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Nii need jõulud valda toodi

Hüvasti „Aasta 2013“

Alustati 1. detsembril 1 ADVENDI KONTSERT JUMALATEENISTUSEGA Tamsalu kirikus. Kombikelladel mängisid Sirje Luige väikesed muusikud. Jutluse pidas koguduse vaimulik Tauno Kibur. Laulis Tamsalu Kergemuusikkoor. Altari küünaldest süütasid jõuluvalguse laternate ja tõrvikute
tarvis vallavanem ja koguduse vaimulik.

Oli eelmise volikogu viimane tööaasta. Mida mööduva nelja aasta (ka 2013)
jooksul suuremat tehtud on, kirjutasin lühidalt oktoobrikuu valla ajalehes.
Mõned mõtted veel peagi ajalukku minevast aastast 2013.
Talvel saime esimese kogemuse, kuidas Tamsalu uutel tänavatel lumega
hakkama saada. Nüüd võib kindlalt öelda, et saime normaalselt hakkama
ja võime julgelt vastu minna uuele talvele. Põhiline, me hakkasime rohkem
arvestama kaasliiklejatega ja üksteist rohkem austama.
Tänu ettevõttele Mertti Grupp OÜ, sai elule tagasi Raudtee 2 olev „punane
maja“. Lisaks oma tegevusele, asub selles majas alates novembrikuust ka
Eesti Posti Tamsalu kandeosakond.
Lõppeval aastal sai suurem osa plaanitust valmis Naistevälja külas asuva
allveelaeva „Kalev“ komandöri ja riigimehe Hans-Verner Puuranna kodukoha jäädvustamisel. Seda tänu Eesti Kaitseministeeriumi ja Austraalias
elava poja (82a.) Hansu olulisele toetusele. Kui kõik läheb plaanitult, siis
2014 a. peab kavandatu lõplikult valmis olema.
2013 aastast jääb meelde ka oluliselt agressiivsemad (tükati laimavad) kampaaniad volikogu valimiste eelsel perioodil, see on üks osa demokraatiast,
kuid kas demokraatia peab olema selline, kahtlen sügavalt.
Oli kultuuripärandi aasta, motoks „Pärijata pole pärandit”. Ka tänane tegemine on tulevikus jaoks pärand. Aasta lõpus hinnati Lääne -Viru Arenduskeskuse poolt korraldatud konkursil sädeorganisatsiooniks Tamsalu
Kultuurimaja ja kohaliku omavalitsuse tasandil Tamsalu vald. Tänud meie
pühendunud inimestele!
Tänavu tähistasime Tamsalu ujula 40. aastapäeva. Niikaua on juba meie
inimestel olnud võimalus aastaringselt veemõnusid kasutada. Aeg läheb
ruttu!
Lõppeval aastal toimus vallas arvult 3. ettevõtluskursus. Eelnevad kogemused näitavad, et imesid eriti ei juhtu, tuleb leida ja julgustada inimesi meie
endi keskelt ettevõtlusega alustama. Tänavu lõpetas 10 osalejat. Palju edu
nendele tublidele inimestele plaanitu saavutamisel.
Tamsalu linnapilti on lisandunud üks väga põhjalikult renoveeritud ja kauniks tehtud korrusmaja aadressil Kesk tänav 12. See on hea näide, mida
võib koos tehes ja ühiselt panustades oma ühise kodu jaoks teha . Viriseda
on lihtne aga ise midagi teha on hoopis keerulisem. Loodan, et selle maja
korteriomanike tegemine on eeskujuks, et kõike saab teha, kui ühiselt pingutada.
Tänu Võhmuta mõisaomaniku sir Careth Philip Nibleti ettevõtlikkusele
taastati sel aastal Võhmuta mõisa Võiduvärav. Ajalooline värav on jälle
oma ajaloolises hiilguses olemas!
Sagenema on hakanud loodusjõudude mõjud. Viimane tormituul detsembris tekitas paljudes kohtades pikaajalisi elektrikatkestusi ja langetas hulga
põlispuid.
Isiklikus elus on hea meel, et poeg Taneli pere abiga sain teistkordselt vanaisaks. Samuti on hea meel hea valimistulemuse üle volikogu valimistel.
Suur tänu usalduse eest.
Kaili Sirge valiti Eestimaa Spordiliit JÕUD aasta tegijaks kohaliku spordielu edendajana Lääne-Virumaal. See on suur tunnustus, õnnesoovid Kailile ja soovin jätkuvat energiat spordielu eestvedamisel.
Kokkuvõtteks tahan tänada kõiki inimesi, kes oma igapäevatööga on Tamsalu vallaelu edasi viinud ja meie ühist elukeskkonda aidanud parandada nii
tegijana kui maksumaksjana.
Mida toob uus aasta? Kindlasti paneb saabuv aasta tõsiselt tegutsema haldussuutlikkusega (reform ja koostöö), ettevõtluse meetmetega (töökohad),
hariduse tuleviku plaanimisega.
Need on mõned märksõnad, mis jäävad meenutama peagi lõppevat aastat
2013. Head inimesed, kindlasti on Teil ka omad tähelepanekud ja soovid
, mida võtta kaasa lõppevast aastast. Võtame siis aastalõpus korraks aja
maha, leiame aega olla koos lähedastega, hoiame üksteist ja kogume jõudu
uue, 2014 aasta ettevõtmisteks.
Lugupeetav vallarahvas
Rahulikku jõuluaega ja edu uuel aastal.
						
					
Toomas Uudeberg
					
vallavanem

Tõrvikurongkäik viis kiriku juurest
valla jõulukuuse juurde.Valla jõulutuled süttisid kaunite talvelaulude
saatel. Lumes tantsisid 154 R tüdrukud ja poiste tantsurühm. Ringmängudes ümber kuuse osalised lapsed,
vanemad ja vanavanemad. Sadas
vaikset jõululund.
2. advendil pakkus Tamsalu rahvale kauni kontserdielamuse Arsise
noorte kellaansambel dirigendi Aivar Mäe juhtimisel. Eestis on kellamuusikat mängitud tänaseks 20
aastat. Praeguste noorteansamblite
juured on Arsise Kellade Koolis.
2003. aastal lõpetasid esimesed õpilased kellade kooli ja samal aastal
loodi ka Arsise noorte ansambel.
15ndal detsembrikuu päeval peeti
kultuurimajas jõululaata. Samal ajal
korraldasid kultuurimaja 2. korrusel heategevuslikku müüki ja valmistasid lastega koos päkapikke ja
jõulukaarte Porkuni kooli õpetajad
ja kasvatajad. Selle heategevusliku
müügi raha läheb Porkuni Kooli erivajadustega õpilaste toetuseks.

TASUTA

Foto: Aavo Leemets
Ümber kuuse tantside oli päris lõbus

Foto: Aavo Leemets

3. adventi tähistas kultuurimaja jõulukontserdiga „Jõulud üle maa“. Erinevate maade jõulukombeid, -laule,
-tantse, ja –pillilugusid tutvustasid kõik kultuurimaja
tantsurühmad, kapell, naiskoor, „Tõrukese“ lasteringid.
Kontserdi sidus tervikuks näitering „Atsike“, kel oli iga
maa kohta huvitavaid fakte otsitud. Lustlikud ja informatiivsed 90 minutit lendasid linnutiivul.

„Kairee” noorem tantsurühm peale esinemist

Tänutundes, küünlasäras saatke vana aasta ära.
Asemele võtke uus – kaksteist omanäolist kuud!
Toogu nad erksust meelele, häid, tarku sõnu keelele!
Kodudesse õnne kandku, tegudele hoogu andku!

Alati Teie, Tamsalu Kultuurimaja

Head tamsalulased
Küllap mõeldakse igas Eestimaa otsas, igas maakonnas,
omavalitsuses, külas, igas kodus kas või hetkeks lõppevale aastale – milline ta oli, mis meenub aastate pärast
just 2013ndast? Iga inimese jaoks on need silme ees
jooksvad mälukaadrid erinevad – seal on pikk värvifilm
oma isiklikust elust ja lähedastest ning pildid ja klipid
meid ümbritsevast maailmast ja ühiskonnast, neist värvikaimad suure tõenäosusega oma kodukohast, mis on
südame küljes ja osa meist.
Kultuurihuvilisele tamsalulasele meenuvad ehk esmajoones rohked üritused, nii kohalik looming kui külla
tulev teater või kino. Rõõmu pakkus Tamsalu tantsulaager ning 13ndad Porkuni päevad. Laulu- ja tantsupäev
tõi juba 45. korda kokku hulga inimesi ning rohkelt lusti
isetegevuslastele ja külalistele.
Esimest korda üle aastate avanes võimalus alustada
Tamsalu kultuurimajas remonti, ja seda peegelsaalist,
mis on hoone üks aktiivsemas kasutuses harjutusruume – ikka selleks, et oleks mugavam, tervisesõbralikum
ja inspireerivam treenida. Rõõmustan koos teiega, et
Tamsalu kultuurivalgus on paistnud üle maakonna ning
sädeorganisatsiooniks valiti tänavu just Tamsalu kultuurimaja oma toimeka meeskonnaga, kes loovad kauneid
ja meeldejäävaid hetki ja tundeid. Rohked ettevõtmised
kannavad sõnumit kogukonna aktiivsusest ja elujõulisusest.
Kõige kodanikuühiskonnasõbralikumaks vallaks valiti
samal konkursil just Tamsalu vald. Tamsalu teab ja väärtustab, et aktiivsed külad, aktiivne seltsitegevus on see,
mis seob inimesi üksteise ja kodupaigaga. Tillukesed
või päris inimtühjaks jäänud külakesed oma eelnevate
põlvede jäljedega maastikul ja edasi kantud pärimusega on kujundanud meie esivanemaid ja mõjutanud meid
endid. Lõppevat aastat jääb meenutama Järsi, Türje ja
Võhmuta külade päev, mis kandis endas ilusat mõtet, et

kodukoha või laiemalt mingi piirkonna tutvustamiseks
on parim viis näidata just selliseid külakesi ehk seda,
mis on unustatud – see ongi just eriline.
Spordilembese inimese mälupildid räägivad Tamsalu
valla headest sportimisvõimalustest ja kohalike sportlaste rõõmutegevatest tulemustest, mis on toonud au ja
uhkust kogu maakonnale ja riigile. Kõrgelt tunnustatud
treenergi on valinud elu- ja tööpaigaks rahuliku, looduskauni ja heade võimalustega Tamsalu kandi.
Positiivseks näitajaks on kindlasti aktiivne tegevus ettevõtluse soodustamiseks ja seeläbi töökohtade loomiseks. Siinkohal on abiks nii ettevõtluskursused kui
ettevõtluspäev, mis nii nagu on vajadus ettevõtlikkust
ja ettevõtlust soodustava õppe järgi, algas tegevuste ja
esitlustega koolist ja jõudis kultuurimajja ka kogenud
ettevõtjateni.
Lõppev aasta oli juubelihõnguline nii mõnelgi asutusel. Kooli väärikas 145 aasta juubel pakkus erilisi hetki
Tamsalu kooli vilistlastele ja kooliga seotud inimestele.
Mis muu ongi ühe tugeva kogukonna alus, kui selline
selge märk hariduse ja harituse väärtustamisest.
			
			
			
			
			

Häid jõulupühi, toredat aastavahetust
ja õnne uuel aastal!

Rahulikku jõuluaega
ning palju häid ideid
ja säravaid hetki
uuelgi aastal!

			
			
			

Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem

Tamsalu vallavalitsus ja volikogu
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Aastalõpu üritused

PALUME KÕIKI LAHKESTI KULTUURIMAJA
33. SÜNNIPÄEVAL KARNEVALIPEOLE!

		
4. ADVENT
21.12 kell 19.11 		
„VALGE GOSPEL“ Kontsert kultuurimaja lauluklassilt ja
			
kergemuusikakoorilt. Talve algus 19.11. Toomapäev. Tasuta
22.12 kell 15.00-16.00

TAMSALU VALLA KUUSEPUU kodustele lastele

28.12 kell 19.00 		
			
			

KULTUURIMAJA 33. SÜNNIPÄEVA PIDU
Stiilipidu: KARNEVAL
KOSTÜÜMIS SISSEPÄÄS 3€, TEISTELE 7€

Kultuurikalender, jaanuar 2014
05.01(P) kell 17.00
			

Tamsalu lauluklassi UUE AASTA TERVITUSKONTSERT
Tamsalu kirikus. Tasuta.

08.01(K) kell 18.00

MULTIFILM „SUUR MAALRITÖÖ“

08.01(K) kell 19.00

EEESTI-GRUUSIA MÄNGUFILM „MANDARIINID“

10.01(R) kell 16.00

KUUSKEDE PÕLETAMINE

10.0 (R) kell 18.00

LASTE DISCO

10.01(R) kell 22.00

NOORTE DISCO

17.01(R) kell 19.00
			

KONTSERT ABBA LAULUDEST
Laulavad kultuurimaja kergemuusikakoor ja lauluklass. Pääse 1€

31.01(R) kell 19.00

LAULUKLASSI KONTSERT-EKSAM. Pääse 1€

28. detsembril kell 19.00
TAMSALU KULTUURIMAJA
33. SÜNNIPÄEVA

KARNEVAL

MEELELAHUTUST PAKUVAD:
DANCE SPIRIT šhouga “SPIRIT BROADWAY”



KULTUURIMAJA RÜHMAD
ÕHTUJUHT MEELIS SARV
TANTSITAVAD GERLY PADAR & THE MOON
PARIMATELE KOSTÜÜMIDELE AUHINNAD
AVATUD KOHVIK-BAAR

KOSTÜÜMIS SISSEPÄÄS 3€, TEISTELE 7€
INFO: 3230968, 56470855
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Armsad sõbrad ja kõik teised head inimesed. Tamsalu Kultuurimajal saab 28. detsembril 2013ndal aastal täpselt 33 aastat
avamisest.
Viimati saime sünnipäeva tähistada 8 aastat
tagasi. Eelmine sünnipäev jäi aega, kui jagasime oma ruume gümnaasiumi algklassidega ja
suuremad peod ei tulnud ruumipuudusel siis
kõne allagi. Sel aastal on aga ka põhjust veidi
pidutseda: kultuurimajas sai uue ilme peeglisaal ja kultuurimaja valiti maakonnas aasta
sädeorganisatsiooniks.
Kuid peamine põhjus kokku tulla, on ikka
meie oma fantastilised inimesed: ringide
liikmed, juhendajad, vabatahtlikud abilised,
sponsorid, sõbrad, suurepärane publik. Sel
aastal me kedagi kutsega peole ei kutsu, küll
aga ootame kõiki eelnimetatuid kostümeeritult
kultuurimajja, et aasta lõpus veidi koos olla ja
üksteisest rõõmu tunda.
Peo teemaks on karneval. See on kummardus
poole sajandi tagustele kuulsatele Tamsalu
karnevalidele. Peole annavad ilmet Dance
Spiriti varietee, Gerli Padar ja ansambel The
Moon 90ndate aastate hittidega, õhtujuht
Meelis Sarv ja muidugi mõned vahvad numbrid kultuurimajalt.
Tuletame veidi meelde, kuidas karnevalid alguse on saanud ja mida nad endast kujutavadehk annab see mõtteid ka meie peo kostüümide valikuks. Kuid oodatud on kõik vahvad
kostüümid ja maskid. Parimatele kostüümidele auhinnad.
Jaanuarist kuni tuhkapäevani peab maailm
karnevali – haruldast pidu, mil kõik on võrdsed ja kõik on lubatud. Meie planeedi sõdivas,
tülitsevas, rahaahnes ajaloos on karneval läbi
aegade olnud vaherahu, seisuste kaotamise ja
õnneliku minnalaskmise kaduvalt üürike aeg.
Silmad maskide taga, ei äratundmist, armastust ega hirmu. Ei vaeseid ega rikkaid, nõrku
ega tugevaid, naisi ega mehi. Kõik võib olla
petlik...
Inimeste igavene iha
Karnevalisarnased pidustused, ehkki teise nime all, eksisteerisid juba ammu enne
kristlust. Karneval, nagu me seda tänapäeval
tunneme, on kristlusest sündinud traditsioon,
mis seotud kahe olulise sündmusega: mardi
gras’ga (vastlapäev) ja sellele järgneva 40
päeva kestva paastuga, mis päädib lihavõtetega. Mardi gras ehk rasvane teisipäev tähistab
kristluses viimast päeva, mil tohib süüa rasvast ehk loomset päritolu toitu. Siit on tulnud
ka karnevali nimi: carne vale ehk pisut humoorikamas tõlkes „hüvasti liha”. Kuid kui
karnevali lõpp on väga selgesti määratletud,
siis algus mitte: paljudes kohtades alustatakse
pidustustega juba kolmekuningapäeval, kuulus Veneetsia karneval kestab kümme päeva,
kostüümipidu Nizzas lausa kolm nädalat.
Pahupidi maailm
Karneval annab loa astuda üle kõikidest sotsiaalsetest normidest ja reeglitest. Maskid ja
kostüümid annavad anonüümsuse, korraks
tohib unustada haigused ja kannatused. Vahetada võib ka sugu või vanust: alati on olnud
populaarne meeste rõivastumine naisteks ja
vastupidi, lastele aga antakse karnevali aegu
täiskasvanute õigused. Keskajal likvideeris
karneval hetkeks ka meeste ja naiste ebavõrdsuse ning andis mõnes paigas naistele suisa
loa mehi karistamatult nüpeldada ja narrida.
Pikka aega kostümeeriti end võimalustele
vastavalt: maskid kujutasid endast tihtilugu
söe või jahuga võõbatud nägusid, riidelappi
või pabermaski; rõivad aga pöörati lihtsalt pahupidi. Mõnuga pilati kõiki neid, kes tavaelus
ebameeldivalt silma jäid: ahnepäitse, moraliste, kirikumehi, surma ennastki. Kes julges
tööd teha, tariti eesli selga ja veeti läbi linna.
Teatrites ja turuplatsidel mängiti tükke, mis
muidu keelatud.
Elu maski taga
Sõna „mask” etümoloogia on sama salapärane nagu mask isegi. Esimest korda ilmus sõna
kasutusse 7. sajandil ning see arvatakse olevat
ladina või indoeuroopa päritolu. Kunagine ro-

maani sõna maska tähendas musta, hilisladina
masca ja itaaliakeelne maschera aga nõida,
vaimu, kummitust. Mitmetes kultuurides tõmmati võrdusmärk maski ja nõia vahele: näiteks
nimetati Provence’i aladel nõidusega tegelejaid maskideks (les masques).
Keskajal hakati maske valmistama jõuluks
tapetud sigade pead katvast nahast: tugev materjal ning avad just seal, kus vaja, ajasid asja
kenasti ära.
Oma uhkeima ja olulisima tähenduse omandasid maskid aga Veneetsia karnevalide hiilgeajal. Kummalised näokatted võimaldasid
täielikku anonüümsust, mis oli oluline alamale klassile, aga veel rohkem ülikutele, keda
etikett ja aadlitiitel muidu liigselt oleks ahistanud – maskiga varustatult võisid nad aga muretult lõbutseda, nautida hasartmänge, joomist
ja naisi. Kostüümiparaad näitab ennast järjest
uhkemana, saavutades 20. sajandil enneolematu hedonistliku tähenduse, mille tõestuseks
on aina glamuursemad karnevalid Rio de Janeiros, Nizzas, Veneetsias, New Orleansis ja
mujal.
Kasutatud kirjandus: Daniel Favre, „Carnaval ou la fête à l’envers”, Jacques Le Goff
„Kesk¬aja Euroopa kultuur”, www.delpiano.
com.
Kes sa oled?
Tänapäeval on Veneetsia karnevali kostüümid
ja maskid segu nii ajaloolistest, Commedia
dell’Arte kui ka uue aja tegelaskujudest. Terviklik ülevaade nendest hämaratest olenditest
nõuaks lausa iseseisvat väljaannet, allpool
väike valik kõige tähtsamatest:
Üks vanimaid kostüüme on lihtsalt närune
riietus, mille taha varjus kerjust mängiv aadlik.
Bauta koosneb lumivalgest maskist (larva),
mustast siidkeebist või -loorist (tabarro) ja
kolmnurksest mütsist. Kostüümi võisid kanda
nii mehed kui ka naised. Eksklikult kurvaks
või süngeks peetud kostüüm sümboliseerib
(sõna)vabadust.
Moretta – mustast sametist ovaalne mask,
mis kattis kandja (naise) näo üleni. Müstiline
näokate püsis ees tänu erilisele nupule, mida
hammaste vahel hoiti, ning võimaldas täielikku anonüümsust.
Gnaga – naiseks rõivastunud mees, ning mida
grotesksem, seda parem. Kostüüm nõudis rõhutatult peenikese häälega rääkimist.
Šarlatanid, akrobaadid, võlurid – Veneetsia
karnevali „kohustuslik” seltskond, mille juured on keskajas.
16.−18. sajandini kogus Itaalias populaarsust improvisatsiooniline teater, mida laiemalt
tuntakse Commedia dell’Arte’na. Suur osa
Veneetsia karnevali värvikatest tegelastest on
pärit just sealt.
Pantalone – vana, rikas, ahne ja lihtsameelne
Veneetsia kaupmees, kes kannab tihti punast
trikood ning musta keepi.
Il Dottore – samuti vana mees, enamasti paks
ja musta rõivastunud, kannab poolmaski ning
vatrab vahetpidamata. Härra Kõiketeadja.
Il Capitano – alguses Itaalia, hiljem Hispaania sõjamehe karikeeritud tegelaskuju on
varustatud edeva kostüümi ning rikkaliku relvaarsenaliga, mida ta kasutada ei oska. Upsakas, edvistav ja arg.
Pulchinella – lihtsasse valgesse kostüümi rõivastunud lüüriline ja unistav tegelaskuju.
Colombina – sageli kurtisaaniks peetud, kuid
pigem vaba, sõltumatut ja vaimukat naist kehastav tegelane.
Arlecchino – kõigile hästi teada värviliste
rombidega kostüümis salapärane tegelane,
kelle käitumine on ettearvamatu. Narr, aga
mitte ainult. Tavaliselt on armunud Colombinasse.
Gli innamorati – armunud. Luksuslikes,
omavahel sobivates kostüümides paar, kes ei
kanna maske. Soovitav käitumisviis on võimalikult seebiooperlik.
Kasutatud kirjandus: Ethel Lillemägi artikkel „Tema majesteet-karneval“, 10. veebruar
2013.a
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Tamsalu Gümnaasiumis II õppeveerandil
Kooli oluliseks ülesandeks on väärtushoiakute
ja –hinnangute kujundamine, mis saavad
õppetegevuses tervikuks lõimingu kaudu.
Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete
ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste
projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil.
Lisaks traditsioonilisele õppetunnile pakuvad
selleks võimalust erinevad projektid, õppekäigud, kultuuriürituste korraldamine ja külastamine.
II õppeveerandil viidi Tamsalu Gümnaasiumis
Anne Kraubneri, Mailiis Meitsari, õpilasesinduse ja Maie Nõmmiku suunamisel läbi kogu
kooli haaranud projekt „Maailma nädal“.
Lisandusid 7. klasside korraldatud leivanädal,
6.b klassi ja Sirje Luige eestvedamisel kadri- ja mardipäeva tähistamine, Kaja Raudla ja
Heidi Mägi juhtimisel advendikontsert ning
küünla süütamine.
Käivitus projekt „Kaitse end ja aita teist“. I
ja II kooliastmele ning 11. klassile toimusid
novembris-detsembris vee-, esmaabi- ja tuleohutuse koolitused ning noorematele ka noorsoopolitseiniku loengud seaduste tundmisest
ja uimastiennetusest.
Maanteeameti projekt „Must nukk“ viis 4.
klassid Aserisse helkurikoolitusele, 4.a klass

kasutas projekti „Rööpad viivad pärandini“
Tallinnas Adamson-Ericu ja Miia-Milla-Manda muuseumide õppepäeval „Sõbrad päriselt
ja mängult“ osalemiseks. RMK Sagadi looduskooli projekti toel käis 8. klass Tallinnas
Loodusmuuseumis ja TTÜs ning uurimuslikul
õppepäeval Sagadis. 11. klass osales gümnaasiumiastme VIROLi uurimusliku õppe projekti õppepäeval Sagadis, 10. klass külastas
projekti Take Tech raames Rakveres puidutöötlemisettevõtet JELDWEN Eesti AS.

Tamsalu Gümnaasium

Foto: Hannele Valdok

Leivanädala põhirõhk oli seekord rahvusleibade tutvustamisel. Selgus, et mõnel rahval on
leib hele ja õhuline, mõnel kuiv ja krõpsuv, mõnel lame nagu pannkook, mõnel täidisega.
Kui uhked leivapildid oli süljenäärmed tööle pannud, said kõik lavašši, Gruusia leiba, leivakrõpse, näkileiba ja ciabatta`t proovida. Maitsmahakanud leibade nimed jäeti meelde, et
neid ka ise osta oskaks.
							
Hannele Valdok

Aasta sädeorganisatsioon maakonnas on
Tamsalu kultuurimaja

Tamsalu Kultuurimaja ütleb ise enda kohta:
“Meie jaoks ei ole olulisim mitte raha, vaid
koos panustada meie kogukonda oma aega,

Traditsioonilise matemaatikanädala 5.-12.
klassile viis novembri viimasel nädalal läbi
matemaatika ainekomisjon Maire Tamme juhtimisel.
Kooli võistkonnad osalesid XX Virumaa matemaatikavõistlustel, kus hästi esines 8.-9.
klassi võistkond.
Maakonna veeviktoriinil “Puhas vesi hoiab
elu“ saavutasid III koha Liselle Kaldaru, Annika Õunapuu, Marianne Lapin ja Elis Zarubin (juhendajad Marika Jeeser ja Anneli Tell).
Novembrisse jäid iga-aastased kooli ja maakonna (toimub samuti Tamsalu Gümnaasiumis) etluskonkursid „Koidulauliku valgel“.
Kooli parimatena pääsesid maakonnakonkursile Laura Mätlik ja Kai Budrikas (juhendaja
Mare Viks). Laura esinemine leidis maakonna
konkursil äramärkimist.
Verdissimo esseekonkursil väärisid üleriigiliselt tunnustust 11. klassi õpilased Andres Kasekamp ja Johannes Vask.
Integratsiooni Sihtasutuse kodanikupäeva eviktoriinil osalesid 8.-12. klassi õpilased.
8. ja 11. klassi õpilased valisid II õppeveerandil kooli lõpetamiseks vajalike loov-, praktiliste ja uurimistööde teemad ning juhendajad.
Tööde kaitsmine toimub õppeaasta viimastel
nädalatel.
Ees ootavad jõulupeod, mille korraldamise
raskus lasub 4., 8. ja 12. klassil, ning muusikaõpetajate poolt ettevalmistatud jõulukontsert,
millega koolipere lõpetab ühiselt I poolaasta.
			

Teise veerandi alguses ilmusid koolimaja kõikidele korrustele 7. klasside valmistatud plakatid. Ühtedel ilutsesid leiva kohta käivad vanasõnad ja uskumused, teised tutvustasid vanaaegset leivategu. Mõne plakati ees seisti paberi ja pliiatsiga, et meeldima hakanud leivamagustoidu retsept üles kirjutada. Nädala lõpuks lisandusid fotod leivast. Näha võis nii
igapäevast võileivategu, leiba rahvuslikul taustal kui ka naljapilte.

Tunnustamine on tänutäheks ja motivatsiooniks kõigile majaga seotuile toimekatele inimestele, kes muudavad paikkonna elu kõigi
jaoks elamisväärsemaks.
Tamsalu kultuurimaja- see on vahva, sõbralik, loominguline, toimekas seltskond erinevates vanustes ettevõtlikke inimesi, kes ei
otsi põhjusi miks teha ei saa, vaid lahendusi,
kuidas head ideed teoks teha.

Gümnaasiumiõpilased osalesid üleriigilisel
töövarjupäeval, kusjuures Ceilis Keermann
pääses läbi tiheda konkursisõela töövarjuks
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile.
Rakvere Politseimuuseumis said õpetust 3.a,
b ja 4.b klass, 5. klassid külastasid O. Lutsu
„Kevade“ tegevuspaiku Palamusel, 6.b klass
Kukruse Polaarmuuseumi.
Jõuluetendusel Rakvere teatris käisid 1. klassid, Vargamäel Tammsaare muuseumi jõulumaal 2. klassid, Sagadi jõulumaal 3. klassid
ja 4.b klass ning Paide Ajakeskuse jõulumaal
4.a klass.

Ilusat jõuluaega
ja
teguderohket uut aastat!

Leivanädal Tamsalu Gümnaasiumis

Rakveres toimunud maakonna kodanikuühenduste konverentsil kuulutati aasta
sädeorganisatsiooniks Tamsalu kultuurimaja ja kõige kodanikuühiskonnasõbralikumaks vallaks Tamsalu vald.
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teadmisi, elualade ja põlvkondade kogemusi, teha koostööd.”
Õnnitlused kogu kultuurimaja personalile,
ringidele, klassidele, kooridele, rühmadele,
ühendustele, meie maja MTÜdele, tublidele
ettevõtlikele vabatahtlikele abilistele, koostööpartneritele ja vallavalitsusele. Tänud
meie toredate ideede ning sündmuste rahastajatele ja toetajatele.
Õnnitlused ka vallale - SÄDEVALLA tiitli
puhul.
Õnnitlused Merike Järvamägile, kes võitis
fotokonkursi ja sai auhinnaks kevadise sõidu
Brüsselisse.
Tänud kõigile, kes meie tööd tunnustasid ja
meie poolt hääletasid.
Sädemekesed, elame veel!

Aime Tops

„Ingel ütles neile: „Ärge kartke!
Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”

PÜHA ÖÖ
Aastaid tagasi jutlustasin jõuluõhtul meenutades 60-70 aastate alguse menuansamblit „Simon & Carfunkel“, kes on ühes oma laulus („Silent Night“), pannud kõlama paralleelselt Püha Öö
ja seitsmesed uudised – sulnid viisid ja verised sõnumid maailma mitmetelt tandritelt. Esimeses
räägitakse noorest perekonnast oma vastsündinud lapsega, kellele laulavad kiitust taevased hulgad
ja mõned karjused, kes kõik on tulnud vaatama seda imeasja; ja teises paanikast varjupaikade küsimuses, kus osa poliitikuid on selle poolt, et tagada igale inimesele vähemalt ööseks peavari ning
teised, pragmaatilisemad ei leia selleks eelarves võimalust; kus inimõiguslased tahavad korraldada
protestimarssi ja kohalik politsei igaksjuhuks palub rahvuskaardilt panna väeüksused valmis; kus
on juttu sarimõrvari kohtu alla andmisest, kes on tapnud üheksa meditsiinitudengit eriti julmalt
nende korteris; kus sõjavastased on kogunenud demonstratsiooniks ja neid aetakse väevõimuga
eemale neid kuulama tulnutest jne.
Esimene sõnum, Piibli jõulusõnum, on ka täna samasugune – Jeesuse Kristuse sünd, ajalooline taust: keiser Augustus, maavalitseja Küreenius jt, Jeesuse ema Maarja ja isa Joosep, ühtaegu segaduses ja hämmingus kui saabuvad karjased ja räägivad, mis neile juhtus. Teine sõnum on
väliselt muutunud, nimed ja paigad, kuid sisimalt pole ka siin muutust – ikka sõjad ja lahingud,
lokaalsemad või globaalsemad, ikka jõhkrust ja julmust, ikka vargused ja petmised, ikka korruptsioon ning vahel sekka ka sensatsiooni teaduse vallast... – kõik see müüb endiselt. Aastakümneid
selliseid uudiseid tekitavad sõltuvuse ja inimestest saavad sõltlased. Sõltuvused on olnud ka enne
televisiooni ja raadiot, enne arvutit (kasiinosõltuvus oli varasemal ajal näiteks hipodroom, gladiaatorite vaatemängud, tsirkus jne).
Jõulusõnum on: TEILE ON TÄNA SÜNDINUD PÄÄSTJA! Ja see pole vana ajalooline
jutustus, või lause väga vanast ja ilusast loost. See pole pelgalt „muinasjutt,“ nagu me kõnekeeles
muinasjutu kohta ütleme – midagi, mis pole tõsi – vaid see on muinas jutt oma sügava aktuaalsusega, inimest avavana, ja see on täna ikka veel nii. Ikka vajame päästjat, Toda, kes vabastab meid
kütkeist, kes valgustab meie silmi ja kõrvu, puudutab meie südant, et ärkakasime ja märkaksime
Jumala imet..., selleks ju Jeesuse sünd, elu, surm ja ülestõusmine – et kirgastada Inimese teed, tuua
välja peidetu, see mis varjul sügaval meis, see mis loomisel Looja poolt sinna pandi...
Uudistes esitatud maailm on katki, ja see teeb katki ka meid – rebib tuhandeks killuks ja
me ei saa enam aru, kes oleme tõeliselt. Jõulusõnum fokuseerib pilgu ja meeled ÜHELE – KRISTUSELE. Ja see koondab katkise anuma killud jälle ühte ning savipott saab terveks. Piibel kasutab inimese kohta mõistet „saviastja“, „savinõu.“ Kui inimest valmistatakse Loomislugudes, siis
kasutatakse tollaste naabrite keraamikakultuuri mõjul just seda pilti – inimest voolitakse potisepa
kedral. Kuid elavaks saab inimene pärast seda kui Jumal puhub sellesse oma Vaimu. See Vaim teeb
elavaks. Teeb elavaks igal ajal, ka täna. Ilma Jumalata ja Tema Vaimuta pole elu. Sellest hakkavad
aru saama järjest rohkem teadlasi uurides makro- ja mikrotasandeid ning nähes kõige taga ja kõige
sees hämmastavat geniaalsust, ääretut ettenägelikkust, piiritut armastust.
Jõulusõnum koondab tähelepanu ÜHELE INIMESELE - JEESUSELE KRISTUSELE –
Tema sünnile. Kui nimetame ennast INIMESEKS, siis ei saa see sõnum olla meile ükskõik, vaid
ÜKS KÕIKSUS. Erinevalt kõigist muust lugudest ja sõnumitest, millest paljud meid lõhuvad ja
killustavad, kogub see meid kokku, teeb terveks. Inimese lugu algab jõulusõimest, Neitsi Maarja
ettekuulutusest, inglitest ja karjustest, kolmest idamaa targast, kes tulevad kummardama kuningat,
valitsejat. Edasi räägitakse Jeesuse templisseviimisest, nimeandmisest kaheksandal päeval, uusaasta esimesel päeval – sealt Anno Domini nimetus („Issanda Aasta“). Ja seal kusagil taamal on
Kolgata ja Ülestõusmine. Niimoodi räägitakse INIMESE SALADUST, rõõmusõnumit (kr. „evangeelium“) - ja selle loov Vaim teeb elavaks.
							
Tauno Kibur
				
EELK Tamsalu Lunastaja koguduse hooldajaõpetaja.
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TAMSALU AJALEHT

Vallavalitsus

26.11.2013
1.
Anti FIE-le Silvi Pärn luba avaliku ürituse “JÕULULAAT“ korraldamiseks
Tamsalu Kultuurimaja juures 15.detsembril
s.a ajavahemikul 9:00-16:00.
2.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega
elektri maakaabeliini püstitamiseks aadressidel: Lossi tn 1, Ülepumpla, Järve tn lõik 1,
Mäe tn lõik 1 ja lõik 2 Porkuni külas.
3.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega
elektrimaakaabelliini ja 10/04kV alajaamade
püstitamisel aadressidel Järvajõe, Kadapiku
ja Piisupi külas.
4.
Nõustuti Kadapiku külas katastriüksuse riigi omandisse jätmisega ning maale
hoonestusõiguse seadmisega.
5.
Nõustuti maa ostueesõigusega
erastamisega Alupere külas.
6.
Nõustuti katastriüksuse piiride
muutmisega ja määrati koha-aadress ning
sihtotstarve.
7.
Koha-aadresside korrastamiseks ja
nõuetega vastavusse viimiseks muudeti viie
katastriüksuse koha-aadresse.
8.
Anti nõusolek raieloa väljastamiseks Tamsalu linnas, Toome tn 14 kinnistul
kasvuhoonele liiga ligidal asuva, ohtlikuks
muutunud kuuse raiumiseks.
9.
Otsustati sõlmida Tamsalu valla kasuks kinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmise leping.
10.
Tunnistati nurjunuks vallavara kasutusele andmiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumine.
11.
Otsustati pikendada kuue sotsiaalkorteri kasutajaga sõlmitud üürilepinguid.
12.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus novembri kuus kogusummas 17453,62 eurot.
13.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust
Tamsalu valla 2013.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest neljale vähekindlustatud või puudega isikule.
14.
Otsustati kompenseerida kahe
lapse lasteaia toidupäeva maksumus kuni
detsembri lõpuni ja nelja õpilase pikapäevarühma toidu maksumus ning kahe õpilase koolilõuna maksumus kuni 2013/2014
õppeaasta I poolaasta lõpuni 2013.aastal
toimetulekutoetuse määramiseks ettenähtud
vahendite ülejäägi arvelt.
15.
Muudeti ühele koduteenuse kasutaja koduteenuse osutamise mahtu ja peatati
ühele koduteenuse kasutajale koduteenuse
osutamine.
16.
Lõpetati vallavara kasutada andmiseks sõlmitud rendileping poolte kokkuleppel.
17.
Arutati Tamsalu valla 2014.a eelar

03.12.2013
1.
Kooskõlastati
seersandirännaku
läbiviimine Tamsalu valla territooriumil ajavahemikul 10.12.-12.12.2013.
2.
Anti luba Rakvere Spordikoolile
projektilaagri läbiviimiseks 2014.a suvel
Tamsalu vallas, Porkuni Kooli territooriumil.
3.
Kinnitati lähteülesanne Sääse Hooldekodu kaldtee ja pesuruumi ehitusprojekti
koostaja leidmiseks.
4.
Arutati kergliiklustee väljaehitamiseks vajalike isikliku kasutusõiguse seadmise lepingute sõlmimist Tamsalu valla kasuks.
5.
Otsustati planeerida Tamsalu valla
2014.a eelarvesse vahendid Türi-Tamsalu
matkatee arendamise toetamiseks samas
mahus mis aastal 2013.
10.12.2013
1.
Nõustuti katastriüksuse jagamisega
ja määrati moodustatud katastriüksuste koha-aadressid ning sihtotstarve.
2.
Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja esitatud aruanne.
3.
Otsustati sõlmida Tamsalu valla
kasuks kinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmise leping.
4.
Koha-aadresside korrastamiseks
ja nõuetega vastavusse viimiseks muudeti
kuue katastriüksuse koha-aadresse.
5.
Tunnistati Sääse Hooldekodu kaldtee ja pesuruumi ehitusprojekti koostaja
leidmiseks küsitud pakkumistest parimaks
OÜ A.V.R.PROJEKT pakkumine.
6.
Eraldati 2013.a eelarves toimetulekutoetuste määramiseks ettenähtud vahendite ülejäägi arvelt toetusi kaheksale vähekindlustatud perele.
7.
Määrati Lääne-Viru maakonna
kergliiklusteede konsultatiivtöögruppi Tamsalu Vallavalitsuse esindaja.
8.
Otsustati garanteerida MTÜ-le
Vajangu Noorsootöö Keskus kaasfinantseerimine projektis “Veekogu – tervise- ja/või
ohuallikas“.
9.
Arutati eelläbirääkimisi kolme ettevõtjaga vallale kuuluvate ruumide rentimiseks.

Vallavolikogu
27.11.2013 volikogu istung
1.
Kinnitati Tamsalu Vallavolikogu esimeheks Vardo
Arusaar.
2.
Kinnitati Tamsalu vallavanemaks Toomas Uudeberg.
3.
Kinnitati Tamsalu Vallavolikogu alatiste komisjonide
esimehed järgmiselt:
revisjonikomisjon Andres Rammul, eelarve- ja majanduskomisjon Vardo Arusaar, sotsiaalkomisjon Sirje Major; hariduskomisjon Maire Tamm ja kultuuri-ja spordikomisjon Andrus
Freienthal.
4.
Kinnitati Tamsalu Vallavolikogu alatiste komisjonide
aseesimehed järgmiselt:
revisjonikomisjon Kertu Langinen, eelarve- ja majanduskomisjon Andrus Freienthal, sotsiaalkomisjon Maire Tamm ja
hariduskomisjon Kertu Langinen.
Kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeest sellel istungil ei valitud.
5.
Maamaksumäära 2014. aastaks ei muudetud ja Tamsalu valla maamaksumäär diferentseeritult maa hinnatsoonide
lõikes on järgmine:
hinnatsoonis H0788001 maamaksumäär 1,3 % maa maksustamishinnast aastas, hinnatsoonis H0787001 ja H0787002
maamaksumäär 2,5 % ja põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleval haritaval ja looduslikul rohumaal 1,0 % maa
maksustamishinnast aastas.
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Lõppes Tamsalu valla III ettevõtluskursus

ve eelnõud ja otsustati esitada eelnõu volikogule.
18.
Otsustati mitte toetada rahaliselt
Eesti Sumokalendri väljaandmist.

			
		

		

Elvi Astok
Vallasekretär

Laupäeval, 7.detsembril toimus Tamsalu vallamajas Tamsalu valla III ettevõtluskursuse “Ideest
ettevõtteni” lõpuseminar, mille käigus tutvustasid kursuse läbinud ettevõtjad õpingute käigus koostatud äriplaane, põhimõttel - esitlemine sponsoritele ja investoritele. Kursuslased saavad ka vastava
tunnistuse.
Ettevõtluskursused algasid sel sügisel, nende kestel kuulati loenguid, millele lisandusid individuaalsed nõustamised. Käsitleti äriga seonduvaid teemasid, nagu näiteks ettevõtte loomine, raamatupidamine ja ärieetika. Kursused viis läbi MTÜ Koolituskolleegium juhataja Ülo Peets.
Ettevõtluskursus on Tamsalu valla projekt. Kursuse eeesmärk on tõsta piirkonnas ettevõtlusalast
aktiivsust ning aidata seeläbi kaasa töökohtade loomisele.
Osalejatel tuli seletada lahti oma
Foto: Aavo Leemets
äriidee, ettevõtte struktuur, personal ja juhtimine, teenused, sihtgrupp, visioon, välised võimalused
ja ohud, sisemised tugevused ja
nõrkused, kliendid, hinnad, turundus, konkurendid jne.
Esindatud olid nii alles oma ettevõtet loovad kui juba mõnda aega
tegutsevad ettevõtjad.
Ka tegevusalasid oli seinast seina,
juuksurisalongist, aiandusest, turismist, kaubandusest, ja puidutööst
kuni raskemasinaehituseni.
Mõned ideed olid praktilised, mõned reaalsed, oli ka ideetasandil
globaalseid ja suht ulmelisi...
Äriidee tutvustamine

Vajangu Tuletõrjeühing tähistas oma 15. sünnipäeva
Enne teist ilmasõda ja ka kolhoosikorra ajal toimetanud priitahtlike prtsumeeste tradtisioone jätkanud Vajangu Tuletõrjeühingu liikmed tähistasid ühingu 15. sünnipäeva. Meenutati möödunud
aastaid, vaadati vanu filme ja pakuti kohvil ning kooki.
1. detsembril 1998 aastal loodud MTÜ-sse Vajangu Tuletõrjeühing kuulub 12 liiget, neist aktiivseid on kuus. Ollakse päästeameti lepinguline klient. Meeste käsutuses on kaks kustutusautot, tänu
kohalikele pritsimeestele on nii mõnigi omakandi tulekahju saanud kärmelt kustutatud.
Tänu pritsimeeste algatusele võideti Vajangu rahvamaja ja katlamaja elule tagasi, ütles vallavanem
Toomas Uudeberg. Ta tänas ka vabatahtlike pritsimeeste lähedasi. Riik küll tegeleb turvalisuse
tagamisega, aga kaugemad piirkonnad on jäänud vaeslapse ossa. Siin pakuvad turvatunnet vabatahtlikud päästjad.
Kohal olid ka päästeameti esindajad, kes tõid kingituseks vajalikku tehnikat. Vajangu Tuletõrjeühingu juht Toomas Sillamaa andis meestele üle meened - saapad ja tulekustutid.
Foto: Aavo Leemets

Sünnipäevalised video vahendusel eelmiste aastate tegusid meenutamas
Tuletõrje tänapäeva mõistes sai alguse kuuendal aastal m.a.j kui keiser Augustus asutas Rooma
linnavalve, kelle peamine ülesanne oli võitlus tulega. Linnavalve elas kasarmutes ja täitis öösiti ka
korrakaitse ülesandeid. Tipphetkel kuulus sellesse üksusesse 7000 meest.

6.
Sünnitoetuse suurust 2014.a. ei muudetud ja Tamsalu
valla sünnitoetuse suuruseks jäi 300.- eurot.
7.
Vallavanem Toomas Uudeberg andis üle Tamsalu valla 2014.a. eelarve eelnõu.
Kuulati T.Uudebergi infot järgmisel teemal:
*
Metsamaahalduse AS halduskaebus Tamsalu Vallavolikogu 18.09.2013 nr 32 tühistamiseks – T.Uudeberg andis
ülevaate vastuse koostamise hetkeseisust.
11.12.2013.a. volikogu istung
1.
Valiti Tamsalu Vallavolikogu aseesimeheks Andres
Rammul.
2.
Kinnitati volikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeheks Pavo Raudsepp.
3.
Kinnitati volikogu revisjonikomisjon koosseisus: komisjoni esimees Andres Rammul, aseesimees Kertu Langinen;
liikmed Eiki Eilo ja Timo Tiisler.
4.
Kinnitati volikogu komisjonid järgmistes koosseisudes:
*
eelarve- ja majanduskomisjon: esimees Vardo Arusaar; aseesimees Andrus Freienthal; liikmed Toomas Uudeberg, Rein Lall, Timo Tiisler, Kaarel Nurmsalu, Anna Kis-Int,
Hando Kasekamp.
*
sotsiaalkomisjon: esimees Sirje Major; aseesimees

Maire Tamm; liikmed: Mati Viidemann, Kriste Tiisler, Tuuli
Lindre, Ene Kiisla, Maia Heinsoo.
*
hariduskomisjon: esimees Maire Tamm; aseesimees
Kertu Langinen; liikmed Urmas Nõmmik, Hando Kasekamp,
Maarika Budrikas, Anne Kraubner, Tanel Pukk.
*
kultuuri- ja spordikomisjon: esimees Andrus Freienthal; aseesimees Pavo Raudsepp; liikmed: Mati Viidemann,
Krista Lepik, Viivi Simonlatser, Kaja Hallik, Kristjan Nurmsalu, Kauri Piiskoppel.
5.
Otsustati nimetada Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
üldkooolekule Tamsalu valla esindajateks Vardo Arusaar ja
Toomas Uudeberg ning esindajate asendajateks Andres Rammul ja Riho Tell.
6.
Kinnitati Tamsalu valla III lisaeelarve.
7.
Otsustati määrata Tamsalu valla aastate 2013-2015
konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks AMC
Audit OÜ.
8.
Kinnitati vallavalitsuse liikmeteks: vallavanem Toomas Uudeberg, abivallavanem Riho Tell, Mati Tamm, Ülle
Kristmann, Ellen Uiboaed.
9.
Viidi läbi Tamsalu valla 2014.a. eelarve I lugemine ja
otsustati I lugemine katkestada ning jätkata I lugemist järgmisel volikogu istungil.
							
				
Ursula Saar
				
Vallasekretäri abi
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VÕIMLEMISFESTIVAL KRÕLLI LASTEAIAS
Nädal enne esimest adventi oli meie lasteaias võimlemisnädal, mis kulmineerus reedel suure võimlemisfestivaliga.
Esmaspäevast reedeni kogunes lasteaiapere kell 9 saali ja algas virgutusvõimlemine liikumisõpetaja Maariti
ettenäitamisel ja muusikaõpetaja Andra klaverimängu
saatel. Võimlesid lapsed ja õpetajad, kokad ja mõned
emadki, kel aega oli. Ennelõunati harjutati erinevate
gruppidega hoolsalt võimlemiskavu.
Reede hommikul olid lasteaiaruumid siginat-saginat
täis. Aiarühmade lapsed olid riietunud värvikirevatesse võimlemiskostüümidesse, lasteaiatädide eliitrühmal
olid seljas kaunid roosilidega T-särgid ja emade rühma
elegantne must kostüüm sobis ideaalselt kokku särtsaka
oranži lindigakavaga. Pärast esinejate sissemarssi avas
Krõll suure võimlemispeo. Kõigepealt räägiti võimlemise vajalikkusest ning lastega koos jõuti järeldusele,
et võimlemise juures on väga olulised rüht, rütm ja sirutus.
Esimestena esines Krõllide eliitrühm kavaga ,,Põrkavad
pallid“. Koolitüdrukud Eliise-Marie ja Karmen, kes tegelevad võimlemisega juba mõned aastad, olid tulnud

tutvustama erinevaid võimlemisvahendeid ja näitasid ette elemente. Krõll palus külalised žüriisse ning
publik sai vaadata Öökullide kava ,,Lõbusad sahistajad“, Mõmmidelt ,,Lendlevad lindid“, Tibu tüdrukutelt
,,Päikeseratas“ ja poistelt ,,Marsime lippudega“, Krõlli
tüdrukutelt ,,Mulle meeldib hüpata“ ja poiste esituses
püramiide. Järgnes emade esituses suurepärane kava
lintidega, mille esitasid Marteni, Emili ja Kärdi emmed
ja peo lõpetasid lasteaias töötavate daamide võimlemisrühm lindikavaga ,,Suvi“. Kõik rühmad pälvisid žürii
poolt hindeks 10 punkti.
Aitäh liikumisõpetaja Maaritile hea idee ja kogu lasteaiaperele aktiivse kaasalöömise eest! Toredal võimlemispeol võitsid kõik – pealtvaatajad said suure elamuse ja esinejad nautisid oma etteasteid. Auhinnalaud
oli vitamiinirikas – kõikidele esinejatele ja väsimatutele
kaasaplaksutajatele anti üle majandusjuhataja Ene kokkupandud korvid mahlaste puuviljadega.
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Poisid ja tüdrukud Sääse lasteaias
Üha enam on hakatud arutlema teemal, kas naised peaksid olema naiselikud ja mehed mehelikud või peaks kõiki võtma ühe mõõdu järgi: naised
ikka traktorirooli ja mehed lasteaiaõpetajaks – viimane oleks muidugi väga
teretulnud, ainult kuidas see meessoost lasteaiaõpetaja siis oma peret ülal
peab, on omaette küsimus.
Sääse lasteaias on poisse rohkem kui tüdrukuid ja nagu see tavaliselt ikka
tahab olla, peab poiste tasakaalustamiseks leidma neile köitvaid tegevusi.
Nii otsustasimegi sel õppeaastal korraldada poiste nädala – ja võrdõiguslikkust austades muidugi ka tüdrukute nädala.
Poiste paremaks kaasamiseks ja huvi äratamiseks oli lasteaias mereröövlite nädal. Rühmades valmistati sel teemal mütse ja laevu, vooliti, meisterdati
ja joonistati.

			
Viiu Uudam
		
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor

Jõuluootus Krõlli lasteaias
Foto: Aavo Leemets
Foto: Lia Klaas

Poisid joonistamas
Õues toimusid poistele võistlusmängud. 6.–7.aastased lapsed filosofeerisid raha teemal ja külastasid Tapa sõjaväeosa. Poiste nädal lõppes piduliku
lõunasöögiga saalis – nimelt viisid poisid tüdrukud saali sööma. Õhtul aga
toimus võimas mereröövlite pidu, kus poisid ja isad olid maskeerunud mereröövliteks, tüdrukud ja emad aga Pipideks ning kohtuti Kurrunurruvutisaarel. Pidu oli tõesti vahva ja meeleolukas ning meeldis kõigile osalejaile!
Foto: Lia Klaas

Mereröövlite pidu
Esimese advendiküünla süütamiseks oli kogu lasteaiapere tulnud saali. Kauneid jõululaule ja meeleoluka
tantsu esitasid õpetajate ansambel ja Krõlli rühma lapsed. Jõuluvalgust jagati kõikidele rühmadele. Teisel advendihommikul ootasid lapsi oma koju jänesed Aita ja
Leida, kelle pühade- eelsetele toimetustele said lapsed
kaasa elada. Ära ei unustatud ka metsloomi ja kolmandal advendil matkasid suuremad lapsed metsloomade
söögimajade juurde, külakostiks kaasas kodudest toodud juurviljad, õunad, sepik ja leib. Advendihommikute
vahele jäid veel päkapikkude teatevõistlused Tamsalu
Spordikompleksi võimlas ja tillude osavusrada lasteaia
võimlas. Krõlli mänguringi lapsed olid kutsunud oma
ringitundi ka emad-isad kuulama muinasjuttu ja meis-

terdama. Piparkoogilõhnad olid majas kogu aeg, sest
kõik rühmad küpsetasid ka piparkooke.
Kõige enam ootasid lapsed beebikoolist kuni koolieelikuteni ikka Jõulumeest ja jõulupidu. Laulud, tantsud,
salmid ja pillilood olid juba selgeks õpitud ja ootasid
ettekandmist. Ka sel aastal oli Jõulumehe kotis suured kommipakid ja kingitused, lisaks kotitäis põnevaid
lauamäge ja raamatuid kogu rühmale.
Aitäh Jõuluvanale Krõlli lasteaia suurte ja väikeste
poolt!

Nagu eespool juba juttu oli, korraldati ka tüdrukutele väärikas olemine.
Lapsed joonistasid saalis ühiselt tapeedirullile „Printsesside pidu“. Pildid
olid ilusad, õhulised ja kõik rõõmsate värvidega – see näitab, et väikeste laste sisemaailm on helge. Ühel päeval oli lasteaeda palutud kaks juuksurit, kes
muutsid tavalised tüdrukud tõelisteks printsessideks. Sellele aitasid kaasa ka
lapsevanemad, kes olid lasteaeda toonud uhked printsessikleidid. Pärast tüdrukute kauniks muutmist toimus saalis moedemonstratsioon, kus imekenad
tüdrukud kõndisid vaibal ja kõik said nende ilu imetleda.

				
Viiu Uudam
		
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor

TULEB UUS – SA TEED TA ISE,
ISE OMA JÕUGA, OMA MÕTTE,
OMA TAHTE, SÜDAME JA NÕUGA.
TEE TA SELLINE, MIS OLEKS
KÕIGIST LÄINUST PAREM,
SELLINE , MISSUGUNE TA IIAL
POLE OLNUD VAREM …

TAMSALU LASTEAIA KRÕLLIPERE SOOVIB KAUNIST JÕULUAEGA
JA ÕNNE UUEL AASTAL!

Foto: Lia Klaas

Kaunid printsessid
Ühel päeval tehti rühmades ühiselt küpsisetorti ning saalis toimus pärast
seda tõeline disko. Tordid vaadati laste poolt üle ja muidugi söödi ära ka.
Tüdrukute nädalasse mahtus kadrisantide külaskäik Tamsalu lasteaeda
Krõll ja Tamsalu vallavalitsusse.
Nüüd on käes jõuluaeg ja hinge erutab jõuluootus. Väikesed silmapaarid
otsivad igal hommikul sussi seest üllatusi ja kirjutavad jõuluvanale kirju.
Sääse lasteaia tüdrukud ja poisid käivad jõulukuul Vudila jõulumaal, peavad
jõululaata, söövad üllatusputru, istuvad koos jõuluhommikutel ja ootavad
jõuluvana.
Ilusat ootust, soovide täitumist, kaunist jõuluaega ja õnnelikku uut aastat
kõigile!
			
Sääse lasteaia poiste ja tüdrukute nimel
					
Lia Klaas
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Tamsalu noortel korvpalluritel on nüüd võimalus
harjutada tipptreeneri käe all
Treeneriks on hollandlane Maarten van Gent, endine Eesti koondise
ja Tallinna “Kalevi” treener. Ta omab pikaajalist laste juhendamise
kogemust, sest on töötanud varem koolides kehalise kasvatuse õpetajana, isegi spordiõpetajana noortevanglas. Maarten van Gent elab
nüüd Porkunis ja et natuke liigutamist talvisel ajal tuleb kasuks, siis
võttis ta pakkumise pikemalt mõtlemata vastu. Tema nimi ja varasemad saavutused on noorte korvpallihuviliste hulgas hästi tuntud,
mida näitas ka esimene treening, kus kohale tuli 55 last - 22 tüdrukut ja 33 poissi. See oli positiivne üllatus nii treeneri kui ka spordikeskuse juhataja Krista Lepiku jaoks. Kui see huvi kestma jääb,
siis edaspidi plaanitakse hakata treenima kahes grupis, nooremas ja
vanemas. See, et poisid ja tüdrukud koos treenivad, ei ole treeneri
sõnul probleem, pigem vastupidi, see isegi motiveerib neid.

Väike-Maarja - Tamsalu mälumängukoondis jõudis maakilva superliigasse
Vabariigi esinduslikumas mälumängusarjas Eesti Maakilb on käesoleval
hooajal edukalt võistelnud Väike-Maarja - Tamsalu kilvakoondis. Eestimaa
valdade ja linnade 65 mälumänguvõistkonna konkurentsis jõuti superliigasse, 12 parima kilvakoondise sekka. Kahe eelvooru mänguga võideti 110
punktiga esikoht Viru regioonis mis üle-eestilises arvestuses andis 9.-11.
koha jagamise.
Võistluses pääsu eest superliigasse suudeti seekord edestada oma peamisi
konkurente Kiviõli (104 p), Keila (102 p), Saku (102 p), Viljandi (101 p),
Tallinn - Nõmme (94 p), Kärdla (93 p), Vändra (91 p), Valga (87 p) ja Põlva
(85 p) võistkondi. Väike-Maarja - Tamsalu ühiskoondises mängivad tamsalulased Alar Tiidt ja Raivo Raigna ning Väike-Maarja mälumängurid Ivar
Lass, Roomet Sepping ja Jüri Vilimaa.
Eesti Maakilb superliiga 60 küsimusega finaalmäng toimub 15. märtsil
2014.

Foto: Aavo Leemets

Suusatamine
Põhja-Soomes Olosel selgitati 15 vabariigi suusataja osavõtul meeskonna
koosseis Davosis MK sprindietapiks vabatehnikas. Võistluse võitis kindlalt
Peeter Kümmel. Tubli sõidu pärast vigastust tegi Timo Simonlatser, kaotades koondisekaaslasele 2,7 sekundit. Kolmas oli samuti meie maakonna
suusataja Raido Ränkel. Neljanda mehena arvas uus peatreener Christoph
Schmid koondisesse Kein Einaste, kes katsevõistlusel oli kuues.
7. veebruaril algaval taliolümpial võisteldakse just vabatehnikasprindis. Davosi MK etapil oli kokku 96 võistlejat, Eesti parimana oli Timo Simonlatser
63. Eesti parimana peaks ta saama koha vabariigi koondises. Kas see nii on,
ei ole hetkel teada. Ülejäänud kolm kohta selguvad järgmiste MK etappide
põhjal.
						
Rein Tops

Suusahüpped

Foto: Aavo Leemets

Korvpall, maakonna esiliiga
Maakonna esiliiga meistrivõistlustel oli Tamsalu LOS
TOROS’e vastaseks kodusaalis liiga liider Rakke meeskond. Mängu tähtsust arvestades oli külalistel kohal ka
44-aastane veteranist tsenter Arvi Lepp, keda vanemad
spordisõbrad teavad kui Rakvere KJK „Vike” endist
mängijat. Maakonna meistriliigas mängides oli ta ohtlik
mees meie omaaegse LOS TOROS’ega mängides. Arvi
Lepa põhiala on aga kergejõustik, kus tema isiklikud rekordid 14.78 kuulitõukes ja 45.33 kettaheites kuuluvad
maakonna kõigi aegade edetabelis kuue parema hulka.
Nii nagu arvata võis, tegutses veteran hästi, kontrollis
ründelauda, tabas enamiku lähiviskeid ning oli edukas ka vabavisetel. Väljakul viibis täpselt nii palju, kui
meeskonnale vaja oli.
Mõlemad meeskonnad alustasid tugeva kaitsega ning
seetõttu oli visketabavus madal. Esimene veerand 11:11,
teine 15:20. Kolmandal veerandil olid võidunumbrid
18:15. Viimaseks veerandiks enam jõudu ei jätkunud
ning kaotus tuli numbritega 61:67. Võiduga kindlustas

Rakke veelgi oma liidripositsiooni.
Selle aasta viimases kodumängus oli vastaseks Aaspere
meeskond, kellel oli tabelis kolm võitu meie kahe vastu. Vastastel puudus nende kogenud tsenter Aru, meie
meeskonnas oli aga tagasi vahepeal Väike-Maarjas
mänginud Eiko Laine. Tasavägise alguse järel kaotati esimene veerand 13:14, poolajaks oli eduseis 26:16,
kolmas veerand kaotati 10:12, võideti neljas 12:9 ja
kogu kohtumine kindlalt 48:37.
Ka seekord oli visketabavus kehv ja samuti ei suudetud Eiko Lainet lauas korralikult ära kasutada. Võiduga tõusis meeskond kolmandale kohale. Esimese ringi
viimane kohtumine 14. detsembril Hulja meeskonnaga
võõrsil (paraku tuli vastu võtta kaotus 87:91) pani paika
lõpliku paremusjärjestuse.
Teise ringi ajakava pole veel selgunud. Perspektiivi edukaks esinemiseks on piisavalt võitluses medalite pärast.
				

Hoopis teisiti käis aga meie teise
olümpialootuse Kaarel Nurmsalu
käsi. Suvise MK viimase etapi 19.
kohaga lõpetanud Nurmsalu pidi
uue hooaja algul minema hoopiski seljaoperatsioonile. Operatsioon
õnnestus hästi ning korraliku para-

nemise korral jääb alles lootus taliolümpiale jõudmiseks. Sportlane
ise on optimistlikult meelestatud.
Hoiame ka meie pöialt, et võiksime
teleri vahendusel Kaarli esinemisele
kaasa elada.
		
Rein Tops

Tule trimmima!

Kolme TRIMMI hooaeg kestab 1.12.2013 - 30.04.2014 (151 päeva). Trimmi
kastid asuvad Tamsalu suusaradadel - Pilme juures, Minitrimm - pika trimmiraja poole tee peal, Põdrangu - Sääse raudtee ülesõidu juures ja Porkunis
- 5 km ja 7 km tee hargnemise juures (algus - vana bussipeatuse juures).
Iga kuu loositakse nende vahel, kes on käinud TRIMMI rajal vähemalt 15
päeva kuus, neli ujumise 3 X piletit. Kõiki, kes on käinud 151 päeva jooksul
trimmi pikal rajal vähemalt 100 korda, autasustatakse nimelise karikaga.
Lisaks loositakse nende vahel välja VEEKEETJA. Kõiki, kes on käinud minitrimmi rajal vähemalt 100 korda, autasustatakse medaliga. (Ühel päeval
läheb arvesse ainult ühe trimmi osalus).
Tule ja naudi looduse võlusid ning hoolitse oma tervise eest.

Korvpall, vabariigi esiliiga

Rein Tops

2013/2014 Lääne-Virumaa MV põhiturniir
Võistkond				
MÄ
1. RLV Massive				
7
2. Väike-Maarja Päästekool		
7
3. Kirde Kaitseringkond			
7
4. Simuna Spordiklubi			
7
5. sPORTKUNDA			
7
6. Balti Betoon				
7
7. Vinni Tammed				
7
8. BC Tarvas/Rakvere SK			
7

VÕ
6
5
5
5
4
2
1
0

KA
1
2
2
2
3
5
6
7

PNK
13
12
12
12
11
8
8
1

+116
83
51
-11
54
-73
-88
-132

+/MÄ
77,7
72,3
74,1
66,6
63,6
49,7
60,6
10,1

-/MÄ
61,1
60,4
66,9
68,1
55,9
60,1
73,1
29,0

V%
85,7
71,4
71,4
71,4
57,1
28,6
14,3
0.0

2013/2014 Lääne-Virumaa esiliiga põhiturniir
Võistkond				
MÄ
1. Rakke Korvpallimeeskond		
6
2. Hulja					
6
3. Tamsalu LOS TOROS			
6
4. SK Aaspere				
6
5. Simuna Artiston 			
6
6. Rakvere Ametikool			
6
7. BC Tarvas/Haljala			
6

VÕ
5
5
3
3
2
2
1

KA
1
1
3
3
4
4
5

PNK
11
11
9
9
8
8
7

+101
93
78
3
-68
-88
-119

+/MÄ
70,2
77,0
68,4
64,5
67,7
67,8
66,3

-/MÄ
53,3
59,2
52,0
64,0
79,0
82,5
86,2

V%
83,3
80,0
60,0
50,0
33,3
33,3
16,7

2013/2014 Lääne-Virumaa teise liiga põhiturniir
Võistkonnad				
MÄ
1. KÜG/Eler Hydraulic			
7
2. Määri küla				
6
3. Revin Grupp				
7
4. ABB/KNT Spordiklubi			
7
5. Rakke SK				
7
6. Rakvere Tööriistamarket		
7
7. Muuga				
6
8. Simuna IVAX				
7

VÕ
7
5
5
4
3
2
1
0

KA
0
1
2
3
4
5
5
7

PNK
14
11
12
11
9
9
6
7

+143
97
58
-35
41
91
-88
-307

+/MÄ
55,7
77,2
61,4
58,6
60,6
74,0
48,2
54,9

-/MÄ
35,3
61,0
53,1
63,6
54,7
61,0
62,8
98,7

V%
100.0
83,3
71,4
57,1
42,9
28,6
16,7
0.0

Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel mängis Tamsalu LOS TOROS/MINU
VINE võõrsil alagrupi liidri Amblaga. Juhtmängijaist puudusid Sven Pugonen ja Livar Liblik. Kuigi mängiti vaid seitsme mehega, osutati kümne mehega mänginud vastastele südi vastupanu. Esimene veerand 13:14, poolaeg
31:33, kolmas veerand 16:19. Viimasel veerandil saadi mäng käima (20:15)
ning numbritega 67:67 viidi mäng lisaajale.
Lisaajaks enam jõudu ei jagunud ning järjekordne napp kaotus 79:83 tuli
vastu võtta. Parimana tõi Priit Pihela 25 punkti ning võttis 10 lauda. Leho
Kraav viskas 19 punkti ja võttis 12 lauda ning Mihkel Mager viskas 15
punkti.
Kuressaares toimunud mängus oli vastaseks Saaremaa esindusmeeskond
ASSA lukud/Kuressaare BC Hundid. Avamängus olid meie mehed võidukad. Vaatamata meilt saadud kaotusele olid saarlased alagrupis teisel kohal.
Seekord ei saanud pere juurdekasvu tõttu kaasa teha Leho Kraav. Objektiivsetel põhjustel puudusid ka Sven Pugonen ja Rait Käbin. Saaremaale sõideti
ainult kuue mehega. Vaatamata sellele esineti mehiselt. Esimene veerand
võideti 17:15, teine 12:11 ja kolmas 16:12. Viimase veerandi suutsid saarlased võita 28:21 ning järjekordne lisaaeg seisuga 66:66.
Viie veaga langesid välja Mihkel Mager ja Joonas Vaino ning platsile tuli
minna LOS TOROS’e juhil. Ühest tabavast kolmesest aga ei piisanud ning
vastu tuli võtta neljas kaotus lisaajal, seekord 73:79. Parimana viskas Priit
Pihela 20 punkti ja võttis 10 lauda. Suurepärase esituse tegi Alo Põldmaa,
visates 12 punkti, lisaks 8 lauda ning 7 resultatiivset söötu. Hooaja parima
esituse tegi Karlis Karm, visates 12 punkti. Joonas Vaino viskas 10 punkti,
lisaks 8 lauda. Rauno Lett viskas 8 punkti ja võttis 7 lauda. Mihkel Mageri
arvele jäi samuti 8 punkti. Kokkuvõttes mehiselt mängitud mäng, kus normaalaja lõpus oli ka võiduvõimalus, kuid otsustav vise ei tabanud. Kahju, et
osa vajalikest meestest kohale ei tulnud. 16. detsembril oli kodusaalis mäng
Audentes/Eesti noortekoondisega, mis õnnestus võita 81:74. Alagrupis jääb
veel mängida kolm mängu, nendest kodusaalis 20. detsembril kell 19.30
Tartu Kalev/Estiko’ga.
						
Rein Tops
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Detsember on aasta kokkuvõtete aeg
Aasta hakkab lõppema ning aeg on möödunule veidi tagasi vaadata. Igal inimesel on kindlasti sellest aastast meeldejäävaid sündmuseid
ja tähelepanekuid nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Ka korrakaitsjatel tuli tegeleda
nii kurbade kui ka koomiliste juhtumitega.
Üldises plaanis on kurb tõdeda, et sel aastal on
Väike-Maarja konstaablijaoskonna teeninduspiirkonnas so Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke
ja Laekvere piirkondades toime pandud ja politsei poolt registreeritud kuritegusid rohkem
kui eelmisel või üleeelmisel aastal.
Varguste arv on siiski vähenenud, kuid suurenenud on vägivallakuriteod ning registreeriti
mitmeid eriliigilisi kuritegusid mida varasematel aastatel siin piirkonnas tihti ei esinenud näiteks ähvardamine, arvutiandmetesse
sekkumine jne. Sellest tulenevalt saab väita,
et kogukond käesoleval aastal on hakanud
politseid rohkem usaldama ja koostööd tegema, teatades toimepandud süütegudest, isegi
peresiseselt toimunud vägivallakuritegudest,
millest varem võib olla vaikiti.

Politsei teavitamine toimunud süüteost on iga
inimese õigus ja kohus, sest sellega aitate eelkõige iseennast ja samas näitate oma lähedastele, tuttavatele, sõpradele ja lastele õiget käitumisviisi. Tänu rikkumistest teavitamistest
saab politsei reageerida sündmustele, mistõttu
paraneb kogukonnas elavate kodanike turvalisus ja ka rikkujad saavad signaali, et nende
käitumine ei ole kogukonnas sallitud.
Aastavahetus on hea verstapost püstitada eesmärke ja anda lubadusi. Head vallakodanikud,
olge siis tuleval aastal sama aktiivsed kui sellelgi aastal. Jääge oma käitumisega eeskujuks
meie järgijatele, olles ise õiguskuulekas, hooliv ning tähelepanelik.
Koostöö on märksõna, mis on edukuse aluseks. Jätkakem koostööd, mille tulemusel tunneme iseennast turvalisemalt.
Rahulikke jõule ja ilusat uue aasta algust!
						
		
Jaanus Mätas
		
Piirkonnavanem

PÄÄSTETEENISTUSE JÕULUSOOVID
Päästeteenistus tuletab inimestele meelde, et ka jõulude ja aastavahetuse perioodil juhtub traagilisi tuleõnnetusi, kuna kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on
peomeeleolus hajutatud.
Enim hukkub inimesi hooletu suitsetamise tagajärjel, samuti on paljud tulekahjud alguse saanud
lahtise tule kasutamisest.
Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
•
Testige suitsuanduri korrasolekut ka pühadeajal. Kontrollige elektriseadmete ning pistikute korrasolekut.
•
Oluline on meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi ülekoormata. Ka elektriliste kuuseküünalde vigased juhtmed võivad põhjustada tulekahju.
•
Toitu küpsetades püsige köögis.
•
Ärge hoidke küttekollete vahetus läheduses kergesti süttivaid esemeid.
•
Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta, küünlad tuleb asetada tulekindlale alusele ning
ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
•
Ärge liialdage kütmisega - kütke mõõdukalt ning vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei ole enam leeke.
•
Viimane kustutab tule! Küünlad, kaminad ning teised lahtise tule allikad tuleb kodunt
lahkudes või magama minnes kustutada.
Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja sõpradele. Näitamaks, et te neist tõesti hoolite, kinkige neile suitsuandur, tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis korstnapühkija külaskäik – see
toob alati õnne.
Nõuandeid ohutuks ilutulestikuks
Aastalõpu pidustuste lahutamatu osa on kindlasti ilutulestik. Selleks, et peod õnnetusteta mööduksid peab teadma, kuidas ilutulestikku õigesti kasutada.
Päästeteenistus tuletab meelde, et:
•
Ilutulestiku kasutamisel tuleb alati järgida ohutusnõuandeid ja tegutseda vastavalt kasutusjuhendile.
•
Hoolitse selle eest, et pürotehnilised tooted ei satuks laste kätte.
•
Ära proovi ilutulestikku ise valmistada!
•
Ilutulestikku tuleb kasutada ainult välitingimustes ning jälgida, et see ei oleks suunatud
inimeste ega loomade poole.
•
Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida ohutu koht ja kaugus hoonetest.
•
Ilutulestik tuleb korralikult kinnitada  ja toestada ning veenduda, et raketid lendaksid
otse üles.
•
Süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel kiiresti eemaldub - teised on ohutus
kauguses.
•
Veendu, et allakukkunud rakett ei põhjusta põlengut.
Pea meeles, et ilutulestik ei ole mängimiseks. Ilutulestiku väärkasutamine võib põhjustada
raskete tagajärgedega õnnetusi!

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

			
			

MESINDUSKURSUSED
ALGAJATELE

Rakveres (25.jaanuar – august 2014).
Loengud toimuvad 7 laupäeval ja praktilised õppepäevad
3 pühapäeval vastavalt graafikule.
Registreerimine kuni 20. jaanuarini.
Täpsem ajakava jakoolitusprogramm kodulehel
http://www.mesinikeliit.ee/koolituskeskus/
Õppustest osavõtt on tasuta. Kursusel osalejate arv on piiratud.
Osalemiseks on vajalik motivatsioonikirja esitamine,
kus on välja toodud olulised põhjendused kursusel osalemiseks.

Kauneid jõule
ja
meeldivat koostööd uuel aastal!

Mertigrupp

Eelnevad teadmised mesindusest ei ole olulised.
Täida vorm kodulehel www.mesinikeliit.ee
või kirjuta e-kiri mesilaspere@gmail.com
Info EML tegevjuhilt telefonil 502 9006
Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit
Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013–2016 raames.

DETSEMBER 2013

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
jaanuarikuus
Vilma Reinlo		
Aino Michelson		
Marie Are			
Jelena Mahlakas		
Hilma Grube		
Leida Rebane		
Õilme Tinnuri		
Anna Tarassova		
Leida-Elfriede Merimäe
Ester Pajuste		
Elfride Lehis		
Ilmar Nurk		
Endel Vaiksaar		
Helje Loide		
Pilvi Vain			
Hilja Auerbach		
Valentina Piiskoppel
Illa Kask			
Kuido Tammar		
Uno Freiental		
Salma Enn			
Maini Kovaltšuk		
Heljo Leimann		
Viktoria Kapral		
Elgi Lehter		
Arnold Villmann		
Peedu Vipper		
Galina Rogova		
Tatjana Härginen		
Kersti Mustmaa		
Anne Roots		
Raimund Marks		
Tatjana Lapšin		
Manefa Aps		
Vaike Amur		
Liidia Lõo			
Jelena Semjonova
Ingrid Sikk		
Leonid Ragulin		

95
93
93
92
91
89
88
87
86
85
85
85
85
84
84
84
81
81
81
80
80
80
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60

Õnne ja tervist!
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Vastsündinud vallakodanikud
KETRIN OKKAS		

16.11.2013

GEVIN PILLIROOG		

25.11.2013

VALERIA SEPP			

01.12.2013

HANNA-EMILIA NIITSALU

07.12.2013

Õnnitleme emasid-isasid!
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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
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Autoremont
•
•

ROSTALEKS OÜ

Paide mnt. 16 (Tamsalu tankla)

Sillastend, autoremont,
		 rehvitööd
avatud 9.00 - 18.00
info tel: 3225165
soodustused, kaardimakse
võimalus

•
•
•

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

Varsti avatakse sõidukite
tehnoülevaatuspunkt

TULE UUDISTAMA
Raudtee 5, Tamsalus avatud MARIKA ILUTUBA!
Pakun:
*klassikalist maniküüri, pediküüri;
*geelküüsi, geellakkimist, striplaci;
*silmade ja kulmude värvimist, korrigeerimist;
*depilatsiooni ja palju muud!
TULE UUDISTAMA OMA SILMAGA!
Marika: 56 152 763

Saalihoki esimesed
mängud!
Alustame Tamsalu meistrivõistlustega 22.detsembril kell 13.00
Täpsem ajakava:
13.00 Peiko-Porkuni
13.30 Noored-Dream Team
14.00 Porkuni-Dream Team
14.30 Peiko-Noored
15.00 Porkuni-Noored
15.30 Peiko-Dream Team
Info: 5273860 Kohtume saalis!

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 20.01 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

U

KOGUDUSE TEATED:

		TAMSALU LUNASTAJA KOGUDUSE
JUMALATEENISTUSED TOIMUVAD:

Kristuse sündimisepüha jumalateenistus
25. detsembril kell 14.00
Jõuluaja II pühapäeva jumalateenistus
5. jaanuaril kell 14.00

lutused on oodatud 20. jaanuariks, 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 jaanuari viimasel nädalal. Head lugemist!

