti, Saksa kiivri.
Võib ka muid vanu asju pakkuda.
Tel: 55906683

Raamatupidamisteenus
tel: 56200406

Autoremont
•
•
•
•
•

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
KIRIKUTEADE!

		TAMSALU LUNASTAJA KOGUDUSE
JUMALATEENISTUSED TOIMUVAD:

10. november kell 14.00
1.detsember advendijumalateenistus kell 14.00
25.detsember jõulujumalateenistus kell 14.00

EKATERINA LAVROVA
			
		
JAAN MINUMETS		
IVAN IVANOV		
MAIE RANDOJA		
ANTS SULG			

Kohapeal lai valik akusid ja uusi ning taastatud rehve
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 18.11 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

09.12.1930-01.10.2013
27.02.1939-09.10.2013
15.03.1955-12.10.2013
01.01.1923-15.10.2013
11.05.1954-21.10.2013

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud iga kuu 20. kuupäevaks, soovitavalt e-postile. Fotod saata
töötlemata/muutmata. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.
Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval vallamajas. Leht on üleval ka valla kodulehel.
Järgmine leht ilmub detsembri esimesel nädalal. Head lugemist!

