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Foto Heiki Vuntus

Tapa vallavalitsus korraldab 25. ja 
26. aprillil kevadise aiaprahi äraveo. 
Meil on palve, ärge pange lehtede-
okste hulka olme-, ehitus jms prahti. 
Kottidesse võite panna väiksemaid 
oksi, suuremad hunnikusse, soo-
vitavalt kinniseotult. Oma soovist 
teatage Tapa vallavalitsuse telefoni-
del 322 9664, 5693 7867 või elekt-
ronposti aadressil jaan.joemets@
tapa.ee. 

Portaal on mõeldud eelkõige eriva-
jadustega inimestele, kuid ka kõik 
teised inimesed on oodatud.

Portaali www.edukas.invainfo.
ee kaudu on tööandjatel võimalik 
leida endale sobivat tööjõudu ning 
tööotsijatel hõlpsam leida tööd. 
Samuti on portaalis mitmesugust 
informatsiooni käimasolevate koo-
lituste kohta, kus saavad osaleda ka 
erivajadustega inimesed.

Portaali kasutamine on tasuta. 
Infot portaali kohta saab telefonil 
5347 8422 või e-maili teel kylliki@
think.ee

Külliki Bode

Oli reede, 3. aprill. MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühingu maja ees 
Kooli 24 oli tavapärasest rohkem 
siginat-saginat. 

See oli maja perenaisele Ave 
Pappele suurpäevaks. Naerusui 
seletas ta kõikidele tulijatele: „Ei, 
mitte järjekordne noortelaager ei 
külastanud meie linna, valides pea-
tuspaigaks just selle maja. Samuti 
on vale arvata, et kauge koolitus-
grupp pidas maja ruumides oma 
loengutunde või järjekordne pro-
jektiüritus sai paljutõotava alguse.“ 
Kuigi sellised sündmused tabavad 
noortekeskust sageli, oli selle päe-
va põhieesmärk maja taasavamine 
peale remonti. 

Räägitakse majandussuruti-
sest, töötuse kasvust ja sellest, et 
masenduspilved sõuavad üle me 
unistuste. Haruldane on nimetada, 
et midagi remonditi, uuendati, 
osteti ja muudeti paremaks. Sellel 
päeval noortekeskusesse palutud 
külalised tulid aga just uudistama, 
kuidas siis vastvalminud remont 
harmoniseerub ettekujutlustega. 
Asjast on ju kaua ja palju räägitud, 
vaieldud ning nüüd lõpuks on tu-
lemus käes. Vaadates maja väljast, 
võiks võrrelda majja sisseastumist 
kui ööst värskesse hommikusse 
minekut. Silmad veel pimedad ja 
meel uniselt tusane, aga siis see 
värskus, uus algus ja värvide mäng 
virgutavad meele. 

Hästisobivad värvilahendused 
pärinevad Liggi Rattasepa kunsti-
kallakuga vaatevinklist. Perenaise 
Ave Pappe loodud hubaselt ko-
dune ruumikujundus ja puhtus 
kinnitavad seda, et noortekeskus 
ongi koht, kuhu sa tuled oma 
kodunt ja sul on sinna tulles sama 
hea olla, kui kodus. Suurepärane 
kokkusobivus, et pakkuda tur-
valist ning arendavat keskkonda 
kasvavale noorele.

Maja remondi rahastajateks olid 
Hollandi Kesk ja Ida Fondide Ühen-
dus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasu-
tus ja Tapa vallavalitsus. Kogu majas 
teostas remonti OÜ Tapa Ehitus, 
kelle remonditöödega jäädi väga ra-
hule. Projekti raha saamiseks kirjutas 
Ene Augasmägi. Mööbli esimesele 
korrusele laste- ja noortekeskuse 
ruumidesse annetas SA Dharma.

Ürituse mõte oli kutsuda kokku 
need inimesed, kes vähegi on siin 
abiks olnud ja näidata ning ka mee-
nutada, kuidas oli kunagi ja mis on 
nüüd. Avamise päevaks sai valmis 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu 
kroonika. Vallavanem Kuno Rooba 
kinnitas ka kindlameelselt, et kes 
ajalugu ei mäleta, see elab tulevikuta 
ning palus päikest täis toad kohe 
lähiajal lastekilgete ja naeruga val-
lutada. Saab tehtud, härra Kuno! 
Lasteaia Pisipõnn juhataja Tea Välk 
tuli samuti rõõmukiiri tooma ning 
kinnitas, et ta on juba harjunud, 
sellega, et Ave kaks tema töötajat, 
Kaili ja Kairi oma valdustesse on 
köitnud. See on isegi positiivne, sest 
tema on alati seda meelt, et noored 
tegutseksid ning säraksid ka mujal 
mitte ainult ühe kinga liistude juures. 
Koostöö on meeldiv ja rahulolu on 
mõlemapoolne. 

Piret Pihel kultuurikomisjoni 
esimehe, toimeka taluniku ning 
üldse väga mitmekülgsete tegemis-
tega tuntud daamina lubas sügisel 
lastele koti kartuleid tuua. Vaatame, 
ootame ja siinkohal juba on põhjust 
algatada näiteks laste ja noorte kartu-
likoorimise ning kodutööde oskuste 
arendamise ring. Jätkusuutlikkus ning 
järjepidevus esivanemate väärtushin-
nangute edasikandmisel kodutööde 
valdkonnas oleks tulevikus tubli 
pereema või pereisa pärandiks, mis 
aitaks kindlasti ka majandustõusule.

Lääne-Viru maavalitsusest Helbe 
Jaanimägi tundis head meelt selle üle, 

et Tapa noortekeskuse tegemistest 
kuuleb maakonnas väga palju. Hea 
meele kinnituseks lubas ta edaspidi 
nõu ja jõuga igati nendele tegemis-
tele toeks olla. Muide tema usaldas 
noortekeskusele selle ilusa avamis-
päeva puhuks aadressi, kust saab 
soodsalt soetada lapsi arendavaid 
mänge. 

Herki Kübarsepp OÜ Tapa Ehi-
tusest oli silmnähtavalt positiivselt 
meelestatud, sest suurelt tänu temale 
sai sündmus üldse toimuma. Ise tubli 
pereisana hoolitses ta lisaks ilusatele 
ruumidele veel ka selle eest, et lastel 
oleks näiteks noortekeskusesse tulles 
magusat põske pista. Eks ta teab, 
kuidas lapsed on head! Siiri Klasberg 
lausa õhkas südamlikkuse aurat, sest 
tema öeldud sõnades oli jõudu ja 
armastust, mis panevad positiivselt 
mõtlema isegi majandussurutise ajal 
muremõtetes olevad suurmehed.

Siinkohal ei jõuagi kõiki sel 
päeval öeldud kuldseid sõnu ning 
päeva ilusaks muutvaid tegusid 
taas üles soojendada, aga ütlejate 
seas olid eelmainitutele ka sot-
siaalkomisjoni esinaine Marina 
Annus, laste hoolekandekomis-
joni esinaine Anne Terner-Boiko, 
sotsiaalnõunik Ene Augasmägi, 
ehitusnõunikud Tarvo Nõlvak ja 
Timo Tiisler, kultuurispetsialist 
Indrek Jurtšenko, valla ajalehest 
Sõnumed Heiki Vuntus ning Viru-
maa Teataja. Meeskonnast olid ko-
hal Kairi Kroon, Liggi Rattasepp, 
Sirle Matsiselts, Ivar Augasmägi, 
Siiri Klasberg ja Kaili Terask. Kogu 
üritust jäädvustas Toomas Murer.

MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu 
maja on avatud E–R kl 12–19. Va-
jadusel ning kokkuleppel noorte-
keskuse juhataja Ave Pappega (tel 
5656 9888) ka teistel kellaaegadel 
erinevate laste- ja noorteürituste 
korraldamise eesmärgil.

Heiki Vuntus ja Kairi Kroon

Reedel, 8. mail, algusega kell 12 toimu-
vad heakorratalgud Tapa vallas Jäneda 
linnamäel. 

Peamiseks tööks on mahalangenud 
puude ja okste kokkukorjamine. Töid 
juhendavad Georgi Särekanno ja 
Raivo Perandi. Tegemist on Muinsus-
kaitse kuu üritusega, mis viiakse läbi 
Eesti kalmistutel, Vabadussõja mäles-
tusmärkidel ja teistes Eesti ajaloo- ja 
kultuuripärandiga seotud paikades. 

Talgud toimuvad eri paigus kõikjal 
Eestis, lähem teave telefonil 6412522. 
Talgutöid teevad ja läbi viia aitavad 
kodanikuühendused (Eesti Eru-
ohvitseride Kogu, Memento, Eesti 
Arhivaaride Ühing, Eesti Kodu-uu-
rimise Selts, Eesti Genealoogia Selts, 
Säästva Renoveerimise Infokeskused, 
kultuuriseltsid jt), ministeeriumid 
(Kultuuriministeerium, Välisministee-
rium, Kaitseministeerium, Haridus- ja 
Teadusministeerium), Muinsuskait-
seamet, maa- ja vallavalitsused, Eesti 
Evangeelne Luterlik Kirik.

Kontaktisik Jäneda heakorra-
talgutel

Alates 1. aprillist 2009 muutus 
pühapäeviti Rakverest kell 16.30 
väljuv liin nr 16 Rakvere - Tapa 
- Rakvere 10 minutit kiiremaks. 
Muudatus garanteerib pühapäeviti 
kell 17.10 Tapal ümberistumise 
liinile nr 64 Tapa - Lehtse - Pa-
tika - Jäneda - Aegviidu. Samuti 
on Aegviidus omakorda võimalik 
ümber istuda kell 17.56 väljuvale 
Aegviidu - Tallinn rongile. 

Väljumine Rakverest toimub 
endiselt kell 16.30, kuid palume 
reisijatel arvestada, et buss jõuab 
Rakvere ja Tapa vahelistesse peatus-
tesse senisest mõnevõrra kiiremini. 
Kadrinast väljub buss senise 16.55 
asemel kell 16.51. Tapale jõuab buss 
senise 17.20 asemel kell 17.10. 

Muudatus puudutab ainult pü-
hapäevi.

Maavalitsus

Kevadine 
aiaprahi vedu

Talgud Jäneda 
linnamäel

Remont sai valmis!

On valminud töö- 
ja koolitusportaal 

EDUKAS!

Tapa lastekaitse ühingu värskelt renoveeritud majas tegi maja pererahvas avapidustuste puhul ühispildi   
koos valla kultuurispetsialisti Indrek Jurtšenko (tagareas keskel) ja ehitusfirma esindaja Herki Kübarsep-
paga (tagareas paremal).

Tapa vallavalitsuse 7. aprilli 2009. 
a korraldusega nr 270 võeti vastu 
viadukti põhjaringi detailplaneering 
Tapa vallas Tapa linnas. Detailpla-
neeringu ala suurus on 2,05 ha, 
eesmärk planeeritava ala kruntideks 
jagamine viadukti teenindava ring-
ristmiku väljaehitamiseks Valgejõe 
puiestee ja Leina tänava ristumis-
kohas. Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 24. aprillist kuni 
8. maini 2009. a igal tööpäeval Tapa 
vallavalitsuse II korrusel Pikk tn 15.

 Lääne-Viru maakonna teema-
planeeringu avalikustamine 

Teemaplaneeringuga “Maa-
konna sotsiaalne infrastruktuur 
2009–2015” on võimalik tutvuda 
Tapa vallavalitsuses II korrusel 
igal tööpäeval 6. aprillist 4. maini. 
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab 
esitada Lääne-Viru Maavalitsusele 
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või 
maavalitsus@l-virumv.ee. 

Imbi Mets, planeerimisspetsialist
Lisainformatsioon tel 3229684

Muudatus 
bussiliinil nr 16 
Rakvere–Tapa–

Rakvere

Seoses riigipühaga 1. mail on 
muudetud diiselrongide sõidu-
graafikut.

Tallinn-Tartu rong nr 0010 (kl 
7.46 Tallinnast) ja Tartu-Tallinn 
rong nr 0011 (kl 6.50 Tartust) ei ole 
käigus 1. mail.

Tallinn-Tartu rong nr 0012 (kl 
13.55 Tallinnast) ja Tartu-Tallinn 
rong nr 0013 (kl 14.20 Tartust) on 
käigus 30. aprillil ja 1. mail.

Tallinn-Tartu rong nr 0016 (kl 
20.09 Tallinnast) ja Tartu-Tallinn 
rong nr 0017 (kl 19.50 Tartust) on 
käigus 30. aprillil ja 1. mail.

Edelaraudtee

Diiselrongide 
sõiduplaani ajutine 

muutus

Vallavalitsuse info

Georgi Särekanno
Info telefonil 5347 7832
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Terve aprillikuu kaunistavad Tapa 
linnaraamatukogu seinu Eesti ühe 
tuntuima ja armastatuima kunst-
niku, eesti graafika suurkuju, Vive 
Tolli (80) raamatuillustratsioonid.  

Väljapanek „Suur suislepapuu“ 
on põgus ülevaade tema elutööst  
raamatuillustratsiooni vallas. “Pille-
Riini lood” ja “Alice imedemaal”, 
“Mees, kes teadis ussisõnu” ja 
“Lauluema Mari”, “Suur suislepa-
puu” ja gruusia muinasjutud, Under 
ja Tuglas... Kõikidest raamatutest 
näidisena väljas mõned pildid. 
Kunstnik Vive Tolli on Ellen Niidu 
raamatu „Pille-Riini lood“ (1963) il-
lustreerijana küllap tuttav mitmetele 
põlvkondadele.  Mingi eriline side 
on kirjanik Ellen Niidu ja kunstnik 
Vive Tolli vahel – nõnda on sündi-
nud kunstnikul paljudele luuletaja 
raamatutele ka kaunid kujundused. 
Eks omajagu ole sellele kaasa aida-
nud ka see, et nad on kunagi ühist 
kooliteed jaganud.

Vive Tolli lõpetas 1953. aastal 
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 
graafika eriala ning ta mitmekülgne 
looming (vabagraafika, raama-
tuillustratsioon, pisigraafika, eks-
liibrised) on olnud aastakümneid  
eesti kunstiloo lahutamatu osa.  
Kunstniku loomingu üheks oluli-
seks jooneks on olnud folkloorile 
ja kunstitraditsioonidele toetumine, 
millele lisab tubli annuse omi vär-
ve. Tema pildikeeles ühtib üldistav 
vormikäsitlus peene faktuuri ja 
detailimänguga.

Vive Tollit on pärjatud arvukate 
auhindadega nii kodu kui rahvus-
vahelistel näitustel. Aastal 1978 
omistati talle Kristjan Raua nimeline 

kunstipreemia ja eelmisel aastal sai 
ta eesti Rahvakultuuri fondi elutöö 
tänuauhinna.

See, et meie kunstihuvilistel 
on selline suurpärane võimalus 
kõrgkunsti lausa oma kodulinnas 
nautida, selle eest tuleb eelkõige 
tänada kunstnik Viive Noort, meie 

raamatukogu head koostööpart-
nerit  Eesti Kujundusgraafikute 
Liidust. Tema on  ühtlasi  selle ja 
ka teiste meil varem eksponeeritud 
eesti illustratsioonikunsti tutvusta-
vate näituste kokkupanija.

Kersti Burk 
 

Selle aasta juubilari, tuntud lastekir-
janiku ja raamatukunstniku Edgar 
Valteri pokurahva kalendrist leiame 
mitmeid toredaid tähtpäevi. Kui 
loodusesse minna pole mahti, võib 
pokupühi tähistada külaskäiguga raa-
matukogu laste- ja noorteosakonda. 

Mai alguses, kevadise kepsuta-
mise päevade puhul paneme välja 
värviküllased pildid loomadest. 
Tööd on teinud Viljandi Huvikooli 
kunstiringi õpilased, kelle juhendaja 
on õpetaja Elle Käosaar. Muinasju-
tutoas saab vaadata  laste joonista-

tud loomaaia-  ja fantaasialoomi. 
Raamatud näituseruumis kutsuvad 
meid loomaaeda. Raamatunäitusel 
„Kevadise kepsutamise aeg“ tunne-
vad meiega koos kevadest rõõmu 
mets- ja koduloomad. 

Juuni keskel tähistavad pokud 
punase maasika päeva. Sama nime 
„Punase maasika päev“ kannab ka 
meie magus raamatunäitus. Vil-
jandi Huvikooli õpilaste töödest 
paneme kokku näituse „Muinasjutt 
unenäos. Unenägu muinasjutus“. 
Laste fantaasiarikkad pildid jäävad 

muinasjututuppa üles ka juulis 
ja neid täiendavad muinasjutud 
unenägudest. Augustikuise raama-
tunäitusega „Tirtsusirina saatel“ 
tähistame pokukalendri tirtsusi-
rinapäeva.

Kellele Edgar Valteri poku-
rahva tegemised huvi pakuvad 
ja õpetaja Elle Käosaare õpilaste 
tööd meeldivad, ootame meie näi-
tustele ka sügisel. Aga see on juba 
sügisene jutt. Praegu on kevadise 
kepsutamise aeg …

Margit Lättemägi

14. kuni 22. märtsini viibis Tapa 
gümnaasiumi õpilasrühm järjekordsel 
vastukülaskäigul sõpruslinnas Preetzis. 
Reis sai võimalikuks tänu Preetzi 
koguduse abile, kes finantseeris 
suurema osa meie reisikuludest. 

Siinkohal täname dr Jürgen 
Faehlingut, kes võttis enda kanda 
rahalise poole lahendamise ning Jörg 
Honeckeri, kes koostas programmi 
ning saatis meid kogu sealviibimise aja. 
Enamusele õpilastest oli see esimene 
välisreis, esimene lennukiga lendamine 
ning esimene kord saada hakkama 
õpitud võõrkeeltes võõral maal 
võõraste inimeste keskel. Sealviibitud 
aeg andis kõigile juurde suure 
kogemuse ning julguse ka edaspidi 
reisida ning kindlasti ka enesekindluse 
iseseisvalt hakkamasaamiseks. Preetzis 
saime lahke ja südamliku vastuvõtu 
osaliseks nii koguduse liikmete, meid 
majutanud perede, koolide kui ka 
linnapea poolt, kes oma tihedas 
graafikus meie võõrustamiseks aega 
leidis ning kõigile õpilastele Preetzi 
tutvustava raamatu kinkis. Lumisesse 
Eestisse saabusime tagasi täis häid 
elamusi ja uusi kogemusi ning ootame 
põnevusega järgmist aastat, et oma 
sakslastest sõpru samaväärselt vastu 
võtta . 

Saksamaal käisid Katrin Ojavere, 
Liisa Allsoo, Kirke Padu, Kätlin 
Palmsalu, Signe Tommula, Maila 
Valdre ja Marge Anni, õpilasi saatis 
õpetaja Maarja Suvorov. 

Järgnevalt õpilaste meenutusi ja 
mõtteid Saksamaal käigust: 

Kirke: Need 8 päeva olid kõik 
suurepärased. Oleme õnnelikud ja 
reisiga väga rahul. Kohad, kus käisime 
ja üritused, millest osa võtsime, olid 
väga põnevad. Perekonnad, kelle juures 
me elasime, olid super sõbralikud ja 
lahked. Nad olid abivalmis ning alati 
oli jututeemat, millest rääkida. Oli 
näha, et nad ootasid meid ja olid meie 
tulekuks ennast ette valmistanud.  
Suurt muljet avaldas Hamburgi 
õudustemaja, mis rääkis Hamburgi 
ajaloost ning loomulikult suur 

ostukeskus Kielis.  
Kõige kõige uuem asi oli meile 

see, et suur osa noortest julgesid käia 
kirikus ja kaasa teha kiriklikke üritusi. 
Usk tundus neile tähtis olevat. Ma 
arvan, et see on väga positiivne. Meile 
oli see täiesti uus asi, aga sellepoolest 
huvitav.

Katrin: Perekond oli väga sõbralik, 
lahke ja hooliv. Päevakava oli hästi 
tihedalt sisustatud - igal pool käisime 
koos saksa noortega ning nägime, 
kuulsime ja õppisime palju uut ja 
huvitavat. 

Marge: Kõik oli väga tore. Koolist 
jäi meelde, et õpilased ei kanna 
vahetusjalatseid ja et neil pole üldse, 
nii nagu meil, garderoobi. Meeldis, et 
õpilastel olid oma puhkeruumid, kus 
nad said puhata, õppida ja näiteks ka 
lauamänge mängida. 

Signe: Pere, kus mina elasin, oli 
väga lahke. Nad oskasid isegi natukene 
eesti keelt ning nii me siis vestlesimegi 
eesti, inglise ja saksa keeles. Meie auks 
lehvis neil päevil vardas Eesti lipp. 
Üllatuseks oli see, et õpilased olid 
tunnis väga aktiivsed, tõstsid kätt ning 
nipsutasid näiteks sõrmedega, kui 
vastata tahtsid. 

Maila: Kõige suurem erinevus 
Eesti ja Saksamaa vahel ongi 
koolisüsteemis. Õpilastel on väga palju 
erinevaid õppevahendeid ja suurem 
osa õppetööst (gümnaasiumis) toimub 
rühmatöid ja projekte tehes, mille jaoks 
on igas koridoris laud ja toolid ühe 
grupi jaoks. Neil on väga palju erinevaid 
ruume, näiteks puhkeruum eraldi 
noorematele ja vanemate õpilastele, 
siis näiteks ruumid, kus toimuvad 
järelaitamistunnid, mida viivad 
erinevalt meist läbi mitte õpetajad, 
vaid vanemate klasside õpilased. 
Raamatukogust raamatuid laenutades 
ei pea laenutust raamatukoguhoidja 
juures fikseerima, vaid nad võtavad 
lihtsalt raamatu ning viivad selle siis 
ise oma kohale tagasi. 

Õpilaste muljeid kogusid ja panid 
kirja 

õpetajad Tiiu Saluste ja Maarja Suvorov

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolitus-
keskus teeb koos MTÜ Loometööga 
hooajast kokkuvõtteid.

Rahvakultuuri Keskus korral-
dab täiendkoolitust kultuurielu 
eestvedajatele ja kultuurikandjatele. 
30% läbiviidavatest koolitustest 
toimub erinevates maakondades. 
Käsitööalaste oskuste õpetamise 
korraldamiseks Jäneda piirkonnas on 
sõlmitud kokkulepe käsitöömeister 
Luule Nurgaga.

Alustatud sai kaks aastat kestnud 
rahvariiete valmistamise kooliga ja 
teine samalaadne koolitus toimus 
2004–2006 Euroopa Liidu toetusel. 
Järgnevatel aastatel on õpetatud 
rahvusliku käsitöö tehnikaid eral-
divõetuna (niplispits, võrkvöö, filee 
pits õmblemine).

2008. aastal olid koolitusteemadeks 
rahvuslike kostüümide õmblemine 
ja rahvuslik niplispits. Toimunud 
õppepäevad on koondanud Jäneda 
paikkonnas käsitöö tegijaid. Peale 
koolituste läbiviimise korraldab MTÜ 
ühisüritusi: töötoad eesti rahvusliku 
käsitöö suurüritustel ja Jänedal koha-
peal, kus saavad esialgseid teadmisi 
käsitöötehnikatest juhuslikud huvili-
sed, kelle seas on ka noored.

Korraldatakse ka näitusi. 2008. 

aasta oli rohke näituste poolest. 
Erinevaid isevalmistatud töid eks-
poneeriti Aravete külamuuseumis, 
Järvamaa muuseumis, Tapa muu-
seumis ja Järvamaa rändnäitusel. 
Näituste läbiv teema oli rahvariided 
ja rahvusliku käsitöö tehnikates tööd.

Traditsiooniks on saamas suvine 
kangakudumise õppelaager, mis 
sellel aastal toimub juba kolmandat 
korda. Oma ala meistrite juhen-
damisel on see andnud paljudele 
käsitööhuvilistele uusi töövõtteid ja 
häid kogemusi.

MTÜ Loometöö senine tegevus 
näitab, et vajadus rahvusliku käsitöö 
õppe vastu on olemas ja seda tuleb 
jätkata. Kavas on tegevustesse võtta 
uurimistöö rahvusliku käsitöö tehni-
katest ja kostüümidest Eesti Rahva 
Muuseumi kaasabil.

22. aprillil aruandekoosolekul 
hindab MTÜ Loometöö 2008. aasta 
töötulemusi. Kogu meie tegevuste 
headeks koostööpartneriteks on 
Eesti Kultuurkapital, Lääne-Virumaa 
kohaliku omaalgatuse programm, 
Rahvakultuuri maakondlikud riikliku 
toetuse fondid, Tapa vald, Ambla vald.

Urve Gromov, Rahvakultuuri Keskuse 
Koolitusosakonna juhataja

Luule Nurga, MTÜ Loometöö

Külaskäigust Preetzi Raamatukogu kutsub näitusele...
Vive Tolli isiknäitus 
„Suur suislepapuu“

Kevadise kepsutamise aeg

Loometöö aasta 
kokkuvõte

Tapa Lastekeskusel kujunes see 
kevad väga eriliseks. Seda kõike 
tänu sellele, et maja siserenoveeri-
mistöödega jõuti võiduka lõpuni. 
Tsiteerida kahekümne aasta ta-
guseid kirjamehi, siis võtaks selle 
pikaajalise remondiprotsessi kokku 
sõnadega: “Töörahva võit!”

Siinkohal kuulub võit võitjatele, 
kelleks võib pidada Avet, kui laste-
keskuse juhatajat ja Enet, kui väsi-
matut projektide kirjutajat. Võit on 
ta kindalasti ka meile kõigile, kuna 
korras maja on ju avatud kõikidele 
meie valla lastele ja noortele.

Kolmandal aprillil toimuski selle 
maja taas-avamine, mis ka edukalt 
läbi viidi. Õnnitlema oli tulnud paljud 

Kevad Tapa Lastekeskuses!
kutusutd. Nendeks olid näiteks Lää-
ne-Viru maavalitsuse, Tapa vallava-
litsuse, Ambla vallavalitsuse, lasteaia 
Pisipõnn, teiste koostööpartnerite 
ning asutuste esindajad. Kohal olid 
tublid õpetajad eesotsas juhatajaga 
lasteaiast Pisipõnn, kes on põhitöö 
kõrvalt leidnud täiendavaid võimalusi 
meie valla laste jaoks omast vabast 
ajast üht-teist veel ära teha. 

Meile, ehitajatele aga tegi sündmu-
se eriti meeldejäävaks asjaolu, et meie 
pingutused renoveerimisel olid vilja 
kandnud. Vanad seinafragmendid 
ja meeldivad värvilahendused (autor 
Liggi Rattasepp) teevad ruumid hästi 
hubaseks. Ei imesta sugugi, kui meie 
valla põnnid seal majas oma ajataju 

kaotavad, seda muidugi positiivses 
mõttes.

Suur pluss, et meie linnas on 
selline asutus ja veel nii toreda 
personaliga. Soovin ideederohkust 
tegelemaks laste ja noortega! Võ-
taksingi oma positiivsed elamused 
kokku luulevormis:

Lastekeskus Tapa linnas,
kõik nüüd tahvad minna sinna.
Lapsi käib seal igat sorti,
vahel pakutakse torti. 
Ei seal lõppe mängurajad,
ehkki neidki juurde vaja.
See on kõik me Ave teene.    
Onju, jutt see oli veenev!

Herki Kübarsepp,
OÜ Tapa Ehituse juhatuse esimees
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20.–26. aprillil tähistatakse üle-
eestiliselt südamenädalat deviisiga 
“Tervislikud eluviisid ennetavad 
südamehaiguseid ja insulti” Kuna 
südame- ja veresoonkonnahai-
gused on Eestis peamiseks sur-
mapõhjuseks, on südamenädala 
eesmärk panna inimesi rohkem 
mõtlema oma südame tervisele 
ning sellele, kuidas ennetada süda-
mehaigust ja insulti. 

Enda ja lähedaste tervist saame 
aga kõik koos paremaks teha. Pare-
ma tervise nimel ei ole vajagi väga 
suuri samme teha. Tuleb vaadata 
üle oma igapäevane liikumine, toi-
tumine ning puhkus. 

Südamenädala ettevõtmised 
Tapa vallas propageerivad ter-
vislikke eluviise. Tapa vallavalit-
sus koos mittetulundusühingu-
tega kutsub võtma südamenädalal 
osa Tapa vallas korraldatavatest 
üritustest. Südamenädalal toimu-
vad üritused on kui sissejuhatuseks 
või ka meeldetuletuseks, et tegel-
daks oma tervise hoidmisega aasta 
ringi. 

Südamenädala üritustes 
Tapa vallas ajavahemikus 20.–
24. aprill:

20. aprillil kell 13–15 korral-
dab MTÜ Jeeriko (Tapal Valve tn 
30) lahtiste uste päeva ning samal 
ajal on võimalik kuulata töötervis-
hoiuarsti loengut ning nõuandeid 
ning maitsta toite, mis tervisele ja 

südamele head. Kontaktisik Angela 
Olt, tel 566 8229.

21. aprillil kell 13–18 korraldab 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing 
(Tapal Kooli tn 24, Tapa Laste- ja 
Noortekeskus) noortele infopäeva 
kus:

vaadatakse koos pilte ja lühifilme 
anoreksia/buliimia kohta;

toimub arutelu, millest on ano-
reksia/buliimia tingitud;

viiakse läbi loeng, kui oluline on 
noore inimese organismile normaa-
lne toitumine;

viiakse läbi erinevaid mänge, 
mis on seotud usaldusega. Usaldus-
mängudega pööratakse tähelepanu 
sellele, et sama oluline kui füüsiline 
tervis on ka inimese vaimne tervis. 

Päev lõpus valmivad noorte 
poolt plakatid teemal: “Tähtis ei 
ole mitte pakend vaid sisu” Plaka-
tid jäävad kaunistama Tapa laste 
ja noortekeskust. Kontaktisik Ave 
Pappe, tel 327 1233.

22. aprillil korraldab MTÜ 
Seenior koos MTÜ Arendusko-
jaga (Tapal Roheline tn 19) tervi-
sepäeva, kus teavitatakse inimesi 
haigestumise riskidest ning antakse 
nõu tervislikumaks eluks. 

Päevakava:
Kell 12–14 Tervist toetavaid 

tooteid tutvustab ja müüb Biore 
tervisestuudio.

Kell 12–16 on võimalik mõõta 
vererõhku ja kehamassi indeksit.

Kevad hinges! Nii kogunesid Tapa 
majaomanike seltsi liikmed oma jär-
jekordsele koosviibimisele. Esimene 
koosviibimine peale jõulupidu läks 
töises õhkkonnas.

Jätkuvalt valiti esimeheks Aarne 
Kroonmäe, kinnitati juhatus ja 
muud vajalikud inimesed. Võeti 
vastu ka uusi liikmeid ja meenutati 
möödunud aasta tegemisi, millest 
meeldejäävamaks ürituseks oli Pae 
muuseumi külastus. Pakuti ka uusi 
mõtteid ja ideid millega see aasta 
tegeleda ja kus käia, aga need otsad 
jäid veel lahtiseks.

Endiselt ootame oma ridadesse 

uusi liikmeid. Paljud küsivad, et 
milleks seda vaja?

Mina vastan nii: Oma majapi-
damine on nagu Tallinna linn mis 
kunagi valmis ei saa.

Ikka leidub probleeme nii maja 
hooldamise, remondiga kui ka aias ette 
kerkivate küsimustega. Siinkohal ongi 
hea kuuluda Majaomanike seltsi, kus 
saab muljeid ja kogemusi vahetada. 
Kutsuda aktuaalsetel teemadel lekto-
reid nõustama jne. Üksik inimene seda 
ei tee ja ka ei suuda. Ühiselt oleme me 
tugevamad ja ka paremad.

Herki Kübarsepp
(tel 5665 4259)

20.–26. aprill 
üle-eestiline südamenädal

Kevad hinges!

Kell 14–16 toimub Eha Rehe-
maa vestlusring „Mina ja taimed“.

Algusega 15.30 on võimalik 
võtta osa kepikõnnitunnist – ko-
gunemine Tapal Roheline 19 maja 
ette. Kepikõnni viib läbi MTÜ 
Seenior juhatuse esimees Anu 
Jonuks (tel 322 0025).

23. aprillil kell 16–18 korral-
dab MTÜ Mesilind aadressil Valve 
30 Tapa (MTÜ Jeeriko maja) Tapa 
valla erivajadustega lastele ning 
nende vanematele ürituse ees-
märgiga parandada enda vaimset 
tervist ja võtta aeg maha oma lapse 
jaoks. (Kontaktisik Kersti Suun-
Deket, tel 5699 9984).

24. aprillil kell 11–15 korral-
dab MTÜ Tapa AIDSi Enne-
tuskeskus ja Narkonõustamis-
keskus Tapa linnas infovoldikute 
ja teabe jagamise (HIV-st, AIDS-
ist, Narkootikumidest, alkoholist, 
tubakast).

Kell 13–15 toimuvad Valve tn 
30 hoones vestlusringid inimeste-
ga, kes on huvitatud saama infot 
HIV-ist, AIDS-ist ja narkootiku-
midest. (Kontaktisik Angela Olt, 
tel 566 8229).

Südamenädalaks valmistab 
Tapa vallavalitsus kogumiku „Ter-
visedendus Tapa vallas 2008“.

Aktiivset osalemist üritustel ja 
tervist soovides

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

7. aprillil kohtusid eakad Jäneda 
lossis vallavanem Kuno Roobaga. 

Vallavanem tuli meile külla suure 
ning maitsva kringliga – meie olime 
katnud väikese kohvilaua. Esmalt 
näitasime neid ruume, mis olime 
aasta tagasi Jäneda lossis Tapa vallalt 
kasutamiseks saanud. Oleme tasapisi 
püüdnud olemist hubasemaks muu-
ta, aga teha on veel palju. 

Oleme rõõmsad selle üle, et 
meil need ruumid kasutada on ning 
saame tegelda seal väga paljude 
asjadega. Selle tõestuseks oli meil 
näidata väike osa esemeid, mida 
oleme teinud Anu ja Eha juhenda-
misel. Jäneda ettevõtlikud naised  
organiseerisid eakate tuppa kan-
gasteljed, mida saavad edaspidi ka 
teised soovijad kasutada. Parasjagu 
olime võtnud maha kangastelgedelt 
laualinikud, mis oli paljudele esi-
mene kord kudumistööga ise kätt 
proovida. Selle töö selgeks saamisel 
abistavad meid Kairi, Leili ja Valve. 
Loomulikult on meil midagi õppida 
ka omavahel, jagame meelsasti oma 
kogemusi ja tarkusi igapäevaelust. 

Pärast lühiülevaadet meie te-
gemistest kuulasime vallavanema 
juttu Tapa vallas tehtust ning plaa-
nidest edaspidiseks. Näiteks on kõik 
rõõmsad selle üle, et lossi katus 
jõuti ära vahetada enne kitsamaid 
aegu ja palju on tehtud küla val-
gustamiseks. Suuri koondamisi veel 
pole olnud, koolid ja lasteaiad ning 
teised valla allasutused püütakse 
hoida töös. Nagu Kuno Rooba üt-
les, et kui majandustõusu ajal tehti 
palju kiireid otsuseid, siis nüüd on 
aega rahulikumalt kõike analüüsida 
ja planeerida. Eakatele valla poolt 
korraldatud traditsiooniline väljasõit 
1. oktoobril toimub – see on väga 
tänuväärne ettevõtmine, sest paljud 
saavad käia Eestimaal neis paigus, 
kus nad kunagi noorena on olnud, 
aga nüüd vaevalt ise sinna saaksid 
minna. Suur tänu eestvedajale Ene 
Augasmägile ja tema meeskonnale 
– nendest väljasõitudest räägitakse 
alati suure soojusega.

Kohalolnutel oli ka palju erine-
vaid küsimusi ja muresid. Näiteks 
bussiliikluse kohta – kas praeguses 
majandusseisus jätkub see, sest 
Jäneda inimestel on praegu hea 
võimalus saada Aegviitu elekt-
rirongile ja samas ka Tapale või 
Rakveresse? “Võimalusel säilib 
praegune olukord, võib-olla tuleb 
ainult statistiliste andmete põhjal 
erinevatel kellaaegadel bussikohtade 
arvu muuta,” rääkis vallavanem ning 
pani kõigile südamele kindlasti pilet 

Jäneda Kõrvelill 
kohtus vallavanemaga

võtta, sest muidu ei kajastu tegelik 
sõitjate arv ning liini võib ähvardada 
sulgemine. Anu lisas, et tuleks ka las-
te sooduspilet võtta – seegi kajastub 
sõitjate arvus bussis.

Palju küsimusi oli Jäneda ma-
jadevaheliste teede ja haljasalade 
hooldamisest ning korrashoiust, sest 
omanikke on väga palju, aga piirid 
on segased ja tekkivad arusaamatu-
sed. Ka on kunagine asfaltkate ma-
jadevahel piisavalt lagunenud ning 
augud või liigvesi sunnib edasipääsu 
otsima näiteks üle muru. Sageli ei 
tea inimesed, kelle poole pöörduda 
ning mure jääbki sinnapaika. Kuna 
praegu oli küsimus konkreetse maja 
kohta, lubas vallavanem elanike 
mure edastada ametnikule, kes nen-
de probleemidega tegeleb. 

Tegime vallavanemale ettepa-
neku, et aegajalt ilmuks vallalehes 
info ametnike kontaktidest, sest 
kõigil ei ole internetti. Probleeme 
on liiklusmärkide nõuete täitmises 
lossi ees parkijatega, sest nad sulge-
vad juurdepääsu Ambulatooriumi 
maja juurde, kus inimesed käivad 
arsti juures ning sageli ei pääse ligi 
prügiauto või ei saa teed hooldada. 

Igakevadine mure on Jäneda-
Nelijärve kergliiklusteega, kuhu 
Presidendimatka tarbeks liiva pan-
nakse, aga kevadel seda ei eemaldata. 
See tee on väga paljudele tervisest 
lugupidavatele inimestele aastaring-
seks turvaliseks kasutamiseks väga 
hea koht, kes teeb kepikõndi, kes 
sõidab rattaga või rulluiskude ja 
-suuskadega, kes jookseb või kõnnib 
niisama – ka lastega on seal turvaline 
sportida. Samuti on seal probleem 
parkimisega. Siit ka mõtlemisainet, 
kuidas olukorda lahendada praegusel 
momendil, et ei kannataks lähedal 
asuva maja elanikud. 

Arutleti veel mitmel teemal, 
näiteks “Külasaunast” – käijaid on 
vähe, kas seda ongi siis üldse vaja, 
kuigi varem oli see oli probleemiks 
kogu aeg. Kes käinud olid, jäid ra-
hule ning loodame, et see võimalus 
veel kestab. 

Vestlesime lossi tulevikust – sinna 
peaks raamatukogu omale ruumid 
saama ning kujunema ka valla info- 
teeninduspunkt. Eks muresid ja rõõ-
me ole igasuguseid, aga loodame, et 
meie kohtumine vallavanem Kuno 
Roobaga läks korda, sest tagasiside 
elanikelt aitab ka elukorraldust vallas 
hinnata ja vajadusel midagi muuta. 
Täname ja ilusat kevadet kõigile 
vallaelanikele!

 Gilda Lindmaa
Jäneda Kõrvelillest

 

Kui vaja, saab Ahto Neidek ka ise uues Vaksali Trahteris baarileti taga klientide teenindamisega hakkama. 
Foto Heiki Vuntus

Idee toitlustuskoha avamiseks Ta-
pal saime 2007. aasta jõulude aegu, 
kui Tapa valla ettevõtted pidasid 
Õnnela Külalistemajas jõulupidu-
sid ning avaldasid arvamust, et ka 
Tapal tahaks maitsta Õnnela sööke. 

Meil oli Tapal hoonestatud kin-
nistu parasjagu müügis, ostjaid aga 
hõredalt. Vaagisime ja mõtlesime 
siis kuukese ja otsustasime hakata 
ehitama-renoveerima ilmselt linna 
ühte vanemat raudteeäärset elu-
maja. Huvitaval kombel leidsime 
oma külast nii ehitusmehed, kui 
sisekujundaja. Naabrimees Kalle 
on mees, kes ei tunnista tüüpla-
hendusi. Naabrinaine Pille, kes 
töötanud aastaid Draamateatris 
peakunstnikuna ning on paljude 

rahva seas armastatud teatritükkide 
lavakujundaja, valis nii maja välisfas-
saadi värvilahendused, kui teostas 
kogu sisekujunduse. Siseviimist-
luses oleme kasutanud “Safrani” 
looduslikke õlisid-vahasid, mis on 
omased üle-eelmisest sajandist pärit 
hoonele. 

Menüüs pakume põhiliselt eesti 
rahvustoite. Müügil on Sillamäe 
õlletehase vaskne ja hele õlu. Seda 
õlut pudelisse ei villita, tehas müüb 
vaid vaadiõlut. Tegemist on Eestis 
ainukesena toodetava elusa õllega, 
mis ei ole solgitud konservantide 
ning säilitusainetega ja milles on 
“täispakett” õllele omaseid vita-
miine. 

Vaksali Trahteri köök toitlustab 

ka väljapoole maja. Kui kellelgi on 
plaan pidada sünnipäeva või muud 
üritust suvilas või maakodus, ei 
viitsi aga tegeleda toidu vaarita-
mise ja hilisema nõudepesuga, siis 
tuleme meie appi ja organiseerime 
nii toidu kui serveerimise poole.

Samuti peaks Trahteri köök 
toitlustama Õnnela Külalistema-
jas toimuvad pulmad, juubelid, 
seminarid jm. Ka Valgejõel läbivii-
davad kanuumatkad, mida oleme 
korraldanud juba kaheksa aastat, 
on nõutud tihti just seetõttu, et 
toitlustamine toimub vabas loodu-
ses, menüü osas aga allahindlust ei 
tehta (vt ka www.onnela.ee).

Ahto Neidek
 

Uksed avas Vaksali Trahter
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lenevalt keskendub 2009. 
aasta valla poolne teehoid 
ainult olemasolevate teede 
korrashoiule ja teekatete 
säilitamisele. 

Suurima investeeringuna 
algab 2009. aastal Tapa güm-
naasiumi staadioni ja kooli-
hoone renoveerimine, millele 
on KOIT-kavast olemas ka 
15-000-000-kroonine eraldus. 

Lõunapoolses linnasosas 
toimub ka soojatrasside re-
noveerimine, et tagada val-
misolek varustada vajadusel 
Pikk tänav 33 planeeritavat 
kauplusehoonet. 

Veemajanduses jätkub 
eelmise aasta 18. detsembril 
Euroopa Liidu Ühtekuulu-
vusfondist rahastamisotsuse 
saanud Tapa linna veemajan-
dusprojekti ettevalmistami-
ne, mille teostamise põhirõhk 
langeb praeguste kavade 
järgselt aastatele 2010–2012. 
Tegemist on Tapa valla (ja 
tema eellaste ) ajaloo suurima 
investeeringu ettevalmista-
misega.

Vallapoolse toetusena 
jätkub veemajanduses ka 
hajaasustuse veeprogrammi 
kaasfinatseerimine.

Tänavavalgustuses on ka-
vandatud renoveerida para-
leelselt Eesti Energia reno-
veerimistega Pikal tänaval 
Nooruse ja Linda tänava 
vaheline lõik ja fiider Jaani 
alajaamast, mille käigus re-
noveeritakse tänavavalgustus 
Rohelisel ning Ööbiku ja 
Jaani tänaval.

Tapa kultuurikojas reno-
veerimitakse saali. Tööde 
käigus uuendatakse saali 
põrandakate ja paigaldatakse 
uued eelmisel aastal Hispaa-
niast soetatud saalitoolid.

2009. aasta lõpuks jõuab 
kooskõlastusringile Tapa 
viadukti projekt.

Oluline rõhk 2009. aasta 
eelarves on suunatud ka 
planeerimistegevusele. Tapa 
kesklinna detailplaneering on 
jõudnud vastuvõtmise faasi. 
Tööd jätkuvad Tapa valla 
üldplaneeringu koostamisel. 
Uuena algab koostöös AS 
Hoolekandeteenused hoole-
kandeküla planeering.

Tapa valla 2009. aasta 
majandustegvuse elluviimisel 
jälgitakse majandusruumis 
toimuvat ja vajadusele ollakse 
muutusteks valmis.

Kuno Rooba,
vallavanem

Valla eelarve on 
vastu võetud

TAPA VALLA EELARVE 2009

Tapa vallavolikogu kinnitas 
märtsi istungil valla 2009. 
aasta eelarve.

Üldine majanduslangus ja 
negatiivse riigieelarve vastu-
võtmine, ning sellest tingi-
tud kohalike omavalitsuste 
rahastamisaluste muutmine 
mõjutab ka jooksva aasta 
Tapa valla eelarvet. Tapa 
valla 2009. aasta eelarvema-
huks on 123-349-274 krooni. 
Võrreldes 2008. aastaga on 
see 14,1% võrra väiksem. 
Rahaliselt on vähenemise 
mahuks 18 956 671 krooni. 
Üksikisiku tulumaksu ja maa-
maksu vähenemine on 13,2% 
ehk 8-200-000 krooni. Rii-
gipoolsete toetuste vähene-
mine 18,2% ehk 11-719-671 
krooni. 

Tulude vähenmisega seo-
ses tehti ka mitmed oluli-
sed muutused kulude piira-
miseks. Vähendati volinike 
hüvitisi. Eelarvest töötasu 
saavate inimeste puhul lõ-
petati ära puhkusetasu ja 
preemiate maksmine. Valla 
allasutuste majanduskulude 
vähenemine toimus keskmi-
selt 20% ulatuses. Valla eel-
arve vähenemisega vähenesid 
ka vallaeelarvelised toetused 
kultuuri- ja spordiseltsidele. 
Sotsiaalvaldkonnas toimu-
sid vähenemised põhiliselt 
projektipõhiste tegevuste 
osas, toetuste osa jätkub 
2009. aasta mahus. Töötuse 
suurenemisest tingituna on 
planeeritud riikliku toimetu-
lekutoetuse vahendite kasv. 
Teisest poolaastast suureneb 
samas MTÜ Jeeriko poolt 
projekti “Terve pere keskus” 
raames piirkonna inimestele 
osutatavate teenuste maht.

Vaatamata vähenenud 
võimalustele jätkab Tapa 
vald senist koostööd teiste 
omavalitsustega piirkonna 
arendamisel, millest oluline 
on märkida rahalist panust 
MTÜ Arenduskoja, Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidu ja 
MTÜ Rakvere Haigla tege-
vusele.

Väiksemast eelarvema-
hust tulenevalt tehakse täna-
vu ka vähem investeeringuid. 
Eriti silmatorkav, võrreldes 
2008. aastaga, on vähene-
mine teehoiurahades. 2008. 
aastal eraldas riik Tapa vallale 
teehoiuks raha orienteeruvalt 
6-500-000 krooni. Sellel aastal 
aga ainul 1-600-000 krooni.

Vähenemise summast tu-

Vallavalitsuse teade

Tapa vallavalitsuse korraldusega nr 203 
algatati 18. märtsil 2009. a detailplaneeringu 

koostamine Tapa linnas Pihlaka tn 5 kinnistule 
(79101:005:0190). Detailplaneeringu eesmärk on 

hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, 
juurdepääsuteede lahendamine.

Imbi Mets,
planeerimisspetsialist
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sada tuhat) krooni.
§ 3.Tapa vallavalitsusel 

kinnitada vallavalitsuse ja 
vallaasutuste eelarvete ja 
alaeelarvete kulude jaotus.

§ 4.Tapa vallavalitsus võib 
eelarveaasta jooksul täienda-
valt eraldatud sihtotstarbe-
liste eraldiste saamisel lisada 
need laekumised ja nendele 
vastavad kulud valla eelar-
vesse, informeerides sellest 
volikogu järgmisel istungil.

§  5 .  Määrus jõustub 
01.04.2009.

§ 6. Määrust rakendatakse 
alates 01.01.2009.

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Tapa
25.03. 2009 nr 107

Tapa valla 2009. aasta 
eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse Ko-
haliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lõige 1 
punkt 1, Tapa vallavolikogu 
14.06.2007 määruse nr 64 
”Tapa valla põhimäärus” § 7 
lg 1 ning Valla- ja linnaeelarve 
seaduse § 12 alusel. 

§ 1. Kinnitada Tapa valla 
2009. aasta eelarve tulud, ku-
lud ja finantseerimistehingud 
vastavalt lisale.

§ 2. Kinnitada eelarveaasta 
kassatagavara 100 000 (üks-

TAPA VALLA EELARVE 2009

2009. aastal eraldas riik Tapa 
valla teede ja tänavate hool-
duseks ja remondiks summa, 
mis moodustab 2008. aas-
ta eelarvest vaid neljandiku 
(2008. aastal 6,5 miljonit 
krooni ja 2009. aastal 1,6 
miljonit krooni). Samas tuleb 
nentida, et teede remondihin-
nad on jäänud samaks ning 
näitavad pigem odavnemise 
tendentsi. 

Kuigi 2009. aasta teede 
remondi- ja hoolduskava 
nägi ette nii mõnegi kõnnitee 
rajamise ja kruusakattega tee-
dele ja tänavatele mustkatte 
ehituse, tuleb paraku tõde-
da, et selliste kärbete juures 
tuleb plaanitule kriips peale 
tõmmata.

Üheks suuremaks objek-
tiks on Hommiku tänava ja 
Rohelise tänava ristmiku re-
konstrueerimine, mille käigus 
ehitatakse ristmikule uus kate 
ja korrastatakse liikluskorral-
dus. Töid teostab AS Viater. 
Samuti on alustatud Eha 
tänava (Paide mnt ja Üleviste 
vaheline lõik) projekteeri-
mistöödega, mille eesmärk 
on korrastada Eha tänava 
sõidutee ja rajada jalakäijatele 
kõnnitee. Projektiga lahen-

Investeeringutest 
vallateedele 2009

datakse ka tänava tänavaval-
gustus ning liikluskorraldus. 
Eha tänaval ehitustöödega 
käesoleval aastal ei alustata.

Kõhnukeseks kärbitud 
eelarve ei võimalda teede ehi-
tust ega suuremate renovee-
rimistööde teostamist, kuid 
kindlasti ei tohiks kannatada 
teede ja tänavate hooldus ning 
olemasoleva seisunditaseme 
hoidmine. Nii nagu 2008. 
on ka käesoleval aastal kavas 
kruusakattega teede ja täna-
vate tolmutõrje teostamine 
soolalahusega.

Teede korrashoiu ja liiklu-
se üheks takistavaks teguriks 
on teeservas ja kraavipervedel 
kasvav võsa, mis varjab teed 
päikese eest ning takistab 
liiklejate nähtavust. Siit palve 
maaomanikele, kelle maad 
külgnevad avalike teedega, 
olge head raiuge oma teeser-
vad puhtaks.

Loodame, et järgnevatel 
aastatel on võimalus realisee-
rida tänaseks saanud unistu-
sed, tööd, mis olid kirjutatud 
2009. aasta teede remondi- ja 
hoolduskavasse.

Jaanus Annus,
liiklusspetsialist

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole 
sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja 
erinevaid lepinguid.

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Jäneda mõisas peatub pangabuss üle 
nädala kolmapäeviti kell 9.00–10.00

(29. aprill, 13. ja 27. mai, 10. juuni, 8. ja 22. juuli,
5. ja 19. august, 2., 16. ja 30. september)
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18. märts 2009
- Võeti vastu määrus “Tapa valla-

valitsuse 4. jaanuari 2008. a määruse 
asutustes riigihangete ja alla piirmää-
ra hangete nr 1 “Tapa vallavalitsuses 
ja valla hallatavates läbiviimise kord” 
muutmine”.

- Anti välja korraldus õigusvas-
taselt võõrandatud maa tagastamise 
kohta.

- Tunnistati kehtetuks Lehtse 
vallavalitsuse 21.11.2000 korraldus 
nr 280.

- Eraldati sotsiaalkorter aadressil 
Kalmistu 15-4 Tapa linn.

- Otsustati maksta täiendavat sot-
siaaltoetust summas 18 825 krooni.

- Otsustati maksta FIE-le Tiit 
Pihlak kokku summas 3425.50 
krooni Tapa valla puudega lastele 
transporditeenuse osutamise eest 
veebruari kuus.

- Jäeti rahuldamata nelja isiku 
taotlus sotsiaaltoetuse saamiseks.

- Algatati detailplaneering asuko-
haga Tapa vald Tapa linn Pihlaka tn 
5 uue krundi moodustamiseks ning 
hoonestusalade ja ehitusõiguse mää-
ramiseks tekkivale krundile.

- Väljastati ehitusluba maakütte 
kontuurtorustiku ehitamiseks Räga-
vere tee 13 kinnistul Lehtse alevikus 
Tapa vallas.

- Väljastati kasutusluba OÜ-le 
Jaotusvõrk Pikk tn 68 elektrivarus-
tusega liitumisele Tapa linnas.

- Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta – kokku 14 korraldust.

- Anti massiürituse luba  Jäneda 
Mõis OÜ-le Aia- ja Lillepäevade  
korraldamiseks 29.–31. mai 2009.

25. märts 2009
- Võeti vastu määrus “Tapa valla-

valitsuse 4. jaanuar 2006 määrus nr 
1 “Valimisjaoskondade moodusta-
mine“ muutmine”.

- Võeti vastu üks korraldus puude-
ga inimesele hooldaja määramise koh-
ta ja üks korraldus puudega inimesele 
hooldaja määramise lõpetamise kohta.

- Anti välja korraldus koduteenuse 
osutamine lepingu muutmise kohta.

- Otsustati maksta Tapa valla eel-
arvest toimetulekutoetust 2009. aas-
ta märtsis 225 650 krooni ja sellega 
kaasnevat 200-kroonist täiendavat 
sotsiaaltoetust summas 3600 krooni.

- Võeti vastu korraldus hool-
dekodusse paigutamise kohta ja 
OÜ-le Häcke Aa hooldekodu raha 
eraldamise kohta.

- Puudega laste hooldajatele mää-
rati hooldajatoetust.

- Tunnistati kehtetuks Tapa 
vallavalitsuse 17.12.2008 korraldus 
nr 2110 “Perekonnas hooldamise 
lepingu kinnitamine“.

- Tapa vallavalitsuse lastekait-
sespetsialisti Jaanika Kirs volitati 
teostama eestkostja ülesandeid.

- Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta – kokku 9 korraldust.

- Anti välja korraldus koha-aad-

ressi määramise kohta.
- Määrati projekteerimistingi-

mused Jäneda Katlamaja kinnistule 
katlamaja rekonstrueerimiseks/
laiendamiseks ja küttemagistraalto-
rustike ehitusprojekti koostamiseks 
Jäneda külas Tapa vallas.

- Otsustati edastada vallavoliko-
gule määruste eelnõud: „Hoolda-
jatoetuse maksmise kord puudega 
lapse hooldajale“ ning „Puudega 
lapse hooldajale hooldajatoetuse 
määra kehtestamine“.

1. aprill 2009
- Võeti vastu määrus nr 5 “Tapa 

vallavalitsuse 26.03.2008 määruse 
nr 6 „Tapa valla eelarvest tasustata-
vate koolieelsete lasteasutuste ning 
põhikoolide ja gümnaasiumide pe-
dagoogiliste töötajate töötasustamise 
alused ning palkade alammäärad“ 
muutmine”.

- Muudeti koduteenuse osutamise 
lepingut.

- Kinnitati perekonnas hoolda-
mise leping.

- Pikendati sotsiaalkorteri üüri-
lepingut.

- MTÜ-le Trönderikodu Lap-
sehoid eraldati lapsehoiuteenuse 
ostmiseks 8 lapse päevahoiuteenuse 
pearaha kokku summas 281 600 
(kokku 11 kuu eest)

- Mittetulundusühingutele eralda-
ti tegevustoetust.

- Väljastati sõidukikaart OÜ 
Gerdo Eesti kasutuses olevale 
sõidukile Mercedes-Benz 210 kuni 
24.09.2010.

- Kinnitati avatud hankemenetlu-
sega riigihanke “Tapa gümnaasiumi 
staadioni rekonstrueerimine” han-
kedokumendid.

- Nõustuti Tapa vallas Räsna 
külas asuva Allika ja Kruusimardi 
kinnistu jagamisega kaheks eraldi 
katastriüksuseks.

- Anti välja korraldus maa riigi 
omandisse jätmise kohta.

- Määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa linnas Tähe tn 9 kinnistule 
üksikelamu projekteerimiseks ning 
Jaani tn 36 kinnistule üksikelamu 
laiendamise projekteerimiseks.

- Väljastati ehitusluba OÜ-le Jao-
tusvõrk elektrivarustusega liitumise 
ehitamiseks Järve kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas.

- Väljastati kasutusluba rekonst-
rueeritud hoone I korruse kasutuse-
le võtmiseks kohvikuna Ambla mnt 
3 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

- Väljastati OÜ-le Jaotusvõrk 
kasutusluba „Raudla“ alajaama F-1 
rekonstrueerimiseks Jäneda ja Raud-
la külas Tapa vallas.

- Väljastati kasutusluba rekonst-
rueeritud hoone kasutusele võtmiseks 
rahvamajana Rägavere tee 19C maa-
üksusel Lehtse alevikus Tapa vallas.

- Anti välja korraldus sihtotstar-
beliste eraldiste lisamise kohta Tapa 
valla 2009. a eelarvele.

- AS-le Tapa Vesi eraldati põhivara 
sihtfinantseerimiseks 732 094 krooni.

- Lubati puhkusele vallavanem 
17. aprillist kuni 04. maini 2009. 
aastal.

volikogu liikmetele volikogu tööst 
osavõtu eest tasu suurus ja maks-
mise kord”.

- Kuulati vallavanema ettekannet 
Tapa vaksalihoone ideekonkursi 
tulemuste kohta.

Kuni sügisvihmade saabumiseni 
on Eestis tuleohtlik aeg ning kulu 
põletamine kõikjal rangelt keelatud. 
Metsa ja muu taimestikuga kaetud 
aladel on sel ajal keelatud ka suit-
setamine. Kevadist prahti (põhk, 
oksad, lehed jms.) võib lõkkes 
põletada vaid oma krundi piires 
ning tuleohutusnõuded ja kohalike 
omavalitsuste õigusakte järgides. 

Kulu põletamine on kõikjal Ees-
tis keelatud!

Soojad kevadpäevad on sulata-
nud lume ning toonud nähtavale 
kuivanud rohu, ahvatledes inimesi 
seda põletama. Igal kevadel saavad 
päästjad hulgaliselt väljakutseid 
kontrolli alt väljunud kulu- ja prahi-
põlengutele, mis on alguse saanud 
tuleohutusnõuete eiramisest. 

Eelmisel aastal registreeriti Ida-
Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkon-
nas üle viiesaja metsa/maastikupõ-
lengu, mille tagajärjel sai vigastada 
üks vanem naisterahvas Tapal ning 
süttis neli hoonet. Põlengutega 
kaasnenud kahjud ulatuvad kümne-
tesse miljonitesse kroonidesse. Ida-
Virumaal Narva karjääris ja Puhatu 
turbarabas puhkenud kolme suure 
metsa- ja turbapinnasetulekahju 
kustutamiseks kulus riigil eelmisel 
aastal üle kümne miljoni krooni. 
Tänavu esimene kulupõleng leidis 
aset 2. aprillil Narvas. 

Kulu põletamise kahjulikkus on 
ilmselge – kahju keskkonnale, oht 
inimestele ja nende varale on peami-
sed põhjused, mis peaksid inimesi 
enne tikutõmbamist või hõõguva 
suitsukoni hooletut äraviskamist 
panema mõtlema võimalikele taga-
järgedele. Tulekahjujärgne pilt näeb 
välja üsna trööstitu ja seda nii hoo-
netes kui ka looduses aset leidnud 
põlengute korral. Tuli hävitab oma 
teel kõik elusorganismid. 

Tuleb arvestada, et kulupõlen-
gutega kaasneb ka hädaabikutsete 
arvu suurenemine, mille tulemusel 
häirekeskusesse helistajate jaoks 
pikeneb kõne ooteaeg, raskendades 
sellega nii päästjate kui ka kiirabi 
kohale kutsumist. 

Samuti peab iga inimene teadma, 
et kulupõletamise keelust üleastu-
jaid ootab ees rahaline trahv kuni 
18 000 krooni ning lisaks tuleb 
tasuda ka keskkonnale tekitatud 

kahju. Üle viie hektari suuruse 
kulupõlengu või üle ühe hektari 
metsatulekahju korral algatatakse 
kriminaalmenetlus.

 Tuleohtlikul ajal korraldab 
päästekeskus koostöös politsei ja 
keskkonnainspektsiooniga kont-
rollreide.hooldada ja harida, et 
ohtlik kulupõletamine ei oleks üks 
tema kevadtöödest.

Lõkke tegemisel tuleb järgida 
tuleohutusnõudeid ja kohalike 
omavalitsuste õigusakte

Igakevadine probleem on ka 
prahi ning okste põletamine lõkkes, 
mis võib tuleohutusnõudeid eirates 
põhjustada ohtu hoonetele ja met-
sale. Samuti võib lõkkest alguse 
saada kulupõleng, mis levib soodsa 
tuule korral väga kiiresti ning vahel 
ka mitmes suunas, kiiresti kontrolli 
alt väljudes.

Kui kohaliku omavalitsuse hea-
korraeeskirjades toodud sätted seda 
lubavad, siis võib lõket teha vaid 
oma maja krundi piires juhul, kui 
kõik tuleohutusnõuded on täide-
tud. Väljaspool oma krundi piire 
tohib lõket teha ainult maaomaniku 
poolt eelnevalt ette valmistatud 
ja tähistatud lõkkeplatsil, näiteks 
RMK lõkkekohtades.

Enne tule süütamist veendu, et 
tekkiv suits ei segaks liiklust ega 
kaaskodanikke. Võib juhtuda, et 
häiritud kaaskodanikud võivad hin-
nata ohtu valesti ning teatada sellest 
häirekeskusesse ja päästekorraldaja 
saadab välja päästeautod.

Päästeasutused tule tegemiseks 
lube ei väljasta Häirekeskuse (tel. 
112) või mõne muu päästeasutuse 
teavitamine või loa küsimine ei 
anna õigust tuleohtlikul ajal kulu- 
ja/või prahipõletamiseks. Samuti 
koormab selline teavitamine põh-
jendamatult Häirekeskuse telefo-
niliine ja töötajaid, kes tegelevad 
õnnetusteadete vastuvõtmise ja abi 
saatmisega sündmuskohale.

Ida-Eesti Päästekeskus kutsub 
kõiki inimesi üles ettevaatlikkuse-
le, vältimaks tulest tekkivaid ohte. 
Päästealaga seotud küsimustele 
vastuste saamiseks võib helistada 
ööpäevaringselt töötavale infote-
lefonile 1524. 

Maario Kupp, Ida-Eesti 
Päästekeskuse menetlusbüroo juhataja

Tuleohutusnõuded lõkete 
põletamisel

Lõkete tegemisel tuleb lähtuda 
küttekoldevälise tule tegemise tuleo-
hutusnõuetest, millest peamised on:

* Lõket tohib teha ehitistest 
(majad, kuurid jne.) ja põlevmaterjali 
hoiukohtadest (puuriidad, lauavir-
nad jne.) vähemalt 15 meetri kau-
gusel ja metsast 30 meetri kaugusel. 

* Põlevat lõket ei tohi hetkekski 
jätta järelevalveta ning käeulatusse 
tuleb varuda kaks 6-kg tulekustutit, 
mida võivad asendada veeämbrid 
(vähemalt 20 l vett).

* Lõket võib teha tuulevaikse 
ilmaga (kuni 1,5 m/s), arvestades 
ka tuule suunda.

* Lõkke võib teha mineraalsele 
pinnasele (muld, liiv, savi, ...) ning 
tuleb ka ümbritseda mittesüttiva 
pinnasega. Samuti peab jälgima, 
et lõkkest lenduda võivatest säde-
metest ei tekiks kulupõleng ning ei 
süttiks hoone ... 

* Peale põletamist tuleb lõkkease 
uuesti süttimise vältimiseks hooli-
kalt kustutada.

* Lõkete tegemisel tuleb kind-
lasti järgida ka kohaliku omavalit-
suse õigusakte, näit. on mõnedes 
linnades jt. tiheasustustes lõkete 
tegemine täiesti keelatud, mõnel 
pool võib seda teha 15. maini jne.

* Grillimisseadeldis peab olema 
mistahes hoonest või põlevma-
terjalist vähemalt viie meetri kau-
gusel ning pideva järelevalve all. 
* Avaliku lõkke tegemine tuleb 
kooskõlastada kohaliku päästeasu-
tusega ning sellele kehtivad eraldi 
tuleohutusnõuded.

Maario Kupp

Algas tuleohtlik aeg

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

25. märts 2009
- Kinnitati 12.03.2009 toimunud 

44. istungi protokoll.
- Võeti vastu määrus “Tapa valla 

2009. aasta eelarve kinnitamine”.
- Võeti vastu määrus “Volikogu 

esimehele ja aseesimehele hüvituse, 

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

9. aprillil kinnitas MTÜ Arendus-
koja juhatus meetme 1.1 taotluste 
hindamiskomisjoni ja meetme 1.2 
taotluste hindamiskomisjoni hinda-
mistulemused. Hindamine toimus 
10-punktilise skaala alusel.

Meetme 1.1 (Kohaliku elukesk-
konna investeeringutoetus ) raames 
kinnitati toetuse taotlused summas 
5 877 929 kr ja meetme 1.2 (Seltsi-
tegevuse, spordi ja kultuuripärandi 
väärtustamine läbi omaalgatusliku 
tegevuse) raames kinnitati toetuse 
taotlused summas 962 515 kr.

Tapa vallast rahastati meetme 
1.1 raames MTÜ Jeeriko projekt 
“Jeeriko maja korda”  (8,18 pn, 
toetus 494 212 kr, projekti ko-
gumaksumus 549 124 kr), MTÜ 
Jäneda Spordiklubi projekt “Jäneda 
Spordihoone renoveerimise esi-
mene etapp: riietus- ja pesuruumi 
ehitus ning jõusaali sisustamine” 
(8,06 pn, toetus 335 115 kr, pro-
jekti kogumaksumus 372 350 kr), 
Kohaliku ja Regionaalarengu Part-
nerid MTÜ projekt  “Virtuaalse 

innovatsioonimuuseumi loomine” 
(7,07 pn, toetus 441 504 kr, projekti 
kogumaksumus 490 560 kr),

MTÜ Jäneda Külaelu Arendamise 
Seltsi projekt “Keraamikaahi koos 
tarvikutega Jänedale” (5,38 pn, toetus 
52 371 kr, projekti kogumaksumus 
58 190 kr) ja MTÜ Lehtse Talunike 
Seltsi projekt “Paigaldatav lava ja telk 
väliürituste edukaks läbiviimiseks” 
(5,12 pn, toetus 171 513 kr, projekti 
kogumaksumus 190 570 kr)

Tapa vallast rahastati meetme 1.2 
raames MTÜ Loometöö projekt 
“Ambla kihelkonna vana aja riietuse 
uuringud” (8,00 pn, toetus 36 000 kr, 
projekti kogumaksumus 40 000 kr), 
MTÜ Männikumägi projekt “Män-
nikumäe rahvatervisekskuse radade 
võrgustiku suvine korrastamine 
talgute korras” (7,69 pn, toetus 
19 414 kr, projekti kogumaksumus 
33 814 kr), MTÜ Seeniori projekt 
“Muistsed pühakohad meie kodu-
ümbruses (7,64 pn, toetus 49 980 kr, 
projekti kogumaksumus 55 535 kr), 
Kohaliku ja Regionaalarengu Part-

nerid MTÜ projekt “Innovatsioon 
kui inimeste teadlikkuse ja tegevuste 
kujundaja kohalikul tasandil” (7,47 
pn, toetus 44 811 kr, projekti kogu-
maksumus 49 790 kr), MTÜ Lehtse 
Kammerkoori projekt “Ambla naise 
rahvariide seelikute valmistamine” 
(7,39 pn, toetus 49 206 kr, pro-
jekti kogumaksumus 60 663 kr), 
MTÜ Tapa AIDSi Ennetuskeskus-
Narkonõustamiskeskuse projekt 
“Riskivaba elu – võimalus, mitte 
luksus!” (6,50 pn, toetus 48 195 kr, 
projekti kogumaksumus 54 195 kr), 
EELK Tapa Jakobi koguduse pro-
jekt “EELK Tapa Jakobi kirik sõnas 
ja pildis – raamatu trükkimine” 
(6,46 pn, toetus 50 000 kr, projekti 
kogumaksumus 55 600 kr), Seltsin-
gu Saksi sõbrad projekti “Saksi nii 
kauge ja lähedane” (6,36 pn, toetus 
44 911 kr, projekti kogumaksumus 
50 136 kr) ja MTÜ Jeeriko projekt 
“Kõik erinevad! Kõik võrdsed!” 
(6,34 pn, toetus 49 716 kr, projekti 
kogumaksumus 55 416 kr).

Heiki Vuntus, tegevjuht

LEADER projektide tulemused
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Tapa valla III rahvajooksu ja 
kepikõnnimatka korraldab Tapa 
vallavalitsus koos MTÜ Manni-
kumäe ja MTÜ Seenioriga.
1. Korraldus
Tapa rahvajooks toimub lau-
päeval, 9. mail 2009. aastal.Tapa 
rahvajooksu korraldab Tapa 
vallavalitsuse poolt moodustatud 
korraldustoimkond.
2. Rada. Start. Finiš. Raja 
skeem aadressil: www.tapa.
ee/uudised. Rada kulgeb erineva 
kattega teedel ja on tähistatud. 
Osavõtjad peavad ohutuse huvi-
des järgima liikluse korraldajate 
märguandeid. Start ja finiš on 
Tapa spordikeskuse lähedal. 
Põhijooks 10 km, start kell 11
Noortejooks 5 km, start kell 
11.05
Lastejooksud, start kell 11.10 
ja 11.20 
Avatud rada – kepikõnd ei ole 
võistlusdistants (aega võetakse, 
tulemused finišiprotokollis esita-
takse tähestikulises järjekorras), 
start kell 11
3. Osavõtjad
Osaleda võivad 10 km distantsil 
11-aastased ja vanemad jooksu-
huvilised, kes on antud distant-
siks piisavalt treeninud. Jooksust 
osavõtt toimub omal vastutusel.
Erandkorras lubatakse 10 km 
rajale ka piisavalt treenitud noori 
oma treeneri või lapsevanema 
kirjaliku loaga.
4. Võistlusklassid, distantsid 

ja osavõtutasud
Lastejooksud 1 km: Poisid/
Tüdrukud kuni 6-a (2003–2009 
sündinud), tasuta; Poisid/Tüd-
rukud 7–10-a (1999–2002 sün-
dinud), tasuta
Noortejooks 5 km: Poisid/
Tüdrukud 11–14-a (1996–1998 
sündinud), 25 krooni
Põhijooks 10 km: Noorme-
hed/Neiud (1992–1995 sün-
dinud), 25 krooni; Mehed/
Naised (1970–1991 sündinud), 
75 krooni; Mehed/Naised 40+ 
(1960–1969 sündinud, 75 kroo-
ni; Mehed/Naised 50+ (1950–
1959 sündinud), 75 krooni; 
Mehed/Naised 60+ (1949 ja 
varem sündinud), 75 krooni. 
Avatud rada/kepikõnd, tasuta
4. Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toi-
mub kohapeal kuni kell 9.30–
10.30.
6. Autasustamine Autasusta-
mised toimuvad Tapa spordikes-
kuse ees, alates kell 12.15.
Põhijooksus autasustatakse 6 
paremat meest ja 6 paremat 
naist, vanuseklassides 3 paremat 
meest ja 3 paremat naist. Välja 
on pandud ka eriauhinnad ja 
loosiauhinnad. Autasustatakse 
diplomi, medali ja meenetega. 
7. Protestid
Kõik protestid võistlustule-
muste, määruste rikkumiste jne 
kohta esimese 50 lõpetaja osas 
tuleb esitada 1 tunni jooksul 

Tapa valla III rahvajooks ja 
kepikõnnimatk

Mina sündisin 1917. aastal 30. 
aprillil. Simuna kihelkonnas 
Salla vallas Käru mõisas asun-
duse majas. 

Kes olid isa-ema ja mis 
tööd nad tegid?

Isa nimi oli Mihkel ja isa suri, 
kui olin 7-aastane. Ta töötas 
Rakke Lubjatehases ja sai sealt 
omale tiisikuse. Ema oli Viljan-
dimaalt. Nad käisid ja ostsivad 
linu kokku. Isa oli Roosna-
Allikult. 

Mitu last peres oli?
Peres oli kaksteist last, ka-

heksa venda ja neli õde. Kui 
minust vanemad käisid karjas, 
siis ma olin teiste nooremate 
kantseldaja, käisin nendega õues 
ja andsin süüa. Ema suri, kui 
ma olin 11-aastane ja matsime 
ta mardipäeval. Ema halvati 
ära. Simuna arst, kelle nimi oli 
Liblikas, käis ja vaatas ning ütles 
minule, et kui su ema elab 36 
tundi, siis elab ta kaua sinuga 
ühes aga ta ei elanud ja ma jäingi 
vaeseks lapseks. 

Jäite orvuks ja mis sai 
edasi?

Mind ja kaks minu venda anti 
kolmekesti Käru külasse ühe 
peremehe juurde, kellele maksti 
valla poolt iga lapse pealt 100 
krooni. Talu peremees viis mind 
jõulupuule. Mina laulsin seal 
laulu ”Tähekene, miks sa vilgud, 
miks sa nõnda virvendad...” 
Kevadel sain 12-aastaseks ja siis 
pandi mind karja. Lehmakari 
oli 8-pealine. Lehmade nimed 
olid: Trilla, Truude, Mirta, Leili, 
Milli, Kaara, Muutsi, Maara. 
Koera nimi oli Menni, selline 

Pauline Partvei mälestused
(30.04.1917 – 10.04.2009)

kollane madal koer. Kui ütlesin, 
et kus Leili, tõusis kahe käpa 
peale püsti ja siis kostis metsast 
ainult kanget raginat ning ta 
korjas kõik lehmad kokku Aru 
künkale. Sinna jäid lehmad kesk-
hommikut pidama. Üheksas oli 
väikene härjavärss, kelle nimi 
oli Trihvan. 

Mitu aastat Sa koolis käi-
sid ja kus koolis?

Koolis ma õieti käia ei saa-
nud. Ega mul kooliharidust kui 
sellist ei ole. See perenaine, kus 
ma karjas käisin ja kui sügisel 
lehmad enam karja ei läinud, siis 
perenaine õpetas mind tähti ja 
numbreid tegema ning õpetas ka 
kuigi palju arvutama. Lugemist 
ma ikka sain ka. 

Kus Sa töötanud oled?
Enne Pätsi oli riigivanemaks 

Teemant (Jaan Teemant sünd.24.
IX 1872-surmaaeg ja koht tead-
mata - Eesti riigitegelane ja 1932.a. 
riigivanem) Tema juures ma tee-
nisin kolm aastat. Tema talu oli 
Tallinnast Pääsküla poole minna 
Laagri jaamast maha. Majas oli 
kolm tuba ja köök. Ise töötas 
Teemant Tallinnas ja seal oli tal 
ka korter. Seal sai kõiki talutöid 
tehtud, lehmi lüpstud, sigu 
tapetud, meestele süüa tehtud, 
tube kraamitud. Eestegijaks oli 
Maasingu nimeline, kes oli Tapa 
poolt pärit inimene. Kui sügisel 
tuli rukkipeksu või viljakoris-
tamise aeg, siis olime alati kõik 
koos väljas. Tund või poolteist 
enne lõunat saatis eestegija ehk 
valitseja nagu me teda kutsusi-
me, ühe meist kahest tüdrukust 
koju süüa tegema. Hommikul 

pidime enne kui mehed tööle 
läksid, kohvi valmis tegema. 
Talus oli suur külmutus ka, 
kuhu mahtus terve seakere sisse. 
Valitseja siis lõi sealt paraja tüki, 
et sai teha liha-kartulit või suppi. 
Mina ise sealt ei läinud võtma. 

Kuidas Sa oma eluga nüüd 
rahul oled?

Praegu on mul hea. Ainult 
oleks mul jalad paremad, need 
on viletsad. Aga oma käigud 
käin ma ära, ainult trepist alla ei 
taha minna, keegi peab aitama. 

Mida Sa siin Tapa hool-
dekodus voodil istudes mee-
nutad?

Mina olen väga palju noorest 
peast kannatanud. Vahel öösel, 
kui uni ära läheb, istun siin voo-
dil ja tuletan oma elu meelde. 
Kõigepealt tuleb meelde ema...
kui ta juba väga haige oli. Siis 
ma nutan peatäie. Rõõmsatest 
asjadest on meeles noorpõlve 
tantsuõhtud. Vahel istusime 
sõbrannaga Salla mäel ja hak-
kasime laulma. Meil olid ilusad 
hääled, mis kokku kõlasid ja siis 
hakkasid inimesed jalgratastega 
tulema, et kas on käimas tantsu-
pidu. Ma laulan nüüd vahest ka. 
Väikestest lastest tunnen rõõmu 
- mu pojapoeg elab Viljandis ja 
tal on kaks last. Need lapsed on 
mulle väga kallid!

Sul on pikk elu elatud, 
mida Sa noortele ütled, kui-
das elama peab?

Elada tuleb osata. Tuleb oma 
eluga toime tulla, ei tohi priisata 
ega laamendada.

Küsitles Anne Terk

KUHU  MINNA?

LEHTSE KULTUURIMAJAS

18. apr kl 10–15.30   IV PÄRLITÖÖ PÄEV
19. apr kl 12 LEHTSE KÜLAKILB VII hooaja 6. mäng ja LÕPETAMINE
25. apr. k.17–19   USA ÕHUJÕUDUDE EUROOPA ANSAMBLI KONTSERT
30. apr kl 10 TAPA VALLA HEAKORRAPÄEVAL OSALEMINE.
 Koguneme Lehtse kultuurimaja juurde, riietus vastav. Prügikotid  
 on olemas – käime suure seltskonnaga oma aleviku põhilised 
 teeääre ja platsid üle ja korjame sodi ära. Pärast joome koos  
 teed ja vaatame pilte kultuurimaja tegemistest. 
 TULGE KÕIK, KES OMA KODUKOHTA KALLIKS PEATE!
 NB! Hea oleks osavõtusoovist ette teada, sest siis oskame kotte  
 jms varuda – anna teada telefonidel: 383 3350, 521 8398 või  
 e-meil: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee
1. mai kl 11–15   Minu Eesti MÕTTEKODA Lehtse Kultuurimajas
 Mõttetalgutele oodatud igas vanuses tegusad ja toredad inimesed. 
 Võtame kaasa väikese moonakoti ühisele lauale panemiseks;  
 kohv-tee jms. kohapeal. Teemad: maaelu, Eesti maine, 
 kultuur jne. ANNA TEADA OMA OSALEMISSOOV!
8. mai kl 18 – EMADEPÄEVA ÜRITUS „SULLE, EMAKE!“
25.–29. mai – LEHTSE LASTE KEVADPÄEVAD 
NÄITUSED: 18. apr – 31. mai – Lehtse Käsitöö Seltsingu KEVADNÄITUS 
Jätkub Irina Tarassova laiendatud isikunäitus - PÄRLITÖÖD JA SÜSTIKPITS

Nb! Jälgige reklaame! Info ka Tapa valla kodulehel www.tapa.ee

pärast 50. võistleja lõpetamist, 
teiste osavõtjate kohta 30 minuti 
jooksul pärast finiši sulgemist. 
Protesti tasu on 200 krooni, 
mis tagastatakse ainult protesti 
rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud pro-
testid lahendab võistluste žürii, 
kuhu kuuluvad: jooksu peakor-
raldaja, peakohtunik, rajameis-
ter. Juhendis käsitlemata juhud 
lahendatakse korralduskomitee 
poolt jooksvalt.
8. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada, 
rinnanumber, infoleht, ajavõtt, 
tulemus lõpuprotokollis, tee-
nindus finišis, autasustamine, 
diplom nime aja ja kohaga, vaja-
dusel esmaabi kogu raja ulatuses, 
katkestajate transport finišisse.

Mõned talvekuud on möödunud kiiresti ja kui 
jaanuaris ümarlaua vestlusel sai alles planeeri-
tud, siis vahepeal on olnud nii mitmeidki üri-
tusi projekti “Hoolida – õigus või kohustus” 
raames, kus projektiga liitunud pered saavad 
ennast koolitada või pereüritusel osaleda.

Veebruaris alustas psühholoog-pere-
terapeut Pille Murrik lapsevanematega 
loenguid, mis käsitlevad aktiivset kuulamist, 
probleemide ennetamist, enesekehtestamist 
ja konfliktide lahendamist. Maikuus ootab 
lapsevanemaid uus teemasari, kus jagatakse 
teadmisi pereväärtustest, seadusandlusest ja 
narkosõltuvusest.

Et vahepeal saaks tarkuste omandamise 
kõrval ka lastega koos vaba aega nautida, siis 
sai otsustatud minna vastlapäeval värskesse 
õhku Õnnela puhketalusse. Lapsed said liu-
gu lasta ja vanemad pannkoogijooksu teha, 
lõpetati karaokega.

1. aprillil sai pereüritusel koos olla juba 
oma peretoas – see on kauaaegne perede 
unistus. Üks kena tuba MTÜ Tapa Laste-
kaitse Ühingu majas, kus projektis ettenähtud 
teenuse raames on võimalik peredel esmas-
päeviti saada hingehoidu kell 18-20. Teenuse 

Hoolida – õigus või kohustus
eesmärgiks aidata vanematel toime tulla 
probleemidega, mis mõjutavad pere heaolu. 
Samuti saab teoks samal ajal meisterdustund, 
kus vabatahtlik tugiisik tegeleb noorte ja/
või vanematega. Väike tee või kohv käib 
ikka asja juurde. 

Igal kuul on peredele planeeritud üks 
ühisüritus, kus üks vabatahtlik tegeleb ka 
noorte muusikahuvilistega. Samuti pakub 
lastekaitseühing projekti raames ja koostöös 
vallaga veel tugiisikuteenust peredele, kus 
on kaasatud ka palju vabatahtlikke. Kord 
nädalas jätkab oma tegevust ka vanemate 
tugigrupp, kus juhendaja abil saavad lap-
sevanemad tuge ja leiavad oma sisemised 
jõuvarud, et suudaksid tagada pere hea 
toimetuleku ja laste eakohase arengu. Samas 
julgustavad ja toetavad vanemad üksteist.

Ja ei saa me siin elus ikka meesteta hak-
kama. Et oleks rohkem mehelikku tegevust 
ja meie noormehed ei vannuks elule alla ega 
satuks pahuksisse seadustega, on kokku 
kutsutud projekti raames meeste ümarlaud, 
millest naised omakorda ideid ammutavad 
edasiseks tegevuseks.

Anne Terner-Boiko, projekti koordinaator

Seoses Tapa valla III 
rahvajooksu ja kepikõn-
nimatka korraldamisega 
9. mail on kell 10–14.30 

liiklus autodele Tapa linnas 
suletud Kooli ja Pargi täna-
val ja sellega paiknevate 

tänavate sissesõitudel ning 
spordikeskuse esine aad-

ressiga Pargi tn 12. Samuti 
on liiklus häiritud eelnime-
tatud tänavate ristmikel. 

Rahvajooksu tõttu on liiklus 
häiritud ka Ambla ja Paide 
mnt ning Karja tänaval. 

Vabandame 
ebameeldivuste pärast!
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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 – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.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. Leht ilmub kaks korda kuus. 
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 toimetuses 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. 
5. Palkide ost. 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

TEENUS – saen ja lõhun küttepuid 
traktoriga (virnastatud küttepuu) 

diam 8–37 cm. Piirkond: Tapa ja Kadrina.
MÜÜA – lõhutud küttepuid

Kontakt tel 5662 7535 

Tapal on avatud plekitöökoda 
Õuna tn 15 , plekikantimine, profiilpleki ja 
vihmaveesüsteemide müük ning paigaldus. 

Tel 5383 8759, 5663 6282

Tapal anda üürile kõigi mugavustega 1-toaline 
osaliselt möbleeritud korter Ülesõidu 7. 

Samas müüa kasutatud mööbel Rootsist. 
Helistada telefonil 5379 5105.

Tapa valla pensionärid ja 
invaühingu liikmed! 

Traditsiooniline Tapa gümnaasiumi algklasside 
õpilaste esinemine teile toimub sel kevadel 
27. aprillil kell 15 kooli aulas. Pakume teile 

sellel õhtupoolikul mõnusaid koosolemishetki.
18.04 kell 12 Tapa valla laste ja noorte lauluvõistlus – 
 noorem vanuserühm (3–10-aastased), pääse 25 kr
18.04 kell 18 Tapa valla laste ja noorte lauluvõistlus –
 vanem vanuserühm (11–18-aastased), pääse 25 kr
21.04 kell 20 Kino – koguperefilm „Koerte hotell” 
 pääse 40 kr. Lustakas seikluskomöödia, mille tegemisel 
 osales üle 60 koera.
24.04 kell 10 Etendus „Vaeslapse käsikivi” (reserveeritud  
 lasteaedadele)
 kell 12 Etendus „Vaeslapse käsikivi” (reserveeritud  
 lasteaedadele)
26.04 kell 16 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert
28.04 kell 20 Kino – õudusfilm „Reede 13” pääse 40 kr
 Alla 14-aastastele keelatud.
Tulge vaatama – Tapa kunstiklubi kevadnäitus!
 
NB! Jälgige meie tegemisi meie uuelt kodulehelt www.kultuuri-
koda.ee / ürituste kava, kassa lahtioleku ajad, ringide tegevus, 
filmide ja etenduste sisukirjad ja palju muud infot/

Tapa gümnaasium tänab kõiki kooli 
90. juubeli toetajaid:

Tapa vallavalitsus, OÜ Tapa Autobussipark, 
Tovacom OÜ, Väino Kaldoja, Enno Kaldoja, 

Aurelie Kaldoja, Peep Laanmets, Tapa Ehitus 
OÜ, Taimo Murer, Tulised Tuulutajad, AS EVR 
Cargo. AS Tapa Vesi, Grethen Kuusik, Indrek 
Jurtšenko, Jaanus Männik, Kalle Valdlo, Kase 

Kaubandus OÜ, Meelis Saame, Mini-Linda 
OÜ, Nikolai Kalju, Rein Reitel, Takom VM OÜ, 

Tanyv OÜ, Enno Vähk, Jako Kotkas, Merle 
Valdlo, Tarmo Rei, Tiit Veebel, MM-Contra OÜ, 
Aare Palmsalu, Raivo Pajur, Veiko Rüü, Ada 

Kiipus ja Tiina Leevald.

Odavad küttepuud lõhutud ja sobivas mõõdus. 
Koormad mõõdetavad. 

Tel 5301 8893, e-post: alari@puud.ee

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi küttepuid, 
alates 5m3. Transpordi võimalus.
 Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Odavalt ära anda 2-kuune isane kutsikas. 
Tel 528 7800

Müüa odavaid lõhutud küttepuid. 
Müüme ka 3-meetriseid.

Tel 5342 6318

KULLASEPP Rakveres 
Parandus-, valmistamis- ja hooldustööd

Tel 5567 7790

Kosmeetik, pediküür, depilatsioon.
 Vajalik eelregistreerimine telefonil 5656 6052.

Pikk 29, Tapa (II korrusel)

Jumalateenistused EELK Ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 19. aprillil kell 12 – 
2. ülestõusmisaja pühapäev armulauaga

Pühapäeval, 26. aprillil kell 12 – 
3. ülestõusmisaja pühapäev armulauaga

Pühapäeval, 3. mail kell 12 – 
4. ülestõusmisaja pühapäev armulauaga

Pühapäeval, 10. mail kell 12 – 
5. ülestõusmisaja pühapäev armulauaga, 

emadepäev

Ambla pastoraadis: neljapäeviti piiblitund 
kell 14 ja joonistusring kell 16. 

Liikmemaksu on võimalik tasuda ka otse 
koguduse arvele: Swedbank 1120132569.

Võimalik tasuda ka väikestes osades 
otsekorraldusega. 

Firma teostab laadur-ekskavaatoriga 
kaeve- ja planeerimistöid. 

Masina asukoht Jänedal. Tel 525 4858

Ambla koguduses saadaval mõõduka hinnaga 
eri suuruses soliidsed puusärgid. 
Samuti valget värvi puidust ristid. 

Võimalik puusärgi transport ning hoida 
lahkunut (välja arvatud suvel) kabelis tasuga 

50 krooni ööpäev. Teostame kabelis ka 
urnide hoiustamist kuni matmiseni tasuga 

100 krooni üks kuu. 

Koguduse juhatuse nimel, Tõnu Linnasmäe

Müüa toidukartulid “Printsess”. 
Kontakt tel 523 2401

Niplispitsi koolitus 
jätkub  9. ja 10. mail ning 6. ja 7. juunil 

Jäneda mõisa II korruse õppeklassis.
Alati on võimalik liituda ka algajatel, 

sest õppetöö on individuaalne. 
Võtta ühendus tel 528 7107 või e- aadress loome@hot.ee    

Muru kasvab mulla peale,
aruheina haua peale, 
kasteheina kaela peale, 
punalilled palge peale. 

HEINO MARKSON
11.XI 1936 – 7. V 2006

3. surma-aastapäeval mälestavad abikaasa, 
lapsed ja lapselapsed

Las küünlavalgus 
mälestusi paitab 
ja kaotusvalu 
leevendada aitab.

Kallist
KATRIN VORONOVI
21.02.1992 – 04.05.2006

mälestavad 3. surma-aastapäeval ema, 
vanaema, Tanja ja Riina peredega

TAPA MAJAOMANIKE SELTS kutsub
18. aprill 2009 Tapa linnaraamatukogus

II korrusel (sissepääs tagauksest)

Doktor Aleks Jairuse loeng-vestlus teemal:
KESKMISE- JA VANEMAEA KOOSELU RõõMUD JA OHUD

Pidevalt räägitakse noorte omavahelistest suhetest, 
unustatakse ära aga vanemad inimesed.

Seekord tulebki juttu just keskealistest ja vanematest 
Inimestest ning nende igapäevastest omavahelistest suhetest, 

Intiimelust ning suhete tagajärgedest ning võimalikest
lahendustest. Sissepääs 10 krooni

Loengut korraldab MOSi esimees A. Kroonmäe

Tule välja oma teadmisi täiendama!

Üürile anda 2-toaline korter Tapal.
Tel 5591 2503

20. aprillil kell 15–17 toimub Tapa Aiandus- ja Mesindusseltsi 
ruumis Eesti-Soome Jalatsivabriku naturaalnahast kevad- ja 

suvejalatsite müük. Kingad numbrite vahemikus 36–43.
Suur allahindlus!!!


