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Algas Tamsalu-Uudeküla
kergeliiklustee ehitus

Tamsalu-Uudeküla kergeliiklustee ehitaja on Lemminkäinen Eesti AS, kes võitis selleks esitatud riigihanke.
Kergeliiklustee ehituse maksumus on 193620 eurot, mis
tuleb Tamsalu valla eelarvest. Ehitatava tee pikkus on 860
m, ringristmikust kuni Uudeküla ristmikuni, lisaks bus-

Fotod: Aavo Leemets
siootetaskute laiendamine. Ehitusperiood on kolm kuud,
valmima peab kergeliiklustee septembri lõpuks. See on
Tamsalu tänavate rekonstrueerimise viimane faas. Kui tee
on valmis, saab rattaga sõita soovi korral raudteejaamast
Uudekülasse, ilma et peaks sõiduteed kasutama.
Peale igapäevaste liikumiste on valmivale kergeliiklusteele oodatud ka tervisesportlased.

Tamsalu tantsulaager alustas taas
Tänavu 1. – 9. augustini toimuv Tamsalu tantsulaager on järjekorras juba viies. Laagris osaleb
120 last, kes on omakorda jagatud kümnesse gruppi. Sel aastal on laagris 13 treenerit ning 9
vabatahtlikku. Treeneriteks on Siret Kristel, Hegle-Maris Veeremaa, Mari-Ann Virunurm, Kerli Niiduväli, Analiis Veeremaa, Evgenia Iarnia, Kadi Keskülla, Kaarel Kuimet, Carl Heinrich
Pruun, Liis Lillepea, Marge Mägi, Helena Mägi ning Birgit Loune. Laagri korraldajad on Kerli
Relli, Siret Kristel ja Johhanna-Magdaleena Partsioja.
Päevad algavad ühise soojendusega, peale mida suundutakse trennidesse. Laagri jooksul õpib
iga rühm selgeks eri stiilides tantsud, mida esitatakse laagri viimasel päeval toimuval lõppkontserdil. Üks grupp koosneb näitlejatest, kes seob tantsud kontserdil üheks tervikuks. Lisaks trennidele toimuvad ka fotomatk, loenguõhtu, Playbox, kino, spordimängud, viktoriin ning palju
muud põnevat. Õhtuti on harrastajatel võimalik proovida ka erinevaid tantsustiile.
Pühapäeval, 9. augustil algusega kell 15.30 toimub rongkäik, mis algab ja lõpeb Tamsalu Kultuurimajas. Seejärel, kell 17.00, on kõik oodatud vaatama juubelikontserti „Saladuslik sünnipäev sajandi sahinas“.
Suur tänu meie toetajatele: Tamsalu Kultuurimaja, Tamsalu Gümnaasium, Tamsalu Spordihoone, Tamsalu Vald, Tuuli Lindre ja MTÜ Tamsalu NNKÜ- NMKÜ, Saku Läte, Saku Õlletehas
AS, AS Jalajälg, OÜ Viru ReklaamiAgentuur, Maarika Uussalu koos Päästeametiga, Kaja Hallik
ja Päts, Jaano Konnapere ja Jakon Ehitus OÜ, Tamsalu EPT AS ning Jüri Mürk. Toitlustajaks

TASUTA

Eesti taasiseseisvumispäeval, 20.08
toimub Eesti I jalgrattasõit
„GRAN FONDO ESTONIA“ 2015
Trass: Tallinn-Tamsalu-Tartu = kokku 220 km. Start Tallinnas kell 8.00, esimesed ratturid on Tamsalus kell 10.30.
Tamsalus vahepeatus ja toitlustamine. Samuti on poole
jalgrattasõidu (Medio Fondo) 110 km lõpetamine Tamsalus.
Sõidupäeval on raudteel käigus erirongid osalejate vedamiseks.
Et üritus hästi õnnestuks, on vaja appi vabatahtlikke.
Tegevuseks ratturite suunamine Tamsalus, toitlustamisel abistamine ja muud jõukohased tegevused. Vaja on
kuni 20 abilist. Tule ja anna oma panus koduvallas taasiseseisvumispäeva sportlikule tähistamisele.
Registreerida saab minu telefoninumbril 5050992.
Ürituse täpsem kajastamine kodulehel - www.granfondoestonia.com.
			

Toomas Uudeberg, vallavanem

Tamsalu Gümnaasiumi
2015/2016. õppeaasta avaaktused
toimuvad 1. septembril
kooli aulas
6.-12. klass kell 9.00
1.- 5. klass kell 10.00
Tamsalu Gümnaasiumi
2015/2016. õppeaasta avaaktused
							
Getter Kasekamp
toimuvad 1. septembril
kooli aulas

on Kaja Pajuste. Erilised tänud Tiina Õunapuule ning teistele nobenäppudele, kes meid õmblustöödega palju on aidanud. Laagri muljetest täpsemalt juba uues lehes!

6.-12. klass kell 9.00
1.- 5. klass kell 10.00

Tamsalu Gümnaasiumi
2015/2016. õppeaasta avaaktused
Foto: Getter Kasekamp
toimuvad 1. septembril
kooli aulas
Porkunis toimusid Eesti XV esivõistlused tünnisõidus
Fotod: Aavo Leemets

6.-12. klass
9.00
Toimuskell
ka Porkuni
igamehe
purjeregatt. Kõik soovijad
1.- 5. klasssaid
kell
väikse10.00
raha eest ise
proovida purjetamist.
Esimest korda oli kavas üle
Porkuni järve ujumine.
Ennast proovile panna
julgesid neli ujujat.
Loodame järgmistel kordadel suuremat osavõttu.

Tünnisõidu kangelased koos ühe pildi peal

Eksootilisi vahepalu pakkusid külalised
Vao küla pagulaskeskusest

Tünnisõidu ja ujumise
tulemused on ajalehe viiendal leheküljel.
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Volikogu

25.06.2015
1.
Revisjonikomisjoni esimees Andres Rammul esitas volikogule revisjonikomisjoni poolt koostatud aruande
Tamsalu valla 2014.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kohta ja ülevaate volikogu revisjonikomisjoni tegevuse kohta.
2.
Otsustati kinnitada Tamsalu valla majandusaasta
aruanne 31.12.2014.a. lõppenud majandusaasta kohta.
3.
Otsustati kinnitada Tamsalu valla 2015. aasta I lisaeelarve kogumahuga 7170,07 eurot.
4.
Otsustati garanteerida „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport“ meetmesse „Raudteepeatuste ühendami-

Vallavalitsus

09.06.2015
1.
Kinnitati seitsme munitsipaalomandisse taotletavate maa piirid ja maksustamishinnad ning määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
2.
Anti luba Tamsalu linnas, Rahu tn 17a kahjustustega, elamule ligidal asuvate ja ohtlike kahe kuuse raiumiseks.
3.
Määrati projekteerimistingimused Järvajõe külas,
Hiiemõisa kinnistul olemasoleva hoone katusele päikesepaneelide paigaldamiseks.
4.
Otsustati kuulutada välja lihthange „Tamsalu valla
teede ja tänavate 1,5x pindamine“ ja kooskõlastati hankedokumendid.
5.
Kinnitati kiriku, Paide mnt 11, katuse remondi
teostajaks OÜ Vajangu EE tööde maksumusega 3 519,12
eurot, tööde teostamise tähtajaga 31.07.2015.a.
6.
Otsustati algatada „Tamsalu 100 tamme pargi“ detailplaneering vastavalt asendiplaanile.
7.
Tunnistati hanke “Uudeküla kergliiklustee ehituse
omanikujärelevalve” edukaks Tarvaprojekt OÜ pakkumus
maksumusega 3168.- eurot, kui pakkumuse hindamiskriteeriumi kohaselt kõige madalama hinnaga pakkumus.
8.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevatele lastele luba
külastuseks ja külaskäiguks Rootsi Kuningriiki.
9.
Lõpetati abivajaja kodus hooldus, seoses isiku
hooldekodusse paigutamisega.
10.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele kohataotlejale.
11.
Peatati ajutiselt koduteenuse osutamine ühele abivajajale seoses abivajaja avaldusega.
12.
Eraldati toetus Eesti Lasterikaste Perede Liidu projektis osalemiseks ühele perele.
13.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kahele abivajajale ja jäeti rahuldamata kaks avaldust.
14.
Tutvuti Tamsalu Lasteaed Krõll ülevaatega õppeja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest 2014/2015 õppeaastal.
15.
Anti vallaasutusele Tamsalu Kommunaal nõusolek
sõiduauto Volkswagen Caddy Kombi võõrandamiseks alghinnaga 400.- eurot.
16.
Tutvuti Tamsalu valla 2015. aasta I lisaeelarve eelnõuga ja otsustati esitada määruse eelnõu volikogu juunikuu
istungi päevakorda võtmiseks.
16.06.2015
1.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega
•
kuur-sauna püstitamisel aadressil: Rahu tn 11a,
Tamsalu linnas;
•
sõnnikuhoidla püstitamisel aadressil: Niinemäe,
Vistla külas;
•
elamu laiendamisel aadressil: Kesk tn 7, Tamsalu
linnas;
•
väikepuhasti püstitamisel aadressil: Käbikuivati
tee 2, Porkuni külas.
2.
Anti luba
•
Porkuni külas, Käbikuivati tee 5 kahjustustega,
elamule ligidal asuvate ja ohtlike viie kase raiumiseks;
•
Porkuni külas, Järvekalda 9 kahjustustega, elamule
ligidal asuvate ja ohtlike viie kase raiumiseks.
3.
Tunnistati hanke „Tamsalu valla avaliku ruumi videovalve“ edukaks pakkuja OÜ Securer pakkumus maksumusega 522.- eurot kuus, kui pakkumuse hindamiskriteeriumi kohaselt kõige madalama hinnaga pakkumus.
4.
Tunnustati põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid
heade tulemuste eest õppetöös.
5.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevale lapsele luba
külastuseks.
6.
Anti Porkuni Koolile luba korraldada mõõduka ja
raske intellekti– ja liikumispuudega laste suvelaager ajavahemikul 19. juuli - 26 juuli 2015.a. Tamsalu vallas, Porkuni
Kooli territooriumil.
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ne erinevate liikumisviisidega“ esitatava projekti „Tamsalu
raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega”
omaosalus summas kuni 67 005.- eurot.
5.
Otsustati kinnitada alates 01.07.2015.a. Vallavalitsuse koosseis 4 liikmelisena alljärgneva struktuuriga: vallavanem; abivallavanem; kaks valitsuse liiget (seni oli kolm
liiget).
6.
Otsustati lubada vallavalitsusel pidada eelläbirääkimisi üle-eestiliselt võimalike hooldekodude rajamisega
tegelevate firmadega: kas, millal ja millistel tingimustel
oleksid firmad nõus tegelema hooldekodu rajamisega Tamsalu valda.
7.
Kuulati vallavanema informatsioon volikogu
18.03.2015.a. otsuse nr 11 „Tamsalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollakti esitlemine volikogule“ täitmisest.

8.
Volikogu esimees Vardo Arusaar tegi ettepaneku:
•
volikogu kultuuri- ja spordikomisjonile võtta komisjoni
koosolekul arutusele, miks ja kuidas tekkis infomüra, et Tamsalu
Päevade korraldamiseks puudusid Tamsalu Kultuurimajal rahalised
vahendid. (Finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaed kinnitas
25.06.2015.a volikogu istungil, et rahalised vahendid olid kultuurimajal olemas).
•
juhul kui vallavalitsus saab infot Tamsalu valla osas immigratsiooni (pagulased, kvoodid jm) teemal, tuleb sellest kindlasti
teavitada ka volikogu.
Kuulati vallavanem Toomas Uudebergi infot, et Hajaasustuse programmist rahastati Tamsalu vallast viis taotlust.

18.06.2015
1.
Tunnistati riigihanke “Tamsalu valla teede ja tänavate 1,5x pindamine” hankemenetlusel edukaks Lemminkäinen Eesti AS pakkumus maksumusega 23 267,47 eurot
ilma käibemaksuta, kui pakkumuste hindamise kriteeriumite kohaselt kõige madalama hinnaga pakkumus.
2.
Otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange „Tamsalu 100 tamme pargi projekteerimine“ ja kooskõlastati hankedokumendid.
3.
Nõustuti kasutusloa väljastamisega
•
elamu rekonstrueerimisel aadressil: Tamme 7,
Tamsalu linnas;
•
elamu rekonstrueerimisel aadressil: Toome 4, Tamsalu linnas.
4.
Otsustati tunnustada Tänukirjaga Tamsalu valla
tublisid lapsevanemaid, kellede lapsed lõpetasid edukalt
Tamsalu valla haridusasutustes põhikooli või gümnaasiumi.

Tamsalu vallal on uus sotsiaal- ja
haridusosakonna juhataja

30.06.2015
1.
Otsustati võõrandada kaks Tamsalu vallale kuuluvat korterit korterite üürilepingu alusel kasutajale.
2.
Otsustati muuta Tamsalu Spordihoones toitlustusruumide kasutamise üürilepingut ajavahemikul 01.06.-31
.08.2015.a.
3.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus juuni kuus summas 15 901,45 eurot.
4.
Muudeti laste hoolekande komisjoni koosseisu.
5.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a. eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest kahele abivajajale ja jäeti rahuldamata üks avaldus.
6.
Eraldati koht Sääse Hooldekodusse ühele kohataotlejale.
7.
Otsustati väljastada tee-ehitusluba Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee ehitamiseks tööde teostamise tähtajaga
30.09.2015.a.
8.
Anti luba Koidu tn lõik 3 maa-alal rajatava Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee ehitusele ette jäävate puude
(viie pärna) raiumiseks.
9.
Otsustati kuulutada välja konkurss Vajangu Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.
07.07.2015
1.
Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega aadressil:
Piigi, Kullenga külas ja määrati maaüksusele sihtotstarve.
2.
Nõustuti nelja katastriüksuse jagamisega ning määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
3.
Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek korteri eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
4.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevatele lastele luba
külastuseks.
5.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks
jäätmetekkekoht Koidukülas.
6.
Anti luba Tamsalu linnas, Metsa tn 12 kinnistul
kahjustustega, elamule ligidal asuvate ja ohtlike kuuse ja
männi raiumiseks.
7.
Eraldati ühekordset sotsiaaltoetust Tamsalu valla
2015.a. eelarves sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest ühele abivajajale.
17.07.2015
1.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega puurkaevu püstitamiseks aadressil Tammeserva, Järsi külas.
2.
Tunnistati väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange „Tamsalu 100 tamme pargi projekteerimine“ lõppenuks, kuna pakkumust tähtajaks ei esitatud.
3.
Moodustati komisjon Vajangu Põhikooli direktori
ametikoha täitmise avaliku konkursi läbiviimiseks.
4.
Anti Tamsalu valla eestkostel olevatele lastele luba
külaskäigule minekuks.
5.
Kinnitati Tamsalu vallas toimetulekutoetuse eraldus juuli kuus summas 13 945,09 eurot.
				
				

Elvi Astok
Vallasekretär

				
				

Elvi Astok
Vallasekretär

Foto: Aavo Leemets

Alates 25.06.2015.a. töötab Tamsalu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhatajana Ene Augasmägi. Ta on pärit Tapa linnast, lõpetanud Tapa keskkooli, Rakvere Pedagoogikakooli (sots.pedagoogi
erialal), Paikuse Politseikooli, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli
sotsiaaltöö alal, omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse alal ning täiendavalt bakalaurusekraadi Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis tervisejuhi erialal.
Erakondlik kuuluvus - Sotsiaaldemokraatlik erakond.
Ene Augasmägi on töötanud Lääne-Virumaa Politseiprefektuuris
noorsoopolitseinikuna, Tapa vallavalitsuses sotsiaalosakonna juhatajana ja Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas.Ene Augasmägi ütleb, et talle meeldib toetada inimesi rasketel hetkedel ja
olla neile kättesaadav, kui on abi vaja. Tamsalus on palju väljakutseid, palju toredaid inimesi, ja ta saab anda oma panuse kogukonna
arengusse.
Tamsalu valla elanikele aga julgust abi küsida oma murede ja
probleemide lahendamisel.

Osaühing MARKILO Vajangu farmi
keskkonnakompleksloa nr
L.KKL.LV-184854 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lõikele
4, et on võtnud menetlusse osaühingu MARKILO (edaspidi käitaja), registrikood 10317169, posti aadress Ööbiku 4 Rakvere 44315
Lääne-Virumaa, keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-184854
muutmise taotluse.
Käitaja taotleb keskkonnakompleksloa muudatust seoses Vajangu
farmi (asukohaga Rammo tee 3 Vajangu küla Tamsalu vald LääneVirumaa) laiendamisega kohtade arvuni kuni 1120 kohta emistele,
2840 kohta nuumikutele ning 5120 kohta võõrdepõrsastele. Taotletav tootmisvõimsus on kasvatada kuni 900 emist, 6400 nuumikut
ning 24960 võõrdepõrsast aastas. Käitise tavapärane tööaeg on 24
tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas.
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti PärnuViljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4 Viljandi.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Kuni keskkonnakompleksloa andmiseni või andmisest keeldumise
otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti
aadressil viljandi@keskkonnamet.ee või postiaadressil Paala tee 4,
71014 Viljandi.
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Palju õnne koolilõpetajatele ja tuult tiibadesse!
Tamsalu Gümnaasiumi 12. klassi lõpetasid:
Martin Ausmees, Triinu Eilo, Dmitri Jerjomin, Merike Järvamägi, Henri Kallast, Andres Kasekamp, Toomas Kiisla, Kaija–Liisa Kornelt, Airi Kunder, Allan Laansalu, Nele Laht, Kersti Liiva, Amor Loune, Anett Läänemets, Egle Merilo, Birgit Neeme, Anette–Kristiin Olt, Perli Raus,
Kaupo Saarmann, Johanna Sinik, Mihkel Takk, Kristjan Tooming, Grete Uudeküll, Johannes
Vask ja Christin Villmann.
12. klassi klassijuhataja oli Heidi Mägi.
Tamsalu Gümnaasiumi põhikooli lõpetasid:
Katrin Aleknavitšjute, Viktoria Aleksandrova, Kai Budrikas, Erki Freienthal, Martin Himma,
Laura Ivanov, Teele Kaldaru, Kert–Taniel Kesküll, Cerly Kruusma, Keili Charita Kõiv, Eliise Lindre, Maksim Malkovski, Viktoria Malõševa, Maiken Matvejev, Maiko Metsalu, Taavi
Oliinik, Sander Saalits, Veniamin Sepp, Kauri Suur, Helena Zarubin, Natalja Tcherikova, Riho
Valdok, Enely–Birgit Viks, Keith Viks ja Tony–Brei Vilbiks.
9. klassi klassijuhataja oli Liivi Rünk.

Foto: Aavo Leemets

Tamsalu Gümnaasiumi lõpetas 55. lend. Hetk 12. klassi lõpuaktuselt

Assmallas saab maitsta ameerikapärast burgerit
Foto: Aavo Leemets

Tamsalus avati uus apteek

Äri läks ilusti käima, sest Assamallat läbival
teel on päris tihe liiklus, Maanteameti andmetel rohkem kui 2000 autot ööpäevas, nendest
250 veokit.

Foto: Aavo Leemets

Edaspidi on plaanis suurendada tootmisvõimsust ja avada statsionaarne söögikoht.
„Septembri lõpuks tahaks soojemasse kohta”
ütles Eric. Ta kasutab korralikku veiselihakotletti, ameerikapäraseid maitseaineid ja kastet.

Eric Leif Vanderer on Ameerikas sündinud Eesti juurtega mees,
kes elab Tamsalu vallas Assamalla külas. Jaanipäeval avas Eric
Assamallas burgerikioski, kus pakub ameerikapärast burgerit.
Äri on avatud seitse päeva nädalas, kella 11.00-19.00.
Mõte tegeleda toiduäriga arenes välja sellest, et Eric armastab
burgerit ja talle meeldib grillida. Ta on teinud seda palju kodus ja
sõpradele, ja siis ühel hetkel tuligi mõte oma oskusi ka laiemale
publikule pakkuda.

Perspektiivis hakkavad söögikohta võib-olla
külastama ka Eestis viibivad Ameerka sõdurid, kel on koduigatsus ja pikalt eemal viibides
tahaks hooti koduseid maitseelamusi. Sellest
on tal ameeriklastega juttu juba olnud.
Esialgu kasutab Eric sisseostetud tooraineid,
aga perspektiivis on plaanis üle minna enda
toodangule, et kvaliteeti veelgi tõsta.
Eric omab ka lihaveiste kasvandust, mis asub
praegu Lõuna-Eestis, aga plaanis on see Assamallasse üle tuua.

1. juulist 2015.a. avati Tamsalu Maxima kaupluses Euroapteek+. Sellega sai
Tamsalu vald juurde kaks töökohta ja Tamsalu elanikel on nüüd ühe asemel
kaks apteeki. Uues apteegis saab osta retseptiravimeid, käsimüügiravimeid,
nahahooldustooteid, ravimtaimi ja muud sellist kaupa. Iga kuu on soodustusi
ernevatele toodetele.
Kohapeal saab ka mõõta vererõhku, mõõtmine on tasuta. Kliendikaardiks
on Maxima „Aitäh” kaart, millega saab allahindlust nii kampaaniatoodete
puhul kui ka igapäevastelt vähemalt 10 eurot maksvatelt ostudelt.
Euroapteek+ on avatud E-R 10.00-18.00.
Laupäeval ja pühapäeval on apteek suletud.

Haigekassal algas uus hambaravi valikupartnerite lepinguperiood
Haigekassa tasub alla 19-aastaste laste hambaravi eest oma
lepingupartnerite juures. Kontrollige aga alati üle, et valitud
hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee leiate täpsema info nii haigekassa lepingupartneritest (Inimesele » Arsti- ja õendusabi » Eriarstiabi »
Lepingupartnerid) kui ka hambaravist (Inimesele » Arsti- ja
õendusabi » Hambaravi).
Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma
täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.
Infot saab küsida ka haigekassa infotelefonil 16363 või e-posti
aadressilt info@haigekassa.ee.
NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta ham-

baravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes
isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta
teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.
Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse raskete diagnooside korral,
mille kohta saab täpsemat infot haigekassa kodulehelt.
Nende partneritega, kellega hambaravi ja ortodontia teenuse
leping lõppeb, sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel tagatakse nende partnerite juures seisuga 30.06. ravijärjekorras või
ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline hüvitamine kuni selle aasta lõpuni.
Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb
konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli

või ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.
JÄTA MEELDE!
•
Esimest korda võiks lapsega hambaarsti külastada
lapse esimese hamba lõikumisel või umbes aastase lapsega
•
Alla 19 aastastele lastele on hambaravi haigekassa
lepingupartnerite juures tasuta, haigekassa lepingupartnerid
leiad www.haigekassa.ee
•
Külasta hambaarsti regulaarselt vähemalt kord aastas
•
Pese hambaid hommikul ja õhtul ning kasuta selleks
fluoriidiga hambapastat
•
Janu korral joo vett!

Eesti Haigekassa hambaravi lepingupartnerid Lääne-Viru maakonnas 1. juulist 2015
Eriala			
laste ortodontia		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		
laste hambaravi		

Teenuse osutamise koht
Rakvere linn		
Haljala vald		
Kadrina vald		
Kunda linn		
Laekvere vald		
Rakke vald		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rakvere linn		
Rägavere vald		
Sõmeru vald		
Tamsalu vald		
Tamsalu vald		
Tapa vald		
Tapa vald		
Vinni vald		
Vinni vald		
Väike-Maarja vald
Väike-Maarja vald

Raviasutus				
Tamme Hambaravi OÜ			
KT Medicor OÜ				
Kadrina Hambaravi OÜ			
OÜ LG Piho				
OÜ Maire Kruusamägi Hambaravi		
BonaDenta OÜ				
Hambaravi Riina Laanemägi OÜ		
OÜ Hambaravi Tomps&Kabanen		
OÜ Maarika Toom Hambaravi		
Rakvere Hambapolikliinik OÜ		
Harry Sirelmets Hambaravi OÜ		
VIRUDENT OÜ				
Anu Reinsaare Hambaravi OÜ		
Tiina Suviorgi Hambaravi OÜ		
OÜ Tea Toomi Hambaravi		
KT Medicor OÜ				
VIRUDENT OÜ				
BonaDenta OÜ				
Kersti Armipaik Hambaravi OÜ		
AS Tapa Haigla				
VIRUDENT OÜ				
Piiri Hambaravi OÜ			
Kaie Raja Hambaravi OÜ			
Hambaravi Riina Laanemägi OÜ		
A&K Caritas OÜ				

Raviasutuse aadress			
Raviasutuse registratuuri telefoninumber
Vilde 14a, 44310 Rakvere Lääne-Virumaa				
4439400
Bastioni 3, 44306 Rakvere Lääne-Virumaa
Rakvere tee 1, 45201 Kadrina alevik Lääne-Virumaa			
3250926
Ehitajate 8, Kunda linn Lääne-Virumaa				
3255369
Salutaguse tee 6 Laekvere alevik 46501 Lääne-Virumaa		
3295305
Faehlmanni 32 Rakke vald Lääne-Virumaa				
3291208; 5118379
Parkali 7, 44308 Rakvere Lääne-Virumaa				
3223502
Rohuaia 15a, 44310 Rakvere Lääne-Virumaa			
3243052
Pikk 7, 44307 Rakvere Lääne-Virumaa				
3225477
Tuleviku 1, 44310 Rakvere Lääne-Virumaa				
3258770
Koidula 1, 44308 Rakvere Lääne-Virumaa				
3243540
Turu plats 3-M6, 44310 Rakvere Lääne-Virumaa			
3244449
Vilde 14A, 44310 Rakvere Lääne-Virumaa				
3244402
Ed.Vilde 14a, 44310 Rakvere Lääne-Virumaa			
3244402
Laada 41, 44310 Rakvere Lääne-Virumaa				
3243373
Bastioni 3, 44306 Rakvere Lääne-Virumaa
Kooli 5, 44201 Sõmeru Lääne-Virumaa				
3244449
Tehnika 1a, 46107 Tamsalu vald Lääne-Virumaa			
3230130; 5118379
Tehnika 1a, 46102 Tamsalu vald Lääne-Virumaa			
3250950
Valgejõe 14, 45109 Tapa vald Lääne-Virumaa			
3258826
Pikk 15, 45106 Tapa vald kab. pole avatud
Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa				
3257178; 7766254
Linnu 13-2 Pajusti alevik, Vinni vald 46603 Lääne-Virumaa		
5091294
Ravi 1 Väike-Maarja alevik 46202 Lääne-Virumaa			
3261104
Ravi 1A Väike-Maarja alevik 46202 Lääne-Virumaa			
3255633
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Sääse lasteaia direktor võtab vastu avaldusi lasteaiakoha
taotlemiseks 2015 /2016. õppeaastaks E – R 8.00 – 16.00
Kaasa võtta sünnitunnistus. Avalduse blankett täidetakse lasteaias.
Aadress: Sääse alevik, Tamsalu vald
tel: 32 30 561 / 5171995
e-post: lia.klaas@tamsalu.ee
Lasteaed on kollektiivpuhkusel kuni 18.08.2015

Hea TV3 vaataja!
Kui vaatad TV3 tava-antenniga, siis tea, et ööl
vastu 12. augustit viiakse TV3 signaal üle väiksemasse võrku (MUX6) ja mõnevõrra väheneb
kanali leviala.
Kõik, kes vaatavad telerit tavalise antenniga ja soovivad TV3 ka pärast võrgumuudatust näha, peavad
taastama oma vastuvõtuseadme algseaded ning kanalid uuesti installeerima. Vastasel juhul pärast 11.
augustit TV3 Sinu teleris leitav ei ole.
Juba täna on avatud MUX6 testkanal, mille abil
saad testida, kas näed TV3 ka pärast võrgumuudatust. Selleks taasta samuti teleri algseaded, uuenda
kanalid ja liigu programminimekirja lõppu – seal
asubki TV3 testkanal. Kuna TV3 uus leviala on va-

rasemast mõnevõrra väiksem, vaata lisainfot kindlasti aadressilt http://www.tasutatv.ee/tv3leviala .
Sealt näed, kus asub Sulle lähim TV3 signaal edastav saatja, milline on selle sagedus ja kuidas toimida
antenniga.
Alati tasub silm peal hoida teleri 6. kanalil – seal on
TasutaTV infokanalis. Loodame, et võrgumuudatus
läheb sujuvalt. Teisi vabalevikanaleid muudatus ei
puuduta.
Kõikide küsimuste korral saab lisateavet küsida TasutaTV kasutajatoelt telefonil 680 4040 või e-postiteel: tasutatv@levira.ee
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POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET
muudab augustist teenindussaalide
lahtiolekuaegu
3. augustist on Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalid üle Eesti dokumenditaotlejatele avatud kell 9-17. Suuremates linnades jäävad teenindused avatuks igal
tööpäeval ning ootavad alates augustist kliente ka kuu viimasel reedel, mil PPA teenindused seni olid suletud. Väiksemates linnades saab isikut tõendavaid dokumente
edaspidi taotleda neljal päeval nädalas.
Kui seni olid PPA teenindussaalide lahtiolekuajad üle Eesti erinevaid, siis alates 3.
augustist on kõik PPA teenindused avatud kella 9st 17ni. Jõhvi, Narva ja Rakvere
teenindussaalid jäävad avatuks igal tööpäeval ning alates augustist saab seal isikut
tõendavat dokumenti taotleda ka kuu viimasel reedel, mil siiani olid PPA teenindussaalid klientidele suletud.

Kaitse end äikese eest!
Päästeamet tuletab inimestele meelde, et tihti kaasnevad äikesega ohud: välk, tugevad hoovihmad, vali tuul, rahe ning isegi trombid. Inimesed peaksid oskama õigesti käituda ja veenduma, et sama teevad ka nende lähedased.
Päästeamet tuletab meelde, et äikesega kaasnevad ohud, mida on võimalik ennetada. Oska õigesti käituda ja veendu, et sama teevad su lähedased:
Enne äikest
Paigalda kodule piksekaitsesüsteem. See on eriti vajalik nendel hoonetel, millel
on plekk-katus, harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad välku ligi.
Samuti on see vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel.
Televiisoriantennid peavad olema maandatud;
·
Võta hoone peakaitsmest vool välja. Kui see pole võimalik, siis lülita välja
elektriseadmed, ning tõmba pistikud seinast välja;
·
Eemaldu veekogudest.
Äikese ajal
Ära ava veekraani. Vesi on hea elektrijuht.
Ära tee ahju ega pliidi alla tuld. Laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana.
Ära varju üksikute puude, metallmastide ega -aedade lähedale. Välgutabamuse võimalus on seal suurem.
Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga sõites ettevaatlik, paduvihma ja rahe
ajal peatu maantee serval;
Kui maja asub lagedal või mäekupli peal, siis sulge aknad ja uksed ning ära viibi
äikese ajal akende all;
Ära räägi võrgutelefoniga (võib põhjustada elektri- või akustilise šoki);
Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk;
Õnnetustest teata kohe telefonil 112.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: helen.tammets@rescue.ee
+372 513 4187

Sigade Aafrika katkust

Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur
suremus (kuni 100% loomadest).
Sigade Aafrika katku ei haigestu teised loomaliigid ega inimesed, kuid nad võivad viirust edasi kanda.
Eestis diagnoositi esimene sigade Aafrika katku juhtum 8. septembril 2014, kui saabus kinnitus Valgamaal Hummulis surnult
leitud metssea kohta. Esimesed sigade Aafrika katku juhtumid
kodusigadel diagnoosis Veterinaar- ja Toiduamet 2015.a. 21.
juulil.
Katku leviku tõttu on Euroopa Komisjon kehtestanud Eestis
kitsendustega tsoonid ehk tsoonid, mis on seotud loomadega
ja loomsete saadustega kauplemise piirangutega. Kitsendustega tsoone on kolm – I tsoon, II tsoon ja III tsoon. I tsoon on
puhverala. II tsoonis on seakatku diagnoositud metssigadel. III
tsoonis on seakatku diagnoositud ka kodusigadel.
Tamsalu vald koos Väike-Maarja ja Rakke vallaga kuulub III
tsooni. Kõige lähem seakatku juhtum meile on senini Rakke
vallas, kus Kamariku külas asuvas 3 seaga majapidamises
diagnoositi 4. augustil koduseal sigade Aafrika katk. Seetõttu
tõstetigi meid senisest teisest tsoonist kolmandasse.
Kitsendused III tsoonis
Lubatud on seakatku suhtes uuritud elussigade liikumine ainult tapamajja konkreetse kitsendusega ala piires või sama riigi teistes piirkondades asuvatesse tunnustatud tapamajadesse
(tõend 9-T). Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed. Lubatud on uuritud sigadelt või karjadest pärineva sealiha
ja -toodete liikumine kuumtöödelduna ja erimärgistuseta Eesti
piires, kauplemiseks (vastav märge sertiﬁkaadil) ja ekspordiks.
Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöötluseta sealiha
ja -toodete liikumine on lubatud vaid erimärgistatult ja Eesti
piires. Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge
sertiﬁkaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta. Metssealiha erimärgistamine on kohustuslik; käitlemine

on lubatud vaid kitsendustega ala sees.
NB! Sigade katku kahtlusta, kui sigadel tekib isutus või palavik! Sellest anna kohe teada oma loomaarstile või maakonna veterinaarkeskusesse:
Nefﬁ 2, Piira 46607 Lääne-Virumaa
Tel: 32 32050
E-mail: info.lviru@vet.agri.ee
Haiguse peiteperiood on tavaliselt 3–15 päeva (maksimaalselt
40 päeva), ägeda vormi korral 3–4 päeva.
Esimeseks märgiks, mis viitab sigade Aafrika katkule karjas,
on sageli mõni isutu siga, kellel on tekkinud palavik.
NB! Viimastes puhangutes Eesti kodusigadel on tekkinud sigadel isutus ilma palavikuta. Haiguse arengu algfaasis (esimese
paari nädala vältel) ei pruugi sigade suremus olla paljusuurem
tavapärasest. Suremus võib olla suurenenud vaid ühes sigala
osas (nt ühes sulus). Esimesed haigestunud sead võivad surra,
ilma et haigustunnused tekiksid. Iseloomulikud tunnused tekivad puhangu hilisemas järgus.
NB! Kirjute või määrdunud kodusigade ning metssigade nahal
on verevalumid sageli raskesti märgatavad.
Viirus levib edasi nii haige loomaga otse kontakti sattudes
kui ka kaudsel kontaktil – näiteks nakatunud liha sisaldavate toidujäätmete söötmisel, saastunud sõiduvahendite, sööda,
allapanu, sisseseade või riiete kaudu. Lühikese vahemaa taha
võivad viirust edasi kanda ka parmud, kärbsed ja teised verdimevad putukad.
Haiged loomad levitavad viirust kõigi eritistega. Ägedast ja
kroonilisest infektsioonist paranenud loomad võivad jääda püsivalt viiruse kandjaks.
Kuidas käituda, et takistada seakatku levikut? Mõned lihtsad reeglid:
Ära karda – seakatk ei ohusta inimesi. Sigade Aafrika katk
on loomataud, mis ohustab vaid kodu- ja metssigu. Samas võivad kõik inimesed sattuda viiruse edasikandjaks.
Sealiha võib süüa, see on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha

on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud. Sigade Aafrika katkuga piirkondadest ei saa teistesse Euroopa
Liidu liikmesriikidesse vedada elussigu, sealiha ja sealihatooteid.
Ära too reisilt kaasa loomseid saadusi. Viiruse levikul kujutavad endast suurt ohtu inimesed, kes toovad teisest riigist
kaasa kohalikku kuumtöötlemata sealiha või sealihatooteid.
Kui sellise toidu jäägid satuvad loodusesse või seafarmi, tekib otsene oht seakatku viiruse levikuks. Seega ei ole soovitav
tuua reisilt kaasa loomseid saadusi, eriti värsket liha ja kõrvalsaadusi.
Viirus on väga vastupidav ka külmutatud, soolatud, vinnutatud
lihas ning toorsuitsu lihas ja vorstides, kuid talub ka mõõdukat
liha kuumutamist (60–70 °C). Seega on kõik nakatunud sealihatooted sigadele potentsiaalselt ohtlikud ka väga väikestes
kogustes.
Vältida tuleb teadmata päritolu sealiha ostmist turgudelt Eesti
piirialadel.
Ära jäta toidujäätmeid loodusesse. Ka lahtine kompostihunnik metsatalus või suvilas võib osutuda nakkuse allikaks metssigadele, kui neil on sellele ligipääs. Ka matmine ei aita, sest
sigadel on hea nina.
Hoia seafarmidest eemale! Kui oled viibinud riigis, kus sigade Aafrika katku on diagnoositud, siis hoia eemale seafarmidest ja loomasööta käitlevatest ettevõtetest, kuna võid olla
viiruse edasikandjaks. Viirus on väliskeskkonna tingimustele
väga vastupidav, säilides külmutatud lihas mitu aastat, soolatud lihas kuni 310 päeva, suitsutatud lihas kuni 6 kuud, mullas
ja pinnases kauem kui 6 kuud, loomakorjustel kuni 2 kuud,
looma väljaheidetes kuni 11 päeva.
Surnud või haiged loomad metsas. Kui leiad metsast surnud metssea, helista kohaliku veterinaarkeskuse numbrile või
Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750. Pärast looduses ja metsas viibimist puhasta oma riided ja jalanõud (kui
kahtlustad, et oled olnud kontaktis nakatunud sea korjuse või
väljaheidetega).
Põllumajandusministeerium
Põhjalikum info: www.agri.ee/et/seakatk
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Porkuni tünnisõidu protokollid

Millised eestlased me oleme
Käesoleval momendil on meil teema number üks pagulased. Kui kuulata Randpere’t, siis saame teada, kui
head nad on ja kui palju nad meile kasu toovad. Kui aga
kuulata Helme’t, siis kuuleme, milliseid probleeme nad
võivad meile tekitada.
Pagulased pagulasteks. Võõras rahvas, võõrad kombed.
Tähtsam on ikka see, kuidas me ise eemalt vaadates
välja näeme. Eestlased armastavad ikka ennast kiita ja
nimetada küll eurooplasteks, laulurahvaks, tantsurahvaks, IT-rahvaks, kosmoserahvaks jne. See on medali
üks külg.
Medali teist külge vaadates näeme midagi muud. Vaadates televiisorist saateid „Kaua võib”, „C-komandot”,
„Võsareporterit” või kuulata meediast uudiseid, kuidas
kaks alaealist tapsid kirvega inimese, eramaa omanik
kasutas kalameeste kallal füüsilist vägivalda jne. Kui
palju on meil koduvägivalda. Saame ka teada, kui palju
joobes juhte roolist kõrvaldati.
Soome meedia räägib, kui palju on neil kuritegevus kasvanud tänu meie kaasmaalastele.
Eelmisel aastal ilmus Tamsalu ajalehes artikkel sellest,
kuidas keegi „eurooplane” lemmiklooma ära mürgitas.
Tänavu kevadel avastasin, et minu maja ees kasvavatele
mändidele ja hekile on keegi „kosmoseinimene” kallanud mingit kemikaali, et neid ära kuivatada (nüüd juba
teist korda). No tule taevas appi! Kas sellised inimesed

on üldse täiskasvanud ja terve mõistusega, et tulla öösel
salaja ja teha „Teen sulle ka midagi”?
Meil on ikka õigusriik ja selleks ka vastavad seadused.
Mind paneb imestama linnavalitsuse ametnike suhtumine. Kui oleksin ise tahtnud neid puid maha võtta, pidanuks vallast raieloe taotlema. Kui aga keegi sihilikult
tahab neid hävitada, siis ei huvita see kedagi.
Ometi see on ju linna haljastus. Seega on toimunud ka
keskkonnareostus. Kui mul auto karteri vahelt tilgub õli,
siis ülevaatuselt läbi ei lähe, reostan keskkonda. Visata
mitu ämbritäit mingit kemikaali või mürki maha, siis on
see OK.
Kunagi võisime igal pool liikuda, käia jahil, telkida ja
korjata marju ning seeni. Nüüd on meil on täielik vabadus sõita mööda Euroopat, oma koduses Eestis ei tohi
aga riigitee pealt kõrvale astuda, siis võib eramaa omanik sinu vabadusele kriipsu peale tõmmata. Võid saada
hoiatuse, aga võid saada ka füüsilise karistuse.
Muidugi me peame austama eraomanike õigusi vastavalt seadustele. Siit ka soovitus eramaa omanikele – kui
te tõesti ei soovi, et teie valdustel keegi liiguks, siis märgistage oma valdused seadusekohaselt märkidega. See
hoiaks ära palju arusaamatusi.
Jõudu Teile, maaomanikud ja jääme ikka inimesteks.
					

E. Saar

Jätkame tuntud spordimeeste tutvustamist - Meelis Veilberg
Meestest on edukaim olnud Meelis Veilberg, kelle parimaks saavutuseks jäi NSV Liidu maaspordimängudel
1985.a. Vilniuses võidetud kuldmedal maratonijooksus
uue Eesti rekordiga (2:15.55). Lisaks võitis ta seal veel
pronksmedali 10000 m jooksus. Eesti rekordina püsis
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aeg 1985-1997, kuni selle ületas Pavel Loskutov. Eesti
kõigi aegade edetabelis on tal endiselt teine koht. Joostud aeg on parem nii Londoni olümpiamängude kui ka
Rio de Janeiro olümpianormist. Vabariigi meistrivõistlustel on Meelis võitnud 4 kulda, 7 hõbedat ja 7 pronksi
5000 m, 10000 m, 20 km maanteejooksus, 30 km maanteejooksus, maratonis ja 12 km murdmaajooksus. Lääne-Virumaa rekorditest kuuluvad Meelise nimele 5000
m (14.22,1), 10000 m (30.01,95), 10 km maanteejooksu
(30.21), poolmaratoni (1:07.39) ja maratoni (2:15.44)
tulemused. Rekordid on püstitatud ajavahemikul 19831995. 54-aastasena jätkab Meelis edukalt pikamaajooksu, suusatamise ja triatloniga.
				
Rein Tops

Mehed				
eelsõit Finaal
I
Kimmo Kolehmainen		
1.22,87 1.17,00 Soome
II
Anders Kastemäe			
1.14,55 1.23,82 Kadrina
III
Ago Kastemäe			
1.22,00 1.36,47 Kadrina
4
Argo Raudsalu			
1.29,52 1.26,87 HK Nelson
5
Pavo Raudsepp			
1.26,09 1.32,89 Tamsalu
6
Andrus Võhma			
1.34,44 1.39,01 Loksa
7
Lembit Saart			
1.35,95		
Tamsalu
8
Järvo Vildersen			
1.42,54		
Vajangu
9
Eero Lepa			
1.44,75		
Kännuküla
10
Kristjan Elken			
1.50,78		
Piisupi
11
Hannu Lehtinen			
2.00,30		
Soome
12
Kalle Lett			
2.05,88		
Porkuni
13
Heiki Veermets			
2.34,79		
Kännuküla
14
Gabriel Väli			
3.55,29		
Tamsalu
15
Tito Kamal Ahmad		
katk./25m
Egiptus
16
Adam Ibrahim
		
katk./10m
Sudaan
17
Andem Lawrence			
katk./4m				
		
Naised				
eelsõit Finaal
I
Kersti Pärnamägi			
1.32,72 1.31,52 HK Nelson
II
Külli Raudsalu			
1.37,45 1.41,33 HK Nelson
III
Iiris Lehtinen			
2.03,63 2.03,56 Soome
4
Katia Kolehmainen		
2.25,89		
Soome
Paarissõit			
eelsõit Finaal
I
Argo Raudsalu/ Ago Kastemäe
1.07,36 1.03,03
II
Anders Kastemäe/ Eero Lepa
1.07,95 1.07,63
III
Kersti Pärnamägi/ Külli Raudsalu 1.12,79 1.13,07
4
Lembit Saart/ Järvo Vildersen
1.22,97 1.24,83
5
Hannu Lehtinen/ Pavo Raudsepp 1.26,02
6
Andrus Võhma/ Kristjan Elken
katk./5m
		
Eesti - Soome maavõistlus			
I
Eesti			
Kersti Pärnamägi				
1.31,39		
Külli Raudsalu/ Argo Raudsalu		
2.44,77
Anders Kastemäe				
4.19,85		
II
Soome			
Iiris Lehtinen				
1.57,54
Hannu Lehtinen/ Katia Kolehmainen
3.48,05
Kimmo Kolehmainen			
5.12,12		
I Üle Porkuni järve ujumine (~700m)		
I
Karlis Korka			
17.52 Rakvere
II
Eva-Lotta Kutser			
19.17 Tallinn
III
Raimond Paist			
19.24 Tamsalu
4
Heiki Hallik			
19.59 Tamsalu

Omavalitsusjuhtide kümnevõistlus

Kergejõustik

29.-30. juulil toimus Tabivere vallas arvult 20. Eesti omavalitsusjuhtide suvine kümnevõistlus. Osales 33 omavalitsusjuhti, neist 7 õrnema soo esindajad. Aladeks olid
kivijänn 12 kg kiviga, BMX kross, ATV sõit, noolevise, kanuusõit, orienteerumine,
kettaheite täpsusheide, õhupüssist laskmine, korvpalli visked ja mälumäng. Pingeliseks tegi võistluse see, et kümnest alast läks lõppkokkuvõttes arvesse 7 paremat. Sõbralikus võistluses saavutas Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg lõpptulemusena
12. koha ja vanuseklassis (45+) 5 koha.
Üksikalades läks edukamalt ATV sõidus (3), nooleviskes (3) ja kettaheite täpsusheites (4). Üldvõitjaks tuli Nõo vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja.

Rakveres vabariigi veteranide meistrivõistlustel toodi koju viis
kuld- ja üks hõbemedal. Meistriks tuli Sirly Tiik N-40 klassi
kuulitõukes ja kettaheites. Ago Veilberg võitis M-50 klassis
1500 m ja 5000 m jooksu ning Margo Kivila oli parim M-35
klassi 100 m jooksus, lisaks veel hõbemedal 200 m jooksus.
Meie vanim veteran Arnold Kalvik pidi seekord tervislikel
põhjustel osavõtust loobuma. Sellest on kahju, sest ei M-85
ega M-90 klassis polnud kuulitõukes ühtegi meest. Viimastel
aastatel on M-85 klassis olnud 6-8 ja M-90 klassis 2 meest.
Maakonna veteranid võitsid erinevates vanuseklassides kokku
24 kuldmedalit.
Aastaid on teinud tublit tööd Lääne-Virumaa Spordiveteranide
Koondise esimees Maie Tamm. Meistrivõistlusteks ilmus trükist ka Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni teatmik,
kus on kirjas kõikide tulemused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning suurematel vabariiklikel võistlustel, vabariigi veteranide rekordid ja kõikide vanuseklasside edetabelid.
Tamsalu valla taustaga sportlastest kuulub Ellen Ruben’ile 400
m (1.15,7) rekord N-60 vanuseklassis ja Annely Ojastu’le kõrguhüppe (1.65) rekord N-35 klassis.
Meestest on Arnold Kalvik’u nimel M-85 klassi rekordid 100
m (24,0) ja kuulitõukes (9,21) 2008.a. ning M-90 klassi rekordid kuulitõukes 6.96 (4 kg) ja 8.22 (3 kg) 2013. aastal.
Ülo Püssile kuuluvad rekordid M-50 klassi kuulitõukes (17.04)
1991.a. ja M-55 klassis (15.18) 1995. aastal. Arvo Orupõllu nimel on 20 km käimise rekord (1:31.41) 1982.a. M-40 klassis.
Veelgi parem on seis eelmise aasta edetabelit vaadates. Sirly
Tiik on oma vanuseklassis kettaheites esimene ja kuulitõukes
teine. Evelyn Himma’le kuulub oma vanuseklassis 3. koht 800
m jooksus. Velve Põldoja on 6. kohal kõrgushüppes ning lisaks
tabelis veel neljal alal. Meestest on esimest aastat M-35 klassis

võistelnud Margo Kivila esikohal kõrgushüppes, teivashüppes
ja 7-võistluses ning auhinnalistel kohtadel veel 60 m tõkkejooksus, 100 m jooksus, 1000 m jooksus ning kaugushüppes.
Arnold Kalvik on vanimas vanuseklassis esikohal kuulitõukes
ja kettaheites ning Ago Veilberg M-50 klassis 3000 m jooksus.
Meie veteranid on aastaid hoidnud meie kergejõustikku heal
vabariiklikul tasemel.
Viljandis vabariigi spordiveteranide 48. spordimängudel võitis
Sirly Tiik kuldmedali kuulitõukes (10.93), kettaheites (34.84)
ja odaviskes (34.97) ning Ago Veilberg 3000 m jooksus.
Kuressaares toimunud Eestimaa 14. suvemängudel tegi Sirly
Tiik samuti tubli esituse, võitis veteranide arvestuses kuldmedali kuulitõukes (11.13) ja odaviskes (33.01) ning hõbemedali
kettaheites (34.35). Kuna Tamsalu vald oma võistkonda välja
ei pannud, aitas Sirly Rakvere linna võistkonda 2. koha saavutamisel 237 punktiga. Valdade arvestuses võitis järjekordselt
Tartu vald. Meie maakonna valdadest oli Vinni 15. 1461 punktiga, Kadrina vald 23. 830 punktiga ja Väike-Maarja vald 28.
715 punktiga. Seekord võistles ainult 42 valda.
Esimest korda pani Tamsalu alev oma võistkonna kergejõustikus välja 10. Eestimaa suvemängudel 1999.a. Haapsalus.
Tegemist oli iga nelja aasta tagant korraldatavate mängudega,
kus lisaks valdadele selgitati paremusjärjestus ka maakondlikus arvestuses. Järgmistel mängudel lisandusid ka linnad.
Tamsalut esindas kolm sportlast, kes saavutasid 19 punktiga
66 valla hulgas 56. koha. Punkte jagati sel aastal ainult 14 paremale ja selle tõttu jäi enamus osavõtjaid punktita. Kokku tegi
vähemalt ühe ala kaasa koguni 89 valda.
Ühendatud Tamsalu vald tegi järgmise etteaste alles 2011.

Toomas Uudeberg võistlushoos

aastal, kui mängud toimusid Rakveres. Seekord esineti kergejõustikus peaaegu parimas rivistuses 23 sportlasega. Unistasime tulla 8 parema hulka, suurepärane esinemine andis aga
tubli 3. koha Tartu ja Rae valla järel. Võideti 1 kuldmedal, 5
hõbe- ja 2 pronksmedalit. Koguti 932 punkti. Nendel mängudel anti punkte juba 50-le paremale. Võitkonna arvesse läksid
20 tulemust 13 sportlaselt. Punktikohale jõudsid ka ülejäänud
10 sportlast, nende ülesandeks oli konkurentidelt punkte ära
võtta. Maakonna valdadest oli Vinni 14. ja Väike-Maarja 25.
võitlusest osa võtnud 54 valla hulgas.
Sel aastal saarlaste korraldatud mängudel anti punkte juba koguni 75-le paremale, osavõtjaid oli aga tunduvalt vähem.
Sirly Tiik oma suurepärase punktisummaga oleks edestanud
seitsme valla võistkondi ning toonud valla 35. kohale. Täisvõistkonna komplekteerimine olemasolevaid sportlasi arvestades oleks andnud kindlasti koha kümne parema valla hulgas.
Oleksid aga ei maksa midagi ja seekord jäi eelmiste mängude
3. koha omaniku nimi protokolli kandmata.
Lääne-Virumaa meistrivõistlused viidi sel aastal läbi koos veteranide meistrivõistlustega. Konkurentsi tihendasid ka veteranidest külalisvõistlejad. Tamsalu valla sportlastest tuli hõbemedalile Oliver Eding odaviskes (56.64). Kullast jäi seekord
puudu 23 cm. Oliveri tänavune parim tulemus on Tamsalu
valla meistrivõistlustel visatud 60.51. Veteranidest ei saanud
seekord kaasa teha Sirly Tiik seoses Itaalias toimunud võistlustega. Meie edukaim naine oli Anne Hallik, kes maakonna
arvestuses oli kolmas kuulitõukes (7.63) ja kettaheites (15.08).
Veteranide arvestuses tuli Anne aga kahekordseks meistriks.
Anne isiklikud rekordid on aastakümneid tagasi saavutatud
11.41 kuulitõukes, 33.57 kettaheites ja 34.73 odaviskes.
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Kuulitõukes ja kettaheites tegi kaasa ka Eesti vanim tegevkergejõustiklane, 92-aastane Arnold Kalvik, kes parimal katsel
tõukas 6.90. Tema nimel on 90+ klassi Eesti rekord 8.22, mis
on püstitatud 2013.a. Rakveres. Meeste kuulitõukes ja kettaheites moodustasid enamuse osavõtjatest veteranid. Kuulitõukes oli 11 osavõtja hulgas koguni 9 veterani. Maakonna meistriks tulnud Arvi Lepp (14.40) on 46 aastat vana.
Kokku oli osavõtjaid maakonnast ainult 46, 13 medalit jäi
võistlejate puudumise tõttu välja andmata. Võrdluseks oli
Tamsalu valla meistrivõistlustel osavõtjaid 95. Viimaste aastate maakonna edetabelit vaadates tundub küll, et teised vallad
oma meistrivõistlusi ei korralda.
Kõige parema ülevaate kergejõustiku tasemest saame maakonna kõigi aegade edetabeli põhjal. Tabelit täiendatakse iga aasta
tulemuste põhjal aastavahetuse seisuga. Kõige vanem tulemus
on Tapa koolipoisi Karl Laursoni aeg 35.08,6 1924. aastast,
mis annab edetabelis 28. koha. Oma esimese vabariigi meistritiitli võitis ta aga juba 1923. aastal, läbides paljajalu 5000 m
ajaga 16.52,6. Spordiringkondades tunti teda ka „lendava tapalase” nime all. Tallinna õppima asudes saavutas ta suurt edu
vabariigis erinevatel jooksudistantsidel, kus ta võitis kokku 8
kulda, 4 hõbedat ja 1 pronksi 800st meetrist kuni maratonini,
aastatel 1925-1930.
Maakonna edetabelisse on viimastel aastatel lisandunud 10 km
maanteejooks ja poolmaraton. Kokku on edetabelis 19 naiste

ja 25 meeste ala.
Tamsalu sportlastest pääsesid esmakordselt eelmise aasta tulemuste põhjal 50 parema hulka Ketter Kõre odaviskes (17.),
Aili Siht poolmaratonis (19.) ja Merike Mets maratonis (19.).
Meestest jõudis esmakordselt tabelisse Jüri Pajuste 31. kohaga
poolmaratonis ja 38. kohaga maratonis. Jüri Bergmann jõudis
26. kohale kuulitõukes ja Eiko Laine 44. kohale kettaheites.
Oma seniseid kohti parandasid Eiko Laine 110 m tõkkejooksus 36. kohalt 30daks, Margo Kivila teivashüppes 49. kohalt
37daks, Risto Rammul maratonis 43. kohalt 41seks ja Rainer
Tops maratonis 45. kohalt 44daks.
Viimase kümne aasta võrdluses oli naiste maratonis 2004.a.
tulemuse kirja saanud neli naist. Aastavahetuse seisuga on
tabelis 26 naist (neist viis Tamsalust). Meeste maratonis oli
2004.a. edetabelis 36 meest, kusjuures viimase mehe aeg oli
4:28.15. Kümne aastaga on harrastusjooksjate toel edetabeli
viimane kümme pidevalt muutunud. 50 parema hulka pääsemiseks on vaja distants läbida ajaga 3:30.48. Tamsalu mehi
on tabelis 8.
Kümnevõistluses oli 10 aastat tagasi 50. tulemus 4812 punkti,
nüüd on vaja valitute hulka pääsemiseks koguda 5146 punkti.
Tamsalu meestele kuulub 10 kohta ning viimaste aastate punktisummad on enamasti kogutud Los Toros’e iga-aastasel ühepäeva-kümnevõistlusel, kus korraliku kogusumma saamine on
oluliselt raskem.

Los Torose 19. kümnevõistluse võitis Karel Eesmaa
Spordiklubi Los Torose kümnevõistlusel oli võidukas võistluse rekordiomanik Karel Eesmaa Tamsalust. Sel korral oli võidutulemuseks 5375 punkti.
Teiseks tuli tõkkejooksus ebaõnne kogenud Georg
Vladimirov Rakverest 4711 ja kolmandaks Los
Torose kümnevõistluse paljukordne võitja Margo
Kivila 4685 punktiga. Lõpptulemuse sai kirja 13
osalejat.
Los Torose (Tamsalu) kümnevõistlus on üks pikema ajalooga selletaoline võistlus Eestis. Tänavune võistlus toimus juba üheksateistkümnendat
korda. Võistluste rekord kuulub Karel Eesmaa
nimele 5915 punktiga. Los Torose kümnevõistlusel on ajaloo jooksul startinud kokku 143 erinevat
spordisõpra, kellest 3 on osalenud kõik üheksateist
korda.
				
			
Rainer Tops

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Peakohtunik:

Rein Tops			

Mitteametlik paremusjärjestus kõigi aegade edetabeli põhjal seisuga 01.01.2015.a.
Koht
I
II
III
4.
5.
6.

Koolid (6 paremat)
Kool		
N
Rakvere RG
189
Rakvere G
114
Kadrina KK
48
Rakvere Int.kool 41
Tamsalu G
33
Tapa G		
32

M
88
81
64
32
32
28

Kohti kokku
277
195
112
73
73
60

Kokku on tabelis 24 kooli, kellest alles veel 15. Üllatavalt tublil 5. kohal on Rakvere Internaatkool, kuigi kooli sulgemisest
on möödas üle 30 aasta.
Koht
I
II
III
4.
5-6.
5-6.

Põhikoolid (6 paremat)
Kool		
N
Porkuni EIK
11
Salla		
8
Sõmeru (Aluvere)5
Rakvere PK
7
Uhtna (Kohala) 3
Aaspere		
4

M
9
2
3
3
2

Kohti kokku
20
10
8
7
6
6

Kokku on tabelis 15 kooli, neist alles 8. Kindlalt juhtpositsioonil on Porkuni EIK, kuigi kooli üleviimisest Tallinna on möödas juba 10 aastat.
Endise Porkuni kooli spordielust on põhjalikult juttu asja ilmunud raamatus “Porkuni kurtide kooli spordilood” (koostajad
Merike Mändsoo ja Ain Aasa).

Koht
I
II
III
4.
5.
6.

Koondarvestus, koolid ja täiskasvanud
(6 paremat)
Nimetus		
N
M
Kohti kokku
Rakvere linn
608
201
809
Kadrina vald
112
146
258
Tamsalu vald
85
116
201
Tapa vald
71
89
160
Vinni vald
55
75
130
Sõmeru vald
66
50
116

Kokku on vähemalt ühe sportlasega esindatud kõik 15 omavalitsust.
				
Rein Tops

Kümnevõistluse tulemused

100 m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge
kõrgushüpe
400 m jooks
Karel Eesmaa			
SK Los Toros					
12,69 (-1,6)
6.838 (+0,7)
11.15		
1.87		
59.31		
522		
670		
555		
687		
437		
Georg Vladimirov		
Rakvere/Vike					
12,17 (-1,6)
5.64 (+1,9)
9.7		
1.81		
54.88		
618		
510		
468		
636		
604		
Margo Kivila			
SK Los Toros					
12,44 (-1,6)
5.69 (+2,2)
10.85		
1.57		
60.29		
567		
521		
537		
441		
403		
Valdur Eesmaa			
Tamsalu VK					
12,36 (-1,6)
6.11 (+1,4)
11.30		
1.78		
57.73		
582		
610		
564		
610		
494		
Risto Rammul			
SK Los Toros					
13,50 (-2,3)
4.66 (+1,2)
10.26		
1.66		
60.98		
387		
319		
501		
512		
380		
Arvo Püvi			
Vohnja						
13,40 (+2,3)
5.41 (+0,7)
10.16		
1.51		
63.93		
402		
463		
495		
396		
289		
Heiko Kraubner			
Raasiku vald					
13,78 (+2,3)
4.50 (+0,9)
8.91		
1.54		
60.21		
344		
290		
420		
419		
406		
Risto Klaassen									
13,30 (-1,0)
4.71 (+1,7)
11.26		
1.45		
65.24		
418		
328		
562		
352		
252		
Joonas Kikerpill			
Vohnja						
13,02 (-2,3)
4.97 (0,0)
8.81		
1.57		
63.53		
464		
377		
414		
441		
301		
Rainer Tops			
SK Los Toros					
13,70 (-2,3)
4.55 (+1,0)
8.20		
1.45		
62.56		
356		
299		
378		
352		
330		
Kalle Vall			
Tartu						
13,64 (-1,0)
4.87 (+1,4)
10.03		
1.45		
66.91		
365		
358		
487		
352		
209		
Ilmar Raap			
Meie						
63.55		
14,07 (-1,0)
4.71 (+0,6)
8.25		
1.36		
302		
328		
381		
290		
300		
Andro Kirsipuu			
SK Los Toros					
12,78 (-1,0)
4.66 (+1,1)
8.61		
1.54		
67.55		
506		
319		
462		
419		
193		

		

6

Korraldaja:

110 m tõkkej. kettaheide
teivashüpe
odavise
1500 m jooks
15/06/1991								
18,09 (-0,5)
30.99		
4.00		
43.58
5.31,18
516		
484		
617		
494
394		
24/02/1989
DNF		
27.92		
3.50		
41.90
5.10,90
0		
424		
482		
470
499		
30.05.1978		
18,65 (-1,3)
28.9		
3.50		
45.33
5.49,82
464		
443		
482		
520
307		
1988		
22,73 (-0,5)
27.20		
2.70		
36.4
5.58,48
166		
410		
286		
390
270
06.03.1980		
20,34 (-1,3)
30.00		
2.90		
36.2
5.20,06
323		
464		
333		
387
450		
19/08/1986		
19,69 (-1,3)
26.85		
2.80		
31.5
5.34,61
374		
403		
309		
320
377		
28/02/1970		
21,53 (+0,3)
29.55		
2.80		
38.8
5.11,95
238		
455		
309		
425
493		
23.08.1984		
31.60		
2.70		
47.1
5.59,18
22,07 (-0,7)
204		
496		
286		
546
267		
01.04.1996		
21,80 (-0,7)
22.68		
1.90		
35.61
6.37,37
221		
323		
121		
379
132		
03.03.1975		
24,42 (+1,0)
24.35		
2.50		
31.31
5.22,33
85		
354		
242		
318
438		
0/00/1977		
24,52 (+1,0)
28.37		
2.60		
31.00
5.56.11
81		
432		
264		
313
280		
18/06/1970		
22,26 (+1,0)
24.87		
2.20		
32.70
5.12,12
193		
364		
179		
337
444		
08/09/1984		
23,90 (-0,7)
20.34		
2.50		
21.45
DNF
107		
278		
242		
181
0		

SK Los Toros				

Koht:

Rakvere staadion

kokku
punkte
5376
4711
4685
4382
4056
3828
3799
3711
3173
3152
3141
3118
2707
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15 aastat Tamsalu Perevõrkpalliturniire
Umbes paarkümmend aastat tagasi ulatus Saaremaalt mandrile kuuldus, et Saaremaa juurtega
võrkpallurid Uljased korraldavad “Ühise nime karika” turniiri. Selles võisid osaleda ühesuguse
perekonnanimega mängijad, nende omavaheline sugulusside ei olnud oluline.
Tamsalust pärit Annuste pere liikmed otsustasid 1996. aastal saata omad “võrkpallipoisid” mere
taha luurele ja “maad kuulama.” Koju tuldi kolmanda (viimase) kohaga, kuid igati kopsaka
lohutusauhinnaga, mida andis kohe mitmekesi tõsta – 50 kilose suhkrukotiga. Toona väga väärtusliku pagasiga.
Järgmine turniir, millest Annused otsustasid osavõtta toimus 19. augustil 2000. aastal Saaremaal
Kaali järve ääres, kus olid kohal perekonnad Penud, Uljased, Nuudid, Kiirendid ja Tiidused.
Selleks turniiriks valmistusid Annused tõsiselt ja kohalegi sõideti juba eelmisel õhtul. Nähtud
vaev sai korvatud esikoha ja võitjakarikaga, mis polnud just palju kergem suhkrukotist.
Saaremaalt saadud positiivse elamuse mõjul otsustasid nad ka mandri-Eestis perevõrkpalliturniiri ellu kutsuda. Võistkonna kokkupanemise tingimused aga tehti märksa rangemateks - mängima pääsemiseks ei piisa vaid ühesugusest perekonnanimest, vaid mängijad peavad kuuluma
sellesse perekonda.
Et Annuste sportlikus perekonnas oli juba ammu tavaks saanud “poiste” sünnipäevi pallilahingutega tähistada, otsustati turniiri läbiviimise ajaks valida jaanilaupäev – pere vanima mängija
Ahto Annuse sünnipäevale eelnev päev.
Esimesel Tamsalu perevõrkpalliturniiril 23. juunil 2001. aastal korraldajad külalislahkust “üles
ei näidanud” – Ahto, Tarmo, Kurmo, Ruudo, Eldur, Heiti ja Raivo Annused jätsid võidu koju.
Korraldajatele järgnesid perekonnad Aros, Jaani ja Koha.
Nüüdseks on Annuste pere juba poolteist aastakümmet enne Jaanipäeva kutsunud Tamsalusse
võrkpalli mängima perekondi üle Eesti. Eri aastatel on osalenud erinev arv peresid.
Kuna huvi perekondade võrkpallivõistlustel osalemiseks kogus aina “tuure juurde” otsustati 2004. aasta lõpul alustada Jõuluturniiride läbiviimisega (25. detsembril). Esialgu toimusid
võistlused Pirita Majandusgümnaasiumi spordisaalis, alates 2009. aastast Lilleküla Gümnaasiumi spordihalli kolmel võrkpalliväljakul. Kõige suurema osavõtjate arvuga oligi 2009. aasta, mil
nii Jaanilaupäeva- kui Jõulupühaturniiril lõi kaasa 10 perevõistkonda. Ühtekokku on võrkpalli
pereturniiridel osalenud 21 võrkpallist lugupidavat peret üle kogu Eesti.
Nende võistluste korraldamise hing ja eestvedaja – Annuste pere, Malle ja Ahto Annus, on
ise osalenud kõigil viieteistkümnel korral. Perekond Aros on osalenud 12 aastal, Penud 10
aastal, Vennod 9 aastal (kõigil jaanipäeva- ja jõulupühaturniiridel), Uudeküllid 8 aastal, 6-l
aastal Ojad, Järveojad, Stammid ja Vantsid. Selle eest, et kõik võistlustulemused matemaatiliselt täpselt kroonikaraamatusse kogutud saaks on hoolitsenud eluaegne matemaatikaõpetaja ja
pereema Malle.
Seekordsel (23.06.) jaanilaupäeval Tamsalu Gümnaasiumi staadioni punasel tartaankattega pallimänguväljakul tervitas osalejaid Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg, kes kutsus kohalolijaid peale võistlusi, enne jaanitulele minekut, mälestuskivi “Tamsalu 500” juurde tulema, et
sealt Võidupüha tuli koju kaasa võtta.
Tänavuse turniiri võitjaks tuli perekond Vantsi - võrkpallitreenerist isa Villi koos poegadega
Marko, Virko ja Keiro ning Merle, Maimu, Killu,Kati ja Carina.
Tasavägise võistluse järel pidi Vantside 2:1 paremust tunnistama perekond Stamm – Meelis,
Raini, Kristi, Karl, Karmen, Karmo, Kerda ja Kertu.
Peallinnlastest ja saarlastest koosnenud võistkonna Usin ees tuli kolmandaks korraldajate perekond Annus – Ahto koos poegadega Tarmo, Ruudo, Kurmo ja pojapoegadega Tavo, Evo, ja
Aari ning vend Heiti (75-aastane, võistluste vanim) ja Ruth.
Võistluse lõpetamisel said kõik võistkonnad muude autasude kõrval koju kaasa Rakvere lei-

Ostan veneaegseid ehteid:
merevaigust kaelakee,
käevõru, käekellasid ja muid
vanu ehteid (sõled, prossid).
Võivad vajada ka parandamist.
Tel. 56397329 Liina

vameistrite – Hallikute pere - käsitööna küpsetatud värsked Rukkise leivapätsid ja lõhnavatest
kaseokstest uue saunaviha. Kellel “keretäis” platsil saamata jäi või vähe sai, võib ise kodus
saunas selle vea kuhjaga parandada.
Väärib märkimist, et mängu protokolle täitsid võistlevate perede kõige nooremad liikmed –
Stammide perest Kerda (13 a) ja Kertu (7a) ning Annuste perest Evo (13 a), Liis (12a), Aari (9a)
ja Anni (7a). Siit algab huvi ja armastus võrkpalli vastu.
Eesti võrkpalliajalugu ei tee mitte ainult riigi koondised, vaid seda teevad kohapeal paljud tavalised lihtsad inimesed, kes on nakatunud “nakkushaigusest” nimega – VÕRKPALL.
Võta või jäta - Võrkpall on võrratu!
Hillar Karm

Enne võistlust kogunesid osavõtjad pidulikule rivistusele

Fotod: Aavo Leemets

Võistlusest osavõtjaid tuli tervitama vallavanem Toomas Uudeberg, kes andis Annuste perele
15. juubeli puhul üle valla logoga meened.

Tuletõrjesport
Rakveres Päästeameti 17. kutsemeisterlikkuse võistlustel “Pritsimees 2015” võitis Ago Veilberg
50+ klassis esikoha.

Orienteerumine
Eesti lühiraja meistrivõistlustel Põlulas tuli Maire Limberg vabariigi meistriks D-60 klassis.
H-16 klassis saavutas Martin Himma 5. koha. H-21 klassis teateorienteerumises suutis Tarvo
Klaasimäe tugeva jooksuga viimases vahetuses tuua meeskonna 4. kohale.

16. august algusega kell 12.00 III Türi-Tamsalu jalgrattamatk

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

mööda kitsarööpmelist raudteetammi.
Buss Tamsalust stardipaika kell 10.00.
Teel külastatakse Väätsa jalgrattamuuseumi ja Esna teemaja.
Täpsem info kodulehel www.matkatee.ee

AUGUST 2015

TAMSALU AJALEHT

Tamsalu valla eakad
sünnipäevalapsed 		
septembrikuus
Salme Virks			
Tiiu Jesse			
Valve Elmest		
Margarita Kirsip		
Leontine Ränk		
Helju Ainsar			
Ellen Puhasmägi		
Niina Hoolma		
Lembi Kivimäe		
Niina Keiv			
Anna Miil			
Lembit Kasekamp		
Tatiana Medzhidova
Niina Vainjärv		
Helvi Tali			
Heljo Palm			
Valve Lauringson		
Mihkel Õun			
Alexey Kornienko		
Endla Toomet		
Veldur Kivioja		
Esta Tammar		
Riita Mägi			
Kalju Augjärv		
Ants Aia 			
Marje Kesküll		
Aime Tops			
Eku Kruusamägi		
Sirje Tulaidan		
Sergey Bachinskiy		
Liilia Juurik			
Uku Leek			
Vardo Arusaar		
Rein Kurvits		
Aili Avloi			
Vello Proomet		
Reet Järmann		

93
90
90
89
89
89
88
87
87
86
86
86
85
85
84
84
83
83
82
82
81
81
80
75
75
70
70
70
65
65
60
60
60
60
60
60
60
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Vastsündinud vallakodanikud
HENRY CURPHEY			

19.06.2015

LILI-MARLEEN VOHLA		

22.06.2015

HENRI TOMSON			

26.06.2015

HANNA-LOORE KASELAID

30.06.2015

TAIRON TEER			

07.07.2015

RANDO KAPRAL			

08.07.2015

KENNETH LUTS			

09.07.2015

Õnnitleme vanemaid!

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

III kvartalis
18. augustil
1. ja 15. septembril

Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

III kvartalis
7. augustil
11. septembril

Autoremont
•
•
•
•
•

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

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

OÜ MARTEX KOPAD
0B

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida 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.

Õnne ja tervist!

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

U

HU



Tamsalu Lunastaja Koguduse
jumalateenistused:
		 09.08, 23.08 ja 13.09 kell 14.00

Soovi korral toimuvad hommikupalvused kell 8.00,
Roosipärg kell 18.00

KÜ Lurichi tn.1 otsib ühistu
raamatupidamise
korraldamiseks
RAAMATUPIDAJAT
Täpsema informatsiooni
saamiseks helistada
tel: 5047149 Ago Õunapuu
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 27.08 kell 10.30-11.00. Kaastööd, reklaamid ja kuu-

U

Kes soovivad tulla leerikursusele ja ristimisele, siis võib
ühendust võtta tiit.lastik@mail.ee tel:55966140
Võib tulla ka Koidu 12-11 ukse taha.
Samadel kontaktidel võib võtta ühendust muudel
hingehoidlikel soovidel. Näiteks kui on kirikliku matuse
soov või mis tahes kirikliku talituse korral.
Võib võtta ka ühendust, kui on mingi mure, ärge kartke.
Koos leiame lahenduse.
Kogudust teenivad: Viru praost Tauno Toompuu ja
praktikant Tiit Lastik

ANNE SAARMETS		
ÜLLE KRISTMANN
		

09.11.1948-16.06.2015
24.07.1963-23.06.2015

Meie hulgast on lahkunud
lutused on oodatud 27. augustiks, 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 septembri teisel nädalal. Valla kodulehelt saab
seda lugeda 2-3 päeva enne paberlehe ilmumist. Head lugemist!

