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TASUTA

Tamsallu rajatakse projekti „Eesti 100 tamme“ esinduspark
tamme. Esialgse kava kohaselt istutatakse
igasse maakonda vähemalt üks tammik koolinoorte ja omavalitsuste koostöös. Selleks on
andnud nõusoleku igast maakonnast vähemalt
üks kool ja omavalitsus.
31.12.2014. kuulutas Tamsalu vallavalitsus
koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigikantseleiga välja maastikuarhitektuuri
võistluse, mille eesmärgiks on leida ideekavand Tamsalu 100 tamme pargi rajamiseks.
Sellest saab ühtlasi EV 100 juubeliprogrammi raames toimuva projekti „Eesti 100
tamme“ esinduspark. Park on kavas riigi
toel välja ehitada vähemalt aastaks 2018.
Riigikantselei algatusel on Eesti Vabariigi
100. juubeliaastaks plaanis rajada üle Eesti
100 tamme tammikuid – need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada

Tamsalu 100 tamme park on plaanis kujundada ja ehitada antud programmi esinduspargiks, see on ka esimene omataoliste seas.
Tamsalu valiti esinduspargi kohana välja nii
nimemaagia kui ka Eesti keskse asupaiga tõttu. Park rajatakse Tamsalu vallavalitsuse poolt
Riigikantselei toel.
Tamsalu 100 tamme pargi ideevõistlusel on
oodatud osalema juriidilised isikud, kelle
asukoht on Eesti, mõni muu Euroopa Liidu
liikmesriik, muu Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriik või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud
riik, samuti nimetatud isikutest moodustatud

Kultuurimaja tegus aastalõpp

konsortsiumid (ühisosalejad).
Ideekavandi esitamise tähtaeg on 10. märts
2015 kell 16.00. Võistlustulemused avalikustatakse 27. märtsil 2015.
Ideekavandis on muuhulgas palutud esile tuua
pargi erinevad aktiivsustsoonid ja kasutused,
planeerida teedevõrk ja pinnakatted, haljastus,
valgustuselahendus, liiklus- ja parkimiskorraldus, juubelitammiku istutusplaan, pargis
asuva Kukelossi varikatuse ja välilava kujundus jm.
Lisainfo ja täpsemad tingimused maastikuarhitektuurivõistlusel osalemiseks leiab Riigihangete registrist viitenumbriga 158527.

Kalberg (maastikuarhitekt, Eesti Arhitektide
Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit). Asendusliikmed on Mati Tamm (Tamsalu Vallavalitsus) ning Kalle Vellevoog (Eesti Arhitektide
Liit).

Võistlustöid hindab žürii, koosseisus: Toomas Uudeberg (Tamsalu Vallavalitsus), Riho
Tell (Tamsalu Vallavalitsus), Kadri Klementi
(arhitekt, Eesti Arhitektide Liit), Oliver Alver
(arhitekt, Eesti Arhitektide Liit), Merle Karro-

Lisainfo:
Karin Bachmann, Eesti Arhitektide Liit,
maastikuarhitekt
E-mail: karin@kinoline.ee
Telefon: 53487656

Pühapäeval olid valla kõige noorimad kogunenud valla jõulupuule: kaunid kleidid, kikilipsud, ebakindlad sammud ja säravad silmad. Külla tuli jõuluvana, kes tõi kõige väiksematele
kommipakid. Jõulutaat ei unustanud ära kedagi: kommipakid
jagus ka laulupoistele ja tantsutüdrukutele .

1. advendile andis tooni kontsert-jumalateenistus Tamsalu kirikus. Lihtsa ja hingemineva jutluse pidas Tauno Kibur.
Tamsalu naiskoor kaunistas jutlust kauni jõulukontserdiga.
Samal õhtul süttisid Tamsalu valla jõulukuusel tuled. Seekord
oli meile appi tulnud Kelfiriuse Tuleteater, kes karges õhtus andis minituleetenduse 200le kokkutulnule. Sirje Luige
eestvedamisel tantsiti ja mängiti ringmänge ümber vallamaja kõrval kõrguva jõulupuu. Vallavanem ja volikogu esimees
soovisid kauneid jõule ja soovijad said kirikus süüdatud jõuluvalgusest killukese endale koju kaasa viia.
10ndal näidati väiksematele uhiuut multifilmi „Solani ja Ludwigi jõulud“. Ühe kinoseanssi publikurekord meie majas
kuulub nüüd samal päeval linastunud uuele Eesti mängufilmile „Nullpunkt“. Filmi vaatas 200 inimese ümber. Soovitan
soojalt neilegi, kes seda pole veel näinud. Sarjana saab seda
vaadata alates jaanuarist ka televisioonis.

3. advendi nädalavahetus tõi meile jõululaada ja kontserdi
„Jõulukuma“. Jõululaat andis hea võimaluse veel midagi jõuluvana kingikotti poetada. Maitsvat söögipoolist oli saada ka
jõululauale. Lihtne, väljapeetud ning armas oli Kadri Kase
lauluklassi ja kergemuusikakoori jõulukontsert. Kontserti aitasid ilmestada 154 R tantsutüdrukud.
4. ja viimane jõulunädal tõi meile Eesti Kontserdi esinduskoori kavaga „Jõulumuusika“. Eesti Rahvusmeeskoor esitas H.
Nishimura, F. Biebli, F. Poulenci, H. Klementti, L. Veevo, A.
Kruusimäe, E. Mägi loomingut. Kuulmata ei jäänud ka tuntud
jõululaulud. Kaunis, mehine ja hinge läinud kontsert 50 mehe
esituses ja dirigent Kaspar Männi juhendamisel. Tänan Eesti
Kultuurkaptali ja Lääne-Viru ekspertgruppi, kes leidsid summasid selle kauni kontserdi toetamiseks.

1. advendi kontsert-jumalateenistusel Tamsalu kirikus

Rohkem infot tammeparkide projekti kohta:
https://riigikantselei.ee/et/eesti-100-tamme.

Fotod: Aavo Leemets, Tiia Uudeberg

Kultuurimaja lõpetas kalendriaastat traditsiooniliselt kiirelt ja
mitmekülgselt. 28dal novembril õpetas Tiina Hein valmistama erinevate tehnikate toel jõulukaarte. Kaarte valmistati ka
kultuurimaja tarbeks, et oleks omanäolisi kaarte, mida edaspidi kultuurimaja sõpradele võiks saata.

2. advendi nädalavahetusel toimus kultuurimaja kontsertjõuluetendus „Jõulud talutares“. Kuidas eestlane ennevanasti
jõule tähistas, kui pikad need olid, millised olid uskumused ja
tegevused aastavahetusel - sellest andis 1,5-tunnine etendus
väga selge ja hariva pildi. Lisaks kuulsime autentset regilaulu, algseid kiriklikke jõululaule, nägime ehtsat jõulusokku ja
maitsesime traditsioonilisi jõulutoite. Värske leivalõhn ja tanguvorstide aroom pani publikulgi suu vett jooksma. Isetegevuslasi jagus lavale ja pealtvaatajaid saali.
Teksti ja etenduse kirjutasid kokku Tiina ja Tiia. Etendust
vedasid taluperemehe ja –perenaisena Enn ja Heli. Pere rohkearvulise lastepere moodustasid näitering „Atsike“ noored
näitlejad ja kultuurimaja ringide ringijuhid. Lastelaste osas
olid aga taidlusringide liikmed. Kingituseks kõigile rühmade
juhtidele jt. abilistele purk hoidist kodusest keldrist, kõrvitsamürakas või pudel kalja.
Samal ajal sai kultuurimajas uudistada Maa-arhitektuuri Keskuse näitust „Moodne rehemaja“. Kõrkjatest jõulukroonid ja
krässid olid maja dekoreerimiseks valmistanud meie majas
mitu kuud „Tööharjutusel“ käivad väledate sõrmedega vallakodanikud. Kontsertetendust toetas Eesti Kultuurkapital.

Võistluse auhinnafondi suurus on 6000 eurot,
millest võitja saab 3000 eurose, teine koht
2000 eurose ning kolmas koht 1000 eurose
preemia. Preemiad makstakse Eesti Riigikantselei eelarvest.

Aastalõpupidu toimus 27.12. Kontserdiga said kultuurimaja
ringid seekord jälle ise hakkama. Kontsert kandis pealkirja
„OO-OO-Horoskoop“. Stiilsed laulu-, tantsu- ja pillilood
eelmisel sajandil hiilanud lauluvõistluse aegadest. Saatejuht
Vihalemma rollis Andrus Eerits. Publiku auhinna õnnelikuks
võitjaks osutus Maie Aujärv. Jalga sai keerutada ansambli
„Apelsin“ saatel. Tantsijaid jagus ja tantsiti niivõrd mõnuga,
et pillimehed ei pidanud paljuks veel ühte lisatundi mängida. Pidu jätkus discomuusikaga juba kultuurimaja baaris. Kui
mina kell neli hommikul koju sättisin minema, polnud pidu
veel lõppenud.
Pidu meeldis ka meie sõpradele ja nii lähme peagi Horoskoobi 2. osaga juba Vihula valda meelelahutust pakkuma.
Aastavahetuse korraldamise võttis enda peale kultuurimaja
baar.
Selline oli jõulukuu meie majas. Aitäh kõigile, kes meie tegemistega kaasas: pole vahet kas tegijana või nautlejana- peaasi,
et meil on koos hea ja mõnus olla.

Aastalõpupidu tõi lavale nostalgilise 60-70te aastate hõngu

Eesti Rahvusmeeskoor lauluhoos...

Toredaid kultuurielamusi, loovust ja isetegemisrõõmu
kõigile ka kultuurimaja 35ndaks juubeliaastaks.
Kadri Kask ja tema laulutüdrukud “Jõulukuma” kontserdil
		

Alati Teie Tamsalu Kultuurimaja

Esineb Kelfiriuse Tuleteater

Hetk kontsert-etenduselt “Jõulud talutares”
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Volikogu

Vallavalitsus
04.12.2014
1.
Otsustati muuta 25.11.2014.a tehtud otsustust ja
esitada piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaks kõige prioriteetsemat objekti Tamsalu vallast järgmiselt:
1) Tamsalu tööstusala taristu (juurdepääsutee, vee- ja kanalisatsioonitrassid, tänavavalgustus) ja Inkubatsioonikeskuse ruumid;
2) Tamsalu linna ühendusteed.
2.
Tutvuti „Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2015-2020“ eelnõuga ja otsustati
korraldada jäätmekava avalik väljapanek.
3.
Arutati Assamallas elamute haldamisel üleskerkinud probleemi.
09.12.2014
1.
Määrati Tamsalu linnas, Tamsalu linna keskosa
detailplaneeringuga alal, uutele liikluspindadele kohanimeks: Kukelossi tänav ja Ülesõidu tänav.
2.
Tunnistati Assamalla küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tehnoloogilise projekti koostamiseks esitatud
pakkumistest parimaks OÜ Alces ja OÜ Soojatehnik ühispakkumine lepingu täitmise tähtajaga 01.veebruar 2015.a..
3.
Nõustuti Toome tänava lõik 3 katastriüksuse,
pindalaga 5949 m² jagamisega ning määrati katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarve.
4.
Nõustuda Tehnika tn 2 katastriüksuse, pindalaga
35977 m² jagamisega ning määrati katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarve.
5.
Nõustuda Assamalla külas Munakivi tn 16 katastriüksuse, pindalaga 24,4 ha jagamisega ning määrati katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve.
6.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega grillkoja püstitamisel aadressil Metsajärve, Lemmküla külas.
7.
Lubati vallaasutusel Tamsalu Kommunaal sõlmida Suurtele ja väikestele OÜ-ga rendileping Keskusehoones, Tehnika tn 1a asuvate ruumide pinnaga 40 m2 rentimiseks, kaupluseruumidena kasutamiseks, ajavahemikul
10.12.2014 - 09.12.2017.a
8.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele koha
taotlejale.
9.
Lõpetati koduteenuse osutamine kahele teenuse
saanule seoses esitatud avaldustega.

Kodanikukaitse
►Ida Politseiprefektuur
Rahu 27, 41588 Jõhvi
Tel Jõhvis: 337 2200, Telefon 33 72 183 (Tamsalu)
Lühinumber 110
Tamsalu valla piirkonnapolitseinik on Jaanus Mätas.
Vastuvõtuajad:
Tamsalu Tehnika 1a, iga kuu teisel kolmapäeval kella 9-11,
telefon 337 2183;
Toime pandud õigusrikkumisi menetleb väärteomenetleja
Stella-Helena Kaasik, kes võtab kodanikke vastu VäikeMaarjas Ehitajate tee 4, E–N 8-16.45 ja R 8-15.30. Tema
kontakt on 337 2191 või stella-helena.kaasik@politsei.ee.
Tamsalu valla piirkonda teenindab noorsoopolitseinik
Aleksei Osokin, kodanikke vastuvõtt on Rakveres Kreutzwaldi 5a E –N 8-16.45 ja R 8-15.30, telefon 322 2738 või
aleksei.osokin@politsei.ee.
Kuigi on määratud kindlad vastuvõtupäevad, ei pea mure
ära rääkimiseks seda päeva ootama. Kõige kiirema abi
saamiseks tuleb alati helistada või lasta kellelgi teisel teha
kõne lühinumbritel 110 või 112. Kohese sekkumise vajadusel saadetakse välja patrullekipaaž, kes lahendab olukorra. Mitte nii kiiret sekkumist vajavate juhtumite puhul teeb
politsei juhtimiskeskus selle info kättesaadavaks piirkonnapolitseinikule, kes omakorda võtab mures kodanikuga
ise ühendust.

Foto: Aavo Leemets

23.12.2014
1.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega multifunktsionaalse teeninduskeskuse püstitamisel aadressil Metsamõisa, Järsi külas.
2.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega abihoone püstitamiseks aadressil Kandle tn 22, Tamsalu linnas.
3.
Anti Rakvere Spordikoolile luba korraldada kergejõustiku, korvpalli ja võrkpalli osakondade õpilaste
suvevaheaja sportlikuks sisustamiseks ja võistlusteks valmistumiseks projektlaagrid Tamsalu vallas, Porkuni Kooli
territooriumil.
4.
Anti Tamsalu linnas ühele jäätmevaldajale luba
alates 01.01.2015.a kasutada jäätmemahutina segaolmejäätmete kogumiseks 30-50 liitrist jäätmekotti.
5.
Eraldati korter üürilepingu alusel kasutamiseks
ühele perele.
6.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldamine detsembri kuus summas 19123,45 eurot.
7.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse kahele koha
taotlejale.
8.
Määrati kahele abivajajale koduhoolduse teenus.
9.
Eraldati abivajajatele toimetulekutoetuse vahenditest sotsiaaltoetust ja jäeti rahuldamata kuus toetuse taotlust.
10.
Arutati volikogu jaanuarikuu istungile pakutavat
päevakorda.
30.12.2014
1.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega tootmishoone
laiendamiseks aadressil Tööstuse tn 11, Tamsalu linnas.
2.
Otsustati sõlmida ühiskondliku töö korraldaja leping Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Rakvere talitusega.
3.
Otsustati kuulutada välja hange „Tamsalu 100
tamme pargi maastikuarhitektuurivõistlus“ ja kooskõlastati
hankedokumendid.
4.
Moodustati Tamsalu 100 tamme pargi maastikuarhitektuurivõistluse kõrvaldamise aluste, kvalifikatsiooni
ja esitatud dokumentide vastavuse kontrollimiseks kvalifitseerimiskomisjon ja žürii hanke tulemustest kokkuvõtete
tegemiseks.
5.
Eraldati abivajajatele toimetulekutoetuse vahenditest sotsiaaltoetust.
6.
Lõpetati koduteenuse osutamine ühele teenuse
saajale seoses hooldekodusse koha eraldamisega.
				
				

Elvi Astok
Vallasekretär

►PÄÄSTETEENISTUS
Väljakutsed –112
Ida Päästekeskuse Lääne-Virumaa päästeosakond
Fr. R. Kreutzwaldi 5A, 44 314 RAKVERE
tel: 3222705, 53001230
e-post: jaak.kirsipuu@rescue.ee
Rakvere päästekomando, tel: 3222710, 53097465
e-post: argo.pallo@rescue.ee
koduleht: http://www.rescue.ee/
http://www.paasteamet.ee/

MAAMAKSUMÄÄRA
KEHTESTAMINE 2015.A.
Tamsalu Vallavolikogu määrusega kehtestati Tamsalu vallas 2015.aasta maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes järgmiselt:
*tsoonis H0788001 maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas (Tamsalu linnas asuv maa).
* tsoonis H0787001 ja tsoonis H0787002 maamaksumääraks 2,5 % (väljaspool Tamsalu linna ja metsamaa) ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleval haritaval
ja looduslikul rohumaal 1,0 % maa maksustamishinnast
aastas.

17.12.2014
1.
Otsustati kiita heaks Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja
korralduse eelnõu „Geoloogilise uuringu loa andmine Geoforce OÜle Sauevälja uuringuruumis” ja anda nõusolek Keskkonnaameti Viru
regioonil geoloogilise uuringu loa väljastamiseks Geoforce OÜ’le
Sauevälja uuringuruumis, mis paikneb Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas Vistla ja Sauvälja külas reformimata riigimaal.
2.
Viidi läbi „Tamsalu valla tunnustamise avaldamise kord“
eelnõu II lugemine ja otsustati eelnõu määrusena vastu võtta. Korraga
sätestatakse Tamsalu valla poolt jagatava tunnustuse (autasude) liigid,
nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.
3.
Otsustati tunnistada kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu
21.03.2012 määrus nr 3 „Tamsalu valla arengukava 2012-2016 kinnitamine“ ja Tamsalu Vallavolikogu 17.10.2012 määrus nr 5 „Tamsalu
valla arengukava 2013-2021 vastuvõtmine“. Tamsalu Vallavolikogu kinnitas 24.09.2014.a Tamsalu valla arengukava aastateks 20152021, millest tulenevalt oli vajalik volikogu poolt varem vastu võetud
ja kehtivad arengukavad tunnistada kehtetuks.
4.
Viidi läbi Tamsalu valla 2015.a. eelarve eelnõu projekti
I lugemine ning otsustati I lugemine katkestada ning eelarve eelnõu projekti menetlemine jätkub eelarve– ja majanduskomisjoni
koosoleku(te)l.
5.
Tutvuti Tamsalu Vallavolikogu hariduskomisjoni poolt koostatud visiooniga „Tamsalu valla hariduskomisjoni seisukohad seoses
valla hariduskorraldusega“ ning otsustati teha vallavalitsusele ülesandeks võtta hariduskomisjoni ettepanek/visioon aluseks ja esitada hiljemalt 02.02.2015.a volikogule motiveeritud otsuse eelnõu „Põhihariduse andmise korraldamisest Tamsalu vallas alates 01.09.2015.a.“
6.
Otsustati lubada Tamsalu Vallavalitsusel sõlmida kolmepoolne käsundusleping Riigikantselei ja Eesti Arhitektide Liiduga
maastikuarhitektuuri konkursi läbiviimiseks Eesti 100 tamme esinduspargi rajamisel Tamsalusse. Samuti anti nõusolek vallavalitsusel
sõlmida Riigikantseleiga raamleping Eesti 100 tamme esinduspargi
rajamiseks ja rajamise finantseerimiseks aastatel 2015 kuni 2018,
Tamsalu valla omafinantseeringuga projekti teostamisel kuni 20%
Riigikantselei poolt eraldatavast summast. Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal on plaanis rajada Eestimaa eri paikades 100 tamme tammikuid. Need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab
sada tamme. Projektis osalemiseks on andnud nõusoleku paljud koolid ja omavalitsused, sealhulgas Tamsalu vald. Tamsalu Gümnaasiumi
õpilased alustasid 2013.a. sügisel tõrude korjamist ning neist istikute
kasvatamist. Riigikantselei on teinud Tamsalu vallale ettepaneku rajada Tamsalusse Eesti 100 tamme esinduspark. Projekti teostamiseks
on esimese sammuna kavas viia läbi arhitektuurikonkurss parima idee
leidmiseks.
7.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot järgmistel teemadel:
* Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu avalikustamine toimub ajavahemikul 29.12.2014-26.01.2015.a.
* Lääne-Viru arengustrateegiale oodatakse täiendusi 22.01. 2015.a.
* Jäätmekava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.12.2014-05
.01.2015.a.
* Jätkatakse Tamsalu valla terviseprofiili koostamisega
				
				

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Teemaplaneeringu avalik väljapanek
Lääne-Viru maavanema 18.12.2014 korraldusega nr 1-1/2014/1004
võeti vastu Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustav
teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed“.
Teemaplaneering koostatakse kogu Lääne-Viru maakonna territooriumi kohta ning koostamise eesmärgiks on toimiva jalg- ja jalgrattateede võrgustiku kavandamine oluliste sihtpunktide sidumiseks
maakonnas, et seeläbi parandada teenuste kättesaadavust kohalikele
elanikele ja tagada liiklusohutus ning tõsta tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osatähtsust igapäevases liiklemises.
Lisaks on vaja teemaplaneeringuga määrata maakonna matkamarsruutide paiknemine arvestades maakonna kultuuri- ja loodusväärtustega, et toetada turismivaldkonna arengut.
Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. detsembrist 2014
kuni 26 jaanuarini 2015 tööaegadel Lääne-Viru Maavalitsuses (kabinet nr 29, F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere) ja kõikides maakonna linnaja vallavalitsustes välja arvatud Väike-Maarja vald, kus teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna 10)
ja Simuna raamatukogus (Lai 5).
Teemaplaneeringuga on võimalik ka tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel http://laane-viru.maavalitsus.ee/et/laane-viru-maakonna-jalg-ja-jalgrattateede-teemaplaneering.
Teemaplaneeringu avalik arutelu toimub 04. veebruaril kell 15.00
Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis.
Ettepanekuid ja vastuväiteid teemaplaneeringu kohta võib esitada
Lääne-Viru Maavalitsuse aadressile F. R. Kreutzwaldi 5 , 44314 Rakvere või e-kirjaga info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Täiendavat infot teemaplaneeringu kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast tel. 3258015 Jaan Kangur või
e-post jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee.
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Tamsalu vallavolikogu ootab ettepanekuid 2015.a. Kes ja kuidas saavad taotleda
Tamsalu TÄNURAHA andmiseks
heategevusprogrammi
Tamsalu Vallavolikogu ootab ettepanekuid 2015.a. Kandidaate võivad esitada asutused, ettevõtted, orga- “JÕULUTUNNEL” toetust?
Tamsalu tänuraha andmiseks.

Valla tänuraha antakse üksikisikutele valla rahvale
osutatud eriliste teenete eest. Tänuraha saaja kinnitab
vallavolikogu ja tänuraha antakse üle Eesti Vabariigi
aastapäeval.
Tamsalu tänurahaga on autasustatud:

nisatsioonid ja üksikisikud. Ettepanek peab kindlasti
sisaldama kandidaadi ja tema tegevuse iseloomustust.
Ettepanekud esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2015.a.
e-posti aadressile: tamsalu@tamsalu.ee
või postiga:
Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, Tamsalu 46107
Lääne-Virumaa.

2014

Andrus Freienthal

2007

Ülle Feršel

2013

Jaan Kiisk

2006

Vahur Luumann

2012

Reino Kösta

2005

Urmas Tamm

2011

Anne Hallik

2004
Johannes Eermann
(09.02.1926 - 17.11.2006)

1998
Ants Arukuusk
(30.07.1932-19.02.2012)

2003

1997

2010
Helga Tammerk
(11.04.1929-25.07.2014)
2009

Sirje Luik

2008

Eino Tomberg

Heidi Mägi

2002
Linda Reimann
(17.05.1932 - 30.06.2006)
2001

2000
Arvo Orupõld
(16.11.1939 - 16.03.2006)
1999
Jelisaveta Kallonen
(01.10.1919 - 13.09.2003)

Karin Poom

1996
Sergei Kurotškin
(07.07.1924-16.06.2014)

Toivo Hallik

Sellest aastast muutuvad perekonnaseisutoimingute
riigilõivud
Alates 01.01.2015 jõustus uus riigilõivuseadus, kus on
muudetud muuhulgas ka perekonnaseisutoimingute
eest võetavaid riigilõivu summasid. Seaduses tehtavad
perekonnaseisutoimingute määrade muudatused puudutavad üldjuhul vaid ümardamist täissummani.

kirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 euot, enne
1.59. Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 39
eurot, enne 38,64.

Abielukande tegemise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot
(enne 19,17). Abielulahutuse kande tegemise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot, varem 25,56.
Korduva sünni -, surma -, abielu -, abielulahutuse - ja
soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot varasema 3.19 euro eest.

Muutub ka riigilõivu tasumisel kasutatav viitenumber,
milleks saab 2900082582.

Abieluvõimetõendi, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ära-

Lisainfo:
Anneli Riim
Lääne-Viru maavalitsus
Perekonnaseisuametnik-juhtivspetsialist
Tel: 325 8062
E-post: anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee

Maakonna vapimärk ootab kandidaate
Lääne-Viru maavalitsus kutsub maakonna elanikke
ning asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima
tunnustuse – vapimärgiga.
Lääne-Viru maakonna vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri,
spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse,
maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale.
Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.
Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Maavalitsusele hiljemalt 30. jaanuariks aad-

ressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti
aadressil
info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleb ära märkida, kellele ja mille eest vapimärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim
tunnustus aastast 2005. Ettepaneku teenetemärgi andmise kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud komisjon.
Vapimärgid antakse üle Eesti Vabariigi 97. aastapäevale
pühendatud Lääne-Viru maavanema Marko Tormi pidulikul vastuvõtul 22. veebruaril Haljala Rahvamajas.

Maavalitsus kuulutab konkursi aasta sportlikuma pere
ja spordialgatuse leidmiseks
Lääne-Viru Maavalitsus kuulutab konkursi aasta
sportlikuma pere ja spordialgatuse leidmiseks.
Väärtustamaks terveid ja sportlikke eluviise, kuulutab
Lääne-Viru maavalitsus välja konkursi maakonna kõige
sportlikuma perekonna ja spordialgatuse tunnustamiseks.
Sportlikuma perekonna väljaselgitamisel läheb arvesse
mõlema või ühe lapsevanema ning kuni 18aastaste laste
sportlik tegevus sportlastena, kohaliku spordielu edendajana, nt sportlike ettevõtmiste algatajana, korraldajana, spordiobjektide (nt suusarajad, pallimänguväljakud,
uisuväljakud jne) rajajana.

Esmakordselt soovib maavanem spordinõukogu ettepanekul tunnustada ka neid inimesi (kollektiive), kes on
toonud maakonda 2014. aastal spordi valdkonnas uut
(nt uus liikumine, sündmus, spordiala, ehitis).
Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised
isikud. Esildises tuua välja kandidaadi sportlikust tegevusest ja panusest ülevaade lähiaastatel, tuua näiteid
2014. aastal eriti silmapaistnud sündmustest.
Ettepanekud tunnustamiseks palume esitada Lääne-Viru maavalitsusele hiljemalt 10. jaanuariks 2015 e-kirjaga aadressil marge.lepik@laane-viru.maavalitsus.ee.
Info tel 325 8030.

Heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda.
Tänavu koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ
Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei
ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või
kes on pärit lasterikastest peredest või on muul moel ebavõrdses olukorras.
Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke
vahendeid.
Kriteeriumid heategevusprogrammi „Jõulutunnel” annetuste jaotamiseks.
Põhieesmärk: Abi vajavate laste huvitegevuse toetamine
KELLELE:
• Abi vajavate laste huvitegevuseks – ande äratundmine ja selle toetamine:
- vanavanemate kasvatada jäänud lapsed;
- lasterikastest peredest pärit lapsed;
- raskustesse sattunud perede lapsed;
- lapsed, kes mingil põhjusel huvihariduseks toetust vajavad.
• Peres võib toetada mitut last, kuna heategevusprogrammi keskmes on mitte
perekond, vaid laps.
• Lapsed ja noored vanuses 4-19 aastat
MILLEKS:
• Toetuse eesmärk on suurendada abi vajavate laste võimalusi arendada oma
andeid.
Huvitegevus on huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamine. Huvitegevuse sisu on huvist lähtuv tegevus, et omandada teadmisi ja
oskusi.
• Kuulumine ringi, klubisse ei ole eeldus iseeenesest, toetatakse ka huvitegevusega alustamist.
• Üldjuhul huvitegevuse toetamiseks, st arenguvõimaluste laiendamiseks.
Lubatud on ka kulutused vahenditele – suusad, tossud, muusikainstrumendid vms).
• Toetuse lubatud kasutusvaldkonnad sihtotstarbeliste kulude katmiseks:
- transpordikulud;
- soetamiskulud: riiete; õppematerjalide; huvitegevuse vahendite jms soetamine;
- osavõtutasud: huviringide, konkursside, huvitegevusega seotud lastelaagrite.
KUI PALJU:
• Maksimaalne toetussumma sihtotstarbeliste kulude katmiseks ühe lapse
kohta on 500 (viissada) eurot.
• Toetuste arv ja toetussummad sõltuvad „Jõulutunneli” saate jooksul laekunud annetustest.
• Laekunud annetus jagatakse proportsionaalselt, tuginedes laste arvule kohalikus omavalitsuses. Üldkomisjon võtab arvesse olemasolevate ressursside suurust.
KUIDAS:
• Taotluse blanketi saab alla laadida MTÜ Lastekaitse Liidu kodulehelt
(www.lastekaitseliit.ee otsisõna: Jõulutunnel) ja kättesaadav lapse elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnast/sotsiaaltöötajalt/lastekaitsetöötajatelt. Blanketi eesmärk on saada infot konkreetse vajaduse ja toetuse
sihtotstarbelisuse kohta).
• Taotluse saavad KOV-ile esitada lapse vanem/hooldaja/eeskostja. Palume
ka teistel last ümbritsevatel inimestel julgustada abivajaja lapse pere taotlust
esitama.
• Taotlus esitatakse alates 5.01.2015 lapse elukohajärgse KOV-i sotsiaalosakonda/sotsiaaltöötajale/lastekaitsetöötajale hiljemalt 20.02.2015.
				
Helen Karu
			
Jõulutunneli projektijuht
			
MTÜ Lastekaitse Liit
		
http://www.lastekaitseliit.ee/joulutunnel/
Tamsalu Vallavalitsuses annab Jõulutunneli toetuse kohta infot
lastekaitsespetsialist Sille Sõmermaa, tel 3228441
e-post: sille.somermaa@tamsalu.ee

SÜNNITOETUS
Tamsalu valla eelarvest makstav sünnitoetus suurenes. Alates 2015.a. makstakse sünnitoetust 350 eurot ( alates 2013.a. oli sünnitoetuse suurus 300 eurot).
Sünnitoetuse on Tamsalu valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus.
Sünnitoetus koosneb üldjuhul rahalisest toetusest ning makstakse last kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale ainult järgmiste asjaolude
üheaegsel esinemisel:
*taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud vähemalt viimased
kuus kuud enne lapse sündi Tamsalu vald;
*lapse sündimisel on lapse Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht Tamsalu
vald.
Riigi eelarvest makstakse lapse sünni puhul sünnitoetust 320.-€ ja mitmike
sünni korral makstakse sünnitoetust 320.-€ iga sündinud lapse kohta.
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Häirenuputeenus päästab inimelu
Tänasel päeval on elu viinud meid sinna kus peamisteks
väärtusteks on tegutsemine- uute teadmiste, kogemuste
omandamine ja läbi nende arenemine paremuse suunas.
Oleme suunanud oma pilgu tõelistele väärtustele- perele, täpsemalt eakate ja puudega inimese heaolule ning
nende iseseisvuse säilitamisele andes inimesele endale
ja lähedastele turvatunde.
Häirenupu teenused on maailmas kasutusel üle 30 aasta. Eestis toimib üleriiklik Medi häirenuputeenus alates
2010. aasta kevadest, mida osutatakse kõikides maakondades ja valdades, isegi väikesaartel. Pea nelja aasta
jooksul on hädasid lahendatud ja abilised koju saadetud
üle 400 korra, sealhulgas üle 15 kiirabi ja isegi paar politsei väljakutset. Paarikümnel korral on nii inimese elu
päästetud.
Süsteem on väga lihtne ja mugav. Koosneb häirenupust
ja hoolekandetelefonist.Hoolekandetelefon paigaldatakse kodus kesksele kohale ning häirenupp kas käele nagu
käekell või kaela.Kui tekib ohuolukord siis pruugib vaid
nuppu vajutada ja meie kõnekeskus pöördub läbi hoolekandetelefoni kliendi poole, et kuidas saab aidata ja mis
juhtus. Abi vajadusel pöördub kuni 3 kontaktisiku poole. Kutsub välja sõltuvalt olukorrast ka tuletõrje, kiirabi
või politsei. Medi häirenupu teenusega saate alati kindel olla, et häirenupule vajutades on meie kõnekeskus
ööpäevaringselt valmis lahendama abivajajal tekkinud
probleemi.
Oma kogemusest räägib Torma valla sotsiaaltöötaja Eha
Vesikol: „ Meie valla memme, kellel nupp käel, tabas
ühel ööl tõsine terviserike, mis ei lubanud tal isegi liigutada ega tõusta. Nupule suutis ta ikkagi vajutada ja
operaatoriga suhelda. Kohale kutsuti kiirabi ja informeeriti ka poega, kes saabus välisust avama. Memm on
tänaseks paranenud ja kodus tagasi. Ta on väga tänulik
ja leiab, et kui tal selline abivahend on, jääb ta ka tulevaks talveks koju. Mul on tõesti hea meel, et ta sellisel
moel abi sai!”
Alati ei pea olema isegi häirenuppu vajutanud, et tunda
end oma kodus üksinda kindlamalt ja julgemalt. Selle
kohta on tabavalt öelnud Laeva valla hoolealune Natalja: “Kui oled üksik ja vana, ei oska paremat asja tahtagi.
Mul pole veel nupu abi vaja läinud, aga hoopis kindlam

tunne on küll. Isegi vargaid ei karda enam. Ei oskagi
enam ilma punase nuputa olla. Mobiili ei kanna ju igal
sammul kaasas, nupp on kodus alati käel.” Tema sõnu
kiidab ka Laeva valla sotsiaalnõunik Maire Jõgi: „Medi
häirenuputeenus on kindlasti vajalik ja kergendab oluliselt sotsiaaltöötajate koormust eakate ja puuetega inimeste osas. Suurimaks plussiks on turvatunde loomine
ja seda nii hoolealusele, tema lähedastele kui ka vastutavatele ametnikele. Hindame Medi häirenuputeenust
vajalikuks, toimivaks ja kvaliteetseks.
Üldjuhul on teenuse tellijad kohalikud omavalitsused.
Kuid üha sagedamini leidub teadlikke lähedasi, kes oma
kallitele vanematele, vanavanemetele või hoolealustele
Medi häirenupu valivad. Selle põhjuse on ilmekalt välja toonud ise Otepääl elav proua, kelle eakas ema elab
Viljandi külje all: “Kuna ema elab 80 km kaugusel ja
on vana, valutas süda tihtilugu, kui ei õnnestunud teda
telefonitsi kätte saada. Nüüd on Medi häirenupp juba
ligi kaks aastat käe peal olnud ja selle aja jooksul on ka
reaalselt olnud vaja abi kutsuda.“.
Suurimaks tunnustuseks on alati kasutajate ja abi saanute endi kogemused.
Teine põnev ja Eestis uudne abivahend on automaatne
ravimidosaator.Selle, maailmas laialt kasutatava koduse
lahenduse ülesanne on tagada, et õigel ajal ja õige ravim
manustatud saab. Seade välistab üledoseerimise ja vale
ravimi võtmise. Mitmete haiguste puhul on ju ravimi õigeaegne võtmine äärmiselt elutähtis.
Eakate ja ka laste iseseisvaks toimetulekuks oma kodus
on meil varuks ka elektripliidi valvur. Mis hoiab ära
tekkida võiva tulekahju ning aitab säästa inimelusid ja
vara. Eriti vajalik on pliidivalvur ühisköökides, sotsiaalkorterites, -majades ja üksinda elavatel eakatel.
Häirenuputeenus võimaldab elada kauem ja õnnelikult
ning turvalisemalt oma armsas kodus.
Pöördu julgelt meie, Medi häirenuputeenuse, poole telefonil 661 8181, e-postil info@medi.ee või läbi kodulehe
www.medi.ee. Samuti tasub küsida Medi häirenuputeenust oma linna või valla sotsiaalosakonnast.
Lisainfo: Meditech Estonia / telefon 661 8181 / info@
medi.ee / www.medi.ee / www.häirenupp.ee

Nõuandeid internetis ostlemiseks
Mugav on ostud teha kodust väljumata – just sellist võimalust pakuvad e-kauplused. Kindlasti on e-poest tellimine hea alternatiiv tavakauplusest ostmisele, kuid võrreldes tavakauplusest ostmisega on internetis ostlemisel
mõningad nüansid, millega tarbija peaks arvestama.
Eraisik või juriidiline isik
Enne e-poest kauba tellimist tuleb endale selgeks teha,
kas pood kuulub juriidilisele või füüsilisele isikule. Seda
saab teada, kui vaadata, kelle pangakontole tuleb raha
kanda ja seejärel kontrollida, kas ettevõte või füüsilisest
isikust ettevõtja on registreeritud äriregistris. Paljud eraisikud müüvad kaupu ja teenuseid kuulutuste kaudu internetiportaalides ja ka suhtlusvõrgustikes. Sellisel juhul
on oht, et ostetav kaup on võltsitud, lisaks ei kehti eraisikult ostes kaubale seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijaõigused ning tarbija ei saa probleemide korral
pöörduda tarbijakaitseameti poole.
Lisaks eraisikult ostmisele on risk suurem ka kauba tellimisel väljastpoolt Euroopa Liitu (EL). Tellides kaupa
kolmandatest riikidest, näiteks USA-st või Hiinast, ei
saa tarbija probleemide korral abi tarbijakaitseametist
ega EL-i tarbija nõustamiskeskusest.
Üldine taustakontroll
Kuna internetis on palju fiktiivseid e-kauplusi, mille abil
võetakse vastu tellimusi neid kunagi täitmata, on oluline enne ostmist teha lisaks e-poe üldine taustakontroll.
Selleks tasub otsingumootorite abil vaadata lisainfot
müüja varasema tegevuse ja ostjatega käitumise kohta,
kuid seejuures arvestada ka sellega, et sotsiaalmeedias
ja ajaveebides võidakse levitada ebaõigeid ja eksitavaid
arvustusi ja ülevaateid konkreetsete e-kaupluste või eteenuste kvaliteedi kohta.
E-poe tausta kontrollimisel on abiks ka tarbijakaitseameti kodulehel olev must nimekiri e-kauplejatest, kes
ei järgi seadusi või ei täida oma kohustusi tarbijate ees
või keelduvad täitmast tarbijakaebuste komisjoni otsuseid. Lisaks tasub enne tellimuse tegemist saata müüjale
kiri mõne küsimusega ja vaadata, kas ja kuidas kaupleja
sellele vastab.
E-poe tingimused ja tarbijale mõeldud muu teave
kodulehel
Enne ostmist tuleb vaadata, kas ja millist tarbijale mõeldud infot e-kaupluse kodulehel leidub. E-poe veebilehel

peab kindlasti olema järgmine teave: müüja nimi, asukoha ja e-posti aadress, kuhu probleemide puhul pöörduda;
lepingust taganemise, kauba tagastamise ja pretensioonide esitamise tingimused; kuidas ja millal peab kauba
eest maksma; kui kaua võtab aega kauba kohalejõudmine ja kui suur on postikulu, samuti see, kes kannab
tagastamiskulud. Tarbijat tuleb teavitada ka sellest, kui
tema sõlmitavale lepingule ei laiene taganemisõigus või
kui mingi tegevuse tõttu taganemisõigus lõpeb. Välismaise e-poe kodulehel peab olema ka märgitud, milliste
riikide seadused sealt ostes kehtivad.
E-poes tuleb tutvuda tähelepanelikult kauba tellimistingimustega, seejuures pöörata eriti suurt tähelepanu sellele, kuidas ja millal peab kauba eest maksma ja millised
võivad olla lisakulud.
Ostude eest tasumine
Mõistlik on internetiostude eest tasuda rahvusvahelise
krediitkaardiga, sest nii on ebaausa kaupleja otsa komistamisel suurem võimalus ette makstud summa panga abiga tagasi saada. Risk on väiksem ka siis, kui teha
makse deposiitarvele vastava vahendaja kaudu (nt PayPal). Suuremate ostude tegemisel tasub eelistada kauplejaid, kes soovivad saada osalist ettemaksu või võimaldavad hoopis maksmist kauba kättesaamisel.
14-päevase taganemisõiguse kasutamine
Oluline on teada, et e-poest ostetud kaubaga võib tutvuda samamoodi nagu jaekaupluses. Kui ostetud toode
mingil põhjusel siiski ei sobi või tarbija pole teenusega rahul, siis on tal õigus lepingust taganeda 14 päeva
jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu
sõlmimisest.
Tarbija peab olema kursis, et kui ta otsustab kasutada
14-päevast taganemisõigust, siis peab ta tegema selleks
e-kauplejale kindlasti ka taganemisavalduse.
Tarbija poolt kauba tagasisaatmise ja e-kaupleja poolt
tarbijale raha tagastamise tähtaeg on 14 päeva. Seejuures peab kaupleja tarbijale lisaks kauba maksumusele
tagastama kauba kättetoimetamisega seotud kulud.
Kauplejal on õigus tagasimaksega viivitada juhul, kui
tarbija ei ole kaupa tagasi saatnud või esitanud tõendit,
et ta on kauba teele pannud.
		
		
Kadri Paul, tarbijakaitseamet
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Miks müüa oma metsa või põllumaad
interneti enampakkumistel?
Mets - meie varandus.
Eestis on 90 000 erametsa omanikku. Osad neist majandavad oma metsa
aktiivselt. Teised seevastu pole metsamajandamise ja kõige sellesse puutuvaga väga kursis. Tegelikult ei peagi olema. Meil kõigil on oma töö ja
tegemised ning pole võimalik ning vajalik alati kõigest kõike teada. Oluline
on leida vajadusel oma ala spetsialist ning kasutada kvaliteetseid teenuseid.
Seda ikka selleks, et kvaliteet ja tulu oleksid maksimaalsed ning hiljem
poleks vaja kahetseda tehtud otsuseid.
Mets kasvab pikalt ja tulu sealt saab vaid mõne korra põlvkonna jooksul.
Seda enam on oluline see, et saadav tulu oleks õiglane ja ei peaks tundma
hirmu pettasaamiste ees.
Ostjad ründavad uksest ja aknast.
Paarikümne aasta tagusesse aega jäävad juhused, kus metsaomaniku ukse
taha ilmus metsaostja ja tegi oma pakkumise. Täna on tegutsemisstiil koos
infotehnoloogia arenguga muutunud moodsamaks – nüüd laekuvad ostupakkumised otse metsaomaniku elektronposti aadressile. Sageli juhtuvad
need peale seda, kui maaomanik on tellinud metsamajandamise kava. Kas
see on juhus? Raske uskuda... Justkui mingi ime läbi on ostuhuviline saanud teada sellest, et Teie kinnistule on äsja valminud metsamajandamise
kava.
Iseenesest on ju tore, kui pakkumine koju kätte tuleb. Kuidas aga olla kindel, et pakutav hind ka turuhinnale ligilähedane on? On ju teada tõde, et
ostja tahab osta alati võimalikult odavalt ning müüja seevastu müüa võimalikult kallilt.
Oksjoniportaal Maaturg.ee aitab.
Oleme tänaseks juba üle kolme aasta tegelenud internetis oksjonite korraldamisega. Meie eesmärk ja missioon on pakkuda eraomanikule teenust,
mille kaudu saab metsaomanik oma kinnistu või raieõiguse müügi puhul
hetke parima turuhinna.
See saab juhtuda kuna meil on:
•
suur ostuklientide andmebaas;
•
avalikud enampakkumised, kus pole võimalikud kulissidetagused
kokkulepped;
•
enampakkumistel tekib hasart ja vahel lisatakse mõned tuhanded
ka emotsioonide ajendil.
Kolm aastat tagasi alustasime internetis metsakinnistute ja kasvava metsa
raieõiguse enampakkumiste korraldamisega. Algus oli väga raske. Arvasime, et metsaseltsid võiksid saada kasu meie portaali kasutamisest. Läbi
selle, et lisaks aja kokkuhoiule aitab see tagada erametsaomanikule, keda
metsaseltsid nõustavad ja kelle vara haldavad, tema vara parima ja tulusaima teenimise. Võta näpust! Isegi tasuta proovikasutamist pakkudes jäi
seltside huvi pehmelt öeldes leigeks. Me ei löönud käega vaid püüdsime
jõuda eraomanikeni ilma metsaseltside vahenduseta. Tänaseks on see ka
õnnestunud.
Meie portaalis on toimunud üle 100 õnnestunud enampakkumise. Müüdud
varade väärtus on kasvanud keskmiselt 16,5 %. Meil on 5 suurt püsiklientiettevõtet, kes müüvad oma vara regulaarselt läbi meie portaali. Lisandunud
on põllukinnistute müük ja rentimine. Põllumaade enampakkumistega oleme veel algusfaasis, aga üsna mitmed põllumaa omanikud on leidnud läbi
meie keskkonna oma põldudele hea hinnaga ostja või eelnevast oluliselt
kõrgema hinnaga rentniku. Hetkel arendame metsamaterjali müügikeskkonda. Osalesime sel suvel RMK hankel metsamaterjali internetioksjonikeskkonnas müümiseks. Paraku ei osutunud me seal edukaks, sest aega toimiva
keskkonna väljatöötamiseks oli napp nädal. Saime sellest oma õppetunni
ning osaleme päris kindlasti järgmisel suvel toimuval hankel.
Maaturg.ee tahab olla abiks.
Meie soov on jätkuvalt aidata erametsaomanikel saada oma vara müügist
parim hind. Lisaks pakume asjaajamisteenust, kus oleme müüja kõrval
alates metsakava tellimisest kuni notaris tehingu tegemiseni või lepingute
sõlmimiseni. Oleme olnud abiks ka metsamajandamise kavade tellimisel,
sest sagenenud on juhtumid, kus metsaomanikule tehakse pakkumine ilma
metsamajandamiskava olemasoluta. See on nagu vaadata sisse laudauksest,
kus on 50 lehma, ja teha pakkumine kogu homse piima ostuks omapoolt
pakutava hinnaga. Sellisel puhul arvestab potentsiaalne ostja tehtava pakkumise sisse alati riski ja hindab kogust pigem väiksemaks kui suuremaks.
On olnud juhtumeid, kus esialgne pakkumine on peale kava tegemist ja
enampakkumisel müümist tõusnud pea kahekordseks.
Esmalt metsamajandamise kava ja seejärel enampakkumine.
Metsa müügi esimeseks eelduseks on kindlasti metsamajandamiskava olemasolu.
Kui peale kava valmimist tehakse Teile ostupakkumine, siis pange oma
vara müüki meie portaalis ja saate veendumuse, kas tehtud pakkumine oli
võrdväärne turuhinnale. Teile pakkumise teinud ostuhuviline saab selle osta
siis juba enampakkumisel ja kui pakutud hind oli õiglane, siis see tal ka
õnnestub. Nii lihtne see ongi.
Küsige julgesti lisa Maaturg.ee portaali kohta kas siis e-postiaadressil mirko@maaturg.ee või telefonil +372 53443610
Head metsaomanikud, just Teile mõeldes on Maaturg.ee loodud.
Oleme alati Teie jaoks olemas!
Meeldivate kohtumiste ja tehinguteni!
Teie Maaturg.ee
					
Mirko Metsaoru
					
www.maaturg.ee
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Jõulud Krõlli lasteaias

Kultuuriüritused

,,Nii kaua ootasime ja juba läbi!?“ õhkas nii
mõnigi suur ja väike Krõllipere liige, kui pärast pikki ja kosutavaid pühi lasteaeda tuli.
Aga oli ikka ilus aeg küll: jõuluootus ja ettevalmistused pühadeks, suuremad lapsed - päkapikud said mõõtu võtta õueteatevõistlustel
ning pisikesed lustisid ja panid võimed proovile osavusrajal. Päkapikumemm viis läbi toredad õuesõppepäevad koos vahvate mängudega. Piparkooke sai küpsetada, kaunistada ja
süüa terve nädala. Jõuluvanal oli mitu korda
meie majja asja - küll rühmade jõulupidudele ja beebide mänguringi, ära ei unustanud
ka personali - õdusa õhtu saime veeta Krista Kohvikus. Ja kõige mõnusam aeg oli ikka

14.01.2015(K) kell 18.00 KINO. Lastele animafilm „ Bamse ja röövlite linn“ (66 minutit).
			
Pääse 2€
14.01.2015(K) kell 19.15 KINO. Komöödia „Lillede päev“. Suurbritannia/Kuuba 2013(1,43)
			
Pääse 2 €
15.01.2015(N) kell 16.00-17.00
JÕULUKUUSKEDE PÕLETAMINE. Kuuse toonuile
				
disko tasuta, teistele 2€.
15.01.2015(R) kell 18.00-21.00
LASTE DISCO Pääse2€,
23.01.2015(R) kell 19.00 Lauluklassi Kontsert-eksam. Pääse 2 €
30.01.2015(L) kell 19.00 Ugala teater. Etendus „Vana Õngitseja“. Pääsmed 11 /13 €
05.02.2015-28.02.2015 Näitus Riigiarhiivilt „Metsavenna elu“. Tasuta.

kõigil meil oma peredega koos olles.
Lasteaias lõpetas jõuluaja kolmekuningapäev,
kui kogu lasteaiapere oli külla oodatud Kolliperele. Ka väike Kolli-tüdruk igatses jõuluvana ja kingitusi, nagu inimeselapsedki. Kolliisal oli tükk tegemist, et oma armsale tütrele
ja Kolli-emale tore üllatus teha – ehitud jõulupuu ja kingitus. Nalja sai palju, sest kuusepuu
oli üsna raagus ja ehted olid teistsugused, jõulutoitki väga eriskummaline, aga Kolli-tüdruku rõõm jõulukingituse üle oli ehtne.
Tegusat ja vahvat uut aastat!
			
Viiu Uudam
Tamsalu Lasteaia Krõll direktor

						

SPORDIKALENDER

10.01.2015(L) 13:30 		
21.01.2015(K) 16:30-18:30
01.02.2015(P)			
04.02.2015(K) 16.30-18.30

Eesti Meistrivõistlused korvpallis
Tamsalu Suusatalv V paarissprint
17. TAMSALU-NEERUTI MARATON
Tamsalu Suusatalv V tava

Siberlased traditsiooniline kokkutulek

Jänes (Andra Hoolma) ja Karu (Krista Pevgonen) loevad jõuluvanale luuletust
Lepatriinu rühma jõulupeol.				
Foto: Viiu Uudam

Tagasivaade jõuluajale Sääse lasteaias
Lumi on maa valgeks teinud ja meele rõõmsaks muutnud ning tekitab tunde, et uuel
aastal uue hooga. Aga kes vana ei mäleta…
Seepärast räägiks sellest, mida meie majas
jõuluajal põnevat tehti.
Lasteaia elu käib üldjoontes rahvakalendri
tähtpäevi arvestades. Nii algasidki kõik esmaspäevad advendihommikuga, kus iga rühm
etendas mingi väikese näitemängu, rääkis
jõuludest ja korraldas vastavasisulisi mänge.
Need olid pühalikud ja rõõmsad hetked.
Üllatuspudrusöömine saalis oli väga pidulik.
Lapsed kuulasid kellamängu ja laulu ning olid
õnnelikud pudru seest leitud mandlite üle.
Lepatriinude, Liblikate ja Mesimummide
rühma lapsed käisid Vudila jõulumaal. Seal
ootasid neid loomad, igasugused huvitavad
tegevused ja loomulikult jõuluvana. Jõulumaa külastusega jäid rahule nii suured kui
väikesed.
Nagu juba traditsiooniks saanud, toimus
ka sel aastal lasteaias jõululaat. Lapsevanemad ja töötajad olid selleks puhuks kudunud,
heegeldanud, meisterdanud ja küpsetanud.
Osa kooke jõudis lauale lausa soojalt! Ostjatest puudu ei olnud ja nii müüdi enamik
toodud kaubast maha. Selle eest ostame lastele midagi meeldivat. Aitäh kõigile, kes laada
jaoks panustasid!
Aasta kulminatsiooniks osutusid muidugi
jõulupeod. Põrnikad ja Ritsikad pidasid ühise
jõulupeo, nii oli neil väikestel tugevam tunne
oma esimesel suuremal jõulupeol. Mõni oskas
neist isegi jõuluvanale salmi öelda, aga ena-

mik sai oma paki ikka patsilöömise või ilusate
silmade eest. Lepatriinud olid päkapikud ja
neil oli külas lumememm, kes oli väga kaunis ja tekitas elevust. Samuti sai ta hästi jõuluvanaga jutule. Liblikate rühmal olid külas
„kollid“, kes tegid oma kollinalju ja pakkusid
lastele lusti. Mesimummid, need kõige vanemad, pidid juba ise hakkama saama, nemad
etendasid näidendi „Päkapikk, kes kaotas
mütsi“, kuhu oli põimitud tantsu ja laulu.
Kõik lapsed said muidugi kommipakid ja olid
nende üle väga rõõmsad. Meie maja külastav
jõuluvana on väga rõõmsameelne ja lustlik
ning vitsakimpu pole tal loomulikult kaasas.
Aitäh, armas jõulumees!
Aastalõppu jääb meenutama ka töötajate
ühine jõululaud, mille heaks andis igaüks
oma panuse. Selline ühine sõbralik ja siiras
tegutsemine tegi südame eriti soojaks. Aitäh,
kõigile!
Nüüd on uus aasta käes. Võtame vanast kõik
hea kaasa ja lisame uut juurde – ikka paremuse poole!
Soovin kõigile:
Lumehelveste valgust,
õrnust ja sära!
Oskust keerelda tormis,
ja sulanduda tervikuks!
Õnne ja armastust! Ilusat kitseaastat!
			
Lia Klaas
		
Sääse lasteaia direktor

Foto: Aavo Leemets

7. jaanuaril pidasid oma traditsioonilise kokkutuleku Tamsalu raamatukogus represseeritud.
Sooviti üksteisele head uut aastat, jagati mälestusi Siberi aastatest ning lasti koogil-kohvil

				

hea maitsta.
Külla olid tulnud ka Tamsalu valla volikogu
esimees Vardo Arusaar ja vallavanem Toomas
Uudeberg.

Aastalõpu ujumistulemusi

18. oktoobril toimus Kohtla-Järve sprint:
2001.s.a.- nooremad:
Brita Rannamets(04) – 50m vabalt 31,32 I, 50m rinnuli 41,97 III, 50m liblikat 35,38 III.
1999.s.a.- nooremad:
50m vabalt 50m selili 50m liblikat 100m kompl.
Kert-Taniel Kesküll (99) 27,62 (5.) 29,60 II
1.07,96 III
Alex Ahtiainen (01)
28,47 (7.) 32,73 (7.) 29.97 III
Laupäeval, 1.novembril, peeti Tartus EUL noortesarja I etapp:
Brita Rannamets 50m vabalt 31,53 I
50m rinnuli 42,43 I
Liilia Kinsiveer 50m vabalt 38,99 (8.)
50m selili
45,15 (5.)
Anne Kunder - 		
50m vabalt 37,80 (5.)
100m rinnuli 1.39,57 II
Alex Ahtiainen 50m vabalt 28,30 II
100m liblikat 1.07,90 I.
4 X 50m kombineeritud teatevõistluses Ujumise Spordiklubi koosseisus saavutasid
Brita ja Alex I koha.
Järvamaa seeriavõistluse II etapp toimus 8. novembril Paides:
		
50m vab. 50m libl. 50m rinnuli 50m selili 100m kompl.
- 10.a.:
Brita 		
31,25 I
35,96 II
41,75 I
35,71 I
1.18,55 II
Liilia 		
38,67 (4.)
58,71 (6.)
43,09 III 1.43,24 (9.)
11.-12.a.:
Anne 		
37,10 (11.)
46,08 (6.) 44,42 (9.) 1.33,72 (10.)
13.-15.a.:
Kert-Taniel
26,95 II
30,70 (5.) 35,95 (4.)
31,74 III 1.09,00 II
Alex
28,21 (8.) 29,71 III 37,62 (9.)
31,64 II
1.09,72 (6.)
Rahvusvaheline ujumisvõistlus Kalev Open toimus Tallinna Kalevi ujulas
14.-15. novembril.
Arvestust peeti absoluut klassis:
Kert-Taniel - 200m selili 2.13,18 (6.), 200m kompleksi 2.18,64 (6.),
50m selili 29,75 (12.), 50m liblikat 28,92 (31.), 100m selili 1.02,64 (8.)
Alex - 100m liblikat 1.07,96 (22.), 50m selili 31,80 (17.),
50m liblikat 29,43 (36.), 100m selili 1.07,64 (14.)
								
Mare Järv

Tamsalu MV saalihokis, esimese ringi tulemused

Ilusat kitseaastat!							

Foto: Lia Klaas

PEIKKO-PORKUNI 2:5
DREAM TEAM-NOORED 1:4
NOORED-PORKUNI 10:1
PEIKKO-DREAM TEAM 4:0
PEIKO-NOORED 2:3 KV
DREAM TEAM-PORKUNI 2:1

1.NOORED
2.PEIKKO
3.DREAM TEAM
4.PORKUNI

8 p.
4 p.
3 p.
3 p.

vv 17-4
vv 8-8
vv 3-9
vv 7-14
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Lääne-Virumaa meistrivõistlused ujumises Tamsalu Spordikompleksi ujulas (13.12.2014)
50 m vabalt
Noored 2001-2002.a. sündinud
Tüdrukud
2 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu 33,72
4 Anne Kunder 2001 Tamsalu
36,96

50 m rinnuli
Lapsed 2003-2004.a. sündinud
Tüdrukud
1 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
3 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu

41,85
58,07

50 m vabalt
Lapsed 2003-2004.a. sündinud
Tüdrukud
1 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
2 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu

Absoluutarvestus, 50 m rinnuli
Naised
5 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
7 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu
8 Anne Kunder 2001 Tamsalu
12 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu

41,85
43,35
46,58
58,07

Absoluutarvestus
50m vabalt, naised
3 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
9 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu
11 Anne Kunder 2001 Tamsalu
12 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu

31,30
38,41

31,30
33,72
36,96
38,41

50 m vabalt, mehed
4 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu 26,95
50 m vabalt
Poisid 2001-2002
1mAlex Ahtiainen 2001 Tamsalu
5 Ander Eerits 2001 Tamsalu

27,66
37,64

50 m vabalt
poisid 2005 ja nooremad
5 Marten Langinen 2006 Tamsalu 56,03
7 Holger Soll 2007 Tamsalu
1.01,33
50 m vabalt, mehed
Absoluutarvestus
4 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu
26,95
6 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu
27,66
17 Ander Eerits 2001 Tamsalu
37,64
31 Marten Langinen 2006 Tamsalu 56,03
33 Holger Soll 2007 Tamsalu
1.01,33
50 m rinnuli
Noored 2001-2002.a. sündinud
Tüdrukud
2 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu 43,35
3 Anne Kunder 2001 Tamsalu
46,58

50 m rinnuli, mehed
3 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu

34,95

50m rinnuli
Poisid 2001-2002
1 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu

35,05

50 m rinnuli, mehed
Absoluutarvestus
3 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu
4 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu

34,95
35,05

25 m rinnuli
Poisid 2005 ja nooremad
1 Marten Langinen 2006 Tamsalu 34,14
2 Holger Soll 2007 Tamsalu
35,69
50 m selili
Noored 2001-2002.a. sündinud
Tüdrukud
2 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu 42,16
3 Anne Kunder 2001 Tamsalu
43,89
50 m selili
Lapsed 2003-2004.a. sündinud
Tüdrukud
1 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
2 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu
50 m selili
Absoluutarvestus, naised
3 Brita Rannamets 2004 Tamsalu

Suusatamine
Otepääl Eesti meistrivõistlustel 15 km vabatehnikas tegi hea
sõidu Timo Simonlatser, saavutades 9. koha (eestlastest 7.
koht). Eesti koondislasetest jäid Timost tahapoole Algo Kärp
(11. koht), Peeter Kümmel (21. koht) ja Marko Kilp (22. koht).
Siim Sellis jättis sõidu pooleli. Sõidu võitis Aleksei Poltoranin,
Eesti meistriks tuli Karel Tammjärv. Sõidu lõpetas 60 suusatajat.
Kuna sprindikoondislastest on ainukesena MK etappidel punktikohale jõudnud Peeter Kümmel, teised aga on esinenud tagasihoidlikult, siis hea esinemise korral võiks ka Timol avaneda
võimalused koondisesse pääseda.
Otepääl ETV ja Swedbanki noortesarja I etapil saavutas parima 9. koha Frode Hallik
M-11, 10. koha Getrin Raudsepp N-11, 15. koha Martin Himma M-16 ja 23. koha Roosi Hallik N-13 vanuseklassis.
Seoses eelnevalt avaldatud käesoleva aasta esimeste vabariiklike võistluste tulemustega mõni sõna ka möödunud aastast
tippspordis. Kesksel kohal oli Kaarel Nurmsalu, kes pärast rasket vigastust pöördus tagasi suusahüppajate võistluskarusselli
Eesti esinumbrina.
Kõige tähtsamaks võistluseks olid Sotši taliolümpiamängud,
kus Kaarel tegi korraliku esituse. Oma parima tulemuse saavutas ta aga pärast olümpiamänge, kui lõpetas MK etapi 6. kohaga. Olgu lisatud, et MK etapil võistleb keskmiselt 75 meest.
Viimastel aastatel Kaarli hüppeid Eurospordi kanalil jälgides
pakkusid piisavalt närvikõdi ebaõnnestumine kui ka tõsist rõõmu väikese Tamsalu linna spordimehe edu maailma parimate
hulgas. Olgu lisatud, et noorte võistlustel võitis Kaarel suusatamises aastatel 2000-2006 vabariigis 22 auhinnalist kohta.
Kahjuks jäi eelmine aasta talle tippspordis viimaseks.
Maakonna lehes avaldati kokkuvõte eelmise aasta tulemustest.
Üllatuslikult ei leia lehest sõnakestki Kaarel Nurmsalu 6. kohast maailma karikavõistlustel.
Aastaid kuulus vabariigi koondisesse suusasprindis ka Timo
Simonlatser, kes tegi küll võimetekohaseid esitusi, kuid selleks aastaks enam koondisesse ei mahtunud. Sügisesel Porkuni

36,87
43,34

36,87

7 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu 42,16
8 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu 43,34
9 Anne Kunder 2001 Tamsalu
43,89
50 m selili, mehed
1 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu 29,39
50 m selili
Poisid 2001-2002
1 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu
5 Ander Eerits 2001 Tamsalu

30,91
44,25

Absoluutarvestus
50 m selili, mehed
1 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu 29,39
3 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu
30,91
14 Ander Eerits 2001 Tamsalu
44,25
25 m selili
Poisid
7 Marten Langinen 2006 Tamsalu 27,39
8 Holger Soll 2007 Tamsalu
28,51
50m liblikat
Noored 2001-2002.a. sündinud
Tüdrukud
1 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu 42,90
2 Anne Kunder 2001 Tamsalu
46,39
50 m liblikat
Lapsed 2003-2004.a. sündinud
Tüdrukud
1 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
2 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu
50 m liblikat
Absoluutarvestus, naised
4 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
7 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu
8 Anne Kunder 2001 Tamsalu
9 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu

36,53
52,61

36,53
42,90
46,39
52,61

50 m liblikat
Mehed
4 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu 30,01

jooksul kohtudes lubas Timo jätkata treeninguid ning äsja näidatud tulemus kinnitab, et kõik on võimalik. Nüüd oleks vaja
veel edukaid sõite sprindidistantsidel. Timo on praegu ainuke,
kes meie sportlastest tippspordis jätkab.
Ajale tagasi vaadates võib meenutada, et Timo oli kahekordne
Skandinaavia noortemeister ning võitis noorteklassis vabariigis 38 medalit.
Suusatamine on olnud Tamsalus juba aastakümneid paraadala,
mille aluseks oli süsteemikindel töö kohalike noortega. Aluse suusatamisele panid endised tippsportlased Are Roonet ja
Arvo Orupõld, kes olid sama edukad ka treeneritena. Kahjuks
on mõlemad juba ammu läinud manalateele. Nende paremad
õpilased on jõudnud juba ammu veteraniikka ning paljud jätkavad edukalt oma vanuseklassis suusamaratonidel ja veteranide võistlustel.
Põhjalikult on suusatamisest kirjutatud raamatus „Pool sajandit aktiivset sporti Tamsalus” ja Tamsalu Gümnaasiumi almanahhidest.
Mälu värskendamiseks mõned arvud noorte suusatamisest. Vabariigi koolispordiliitude meistrivõistlustel tuli Tamsalu Gümnaasium alates 2000.a. kuni 2006.a. kaheksal korral esikolmikusse ning 2003.a. võideti üldvõitja karikas (võistles 37 kooli).
Edukad oldi ka ETV ja Swedbanki noorte võistlussarjas ning
noorte tiitlivõistlustel.
Kõige edukamaks oli 2002. aasta, kui võideti kokku 84 (36-2622) medalit vabariiklikel võistlustel. Edu aluseks oli treener
Arvo Orupõllu, lapsevanemate, kooli, sponsorite ja omavalitsuse suurepärane ühistöö, mille väljundiks oli Tamsalu AO
SK.
Kahjuks on tolleaegne tuumik oma töö lõpetanud, uutel tegijatel oleks nende tööst nii mõndagi õppida, et hetke madalseisust
välja tulla. Tingimused selleks on endiselt soodsad.
Vaatasin enne artikli kirjutamist telerist noorte suusasarja I etapi
ülekannet Otepäält, kus kõige rohkem kõlas Ambla spordiklubi nimi. Arvukate auhinnaliste kohtadega Aravete keskkoolis
õppivate noorte suusatajate tulemused olid kadestamisväärsed.
Treeneriks on seal juba aastaid Riho Rohi, keda aktiivselt toetavad lapsevanemad ja omavalitsus. Treeningutingimused on

50 m liblikat
Poisid 2001-2002
1 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu

29,02

50 m liblikat
Absoluutarvestus
Mehed
4 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu
29,02
5 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu 30,01
100m kompleks
Noored 2001-2002.a. sündinud
Tüdrukud
2 Anne Kunder 2001 Tamsalu
1.31,89
3 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu 1.33,61
100 m kompleks
Lapsed 2003-2004.a. sündinud
Tüdrukud
1 Brita Rannamets 2004 Tamsalu
3 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu

1.20,59
1.43,91

100 m kompleks
Absoluutarvestus
Naised
3 Brita Rannamets 2004 Tamsalu 1.20,59
9 Anne Kunder 2001 Tamsalu
1.31,89
10 Cärolin Rattasepp 2001 Tamsalu 1.33,61
13 Liilia Kinsiveer 2004 Tamsalu 1.43,91
100m kompleks
Mehed
4 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu 1.06,89
100 m kompleks
Poisid 2001-2002
1 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu

1.08,90

100 m kompleks
Absoluutarvestus, mehed
4 Kert-Taniel Kesküll 1999 Tamsalu 1.06,89
6 Alex Ahtiainen 2001 Tamsalu
1.08,90
		

Peakohtunik Mare Järv

meiega võrreldes tagasihoidlikud. Aravete keskkoolis õppis
õppeaasta alguses gümnaasiumi osas 20 õpilast.
Mõni sõna kohalikest võistlustest. Eelmise aasta suurim, Estoloppeti sarja kuuluv Tamsalu maraton jäi lumepuudusel ära.
Sellest on tuline kahju, sest suusamaratonidel on meie veteraniikka jõudnud suusatajate osakaal kõige suurem. 2013.a. tegi
selles sarjas kaasa 38 Tamsalu taustaga suusatajat. Positiivse
poole peale võiks kanda Tamsalu AO SK poolt korraldatavat
maakondlikku suusasarja, millest eelmisel aastal õnnestus läbi
viia 3 etappi.
Kahjuks on kalendrist kadunud populaarne Tamsalu karikas.
Kohalike võistluste läbiviimisel on suur osa ühiskondlikul aktiivil.
Enne valimisi olen huviga lugenud saadikukandidaatide ja
erakondade lubadusi enne valimisi. Igaks juhuks lugesin neid
veel enne selle artikli kirjutamist. Lubajaid oli palju, kuid aktiivseid tegutsejaid vähe. Tööpõld on lai, sportlasena, kohtunikuna, võistluste ettevalmistajana, sponsorina ning ka aktiivse
pealtvaatajana.
Huviga olen oodanud konkreetseid ettepanekuid piirkondliku
suusapäeva taaskorraldamiseks. Sääse suusaradadel läbi viidud suusapäevadel oli parimal aastal osavõtjaid 504. Suusapäevad toimusid tagasihoidlikes tingimustes kohaliku aktiivi
kaasabil. Tänasel päeval, kus tingimused kordades paremad,
ei tohiks võistluse läbiviimine raske olla. Niisuguse võistluse
korraldamine nõuab aga korralikku eeltööd.
Initsiatiivi võiks siin näidata kohalik spordi- ja kultuurikomisjon, kelle ülesandeks on varasematel aegadel olnud suuremate
võistluste korraldamisega seotud küsimused. Nii oli see paarkümmend aastat tagasi maakondlikul tasemel.
Teiseks ülesandeks võiks olla koos aktiiviga kaasaaitamine
võistkondade komplekteerimisele vabariigi valdade talimängudele. Kõige tähtsam on siin suusatamise kui kohustusliku
ala võistkonna komplekteerimine. Edukamad saame olla parimas rivistuses võistkonnaga.
Harjutamiseks on piisavalt aega. Ehk tuleb ka korralik lumega
talv. Head libisemist!
					
Rein Tops
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Korvpall, vabariigi esiliiga

Võrkpall, Lääne-Virumaa Rahvaliiga

Vabariigi esiliiga meistrivõistlustel oli I ringi
eelviimases mängus vastaseks Audentes SG/
Noortekoondis, kellel olid seni kirjas vaid
kaotused. Võõral väljakul toimunud mängus
saavutati kindel võit 83:65 (20:20, 24:21,
24:10, 15:14).
Võit tõi ühtlasi ka liidrikoha B alagrupis nelja võiduga. Kraav viskas 21, Vaino ja Mager
15 punkti. Vastastel oli parimaks tuntud vasaraheitja Jüri Tamme poeg Ivo Van Tamm
27 punktiga. Rauno Pehka poeg Ron-Arnar
viskas 11 ja Kert Kullamäe poeg Kristian 2
punkti. Visketabavus 53,4-33,8%, lauavõitlus
40-35 meie kasuks.
I ringi viimases mängus oli vastaseks üks tugevamaid meeskondi Tallinna Balteco, kellel
oli kirjas samuti üks kaotus.
Seekord puudusid mitmesugustel põhjustel
Kraav, Pugonen ja Liblik. Juba varem oli vigastuse tõttu väljas Villers. Vastastel käis platsil 10, meil 7 meest. Vastased alustasid maruliselt, kaotusnumbrid peale esimest veerandit
16:42. Edasi saadi mäng käima ka meie poolt.
Numbrid meie poolt vaadatuna 20:19, 24:14
ja 11:11.
Kaotus lõpuks 71:86. Mager ja Uueküla 19
ning Kuusik 16 punkti. Võitjate parim oli
Kristo Aab 24 punktiga.

Lääne-Virumaa 2015.a. rahvaliigas võitis Tamsalu meeskond Kadrina KK, Simuna, Ambla,
Karkuse ja SVK I meeskonna 3:0 ning kaotas
Tapa jalaväebrigaadi meeskonnale 0:3.
Alagrupiturniir lõpetati 2. kohaga ning saadi
edasi 8 parema hulka.
Kodusaalis oli võimalik näha meie meeste
mängu SVK I meeskonna vastu.
Veteranid (keskmine vanus 47,7 aastat) mängisid südilt, kuid pidid siiski leppima nooremate üleolekuga.
Tamsalu meestel on potentsiaali mängida edu-

Vabariigi esiliiga meistrivõistluste II ringi esimeses mängus oli kodusaalis vastaseks Tallinna ÜK/Tallinna Kalev II meeskond. Pärast
esimest ringi oli külalistel kirjas üks, meil neli
võitu. Esimeses ringis võideti 68:53. Seekord
tuli läbi ajada seitsme mehega, vigastustega olid väljas Leho Kraav ja Aron Kuusik.
Tööülesannete tõttu puudus ka Livar Liblik.
Korvpallikeeles oli tegemist „kohustusliku”
võidu vormistamisega.
Mäng kujunes aga tasavägiseks ning võidunumbrid olid lõpuks 68:61 (17:13, 22:16,
13:17, 16:15). Kuigi poolajaks saadi 39:29
edu, üllatasid külalised 10:0 spurdiga ning
mäng oligi viigiseisus. Mängu saatus otsustati
viimasel veerandil, kui vastaste parimad vigadega välja langesid ning meie meeste otsustavad visked tabama hakkasid. Meie parimad
olid seekord Mihkel Mager 20 ja Tõnis Uueküla 15 punktiga. Hea mängu tegi ka vanameister Sven Pugonen, kes viskas 14 punkti,
tabas kõik 8 vabaviset, andis 7 resultatiivset
söötu ning teenis 9 vastaste viga. Joonas Vaino

viskas 9 punkti ning võttis koguni 18 lauda.
Kolmandas voorus oli kodusaalis vastaseks
AudenteseSG/Noortekoondis II, keda esimeses ringis võideti 83:65. Kuigi vastastel oli
kirjas ainult kaks võitu, olid nad just eelmises
mängus võitnud eelmise aasta pronksimeeskonna Tartu Kalev/Estiko 86:77. Meie meestest ei saanud vigastuste tõttu kaasa teha
Kraav, Kuusik ja Villers. Mängida tuli kuue
mehega vastaste 11 vastu. Alustati edukalt,
I veerand 31:20, teine 17:24, poolaeg meile 45:41, edasi juba kindlalt 25:15 ja 17:12.
Kogu mäng 87:68.
Meie edukamaks oli seekord Joonas Vaino
25 punkti ja 21 lauaga. Tõnis Uueküla 20 ja
11 lauda, Mihkel Mager 19 punkti ning Livar Liblik 18 punkti (vabavisked 8/6, lisaks
9 lauda). Kolmas järjestikune võit viis meie
meeskonna 7 võidu ja 2 kaotusega liidrikohale. Sama palju võite oli kirjas ka Tartu Kalev/
Estikol.
Järgmises kodusaali mängus olidki vastasteks
tartlased, kellele esimeses ringis kaotati 73:79.
Seekord oli taas rivis Aron Kuusik. Vigastuste
tõttu ei saanud endiselt mängida Leho Kraav
ja Raido Villers. Puudusid ka Mihkel Mager
ja Sven Pugonen. Mängiti 7 mehega vastaste
10 vastu, kus nimekaim veel eelmisel aastal
meistriliigas mänginud Timo Oja. Tasavägiselt kulgenud mängus alustati edukalt 20:19,
19:16 (poolaeg 39:35), 22:17, kusjuures kolmandal veerandil oli edu juba 12 punkti.
Viimasel veerandil pääses mõjule vastaste
pikem pink. Vigadega langesid välja Joonas
Vaino ja Alo Põldmaa ning viimane veerand
kaotati 11:23 ja kogu mäng 72:75.
Hooaja parima esituse tegi juba veteranide
hulka jõudnud Livar Liblik, visates 21 punkti ning meelitades vastastelt välja 6 viga. Alo
Põldmaa lisas 16, Aron Kuusik 15 ja Tõnis
Uueküla 13 punkti. Külaliste parimad olid
Timo Oja ja Artur Liiv 21 punktiga.
Kokkuvõttes korralik mäng, võiduks oleks
vaja olnud veel vähemalt ühe tugeva mängija
kaasalöömist.
Viimane kodumäng on esialgselt plaanis 10.
jaanuaril kell 13.30 Baltekoga ning alagrupi viimane ring Räpina Kotkastega Räpinas.
I finaalgruppi pääseb 4 paremat meeskonda,
omavahelised mängud lähevad kaasa. Jälgige
reklaami!
			
Rein Tops.

2014/2015 Meeste I liiga põhiturniir
A alagrupp
Võistkond		
MA
1 Betoonimeister/Tskk/Nord
10
2 BC Kalev II			
9
3 TTÜ Spordiklubi 		
11
4 Anbla Spordiklubi		
9
5 Kohila/Eesti Telekom/Webware 8
6 BC Hundid/Assa Abloy		
9
7 BC Kala/Põlva			
10

VÕ
9
5
6
4
3
3
3

KA
1
4
5
5
5
6
7

PNK
19
14
17
13
11
12
13

+- +/MÄ
142 78,5
4
70,0
-16
71,5
0
67,9
-43
62,1
-5
75,4
-82
65,8

-/MÄ V%
64,3 90,0
69,6 55,6
72,9 54,5
67,9 44,4
67,5 37,5
76,0 33,3
74
30,0

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

VÕ
8
7
6
5
5
3
1

KA
2
3
4
4
5
8
9

PNK
18
17
16
14
15
14
11

+- +/MÄ
46
80,6
58
77,2
60
84,6
75
76,1
79
81,5
-113 67,5
-205 61,8

-/MÄ V%
76,0 80,0
71,4 70,0
78,6 60,0
67,8 60,0
73,6 50,0
77,7 27,3
82,3 10,0

MA
10
10
10
9
10
11
10

Korvpall, maakonna meistriliiga
Maakonna meistriliiga teises voorus oli võõrsil vastaseks aastaid meistriliigas mänginud
RLV Massive. Ühepoolses mängus tuli vastu
võtta kaotus 60:102.
Kolmandas voorus kohtuti kodusaalis suurte
korvpallitraditsioonidega
SPORTKUNDA
meeskonnaga, kellel oli tabelis võit ja kaotus.
Külaliste meeskonnas mängis tuntud mängumeeste kõrval ka arvukalt noori. Mäng kulges
külaliste juhtimisel ning ka lõppes nende võiduga 67:51 (23:17, 17:13, 12:14, 15:7). Vaatamata kaotusele suudeti nimekale vastasele

kohati korralikult vastu hakata.
Vaatasin mängu koos Los Torose meeskonna
raudvara Livar Liblikuga, kes tuletas meelde
esimese koosseisu algusaega, kus tuli samuti
vastu võtta suuri kaotusi. Tugeva treeninguga jõuti maakonna tugevamasse liigasse ning
võideti nii maakonna meistrivõistlustel kui
karikavõistlustel esikohti.
Sellest koosseisust jätkab järelkasvukoondises Tauno Pukk ning vabariigi esiliigas Livar
Liblik.
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Turniiritabel II alagrupp I ring
1
2
3
1 1JVBr
3:0
3:0
2 Tamsalu
0:3
3:0
3 Karkuse
0:3
0:3
4 Kadrina KK 0:3
0:3
1:3
5 SVK I
0:3
0:3
3:1
6 Simuna
0:3
0:3
0:3
7 Ambla
3:2
0:3
3:0

4
3:0
3:0
3:1
3:0
0:3
3:2

kalt ka II ringis, kus lisanduvad I alagrupi neli
paremat meeskonda.
Kodumängud:
Tapa JVBR
13.01 kell 19.00
Ambla		
22.01 kell 19.00
Kadrina		
05.02 kell 19.00
Laekvere
19.02 kell 19.00
Täpsem informatsioon spordihoone teadete
tahvlil. Ootame ka pealtvaatajaid. Viimasel
mängul oli 2 pealtvaatajat!
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5
3:0
3:0
1:3
0:3
0:3
3:2

6
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0

7
2:3
3:0
0:3
2:3
2:3
0:3

punktid
16
15
6
4
10
0
12

suhe koht
17:3
I
15:3
II
7:13
5.
6:15
6.
11:10
4.
7.
15:6
III

Korvpall, Lääne-Virumaa Rahvaliiga
Vabariigi II liiga meistrivõistlustel osaleb neljas alagrupis koguni 28 meeskonda. B alagrupis on Tarvas/Rakvere Spordikool 6 võiduga
3. kohal.
Virumaa Palliklubi on 4 võiduga 5. kohal.

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

Asume Tamsalus
Kontakt: tel: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com
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Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
veebruarikuus
Hermine Lille		
Johanna Kalla		
Arnold Kalvik		
Leida Mühlberg		
Valve Vildersen		
Aleksandra Kustova
Helga Truupõld		
Hannele Aruoja		
Heldur Pütsepp		
Arnold Saart		
Leida Mei			
Asta Pedanik		
Helgi Mamai		
Veera Imala			
Enda Metslaid		
Valve Tamjärv		
Ülo Roosla			
Linda Hiiemaa		
Mikalina Aleknaviciene
Olaf Mangus		
Ilda Torm			
Rudolf Livak		
Ants Major			
Toivo Hallik			
Vilve Neeme		
Raul Kask			
Heino Rull			
Anne Kask			
Valentina Neyman		
Valter Õunapuu		
Juhan Selber		
Tiit Parts			
Vassili Tulaidan		
Kalev Sikk			
Voldemar Tovstsik		
Guriy Matveev		

99
97
92
89
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
86
85
83
83
82
81
80
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
60
60
60
60

Vastsündinud vallakodanikud
LAUR MARIO VIITMAA		

16.12.2014

ROGER VAARIK			

01.01.2015

Õnnitleme vanemaid!

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 12.30–13.30

I kvartalis
13. ja 27. jaanuaril
3. ja 17. veebruaril
3. ja 24. märtsil

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

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

•
•
•
•

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

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

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

U

HU

U




Tamsa Puit OÜ
 Ostab metsamaterjali
 Müüb saematerjali
 Müüb küttepindasid ja -klotse
(kask, kuusk)
 Osutab saagimisteenust lintsaega

autoremondiboks
ja sillastend

info: 3225165

•

OÜ MARTEX KOPAD

ANDA RENDILE

ROSTALEKS OÜ

Autoremont

0B

Õnne ja tervist!

Paide mnt. 16
(Tamsalu tankla)

8

Tamsalu Lunastaja
		 Koguduse
jumalateenistused
toimuvad
11. ja 25. jaanuaril
kell 14.00

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

Naistevälja küla, Tamsalu vald
Telefon: (+372) 5340 1595
E-post: tamsa.puit@gmail.com

KARL KRUUSTOK
		

14.03.1931-20.12.2014

Meie hulgast on lahkunud

lutused on oodatud 20. jaanuariks, e-postile. Fotod saata töötlemata/muutmata.
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Trükikoda Trükis, trükiarv 1700. Lehte levitatakse valla sidejaoskondade kaudu ja see on saadaval ka
vallamajas. Järgmine leht ilmub veebruari teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

