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Tamsalust ja
gümnaasiumiharidusest.
Viimastel kuudel on avalikus meedias
jälle hakanud kostma arvamused ja ettepanekud koolivõrgu reformimiseks.
Neist üks meeldejäävamaid oli haridusminister Jaak Aaviksoo väljaütlemine – Eestisse sobiks 54 gümnaasiumi.
Tuletan lugejale meelde, et seoses uue
haridusseaduse vastuvõtmisega vähem
kui kaks aastat tagasi toimus samateemaline põhjalik arutelu( vaata Tamsalu Ajalehe 2009 a detsembrinumbrist
lugu „Kirves Tamsalu hariduse kohal“).
Põhiküsimused on samad, mis 2009 aastal- koolide gümnaasiumiosa tulevik ja
koolivõrgu „optimeerimine“. Vabatahtlikult ei ole võimalik ühtegi gümnaasiumi

kaotada, see sai selgeks kahe aasta eest.
Muutused on aga paratamatud tulenevalt
laste arvu jätkuvast vähenemisest, üldsuse rahulolematusest õpetajate materiaalse
olukorraga, hariduse sisu uuendamise
vajadusest jne. Nii riigi kui omavalitsuste tasandil on muudatuste tegemise vajadust tunnetatud. Positiivne on asja juures käivitunud laiapõhjaline diskussioon
ühiskonnas.
Riigipoolsest initsiatiivist koolivõrku optimeerida võib arutlustasandil aru saada.
Suuremad gümnaasiumid võimaldavad
paremini kasutada materiaalseid vahendeid (kallid erialaklassid, pedagoogide tasud jne), samuti peaks tekkima
sünergia suurema õpilaste arvu ja muu
lisanduva arvelt. Aga see on teooria.
Väiksemate valdade tulevikule ja arenguperspektiividele on niisugune muutus
koolivõgrus fataalne. Kaob kool endises
mõttes – kool gümnaasiumiosaga või ilma
selleta on kaks eri asja, nii laste kui õpetajate poolt vaadatuna. Teiseks kaotab kohalik kogukond olulise osa oma identiteedist, paljudel lapsevanematel tekib soov
lahkuda ja minna elama kohta, kus haridusvõimalused on paremad jne, jne, jne.
Diskussioonis on kõlanud mitmed võimalused, kuidas sunniviisiliselt vabatahtlikult koolivõrku reformida riigi tasandil annaks. Üheks võimaluseks oleks
gümnaasiumiosale minimaalse õpilaste
arvu määramine – näiteks ei tohiks see
olla väiksem kui 200 õpilast. Teiseks on
mitmesugused rahalised piirangud, rahastamise reeglite muutmine. Komandaks aga näiteks koolide nö riigistamine
ja siis juba edasi toimetamine. Mis täpselt
juhtuma hakkab, ei tea täna ilmselt keegi.
Tamsalu Gümnaasiumi direktor Vardo

NOVEMBER 2011

Arusaar ütles: ”Kõik argumendid gümnaasiumi säilimiseks meil on samad, mis
kaks aastat tagasi – kool elab hästi, peda
googide kaader on haritud, piisavalt on
nii vanemaid kui nooremaid õpetajaid,
jätkub ka õpilasi. Koostöö erinevate ametkondade, lapsevanemate ja üldsusega on
hea. Kunagi saavad valmis ka renoveerimistööd ja siis on meil täielikult kaasajas
tatud infrastruktuuriga kool, kus võime
unustada külmad klassiruumid ja muud
ebamugavused.
Ka majanduslikult on hariduse andmine meil õpilase kohta üks odavamaid
maakonnas ja kindlasti alla keskmise riigi tasandil. Praegu õpib gümnaasiumiosas 63 õpilast, see on üle 20
lapse klassis. Kõikide tänaste seaduste ja nõuete tagamisega oleme tänu
omavalitsuse toele hakkama saanud.”
Ka Vardo rõhutas, et täna pole mitte mingisugust seadusandlikku ega
muud survet, mis sunniks mõtlema
gümnaasiumiosa
kaotamisele.
Tegelikult ärritab kohalikku rahvast kõige rohkem maakonnalehes ja Rahvusring

TASUTA

Tamsalus süttis advendituli

häälingus kostnud idee Pandivere Gümnaasiumi asutamisest, mis peaks justkui
tulema Väike – Maarjasse. Vardo Arusaar
ütles, et täna on puhtas gümnaasiumiosas
meil 15 õpilast rohkem kui naabritel.
Vardo arvates ei saa jõuga koolide kallale minna. Tema hinnangul lähevad
õpilased Tamsalus gümnaasiumiklasside sulgemise järgselt mitte naaberkooli, vaid pigem Rakveresse, Tartusse ja mujale, kus leitakse oma valikutele rohkem vastav õppeasutus.
Tõsine mõtlemiskoht on kooli parem
„müük“ väljaspool meie valda elavatele
õpilastele ja lapsevanematele. Siin võiks
Vardo sõnul paremini kasutada ära meie
sportimisvõimalusi, head ja mitmekülgselt haritud õpetajate kaadrit, mõelda
majutusvõimaluste loomisele.
Kuna diskussioonis hariduse tuleviku
küsimuses on veel väga palju ebaselget,
ei hakanud ma kommentaari paluma
maavalitsuse sotsiaal - ja haridusosakonnast. Kindlasti hoiab Tamsalu Ajaleht
kohalikku rahvast kursis arengutega haridusvallas ja loodab, et terve mõistus
ja koostöö Pandivere teiste omavalitsustega võimaldavad piirkonnas kujundada jätkusuutliku nägemuse hariduse
tulevikust, mis ka riigipoolsetele võimalikele regulatsioonidele vastu peaks.
Kui pangakontori sulgemise oleme suhteliselt valutult üle elanud, siis kooli gümnaasiumiosa kadumine tooks kaasa ettearvamatuid muutusi.
Ain Aasa
Pildil Tamsalu Gümnaasium udusel novembripäeval 2011.

Tamsalu Ajaleht ootab jõulusoove
16. detsembriks.

Piltidel: Advendijumalateenistusel Tamsalu kirikus, kus andis kontserdi ka Tamsalu Naiskoor, pildil
keskel õpetaja Reet Eru, tulesüütamistseremoonial esinesid liikumisrühm, lastekoor, poisteansambel ja naiskoor. Kogu ürituse aja sadas tugevat paduvihma, mistõttu vihmavarjud olid vajalikud nii
suurtel kui väikestel. Alumisel pildil jagab vallavanem soovijatele advendituld, et see pimeduseaega veidikenegi leevendaks.
Tamsalu Ajaleht soovib kõikidesse kodudesse valgust hilissügisesest masendusest ülesaamiseks,
soojust ja teotahet saabuvaks jõuluajaks.
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Kultuurikalender
07.12 kell 11.00-15.00

DOONORIPÄEV

08.12 kell 10.00-10.30

PROMED PALSAMI
näitus-müük.

09.12 kell 19.00-21.30

LASTE DISKO. DJ Smart,
Redline, Kaspar R, Crowey.
Pääse 2.00€

09.12 kell 22.00-02.00

NOORTE DISKO. DJ Smart,
Redline, Kaspar R, Crowey.
Pääse 4.00€

11.12 kell 09.00-16.00

JÕULULAAT

17.12 kell 18.00

TAIDLEJATE
JÕULUKONTSERT
“Jõuluvalgus” Tasuta

2

Tamsalu
esmanimetamisest
500 aastat
TEGEMISI:
Tamsalu 500. aastapäeva tähistamisel on tähelepanu all
Tamsalu inimesed läbi aegade, kohalik ehituskunst ja
tööstus. Kajastust leiavad Tamsalu arengule hoogu andnud lubjapõletamine ja raudtee.
Ei saa me ka nii suure juubeli tähistamisel läbi kultuuri- ja
spordiüritusteta. Ka need ettevõtmised on seotud Ajaga ja
Tamsaluga.
Tänulikud oleme kõigile kodanikele, kellel on vahvasid
jutte, fotosid ja muud materjali nüüdsest ja endisest Tamsalust. Ootame neid kultuurimajja, infot ja ideid mailile:
tiia.uudeberg@tamsalu.ee
25.02.1012

18.12 kell 15.00

KODUSTE LASTE JÕULUPIDU FOTOVÕISTLUS „TAMSALU JA TEMA INIME-

19.12 kell 18.00

ALGKLASSIDE JÕULUPIDU.

23.12 kell 18.00

LAULUKLASSI SUUR
JÕULUKONTSERT. Tasuta

Doonoripäev
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Tamsalus doonoripäeva kolmapäeval, 7. detsembril kell 11.00–15.00 Tamsalu Kultuurimajas (Sõpruse 3, Tamsalu).
Kas teadsite, et Eesti regilaulus tähistab sõna punane hoopiski kaunist?
Seega punane kingitus on kaunis kingitus.
Verekeskus soovib rahulikku lähenevat pühadeaega ja kutsub doonoreid tegema kaunist kingitust.
„Tamsalus toimunud viimane doonoripäev augustis oli selle aasta
rahvarohkeim - doonoriks soovijaid oli 73, kellest 57 abil kogus verekeskus 26 liitrit verevarudesse. Esimese vereannetuse tegi 5 inimest,
keda julgustame ka edaspidi oma heategusid jätkama. Täname südamest kõiki osalenuid ja ootame rõõmuga järgmisi kohtumisi Tamsalu
inimestega!,“ kiitis verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp.
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60 päeva ja
naistel 90 päeva.
Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad
verd loovutada 6 kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga isikut
tõendav dokument.
Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja
maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul.
Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid,
mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada.
Lisainfo www.verekeskus.ee ja Facebookis fännilehel „Doonorid ja
Sõbrad“ www.facebook.com/DoonoridjaSobrad
Eva Maimre

Väike-Maarja muusikafestival tuleb
kolmandat korda
Reedel, 2. detsembril Väike-Maarja rahvamaja saalis
kell 15.00-18.00 meistriklassid
kell 15.00 laulu meistriklass
kell 16.00 klaveri meistriklass
kell 17.00 viiuli meistriklass
kell 18.30 Väike-Maarja muusikakooli õpilaste kontsert
kell 19.00-20.00 kontsert
Esinevad Oliver Kuusik (tenor), Sigrid Kuulmann (viiul), Marko Martin (klaver)
Laupäeval, 3. detsembril Kiltsi mõisas
kell 16.00 kontsert Prantsuse muusikast
Esinevad Geraldine Casanova (vokaal, Prantsusmaa), Jaak Lutsoja
(akordion) ja Tanel Liiberg (kontrabass)
Väike-Maarja rahvamaja saalis
kell 18.00 Väike-Maarja valla 20. aastapäeva pidulik aktus
Esineb Väike-Maarja gümnaasiumi tütarlastekoor (dirigent Ly Ipsberg)
kell 19.00 aastapäevakontsert operetimuusikast
Esinevad Janne Sevtšenko (laul), Andres Köster (laul) ja Piia Paemurru
(klaver)
kell 20.00 fourchette-laud
kell 20.30 õhtu jätkub tantsuansambli saatel
* Rahvamaja fuajees ja jalutussaalis on üles seatud Väike-Maarja valla
20. aastapäeva näitus
Pühapäeval, 4. detsembril Väike-Maarja kirikus
kell 13.00 kirikukontsert
Esinevad Aare Saal (laul) ja Kristel Aer (orel)

Uuri lähemalt V-Maarja valla kodulehelt
www. v-maarja.ee/

SED“ väljakuulutamine.
Vanuseklassid: 1.-4. klass; 5.-8. klass; 9.-12. klass ja
täiskasvanud.
Žüriis fotograafid ja kunstiõpetajad. Parimatele auhinnad.
Täpsem info avaldatakse Tamsalu ajalehes ja kultuurimaja
kodulehel.
Tööde esitamise aeg 01.04.2012.
25.02.1012
KIRJANDUSVÕISTLUS „MINU TAMSALU“
Vanuseklassid: 1.-4. klass; 5.-8. klass; 9.-12. klass ja täiskasvanud. Oodatakse luuletusi, jutte, muistendeid.
Žüriis raamatukogutöötajad ja kirjandusõpetajad. Parimatele auhinnad. Täpsem info avaldatakse Tamsalu ajalehes
ja kultuurimaja kodulehel.
Tööde esitamise aeg 01.04.2012.
24.02.2012
Vabariigi aastapäeva MATK
„MÖÖDA KITSARÖÖPMELIST VAJANGULE“
Matkale võib tulla jalgsi, suuskade, kelkude ja ratastega.
Matk toimub mööda Tamsalu Türi kitsarööpmelise raudtee tammi. Vajangul ootab matkalisi soe supp, tee, kukkel,
näitus ja väike kontsert.
22.04.2012

Tammetõru 22. piirkondlik koolinoorte lauluvõistlus
„5OO AASTAT LAULUGA “
Kontserdi pikkus 1,5 -2 tundi. Lauljad vanuses 3-20
aastat. Selle aasta vanuseklasside võitjad jätkavad maakondlikul laulukarussellil. Kõigile lastele väike auhind.
Lapsi hindab erudeeritud žürii. Proovid laupäeval (21.04)
25.05.2012
PAEKONVERENTS		
Toimub sel aastal uues Porkuni Koolis alates kella
10.00st. Kell 15.00 Näituse avamine Porkuni Paemuuseumis. Kell 16.00 kontsert ja näidislubjapõletamine vanas
lubjaahjus.
25.05.-02.06. 2012
LUBJAPÕLETAMISE NÄDAL.
Ööpäev läbi toimub lubjapõletus. Õhtuti lisanduvad koos
huvilistega grillimeistrid, lauljad, tantsijad ja pillimehed.
Tegevust kõigile.

26.05.2012
KULTUURI JA
kell 09.00
kell 11.30
500
kell 12.00
		
kell 15.00

TEADUSPÄEV
Kevadlaat.
Mälestuskivi avamine „Tamsalu
Tamsalu 44. Laulu-ja Tantsupidu
Õpilastööde näitus“ 500 aastat ehituskunsti Tamsalus“
Mälumäng
„ Tarkade Turniir Tamsalus-6”

Põnevat tegevust kogu päev kõikidele vanustele.
Atraktsioonid. Kontserdid. Näitused. Mälumäng. Võistlused. Pidu. Külalised sõprusvaldadest ja -koolidest
Palju endisi tamsalulasi ja külalisi.
27.05.2012
Tamsalu SPORDIPÄEV
31.05.2012
AJALOO KONVERENTS
Oodatakse põnevaid ettekandeid nii õpilastelt kui täiskasvanutelt. Ühendust võtta Aime Topsi või Maie Nõmmikuga Tamsalu Gümnaasiumist. Kuulama on oodatud kõik.
02.-03.2012
Rahvusvaheline laste folkloorifestival
PORKUNI PILLAR
Festival on mõeldud lastele 5-15 aastat. Festivaliteemaks
on PERE.
PEREPILLARILE on oodatud laste folkloorirühmad koos
oma isade, emade, vanaisade, vanaemade, õdede ja vendadega.Mängitakse, lauldakse, tantsitakse koos, Räägitakse
muistendeid, tondijutte, lauldakse hällilaule. Põnevaid
eadmisi saab veest, metsast, paekivist. Festivalile toovad
erinevat kultuuri Eesti vähemusrahvuste ja välisriikide
folkloorirühmad.
14.07.2012
11. Esivõistlused tünnisõidus ja PORKUNI PÄEV.
Teemaks sel aastal „VÄÄRTUSTADES VANA“
Toimub Porkunis Kaieallikal ja Lossisaarel. Tamsalu
valla vapiüritus. Toimuvad lustlikud ja sportlikud
individuaal- võistkondlikud-, küladevahelised , rahvusvahelised võistlused. Tünniga vee peal sõitmist võimalik
proovida kõigil päevadest osavõtjail. Võistlustel osalemiseks vajalik eelregistreerimine. Vabade kohtade
olemasolul saab võistlustel osaleda ka võistluspäeval
registreerides. Kogu päeva vältel töötoad, näitused,
paemuuseumi külastamine, lastevõistlused, kontserdid,
kokkamisvõistlus, tants ja kõikvõimalikud atraktsioonid
jms. Vanus ja rahvus pole oluline. Kõik on oodatud.
Korraldavad: Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu kultuurimaja, Tamsalu Spordihoone.
01.-10.08. 2012
TAMSALU TANTSULAAGER
Tantsulaager arvestab 100 ja enama lapsega vanuses 7-18
eluaastat. Lapsi treenivad 7 rühmas 10 treenerit. Viljeletakse erinevaid tantsustiile.Õhtupoole toimuvad töötoad ja
sportlikud üritused. Öölugemine ja öötantsud
Nädal lõpeb SUURE TANTSUKONTSERDIGA
20.10.2012
TAMSALU BÄNDID LÄBI SAJANDITE
4. Suur bändide ja fännide KOKKUSAAMINE. Kontsert
ja tantsuõhtu. Mängivad Tamsalus kahel sajandil tegutsenud bändid . 4ndat kokkusaamist veab ansambel BETELGEUS. Toimumiskoht: Tamsalu kultuurimaja.
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Programm Kutse
Programm „KUTSE“ on teinud läbi uuenduskuuri ning lisaks
katkestanutele on programmi raames võimalik õppida ka täiskasvanutel eraldi õpperühmades.
Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses ning
tahaksid need nüüd lõpetada, siis on programm KUTSE just sinule !
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus töötamine mõistlikum kui õppimine ning praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud? Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis
ja
ajavahemikus
01.01.2000-01.09.2010
selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole olulised.
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne või
teise kutsekooli, kus on sama või sarnane
eriala.
Või soovid hoopis omandada uut elukutset omaealiste, elukogenud inimeste grupis? Ka siin on sulle abiks programm KUTSE !
Sinu hariduse omandamine jäi aastate taha ning on minetanud
oma funktsiooni, kuid nüüd oled motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa ei soovi
asuda tavaõppesse koos noortega. Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega, ühes grupis oleks meelepärasem? Antud
programm pakub Sulle sellise võimaluse. Programmi alusel õppimisele ei ole eelduseks varasem sarnane haridus, töötamine
antud erialal või töötu staatus. Oluline on vaid tahe õppimiseks.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul
võimalik taotleda õppijatele ettenähtud
õppetoetust, sõidusoodustust ja
koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse
Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja e-posti teel aivi.
virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee
Aivi Virma
Programmi KUTSE juht

Helkur
Halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes peab jalakäija
kandma helkurit või kasutama valgusallikat
Kui senikehtinud nõue kohustas helkurit kandma vaid kõnniteeta
ja valgustamata teel liikudes (tingimused, mis vastasid enamjaolt
maantee liikluskeskkonnale), siis uus liiklusseadus näeb ette pimeda ajal liigeldes üldist helkuri kandmise kohustust. Seega, helkurit
tuleb pimeda ajal kanda ka asulas.
Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktiivi kohaselt isikukaitsevahend, mille turvalisusnõuded on kehtestatud vastava standardiga.
Nõuetekohasel helkuril või selle pakendil peab olema tähistus CE
EN13356 (LS § 11 lg 4). Korralik helkur on hästi märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt 150m ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300m kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuht
ilma helkurita jalakäijat lähitulede valgusvihus alles 30-40 m kauguselt. Pimedas sõites häirivad juhti veel vastusõitvate autode
tuled, kriimustused ja mustus esiklaasil või vihm ja udu. Halb ilm
võib peaaegu poole võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat märkab. Halvemal juhul on see vaid 15-20
meetrit, mis ei ole piisav, et juht suudaks pidurdades jalakäijale
otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond kuival teekattel
ligikaudu 70 meetrit. Märjal või lumisel teekattel on peatumisteekond märgatavalt pikem. Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba 130-150 meetri kauguselt. Autojuhile jääb siis
piisavalt aega, et reageerida ja mööduda helkurit kandvast jalakäijast ohutult.
Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid. Helkur
tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest
suunast. Kuna maanteel peab kõndima vasakpoolsel teepeenral,
siis tuleb rippuv helkur paela ja haaknõelaga kinnitada enda riiete
paremale, sõiduteepoolsele küljele.
Helkur peab jääma rippuma umbes põlve kõrgusele – samal kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled. Oluline on jälgida, et helkur
jope või mantli ääre alt välja paistaks. Pimedas liikudes suurendab
jalakäija ja jalgratturi märgatavust ka hele riietus.
Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur peegeldab temas olevatele peegelpindadele langenud valguskiire tagasi valgusallika
suunas. Kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, tuleks helkur
uue vastu vahetada, kuna tema valgustpeegeldav toime on märgatavalt väiksem kui tervel ja puhtal helkuril.
Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka jalgratturil. Põhivarustusena peavad igal jalgrattal olema kollased või valged helkurid vähemalt ühe ratta mõlemal küljel (nt kodarahelkurid) ning ees valge
ja taga punane helkur. Lisaks peab pimedas sõites rattal põlema
ees valge ja taga punane tuli. Jalgratturil nagu ka pimedas autost
väljunud juhil on enda nähtavaks tegemiseks soovitav kasutada
helkurmaterjaliga varustatud ohutusriietust. Autojuhil nõutav ohutusvest peab vastama standardi CE EN471 2-klassi ohutusriietuse
nõuetele.

Kanna helkurit!
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7 töösuhete alast
nõuannet
1) Kirjutasin tööandja survel lahkumisavalduse,
olen töötu aga miks ma ei saa Töötukassalt toetust?
Töötukassast toetuse saamise eelduseks on sunnitud, mitte
vabatahtlik töötus. Sunnitud töötus tekib tööandja algatusel,
olgu selleks siis töö ümberkorraldamisest või töö lõppemisest
tingitud koondamine, ettevõtte pankrot või töölepingu erakorraline ülesütlemine mõnel muul põhjusel. Silmas tuleb pidada seda, et kui töötaja lahkub pahandusega, näiteks usalduse
kaotuse või varguse tõttu, siis ei ole Töötukassast midagi loota.
2) Pärast euro tulekut makstakse vähem palka, kas nii võib?
Euro käibeletulek ei muuda töölepingut, ega saa olla ettekäändeks töölepingu (töö tasustamise aluste) muutmiseks.
Töölepingus kokku lepitud kroonipalka tuleb edasi maksta,
ainult valuuta on vahepeal muutunud - nüüd makstakse seda
eurodes. Veelgi enam - seni, kuni kroonipalk on eurodesse
ümber arvestatud kursiga 15,6466, ei ole vaja isegi töölepingut muuta ega sinna europalka sisse kirjutada. Juhul, kui
eurole üleminekuga on tehtud ümberarvestamise tagajärjel
ümardamisi, peaks selle kohta tehtama töölepingu muudatus, mida saab loomulikult teha ainult poolte kokkuleppel.
3) Firma omanikud ja nimi muutus, kas minuga
sõlmitakse
nüüd
uus
tööleping?
Vastavalt Töölepingu seadusele omanike vahetus, ettevõtte
üleminek või jagunemine ei muuda kehtivat töölepingut. Uus
omanik võtab kehtivad lepingud muutmata kujul üle. Uuel
omanikul võib küll olla soov teha ümberkorraldusi, kuid midagi ei muutu enne, kui töötaja millelegi alla kirjutab (nõustub). Ka siis, kui töötaja on olude sunnil valmis kehvemate
töötingimustega uue omaniku juures, tuleks nõuda olemasoleva lepingu muudatust, mitte nõustuda uue lepingu sõlmimisega, sest võimaliku koondamise korral tulevikus sõltub
Töötukassast saadava koondamishüvitise suurus tööstaažist
tööandja juures. Uue töölepingu sõlmimise korral hakkab
tööstaaž nullist lugema ja vana lepingu alusel varem töötatud
aastaid koondamishüvitise määramise juures ei arvestata.
4)
Kas
puhkusetasu
makstakse
ette?
See on tõesti tööandja poolne seadusejärgne õigus. Puhkus,
mille pikkus on üldjuhul 28 kalendripäeva, antakse jooksva kalendriaasta eest. Kui seda ei anta just aasta viimasel
kuul, siis paratamatult osa puhkusest on töötaja saanud
avansina ette. Töölt ära minnes tuleb aga võlg tagastada,
ehk siis ettepuhatud osa tööandjale tagasimaksta. Toome
näiteks, et töötaja puhkas maikuus 28 päeva ja soovib 30.
juunil töölt ära minna. Sellisel juhul peab tööandja töötaja lõpparvest II poolaasta ettepuhatud 14 päeva tasu kinni.
Etasivõrdneoleks,ontööandjalsamamoodikohustuslahkuvale
töötajale hüvitada väljateenitud, kuid veel kasutamata puhkus.

Kasvavate küttekulude
vastu aitab ülekütmise
vältimine
Eelmine nädal tõi uudise kuni 40%-lisest küttehinna tõustust osadele Tallinna elanikele. Sellise uudise peale võib
ahastada või ähvardada Soome kolida, kuid reaalsus on see,
et energia on kallis, muutub üha kallimaks ja tarbija ei saa
loota võimalusele osta kütet alla selle tegeliku hinna. Küll
aga saab igaüks mõjutada seda, kui palju ja targalt ta tarbib.
Mida siis teha, et kasvavaid küttekulusid alandada? Kiireim
ja lihtsaim lahendus on ülekütmise vältimine.
Reguleeri kütet vastavalt ilmale ja ilmaennustusele
Üks kiiremini tasuvaid kütte kokkuhoiu viise on reguleerida
hoone kütteautomaatikat pidades silmas väljas valitsevaid
ilmastikutingimusi ja ilmaennustust. Selleks peab hoones
olema automaatsoojasõlm, mis võtab ilmajaamalt vastu
infot oodatavate ilmastikutingimuste kohta. Nõnda asendatakse hoone välistemperatuuri anduri näit täpsema väärtusega, mis võtab arvesse lähiaja ilmastikumuutusi nagu näiteks
päikesepaiste, tuule suund ja kiirus ning temperatuur, aga
ka hoone asukohta ja seisukorda. Ilmaennustusega arvestamise kaudu võib saavutada 10 -15-protsendilise kokkuhoiu
küttekuludelt. Peamiselt tekib see vältides ülekütmist kevadiste ja sügiseste päikseliste ilmade ajal.
Küta ainult siis, kui selleks on tegelik vajadus
Eramaju üldjuhul ei köeta enne kodust lahkumist, ega hoita
soojana sealt eemal olles – see oleks ju raiskamine. Korterelamuid köetakse aga sageli sõltumata sellest, kas inimesed on kodus või kas korter on üldse parasjagu kasutuses.
Rääkimata sellest, et päevaseks tööloleku ajaks võiks kütet

5)
Firma
kolib
tehase
linnast
välja,
kas
pean
seal
tööl
hakkama
käima?
Siinkohal aitab töölepingu lugemine, kus peab olema kirjas töö
tegemise koht. Tavaliselt on see määratletud kohaliku omavalitsuse täpsusega ja kui uus asukoht jääb samasse piirkonda,
siis tuleb töötajal töölepingut täita. Praktikas on vaidluste korral
siiski arvestatud, kas asukohavahetus põhjustab töötajale ebaproportsionaalselt liiga suuri logistilisi ebamugavusi. Näiteks
võib tuua olukorra, kus tööpäev teises linna servas algab varem, kui avatakse lasteaed, kuhu töötaja peab oma lapse viima.
Teisalt on mul siiralt kahju tööandjast, kes kirjutab töölepingusse töö tegemise koha sisse aadressi täpsusega ja otsustab siis kõrvaltänavasse kolida.
6) Ületundide eest soovin saada lisatasu, sellel eest antakse hoopis puhkepäevi, kas nii võib?
Tegelikult käitub tööandja igati seaduskuulekalt. Meie töölepingu seadus on oma mõttelt Eesti tänasest elatustasemest
natukene ees. Nimelt eeldab seadus Euroliidu heaoluühiskonna vaimus, et inimese vaba aeg on rahast tähtsam ja seetõttu on tööandjal kohustus ületunnid eelkõige vaba ajaga
hüvitada. Kui see võimalik ei ole ja töötaja nõustub, siis võib
ületunnid 1,5-kordselt hüvitada. Paraku on meie elatustase
veel selline, et enamasti vajame raha rohkem, kui vaba aega.
7)
Töötasin
2
kuud,
kirjalikku
töölepingut ei ole, raha ei ole seni saanud, mida teha?
Kuni kahenädalase töösuhtega ei ole kirjalik tööleping nõutav, samas kirjaliku lepingu korral on lihtsam töösuhet tõendada ning see annab kindlustunde kokkulepitud tasu ja
töötingimuste suhtes. Juhul, kui kahest nädalast pikema töötamise korral puudub kirjalik tööleping, ei tee selle vorminõude rikkumine töölepingut olematuks. Kui tööandja hakkab
töösuhet eitama, võib töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni,
kuid enne peab ta koguma ja esitama tõendeid oma töötamise
kohta tööandja juures. Selleks võivad olla tunnistajate ütlused,
meilivahetus tööandja meiliaadressilt, töökäsud, sõidulehed,
tööajagraafikud jne. Kui töösuhe on tõestatud, tekib töötasu
maksmise küsimus, sest ka see võib vajada tõestamist. Samas
tuleb siin jällegi appi Töölepingu seadus, mis määrab, et töötasu tõendamata jätmise korral arvestatakse töötasuks summa,
mis harilikult selle töö eest selles piirkonnas makstakse.
Soovime kõigile „võit-võit“ lahendusi töösuhetes.
Kokkuvõte on koostatud nõuandekeskuses www.vastused.ee 250 tööõiguse küsimuse-vastuse alusel. Sealt
saab lugeda arvukalt teisi tööõigusalaseid nõuandeid
ning keeruliste probleemide korral tasub uurida www.
metiabi.ee kodulehel pakutavaid võimalusi.
Autorid: Merike Mihkelson, Tiit Kruusalu
Personaliteenused, tööõigusabi     
www.metiabi.eu
www.vastused.ee

maha keerata.
Tänapäeval on kütte reguleerimine tegelikult väga lihtsaks
muudetud. Radiaatorile lisatakse termostaat, millega seadistatakse eluruumi tegelikule kasutusele vastav kütterežiim. Näiteks saab termostaadi programmeerida nõnda, et
aktiivsem kütmine toimub hommikul enne ärkamist ja õhtusel ajal (näiteks ajavahemikul 16-24). Muul ajal töötab küte
samuti, kuid vähendatud võimsusega. Sõltuvalt küttehinnast tasuvad termostaadid ära esimesel-teisel kasutusaastal.
Termostaatidele on võimalik üle minna ka suurtes paneelelamutes, kus on täna levinud praktika jagada küttekulusid
ruutmeetrite alusel. Kuid suures korterelamus eeldab süsteemi rakendamine elanikelt kas väga head koostöötahet –
sest kõigis korterites köetakse ühe režiimi alusel – või küttearve jaotamist vastavalt iga korteri tegelikule tarbimisele.
Et õiglaselt küttekulusid jagada, tuleb radiaatoritele paigutada küttekulujaoturid, mis mõõdavad eraldi iga radiaatori küttekulu. Seeläbi saab ühistu esitada korteriomanikele
arveid vastavalt korteri tarbitud sooja kogusele. Sellise
süsteemi paigaldamisel on eriti oluline korrektsete, maja
arhitektuurist lähtuvate koefitsientide määramine korteritele. Vastasel juhul maksavad maja ääreosas või ülemisel ja
alumisel korrusel asuvate korterite omanikud kinni suure
osa keskosas paiknevate korterite küttekulust ja õiglust ei
sünni.
Tõime siin välja kaks kiiret ja lihtsat lahendust küttekulude vähendamiseks. Kuid veelgi suurem potentsiaal energia
kokkuhoiuks peitub maja terviklikus rekonstrueerimises.
Praegu on seda KredExi abil võimalik teha väga soodsatel
tingimustel.
Marja-Liisa Alop, Eesti Energia energiasäästu valdkonna
juht
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Vallavolikogu
16.11.2011
1. Kinnitati Tamsalu Gümnaasiumi arengukava 2011-2014.
2. Kinnitati Tamsalu valla 2011. aasta eelarve muutmine .
3. Määrati Tamsalu vallas 2012.aasta maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes, tsoonis H0788001 maamaksumääraks 1,3 % maa maksustamishinnast aastas, tsoonis H0787001 ja tsoonis
H0787002 maamaksumääraks 2,5 % ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleval haritaval ja looduslikul rohumaal
1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Vallavalitsus
01.11.2011.a
1. Otsustati muuta Elion Ettevõtted AS-ga
sõlmitud äriruumi üürilepingu tingimusi.
2. Täiendati väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade
loetelu.
3. Kinnitati kahe jäätmevaldaja ühise jäätmemahuti kasutamiseks sõlmitud omavaheline kokkulepe.
4. Anti nõusolek Tamsalu Kalor AS-i saasteallikale välisõhu saasteloa väljastamiseks.
5. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate transpordimaade piirid, pindala ja
maksustamishind ning määrati katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
6. Nõustuti katastriüksuse jagamisega Assamalla külas ja määrati moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressid.
7. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus oktoobri kuus kogusummas 12 005,34 eurot.
8. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust neljale abivajajale
ja jäeti rahuldamata kaks taotlust.
9. Eraldati ühele abivajajale koht Sääse
Hooldekodusse.
10. Lõpetati kahe raske puudega isiku
hooldus seoses tingimuste muutumisega.
11. Nõustuti kasutusloa väljastamisega
kinnislehma- ja noorkarjalauda püstitamisel aadressil: Adovälja, Loksa külas.

Rahvaloendus
tuleb mitme
uuendusega
Aasta viimasel päeval algab Eestis üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus. Selleks,
et selgitada välja, kui palju meid siin ikkagi
elab, saab päris esimest korda osaleda loendusel interneti teel.
„Rahvaloendus näitab, kuidas on elu viimase kümne aasta jooksul Eestis muutunud.
Kui palju meid tegelikult kokku on, millistes
piirkondades ja tingimustes me elame,“ rääkis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse
(REL 2011) Rakvere ringkonnajuht Kristiina
Saar.
Esimest korda Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos saab valida, kuidas loendusest
osa võtta – kas täita küsimustik interneti teel
või oodata rahvaloendaja külastust.
„Uudne e-loendus teeb rahva ja eluruumide
loendusel osalemise hästi mugavaks, sest 31.
detsembrist kuni 31. jaanuarini saab interneti teel ankeedi ära täita täpselt sellisel ajal
ja kohas, mis on inimesele kõige sobivam,”
rääkis ringkonnajuht Kristiina Saar. „Nii saa-
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4. Määrati sünnitoetuse suuruseks 2012.
aastal 256 eurot.
5. Otsustati seada Tamsalu vallas Võhmuta külas munitsipaalomandis olevale
Rulli kinnisasjale, Energia Jaotusvõrk OÜ
kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks
vastavalt lisatud plaanile.
6. Otsustati taotleda tasuta munitsipaalomandisse Tamsalu vallas UudekülaSääse , Karja tee, Linnuvabriku tänav,
Kännuküla tee, Kruusakarjääri tee ja Võhmuta-Metsamõisa teede alune ning neid
teenindav maa.
7. Otsustati muuta Tamsalu Kalor AS põhikirja ja vähendada aktsiakapitali.
8. Otsustati muuta Tamsalu Vesi AS põhikirja ja vähendada aktsiakapitali.

9. Otsustati toetada MTÜ-d Rakvere Haigla investeeringute tegemiseks 2012. aastal
osalusega kuni 6664.- eurot.
Volikogu tegi vallavanemale ülesandeks
Rakvere Haigla AS tegevuse kohta regulaarse informatsiooni edastamise volikogule.
10. Viidi läbi Tamsalu valla põhimääruse
muutmise eelnõu I lugemine ja otsustati
lõpetada eelnõu I lugemine ja viia eelnõu
II lugemisele.
11. Kuulati Tamsalu veemajandusprojekti
projektijuht Arvi Põldaas´a infot Tamsalu
veemajandusprojekti käigust
12. Vallavanem T.Uudeberg andis volikogu esimees A.Freienthalile üle Tamsalu
valla 2012 a. eelarve projekti eelnõu.
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel tee-

madel:
• Tänavavalgustuse kaasajastamise meede- mõeldud suurtele keskustele, seetõttu
Tamsalu vald ei osale
• Esimesest novembrist lahkus ametist järelevalveinspektor.
• Porkuni Paemuuseumi kontor uues asukohas n.n. “saunamajas”.
• Arutleti ajakirjanduses ilmunud väite
üle, et Lääne-Virumaa kavandab kolme
kooli ühendamist.

12. Otsustati sõlmida avaliku kasutuse lepingud:
• MTÜ-ga Loksaküla Tegelased käsitööruumi kasutamiseks;
• MTÜ-ga Uudeküla RFC mänguväljaku
kasutamiseks.
13. Tunnistati hankel “Tamsalu valla teede ja tänavate talvine teehoid 2011/2012”
edukaks piirkonnale (Vistla – Porkuni –
Piisupi – Järvajõe) läbirääkimistega hankemenetluse läbiviimise tulemusel leitud
pakkuja Metsvint OÜ.
14. Kooskõlastati hanke “Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimise omanikujärelevalve” hankedokumendid.
15. Arutati Elinord Ehitus OÜ-ga lepingu
lisa sõlmimist.
16. Arutati sotsiaalkomisjoni poolt tehtud
ettepanekut: pöörata senisest rohkem tähelepanu valla mainekujundusele.
17. Arutati MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus ettepanekut osaleda Lääne-Viru Jäätmekeskuse opereerimiseks moodustatava
sihtasutuse moodustamisel ja suunama
kõik valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed nende
edasivedamiseks sihtasutuse poolt opereeritavasse jäätmekäitluskeskusesse.

salu Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde
lõpetamiseks pakutud uusi tähtaegu ja otsustati võtta teadmiseks pakutud ehitustööde tähtaegade pikenemine järgmiselt:
• A,B, D korpustega seotud ehitustööd –
31.12.2011.a.
• Põhiline kasutusvalmidus – 31.12.2011.a.

järgmiselt:
• Tamsalu reoveekogumisala veemajandusprojekti II osa püstitamisel Tamsalu
linnas ja Kaeva külas;
• Porkuni Piirkonna Arenduskeskuse rekonstrueerimisel asukohaga: Järve tn 1,
Porkuni külas.
6. Nõustuti AS Tamsalu Kalor Elamumajandusosakonna ettepanekuga eraldada
korterid üürilepingu alusel kasutamiseks
kahele perele.
7. Arutati Tamsalu Kultuurimaja baariruumi endise üürija avaldust ruumi kasutamisel tehtud kulutuste kompenseerimiseks.
8. Eraldati Tamsalu valla 2011.a. eelarves
sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite arvelt ühekordset toetust seitsmele abivajajale.
9. Otsustati sõlmida leping FIE Üllar Võrnoga Tamsalu Gümnaasiumi klassiruumide valgustusprojekti otstarbekuse ja efektiivsuse hindamise ning valgustusvõimsuse optimeerimise tööde teostamiseks.
10. Arutati Tamsalu valla 2012 aasta eelarve eelnõud ja otsustati esitada eelnõu volikogule.
11. Arutati Tamsalu veemajandusprojekti
jätkamisega seotud probleeme.
12. Arutati AS Rakvere Haigla osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekti
elluviimiseks omavalitsuste MTÜ-s Rakvere Haigla osaluse suurenemist 2012. aastal poole võrra võrreldes 2011.aastaga.

08.11.2011.a
1. Tunnistati Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
teenuse jätkamiseks korraldatud hankel
edukaks P.P. Ehitusjärelevalve OÜ pakkumine.
2. Arutati Elinord Ehitus OÜ pakud Tam-

• Kasutusluba on olemas – 09.01.2012.a.
• Kasutusloa-järgsete tööde/toimingute/
kohustuste täitmine - 23.01.2012.a.
• Tehnohooldus ja hooajalised vaegtööd –
22.06.2012.a.
3. Arutati reoveekogumisala veemajandusprojekti jätkamisega seotud probleeme.
15.11.2011.a
1. Tamsalu Gümnaasiumi direktor tutvustas Tamsalu Gümnaasiumi arengukava
aastateks 2011-2014.
2. Nõustuti Tamsalu linnas, Tehnika tn 2
katastriüksuse jagamisega ja määrati moodustatud katastriüksustele sihtotstarve ja
koha-aadressid.
3. Otsustati sõlmida kahe kinnistuosa
(transpordimaa) omanikuga vara Tamsalu
vallale tasuta üleandmise notariaalne leping.
4. Nõustuti ehituslubade väljastamisega
järgmiselt:
• Elamu lammutamiseks aadressil: Metsajärve, Lemmküla külas;
• Porkuni mõisa puutöökoja rekonstrueerimiseks aadressil: Viinavabriku tee 8, Porkuni külas.
5. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega

vad loendusel mugavalt osaleda ka need, kes
viibivad näiteks ajutiselt välismaal.” Interneti
teel on rahvaloendusel aega osaleda terve jaanuarikuu ning kõik soovijad peaksid jõudma
küsimustiku e-loendusel täidetud.

ankeedid. E-loenduse keskkonnale saab ligi
alates 31. detsembri varahommikust aadressil
www.REL2011.ee.

Uued küsimused

Kel pole võimalik arvutit kasutada, kuid tahaks siiski osaleda e-loendusel, võib minna
selleks kohalikus raamatukogus asuvasse
avalikku internetipunkti. „Seal on olemas internetiühendustega arvutid ja lahked raamatukoguhoidjad, kellelt võib kindlasti vajadusel
abi paluda,” julgustas ringkonnajuht Kristiina
Saar.
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua,
võib oodata võib ka rahvaloendaja külastust –
nemad hakkavad inimesi külastama alates 16.
veebruarist ja teevad seda kuni märtsi lõpuni.
Kui kedagi pole kodus, jätab rahvaloendaja
postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Hea
oleks siis rahvaloendajale helistada ja leppida
kokku kohtumiseks sobivaim aeg.”

Ankeedi täitmisel tuleb olla täpne, sest pärast
e-loenduse lõppu sõelutakse välja need, keda
on vaja rahvaloendajal külastada. Nii võib
Kristiina Saare sõnul ka e-loendusel osalenu
koju loendaja tulla, kui selgub, et täidetud ankeeti on jäänud sisse ebatäpsusi.
Interneti teel loendusküsimustiku täitmiseks
peab olema võimalus kasutada arvutit ja internetti ning veebilehel asuvasse ankeeti sisselogimine toimub ID-kaardi või internetipanga
kaudu. „Varakult tasuks valmis vaadata näiteks oma leibkonnaliikmete isikukoodid, et
vastused saaksid võimalikult täpsed. Uuendusena küsime ka esivanemate sünnikohta
ja seda, kas mõni leibkonnaliige on alates
eelmisest, 2000. aastal toimunud rahvaloendusest püsivalt välismaale elama kolinud,”
sõnas Saar. Esimesena e-loenduse keskkonda sisenenul tuleb täita lisaks isikuankeedile
ka leibkonna- ja eluruumiankeet ning soovi
korral võib ta täita ka oma leibkonnaliikmete

Raamatukogud aitavad

Tunne loendajat!
„Meie loendajad tunneb ära töötõendi, kohvri ja salli järgi – kõigil on kaelas pildiga töötõend, kaelas rahvaloenduse kirjadega sall
ning kaasas sinine kohver sülearvutiga,” kir-

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elvi Astok
vallasekretär

jeldas ringkonnajuht. „Inimeste turvalisus on
väga oluline ja soovi korral saab Statistikaameti infotelefonilt 625 9100 järgi kontrollida, kas ukse taga ikka on päris loendaja.”
Kui rahvaloendaja juba kohal, siis tavapäraste
paberankeetide asemel on tal kaasas sülearvuti, kuhu märgib vastused küsimustele. See aitab vähendada vastamisele kuluvat aega ning
loendatavad saavad kiiremini naasta oma toimetuste juurde. „Olenemata sellest, millal ja
millisel viisil rahvaloendusel osaletakse, tuleb
küsimustele alati vastata loenduse alguskuupäeva, 31. detsembri seisuga,“ rääkis Kristiina Saar.
Olulised kuupäevad
31.detsember – 31. jaanuar – e-loendus internetis
16. veebruar – 31. märts – rahvaloendajad külastavad kodusid
Andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
Lisainfo rahva ja eluruumide loenduse kohta
www.REL2011.ee
Karin Volmer, Statistikaamet
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Elektri
kokkuhoiust
Teler, digiboks, kodukinosüsteem, ruuter, muusikakeskus, nõudepesumasin, elektriahi ja veel
hunnik teisi seadmeid on pidevalt tulede ja näidikute valguses ärevalt ootel. Nad ootavad vaid
ühte nupuvajutust, et kohe abivalmilt tööle
hakata. Sellele mugavusele kulutab keskmine
kodu ligi 10% oma aastasest elektrikulust. See
on raha, mille võiks kulutada hoopis teatri- või
kontserdikülastusele või mõnele hobile.
Ooterežiimi elektritarbe väheneb, kuid ei kao
Ooterežiimi elektrikulu on üldjuhul suurem
just vanematel seadmetel, ulatudes kohati mitmekümne vatini (W). Iga vatt tähendab aga ühe
eurost kulu aastas. Nii kulutab näiteks pidevalt
ooterežiimil jäetud ja 5 W tarbiv printer aastas
elektrit 5 euro eest.
2010. aastast ei tohi uute seadmete energiatarbimine väljalülitatuna või ooterežiimil ületada

Kellele on kohalik
uudis oluline?
Eestielu.ee on nüüdseks tegutsenud juba aasta
aega, sellest poole oleme olnud uudisteportaal
Delfi keskkonnas. Võrreldes eelnevaga tähendas Delfisse tulemine meile ühtlasi seda, et
meie lugejate arv kasvas mõnelt tuhandelt ligi
70 000-le nädalas. Ka liitunud omavalitsuste
arv on kasvanud 55-lt 150-ni. Näha on, et kohalikul tasandil tehtav läheb korda lisaks oma
inimestele ka teistele. See oli üheks meie eesmärgiks - tuua toredad tegemised ja inimesed
Eesti eri paigust ühte kohta kokku ning jagada
erinevaid kogemusi.
Eesti on väike riik ning meil kõigil on lisaks
oma kodukohale olulisi paiku mujalgi. Põlise
pealinlasena on minu südames erinevatel põhjustel Raasiku vallas asuv Aruküla, Ida-Virumaal paikevad Toila ja Tudulinna ning õpingupaik Tartu. Sündmused neis kohtades lähevad
mulle korda siiani, sest olen neis paikades palju viibinud. Usun, et samasuguseid inimesi on
veel, kel kas lapsepõlvekodu, vanaema-vanaisa, sõbrad, sugulased või suvila asuvad mõnes
teises linnas-vallas. See tähendab, et kohalikel
uudistel on tarbijaid enam kui valla-linna enda
püsielanikud. Kui lisame siia uudishimulikud
naaberomavalitsuse inimesed ja välismaale
siirdunud, saame juba päris suure hulga inimesi, kel on potentsiaalne huvi teie kodukohas
toimuva vastu.
Lugejale läheb korda ka positiivne
Igapäevased krimiuudised ja muu negatiivne,

Esimesed
pääsukesed

Olen nüüd pisut üle kuu aja Tamsalus
tagasi ja mis puudutab arvuteid, siis
pean ütlema, et on palju tööd olnud.
Esimesed kõned tulid juba teisel päeval ja mis muud, kui tuli hakata neid
siis otsast lahendama. Tegin väikest
statistikat tehtud tööde kohta ja minu
jaoks on huvitav see, et enamus suuremaid ja töömahukamaid probleeme
on olnud vigased failisüsteemid ja
viirused, mitte riistvara. Kui võrrelda
olukorraga aasta tagasi, siis pigem jäi
see aeg meelde rohkem riistvaraliste
probleemidega. Võrgukaardid ei töö-

1 W . Kui ooterežiimil töötav seade edastab samal ajal teavet nagu kellaaeg või annab infot
enda seisundi kohta, ei tohi elektritarbimine
ületada 2 W. Lähitulevikus muutuvad uutele
seadmetele nõuded veelgi karmimaks - alates
2013. aastast ei tohi samad näitajad ületada 0,5
W ja 1W.
Ooterežiimist hoidumine
Kas elektrikulu vähendamiseks peaks seadmed
pärast kasutust seinast välja tõmbama? See on
üks võimalus, aga sellega kannatab seadmete
kasutusmugavus. Kordades lihtsamaks võimaluseks on kasutada lülitiga pikendusjuhtmeid,
kaugjuhitavaid pistiklüliteid ja taimereid.
Lülitiga pikendusjuhtme taha on võimalik korraga ühenda mitu samas kohas paiknevat seadet ja need siis korraga pärast kasutust lülitist
välja lülitada. Kaugjuhitavad pistiklüliteid kasutades saab aga puldist välja lülitada korraga
üksiku seadme, seadmete grupi või vajadusel
kodust lahkudes kõik seadmed, välja arvatud
külmiku. Taimerid on kasulik lahendus veeboileritele ja küttesüsteemidele, et lülitada need
mis üle Eesti toimub, on nii või naa meie meediapildis, kuid eestielu.ee portaal püüab lugejani tuua kilde ka positiivsest ning ei saa öelda, et
lugeja seda ei hindaks. Igasugused arendused,
ehitused, renoveerimised, head ideed, toredad
retseptid, huvitavad persoonid ja muu selline
on saanud tihti ühe artikli kohta tuhandeid lugejaid ja kümneid positiivseid kommentaare.
Osadel teemadel on tekkinud pikem arutelu,
millest on omakorda ainest saanud uued artiklid.
Julge teada anda, mis kodukohas toimub
Eestielu.ee portaalis ilmub praeguse seisuga
umbes 400 lugu nädalas, neist valdav osa on
sellised, mis pakuvad huvi kohalikele, ülejäänu
aga on huvitav lugemine laiemale seltskonnale. Mõni toimetajate arvates kohalik artikkel
saab vahel ootamatult populaarseks. Meil ei
ole vahet, kas meie kätte jõuab kooli kokkutuleku üleskutse või kohaliku mõisahoone renoveerimise artikkel - üks on kohalik, teine võib
huvitada laiemat ringi - meie portaalist leiab
mõlemad.
Kutsume siinkohal inimesi üles kohalikku lehte kirjutama, vihjeid andma, arvamust avaldama. Kirjutada ja fotosid saata võib ka otse meile tehes seda aadressile rahvahaal@eestielu.ee
Tanel Saarmann, eestielu.ee toimetaja
Pildil all paremal: Hea pilt ütleb inimese või
ürituse kohta tihti rohkem kui pikk tekst. Foto
on Tamsalu moeshowl esinenud tantsutüdrukutest.

tanud, vigased emaplaadid, vigased
toiteplokid jne.
Kindlasti mängis suurt rolli suvine
periood, sest siis on pikselöögid sagedased ja sealt need arvutid oma laksu
ära saavadki. Praegu ma mõtlen, et
emba-kumba – kas aastatagune teavitustöö on tänaseks vilja kandnud ja
inimesed ei jäta arvuteid nii kergekäeliselt vooluvõrku või siis on suvejärgsed suuremad probleemid mujal arvutifirmades enne minu tagasitulekut
ära lahendatud.
Tänane tüüp-probleem on aegunud
antiviiruse programm ja sellest tulenevalt viiruste poolt ummistatud
arvutid, mis enamuses lõppevad operatsioonisüsteemi (Windows) ümberinstalleerimisega. Teine väga sagedane probleem on kõvakettal asetsevad
vigased failisüsteemid, mis inimestele
väljenduvad sellena, et operatsioonisüsteemid (Windows) ei käivitu või
siis teevad seda väga aeglaselt, ehtides
samal ajal ekraani erinevate veateadetega. Põhjuseid võib olla väga erinevaid – arvutite ebakorrektne sulgemine, tahtlikud või tahtmatud voolukatkestused, asulavälistes piirkondades
voolu kõikumised ja vahest võib seda
ka mõni viirus tekitada. Sülearvutite
puhul võib üheks faktoriks olla ka arvuti töötamise ajal raputada saamine
või vibratsioon. Arvuti kõvaketas on
täna veel enamasti füüsiliselt liikuv
(pöörlev) osa ja kui ta töötab, siis mida
vähem ta raputada saab, seda parem.
Siinkohal tahaksin inimestele meelde
tuletada, et kõik, mis on Teie arvutites
hoiul, (dokumendid, pildid, muusika
jne) on kogu aeg potentsiaalselt ohus.

automaatselt sisse öisel ajal, mil elekter maksab vähem. Samuti saab taimeriga automaatselt
välja lülitada ooterežiimil telekad, arvutid ja
muud seadmed, mida ei kasutata näiteks päevasel ajal kui pererahvas on kodust eemal või
öösel kui kõik magavad.
Eesti poodides on saada ka kasulikke ooterežiimi tuvastusseadmeid, mis ühendatakse seinakontakti ja koduseadme vahele. Kui seade
tuvastab hetke, mil koduseadme energiatarve
väheneb oluliselt, st seade jääb ooterežiimile,
katkestab ta ühenduste vooluvõrguga. Seadet
saab juhtida puldist, mis tähendab, et sisselülitamisnuppu vajutades tuvastab ta signaali ja
lülitab voolu jälle sisse.
Pistikupesaarvestiga mõõtmistulemused ühe
eramu näitel:
Seade Ooterežiimi tarbimine
Teler LCD
1,1 W
Teler kineskoop 9,4 W
Digiboks
6W
Ruuter 11,8 W

AS Terrat
lõpetas töö
Tamsalu veeprojekti tööd raudteest lõuna
poole jäävas linnaosas lõpetati.. Pidulikul
üritusel tehti kokkuvõtteid ning tänati ehitajat
AS Terrat korraliku töö eest.
Ehitaja rajas kokku 6263 meetrit isevoolseid
ja surve-kanalisatsioonitorustikke ning 4824
m veetorustikke. Samuti renoveeriti reoveepuhasti, ehitati uus purgimishoone ning renoveeriti üks ülepumpla ja rajati kolm uut.
Tööde kogumaksumus oli koos käibemaksuga
ligi 1,93 miljonit eurot, millest 71 protsenti
saadi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist
ning 29 protsenti oli Tamsalu valla ja ASi
Tamsalu Vesi omaosalus.
Raudteest lõuna poole jääva linnaosa veemajandusprojekti lõpptähtajaks oli 11. detsember,
ehitaja andis objekti üle kuu aega varem. Tööd
kestsid umbes aasta.
Nii tellija AS Tamsalu Vesi projektijuht Arvi
Põldaas kui ka Tamsalu vallavanem Toomas
Uudeberg jäid ettevõtte tööga rahule ning
koostöö oli väga hea.
Ehitaja AS Terrat poolne projektijuht Kuldar
Väljataga ütles, et vaatamata mõningatele erimeelsustele kokkuvõttes saadi kõigis küsimustes tellijaga kokkuleppele.
Töödega paranes vee kvaliteet ja veega varustatus, langes reostuskoormus, praktiliselt
kõigil Tamsalu linna lõunapoolse osa elanikel
on nüüd võimalus vee- ja kanalisatsioonitee-

Tasub vähemalt korra kuus oma vajalikest asjadest koopia teha - kas välisele kõvakettale või plaadile kirjutada.
Ma ei soovita eriti neid USB mälupulki kasutada, sest nad ei ole ka teab-mis
töökindlad, aga kui muud üle ei jää,
siis on see ikkagi parem, kui mitte midagi. Ise eelistan välist kõvaketast, mis
on täna igast väikesest arvutipoest vabalt saadaval ja mõistliku hinnaga.
Teed koopia ära ja kui peaks arvuti
endaga midagi juhtuma, on vähemalt
vajalikud andmed alles. Võrrelge seda
näiteks rahakotiga. Kui rahakott kaob
ära või kukub näiteks jõkke, siis oleks
ju jube hea, kui kõik igapäevaselt vajalikud kaardid ja dokumendid oleksid kodus sahtlis alles, eks? Arvuti ise
on ju kest või karp, nagu ka rahakott.
Ilma sisuta ei ole tal seda õiget väärtust.
Kui Teil on arvutimuresid, siis mu
number on ikka sama (53 417 730) ja
andke teada! Ei ole ju mõtet aeglasel
arvutil tuju rikkuda ja väärtuslikku
aega raisata, eks?
PS! Nüüd, kus ma selle andmetest regulaarselt koopia tegemise teema siia
paberile lausena moodustasin, tuletas
see mulle endale ka meelde, et viimase koopia oma asjadest tegin 14 kuud
tagasi, nii et peab paika see vanasõna,
et „kingsepal endal on kingad need
kõige viletsamad“.
Kaarel Adler

DVD-mängija 0,5 W
Sülearvuti
1,4 W
Arvutikõlarid
3,8 W
Lauatelefoni laadija
2,0 W
Printer-koopimasin
4,7 W
Muusikakeskus 1,3 W
Mängukonsool 1,8 W
Reguleeritava valgustutugevusega põrandavalgusti
0,4 W
Harilik seinalamp 0 W
Mobiiltelefoni laadija nutitelefoniga (aku on
täis laetud)
2,0 W
Pesumasin
0,9 W
Veekeetja
0W
Elektrilise hambaharja laadija (hambaharjata)
1,2 W
Kõik kokku
48,3 W
Mikk Saar, Eesti Energia energiasäästu valdkonna projektijuht

nusega liituda.
Renoveeriti ka osa tänavaid, paranes elanike
elukvaliteet.

Pildil AS Terrat juhatuse esimees Mikk
Mahlapuu ja projektijuht Kuldar Väljataga
imetlemas tubli töö eest tunnustusena saadud
rahvuskivist meeneid.
Ain Aasa

AS Tamsalu Vesi annab teada, et tööpäevadel
kella 9-16 saab veepuhastusjaamas vastava
masinaga kasutada purgimisteenust.
Info 32 30333
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AUSTUSEGA
ISALE
Isa on see, kelle varju peitu pugeda, kellelt
tuge leida. Isa oskab loogiliselt mõelda ja
küsimusele õige vastuse leida. Isa oskab pirni
lampi keerata ja katkised asjad ära parandada.
Isa on tugev, tark ja hea – hästi õnnelik on
laps, kel isa alati olemas ja õnnelik ka see, kes
temaga vahel suhelda saab.
Isa on väärtus, kelle puudumisel on peres palju vajaka.
Novembrikuises pimeduses tahtsime isasid
teadvustada nende rolli tähtsusest ja peredele
pühendatava aja väärtusest. Selleks korraldasime isadele austamisõhtu, mis põimus kuupäeva tõttu marditralliga. Kõigepealt toimuski
onu Rosina ehk Lembit Rosina eestvedamisel
loeng-vestlus mehelt mehele isa tähtsast rollist ja perele kulutatavast ajast. See ei olnud
näpuga näitamine ja sõnade pealelugemine,
vaid videvikus peetav elav vestlus. Kõlama
jäi, et töö on küll tähtis, aga kaotatud aega,
mil peaks lastega tegelema, ei saa enam pärast
tagasi nõuda. Mis läinud see läinud. Lapsega
tegelemine ei ole see, kui ühe silmaga vaadata

Liikuda või
istuda?
Selles on küsimus.
Kirjutama ajendas mind Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu poolt korraldatud rahvusvaheline
suvekursus, mis toimus 28. juulist – 3. augustini, 2011 Rakveres. Eelkõige seal kuuldud
loeng “Üleilmne paigal istumine, mida teha?”.
Loengut pidas Soomes ja Eestis vaheldumisi
resideeruv liikumisteadlane Ragnar Viir. Tänan
siinkohal tööandjat, kes võimaldas mul kursusest osa võtta ja võimaluse teadmisi edasi anda.
Loengu käsitletavaks teemaks oli mitte liikumine, vaid istumine. Sellist heaolu asendit on
hakatud isegi uurima. Väidetakse, et istuma
jäämine seiskab füüsilise aktiivsuse ja istumine võib isegi tappa. Ta tõi näite Lõuna-Korea
IT-spetsialistist, kes oli “unustanud” ennast istuma arvuti taha 80 tunniks! Pärast seda oli ta
tõusnud ja saanud kopsutrombemboolia ning
surnud. Muidugi on tegemist äärmusliku näitega. Loomulikult on paigalistumine üks meie
vaenlasi ja ta tekitab ka igasuguseid “heaolu
haiguseid” (kõrge vererõhk, ülekaal, diabeet,
veresoonte- ja südamehaigused jms). Pikalt istudes ei saa luud, lihased piisavalt koormust.
Süda, kopsud ja muud elundid töötavad loiult,
energia tarbimine väheneb. Algavad kõhu- ja
soolestikuhädad, kaal tõuseb, risk haigestuda
südame- ja veresoonkonnahaigustesse suureneb. Enesetunne ja elukvaliteet halveneb. Võib
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Seekord lõpetas vestluse aga mardisantide
koputus. Külla tulid mardid Aafrikast, Gröönimaal, Hiinamaalt ja Saaremaalt. Lapsed olid

ja mäletab neid veel täiskasvanunagi. Saali
olid tulnud ka emad. Isad otsustasid, et las nad
siis kuulavad meestele räägitavat, ehk saavad
nemadki midagi õpetlikku. Loeng oli nii huvitav, et isad soovisid teinekord sellele lisa.

õpetajatega end niiviisi maskeerinud. Kaasas
olid koos peredega ja rühmaruumis tehtud
omavalmistatud pillid. Iga „riik“ esines oma
laulude ja tantsude ning loomulikult ühise

kindlalt väita, et istumine teeb meid haigeks.
Selleks, et see nii ei juhtuks on terviseorganisatsioonid töötanud välja mitmeid soovitusi.
WHO soovitab istuva töö puhul iga 50 minuti
tagant püsti tõusta ja 10 minutit liikuda ning
seejärel edasi töötada. Nuori Suomi liikumis
teadlane Jukka Karvinen ütleb, et kooliealis

lastel tuleks liikuda vähemalt 1 – 2 tundi päevas mitmekesiselt ja vanusega kokkusobival
viisil. Pikki istumisperioode peab vältima.
Rahvusvaheline liikumissoovitus täiskasvanutele on 10 000 sammu iga päev. Kahjuks ei pääse liikumissoovitused mõjule. R.Viir tõi näite
USA-s läbi viidud uuringust, kus uuriti liiku

tele lastele soovitatakse vältida üle kahe tunni kestvat istumist. Kõikidel 7 – 18- aastastel

Eestis tähistatakse isadepäeva novembris - täpsemalt novembri teisel pühapäeval (sel aastal 13. novembril). Kuigi isadepäeva pühitsemine on meil veel uudne komme, saab ka see tähtpäev omaseks
- üheks tähtpäevaks teiste hulgas. On ju tore vähemasti kord aastas rohkem tähelepanu pöörata nii
isadele, vendadele,vanaisadele,onudele,ristiisadele ja kasuisadele.
Tamsalu Gümnaasiumis toimus 17.novembril isadepäevale pühendatud kontsert. 1.klassi õpetajate , Margit Maanre ja Aide Tapneri ,eestvedamisel ning klassiõpetajate ja muusikaõpetaja abiga pandi kokku sisutihe ja huvitav kontsertkava. Kõlasid laulud ,naljad, luuletused ja pillilood. Milline on hea isa? Kiideti isade pikkust,, tugevust, julgust, tarkust , töökust, arukust ,
südamlikkust . Hea isa abistab ema , mängib lastega ,ei karju, ei peksa . Visati nalja lubaduste, ajameelsuse ja väsimuse kohta. Laval esinesid algklassid õpilased. Õpetajad olid selle eest
hoolitsenud, et esineda said kõik õpilased.
Kooli saalis oli erinevate põlvkonna inimesi : vanaisasid, vanaemasid, onusid, tädisid, isasid , emasid, õdesid ja vendi. Oldi terve perega. Veedeti koos tore novembriõhtu.

Foto paremal: Keiti Elken

Lia Klaas
Sääse lasteaia direktor

liikumissoovitustest.
Ülekaalulisus ja südame- ning veresoonkonnahaigused on kasvav trend. Seega meeldib inimestele ikkagi rohkem istumine kui liikumine.
Mida siis teha? Tuleks võtta vastutus täiskasvanuna ja olla eeskujuks lastele. Väike võtab
eeskuju suurest ja seda kõiges. Lapse passiivne
liikumine on ikkagi täiskasvanu väärkäitumine. Püüdkem siis alustada endast – tööle-koju
jalgsi, rattaga, suurendama argiliikumisi. Täiskasvanu peaks tegema nii, et liikumisharjumus
jääks lapsele terveks eluks. Võidavad kõik.
Lasteaias proovime aktiivsena hoida nii lapsi
kui nende vanemaid. Traditsiooniks on saanud
Krõlli rühma sportlikud pereüritused isadepäeva eel. Eelmisel aastal võistlesid lapsed ja isad
teatevõistlustel ja emad esitasid meeleoluka
võimlemiskava. Sel aastal otsustati jõudu katsuda vees. Tamsalu Spordikompleksi ujulas
said isad-lapsed koos ujuda, toimusid lõbusad
teatevõistlused vees. Täname kõiki Krõlli rühma aktiivseid peresid ja õpetajaid! Aitäh Tamsalu Spordikompleksi perele!
Maarit Vaikmaa,
Tamsalu Lasteaia Krõll liikumisõpetaja

Isadepäev on perepüha

Sirje Luik

tralliga. Mõni rühm oskas võludagi. Toimus ka
soovikontsert: isade vahel liikus koos laulude
nimetustega kotike – kus see seisma jäi, raputati veidike ja võeti välja laulu pealkiri. Pidu
juhtis tädi Tiiu, kes elas oma rolli nii sisse, et
võis karta, kas ta ikka pärast sellest üldse välja
suudab tulla. Ta dirigeeris ka isade ja laste
ühist pillimängu ning muusikapalade mõistatamist „Mis häält kuuled?“. Võistluse võitis
Saaremaa võistkond.
Suure hullamise ajal olid emad toimetanud
sõnade „lauake kata end“ järgi ja toonud
laudadele hulga hõrgutisi. Nüüd palusid nad
perede tugevamad pooled – isad – appi ja nii
sõitsidki möllu ajal täitunud lauad saali. Lastel
ja isadel oli üllatust ja rõõmu. Ega siis emasidki unustatud, võisid loomulikult nemadki head
ja paremat nautida.
Oli suurepärane õhtu. Lektor tunnustas isade rohket osavõttu peost. Loodame, et saime
isasid niiviisi väärtustada ja nende enesehinnangut tõsta.
Tänu neile oma pere laste kasvatamise ja
neile turvalisuse pakkumise eest!

missoovituste mõju inimestele. Lapsed täitsid
vaid 43% ja üle keskea inimesed vaid 2,5 %

Kasutatud allikad:
• Loeng: Ragnar Viir „Üleilmne paigal
istumine. Mida teha?” juuli, 2011
• Eesti-Soome ühiskonverents ”Liikumisrõõm Eestis”, Jukka Karvinen
„Uued soovitused koolilaste füüsilise
aktiivsuse arendamiseks”, 2009
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Sport
Suusatamine.
Soomes Kuusamos „Ruka triple“ mitmepäevasõitu alustati
klassikasprindiga raskel rajal. Peale vigastuspausi tegi suurepärase
sõidu Timo Simonlatser, kes pääses kohasõitudele eelsõidu 20. ajaga.
Edasi pääsesid ka Peeter Kümmel ja Kein Einaste ning Kanadat esindav
eestlane Len Väljas. Oma veerandfinaalis oli Timo veel enne lõpusirget
lootusetul 4. kohal, siis aga kukkus ees norralane ja Timo lõpetas 3.
kohaga, kehvema ajaga kui Peeter oma veerandfinaalis. Kolmandana
finisheerinud jaapanlane aga võeti maha ja nii pääses Timo poolfinaali.
Seal enam jõudu ei jätkunud, nii tuli 12. koht, mis mõnes mõttes on
ajalooline, kuna seekord õnnestus edestada hetke maailma parimat
suusatajat Petter Northugi.
Laupäeval 15 km vabadistantsil meie meestel enam nii hästi ei läinud.
Parim oli Karel Tammjärv 58. kohaga, Aivar Rehemaa oli 61, Raido
Ränkel 79. ja meie Timo 81, Peeter Kümmel 93, ja Algo Kärp 95.
Võitis Petter Northug.
Klassikadistantsi alustas Timo 68. kohalt, Karel 57. kohalt.
Pühapäeval sõideti 15 km klassikas ja lõppkoht jäi Timole 68. Kokkuvõttes
oli parim eestlane Karel Tammjärv 48. kohaga, Aivar Rehemaa oli 52.
Len Väljas aga, keda Tammjärv kevadel Otepääl võitis, oli sprindis 5. ja
tuuri lõppedes 28., mis on väga kõva tulemus.

Korvpall

Pildil ajalooline hetk: 12. Timo Simonlatser, 18. Petter Northug.

Suusahüpped
Suusahüpetes pääses Kaarel Nurmsalu 128 meetrise hüppega
põhivõistlusele. Seal tuli aga rahulduda 101 meetrise hüppe ja 43. kohaga.

Kergejõustik
38. Saaremaa jooksul esinesid edukalt meie veteranid. Meeste M45
klassis võitis Ulvar Pavlov ja M50 klassis Meelis Veilberg. Ago
Veilberg jäi teiseks M45 klassis ning Evelyn Himma kolmandaks naiste
nooremas veteranide grupis. M11 klassis oli 2. Martin Himma. Saaremaa
mitmepäevajooksul käbitakse kolme päevaga maratonidistants, noored
jooksevad 8,44 km.
30. Paide – Türi rahvajooksul oli Mathjas Veeremaa esimene M-17
klassis.

UJUMINE
• 15. oktoobril 2011.a. Kohtla-Järvel Veteselli I etapp :
50m vabalt – Juhan Uudeküll (2003)
44,34 III
Rasmus Kuntur (2002)
46,00
5.
50m rinnuli - Juhan
57,80
III
Rasmus 1.00,62
5.
• 22.oktoober - Järvamaa seeriavõistluse I etgapp Paides:
Kert-Taniel Kesküll (99) 50m vabalt 33,22 4.
50m rinnuli 46,15 4.
50m selili
41,01 III
50m liblikat 39,85 5.
100m ko
1.28,06 5.
Tony-Brei Vilbiks (99) 50m vabalt 34,8
5.
50m rinnuli 45,02 III
50m selili
42,57 4.
100m ko
1.31,58 6.
Grete Uudeküll (96)
50m vabalt 30,28 I
50m rinnuli 40,59 II
50m selili
35,88 I
50m liblikat 35,83 I
100 m ko 1.19,17 II
Alex Ahtiainen (01) - 25m vabalt 15,67 I
25m rinnuli 22,40 I
25m selili
19,44 I
Juhan Uudeküll (03) - 25m vabalt 18,72 6.
25m rinnuli 25,72 6.
25m selili
22,94 5.
• 23.oktoober - Speedo Räimeralli I etapp Tartus
Alex - 50m vabalt 35,98 III 40 võistlejat
Juhan - 25m vabalt 18,85 4. 21
25m rinnuli 25,10 II 20
• 5.novembril toimus EUL noortesarja I etapp Tartus:
Tony-Brei Vilbiks - 100m rinnuli
1.35,89 (7.)
100m selili
1.28,63 (7.)
Kert-Taniel Kesküll – 100m rinnuli
1. 38,65 (9.)
200m kompleksi 3.03,77 (5.)
Mare Järv

Vabariigi esiliiga MV kohtus Tamsalu LOS TOROS/Simuna
Ivax meeskond 1. ringi viimases mängus eelmise aasta võitja Kohila SK meeskonnaga. Võõral väljakul tuli vastu võtta
kaotus 55:68. Alt vedas visketabavus.
Teise ringi avamängus oli koduväljakul vastaseks Tallinna
Scanwell/Eesti Näitused, kes ked avamängus võideti 78:77.
Pealinna meeskonna koosseisus on meistriliiga kogemustega
Silver Kalla, Kert Hendrikson, Priit Pihela ja Rain Küttis.
Kodumeeskonnas tegi esmakordselt kaasa Simunast pärit Karl Vimberg, kes vahepeal mängis Pärnu meeskonnas.
Mäng oli tasavägine algusest lõpuni. 1. veerand meile 19:18,
teine vastastele 18:22, poolaeg 37:40. Kõik õnnestus 3. veerandil, mis võideti 23:11, 4. veerandil üllatasid kolmestega
Hendrikson ja Küttis, lauas töötas hästi Pihela. Punkt – punkti mängus olid lõpus siiski kindlamad väljakuperemehed ja
nii tuli tõeline töövõit 78:74.
17. nov. kohtuti spordiklubi Marcusega viimase väljakul.
Oktoobris peetud koduväljakumängus võitis kodumeeskond
teatavasti 76:52. Vastase väljakul olid aga korvirõngastel
nagu kaaned peal. Tuli vastu võtta kaotus 72:80. Visketabavus oli alla igasugust arvestust. Meeskonna liidrid Sven
Pugonen, Raido Villers ja Mihkel Magar tabasid kolme peale 20 –st kahepunktiviskest 6 ja 14 – st kolmepunktiviskest
3. Masendav oli ka vabaviskeprotsent. Vabaviskeid teeniti
koguni 44, neist korvirõnga läbisid aga ainult 24, mis teeb
protsendiks natuke rohkem kui 50. Mitmes mängus on parem
olnud ka väljakult kahepunktivisete protsent. Meeskonna parim oli Alo Põldmaa 18 punktiga. Vastastest viskas eelmisel
aastal Kalev/Cramos mänginud Kristo Orula 20 punkti.
25. novembril kohtuti kodusaalis Paide Viking Window
meeskonnaga.
Mängu esimene poolaeg oli suuremalt osalt üsna tasavägine, siis vastased väsisid ja meie mehed tegid kiirrünnakutest
vahe sisse, vaheajaks jäi seis 45:36. Teise poolaja algul oli
mäng võrdne, aga vastased kaotusseisu vähendada ei suutnud ja nii tuli lõpus üsna kergeks kujunenud mängus võit
75:60. Meeskonna parimad olid Raido Villers 24 ja Alo Põld-

maa 23 punktiga.
Alo Relli, kes on pidev kodumängude külastaja, kommenteeris mängujärgselt, et oli pingevaba mäng. Eriti meie meeste
poolt - ei punnitatud, tagamehed said palli hästi käima, tabasid nii kaugvisked kui tehti läbimurdeid. Peremehetseti korvi
all ja eriti Sven Pugoneni nutikad söödud lammutasid hästi
vastase kaitset. Kaitses käidi vastasele tugevalt peale ja ei
lastud neid headele viskekohtadele. Vastaste üks pikkadest
sai vigastada ja see kergendas samuti olukorda.
Olukord turniiritabelis on niisugune, et vaatamata veel pidamata kahele mängule on meeskond kindlustanud koha 1.
vahegrupis, kuhu pääseb igast alagrupist 3 meeskonda. See
omakorda tähendab, et välja esiliigast enam ei langeta. (1.
alagrupi 4 esimest pääsevad otse veerandfinaali, viis viimast
selgitavad play –off kohtumistes koos nõrgema alagrupi kolme paremaga nende vastased). Vahegruppi silmas pidades
on kahju Marcusele kaotatud mängust, sest kaduma läks üks
võit.
Viimane kodumäng on 9. detsembril seni kõik mängud
võitnud Kohilaga, päev hiljem sõidetakse Pärnusse viimasele 1. ringi mängule.
Maakonna MV II liigas alustas Tamsalu LOS TOROS II kaotusega võõrsil Rakke noortekoondisele 69:88. Teises mängus
alistati kindlalt Simuna Ivaxi II meeskond 91:58. Peale kahte
vooru ollakse 2. kohal. Liigas mängib 7 meeskonda, mängitakse kaks ringi. Medalivõitjad selguvad järgmise aasta jaanuari lõpuks.
Rein Tops
Pildil: Tamsalu LOS TOROS/Simuna Ixax korvpallimeeskonna liikmed. Esireas vasakult: Marek Suits, Argo Höövelson, Andro Kirsipuu, Alo Põldmaa, Kaspar Põldmaa, Livar
Liblik, Märt Tralla, Rainer Tops.
Tagareas vasakult: Kristo Raudam, Sven Pugonen, Joosep
Kivimäe, Martin Mardo, Raido Villers, Mihkel Mager, Raul
Sinisalu.
Pildilt puudub Karl Vimberg.
Pildi autor Argo Luigas/ajakiri Basketball

Tamsalu Suusatalv 2012 etappide toimumise ajad sellel hooajal
I etapp
II etapp
III etapp
IV etapp
V etapp

14.dets.
04. jaanuar
18.jaanuar
15.veebruar
14.märts

V ,
KL,
ÜS, V
sprint V
KL
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Õnnitleme !
Anastasia Kuhi		
Selma-Armilde Toomla
Jekaterina Kulikova		
Maria-Rosalie Naska		
Elfrida Lillak			
Ekaterina Kuptsova		
Julia Saar			
Maria Lukka			
Ekaterina Elmik		
Kaisa Vaher			
Otto Müürel			
Vaike Taal			
Pärja Kruusmann		
Haili Õun			
Eedla Teder			
Anna Langinen		
Ekaterina Lavrova		
Manefa Klottšenkova		
Leida Krihvel			
Valentina Musakko		
Vanda Eesmaa			
Rein Kasekamp		
Lemmi Biin			
Lia Minumets			
Eevi-Mai Geidik		
Jüri Sild			
Laine Perm			
Ilme Alasoo			
Malle Pikat			
Enn Elmest			

96		
90		
86
86
85		
84
84
83
83
83
82
82
82
82
82
82
81
81
81
80
80
75
70
70
70
70
65
65
65
60

Väike-Maarja jäätmejaama on võimalik ära anda ka Tamsalu valla
elanikel ehituse või remondi käigus tekkivaid ehitusjäätmeid:
Üldehitusjäätmed - kipsipõhised ehitusmaterjalid, muu ehitus- ja
lammutuspraht, kaablid, WC-potid, kraanikausid, põranda- ja
seinakatted, linoleum, seinaplaadid , eterniit – asbesti sisaldavad
ehitusjäätmed.
Jäätmete vastuvõtuhinnad on:

Üldehitusjäätmed 0,07 €/kg
Eterniit 0,10 €/kg
Väike-Maarja jäätmejaam asub Tehno tn 5, Väike-Maarja alevik.
Jäätmejaam on avatud: neljapäev – reede
kella 15:00 – 19:00,
Laupäev – pühapäev kella 10:00 – 17:00
Lisainfot saab: http://www.v-maarja.e/?part=html&id=185
Lembit Saart, Tamsalu valla keskkonnaspetsialist tel 3228446;

5203992, e-mail: lembit.saart@tamsalu.ee

Rehvide müük ja paigaldus
(MüügilVallai taastatud rehvid)
Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega

Sääse lasteaia direktor võtab vastu
avaldusi
lasteaiakoha taotlemiseks

Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.

2012 /2013 õppeaastaks
E – R 8.00 – 16.00
Sõimerühma võetakse 1,5.–3.aastasi lapsi.
Kaasa võtta sünnitunnistus. Avalduse blankett täidetakse lasteaias.

Müügil suur valik autoakusid.

Vabu kohti on ka 3.–7.aastste laste rühmades

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

Aadress:Sääse, Tamsalu vald,
tel 32 30 561/ 5171995,
lia.klaas@tamsalu.ee

ON SÜNDINUD:
18. detsembril kell 10.00
Karinu külamajas käsitöölaat
Ootame käsitöömüüjaid, talukaupadega
kauplejaid, perenaisi salatite, maiustuste
ja küpsetistega
Registreerimine.: 5649 0522
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Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@gmail.com
Toimetaja vallamajas teisipäeviti 15.00 16.00
Kaastööd oodatud 16. detsembrini soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub 22. detsembril.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas.
Leht on üleval valla kodulehel http://www.
tamsalu.ee/est/?part=files&id=65

Autoremont

ANDRI KESK
KRISTJAN RÄNI
LISELLE TAMM

24.10.2011
27.10.2011
12.11.2011

On lahkunud
LEMBIT ÜIDIK		
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