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13. märtsil kogunesid Tapa valla 
eakad kultuurikotta, et tähistada 
emakeelepäeva.

Leinaseisakuga austasime hiljuti 
manala teele läinud Meinhard Lausi, 
Virumaa meest, teenekat koolimeest, 
eesti keele hoidjat ja emakeelepäeva 
traditsiooni loojat.

Külakosti tõi Lehtse eakate klubi 
Ehavalgus. Neil oli huvitav luule- ja 
laulupõimik, mis tutvustas eesti keelt ja 
selle kasutamist. Sõnalise osa oli kokku 
seadnud Asta Kõhelik ja laulud selgeks 
õpetanud Leelo Jürima.

Tapa Kanarbiku klubi poolt mee-
nutati eesti kirja- ja keelemehi Otto 
Wilhelm Masingut (1763–1832) ning 
Kristjan Jaak Petersoni (1801–1822), 
kes andsid välja aabitsaid ja kalend-
reid, edendasid rahvavalgustuslikku 
kirjasõna. Linda Metsjärv luges kat-
kendi, kuidas sündis Otto Wilhelm 
Masingul “Õ” täht.

Räägiti murdekeelest, mille ilme-
kas näide oli Helvi Männamaa esitu-
ses “Kerkokell” (Lõuna-Eesti mur-
rakus) ja Linda Kikkase “Pildikesi 
Peipsi äärest.” Kõik koos laulsime 
vanu armsaid isamaalisi laule. 

See meie üritus oli väike sisseju-
hatus 30. mail Tapal toimuvale eesti 
kirjekeele konverentsi 100. aastapäe-
va tähistamisele.

Elvira Belials

 

Minu nimi on Benno Wachler, olen 
19-aastane sakslane ja töötan Tapa 
Laste- ja Noortekodus vabatahtliku-
na alates septembrist 2007.

Ma korraldan heategevuskontser-
di Tapa Laste- ja Noortekodu heaks, 
et saaks osta jalgrattaid lastekodu 
lastele. Kontsert toimub 26. aprillil 
kell 18 Tapa kultuurikojas! 

See kontsert on väga eriline, selle 
tõttu, et paljud Eestis töötavad va-
batahtlikud tulevad ja näitavad teile, 
mida nad oskavad – rahvuslikud 
laulud, pillimäng, tantsud! Vaba-
tahtlikud on Saksamaalt, Prantsus-
maalt, Austriast, Soomest, Poolast, 
Itaaliast, Makedooniast ja Boliiviast . 
Samuti esinevad Anne-Terner Boiko 
teatritrupp Tapa gümnaasiumist, 
gospelkoor Viljandist ja folktantsu-
grupp Rakverest. Tulge Tapa kul-
tuurikotta ja vaadake, mida huvitavat 
vabatahtlikud ja eestlased oskavad! 
Kontserdipilet maksab ainult 25 
krooni, õpilastele ja pensionäridele 
15 krooni. Näeme kontserdil!

Benno Wachler

20.–26. märtsini võõrustasid Tapa 
gümnaasiumi õpilased 11-liikme-
list õpilasdelegatsiooni. Tegemist 
oli sõpruslinna Preetzi evangee-
liumi noortega. 

Eelmisel aastal samal ajal viibi-
sid meie õpilased Preetzis, nüüd 
oli vastukülaskäik. 20. märtsi õh-
tupoolikul ootasid Signe, Sveta, 
Kristina, Marge, Mihkel, Marko ja 
pastor Reet Eru sakslasi koolimaja 
ees, kus peale õpetaja Tiiu Saluste 
tervitust ja tutvustamist algas 
päeva põnevaim osa – peredesse 
jaotamine. Olime algul pabinas, 
mida, mis keeles rääkida, inglise või 
saksa keeles ja mida nad söövad, 
mida neile huvitavat näidata, hiljem 
sujus kõik iseenesest ja kui vaja oli, 
võeti käsi ka seletuseks appi. Taht-
sime neile võimalikult palju meie 
vallast, meie koolist, Rakverest ja 
Eestist rääkida ja näidata.

21. märtsil, Suurel Reedel, olime 
koos Tapa Jakobi kirikus jumalatee-
nistusel. Kuna Suur Reede on ka 
meie pidupäev, oli jumalateenistus 

pidulik – kooriga, orelimänguga. 
Edasi olime külas VÕK-is, kus sõime 
ehtsat sõduritoitu ja nägime päris 
relvi. Õhtupoole külastasime noorte-
keskust, kus Ave Pappe jutustas Tapa 
noorte tegemistest. Sakslased olid seal  
väga vaimustatud meie seiklusrajast.

Laupäeval olime maakonnakes-
kuses Rakveres, meie linnus meeldis 
neile väga. Pühapäeval olime Lahe-
maal, vaatasime Palmse ja Sagadi 
mõisaid, lõunaks jõudsime Altjale, 
kus sõime eesti rahvustoitu ja jõime 
kalja, mis külalistele eriti ei maitsenud. 
Vaatamata halvast ilmast oli tuju 
kõigil hea, sakslased rõõmustasid 
väga lume üle, mida nad nägid sellel 
aastal esimest korda, tegid lumesõda 
ja suurest vaimustusest püherdasid 
lumes. Samal päeval käisime Tapa 
tuletõrjes. Õhtul olime külalisteks 10. 
kl õpilase Liina Saia pool. Siinjuures 
tänusõnad Liina emale, kes meid 
kõiki maitsvate küpsetistega kostitas 
ja üllatuse valmistas. 

Esmaspäeval ja teisipäeval olid 
Tapa päevad, käidi koolis, külastati 

tunde, kohtuti aulas gümnaasiumi 
õpilastega, kus oli võimalus ka 
kõigil küsimusi esitada. Õhtupoole 
kohtuti kooli noorte skautidega, 
koos mängiti ja jutustati. Olime 
vallavanema Kuno Rooba ja güm-
naasiumi direktori Elmu Koppel-
manni vastuvõtul. Näitasime neile 
meie kultuurikoda, raamatukogu ja 
muusikakooli. Esmaspäeva õhtul 
kostitas meid meie kooli inglise 
keele õpetaja Kevin Hogan, kes 
küpsetas meile ameerika pitsat. 

Oligi käes lõpuõhtu, need päe-
vad möödusid imeruttu. Kol-
mapäeva hommikul saatsime 
oma sõbrad Tallinnasse, kus nad 
tutvusid vanalinnaga ja teiste vaa-
tamisväärsustega. Ise aga istusime 
tundides ja mõtlesime, et järgmisel 
aastal sõidame meie Preetzi, neile 
külla. Meie sõprussidemed jätku-
vad e-kirjade vahendusel. 

Neile meeldisid meie Eesti lah-
ked ja sõbralikud inimesed.

Marge Anni, 
10b kl õpilane

Traditsiooniliselt paneb Eesti La-
pitöö Selts pea igal aastal üles oma 
aastanäituse ja võtab osa mõne linna 
aastapäevaüritustest. 

2008. aasta suvel osaleme Keila juu-
beliüritustel 19. maist kuni 1. juunini. 
31. mail avatakse seal lapitööde näitus, 
esinetakse moedemonstratsiooniga la-
piriietest ning laadaplatsil on võimalik 
osta lapitooteid, aga ka muud. Kellel 
huvi, külastage maikuu viimasel päeval 
seekord Keila linna. 

Samaks ajaks on meie põhja-
naabrid soomlased üles pannud aga 
lapitöödest näituse “Peegeldused” 
Tallinnas, Rahvaülikooli ruumides, 
Estonia pst 5a 1. korrusel (Jälgige 
Käsitöö Liidu informatsiooni).

Selle aasta augustis aga toimub Ees-
ti Lapitöö Seltsi näitus Soomes, kuhu 
valitakse Keila näituseks valminud 
esemete hulgast välja paremad.

Hea on samuti teada, et ilmus 
järjekordne lapiraamat Lapiseltsi liik-
melt Marja Mattiisenilt. Jõudu ja indu 
edaspidiseks! 

Ülle Tiidumaa, Eesti Lapitöö Seltsi Liige

Tapa vallavalitsuse korraldab  10. 
mail algusega kell 10  Tapal spor-
dikeskuses ja selle ümbruse tervi-
sepäev.

Tervisepäev on  suunatud tervist 
ja tervislikke eluviise eväärtustavale 
inimesele. 

Tervisepäevale on kutsutud osa-
lema erinevaid tervist edendavaid ja 
tervislikke eluviise propageerivate 
toodete/teenuste pakkujad. Kell 11 
algab Tapa rahvajooks. Lisaks on 
võimalik osaleda aeroobikas, teha 
kepikõndi, maitsta tervislikku toitu. 
Erinevad tegevused on planeeritud 
ka lastele. Tervisepäeva  juhib  Sa-
muel Golumb. 

Tervisepäeval liigub vallasisene 
tasuta buss. Kõigil huvilistel üle valla 
on võimalik sõita linna ning peale 
üritust tagasi koju.

Tervisepäeva planeeritav lõpp 
on kell 14.

Täiendav info ilmub järgmises 
Sõnumetes ning infostendidel.

Tapa vallavalitsus

Emakeelepäev 
Kanarbiku klubis

Käsitöö- ja 
lapihuvilised!

Sõpruslinna Preetzi 
noored Tapal

Tulge  
kontserdile! 

Tapal toimub 
tervisepäev

Koostöös Tapa vallavalitsuse sot-
siaalosakonna ja Tervise Arengu 
Instituudi koolitus- ja teabekesku-
sega algas 2. aprillil Tapal arendus-
koja majas koolitus “Esmatasandi 
laste- ja peretöö tõhustamine”, 
mille eesmärk on piirkondliku 
sektoritevahelise ühistegevuse 
(võrgustikutöö) tõhustamine.

Koolitatavate sihtgrupiks on 
mitteformaalselt toimivad ja/või 
potentsiaalselt toimima hakkavad 
laste ja peretöö võrgustiku prak-

tikud (haridusasutuste, ametnike ja 
kolmanda sektori esindajad, kelle iga-
päevane töö on laste ja peredega).

Pikaajalise koolituse lõpp on 
planeeritud veebruarisse 2009, mille 
tulemusena piirkondliku laste ja 
peretöö praktikud on saanud uusi 
ühistegevuse oskusi ja harjumusi ning 
on valminud praktikute ühistegevuse 
juhend s.h piirkonna laste ja pere-
töö ressursi kirjeldus; potentsiaalse 
võrgustiku või võrgustike skeemid 
ja isikukooseisu profiilid; võrgustike 

töökorraldus (reglement).
Esimesest koolitusest võttis 

osa 18 inimest, kes puutuvad 
päevast-päeva kokku laste ja 
peredega. Järgmine koolituspäev 
toimub 14. mail.

Selline koolitus on vajalik ning 
praktiline, sest tänu koolitusel 
osalemisele ja seal õpitule, suu-
dame efektiivsemalt olemasolevat 
ressurssi kasutada. 

Ene Augasmägi,
 sotsiaalnõunik

Koolitus “Esmatasandi laste- 
ja peretöö tõhustamine”

Külalised Preetzist kohtusid vallamajas vallavanem Kuno Roobaga. Vasakult esimene on gümnaasiumi 
saksa keele õpetaja Tiiu Saluste, kes oli seekord tõlgi rollis. 

Benno Wachler
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2–3-aastased: I Mayro Vinter 
(Jäneda lasteaed, juh Eha Vilpuu), 
II Karmo Mõtlik (Jäneda lasteaed, 
Eha Vilpuu)
4–5-aastased: I Leeni Lõsov (Pisi-
põnn, Silvi Maiste), II Kaur Kristof  
(Jäneda lasteaed, Lea Visnap), III 
Jako Härm (Pisipõnn, Irina Eel-
maa), IV Kelli Gagarina (Vikerkaar, 
Natalja Malõševa), V Grete Oja 
(Jäneda lasteaed, Lea Visnap), VI 
Elina Ries (Jäneda lasteaed, Lea 
Visnap)
6–7-aastased: I Jelizaveta Tšuvpilo 
(Vikerkaar, Svetlana Družkova), 
II Kaisa Tamme (Jäneda lasteaed, 
Lea Visnap), III Carmen Kivistik 
(Pisipõnn, Kairi Kroon), IV Anna-
liisa Alla (Pisipõnn, Irina Eelmaa), 
V Margarita Mametova (Vikerkaar, 
Svetlana Družkova), VI Mia-Marii 
Tedrekull (Pisipõnn, Kairi Kroon)
1.–2. klass: I Kairit Kookla (TG2c, 
Tiina Tammar), II Heli Kukk 
(TG2b, Erika Tamm), III Katrin 

Hüüs (TG2b, Erika Tamm), IV 
Kendra Piirmets (Jäneda PK1, Tiia 
Salm), V Jekaterina Sedõševa (Tapa 
VG1b, Valentina Pavljuk), VI Rai-
ner Meerits (TG1b, Pilvi Kangas)
3.–5.  klass: I Anna Vlassova (Tapa 
VG3, Natalja Šelabotina), II Karin 
Bimberg (TG4b, Eve Allsoo), 
III Marili Belitšev (TG4b, Eve 
Allsoo), IV Viktoria Kolmõkova 
(Tapa VG4, Jelena Malovskaja), V 
Darja Beljajeva (Tapa VG3, Natalja 
Šelabotina), VI Jaan-Herman Juht 
(Lehtse PK4, Eve Allsoo), VII 
Getter Pross (Lehtse PK5, Eve All-
soo), VIII Sigrit Karm (TG3b, Eve 
Allsoo), IX Janeriin Lepik (Jäneda 
PK3, Eha Kaukvere), X Katrin 
Lesnõh (TG4b, Malle Truu)
6.–9. klass: I Anni Evard (Leht-
se PK9, Eve Allsoo), II William 
Inozemtsev (Tapa VG7a, Eve All-
soo), III Kristina Azanovitš (Tapa 
VG7a, Eve Allsoo)
10.–12. klass: I Märt Mitt (TG12a, 

Anne Kont), II Katrin Nigumann 
(TG12a, Anne Kont)

Äramärgitud ühistööd

Lasteaed: “Mürakarud” (Pisi-
põnn, Helle Kübarsepp), “Tibuke-
sed” (Pisipõnn, Evelyn Etty/Anne 
Einberg), “Mesimummid” (Pisi-
põnn, Silvi Liivsalu), “Lepatrii-
nud” (Pisipõnn, Heli Valdmann)
Algklassid: “Peremärgid” (TG3b, 
Eve Allsoo), “Mu koduke on tillu-
ke...” (TG3b, Eve Allsoo), “Minu 
kodu” (TG1a, Elle Kivisoo), 
“Õpin targaks” (TG1a majandus-
õpe, Elle Kivisoo), “Meie kodud 
on Tapa linnas” (TG1b, Pilvi 
Kangas), “Ahi” (TG3a ja TG4b, 
Malle Truu)
Põhikool: “Eesti Vabariik 90-pidu 
meis enestes” I ja II (Tapa VG9a, 
Eve Allsoo), “Peremärgid” (Leht-
se PK 7 ja 8, Eve Allsoo)

Rahvusvahelisel lasteraamatupäeval 
linna raamatukogus Eesti kirjakee-
lekonverents 100 ürituste sarja teisel 
üritusel „Olen maa ja mere laps“ 
tehti kokkuvõtteid Tapa valla lastele 
ja noortele korraldatud joonistus-
võistlusest.

Valla lasteaedadest ja koolidest 
esitati võistlusele kokku 130 tööd. 
Noorimad osavõtjad olid kaheaas-
tased, vanemad aga õpivad gümnaa-
siumi viimases klassis. Töid hinnati 
seitsmes vanusegrupis, eraldi peeti 
arvestust ühistööde osas. Žüriil, 
kuhu kuulusid vallakunstnik Liina 
Kald, kunstnik Jüri Mildeberg, valla 
kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko 
ning raamatukogust Margit Lätte-
mägi, Mae Mitt ja Kersti Burk, ei 
olnud valikuid lihtne teha. Hindajaid 
rõõmustas tegijate fantaasia ja valitud 
teemade rohkus, tööde värvikus 
ja kasutatud tehnikate mitmekesi-
sus. Tänuväärset tööd teevad meie 
kunstiõpetajad ja juhendajad. On 
heameel tõdeda, et oma ala entu-
siastlikult edasi andvaid inimesi on 
meie vallas palju. Seekord oli kõige 

rohkem auhinnatöid ette näidata 
kunstiõpetaja Eve Allsoo õpilastel. 
Lasteaedadest pälvisid enim auhindu 
Pisipõnni lapsed ja koolidest Tapa 
gümnaasiumi noored kunstnikud. 
Iga õnnestumine annab edaspidi-
seks tegutsemiseks julgust juurde. 
Vallavanem Kuno Roobalt jagus tä-
nusõnu kõikidele tublidele tegijatele 
ning nende juhendajatele. 

Tunnustamaks osalejaid, on 
võistlustöödest kokku pandud näi-
tus pealkirjaga „Joonistan kodu.“ 
Näituse külastajaid võtab vastu 
ühistöö „Minu kodu“, edasi minnes 
köidavad pilku peremärgid. Mui-
nasjututuppa, kus näituse põhiosa 
üleval, juhatab meid pilkupüüdev 
ühistöö „Ahi“, mille valmistamise 
idee tekkis kunstimuuseumi külas-
tamise järel. Kõige väiksematele 
pakub huvi kujutada oma kodu, 
perekonda ja sõpru. Nii valmisidki 
eriilmelised pildid teemal „Mu 
koduke on tilluke.“ Aga pisut va-
nemad lapsed vaatavad juba kodu-
linnas ja -vallas ringi: „Meie kodud 
on Tapa linnas“, „Männikumägi“, 

„Jäneda loss“ jne. Oma julgemates 
unistustes nähakse, et tuleb päev, 
kus Tapa rauteejaamaski võib 
oodata rongi otse Pariisist. Eesti 
Vabariigi sünnipäev on ajendanud 
paljusid kasutama rahvuslikke mo-
tiive, aukohal on Eesti lipp („EV 
90 – pidu meis enestes“). 

Joonistamine on maagiline viis 
kajastada ja täiustada maailma. See 
on üks maailmaga suhtlemise viise, 
võimalus arendada meis endis 
oskust näha ja märgata ilu enda 
ümber, teha midagi oma kätega 
– kõik see kasvab üle oskuseks 
muuta kaunimaks oma kodu, oma 
kodukoht, kodumaa.

Huvilistel on võimalus raama-
tukogus laste omaloomingu näi-
tust vaadata 29. aprillini. Neil aga, 
kellel pole võimalik raamatukokku 
tulla, soovitame külastada meie 
kodulehte (www.tapa.lib.ee/uudi-
sed.htm), kus saab pilgu heita nii 
näitusel välja pandud joonistustele 
kui ka lugeda noorte poolt kirjuta-
tud koduteemalisi luuletusi.

Kersti Burk

Kevad on käes! Ja mitte ainult käes, 
vaid ka kõikide pisipõnnide südameis. 
Kevad muudab meeled ärksaks ja 
vahel veidi rahutukski. Õhus on tunda 
värsket ja uut hõngu – millegi algust. 

Pisipõnnide silmad ja südamed 
on ikka olnud kõigele uuele avatud, 
kuid ega ka vanu traditsioone saa lasta 
unustuse hõlma vajuda. Juba mitu 
head aastat külastavad kord kuus 
meie lasteaeda erinevad lasteteatrid. 
Igakuised teatriõhtud on laste poolt 
alati väga oodatud ja teretulnud. 
Märtsikuu on ju teadagi teatrikuu. 
Ja kuna märtsikuisest teatrieten-
dusest on juba ajalugu saanud, siis 
otsustasime midagi ise ära teha. Nii 
tekkiski mõte tähistada teatrikuud 
teatrinädalaga, kus iga rühm valib ja 
lavastab ühe etenduse. Head ideed 
aga kipuvad üsna ruttu kasvama ja nii 
saigi teatrinädalast suisa teatrifestival. 
Väike küll, aga ise tehtud! 

10. märtsist 14. märtsini oli kõi-
kidel rühmadel võimalus nii ennast 
näidata, kui teisi vaadata. Rõõmu ja 
lusti oli palju. Kõikidele väikestele 
näitlejatele jagus tormilist aplausi ja 
ohtrasti kiidusõnu. Ja loomulikult 
tuleb öelda suur, suur tänu ka kõi-

kidele õpetajatele, sest kõik valitud 
lavastused olid lastele eakohased, 
korralikult läbimõeldud, veidi õpet-
likud ja mis kõige olulisem – lastele 
väga meelepärased. Lapsed nautisid 
tõeliselt nii esineja kui vaataja rolli. 
Kui professionaalide etendustel 
kostub vahel publiku seast veidi kõ-
vemat nahistamist, kui viisakusreeglid 
lubavad, siis “omade” esinemisi 
vaadati täie tõsiduse, kestva huvi ja 
kaasaelamisega. 

Ühesõnaga teatrifestival õnnes-
tus hästi, kui mitte öelda, et lausa 
suurepäraselt. Eesmärk tuua lasteaia 
igapäevaellu midagi uut ja põnevat, 
sai täidetud ja enamgi veel, sest juba 
liiguvad mõtted kujundada sellest 
üritusest tore traditsioon ning siis 
haarata kaasa kindlasti ka pisipõnnide 
emmed-issid. On ju vahva mõte!

Võib öelda, et pisipõnnid on nii 
enda, kui oma tööde ja tegemistega 
täitsa rahul ja rahule jäid meiega ka 
need tähtsad ja targad tädid, kes käi-
sid meie töid ja tegemisi üle- ja järele 
vaatamas.

Kaunist kevadet kõigile!
Leevi Ivainen,

lasteaia Pisipõnni õppealajuhataja

Mitmel koosolekul on tõstatatud küsi-
mus, miks Jänedal ei ole külavanemat. 

Tavaliselt öeldakse, et see hakaku, 
kes küsis või siis lihtsalt ei pöörata sellele 
tähelepanu. Mõte sellest kirjutada tekkis 
seoses arengukavade ja strateegiate 
koostamisel tekkinud küsimustest, mida 
Jänedal oleks vaja nii elukeskonna, infra-
struktuuride ja ettevõtluse edendamisel. 
On ju igal elanikegrupil omad mured, 
soovid ja võib-olla ka ettepanekud, 
aga sageli ei jõua see teave eriti kuhugi. 
Tehakse ju ka aegajalt küsitlusi või siis 
kohtumisi vallaesindajatega, millest osa-
võtt on sageli kasin. Nii kipubki jääma 
mõni mure või hea mõte edastamata. 
Ning samas küsitakse pärast, et miks meie 
käest ei küsitud. 

Praegu on veel viimane aeg just 
külaelu ja üldse piirkonna arengu ning 
elukeskkonna parandamiseks, maapiir-
konna konkurentsivõime tõstmiseks 
tootmises ja teeninduses vajalike inves-
teeringute taotlemiseks. Mõelge, mida 
oleks vaja kas ehitada, remontida või 
on vajadus mingite koolituste järele. 
Sinna alla kuulub näiteks ka külamaja 
või külaplatsi ehitus või renoveerimine, 
teed ja trantsport, ettevõtluse edenda-
mine ning koostöö, seltsielu edenda-
mine. Samuti peame mõtlema nii laste, 

noorte, keskealiste kui ka eakate peale 
– külaliikumine paneks mingil määral 
kõik põlvkonnad koos tegutsema ning 
üksteisega arvestama.

Arvestades Jäneda eripära külana 
– keskus on linnatüüpi asula, osa 
maju paikneb jälle Jänedalt kauge-
mal, osa väikeste gruppidena ja osa 
päris omaette. Eripära on ka see, et 
Jänedal puudub rahvamaja, kus tava-
liselt külaelanikud külades vahelduva 
eduga on koos käinud ja teevad seda 
ka praegu. Vaatamata rahvamaja 
puudumisele ei puudunud Jänedal 
isetegemine. Samuti käivad paljud 
elanikud kaugemal tööl ning Jäneda 
on lihtsalt ööbimiskoht. Ka neil on 
kindlasti mingeid ettepanekuid.

Sellepärast ka küsimus: Kas Jä-
nedal on vaja külavanemat, kes neid 
asju kordineeriks ja vahendaks või 
on mõistlik mitme inimese (näiteks 
külakogu) valimine? Või pole üldse 
külavanemat vaja?

Mõelgem ja arutlegem omavhel 
ning varsti saame kokku ning räägime 
üheskoos. Kokkusaamise toimumise 
täpse aja teatan varsti. Infot saab ka 
telefoni teel 5595 1796 .

Gilda Lindmaa, 
Jäneda küla elanik 

Pisipõnnid nautisid teatrikuul näitlejarolli. Foto  Pisipõnni arhiivist

Pisipõnnide 
teatrifestival

Joonistusvõistluse tulemused

Kodu Tapa valla 
laste pilgu läbi

Kas Jänedale on vaja 
külavanemat või 
hoopis külakogu?

Auhinnasaajate hulgas oli lapsi nii Jänedalt, Lehtsest kui Tapalt. Foto  Kersti Burk
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Lehtse hoiu-laenuühisuse Toetaja maja pühitsemine.
“Eesti hoiu-laenuühistustest on Lehtse Toetaja vast esimene, kes enesele oma maja üles ehitas. Pühapäeval, 
12. jaanuaril, viis aastat peale ühisuse tegevuse alustamist, oli Lehtses uue maja pühitsemine, millest palju 
kohalikke elanikke ja ka mitmed kutsutud võerad eemalt olid osa võtmas.
Õnnistamist toimetasid Tapa preester R. Janson ja Ambla õpetaja J. Wilberg. Luteri usu vaimulikku talitust 
kaunistasid Ambla keelpillide orkester ja Lehtse segakoor.
Maja ehitamiseks on 11 000 rubla krediiti määratud. Sellest on seniajani 9180 rubla välja makstud.
Insener J. Kangro plaani järele tsementkividest ehitatud hoone mahutab eneses peale asjaajaja korteri, 
operatsiooni ja direktooriumi toa ka suurema saali koosolekute jaoks.”
(Tallinna Teataja, nr 9, 1914. a) Foto  Heiki Vuntus

Lehtse üks vanemaid maju, 95 aas-
tat tagasi Lehtse Põllumeeste Seltsi 
pangamajaks ehitatud hoone, sai 
uue katuse. Vana tsinkplekk-katus, 
mis oli aegade jooksul läbi rooste-
tanud ja ka sõjaaegseid kuuliauke 
täis, ei pidanud enam vett.

Valdade (Lehtse ja Tapa) ühi-

Tapa valla Erivajadustega Laste 
Vanemate Ühingul oli väga huvitav 
kuu ja selle eest suur tänu Tapa 
vallavalitsusele. 

16. märtsil toimus Rakveres tsir-
kus, kus meil oli võimalus käia tänu 
vallavalitsusele. Kõik lapsed olid 
vaimustuses, eelkõige loomadest, 
kellega koos oli pärast võimalik ka 
pilti teha. Samas, ega lapsevanemadki 
ükskõikseks jäänud. Loodame, et 
varsti tuleb meie maakonda jälle 

tsirkus või mõni loomadega üritus, 
sest lapsed ootavad juba.

Lisaks tsirkusele oli meil võima-
lik tänu vallavalitususele veeta üks 
tore päev Viljandis Peeterimõisa 
Villas. Peeterimõisa Villas oli meil 
võimalik nautida erinevaid saunasid, 
spa-teenuseid ja basseini. Usun, et 
selle päevaga jäid rahule nii lapsed 
kui ka lapsevanemad, sest pole 
midagi paremat kui veeta rahulikult 
üks päev koos oma lapsega.

Kuid kahjuks olid need väljasõi-
dud mõeldud ainult erivajadustega 
lastele ja nende vanematele, kes 
kuuluvad ühingusse. Heameelega 
kutsuks kõik pered meiega kaasa, 
kuid me ei tea kuidas teiega ühen-
dust võtta. Seega, kui olete huvi-
tatud meie tegemistest, siis saate 
täiendavat infot: http://mesilind.
wordpress.com/

Kersti Suun-Deket

Kes siis on tugiisik? Inimene, kes on 
toeks sisemiste ja välimiste ressurs-
side väljatoomisel mittetoimetuleval 
inimesel, noorel, lapsel, perel. Samas 
on ta usaldusisik, eneseusu ja ene-
sehinnangu tõstja, omavastutuse 
selgitaja, julgustaja, aitaja, inimese 
väärtustaja. Loomult ise suure em-
paatiavõimega, positiivse ellusuhtu-
misega, hooliv ja elukestev õppija.

Palju ootusi ja rolle ühele tugi-
isikule. Kas selliseid siis meie vallas 
leidub? Ikka, ja tuleb juurde.

Läbi Dharma SA ja Tapa valla 
koostööleppe ja Dharma koolitus-
keskuse on saanud tunnistuse ja 
saamas seda 9 koolitatud tugiisikut.

Tapa vald ostab sellelaadset tee-
nust MTÜ Lastekaitse Ühingult ja 
valla esindajana koordineerib ning 
suunab valla tugiisikute tööd laste-
kaitsespetsialist Jaanika Kirs.

Et tugiisikute töö paremini toi-
miks, sai välja mõeldud eelmisel 
aastal selline tore ühendus nagu 
Dharma Tugiisiku Tugikeskus, mis 
oma tegevuses koordineerib, toe-
tab ja väärtustab tugiisikute tööd. 
Meie oleme loonud Lääne- ja Ida-
Virumaa piirkondliku tugikeskuse. 
Kuna sellise töö juures vajab tugiisik 
palju informatsiooni, nõustamist ja 
täiendkoolitust, siis haarasime kohe 
härjal sarvist.

Veebruaris leidis aset esimene 
piirkondlik kohtumine, kus said 

paika pandud meie eesmärgid ja 
vajadused, et aidata paremini laste ja 
lastega perede toimetulekut ja samas 
ise areneda.

Aprillis vajasime juba ise super-
visiooni, et mitte ära väsida ja läbi 
põleda. Kokku said Tapa valla ja 
Ida-Virumaa aktiivsed tugiisikud, 
mõned alles paar kuud teenust 
pakkunud, mõned juba 10-aastase 
kogemusega. Superviseeris meid 
tuntud psühholoog-pereterapeut-
superviisor Pille Murrik.

Üks tugikeskuse eesmärk on ka 
uute liikmete värbamine, kes tule-
vikus saavad väljaõpet. Kes peale 
selle artikli lugemist tunneb endas 
liigset energiat, mida võib teistele 
hea sõnaga üle kanda, siis võtke 
julgelt ühendust. Oleme sõbralikud 
nn kodukäijad, kes juba 19. sajandil 
alustasid perekondade jõustamist. 

Kõigepealt rahuldatakse pere 
akuutsed probleemid ja seejärel 
hakatakse mõtlema kaugematele 
eesmärkidele. Pered jõustatakse ise 
omi probleeme lahendama. Tööd 
perega alustatakse olukorrast, kus 
pere parasjagu on. Pere ja tugiisiku 
vahel on koostööl põhinev abista-
missuhe.

Anne Terner-Boiko,
Dharma Tugiisiku Tugikeskuse

Lääne-ja Ida-Virumaa koordinaator
e-mail: anne.ternerboiko@tapa.ee

30. märtsil toimus projekti “Kas-
vamine vanemaks olemise poole” 
raames perepäev. Eelmisel aastal 
sai eelnimetatud projektiga algust 
tehtud, nii et sel aastal siis toimub 
jätkuprojekt.

Projekti eesmärk on toetada ja 
innustada toimetulekuraskustesse 
jäänud peresid vanemlike oskuste 
edendamisel ja toimetuleku paren-
damisel, mille tulemuseks on toimiv 
perekond.

Projekti raames korraldatakse 
vanemate tugigruppide kooskäimi-
sed, kus läbi meetodi – Valik on sinu 
– rõhutada peredele elulähedust, 
argipäeva tavalisusega harjumist 
ja inimeste oma valikute tegemise 
oskust. 

Perepäevadel kujundatakse läbi 
loengute vanemate endi arusaa-
masid lapsevanemaks olemisest, 
mõtlemisest, suhtumisest lapsesse 
ja tunnetesse.

 Projekti töösse on kaasatud 25 
peret Tapa vallast.

Alaeesmärgid: 
•	 jagada mitmekülgset infot 

pereelu puudutavates küsimustes: 
õimaldada psühhosotsiaalset re-
habilitatsiooni (eneseteostus läbi 
erinevate tegevuste, eesmärgiks 
eduelamuse kogemine, samuti res-
sursside leidmine); 

•	 võimalused sotsiaalseks suht-
lemiseks; 

•	 aidata kaasa perede elukvali-
teedi parandamisele; 

•	 anda informatsiooni sotsiaal-
teenuste kohta; 

•	 toetada, nõustada ja juhenda-
da peresid (uute oskuste kujundami-
ne tugigrupis arengu- ja suhtlemisp-
sühholoogiaalased teadmised jms); 

•	 teha koostööd organisat-
sioonidega, kes abistavad perede 
toimetulekut; 

•	 pakkuda vanematele infor-
matiivset abi (teenused piirkonnas; 
vanemlike oskuste edendamiseks 
vajalik kirjandus; abi asjaajamisel 
jms). 

Sel korral toimus perepäev 
Tapal, Kooli 24, kus Lastekaitse 
Ühingus tegutsesid lastega sel ajal 
juhendajad, kui nende vanematele 
viidi kultuurikojas läbi line-tantsu 
kursus, vesteldi elust-olust, tutvuti 
omavahel. Lapsi oli väga erinevas 
vanuses. Noorim oli neljakuune, 
kellel oli individuaalne hoidja Liggi 
Rattasepp. Ülejäänud 28 lapsega 
tegid Ave Pappe ja Kairi Kroon 
kunstilisi tegevusi, pakuti mängu-
võimalust, koos loeti muinasjuttu 
ja korraldati joonistusvõistlus. Loo-
mulikult ei puudunud ka maiustu-
sed ning lihtsalt pisikesed üllatused 
pakkumaks lastele emotsionaalseid 
elamusi ning positiivseid hetki. 

Sooviks on, et projekti vaja-
likkust teadvustaksid endale ka 
vanemad ning erinevad tegevused 
nendega ning nende lastega pa-
kuksid rahulolutunnet ning uusi 
oskusi toime tulemaks igapäeva-
elus. Projekt jätkub ning soovime 
pakkuda uusi põnevaid loenguid, 
üritusi ning meelelahutust projektis 
osalevatele peredele – nii lastele kui 
täiskasvanutele.

Tänan kõiki tublisid inimesi, kes 
aitasid nii eelmisel aastal, kui ka sel 
aastal projektis ettenähtud tegevusi 
ellu viia. 

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Lehtse koduloomuuseum 
sai uue katuse

Tugiisiku tööst 
Tapa vallas

Mesilinnu tegemised

Perepäev ühe toreda 
projekti raames

Tapa valla Erivajadustega Laste Vanemate Ühingu liikmed ühisel väljasõidul. Foto  Kersti Suun-Deket

nemislepingus ette nähtud raha 
(300 000 kr) sai nüüd kasutatud ja 
maja on hävinemise eest kaitstud. 
Töid teostas peaettevõtjana kon-
kursi võitnud firma Camus Vara 
töödejuhataja Roman Matšenkovi 
juhatusel ning allettevõtjana Tallin-
nas ja Harjumaal fassaaditöid tegev 

firma AA Profid. Nende tublid 
töömehed Andres Kaar, Kristo 
Huibo ja Patrick Vetka katsidki 
auväärse maja uue plekiga. 

Loodan, et muuseumihoone 
püsib veel 100 aastat!

Jüri Freimann
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saastavad loodust. Teiselt poolt on 
aga oluline uute töökohtade loomine 
ja lisandväärust pakkuvate ettevõtete 
sünd. Igal juhul on see mõtlemise ja 
hoiakute koht. 

Mainimist väärib ka asjaolu, et 
väga tavaline on Saksamaal töölt 
koju sõitmise vahemaa keskmiselt 
400 kilomeetrit päevas. Saksa suurus 
võimaldab vahemaasid tunnetada 
eestlastest erinevalt, meie jaoks Narvas 
töölkäimine igapäevaselt ei mahuks 
mõttemudelisse ära, esmaselt tekitaks 
see tõrke või ääretu vastupanu. Tead-
mata ei ole ju ka näiteks Tapa Välja-
õppekeskuses töötavad ohvitserid, kes 
elavad tegelikult erinevates kohtades 
Eestis ja peavad väga tülikaks sõitu 
igapäevaselt Tartusse või Võrru ning 
pigem ööbivad Tapal. Probleem 
võib vahel sama olla aga võimalused 
erinevad. Saksamaa kombel kiirteid 
ehitama hakata ei suuda me iial, st 
et ka meie vahemaad ei saagi iial nii 
suured olla.

Tore oli külastada kohalikke 
kevadpühadelaatasid, kus erinevad 
väikeettevõtjad olid kohal oma 
toodete ja teenustega. Seal oli küll 
kodutehtud komme, munasid keraa-
mikast, puidust, plekist jne. Kõike 

tehakse ja kõigele leitakse ostja, sest 
maitsed on erinevad. Meie Tapa 
laat on nende laatade kõrval igav ja 
ühelaadne, st et kohalike ettevõtjate 
poolt loodud erinevate toodete ja 
teenuste valik on väike. Kes soo-
vib kodus pereettevõtet luua, sel 
on eelkõige vaja tutvuda kohaliku 
keskkonnaga ja olla sammu võrra 
ees tarbijate käitumisest. Kindlasti 
on palju valdkondi veel ka täna Tapa 
vallas katmata. 

Heaks õnneks oli reisil seegi, et 
meil õnnestus külastada Prahat, mis 
jättis arhitektuuriliselt väga hea mulje. 
Prahasse sattumine oli tänu Estonian 
Airi lendude lõpetamisele pool aastat 
tagasi Berliini, st niisugune riskideroh-
ke ongi äri, peame olema muudatus-
teks valmis ja ennetama riske. 

Selleks korraks on projekti reisi-
lugu läbi, uus lugu tuleb aga edaspidi 
sellest, kuidas keegi oma edu läbi 
ettevõtte loomise või projektikir-
jutamise saavutas. Iga kangelase 
edulugu on meile rõõmuks ja moti-
vatsiooniks tulevikus. 

Soovin ilusat kevadet, head ärilist 
pealehakkamist ja jõudu uuteks et-
tevõtmisteks! 

Virve Roosimägi, 

Aasta väldanud projekt „Maanaise 
konkurentsivõime kasv Tapa vallas” 
läbis esimese etapi. Teise etapina on 
moodustamisel projektrühm, kelle 
tegevust tutvustame edaspidi.

Kõik, kelle äriplaan või projekt 
edukaks tunnistati, said osa suurepä-
rasest reisist Saksamaale. Saksamaa 
on suur riik, kus veel täna aktiivselt 
ehitatakse üles Ida-Saksamaa ala, mis 
mitmed aastad tagasi liideti Lääne- 
Saksamaaga. Meie grupp oli peamise 
aja just Ida-Saksamaa poolel kaemas 
nii väike- kui ka suurettevõtjate töid 
ja tegemisi. 

Kõige elavamaks ja muljetavalda-
vaks külastuseks sai osalejate arvates 
Volkswageni tehas Dresdenis, mis 
on tänapäeva tootmise ja turunduse 
tippnäidis. Tehas toodab luksusau-
tot Phaeton, mille hinnaklass algab 
alates 600 000 kroonist kuni mitme 
miljonini. Autod pannakse kokku 
paljus osas käsitsi läbipaistvate klaa-
side taga liikuval parkettpõrandal. 
Töötajad on valitud nii oskuse kui 
ka välimuse järgi, st et kõik töölised 
peavad head välja nägema, sest nad 
esineksid nagu laval, aga laulmise 
ja tantsimise asemel nad panevad 
süsteemselt kokku autot. Tehas on 
puhas ja suur ning disainitud arves-
tades feng shui elemente. 

Meie edukas grupp sai osa meel-
dejäävast ekskursioonist tehases, kus 
tutvustati kogu tootmist. Kõik või-
sid katsetada Phaetoni maksimaalset 
mugavust ja osaleda action- hõnguli-
ses simulatsioonis, sõites siis reaalses 
autos virtuaalses keskkonnas. Tehas 
on oma kontseptsioonilt ainulaadne, 
auto tehakse otsast lõpuni tellija 
või siis tulevase omaniku tellimuse 
esitamise järgselt, st et ühtki autot 
ei toodeta lihtsalt müügiks. Uus 
omanik saab valida autole kõik oma 
soovi kohaselt, värvi, mudeli, sisu, 
kõik tehnilised näitajad jne. 

Volkswageni tehas on saanud 
maailmas kuulsaks just erilise turun-
duse poolest, peale selle on tehas ka 
lemmik kohaliku elanikkonna seas, 
tehases toimuvad erinevad üritused 
linnarahvale, sh ooperid, operetid ja 
muud muusikalised etteasted. Aastas 
külastab tehast sadu tuhandeid ini-
mesi, sest tootmisüksusest on tehtud 
unikaalne turismiobjekt. 

 Reisi käigus külastasime ka 
väikseid pereettevõtteid. Sellised 
väikesed ettevõtmised on Saksamaal 
suhteliselt populaarsed ja kannavad 
pikaajalist ja ajaloolist tausta. Üks 
väikeettevõte, mida külastasime, 
tegi puidust käsitööd. Meisterdati 
erinevaid nukke, kaunistusi nii 
lihavõtteks, jõuludeks ja sünni-
päevadeks. Fenomenaalsed olid 
suured mitmekordsed majad või 
siis kaevandused, kus puidust mini-
inimesed toimetasid nagu päriselt. 
Kujukeste liikumapanemiseks oli 
kasutatud erinevaid mehhaanilisi ja 
elektroonilisi lahendusi. 

Ettevõttes töötavad inimesed 
olid sõbralikud näitamaks oma kä-
sitöö telgitaguseid, õpetasid lihtsal 
moel tegema imelisi asju, mis võiks 
meie kodu või töökohta kaunistada. 
Saksamaal armastavad külaelanikud 
oma küla kangelasi, kes on ette võt-
nud ettevõtja riskantse töö ja toovad 
sellega külla töökohti ja loovad 
nii ainelist kui ka emotsionaalset 
väärtust. Kindlasti oli see tunne, 
mida kogesime, soe ja armas, seda 
annaks ka meie külaellu üle tuua 
või luua. Loomulikult on ajalooline 

taust andnud neile teatava eelise, sest 
väga palju on ettevõtteid, kus ette-
võtja oli vanaisa, isa ja nüüd poeg. 
Sellega tagatakse jätkusuutlikkus ja 
traditsioonid, mis äris tervikuna on 
olulisel kohal. 

Eriti lihtne näide on veinitootmi-
ne, mida selles Saksamaa piirkonnas 
eriti ei ole, aga mujal Moseli jõe 
ümbruses küll. Veinitootja saladused 
on pere saladused, vanad tradit-
sioonid loovad tootele, teenusele 
lisandväärtust. Hea on öelda, et selle 
veini retsept on üle saja aasta vana 
jne. Eestis on sarnast turundustrikki 
kasutanud kondiitritoodete tehas 
Kalev, kes oma reklaamides mainib 
tihti sajandipikkust kogemust. Eesti 
ettevõtjad kahjuks peavad looma 
alles sellise traditsioonidel kandva 
ettevõtluse ning kaasama sinna oma 
pereliikmed. Tulemusi võib oodata 
ehk alles kolmandas põlves. Tänased 
ettevõtjad on kindlasti oma äri luues 
selle mõtte korraks ka peast läbi lask-
nud ning ootavad peresse lapsi, kes 
nende tööd jätkata sooviks. 

Teine väikeettevõte, mida külas-
tasime, tootis savist esemeid. Selle 
ettevõtte kontseptsioon oli suunatud 
pigem hulgitootmisele ja vähem ehk 
kunstitoodete tootmisele. Tööta-
jate arv oli kümne inimese ümber, 
enamus väljaõppinud keraamikud. 
Tootmine oli samuti avalik, samas 
majas asus keraamikatoodete pood 
ja kohvik, kus siis külastaja sai kohvi 
juua ja kohalikku maitsvat kooki 
süüa. Väikesed mugavad kohvikud 
taoliste pereettevõtete juures on 
tavaline. Omanik või töötaja saab 
kohvikus paralleelselt ka müügitööd 
teha, sest kui juba potentsiaalne ostja 
on kohvilaua taha saadud, siis sooja 
suupiste kõrvale uute toodete pre-
sentatsioon on nagu või leivale. Meie 
väikeettevõtjatel on sealt selles suhtes 
malli küll võtta, kliendid ootavad alati 
suuremat tähelepanu ja hoolitust, 
heast sõnast ei ole kunagi küll. 

Meie koolituse raames on plaan 
ka Jänedale oma väike keraamika-
töökoda püsti panna, mis jälle oleks 
üheks toredaks lisaboonuseks kenale 
ja atraktiivsele turismiobjektile. Äri 
seisukohapealt on keskkond väga 
oluline, et mis liiki äri on võimalik 
üldse piirkonnas teha, viimane peab 
ka ju sisse tooma ja pere toitma. 
Jäneda on aga kindlasti koht, kuhu 
mahuks veel täna mitmeid huvitavaid 
miniettevõtteid. Mida suuremad ja 
erinevamad võimalused me loome 
turistidele, seda kasulikum on. 

Siinkohal julgeks soovitada ka 
tihedat koostööd ettevõtjate vahel, 
kus näiteks ka reklaamikulu ja vahel 
ka kallis transpordikulu saab mitme 
peale kantud. Võit-võit meetod äris 
on parim viis luua väärtust ja olla 
jätkusuutlik ettevõte ka kohalikul ta-
sandil. Eks eestlaste kohta öeldakse, 
et eestlase toit on teine eestlane ja et 
ikka põlveotsas ja üksinda on kõige 
kindlam viis edu saavutada. Täna 
peaks vastupidi tegema – rõhuma 
koostööle ja ehitama üles oma ühise 
kodukandi.

Märkimist väärib ka perehotell 
Nordsee, kus me spetsiaalselt ööbi-
sime, et näidata Tapa rahvale hotelli, 
mis on rentaabel ka kohas, mis on 
meie mõistes nagu Jootme küla. 
Hotell asus Zwikcau väikelinnast 
väljas 15 kilomeetri kaugusel 200 
kilomeetrit idapiirist. Asukoha pea-
mine tõmbenumber on üks paljudest 
Volkswageni tehastest, kes toodab 

hetkel VW Passatit ja valmistab auto-
keresid Dresdeni tehasele. Hotelli 
loojateks on Põhja- Saksamaalt pärit 
perekond, kes ise elavad 600 kilo-
meetrit põhja pool. Sellest pärineb ka 
hotelli nimi ja hotelli sisekujunduses 
on kasutatud palju meretemaatikat, 
kuigi Zwickaust asub meri ise väga 
kaugel. Hotelli omanikud olid palu-
tud meie seltskonnale tegema hotelli 
sünniloost ülevaate. Hotelli ehitamist 
soodustas VW tehase rajamine 
antud piirkonda. Hotelli peamised 
külalised olid asutamisaastatel tehase 
eksperdid ja pikaajaliste lepingutega 
tehase osad erioskustega töötajad, 
kes pikka sõidumaad koju iga päev 
ette ei võtnud. Informatsioon armsa 
ja koduse hotelli olemasolust jõudis 
ka turistide kõrvu ja väga paljud plaa-
nivad majutuse just sinna piirkonda 
ringreisidel Saksamaalt läbi. 

Tapa on ka täna korraliku ho-
tellita. Mis aga peaks tegema enne 
seda, et meie piirkonda võiks väikese 
perehotell ehitada? Ilmselt selleks 
on vaja ka üks autotehas või mingi 
muu suurtootmine ligi meelitada. 
Vahel on piirkonda sisenevad suur-
ettevõtted kohalikule elanikkonnale 
tüliks, sest need rikuvad rahu ja 

Reisiseltskond Dresdenis Volkswageni tehase ees.

Fotod Virve Roosimägi

Usk enesesse lennutas Tapa valla 
aktiivsed kodanikud Saksamaale

Saksamaal külastati ka puidutöökoda, kus valmistati erinevaid tooteid mitmeteks elujuhtumiteks.
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See, millisel maal elame, on rahvana 
meie endi kätes ja endi teha. Oleme 
võtnud eesmärgiks Eesti illegaalse-
test prügihunnikutest puhtaks teha 
ja kutsume Sind kaasa.
Valem on lihtne: 
-10 000 tonni Eestimaad reostavat 
prügi
- 40 000 inimest, kes tahavad elada 
puhtamas Eestis
- Üks koristuspäev – 3. mai 2008

Alates eelmise aasta novembrist 
oleme koos sadade vabatahtlikega 
kaardistanud Eestimaa laantesse, 
teepervedele ja asulatesse puistatud 
prügi. Tänaseks on juba ligi kaks 
kolmandikku Eestimaal asuvast 
illegaalsest prügist kaardile kantud. 
Eestimaa prügist nägu näed aadres-
sil: www.teeme2008.ee

Kokku on Eestis laiali ligi 10 000 

tonni illegaalset prügi. Üksi ei jõua 
seda keegi koristada, kuid koos on 
see lihtne! Haara kaasa sõbrad, pere 
või töökaaslased ning veeda üks 
tore ja kasulik päev vabas õhus.

Kuidas 3. mai koristuspäevale 
registreeruda?

Haara kaasa oma sõbrad, tut-
tavad, töökaaslased ja pere ning 
moodustage oma 3-15-liikmeline 
koristustiim. Leppige omavahel 
kokku tiimiliider ja tema asendaja, 
kes on kontaktisikuteks Teeme Ära 
korraldustoimkonna ja oma tiimi-
liikmete vahel, ning omab toimivat 
mobiilinumbrit ja e-maili aadressi.

Tiimiliider saab seejärel tulla meie 
kodulehele www.teeme2008.ee ning 
kõik asjaosalised 3. mai koristus-
päevale ära registreerida. Edasised 
detailsemad juhised koristuspäeval 

toimuva kohta saabuvad tiimiliidri 
meiliaadressile enne 3. maid. 

Palume abi ka kohalikelt ini-
mestelt, asutustelt ja firmadelt, 
kellel on võimalus 3. mai koristus-
päevaks pakkuda töövahendeid ja 
tehnikat: järelkärusid, koppasid, 
traktoreid jms. Kõigil, kellel on 
võimalik näiteks tulla koristama, 
kas oma järelkäruga või kastiga 
autoga, võiks meile märku anda. 
Samuti kui mõnel ettevõtjal on 
suurem hulk kindaid või prügi-
kotte võimalik meie üritusele an-
netada, oleksime tänulikud. Kõik 
pakkumised on oodatud e-maili 
aadressil krista.pukk@tapa.ee või 
telefonile 322 9665.

Teeme koos Eestimaa puhtaks!
Krista Pukk, 

heakorraspetsialist

Sõites esimesel kevadpäeval liini-
bussis Rakverest Tapale võis näha 
Imastu teeristi juures alla aetud 
metskitse. Loomake püüdis oma 
tervete esijalgade abil järele tõm-
mata vigastatud tagakeha, et teelt 
ära pääseda. See tal ei õnnestunud. 
Vaatepilt oli äärmiselt masendav.

Koju telefoni juurde jõudnud 
helistasin politseile (110). Kuna 
vaatepilt oli nii masendav, siis 
arvasin, et enne mind on niikui-
nii juba keegi helistanud. Paraku 
olin esimene helistaja. Autosid 
vuhiseb teedel pidevalt. Enamikul 
sõitjaist on ka mobiiltelefon taskus 
või käekotis. Õnnetu (arvatavasti 
surmavalt vigastatud) looma häda 
polnud kellelegi korda läinud.

Mõtiskledes aktiivsusest ja pas-
siivsusest meie ühiskonnas tuleb 
tõdeda, et nõukogude impeeriumi 
ajal meile sisse kasvatatud passiivsus 
meile praegu kasuks ei tule (Moskva 

otsustas kõik, eestlane täitis käsku, 
käis vahete-vahel raha küsimas, vaba 
aja aga veetis purjutades). See oma-
aegne mentaliteet töötab praegu meie 
kahjuks. Me ei oska alati Brüsselist 
saadud raha piisavalt arukalt kasutada. 
Ja vabas ühiskonnas sõltub kõigist 
inimestest, milline on elu meie ümber. 
Me ise kujundame selle.  

Nii mõnigi hing on rahul, kui 
saab midagi varastada (kas ligime-
selt või ühiskonnalt, kas juriidiliselt 
korrektselt või ebakorrektselt). Vas-
simine, ahnus, hoolimatus. Me kõik 
saame aga olukorda lausa isiklikult 
parandada, lisades mõne väikese 
hooliva teo meie ühisellu.

Heaolu ei tule Euroopa Liidust 
mitte läbi toru piima ja mee juga-
dena, ka mitte tahke ainena “HEA-
OLU,” vaid selle peame oskama ise 
luua. Riik on nii rikas, kui tark ja kul-
tuurne on tema kodanikkond. Meil 
tuleb püüda riigile anda, mitte võtta. 

Kui kellelgi on puudu ideest, kui-
das alustada, võin soovitada – an-
netage 100(25) kroonigi ühendusele 
Kassiabi. Annetus tuleb adresseerida 
– Varjupaikade MTÜ (kassidele või 
koertele – ära märkida). Arve on 
avatud SEB-is (endine Ühispank) 
numbri all 10220068203017. 

Kui mõni ei tea numbrit, kuhu 
hätta jäänud loomale abi kutsu-
miseks helistada – see on 1313 
(keskkonnainspektsioon) või 110. 
Helistada võib ka 5309 0510. 
Tundub, et meil on ka teavitustöö 
puudulik. Näiteks vallavalitsuses 
võiksid need numbrid nähtaval 
olla. Miks mitte ka mujal. 

Siinkohal avalik tunnustus Kad-
rina spordihoone rahvale, kes 
otsustas 8. märtsil teenustasu 
naiskülastajaile kinkida. Sellised 
algatused teevad rõõmu.

A.A, bussiliikleja

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist 
prügilatesse enam sorteerimata jäät-
meid ei tohi ladustada. Prügi tuleb 
selle tekkekohas sorteerida. See tä-
hendab, et meie peame oma koduses 
majapidamises tekkinud prügi ise 
sorteerima. Pakendid eraldi, papp ja 
paber eraldi, samuti ohtlikud jäätmed, 
ehituspraht jne. Seda kõike on ini-
mestele juba pikka aega selgitatud ja 
see peaks ka kõigile arusaadav olema. 
Samuti on sorteeritud pakendijäätme-
te äraandmine tasuta, tasuta saab ära 
anda ka ohtlikke jäätmeid, elektrooni-
karomusid, vanapaberit. Kõik see on 
tore ja igati tervitatav.

Kuid seoses prügi sorteerimise 
kohustusega on tekkinud hoopis 
uued probleemid. Kui nüüd kogu 
koduses majapidamises tekkinud 
prügi korralikult ära sorteerida, siis 
jääb olmejäätmete konteinerisse 
panekuks paraku väga vähe prügi 
järele. Pakendid, mis tegelikult 
moodustavad prügist suurema osa, 
lähevad pakendikonteinerisse. Paber 
põletatakse. Biolagunevate jäätmete 
jaoks on olemas spetsiaalsed kom-
posterid või muud komposteeri-
misvõimalused. Palju siis katkiseid 
nõusid, vanu riideid ning jalanõu-
sid ja määrdunud pakendeid ikka 
tekib, et nendega konteinerit täita. 
Ka varem sorteerimata jäätmete 
puhul võttis konteineri täitmine 
aega 2–3 kuud. Tühjendamist sai 
tellida vastavalt vajadusele. Polnud 
mingeid probleeme. Konteiner sai 
täis, tellisid tühjendamise ja maksid 
ettenähtud summa.

Nüüd tegeleb Tapal olmejäät-
mete veoga Jõgeva Elamu, kes keh-
testas eramajade valdajaile graafiku, 
mille järgi toimub prügi äravedu iga 
28 päeva järel. Kui määratud päeval 
konteinerit nähtaval kohal pole, 
esitatakse tühisõidu arve suuruses 
35 krooni. Kui aga konteiner on 
olemas, aga praktiliselt tühi- põhja 
peal on natuke prügi, siis sellise 
konteineri tühjendamise eest esi-
tatakse arve nagu täis konteineri 
puhul, näiteks 0,24 m³ tühjendamine 
maksab 51,90. Eriti tähelepanelik 
peaks aga olema konteineri asuko-
ha valikul. Kui konteiner jääb auto 
peatuskohast 10 m kaugusele, siis 
on kõik veel hästi, aga 11 m kau-
gusel oleva konteineri puhul tuleb 
jällegi rahakotti kergendada, nüüd 
lisandub arvele 59 krooni. Selliseid 
näiteid võib veelgi tuua, lepingus on 
kõik kirjas. Jõgeva Elamul äriplaan 
missugune! Prügi pole vedada, aga 
raha tuleb.

Vallavalitsusele saab küll esitada 
taotlusi, et prügikonteinerite tüh-
jendamine toimuks harvemini ja 
loodetavasti need ka rahuldatakse. 
Ehk tekib siis ka võimalus maksta te-
geliku prügi äraveo eest. Kuigi raske 
on mitme kuu peale ette arvata ära 
tekkiva prügi hulka. Kui konteiner 
juhuslikult varem täis saab, siis on 
küll võimalik tellida äravedu, aga 
maksta tuleb 30% kallimat hinda. 
Kui aga ettenähtud ajaks me kon-
teinerit täis ei saa, siis maksame jälle 
õhu eest. Mis siin veel rääkida sääst-
likust tarbimisest, raha lugemisest ja 
üldisest kokkuhoiust. Kui siia juurde 
lisada veel summad, mida Jõgeva 
Elamu ja meie vallavalitsus kulutavad 
kirjade saatmisele meile s.o jäätme-
valdajaile, kui palju aega ja tööd läheb 
selle paberimajanduse peale. Kui 
palju närvikulu ja jooksmist seoses 
lepingute sõlmimise ja taotluste 
esitamisega ning teadmatus, info 

puudus – kas nüüd on kõik või on veel 
vaja mingit dokumenti, kas taotlused 
rahuldatakse või tuleb maksta firmale 
tühisõidu eest jne. Osa inimesi aga 
polegi teadlikud võimalusest taodel-
da konteineri harvemat tühjendust. 
Segadust igatahes jätkub.

Teiseks suureks probleemiks on 
kujunenud aga pakendite kogumine. 
Tapa valla kodulehelt ei leia infot 
avalikuks kasutamiseks mõeldud 
pakendite ja paberi kogumise kon-
teinerite kohta. Küll aga ilmus sel-
lekohane info aasta algul vallalehes. 
Kas praeguseks on konteinereid 
juurde toodud ja kui on, siis kus 
need asuvad? Sellele küsimusele 
vastus puudub. Praegu teadaolevalt 
on avalikuks kasutamiseks mõeldud 
konteinerid paigutatud kesklinna. 
Valla keskkonnaametniku sõnul pai-
galdatakse väikeelamurajoonidesse 
pakendikonteinerid alles siis, kui 
kõigil majaomanikel on olmejäätmete 
jaoks konteinerid olemas. Praegu veel 
puuduvad paljudes majapidamistes 
jäätmemahutid. 

Kuna mõningates majapidamistes 
konteinerid puuduvad, siis korraloo-
mise mõttes tuleb karistada kõiki 
elanikke ühtmoodi – ei mingeid 
pakendikonteinereid teie elamura-
joonidesse.

Kuna ametnikud tahavad, et elani-
kud täidaksid seadusi, siis tuleb neil 
endil samuti toimida. 

Seadusest lähtuvalt on paken-
dite kogumise kohustus taaskasu-
tusorganisatsioonidel, kes peavad 
konteinerid kohaliku omavalitsuse 
piirkondades paigaldama vastavalt 
tekkinud vajadustele. Kohalikud 
omavalitsused peavad konteinerite 
paigaldamist nõudma taaskasutusor-
ganisatsioonidelt, sest muidu võivad 
nad ise sattuda elanike pahameele alla, 
sest liigiti kogutud pakendeid pole 
kuhugi panna. Sellise selgituse andis 
pakendite kogumise ja konteinerite 
paigaldamise kohta Keskkonnami-
nisteeriumi jäätmeosakonna juhataja 
Peeter Eek.

See jutt peaks vist kõigile selge ja 
arusaadav olema. Seadus on kõigile 
inimestele ühtmoodi täitmiseks, ka 
vallaametnikele ja igasugune omaal-
gatus on välistatud. Loodan, et meie 
tekkinud probleem liigiti kogutud 
pakendite kogumiseks ettenähtud 
konteinerite vähesuse pärast leiab 
peagi lahenduse.

Seniks aga, kallid kaaslinlased, 
võtame oma pakenditega täidetud 
prügikotikesed näpu otsa ja jalutame 
kesklinna prügi viima. See on igati 
tervislik üritus. Parajalt pikk jalu-
tuskäik orienteerumise sugemetega, 
sest tuleb nende väheste konteinerite 
hulgast üles leida selline, kuhu me 
oma kotikese ka ära mahutame. Meil 
ju väga spordilembene vald, lisaks ke-
pikõnnile ja Presidendimatkale võiks 
nüüd propageerida ka prügikotiga 
orienteerumisest. Saame ehk jälle 
kuulsust juurde lisaks ümberlükatud 
prügikonteineritele ja isetekkinud 
prügimägedele meie linnas. 

Muidugi tekib samas küsimus, kas 
ikka kõik inimesed tahavad osaleda 
sellisel üritusel või hakatakse mõnda 
muud võimalust otsima pakenditest lah-
ti saamiseks, näiteks siirdutakse metsa 
jalutuskäigule koos prügi mahapoeta-
misega. Aga ka sellel on lahendus! Kõi-
gepealt kaardistame selle koha, võib ka 
pildistada mälestuseks, siis korraldame 
koristusoperatsiooni ja ongi probleem 
lahendatud. Lihtne ju!

Helle-Anne Org

Selgusetus
prügimajanduses

Teeme koos Eestimaa puhtaks

Julmusest, hoolivusest ja passiivsusest
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Tapa vallavalitsus korraldab sel 
aastal õpilasmaleva konkursi 13–18-
aastastele õpilastele.

Õpilasmalevad toimuvad 
(ajad täpsustamisel)

9.–20.06 Tapa linnas
9.–20.06 Jäneda-Lehtse piirkonnas
28.07–8.08 Tapa linnas
28.07–8.08 Moe ja Karkuse
ja vahetuslaager 25.06–4.07 Anijal.

Avalduse blanketid on kättesaa-
davad Tapa valla kodulehelt www.
tapa.ee üldinfo-kultuur, sport ja vaba 
aeg ja Tapa valla koolidest. Korrekt-

selt täidetud avaldused saab esitada 
kuni 2. maini Tapa vallavalitsusse 
Pikk 15.

Õpilasmalevas tööd tehes saab 
noor töötasu 27 kr/tund.

Õpilasmalevas noored töötavad 
E–R 4 tundi päevad, lisaks meelela-
hutuslikud üritused.

Täiendav informatsioon tel 
322 9659, e-mail indrek.jurtsen-
ko@tapa.ee.

Indrek Jurtšenko, 
kultturispetsialist

Jäätmed
 (järg) 

Ainuõiguse segaolmejäätmete 
veoks Tapa vallas saab kolmeks 
aastaks AS Jõgeva Elamu. Seoses 
vaide ja kohtumenetlusega lükkub 
jäätmeveo algus edasi. AS Jõgeva 
Elamu saab alustada 1. veebr 
2008. Enne saadab aga kõigile 
jäätmevaldajatele kur ja kir ja: 
“Korraldatud jäätmevedu Tapa 
vallas“ (seda saab osaliselt lugeda 
ka Tapa valla ajalehest 19.01.08), ja 
varsti ka detailse vedude graafiku. 
Kõigil 12 tühjendust aastas!

15. jaan olin saatnud kirja AS 
Jõgeva Elamule:

„ Leidsin postkastist teie selgi-
tuskirja “Korraldatud jäätmevedu 
Tapa vallas.” Mul tekkisid järgmi-
sed küsimused:

1. Kuidas saab 1–2 vanainime-
sega eramajas koguneda olmejäät-
meid niisuguses koguses, et peate 
konteinerit tühjendama 7, 14 või 
28 päeva tagant?

2. Kas alates 1. märtsist 2008 
hakkate tõesti iga 7–14–-28 päe-
va tagant sõitma iga maja tühja 
või pooltühja konteineri juurde 
(kuidas seda fikseerida?) ja esita-
ma tühisõiduarveid? Vaatamata 
sellele, kas konteinerit on või kas 
lepingutki on sõlmitud!

3. Kes on teie mõistes klient?“
Vastust ei järgnenud! Aga mil-

leks meil on siis Keskkonnami-
nisteerium? Selle jäätmeosakond 
oma kümne spetsialistiga? Kir-
jutan osakonna juhatajale Peeter 
Eekile: 

„Austatud jäätmeosakonna 
juhataja!

Jäätmeseaduse viimases redakt-
sioonis on öeldud “...sealhulgas 
olmejäätmete regulaarne äravedu 
tiheasustusalalt vähemalt üks kord 
kuu jooksul“ (§ 71 (2), 2) )… Kas 
see tähenda nüüd seda, et prügive-
daja käib vastavalt graafikule kord 
kuus tühja (pooltühja) konteinerit 
vaatamas ja esitab selle eest iga 
kuu kopsaka arve? Kust võtab 
väikelinna üksik pensionär kuus 
600 l olmeprügi, eriti siis, kui 
ta on korralik prügisorteerija ja 
komposteerija?!

Teiseks huvitab mind, kuidas 
ametlikult defineeritakse sõna 
„tiheasustusala“.“

Vastati silmapilk!
„Segajäätmete konteinerite tüh-

jendussagedus on sätestatud jäätme-
seaduses ainult tiheasustusaladele 
– seega näit hajaasutuses on see 
täiesti kohaliku omavalitsuse mää-
rata üldisena. Tiheasustusaladel 
on sageduseks määratud Tallinna 
linnavalitsuse ettepanekul vähemalt 
üks kord kuus. Selle sätte muutmine 

eeldab jäätmeseaduse muutmist… 
Konteineri või muu kogumis-

mahuti suuruse määrab AINULT 
kohalik omavalitsus, seda ei sä-
testa jäätmeseadus. Näit Tallinna 
linna jäätmeeeskiri võimaldab 
eramajadel kogumismahutina ka-
sutada ka 30 l kilekotti, äraveoga 
siis 1 kord kuus. Seega – jäät-
mevedaja peab oma tegevuses 
samuti lähtuma asukoha kohaliku 
omavalitsuse seatud tingimustest 
–- kui nendes midagi ei ole asja-
kohane ja põhjendatud, peaksitegi 
taotlema muudatusi (kogumis-
mahuti suurus) just kohalikust 
omavalitsusest. 

Siiski, kui see on omavalitsuste 
valdav ja selge arvamus, et selles 
küsimuses on vajalik suurem 
paindlikkus, siis võib seda ka sea-
duse muudatusena arutada, seni 
aga midagi sellist omavalitsuste 
poolt esitatud ei ole.“ 

Aga tähtsam pool küsimusest 
jäi vastuseta! 

Jätkan kirjavahetust jäätmeosa-
konnaga: „Lp Peeter Eek! Tänan 
vastuse eest. Ehkki ma ei ole juriidi-
line jäätmevaldaja, pean ma veelkord 
kirjutama, sest see teema puudutab 
ja ärritab tuhandeid inimesi. Seekord 
Tapa valla näite põhjal.

Äärelinna pensionäril, kes üksin-
da elab oma majas, on juba aastaid 
korralik 600-liitrine konteiner, kuhu 
ta on kogunud ainult olmejäätmeid. 
Tal oli leping prügivedajaga, kes 
kord-paar aastas kutse peale tuli 
ja selle ära viis. Nüüd tuleb uus 
jäätmevedaja, kes hakkab täitma val-
lavolikogu määrust ja vallavalitsuse 
korraldust, mis on veidi muudetud 
kujul maha kirjutatud jäätmeseadu-
sest, mille sõnastust võib mitmeti 
tõlgendada. Elanikele saadetakse 
kiri: “Alates 1. märtsist 2008 esitame 
kliendile, kes ei ole endale kontei-
nerit soetanud... tühisõiduarve... 
Kohustuslik tühjendussagedus 
väikeelamutes on vähemalt üks kord 
kuus... Kui klient ei ole lepingut 
sõlminud, siis tema olmejäätmete 
konteiner tühjendatakse... vastavalt 
meie veograafikule...”

600 l konteiner maksab 2830 kr. 
Tühjenduse maksumus 100 kr 30 
senti ehk 1203,6 kr aastas. Kõige 
väiksem konteiner maksab 1100 
kr ja tühjendamine 31 kr 10 senti 
ehk 372,3 kr aastas. Mis peab see 
pensionär nüüd oma konteineriga 
tegema? See kõik on ju selgelt 
PRÜGIMAKS! Sest arve saade-
takse igale kinnisasja omanikule. 
Aga võib-olla ongi õige lisada 
maamaksule mõistlik prügimaks 
ja jätta tavainimene sellest jamast 
kõrvale! Vaja oleks ainult selgust 
selle raha kasutamise kohta!

26. märts
•	 Määrati neljale puudega inime-

sele hooldaja. Märtsis maksti toime-
tulekutoetust kokku summas 94 571 
krooni ja toimetulekutoetusega 
kaasnevat 200 kroonist täiendavat 
sotsiaaltoetust kokku summas 2400 
krooni. Hooldekodusse pagutati üks 
vallakodanik, kinnitati üks leping 
Tapa vallavalitsuse kui hoolekan-
deasutuse ja lapse hooldaja vahel 
kahe alaealise lapse hooldamiseks, 
tehti Virumaa Pensioniameti Rak-
vere osakonnale üks ettepanek 
peretoetuse maksmise kohta lapse 
tegelikule kasvatajale.

•	 Tunnistati riigihanke „Tapa 
kesklinna detailplaneeringu koos-
tamine“ edukakas pakkumiseks AS 
K&H esitatud pakkumus kui vas-
tavalt hindamiskriteeriumile kõige 
enam punkte saanud pakkumus.

•	 Määrati projekteerimistingimu-
sed Ambla mnt 42, Kuu tn 8, Paide 
mnt 7 kinnistute elektrivarustusega 
liitumise projekteerimiseks ja Hom-
miku pst 28 kinnistule üksikelamu 
projekteerimiseks.

•	 Väljastati kasutusluba OÜ-le 
Jaotusvõrk 0,4 kV elektrikaabelliini 
kasutusele võtmiseks Päntu, Uue-
toa, Saksi-Lasila maantee T-17146, 
Kiigemäe, Mäe-Liisi ja Mäe-Liisi talu 
mü-tel Mäe-Liisi talu mü liitumisel 
elektrivõrguga Saksi külas.

•	 Otsustati sõlmida kahe valla-
kodanikuga üürileping kolme vallale 
kuuluva korteri osas.

•	 Võeti vastu määrus „Tapa valla 
eelarvest tasustatavate lasteasutuste 
ning põhikoolide ja gümnaasiumite 
pedagoogiliste töötajate töötasusta-
mise alused ning palkade alammää-
rad.“ Määrust rakendatakse tagasi-
ulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008. a.

•	 Otsustati välja maksta Nõmm-
küla kolhoosi tööosak ühele inime-
sele lähtuvalt esitatud avaldusele.

•	 Võeti vastu korraldus Tapa valla 
2008. aasta eelarve tuludele ja kuludele 
sihtotstarbeliselt eraldatud täiendavate 
vahendite lisamise kohta.

•	 Reservfondist eraldati Eesti 
Õigusvastaselt Represseeritute Liidu 
Memento Rakvere Ühingule 1000 
krooni tegevustoetust ürituste kor-
raldamiseks 2008. aastal.

•	 Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemis 
kohta – kokku 23 korraldust. 

2. aprill 
•	 Kinnitati Aktsiaselts Tapa Vesi 

2007. a majandusaasta aruanne. 
2007. a aruandeaasta kahjum kae-
takse eelmiste perioodide jaotamata 
kasumist.

•	 Kinnitati Osaühing Tapa Ela-

mu 2007. a majandusaasta aruanne. 
2007. a aruandeaasta kahjum liide-
takse eelmiste perioodide kahjumi-
le.

•	 Moodustati komisjon Tapa 
gümnaasiumi ja Tapa vene güm-
naasiumi toitlustamisteenuse hanke 
korraldamiseks.

•	 Hanke „Tapa valla kruusatee-
de remont“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Tapa Autobussipark 
esitatud pakkumus.

•	 Hanke „Tapa linna kõnniteede 
remont ja ehitus ning asfalteerimis-
tööd“ I ja II osas edukaks pakkumu-
seks tunnistati Moreen OÜ esitatud 
pakkumus.

•	 Hanke „Tapa valla teede ja tä-
navate pindamine“ edukaks pakku-
museks tunnistati Talter AS esitatud 
pakkumus.

•	 Tapa linnaraamatukogu re-
monttööde edukaks pakkumuseks 
tunnistati RAM Builder OÜ esitatud 
pakkumus.

•	 Üleviste 7-58 asuva korteri re-
noveerimise edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ OTO Ehitus esitatud 
pakkumus.

•	 Tapa kalmistu piirdeaia ehi-
tamise edukaks pakkumuseks tun-
nistati OÜ OTO Ehitus esitatud 
pakkumus.

•	 Määrati projekteerimistingimu-
sed Otsa kinnistule mobiilsidemasti 
projekteerimiseks Rägavere külas.

•	 Väljastati sõidukile Volkswa-
gen Passat taksoveoloa alusel sõi-
dukikaart.

•	 Nõustuti Moe külas asuva Moe 
töökoja kinnistu jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks – Moe Töö-
koda ja Moe Boks.

•	 Nõustuti Pruuna külas asuva 
Metsa kinnistu jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks – Metsa ja 
Sõbra.

•	 Võeti vastu korraldus korteri-
omandi seadmise kohta Ambla mnt 
10, Tapa linn.

•	 Kinnitati 28.03.2008 toimunud 
Tapa vallale kuuluva kinnistu Loo-
de tn 30 suulise enampakkumise 
tulemused. Suurima pakkumise tegi 
Osaühing FG Trans.

•	 Määrati AS Tapa Vesi nõukogu 
liikmetele töötasu.

•	 Kehtestati Tapa kultuurikoja 
ruumide rendimäärad, mis hakkavad 
kehtima alates 1. maist 2008. a.

•	 Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta – kokku 10 korraldust.

•	 Reservfondist eraldati 5000 
krooni Tapa gümnaasiumi õpilase 
Liisi Paasi osalemiseks õpilasvahe-
tusprogrammis Rootsis õppeaastal 
2008/2009.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID Katkeid avaldamata kirjadest

Tulemas on 
õpilasmaleva konkurss

Eesti Spordimuuseumis avab jaani-
päeva paiku uksed meie kergejõus-
tiku tänasele paraadalale – kettahei-
tele – pühendatud näitus. Näituse 
paremaks õnnestumiseks vajatakse 
muuseumis spordisõprade abi. 

Nimelt on kavas eksponeerida 
võimalikult palju ja võimalikult 
erinevaid kettaid. Seega, head spor-
disõbrad, kellel on tallel mõni vana 
või uuem või muudmoodi             põ-
nev heitevahend, saab seda nüüd 
avalikkusele esitleda. Sealjuures on 

tähtsad ka konkreetsete ketastega 
seonduvad lood. Iga eksponeeritav 
heitevahend saab ära rääkida oma 
loo – kes seda on kasutanud, kuidas 
ketas saadi, juhtunud õnnestumised 
ja äpardused jne. Kettad võivad olla 
ka omavalmistatud või katkised, sa-
muti võib muuseumile pakkuda ka 
muid esemeid, mida on kettaheiteks 
kasutatud.

Kettakogumise kampaania kes-
tab 31. maini 2008. Kellel asja vastu 
huvi, saab näituse tegijatega ühen-

dust võtta telefonidel 730 0758, 
53 425 200 või meili teel info@
spordimuuseum.ee. Samuti võib 
muuseumile kirjutada aadressil: 
Eesti Spordimuuseum, Rüütli 15, 
Tartu 51007.

NB! Näitusele kaasa aitaja-
tele kingitakse tasuta pääsmed 
spordimuuseumisse. Ja muidugi 
tagastatakse kõik väljapanemiseks 
toodud kettad näituse lõppedes 
omanikele.

Eesti Soprdimuuseum

Kogume kettaid! 
Eesti Spordimuuseum palub abi!

Minu arvates tõlgendatakse 
seda seaduserida “vähemalt kord 
kuus” valesti. Kuna äravedu 
lonkas ja prügikastid ajasid üle 
ääre, siis võetigi see mõiste ka-
sutusele. Vallad ja prügivedajad 
tahavad teha aga nii, et iga kuu 
vaadatakse su väravatagune üle 
ja esitatakse arve, olenemata 
sellest, kas prügi parajasti on 
või ei ole. Ametnikud viitavad 
kogu aeg käsuliinile, mis algavat 
juba ei tea kust ja ei julge elulisi 
asju eluliselt lähenda. Tüüpiline 
bürokraatia! Kas tõesti mitte 
ükski vald ei ole palunud seadust 
muuta?! Ei ole vaja tühisõite ja 
tühja tööd. Prügi tuleb koguda 
sealt, kus teda on! 

Ja üldse, miks see jäätmekor-
raldus peab olema kolmeastme-
line? Kõik need vallavolikogu-
de määrused ja vallavalitsuste 
korraldused on sarnased, kui 
kaks tilka vett. Sisuliselt ei anna 
midagi juurde. Kordavad nukra 
naeratuse saatel seaduses tehtud 
möödalaskmisi. Palju paksu pa-
handust mitte millestki! Lootus, 
kustu viimasena!

PS. Muidugi ma tean ka, et 
kord aastas võib iga jäätmeval-
daja esitada vallale põhjendatud 
taotluse lugeda end korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks. Kui-
palju taotlusi! Kuipalju mõttetut 
tööd ja pabermäärimist! Või peab 
ise ka kohale ilmuma?“ 

Ja noppeid vastusest:
„Kordan varem öeldut:
1) konteineri suuruse üle ot-

sustab otseselt omavalitsus… 
Kui midagi ei meeldi SELLES 
OSAS, saab seda muuta ainult 
Tapa vald ja mitte Keskkonna-
ministeerium.

2) kord kuus tiheasustusalalt 
segajäätmete vedu on põhimõt-
tena normaalne ja seda ei ole 
siiani ennekõike omavalitsuste 
organisatsioon ettepaneku korras 
muuta soovinud... 

Niipalju kui mina tean, ei ole 
ka Tapa vald pidanud vajalikuks 
sisulist koostööd jäätmekäitluse 
korraldamisel, põhjendades, et 
saab ise kõigega väga hästi hakka-
ma – tulemuseks on erineval moel 
kummalised lahendused, üks osa 
neid need, milles kirjutate Teie, 
teise külje pealt loen tänasest 
Virumaa Teatajast http://www.
virumaateataja.ee/230108/esi-
leht/15043783.php Tapa valla 
juhtimine on siiski nii hea, kui 
Tapa elanikud kohalikel valimistel 
ja hiljem otse osaledes seda on ka 
soovinud olema.“ 

(järgneb)
Lembit Joorits
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Märtsikuu oli Lääne-Virumaa noor-
maadlejatele edukas: kodustel Eesti 
meistrivõistlustel õnnestus võita viis 
meistrikulda, neli hõbedat ja üheksa 
pronksi. 

Tapal peetud Eesti õpilaste meist-
rivõistlustel kreeka-rooma maadluses 
ja naistemaadluses käis matil kokku 
183 võistlejat 28 klubist.

Kreeka-rooma maadluses õnnes-
tus läänevirulastel koju jätta kolm 
meistritiitlit. Kehakaalus kuni 35 kg 
kaitses edukalt mullust esikohta Taa-
niel Piiskoppel Kadrinast. Finaalis 
alistas ta Põltsamaa maadleja Aimar 
Andruse.

Kehakaalus kuni 66 kg tuli Eesti 
meistriks samuti Kadrina spordiklubi 
maadleja Maick Meibaum, kes võitis 
pingelises finaalkohtumises Kohtla-
Järve matimehe Roman Makarovi.
Raskekaalus kindlalt parim 

Kolmanda meistrikulla võitis Lää-
ne-Virumaale Tapa SK maadleja Ela-
ri Piksar, kes oli raskekaalus kindlalt 
parim, alistades kõik oma vastased 
enne maadlusaja lõppu.

Pronkse jäeti kreeka-rooma maad-
luses koju seitse: kehakaalus kuni 35 
kg jõudsid pjedestaali kolmandale 
astmele Ivan Belikov ja Devid 
Leichner (mõlemad Tapa), kuni 38 
kg Edgar Peepmaa (Tapa), kuni 42 
kg Even Baumann (Kadrina), kuni 
47 kg Aleksis Kattai (Tapa), kuni 59 
kg Kalev Karp (Kadrina) ja kuni 73 
kg Jevgeni Druzkov (Tapa).

Võistkondlikult oli parim maad-

lusklubi Juhan, SK Tapa sai teise ja 
SK Kadrina neljanda koha.

Naistemaadluses tuli õpilaste va-
nuseklassis läänevirulastest ainsana 
Eesti meistriks Diana Rõnkevitš 
kehakaalus kuni 32 kg (Tapa), kes 
alistas finaalis Jõgeva tüdruku Kätri 
Averin Sääritsa.

Kolmes finaalheitluses olid Lää-
ne-Viru tüdrukud kaotajaks pooleks 
ja pidid leppima hõbemedaliga. Nii 
kaotas kehakaalus kuni 37 kg võis-
telnud Tuule Sireli Mäe (Sakura) 
Põltsamaa tüdrukule Olesja Stept-
šenkole, kehakaalus kuni 44 kg Karin 
Kallas (Sakura) narvalanna Vitalina 
Katsanile ja kuni 52 kg Anzelika 
Babitševa (Tapa) samuti narvalannale 
Darja Silkinale.

Pronksi said kehakaalus kuni 37 
kg Iren Petrovskaja ja kuni 52 kg 
Anna-Liisa Volf  (mõlemad Tapa).

Võistkondlikult oli naistemaadlu-
ses parim SK Tapa, Sakura spordi-
klubi sai neljanda koha.

Naisjuunioride kehakaalus kuni 
72 kg esines oma tuntud headuses 
Tudu neiu Epp Mäe (Sakura), kes 
võitis kindlalt meistritiitli, alistades fi-
naalis Airika Andruse Põltsamaalt.

Kehakaalus kuni 55 kg jõudis 
finaali ka Tapa neiu Olga Koroleva, 
kuid kaotas seal Põltsamaa võistle-
jale Jaanika Rähnile. Võistkondlikult 
oligi parim Põltsamaa, Sakura sai 
kolmanda koha ning SK Tapa jagas 
4.–6. kohta.

Allan Vinter 

Noormaadlejad kogusid 
kopsaka medalisaagi 

SOPRT - SPORT - SPORT

15. märtsil kell 9–16 toimub 
arenduskojas (Roheline 19, Tapa) 

PROJEKTIKIRJUTAMISALANE 
ÕPPEPÄEV

Koolituse eesmärk on anda teadmisi projektikirjutamise 
ja -juhtimise tehnoloogiast, õppida tüüpprobleeme, et 

nende abil suudaks edaspidi lahendada oma konkreetset 
probleemi, mõista projektijuhi rolli seostatuna erinevate 

olukordadega, mis projekti erinevatel etappidel ilmnevad.

Koolituse teemad: 
 1. Projekt ja projektijuhtimine. 
 2. Arendus- ja teostusprojektide mudelid.
 3. Projekti planeerimine:
  o projekti eesmärgistamine, 
  o erinevate huvigruppide määratlemine, 
  o alternatiivsete lahenduste hindamine, 
  o tegevuste (tööde) määratlemine, 
  o personal projektis, 
  o projekti tähtajad, 
  o projekti eelarvestamine, 
  o dokumentatsiooni määratlemine, 
  o kvaliteedi hindamine, 
  o kriteeriumid, millele projekt peab vastama, 
  o loogiline maatriks.
 4. Projekti kavandamist mõjutavad faktorid.
 5. Tüüpilised vead projektide kavandamisel.
 6. Riskide käsitlemine projektides.
 7. Projekti teostamine:
  o projektijuhi põhiülesanded, 
  o projektgrupp ja meeskonna kujundamine, 
  o projekti läbiviimise tagamine, 
  o võimalikud probleemid projekti edenemise   
  tagamisel, 
  o aruandlusstruktuur, 
  o projekti hindamine, 
  o hindamise kriteeriumid ja objektid, projekti   
  järelhindamine.

Koolituse viib läbi OÜ KT Europroject Management

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud 
LEADER-programmist raha taotlemisest.

Koolitus on tasuta. 
Eelregistreerimine kuni 14. aprilli kl 16-ni tel 325 8690, 

325 8696, heiki@tapa.ee, arenduskoda@tapa.ee 

MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Järva Arengu Partnerid 
kutsuvad teid osalema KONVERENTSIL

Motivatsioon ja kaasamine LEADER-is
24. aprill 2008

Jäneda mõisa saalis, Lääne-Virumaal, http://www.janedaturism.ee/

Arutleme kogukonna kaasamise erinevate võimaluste üle.

    9.30  Kogunemine, tervituskohv
 10.00  Konverentsi avamine
  LEADER motiveerib
 10.15  Järvamaa Arengu Parterite esindaja sõnavõtt 
 10.40  Arenduskoja esindaja sõnavõtt 
 11.05  Maamajanduse Infokeskuse esindaja sõnavõtt 
 11.30  Kohvipaus 
  Erinevad kaasamise vormid 
 12.00  Kogukonnaliikumine kui kaasamise vorm
 12.20  Koostöö kohalike omavalitsustega LEADER-is
 12.40  Turismiettevõtlus kui kaasamise vorm
 13.00  Lõuna 
 14.00  Töötoad 
   1. Kogukonnaliikumine kui kaasamise vorm
   2. Koostöö kohalike omavalitsustega LEADER-is
   3. Turismiettevõtlus kui kaasamise vorm
 15.30  Kohvipaus 
 16.00  Kokkuvõtted töörühmade aruteludest 
   Arutelu – kogemused, tulevikuarengud
 16.30  Konverentsi lõpetamine 

Eelregistreerimine kuni 18.04.2008 tel 325 8690 või meiliaadressidel 
arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee. Registreerunutele saadame täpsustatud kava. 

Konverentsi toetab LEADER-programm ja Maamajanduse Infokeskus.
Korraldustoimkond Heiki Vuntus 5648 5208 heiki@tapa.ee; tapa.ee/arenduskoda 

 Silva Anspal 506 4211 jap@jap.org.ee; www.jap.org.ee 

MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Järva Arengu Partnerid kutsuvad teid osalema
RAHVUSVAHELISEL KONVERENTSIL

Koostöövõrgustikest klastriteni LEADER-tegevusgruppide toel
From networks to clusters with the help of Leader LAG

25.–26. aprill 2008

Jäneda Mõis, Lääne-Virumaa, http://www.janedaturism.ee/

Analüüsime koostöövõrgustike arenguvõimalusi. Teema on seotud turismiettevõtluses 
toimivate või toimida võivate koostöövõrgustikega.

  9.30  Kogunemine, tervituskohv
 10.00  Konverentsi avamine
  Vastuvõtja Jäneda Mõis OÜ esindaja 
  Põllumajandusministeeriumi esindaja; EAS esindaja; Järva ja Lääne-  
  Viru maakondade esindajad
  LEADER Eestis – Ave Bremse Maamajanduse Infokeskus
 10.30  Sessioon 1: 
  Koostöövõrgustikest klastriteni
   Põhiettekanne – Ülo Kannelmäe, A&L Management Eesti AS,
  Klastrikogemus tegevettevõtjalt 
 12.00  Kohvipaus 
 12.30  Sessioon 2: 
  Rahvusvaheline kogemus – koostöövõrgustikud
  Oma koostöökogemusi jagavad meie partnerite esindajad Ungarist,   
  Tšehhist ja Soomest
 13.30  Lõuna Musta Täku Tallis
 14.30  Sessioon 3: 
  Tegevusgrupid Eestis – koostöövõrgustikud
  1. Mis on võrgustikud? – Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus
  2. Turismiettevõtjate võrgustik MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevus  
  piirkonnas ja piirkonna eripärast lähtuv klastripõhine ühisturundusketi   
  mudel – Anneli Luisk
  3. Võrgustik Ehedad Elamused Lahemaal – Sirje Kuusik 
 15.30  Kohvipaus 
 16.00  Sessioon 4: 
  Arutelu – kogemused, tulevikuarengud.
  Sõnavõtusoovist (~5 min) palume eelregistreerimisel teatada. 
 17.00  Sessioon 5: 
  Sotsiaalne suhtlemine
 17.00 Urmas Sisaski kontsert Tähetornis
 19.00 Pidulik õhtusöök Külalistemaja kaminasaalis

26. aprillil toimuvad huvilistele ideereisid Järva Arengu Partnerite ja 
Arenduskoja tegevuspiirkonnas. Teemad ja marsruudid täpsustamisel.

Eelregistreerimine kuni 18.04.2008 meiliaadressile heiki@tapa.ee. 
Registreerunutele saadame täpsustatud kava. 

Konverentsi toetab Leader-programm ja Maamajanduse Infokeskus.
Kontsert ja õhtusöök on omaosalusega 200 krooni. Majutus eelregistreerimisel Jäneda 

Külalistemajas 250–500 krooni. Korraldustoimkond: Heiki Vuntus 5648 5208, 
heiki@tapa.ee; tapa.ee/arenduskoda; Silva Anspal 506 4211 jap@jap.org.ee; www.jap.org.ee 
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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.

TEADE

Tapa vallavalitsus korraldab 
26., 27. ja 28. aprillil 

KEVADISE AIAPRAHI ÄRAVEO. 

Meil on palve – ärge pange lehtede-okste 
hulka olme-, ehitus jms prahti. Oma soovist 

teatage Tapa vallavalitsuse telefonidel 
322 9664, 5693 7867 ja elektronposti 

aadressil jaan.joemets@tapa.ee.

Jaan Jõemets, heakorraspetsialist 24. APRILLIL kella 10st
TAPAL ARENDUSKOJA MAJAS
aadressil Roheline 19, Tapa
INFO ja eelregistreerimine

telefonil 325 8691

Nägemiskontroll maksab 100 krooni.
Prillitellijale on visiit TASUTA

Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine.

PAKUME

 Prilliraamid:
  * plastikraamid alates 150 kroonist
  * metallraamid alates 650 kroonist
 Prilliklaasid:
  * mineraalklaasid alates 200 krooni 
    (2 klaasi+töö)
  * plastikklaasid kõvapinnaga 
    alates 420 krooni (2 klaas+töö)
  * plastikklaasid arvutikaitsega 
    alates 620 krooni (2 klaasi+töö)
  * õhendatud plastikklaas 
    alates 820 krooni (2 klaasi+töö)
  * bifokaalsed prilliklaasid 
     alates 850 krooni (2 klaasi+töö)

Prillid saadame kahe nädala jooksul 
posti teel.

Postikulu maksame meie.

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja
mõõdetavad, puud koormasse laotud. 

Tel 5301 8893

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid. 

Transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 
Tel 501 3862

Müüa 3-toaline korter Ülesõidu 9 (64 m2). 
Vajab remonti. Hind 355 000. 

Otse omanikult! 
Tel 5365 4367 

L, 12. apr kell 19 Vana Baskini Teater “Plastikvõileib,” 
 pääse 125 kr ja 100 kr

P, 13. apr kell 16 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert

T, 15. apr kell 20 Komöödia “Spartalased tulevad,” 
 pääse 40 kr

L, 19. apr kell 17 Tapa valla laste- ja noorte lauluvõistlus  
 /11–18-aastased lauljad/ 
 pääse 25 kr

P, 20. apr kell 13 Tapa valla laste- ja noorte lauluvõistlus  
 /3–10-aastased lauljad/ 
 pääse 25 kr

T, 22. apr kell 20 Kino, pääse 40 kr

N, 24. apr kell 13 Eakate klubi Kanarbik pidu

N, 24. apr kell 18 Kontsert ansambliga 4 pluss 

L, 26. apr kell 18 Heategevuskontsert 
 “Kingi lapsele ratas,”   
 pääse 25 kr ja 15 kr

Kaitseväe keskpolügoonil toimuvad 
harjutused, mille käigus on alale 

kehtestatud juurdepääsupiirangud, 
järgmistel aegadel:

14.–18. aprill
20. –27. aprill

29. aprill

LtVÕK Tapa Väljaõppekeskuse vanas 
linnakus Paide maantee ääres toimuvad 

18.–25. aprillil (tegevus toimub ka öösiti) 
linnalahingu harjutused.

Harjutustel kasutatakse paukpadruneid, 
lõhkepakette, valgustusrakette, 

suitsu- ja õppekäsigranaate.

Tõnis Kark, lipnik

Ahula külas, Albu vallas 
Rakvere-Pärnu mnt ääres on avatud 

SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUSPUNKT

E–R 9–18 Lõuna 12–13
L, P suletud

Tel 387 4008, 510 7698, Margus Vellama

Tapa vallavalitsus 
võtab teenistusse

SOTSIAALOSAKONNA 
HOOLEKANDESPETSIALISTI,

    kelle peamised tööülesanded on: 
 · materjalide ettevalmistamine puuetega  
  inimestele hooldaja määramiseks; 
 · koduteenuse osutamise üle järelevalve  
  korraldamine;
 · eestkoste korraldamine;
 · kodanike abistamine sotsiaalabi või   
  -toetuse saamiseks vajalike dokumen- 
  tide vormistamisel, nende nõustamine  
  sotsiaalküsimustes.

    Nõuded kandidaadile: 
 · sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla  
  omandamisel);  
 · hea arvutikasutusoskus;
 · suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
 · empaatiavõime;
 · õppimis- ja algatusvõime; 
 · korrektsus, täpsus ja vastutustunne.
    Pakume:
 - huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 - enesetäienduse ja -teostuse võimalusi;
 - koolitusvõimalusi.

CV ja avaldus esitada 18. aprilliks 2008 
Tapa vallavalitsusele aadressil 

Lääne-Virumaa, Tapa linn, 45106, Pikk 15. 
Täpsem info telefonil 322 9656 või 
e-postiga vallavalitsus@tapa.ee.

Müüa 2-toaline korter Tapal Ülesõidu 6 
III korrus, 41,1m², KÜ, välisuks lukus,

turvauks, boiler, WC-dušširuum plaaditud, 
avatud köök, plastaknad, laminaatpõrandad, 

tel, kaabel-TV, kelder.  
HIND: 320 000 kr omanikult

Kontakt tel 5334 5779


