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LÜHIDALT LÜHIDALT

Fotod Tapa vallavalitsuse arhiivist 

Valminud on Lehtse piirkonna aren-
gukava aastateks 2010–2016.

Dokumendiga saab tutvuda inter-
netis aadressil http://213.35.221.53/
ametlik/lehtse_piirkonna_ak_2010.pdf.

Ettepanekuid ja märkusi nimetatud 
arengukava paremaks muutmise kohta 
võib esitada Piret Pihelile suuliselt või 
e-postile: piretpihel@hot.ee

Veebruari esimesel kolmapäeval 
toimus Tapa kultuurikojas Tapa 
Linna Orkestri korraline proov, mis 
kujunes meeldejäävaks sündmu-
seks. Tapa muusikakoolis töötav 
puhkpilliõpetaja Heili Liivsalu, kes 
mängib vabal ajal Tapa Linna Or-
kestris, tähistas hiljuti oma juubelit. 
Heili Liivsalu käe all on muusikalise 
alghariduse saanud väga paljud Tapa 
valla puhkpilliõpilased. Pika tööstaa-
žiga kogenud, aga tagasihoidlikku 
puhkpilliõpetajat ja orkestranti Heili 
Liivsalu õnnitles juubeli puhul Tapa 
abivallavanem Herki Kübarsepp. 

Palju õnne õpetaja Heili Liivsalu-
le sünnipäeva puhul ning edu eda-
sisteks loomingulisteks tegevusteks !

Soovib Tapa vallavalitsus

25. jaanuaril lõppes arenduskojas 
rahataotluste vastuvõtmine elukesk-
konna parandamise meetmetesse. 
Kokku laekus 79 taotlust (küsiti 
12 089 114 kr) – Ambla valla ter-
ritooriumilt 12, Kadrina vallast 10, 
Kuusalu vallast 26, Loksa linnast 7, 
Tapa vallast 6 ja Vihula vallast 18.

Meetmesse 1.1 saabus 29 taotlust 
(taotluste summa 9 490 362 kr). 
Eelarves oli raha 4,2 miljonit krooni, 
seega on taotlusi esitatud rohkem 5 
290 362 krooni eest. 

Meetmesse 1.2 saabus 36 taotlust 
(taotluste summa 1 873 033 kr). 
Eelarves oli raha 1,5 miljonit krooni, 
seega on taotlusi esitatud rohkem 
373 033 krooni eest.

Meetmesse 1.3 saabus 8 taotlust 
(taotluste summa 353 202 kr). Eel-
arves oli raha 500 000 kr, seega on 
meetmes enne taotluste hindamist 
järgi veel 146 798 kr. 

Meetmesse 1.4 saabus 6 taotlust 
(taotluste summa 372 366 kr). Eel-
arves oli raha  400 842 kr, seega on 
meetmes enne taotluste hindamist 
järgi veel 27 476 kr. 

25. veebruaril kinnitab aren-
duskoja juhatus edukaks hinnatud 
taotlused ja avalikustab tulemused 
arenduskoja kodulehel.

Heikin Vuntus, arenduskoja tegevjuht

Tapa vald tähistas 2. veebruari 
hommikul Tartu Rahulepingu aas-
tapäeva mälestusteenistusega Tapa 
linna vanal kalmistul. Mälestustee-
nistust pidas kaplan kapten Raivo 
Nikiforov. Tähtpäeva kõned pidasid 
Tapa vallavolikogu esimees Urmas 
Roosimägi ja Eesti Kaitseliidu Viru 
Maleva Tapa Üksikkompanii ülem 
Jaan Viktor.

Õhtul toimus EELK Tapa Jakobi 
kirikus Tartu Rahulepingu 90. aas-
tapäeva kontsert. Teenistust pidas 
koguduse õpetaja Reet Eru. 

Kontserdil esinesid Tapa kam-
merkoor, dirigeeris Evely Piksar 
ja külalisena Teaduste Akadeemia 
Meeskoor, keda dirigeerisid Andrus 
Siimon ja Igor Nikiforov.

Indrek Jurtšenko

Lehtse piirkond 
saab arengukava

2010. a LEADER 
rahataotluste 

I voor on lõppenud

Heili Liivsalul 
oli juubel

Kätte on jõudnud sünnipäevakuu 
meie kõigi jaoks. Mõne aja eest 
tähistasime Tartu rahu 90. aas-
tapäeva, nüüd on kätte jõudmas 
Eesti Vabariigi 92. sünnipäev.

Rahaliselt rasketes tingimustes 
ilmneb inimeste leidlikkus ning 
esile tõusevad tõelised väärtused, 
mis jõukamatel aegadel olid pei-
detud kassikullaläikelise puru alla. 
Paraku on endiselt meie hulgas 
neid, kes ei mõista solidaarsuse 
vajadust, mida rõhutas president 
Toomas Hendrik Ilves juba oma 
mulluses vabariigi aastapäeva kõ-
nes. Sellised inimesed pole valmis 
tegema järeleandmisi ega hindama 
oma tegelikke vajadusi, vaid soovi-
vad ja ka ajuti nõuavad varem nor-
miks olnud kulutuste (sageli isegi 
pillamiste) jätkumist. Loodan, et 
enamik neist siiski hakkab mõne 
aja pärast enda kõrval märkama ka 
teisi. Paljud inimesed on kaotanud 
töö või on nende palka oluliselt 
vähendatud. See avaldab lisaks 
inimeste elatustasemele mõju ka 
vallaeelarvele ja võimekusele vallas 
investeerida ja arendada.

Tapa valla 2010. aasta eelarvet 
vaadates tuleb paljudel olla soli-
daarne. Meie kõigi kurvastuseks 
tuleb kokku hoida isegi laste huvi-
tegevuste, spordiseltside, koolide 
jpm arvelt. Rääkimata sellest, et 
endiselt on vallal kohustusi, mis 
on osutunud ebaotstarbekaks, 
kuid mis on võetud majanduse 
kõrgperioodil. Sellesse ritta kuu-
lub ka vallavalitsusele laekunud 
avaldus, millele alla kirjutanud 98 
inimest soovivad, et vald jätkaks 
eraettevõtte lausdoteerimist, et 
nemad saaksid soodsama hin-
naga just selles saunas käia. Me 
leiame, et igakuine 9000-kroo-
nine toetus eraettevõttele ei ole 

mõistlik. Miks? Aruannetest, mida 
iga kuu esitati, selgus et mõni 
üksik inimene käis saunas neli 
korda kuus, enamasti käidi kaks 
või kolm korda. Lihtsa tehte abil 
selgubki kulutuse ebaotstarbekus. 
Saunapilet praegu, ilma vallapoolse 
dotatsioonita, maksab 60 krooni 
ja koos dotatsiooniga maksaks 40 
krooni. See tähendab, et teenus 
kallineb pensionäri jaoks maksi-
maalselt 80 krooni kuus. Kusjuures 
enamik neist inimestest, kelle nimi 
on aruandes olemas, omavad ka 
pesemisvõimalust oma kodus. Val-
laeelarves on kokkuhoid 110 000 
krooni aastas. See ei tähenda, et 
vallavalitsus paneb selle erasauna 
kinni – see ei ole võimalik, sest 
tegemist on eraettevõttega. Lisaks 
on valla omandis saun aadressil 
Valve 20, mille teenuseid on samuti 
soovijail võimalik kasutada. 

Neid inimesi, kel toimetuleku-
raskused, aitab vallavalitsuse sot-
siaalosakond kehtestatud reeglite 
järgi. Täpsustan siinkohal veel üle 
ka teeninduspunktide funktsioo-
nid. Sotsiaaltöötaja ülesanded 
nendes kohtades jäävad samaks ja 
vastu võtavad nad kodanikke ka 
samas kohas. Küll võivad natuke 
muutuda vastuvõtu ajad, aga selle 
kohta saate teavet valla kodulehelt 
või vallalehest. Lehtses, Moel ja 
Jänedal paiknevad Tapa linnaraa-
matukogu filiaalid, mis abistavad 
kodanikke suhtlemisel vallavalit-
susega, seal on võimalus ka välja 
trükkida erinevaid blankette, neid 
ära täita ja saata ka raamatukogu 
kaudu vallamajja. Samuti aitavad 
raamatukogu töötajad teil saada 
vastuseid erinevatele küsimustele 
vallavalitsuse kohta. 

Palju on tekitanud vastukaja ka 
Lehtse kandi noorsootöö korral-

dus. Senine tegija MTÜ MaRaLea 
otsustas enam mitte teenust osu-
tada ja vallavalitsus andis ülesande 
Lehtse kandis noortega tegelemi-
seks Lehtse kultuurimajale. Kul-
tuurimajal on olemas sõbralikud 
ja algatusvõimelised töötajad, 
kes tunnevad väga hästi ka neid 
lapsi, kelle jaoks noortekeskus 
ongi mõeldud. Samuti on kultuu-
rimajal oluliselt rohkem kasutada 
ressursse kasvõi soojade korralike 
ruumide näol. Ma arvan, et meie 
lastel saab olema põnevam kui 
seni, noorsootöö ei saa olla ainult 
ruumide lahtioleku tagamine, kus 
lapsed saaksid vaba aega veeta, 
arvutiga mängida või kord kuus 
kellegi sünnipäeva pidada. 

Vallajuhtide peamine ja täht-
saim tegevussuund lähitulevikuks 
on ettevõtjate meelitamine Tapa 
valda investeeringuid tegema. 
Kui tulevad töökohad, tuleb ka 
raha vallakassasse ja seejärel suu-
renevad investeeringud ning on 
võimalik ka vallapoolselt tegevusi 
rohkem toetada. 

Lõpetuseks soovin kõigile head 
alanud lugemisaastat, sest kindlasti 
annab kasvõi ühe raamatu läbilu-
gemine inimesele rohkem kui ta 
tihti tunnistada tahab. Sest nagu 
ütles Briti romaanikirjanik Edward 
Morgan Foster umbes sada aastat 
tagasi: „ Raamatuid peab lugema. 
See on ainus moodus avastada, 
mida need sisaldavad. Mõned 
metsikud hõimud söövad neid, 
aga läänes aitab ainult lugemine.“ 

Alari Kirt,
Teie vallavanem 

P.S Vallaeelarve moodustami-
sest, sh ka erasauna doteerimise 
lõpetamisest ning teeninduspunk-
tidest kirjutasin pikalt jaanuarikuu 
vallalehes. 

Käes on sünnipäevakuu Tapa vald tähistas 
Tartu Rahulepingu 

90. aastapäeva

Tule ja … 
- omanda algteadmised arvutist,
- õpi otsima internetist infot ja kasu-
tama elektronposti,
- tutvu ID-kaardi kasutusvõima-
lustega,
- anna oma elu esimene digiallkiri,
- avasta, kuidas e-teenused võivad 
sinu elu lihtsustada.

Tasuta kursused toimuvad ainult 
märtsi lõpuni.

Piisava hulga huviliste olemasolul 
(10 inimest grupis) toimub koolitus 
Tapal arenduskojas. Soovijatel regist-
reeruda kiiresti arenduskoja telefonil 
325 8690 või tulla ise kohapeale 
registreeruma. Kursuse toimumis-
ajad teatatakse registreerunutele 
personaalselt.

Heiki Vuntus, koolitaja

Tule tasuta arvuti 
ja interneti 
koolitusele!

   
 

NB! Valla ajalehele 
kaastöö tegijad!

Seoses toimetaja koman-
deeringuga palume saata 
19.  märtsil ilmuvas valla 

ajalehes avaldatavad 
artiklid ja teated-

kuulutused toimetusse 
hiljemalt 11. märtsiks. 

Kes soovib avaldada 
teateid või artikleid, mis 

vajavad tõlkimist, 
venekeelses vallalehes, 

peab esitama materjali 
venekeelse lehe toimetajale 

Marina Loštšinale 
(marina.lostsina@mil.ee) 
hiljemalt ajalehe ilmumise 
päevale eelneva nädala 

kolmapäevaks.

Toimetus

Kas Tapa valla aastategijaks 2009 elutöö kategoorias saab Eevi Koppelmann või Jüri Tüli, selgub 24. veeb-
ruaril kultuurikojas.
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Kui detsembrikuuski sai veel 
pikisilmi valget ja kohevat lund 
oodatud, siis nüüd hakkab kimbu-
tama juba uus mure – lumeuputus. 
Inimene, leidlik nagu ikka, oskab 
nii mõnegi halva asja enda jaoks 
heaks pöörata. 

Kuuldused, et nii ühes kui 
teises Eestimaa erinevas paigas 
on kerkinud uhked lumelinnad, 
pani ka Pisipõnnide mõtted selles 
suunas liikuma. Miks siis mitte 
kasutada ära emakese looduse 
talvist kingitust, seda enam, et 
lumelinna “elanike” puudust Pisi-
põnni hoovis küll karta ei maksa! 
Algsed väikesed ideed hakkasid aga 
tasapisi suuremaid mõõtmeid võt-
ma ning peagi mõistsime, et ainult 
oma jõududega me hakkama ei saa. 

Nii palusimegi kõigepealt appi 
lapsevanemad. Väikese Laura-
Liisa isa Ilmar Kald organiseeris 
lasteaiahoovi täiendava lumelisa. 
Tormis Kuusik Kirde KRK logisti-
ka-pargist andis suure auto, millega 
lisalumi kohale veeti ja Rein Tali 
Bussipargist võimaldas traktori, 
mille abil lumi hunnikutesse lükati. 

Täname abi eest!
Ilmataadi saadetud käredad 

pakased ja külmad tuuled, tegid 
aga veidi ettevaatlikuks ja panid 
mõtlema veelgi mehisema abi-
jõu kutsumise peale. Lumelinna 
rajamise meeskonna vastutajaliik-
med Kairi Kroon ja Kaili Terask 
pöördusid Kirde KRK poole ja 
sealt lubati meile lahkesti appi 15 
noort ja tugevat õhutõrjepataljoni 
ajateenijast sõdurpoissi, kes koos 
staabiveebel Hannes Vaalmetsaga 
tubli töö ära tegid. Lõppviimistlu-
seks kutsuti appi Ida-Eesti Pääs-
tekeskuse Tapa tugikomando ehk 
lihtsamalt öeldes tuletõrjeonud, 
kes omalt poolt meid veega toe-
tasid ning lumefiguuridele viimast 
lihvi ja vastupidavust lisasid. 

Kõike seda vahvat lumist möllu 
juhtis lasteaia endine vilistlane, 
praegune kultuurikomisjoni esi-
mees ja tudeng Reigo Tamm, kes 
meeleolutõstva muusika saatel 
kõiki tegudele õhutas ja lustakalt 
linnarajajaid intervjueeris. Siinko-
hal tahamegi öelda kõigile kaasa-
lööjatele SUUR, SUUR AITÄH! 

Ka ilmataadile tuleb korralikud 
tänusõnad öelda. Jäi teine kül-
makraadide ja tuulega meeldivalt 
tagasihoidlikuks ja küllap tundis 
temagi sellest päevast rõõmu, ega 
ta muidu oleks meid keskpäeval 
veel päikesesäragagi üllatanud. 

Ühistes tegemistes peitub suur 
jõud! Laupäeva lõunaks laiutas 
lasteaia hoovi peal suur ja uhke 
lumelinn.

Ka julgeme kõikide kaasalöö-
jate nimel arvata, et peale sellist 
tegusat talvepäeva ei olnud mitte 
midagi paremat, kui taldrikutäis 
kuuma ja maitsvat hernesuppi, 
millega lumelinna rajamisele 
punkt pandi. Tänu ka supikeet-
jatele!

Tagasi mõeldes sellele tore-
dale päevale, tuleb näole mõnus 
muhelus ja südant täidab puhas 
rõõm, sest isegi päikesesära jääb 
nüüd õues müttavate pisipõnni-
de säravate silmade kõrval üsna 
kahvatuks. 

Leevi Ivainen ja 
Tea Välk

16.  jaanuaril toimus Jõgeval noor-
teorganisatsiooni Eesti 4H kii-
dupäev. Kiidupäev on sündmus, 
kus tunnustatakse eelnenud aasta 
tublimaid, silmapaistvamaid ja 
ettevõtlikumaid 4H liikmeid, ju-
hendajaid, klubisid jne. 

2009. aasta parima klubi tunnus-
tuse sai ka Jäneda 4H klubi Noored 
Pioneerid ja parimaks klubijuhen-
dajaks kuulutati Kadri Toomingas. 
Eelmisel aastal toimus Eesti 4H 
organisatsioonil fotokonkurss 
„Maal on vahva“, selle konkursi 
võitis Jäneda klubist Maret Saluste 
(www.4hfotokonkurss.edicypages.
com).

Jäneda Noored Pioneerid on 
tegutsenud alates 13. märtsist 1998. 

Aasta 2009 oli Jäneda klubile vas-
tutusrikas. Kadri ja Jäneda klubi 
noored olid rahvusvahelise maa-
noorte suveseminari korraldajad 
(Euroopa Rally 2009 “Beware, 
Active Youth!”, www.rally2009.
eu). Klubi noored on olnud ak-
tiivsed osalemaks välisvahetuse 
programmides samuti saab näha 
Jäneda klubi noori traditsiooni-
lise presidendimatka ajal ürituse 
toetuseks kaelakaarte müümas. 
Jäneda 4H klubide blogi: janeda4h.
blogspot.com

Eesti 4H on mittereligioosne ja 
apoliitiline noorteorganisatsioon, 
kuhu kuuluvad nii linna-, kui ka 
maanoored alates 7. eluaastast. 
4H annab liikmetele võimalu-

se realiseerida oma mõtteid ja 
ideid. Suurem osa liikmeid on 
koondunud klubidesse. Klubides 
korraldavad 4H-lased loendama-
tuid hariduslikke, arendavaid ja 
meelelahutuslikke üritusi ning 
koosolekuid. Lisaks klubi tege-
vusele on 4H liikmetel võima-
lus osaleda erinevatel kursustel, 
võistlustel, laagrites ning mitmetel 
teistel üritustel.

Lähemalt Eesti 4H-st saad 
lugeda: www.eesti4h.ee

Margit Vijar, 
Jäneda Kooli huvijuht

 ja ka 4H klubi juhendaja

Me kõik tahame olla õnnelikud. 
Loetakse, et inimene on õnnelik, 
kui ta on armastatud, tunnustatud ja 
kuulub gruppi. Me elame pingetes, 
konfliktides ja tihti mõtleme välja 
seda, mida pole. Meile on omane 
elada mõistusega.

Sigmund Freudi järgi juhib ini-
mest alateadvus 95%. Meie kaasaeg-
ne psühhoterapeut Bert Hellinger 
lõi metoodika, mis võimaldab meil 
heita pilk alateadvusele. Sellele 
reaalsusele, mis tegelikult on. Ta 
avastas seadused, mida täites saame 
olla vabad ja õnnelikud. Ta vaatleb 
inimest kui suure süsteemi osa, sest 
me oleme seotud oma pere ja sugu-
võsaga. Kui süsteem on tasakaalus, 
on meil elus kõik hästi.

Mina ise jõudsin „süsteemsete la-
hendusteni“ peale kaotusi. Tundus 
võimatu kaotusvalust lahti saada. 
Elu jäi nagu seisma. Ketrasin oma 
vana elufilmi ja jäin kinni minevik-
ku. Lootust õnnele polnud. Läbi 
süsteemsete lahenduste sain abi 
mina ja mu pere. Otsustasin minna 
õppima, et aidata teisi.

Hetkel loetakse „süsteemseid 
lahendusi“ efektiivseks meetodiks, 
mille üks töö võrreldakse 500 tun-
ni psühhoanalüüsiga. Süsteemne 
lähenemine võimaldab näha pere-
konfliktide põhjuseid ja teed nende 
lahendamiseks: vaatleb suhteid 
vanemate ja laste vahel, sõltuvust, 
surma ja selle mõju perele, lähedas-
te kaotust ja selle vastuvõtmist, sün-
dimata või varasurnud laste mõju 
paarissuhetes ja peres, paarissuhted 
ja armukolmnurgad, psühhosomaa-
tiliste haiguste põhjuste otsing või 
lahendamine, suhete lõpetamine. 

Olukorra teadvustamine ongi 
pool võitu. Sellepärast hakkangi 
leheveergudel vastama anonüüm-
selt inimeste muredele, et koos 

lahenduseni jõuda. On võimalik 
tulla kursusele, mis toimub 2. märt-
sil kell 18 Tapa linnaraamatukogus 
ja individuaalkonsultatsioonile ette 
helistades Maire Taska tel 533 0773, 
või kirjutades maire@konstellat-
sioonid.com ja infot saab ka www.
konstellatsioonid.com. 

Psühholoogiline treening nei-
le, kes tahavad iseendast aru saada ja 
mõista oma probleemide seost pere 
ja suguvõsa juurtega, muuta oma 
elu, ületada armastuse kriisid ja leida 
õnne, armastust ja hingerahu. 
- Perekonfliktide põhjuste ja lahen-
duste otsing. 
- Tingimused, mis on vajalikud 
headeks peresuheteks.
- Vanemate ja laste vahelised suh-
ted. 
- Alkohol, narkomaania, väärkoht-
lemine, intsest peredes.
- Lapsendatud lapsed.
- Töö ülekantud tunnetega (teise 
inimese tunded) ja haiguste sümp-
tomid.
- Surm ja selle mõju perele. Lähe-
daste surma vastuvõtmine. Lõpeta-
mata suhted surnutega. 
- Sündimata ja varasurnud lapsed. 
- Paarisuhted, armukolmnurgad. 
- Hierarhia peres ja suguvõsas. 
- Põlvkondade vahelised konfliktid 
ja võimalikud teed nende lahenda-
miseks.
- Optimaalsete lahenduste leidmine 
peredes, kus on lapsed eelmistest 
abieludest.

Kujund-lahenduste loomine 
konstellatsioonide abil vabastab 
võimsad jõud, mis muutuvad res-
sursiks soovitud suunas. See või-
maldab lühikese ajaga lahendada 
probleemid ja luua vundament 
tulevikule.

Maire Taska

23. detsembril toimus MTÜs Jeeri-
ko pikaajaliste töötutele jõulupidu 
„Jõulutunne meisse kõigisse“, 
mille korraldas Tapa gümnaasiumi 
9.A klass.

Alguses oli peol väike eeskava, 
kus me terve klassiga laulu lahti lõi-
me. Natukene hiljem tuli meile külla 
ka Jõuluvana, kes jagas kõikidele 
kingitusi ja komme. Laulsime mõne 
laulu veel ja siis algas jõululõuna. 

Korraldasime selle peo ühiskon-
naõpetuse raames. Õpetaja ideeks oli, 
et õpilased näevad siis ka päris elu, 

kuidas kõik toimib, samas õppisime, 
kuidas koos töötada või projekti kir-
jutada. Ettevalmistused peoks hakka-
sid aga juba palju varem ja nii tahabki 
meie klass tänada järgmiseid inimesi 
ja asutusi, kes meid toetasid: õpetaja 
Enn Koppel, valla sotsiaalnõunik 
Ene Augasmägi, MTÜ Jeeriko. Erili-
ne tänu veel meie sponsoritele: FIE 
Aivar Müür, Kuno Kaldjärv, MM 
Contra, Saiaäri, OÜ Marmor Marine, 
Melita äri. Täname, et olite nii mõist-
vad ja et koostöö sujus hästi! 

Tapa gümnaasiumi 9.A klass 

Kahepeaga draakon koos ehitajatega. Foto  Tea Välk

Täisväärtuslik elu

Pisipõnnide lumelinn

Noorteorganisatsiooni 
Eesti 4H kiidupäeval 

tunnustati Jäneda 4H liikmeid

Tagasivaade 
pikaajaliste töötute 

jõulupeole

Osteoporoos on kõige levinum ai-
nevahetushäirest tingitud luuhaigus, 
mille korral väheneb luutihedus 
ja langeb luu kvaliteet. Selle taga-
järjel tõuseb luumurru risk esmalt 
lülisamba, randme piirkonnas ja 
reieluukaela osas. Enamasti on 
luukadu järk-järguline ja ilma iga-
suguste sümptomite ja hoiatavate 
tunnusteta.

Osteoporoos on muutunud 

Osteoporoos – 
hiiliv haigus

tõsiseks sotsiaalseks probleemiks, 
millele riiklikult kulutatakse järjest 
suuremaid summasid. Seetõttu on 
kulutuste vähendamiseks oluline 
haiguse ennetamine ja varajane 
avastus.

Luutihedust saab kontrollida 
1.–5. märtsini Tapa seenioritoas 
Roheline 6-1.

Info tel 322 0025, 5342 2364.
Anu Jonuks
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I  Kategooria “äri” 
Vaksali Trahter OÜ  – Tapa valla 

toitlustusettevõtete ridadesse lisandus 
2009. aastal uus tegija – Vaksali Trah-
ter. Trahteris on meeldiv sise- ja vä-
lisinterjöör, lisaks annab hoone paik-
nemine võimaluse trahteri sisehoovis 
välisüritusi korraldada. Koostöös 
Tapa vallavalitsusega korraldati ka 
Tapa linnapäev. Eelmise aasta sügisel 
tehti algust ka erinevate kultuurialaste 
sariüritustega: kohtumisõhtud tuntud 
inimestega, kokandusõhtud ja  muusi-
kalised õhtud koos Jüri Tüliga.

Tapa Autobussipark OÜ – Tapal 
saab nüüd bussi ja rongi oodata uues 
bussijaamas, mis avati 2009. aasta lõpul. 
Tapa Autobussipark OÜ koostöös OÜ-
ga Arelo ehitasid valmis 1,5 miljonit 
krooni maksva hoone. Tapa bussijaama 
teenuseid kasutab üle 500 inimese päe-
vas, nüüdsest ei pea seda enam tegema 
lageda taeva all. Tulevikus avatakse 
bussijaamas väike reisibüroo ning üsna 
pea tekib Tapa valla elanikel ka võimalus 
kontserdi- ja teatripileteid osta bussijaa-
ma Piletilevi müügipunktist. 

II  Kategooria “elutöö”  
Jüri Tüli – Erialalt geograafia 

õpetaja, leidis oma tõelise kutsumuse 
puhkpillimuusika õpetamises ning 
puhkpilliorkestri dirigeerimises. Jüri 
Tüli on kõrgelt hinnatud muusik ja 
muusikaõpetaja Tapa linnas, vallas, 
maakonnas ja vabariigis. Teda on tun-
nustatud 1996. aastal Eesti Kultuur-
kapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi 
poolt kategoorias “Järjepidevus”, 
Eesti Kooriühingu poolt 2003. aastal 
“Aasta orkestridirigendi” nimetusega. 
2007. ja 2008. aastal pälvis Jüri Tüli 
poolt juhitud orkester vabariiklikel 
konkurssidel hõbediplomid. 2008. 
aasta oktoobris ilmus orkestril esik-
plaat “Tunne”.

Eevi Koppelmann – Eevi Kop-
pelmann on töötanud Tapa güm-
naasiumi matemaatikaõpetajana 56 
aastat. Tema õpilased on korduvalt 
saanud auhinnalisi kohti matemaatika 
olümpiaadidel maakonnas ja vabarii-
gis ning teda ennast on tunnustatud 
kõrgelt riiklikul tasandil väga kohuse-
tundliku ja õpilasi arendava töö eest. 
Tapa gümnaasium on teda pärjanud 
kõrgeima tunnustuse “Valguse Roosi 
medaliga”. Eevi on ka tunnustatud 
rahvatantsujuht vallas ja maakonnas. 

III  Kategooria “haridus”  
Elle Kivisoo – Elle Kivisoo töötab 

Tapa gümnaasiumis algklasside õpe-
tajana alates 1976. aastast. Elle õpeta-
jatööd on tunnustatud vanemõpetaja 
ametinimetusega ja Tapa gümnaasiu-
mi “Valguse Roosi medaliga”. Eel-
misel aastal oli ta juhendamises väga 
edukas. Tema õpilased saavutasid 
auhinnalisi kohti: joonistusvõistlusel 
“Kevadtorm 2009”, J. Kunderi Seltsi 
omaloominguvõistlustel “Õues õp-
pides targaks”, joonistusvõistlusel 
“Presidendi pai”, noorte leiutajate 
vabariiklikul konkursil, Rakvere Teatri 
“Hea Tegu” fotokonkursil jne.

Naima Sild -  Naima Sild on 
Tapa gümnaasiumis 5.–12. klasside 
õppealajuhataja ja vene keele õpe-
taja,  mille eest on ta saanud kooli 
kõrgeima tunnustuse “Valguse Roosi 
medali”. Tema aastast-aastasse teh-
tud õppealajuhatajatöö on see, mis 
tihtilugu märkamata jääb, kuid tema 
tehtud tunniplaani järgi toimib igal 
aastal kogu koolimaja põhitegevus  – 
õpetamine ja õppimine. Öeldakse, et 
direktor koolis on kui kapten laevas, 
siis õppealajuhataja on justnagu tüüri-
mees, kes õppetööd koolis edasi viib.

Eha Kaukvere – Vanemõpetaja 
Eha Kaukvere töötab Jäneda Koolis 
25-ndat aastat. Eha on väga loov 
õpetaja: omatehtud ja koostatud eesti 
keele harjutused ja tekstid sidus ta 
kogumikku, mis avaldati 2009. aastal 
õppematerjalina koondnimega “Rah-
valuule. Töölehed I ja II kooliastme 
keeletundi”. Ehal on tore hobi, 
keraamika, mida ta õpetab Jänedal 
koolilastele ja ka täiskasvanutele. 
2009. aastal kirjutas ta projekti Leader 
programmi, mille tulemusena saadi 
Jänedale keraamikaahi, mida  saavad 
tänavu kasutada juba üle 30 koolilapse 
ja täiskasvanu Jänedalt ja kaugemaltki.  

IV  Kategooria “sport”    
Jäneda saalihoki naiskond – 

Jäneda saalihoki naiskond tuli naiste 
saalihokis 2009. aasta meistriks. Tule-
musele annab kaalu see, et naiskonna 
tuumikkoosseis, kes on valdavalt kuni 
18–19-aastased noored,  võitsid ka 
juunioride võistlusklassis U-19 Eesti 
meistritiitli. Lisaks kuulub Eesti naiste 
saalihokikoondisesse 2 neidu, kes 
esindasid Eesti riiki saalihoki MM-il 
ning kellest Kristi Lööper kuulus ka  
juunioride Eesti koondisesse. See on 
ühe pisikese küla potentsiaali ja prakti-
liselt olematuid vahendeid arvestades 
väga suur tegu! Nad tõestasid, et 
tulemuseni ei vii mitte  Nike-tossud 
ja suur rahakott, vaid ennekõike 
tahtejõud.

Mare Neps – Mare Neps on palju 
aastaid töötanud kehalise kasvatuse 
õpetajana Tapa gümnaasiumis ja kä-
sipallitreenerina Spordiklubis Tapa. 
Ta on igapäevaelus tagasihoidlik, kuid 
spordisaalis tõeline võitleja ja hea 
juhendaja. 2009. aasta oli tema jaoks 
käsipalli treenerina tulemusterohke: 
Eesti meistrivõistlustel käsipallis saa-
vutasid tüdrukud C-klassis II koha  
ja naised III koha ning naised I koha 
rannakäsipallis. Lisaks saavutati Eesti 
käsipalli karikavõistlustel tüdrukute 
C-klassis II koht, tüdrukute D-klassis 
III koht, neid tulemusi on veelgi...

Kristi Lööper – Kristi valiti 2009. 
aasta parimaks naiste saalihokimän-
gijaks. Ta kuulus Eesti täiskasvanute 
koondisesse ning osales maailma-
meistrivõistluste kvalifikatsiooni- ja 
finaalturniiril. Kvalifikatsiooniturniiril 
Sloveenias oli ta kogu turniiri resul-
tatiivseim väravalööja, samuti esines 
edukalt ka finaalturniiril Rootsis. Har-
va, kui Tapa vallast mõni sportlane 
kuulub täiskasvanute arvestuses Eesti 
koondisesse, veel harvem juhtub aga 
seda, kui ta on riigikoondise parim 
mängija. Samuti kuulus Kristi Lööper  
võidukasse Jäneda U-19 ja Jäneda 
saalihoki naiskonda. 

V  Kategooria “kunst” 
Kairi Kroon - Kairi Kroon on 

läbi aastate olnud aktiivne Tapa lin-
na ja valla kodanik, kes lööb kaasa 
vabatahtlikuna erinevatel kultuuri-
üritustel. Ta korraldab iga-aastaselt 
“Tapa muusikapäeva”, mis tänavu 
toimus juba kolmandat korda ja seda 
esmakordselt kahel päeval. Lisaks 
tööle lasteaias, lööb ta ka kaasa Tapa 
LKÜ tegemistes. Aktiivselt tegeleb 
segakooris Leetar igapäeva elu korral-
dajana ja koorilauljana. Kairi Krooni 
paelub luule. 2009. aastal kroonis 
Kairi luulehuvi suur edu, kus tema 
luuletust, millele Urmas Lattikas viisi 
tegi, esitati üldtantsupeol.

Tapa valla kirjandusklubi – Tapa 
valla kirjandusklubi loodi 2006. aasta 
sügisel. 2008. aastal korraldasid nad 
Eesti kirjakeele konverents 100 juu-
beliürituse, mille raames peale kon-

verentsi korraldati ka kolm konkurssi 
lastele, millest võttis osa pea 500 Tapa 
valla last. Eelmisel aastal korraldati 
esmakordselt vabariigis 1.–6. klasside 
õpilastele luule lugemise võistlus “El-
len Niiduga Midrimaale”. Tapa vald 
on  saanud sellega ühe vabariikliku 
sündmuse ja kandnud end tänu sellele 
nn Eesti luulekaardile.

Margit Lättemägi – Margit Lätte-
mägi töötab lasteraamatukoguhoidjana 
Tapa linnaraamatukogus. Ta aitab kor-
raldada kunstinäitusi, raamatunäitusi, 
kohtumisi kunstnike ja kirjanikega. 
2009. a oli raamatukogus eriti üritus-
terohke – kokku korraldati lastele 89 
suulist üritust, nendest 69 oli Margiti 
ette valmistada  ja läbi viia. Margit Lät-
temägi oli 2009. a vabariigis nominent 
aasta lasteraamatukoguhoidja tiitlile. 

VI  Kategooria “aasta edukam noor” 
Tapa gümnaasiumi kooliraa-

dio – Tapa gümnaasiumi kooliraadio 
on Eestis vanim töötav kooliraadio. 
Tänavu tähistasid nad Tapa gümnaa-
siumi sisehoovis oma 30. sünnipäeva. 
Kontserdil  esines noorte lemmikbänd 
Traffic, DJ-deks olid kooliraadio tegijad 
ise. Kooliraadio on esindanud kooli ja 
valda erinevates projektides. Nad on 
korraldanud üle-eestilise meedialaagri 
Tapal, käivitati ja juhiti Raadio 2 kooli-
raadio projekti, mis sai palju tähelepanu 
ja positiivset kajastust. 

Teno Kongi – Teno Kongil on 
kaks viimast aastat olnud edukad 
ja loominguliselt viljakad. Teda on 
tunnustatud vabariigis pärimusmuu-
sika konkursil kandlemängus, ta on 
võitnud maakondliku laulukarusselli 
omas kategoorias ja maakondliku 
muusika-olümpiaadi. Peale koolis ja 
muusikakoolis õppimist mängib ta 
trombooni Tapa Linna Orkestris, 
laulab maakonna meeskooris, esineb 
erinevatel Tapa valla sündmustel.

VII  Kategooria “heategevus”  
Tapa Mill OÜ – Tapa Mill OÜ  

toetab heategevusena igaaastaselt 
märkimisväärsete summadega Tapa 
valla kultuurikollektiive ja spordiklu-
bisid. Samuti toetavad nad Tapa val-
lavalitsuse poolt korraldatud erinevaid 
spordi- ja kultuurisündmusi. Tapa 
Milli  toetuseta poleks saanud alus-
tada näiteks 2007. aastal  ja edasistel 
aastatel jätkata Tapa valla rahvajooksu 
traditsioone. 2009. aastal lõpetasid 
paljud ettevõtted heategevusliku 
toetuste andmise, Tapa Mill aga jätkas 
toetuste eraldamist.

Piret Pihel – Piret Pihel on tubli 
valla kodanik, kes on ühiskondlikult 
aktiivne: ta oli aastatel 2005–2009 
Tapa vallavolikogu kultuurikomisjoni 
esimees, 2009. aasta lõpust on ta Tapa 
vallavalitsuse liige. Piret korraldab 
oma vabast ajast ja tahtest Tapa valla 
muusikapäeva, mis 2009. aastal toi-
mus juba kolmandat korda. Lisaks 
toetab ta igal aastal Hoogla talu nimel 
rahaliselt erinevaid Tapa vallas kor-
raldatavaid sündmusi, nagu “Noored 
Muusikud”, “Tapa valla muusikapäe-
vad”, “Rosaariumi” kontsertsari.

Kadri Toomingas – Kadri Too-
mingas on 1998. aastast tegelenud 
heategevuslikus korras 4H-klubi 
tegevuse organiseerimise ja juhtimi-
sega. Alates 2009. aastast kuulub ta 
Euroopa 4H-klubi juhatusse. Eelmi-
sel aastal korraldati Eestis Euroopa 
noorte 4H-klubi suur laager, mis 
viidi läbi Kadri eestvedamise Jänedal. 
Kadri Toomingas on mitmeid aastaid 
osalenud MTÜ Presidendirada töös ja 
andnud suure panuse presidendimat-
ka korraldamisel. 

Vaid väga käre pakane võib ee-
male peletada suusatajaid ja jalg-
simatkajaid, kes on võtnud nõuks 
osa võtta 27. veebruaril toimuvast 
presidendimatkast. 

Arvult juba seitsmes, Aegvii-
dust üle Nelijärve Jänedale suun-
duv kogu pere üritus on toonud 
stardipaika nii pensionäre kui 
perekondi, koolilapsi ja tervises-
porti hindavaid meeskondi. Pre-
sidendimatka projektijuht Kadri 
Toomingas ütles, et tavakohaselt 
avab Aegviidu rongijaama juures 
kell 11.45 rahvamatka president 
Arnold Rüütel. Kõik need aastad 
on ta seda teinud ja ka sel aastal on 
lubanud president koos abikaasa 
Ingrid Rüütliga matkal osaleda. 

Põhimatk saab alguse Aeg-
viidust ning kulgeb mööda Pre-
sidendirada Jänedani, matkaraja 
pikkuseks on 10 kilomeetrit. 
Lühem, viiekilomeetrine matk 
saab alguse kell 12. 15 Nelijärve 
Puhkekeskusest ja kulgeb siis kas 
mööda kergliiklusteed või suusa-
rada pidi Jänedale. Tavakohaselt 
pakutakse kõigile matkajatele 
Nelijärve Puhkekeskuses kuuma 
teed ja Jänedal Musta Täku tallis 
kuuma suppi ning teed.

27. veebruaril on lubanud Elekt-
riraudtee sõidutada matkalised 
Tallinnast 10.08 väljuva rongiga 
tasuta Aegviitu ja õhtul kell 16.16 
väljuva rongiga ka Tallinna tagasi. 
Pärast matka pakub Musta Täku 

talli köök tavakohaselt suppi, kell 
13 esinevad matkalistele Tapa ja 
Aegviidu valla taidlejad.

Projektijuht Kadri Toomingas 
ütles, et matk on tasuta, kuid kõigil 
on võimalik toetada „Presidendi 
matka” ostes 50-kroonise kaela-
kaardi. Lastele ja pensionäridele 
maksab kaelakaart 25 krooni. 
Kaelakaardi ostnute vahel loosi-
takse kell 14 välja 10 kuldpiletit 
simmanitele Jäneda Musta Täku 
tallis, nädalalõpp kahele Jäneda 
SPA Hotellis, nädalalõpp kahele 
Nelijärve Puhkekeskuses ja lisaks 
meeneid matka toetajatelt.

Matka ajakava:
Elektrirong väljub Balti jaamast 
(matkajatele tasuta) 10.08
Tapa Bussijaamast väljub tasuta 
buss matkale 10.30
Jänedalt ja Lehtsest väljuvad tasu-
ta bussid 10.45
Avamine Aegviidu jaama juures 
11.30
Presidendi matka start suusatajatele 
ja kõndijatele Aegviidust 11.45
Presidendi matka start Nelijärve 
Puhkekeskusest 12.15
Kultuuriprogramm Jänedal 13.00
Loosimine 14.00
Ühispilt 14.20
Bussid Jänedalt Aegviitu 15.30
Rong Aegviidust Tallinna 16.16
Bussid Tapale ja Lehtsesse 16.00
Matka info 5198 2723

Signe Kalberg

Presidendimatk lööb 
ilmataadiga käed

Tapa valla aastategija 2009 
nominendid

22. jaanuari vallalehest Sõnumed 
võisime lugeda, et vallaeelarve 
sunnib kokkuhoiule. Ajad ei ole 
tõesti kerged ja sarnaselt teiste 
omavalitsustega on ka Tapa vald 
pidanud eelarve koostamisel te-
gema valusaid kärpeid. Iga kärpe 
puhul tuleb aga arvestada tausta ja 
sellega kaasnevaid mõjusid. 

Täna tunnevad sajad tapalased 
muret saunateenuse edasise kätte-
saadavuse osas. Mis siis toimub? 
Vallavalitsuse eestvedamisel kadus 
valla 2010. aasta eelarveprojektist 
dotatsioon saunale. 2009. aastal 
oli selleks summaks 108 000 
krooni. Sotsiaal- ja tervishoiu 
valdkonna eest vastustav volikogu 
sotsiaalkomisjon kooskõlastas 
vallavalitsuse poolt esitatud eel-
nõu ja leidis, et probleemi ei ole. 

Vallavanem pakkus läbi lehe 
saunahuvilistele välja võimalust 
minna MTÜ Jeeriko vastremon-
ditud sauna. Arusaadavatel põh-
justel tekitab selline pakkumine 
paljudele psühholoogilise tõrke 
ja lisaks pole sauna suurust ar-

vestades võimalik kõigil seal seda 
teenust kasutada.

Samas on Tapal olemas piir-
kond, kus ühe ruutmeetri kohta 
Eestis on kõige rohkem saunu 
– Kirde Kaitseringkond. Endise 
ülema suust võisime mõne kuu 
eest kuulda loosungeid, et heas 
koostöös kaitseväega lahendatak-
se kõik probleemid. Saame näha.

Tänaseks oleme aga kahjuks 
seisus, kus kodanikud on ärevil 
ning koguvad sauna toetuseks 
allkirju. Arusaadavalt tuleb tek-
kinud probleem kiirelt lahendada. 
Volikogu fraktsiooni Vasakliit 
poolt oleme teinud Tapa val-
la eelarveprojektile omapoolse 
parandusettepaneku sauna do-
tatsiooni taastamiseks. Volikogu 
eelarvekomisjonis opositsioonist 
tulnud ettepanekuid loomulikult 
ei toetatud. Loodame, et mõistus 
siiski võidab ja saame sauna kü-
simuses lahenduse nii selleks kui 
ka järgnevateks aastateks.

 Kuno Rooba,
 fraktsioon Vasakliit

Kas Tapa avalikust 
saunast 

saab ajalugu?
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Pere planeerimine, beebi ootamine, 
lapse esimesed eluaastad, raseduse 
katkemine või katkestamine, viljatus, 
need on olukorrad, kus võib tekkida 
palju küsimusi, hirme, kriise, mis 
on seotud muudatustega meie tun-
deelus ning elukorralduses. Nende 
lahendamiseks vajame mõtete lahti-
rääkimist, olukordade mõtestamist, 
informatsiooni. 

SA Väärtustades Elu on algata-
nud raseduskriisi nõustamise tee-
nuse, mida on Eestis pakutud juba 
mitu aastat. Kogemustele toetudes 
on välja toodud sagedamini esinevad 
raseduskriisi nõustaja poole pöördu-
mise põhjused:
Raseduse ja sünnitamisega seo-
tud hirmud
- Hirm sündiva lapse tervise pärast
- Hirm toimetuleku ees tulevikus / 
töökohaga seotud ebakindlus
- Sünnitusjärgne ärevus, kohane-
misraskused
- Ema või isa rolliga kohanemine
- Isaduse tuvastamisega seotud 
probleemid
- Probleemid partneriga vms.suhte-
probleemid
- Ootamatu või soovimatu rasedus
- Abordieelne situatsioon
- Abordijärgne segadus või kriisi-
olukord
- Raseduse katkemine
- Viljatus
- Lapse surm

Pöördujateks on olnud naised ja 
mehed, emad ja isad, vanaemad ja 
vanaisad, õed ja vennad, kõik keda 
antud teemadering puudutab.

Tähtis on teada, et loetletud tee-
made spektris esilekerkivate murede 
korral saab abi otsida raseduskriisi 
nõustajalt. Sellest, kuidas ja miks 
nõustaja poole pöörduda ja millist 
abi ta osutab, infotunnis räägimegi.

Raseduskriisi nõustamine toimub 
kaks korda kuus:

MTÜ Jeeriko ruumides, aadressil 
Valve 30, Tapa. Info ja registreerimi-
ne Le Hussar 5560 6005.

Nõustamine on tasuta. 
Infotund toimub 4. märtsil kell 

16 MTÜ Jeeriko ruumides.
Projekti ”Töö- ja pereelu edukas 

ühildamine tööturul püsimiseks 
ja tagasi tööturule suundumiseks 
koostöös kohalike omavalitsuste 
spetsialistidega” toetab Euroopa 
Sotsiaalfond (meetme „Pikk ja 
kvaliteetne tööelu” raames) ja seda 
viivad ellu Perekeskus Sina ja Mina 
ja SA Väärtustades Elu koostöös 
sotsiaalministeeriumi, kohalike 
omavalitsuste ja Eesti Haigekassaga.

Meeldiva kohtumiseni,
Le Hussar

Ühistranspordi seaduse järgi või-
vad riigisisestel liinidel tasuta sõita 
lisaks eelkooliealistele lastele ka 
puudega lapsed, sügava puudega 
16-aastased ja vanemad isikud ning 
sügava või raske nägemispuudega 
isiku saatja või nägemispuudega 
isikut saatev juhtkoer. Ent millega 
puudega inimene saab tõendada, 
et tal on tasuta sõiduõigus? Puu-
dega inimesel on võimalik puuet 
tõendada kehtiva tähtajalise või 
tähtajatu ekspertiisiotsusega, mis 
tuleb esitada koos pildiga varusta-
tud isikut tõendava dokumendiga. 
Aastate jooksul on puuet tuvas-
tavate komisjonide koosseisu ja 
nimetust õigusaktidega mitu korda 
muudetud, mistõttu võivad inimes-
tele väljaantud otsusevormid kanda 
erinevaid nimetusi, kuid on siiski 
samaaegselt kehtivad. 

Seega, kui teil on olemas üks 

alljärgnevatest otsusevormidest, 
mille kehtivusaeg on jõus ka täna, 
siis võite seda kasutada ühistrans-
pordiseadusega lubatud tasuta 
sõiduõiguse tõendamiseks:

vaegurluse ekspertiisi komisjoni 
(VEK) otsus – kuni 2002. aastani 
tegutsenud vaegurluse ekspertiisi 
komisjoni poolt väljaantud puude 
raskusastme määramise otsuse 
vorm;

arstliku ekspertiisi komisjoni 
(AEK) otsus – alates 2002. aastast 
kuni 1. oktoobrini 2008 tegutsenud 
arstliku ekspertiisi komisjoni poolt 
väljaantud otsuse vorm;

Sotsiaalkindlustusameti tehtud 
puude tuvastamise otsus – alates 
1. oktoobrist 2008 tehtud otsus 
on vormistatud kahel lehel (trü-
kitehnilisel turvapaberil), millest 
esimene leht sisaldab delikaatseid 
isikuandmeid inimese tervisliku 

seisundi kohta ning seetõttu seda 
lehte sõidusoodustust kontrollivale 
isikule esitama ei pea. 

Tasuta sõiduõiguse tõenda-
miseks piisab otsuse teise lehe 
esitamisest, kus on olemas kõik 
vajalikud andmed puude olemasolu 
tõendamiseks;

pensionitunnistus – tunnistusele 
on märgitud isiku puude raskusaste 
ja selle kehtivuse aeg, mis on kinni-
tatud allkirja ja pitsatiga.

Juhul, kui teie ekspertiisiotsusel 
ei ole märgitud puude liiki (nt näge-
mispuue, liikumispuue vm), kuid see 
on sõidusoodustuse kasutamiseks 
vajalik, väljastab Sotsiaalkindlustus-
amet inimesele tema avalduse alusel 
vastavasisulise tõendi. Avaldus tuleb 
esitada elukohajärgsele pensioniame-
tile, kas isiklikult klienditeeninduses 
kohal käies või posti teel. 

www.ensib.ee

Raseduskriisi 
nõustamisest

Internetiturunduse koolitused on 
Eestis esimesed koolitused, mida 
korraldatakse meie maaettevõtja-
tele läbi kohalike Leader tegevus-
gruppide. Esimese pääsukese on 
päästnud valla MTÜ Arenduskoda 
tänu oma juhtkonna julgele ja uuen-
dusmeelsele otsusele, mis näitab, et 
soovitakse tõsiselt ning igakülgselt 
aidata kaasa maapiirkonna ettevõt-
luskeskkonna arendamisele läbi 
oma kohaliku arengustrateegia. 

Käesolevad koolitused on saa-
nud PRIA heakskiidu ja rahalise 
toetuse ning need teostuvad tänu 
MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Ko-
haliku Arenduse Tugistruktuur 
koostööna, kuna viimane on Eestis 
ainuke mittetulundusühing, mis 
koolitab ja aitab meie maaette-
võtjaid internetiturunduse vallas. 
Arenduskoda on esimene Leader 
tegevusgrupp, mis soovib oma 
piirkonna ettevõtjaid arendada in-
ternetiturunduse valdkonnas. 

Kes saavad osaleda projektis 
ja mida see sisaldab? 

Käesolevas internetiturunduse 
koolitusprojektis saavad osaleda 
kõik väikeettevõtjad, kes on oma 
ettevõttega registreeritud kohaliku 
Leader tegevusgrupi piirkonda 
ning mis konkreetsel juhul hõlmab 
Kuusalu valda, Tapa valda, Kadrina 
valda, Vihula valda, Ambla valda ja 
Loksa linna. 

Projekti eesmärk 
Väikeettevõtjad kasutavad efek-

tiivsemalt ja teadlikumalt interneti-
turunduse võimalusi oma toodete 
või teenuste turundamisel ning 
sealjuures ollakse huvitatud looma 
valdkonnapõhiseid koostöövõrgus-
tikke eesmärgiga kasutada ühiselt 
reklaami- ja turundusvõimalusi 
internetis, hoides seeläbi kokku 
kulusid ja ressursse. 

Internetiturunduse projekti 
sisu 

Projekt algab 4. märtsil 2010 kell 
10 seminariga “Väikeettevõtjate 
ühised võimalused internetis” Tapa 

kultuurikojas, kus esimesel sajal 
registreerunul on võimalus pää-
seda koolitusel osalejate pingerea 
moodustamisele. Nimelt valitakse 
koostöös MTÜ KAT ja MTÜ 
Arenduskoda esindajatega esimese 
saja seast välja need ettevõtted, mil-
le tegevus ühtib kohaliku Leader 
tegevusgrupi strateegias esitatud 
eelistustega kõige rohkem ning 
vastavad kõige paremini korraldaja 
tingimustele (tutvu tingimustega 
MTÜ KAT kodulehel http://
internetiturundusleader.ee/tingi-
mused).

Projektist saadav kasu ette-
võtjatele 

Seminar kestvusega 4 tundi an-
nab ühistutele ja ettevõtjatele sel-
geid juhiseid ja nõuandeid, kuidas 
leida internetist uusi kliente ning 
kuidas panna kodulehe külastajad 
tegema soovitud tegevusi. Samuti 
arutletakse teemal: Miks on kasulik 
ühisturundus ja kuidas seda raken-
dada internetis?

Praktiline ja teoreetiline koolitus 
(kokku 40 tundi) “Kuidas maapiir-
konna väikeettevõtjad võidaksid 
internetist” 15 aktiivsemale ja 
perspektiivsemale ettevõttele. 
Koolitusel keskendutakse igale 
ettevõttele eraldi ning lõpptulemus 
on internetivõimaluste maksimaal-
ne rakendamine ettevõtte eesmär-
kide paremaks saavutamiseks. 

10 ettevõtet saavad konkreetsed 
kirjalikud ettepanekud, kuidas läbi 
oma kodulehe aidata kaasa ette-
võtte eesmärkide saavutamisele. 
Kodulehe analüüs on raport, kus 
tuuakse esile teie ettevõtte tugevad 
ja nõrgad küljed lähtuvalt interne-
titurunduse aspektidest. 

Viiele ettevõttele, kellel puudub 
veebileht, antakse võimalus osale-
da kodulehe loomise (e-)kursusel, 
mille käigus saab ettevõtja luua 
oma ettevõttele ise veebilehe 
vastavalt eesmärkidele ja vajadus-
tele. Kaasneb internetiturunduse 
konsultatsioon ning selle kõige 

olulistemate nõuete rakendamine 
teie kodulehel.

Registreerimine 
Registreerimine toimub semi-

narile MTÜ KAT kodulehe kaudu: 
http://internetiturundusleader.ee/
seminar/seminartapa.php. 

Tasuta 40 tunnise internetitu-
runduse koolituse, kodulehe tege-
mise koolituse ja kodulehe analüüsi 
saavad esimesed 100 kiirema re-
gistreerunu seast valitud ettevõtet. 

NB! Internetiturunduse koo-
litusele soovitame saata inimese, 
kes otseselt tegeleb oma kodulehe 
haldamisega või kellel on selleks 
väga tõsine soov, sest koolituse üks 
eesmärkidest on õpetada osalejad 
ise rakendama internetiturunduse 
valdkonnaga seotut tarkvara. 

Sellised internetiturunduse koo-
litused on meie maapiirkonna ette-
võtjatele erakordselt hea võimalus 
tõsta ettevõtte konkurentsivõimet 
ning muuta oma tegevusala jätku-
suutlikumaks. Tänu PRIA toetusele 
ja MTÜ Arenduskoda juhatuse 
otsusele õnnestub paljudel aktiivse-
matel ettevõtjatel osaleda väärtusli-
kel koolitustel täiesti tasuta. 

Registreeru seminarile juba täna! 

Merlis Jusupov, 
MTÜ KAT internetiturunduse 

projektijuht 

Internetiturunduse koolitused 
arenduskoja tegevuspiirkonna 

ettevõtjatele said PRIA rahastuse

Millega puudega inimene 
saab tõendada oma tasuta 

sõiduõigust ühistranspordis?

Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus 
korraldab 17. märtsil kell 13 info-
päeva, kus tutvustavad oma tööd 
Tartu Hiie Kooli ja Tartu Emajõe 
Kooli esindajad. Ühtlasi on lapsel, 
lapsevanemal või õpetajal võimalik 
samal päeval saada individuaalseid 
nõustamisi erikoolide spetsialisti-
delt. Kuna aeg nõustamiseks on pii-
ratud, on vajalik etteregistreerimine. 

Infopäev toimub Rakvere linna 
algkoolis (Posti 29, Rakvere). 

Päevakavas: Tartu Emajõe Kooli 

tutvustamine ja eripedagoogi Anne 
Kõivu individuaalsed nõustamised, 
Tartu Hiie Kooli tutvustamine ja eripe-
dagoogi individuaalsed nõustamised.

Materjalide ja kohvipausi ette-
valmistamiseks ning individuaalsete 
nõustamiste planeerimiseks on va-
jalik etteregistreerimine õppenõus-
tamiskeskuse telefonil 325 8064, 
5345 4359 või e-postiaadressil 
monica.jaanimets@virol.ee 

Monica Jaanimets, 
Lääne-Viru ÕNK koordinaator

Infopäev 
Infopäev koolijuhtidele, õppealajuhatajatele, 
tugispetsialistidele ning nägemis-, kuulmis- 
või kõnelemispuudega laste vanematele
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Hiruteraapiat ehk kaaniravi tundsid 
juba meie esivanemad, kuna kaanis-
ülg sisaldab kuhjaga inimorganismile 
kasulikke bioaktiivseid ühendeid. 
Kui aastakümneid tagasi võis ap-
teegist osta kaani, selle koju viia ja 
pea- ning liigesevalu puhul lasta tal 
oma tööd teha, siis tänapäeval tea-
takse kaanide tervendavast võimest 
rohkem. 

Hirudoterapeutide ehk kaanidega 
ravijate väitel parandavad kaanid 
inimese üldseisundit, füsioloogilist, 
energia ja psühholoogilist tasakaalu, 
samuti aitab kaaniravi normaliseeri-
da isu ja ainevahetust, parandab tuju 
ja immuunsust. 

Kaanid aitavat ka siis, kui klassi-
kaline meditsiin on abitu, ja tulevad 
appi inimestele, kes põevad depres-
siooni. Hirudoteraapia ehk kaaniravi 
on edukalt ühildatav nõelravi, aroo-
miravi ja manuaalteraapiaga. Lisaks 
vere hüübimist pärssivale hirudiinile 
on kaanisüljes veel teisigi bioaktiiv-
seid ühendeid. Osa neist toimib juba 
hüübinud vereklompidele ning la-
gundab neid. Kaanisüljest on abi ka 
veresoonte- ja plastistilises kirurgias. 
Esimesel juhul väldivad bioaktiiv-
sed ained veresoonte vigastustest 
tingitud operatsioonijärgse hüübi-
misohu. Teisel juhul leiab rakendust 
aga kaanisülje konserveeriv toime 
siirdatavatele kudedele ja elunditele. 

Vaatamata biokeemilise süntee-
si edusammudele ja ka kunstliku 
kunstlik hirudiini tootmisele on 
elusad vereimejad endiselt küllaltki 
nõutav kaup. Sellepärast ei ole ka 
tänapäeval midagi imelikku selles, et 
kaane kasvatatakse müügiks. 

Hirudoterapeute ehk kaanide-
ga ravijaid pole Eestis palju, alla 
poolesaja on neid koondunud Eesti 
hirudoloogide ja hirudoterapeutide 
assotsatsiooni. Kõik nad on saanud 
hirudoteraapia-alast õpetust ja 
kasutavad ainult biovabrikust pärit 
sertifitseeritud kaane, kes on kasva-
tatud kunstlikes tingimustes, õigesti 
toidetud ja parimate bioloogide jä-
relevalve all. Assotsiatsiooni esimees 
on Natalia Morgunova, 43aastane 
kirurg-terapeut, kes neli aastat tagasi 
asus Moskvast elama Eestisse. Nata-
lia Morgunova looduslikke kaane ei 
soovita kasutada, kuna nende müüja 
ei suuda ka kõige parema tahtmise 
korral analüüsida kaani suu iminapa 
õõnes sisalduvat mikrofloorat. Ka ei 
suuda ta kindlaks teha, kui kaua on 
kaan nälginud, kuid see on raviefekti 
saavutamiseks väga oluline. 

„Kaanid pole siiski imeravim, 
mis juba peale esmakordset kasu-
tamist inimese terveks teeb. Nagu 
ikka loodusravi puhul, on tulemuste 
saamiseks vaja kannatlikkust ja mitut 
raviseanssi,” sõnas Natalia. Seni on 
kõige põhjalikumalt uuritud kaanide 
süljes sisalduvat hirudiini. „Vastunäi-
dustusi hirudotepaariaks on vähe. 
Kaaniravi ei tohi kasutada raseduse, 
madala vererõhu, onkoloogia ja he-
mofiilia puhul,” selgitas ta. 

Natalia sõnul avas sünteetiliste 
ravimite laialdane kasutamine tee 
soovimatutele kõrvalnähtudele. 
Ravides üht organit, saab kahjustada 
paratamatult teine. Siis on õige aeg 
meelde tuletada või uuesti avastada 
looduse loodut – apteegikaani kui 
tõhusat ravivahendit. Tüsistusi pole 

vaja karta ja lisaks kindla haiguse 
ravimisele saab kasu kogu organism. 
Paraneb uni, tõuseb isu, meeleolu 
paraneb. Mida ehk kohe ei märka, 
kuid normaliseerub ainevahetus 
ja immuunsüsteem aktiveerub. 
Taanduvad algstaadiumis olevad 
veresoonkonna – ja verehaigused 
ning juba endast märku andnud 
põletikulised protsessid.

Kaanide teeneid vajavad täna-
päeval kirurgid, neuroloogid, güne-
koloogid, silma- ja nahaarstid. Kaan 
on ravimite mini-vabrik. Koos oma 
süljega viib kaan hammustatavasse 
ligi 100 bioloogilist aktiivset ainet. 
Tema süljes sisalduv hirudiin blokee-
rib verehüübimises olulise trombiini 
toime. Tegemist on väga võimsa 
verehüübetakisti e. teisisõnu antikoa-
gulandiga. Trombide vältimine on 
eriti oluline näiteks ateroskleroosi ja 
infarkti puhul. Hiruteraapia suudab 
aidata veenilaiendite, hemorroidide, 
sigimatuse, tsüstide, kroonilise mu-
nasarjapõletike, endometriooside, 
hormonaalsete häirete, kliimaksi-
aegsete häirete ja mastopaatia korral. 
Meestel aitavad kaanid jagu saada 
prostatiidist ja impotentsusest. Kel 
on huvi kaanide ja kaaniravi kohta 
teada saada, siis on abiks ainus 
eestikeelne raamat „Looduse ime-
apteegikaan”.

Kel on huvi kaaniravi vastu, võib 
võtta ühendust loo autoriga, kes on 
läbinud kaaniravi kursused ja valmis 
tervismurede puhul aitama. Ühen-
dust saab võtta telefonil 5669 6977 
või e-posti kaudu sikihelo@gmail.
com.

Signe Kalberg

Juba ühestainsast vereloovutusest 
muutub maailm paremaks ja abi 
saavad mitmed inimesed.

Seda abi võivad ühel päeval 
vajada meie lähedased, sõbrad ja 
tuttavad, või ka meie ise.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla vere-
keskus korraldab Tapa kultuurikojas 
(Turu 8) uue aasta esimese doono-
ripäeva esmaspäeval, 22. veebruaril 
kell 10.30–15.

Verekeskusel on rõõm teatada, et 
jätkub meeldiv traditsioon tulla Tapa ja 
selle ümbruse inimestele külla ja tuua 
doonoriks olemise võimalus koju kät-
te. Viimasel doonoripäeval novembris 
loovutasid verd 65 doonorit 4,5 tunni 
jooksul – see teeb rohkem kui 14 
heategu tunnis ja rohkem kui 28 liitrit 
haiglate patsientide abiks! Verekeskus 
tänab kõiki doonoreid selle väärtusliku 
abi eest ja kutsub järgmistele heategu-

dele veebruaris.
Tule doonoriks, kui oled: 

 * terve, ei põe hetkel mõnda vii-
rushaigust ega tarvita ravimeid 
 * puhanud ja söönud 
 * kehakaaluga üle 50 kg
 * 18–60-aastane

Viimasest vereandmisest peab 
olema möödunud meestel 60 päeva 
ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud 
nõelravi, tätoveerimisi või naha 
augustamisi, saad verd loovutada 6 
kuu möödudes.

Vereloovutusele tulles võta palun 
kaasa pildi ja isikukoodiga isikut 
tõendav dokument. 

Eesti haiglate patsiendid vajavad 
doonoriverd iga päev, sest verd ei ole 
võimalik tööstuslikult toota ja vere 
ainsaks allikaks on teine inimene. .

Eva Maimre

Kaaniravi annab 
veel ühe võimaluse

Doonoripäev Tapal

4. veebruaril sai 95-aasta-
seks Leida Bankier 

Leida on armastanud käsitööd 
teha, eriti tikkida. Tema korteris 
Tapal on palju tikitud esemeid 
– seina- ja põrandavaipu, patju, 
linikuid, seinapilte… Pilku haarav 
on tõetruult tikitud pilt eidest 
ja taadist, kes istuvad oma kodu 
ukse ees. 
Kes on siin pildil?

Minu mehe isa ja ema. Ma taht-
sin nendest mälestuse jätta. Nad 
elasid Ohepalus, Rannaväravast 
ära pöörata. Talu nimi oli Koka. 
Talukoht oli metsa sees, ilusas ko-
has. Ämma nimi oli Mari ja äia nimi 
Ants, perekonnanimi Bankier. Nad 
olid väga head inimesed ja hoidsid 
mind. Pilt on tikitud foto järgi. Kui 
ma pilti tikkisin, siis minu mehe 
ema elas veel. Ta nuttis, kui vaatas 
seda pilti ja ütles, et olen väärt 
minia. Nad armastasid istuda ukse 
ees, nii nagu pildil näha. 
Kas ämm ise ka armastas käsi-
tööd teha?

Ei, sel ajal vanad inimesed ei 
teinud käsitööd. Ta kudus sukka 
ja selliseid asju, kuid nõelaga ei 
teinud midagi. 
Kui vana see pilt on?

Pilt on oma viiskümmend aastat 
vana. Ma joonistasin enne pildi 
riidele, märkisin kõik ära ja siis 
tikkisin ristpistes. Kõike saab teha, 
kui tahad.
Kas nüüd ka käsitööd teete?

Enam ei tee, sest käed ei lase 

Tikitud pilt - 
kummardus mehe vanematele

teha. Aga ma olen elus väga palju 
tikkinud. Kui mu mees suri, siis 
kogu oma mure matsin käsitöösse. 
Mu tütar ja tütretütar teevad ka 
käsitööd, aga mitte nii palju kui 
mina. Ma olen neile ise teinud. Mul 
on juba neljanda põlve jaoks kõik 
olemas. Ma tegin ju rahvarõivaid 

ka. Mulle meeldib nõelaga töö.Mul 
on hea elu olnud. Halbu mälestusi 
on muidugi ka, kellel neid ei ole. 
Elamise aega on palju antud, ei saa 
nuriseda. Nutt ei aita, parem naera. 
Mul on olnud head sõbrannad.

Küsitles Anne Raava 

Leida Bankier koos tikitud pildiga.
Fotod  Anne Raava

Uudiseid on palju ja esimene on see, 
et vaatamata sellele tobedale MASU-
le on inimesed nii toredad ja hakkajad! 
Meie kandis on kuu aja jooksul toi-
munud nii palju, et sellest kohe peab 
mõne sõnaga teada andma.

24. jaanuaril tuli kokku 20 ini-
mest Lehtse piirkonna edendamise 
koosolekule. Tutvuti piirkonna aren-
gukavaga, mida oli kokku pandud 
juba pikemat aega. See üritus tipnes 
sellega, et sai loodud MTÜ Lehtse 
Kultuuri Selts. Väga tugev esindus oli 
Rägavere külast, kes oligi seltsi mõtte 
algataja, kohal oli ka teiste külade ja 
Lehtse asutuste esindajaid. Ootused-
lootused on suured, liikmeid, häid 
mõtteid jms. oodatakse juurde.

Uue seltsi eestvõttel sai 30. jaanua-
ril ehitatud lumelinn Tuleviku Lehtse. 
Ehitajaid oli üle 50! Meeskonnad: 
Rägavere, Lehtse Off  Road Park, 
Tapa SHK, Muidu Ilusad, Liiga, liiga 
…, Nipitirid, Lumekuningannad. Oli 
imeline päev, rõõmus meeleolu ja 
lookas talgulaud saalis. Ehitati valmis 
saun, SPA, dŽiip, baar, Soodla jõe 
Loch Nessi, kilpkonn, pargipinke, 
mõnusaid urkaid ja Naabri Valve. 
Lehtse lastel on väga rõõmus meel!

5. veebruaril oli äge üritus neile, kes 
oma tegudega vallale kuulsust ja au 
toovad – nimelt kogu valla kultuuri- ja 
spordirahvale. Vaadati filmi “Disko 
ja duumasõda”, videodiskol nägi ar-
mastatud soliste 70.–80.-ndatest, oli 
üllatuskülalisi (ans Nepredskazujemõje 
Tapalt, nõukogude miilitsad jne) Rah-
vas nägi välja stiilne – pärit just noist 
aastatest. See peab saama traditsioo-
niks, et kogu valla sportlased-taidlejad 
koos pidutsevad ja tegutsevad!

11. veebruaril kogunesid mõned 
emad-isad-vanavanemad Lehtse las-
teaia ette autodega. Laaditi peale kogu 
pisipere koos tädidega ning mindi 
Lehtse Kooli suuri sõpru üllatama. 
Väike kontsert pisikestelt ja ühised 
mängud koos suurte koolilastega - ja 
kõigil oli tuju laes!

12. veebruaril said Lehtse kultuu-
rimajas kokku Jäneda ja Lehtse kõige 
väiksemad, et pidada koos sõbrapäe-
va. Seda rõõmu ja lusti ei ole võimalik 
kirjeldada, kui 50 särasilma koos 
mängivad-laulavad-kringlit mugivad! 
See ei jää viimaseks!

14. veebruaril kutsus kogu piir-
konna rahvast külla Rägavere küla, 
et teha sõbralik vastlaliug Pärnamäel. 
See oli suurepärane ettevõtmine. 
Korralduse taga olid põhiliselt kolme 
pere inimesed: perek Läänemägi, 

Mis Lehtse kandis 
uudist?

Rakaselg ja Vait.
Mehed olid juba pikemat aega vae-

va näinud ning vahva mäekülje ning 
ligipääsuteed ette valmistanud, Varje 
keetis meeletult hea hernesupi, Krist-
lin küpsetas vastlakuklid, kohapeal 
mürtsus muusika, põles lõke, jagati 
kuuma teed. Toimus huvitavaima sõi-
duriista valimine. Selleks sai Kristjani 
valmistatud suuskadel asuv “diivan”, 
mis pidevalt 3–6 sõitjaga mäest alla 
metsa kihutas. 

Rahvast oli lähemalt ja kaugemalt, 
noori ja vanu ja igasuguste sõidu-
riistadega. Rägavere tublid pered 
tegid kogu Lehtse kandi rahvale 
väga toreda päeva – läbi käis ~80–90 
inimest. Kogu selle rahva poolt neile 
suur aitäh!

Samal päeval, 14. veebruaril oli 
koos ka Lehtse Off  Road Pargi rah-
vas, kellel oli külas maasturimehi nii 
lähedalt kui kaugelt. Peeti ka plaane, 
asutati MTÜ. Vahva!

15. veebruari hommikul kell 10 
kihas Lehtse kultuurimaja parkla 
rõõmsast rahvast – Ehavalguse klu-
bile tuli külla Aegviidu klubi Kuldne 
sügis. Käidi pikka liugu laskmas 
endisel prügimäel ja koguneti lõpuks 
pika laua peole hernesuppi sööma. 
Suppi oli keetnud 7 erinevat perenaist 
– üks supp parem kui teine! Aegviidu 
rahvas esines: tantsurühm tantsis ja 
lauluansambel laulis, mängis orkester! 
Tehti munajooksu, joonistati pimesi 
valget tiigrit, lauldi-tantsiti koos. Ja 50 
inimesel oli tuju hea ja rõõm südames!

Lehtse Kooli lapsed osalevad vah-
vas üllatamisaktsioonis – nimelt käib 
igal esmaspäeval 3 vahvat last pensio-
näridele Ellen Niidu luulet esitamas. 
See on vastastikku tore ettevõtmine, 
sest ühed saavad esinemiskogemust 
ja teised naudivad kaunist luulet ja 
armsaid lapsi. Hea meel kõigil!

Lehtse noored on veebruarikuust 
alates oodatud endise noortekeskuse 
asemel Lehtse kultuurimajja, kus 
üritatakse nende aega täita sisukalt. 
Kultuurimaja töötajad loodavad 
heade lehtsekate abile ja oskustele: 
juba on Kalle käinud palli mängimas 
ja Karin maalimas koos noortega. 
Loodame, et selline tegevus ikka 
jätkub nii kaua, kui iga meie kandi 
noor inimene on endast väiksematega 
midagi koos teinud!

Ja vot seda ongi meie kandis uu-
dist – väiksed asjad, aga palju rõõmu 
valmistavad!

Leelo Jürimaa,
Lehtse kandi elanik 
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19.01.2009
Kahele puudega inimesele mää-

rati hooldaja ja ühele inimesele 
keelduti hooldaja määramisest, 
kuna abivajadust on võimalik tagada 
koduteenusega;

Otsustai esitada avaldus Viru 
maakohtule piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste sead-
miseks;

Otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust kolme Tapa valla ko-
daniku eest, kes viibivad OÜ Häcke 
Aa hooldekodus;

Pikendati sotsiaalkorteri üüri-
lepingut aadressil Kalmistu 15-3 
Tapa linn;

Otsustati hüvitada koolilõuna 
11-le Tapa valla vähekindlustaud 
perest pärit lapsele;

Otsustati maksta kuue lapse eest 
täiendavat sotsiaaltoetust lasteaia 
söögisoodustuse näol;

Jäeti rahuldamata 11 inimeste 
avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks;

Määrati projekteerimistingi-
mused Jäneda Õppe- ja Nõuan-
dekeskuse kinnistule olemasoleva 
laudakompleksi laiendamiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba Eesti Ener-
gia Jaotusvõrk OÜ-le elektriva-
rustuse ehitamiseks Kolmnurga, 
Mõisa, Haaviku, Männisaare, Kop-
limetsa, Kasemäe, Kaasiku ja Kuke 
maaüksustel Saksi külas Tapa vallas;

Väljastati kasutusluba AS-le 
Hoolekandeteenused hoonele „uus 
peahoone“ kasutusotstarbe muut-
miseks Koolkodu kinnistul Imastu 
külas Tapa vallas;

Anti välja kolm korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti har-
vemaks tühjendamiseks ja mittelii-
tunuks lugemise kohta.

26.01.2010
Otsustati maksta Tapa valla 

eelarvest toimetulekutoetust 2010. 
aasta jaanuaris 435 225 krooni ja 
sellega kaasnevat 200-kroonist 
täiendavat sotsiaaltoetust summas 
5600 krooni;

Otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust AS Tapa Haiglas 
viibiva Tapa valla kodaniku eest aja-
vahemikus 01.01.2010 – 30.06.2010 
kokku summas 22 400 krooni;

Muudeti Tapa vallavalitsuse 22. 
detsember 2009 korraldust nr 875;

Väljastati ehitusluba majapida-
misabihoone ehitamiseks Lepiku 
maaüksusele Jäneda külas Tapa vallas;

Väljastada kasutusluba AS-le 
Hoolekandeteenused hoonele „ela-
mu nr.11“kasutusotstarbe muutmi-
seks eluruumide 1, 5, 7 ja 14 osas 
Imastu keskus 11 kinnistul Imastu 
külas Tapa vallas;

Anti välja kaks korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti har-
vemaks tühjendamiseks ning üks 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

Anti avaliku ürituse luba OÜ-le 
Arulepiku talu Külalaada korralda-
miseks Tapa linnas Grossi kaupluse 
kõrval parklas ja Pikal tänaval 22. 
mail 2010 kell 06.00-21.00;

Kinnitati “Aastategija 2009” 
tulemused;

Võeti vastu korraldus vallavara 
mahakandmise kohta;

Otsustati võõrandada Lehtse 
MÜ-le Rabasaare puidutöökojas 
asuv terituspink SVL-3M:

02.02.2010
Võti vastu määrus “Isikliku 

sõiduautode ametisõitudeks ja ame-
tiautode kulude hüvitamise kord”;

Otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 20 832 
krooni;

Eraldati sotsiaalkorter aadressil 
Ehituse 7-5 Tapa linn;

Eraldati söögisoodustust kol-
mele Tapa gümnaasiumi õpilasele 
ja ühele Tapa vene gümnaasiumi 
õpilasele;

Otsustati toetada alates 01.02.2010 
– 31.05.2010 Tallinna Transpor-
dikoolis õppiva Tapa valla õpilase 
toitlustamist summas 25 krooni 
päev, vastavalt esitatud arvetele koos 
koolikohustuse täitmist näitava ni-
mekirjaga;

Eraldati lasteaia söögisoodustust 
viiele Tapa valla lapsele;

Jäeti rahuldamata nelja isiku aval-
dused sotsiaaltoetuste saamiseks;

Määrati hooldajad kolmele puu-
dega inimesele;

Otsustati esitada Viru maakoh-
tule avaldus piiratud teovõimega 
täisealisele isikule ajutise eestkoste 
seadmiseks;

Anti nõusolek alaealistele pär-
andvarast loobumiseks;

Otsustati teha Virumaa pensio-
niameti Rakvere osakonnale ettepa-
nek peatada peretoetuse maksmine 
lapse eest, kuna laps on paigutatud 
Tapa Laste- ja Noortekodu kriisi-
toateenusele;

Tunnistati riigihanke „Tapa linna-
kalmistu hooldus 2010–2014“ edu-

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS VALLAVALITSUSE ISTUNGID

kaks pakkumuseks Suurmaa Grupp 
OÜ poolt esitatud pakkumus kui 
vastavaks tunnistatud pakkumustest 
madalaima hinnaga pakkumus;

Väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele hoonele „staabihoone“ 
kasutusotstarbe muutmiseks Valve 30 
maaüksusel Tapa linnas Tapa vallas;

Anti välja korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks luge-
mise kohta ja loa andmise kohta 
jäätmemahuti harvemaks tühjen-
damiseks;

Anti välja 13 korraldust koha-
aadressi määramise kohta;

Pikendati munitsipaalkorteri Eha 
15-26 Tapa linn üürilepingut kuni 
31. jaanuarini 2011;

Kooskõlastati OÜ Avoterm 
poolt köetavates kaugküttepiirkon-
dades alates 02. veebruarist 2010 
soojusenergia müügi piirhind 890 
krooni 1MWh ilma käibemaksuta;

Kinnitati valla eelarve valdkon-
dade ja tegevusalade eelarvete täit-
mise eest vastutavad isikud;

Määrati Tapa vallavalitsuse esin-
dajaks Tapa erikooli nõukogus 
vallavanem Alari Kirt.

09.02.2010
Määrati projekteerimistingimu-

sed Eesti Energia Võrguehituse 
AS-le elektrivarustuse projektee-
rimiseks Karkuse külas „Karkuse 
TP“ alajaama fiider F-1 liinil Tapa 
vallas pinge parandamise eesmärgil;

Väljastati ehitusluba puurkaevu 
rajamiseks Metsaveere kinnistul 
Läpi külas Tapa vallas;

Otsustati kompenseerida Vana-
Vigala põhikoolis õppiva Tapa valla 
lapse sõidupiletite maksumus vas-
tavalt esitatud avaldustele ja lisatud 
sõidupiletitele alates 01. 01. 2010 
kuni 2009/2010 õppeaasta lõpuni;

Anti nõusolek Tapa Elamu OÜ-
le korteri võõrandamiseks;

Eraldati Tapa valla reservfondist 
3000 krooni Oskar Salmi osalemis-
kulude katteks saalihoki maailma-
meistrivõistluste kvalifikatsiooni 
võistlustel Eesti täiskasvanute 
koondise koosseisus Hispaanias;

Võeti vastu kaks korraldust pä-
rima asumise kohta;

Võeti vastu neli korraldust jäät-
memahuti harvema tühjendamise 
kohta, üks korraldus mitteliitunuks 
lugemise kohta ning üks korraldus 
korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tumiseks loa mitteandmise kohta, 
loa andmise jäätmemahuti harvema 
tühjendamise kohta.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

28.01.2010
Võeti vastu otsus “Tapa valla-

volikogu 10. novembri 2005 otsuse 
nr 7 “Vallavalitsuse struktuuri ja 
teenistujate koosseisu ning palga-
määrade ja palgatingimuste kinni-
tamine“ kehtetuks tunnistamine”;

Võeti vastu otsus “Nõusoleku 
mitteandmine geoloogilise uuringu 
loa väljastamiseks AS-le Vestman 
Varahaldus Maleva kruusamaardla 
Maleva V uuringuruumis”;

Lõpetati Tapa valla 2010. aasta 
eelarve esimene lugemine.

11.02.2010
Võeti vastu järgmised määrused:
Hooldajatoetuse taotlemise, 

määramise ja maksmise kord;
Hooldajale hooldajatoetuse mää-

ra kehtestamine;
Tapa valla eelarvest eraldatava 

lapsehoiuteenuse toetuse suuruse 
kinnitamine.

Võeti vastu järgmised otsused:
Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine;
Nõusoleku andmine hanke kor-

raldamiseks;

Pikk tn 33 ja kauplusehoone 
teenindamisega seotud maa-ala de-
tailplaneeringu vastuvõtmine;

Kehtestatud planeeringute üle-
vaatamine;

Volikogu kultuurikomisjoni liik-
me kinnitamine;

Esindajate ja nende asendajate 
nimetamine Eesti Linnade Liidu 
üldkoosolekule;

Volikogu ajutise komisjoni moo-
dustamine.

Katkestati Tapa valla 2010. aasta 
eelarve teine lugemine.

Tapal, 11. veebruar 2010, nr 8

Hooldajale hooldajatoetuse 
määra kehtestamine

Määrus on kehtestatud kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 37, sotsiaal-
hoolekande seaduse § 23 ning Tapa 
Vallavolikogu 11. veebruar 2010. 
a määruse nr ... “Hooldajatoetuse 
taotlemise, määramise ja maksmise 
kord“ § 5 lg 1 alusel:

§ 1. Kehtestada hooldajatoetuse 
määrad alljärgneval:

1) hooldajatoetuse suuruseks 
18-aastase ja vanema sügava puude-
ga inimese hooldajale on 400 krooni 
kuus ühe hooldatava kohta;

2) hooldajatoetuse suuruseks 
18-aastase ja vanema raske puudega 
inimese hooldajale on 240 krooni 
kuus ühe hooldatava kohta. 

§ 2. Tunnistada kehtetuks Tapa 
Vallavolikogu 11. jaanuar 2007 otsus 
nr 91 “Puuetega inimeste hooldaja-
toetuse määra kehtestamine“

§ 3. Määrus jõustub 1. märtsil 2010. 
Urmas Roosimägi, vallavolikogu esimees

Alates 1. veebruarist 2010 lõpetasid 
äkki Tapa valla tööpiirkonnas töö 
teeninduspunktid. Sotsiaaltöö osas 
on kogu maapiirkonna peale nüüd-
seks üks sotsiaaltöötaja (teenindab 
nüüdsest maapiirkonda), kes võtab 
vastu vallakodanikke vastavalt vas-
tuvõtuaegadele. Alati on võimalik 
ka võtta ühendust otse Tapal asuva 
sotsiaalosakonna ametnikega.

Maapiirkonna sotsiaaltöötaja 
on Sirje Salura, kelle kontaktid ja 
vastuvõtuajad on:
Mobiil: 5661 7181
e-post sirje.salura@tapa.ee 
Vastuvõtuajad Lehtses: 
E kell 9–16,  R kell 8–12
 Vastuvõtuaeg Jänedal: K kell 14–16
 Vastuvõtuaeg Moel: (Sotsiaaltöötaja 
võtab kodanikke vastu Moel endises 
teeninduspunktis) T kell 12–15 

Suuremad muutused maapiirkon-
nas elavatele inimestele on Moe ja 
Karkuse piirkonnas. 

Muudatused Moe ja Karkuse 
piirkonna elanike jaoks:

Inimesed, kellel on õigus taotleda 

Sotsiaaltöö korraldus 
maapiirkonnas

toimetulekutoetust palun pöörduda 
otse Tapa vallavalitsuse sotsiaalosa-
konna toimetulekuspetsialisti Elle 
Ollin poole aadressil Roheline 19, 
Tapa, telefon 325 8692; e-post: elle.
ollin@tapa.ee.

 Puudega inimesele hooldaja 
määramiseks, eestkoste vormista-
miseks, invatranspordi tellimiseks 
ja avahoolduse taotlemiseks palume 
pöörduda hoolekandespetsialisti 
Ly Roos poole, aadressil Roheline 
19, Tapa, telefonil 325 8693; e-kiri: 
ly.roos@tapa.ee.

Muudatused Moe, Karkuse, 
Lehtse ja Jäneda piirkonna ela-
nike jaoks: 

Laste- ja peretöö osas pöörduda 
lastekaitsespetsialisti Jaanika Kirs 
poole aadressil Roheline 19, Tapa, 
telefonil 325 8694; e-kiri: jaanika.
kirs@tapa.ee.

Alati on võimalik sotsiaaltöö 
küsimuste osas tööaja piires võtta 
ühendust otse Tapa linnas asuva sot-
siaalosakonnaga, aadressil Roheline 
19, Tapa linn.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Vabandus!
Eelmises vallalehes oli toimetuse süül ekslikult sattunud vallalehte Tapa valla revisjonikomisjoni 

liikmed vales järjestuses. Avaldame revisjonikomisjoni õige nimekirja ja vabandame!
Revisjonikomisjon: esimees: Viivi Kallis, aseesimees: Tatjana Tamm, liige: Vjatšeslav Suvorov

Toimetus

Tapa vallavolikogu 11. veebruari 
2010. a otsusega nr 30 võeti vastu 
Pikk tn 33 ja kauplusehoone teenin-
damisega seotud maa-ala detailpla-
neering Tapa linnas. 

Detailplaneeringuga seatakse tingi-
mused Maxima kauplusehoone pro-
jekteerimiseks, planeeritakse haljastus 
ja liikluskorraldus. Planeering näeb ette 
Linda tänava pikenduse ühesuunaliste 
sõiduteede asendamist ühe kahesuuna-
lise sõiduteega. Põhiline parkimisala 

Detailplaneering
on ette nähtud Pika tänava äärde, 
kokku on kaupluse juures 26 parki-
miskohta. Planeeringu alusel liidetakse 
Pikk tn 33 kinnistule sellega piirnev 
jätkuvalt riigi omandis olev maa.

Planeeritava ala suurus on 10 985 
m2.  Detailplaneeringu avalik välja-
panek toimub 19. veebruarist kuni 
5. märtsini 2010 igal tööpäeval Tapa 
vallavalitsuse II korrusel Pikk tn 15. 

Imbi Mets, tel 3229684, 
imbi.mets@tapa.ee
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Chicagost pärit Kevin Hogan, 
kes elas Tapal kolm aastat on 
nüüd tagasi Ameerikas (kuus 
kuud). Kevin soovib jagada oma 
muljeid, mis ta võõrsilt tulles 
leidis Ameerikas ees imelikku 
ja ebameeldivat.

Mu kahvatud sõrmed värisesid, kui 
mu lennuk Stokholmist lähenes 
Chicago O’Hare rahvusvahelisele 
lennuväljale 15 minutit enne plaa-
nilist saabumisaega. Ma kartsin, et 
mu pagasit nuusib jonnakas Saksa 
lambakoer ja seda otsib läbi stoilise 
rahuga USA tolliametnik, kes män-
gib nädalavahetustel ragbit. Kart-
sin, et kõnnin lennujaamast välja ja 
kukun kokku betoonsillutisel ussina 
lookleva kollaste taksode rodu ees, 
kui mu kopsud täitusid lämmatava 
niiskusega ühel Illinoisi kurikuulsal 
kuumal augustipäeval. Harjunud 
Tallinna reisirongi tsuhh-tsuhhi 
ja Rakvere bussi tavapärase törra-
törraga, olin hirmul, et pean sõitma 
kuuerealises liikluses maksustataval 
teel 75 miili tunnis (121 km/h), sil-
mad suletud ja kätega kõhtu hoides. 
Mitte vähem oluline oli kartus, et 
päeva lõpuks mu kõht lõhkeb me-
ga-hamburgeritest, deluxe- pitsadest 
ja super-burritodest, mida mu pere 
minu kojusaabumise puhul tellib.

Seitse tundi pärast O’Hare’is 
maandumist jõudsin siiski õn-
nelikult Springfieldi. Abraham 
Lincoln elas Springfieldis aastatel 
1837–1861 ja mu vanemad on 
elanud siin alates 1940st. Käisin 
siin lasteaias, alg- ja keskkoolis ning 
kolledžis. Pärast kolme aastat Tapal 
jäin Springfieldi paigale, et hinnata 
oma vanemate tervislikku seisundit, 
viia end kurssi oma kahe keskkoolis 
õppiva õepoja ning kaarte ja lauamän-
ge mängida armastavate õetütarde 
tegemistega ning veeta aega tädi ja 
onuga, kes on vähiga kimpus.

Augustist detsembrini töötasin 
Decaturis, kuhu kiirusega 65 miili 
tunnis (105 km/h) neljarealisel kiir-
teel Springfieldist itta on 35 minuti 
tee. Õpetasin 40 tudengile Rich-
land Community College’is kolme 
kirjutamiskursust kolmel päeval ja 
juhendasin kolledži õpekeskuses 
tudengeid individuaalselt. Kuna 
ameerika inglise keel nõuab koma-
sid palju sagedamini kui briti inglise 
keel, siis minu Decaturi tudengid, 
paljud neist 20. ja 30. eluaastates, 
tegid korduvalt samu vigu, mida 
minu Tapa õpilased.

Jõulude ajal ja uuel aastal jahtisin 
Ameerika alligaatoreid ja otsisin 
Hustonis hea sõbra ja tema perega 
keskkooli päevilt Coach’i rahakotte, 
saavutasin karjääri kõrgeima tule-
muse 172 punkti pere Wii-keegli-
võistlustel õe juures Petersburgis 
(Illinois); ja sõitsin Chicagos bus-
side ning metrooga sõbra juurest 
sõbra juurde, kauplusest kauplu-
sesse ja baarist baari. Otsustasin 

mitte õpetada Richlandis aastal 
2010. Nii et kui ma praegu seda 
kirjutan, elan ikka veel oma vana-
nevate vanematega koos ja otsin 
täiskohaga tööd mõnes Chicago 
mittetulundusettevõttes.

Esimesed paar kuud, kui olin 
siin Ameerikas tagasi ja istusin elu-
toas hommikust ajalehte lugedes 
või õhtusi uudiseid televiisorist 
vaadates, kippusid kaks asja mulle 
näkku kargama: mõttetu vägivald ja 
häbitu vuajerism (vuajerism väljen-
dub inimese psüühilises kalduvuses 
vaadata pealt teisi inimesi olukor-
dades, kus pealtvaatamist peetakse 
kohatuks). Septembris tapeti ühes 
külakeses, suuruselt umbes nagu 
Pariisi küla, 40 minutit Springfiel-
dist kirdesuunas, oma kodus mees, 
naine ja nende kolm last. Oktoobris 
mõisteti umbes Haljala-suuruses 
asunduses, 20 minutit Springfieldist 
edelas, 74-aastane naine süüdi oma 
lapselapse abikaasa tapmises. 

Springfieldis, kus on vaid mõ-
ned tuhanded rohkem elanikke 
kui Tartus, oli 2009. aastal kokku 
12 tapmist, Chicagos aga 458. 
See oli 1,5 % linna elanikkonnast, 
kuna Chicago rahvaarv on kolm 
miljonit. Ent see tähendas lugeda 
ajalehest “tulistati”, “pussitati”, 
“tapeti”, “kägistati”, “jäi auto alla” 
või “lämmatati surnuks” aasta 
igal päeval. See tähendas kuulda 
neidsamu lugusid õhtustes uudis-
tes. 16-aastase keskkooliõpilase 
juhtumi korral, kus surmatoov 
peksmine septembris oli võetud 
videosse, tähendas see näha rünna-
kut ikka ja jälle mitmetel Interneti-
lehekülgedel. Viimaseks tähendas 
see ka seda, et too lai naeratus, mis 
oli mu näol, olles möödunud tol-
litöötajatest O’Hare lennujaamas, 
hakkas tasapisi haihtuma.

Isegi kui tundsin end turvaliselt 
kõndides ringi Springfieldis, sõites 
läbi Decaturi ja reisides metrooga 
Chicagos, olin häiritud mõrvade 
arvust. Olin tagasi pöördunud 
kõige jõukamasse, andekamasse, 
heldemasse ja tolerantsemasse riiki 
maailmas, eks ju? Kuidas selline 
ainulaadne mõttekeerukus, mis 
konstrueeris rahvusvahelise kos-
mosejaama, toetas rohkem kui kol-
me miljardi dollariga heategevust, 
valis afroameeriklasest presidendi, 
on säilitanud oma 1800. aastate 
kauboi-mentaliteedi? Ka mõrva-
motiivid ajasid mind segadusse. 
Maffia ei vaigistanud ülesandmisi 
Kesk Illinoisis, Crips’id ei maksnud 
kätte Vice Lords’idele Chicagos. Ei - 
vanamemm kasutas relva Glock17. 
Ei - kolm teismelist peksid kor-
duvalt kaaslast raudteeliipriga. 
Lõpuks, ükskõik kui pahane ma 
olin oma õpilaste peale Tapal või 
kui iganes pettunud oma kaastöö-
tajates Chicagos, olin võimetu aru 
saama sellest ülevoolavast vihast, 
mis õhutas tualetti-kasutavaid, 

kartulikrõpse söövaid indiviide 
tapma, tapma rohkem kui korra, 
tapma inimesi, keda nad tundsid.

Tundes vastikust nimetatud 
mõttetute mõrvade suhtes, samuti 
ka nende suhtes, mis pandi toime 
Fort Hoodis, Texases, Lakewoodis 
ning Washingtonis, valmistas mulle 
meelehärmi ka Ameerika huvi 
kaasinimeste isikliku elu vastu, 
eriti Tiger Woodsi ja Jon Gosselini 
eraelu vastu. Ühel nädalal augustis 
või septembris algas riiklik poo-
letunnine meelelahutus-uudiste 
programm igal õhtul ülevaatega 
Gosselini tegemistest eelneva 24 
tunni vältel. Pärast kolme-nelja 
banaalset lugu kaadritega autost 
väljuvast või mööda kõnniteed 
minevast Gosselinist küsisin emalt, 
miks mehe eelseisev lahutus on 
riikliku tähtsusega. Ema vastas, 
et oli näidatud tõsieluprogrammi 
Gosselinist ja ta naisest kasvata-
mas oma kaheksat last (kaksikud 
ja kuuikud). Ma ei saanud endiselt 
aru, miks rahvas topib uudishimust 
nina tema tavalise pereelu raskesse 
perioodi ja söödab ette lahendusi, 
kuidas me peaksime reageerima.

Ei mõistnud ka seda, miks 
Woodsi plekimõlkimine köitis 
Ameerika uudiste, meelelahutuse 
ja spordimeedia tähelepanu roh-
kem kui nädala vältel novembri 
lõpus. Ta ei saanud vigastada ja 
tal oli piisavalt raha, et osta endale 
uus Cadillac Escalade. Ta mängib 
jälle. Naiivselt küsisin, miks lugu 
sellega ei lõppenud. Mu õemees 
selgitas mulle, et õnnetuspäeva 
hommikul põgenes Woods oma 
rootslannast naise eest, kes oli teda 
golfikepiga mööda maja juurde 
viivat sissesõiduteed taga ajanud, 
kuna kahtlustas, et Woodsil on 
abieluväline suhe. Taaskord otsisin 
põhjust, miks Ameerika silmad 
kinnituvad Woodsil isegi siis, kui 
ta pole golfiväljakul või teda tabab 
ebaõnn PGA mängudes.

Õnneks ei läinud mu kõht lõhki 
pärast kahekordset juustu-peekoni-
burgerit sibula, tomati ja rohelise 
salatiga Steak ‘n Shake’ist, ühest 
mu vanemate lemmikrestoranidest. 
Mõni nädal hiljem tundus see üsna 
hea pärast kolme tükki juustumait-
selist sibula, vorsti ja rohelise pipra-
ga täidetud pitsat Giordano’st, veidi 
eemal Chicago Magnificent Mile’ist. 
Mul polnud seedehäireid pärast 
ubade ja juustuga täidetud burrito 
de pollo asada ja riisi söömist Luevo 
Leon’is, linna Mehhiko-piirkonnas. 
Ometi olid need mõrvauudised kas 
Springfieldist Illinoisis või tuhan-
deid miile kaugemal Springfieldis 
Californias, mis ajasid mind iivel-
dama. Ka ameeriklaste kinnisidee 
kaevata välja intiimseid detaile nen-
dele tundmatute inimeste elust oli 
miski, mis tekitas mul seedehäireid.

Kevin Hogan
(tõlkida aitas Anna Kraubner)

Aasta tagasi, 24. veebruaril 2009, 
läbisid suusatajad Tapa lähistel 
Rutka radadel 618 km!

Ka sel aastal kutsub Sihtasutus 
Eesti Terviserajad kõiki tervises-
pordist ja liikumisest huvitatuid 
tegema ringi ümber maakera!

Tapa vallas on ümber maakera 
ringi tegemiseks võimalik kilo-
meetreid koguda 24. veebruaril 
2010 Rutka matkarajal suusatades.

Alates kella 9st on Tapa linnas 
Võidu pst lõpus asuva reoveepu-
hasti juures välja pandud regist-

reerimislehed. Sealt juhatavad vii-
dad matkarajale. Peale suusasõitu 
märgib igaüks lehele tema poolt 
läbitud kilomeetrid. Kilomeetrite 
kogumine kestab kuni kella 16-ni.

Kohtume suusarajal!
 Alar Teras

Nii sind ma näen…

Hea suusasõber!

Tapa valla III lahtistel lauatennise 
meistrivõistlustel ja Lehtse pinksi pü-
hapäeval VIII hooaja 5. osavõistlusel 
osales rekordarv osavõtjaid

Tapa vallavalitsus koos Lehtse 
kultuurimajaga korraldas 7. veeb-
ruaril Tapa valla lahtised meistri-
võistlused lauatennises ja Lehtse 
pinksi pühapäeva VIII hooaja 5. 
osavõistluse, mis toimusid ühe 
suurturniirina. Meistrivõistlusi laua-
tennises korraldati juba kolmandat 
korda, seekord võttis turniirist osa 
33 lauatennisisti, mis on ühtlasi nii 
valla meistrivõistluste kui ka läbi 
aegade Lehtse pinksi pühapäeva 
osavõistluse rekordiks. Pinksisarja 
Lehtses on aastaid vedanud Lehtse 
kultuurimaja direktor Leelo Jürimaa.

Kui Tapa valla meistrivõistluste 
tulemused selgitati pühapäeval kella 
18, siis Lehtse pinksi pühapäeva 
kompromissitu finaali lõpptulemust 
tuli oodata kolmveerand tundi 
kauem, kus vastamisi olid omavahel 
lauatennises kahe erineva generat-
siooni esindajad nö vana raskekau-
hurvägi ning noored ja vihased, 

vastavalt Riho Kivisoo ja Michael 
Nocka, mille lõpuks noorus võitis. 
Lehtse pinksi pühapäeva VIII hooaja 
5. osavõistluse saavutas kolmanda 
koha Raivo Siispool.

Peakohtunik oli mitmekordne 
Eesti naisveteranide meister lauaten-
nises Helga Vasemägi. 

Tapa valla lauatennise 
meistrivõistluste tulemused 
2010
Tüdrukud: 1. Kätlin Aron, 2. Elisa-
bet Haksalu
Kuni 10-aastased poisid: 1. Georg 
Kokk, 2. Marten Prokuda, 3. Magnar 
Kaegas
11–18-aastased noormehed: 1. 
Veiko Aron, 2. John-Erik Juht, 3. 
Alvar Roos
Naised: 1. Helga Vasemägi, 2. Lairi 
Einmaa, 3. Tatjana Trubkina
Mehed: 1. Michael Nocka, 2. Tauno 
Sepp, 3. Eduard Kapralov
Meesveteranid: 1. Riho Kivisoo, 
2. Raivo Siispool, 3. Ardi Lohvart

  Indrek Jurtšenko, Tapa valla III laua-
tennise meistrivõistluste peakorraldaja

Lauatennis on au sees

KUHU  MINNA?

LEHTSE KULTUURIMAJAS

Laupäeval, 27. veebruaril kell 12 Tapa spordikeskuses
EESTI TÄISKASVANUTE  MEISTRIVÕISTLUSED

KREEKA-ROOMA MAADLUSES
mehed ja naised

Osaleb kogu Eesti maadlusparemik! Tapal selgub 
Eesti koondis Euroopa Meistrivõistlusteks!

Tulge kaasa elama! Avatud puhvet! SISSEPÄÄS TASUTA!

20.02 kl 13–14.30 Müük, Eesti-Soome jalatsivabriku naturaal-
 nahast ja lambavilla voodriga talvejalatsid. Müügil ka naiste  
 ja meeste tänavakingad. 
20.02 kl 20  Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu. Õhtut sisustab
  Lehtse kammerkoor – esineb-mängib-laulab-tantsib ning  
 lööb trummi koos teiega! Tantsuks KV-BÄND. Registreeri-
 mine laudadesse kuni 19. veebruarini, siis pääse 75 kr. 
 Peoõhtul kallim! Tulge tantsima!
21.02 kl 12   Lehtse külakilb VIII hooaja 4. mäng. Võistkond 
 kuni 4 liiget. Osamaks täisk 20 kr.
22.02 kl 10–13 Tervisehommik “Viis ürgset energiat”. Hiina 
 traditsiooniline meditsiin. Alternatiivsed meetodid 
 organismi tervendamiseks. Külas Mati Tulp
Kuni veebruarikuu lõpuni on Lehtse kultuurimajas Lehtse  
käsitööseltsingu korraldatud näitus “100 aastat naised ja 
köök “– palume külastada! Märtsikuus tuleb uus maalinäitus.
1.03  kl 10–13  Klubi Ehavalgus kohtumine Sergei Fatkiniga. 
 Lehtses sündinud mehe elust-tööst. Väikesed klounitrikid 
 jne. Oodatud kõik huvilised. Osamaks 10 kr.
7.03  kl 10–15.30  9. pärlitöö päev. Pärlid kohapeal, valik väga 
 suur. Võta kaasa: tamiili (kui sul on), käärid, peened 
 õmblusnõelad, raha pärlite ostmiseks. Juhendaja Irina 
 sõidab meile Kiltsist. Osamaks õpilastele 10 kr ja 
 täisk 20 kr. 
7.03  kl 12  Lehtse 7. pinksi pühapäev. Jätkub VIII hooaeg! 
 Oodatud kõik huvilised. Mäng turniiridena: mehed, naised, 
 poisid, tüdrukud, algajad. Osamaks täisk 20 kr.
4.03  kl 10–16  Ida-Viru Talupidajate Liidu koolitus 
8.03  kl 10  Klubi Ehavalgus kutsub kõiki naistepäeva-
 hommikule “Kleidi ja kübaraga!” Laulame, mängime, 
 tantsime, teeme elu põnevaks. Lugusid kuulsatest naistest.  
12.03  kl 18–22  Disko noortele. Külas noortekeskused 
 naabruskonnast. Pääse 20 kr. 
15.03  Klubi Ehavalgus korraldusel klaasimaalimine. Võta 
 klaasist anum kaasa ja tule ka õppima – asi on huvitav! 
16. – 17.03   Tulevikuvalla mäng. S.o mäng, mis saab toimuma  
 koostöös Integratsiooni Sihtasutuse ja Briti Nõukoguga ning  
 viiakse läbi Tapa valla noorte, allasutuste töötajate ja ametni- 
 kega.
20.03. kl 20   Märtsiõhtu. Tantsuks ansambel (täpsustamisel!). 
 Õhtut sisustavad Mõisapiigad. Tule toredat õhtut veetma, 
 lustima ja tantsima! Registreerimine laudadesse kuni 
 19. märtsini, siis pääse 75 kr, peoõhtul kallim!
21.03. kl 11–14 Lehtse-Jäneda noorte malevõistlused
21.03. kl 12 Lehtse külakilb VIII hooaja 5. Mäng. Võistkond 
 kuni 4 liiget. Osamaks 20 kr.
22.03. kl 10  Klubi Ehavalgus kohtumine Ukraina seltsiga 
 Orpheus. Kontsert külalistelt. Osamaks 10 kr.
29.03. kl 10  Klubi Ehavalgus lugemispäev. Lugemisaasta 
 puhul otsi üles oma lemmikraamat ja tule loe sellest 
 katkend ka teistele ette!

Palume jälgida reklaami, paljud asjad on täpsustamisel!
Info tel 521 8398, 383 3350; www.lehtsekultuurimaja.ee, e-meili 

aadress: info@lehtsekultuurimaja.ee



 

    

    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 19. veebruar 2010

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – www.tapa.ee
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Lehte ilmub 12 numbrit aastas. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal olema toime-
tuses hiljemalt lehe ilmumise nädala esmaspäeval kell 16.  

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja
kivisöe müük.

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Üürile anda 2-toaline kõigi mugavustega 
renoveeritud korter Tapal, samas vahetada kaks 
2-toalist korterit Rakvere või Tallinna elamispinna 

vastu. Tel 5591 2503

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks või 
pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee , www.ko.ee.

Tapal avatud MEESTEjUUKSUR 
aadressil Pikk 7, I korrus, Säästumarketi 

kõrval, endine Viru maja.
Avatud: E–R kell 9–18, L kell 9–15, P suletud

Olete oodatud!

Alates 1. veebruarist 2010 
jÄNEDA postkontor avatud: 
E–R kell 8–11.30,  L, P suletud

LEHTSE postkontor avatud: E–K 8–13, 
N 8–11.30 ja 14–16, R 8–13, L-P suletud

Müüa või rentida 2-toalne korter. 36 m², Tapa, 
Roheline 12, uus torustik, dušš, boiler, keskküte, 
korteris äsja vahetatud torustik, uued radiaatorid, 
uued aknad, uus santehniline, osaliselt laminaat-
põrand. WC/pesuruum koos, dušinurk, Majas KÜ, 
madalad maksud, võlgnevusi ei ole! Hea asukoht, 
vabaneb koheselt, lõplik hind kokkuleppel! Otse 

omanikult. Koli sisse ja ela. Müügihind 155 000 kr. 
Tel 5591 7805

Müüa Tapal 2-toaline korter. Hind 95 000 kr. 
Info 5625 5478.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Müüa lõhutud küttepuid (lepp, kuiv okaspuu). 
Mõõdud vastavalt tellija soovile. Samas müüme ka 

3-meetrist leppa koos transpordiga 
Tapale 240 kr/m3. Info telefonil 524 1249 

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr.

Info telefonil 504 5632 ja 501 3862

Mees päevaks TULEME APPI!

Lagede, seinte, akende ning uste värvimine.
Seinte tapetseerimine. Akende soojustamine 

tuule läbipuhumise ja vihmavee sissetungimise 
eest. Seinte soojustamine 

soojuskadude vähendamiseks.
Põrandaliistude ja vaipkatete vahetamine, 

segistitel tihendite ja veetorude vahetamine.
Parketi puhastamine ja lakkimine.

Pööningukorruste ja katuste rekonstrueerimine 
ja soojustamine. Keldrite niiskusisolatsioon.
Remondi- ja ehitusalased konsultatsioonid, 
soovitused ja kalkulatsioonide koostamine.

Tel 5591 2503, Nikolai

Matuseteenused 24h
FIE Aivar Müür

Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine

Lääne-Virumaal. Tel 5647 7432, 327 7139

Lehtse koduloomuuseumi näituste toas 
Rägavere tee 19 II korrusel on avatud näitus 

Eesti Vabariik 92.
Külastamine etteteatamisel, telefon 5394 2366 

Kosmeetik, pediküür.
Vajalik eelregistreerimine telefonil 5656 6052

Pikk 29, Tapa (II korrus)

20. veebruaril kell 10–12 toimub Tapa Aian-
dus- ja Mesindusseltsi hoones ja kell 13–14.30 
Lehtse kultuurimajas Eesti-Soome jalatsi-
vabriku naturaalnahast talve- ja kevad-

jalatsite müük. Hinnad väga soodsad!

Anda üürile 2-toaline korter, Roheline 10, Tapal. 
Heas korras. Toad asetsevad eraldi. WC ja vanni-
tuba eraldi. Parkimine sisehoovis. Majas tegutseb 

korralik ühistu. Asukoht väga hea, otse kesklinnas. 
Läheduses kool, lasteaed, kauplus. 

Helista julgelt ja küsi lisa! 
Pjotr 522 5560, geforce@hot.ee

E, 22.02 kell 10.30–15  Doonoripäev - varu aega umbes 45 min,
  millest vereloovutus  võtab 5-10 min. Doonorilt võetakse 
 450 ml. verd. Vere maht taastub kohe. 
 Tutvu lisainfoga www.verekeskus.ee 
T, 23.02 kell 20 Film „Sherlock Holmes”. Alla 12 a mitte-
 soovitav. Pääse 40 kr 
K, 24.02 kell 7.29  Lipu heiskamine keskväljakul
  kell 8  Hommikukohv vallavanemaga kultuurikojas
  kell 14  EV 92 kontsert-aktus: parimate valla 
 sportlaste premeerimine ja Tapa valla aastategija 2009.  
 Esinevad Tapa valla mudilaskoor, Tapa valla lastekoor,  
 Tapa Linna Orkester ja ans Coda (sai esimest korda 
 kokku 2009. a ja esineb koosseisus Viljar Pipenberg, 
 Jaanus Vahesalu, Andrus Kurvits, Teno Kongi, Hans 
 Kurvits, Simar Tuula, ja Aleksander Bondarev).
R, 26.02 kell 13 Eakate Klubi Kanarbik pidu. Külas on Rakvere 
 Päevakeskuse näitering etendusega „Tuletikke laenamas”.  
 Osalustasu 10 kr. Kaasa võtta teetass ja maiustused. 
T, 2.03 kell 20  Film „Eli raamat” – alla 14 a keelatud. 
K, 3.03 kell 12  Piirkondlik akordioniõpilaste konkurss.
N, 4.03 kell 10  Internetiturunduse seminar „Väikeettevõtja 
 võimalused internetis”. Info saamiseks ning 
 registreerumiseks mine MTÜ KAT kodulehele
 www.internetiturundusLeader.ee
L, 6.03 kell 19  Slaavi klubi üritus
T, 9.03 kell 20  Film „See on keeruline” – alla 12 a mitte-
 soovitav. Pääse 40 kr 
N, 11.03 kell 19 Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane „Lugude 
 õhtu”. Pääse eelmüügist 100 kr ja kontserdipäeval 125 kr 
 (ka nendele, kes on pileti broneerinud ja jätnud 
 eelmüügist välja ostmata.)
T, 16.03 kell 20 Film „Kuhu kadusid Morganid?” – alla 12 a  
 mittesoovitav. Pääse 40 kr 
N, 18.03 kell 18 Muusikakooli õpilaste kevadkontsert. 
L, 20.03 kell 17 Tapa vene gümnaasiumi 65. aastapäeva 
 juubelikontsert
T, 23.03 kell 20	Film	„Printsess	ja	konn”	–	koguperefilm.	Pääse	
 40 kr, koolieelikutele (mudilastele) 10 kr

Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt www.
kultuurikoda.ee ja www.kultuuri.net

Palun inimestel, kes nägid, kuidas 13. veebruaril, 
kella 11.30 ja 13 vahel aeti Tapal, Lukoili 
bensiinijaama läheduses auto alla saksa 
lambakoer (selg must, käpad pruunid), 

sellest teatada koera omanikule 
telefonil 514 3329 või 327 0530.

Käsitööesemete näitus-müük 
seenioritoas avatud tööpäeviti.
Info tel 322 0025, 5342 2364

AUTOPESULA  - Õuna 18, Tapa
Käsipesu ja automaatpesu. 

Poleerimine, vahatamine ja sisepuhastus. 
Avatud iga päev kell 9–19. 

Info tel 5637 0466 või 515 8861.

KALLIS SAIMA! 
Et täide läheks kõik, mida soovid!
Et õnnestuks kõik, mida proovid!
Et algav aasta õnne vaid tooks!
See ongi meie sünnipäevasoov. 

70. juubeliaasta puhul õnnitlevad
 Ene, Eha, Elle, Jaanika, Ly ja Sirje


