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Tamsalu päevade kroonika
29. mai hommik algas traditsiooniliselt vallaelanike äratusega. Seekord
oli kaasatud ka kaitsejõudude soomuk, mis äratajate kolonni juhtis.
Kella 11 ajal avasid Andrus Freienthal ja Toomas Uudeberg päevad
vallamaja ees ja seejärel läks liikvele lauljate ja tantsijate rongkäik, mis
suundus gümnaasiumi ette oma traditsioonilisele laulu - ja tantsupäevale.
Pargis oli samal ajal avatud laat, kultuurimajas ja gümnaasiumis oli
rohkesti näitusi ja muid väljapanekuid. Sai ka mitmel moel meelt
lahutada ja keha kinnitada. Hiljem toimusid töötoad ja sai nuputada
paepeamurdmisega ja müüa omavalmistatud tooteid. Kultuurimajas
olid mitmed näidendid ja kella 3 ajal algas Tarkade turniir, millest
osavõtt oli rekordiline. Võitjateks krooniti nagu eelmiel aastalgi
gümnaasiumi võistkond.Õhtune osa algas tantsuõpetusega, millele
järgnes vallavalitsuse pooltund. Selle järgi etendasid kohalikud näidendit
Kalevipoeg Tamsalu ja Kivirähki moodi. Õhtu lõppes estraadiga.
Spordipäeva alustasid kergejõustiklased, millele järgnesid lastevõistlused,
ragbiturniir ja jalgpall. Päevad kulmineerusid piduliku Tamsalu
rongiperrooni ja tunneli avamisega. Kohal oli maavanem ja Eesti Raudtee
ning ehitajate esindajad. Peeti kõnesid ja anti intervjuusid. Pidulikult
lõigati läbi lint ja nii külalised kui kokkutulnud läbisid uue värvist
lõhnava tunneli.
Tamsalu tänuraha sai Helga Tammerk. Parimaks noorsportlaseks
tunnistati kergejõustiklane Kaspar Raudla keda treenib Liivi Rünk.
Kaunima Kodu tiitlid läksid Kati ja Mati Tammekannule Vajangult ning
Kaja ja Ester Pajustele Tamsalust. Kuigi ka vihm mitu korda pahandust
tegi, sai kõik plaanitu teoks tehtud.
Piltidel.
Ülevalt alla: Rongkäik oli uhke nagu alati. Huvitavat külakosti tõid
tantsijad sõprade juurest. Kauplejaid oli mitut masti, müüki läksid nii
maasikad kui omatehtud asjad. Kalevi kaasa on pahane, Tuuslar aga
plaanitseb vist midagi... Emaga koos on lihtsalt hea.
Tamsalu päevade spordi - ja muud tulemused avaldame järgmises
lehes.

Tänan kõiki Tamsalu päevade korraldajaid, osalejaid ja kaasaelajaid !
Toomas Uudeberg
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Juunikuu üritused
03.06. kell 18.00 KULTUURIMAJA KLAVERIKLASSI
KONTSERT-EKSAM. Tasuta.
04.06. kell 19.00				
KULTUURIMAJA LAULUKLASSI KONTSERT-EKSAM.
Pääse 15.05.06 kell 12.00.-23.00
06.06 kell 09.00-15.00
Porkunis laste folkloorifestival „PORKUNI PILLAR“. Tasuta.
13.06 kell 08.00-22.00
SWEDBANK
Xdream II osavõistlus.
Peakorraldaja Tarvo Klaasimäe: tarvo@xdream.
ee, tel. 56 575 511
16.06. kell 11.00 - 12.00 PROMED PALSAMI
NÄITUS-MÜÜK kultuurimajas
22.06. kell 20.00-02.00
PIIRKONNA JAANITULI PORKUNIS KAIEALLIKAL.
Kontsert kultuurimaja taidlejatelt. Rahvuslikud
mängud. Tantsuks mängib ans. „PARVEPOISID“.
Pääse 25.23. 06 kell 15.00 VÕIDUTULE JAGAMINE ASSAMALLA MÄLESTUSTAHVLI JUURES.
Mälestustahvli paigaldamise aastapäev.

Tähelepanu !!!
Ohtlike jäätmete kogumine.
Kuna 22.maile planeeritud ohtlike jäätmete kogumisring
jäi ringi teostava autoga juhtunud õnnetuse tõttu ära, siis
korraldame uue kogumispäeva.
Ohtlike jäätmete kogumine toimub uuesti 5. juunil 2010.a.
1. 10:00 – 10:15 Porkuni küla,
Järve tn 1 ees parklas
(end. Klubi)
2. 10:25 – 10:40 Naistevälja küla, Noviku talu juures
3. 10:55 – 11:10 Vajangu küla,
Tamsalu mnt 10 juures
Palun inimesi kellel on veel ära anda ohtlike jäätmeid eelnevalt registreerida telefonil 322 8446 või 520 3992 või e-posti teel lembit.saart@tamsalu.ee . Suuremate jäätmekoguste
puhul võimalik kogumisautoga Teie koju neile järgi tulla!
Lembit Saart
keskkonnaspetsialist

Koerte ja kasside
vaktsineerimine!
Koerte ja kasside omanikud, kelle lemmikloomad jäid 22.mail
vaktsineerimata, tulge kindlasti vaktsineerima
12.juunil kell 9:00 - 10:00 Tamsalus Kesk tn 1 ees.
Malle Minjajev
veterinaararst

Xdream Tamsalu etapp
Xdream Tamsalu etapp toimub pühapäeval 13. juunil Tamsalu Porkuni piirkonnas. Rulluisutajad läbivad Tamsalu linna kella 10
ja 12 vahel. Sel ajal on linn liikluse reguleerijaid täis. Jalgratastega
läbitakse Tamsalu-Porkuni-Lasila vahelisi teid terve päeva jooksul.
Kanuusõit toimub Porkuni järvel. Korraga sõidavad kuni 175
kanuud. Kanuu lähtepunkt hüppetorni juures.
Kokku on oodata 900 seiklusehuvilist. Praktikas tähendab seee
suuri parkimis - ja liiklusprobleeme. Korraldajad loodavad kohalike
inimeste mõistvale suhtumisele harjunud elukorralduse häirimise
korral.
Täpsem info www.xdream.ee
Lugupidamisega Tarvo Klaasimäe
Xdream Tamsalu etapi peakorraldaja
tel 56 57 55 11

PUHKUSED Tamsalu
Tervisekeskuses 2010. aastal.
Perearst RUTH LIIVAK
Pereõde RIINA KESKÜLL
01.07.2010.- 30.07.2010.

Perearst ANNE-LII NORMANN
Pereõde ANNE ÕUNAPUU
02.08.2010.- 01.09.2010.

Perearst HELLE PÄRNA
Pereõde RAILI TÜLI
31.05.2010.-30.06.2010.

Ämmaemand MARE JÄRV
21.06.2010.-09.07.2010.
Laborant IPPE SIISPOOL
28.06.2010.-30.07.2010.

Vajangu Tervisekeskus
ENE KIISLA
14.06.2010.-02.07.2010.
19.07.2010.-05.08.2010.

Palume retseptide pikendused ja muud dokumendid küsida
aegsasti oma perearsti käest. Asendusarsti poole võib pöörduda
ägeda tervisehäire korral.
Tamsalu Tervisekeskus

Piltidel: Üleval - raudteetunnel on avatud. Selle all vasakul; Tamsalu
tänuraha 2010 kuulub gümnaasiumi luuserite hirmule ja elavale legendile
Helga Tammerkile. Paremal. Ragbis oli nii nalja kui tõsist “andmist”.
Allpool: Mälumängu neljanda koha omanikud polegi kurvad. Kõige all:
Lapsed võistlesid tõsiselt ja suur oli ka võidurõõm.
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Toimetajalt

Apteek avitab alati

Maikuu suur suvesoe üritas heastada kogu masendava talve hädasid.
Oli tõesti mõnus ja päike andis energiat viimasteks töisteks ponnistusteks enne suvepuhkusi. On kiired ajad, koolides käivad eksamid,
peetakse mitmesuguseid lõpupidusid ja algavad kõikvõimalikud külade – valdade – linnade päevad, laadad, kokkutulekud. Kuu lõpp tõi
ka igaastased Tamsalu päevade üritused. Eks võib vaielda, kas traditsioonid siinkohal on head või halvad, aga üsna sarnase stsenaariumi
järgi neid päevi peetakse. Põhirõhk on oma tegijatel ja kõik nad on
ammu tuttavad. Oli väga huvitavaid ettevõtmisi nagu juba väikseks
traditsiooniks saanud näitemäng Tamsalu moodi rohkete „pirnidega”
kohalikel teemadel. Kui kultuuripäev, eriti peale lõunat kippus rahva
poolest hõredaks jääma, siis ootamatult palju huvilisi ja tegijaid oli
spordipäeval, eriti lastevõistluste ajal. Kus see spordivalla praeguste
tegijate järelkasv ikka mujal kasvab kui meie peredes.
Ajalooline oli muidugi tunneli avamine. Rohke kohalike elanike ning
tähtsate tegelaste kohaletulek avamisele meilt ja mujalt näitas, et
sündmus oli oluline. Tasub mõelda, miks meist suurematel ja vägevamatel Jõgeval ja Tapal ülekäigud seni puuduvad. Tuletan siinkohal
meelde näiteks seda, mitu aastat on mänginud Tamsalu päevadel
Eesti Raudtee jalgpallimeeskond ja saab selgeks, kui olulised on lihtsalt inimlikud suhted ja koostoimetamised ka suurte asjade ajamisel.
Tunnel ON Tamsalule märgiline ehitis mitte niivõrd rahalise suuruse
või mahu poolest vaid millegi muu tõttu. Tunneliehitus näitas, et ka
siinmail on võimalik järjekindla asjaajamise, visaduse ja ilmselt veel
millegi toel teha väikse rahaga ära suuri inimestele olulisi asju.
Maikuus oli ka südamenädal, millest jäi meelde tungiv soovitus oma
kehakaal kontrolli alla saada. Kaalu vähendamine on tõesti üks väheseid asju, mida iga inimene ise reaalselt ja tegelikult oma tervise
heaks teha saab. Vähem rämpstoitu, krõpse, kemiseeritud jooke ja
magusat on garanteeritud viis enesetunnet parandada. Koos spordivalla liikumis – ja tervisespordivõimaluste kasutamisega või niisama
looduses aktiivselt kulgemisega. Loomulikult nõuab see kõvasti tahtejõudu aga julgen öelda et asi tasub ennast ära. Oma kogemustest.
Tuletades meelde Andrus Freienthali juhtumit ja Voldemar Kuslapi
ümber puhkenud meediakära tuleb vist kõigile nõu anda – ärge sekkuge teiste inimeste tegemistesse, vaatamata sellele, et need tunduvad
teile valed või on vastuolus mingite normidega. Ise midagi selgitama
või korraldama hakates, kui te pole just vallajuht või muidu tuntud
inimene, toob see teile üldjuhul ainult paksu pahandust. Loota, et
politsei väikeste kuid häirivate juhtumite korral teid alati aitab, on
ilmselt palju tahetud. Aga kuidas siis toimida, et ka enda südametunnistus kriipima ei jääks? Tunnistan, et ei tea.
Õnneks julgen öelda, et toredaid ja heasoovlikke inimesi on meie ümber kümnetes kordades rohkem. Jõudu teile kõigile ja kinkige edaspidigi oma sõpradele tuttavatele mõni hea sõna või naeratus - need
aitavad raskel hetkel kõige paremini. Jälle oma kogemusest.
Lehetegemisest räägiks niipalju, et vallavalitsus muutis reklaami
avaldamise korda ja nüüd ilmuvad need alles peale tasumist. Natuke
täiendamist vajaks ka hinnakiri, sest praegu on kõige odavam reklaam
1/16 lk mis maksab 100 krooni. Aga inimesed soovivad avaldada ka
mõnerealisi kuulutusi, mille jaoks peaks olema oma hind. Tamsalu
ajaleht pole reklaami paljususega kunagi silma paistnud ja näeme,
kuidas muutus oma teenuste – toodete reklaamijaid mõjutab.
Kahjuks on mõned vajalikud lood jäänud lehes ilmumata osaliste huvipuuduse või teadliku soovi tõttu mitte avalikkuse huviorbiiti sattuda.
Millest on kahju. Tamsalu Ajaleht on üritanud toetada tegijaid ja tublisid inimesi. Arvan, et kiidusõnu ja tunnustamist kohalikus lehes pole
kunagi liiga palju, pealekauba tuleb see üsna tasuta kätte. Kasutage
siis seda võimalust!
Põhjustasin Tamsalu päevade ebatäpset kava lehes avaldades inimestele ebameeldivusi, kuna seal oli osa laupäevasi üritusi sattunud pühapäevaks. Tehniliselt faili kohendades ei pannud tähele, et muutsin
tahtmatult ka sisu tähendust. Vabandan!

Aidake tabada lillevargaid!
Tamsallu on viimastel aastatel paigutatud mitukümmend lillekasti,
kuhu kevaditi ka rohkesti kauneid istikuid õitsema pannakse. Neid
hooldava ettevõtte Tamsalu Kommunaal juht Vello Sander kurtis aga,
et viimastel nädalatel on vargad korduvalt lillekastidest lilleistikuid
varastanud. Ka varem on vargusi esinenud, aga mitte nii massiliselt.
Vello Sander palub kõigil inimestel koheselt teada anda, kui nähakse
kahtlast askeldamist lillekastide juures.
Vello Sanderi mobiiltelefon 5278302.
Helistada võib ka Vallavalitsusse telefonile 3228431 või politseile
telefonile 110.

Kuidas olla ettevõtja?
Ettevõtlus on dünaamiline rikkuse (nii isikliku kui
ühiskondliku) loomise protsess. See rikkus luuakse
inimeste - ettevõtjate poolt, kes liidavad kokku
riski, vahendid, aja ja karjääri ning toodavad
väärtusi toodete või teenuste näol.
Niisiis, mida enam on meil ettevõtjaid ja uusi (ja
potentsiaalseid) ettevõtteid, seda dünaamilisem,
jätkusuutlikum, rikkam on kogu ühiskonna ja ka
suurtest keskustest kaugemal asuvate piirkondade
areng.
Võib kindlalt väita, et enamus ettevõtetest ei
alusta originaalse või uudse toodangu loomisega
või teenuse pakkumisega. Paljudel juhtudel
kasutatakse juba olemasolevat tehnikat ja ideid,
pannes sinna juurde oma entusiasmi ja teotahte.
Ka ei ole enamike alustavate väikeettevõtete
tehnoloogiline baas ja töötajate palgad kaugeltki
samal tasemel kui suurfirmades. Ometi
kompenseerib need puudused võimalus kõike
ainuisikuliselt haarata ja juhtida, ise peremeheks
olemine. Hoopis olulisem, kui suur rahapakk, on
neile inimestele end ise teostada ja end sõltumata
teistest töökohaga varustada.
Kui majanduses on mured, kus olemasolevad
ettevõtted ei suuda enam inimesi tööga kindlustada
ja ei suudeta piisavalt kiiresti ümber orienteeruda
muutunud oludele ning tööpuudus kasvab, on
viimane aeg käivitada programmid väikeettevõtete
loomise tarvis.

Lugedes ja kuulates igasuguseid jamasid
apteekides seoses digiretsepti projekti
käivitamisega, leppisin ka Tamsalu apteegi juhataja Külli Maasikuga kokku jutuajamise. Maikuu keskel, kui apteeki külastasin, olid juhataja sõnul põhilised mured
juba möödas. Probleemid olid seotud
ikkagi digiretsepti projekti haldava firma
serverite suutmatusega. See tähendab,
et need ei jõudnud kogu infot töödelda ja
siis jooksis kogu süsteem kinni, nii et keegi, ei retsepti välja kirjutada tahtev arst
ega ka seda ostjale müüa sooviv apteeker
seda kasutada ei saanud.
Külli Maasik ütles, et praegu töötab süsteem tõrgeteta. Tamsalus aitas probleeme lahendada Tervisekeskuse lähedus, nii
et kellelgi rohud saamata ei jäänud, arstiga said asjad selgeks räägitud ja vajadusel
paberretsept välja kirjutatud.
Juhataja arvates on digiretsept parem ja
kui süsteem toimib, on apteekril mugavam ja käepärasem retseptiga toimetada,
ära jäävad aega nõudvad käsitsi sisestused, sest süsteemis on kõik andmed olemas. Inimesel pole vaja muretseda, kas
retsept ikka kaasas on. Probleemiks on
ainult see, et kaasas peab olema pildiga
dokument. Parim on ID kaart, sest sealt
saab arvuti ise kõik andmed kätte, passilt
või juhiloalt peab apteeker ikkagi käsitsi
andmed sisestama. Paljudel inimestel aga
ID kaarti pole. Külli Maasiku arvates oleks
see vaja omale hankida, saab ju sellega
teha pangatoiminguid ja veel palju muid
vajalikke toimetusi korda ajada.
Juhataja selgitas, et digiretsepti alusel
saab ka pereliige või tuttav rohu välja
osta. Selleks peab ostja teadma retsepti
omaniku isikukoodi ja ta peab ise esitama
pildiga dokumendi, et ostu sooritaja oleks
hiljem tuvastatav.
Jõudsime ka ravimite hindadeni. Külli
Maasik selgitas, et praegu on müügil
kahte erinevat sorti ravimeid. Originaalravimid on firma poolt välja töötatud ja
neis on teatud kindlad toimeained ning lisatud on muid vajalikke lisandeid. Geneerilised ravimid on teise ravimifirma poolt
toodetud, sisaldavad sama toimeainet
kuid koostis on veidi erinev. Geneeriliste
ravimite tootmiseks ostab firma litsentsi,

PAIK- i ja PRIA positiivsed otsused andsid
rohelise tee Tamsalu valla projektile „Ideest
ettevõtteni”. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu
LEADER programmist. Projekti kogumaksumus
on 216 000 krooni ning projekt on planeeritud
läbi viia ajavahemikul juuni 2010 kuni mai
2011.
Projekti eesmärgiks on:
populariseerida Tamsalu piirkonnas
ettevõtlikkust, eraettevõtlust, uuenduslikkust
anda nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi
ettevõtte asutamisest ja ettevõtjaks olemisest
rikastada piirkonna ettevõtluspilti uute
innovaatiliste äriideedega
kaasata ja väärtustada piirkonna ettevõtlusalast
oskusteavet
Projekti on oodatud osalema esiteks, Tamsalu
piirkonna ettevõtlikud inimesed, kellel on
konkreetne soov ja tahe asutada oma ettevõte,
teiseks Tamsalu Gümnaasiumi majandusõppe
programmis osalevad õpilased ja kolmandaks
Tamsalu piirkonnas tegutsevad kogenud
ettevõtjad (projektis mentorid).
Projekti koosseisus olevad tegevused on
omavahel seotud ühtseks tervikuks nii,
et oleks tagatud erinevate sihtrühmade
kokkupuuted ja vastastikune teadmiste
täiendamine.
Ettevõtluskursus koos äriplaani koostamisega
alustavatele ettevõtjatele.

tal pole vaja teha hirmsuuri kulutusi uue
ravimi väljatöötamiseka ja toime kontrollimiseks. Seetõttu on need palju palju
odavamad. Geneerilisi ravimeid saavad
teised firmad hakata tootm alles peale
ravimi patendiõiguste lõppu, mis nüüd
on paljude tuntud kaubamärkide puhul
juhtunud. Juhataja selgitas, et ravimite
puhul ei kehti tavaarusaam, et kallim on
tingimata parem. Kuna toimeaine ravimites on sama, seega ka raviefekt, soovitas
ta igal juhul geneerilist ravimit proovida,
et patsient saaks ise veenduda, kas talle
see sobib või mitte. Inimesel tuleb geneerilist ravimit küsida ja apteeker informeerib alati ostjat ka alternatiivsestest
ravimitest ja nende hindadest.
Räägitu demonstreerimiseks avas Külli
Maasik internetis raviminfo.ee lehekülje.
Seal on igaühel võimalik tutvuda kõigi
ravimite hindadega. Ta võttis vererõhku
alandava kahe sama toimeainet sisaldava
ravimi kahe kuu doosid. Originaalravim
Betaloc kaheks kuuks maksab 137.10,
sama toimeainet sisaldav geneeriline
ravim Methozon aga 38.70 ( hinnad sisaldasid sama allahindlusprotsenti). Vahe on
väga suur.
Jõudsime aga ka minu jaoks üsna üllatava
avastuseni. Külli Maasik demonstreeris,
et need kaks ravimit maksavad kõigis
Lääne – Virumaa ja tegelikult kõigis Eesti
apteekides täpselt sama palju. Nii et
retseptiravimi korral pole vahet, millisest
apteegist see välja osta – hind mille kujundab riigi poolt määratud juurdehindlusprotsent, on kõikjal sama. Retseptiravimi korral on apteegi võimalused oma
juurdehindlusega mängida, olematud.
Teine asi on käsimüügiravimid, kus on
võimalus seda suurendada – vähendada.
Külli Maasik ütles, et kuskilt on kunagi
liikvele läinud müüt, nagu oleks Tamsalu
apteek kallis. See ei pea paika. Retseptiravimid on nagunii sama hinnaga, aga ka
käsimüügiravimid on üsna soodsate hindadega, seda tänu Apotheka apteegiketi
hinnapoliitikale. Palju on soodushindadegaa tooteid, millede hind on Naerata
siltidel. Juhataja ütles, et Apothekaga
liitumine kümne aasta eest oli vajalik,
juurde saadi infotehnoloogiline tarkvara

Õpet soodustavad varasematel koolitustel või
iseseisvalt omandatud majandus-, ettevõtlus- ja/
või raamatupidamisalased teadmised ja oskused.
Aga ka loogiline mõtlemine, analüüsivõime, hea
suhtlemis- ja väljendusoskus ning arvutioskus.
Koolituse tulemusele aitavad kaasa kõik
era- ja riiklikes struktuurides omandatud
töökogemused.
Äriideede konkurss ja Eesti innovaatiliste
ettevõtete külastused õpilastele
Konkursil osalevad õpilaste meeskonnad,
keda aitavad ideede leidmisel ja esitluste ettevalmistamisel kogenud ettevõtjad – mentorid.
Lisaks viiakse läbi kursusel koostatud
äriplaanide alusel loodud ettevõtetele esmane
konsulteerimine ja toimub kaks projekti
erinevaid etappe kokkuvõtvat seminari.
Koolitused viib läbi MTÜ Koolituskolleegium
juhataja Ülo Peets.
Ootame kõiki Tamsalu piirkonna
ettevõtlikuid inimesi, kellel on soov osaleda
projektis, endast märku adma hiljemalt 18.
juuniks 2010.a Tamsalu Vallavalitsuse
telefonil 3228434 või e-posti aadressil riho.
tell@tamsalu.ee .
Täpsem informatsioon projektis osalemise
tingimuste ja tegevuste ajakava kohta Tamsalu
valla kodulehel või telefonil 32 28434.

ja logistiline paindlikkus, mis võimaldab
kiiresti kõik ravimid ostjani tuua. Ainuke
probleem on apteegi juhataja sõnul see,
et kuna väikse apteegi võimalused laoseisu suurena hoida ei luba, ei ole kohapeal
ka kõiki ravimeid pidevalt saada. Mõistlik
on need tellida, kui inimesel neid vaja on.
Igal juhul soovitas ta alati apteekritega
nõu pidada, kasutada saab ka telefoni
või meili. Ravimeid tellides tulevad need
kohale juba järgmiseks päevaks. Oma
rohud soovitas ta natuke varem tellida
ka kroonilistel haigetel, kuna ette võib
tulla ka logistilisi probleeme, nagu viimati
lennuliikluses juhtus. Siis pole vajalikku
ravimit päevapealt kuskilt võtta.
Küsisin ka seda, kuidas apteekrid suhtuvad igasugustesse imetoimet lubavatesse
käsimüügil olevatesse toidulisanditesse
ja muudesse ravimite nime alla mahtuvatesse ainetesse. Külli Maasik soovitas
inimestel hästi hoolikalt tutvuda nende
toodetega, mida kasutama soovitakse
hakata. Imetoimet oodata kunagi ei tasu,
aga kindlasti on neil oma mõju. Kui suur
ja milline, see on juba pikk ja lai teema,
mida siinkohal arendada pole võimalik.
Juhataja rääkis, et eelmisel aastal oli
kuulda, et apteek hakkab Tamsalust ära
kaduma. Need kuuldused ei vasta samuti
tõele. Niikaua kui töötab Tervisekeskus,
pole apteegi kadumist küll ette näha.
Aga ta rõhutas - apteekrid omalt poolt
sooviksid, et kõik kohalikud oma ravimid
Tamsalust ostaksid. Siis oleks ka neil
kergem majandada ja lõppkokkuvõttes
võidaksid sellest ka kohalikud inimesed.
Apteegist saab vajadusel alati kompetentset ravimialast konsultatsiooni. Kui on
vaja pikemalt rääkida, soovitas ta kohale
tulla pealelõunasel ajal, kui inimesi käib
vähem. Siis on apteekril aega vestelda ja
erinevaid variante pakkuda. Kui järjekord
ootab, on need võimalused väiksemad.
Juhataja soovitas alati mõned lihtsamad
ravimid ka kodus hoida – valuvaigisti,
palavikualandaja, plaastrid desinfitseerimisvahendid ja mida veel vajalikuks
peetakse. Allergikutel kindlasti ka vastavad vahendid. Käsimüügist saab ilma
perearsti juurde minemata suuremat osa
esmaabiks ja muuks kergete tervisehäirete raviks vajalikke vahendeid, apteekrilt
tasub alati nõu küsida. Natuke mõelnud,
ütles Külli Maasik, et kui on väga vaja,
on nad valmis ka puhkepäevadel välja
tulema ja aitama. See ei käi loomulikult
nohuravimi kohta. Loodetavasti ei kuritarvitata antud usaldust.
Tundsin peale vestlust, et sain teada
hulga asju, mida varem ei teadnud.
Veelkord vajalik info:
Ravimite hinnad: raviminfo.ee
Tamsalu Apteegi lahtiolekuajad suvel kuni
augusti lõpuni: 9.00 – 17.00
Apteegi lauatelefon: 32 55613
Apteegi juhataja Külli Maasiku mobiiltelefon: 51 63737
Meiliaadress: tamsapt@apotheka.ee
Ain Aasa

Riho Tell
Tamsalu abivallavanem, projekti ”Ideest
ettevõtteni” projektijuht
Ülo Peets
MTÜ Koolituskolleegium juhataja

TAMSALU AJALEHT

Vallavolikogu
19.05.2010 istung
1.Kehtestati Tamsalu valla üldplaneering.
Tamsalu valla üldplaneeringu koostamine
algatati Tamsalu Vallavolikogu 30.jaanuari
2008.a otsusega nr 6 ning üldplaneeringu
keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
Tamsalu Vallavolikogu 30.jaanuari 2008.a
otsusega nr 7. Uue üldplaneeringu koostamise
käigus lepiti kokku varasemat üldplaneeringut
täpsustavad või muutvad ehitusreeglid,
mis võtavad arvesse erinevate huvipoolte
(kohalikud
elanikud,
maaomanikud,
ettevõtjad, kooskõlastajad jt) arvamusi,
tegutsemisvajadusi ning nende alusel valla
jaoks sobilikuks peetud kompromisse.
Kehtestatud üldplaneering on omakorda
aluseks detailplaneeringute koostamisele
tiheasustuses
ja
ehituskorraldusele
hajaasustuses.
Uue
Tamsalu
valla
üldplaneeringu väljatöötamisel on järgitud
kooskõla Tamsalu valla arengustrateegia
ja
arengukavaga.
Üldplaneeringu
dokumentidega saab tutvuda Tamsalu valla
kodulehe aadressil : http://www.tamsalu.ee/
est/?part=files&id=130
2.Otsustati autasustada “Tamsalu tänurahaga” 2010. aastal Helga Tammerk´i.

Vallavalitsus
04.05.2010.a
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3.Otsustati tunnistada Tamsalu valla parimaks
noorsportlaseks 2009. kalendriaasta sportlike
tulemuste eest Kaspar Raudla.
4.
Kuulati
A.Freienthali
infot
järgmistel
teemadel:
- Volikogu sotsiaalkomisjoni
pöördumine
Vajangu
Põhikooli
küsimuses.
- Avalikust korrast vallas. Viimasel ajal on
suurenenud avaliku korra rikkumised,
vargused ja muud õigusrikkumised vallas.
Tuleb leida koostöös politseiga võimalused
vallas kuritegevuse ohjeldamiseks.
Kuulati T.Uudebergi infot järgmistel teemadel:
Tamsalu
Päevadeks
peaks
valmis saama
Tamsalu raudtee tunnel. Avamine on planeeritud 30 mail.
- 29-30 mai Tamsalu Päevad. 29 mail
kultuuripäev ja
30 mail spordipäev
13
juuni
toimub
Tamsalus Extreem 2010
üks etapp .
- Väike-Maarja vald on esitanud kutse Tamsalu
vallale osalemiseks Grillivõistlustel 06.06.2010.
- Tamsalu valla ehitushanked (Gümnaasium,
veeprojekt).
Ursula
Vallasekretäri abi

Saar

lu Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks aadressil: Kesk tn 11, Tamsalu linnas.
14. Kinnitati lähteülesanne Tamsalu lubjapargi renoveerimise eelprojekti koostamiseks.

1. Nõustuti kasutusloa väljastamisega eramu
püstitamisel aadressil: Nurga, Loksa külas.
2. Nõustuti katastriüksuse jagamisega Assamalla külas ja määrati moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
3. Eraldati Tamsalu valla 2010.a eelarves sotsiaaltoetusteks planeeritud vahendite arvelt
sotsiaaltoetust kolmele abivajajale ja jäeti rahuldamata neli toetuse taotluse avaldust.
4. Määrati hooldaja sügava puudega isikule
ja jäeti määramata hooldaja raske puudega
isikule.
5. Kinnitati toimetulekutoetuse eraldus aprilli
kuus.
6. Nõustuti ühe jäätmetekkekoha mitteliitumisega korraldatud jäätmeveoga üheks
aastaks.
7. Kinnitati alates 10.05.2010 tasu Tamsalu
ajalehes reklaami avaldamise eest järgmiselt:
- reklaami suurus 1 lehekülg		
1000.- kr;
- reklaami suurus 1/2 lehekülge
500.- kr;
- reklaami suurus 1/4 lehekülge
250.- kr;
- reklaami suurus 1/8 lehekülge
150.- kr;
- reklaami suurus 1/16 lehekülge
100.- kr .
8. Nõustuti AS Tamsalu Kalor Elamumajandusosakonna ettepanekuga eraldada korterid
üürilepingu alusel kasutamiseks neljale perele.
9. Kooskõlastati avatud hankemenetlusega
riigihanke “Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimine” hankedokumendid.
10. Kooskõlastati hanke “Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve” hankedokumendid.
11. Kooskõlastati avatud hankemenetlusega
riigihanke “Tamsalu Gümnaasiumi inventari
ost ja paigaldus” hankedokumendid.
12. Moodustati hankekomisjon riigihanke
“Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimine”,
hanke “Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve” ja riigihanke “Tamsalu Gümnaasiumi inventari
ost ja paigaldus” pakkumistest kokkuvõtete
tegemiseks.
13. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Tamsa-

Elvi Astok
Vallasekretär

Koerapidamisest kortermajades Tamsalu vallas.

2.
Korterelamu
üldkasutatavates
ruumides ja territooriumil loomaga viibides
on
loomapidaja
kohustatud
järgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.
3. Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks trepikodasid, hoove ja muid avalikke kohti. Kui
koerad ja kassid on reostanud avalikke kohti,
on loomade omanik kohustatud oma hoolealuste tekitatud reostuse koheselt koristama.
4. Koeraga jalutajatel peab alati kaasas olema kilekott vms, millega reostuse
oma koera järelt koheselt koristada saab.
Avalikesse kohtadesse tohib koera viia ainult rihma otsas ja vajadusel suukorviga.
Head koerapidajad, pidage meeles, et koer
viige jalutama ainult rihma otsas ning kaasa
võtke kilekott vms, millega koera tekitatud
reostuse kohe koristada saab. Juhin tähelepanu, et vallas on hetkel sel teemal tugevdatud
kontroll ning rikkujaid/vahele jääjaid ootab
kuni 6000 krooni suurune rahatrahv.

Tamsalu Vallavalitsusele on laekunud väga
palju vihjeid koerte pidamise nõuete rikkumi
sest, seega tuletan meelde, et Tamsalu Vallavolikogu on 2009.a vastu võtnud määruse
(Koerte ja kasside pidamise eeskiri), milles on
loetletud koerte ja kasside pidamise nõuded.
Lisaks hulkuvatele koertele on probleemid
ka kortermajades koerapidamisega. Loomaomanikud lasevad koera trepikotta või
õue haukuma ja inimesi ehmatama, käivad
lemmikuga jalutamas kortermaja muruplatsil
ja ei korista koera järelt reostust jne. Selliseid
vihjeid on tulnud kõige enam Sääse alevikust.
Siinkohal toon eeskirjast välja mõned lõiked,
mis seonduvad loomapidapidamisega kor
termajades ning mida on loomaomanikud
kohustatud järgima:
1. Koera või kassi on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas
ehitises, korteris, individuaalelamus, kinnisel,
piiratud või tähistatud territooriumil (tarastatud hoovid, aiad jne; välja arvatud rõdud
ja lodžad) nii, et oleks välditud inimestele
või loomadele kallaletungi võimalus ning
kaaselanike rahu rikkumine.

18.05.2010
1.Otsustati väljastada ehitusluba taluhoone
rekonstrueerimiseks üksikelamuks aadressil
Hirvemaa, Porkuni küla
2.Otsustati väljastada osaline kasutusluba
eramu rekonstrueerimisel asukohaga Pihlaka,
Kadapiku küla.
3.Kinnitati Ilusa Kodu konkursi võitjad
2010.aastal järgmiselt: Kaja Pajuste / Ester
Pajuste kodu Tamsalu linnas Pääsukese tn
12 (linnatüüpi majapidamine), Kati ja Mati
Tammekand kodu Vajangu külas Antsu tn 1
(maatüüpi majapidamine).
4.Nõustuti Sarapiku katastriüksuse (asukoht
Koiduküla küla, pindala 22,2 ha) jagamisega
kaheks katastriüksusteks Sarapiku ja
Sarapikupõllu.
5.Otsustati esitada taotlus Tamsalu vallas
Võhmuta külas asuv 4,54 ha suurune
vaba põllumajandusmaa maatükk K-2 riigi
omandisse jätmiseks ja kasutusvaldusesse
andmiseks Aktsiaseltsile Võhmuta PM..
Kasutusvaldusesse antava katastriüksuse
koha-aadress on Nurgapõllu, Võhmuta küla,
Tamsalu vald, Lääne-Virumaa.
6.Otsustati nõustuda Aavere külas asuva
maaüksus lähiaadressiga Toomamängu,
pindala 11,25 ha, ja Toomanurme, pindala
8,45 ha, riigi omandisse jätmisega.
7.Jäeti rahuldamata üks sotsiaaltoetuse
avaldus.
8.Lõpetati kahe raske puudega isiku
hooldus ja määrati samadele isikutele
uued hooldajad. 9.Nõustuti korraldatud
jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekoha
jäätmemahuti tühjendussageduse
muutmisega.
10. Otsustati müüa otsustuskorras üks vallale
kuuluv korter Sääsel.
Ursula Saar
Vallasekretäri abi

Liina Lepp
järelevalveinspektor,
tel 53408850

Ettevaatust,
elektriseadmete
vargad!
Elektriseadmete vargad on põhjustanud
eluohtlikke olukordi nii elektrivarastele
endile kui ka mänguhoos varaste poolt
rüüstatud paikadesse sattunud lastele.
Juhtmevarguste puhul on tavaline, et
vargad lahkuvad kiirustades ja jätavad
lahtised, pinge all olevad juhtmed ripakile,
mida lapsed võivad hiljem niisama uudishimust näppima minna. On teada mitmeid
juhtumeid, kus alajaamadesse sisse murdnud vargad jätavad lahkudes alajaamade
uksed lahti, mis meelitab ohtlikusse alasse
lapsed. Hiljuti oli isegi üks selline juhtum,
kus viidi minema terve alajaama rauduks
koos piitadega.
Elektriseadmete vargused on põhjustanud
eluohtlikke olukordi ka varastele endile.
Eesti Energiale on teada näiteks üks selline
juhtum, kus alajaamast vaske varastades
võtsid vargad pinge all olevast esemest
kinni, mille tagajärjel üks varastest hukkus. Elektrivaraste tegevuse mõju ei piirdu
aga ainult otsese Eesti Energiale tekitatud
kahjuga. Esiteks kaasnevad vargustega
enamikel juhtudel ulatuslikud elektrikatkestused, mis loomulikult tekitavad meie
klientides suurt pahameelt. Teiseks võivad
elektrikatkestuste tõttu otsest kahju saada
ka meie kliendid ise. On selliseid näiteid,
kus Eesti Energiale tekitatud otsese kahju
number on väike, kuid märkimisväärset
kahju on kannatanud kliendid. Näiteks tekkis ühest alajaamast varastatud
1500-kroonise vasejupi tõttu olukord, kus
rikki läinud elektrisüsteemist tulenevalt
purunes ümbruskonna majapidamistel
umbes 200 000 krooni eest olmeelektroonikat. Elektrivargad tekitasid eelmisel aastal
Eesti Energiale otsest kahju rohkem kui

Tamsalu soojatrassid
saavad renoveeritud
Tamsalu soojatrasside kogupikkuseks
on neli kilomeetrit, millest tänaseks on
renoveeritud 1,8 km. Kuna renoveerimata
soojustrasside olukord on halb nii soojapidavuse kui ka töökindluse osas, taotlesime
toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Positiivse vastuse saime novembris, et
toetatakse meetme „Taastuvenergiaallikate
laialdasem kasutamine energia tootmiseks“ raames meie projekti 45% ulatuses.
Tänaseks on läbi viidud riigihange renoveerimistööde töövõtja leidmiseks. Odavaima pakkumise alusel osutus võitjaks

Analoogtelevisioon
lõpetab saated
1. juulist
2010. aasta 1. juulil lõpetavad kõik Eesti
telesaatjad analoogtelevisiooni edastamise
ning teleprogramme näeb tavaantenni
kaudu ainult digitaalsena. Selleks hetkeks
peavad need, kes näevad täna vaid kolme
Eesti telekanalit, soetama endale digiboksi
või uue digiteleri. Soovi korral võib tarbija
liituda sama antenni kaudu vastuvõetava
tasulise digilevi paketi või mõne kaabelvõi satelliittelevisiooni teenusepaketiga.
Kuigi valdav osa Eesti elanikest on enda
jaoks digitaaltelevisioonile ülemineku
probleemi juba lahendanud, puudutab see
veel paljusid peresid ka meie vallas. Paljud
veel analooglevis olevatest inimestest on

Isikuandmete
avaldamisest
Tamsalu Ajalehes
Seoses isikuandmete kaitse seaduse muutumisega alates 01.01.2008.a ei ole võimalik
ajakirjanduses avaldada ja avaldamiseks töödelda isikuandmeid.
Lähtudes eelöeldust avaldame Tamsalu ajalehes alates jaanuarist 2008.a ainult eakate sünnipäevalaste nimekirja koos täituva tähtpäeva
äranäitamisega. Täpset kuupäeva ja elukohta
me enam ei lisa, sest selle avaldamiseks peaks
meil olema iga sünnipäevalapse

pool miljonit krooni.
Kahtluste korral helistage 1343
Kahjuks näitas käesoleva aasta algus, et
varguste trend üha hoogustub, mis on
suure tõenäosusega tingitud muu hulgas
töötuse kasvust. Viimasel ajal on LõunaEestis sagenenud juhtumid, kus kiputakse
õhuliine varastama – ja seda pole juba
ammu tehtud. Üllatusrohke võib olla kevadine külaskäik suvekodusse, kui ilmneb,
et voolu pole ning juhtmed on varastatud.
Soovitame külma närvi säilitada ja Eesti
Energiat elektri puudumisest koheselt teavitada. Kindlasti tuleks meid teavitada ka
sellest, kui näete suvilapiirkondades elektriobjektidega seotud kahtlast tegevust.
Palju elektriga seotud õnnetusi on ennetatud tänu sellele, et juhuslikud pealtnägijad
on varaste tegevustest Eesti Energiat või
politseid teavitanud. Näiteks on nähtud
lahtisi alajaama uksi või öisel ajal erariietes inimeste kahtlast tegevust avatud
kilpide juures ja meile sellest teada antud.
Kahtlane võib olla igasugune väljaspool
tööaega ja pimedas, ilma valgustuseta läbi
viidav tegevus Eesti Energia elektriobjektidel. Lisaks peaks kahtlust äratama see,
kui inimesed on erariietes ja eraautodega,
sest kui tegu on Eesti Energia töötajate või
meie lepingupartneritega, kannavad töötajad alati spetsiaalset logodega märgistatud
tööriietust ja sõidavad logoga märgistatud
autodega. Lisaks on nendel volitatud inimestel alati kaasas töötõendid, mida võib
vajadusel ette näitamiseks küsida.
Seetõttu palub Eesti Energia taolistest,
kahtlasena tunduvatest tegudest kindlasti
esimesel võimalusel teavitada kas Eesti
Energia rikketelefonil 1343 või politseinumbril 110. Teie telefonikõne võib ära
hoida mõne elektriga seotud õnnetuse või
päästa inimelu.
Jaanus Tiisvend
AS Magma – 4,5 miljoni krooniga. Seega
2,0 miljoniga toetab projekti ERF ja 2,5 miljonit finantseerib Tamsalu Kalor laenuga.
Ettevõetavad tööd ei too kaasa soojusenergia hinna muutust.
Töid teostatakse suveperioodil ja seoses
sellega tekivad katkestused sooja tarbeveega varustamisel juulis ja augustis. Täpsemalt teatame edaspidi.
Projekti käigus renoveeritakse kokku 2,2
km soojatrasse Tamsalus ja Sääsel.
Kavandatavate töödega saavad kõik soojatrassid renoveeritud.
Neeme Malva
Tamsalu Kalor AS juhataja
vanemaealised ja elavad üksi ning võivad
abi ning nõustamist vajada.
Palun eriti vanemate inimeste
pereliikmeid, tuttavaid ja sõpru aidata neil
lahendada digitelevisiooni saabumisega
tekkivaid probleeme. Tihti ei piisa
digisignaali tuppasaamiseks ainult
digiboksi ostmisest. Ka antenn tuleb
ümber seadistada, selle suunda muuta
või päris uus osta, sest digisignaaal vajab
kvaliteetsemat vastuvõtuseadet. Kõigi
inimesteni on jõudnud vastav infoleht,
küsimuste või probleemide korral saab abi
ka vallavalitsusest.
Digitaaltelevisioonile ülemineku teavituse
ja praktilisenõustamise vajadusel
Tamsalu vallas helista: 3228447 või kirjuta
meiliaadressile leo.piirits@tamsalu .ee
Leo Piirits
valla IT spetsialist
kirjalik nõusolek.
Tamsalu vallas sündinud laste ja manalateele
läinud isikute puhul avaldame Tamsalu ajalehes andmed ainult nende puhul, kelle sünd või
surm vormistatakse Tamsalu Vallavalitsuses ja
kellelt selleks nõusoleku saame küsida.
ElviAstok
Vallasekretär

Toimetajalt: Tamsalu Ajaleht avaldab ka teistes
omavalitsustes sündinud või surnud inimeste
nimed koos daatumitega, aga selleks tuleb
pöörduda vallasekretäri poole, kes järgib kõiki
seaduse nõudeid ja vormistab teie nõusoleku
andmete avaldamiseks. Automaatselt mingid
andmed vallavalitsusse ei jõua ja leht neid ei
avalda.

Vajangu Põhikooli lõpuaktus toimub 18. juuni kell 18.00
Tamsalu Gümnaasiumi lõpuaktused toimuvad :
* Gümnaasiumi lõpuaktus 19. juuni kell 13.00
* Põhikooli lõpuaktus
19. juuni kell 16.00
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Kaili Sirge on
Tamsalu uus
suusatreener
...teha on tegelikult nii palju ja pea on
ideid - mõtteid täis.
Maikuu algul helises ühel õhtul minu
telefon ja Kaili Sirge küsis, kuidas oleks
võimalik informatsiooni ajalehte panna.
Ta tahtis lapsi treeningule kutsuda ja
teatas, et on juba neli päeva Tamsalu
Spordikompleksi palgal suusatreenerina.
See oli üsna ootamatu info ja olime
mõlemad sama meelt – ka lehelugeja tahaks
natuke rohkem teada. Nii saimegi nädal
hiljem kokku, et natuke uudise tagamaid
avada.
Kaili oli naeratav ja jutukas nagu alati. Ta
ütles, et muutusi plaanis ta juba talvel, aga
siis olid veel kõhklused ja kahtlused.
Minu esimene küsimus Spordikompleksi
konverentsisaalis oli loomulikult – kuidas
võistlussuusatamisega jääb? Kaili vastas,
et kui ta oma otsuse oli teinud, teavitas ta
sellest ka koondise juhte. Ta soovib sellel
aastal natuke koormustes tagasi tõmmata,
eriti välislaagrite arvel. Loomulikult jätkab
ta suusatreeninguid, ilmselt väiksemate
koormustega. Kuna koondise juhid
tema soove aktsepteerisid, arvati Kaili
ka vabariigi B koondisse. Kaili ütles, et
põhja on laotud kaua ja treenitus kindlasti
ei kao nii kiiresti kuskile. Ilmselt päris
maailmatasemele enam asja pole, aga
vabariigis peaks ka järgmisel talvel olema
võimalik päris tipus püsida.
Oma suusatajakarjääri kohta arvas Kaili,
et ta alustas sellega küllalt hilja ja algul oli
keeruline. Suureks toeks oli pere, kes eriti
materiaalses mõttes toetas, suusatamine
on ju kallis ala – suusad ja muu varustus
maksab palju, kui selle peab ise ostma
ning seda tuleb pidevalt täiendada.
Kergemaks läks siis, kui tulid esimesed
tõsised tulemused ja õnnestus vabariigi
koondisse pääseda. Naiste suusatamises
oli vahepeal kummaline oluukord, kus
koondise moodustasid ainult õed Kristina
ja Katrin Šmigunid. Kaili oli esimene, kes
hakkas nende kõrval rahvusvahelistel
võistlustel käima. Torino olümpia järgselt
moodustati jälle ka naiste koondis, tulid
teised naised lisaks ja Kaili rääkis õhinaga,
kuidas ta neid aitas teadmistega, mille ta ise
oli oma kogemustest õppinud. Ta ütles, et
sageli oli nii, et just starti minnes vabanes
ta pingetest, kuigi oleks pidanud olema
vastupidi. Lihtsalt igasuguseid probleeme
tuli lahendada nii palju. Kaili ütles, et

Sääse lasteaed astub
rõõmsal meelel
suvele vastu
Päike on ennast lõpuks pilve tagant
välja võlunud ja nii suurte kui väikeste
suud muigele meelitanud. Aeg on teha
väike tagasivaade, kas võib sukelduda
suverohelusse kerge südamega.
Sääse lasteaias oli selleks õppeaastaks
seatud eesmärkidest üheks: tähelepanu
osutamine õuesõppele ja vastava platsi
sisseseadmine. Ees ootab 31.mail toimuv
majasisene koolitus, mille viib läbi RMK
Sagadi looduskooli arendusjuht Asta Tuusti
ja kahe õpetaja külaskäik Jõhvi lasteaeda,
kust loodame saada huvitavaid mõtteid.
Õues õppides viibivad lapsed värskes
õhus ja nende tervis karastub seeläbi.
Terviseedendusele panime oma lasteaias
rõhku kogu õppeaasta ulatuses. Hästi on
lasteaias tööle hakanud TEL-rühm, kuhu
kuuluvad Anu Põldmaa eestvedamisel veel
Piret Kasekamp ja Viivi Siimus. Nad on
organiseerinud hulga põnevaid üritusi nii
lastele kui töötajatele.
Meie lasteaia missiooniks on: lasteaed on
perekonda ja kodu toetav ning abistav
asutus ja visiooniks 2014: koostöös koduga
on loodud lapsele õnnelik lapsepõlv.
Lähtudes eesmärkidest oleme püüdnud
pidevalt peresid oma tegemistesse kaasata
– on ju õnnelik perekond hea enesetunde
aluseks.
Sügisel on kõige rohkem võimalusi
suupäraste toitude valmistamiseks. Nii
tegidki lapsed rühmades kaasavõetud
materjalist erinevaid salateid. Mõned
pered olid salatid kodus valmis teinud
ja degusteerimiseks saatnud, aga 1.-3.
aastased lapsed leidsid, et omatehtud kurgitomatisalat on ikka parem kui küüslaugupeedi oma. Et tervislikust toitumisest
ka lastevanematele mõtteid jagada,
kutsusime külla Lääne-Viru Maavalitsuse

Pildil on Kaili koos ema ja isaga talvise noorte
suusasarja võistluse ajal, mille korraldaja ta oli.
naiskonnas oli hea koostöö ja seal enam
üksteisele konkurendid ei oldud.
Kui juhtisin Kaili tähelepanu sellele, et
oma intervjuudes peale võistlusi on ta alati
olnud väga rahulik ja heatujuline – kas
poleks veidi sportlikku viha kasuks tulnud,
vastas ta, et ennast tuleb üles kütta enne
võistlust. Intervjueerijale pole mõtet peale
võistlust oma negatiivseid emotsioone
näidata, õigem on üritada analüüsida
tehtut. Õiged tunded ja üleelamised tulevad
nagunii hiljem.
Jutt läks ka selle aasta tulemustele. Kaili jäi
siin natuke mõttesse ja ütles, et olümpia –
aastad on alati erilised – kõik pingutavad
ja otsivad ettevalmistuses efektiivsemaid
lahendusi. Ühtedel see õnnestub, teistel
mitte, tihti tuleb taluda ka viltuminekuid.
Treenimine on ju väga paljudest eri
komponentidest koosnev protsess, kus
üks viga võib maksta kogu hooaja. Näiteid
võib ka vabariigi tippudest palju tuua –
näiteks Piret Pormeister, Kaili konkurent.
Tamsalu suusatajad üldiselt tegid sellel
hooajal nn „oma tulemused” ära aga erilisi
õnnestumisi ja säravaid esitusi ei olnud.
Väga soojalt meenutas Kaili oma treenerit
Arvo Orupõldu, kellega „klapp” ja
üksteisemõistmine oli väga hea. Treener
täiendas ennast ka pidevalt ja koostöö sujus
hästi. Hiljem oli juhendaja naiste koondise
treener Kalmer Tramm, viimased aastad
on ta aga praktiliselt treeninud iseseisvalt.
Karjääri säravamaks tulemuseks pidas
Kaili Universiaadi sprindipronksi, mis ongi
jäänud „suurimaks” medaliks. Enda arvates
õnnestus tal oma eeldused
tervisedenduse spetsialisti Olga Boitsovi,
kes rääkis tervislikust toitumisest ja
tervisekaitseametniku Marje Muusikuse,
kes rääkis tervisekaitsest. Sügise pimedasse
õhtusse mahtus ka loeng „Seksuaalkasvatus
lasteaias“, mille viis läbi Terve Eesti
Sihtasutuse lektor Triin Sokk.
Loomulikult tähistati lasteaias leivaja piimanädalat ning naeratuse- ja
kallistamispäeva – need viimased võiksid
olla iga päeva osaks.
Detsembrikuu deviisiks oli „Kommi
asemel“. Nii lastele kui lastevanematele
tutvustati, mis need võiksid olla: puu- ja
juurviljad ning loomulikult ka kuivatatud
puuviljad.
Talvel ehitati koos lastevanematega lasteaia
õuele lumelinn – lund jätkus ju kevadeni,
ja nii olid lapsed õue saades kohe kiiresti
mägede otsas, et sealt jälle alla tulla ning
siis uuesti üles mütata. Ostsime lasteaiale
jõululaadal saadud raha eest 20 uut kelku.
Töötajad võtsid osa ka Tamsalu lumelinna
rajamisest.
Vastlapäevaks kappas kohale hobune.
Loomulikult oli lastel lusti kui palju!
Kui lapsed läinud, võtsid pimeduse
saabudes töötajad kelgud välja ja võistlesid
liulaskmises; pärast istuti koos teetassi taga
ja keerutati vurri.
Pimedasse aega mahtus ka Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud asjalik
„presidendi“ vastuvõtt. Presidendiks oli sel
aastal Richard Liiv ja prouaks Anette-Getter
Kruusmann.
Lapsed käisid Rakveres jõulumaal, kust said
jõuluvana käest kingiks loomaaiapiletid,
ja nii külastasimegi aprillikuu lõpus
loomaaeda – oli põnev reis.
Märtsikuus vaadati peale oma
lasteaia rümade etenduste ka Rakvere
teatris „Sipsikut“. Lasteaias toimus
emakeelepäevale ja lugemisaastale
pühendatud meeleolukas luulehommik.
Munadepühadeks valmistasid lapsed koos
oma peredega kompositsioonid „pesadest“,
millest korraldati näitus ja valiti paremad

realiseerida peaaegu 100%. Tuleb ju
arvestada ka sellega, et tippsuusatamise
kõrvalt lõpetas Kaili Tartu Ülikooli
kehakultuuriteaduskonna. Õppimise ja
treenimise seostamine oli algul , kui ta
ülikooli astus, kergem, sest siis polnud
ta veel suusakoondises. Kahjuks nõudis
suusatamises tippu jõudmine valikute
tegemist ja õppimine asetus siiski
teisele kohale. Vaimse ja füüsilise pinge
vaheldumine oli aga lõõgastav ja need
tegevused täiendasid üksteist. Kaili arvas, et
pingetaluvuse arendamine
ja ekstreemkoormustel töötamine on
kasulikud nii tippspordis kui kindlasti ka
hilisemas elus. Ta sai kenasti hakkama,
võttis õpinguid väga tõsiselt, ehk liigagi
tõsiselt, saades tippsuusataja karjääri
kõrvalt diplomi ainult ühe lisa – aastaga.
Spordikompleksi tööle tulek oli ilmselt
teatud juhuste kokkulangemine – senine
treener Ilmar Udam lahkus ja suusatajad
oleksid jäänud juhendajata. Enne otsutamist
kaalus ja mõtles Kaili pikalt ja tegi omale
selgeks, mida pakkumise vastuvõtmise
korral teha tuleks. Treeneriametiga puutus
ta kokku praktikal Tartus olles, kus tuli
ka päris väikestega töötada. Tamsalus on
praegu olemas päris motiveeritud ja edukas
noorte suusatajate grupp. Neile lisaks tahab
Kaili alustada ka päris oma algajatega.
Treener arvas, et ega praegu ta ei kujuta
ette oma võistlustel käimist, sest kui tuleb
töötada oma lastega, siis eriti palju ära
olla ei saa, aga loodetavasti tullakse talle
ikka ka appi, kui vaja. Abi loodab ta saada
suusaklubist, lastevanematelt ja vanadelt
olijatelt – Pavolt näiteks. Lastega tegelemine
nõuab palju erinevaid teadmisi ja oskusi,
suusatamine on ka väga tehniline spordiala,
kusjuures igasuguse materiaalse osa tähtsus

välja.
Südamenädala raames toimus koos
lastega valmistatud terviseteemaliste
raamatute näitus. Teemadeks olid rühmad
valinud: „Kui lapsed on terved, siis on
nad rõõmsad“, „Mis on südamele hea?“,
„Kommi asemel“ ja kõige vanemate laste
rühm valmistas koos peredega raamatu,
kus on lugusid nii elust enesest, luuleridu,
joonistusi kui ka ettepanekuid tervislikest
toitudest. Töötajad läksid õhtul kepikõnnile.
Nõustama oli kutsutud Maire Tamm,
kes jagas vajalikke nippe ja siis suunduti
terviserajale.
Eks tervis tuleb ju ikka kõige rohkem
sellesse uskumise ja naeratuse kaudu.
Viimase tõi näole rahvusvaheline
joonistusvõistlus Maa värvid, kus Kirke
Suur sai õpetaja Viivi Siimuse juhendamisel
kolmanda koha. Pirita Lillepaviljonis
toimunud autasustamine oli klounide

tulemuse saavutamisel aina kasvab. Kaili
loodab et lapsevanemad teda ka võistlustel
puht füüsiliselt kasvõi näiteks suuskade
ettevalmistamisel aitavad, sest üksi läheks
raskeks. Spets määrdemeest pole ju
võimalik palgata.
Kaili oli kindel, et hea suhtlejana ja nn
meeskonnamängijana suudab ta oma
treeninggruppides hoida head töömeeleolu,
sest vanematel olijatel tuleb treenimisisu
praegu ehk isegi tagasi hoida, et mitte üle
pingutada. Treeneri töö koosneb teadagi
paljudest muudest kohustustest, milles
Kaili loodab ka orienteeruma õppida.
Suusatamise materiaalse baasi loomine
niipalju temast ei sõltu, loodetavasti
ehitatakse välja stardimaja ja saab
lahenduse ka võistlusradade logistiline
pool. Probleemiks on see, et Tamsalu rajad
ei ole piisavalt suure tõusude vahega.
Siin aitab natuke naabrite juures käimine,
rolleritel efektiivsemalt treenimiseks aga
tuleb sõita Otepääle.
Kui küsisin, mida arvab Kaili üldse
kohalikust sporditegamisest, jäi ta
napisõnaliseks. Ütles, et on kokku
puutunud põhiliselt suusatamisega. Mulje
on, et igaüks toimetab oma mätta otsas,
ühtsust ja meeeskonnavaimu on vähe.
Suusatamises ja teistel aladelgi tuleks
harrastajatele lihtsamaid võistlusi palju
rohkem teha. Kaili loodab oma ülikoolis
spordi organiseerimise vallas saadud
teadmisi Tamsalu spordielu korraldamiseks
kasutada.
Tulevikust rääkides läks Kaili nägu naerule
ja ta arvas, et viie aasta pärast esinevad
tema need õpilased, kes juba suusatamisega
tegelevad, edukalt juunioride ja
täiskasvanute seas, algajad on aga suutnud
ennast omavanuste hulgas näidata. Ta ütles
ka et ei tahaks nii väga palju lubada, algul
on tõsine oht ennast killustada erinevate
kohustuste ja ülesannete vahel, teha on
tegelikult nii palju ja pea on ideid - mõtteid
täis.
Õhtuti võib mööduja juba metsa all näha
Kailit nii suuremate kui väiksemate lastega
harjutusi ette näitmas ja toimetamas.
Krista Lepik kommenteeris asja nii: Kaili
tulekuks tegin palju veenmistööd ja
tohutult hea meel on, et ta lõpuks nõussse
jäi. Loodan temast palju ja arvan, et ta
on õige inimene ka meil seni puudunud
orgnisaatori kohale.
Suusatrennid toimuvad: Vanematele kooli
ajal E - R kell 17:00 , L iseseisev treening.
Suvel E - L kell 10:00 ja E,T, N, R ka kell
17:00.
Algajad (6-8.a.) T ja N kell 16:00
Täpsem info www.tamsalusport.ee
treeningud või 5545001.
Ain Aasa

osavõtul lustlik ja meeldejääv.
Koolieelikute rühma ootab ees lõpupidu ja
ongi üks rühmatäis lapsi lasteaias vähem.
Praegu on nende rühmas mürafoor. See on
selline valgusfoorile sarnanev riistapuu,
mis näitab, kui valjuks kisa rühmas läheb
ja kui kahjulik see tervisele on. Eks nad pea
ju koolis vaikselt istumiseks valmis olema!
Käitumisest käis 6.-7.aastastele lastele
õpetussõnu jagamas ka onu Rosin.
Aga elu läheb lasteaiaski edasi ja juba ootab
uus rühmatäis sõimeealisi lapsi, millal
see september tuleb ja saab omaealistega
mängida.
See on õnn, et meil neid väikesi naerusuid
on! Päikest teie suvesse!
Lia Klaas
Sääse lasteaia juhataja
Pildil teevad Elis ja Gerlin salatit.
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Oma vara
hoidmine jääb
üha rohkem
inimese enda
mureks
Tamsalu vabatahtliku
päästekomando juht Jüri
Mürk ütles, et riigi tasandil
tehtud kokkuhoiuotsused
on mõjutanud ka kohalikku
komandot. Tamsalu päästjate
tegevust rahastab vald, kellel on
leping Päästeteenistusega. Sealt
saadavad rahanumbrid on aga
nii väikesed, et osa vahenditest
peab omavalitsus juurde maksma.
Meestega on tehtud lepingud,
mille kohaselt kolm autojuhti –
päästjat saavad püsitasu, päästjad
aga minutitasu väljas käidud aja
eest. Riigi poolsed rahanumbrid
on vähenenud ja see tingis ka
nõupidamise vallavalitsuses, mille
tulemusena selle aasta lõpuni
päästeteenistus Tamsalus jätkab.
Mehed olid nõus väiksema raha
eest tööd tegema. Aga pikemas
perspektiivis on jätkamine
küsimärgi all, sest lihtsalt ei olda
nõus ilma rahata ohtlikku ja oma
elus suuri piiranguid põhjustavat
tööd tegema. Valvekorras oleval
ajal ei tohi nimelt kodust kaugele
minna ja peab olema kiiresti
väljasõiduks valmis. Tamsalu
päästekomandol on viimasel ajal
selleks kulunud 2 – 6 minutit, mis
on väga hea tulemus.
Paljud vabatahtlikud
päästekomandod on vabariigis
Triin Sameli
rahapuudusel oma tegevuse
lõpetanud.
MTÜ Vajangu Tuletõrjeühingu
juht Väino Virks rääkis, et neil
rahastamine eriti vähemaks pole
jäänud. Päästeteenistusega on
Toimekad tunnid ja päidkoondav mõttevahetus päevapaistel lubasid
lepig, millest kaetakse ühingu
me muuseumitoimkonda ja kalleid külalisi lõkketule paistesse muuseu- kulud. Ametis on 5 – 6 meest,
miöhe.
Tahaksin meenutada, et tänada, innustada ja peegeldada elamusi
sellest maikuu viieteistkümnendast „ööst”. 15. mail osales ka meie
Porkuni paemuuseum üle-Eestilisel muuseumiööl. Teemaprogramm
PORKUNI
algas kell 18.00, kuid kella 17.00st oli soovijatele avatud maastikumäng 1,7 km pikkusel energiarajal. Ürituse otsi oli plaanitud kokku RAHVAMAJAST.
võtma hakata 22.00, ent külalisi jätkus hilisemakski!
Tänavuse muuseumiöö teemaks olid lood: „Öös on lugusid”. Porkuni Porkuni Rahvamajas on sügisest
paemuuseumis jutustati, mängiti, lauldi, loodi mitmeid lugusid.
2009 a. kuni kevadpeoni 14.mail
Olimegi ühe loo sees, mängisime oma osi. Mõned lood olid kirja
2010 toimunud aktiivne tegevus.
pandud, mõned pajatati tuttavale, sõbrale, võõrale või enesele, aga
Korraldatud on õppepäevi, koolitusi.
loeti ka loitsuna, lauldi või võeti otse „öö”-õhust – energiarajalt,
Laadad toimusid üks kord kuus.
muuseumitornist, linnusehoovi miljööst või kuidas soovite.
Edukalt käivad koos Line tantsijad
Porkuni lugudes jäid kõlama geobioloog Enn Parve lood peagi trükis
ning neid on kutsutud esinema
ilmuvast raamatust „Pajatusi paesest Porkunist”. Kuulaks veel,
Väike-Maarjasse, Mädapea mõisa,
laseks veel end kaasa kanda neil lugudel, mida Porkuni autori sulel
Uudekülla, Jäneda lillepäevadele jne.
sünnitada on lasknud.
Klubiõhtuid on toimunud kord kuus.
Lugejaskond sai ka MTÜ PAIK (Pandivere koostööpiirkonna) juhataja Klubiõhtu programmid on kokku
Aivar Niinemägi esitletud raamatu „Paekivi- mis see on?” võrra
pannud ning neid juhtinud Hele
rikkamaks.
Teidla ja Virge Lepa .
Kuulatavasse end unustavalt kuulasin Aili Ilvese loetud legendi
Toimetatakse õmblus - ja klaasikunsti
„Porkuni preilist” (Marie Under, 1963), / „Mis valgus sääl Porkuni viljelemisega.Vanad teksapüksid
tiigi pääl käib heitlevalt üles ja alla...”, M. Under), taustaks praegu lõigatakse “ümber” ja tehakse sinilille
vilkalt muutuva looduse hääled.
õitega line tantsijatele lõbusaid
Kauneid hääli mahtus muuseumiöhe veelgi. Kord paiks peale, kord
ülesraputuseks laulis Porkuni Viisiratas, koosseisus Reet Künnapas,
Juta Pajula, Ellen Sepp, Õie Matikainen, me muuseumijuhataja Ella
Vikk ning koori eestvedaja Ülle Pärg.
Üle-Eestilise muuseumiöö üheks eriatraktsiooniks olid T-lood: Eesti
kirjanike lühipalad, mida saab kuulata mobiiltelefonipõhises audiogiidis
Regio T-numbri platvormil.
Hoolitsetud oli ka näkslaua eest. Kaja Pajuste oli toilustaja ja vedaja Käes on magusaim rattaaeg. Et olen
oli Vello Sander. Muuseumiöö oli meeskonnatöö ja iga osaleja oli oma ka ise natuke viimasel ajal rattaga
panusega oluline.
sõitnud, julgen anda soovitusi neile,
Elamusterikka aja eest tänan paemuuseumi toimkonna nimel kõiki
kes alles alustavad või tahavad uusi
mainitud sõnavõtjaid ja osalejaid samuti. Isiklikult tänan vanemaid
radu proovida.
kolleege Ella Vikki ja Mari-Ann Mandelkorni ning vabakutselist korSõidan universaalkummidega rattaga,
ralduskamraadi Sanderit mõttevahetuse ja muuseumiöö organiseerim- mis on oluliselt mugavam kui meil
ise eest Porkunis. Aitäh!
levinud maastikukummidega ratas.
Paeaasta raames oli üles seatud ka Virumaa koolide laste joonistusSaab kulgeda nii asfaldil, kruusa – kui
näitus, mille õnnestunud ülesseadmise loodusesse pr Aili Ilves korral- mullakattega teedel Hätta jääksin vist
das. Tema looval dirigeerimisel meie Mari-Anniga abistasime. Ja oli
paksus poris või liivas, aga sinna ma
vahva!
ei trügi. Rattal peaks kindlasti olema
Meenutatud sai, tänatud sai, jääb veel innustada. Mina ise, prakpiisav võimalus käike vahetada, sest
tikandina paemuuseumis, olen sattunud õige hea portsu otsa nö.
meie kandi maastikud on tõusude –
Olen lasknud end Porkunil võluda, õpetada, innustada. Õpilane olla
languste rohked. Kontrollida tuleb
on ehe ja hea, õhutan kõiki, kel pealehakkamise pisikut, pakutud
pidureid ja nende kasutamiseks peab
võimalustest kinni haarama!
alati valmis olema.
Järgmise muuseumiööni, järgmiste loomisteni, praeguste ja tulevaste Julgen anda ka väikseid vihjeid
lugudeni!
marsruudivaliku osas. Kuna meie
ilm on harva tuulevaikne, eelistan
Triin Sameli, paemuuseumi praktikant
koostada marsruudi nii, et algul
sõidan vastutuult ja kodu poole
allatuult. Porkuni on üsna haruldane
koht selles mõttes, et siit saab minna
Naiste tennisevõistlus
kuude erinevasse ilmakaarde, seega
marsruudi koostamise võimalused on
Juuni teisel poolel toimub normaalväljakul väljas tenniseturniir 3 – 12
väga rikkalikud. Järgnevalt mõned
kl neidudele – tüdrukutele. Osavõtuks registreerida Spordikompleksis
lemmikmarsruudid.
S Kurotškini juures hiljemalt 11. juuniks. Turniir kestab kaks nädalat,
Porkuni – Tamsalu – Savalduma –
osavõtjad peavad mängude ajad ise kokku leppima.
Nõmmküla – Vahakulmu – Saksi –
Tamsalu meistrivõistlused naistele toimuvad nagu tavaliselt augustis.
Lasila – Järvajõe – Porkuni. Asfalttee,
mõnusate tõusude ja langustega.
S.Kurotškin
Autod ainult esimesel osal, alates

Me öös oli lugusid

Soovitusi
rattureile

kellest väljas käivad korraga 2.
Olemas on kolm autot, neist üks
kaheteisttonnine paakauto, mille
kinkisid sõprusvalla Siikajoki
partnerid. Tehnika on aga vana ja
nõuab pidevat hoolt. Mehed tasu
väljaskäimise eest ei saa. Viimasel
ajal kasutab päästeteenistus
Vajangu komandot vähe, kevadel
on väljas käidud ainult paaril
korral. Üritatakse hakkama
saada kutseliste päästjatega ning
vabatahtlikele pole siis lisatasusid
vaja maksta. Suurim koormus
oli viimati üleelmise suve
metsatulekahjude ajal, mil mõned
mehed lausa nädalate kaupa
metsas olid.
Toomas Uudeberg: „Jah, mai
algul tehtud otsustega vähenesid
päästjatele mõeldud rahad ja nad
olid nõus aasta lõpuni vähendatud
rahaga töötama. Kas see aga ka
edasi nii jääb, ei saa praegu öelda.
Riigi tasandil on praegu tsoonid
lähtuvalt ajast, millga kutselised
päästjad õnnetuskohale jõuavad.
Tsoonis 0- 5 minutit vabatahtlikke
päästjaid ei rahastata. Tsoonis
5 – 10 minutit kuhu kuulub
ka Tamsalu (lähim kutseline
päästekomando asub Väike
– Maarjas) vähendati tasusid,
Vajangu kuulub tsooni üle 15
minuti ja seal on tasud natuke
suuremad. Riik on seadnud oma
prioriteediks inimelude päästmise.
Selleks peab välja sõitvas
päästekomandos olema vähemalt
kolm liiget ja suitsuskafandrid et
põlengukoldest inimesed välja
tuua. Tulekoldesse tohib siseneda
ainult kahekesi ja üks päästja
peab jääma välja julgestama.
Vabatahtlikud komandod
sõidavad harilikult välja kahekesi,
neil puuduvad tulekoldesse
sisenemiseks vajalikud vahendid
ja samuti pole neil õigust siseneda
lukustatud hoonetesse ilma
omaniku nõusolekuta, mis on
olemas kutselistel päästjatel.

Seega kindlasti inimeste varale
ohud suurenevad kui kohalik
päästekomando lõpetab. Riigi
arvates tuleb igaühel endal oma
vara eest hoolt kanda – eelkõige
läbi kindlustuse.“
Aigar Kink, Salva Kindlustuse
müügikonsultant: „Arvan,
et praegu on optimistlikult
arvates umbes 40% maakonna
kinnisvaraomanikest enda omandi
kindlustanud. Viimastel aastatel
on see protsent kahekordistunud,
kuna paljud võtsid pangast laenu
ja siis oli kindlustus kohustuslik.
Tamsalu vallas on see protsent
ilmselt väiksem. Tegelikult on
riik kogu aeg öelnud, et vara
hoidmine ja säilitamine on
inimese enda mure. Praegu
on maja või korteri keskmine
kindlustusmakse aastas keskmiselt
2000 – 5000 krooni. Selle raha
eest eest ehitab kindlustus peale
õnnetuse juhtumist eluaseme
üles. Aga kas inimesel on omal
vara hävimise korral kohe võtta
miljon, et oma elamine uuesti
üles ehitada? Pealegi kui sellesse
on enne hävinemist veel palju
raha investeeritud ja korralikult
korda tehtud? Minu praktikas on
mitmeid juhuseid, kus pere teeb
aastas mitmeid reisikindustusi aga
oma eluase on kindlustamata. Ja
siis, kui juhtub õnnetus, minnakse
valda nutma ja sotsiaalabi küsima.
Inimesed peaksid rohkem
mõtlema püsiväärtustele ja
pikemaajalistele eesmärkidele.
Korteri või maja kindlustamine ei
ole kindlasti raha raiskamine vaid
vastupidi, see annab kindlustunde,
et ka õnnetuse järgselt ei jääda
„kuuse alla““.
Olukorras, kus riik ja kohalik
omavalitsus päästeteenistusele
kuluvaid vahendeid vähendavad,
tuleb inimestel oma vara säilimise
kindlustamisele mõtlema hakata.

seelikuid. Disainerid ja õmblejad Hele ja Virge.
Lauljaid juhendab Ülle Pärg . Puudus
on meeshäältest, mehed - olge
hakkajad ja tulge Porkunisse Ülle
juurde laulma.
Suvel juulis toimub vana Porkuni
päev ja augustis taasiseseisvumise
õhtu. Oktoobris alustame
klubiõhtutega. Kui projekt teise
korruse renoveerimiseks saab
positiivse vastuse siis avatakse ka
baar.
Väga abivalmis on Laine Roots,
Kristiina Sikk ja Ellen Sepp kes alati
aitavad kui on abi vaja. Aitajaid on
ka teisi.
Rahvamajal palgalisi töötajaid ei
ole,kõik toimub vabatahtlikkuse
alusel.
Porkuni Rahvamaja tegevuse
edasiviivaks jõuks on MTÜ Porkuni,

kelle algatusel kirjutatud projektid
rahvamaja renoveerimiseks on
vilja kandnud renoveeritud maja
näol. Tänama peab sponsoreid ja
Swedbanki, kelle toel ja abil on
projektid ellu viidud. Aeg aga läheb
karmimaks ja sponsorlus väiksemaks
ning pangaintressid kõrgemaks.
Suurim probleem on küte ja elekter,
senini pole võimalik ühegi projektiga
kütte tarvis raha taodelda.
Porkuni Rahvamaja vajaks edasiseks
tegevusekshädasti inimeste
rahalist abi kütuse ostmiseks ja
omafinantseeringu katteks. Oleksime
tänulikud ka väikeste annetuste eest.
MTÜ Porkuni a/a 221025194110
Swedbankis.

Saksist liikust pole. 35 km.
Porkuni – Tamsalu – Vajangu –
Aavere- Raigu – Kiltsi – Ebavere –
Väike – Maarja – Ilumäe – Porkuni.
Asfalttee paari mõnusa tõusuga.
Liiklus tihedam Vajanguni ja Maarjast
Ilumäeni. Sisse jääb kergliiklusrada
Väike – Maarjas kust üritan alati läbi
sõita. See rada on väga varjuline ja
mõnus. 40 km.
Porkuni – Kännuküla – Aburi- Kadila
– Assamalla –Lasila - Järvajõe –
Porkuni. Siin on algul ja vahepeal
kruusatee, aga eriti algul vastutuult on
hea sõita. 30 km.
Porkuni – Kännuküla – Aburi
– Pandivere – Eipri – V-Maarja –
Ebavere – Vao – Mõisamäe –Ärina
– Ilumäe – Porkuni. Vahepeal
kruusateed aga ka mõnus ja
vaheldusrikas rada. 35 km.
Porkuni – Kullenga – Assamalla –
Lasila – Saksi – Järvajõe – Porkuni.
Asfalttee, tihe liiklus Kullenga –
Assamalla vahel, mujal mõnus. 25
km.
Samade radade kasutamine tüütab ära
ja siis on võimalus kaardilt uurida,
millised on seni tuntud marsruutidelt
kõrvale põikamise võimalused. Neid
leidub alati. Väiksemates külades
soovitan olla eriti ettevaatlik sest
tihti on seal lahtiselt ringijooksvaid
koeri, kes ähvardavad säärde karata
ja kellede eest päästab ainult kiire
pedaalimine.
Mõned aastad tagasi tahtsime teha
rattatee Kullenga, Lasila ja Saksi
vahelisse metsamassiivi, kus on väga

mõnusa profiiliga vaheldusrikkad
metsateed. Kahjuks otsustas RMK
hakata seal teid hööveldama, mis
muutis need sisuliselt rattasõitjale
läbimatuks, kuna suurte kivide
ja konaruste vahel laveerimine
sõidumõnu ei pakkunud. Seda on
nüüd tehtud järjest igal kevadel.
Rattaga on seal mõned lõigud
läbitavad aga kunagi ei tea, millal
järjekordselt sahk tee ära on rikkunud,
nii et igaüks peab sealseid radu ise
proovima. Need on aga parimad teed
mõnusaks rahulikuks sõiduks, eriti
tuulega päevadel.
Varustusest soovitan kindlasti hankida
spetsiaalsed rattapüksid, kindad ja
kiivri. Need kaitsevad kukkumise
korral. Aga parim ohutusabinõu
rattasõidul on ettevaatus ja pidev
valmisolek reageerida muutuvatele
oludele. Kahjuks on meie teedel
autojuhte, kes mõnuga sõidavad sinust
mingi 10 cm kauguselt mööda. Palve
autojuhtidele, austage ka rattureid,
jätke oma auto ja ratturi vahele piisav
ruum, sest rattur võib ehmatada
liiga lähedalt mööduva auto tõttu
ja ette keerata. Loomulikult käivad
soovitused ka suurematel teedel
liikuvatele ratturitele – ärge sõitke
kõrvuti, hoiduge tee serva, ärge tehke
järske manöövreid. Ja loomulikult
käib rattasõidu juurde suunanäitamine.
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TAMSALU AJALEHT

Rainer Tops möödunud
korvpallihooajast.
Hooajaga tervikuna peab vist rahule jääma. 2. liiga läks tervikuna ju
päris hästi, sest põhiturniiril saime vaid 3 kaotust. Maakonnas olime karikafinaalis ja meistrivõistlustel medalil. Seega patt oleks kurta, kuigi
eks hooaja kõige valusam hetk oli see kodune 2. liiga finaalturniir ja
sealne poolfinaali kaotus 3ndal lisaajal. Ei teagi kuhu see jäi. Põhiturniiril sai Räpinat mõlemal korral kindlalt võidetud ja see meeskond oli
kindlalt finaalturniiri kõige nõrgem vastane, aga ilmselt alahindasime
neid. Räpina tegi ootamatult hea mängu ja meie koostöö käis üle kividekändude. Visketabavus oli alla igasugust arvestust. Aga eks see ongi
sport ja sellepärast ilmselt me seda kõik ka armastame. Kuna me finaali
ei pääsenud, siis otsepiletit EMV 1. liigasse ei saanud, aga see iluviga
sai testurniiril parandatud. 4 mängu 1.liiga 13-14. meeskonndadega said
kindlalt võidetud ja koht Eesti 1. liigas on olemas. Mis rõõmu tegi, et sel
aastal ei olnud komplekteerimisega probleeme – pea kõigil mängudel oli
piisavalt mehi kohal. Suur jõud oli muidugi Sven Pugonen – tema rolli
on raske ülehinnata.
Maakonnas oleks ilmselt maksimum olnud 2. koht, sest kardan, et Ivaxile poleks me vastu saanud. Poolfinaalist ReinPauliga on veidi kahju,
sest olime pärast rasket algust tegelikult mängus tagasi, kuid pärast
ootamatut voolukatkestust Simuna saalis kadus rütm ja sellega ka mäng.
Samas 3nda koha mängu võiduga oli siiski hea hooaeg lõpetada. Ja sel
korral me Kundat ei alahinnanud (eelmisel aastal juhtus nii) ja sai kindlalt see ära vormistatud. Samas, kui aus olla, siis maakonna mängud
olid sel hooajal üldse kuidagi teisejärgulised. Põhiline emotsioon ja
tähelepanu oli pigem EMV 2. liiga võitmisele pühendatud.
Mis uuel hooajal saab, seda hetkel ei teagi. Rahastamine on alati küsimus
ja suhteliselt raske on hooaega niimoodi mööda saata, et mingil hetkel
oma raha alla ei pane. Lohutuseks ütlen endale alati, et hobid nõuavadki
raha. Õnneks meil paar-kolm toetajaton , kes aidasid. Agrovarustus, Puukeskus ja kindlasti ka Tamsalu vald.
Tegelikult on täpselt sama suur küsimus meeskonna komplekteerimine.
Sel aastal oli sellega igati OK, aga samas on päris mitmed mängumehed
vihjanud, et ei tea, kas jõuab uuel hooajal seda karusselli kaasa teha.
Mängude tihedus oli kohati 3 mängu nädalas! Inimestel tööd, pered ja
muud harrastused ja kohati tunned end sõna otseses mõttes halvasti, kui
vead poisid nädalavahetusel jälle pere juurest minema Räpinasse või
Hiiumaale mängima. Seetõttu ei hakkagi enne juulit-augustit sellele
mõtlema. Selleks ajaks on rahval teada, et kas neist on uuel hooajal
osalejaid või mitte. Variante on erinevaid. Kuni selleni, et loobume maakonna liigast ja mängime vaid Eesti liigat või vastupidi.
Rein Tops: Esiliiga testturniiril võitis meie meeskond KK Rae/Megaroni 106:82 ja 101:89 ning Torma SK/Salva Tartut 97:65 ja 104:76.
Põhiturniirilt võeti kaasa võit ja kaotus Swedbankilt ning 5 võidu ja 1
kaotusega võideti valikturniir ja pääseti esiliigasse. Teisena pääses edasi
Swedbank.. Kokku mängiti hooajal 66 mängu, millest võideti 54. Los
Toros II mängis maakonna MV 18 mängu millest võideti 11. Seega
kokku mängiti 84 mängu, neist rohkem kui pooled kodusaalis.

Kergejõustik 100
Eelmises loos vaatlesime meie kergejõustiklaste tulemusi vabariigi 2009
a täiskasvanute edetabelis. Täna pöördume tagasi ajalukku ning vaatluse
all on meie paremate tulemused kõigi aegade edetabelis. Viimastel
aastatel on peetud 100 parema edetabelit, 2009 a juubeliraamatusse on
aga mahtunud ainult 30 paremat tulemust kõigil aladel nii meestele kui
naistele. Põhjuseks on ilmselt juubeliraamatu teemade lai ring kus kaalukas osa käsitleb ala ajalugu ning seetõttu on statistikale jäänud väiksem
ruum. Seda meeldivam on meie parimate kuulumine tabeli tippu. Kokku
on edetabelisse pääs olnud jõukohane kuuele omavalitsuse sportlasele.
Parimal positsioonil on Meelis Veilberg 2. kohaga maratonis (2:15.44),
ja 20. kohaga 10000 m (30.01,95). Arvo Orupõld on 4. 50 km käimises
(4:15.04) ja 10. 20 km käimises (1:31.40). Kalev Joonas on 9. 200m
(21,4) käsiajaga arvestuses. Ülo Püssile kuulub 24. koht kuuulitõukes
(17.31) ning Arne Arumägile 26. koht 10000 m (30.19,52). Kõik need
tulemused on saavutatud eelmise sajandi lõpuaastatel. Naiste arvestuses
on ainukesena tabelis Audentese koolis õppinud ja treeninud Marianna
Voronina 10. kohaga 100m (11,96), 22. kohaga 200 m(24,86) ja 400
m(56,30). Kõik tulemused on saavutatud käesoleva sajandi algul.
Maakonna omavalitsuste mitteametlik paremusjärjestus: 1. Kadrina 9
(8+1) kohta, 2. Tamsalu 9 (6+3), 3. Rakvere linn 6 (5+1), 4. Vinni 3
(2+1), 5 -6. Rakke ja Sõmeru 1 (1+0).
Rein Tops

Naised kolmandad maakonnas,
noored lisasid meistritiitlile ka
karikavõidu
Laupäeval, 15.mail toimusid Tapa spordihoones Lääne-Virumaa lahtised
MV saalihokis. Tamsalu EBE naiskond suutis võita kolmest mängust 2,
kuid sellest siiski ei piisanud enamaks, kui turniiri kolmas koht. Resultatiivseimaks mängijaks turniiril oli Triinu Saluste, parimaks ründajaks valiti Geidi Kruusmann ning võistkonna parim mängija oli sel korral
Kaja Klaasimäe. Turniiri võitsid külalised Tallinnast, Sparta SS, kellega
Tamsalu naised viiki mängisid ning karistuslöökidega otsustati 2:0 Tamsalu kasuks. Jäneda oli teine, kes alistas pingelises mängus Tamsalu 2:1
ning Kuusalu EN kaotas Tamsalule 6:1. Juba järgmisel päeval, 16.mail
olid Tamsalu U19 neiud vastamisi rivaalidega Eesti noorte Fat Pipe karikaturniiril Paide spordihoones. Tamsalu neiud, olles väsinud eelmisest
päevast, suutsid end nii palju kokku võtta, et minimaalse eduga (1:0)
võita vastaseid Mustveest ja Sakust. Viimane mäng Voore SYD-iga
otsustas, kes on Eesti noorte karikavõitja sel hooajal. Mängu esimene
kolmandik oli üpris tasavägine ja teisele poolajale läks Tamsalu siiski
veel pisut ärevas eduseisus 2:0, kuid peale kolmandat väravat pinge
langes, mistõttu suudeti ökonoomsemalt mängida ja mängupilt enda
kasuks pöörata. N.ö “finaal” lõppes seisuga 6:0 Tamsalu kasuks ning
Eesti noorte MV karikavõitjana minnakse oma teenitud suvepuhkusele.
Tamsalu EBE tänab kõiki toetajaid ja fänne kaasa elamast ja aitamast
ning ootab uusi mängijaid järgmisel hooajal.
Riive Tamm
Noorte saalihokivõistkond on pildil ülal paremal.

Ujumine
Järvamaa lahtised meistrivõistlused
toimusid 20.02.2010 Paides
100m kompleksi – Johhanna Magdaleena Partsioja 1.27,42 I , Keili
Kleitz 1.55,98 (4.), Cärolin Rattasepp
2.01,95 (5.), Merylin Mets 2.04,51 (6.),
Geiri Suur 2.05,51 (7.), Kert-Taniel
Kesküll 1.29,02 II, Tony-Brei Vilbiks 1.29,05 III, Riho Valdok 1.40,03
(4.), Kauri Suur 1.44,54 (ja.), Alex
Ahtiainen 1.58,36 87.), Keiti Kleitz
1.15,72 II, Grete Uudeküll 1.17,23 III.
50m vabalt –Keili Kleitz 48,61 (5.), Geiri Suur 56,32 (6.), Kert- Taniel 36,41 III,
Kauri 39,79 (4.),Riho 40,30 (5.), Alex
48,89 (10.), Grete 30,70 II, Keiti 30,92 III.
50m rinnuli – Johhanna M.
45,76 I, Cärolin 59,44 (6.), Merylin 1.01,75 (7.), Geiri 1.04,15 (8.),
Tony-Brei 43,51 II, Riho 53,62 (4.),
Kauri 54,54 (5.), Alex 1.04,67 (7.),
Keiti 39,53 II, Grete 40,60 (4.). 50m
selili – Johhanna M. 40,66 I, Keili
54,91 III, Merylin 58,59 (4.), TonyBrei 40,57 II, Keiti 35,06 II. 50m
liblikat – Johhanna M. 41,52 I, Cärolin 1.07,75 III, Grete 35,67 II.
100m
vabalt
–
Kert-Taniel 1.17,86
II, Keiti 1.06,95
I.
12.-13.märtsil peeti Tallinnas Pirital 25m ujulas TOP-i karikavõistlused, kus võistles ligi 200 ujujat,
kellel vastavad normid täidetud.
Arvestust
peeti
absoluutklassis:
Keiti Kleitz – 50m selili 34,43 (17.),
100m selili 1.14,34 (14.), 200m selili
2.41,36 (12.), 200m kompl. 2.45,04 (13.).
Grete Uudeküll – 50m rinnuli 40,30
(14.), 50m vabalt 30,05 (15.), 50m
libl. 36,22 (16.), 100m kompl. 1.16,5
(14.), 200m kompl. 2.49,82 (16.)
20.märtsil
toimus
Kohtla-Järvel
veteselli
III
etapp:
50m rinnuli – Tony-Brei Vilbiks
44,44 I koht, Riho Valdok 54,76
(15.), Kauri Suur 57,03(18.), Cärolyn Rattasepp 58,54 (5.), Geiri Suur
1.03,99(10.), Alex Ahtiainen 1.00,35
(28.). 50m selili – Tony 41,43 (5.),

Kergejõustik
Eesti talvistel pikkade heidete KV
27.03.2010.a. Türil saavutas Cätlyn
Okas 3.koha TA odaviskes 28.81 ning oli
neljas vasaras 29.42 ja kettaheites 25.42.
Vallimäe KV 28.04.2010.a.
Andre Tammaru PD 500m hõbemedal
ajaga 1.33,6 ja TC Hegle-Maris Veeremaa
ajaga 1.40,7. Pronksmedalid võitsid TB
Birgit Neeme ajaga1.38,2 ja PD Martin
Himma ajaga 1.42,0. 4.koha saavutasid
PB Kauri Piiskoppel 3.07,1 ja PC Mairo
Mälk 1.37,8.
Võistkondlik paremus:1.RRG
1764,
2.Tamsalu G. 1648, 3.RG 1552.
INAS-FID
talvistel
MM
14.17.04.2010.a. Bollnäs (Rootsi) .
Sirly Tiik võitis pronksmedali kuulitõukes
ja oli neljas kauguses.
Lääne-Virumaa kergejõustikuhooaja

kauri 45,81 (14.), Riho 46,13 (15.),
Geiri Suur 55,49 (8.), Alex 47,79 (13.).
50m liblikat – Cärolin 1.10,66 (6.)
100m kompleksi – Tony 1.31,31 III,
Riho 1.40,40 (11.), Kauri 1.45,97 (15.),
Cärolyn 2.07,21 (8.), geiri 2.07,46 (9.).
III etapi tulemuste põhjal pääsevad
iga vanuse ja ala 12 paremat 8.mail
toimuvale finaalvõistlusele : TonyBrei, Kert-Taniel, Cärolyn, Geiri.
Aura
Lahtine
Rada(50mses)
peeti
Tartus
28.märtsil:
50m liblikat – Alex Ahtiainan 49,19
4.koht, Cärolyn 1.12,22 (17.), Geiri
1.08,58 (16.), Merylin Mets 1.05,62
(13.), Keili 54,82 (10.), Kert-Taniel Kesküll 45,29 (12.), Grete 35,95 , Keiti 36,71
, Johhanna 39,80. 100m selili – Keiti
1.18,39 , Grete 1.20,64 , Tony 1.32,37 ,
Kert 1.32,79 , Riho 1.41,24 , keili 1.48,43
3.aprillil ujuti Paides pikka maad
: 400m vabalt Kert 6.01,08 (5.),
Tony 6.45,68 (7.)
800m vabalt
– Keiti 11.05,56
III koht, Grete
11.19,19 (4.), Johhanna 12,14,75 (6.).
10.aprillil toimus EUL noortesarja III
etapp Sillamäel: Johhanna M. Partsioja
– 200m kompleksi 3.01,70 (4.), 100m
selili 1.25,32 (4.). Grete Uudeküll –
200m vabalt 2.31,70 (4.), 100m liblikat
1.22,38. Keili Kleitz – 50m selili 48,52
(5.), 50m rinnuli 59,88 (14.). III etapi tulemuste põhjal pääsevad finaali Grete, Keiti, Johhanna (31.mail Keilas).
17.-18.aprillil võistles
5.Tartu Kevade pikal rajal 274 ujujat
neljast riigist: 1996- nooremad:
Grete
–
200m
kompleksi 2.48,26 (5.), 50m vabalt 30,88
(8.), 50m liblikat 37,51 (12.).
Keiti Kleitz – 200m kompl. 2.48,60
(6.), 50m selili 36,23 (7.), 100m selili 1.17,65 (8.), 200m selili 2.46,22 (9.),
Ujumise Spordiklubi teatevõistkonnas 4x50m vabalt III, 4x50m kombineeritud III . Johhanna M. Partsioja
- 50m rinnuli 46,87 (11.), 50m liblikat
37,24 (10.), 100m liblikat 1.30,02 (9.).
Maaspordiühing „Jõud“
meistrivõistlused
2.mail
Kuremaal
Lääne-Virumaa võistkonna koosseisus
1995.s.a.nooremad
:

Grete Uudeküll (96) – 100m kompleksi
1.17,75 - II, 50m vabalt
30,23 –II, 50m liblikat 36,22 – II,
Keiti Kleitz (96)
- 50m vabalt 29,99 – I, 50m selili 35,04
– II, 100m vabalt 1.07,34 – I,
4 x 50m vabalt (2T+ 2P) absoluut
arvestuses
I.
Johhanna M. Partsioja(97) - 100m
kompleksi 1.25,81 – III, 50m liblikat
38,44 – III, 50m rinnuli
46,16 - 4.
Tony-Brei Vilbiks(99)
- 100m
kompl. �����������������������
1.31,62 – 11, 50m selili 41,38 -5, 50m rinnuli 45,03 -8.
Kert-Taniel Kesküll (99) - 100m kompl.
1.28,94 – 10, 50m vabalt 34,84
– 9, 50m rinnuli 49,63 - 10.
8.mail
toimus
Kohtla-Järvel
Veteselli
Finaal:
Kert Taniel – 50m vabalt 34,49 III,
50m rinnuli 48,90 (8.), 50m selili 41,78
(9.), 100m kompleksi 1.29,57 (4.)
Tony-Brei – 50m vabalt 37,25 (9.),
50m rinnuli 45,13 II, 50m selili 40,59
(4.), 100m kompleksi 1.32,00 (7.)
Geiri Suur – 50m vab. 49,59 (8.),
50m rinn.58,94 (5.), 50m sel. 55,17
(9.), 100m kompl. 2.05,74 (12.).
Cärolin Rattasepp – 50m rinn.
59,37 (7.), 50m liblikat 55,15
(5.), 100m kompl. 2.02,19 (10.).
16.mail peeti hooaja viimane Aura
lahtise raja võistlus pikal rajal:
50m vabalt – Cärolin 44,99 (11.), Geiri 51,59 (18.), Merylin 52,13 (20.), Robin Kuntur (02) 57,88 (21.), Germo
Partsioja(03) 1.04,67 (28.), Rasmus
Kuntur(02) 1.06,82 (30.), Juhan Uudeküll(03) 1.09,80 (32.), Keili 41,98 (9.),
Kert 36,03 (9.), Tony 37,58 (14.), Kauri
38,97 (16.), Riho 39,41 (17.), Keiti 30,84
I, Grete 30,89 II, Johhanna 36,55 (6.).
100m liblikat – Grete 1.27,30
(4.),
Johhanna
1.34,99
(6.)
400m vabalt – Keili 7.29,10 (5.), Kert
6.19,02 (4.), Kauri 6.45,04 (6.), Tony
6.55,64 (7.), Riho 6.57,87 (8.).

avavõistlus. 07.05.2010.a. Rakvere.
Sirly Tiik 3.koht kettaheide 34.04 ja
odavise 33.56. 2.koht Cätlyn Okas
vasaraheide 31.50, Ketter Kõre 3.koht
24.06. 2.koht Karel Eesmaa kõrgus 1.90,
3.koht Oliver Eding odavise 54.37. 4.koht
Eiko Laine kettaheide 40.50.
Lääne-Virumaa
Gümnaasiumide
4-võistlus. 11.05.2010.a. Rakvere.
Andre
Tammaru
kuldmedal
212
punkti
(8,7/49/4.17/2.30,7).
Kaupo
Saarmann pronksmedal 245 punkti
(8,8/59/4.80/2.32,6). 5. koht Ketter Kõre
241 punkti ja Vadim Aleknavitsjus 158
punkti. Koolid: T vanem vanus 2. koht
872 punktija P noorem vanus 2. koht 560
punkti.
EESTI KOOLISPORDI LIIDU I
liiga kergejõustiku meistrivõistlused.
12.05.2010.a.
Rakvere.
1. koht Karel Eesmaa P10.-12.kl. kõrgus

1.93, Ain Int 6.-7.kl. 60m 8,26. 2. koht
Cätlyn Okas 8.-9.kl kuul 10.28. 3. koht
Eiko Laine 10.-12.kl. kettaheide 36.42,
Triin Lait 10.-12.kl. kettaheide 28.88,
Hendrik Kalvet 6.-7. kl. kaugus 4.85. 4.
koht Kaupo Saarmann 6.-7.kl. kaugus
4.71, Hendrik Kalvet pall 62.00, Lenar
Rünk 10.-12.kl. kaugus 6.55. 5. koht
Artem Godov 8.-9.kl. 1500m 4.46,92,
Andre Tammaru 6.-7.kl 800m 2.29,87,
Kaupo Saarmann pall 61.50, Lenar Rünk
100m 11,98.
Koolid: 1. RRG 676, 2. Tallinna Saksa
G 640, 3. Valga G 636, 4. Kuusalu KK
573,
5. Parksepa KK 570,
6. Saaremaa Ühisgümnaasium 543, 7.
Tamsalu G 541.

Mare Järv.

Liivi Rünk

TAMSALU AJALEHT

Õnnitleme !

Perearst – esimene
abistaja tervisehädades

Juunikuu

Elviine Rajadi		
Elliada Peensalu
Vaike Ojamaa		
Ella Maileht		
Nadežda Blomthal
Aino Suurkaev		
Klavdia Ivanova		
Hildegard Uudeküll
Kalju Paist		
Jelena Tõsjatšnikova
Aleksei Keir		
Ethel Nukke		
Aino Lillepärg		
Ants Püss		
Ülo Liiv			
Imbi Kaljuste		
Urve Ehtla		
Liina Raus		
Mihhail Mužikov
Jaan Vaher		
Valeri Kruglov		
Arnold Sergejev
Jaak Adler		
Raili Epner		
Erna Naur		
Liivia Pukki		
Lemmi Jõema		

8

94
87
87
86
86
86
82
81
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
65
60
60
60
60
60
60
60
60

Õnne isale ja
emale !
1 . Anneli Sepp
18.05.2010
2. Chris-Beth Okkas
23.05.2010

TAMSALU AJALEHT
Tamsalu Vallavalitsus,
Tehnika 1A, 46107
tel. 3228431

Toimetaja Ain Aasa
tel.3293888
gsm 53339749
e-post: ainaasa@
gmail.com
Kaastööd oodatud
20. juunini
soovitavalt meilile.
Järgmine leht ilmub
peale jaanipäeva.
Trükikoda Trükis
Trükiarv 1700
Levitatakse tasuta
valla sidejaoskondade
kaudu, numbrid saadaval ka vallamajas ja
kauplustes.

Terviseprobleemide
tekkides
on
kindlustatu esimeseks nõuandjaks
perearst või -õde. Seetõttu on suve
hakul hea meelde tuletada aasta algul
muutunud perearsti ja -õe töökorraldus.
Oma perearsti ja -õe poole võib
iga inimene alati pöörduda kõigis
tervisega seotud küsimustes nõu ja
abi saamiseks. Perearsti vastuvõtuaeg
toimub tööpäeviti vahemikus 8.0018.00 vähemalt 20 tundi nädalas – 5
tööpäeval nädalas vähemalt 4 tundi
päevas, kusjuures vähemalt 1 vastuvõtt
nädalas toimub õhtusel ajal - kuni kella

Hambaraviteenuse
hüvitis
Kellele ja kui palju makstakse hambaravihüvitist?
Haigekassa maksab hambaraviteenuse
hüvitist vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele või vähemalt
63-aastastele inimestele kuni 300
krooni aastas.
Rasedad, alla 1-aastase lapse emad
või suurenenud hambaravi vajadusega
inimesed saavad hüvitist kuni 450
krooni aastas.
Isikutel, kes taotlevad hüvitist, peab
olema hambaarstil käimise päeval
kehtiv ravikindlustus.
Hüvitist makstakse selle kalendriaasta
eest, mil käidi hambaarstil.
Näiteks olite hambaarsti vastuvõtul
2009 aastal, siis arvestatakse hüvitist
2009 aasta eest. Kui esitate hiljem
veel 2009 aasta kviitungi ja olete eelnevalt hüvitise kogusumma (300 või
450 krooni) kätte saanud, siis teist korda 2009 aasta eest hüvitist ei maksta.
Kasutamata hambaraviteenuse hüvitis
ei kandu järgmisesse aastasse.
Kes on suurenenud hambaravi vajadusega inimesed?
Vajadus võib olla tekkinud järgmiste

18.00. Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg
on vähemalt 15 tundi nädalas. Peale
vastuvõtuaega lisandub nii pereõele
kui perearstile aeg muudeks vajalikeks
tegevusteks. Perearsti tegevuskoht
on avatud ja patsientide vastuvõtule
registreerumine tagatud tööpäeviti
vähemalt 8 tundi päevas.
Ägeda tervisehäirega patsiendile on
tagatud vastuvõtt pöördumise päeval,
teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul.
Patsient saab enda ja arsti koormust
planeerida ning kuna just suvisel
perioodil tekib vajadus erinevate
tervishoiuteenuse
osutamisega
mitteseotud tõendite järele, siis on
perearstil õigus tõend patsiendile
väljastada kuni 15 päeva jooksul.

Perearsti tegevuskoha lahtioleku ajal
väljaspool vastuvõtuaega on perearstil
võimalus nõustada oma patsiente
sidevahendite teel. Vajadusel on
abi tagatud ka teeninduspiirkonnas
elavatele või seal ajutiselt viibivatele
kindlustatud isikutele, kes ei kuulu
perearsti nimistusse.
Olulise teabe perearsti tegevuskoha
lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta
ning sidevahendite (telefon, e-posti
aadress) andmed saab patsient perearsti
tegevuskohas nähtavalt kohalt. Samas
teavitab perearst oma patsiente, kuhu
ja kelle poole saab pöörduda arstiabi
või meditsiinilise nõu saamiseks
väljaspool tema vastuvõtu aega. Kui
perearstil on olemas oma veebileht, siis

info on kättesaadav ka elektroonilisel
teel arvutivõrgus. Et tagada kontakti
loomine iga isiku ja perearsti vahel
saab patsiente julgustada pöörduda
oma perearsti poole.

tervishoiuteenuste tagajärjel: peakaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja
kiiritusravi; huule-ja suulaelõhe ning
teiste anomaaliate kirurgiline ravi; näo
koljuluude traumade kirurgiline ravi;
protseduur (endoskoopia, anesteesia
ja muu), mille käigus on tekkinud
trauma; kudede ja elundite siirdamise
või siirdamiseks ettevalmistamine;
pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike
(abstsess, flegmoon) haiglaravi.

Millal raha kätte saab?
Hambaravihüvitise saab kätte 25.
juuliks või 25. jaanuariks, olenevalt
avalduse jõudmisest haigekassasse.

Hüvitise saamiseks on kaks võimalust:
a) Esitada avaldus proteeside tegijale,
kes võib võtta arvest kuni 4000 krooni
maha.
b) Kui proteeside tegija kaudu pole
võimalik hüvitist taotleda, saab esitada avalduse koos arstilt saadud originaalkviitungiga haigekassale.

Mida teha, et saada hüvitist?
Haigekassale tuleb esitada avaldus ja
hambaarstilt saadud originaalkviitung.
Rasedad ja suurenenud hambaravi
vajadusega inimesed peavad lisaks
esitama ka arstitõendi. Alla 1-aastase
lapse emad ei pea lisadokumente esitama, vaid märgivad avaldusele lapse
isikukoodi ja nime.
Hüvitist saab taotleda ka tagasiulatuvalt. Kui hambaarsti juures käimisest
ei ole möödunud rohkem kui 3 aastat,
saab ka need kviitungid koos avaldusega haigekassale esitada. Kui hambaravikviitung on kadunud, võib arst
väljastada selle duplikaadi.
Avalduse blanketi saab haigekassa
klienditeenindusbüroodest, Eesti Posti
kontoritest ja haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.

Täiendavat infot ning saab
www.haigekassa.ee
ja haigekassa infotelefonil 16363 E–R
8.30–16.30

Kellele ja kui
palju makstakse
hambaproteeside
hüvitist?
Hambaproteeside hüvitist makstakse
töövõimetuspensionäridele, vanaduspensionäridele ja vähemalt 63-aastastele inimestele, kellel on teenuse
osutamise ajal kehtiv ravikindlustus.
Kolme aasta jooksul on võimalik hüvitist saada kuni 4000 krooni. Hüvitist
saab taotleda ka osade kaupa. Kui
kogu hüvitise limiiti (4000 krooni)
selle aja jooksul ära ei kasutata, siis
jääk ei lisandu järgmise kolme aasta
hüvitisele.
Mida peab hüvitise saamiseks tegema?

Kontsertsari Rosaarium.

Ilusat suve ootamist,
Reigo Tamm

Endise Aravete KETE töötajate kokkutulek
24 juulil 2010 Aravete Vabaajakeskus kardikompleksis.
Kontaktid: Helve Matkamäe, tel 38 32 390; 508 6532; e- mail: helve9@hot.ee
Harri Lepamets, tel 38 32 446; 5185 111; e- mail: harri.lepamets@mail.ee
Ootame kokkutulekule Aravete KETE (Aravete Kolhoosidevaheline Ehitusettevõte)
endisi töötajaid ning ettevõttega seotud isikuid. Ootame ka nende lapsi, kelle
lapsepõlvemälestused KETE- ga seotud.
Registreeruda saab ülekandega või sularahas eelpool nimetatud kontaktisikutele.
Täpsem info: maikuu Ambla vallalehes, ka elektrooniliselt www.ambla.ee

OÜ SILKADUR EHITUSMEHED TULEVAD APPI. Meie sooviks on

olla parima hinnaga ehitusteenuste pakkuja.Teeme vee- ja kanalisatsiooni trasse,
muid kaevetöid, transporttöid,vahetame eramus voolujuhtmed ja paigaldame
uue peakilbi,uuendame vannitoa,aitame Teid uue katuse ehitusel või vana
remondil,vajadusel vahetame uksed-aknad ja teeme uue trepi.Lisaks eelnevale teeme
sisetöid ja fassaaditöid-muutes Teie kodu kauniks nii seest ,kui väljast.Suuremate
tööde tellimisel suveks oleks soovitav juba praegu võtta ühendust-koos leiame
parima lahenduse.Meie märksõnadeks oleks kvaliteet ja madal hind.
INFO 3240603 õhtuti ja53463510 MART KIRS.
PUUTÖÖMEHED VALMISTAVAD:
1.Aia- ja kalmistupinke 2.Lindude pesakaste 3.Soojustatud koerakuute 4.Lastele
kiikesi ja liivakaste. INFO Tamsalus 53463510.

1. TIIT MAATEN
10.03.1961-07.04.2010
2. ARVED TÄRN
09.07.1930-28.04.2010
3. MARIA ELISABETH LIBLIKMANN
13.04.1916-01.05.2010

Tiivi Salvan
Jurist
EHK Viru osakond

Avalduse blanketi saab haigekassa
klienditeenindusbüroodest, Eesti Posti
kontoritest ja haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.
Hambaproteeside hüvitist saab taotleda tagasiulatuvalt 3 aasta jooksul.
Millal raha kätte saab?
Kasutades hüvitise taotlemist otse
haigekassalt, saab raha kätte 90 päeva
jooksul alates dokumentide jõudmisest haigekassasse.
Täiendavat infot saab
www.haigekassa.ee
ja haigekassa infotelefonil 16363
E–R 8.30–16.30
Malle Viiksaar
Eesti Haigekassa Viru osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja

Simuna - Laekvere rahvajooks

Jäneda mõisa roosiaias, halva ilma korral Jäneda Maamajanduse infokeskuse suures
saalis. Kontserdid algavad kell 19.00.
Esimene kontsert toimub reedel, 11.juunil, esinevad Rein Rannap ja Ott Lepland.
Teine toimub reedel, 30.juulil ja
esineb Bonzo.
Suve viimasel kontserdil, mis on kümnes juubelikontsert ja toimub
laupäeval, 28.augustil, esineb Hedvig Hanson.
Info e-mailil:
reigo.tamm@tapa.ee.

On lahkunud

Kuna põhiline puhkuste periood on
suvel, siis ka perearst korraldab oma
ajutise äraoleku ajal enda asendamise
teise arsti poolt.
Kindlasti saab perearsti nõu 24 tundi
ööpäevas ka üleriigiliselt telefonilt
1220 eesti ja vene keeles.

Surnuaiapüha toimub
23 juunil 2010
* kell 14.00 Tamsalu kalmistu
* kell 16.00 Uudeküla
kalmistu

6. juunil
START SIMUNA KOOLI EEST KELL 12.00
DISTANTS 10 km
VANUSEKLASSID JOOKSJATELE:
M1 – KUNI 16 N1 - KUNI 18
M2 – 17-29
N2 - 19-34
M3 – 30-44
N3 - ALATES 35
M4 – ALATES 45
Stardimaks: M1 ja N1 – 15.-, teised 30.Pane ennast kirja: www.laekvere.ee/sport/
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti
kohapeal. Info: www.laekvere.ee/sport/ või 511 35 77
Kullassepatööd. Valmistamine, Parandus, Hooldus,
Graveerimine, Kuldamine, Ketid, Sõrmused, Kõrvarõngad,
Ripatsid
www.kullatibu.ee, info@kullatibu.ee
ivar sipria +37255677790

