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Tamsalu Gümnaasium
koolitab lapsevanemaid
Tamsalu Gümnaasium palub lapsevanemaid koolitusele
kolmapäeval, 5.novembril algusega kell 17.30. Koolituse
lõpp on kell 19.00. Lektor Sirje Grossmann-Loot räägib
teemal “ATH häirega laps kodus ja koolis”.
Kuidas ära tunda, kuidas märgata ja aidata tähelepanu- ja
keskendumisraskustega
(hüperaktiivseid)
last?
Kui varasemalt öeldi, et laps on kasvatamatu, siis nüüd on ta
kas kasvatamatu või ongi see aktiivsus- ja tähelepanuhäire
(ATH) ning laiskus ei olegi alati laiskus, vaid on õpivilumuste
häire.
Tähelepanuhäire ja hüperaktiivsuse sümptomeid esinevat
uuringute järgi 10 potsendil lastest.
Elle Reinike

Tamsalu valla II lisaeelarve
on 4,87 miljonit krooni
Tamsalu vallavolikogu võttis vastu tänavuse II lisaeelarve
summas 4,87 miljonit krooni.
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg kommenteeris, et
kaaluka osa tuludest annab füüsilise isiku tulumaksu
prognoositust parem laekumine – 2 miljonit krooni.

Novembri üritused
Tamsalus
01.11 kell 19.00 väljasõit Tartusse kultuurimaja eest kell 17.00
etendus „Beautiful Bodies”
01.11 maja reserveeritud.
06.11 kell 17.00 MTÜ PAIK sotsiaaltöötajate päev
07.11 kell 19.00 lauluklassi 5. hooaja avamine. Laulud
ansambel Ruja repertuaarist.
08.11 kell 12.00 mälumäng “Maakilb - 2008” Tamsalu
spordihoones
08.11.09.00-16.00 mardilaat
14.11 kell 20.00 vabariigi 90. juubeliaasta pidulik lõpetamine.
Vähemusrahvuste kuu.
Erkki Otsman programmiga „Mul meeles veel” Raimond Valgre
laulud. Vene romansid. Mustlastantsud.
22.11 kell 19.00 III Tamsalu bändide kokkutulek ja pidu.
Peaesineja Procyon.
23.11 kell 14.00 väljasõit Tallinna linnahalli kell 12.00
kultuurimaja eest muusikalile „Nii on meil moes”
30.11 kell 16.30 kuuseküünalde süütamine linna kuusepuul.
Näitus “Juulikuine Lapimaa”

Tamsalu vald kaasab eakad
ja puudega inimesed
Interneti koduõppesse
Tamsalu vald käivitas projekti, mis on mõeldud Tamsalu valla
eakatele ja puuetega elanikele ning mille eesmärk on kaasata valla
eakaid ja puudega elanikke kaasaegsesse info-ühiskonda. E-õppe
tulemusel omandavad projektis osalejad mitmekülgset
informatsiooni olemasolevatest e-teenustest ning õpivad neid
kasutama oma parema elukvaliteedi saavutamise huvides.
Õpe hakkab toimuma Tamsalu sotsiaalkeskuses ja puudega isikute
puhul võimalusel kodus.
Projekti käigus tutvustatakse interneti kasutamise võimalusi neile,
kes on siiani eemale jäänud infotehnoloogia arenguga kaasnevaist
võimalustest: puudega inimesed, tõmbe-keskustest kaugel elavad
inimesed, inimesed, kes ei saa kodust välja oma ea või haiguse
tõttu, aga ka vene rahvusest eakaid ja puudega inimesed.
Sotsiaalministeeriumi projektitoe abil hakatakse õpetama eakatele
ja puudega inimestele arvuti kasutamist, interneti võimalusi, eteenuste kasutamist jmt.
Täpsem infot telefonil 32 28 440 Ülle Kristmann ja
sotsiaalkeskuse telefonil 32 30 916.
Ülle Kristmann,
sotsiaalosakonna juhataja

PAIK kinnitas 2009. aasta
rakenduskava
24. oktoobril kinnitas MTÜ PAIK toetuste komisjon 2009. aasta
rakenduskava koos meetmete kavaga. 2009.a planeeritud
meetmed on: “Ettevõtlik Pandivere”, “Innovatsioon ja oskuste
omandamine on allikate allikas”, “Küla kui allikas”, “Pandivere
Paetee kui turismiatraktsioon”, “Pandivere Paeriik Allikate allikal”.
Vt ka www.pandivere.eu.

Teade kirjaliku
enampakkumise kohta
Tamsalu vald müüb kirjalikul enampakkumisel: Tamsalu vallas
Tamsalu linnas Rahu tn 24 kaasomandis oleva ½ kinnistust
alghinnaga 50 000 krooni; Tamsalu vallas Metskaevu külas
Salumardi kinnistu alghinnaga 150 000 krooni.
Pakkumised esitada Tamsalu Vallavalitusele hiljemalt 20.11.2008.a
kell 10.00. Kirjaliku enampakkumise korra ja tingimustega on
võimalik tutvuda Internetis Tamsalu valla veebilehel ja Tamsalu
Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis. Täiendav info telefonidel
322 8434 või 5164 860.
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Tamsalu
Vallavalitsus
24.september 2008
1. Kehtestati Tamsalu linna Tööstuse tn 11 detailplaneering.
2. Kehtestati Porkuni kooli detailplaneering.
3. Kehtestati Tamsalu–Sääse elamuala detailplaneering.
4. Kehtestati Porkuni elamuala E-4 detailplaneering.
5. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Põdrangu
külas Merje Lainele ja Anette Konradile kuuluvate hoone juurde.
6. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Porkuni külas
Pärja Kruusmannile ja Urmas Kruusmannlie kuuluvate hoone
juurde.
7. Nõustuti ehituslubade väljastamisega: OÜ-le Jaotusvõrk
elektri õhuliini püstitamiseks Assamalla külas; OÜ-le Agrikultuur
Jõusöödatehase rekonstrueerimiseks Tamsalu linnas, Tööstuse tn 19.
8. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja toimetulekutoetuseks septembrikuus väljamaksmisele kuuluv
summa.
9. Eraldati sotsiaaltoetust kaheksale abivajajale.
10. Kinnitati Sääse Lasteaia hoolekogu koosseis.
11. Kinnitati Tamsalu Kalor AS ettepanek kolmele perele
korterite eraldamiseks üürilepingu alusel kasutamiseks.
12. Määrati Sääse aleviku ja Porkuni küla katastriüksustele
koha-aadressid.
7.oktoober 2008.a
1. Kinnitati Tamsalu Lasteaia Krõll hoolekogu koosseis.
2. Nõustuti Metskaevu külas ja Araski külas katastriüksuse
jagamisega ning määrati moodustavatele katastriüksustele
nimed.
3. Nõustuti vaba põllumajandusmaa erastamisega Põdrangu
külas Põdrangu PÜ-le.
4. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Porkuni külas Aino
Arendus OÜ-le.
5. Kinnitati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud neli
jäätmetekke kohta ja keelduti ühe jäätm etekkekoha
mitteliitunuks lugemisest.
6. Eraldati Sääse hooldekodusse koht ühele abivajajale.
7. Eraldati sotsiaaltoetust üheteistkümnele abivajajale ja
keelduti kahe avalduse rahuldamisest.
8. Anti volitused eestkostetavatele puudeastme tuvastamisega
seotud toimingute sooritamiseks ja pangaarve avamiseks.
Elvi Astok, vallasekretär

Tamsalu
Vallavolikogu
24.september
1. Lõpetati teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate palgakorralduse eelnõu I lugemine.
2. Kinnitati Tamsalu valla 2008.a. II lisaeelarve.
3. Eraldati Tamsalu Vesi AS- ile otsetoetust Pääsukese tänava
vee-ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks.
4. Määrati Mestkaevu külas asuva Keskmõisa katastriüksuse
jagamisel tekkinud Marko katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
5. Lõpetati Tamsalu vallas Türje külas taluseaduse alusel
kasutada antud Brandi-Kõrtsi talu maade kasutusõigus.
6. Otsustati mitte nõustuda Aavere uuringuruumis Nordkalk
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ASi üldgeoloogilise uurimistöö loa muutmisega maavara otsingu eesmärgil.
7. Otsustati kiita heaks Keskkonnaministeeriumi LääneVirumaa Keskkonnateenistuse poolt geoloogilise uuringu loa
taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu Viru Teedevalitsusele geoloogilise uuringuloa andmiseks kruusa kvaliteedi ja tarbevaru
koguse hindamiseks ning keskkonnamõju hindamise mittevajalikkusest Lasila VIII uuringuruumis, mis paikneb Tamsalu
vallas Piisupi külas ja anti nõusolek Keskkonnaministeeriumi
Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse poolt geoloogilise uuringu loa andmiseks Viru Teedevalitsusele kruusa kvaliteedi ja
tarbevaru koguse hindamiseks Lasila VIII uuringuruumis, mis
asub Tamsalu vallas Piisupi külas reformimata riigimaal.
8. Kinnitati viieks aastaks Tamsalu valla ja Rokiškise rajooni
(Leedu Vabariik) vahel 20.09.2008.a. allkirjastatud koostööleping. Leping sõlmiti sooviga arendada ja tugevdada sõprussuhteid ja koostööd, sh hariduse, kultuuri, spordi, turismi, sotsiaalsfääri ja keskkonnakaitse valdkonnas.
Kuulati Toomas Uudebergi infot järgmistel teemadel:
*Hajaasustuse veeprogrammi esitati 11 avaldust, projekti
kogumaksumus 617 000 kr. Vallapoolne puuduv osa on umbes
100 tuhat krooni.
*21.09.2008 toimus Porkuni lahingu aastapäeva tähistamine
Loksa kalmistul ja Vistla kalmistul, samuti avati langenute
mälestuskivi Vistlas.
*20. 09.2008 toimus Porkuni jooks, kus kirjutati alla liikumisharrastuse hea tahte lepingule “Terve Lääne-Virumaa”.
*Kehtestati detailplaneeringud Tamsalu-Sääse elamualale,
Porkuni koolile ja Porkuni elamualale ning Tööstuse tn 11
7-8. oktoobril toimub Võhmuta karjääris lõhkamine.
Kuulati Andrus Freienthali infot:
*01.09 toimus Viru vanglas VIROL-i koosolek.
*2009.a. soovitakse suurendada VIROL-i liikmemaksu.
Vallasekretäri abi
Ursula Saar

Korraldatud jäätmeveost Tamsalu vallas
Korraldatud jäätmeveo algusest Tamsalu vallas on möödunud
pool aastat. Selle aja jooksul on inimestel tekkinud mitmeid küsimusi, millest osadele püüame siinkohal vastata.
Kust ma saaksin tühjenduste graafiku?
Veograafik saadetakse aasta lõpus tasuta kõikidele nendele meie
klientidele, kes on andnud meile oma e-posti aadressi ning kelle
prügiveo arved saabuvad e-posti teel.
Samuti saab oma veograafikuga tutvuda Ragn-Sells AS kodulehel
http://www.ragnsells.ee/objektid/?type=1. Sisestage oma kliendikood ning vajutage otsingu nuppu.
Uue veograafiku saadame Teile posti teel, kui tellite selle meie
klienditeeninduse lühinumbrilt 15155. Veograafiku posti teel saatmine maksab 17,70 krooni kord.
Järgmist tühjenduspäeva on võimalik ka ise välja arvestada: liitke
oma viimasele graafikujärgsele tühjendusele tühjendussageduse
päevad. Näiteks: viimane tühjendus on 17.12.2008 ja tühjenduste
sagedus on 84 päeva – järgmine tühjendus toimub järelikult
11.03.2009.
Kus peab olema minu jäätmemahuti, et autojuht selle
kindlasti tühjendaks?
Konteiner või jäätmekott peab olema üldkasutatava tee ääres.
Näiteks postkasti kõrval. Hea oleks, kui jäätmemahutile on kirju-
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Põlula ja Porkuni Kooli sööklad jõudsid
konkursi „Parim koolisöökla 2008" finaali
Lõppes konkursi „Parim koolisöökla 2008" II etapp, kus
selgusid seitse finaalvooru pääsenud kooli. Nende seas on
ka kahe Lääne-Virumaa kooli sööklad: Põlula ja Porkuni Kooli
omad.
Üleriigilisse vooru pääsesid edasi lisaks eelmainitutele veel
Väike-Maarja valla Simuna kooli söökla.
Finalistidele saab pöidlaid hoidma minna 1. novembril Eesti
Näituste messikeskuses toimuvale finaalile Tallinn FoodFest
2008, kus võisteldakse parima koolisöökla tiitli eest.
Parima koolisöökla finalistid selgitas välja professionaalsetest
toiduasjatundjatest koosnev žürii. Žürii käis koolisööklates
kohal, võttes hindamisel arvesse toidu maitset, väljastamise
kiirust, toitumisalase info olemasolu, teeninduse üldmuljet,
õpilaste
rahulolu
jne.
Samuti hindasid žürii liikmed koolide poolt saadetud menüüde
toitainelist väärtust.
“Parim koolisöökla 2008” seitse finaalvooru pääsejad: Jüri
Gümnaasium, Kiili Gümnaasium, Paikuse Põhikool, Porkuni
Kool, Põlula Kool, Pärnu Ülejõe Gümnaasium, Saku
Gümnaasium.
Maavalitsuse tervisedendusspetsialsiti Olga Boitsovi sõnul on
Lääne-Virumaal mitmeid tublisid koolisööklaid. Tervislikuma

toidu pakkumist õpilastele toetab ka 1.septembrist k.a kehtima
hakanud sotsiaalministri määrus „Tervisekaitsenõuded
toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”.
Siiski pole õpilased koolis rämpstoidu eest veel täielikult
kaitstud. „Kuuldavasti on mitmes puhvetis müüa
erksavärvilised kommid ja -joogid, kartulikrõpsud, pikaajaliseks
säilitamiseks mõeldud küpsetised, energiajoogid jm. Samas
lapsed kurdavad, et ostaks vahetunnil mõne õuna või pirni,
aga seda ju ei müüda,” ütles maavalitsuse tervisedenduse
spetsialist Olga Boitsov.
Boitsov paneb lastevanematele südamele, et nad suuremat
huvi ilmutaksid koolis lastele pakutava vastu. „Tõeliselt hooliva
lapsevanemana saate te probleemist rääkida kooli juhtkonna,
hoolekogu, kooli tervishoiutöötaja või tervisekaitseametnikega.
Kaasa saavad ka õpilased ise rääkida õpilasomavalitsuse
vahendusel. Nii on võimalik teha vastavaid ettepanekuid, mida
teenusepakkuja peab arvestama,” rääkis Boitsov.
Ta tõi näiteks Rakvere eragümnaasiumi puhveti, kus õpilastele
pakutakse porgandilõike, õunu ja pirne. Kartulikrõpse ja
kokakoolat seal ei müüda.
Hilje Pakkanen

Omavalitsuste 9 kuu tulude laekumine
on pea Eesti keskmisel tasemel
2008. aasta üheksa kuuga laekus maakonna kohalike
omavalitsuste eelarvetesse tulusid kokku 835,2 milj. kr e.
79,7% planeeritust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
kasvasid tulud 16,1% e. enam saadi 115,7 milj. krooni. Aasta
9 kuu seisuga ületasid tulud kulusid 48,7 milj. krooni. Eelmise
aasta samal perioodil oli tulude ja kulude vahe 31,7 miljonit.
Kuna peamised tuluallikad vallaeelarvesse on üksikisiku
tulumaks ja maamaks, siis neist allpool pikemalt.
Üksikisiku tulumaksu laekus 78,7% kavandatud plaanist.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga laekus tulumaksu
56 miljonit krooni enam.
Lääne-Viru maakonnas kasvas tulumaksu laekumine võrreldes
2007.a 9 kuuga 18%, Eestis tervikuna kasvas 19%.
Suurem kasvutempo (29%) oli Rägavere vallas, mis rahaliselt
tähendab vallale lisalaekumist 1,06 milj. krooni, Viru-Nigula
vallas kasv 28% ehk lisatulu saadi 1,76 milj. krooni.
Väiksemad juurdekasvud olid Haljala vallas 12% e. 1,6 milj.
kr ja Vihula vallas 15% e 1,5 milj. krooni.
Lääne-Virumaa Eesti keskmisest maas
Eestis laekus 9 kuuga ühe elaniku kohta tulumaksu keskmiselt
6405 krooni, maakonnas 5367 krooni. Meie maakonna
omavalitsustel Eesti keskmise tasemeni laekumised ei ulatunud. Suurim laekumine oli Kunda linnas, kus elaniku kohta
laekus 6101 krooni. Kunda on oma näitajaga Eestis laekumise
pingereas 43. omavalitsus. Meie maakonna kõige madalam
laekumine oli Rakke vallas - 4309 krooni inimese kohta, millega
on vald Eesti 228 omavalitsuse seas 174.
Suurim tulumaks valla elaniku kohta laekus Viimsi vallas – 11
686 krooni, väikseim 96 elanikuga Piirissaare vallas, kus ühe

vallakodaniku kohta laekus tulumaksu 1800 krooni.
Maakonna omavalitsused jäävad tulumaksu laekumiselt
elaniku kohta riigi esimesest maha enam kui kaks korda.
Lääne-Virumaa omavalitsused järjestuvad tulumaksu
laekumiselt ühe elaniku kohta: Kunda linn - 6101 kri, ViruNigula vald - 5879 kr, Rakvere linn - 5878 kr, Sõmeru vald 5813 kr, Vihula vald - 523 kr, Kadrina - 5538 kr, Haljala vald 5404 kr, Tapa vald - 4983 kr, Tamsalu - 4934 kr, Vinni vald 4915 kr, Rägavere - 4743 kr, Väike-Maarja vald - 4743 kr,
Laekvere - 4507 kr ja Rakke vald - 4309 kr.
Maamaksu laekus mullusest vähem
Maamaksu laekus 9 kuuga 23,8 milj. krooni ehk 57,5%
kavandatud plaanist. Võrreldes 2007.aasta 9 kuuga jäi
laekumine väiksemaks 0,34 milj. krooni võrra.
Tulude kõrval kasvasid ka kulud.
Omavalitsuste 9 kuu kulud moodustasid 786,5 miljonit krooni
ning kasvasid aastaga 98,7 milj. krooni ehk 14,4%. Eelarvesse
kinnitatud kuludest on üheksa kuuga täidetud 68,4%. Suurem
osakaal kuludest on haridusvaldkonnal, milleks kulus 358,9
miljonit krooni, e 45,6% kulude üldmahust.
167,8 miljonit krooni (21,3%) kulutati majandusele ja 126,9
miljonit (16,1%) vaba aja sisustamisele ja kultuurile. Väiksema
osakaaluga kulud olid sotsiaalsele kaitsele, tervishoiule,
valitsemisele.
Toimetulekutoetuse maksmine on aastaga kasvanud
Riikliku toimetulekutoetuse kulu üheksa kuuga on 6,8 miljonit
krooni, mis on aastataguse summaga võrreldes suurenenud
1,3 miljoni krooni võrra.
Reet Naaris,
Lääne-Viru maavalitsuse rahandusosakonna juhataja asetäitja
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Tamsalu gümnaasium kutsub
tamsalulasi ja teisi õpilastele töövarju
pakkuma
20.novembril toimub meie riigis
järjekordne töövarju päev.
Tamsalu gümnaasium kutsub Tamsalu
kooli vilistlasi ja teisi Tamsalu elu
edendamisest huvitatud inimesi kogu
Eestimaalt leidma võimalusi ja tegema
õpilastele huvitavaid pakkumisi Tamsalu
gümnaasiumi õpilaste tänavuse töövarju
päeva sisustamiseks.
Mida varem kontakti loome, seda
paremini suudame selleks huvitavaks

päevaks valmistuda.
Tamsalu Gümnaasiumi 11.klassi
õpilased, kellel on käsil valikaine
majandusõpe 3.kursus, on igal aastal
sellel päeval osalenud ja palju huvitavat
kuulnud-näinud-kogenud. Meie õpilased
on saanud tutvuda ministrite,
suurettevõtete juhtide, paljude alade
spetsialistide, väikeettevõtjate ja muid
ameteid pidavate inimeste töö ja selle
korraldusega.

Varjutatavaks sobivad kõik enda arvates
õpilastele huvipakkuva ja nende
silmaringi avardava töö tegijad.
Tänavuse töövarjupäeva materjale ei ole
veel avalikustatud, kuid mulluse reklaami
võib leida aadressilt http://www.ja.ee/
docs/TVP.pdf
Tänades ja pakkumisi huviga ootama
jäädes,
majandusõpetaja Maire Tamm
maire.tamm@mail.ee,
maire.tamm001@gmail.com

Sõpruskool kaugel Newcastle’is
Ühel kaunil 2005. aasta kevadpäeval
kogunesid Saaremaal 32 kooli
õpetajad, ent tegemist ei olnud tavalise
õpetajate kokkusaamisega. Nimelt oli
Briti Nõukogu kutsunud 16 Eesti kooli
ja 16 Põhja-Inglismaa kooli esindajad
sinna eesmärgiga, et Eesti ja Inglise
koolid
saaksid
omavahel
sõprussidemeid luua. Teiste hulgas olid
sinna
kutsutud ka Tamsalu
Gümnaasiumi õpetaja Anne Kraubner
ning Newcastle’i Benfieldi kooli õpetaja
David Johnson. Kahe kooli õpetajad
avastasid, et koolidel on nii mõndagi
ühist – nimelt on mõlemas koolis sport
au sees, Benfieldi kool on lausa
spordikallakuga. Üritus lõppes
meeldivate muljetega, kuid arvatavasti
ei osanud keegi oodata ega loota seda,
kuidas asjad edasi läksid.
Inglased olid Eestist ning meie koolist
niivõrd huvitatud, et otsustasid meile
külla tulla. Mäletatavasti külastasidki
nad meie kooli 2006. aasta sügisel,
tutvustades ning õpetades Tamsalu
õpilastele seal vägagi populaarset
spordiala – kriketit. Ent selle
külaskäiguga asi ei piirdunud. Õpetajad
otsustasid taotleda raha Comeniuse
programmilt sellise projekti jaoks, mis
hõlmaks tihedat koostööd koolide
vahel, vastastikuste kultuuride
tundmaõppimist ning meie õpilastele ka
tõsist keelepraktikat. Mõlema kooli
õnneks taotlus rahuldati ning koostöö
võis alata. Märkimisväärne on see, et
2005. aastal Saaremaal kogunenud 32
koolist on sidemed loonud vaid kaks
kooli – Tamsalu Gümnaasium ja

Newcastle’i Benfieldi kool.
Projekt, mille pikkuseks on kaks aastat,
hõlmab endas kahte Tamsalu
Gümnaasiumi õpilaste esinduse
külaskäiku Newcastle’isse, kahte
Benfieldi õpilaste esinduse külaskäiku
Tamsallu, ühise kodulehe loomist ja
pidevat täiustamist ning veebipõhiseid
videokonverentse, milles mõlema kooli
õpilased tutvustavad teineteisele oma
maad, keelt, kirjandust, ajalugu,
kodulinna ja kunsti.
Septembrist alustasime projekti
elluviimist: loodud on kahe kooli ühine
kodulehekülg
(www.benf ieldtamsalu.com/drupal/), on katsetatud
videoühendust kahe kooli vahel ning
oktoobri algul toimus ka Tamsalu
Gümnaasiumi esinduse lühike
külaskäik sõpruskooli. Esindusse
kuulusid inglise keele õpetaja Anne
Kraubner, eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Mare Viks ning allakirjutanu.
Reis kestis kolm päeva. Esimesel
päeval
lendasime
Tallinnast
Kopenhaageni kaudu Manchesteri ning
sealt sõitsime edasi Newcastle’isse.
Kohale jõudsime üpris hilja, meie aja
järgi umbes 23.30.
Teine päev oli vägagi tegus, tutvusime
kooli ning õpetajatega, külastasime
erinevaid tunde ning tegime tõsist tööd
ka projekti kallal, pannes paika
edasised plaanid. Õhtuks oli planeeritud
linnaekskursioon, mis ähvardas vihma
tõttu kujuneda lühemaks, kui me
lootsime. Õnneks sadu siiski lakkas
ning meil oli suurepärane võimalus
näha Newcastle’i põnevamaid

vaatamisväärsusi, nagu näiteks
Milleniumi silda ja Jonathan Grey
monumenti, rääkimata imeilusast
vanalinnast. Tänu
sealsetele
õpetajatele saime ka põgusa ülevaate
linna ajaloost.
Kolmas päev algas samuti üsna vara,
kuna oli aeg hakata tagasi tulema.
Külastasime veel viimast korda kooli,
jätsime hüvasti ning algas pikk sõit koju.
Projekti
jätk
näeb
ette
videokonverentse, millest esimene
toimub juba varsti, kodulehekülje
pidevat uuendamist ning detsembri
algul toimub Tamsalu õpilaste esimene
külaskäik Newcastle’isse. Sinna
sõidavad 20 gümnaasiumiastme
õpilast, kes koos sealse 20 õpilasega
valmistavad nädala jooksul ette
teatrietenduse, olles ise nii näitlejad,
lavakujundajad, kostümeerijad ja
lavatehnikud, tegeledes nii finantside,
piletimüügi kui ka kõige muuga, mis
teatrietenduse juurde kuulub. Etendust
saavad koha peale vaatama tulla kõik
soovijad ning see kantakse otse üle ka
Tamsalusse, et siinsedki õpilasedõpetajad ja teised asjast huvitatud
millestki ilma ei jääks.
Et projekt on pikaajaline ja väga
mahukas, saavad sellest osa võtta väga
paljud õpilased mõlemast koolist.
Loodame, et meie partnerlus ei lõpe
kahe aasta pärast, vaid jätkub ka kaua
pärast seda.
Siret Villmann
Tamsalu Gümnaasiumi 12. klassi
õpilane
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Kergejõustik
Lääne-Virumaa noorte
karikavõistlused 3.septembril
Rakveres.
1.koht kõrgus 1.50 Kerli Relli, kaugus
6.57 Kaspar Raudla. 2.koht 100m 14,48
Ekaterina Timoškova, kõrgus 1.84
Karel Eesmaa, kuul 13.03 Eiko Laine,
oda 49.98 Oliver Eding. 3.koht ketas
40.42 Eiko Laine, 100m 14,69 Siret
Kristel, ketas 25,82 Cätlyn Okas, oda
48,67 Karel Eesmaa, P 4x100m
46,69(kooli rekord) E.Laine, K.Raudla,
T.Vettik, E.Jaanvärk, T 4x100m K.Relli,
E.Timoškova, S.Kristel, T. Mürk.
Tamsalu Gümnaasium tütarlaste
võistkond 2.koht ja poiste võistkond
2.koht.
Noorte karikavõistlused murdmaa-

jooksus. 4.oktoobril Jõulumäel.
PB 2000m 3.koht Mathjas Veeremaa
6.35, 4.koht Marek Sikk 6.43. TB 500m
7.koht Ekaterina Timoškova 1.29. MJ
1000m 14.koht Kaspar Raudla 2.54. MJ
5000m 7.koht Erkki Põldoja 17.46.
Tamsalu Gümnaasium 7.koht
141punkti. Lääne-Virumaa 1.koht 770
punkti.
Lääne-Virumaa kergejõustiku
lõppvõistlus pikkades heidetes
26.septebmbril Rakveres.
Tütarlapsed ja naised: ketas 2.koht Sirly
Tiik 34.43, 10.koht Cätlyn Okas 23.76,
oda 9.koht Cätlyn Okas 29.56, vasar
4.koht Cätlyn Okas 20.99(kooli rekord).
Poeglapsed ja mehed: ketas 3.koht
Karel Eesmaa 40.67, 5.koht Eiko Laine
39.03, oda 6.koht Karel Eesmaa 50.40,
vasar 4.koht Eiko Laine 30.26(kooli
rekord).

Lääne-Virumaa 2008.a. murdmaajooksu meistrivõistlused
30.septembril Palermo radadel.
MJ 3000m 2.koht Kristjan Nurmsalu
10.58,6, 5koht Heiki Griffel 13.12,9. TA
1000m 6.koht Urve Hundt 3.57,5. TJ
1000m 4.koht Sirle Kaasik 4.05,8,
10.koht Katrin Kivirand 4.56,5. PB
1000m 4.koht Marel Sikk 3.17,5, 6.koht
Mathjas Veeremaa 3.22,0. Koolide
paremus: 1.RRG 480p., 2.Kadrina Kk.
443p., 3.Tamsalu 427p.
EKSL teatejooksude I liiga
17.septembril Paides.
Võisteldi pendelteatejooksus ja
maastikuteatejooksus. Vanused 1.5.kl., 6.-9.kl ja 10.-12.kl. Igas vanuses
5poissi ja 5 tütarlast. Koolide paremus:
1.RRG 43p., 2.Valga G. - 38p., 3.Tõrva
G. - 24p.
4.Türi G. - 23p., 5.Tamsalu G. 20p.
Liivi Rünk

Pea arvet oma tervisekilomeetrite üle!
Septembris alustas liikumine „Terve
Lääne-Virumaa” tervisekilomeetrite
kogumist kampaaniaga “Ära kogu
kilogramme, kogu rõõmu ja rahulolu!”.
Septembrikuus osales liikumises üle
100 inimese.
Sportlikust Tamsalu vallast osales
möödunud kuul vaid 4 inimest. Vähe
küll! Kuid et ettevõtmine algas ilma
piisava reklaamita, siis olgu pealegi.
Tervisekilomeetrite kogumine kestab
2009.a aasta lõpuni.
Võib-olla on taoline liikumine iga päev
treeningsaalis
käijate
jaoks
naljategemine. Tõsi, ega’s taoliste
algatuste sihtgrupp polegi niivõrd
tegevsportlased ja teised usinad
harjutajad, kuivõrd just ülejäänud
seltskond, kes teevad meelsasti kaasa,
kuid vajavad eestvedamist ja veidi
taganttorkimist, mitmesuguseid
liikumisharrastuslikke üritusi jne.
Kuidas haarata kaasa neid, kes pole
veel leidnud endas motivatsiooni
tegelda oma keha kultuuriga? See on
muidugi paras pähkel pureda mitte
ainult meil, vaid igal pool
heaoluühiskondades.
Lisaks
kõikvõimalike liikumisradade ja platside
rajamisele mõeldakse välja igasuguseid
nippe,
tuues
inimeste
sportimisvajaduse kujundamisse
näiteks kaubandusest tuttavaid
müüginippe: soodushindu, kaks ühe
hinnaga pileteid jne. Ehk jõutakse
Eestiski
kord
retoorilise
terviseedenduse juurest sisulisemate

tegemiste juurde. Näiteks sinna, mil arst
kirjutab järjekordsete tablettide asemel
välja harjutuskorrad soodushinnaga
treeningsaalidesse
ja
ujumisbasseinidesse ning hinnavahe
teenuse osutajale korvatakse riigi- ja/
või KOV eelarvest. Mujal on adutud, et
odavam haiguste ravimisest (suhkru-,
südame- ja veresoonkonnahaigused
jpt) on nende sisuline ennetamine.
Aga tuleme tagasi Lääne-Virumaa
liikumisharrastuse juurde, mis sai
sõlmitud Tamsalus - maakonna
spordimekas! Kutsume sindki, hea
tamsalulane, osalema liikumises „Terve
Lääne-Virumaa”. Loodetavasti käid Sa
aegajalt Tamsalu radadel ja saalides
oma tervist kosutamas. Kas ka arvet
pead, kui sageli ja palju harjutad? Kui
ei, siis võiksid ju! Nii nagu iga
arvepidamine, annab seegi üsna hea
pildi harjutamise sagedusest ja
energiakulust.
Liikumises osalemiseks tuleb soovijal
avalda liikumisharrastaja kaart. Kaart
on välja töötatud põhimõttel, kus
harjutamisele ja liikumisele kulunud
energia
arvestatakse
ümber
tervisekilomeetriteks (TKM). Nii nt
annab 30 minutit ujumist 2 TKMi, 1 tund
ujumist seega 4 TKMi jne.
Arvet oma sportimise üle peab igaüks
ise. Ka kokkuvõtted oma TKM-dest
teeb igaüks ise. Kaardile on kantud 15
erinevat sportlikku tegevust, mida saab
TKM-deks ümber arvutada. Saadud
numbrid tuleb kirjutada harjutamiskorra

lahtritesse (neid on kokku 25). Palume
mitte teha ristikesi.
Konkursil lähevad arvesse kaardid, kust
on näha, et inimene on harjutanud kuus
vähemalt 8 korda. Osalejakaardid
osalevad loosimisel. Auhindade
loosimine ja kokkuvõtete tegemine
toimub igakuiselt. Arvesse lähevad 5.
kuupäevaga (k.a.) saadetud kaardid.
Septembrikuu loosiõnn naeratas 2 Vinni
valla ja ühele rakverelasele, kes said
auhinnaks sammulugejad.
Konkursil osalemiseks palume saata
täidetud kaardid L-Viru maavalitsusse
aadressil Kreutzwaldi 5 Rakvere 44314
märgusõnaga “Liikumisharrastaja
kaart”.
Osalejakaarte on võimalik saada
spordihoonetest,
-klubidest,
rahvamajadest, noortekeskustest,
omavalitsuste tervisedenduse ja
spordispetsialistidelt. Nende kohtade ja
inimeste vahel korraldame ka
osaluskaartide kogumise.
Kaardi saab välja trükkida ka internetist
maakonna portaalist www.virumaa.info
valides menüüst maakond / sport /
“Terve Lääne-Virumaa”. Paberivaba
variandi eelistajad saavad kaardi (exeli
tabelina) samast kohast enda arvutisse
ümber salvestada ning seejärel
täidetuna
saata
e-aadressil
olga.boitsov@l-virumv.ee.
Infot saab tel 325 8041 maavalitsusest
ja
tel
327
8202
Rakvere
spordikeskusest.
Hilje Pakkanen
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tatud valdaja või kasutaja nimi ja aadress.
Nii saab autojuht kindel olla, et just teie
konteineri tühjendas.
Arvel on märgitud tühisõit, mida see
tähendab?
Tühisõit märgitakse arvele juhul, kui
graafikujärgsel päeval ei ole kohalesõitnud
autojuhil olnud võimalik jäätmemahutit
tühjendada – see on jäänud näiteks
nähtavasse kohta välja panemata või on
mingid muud takistused mahuti
tühjendamisel (nt auto ees, koer lahti,
konteiner või aiavärav lukus vms).
Graafikujärgne tühjendus on sattunud
riiklikule pühale, kas tühjendus ikka
toimub?
Jah, tühjendused toimuvad ka riiklikel
pühadel, mis satuvad tööpäevadele.
Teenust ei osutata vaid laupäeval ja pühapäeval.
Milliste küsimustega tuleks pöörduda
omavalitsuse poole ja millistega RagnSells ASi poole?
Ragn-Sells AS poole pöörduge juhul, kui:
graafiku järgi pidi toimu-ma tühjendus, aga
auto ei käinud; on probleem arvega; oleks
va-ja uut veograafikut; soovite, et
tühjenduste sagedus oleks tihedam; on vaja
lisatühjendust;
on
probleemid
jäätmemahutiga (nt: teil on vana metallist
konteiner ja Ragn-Sells AS-i auto ei saa
seda tühjendada); teil on vaja ükskõik millist
Ragn-Sells AS-i poolt osu-tatavat teenust.
Kohaliku omavalitsuse poole pöörduge
juhul, kui:
te soovite käidelda oma jäätmeid ise; te
soovite harvemat tühjendussagedust; teie
kinnistul ei toimu elutegevust;
teie kinnistule puudub ligipääsutee; te
soovite hakata kasutama ühismahutit
naabritega.
Korraldatud jäätmevedu saab edukalt
toimida vaid kõigi poolte koostöös. Veo
algusperioodil tuleb ikka ette probleeme,
mis aja jooksul lahenduse on saanud.
Täname kõiki vallaelanikke, kes on meie
autojuhtidele õigeid teeotsi ja talusid kätte
juhatanud ning mitmel muul moel kaasa
aidanud sellele, et jäätmevedu Tamsalu
vallas tõrgeteta sujuks.
Prügiveo arved ja nende maksmisest
Prügiveo arved tuleb Ragn-Sells AS-le
maksta tähtaegselt!
Kõik, kes on liidetud korraldatud
jäätmeveoga, kuid pole õigeaegselt
tasunud jäätmeveo eest esitatud arveid,
saadetakse koju Ragn-Sells AS-i poolt teatis
ning peatatakse jäätmevedu. Vedu jätkub
arve maksmisel. Korduva arve maksmata
jätmisel rakendab nii omavalitsus kui RagnSells AS rikkujate suhtes karmimaid
meetmeid.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
Tel: 15 155, www.ragnsells.ee
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Valmis Tamsalu
kompostimisväljak
Kaeva külas asuva reoveepuhasti
territooriumile, endiste biotiikide maaalale ehitas Speedline Baltic OÜ
Tamsalu Vallavalitsuse tellimusel ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
finantseerimisel komposteerimisväljaku. Väljak kujutab endast 2350 m²
suurust asfalteeritud platsi, millelt
kogutakse sinna langevad sadeveed
kokku ja juhitakse biopuhastisse suunduvasse kanalisatsioonitrassi. Komposteerimisväljak on piiratud võrkpiirdeaiaga vältimaks prahi laialilendumist ja kõrvaliste isikute ning loomade
pääsu territooriumile.
Komposteerimisväljaku ehitamine läks
maksma 1 181 888 krooni.
Komposteerimisväljakul hakatakse
koguma ja komposteerima biolagunevaid jäätmeid: haljastus- ja kalmistujäätmeid (puulehti, muru-, aiajäätmeid (välja arvatud puude ja põõsaste
oksi), reoveesetteid biopuhastitest.

Kaeva külas, reoveepuhasti territooriumil asuv komposteerimisväljak on
avatud biolagunevate jäätmete
vastuvõtuks: esmaspäevast reedeni
kella 8–17, laupäeviti kella 8–14.40.
Biolagunevaid jäätmeid võivad
komposteerimisväljakule tuua nii Tamsalu valla elanikud kui ka ettevõtted.
Jäätmete äraandmine on tasuta.
NB! Biolagunevate jäätmete hulka on
keelatud visata ükskõik mis laadseid
muid jäätmeid!
Biolagunevate jäätmete transportimisel
kile- või muudes kottides tuleb väljakul
jäätmed kottidest välja kallata! Tühjaks
kallatud kotid tuleb komposteerimisväljakult endaga kaasa võtta.
Biolagunevate jäätmete ära toomisel
jälgida lahtioleku aegasid!
Aia taha ja selleks mitteettenähtud
kohta jäätmete mahapanek keelatud!
Toomas Uudeberg

Avalikkus tahab teada
Praegu on salastamise aeg, mitte küll just
vaikiv ajastu, aga ikkagi avaliku arvamuse
jaoks ebasoodne aeg.
Olga Kadarpiku mõrvast on möödunud
terve aasta. Selle aja jooksul on Assamallas
üht-teist muutnud. Mõned pensionärid
panid oma korteritelel turvauksed ja Hansujüri korteriühistu korterites 15 aastat
tegutsenud joomapunkrid suleti.
Assamalla küla kõige silmatorkavam
joomingute korraldaja Tiina Lutsar elas ligi
aasta Porkunis, sel perioodil valitses meie
majas suhteline vaikus. Nüüd on Lutsar
Assamallas tagasi, elab jällegi Hansujüri
ühistu korteris ja taastab oma positsiooni
külakogukonnas. Oktoobri algul korraldatud
joomingu ajal kloppis ja prõmmis ta terve
öö oma naabri, 80aasase naisterahva ukse
taga, lootes raha välja pressida. Et naabrid
sel ööl magada ei saanud, on tühiasi, mis
Lutsarit ei huvita.
Politseid Lutsar ei karda, sest temalt kui
töötult välja mõistetud trahve pole millestki
kinni pidada. Eluaseme saab ta Hansujüri
ühistult tasuta, leiva- ja viinaraha annab talle
ühistu seaduslik üürnik ja kõik on kõige
paremas korras.
Kõnealusel ööl oli seaduslik üürnik karjalaudas öövalves, mistõttu olid Lutsarid ja

tema joomakaaslastel eneseteostuseks
täiesti vabad käed. Ühel joomakaaslastel
on küll olemas isiklik korter, aga sealt on
vool välja lülitatud ja seeläbi joomingute korraldamine ebamugavaks muudetud.
Joomarite surve Hansujüri ühistu korteritele
suureneb iga päevaga ja karta on, et joomapunkrid taastatakse.
Avalik arvamus võib asjade käiku muuta.
Siinkohal tasub meelde tuletada, kuidas
mõned aastad tagasi tolleaegne vallavanem Ain Aasa noomis ja õpetas mind, et
ajalehele kirjade saatmisest pole mitte
mingisugust kasu.
Väidan täie enesekindlusega, et on kasu
küll. Läinud kevadel kirjutasin sellessamas
Tamsalu ajalehes vanarauast, mis 15 aastat
vedeles elumaja ümbruses. Hansujüri ühistu koristas oma vanaraua ära, teise omaniku (volikogu liikme!) vanaraud on siiani
koristamata.
Minu kogemused kinnitavad, et pensionäri
suusõnalisel ütlemisel pole mitte mingisugust väärtust ei ametnike ega ka naabrite
silmis. Ajalehes avaldatu jõuab palju paremini kohale, teave jõuab nendeni, kellele
see on määratud.
Eevi Geidik
Assamallas 6.oktoobril 2008

Rahvastikuregistri andmetel sündis Tamsalu vallas k.a septembrikuus 6 ja suri 4
inimest. 2008.a 9 kuuga on Tamsalu vallas sündinud 41 last ja surnud 52 inimest.
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Sport
Suusatamine
Soome suvistel meistrivõistlustel Kuopios
tuli Kaarel Nurmsalu M-18 klassis esikohale
kahevõistluses ja 2.kohale suusahüpetes.
Otepääl Eesti noorte meistrivõistlustel võitis
Kaarel Nurmsalu kuldmedal M-18 klassi
suusahüpetes (94,5 ja 91 km) ning hõbemedal kahevõistluses.
Tartu sügisrullil 2008 (jooks+rull) jõudsid 10
parema hulka erinevates vanuseklassides
Kai Põldoja ja 4.Marek Sikk ja Klen Krünberg 7., Kauri Piiskoppel ja Erkki Põldoja
8. ning Marii Raudsepp 9.kohaga.
Haanjas sügisvõistlustel 2008 tuli Erkki
Põldoja juunioride arvestuses 3.kohale Karel Tammjärve ja Raido Ränkeli järel.
Korvpall
Tamsalus Eesti karikavõitluste mängus
võitis Tamsalu Los Toros Tallinn Elion/Corle
meeskonda pingelise mängu järel 70:68.
Kuna esimeses mängus kaotati kuue punktiga, siis seekord edasi ei pääsetud.
Eesti esiliiga meistrivõistlustel kohtuti avamängus Võru maakonna esindusmeeskonna Võru korvpalliklubiga. Tasavägises
mängus sai otsustavaks 3. veerandaeg,
kus visati ainult 7 punkti, vahepeal kärises
kaotusseis juba 17-punktililseks. Viimasel
veerandil vähendati vahe korraks 4 punktile, kuid lõpuvileks kujunes kaotus 70:79.
Seekord vedas alt visketabavus ning alla
jäädi ka lauavõitluses. Võru meeskond oli
eelmisel aastal esiliigas 6., Tamsalu 14.
Teises mängus oli vastaseks esiliiga hõbedameeskond Ida-Viru esindusklubi KK Hito.
Väga tasavägises mängus suutis Tamsalu
meeskond lõpuks võita 80:79.

Lõpusekundeil oli pisut ka õnne, kuna
vastastel oli 3,9 sekundit aega, kuid tugev
kaitsemäng ei andnud vastastele võimalust
viske sooritamiseks. Olgu lisatud, et K Hito
on olnud kogu aeg ebamugavaks vastaseks juba alates II liiga mängudest.
Tamsalu Los Torose meeskond esineb tänavu järgmises rivistuses: Kuno Annus,
Aivo Aru, Eimar Astok, Argo Höövelson,
Kristo Kangro, Andro Kirsipuu, Tarvo Kruup,
Algis Liblik, Livar Liblik, Mihkel Mager, Kaspar Põldmaa, Risto Rammul, Kristo Raudam, Holden Sepp, Raul Sinisalu, Meelis
Suits, Raul Tamsalu, Indrek Toomikas, Rainer Tops, Tanel Uudeberg.
Esiliiga meistrivõistlustel mängib ka tänavu
18 meeskonda. Alustatakse kolmes alagrupis, kus mängitakse turniiriarvestuses
2 ringi. Saavutatud võitude järgi moodustatakse 3 tegevusgruppi, kus selgitatakse
lõplik paremusjärjestus. Meeskonna ülesandeks on esiliigasse püsimajäämine, see
nõuab aga kõigi meeste tõsist tahtmist
meeskonda igas mängus aidata.
23.oktoobril mängiti Tallinnas Elion/Corle
meeskonnaga ja 24.oktoobril Kuremaal
kohaliku meeskonnaga.
Lääne-Virumaa meistrivõistlustel võistleb
meistriliigas 10 meeskonda, I liigas 10 ja II
liigas 12 meeskonda, seega kokku 32
meeskonda. See on rohkem kui kõigi teiste
spordimängude meistrivõistlustel maakonnas kokku.
Tamsalu Los Toros/Agrovarustus mängib
kodusaalis 1.novembril kell 13.30 Simuna
Ivaxiga, 8.novembril kell 13.30 Haljalaga,
9.novembril kell 13.30 Väike-Maarja ReinPauliga, 22.novembril kell 14.00 VäikeMaarjas kohaliku gümnaasiumiga, 29.no-

vembril kell 16.00Kadrinas Huljaga,
6.detsembril kell 13.30 Tamsalus Rakvere
Vikega ning 13.detsembril kell 13.30 Tamsalus Rakveres MHV Consult meeskonnaga. Tänavu mängivad meeskonnas
Kurmo Annus, Eimar Astok,Andro Kirsipuu,
Tõnis Klaasimäe, Algis Liblik, Risto Rammul, Kristo Raudam, Urmas Rego, Holden
Sepp, Raul Tamsalu, Rainis Tiits, Rainer
Tops ja Tanel Uudeberg.
Avamängus võideti kodusaalis Vinni Tammesid 80:62.
Kergejõustik
Türgis Izmiris I maailma meistrivõistlustel
võitis Porkuni Kurtide koolis oma sportlaseteed alustanud Kairit Olenko kuldmedali
7-võistluses uue kurtide maailmarekordiga
5062 punkti. Uus maailmarekord on ka
mitmevõistluse sees visatud 45.85 odaviskes. Kuldmedal tuli ka 100m tõkkejooksus
(14,16) ja kõrgushüppes (1.63) ning pronksmedal odaviskes (42.96). Kõigil medalialadel oleks Kairit maakonna edetabelis
kindlalt esikohal. Kahjuks esindab ta nüüd
Läänemaa kergejõustikuklubi.
Tartus KEVEKi auhinnavõistlustel võitis viimastel aastatel vigastusega võidelnud Ülo
Püss esikoha kuulitõukes (10.83) (5 kg
kuul).
Viitnal Hansapank X-Dream 4.etapil (kanuu, jalgratas, murdmaa) saavutas Tamsalu Los Torose meeskond koosseisus Risto
Rammul, Indrek Heinmets, Rainer Tops
137 võistkonna hulgas 3.koha ajaga
3:21.13 Tapa meeskond lõpetas 9.kohaga.
47.koha saanud võistkonnas Komeet tegi
kaasa Katrin Uudeküll, segavõistkondade
arvestuses kuulu neile 9.koht. Viimaseks
jäänud võistkond lõpetas ajaga 12:28.43.

Tamsalu Gümnaasiumi rekordid ja rekordite raamatust
Kergejõustikus D-klass (11-12a) seisuga
01.10.2008
Tüdrukud: 60m Tiiu Heinsoo (1983) 8,28
(195); 100m Kai Põldoja (1991) 13,5
(2004), 200m Viktoria Mihailenko (1976)
29,0 (1988); 400m Diana Aps (1985) 68,6
(1997), 800m Kai Põldoja (1991) 2.37,5
(2004), 100 m tõkkejooks Tiiu Heinso
(1983) 16,8 (1995), kaugus Kerli Relli
(1991) 4.70 (2004), kõrgus Kerli Relli (1991)
1.44 (2004), kuul (3 kg) Cätlin Okas (1995)
9.40 (2007), ketas (750 g) Cätlin Okas
(1995) 25.66 (2007, oda (400g) Tiiu
Heinsoo (1983) 35.28 (1995), pall Tiiu
Heinsoo (1983) 53.14 (1995), neljavõistlus
Kai Põldoja (1991) 283 (2004).
Kooli rekordite raamatust
Kooli rekordite raamatu esimesed sissekanded pärinevad aastast 1973. Tänaseni

kehtiv vanim rekord on aga aastast 1969
ning on püstitatud Karet Kindeli poolt 1516a tütarlaste kaugushüppes 5.02. Maret
Kindel õppis TSIK-s ning harjutas Vello Variku käe all. Olgu märgitud, et Vello Varik oli
treeneriks ka Vaeküla internaatkoolis, kus
pani tugeva aluse kergejõustikule ning kõigi
aegade mitteametlikus edetabelis kuulub
Vaekülale 7.koht 57 tulemusega. Vaeküla
lõpetas oma tegevuse internaatkoolina üle
30 aasta tagasi.
Hilisemad sissekanded rekordite raamatusse kannavad juhuslikkuse pitserit. Kuna
kuni 1994.a puuduvad ka kooli edetabelid,
siis võib mõnigi tulemus edetabelis puududa. Alates 1994.a on pidevalt koostatud ka
kooli edetabeleid ning meie parimate
tulemused on jõudnud ka vabariigi edetabelitesse.
Üksikute alade tulemuste kasv on seotud

mitmete uuendustega. Tunduvalt on
kasvanud rekordid fiiberteiba kasutuselevõtmisega endiste metallist ja bambusest
teivaste asemel. Samuti on alates 1972.
aastast kasvanud rekordid kõrgushüppes
seoses flopptehnika kasutusele võtmisega
endise rulltehnika ja sisejalatehnika asemel.
Vastupidine on aga olukord odaviskes, kus
endise planeeriva oda asemel on kasutusel
oda, mille raskuskeset on muudetud.
Siin oli ilmselt määravaks ohutuse tagamine. Näiteks meeste odaviske maakonna
rekord 77.98 (Ülo Rukki) vana odaga ning
65.15 (Margo Nõukas uue odaga. Viimase
poolsajandi jooksul on rekordeid registreeritud 11-12-, 13-14-, 15-16- ja 17-18aastaste vanuseklassides kuni 2002.a
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Õnnitleme!
Aino-Helmi Sildnik
Meeta Pihlakas
Erna Gutman
Laine Mendunen
Alice Reinart
Armilde Niit
Julia Veersalu
Linda Uueni
Heino Piiskoppel

88
86
85
85
83
83
81
80
80

Ülo Aesma
Hugo Raja
Meida Aidla
Elvi-Lasalje Olesk
Ernest Lakur
Saade Uus
Viivi Vassiljev
Heldi Mitt
Tiit Kiiver

Mälestame lahkunuid
Maie Saalits
Juhani Martikainen

24.03.1940-23.09.2008
23.08.1924-27.09.2008

Tamsalu Gümnaasiumi rekordid ja
rekordite raamatust (järg)
Käesoleval ajal võisteldakse 12-13-, 14-15-, 16-17a ja18-19aastaste vanusegruppides. Olukorra teeb keeruliseks ka see, et
on muutunud heitvahendite raskused. Kui omaaegne A-klass (1718a) viskas meeste oda (800 g) ning heitis 1,5-kilost ketast, siis
nüüd on oda raskuseks 18-19aastastel 700g ning ketas kaalub
1,75 kg. Meeste odaga on kooli rekord Risto Hiiemaa nimel 50.20,
ühtlasi on Risto ainus, kes 50m piiri ületanud. Risto põhiala on
hoopis ujumine. Maakonna noortemeistriks on ta tulnud lisaks
ujumisele ja kergejõustikule veel ka suusatamises ja korvpallis.
Maakonnas on jäädud vanade vanusegruppide juurde, seda on
tehtud ka mitmes teises maakonna. Ka Eesti populaarses võistlussarjas „10 olümpiastarti“ võisteldakse vanades vanusegruppides
ning peetakse nii rekordite arvestust kui ka kõigi aegade edetabelit.
Kõige edukamaks aastaks on meil olnud 1998.a 19 rekordiga. 11
rekordit on aastatest 2000, 2004, 2005, kümme rekordit aastast
1995. Aastatel 1989-1994 ei ole aga püstitatud ühtegi rekordit.
Tulevikus oleks otstarbekohane pidada rekordite tabelit nii endiste
kui tänaste vanusegruppide järgi.
Rein Tops

Sporditegemistest
Tamsalu kandis
Tamsalu valla meistrivõistlused kergejõustikus 29.mail 2004
Tamsalu staadionil.
Võitjad 11-12a: Siret Kristel Tamsalu 60m, 400m, Triinu Rammo
Vajangu kaugus, pall, ühtlasi ka vall meister, lisaks valla meister
ka 60m. Mihkel Kaljuvee Kursi 60m, ühtlasi ka valla meister. Marek
Sikk Tamsalu 400m, Kristjan Keero Naistevälja kaugus, ühtlasi ka
valla meister. Michael Mitt Vajangu pall, ühtlasi valla meister.
13-14a (koondarvestus): Kai Põldoja 60m, kaugus, pall, Birgit Tamm
Vajangu 400m, ühtlasi valla meister vel 60m, kaugus, pall. Kaspar
Raudla Uudeküla 60m, kaugus, pall, ka valla meister. Christian
Aasumets Võhmuta 400m, ühtlasi ka valla meister. 15-6a (koondarvestus). Kairi Kadarpik Tamsalu 100m, 400m. Kairi Tiikmann
Tamsalu kaugus, kuul, oda. Katrin Kiviorg Vajangu valla meister
100m, 400m, kaugus, oda. Heiki Taal Vajangu 800m, kaugus, oda,
ühtlasi valla meister. 17-18a (koondarvestus): Sigrid Mehine

80
75
75
75
70
70
70
70
65

Ahto Tammsaar
Evi Paukku
Anu Hobustkoppel
Malle Ojasalu
Vello Talur
Nadezda Hristenko
Anne Saarmets
Rutt Loik
Eha Kivisild
Tiiu Luutus

65
65
65
65
60
60
60
60
60
60

Sündis rõõmuraasuke!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Kert Tiits - 24.septembril
Martin Sakk - 1.oktoobril
Emili Uudeküll - 6.oktoobril

Õnne emale ja isale, õnne
maimukesele!
Tamsalu 100m, 400m, Eike Vardja Tamsalu kaugus, kuul, oda,
Marko Kristel Tamsalu 100m, 800m, kaugus, oda.
Naised (koondarvestus): Sirly Tiik Porkuni kaugus, kuul, oda, ühtlasi
valla meister. Mehed (koondarvestus) Margo Kivila Uudeküla
100m, kaugus, oda, ühtlasi valla meister, Martin Minjajev Vajangu
kuul, ühtlasi valla meister. Veteranid I grupp (koond-arvestus). Eha
Järvamägi Võhmuta 100m, 400m, kaugus, kuul, ühtlasi valla
meister, Tõnu Sepp Tamsalu 100m, kaugus, kuul oda, Lembit Saart
valla meister 60m, kaugus, Toomas Uudeberg 800m, kuul, oda.
Veteranid II grupp (koondarvestus): Tiit Veebel Tamsalu 60m,
kaugus, kuul, oda. Veteranid III grupp (koond-arvestus) Anne Hallik
Tamsalu hoota kaugus, kuul, oda, Olavi Tooming Sääse 60m,
ühtlasi valla meister. Ülo Püss Porkuni hoota kaugus, kuul, oda,
ühtlasi valla meister. Veteranid IV grupp (koondarvestus): Heino
Lepajõe Tamsalu kuul, oda.
Parimad tulemused: 14a Kaspar Raudla 60 m 7,9 ja pall 61.00.
16a Kairi Tiikmanni kuul 10.11. Täiskasvanutest Dimitri Okatovi
kuul 13.04(6 kg), Sirly Tiigi 36.00 ja Margo Kivila 46.02 oda.
Noorematest veteranidest tõukas Ülo Püss kuuli 12.31 ning vanim
osavõtja Heino Lepajõe kuuli 10.36. Külalisvõistleja Mati Kõiv Ambla
vallast jooksis 100m 12,9, 800m 2.15,9 ja hüppas kaugust 5.01.
Mati Kõiv kuulub veteranide I gruppi. Järg järgmises lehes.
Rein Tops

Korstnapühkijad Tarmo 53513731 ja Raul 58360008,
tarpap57@hot,ee: tahmavaba tehnmoloogia, ahjude ja
pliitide ehitus, remont, kaminad, korteriühistute
venitaliatsioonisahtide puhastamine, akt kindlustusele, töö
kvaliteetne.
Suur tänu lehele kaastööd tegemast! Teie järgmised kirjatööd ja
pildimaterjal oodatud 17.11.
Tamsalu Ajaleht. Tamsalu Vallavalitsus, Tehnika 1a, 46107 Tamsalu,
tel 322 8431, e-post: tamsalu@tamsalu.ee, hilje.pakkanen@lvirumv.ee. Trükitud trükikojas Agur, tel 322 3999, Pikk 16 Rakvere.
Trükiarv 1700. Tasuta

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

