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Kehtetu juhiluba ja tervisetõend
peatavad juhtimisõiguse
Maanteeamet tuletab meelde, et juhi terviseseisund peab vastama
liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele ning seda tõendab
tervisekontrolli teostaja väljastatud tervisetõend. Liiklusseaduse
kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimisõigus siis, kui juhiloa
kehtivusaeg on lõppenud või saabub mootorsõidukijuhi järgmise
tervisekontrolli läbimise tähtpäev.
Mootorsõidukijuht läbib tervisekontrolli iga kümne aasta järel
juhiloa vahetamisel või järgmise tervisekontrolli tähtpäeva saabumisel. Juhul kui järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev
saabub kuni kuus kuud enne juhiloa kehtivuse lõppemise tähtpäeva, tuleb tervisekontroll läbida hiljemalt juhiloa kehtivuse
lõppemise tähtpäeva saabumisel. Mõnel juhul tuleb tervisekontroll läbida ka tihedamini, sõltuvalt juhi tervisest. On juhtumeid,
kus perearst või komisjon võib määrata järgmise tervisekontrolli
läbimise tähtajaks lühema aja, näiteks ühe aasta. Viimasel juhul
tuleb eriti tähelepanelik olla ja õigeaegselt tervisekontroll läbida.
Vastasel juhul võib isiku juhtimisõigus peatuda, nagu juhiloa
kehtivuse lõppemisel.

Kehtivusaja kontroll ja teavitus
Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida internetist
aadressil: https://paberivaba.ark.ee, valides menüüst Juhtimisõigus ja juhiload.
Et juhiloa või tervisetõendi kehtivusaja lõppemine ei tuleks ootamatult, soovitab Maanteeamet tellida eesti.ee
kodulehelt vastava teavituse.
30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumist või juhiloa kehtivusaja lõppu saadab Maanteeamet isiku soovil tema poolt esitatud mobiiltelefoni
numbrile või elektroonilisele postiaadressile teate selle
kohta, et isiku juhtimisõigus peatub järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeval või järgmisel päeval juhiloa
kehtivusaja lõppemisest.
Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastab perearst,v.a tervisekontrolli D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, Bja C-kategooria alarmsõidukite juhtidele ja juhtimisõiguse
taotlejatele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele – neile

väljastab tõendi liiklusmeditsiini komisjon. Tervisetõend
tuleb esitada lähimasse liiklusregistri büroosse.
Need, kelle tervisetõendil ei ole arsti märgitud kehtivuse
lõppkuupäeva, peavad uue tervisetõendi esitama koos juhiloa vahetamisega.
Mootorsõidukijuht läbib üldjuhul tervisekontrolli iga 10
aasta järel ning iga 5 aasta järel järgmistel juhtudel:
- üle 65-aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht;
- üle 50-aastane C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende
alamkategooriate mootorsõiduki juht, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja Bkategooria alarmsõidukite juht ning mootorsõidukijuhtide
õpetaja.
Täiendav info:
Toivo Kangur
Eksamiosakonna juhataja
Maanteeamet

Maksumäärad 2013. aastal
2013.aastal kehtivad peamised maksumäärad eraisikutele ja
juriidilistele isikutele on järgmised:
Tulumaks
• 2013.aastal on tulumaksu määr 21%
• 2013.aastal juriidiliste isikute väljamaksetelt (näiteks dividendid, erisoodustused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) on
tulumaksumäär 21/79.
Sotsiaalmaks, kogumispension, töötuskindlustusmaks jm
Eraisikut puudutavad maksumäärad 2013.aastal:
• Eraisikutele kehtiv tulumaksuvabastus on 1728 eurot aastas,
mis teeb 144 eurot kuus.
• Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on
2%
• Tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 1%
• Kui töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioniga,
siis selle makse määr 2013 aastal on 2%. Kontrolli täpne

Sääsel asuvate garaažide
inventeerimisest ja maa
erastamisest
Garaažide inventariseerimisjoonised on valmis ja antud
vallale üle.
Seoses sellega palun neil garaažiomanikel, kes seda veel
teinud ei ole, maksta valla kassasse või kanda üle valla
arveldusarvele SEB pangas nr 10502017202004 või Swedpangas nr 1120136552 tööde teostamise tasu 20.- eurot
garaaži kohta Ülekande puhul palun kindlasti lisada selgituseks garaaži number ja mille eest makstakse (inventariseerimine, mõõdistamine).
Nii kaua, kui kõik garaaziomanikud ei ole inventariseerimise ja maa mõõdistamise, hiljem ka maa eest, maksnud,
ei ole võimalik moodustatud katastriüksuseid kinnistusregistrisse kanda. Kellel ei ole võimalik tulla vallavalitsusse,
siis pakun välja võimaluse, et 07.02.2013 kell 10 tulen
Sääsele. Kohtume maja nr 12 garaazide poolses otsas.
Küsimuste korral ja täiendavate selgituste saamiseks palun
kindlasti pöörduda maakorraldaja poole aadressil Tehnika
tn 1a, III korrus, kabinet nr 307 või helistada telefonil
3228436, 53308092
Maakorraldaja
Helgi Lindeberg

kogumispensioni määr Pensionikeskuse kodulehelt
töötaja isikukoodi alusel.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu
alammäär 320 eurot kuus.
Töötasu alammäär on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
määrusega.
Lähetused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 32,00
eurot päevas.
Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub (näiteks sõidupiletite ostmisega
kaasnevad, reisikindlustuse, viisa vormistamise, pagasiveo, valuutakursside vahest tulenevad või muud sarnased
kulud).
Vajadusel vaata täpsustavat lähetuste infot Riigiteatajast.
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine
Sõitude arvestuse puudumisel on maksuvaba hüvitis 64

eurot kuus.
Sõitude kohta arvestuse olemasolul on maksuvaba hüvitis
256 eurot kuus.
Arvestuse aluseks on sõidukilomeetri hind 0,30 eurot.
Täpsem info sõitude arvestuse koht vaata vajadusel üle
Riigiteatajast.
Muudatused toodud maksumäärades, miinimumpalgas,
autohüvitustes ning lähetuste maksuvabades määrades
avaldame vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poolt
vastuvõetud seadusaktidele.

Kuuskede põletamine ja
kino Tamsalus

Kuuskede põletamisega läks meil tavapäraselt hästi. Poole tunniga oli lõkkeplatsil pea sada kuuske. Kuuski toodi kelguga, autoga ja lihtsalt järele lohistades.
Igas vanuses kuusetoojad said onu Vello käest “Nurri“ ja kultuurimajalt tasuta pääsme õhtusele kinoseansile. Kuused, millised meid kogu jõuluaja olid rõõmustanud, suutsid külma talveõhtugi soojaks kütta. Õhtul nautisid väikesed ja
suured kinohuvilised Kodanikukino kaudu saadud filme. Kellel “kuusepiletit” ei
olnud võis pääsme lunastada 2€ eest. Kinolisi oli 100 ringis: lapsi ikka rohkem
kui täiskasvanuid. “Kodanikukinode võrgustiku käivitamine sotsiaalse kaasamise
kaudu“ on jätk MTÜ Kinobuss 2012. aasta kevadel arendatud projektile “Sotsiaalne kaasamine filmikultuuri arendamiseks”. Selle projekti tulemusena sündis
äriplaan kodanikukinode võrgustiku loomiseks, mille töösse on kaasatud Eestimaa erinevate piirkondade omavalitsused, kultuuri- ja haridus-tegelased ning
filmihuvilised. Täna on võrgustikus 11 vabaühendust ja kohalikku omavalitsust üle
Eesti. Lisaks neile osalevad töös aktiivselt piirkonnad, kes soovivad võrgustiku
osaks saada. Projekti eesmärk ongi võrgustikku pidevalt laiendada . Teenus, mida
koostöös pakkuma hakkame, on kinoteenus – nn kodanikukino ehk kodanike endi
korraldatud kino. Olulisemateks tegevusteks projekti raames on võrgustiku arendamine ja laiendamine läbi koolituste ja muu ühistegevuse. Selleks, et osaleda, on
vaja kodanikuaktiivsust, filmihuvi ja tehnikat filmide linastamiseks. MTÜ Tamsalu Kustile sai läbi LEADER projekti uus kinotehnika soetatud ja koostöö raames
MTÜga saab kultuurim aja nüüd Tamsalu rahvale kino näidata. Meie vallast on
kodanikukinode võrgustikus veel Porkuni Rahvamaja. Projekti toetab Eesti-Šveitsi
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 40 000
euroga. Tänu sellele saame kinopileti
hinna sel aastal hoida 2€ nii lastele kui täiskasvanutele. Kinoseansid hakkavad toimuma esialgu kuu keskel, kolmapäeviti.
Veebruarikuus on kinopäev 13.veebruaril: kell 18.00 lastele kogu pere multifilm
“Üks Kass Pariisis” (film on Nobeli preemia nominent, dubleeritud eesti keelde)
ja 20.00 uus Eesti mängufilm “Karikakramäng” 2. osa. Pääse kõigile 2€. Kui
huvilisi jagub, saame
kinopäevi tihedamini korraldada. Rohkem infot filmide
kohta saate kultuurimaja reklaamitahvlitelt ja facebookist (Tamsalu kultuurimaja).
Kohtumiseni kinos!					
Tiia Uudeberg
Tamsalu Kultuurimaja juhataja

Info Riigi Teataja
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Veebruar Tamsalu vallas
P 03.02 kell 11.00

TAMSALU – NEERUTI SUUSAMARATON (vabastiil)

P 03.02		
		

KINO Porkuni Rahvamajas. “ALBERT NOBBS”
Täpsem info: www porkunirahvamaja.sauropol.com

E 04.02
kell 11.00-14.30
		

DOONORIPÄEV Tamsalu kultuurimajas (vt. facebook
„Tamsalu Kultuurimaja“)

T 05.02 kell 10.00
		

VERESOONTE KONTROLLIMINE. Protseduur 6€.
Registreerida 5698 5633

K 13.02

KINO
Multifilm kogu perele „ÜKS KASS PARIISIS“ Pääse 2€
Uus Eesti mängufilm „KARIKAKRAMÄNG-2“ Pääse 2€

kell 18.00
kell 20.00

L 16.02 kell 17.00
		

KINO PORKUNI RAHVAMAJAS

		

VÄLJASÕIT Tallinna Linnateatrisse etendusele „HOMME 		
NÄEME“.

P 17.02
kell 09.00-16.00

SÕBRALAAT. Korraldaja Silvi Pärn (58050167)

P 17.02		
		

KINO Porkuni Rahvamajas “KARIKAKRAMÄNG II”
Täpsem info: www porkunirahvamaja.sauropol.com

R 22.02 kell 19.00
		
		
		

KONTSERT-AKTUS „Soololaul läbi aegade“ – Mati Palm ja 		
Piia Paemurru.
Eesti Vabariigi 95. AASTAPÄEVAPIDU.Tantsuks ansambel 		
SINGAPUR
Pääse 3€. Info ja registreerimine kultuurimaja telefonil 		
323 0968

		
P 24.02 kell 07.32
		

EESTI LIPU PIDULIK HEISKAMINE vallamaja ees. 		
HOMMIKUKOHV ja TÜKK RIIGIPIRUKAST 			
Tamsalu Spordikompleksis.

P 24.02 kell 10.00
		

MÄLESTUSKIMBU ASETAMINE REPRESSEERITUTE KIVI
JUURES. Tamsalu kultuurimaja kõrval.

P 24.02
kell 11.00-15.00
Kell 13.00
R 22.02 kell 20.15
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VABARIIGI AASTAPÄEVA MATK, seekord PORKUNI
KOOLI. Sõdurisupp + kuum tee. Koolis loob meeleolu kapell 		
LUSTPILL.
Näiteringi „ATSIKE“ estraadikava.
Saun + võimla (pilet 2€)
Eesti linnade KÜÜNLANÄITUSE avamine. Küünlad maalinud
Natalja Remmer.

Aastal 2012 osales MTÜ Porkuni Kodanikuühiskonna
Sihtkapital Šveitsi Vabaühenduste Fondi projektisKODANIKUKINO.
Projektis osales 15 valda , valdade külad ja MTÜ-d
kuhu on võimalik luua kodaniku kino punkte.
Kodanikukino aktsiooni mõte ongi paralleelselt
isetegemise ja katsetamisega läbi temaatiliste koolituste
saada teadmisi sellest, kuidas filmilevi laiemalt toimub
– mida kujutab endast ühe filmi turundamine ja info
kommunikeerimine ning kuidas kaasata inimesi, kes
kohapeal enam ammu (või mitte kunagi) pole sellise
teenusega kokku puutunud. Teisalt on idee läbi koolituste
(ning suvekooli) tuua meie kodanikukino punktide
eestvedajaid ikka ja jälle kokku hoidmaks teema õhus
ning kontaktid sidusad.
Kinobuss MTÜ on sõltumatu filmiorganisatsioon
(tegutsenud aastast 2001, juriidiliselt asutatud 2002),
mille missioon on „kino koju kätte” meetodil hoida ja
arendada kino- ja filmikultuuri Eestis; toetada-levitada
teadmisi filmi- ja meediaharidusest.
Kinobussi tegevuse eesmärgid ja roll: hoida tegutsemas
kinokultuuri üritusi kõikjal Eesti väikeasulates ning
-linnades, kus kino (enam) ei eksisteeri; edendada
Eesti filmide levikut nii Eestis ning mujal maailmas

PARIISIS”. Külastajaid oli vähem.
Porkuni Rahvamaja ootab filmihuviliste suuremat
vaatajaskonda juba 3 veebruaril film ALBERT NOBBS
Tuntud Kolumbia kirjaniku Gabriel García Marqueze
poja Rodrigo García (“Things you can tell just by
looking at her”, “Nine Lives”) mängufilm põhineb Iiri
kirjaniku George Moore’i romaanil “The Singular Life
of Albert Nobbs”. Film kandideeris 2012. a. kolmele
Oscarile, Glenn Close on Albert Nobbsi rolli eest saanud
arvukalt preemiaid.
17 veebruaril KARIKAKRAMÄNG II - UUS FILM
Kolmest filmist koosnev kassett “KARIKAKRAMÄNG
II” vaatleb kolme erinevat eluiga, kus inimene on sunnitud
langetama otsuseid, mis mõjutavad tema ülejäänud elu.
Sellised hetked saabuvad sama äkki ja dramaatiliselt kui
esimene armumine. Kuidas nende kriisidega toime tulla
nooruses, varases keskeas ja kuldsetes aastates?
Ootame kinno .Jälgige reklaami ,ärge unustage
kinokultuuri, külastage kodanikukino.
PORKUNI RAHVAMAJA KODULEHT :
www porkunirahvamaja.sauropol.com.

ning tutvustada Euroopa filme ja edendada nende
kättesaadavust; hoida üleval huvi maailmakino
(väärtfilmide) vastu; levitada filmi- ning meediahariduse
alaseid teadmisi ja vajadusel pakkuda selle alaseid

Hiile Hiie
Porkuni Rahvamaja juhataja

koolitusi.
Esimene kinoseanss oli Porkunis 23 detsembril vaatama
tuli 15 filmihuvilist .Näitasime filmi VÕLUHÕBE 2
Järgmine filmivaatamine toimus jaanuaris” EESTLANNA

Fotokonkurss” Talvine Tamsalu vald”
Tamsalu ajaleht kuulutab välja fotokonkursi “Talvine Tamsalu vald”. Oodatud on
“talve“ teemalised fotod, mis on pildistadud kaunitest ja huvitavatest Tamsalu vallas
olevatest kohtadest looduses või mõnest põnevast sündmusest. Fotod palun saata hiljemalt 20. veebruar 2013, maili aadressile toimetaja@tamsalu.ee . Kunstipäraselt kaunimad fotod avaldame Tamsalu ajalehe märtsi numbris. Põnevat pildistamist!
Anu Tammus
Tamsalu ajalehe toimetaja

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-		
veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jala arterite ateroskleroosi.

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub teisipäeval,

5. veebruaril alates kell 10.00
Tamsalu Kultuurimajas(Sõpruse 3, Tamsalu)
Vastuvõtule tuleb ette registreerida
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja
krambihooge

Protseduur maksab 6 eurot

Hooli endast ja tule kontrolli
Tervise Tugi OÜ

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud kodumasinaid,
kodutehnikat, autosi ning nende osi, muud kola (rattad,
kärud, põllutehnika, tsiklid, tööriistad, mootorid jne). Pakkuda võib kõike, transport, vedu, demontaaž TASUTA!
Põhjalikum info tel. teel 58947301

Maakondlik konkurss
“Ideede laat”
Lääne-Viru Maavalitsus ja SA Lääne-Viru
Arenduskeskus kuulutavad välja teise maakondliku konkursi ”Ideede laat”, et tutvustada avalikkusele maakonna noorte projekte ja leiutisi ning
innustada teisigi noori tegelema uuenduslike
projektide ja leiutistega.
Laadale on oodatud noorte endi leiutised, ideekavandid, projektid ning lasteaedade, koolide ja
noortekeskuste projektid, esitlused innovaatilistest tegevustest ja noorte poolsetest nutikatest
lahendustest.
Esitatavad leiutised, ideed ja projektid ei ole
piiratud ühegi konkreetse teemaga, kuid need
peaksid lahendama lapse/noore igapäevaelus
ettetulevaid probleeme või kitsaskohti lasteaias,
koolis, kodus või vabal ajal. Soovitav on järgida
kokkuhoiu (sh energia ja raha) ja keskkonnasõbralikkuse (sh taaskasutuse) põhimõtteid. Projektidele
ja leiutistele esitatavad tingimused on erinevad
ja kirjeldatud Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel.

Osalemiseks on vajalik esitada leiutiste ja projektide
kirjeldused koos autori(te) nime ja kontaktandmetega
hiljemalt 22. veebruariks 2013 elektrooniliselt aadressil haridusosakond@l-virumv.ee või paberkandjal
maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonda aadressil
Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere märksõnaga
“Ettevõtlik haridus”.
Tööde esitlemine toimub 8. märtsil 2013 avalikul
üritusel Rakveres. Laadale esitatakse kõik tööd, mis
vastavad konkursi tingimustele ja mida autor on nõus
avalikustama.
Parimate leiutiste ja projektide eest saavad autorid tunnustusüritusel diplomi ja auhinnad.
Lisainfo Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel, www.
virol.ee/maakond/haridus
e-posti teel ettevotlik@l-virumv.ee ja telefonil 325
8030.
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Tamsalu Gümnaasiumi 2. klassi õppepäev
Väike-Maarja Muuseumis
Tamsalu Gümnaasiumi 2.a ja 2.b klassi koolipäev
algas 16. jaanuaril teisiti. Nende klasside õppetöö
toimus Väike-Maarja muuseumis. Õpilasi võtsid
lahkesti vastu muuseumi töötajad, kelle abiga said
õpilased teada palju huvitavat meie esivanemate elust
ja tegemistest.
Lastel oli võimalik näha sajandivahetuse talu pere- ja
magamistuba, töö- ja tarbeesemeid. Ettekujutuse vanast klassitoast andsid endisaegsed pingid, arvelaud,
petrooleumilamp, maakaart, tahvel, tindipott.
Eriti meeldis õpilastele vanade taastatud nukkude
näitus. Näitus oli kokku pandud vanadest äravisatud

nukkudest, neile oli antud uus elu. Nukud pakuvad huvi nii suurtele kui ka väikestele; ühtedele
toredat avastamis- ja teistele äratundmisrõõmu.
Poisid oleksid tahtnud näha ka autode näitust.
Tore oli, et õpilased said oma emotsioone edasi
anda joonistuste abil! Õpilaste töödest tehakse
hiljem muuseumis näitus.
Mõnus oli ka laulda ja kuulata pillimängu.
Päeva jäi lõpetama ühispilt, meenutamaks seda
toredat ja huvitavat päeva.
Tamsalu Gümnaasiumi
2. klassi õpilased ja õpetajad
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Verekeskus kutsub
doonoripäevale!
Verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama Tamsalu
kultuurimajja (Sõpruse 3) 4. veebruaril kell 11.00-14.30.
Viimati käis Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus Tamsalus 17. oktoobril,
mil doonoripäeva külastas 44 inimest, kellest verd loovutas 31 ja esmaseid
doonoreid oli kolm.
„Meie ümber on tunduvalt rohkem inimesi, kes on mingil põhjusel vajanud
vereülekannet, kui arvata võime. Ühel päeval võib seda vaja olla ka meie
lähedasel. Oleme kõigile vereloovutajatele ääretult tänulikud ja meil on hea
meel, et ka Tamsalus on hulk püsidoonoreid, kes on abistanud sadu patsiente,” sõnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht
Ülo Lomp. „Ootame kõiki Tamsalu ja lähikaudseid inimesi doonoripäevale ja
julgustame ka sõpru ning pereliikmeid endaga kaasa võtma!“
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv
inimene vanuses 18-60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud
Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta.
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
Tule doonoripäevale ja tee elu suurim kingitus!

Talispordinädal Sääse Lasteaias
22.–25.jaanuarini toimus Sääse lasteaias talispordinädal,
mille teemaks oli „Käpik“.
Nädal algas matkamänguga, mille korraldas lasteaia
õuesõppe-rühm. Lasteaia hoovialale oli peidetud
8 punkti. Lapsed pidid õpetaja kaasabil need üles
leidma ja seal esitatud talveteemalistele küsimustele
vastama, praktiliselt lumes ülesandeid lahendama
ning kuuse- ja männikäbisid võrdlema. Vaadeldi
talvist ilma ja lund ning leiti erinevusi. Matka lõpus
mängiti aga lustlik liikumismäng. Matkamäng
põhines muinasjutule „Käpik“. Igast punktist, s.o
iga looma juurest leiti pusletükid, millest hiljem sai
rühmatoas ühiselt käpiku kokku panna. Mäng osutus
põnevaks ja lustlikuks.
Kolmapäeval tehti liikumismänguga hommikul
lihased soojaks ja algasid võistlused kelkudega: ikka
sabaga kilepall kelgule ja kiiresti-kiiresti märgini.
Kindlasti pidi vahepeal kontrollima, kas ees on
siniste või punaste kelkudega võistkond. Tegelikult
võitsid hea tuju ja rõõmsad lapsesilmad. Kuna mõni
on ju alati kiirem, siis kaotust peab ka õppima, ja see
on tihti raskem kui võitmine.

Neljapäeval käis Lepatriinude ehk 6.–7.aastaste
laste rühm suusamatkal. Vaadeldi säravat lund
ja imeilusaid valgeid puid-põõsaid. Matk lõppes
mäkke tõusu ja sealt alla laskumisega. Nooremate
laste rühmad tegid sel ajal lasteaias erinevaid
sportlikke talimänge.
Reedel toimus vigurkelgutamine. Tähiste vahelt
mäest alla lastes tuli korjata üles ka sinna pillatud
käpikud. Rõõmu ja kilkeid oli palju.
Lõputseremoonial sai iga rühm tubliduse eest
päris villase käpiku, milles peitus palju väikseid
pappkäpikuid, mida sai pärast rühmatoas oma
äranägemise järgi kasuta, kas siis joonistada või
muud meisterda.
Matkamängu mõtlesid välja õuesõppe-rühma
õpetajad Age, Reet ja Anneli, ülejäänud mängud,
võistlused ja käpikud organiseeris tädi Tiiu.
Suur tänu lastele meeldejääva nädala korraldamise
eest!
Lia Klaas
Sääse Lasteaia direktor

Kaidi Kasenõmm
Kommunikatsioonispetsialist
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Verekeskus
Tel: 6173 022, 5806 4822
kaidi.kasenomm@regionaalhaigla.ee

Arnold Kalvik 90
6. veebruaril 1923. aastal Triigis sündinud, Väike-Maarjas koolihariduse
saanud, nooruses seitse aastat küüditatuna Siberis veetnud ja pikka aega
Põdrangu sovhoosis autojuhina töötanud Arnold Kalvik on Tamsalu valla
vanim tegevsportlane.Tema meelisalad on olnud kergejõustik ja suusatamine, viimastel aastatel lisandunud kepikõnd. Igapäevase tervisespordi
harrastamise kõrval on Arnold Kalvik aktiivselt loonud kaasa võistlusspordis. Kuus korda on ta läbinud täispika Tartu maratoni, võistelnud
suusatamises Viru mängudel, rajooni-, maakonna- ja kohalikel võistlustel.
Mitmekülgse kergejõustiklasena on Arnold Kalvik edu saavutanud spordiveteranide üleriigilistel võistlustel. Aastavahetuse seisuga on tema nimel
Eesti rekordid M-80 kuulitõukes (10.24) ja kettaheites (29.14) ning M-85
100 m jooksus (24.0) ja kuulitõukes (9.21). 2012. aasta suvel võitis visa
spordimees Eesti veteranide meistrivõistlustel kuulitõukes
hõbemedali M-80+ vanuseklassis. Peagi järgmisse vanuseklassi jõudval
sportlasel on ees uued sihid, sest senised tema tulemused on oluliselt
paremad praegu kehtivatest Eesti M-90 rekorditest.
Rein Tops

tamsalu ajaleht																		

Vallavalitsus
27.12.2012
1. Anti Rakvere Spordikoolile nõusolek korraldada kergejõustiku, korvpalli ja võrkpalli osakondade õpilaste suvevaheaja
sportlikuks sisustamiseks ning võistlusteks valmistumiseks
projektlaagrid Tamsalu vallas, Porkuni Kooli territooriumil.
2. Nõustuti kaeveloa väljastamisega veetorustiku paigaldamiseks kinnisel meetodil Niidu ja Loksa veetöötlusjaamade
vahele.
3. Nõustuti kasutuslubade väljastamisega järgmiselt:
• abihoone püstitamisel Tamsalu linnas Tamme tn 13;
• elamu püstitamisel Vajangu külas Tamsalu mnt 6;
• käbikuivati laiendamisel Porkuni külas Käbikuivati tee 1;
• kasvuhoone püstitamisel Porkuni külas Käbikuivati tee 4;
• elektri maakaabelliini ja alajaama püstitamisel Koiduküla
külas.
4. Nõustuti ehitusloa väljastamisega veetorustiku püstitamiseks
Niidu ja Loksa veetöötlusjaamade vahele aadressidel Raudtee
tn ja Põdrangu tee, Sääse alevikus; Sääse – Loksa tee ja Loksa
– Põdrangu tee, Loksa külas.
5. Nõustuti mõttelise osa katastriüksusest ostueesõigusega
erastamisega hooneosa omanikule Sääse alevikus.
6. Määrati munitsipaalomandisse taotletava, Sääse alevikus
asuva, kontor-kultuurimaja aluse ja seda teenindava maa
suurus, maksustamishind, katastriüksuse koha-aadress ja
sihtotstarve.
7. Otsustati sõlmida Tamsalu Kalor AS-ga Tamsalu valla munitsipaalomandis korterite haldamiseks sõlmitud lepingu lisa.
8. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus detsembri
kuus kogusummas 15 813,08 eurot.
9. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust toimetulekutoetuse
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks ettenähtud vahenditest

kolmeteistkümnele vähekindlustatud või puudega isikule.
10. Määrati tasuline koduteenus ühele abi vajajale.
08.01.2013
1. Keelduti sotsiaaltoetuse eraldamisest ühele taotlejale.
2. Otsustati kompenseerida laste toidupäeva maksumus
lasteaedades kaheksale lapsele 100% ulatuses ja üheteistkümnele lapsele 50 % ulatuses kuni 2012/2013 õppeaasta
teise poolaasta lõpuni ning koolides viie õpilase koolilõuna
maksumus 100% ulatuses ja nelja õpilase koolilõuna
maksumus 50% ulatuses 2012/2013 õppeaasta II poolaastal.
3. Pikendati sotsiaalkorteri üürilepinguid kolme sosiaalkorteri üürijaga.
4. Lõpetati koduteenuse osutamine ühele abivajajale seoses
tema elukoha muutumisega.
22.01.2013
1. Lubati Tamsalu Sääse Lasteaed sulgeda kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 15.07.-13.08.2013.a.
2. Otsustati lammutada elamu Sääse tn 6.
3. Nõustuti ehitusloa väljastamisega:
• Elektrilevi OÜ-le 1kV elektri õhu- ja maakaabelliini ning
10-0,4kV alajaama püstitamiseks aadressidel: Toomingaaugu ja Tamsalu-Põdrangu tee, Põdrangu külas ning
Oruvälja, Põhjatiigi, Pärnamäe, Tiigi ja Serva, Araski
külas;
• KÜ-le Lurichi tn 1 elamu rekonstrueerimiseks aadressil
Kesk tn 12, Tamsalu linnas;
• elamu lammutamiseks aadressil Sääse tn 6, Sääse alevikus.
4. Seoses Tamsalu-Neeruti suusamaratoni korraldamisega
lubati sulgeda 03.veebruaril s.a ajavahemikul 11:00–16:00
ajutiselt liikluseks Tamsalu valla järgmised teed: UudekülaNaistevälja; Järvajõe-Naistevälja; Uudeküla-Savalduma.

Maamaksuvabastus 2013. aastal
Alates 1. jaanuarist 2013 kehtima hakanud maamaksuseaduse
kohaselt ei pea 2013. aastal maa omanik enam maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama.
Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel
maamaksuseaduses sätestatud tingimustel üleriigiliselt 1.
jaanuari seisuga.
Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele
vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri
kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2013.
Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata
vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
1. Maamaksust vabastatakse maa omanik ja maa kasutaja
sh korteri omanik ja hoonestusõiguse ning kasutusvalduse
omanik.
2. Isiku elukoht peab asuma sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
3. Maksuvabastus määratakse elamumaa või maatulundusmaa
õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel kuni 1500 m2 ulatuses ja hajaasustusega aladel kuni 2 ha ulatuses.
4. Hooneühistu maamaksuvabastus
1) 2013. aastal on maamaksu tasumisest vabastatud hooneühistu elamumaa füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas.
2)Hooneühistu liikme elukoht peab olema sellel maal asuvas
hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
3) Iga nimetatud tunnustele vastav hooneühistu liige on maamaksust vabastatud 0,15 ha ulatuses linnas ning 2,0 ha ulatuses
mujal.
5. Maksuvabastus kaasomandi korral
1) 2013. aastal on kaasomanikud maamaksust vabastatud 1500
m2 ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha ulatuses hajaasustusega aladel maatüki kohta kokku.
2) Kui tiheasustusega alal asuv maatükk on suurem kui 1500
m2, siis sõltub maksuvabastuse suurus maatükki omavate
kaasomanike arvust.
3) Näiteks kui 3000 m2 suurusel maatükil on kaks kaasomanikku, on maksust vabastatud 1500 m2 suurune osa maast ja
ülejäänud osa eest tuleb maksta.
6. Korteriomandi omaniku maksuvabastus
Korteriomandite omanikud (iga korteri omanik) on maamaksust vabastatud 1500 m2 ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha
ulatuses hajaasustusega aladel isiku kohta.
Soovitame aegsasti täpsustada oma elukohaandmed rahvastikuregistris. Seda saab teha kodanikuportaalis eesti.ee veebiteenuse enda andmete päring abil või registripidaja juures.
Kodanikuportaali eesti.ee kaudu saab andmete muutmiseks
esitada ka elukohateate. Rahvastikuregistri e-teenuse kaudu
elukoha andmeid esitades kontrollige kindlasti, et esitamise
toimingud on lõpuni tehtud (allkirjastatud).

Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab
infot maamaksuteatega, mis väljastatakse maksumaksjatele
jooksva aasta 15. veebruariks posti teel või elektroonselt.
Nendele isikutele, kelle maamaksu suurus jääb alla 5 €
aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta.
Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida
e-maksuameti www.emta.ee kaudu
Riigi Teataja
Maksusoodustused
(1) Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema
omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud
maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas,
alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt
tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal
kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema
elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmetele.
(2) Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu
elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete
osamaksude proportsiooni osas, kelle elukoht vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel
maal asuvas hoones, 0,15 ha ulatuses linnas, vallasiseses
linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku
omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal ja 2,0 ha
ulatuses mujal iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu
liikme kohta.
(3) Kui maa on kaasomandis, on kaasomanikud maamaksu
tasumisest vabastatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus
ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või
maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega
alaks määratud alal kokku 0,15 ha ning mujal kokku kuni
2,0 ha ulatuses. Käesolevas lõikes sätestatu ei kohaldu
korteriomandite omanike suhtes.
(4) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on
0,1 kuni 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
(5) Kohalik omavalitsusüksus võib täiendavalt vabastada
maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas,
alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt
tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.
(6) Kohalik omavalitsusüksus võib täiendavalt vabastada
maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
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5. Otsustati võõrandada vallavara (korteriomand Vajangul).
6. Kooskõlastati riigihanke hankedokumendid „Tamsalu
Sääse lasteaia katuse rekonstrueerimine”.
7. Anti nõusolek MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmeloa muutmiseks vastavalt ettevõtte poolt jäätmeloa
muutmise taotluses esitatule.
8. Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus
jaanuari kuus kogusummas 17414,98 eurot.
9. Otsustati kompenseerida alates 01.02.2013.a laste
toidupäeva maksumus lasteaedades ühele lapsele 100%
ulatuses ja kahele lapsele 50 % ulatuses kuni 2012/2013
õppeaasta teise poolaasta lõpuni
10. Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2013.a eelarve eelnõus sotsiaaltoetuste maksmiseks
planeeritud vahenditest neljale vähekindlustatud või
puudega isikule ja jäeti rahuldamata viis avaldust.
11. Otsustati sõlmida käsundusleping Lääne-Viru
Omavalitsusliiduga transporditeenuse osutamise korraldamiseks kuulmis- ja kõnepuudega laste transpordiks
Tamsalu vallast Hiie Kooli Tartus ning tagasi.
12. Arutati Lääne-Viru Maavalitsuse ettepanekut liini
nr. 32 Rakvere - Tamsalu – Rakvere väljumisajaga
Rakverest pühapäevi kell 8:00 ja Tamsalust kell 8:45
sulgemiseks ja nimetatud liini üleviimist laupäevale.
Vallavalitsus leidis, et pühapäeviti on Tamsalu ja
Rakvere vahel küllaltki vähe liine ning veel ühe liini
muutmine laupäevaseks ei ole õige lahendus. Igal
nädalapäeval on võimalik Rakverest Tamsalusse sõita
kell 7:15 väljuva Rakvere-Pärnu bussiga.
13. Arutati volikogu veebruarikuu istungile pakutavat
päevakorda.
Elvi Astok
Vallasekretär
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku
seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.
(7) Kohaliku omavalitsusüksuse täitevorgan otsustab
käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 sätestatud maksuvabastuse andmise isiku kirjaliku avalduse alusel omavalitsusüksuse volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

Info: Riigi Teataja

Volikogu

							
Volikogu istung 19.12.2012

1.Otsustati taotleda maa andmist munitsipaalomandisse
Sääse alevikus Põdrangu tee 1 asuva kontor-kultuurimaja juurde 3/5 mõttelise osa ulatuses katastriüksusest.
2.Otsustati keelduda haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest Väike-Maarja vallaga. Väike-Maarja
Vallavolikogu tegi Tamsalu Vallavolikogule ettepaneku
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Tamsalu valla ja
Väike-Maarja valla ühinemise teel. Volikogu tegi keelduva
otsuse kuna leidis, et ajalooliselt ei ole Väike-Maarja valla
vallakeskus, Väike-Maarja alevik, kunagi olnud Tamsalu
valla enamuse piirkondade elanikele tõmbekeskus; Vabariigi Valitsusel ei ole hetke seisuga selget seisukohta haldusreformi läbiviimiseks; Regionaalminister on esitanud
kohalike omavalitsuste liitudele kuus erinevat haldusreformi arenguvarianti, mille tundmaõppimisega ja ettepanekute
formuleerimisega kohalikud omavalitsused alles tegelevad;
Tamsalu valla ja Väike-Maarja valla ühinemine oleks
vahevariant, selle tulemus ei ole piisav piirkonna arenguprobleemide lahendamiseks; Tamsalu vallal on otstarbekas
koguda andmeid, analüüsida võimalusi ja pidada läbirääkimisi kõikide naabervaldadega haldusterritoriaalse korralduse
muutmise teemadel; Ajanappuse tõttu ei ole reaalne jõuda
kahe omavalitsuse ühinemiseni 2013.a. KOV valimisteks.
3.Viidi läbi Tamsalu valla 2013 eelarve eelnõu I lugemine ja
otsustati I lugemine peatada ja jätkata I lugemist volikogu
jaanuarikuu istungil
4. Kuulati infot järgmistel teemadel:
*Tamsalu tööstusalale kalakasvatuse rajamise plaanidest.
*Kuulati A.Freienthali infot Uudeküla lindla keskkonnamõju
hindamise aruande avalikust arutelust.
*Kuulati T. Uudebergi infot Sääse 6 maja ja endise kaubanduskeskuse lammutamiseks toimunud läbirääkimistest.

tamsalu ajaleht																		
Volikogu istung 16.01.2013

* Lõppenud projektitoetuste vastuvõtust meetmesse
1.Otsustati seada Tamsalu linnas Elion Ettevõtted AS ka- “Ettevõtlik Pandivere”,
suks isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrkude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks kooskõ- *Porkuni endise koolimajaga seotud tegevustest.
las plaanidele järgmistele katastriüksustele: Tehnika tänava
lõik 2, Kesk tänava lõik 1 ja lõik 2 ja Kooli tänava lõik 1. *Lääne-Viru Jäätmekeskusest
2.Otsustati lubada vallavalitsusel korraldada hange ehitaja
leidmiseks Sääse lasteaia katuse rekonstrueerimisel.
3.Otsustati lubada Tamsalu Gümnaasiumi direktoril hüvitada 2012/2013. õppeaastal Tamsalu Gümnaasiumi 11. klassi
õpilaste autojuhilubade omandamiseks tehtud kulutused
esitatud kuludokumentide alusel osaliselt kuni 180.- eurot
õpilase kohta.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot järgmistel
teemadel:
* PAIK piirkonna valdade volikogude ühiskoosoleku korraldamisest
*Tamsalu tööstusalale kalakasvatuse rajamise hetkeseisust.

80 aastat tagasi
80 aastat tagasi liikusid nii Assamalla teedel kui terves
Eestis hobuveokid, ka maad hariti hobustega ja näiteks
teravilja kaaluti puudades. (Üks puud kaalub 16 kilo.)Tolle
aja inimesed olid töökad ja ausad, üksikuid pikanäpumehi
leidub aga alati. Ühe nende aegade veidi omapärase varguseloo tahaks siinkohal ära jutustada. Selle loo kõneles
Viivi Griffel Assamalla raamatukogus toimunud teemaüritusel, kus räägiti sündmustest, mis on siinkandis möödunud
aegadel juhtunud.
Meie teenekal koduloouurijal Viivi Griffelil on kavas läbi
töötada ajalehe „Virumaa Teataja“ 1925-1940 kõik
aastakäigud. Nüüdseks on ta jõudnud lugemisega umbes
poole peale. Praegu on V. Griffeli uurimisobjektiks Kullenga
Maanaisteseltsi töö ja tegevus. See oli suur selts ja tegutses
väga aktiivselt. Otsides vanadest ajalehtedest seltsi kohta
käivat materjali on Viivi välja printinud ka muid kirjutisi.
Raamatukogus tutvustaski ta ühte huvitavat artiklit, mis
oli tema tähelepanu eriti paelunud. Selles loos kirjutatakse
sellest, kuidas 24 aastane väimeespoeg oma Assamallas
elavale äiapapale söögikulusid tasus. Nimelt tundus äiale,
et tema talus elav väimees kolab liiga palju ilma tööta ringi.
Luuserist väimees otsustas minna viljavargile, et tasuda oma
söögi eest. Varastama minnes ei võtnud väimees aga mitte

*Rakvere Haigla juurdeehitusest
*03 veebruaril toimub Tamsalu-Neeruti maraton.
Arutati Tamsalu piirkonnas olukorda avaliku korraga
ja sellega seoses politsei teeninduse taset. Tamsalu
Vallavolikogu avaldas oma rahulolematust kujunenud olukorraga, sest vallakodanikele on hädaolukorras politseiabi praktiliselt kättesaamatu. Otsustati,
et vallavalitsus peab tegema Politsei-ja Piirivalveametile ettepaneku Tamsalu vallamajas asuva politsei
kasutuses oleva ruumi rendihinna tõstmiseks.

Kuidas möödus 2012
aasta Tamsalu
Lunastaja Koguduses
Tamsalu Lunastaja Koguduses täitus 20. aastapäev. Sellega seoses
toimus mitmeid kontserte ja aastapäevapidu. 2 Detsembris esines
Koguduses naiskoor Heidi Mägi juhtimisel. Advendialguse Jumalateenistusel Kadri laulukoor. 6. Jaanuaril 2013 toimus suur aastapäeva
pidustus. Kohale oli kutsutud kõik pastorid, kes 20 aasta jooksul on
läbi viinud teenistusi Tamsalu Lunastajate Koguduses.
2012 aasta jooksul aitas kogudus jagada tasuta riideid abivajajatele.
See on hea võimalus aidata neid peresid, kellel on vähene
sissetulek ja vajadus tarberiiete järele. Sellel aastal püüame jätkata
tasuta riiete jagamisega.
Suured tänud Kadrile, et jõuluaja, kolmekuninga päeval organiseeris
kirikus kauni kontserdi. Suurimad tänud Vello Sanderile ja tema
abilistele, kes hoiavad kiriku ümbruse lumest puhtad ja kaunid
lilleseaded suvisel ajal õues.

Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Elle Olt
Tamsalu Lunastaja Kogudus

äiapapa hobust ja rege, vaid läks jalgsi Lasila külasse ühte
tallu, mille olukord oli tuttav sest ta oli seal varem sulasena
teeninud. Varas teadis, et taluperemees elas üksi ja oli kõva
kuulmisega. Võõra rehe all ladus ta ree peale 12 puuda
rukkeid ja 18 puuda otri, rakendas võõra hobuse ree ette
ning sõitis varastatud hobuse ja varastatud viljaga äia tallu,
kus ta vilja aita kandis. Siis sidus varas ohjad ree külge
kinni ja andis hobusele piitsa, et see koju läheks. Hobune
tuli aga teed mööda otse Rakvere tammikusse ja ree peal
olid tühjad viljakotid.
Assamalla politseikonstaabel tabas viljakrati, võttis varga
vahi alla ning toimetas ta Rakvere kriminaalpolitsei korraldusse.
Raamatukogu ürituse lõpus üllatas Leili Pall kohalolijaid
huvitava viktoriiniküsimustikuga, mis käsitles meie lindude ja loomade nimede tundmist. Kiiremini ja täpsemini
vastasid Elmar Rusanov ja Viivi Griffel.
Meeli Kuntur
Assamalla Raamatukogu

Sääse Hooldekodus jutlustab Tiit Lastik
Oli imeline advendi esimene püha, kui läksin esimest korda jutlus läbi viima Tamsalu vallas asuvasse Sääse Hooldekodusse. Sealne käik jätab alati hea ja sooja tunde. Viin usuteemalisi jutlusi läbi rõõmuga. Hea on minna kohta, kuhu sind
oodatakse. Alguses kartsin kuidas mind vastu võetakse, aga peale esimest kohtumist oli see väga meeldiv. Hiljem sain
aru, et sealne kokkusaamine toetab mu õpinguid EELK Usuteaduse Instituudis. Hetkel olen jutlusi läbi viinud umbes
kuu aega ja näen, et minuga ollakse rahul. Püüan leida igal nädalal ühe päeva Hooldekodu eakatele. Muidugi peaksin
veel palju õppima. Hooldekodu eakatega koostöö annab mulle juurde palju kogemusi. Vesteldes eakatega nende läbielatud
elukogemuste teemadel olen tõdenud, et nendelt on väga palju õppida. Elutarkused on tõeline aare.Tavaliselt valmistan
materjale ette paar päeva. Pean kõik läbi mõtlema põhjalikult,et palvused hästi läheksid. Üldiselt toon jutlusesse tänapäevast elu.Sellist laadi jutlust võetakse paremini vastu. Lõpetuseks tänan Hooldekodu personaali ja juhatajat, et andsite
mulle võimaluse seal käia.Aga eelkõige tänan ma eakaid Sääse Hooldekodu elanikke, kellele see kõik on mõeldud.
Lisaks tänan oma pere, kes mind alati toetab. Jumala Õnnistust!
Tiit Lastik
EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilane

Tasuta noortelaager 2013
Laagrijuhtide nõukogu poolt on eraldatud 7 tasuta tuusikut Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba omavatesse noortelaagritesse. Noortelaagri täpsem asukoht
on veel selgitamisel ning selle kohta saab informatsiooni Tamsalu ajalehe veebruari numbris. Kõikidel huvilistel palume esitada (lapsevanematel) kirjalik avaldus
Tamsalu Sotsiaalosakonda hiljemalt 22. aprilliks 2013.
Tamsalu Lastekaitse töötaja
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Farmitööline Vajangu
farmis
Osaühing MARKILO
Kontaktisik: Kirsti Sülla
E-mail: markilo@markilo.ee
Kontakttelefon: 53489538
Tööandja tutvustus:Meie eesmärgiks on pakkude värsket ja
kvaliteetset eestimaist sealiha otse tootjalt Vajangu farmist LääneVirumaalt. Lisaks värksele lihale pakume kõrge lihasisaldusega ja
koduse maitsega vorstitooteid.
Vaba töökoha andmed
Töökoha nimi: farmitööline
Töökoha asukoht: Rammo tee 3, Vajangu küla, Tamsalu vald,
Lääne-Virumaa
Vabade töökohtade arv: 2

Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööaeg: täistööaeg
Töötasu:kokkuleppel
Tööleasumise aeg: iipea kui võimalik
Töö kirjeldus: emiste ja põrsaste talitamine.
Omalt poolt pakume elamispinna võimalus,
palk kokkuleppel, kuid korraliku töö eest oleme
valmis pakkuma korralikku tasu, transpordi ja
väljaõppe võimalus.
Nõuded kandidaadile
Haridustase 		
põhiharidus
Nõutav töökogemus
pole oluline
Muud nõuded
töötegemise tahe ja oskus.

tamsalu ajaleht																		

Kergejõustik 2012 aastal Tamsalu
vallas

Lõppenud aasta kujunes Tamsalu sportlastele tagasihoidlikuks. 2011. aastal suutis vald välja panna tugeva võistkonna Eestimaa Suvemängudel, kus saavutati hinnatav 3.
koht ning võideti 8 medalit (1-5-2).
Eesti mängud toimuvad iga nelja aasta tagant, kus lisaks
valdadele võistlevad veel linnad ja maakondade koondised. Seega on medali hind väga kõrge. Vahepealsetel
aastatel toimuvad valdade ja linnade mängud eraldi.
Varem on Tamsalu võistelnud mängudel 1999. aastal kui
pooliku võistkonnaga esinemine andis 55. koha 66 valla
hulgas. Eelmisel aastal võistkonda välja ei pandud.
Põhjaliku ülevaate maakonna kergejõustikust annab
eelmise aasta edetabel, mille paneb kokku tuntud maratonijooksja Andrus Lein Vinnist. Kõige edukamad olid
Tamsalu sportlastest Velve Põldoja, Rainis Tiits, Valdur
Eesmaa ja Margo Kivila, kes vabariigi PPA meistrivõistlustel võitsid 11 medalit. Kõik nad on Tamsalu Gümnaasiumi vilistlased.
Jätkuvalt on edukad meie veteranid. Värvikaim mees
selles seltskonnas on 89 aastane Arnold Kalvik, kes
vanuseklassis 80+ tuli tunduvalt nooremate meeste hulgas
kuulitõukes hõbemedalile. Palju õnne juba ette saabuva
90. sünnipäeva puhul alanud aasta veebruaris.
Kiidusõnad on ära teeninud meie „raudne kolmik“ Meelis
ja Ago Veilberg ning Ulvar Pavlov, kes nii tiitlivõistlustel
kui ka rahvusjooksudel on oma vanuseklassis vabariigis
tavaliselt esikolmikus. Olgu öeldud, et mehed on ületanud
või ületamas poole sajandi vanusepiiri. Kui siia juurde
lisada veel suusatamine ja triatlon siis kõiki kohti teavad
mehed ise kõige paremini. Täpsemalt on saavutatud tulemustest kirjutatud eelmises Tamsalu ajalehe numbrites.
Tamsalu sportlaste kohad 2012 aasta maakonna täiskasvanute edetabelis naistest on edukaim Sirly Tiik, kes tõsise
treeningu tulemusel suutis Londoni paraolümpial saavutada
uue isikliku rekordiga 11,54 m kuulitõukes 5. koha.
Maakonna edetabelis kuulub Sirlyle 1. koht kettaheites, 2.
koht kuulitõukes ja 6. koht odaviskes. Meeldivalt üllatas
Porkuni kooli kehalise kasvatuse õpetaja Evelyn Himma,
kes esmakordselt läbis maratoni ajaga 3:47:49, mis annab
maakonna edetabelis 3. koha. Lisaks kuulub talle veel
3. koht poolmaratonis ja 8. koht 10 km maanteejooksus.
Ühe ala tegijatest on Triin Lait odaviskes esikohal. Kätlin
Okas on kettaheites 3. ja odaviskes 8. kohal. Ela Vulla on
poolmaratonis ja maratonis (4:08:25) 5. kohal. Kümne
parema hulka mahuvad veel Ketter Kõre kettaheites, Liis

Korvpall

Järvamägi 1500m ja Kertu Leiman kõrgushüppes ning
Mairi Luik odaviskes. Meeste aladel on tänane poolsajandi juubelit tähistav Ago Veilberg poolmaratonis
ja maratonis 3. 3000m 4. ja 10 km maanteejooksus 5.
Eiko Lainele kuulub 3. koht kuulitõukes ja 400 m-s ning
5. koht kettaheites. Ühe ala tegijatest on Oliver Eding
odaviskes uue isikliku rekordiga 63,45 3. kohal. Margo
Kivila on 110 m tõkkejooksus ja 10-võistluses 4. kohal
ning odaviskes 8. kohal. Renel Rünk on 3. kohal 800m ja
8. kohal 400 m, Rainis Tiits on 4. kohal 1500 m ja 10 km
maanteejooksus, Heiki Taal on 4. kohal 800 m ja
Dmitri Okatov 5. kohal kuulitõukes. Kümne parema hulka jõudsid veel Kauri Piiskoppel 1500 m ja poolmaratonis
Risto Rammul 10-võistluses ning Meelis Veilberg ja
Ulvar Pavlov 10 km maanteejooksus. Meeste 5000 m
ja 10 000 m jooksus ei ole tabelis ühtegi tulemust, samal ajal on maratonijooksus tabelis koguni 22 tulemust,
nendest 7 kuulub juba nooremate veteranide hulka kuuluvatele suusatajatele (Ago Veilberg, Risto Rammul,
Rainer Tops, Peeter Kuhi, Assar Tops, Tanel Uudeberg ja
Tõnu Kuhi). Spordialadest on edukaim SK LOS TOROS.
Mitteametlik omavalitsuste paremusjärjestik (6 paremat)
I Rakvere Linn 171 (92+79)
II Tamsalu
47 (28+19)
III Vinni		
35 (24+11)
IV Sõmeru
22 (12+10)
V Väike-Maarja 21(14+7)
VI Tapa 		
15 (11+4)
Kokku pääsesid tabelisse 12 omavalitsust.
Koolidest olid parimad Rakvere RG, Rakvere Gümnaasium ja Vinni-Pajusti Gümnaasium, Tamsalu
Gümnaasium 4. koht. Täiskasvanute osas tuli Tamsalul eelmise aasta esikohalt taanduda 2. kohale.
Positiivse poole pealt võib veel ära märkida koolihoone
renoveerimise käigus uue näo saanud maneezi. Lisaks
paranenud treeningtingimustele võib siin korraldada ka
suuremaid võistlusi. Vabariikliku tasemega Porkuni jooks
toimus juba 27. korda ning on jätkuvalt populaarne erineva võimusega sportlaste hulgas. Jooks on kõige pikema
ajalooga (alates 1981. aastast) spordivõistlus vallas. SK
LOS TOROSE harrastajate ühepäeva 10-võistlus toimus
tänavu juba 16. korda. Algselt kohalikele mõeldud võistlus on kujunenud Vabariiklikuks jõuprooviks, kus arvukalt tulemusi pääseb ka vabariigi aasta edetabelisse. Kõik
16 võistlust on kaasa teinud Margo Kivila. Risto Rammul

Suusatamine

Tamsalu Los Toros/Simuna Ivax põhiturniiri finaalipääs
selgus juba enne kolme viimast alagrupi mängu, kui TTÜ
II võitis Audentes/Eesti noortekoondise. Ühtlasi kindlustas
TTÜ meeskond samuti pääsu nelja parema hulka. Järjekordses mängus tuli vastu võtta kaotus alagrupi liidrilt Balteco
meeskonnalt 66:86. Kaotus tuli võõral väljakul vastu võtta
ka Rapla II meeskonnal 65:70. Raido Villers viskas meeskonna parimana 24 punkti. Viimases mängus oli vastaseks
Audentes/Eesti noortekoondis. Kuna kodumeeskond mängis ainult kuuekesi tuli ka seekord vastu võtta kaotus 78:89.
Vaatamata võidule peab aga noortekoondis jätkama nõrgemas finaalgrupis 9-16. kohani. Meie meestel tuleb mängida teise alagrupi nelja parema meeskonnaga, kelleks on
Kohtla SK/ Lallemand, Swedbank, TÜ/Rock II, Kuressaare
SWE-7. Mängitakse iga vastasega kaks mängu, alagrupist
võetakse kaks esinelikuga toimunud mängude tulemused.
12. Eestimaa talimängud algasid alagrupimängudega
kohtadel. Kodusaalis toimunud korvpalli alagrupis võideti ülekaalukalt Järva-Jaani 55:14. Tasavägistes mängudes võideti ainult viiekesi mänginud Paikuse meeskonda 33:30 ning otsustavaks mängus ka tugevat Jõgeva
meeskonda 26:25. Otsustavaks said kaks sekundit enne
lõppu valitsenud vabavisked. Mängiti lühendatud ajaga 4+5 minutit. Finaali pääses ka Jõgeva meeskond.
Maakonna II liigas algab teine ring kodumängud
(26. jaanuaril kell 13:00 toimus Simuna Artiston)
2. Veebruar kell 13:00 ABB/Kinda
2. Märtsil kell 13:00 Hulja

Rein Tops

Liberecis maailama karikavõistluste etapil saavutas Timo
Simonlatser 45. koha (Eestlastest 3. koht). Kolmekümne
parema hulka keegi eestlastest ei pääsenud. Vabariigi
koondis maailmameistrivõistlusteks selgub pärast Eesti
meistrivõistlusi.
Žakopanes maailma karikavõistlustel suusahüpetes
hüppas Kaarel Nurmsalu kvalifikatsioonis 129,5 m , mis
andis 25. koha. Põhivõistlustel nii hästi ei läinud ning
tulemuseks jäi 40. koht.
29. Viru maratonil Mõedakul tuli lisaks vastastele
leppida ka pakaselise ilmaga. Seetõttu oli arvukalt ka
loobujaid. Tamsalust pärit suusatajaist oli loobujaid vähe.
Tänaste ja endiste Tamsalu suusatajate tulemused:
42 km
1. Andres Kollo
16. Risto Roonet
19. Andrus Kasekamp (M-40 2.)
23 Ilmar Udam (M-40 3.)
31. Ago Veilberg (M-50 1.)
39. Meelis Veilberg (M-50 2.)
47. Ulvar Pavlov
153. Rainer Tops
166. Assar Tops
181. Erkki Põldoja
226. Peeter Kuhi
300. Tiit Simonlatser
335. Jüri Pajuste
349. Merike Mets
418. Geidi Kruusmann
419. Evelyn Himma
454. Indrek Iho
548. Rivo Kaljuvee
568. Kalle Lett
572. Raul Murro
25 km
30. Maido Geidik
37. Mehis Rebane
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ja Rainer Tops. Viimastel aastatel teeb muret kohalike noorte mitmevõistlejate vähene osavõtt. Tänavu Rakveres toimunud võistlusel
osales 21 meest, nädal varem Vabariigi meistrivõistlustel ainult 16
(13 Eestlast ja 3 Lätlast). Igati positiivne on see, et ainukese vallana
maakonnas peetakse juba aastaid omavalitsuse meistrivõistlusi.
Rõõmu valmistab endise Porkuni Kurtide kooli kasvandike Kairit Olenko edukas esinemine. Eelmise aasta Euroopa kurtide sisemeistrivõistlusel võitis ta kuldmedali 5-võistluses, hõbemedali
60 m tõkkejooksus ja pronksmedali kaugushüppes.
Üllatav oli aga lugeda ajakirjandusest, et vahendite nappuse
tõttu ei premeerinud Tallinna linn kolmekordset medalivõitjat.
Tamsalu ajalehe veergudel on palju juttu olnud inimestest, kes spordivad ise ning aktiivselt aitavad kohapeal spordielu korraldada. Need on
inimesed, kes pikka aega on kohapeal elanud, siin õppinud ja töötanud.
Valisin seekord välja Tamsalu Gümnaasiumi vilistlase 1970 aasta
Porkunist pärit Leo Matikaineni, kes on silma paistnud Ambla
Valla spordielu korraldamisega. Noore mehena mängis ta Põdrangu
võrkpallimeeskonnas ning pärast kõrgkooli lõpetamist asus tööle
Amblas. Aastaid korraldas ta Aravete Kolhoosi spordielu ning
kuni viimase ajani juhib Ambla Valla spordielu. Lisaks on ta veel
Aravete Spordihoone juhataja, hoiab korras Aravete Kangrumäe
suusarajad ning annab Ambla koolis kehalise kasvatuse tunde.
Mõni sõna naabervalla kergejõustikust. Vabariikliku võistlusena
toimub igal aastal 5-võistlus omaaegse nimeka 10-võistleja Ambla kooli vilistlase Toomas Berendseni karikale. Kõige suuremate
traditsioonidega on seeriajooks ümber valla nelja järve, 4 etappi
kevadel ja 4 sügisel. Erineva raskusastmega radadel alustasid
teed suurde sporti ka meie tänased sportlased Timo Simonlatser,
Kaili Sirge ja Kaarel Nurmsalu. Valla meistrivõistlused toimuvad
kahe etapilistena. Valla võistkond on aastaid võtnud osa vabariigi
mängudest. Viimase loenduse andmeil oli vallas alla 2 000 elaniku. Kõige edukamaks võistluseks on viimastel aastatel
olnud külaliiga jalgpallis, kus eelmisel aastal osales 8 meeskonda.
Seeriavõistlused toimuvad ka suusatajaile murdmaajooksus ja suusatajaile põhihooajal. Vabariigi liigades mängivad korvpalli- ja
jalgpallimeeskond. Maakonnas osaletakse nii suve-kui talimängudel ning toimuvad veel ka Kõrvemaa mängud. Maakonna meistrivõistlustel osaletakse 3 võrkpalli ja 2 korvpallimeeskonnaga.
Mul on olnud võimalus osaleda naabervallas Tamsalu õpilastega
seeriajooksudel ja suusavõistlustel. Vahetevahel ka pealtvaatajana.
Hästi korraldatud pingevaba võistlus on treeningute kõrval üks võimalusi hoida lapsi spordi juures. Süstemaatiline tegelemine spordiga annab hea füüsilise ettevalmistuse ning aitab ka igapäevases töös edu saavutada. Seda
kinnitab ka meie valla kõige vanema sportlase Arnold Kalviku elutee.
Rein Tops

Jõuluturniir
Kaheksandat korda peeti spordikuulsuste jõuluturniir, kus esmakordselt olid võistkonnad kaheliikmelised. Mitmevõistluse kavas oli joonejooks, minigolf, hinge kinnihoidmine, rippumine, autoratta vahetamine ja sangpommi rebimine. Võidu
võtsid raskejõustiklased jõutõstja Raigo Kuusnõmm ja kulturist
Mikk Raudsepp, kes võitsid minigolfis ja sangpommi rebimises.
Teisele kohale tulnud ujujad Martti Aljand ja Pjotr Degtjarjov ei
võitnud küll ühtegi ala kuid kolm teist kohta said otsustavaks,
et punktiga edastada Vabariigi suusakoondist Timo Simonlatser ja Kaarel Nurmsalu. Meie mehed olid võitjad ratta vahetamises ning teised rippumises ja hinge kinnihoidmises. Turniirile registreerus 8 võistkonda. Ilus lõpp lõppenud spordiaastale.
Rein Tops

Uudeküla
liuväli
Uudeküla liuvälja jää on heas korras, ilmaolud ideaalsed ja

kõik huvilised on oodatud uisutama!
Esmaspäevast reedeni kella 14.00 - 19.00
Laupäeval ja pühapäeval kella 12.00 - 19.00
Liuvälja kasutamise tasu:
kuni 7- aastased TASUTA
8-13- aastased
50 senti
14-18 - aastased
1 euro
Täiskasvanutele
2 eurot
Kohapealt võimalik laenutada uiske TASUTA
Hokikepid tasu eest.
Uudeküla liuväli on välja arendatud Martin Uudekülli
eestvedamisel ja Hokiklubi Uudeküla meeskonnatööna seitse aastat
järjest. Uudeküla liuvälja mõõtmed on 26*56 meetrit. Liuväljal
on olemas poordid, valgustus, soojak, WC ja 100 paari uiske. Jää
kvaliteet on väga hea või hea.
Soovime tänada iga inimest, kes vähegi on oma aega, energiat ja
vahendeid panustanud liuvälja arendustöödel ning jää ehitamisel ja
hooldamisel. Täname kõiki-kõiki toetajaid ja kaasaaitajaid!
Olete oodatud Uudeküla liuväljale värskes õhus seltskondlikult
aega veetma!
Info tel 56649821 (Martin)

tamsalu ajaleht																		

Hokiklubi Uudeküla
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givad Rõuge, Valga, Äksi, Viljandi ja Jõgeva meeskonnad. Mõlemas grupis
mängivad kõik kõigiga läbi, kolm esimest pääseb edasi. Põhja-Eesti grupi
turniiri tulemusena jäi Uudeküla meeskond neljandaks, mistõttu on sel aasKäesoleval hooajal osaleb Hokiklubi (HK) Jäänud on esimese ringi mäng Kajakas-Junior mees- tal meie meestel võimalus kokkuvõttes mängida vaid 7.-8. kohale. 2012.
Uudeküla Tartu linna lahtistel meistrivõistlus- konnaga, misjärel ootavad ees teise ringi mängud. aastal võitis HK Uudeküla kolmanda koha ja 2011. aastal teise koha karika.
tel jäähokis. Varasemal kolmel hooajal mängis
HK Uudeküla Virumaa Harrastajate Hokiliigas, Sel aastal on esmakordselt Eestimaa Talimängude ka- Juba neljandat aastat järjest korraldab Hokiklubi Uudeküla Uudeküla
kus vastasmeeskonnad olid halastamatud meie vasse lülitatud võistlusalana jäähoki, kus Lääne-Virumaad liuväljal Lääne-Virumaa meistrivõistlusi jäähokis. Võistlused plaaniväravavahi vastu. Lõuna-Eesti meeskondadega esindab Hokiklubi Uudeküla meeskond. 12. Eestimaa takse korraldada veebruari teises pooles. Tulge omadele kaasa elama!
mängud on tasavägisemad, mis annab parema Talimängude raames osaleb jäähokis 10 meeskonda ehk
motivatsiooni. Meistrivõistlustel osaleb 10 mees- 10 maakonda. 20. jaanuaril 2013 toimus Kohtla-Järvel eel- Kokkuvõttes võib öelda, et tänu Hokiklubi Uudeküla tegevusele on
konda, kes kõik mängivad kõigiga läbi kahes ringis. turniiri kohtumine Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa vahel, jäähoki Lääne-Virumaal ja kogu Eestis saanud hoogu juurde. Siinkokus tulemusega 11:4 pääses edasi Ida-Virumaa meeskond. hal on hokimeeskonnal üleskutse Tamsalu valla koolipoistele ja noorSiiani on peetud enamus esimese ringi mängudest
tele meestele ühinemaks jäähoki treeningutega Uudeküla liuväljal igal
ja HK Uudeküla jaoks on tulemused järgmised:
Kolmandat aastat järjest korraldatakse Martin Uudekülli teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 19. Info tel 56649821 (Martin).
kolm võitu Uudeküla ver MC Äksi 39 5:0, Uudekü- eestvedamisel Eesti Loodusliku Jää Liigat, mis on harrastala ver Rock 6:0, Uudeküla ver Veskioru Pullid 3:2
jatest jäähokimeeskondadele üle Eesti hea väljund treeniKatrin Uudeküll
ja viis kaotust Uudeküla ver Condor 0:15, Uudekü- miseks. Käesoleval hooajal võtab Loodusliku Jää Liiga mänla ver Dünamo 0:7, Uudeküla ver JMR Eurogudest osa 10 meeskonda, kes on jaotatud kahte alagruppi.
Ceramics 3:6, Uudeküla ver Viljandi 2:4, Uudeküla Põhja-Eesti alagrupis mängivad Saku I, Saku II, Aruküla,
Pärnu ja Uudeküla meeskonnad. Lõuna-Eesti alagrupis mänver Jõgeva 3:5.

Tamsalu-Neeruti-Tamsalu suusamaraton
Selle aasta maraton toimub 3. veebruaril algusega kell 11.00 . Start Uudekülast Liivala talu maadelt.
Kell 11.15 stardivad lühema maa sõitjad. Kui lund juurde ei tule, siis on start piki metsa äärt. Raja
pikkused 46 km ja 25 km. Pühapäeva õhtuks oli eelregistreerunuid 782 suusatajat, neist pikale maale 642
ja lühemale 140 osalejat. Kindlasti lisandub osalejaid veel eeloleva nädala jooksul. Tänavune maraton peaks
ilmaprognoosi arvestades peetama 5…7 miinuskraadi juures.
Head inimesed, arvestame pühapäeval 3.veebruaril sellega, et liiklus Tamsalus on sellel päeval oluliselt häiritud ja
võimalusel jätame auto garaaži. Tamsalu suusastaadioni poolne osa on maratoni päeval enamuses
ummistunud osavõtjate transpordist. Samuti on piiratud liiklus Naistevälja külast väljasaamisel.
Ajavahemikul 11.00 kuni 16.00 on Naistevälja külast soovitav välja sõita Pätsimäe kaudu.
Finišipaigas suusastaadionil on organiseeritud lastele minimaraton.
Algus orienteeruvalt kell 11.30. Erinevad vanusegrupid kuni 12 aastani. Osavõtt on tasuta . Parematele
meened .

Liikluskorraldusest
Tamsalu-Neeruti-Tamsalu
suusamaratoni ajal
03.02.2013 toimub Tamsalu - Neeruti Maraton
Maraton kuulub Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti
pikamaasuusatajate sarja EMT Estoloppet 2013.a. maraton.

Tamsalu Vallavalitsuse 22.jaanuari 2013.a korraldusega nr 10
antakse luba Tamsalu-Neeruti-Tamsalu suusamaratoni toimumise
ajaks sulgeda ajutiselt liikluseks järgmised Tamsalu valla teed
03.veebruaril 2013.a kell 11:00 kuni 16:00:
Uudeküla-Naistevälja tee
Järvajõe-Naistevälja tee
Uudeküla-Savalduma tee
Palume jälgida nimetatud teedel 03.veebruaril 2013.a kehtestatud
liikluspiiranguid.
Maratoni korraldustoimkond palub liiklejatelt vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

Head vallakodanikud, tuleme 3. veebruaril osalema ja elame kaasa Tamsalu suurimale spordisündmusele.
Toomas Uudeberg
Vallavanem

TAMSALU LUBJAPARK- PAEMURDMISE JA LUBJAPÕLETAMISE VABAÕHUMUUSEUM
Tamsalu lubjapargi moodustavad vanad paemurrud, lubjapõletamise maa- ja ringahjude varemed ning
väljatöötatud alade puistangud ja looduslik mets nende
vahel. Vanad paemurrud ja lubjaahjud on renoveeritud,
puistangutele on rajatud metsanduslik-botaanilised
uuringualad ja vaatlusväljakud ning kõik need on kokku
ühendatud looduse- ja pärandkultuuri õpperadadega
ühtseks süsteemiks – Tamsalu lubjapargiks. .
Territoriaalselt jaguneb lubjapark erinevaid teemasid
käsitavateks õpitubadeks ja nendevahelisteks jalgsi ja/
või jalgrattaga läbitavateks looduse- ja pärandkultuuri
õpperadadeks. Enam tähelepanu väärivad kohad, nn
vaatluspunktid on tähistatud vastavate siltide või temaatiliste tahvlitega.
Endise katlamaja paekivist müüride vahele on kujundatud vabaõhu auditoorium ja suurte kallurite garaaži
teabetuba pildirohkete infostendidega lubjapõletamise
tehnoloogiast ja ajaloost. Samasse on ehitatud lubjapõletamise näidisahi ja selle esisele on istutatud Tamsalu
tammede salu.
Lubjapargist on kujunenud rahvusvahelise ökoturismi
objekt ja õues õppimise koolituse koht.
Lubjapark on lülitatud Porkuni Paemuuseumist lähtuvate
kooliekskursioonide kavadesse ning turismigruppide
marsruutidesse. Õpilaste jaoks on koostatud töölehed
vastavalt klassis õpitule ja lubjapargis nähtule. Täpsemat
teavet ja ekskursioone tellida saab Porkuni paemuuseumist: tel 5144836 – Ella Vikk, muuseumi juhataja.
Tamsalus oli lubja tööstuslikuks tootmiseks eelduseks
keemiliselt puhaste lubjakivivarude olemasolu kohapeal ja Tapa-Tartu raudtee käikuandmine 1877.a. Alates
1880.-datest aastatest põletas lupja kolmes suures
maa-ahjus Tamsalu mõisa omanik Ludwig-Ferdinand
von Uexküll-Güldenband. 1898.a. ehitati kaks ringahju
ja 1913.a. kolmas. Maailma-sõdade vahelisel perioodil
oli ringahjude omanikuks aktsiaselts “Silva” ja direktoriks Hermann Mossa. Nende ahjude varemed asuvad
lubjapargis. 1870.-date aastatel alustas lubja põletamist
Põdrangu mõisalt renditud maa-ahjudes David Julius
Limberg. 1907.a. ehitas Limberg Tamsalu asula teise
serva esimese ja 1913.a teise šahtahju ning rajas Sääsele
paekarjääri. 1940.a. ring- ja šahtahjud natsionaliseeriti
ja ühendati Tamsalu lubjatehaseks. 1961.a. pandi kokku

Rakke lubjatehasega. Ringahi nr 3 jäi seisma 1963.a.
Ringahjud nr 1 ja nr 2 jäid seisma 1980.a. Šahtahjud jäid
seisma 1994.a. Šahtahjude varemete ümbrusse on kavas
rajada puhkepark, 30m kõrgusele tuhamäele laskumisrajad.
Sääse lubjakivikarjääris on välja puhastatud 4m kõrgune
paesein ja taastatud ajalooline Tamsalu lademe stratotüüp,
mida kirjeldas 1937.a. geoloog A.Öpik. Porkuni lademe
tüüpläbilõikega saavad geoloogiahuvilised tutvuda Porkuni
pargi vanas paemurrus. Porkuni (Borkholmi) nimetuse
sealsele dolokivile omistasid Eichwald ja Schmidt 1850.tel aastatel.
Praegu toodetakse tööstuslikult lupja Eestis ainult Rakkes
gaasiküttel šahtahjudes. Veel põletab lupja esiisade viisil
puuküttega maa-ahjus Saaremaal Lümandas Priit Penu.
Lubjapargi rajamisest
Tamsalu ajalehe 1998.a juulikuu numbris ilmus mäeinsener
Eino Tombergi artikkel, milles kutsuti lugejaid üles aitama
kaasa rahvuskivi ajaloo koostamisele nii sõna kui teoga.
Kutsuti üles kirja panema mälestusi, koguma fotosid,
plaane, tööriistu. Paralleelselt tutvuti paekivi kaevandamise
ja kasutamise kohta käivate materjalidega arhiivides
ja muuseumites. 1999.a. moodustasid pensionil kooliõpetajad, lubjatööstuse veteranid ja teised ajaloohuvilised
MTÜ Tamsalu Muuseumi Sõprade Seltsi. 2001.a juunis,
järjekordsete Tamsalu Päevade ajal avati Tamsalu Muuseum. Karin Poom pani kirja veteranide mälestusi. Leiti vanu
pilte, plaane ja kaarte. 2002.a. tegid lubjatööstuse veteran
Endel Poom, metsateadlane Elmar Kaar ja Imbi ning Eino
Tomberg Tamsalu linnavalitsuse tellimisel paemurdude ja
lubjaahjude territooriumi kohta rekognoosuuringu. Komplekteeriti kaardid erinevatest aegadest. Vaadati üle objektid ja hinnati nende tehnilist seisundit. Töötati välja ettepanekud ala kohandamiseks loodusõppeks ja ökoturismiks.
26.05.2002 korraldati Tamsalus lubja päev. Ettekannetele
muuseumis järgnes bussiekskursioon lubjatehase varemete
juurde, vanadesse paemurdudesse ja töötavasse Karinu
paekarjääri. Püstitati ülesanne renoveerida säilinud tööstuspärand kodulooliseks vaatamisväärsuseks, lubjatööstuse
ajaloo tundma õppimise rajatiseks - lubjapargiks.
Aastatel 2003-2008 korraldas MTÜ Eesti Paeliit Keskkonnainvesteerimise Keskuse (KIK) toel jätkuprojekti
”Tamsalu paemurru renoveerimine” raames mahajäetud
tööstusterritooriumile lubjapargi rajamist (projekti juht

Maratoni korraldusosakond
Eino Tomberg). Projekti teaduslik konsultant oli mäeinsenerist
tehnikadoktor Ahto Räni, töid teostas Tamasulu EPT (peainsener
Märt Rebane). Paemurud puhastati võsast ja varisenud materjalist.
Paemurru astmed kontuuriti puur-lõhketöödega (mäeinsenerid
Lembit Eigo ja Jüri Järvet). Rajati juurdesõiduteed paemurdude
ja lubjaajudeni ning kaeti paekillustikuga. Vanas paemurrus näeb
kivi kaevandamist lubja põletamiseks. Viadukti paemurrus
demonstreeritakse ehituskivi käsitsi murdmist kiilude, kangide ja
pommi abil. Järgnevalt rajati metsanduslik-botaanilised uuringualad
vanades paemurdudes, puistangutel ja võrdluseks ka kõrvalasuvas
looduslikus metsas. Kirjeldati taimkatet ja mullatekkeprotsesse
ning mõõdistati puistuid (Tamsalu gümnaasiumi õpetaja Anneli
Turb). Töötati välja soovitused kaevandatud alade ja puistangute
rekultiveerimiseks. Olulised objektid tähistati teabetahvlitega.
Territoorium mõõdistati, koostati plaan mõõtkavas 1:500. Anti välja prospekt „Tamsalu Lubjapargi teejuht 2005“ (A5 32 lk) ja voldik
”Tamsalu lubjapark. Looduse- ja pärandkultuuri õpperajad” (2008).
9.09.2005 Paekonverentsil “Mahajäetud tööstusmaastik Tamsalu
Lubjapargiks” avati lubjapark piduliku etendusega ”Lubivalgeke ja
7 paemurdjat” ja anti üle linnale ja koolile - mäenduse ja geoloogia auditooriumiks. Etenduse läbiv teema oli paemurdmise
näitlik tutvustus: katendi koorimine ja kärutamine puistangusse;
käsitsi puurimine; kivi murdmine ja laadimine rullikule või sülda.
Kaevureid kehastasid veteranide-paemurdjate juhendamisel pöialpoisid muinasjutust “Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”. Kõlas
ka pöialpoiste kuulus laul – “töö ja vile käsikäes”, mis on saanud
kaevurite hümniks. Etenduse lavastas Tiia Uudeberg ja esitas kultuurimaja näitetrupp koos koolinoortega. Etendust on mitu korda
uuesti esitatud, viimati 25.05.2012.a. Porkuni paekonverentsil.
Õuesõppe päevi on lubjapargis korraldatud pidevalt. 28.05.06
Tamsalu päevade ürituste raames rattaretkest osavõtjatele.
4.06.06 Rahvusvahelisest folkloorifestivalist „Porkuni Pillar“
osavõtjatele. 13.17.06 Pandivere loodusainete kooliõpetajatele. Osavõturohkeim oli 9.06.2009 Kristel Vilbaste ja Mikk
Sarv juhitud õuesõppe õpetajate koolituspäev Tamsalu gümnaasiumis ja lubjapargis ning Porkuni paemuuseumis –52 inimest,
14 autot (koolituse korraldas Aadu Uudmäe Tamsalu Muuseumi Sõprade Seltsist). 29.05. 2009 salvestas saate lubjapargis ja
Porkuni paemuuseumis Eesti Televisiooni “Prillitoosi” võttegrupp.
2012.a. rekonstrueeriti endiste töökodade kompleks lubjapargi
infokeskuseks vabaõhu auditooriumi ja teabetoaga. Selle töö
korraldas Tamsalu vallavalitsus (Toomas Uudeberg, Riho Tell)
koostöös Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskusega (Aivar
Niinemägi) LEADER programmi toel. Uuendati ka lubjapargi
õpperaja teabetahvlid. KIK-i toetusel koostati uus paekivi õpimapp põhikooli õpilastele. Mapis on 10 lamineeritud infolehte ning
9 töölehte. Mapp on allalaetav valla ja paemuuseumi kodulehelt.
Eino Tomberg

Tamsalu ajaleht																		

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi
Veebruaris!
Hermine Lille			
Johanna Kalla			
Artur Lõomets			
Arnold Kalvik			
Leida Mühlberg			
Valve Vildersen			
Aleksandra Kustova		
Helga Truupõld			
Hannele Aruoja			
Heldur Pütsepp			
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Leida Mei			
Asta Pedanik			
Helgi Mamai			
Veera Imala			
Enda Metslaid			
Endel Siiber			
Valve Tamjärv			
Ülo Roosla			
Linda Hiiemaa			
Karl Abel			
Mikalina Aleknaviciene		
Elle Olt				
Vambola Kabral			
Kalju Hein			
Krista Kleitz			
Eha Lepik			
Halti Jaansoo			
Tamara Lillepea			
Lemmi Pärn			
Oleg Tintunen			
Tiit Kaur			
Rein Kaseste			
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Õnnitleme noorimaid Vallakodanikke!
REIMO KÄGU			
MARIA SISASK		
EMILY SINIVÄLI			
JENNIFER ROOSIPUU		
KÄRT-LISETE FREIENTHAL
TOMI VETTIK			
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Leelo tungal

Autoremont
Rehvide müük ja paigaldus
(Müügil Vallai taastatud rehvid)

Tamsalu Lunsataja Koguduse jumalateenistus toimub
10. veebruaril kell 10:00

Auto- ja majaklaaside kiletamine
toon-ja turvakiledega

Müüa lõhutud küttepuid, erinevad puuliigid ja
pikkused. Trantsport meie poolt. Telefon 56187373;
53060119
Ostame või rendime põllumaad Tamsalu vallas.
Telefon 56187373; 5306119

Autoklaaside müük ja paigaldamine.
Klaasikindlustuskahjude käsitlus.
Müügil suur valik autoakusid.

Asukoht Uudeküla Tamsalu vald
Avatud E-R 08.00-17.00
Palume abi! Kellel on võimalik ära anda mööblit lastega
L.P Kokkuleppel
perele. Kolme lapsega pere sai korteri, aga neil puuduvad
igapäevaseks eluks tarvilikud mööbliesemed. Kõige olulisemad on Tel 5222511
voodid, diivanid ja kapid. Täpsem info Tamsalu Sotsiaalosakonnast telefoninumbritel: 32 28 440 ja 32 28 442

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 KONSTRUKTORIT
JURIIDILISI ISIKUID KOOSTÖÖPARTNERITEKS ERINEVATE EHITUS- JA PROJEKTEERIMISTÖÖDE TEOSTAMISEL
Asume Tamsalus
Kontak: 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com
www.timtar.edicypages.com

tamsalu ajaleht

Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431
Toimetaja Anu Tammus
tel. 55599478
e-post: toimetaja@tamsalu.ee
Toimetaja vallamajas 5. ja 18. veebruaril kell 10:00-11:30
Kaastööd oodatud 20.veebruarini, soovitavalt mailile.
Järgmine leht jõuab lugejani 2013. a veebruari viimasel
nädalal.
Info Tamsalu Vallavalitsus tel 3228431.
Trükikoda Trükis, Trükiarv 1700. Levitatakse tasuta
valla sidejaoskondade kaudu, numbrid saadaval ka

vallamajas. Leht on üleval valla kodulehel.

Mälestame
AIVAR KARRO		

27.06.1959-07.01.2013

HELGA SEPP		

08.10.1919-11.01.2013

BIRGIT ROODE

07.02.1928-18.01.2013

LEIDA SAART		

22.06.1933-25.01.2013

Elad edasi meie mälestustes ning südames...

Metsakeskus.ee
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