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Viru ringkonnaprokuratuur alustas
kriminaalmenetlust Rakvere Piiritus-
tehase suhtes, kuna ettevõttel lasub
kahtlus jäätmeseaduse rikkumises.
Keskkonnainspektsiooni teatel on

Rakvere Piiritustehas korduvalt lao-
tanud ümberkaudsetele põldudele pii-
rituse destilleerimisjääke, rikkudes sel-
lega jäätmeseaduse nõudeid.
Kuna ettevõte on teadlikult eiranud

jäätmeseaduse nõudeid, edastas ins-
pektsioon materjalid kriminaalasja
alustamise otsustamiseks prokuratuu-
rile, kus käivitatigi möödunud nädalal
kriminaalasi aine ebaseaduslikku kesk-
konda viimise paragrahvi järgi.
Tänavu jaanuaris tuvastas kesk-

konnainspektsioon, et Rakvere Piiri-
tustehasest veeti Moe külas asuvatele
põldudele praaga pressimisel tekkinud
vedelikku, ehkki ettevõttele väljasta-
tud jäätmeloa järgi peab tootmisest
tekkivad jäägid kokku koguma ning
andma käitlemiseks vastavat õigust
omavale ettevõttele.
Varemon tehas laotanud põldudele

piirituse destilleerimisel tekkinud praa-
ka, mille eest on teda ka karistatud.

Baltic News SerBaltic News SerBaltic News SerBaltic News SerBaltic News Servicevicevicevicevice

Keskkonna-
rikkumised tõid

kaasa kriminaalasja

Tapa vallavanemKuno Rooba ja Sal-
va Kindlustuse AS esindaja Aigar
Kink sõlmisid aastaks kindlustusle-
pingud.
Lepingute tulemusel on kõik ak-

tiivses kasutuses olevad Tapa valla
hooned kindlustatud. Leping hõlmab
35 kindlusobjekti ja kogu kindlusta-
tava vara väärtuseks on 353 250 000
krooni. Salva Kindlustuse AS
on Tapa linna ja valla vara kindlus-
tajaks olnud viimased viis aastat.
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Tapa vald kindlus-
tas hooned ja vara

2. veebruaril asetati Tapa vanal kal-
mistul paiknevale Vabadussõjas lan-
genute hauamonumendile lilled.
Tapa gümnaasiumis toimus Tartu
rahu aastapäeva kontsert.
Eesti ja Venemaa sõlmisid 2.

veebruaril 1920 Tartus rahulepingu,
mis lõpetas Vabadussõja ning mille-
ga Venemaa tunnustas Eesti iseseis-
vust. Tartu rahulepingu originaali
ning koopiat piirikaardist saab näha
välisministeeriumis avatud näitusel.
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Tähistati Tartu
rahu aastapäeva

Armsad vallaelanikud,
lubage kogu südamest soovida
teile kõigile palju õnne Eesti Va-
bariigi kaheksakümne üheksan-
da aastapäeva saabumisel!
Tänases Eesti riigis ringi lii-

kudes tundub kohati uskuma-
tu, et me taastasime oma ise-
seisvuse kõigest kuusteist aas-
tat tagasi. Kõik on tundmatu-
seni muutunud. Eesti on osa
avatud maailmast ja maailma-
turust, oleme avatud uutele
ideedele ja uutele kaupadele,
inimesed liiguvad selles piiride-
ta maailmas sisse ja välja. Küm-
ne aastaga on meil tekkinud
rohkem võimalusi kui kogu
Eesti ajaloo kestel kokku. Mas-
simeedia rõhutab päevast päe-
va, et Eestil läheb hästi. Ja ma-
jandusel lähebki praegu hästi.
Tööpuudus on asendunud töö-
jõupuudusega.
Igal asjal on aga kaks poolt, nii

ka Eesti tänasel edul. Edueufoo-
rias on unustatud sisejulgeolek.
Aina rohkem räägitakse praegu
õhukesest riigist. Riik ongi hetkel
õhuke. Meil ei jagu politseinikke
ega päästeametnikke, nad lahku-
vad parema palga otsingul välis-
maale. Meditsiinitöötajad peavad
palgatõusu saavutamiseks pikki
läbirääkimisi. Ravi- ja operatsioo-
nijärjekorrad on enneolematult
pikad. Seda loetelu võiks jätkata.
Skandinaavialikust heaoluühis-
konna stabiilsusest oleme veel
väga kaugel.
Miks on nii, et öeldes sõna

poliitika, hakkab paljudel inimes-
tel piinlik? Vastused peituvad
kindlasti paljude poliitikute tegu-
des, olgu selleks siis odavad kin-
nisvaratehingud või sahkerdami-

sed maaga. Maatehingud ärrita-
vad eriti kohalikke omavalitsusi.
Oleme meiegi taotlenud valla
arenguks vaba riigimaad nii Ta-
pal kui Jänedal, aga paraku on
sellest keeldutud.
Me ei saa jõukat ja õnnelikku

Eestit üles ehitada, kui meil puu-
dub nägemus globaalsest maail-
mast ja Eesti asendist kaheküm-
ne aasta pärast.
Meil on olemas eesti inimesed

ja eesti loodus, kaks väärtust,
mille eest tuleb meil hoolitseda
ja mida tuleb meil kaitsta ka aas-
tal 2026. Millistena me neid näha
soovime, ja kui see on selgeks
saanud, kuidas selleni jõuda?
Need otsustused tuleb meil teha
täna.
Televiisoris jooksvad poliit-

reklaamid näitavad, kuidas ja-
gada raha. Miks esinetakse
enne valimisi üleskutsega �
meie tõstame pensione 500
krooni? Aga ei räägita vajadu-
sest siduda keskmine palgatõus
keskmise pensionitõusuga, mil-
le tulemusel pensionid ei sõl-
tuks poliitikute suvast. Vastus
on lihtne: siis ei oleks järgmis-
tel valimistel midagi lubada.
Sotsiaalse ebavõrdsuse vähen-
damisega on lihtsalt keerulisem
tegelda kui anda välja lubadus
� raha. Eesti on kiiresti liiku-
nud edasi, kuid sotsiaalsed vas-
tuolud süvenevad.
Loomulikult on Eestil täna

valdkondi, milles läheb sõltuma-
ta poliitikast hästi, näiteks sport.
Viimasel aastal võideti läbi aja-
loo suurim arv medaleid tiitli-
võistlustelt. Kultuuril on samuti
head ajad. Suvisele laste laulu- ja
tantsupeole registreerus rekord-

arv kollektiive. Jutud noorte hu-
vipuudusest rahvuskultuuri vas-
tu on ennatlikud. Loomulikult
on kõikide nende kollektiivide
taga inimesed � vedajad, tänu
kellele need kollektiivid tegutse-
vad. Neid inimesi peab hoidma
ja tunnustama. Nemad on meie
maa sool.
Mina tahan tuleviku-Eestis

näha rohkem koostööd nii ini-
meste kui erakondade vahel, et
ei oleks selja taga halvasti ütle-
mist ja tühja vingumist. Igaüks
meist peab üritama teha oma
tööd paremini.
Eelseisvad parlamendivalimi-

sed annavad igale kodanikule
võimaluse oma häälega otsusta-
da, millist Eestit tema tahab
näha. Oluline siinjuures on
mõelda positiivselt � kas mina
ise saan midagi muuta. Rahvas
suudab muuta, kui väga tahab.
Olgu selle kinnituseks või viima-
sed presidendivalimised.
Endasse peab olema usku.

Valida ja olla valitud, see on põ-
hiseaduslik õigus ja seda peab iga
tõeline Eesti kodanik kasutama.
Kuid mõistke mind õigesti:

mitte keegi ei keela meile andes-
tamist. Võitja tunnus on suure-
meelsus ja see avaldub valmisole-
kus andestada. Eestlased on
võitnud. Vabariigi aastapäeval
võime jälle imetleda oma lippu
ja laulda oma hümni, mille eest
nii paljud on pidanud elu ohver-
dama.
Me usume Eestisse. Ja Eesti

usub meisse.
Head vabariigi aastapäeva!
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Head Eesti Vabariigi
89. sünnipäeva
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Kultuur koosneb iga inimese per-
sonaalsete väärtushinnangute ja
hoiakute summast ning on väga
aeglaselt muutuv. Kultuurilised põ-
hiväärtused püsivad aastasadu ja
teatud nihked võivad seal esile tul-
la alles aastakümnete pärast. Inves-
teering kultuurikapitali on seetõt-
tu põhjapaneva väärtusega, kuid ei
too enam tõenäoliselt tagasi inves-
teerijale endale.
Tapa vallavolikogu kultuuriko-

misjoni aastasele tööajale tagasi
vaadates võib tõdeda, et komisjon
on teinud tõhusat tööd. Komisjo-
ni kuulub 12 liiget ja koosolekuid
on peetud 9 korral.
Kõige suurem töö on aasta

jooksul olnud Tapa valla kultuuri
arengukava koostamine. Selle töö
käigus olen saanud suurepärase
ülevaate uue valla kultuurilitöö si-
sulisest osast ja mitte kuidagi ei
taha kinnitada väidet, et vaba aega
veetmas pole kusagil käia ja mille-
gagi pole tegeleda.
Meie vallas tegutseb kokku ligi

30 kultuuri-, spordi-, noortekollek-
tiivi ja -asutust. Seda ei ole sugugi
vähe.
Arengukava koostamisel pida-

sin tähtsaks eelpool nimetatud kol-
lektiivide poolt antud kirjeldusi
oma tegevusest ja eesmärkide püs-
titamist tuleviku suunas. Tehakse
ju tegelikult palju. Ei kirjutata nii-
sama paberi määrimiseks suuri
plaane. Tehtud töö ja vaevanäge-
mised on ka tunnustuse osaliseks
saanud. Näiteks kindlasti on mär-
kimisväärne Lehtse kammerkoori
juubeli tähistamiseks valminud
muusikal �Oklahoma�, mis pälvis
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru-
maa ekspertrühma poolt �Üllatu-
se� auhinna. Kõrgetasemelisele
koorile on tugeva põhja pannud
dirigent ja Lehtse põhikooli muu-
sikaõpetaja Tiiu Tikkerber ning
Lehtse kultuurimaja direktriss ja
ühtlasi ka kultuurikomisjoni liige
Leelo Jürimaa.
Edukad ja omamoodi meeleolu

pakkuvad on olnud kõik valla ise-
tegevuslaste-taidlejate esinemised,
samuti noorte ettevõtmised kul-

tuuri valdkonnas.
Rääkides veel kultuuri arengu-

kavast, sai valitud töögrupp, pida-
des silmas valla piirkondi, erinevas
vanuses inimesi, liitlasi ja oponen-
te, ametnikke ja kultuurikollektii-
vide esindajaid. Esimesel koosole-
kul toimus ajurünnak, kus selgu-
sid valla kultuurielu tugevus ja nõr-
kus, võimalused ja ohud. Ära võib
märkida tugevate kollektiivide ole-
masolu, tublid ringijuhid, infotee-
nuse kättesaadavus ajalehe kaudu,
kino, raamatukogu, ajaloo tutvus-
tamine muuseumis, üritused igale
eale jne.
Nõrkuseks peeti koostöö puu-

dumist kollektiivide vahel, publiku
vähest huvi korraldatavate üritus-
te vastu, osade spordi- ja kultuuri-
objektide halba seisukorda, ujula
puudumist, kitsaid muuseumiruu-
me, noorte kooskäimise koha puu-
dumist.
Teine arengukava koostamise

koosolek toimusmärtsi lõpus Tapa
kultuurikojas, kus osales 18 kultuu-
rikollektiivi ja -asutuse esindajat.
Pean väga tähtsaks selliseid koos-
viibimisi, kus saab välja öelda oma
seisukohti, kuulata teisi ja siis ühi-
selt langetada otsuseid.
Kui arutluse alla tuli valla kul-

tuuri visioon, siis siinkohal oli täht-
saimaks mõtteks see, et tulevikku
vaadates peaks saama kultuuriko-
jast kultuurimaja, mis oleks kogu
ümbruskonna kultuurikeskuseks.
Kultuurikoja laiendamisega saaks
algust tehamultifunktsionaalse kul-
tuurikeskuse loomisega.
Kuid kultuur ei sünni mitte

ainult Tapal. Seda tehakse terves
vallas. Häid tegutsemistingimusi
väärib ka Lehtse kultuurimaja. Nii
oodataksegi remonti pikki aastaid.
Selle aasta eelarves on planeeritud
remondiks 3,1 miljonit krooni.
Meeldiv oleks olla ühendav kes-

kus Tapa vallas kultuuri ja spordiga
tegelevatele inimestele. Pakkuda
võimalusi tegelemaks harrastuste,
huvide ning treeningutega kõigile
erinevas vanuses ning erinevate va-
jadustega elanikele (ka puudega).
Missioon kõlab samuti lootus-

rikkalt: �Läbi kultuurikeskkonna
parandada elukvaliteeti!� Asja
mõte on lihtsalt selles, et tahaks
midagi muuta ja liikuma panna,
seada sammud paremuse poole,
säilitades esivanemate poolt loo-
dud traditsioone ning rajada järel-
tulevatele põlvedele midagi sellist,
mis väärib mäletamist, väärtusta-
mist ning hindamist.
Augustikuus saime kokku spor-

ditöö tegijatega ja arutasime, mil-
lises järjekorras peaks tegema in-
vesteeringuid objektide renoveeri-
miseks ja täiustamiseks. Kõige
tähtsamaks peeti ühe korraliku val-
la staadioni olemasolu, Jäneda
spordihoone kiiret remonti, tervi-
seradade väljaehitamist, Männiku-
mäele korraliku peahoone ehita-
mist ja uue ujulakompleksi raja-
mist.
Kõik kultuuri puudutavad mu-

red, rõõmud ja tulevikuootused-
plaanid on kirjas kultuuri arengu-
kavas, mis sai valmis koos valla ül-
dise arengukavaga. Seal on kahjuks
küll väike osa sellest kirjas, kuid
ametlikult ei ole kultuuri arengu-
kava eraldi tutvustatud. Vallavalit-
sus pole vajalikuks pidanud eraldi
volikogus seda vastu võtta.
Kahju on ka sellest, et arendus-

nõunik ei ole üles näidanud huvi
kultuuri arengukava valmimisprot-
sessi vastu ega vastanud kutsetele
osaleda aruteludel.
Tänan kõiki kultuuri-, spordi-,

noortekollektiivide juhte, kes aita-
sid koostada kultuuri arengukava
ning kultuurikomisjoni liiget Kairi
Krooni, kes saadud materjali kor-
rektselt vormistas .
Nagu öeldakse, erilised unistu-

sed ja soovid täituvad vaid tänu
tugevale tahtejõule, sisukale tööle
ning järjepidevusele. Üle kivide ja
kändude komistades tõuseme siis-
ki, läheme püstipäi, tehes tööd ja
lootes koostööle, püüdes toetada
noorte omaalgatust ja palju muud-
ki, sest tahame näidata, kui suur ja
tähtis osa on kultuuril Tapa vallas.
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Mida me oleme teinud ja
mis on plaanis teha

Lauluseltsi juhatus on aas-
taid otsinud võimalusi
Leetari lauljatele esinemis-
riiete muretsemiseks. Nais-
lauljatele on riiete valmista-
mise võimalus leitud. Ees
seisab koori 15. aastapäeva
tähistamine.
Kui Leetari teenekas di-

rigent Ahti Raias otsustas
lahkuda, asusime otsima uut
koorijuhti. Kuna haritud
koorijuhte napib, nende töö
ei ole küllaldaselt väärtusta-
tud ja tasustatud, oli ülesan-
ne keerukas. Appi tuli koori
endine laulja, koorivanem ja
toetajaMart Kroon, kes viis
mind kokkuMarge Lauriga.
Marge onLeetarit juhatanud
juba aasta. Ta on töökas, lu-
gupeetud, arenev noor diri-
gent, kes on lõpetanud Tar-
tu H. Elleri nim muusika-
kooli klaveri ja dirigeerimi-

se erialal Vaike Uibopuu ju-
hendamisel. Jätkab õpinguid
Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemias Ants Sootsi juhen-
damisel. Õppimise ja koori-
juhi töö ühildamine ei ole
kerge.
26. jaanuari õhtuks oli pla-

neeritud lauluseltsi aruande-
valimiskoosolek, sellele järg-
nev Leetari esinemine linna
isetegevuslaste kontserdil.
Kui ettevalmistused olid lõ-
pukorral, saabus ebameeldiv
üllatus. Rongiliikluse viperus-
test tingituna, palus Marge
endale järele tulla Aegviitu.
Jõudnud rongi ootamisest
külmavõetud Margega mõ-
neminutilise hilinemisega
kultuurikotta, algas koosolek.
Lauluseltsi juhatuse ette-

kanne käsitles seltsi ja koori
eelmise aasta tegemisi, 15 te-
gevusaasta jooksul ajahõlma
vajunud sündmusi. Tänusõ-

15 aastat Tapa Lauluseltsi
Algus eelmises ajalehes

Juba viiendat aastat korraldab
Päästeamet koostöös kohali-
ke päästeasutustega laste loo-
minguvõistluse, mille ees-
märk on anda noortele või-
malus arutleda tuleohutuse
teemadel ja populariseerida
noorsoo hulgas päästetööta-
ja elukutset ning sellele oma-
seid väärtusi.
Päästeamet käsitleb loo-

mevõistlust olulise osana
päästeala ennetustööst. Loo-
mevõistlus annab ilmeka pil-
di laste ohukäsitlusest, nende
arusaamadest, koolis ja kodus
omandatud tõekspidamistest
ja väärtushinnangutest. Pääs-
teala ennetustöö tegijad saa-
vad aga võistlustöödest kin-
nitust valitud meetmete toe-
tuseks ja viiteid sellele, mida
annab paremini teha.
Võisteldakse neljas vanu-

seastmes: koolieelsed laste-
asutused, algklasside õpilased,
põhikooliõpilased ja gümnaa-
siumiõpilased. Võistlustöö-
deks võivad olla joonistused,
maalid, kollaa�id, esseed, luu-
letused, meisterdused, videod
ja helisalvestised.
Igastmaakonnast osalevad

väljendusrikkamad tööd üle-
riigilises lõppvoorus Tallin-
nas, kus auhinnakomisjon
valib igast vanusegrupist väl-
ja huvitavamad tööd. Lõpp-
vooru jõudnud töödest pan-
nakse üles näitus ning pari-
mad autorid saavad auhinnad
ja kutsed Päästeameti peadi-
rektori vastuvõtule.
Võistlustööd tuleb saata

hiljemalt 19. märtsiks 2007. a
lähimasse päästekomandosse.
Tööle palume lisada järgne-
vad andmed: autori ees- ja

perekonnanimi, vanus, klass/
rühm, kooli/lasteaia nimi,
maakond, juhendaja nimi ja
kontakttelefon.
Lääne-Virumaa laste töid

saab näha 22. märtsist kuni
30. märtsini Rakvere keskraa-
matukogus.
Loominguvõistluse tee-

mad: 1.Nublu õpetasmulle ...;
2. Korstnapühkija toob õnne
majja; 3. Tuleviku päästetehni-
ka; 4. Mets on ka kellegi kodu;
5. Valin numbri 112; 6. Suitsu-
andur päästis �; 7. Kahjutuli
saab alguse pisiasjast; 8. Ette-
vaatust, plahvatab!
Lisainfo: Päästeamet, Ja-

nek Innos, tel. 62 82 022, e-
post: janek.innos@rescue.ee
Ida-Eesti Päästekeskus, Mari-
ka Uussalu, tel. 53 428 860.
marika.uussalu@rescue.ee

Päästeamet kuulutab välja
laste loominguvõistlusenad toetajatele, koostöö-

partneritele, seltsi ja koori
liikmetele, lilleõis tänutä-
heks Margele, Lydiale, Kai-
rile, Emmile, Lehtele, Aare-
le, Akslile, Andresele.
Üldkoosolek kinnitas tu-

lude-kulude ja aastaaruande,
valis juhatuse ja revisjoniko-
misjoni tagasi endises koos-
seisus. Lauluseltsi juhatusse
kuuluvadLydia Pihel ja käes-
oleva loo autor, revisjoniko-
misjoni juhib Aare Aimla.
Pärast kontserdil esine-

mist, teiste osalejate etteas-
tete nautimist, istusime
koos pidulikus õhkkonnas,
vestlesime, kuulasimemuu-
sikat, tantsisime.
Lauluseltsi juhatus tänab

kõiki koostööpartnereid ja
toetajaid, soovib meeldivat
koostöö jätkumist!
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Toidukaupade hinnad
Tapa kauplustes

Säästumarketis on müügil Balti Lux märgiga piimatooted, mis hak-
kavad silma oma soodsa hinna poolest. Tähelepanu tuleb ostu tehes
pöörata toote kaalule ning ühikuhindadele. Nii on hapukoort harju-
muspärase 500g asemel 400g. 20% hapukoor maksab 6,10 10% - 5,80
vahukoore 180g paki hind 5,80.

Seisuga 7. - 9. veebruar 2007. a
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Valimised on juba ukse ees, erakonnad kergitavad oma
valimisringkondade esinumbritelt saladuseloori ja
avaldavad nimekirju. Nii mõnigi kõige esimene kandidaat
paneb mind turtsuma. Omakandimeeste ja �naiste asemel
on seal nii mõnigi Tallinna kandis nime teinu, kes on nüüd
partei käsul saadetud mujale Eestisse hääli püüdma ja
rahvast lollitama. Mõni on neist ehk varem vaid üksikud
korrad oma ringkonnas jala maha saanud, teised saavad
loodetavasti vähemalt valimiskampaania käigus oma
valimispiirkonna teede ja asulatega tuttavaks.
Kuidas võib üks kohalik elanik usaldada inimest, kellel
puudub igasugune side piirkonnaga, kust ta loodab
Riigikokku valituks osutuda? Vastus sellele on ju selge,
ega ikka sellist kandidaati usaldada saa. Kui kandidaat
ikka kohalikku elu ei mõista ja oma võimalike valijate
muresid ning rõõme ei tea, kuidas ta saab siis neid inimesi
Toompeal esindada? Mina arvan, et siis võiks ta küll
esindada iseennast, aga sellest ei piisa.
Kõneldes Lääne- Virumaast meenub mulle algatuseks
Reformierakonna esinumber siinkandis, kelleks on seekord
endine välisminister ja praegune Riigikogu liige Kristiina
Ojuland. Riigikogu kodulehe andmetel on ta sündinud
Kohtla- Järvel, praegu pesitseb ja karjatab lambaid minu
mälu järgi hoopiski Harjumaal Kaberneeme kandis. Varem
on ta Riigikogu valimistel kandideerinud vastavalt partei
käsule kas Lääne- või Ida- Virumaal ja enamasti ka valituks
osutunud. Kohalikel valimistel kandideerib ta miskil
põhjusel aga hoopistükkis Tallinna linnas. Keda ta siis seal
Riigikogus esindaks? Parteikontorit, ei enamat!
Riigikokku võivad sattuda mitmesugused inimesed. Ühed

on need, kes lähevad sinna Eesti elu edendama, pagasiks
oma kodukandi valijate toetus. Teised on aga
häältepüüdjad, milliseid mäletame me ju palju, vähesed
on neist sportlastest ja supermodellidest poliitikas kanda
kinnitanud ning veel vähesemad neist ütlevad selle
kujundamisel sõna sekka. Nemad kandideerivad, sest
erakonnal on nii tarvis, et saada suurem hulk hääli ja veelgi
enam võimu. Kummad neist siis väärivad rohkem meie
hääli? Mina usun, et need, kellele Lääne- Virumaa on
kodukant ja südameasi, mitte valimisprojekt.
Mina arvan, et läänevirulased peaksid valimaminnes tegema
esimese valiku läänevirulaste hulgast. Nad kõik lähevad
Riigikokkumeie kodumaakonda esindama ja edendama, vaid
nende vahendid on vastavalt parteiideoloogiale erinevad.
Alles peale läänevirulaste väljasõelumist võib hakata silmas
pidama nende erakondliku kuuluvust, inimese panust
kodukandi arengusse ja isikuomadusi, mis kõik aitavad teha
lõpliku valiku. Peaasi, et on meite kandi mees või siis naine.
Riigikogu valimised ei ole naljaasi. Me saame öelda oma
sõna sekka selles, kes meie riiki järgmised neli aastat
juhivad ning valitsevad ja see ei ole vähetähtis. Lääne-
Virumaa inimestele on Riigikogus ette nähtud kuus kohta.
Need kohad tuleb täita läänevirulastega, valimiste ajaks
�sisserännanud� kodanikud ei pea saama meie kulul
söönuks. Mina valin märtsikuus Riigikokku oma maakonna
inimese, palun valige teie ka!

Riigikogu kandidaat nr 269 Lääne-Virumaalt

EINAR VALLBAUM

Valime Riigikokku omakandimehed!
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Eelmise aasta lõpus otsustas Eesti
Noorsootöö Keskus eraldada raha
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu pro-
jektile Awardi noorte matka tarbeks.
Planeerisimematka juba päris pik-

ka aega, kuid kuna kõigil oma toime-
tamised ning ka noortel peale Award-
liikumises osalemise veel hulk teisigi
tegemisi, siis lükkus matk kaks kuud
edasi ning nüüd, küünlakuu esime-
sel nädalavahetusel saime lõpuks
matkaleminna.Oma ööbimispaigaks
valisime Toomarahva turismitalu,
mis asub Altja kalurikülas ja mille lä-
hedusse jäävad Oandu loodusrada,
Altja jõe äärt mööda kulgev kopra-
rada ning Altja kultuurirada, mis kul-
geb vahepeal mööda mereranda.
Turismitalu perenaine Ülle on meid

jubaaastaidvastuvõtnudningmeidkõi-

ki võlunud oma külalislahkuse ja hooli-
vusega. Seekord ööbisime tavapäraselt
erinevas kohas, nimelt lakas,mis pakkus
muidugi elevust nii meile, juhendajatele
kui kanoortele.Asjad ärapandud, suun-
dusime Oandu loodusrajale, mis on siis
inimese poolt täielikult puutumata. See-
ga on võimalus näha metsakooslust nii,
nagu ta looduslikult olema peaks.
Raja läbimine oli meeldiv katsumus,

sest sügis-talvinetormolivägapaljupuid
maha murdnud või siis koos juurtega
maast välja kiskunud ning aeg-ajalt lõp-
pes laudtee maha kukkunud puu vas-
tas. Takistustest hoolimata otsustasime
raja läbida ning muidugi ei pidanud me
seda kahetsema, sest koos metsas olles
sai arutletud paljude teemade üle, ning
mis saab veelmeeldivamolla kui toreda
seltskonnagamõnusaltmöödametsa ja-

lutada, loodust nautida ning vestelda.
Koprarada läbides tundsime kõik juba
kerget väsimust kontides ja kui rada lä-
bitud ja ka mere ääres vanade kaluri-
aitade juureskäidud, siisotsustasimetu-
baste tegevuste juurde minna.
Peale kehakinnitust mängisime

kuni sauna minekuni. Pärast sauna
istusime veel mingi aja kamina ees
ning ajasime juttu ja muidugi män-
gisime. Kuid eks päev oli oma töö
teinud ning peagi vajusid kõik une-
hõlma. Hommikul keha kinnitades
oli kõigi ühine soov veel matkale
minna ja koos midagi põnevat teha.
Aitäh kõigile, kellega mul oli au

antud matkal koos olla, sest ainult
tänu teile oli see matk just selline,
nagu ta oli.

Awardi-matk
Foto Ave PappeAwardi-projekti matkaseltskond Toomarahva turismitalu õuel.

Tapa vallavalitsus kinnitas 28.02.2006
valla laste hoolekande komisjoni uue
koosseisu. Läbirääkimiste teel õnnes-
tus kokku saada spetsialistidest mees-
kond, kes siiani asju südamega aitab la-
hendada. Olgu siinkohal siiras tänu
koolipsühholoogMarikaEiskopile, pe-
rearst Katrin Kuusikule, noortega te-
gelemisele pühendunud Kaja Kan-
gurile jaEneMummile, väsimatule eesti
ja vene keele õpetajale nii Tapal kui
Lehtses Monika Läänemägile ja ainsa-
lemeesliikmele ka eelmisest kooseisust
Urmas Piksarele.
Igal vallal onõigusmoodustadaoma

pädevuses olevate küsimuste lahenda-
miseks komisjone, siinkohal siis eriva-
jadustega kodanike ehk lastega seotud
küsimuste lahendamiseks laste hoole-
kande komisjon, mis on kui nõuandev
organ. Praegu on Lääne-Virumaal sel-
liseid komisjone kolmes kohas: Rakve-
res, Tapal ja Väike-Maarjas.
Tegeleda tuleb mitmete tähtsate ja

vastutusrikaste küsimustega, nagu lap-
se eraldamine perekonnast, eestkoste-
le andmine, tugiisiku leidmine, lapsi
kasvatavate isikutevaidluste lahendami-
ne, käitumisprobleemidega õpilased ja
koolikohustust eiravad õpilased.
Ettepanekud ja arvamused esitatak-

se vallavalitsusele, kohtule, alaealiste ko-
misjonile, koolidele jt ning need on täit-
miseks soovituslikud. Küsimuse arute-
lu ja käsitlus lõpetatatakse, kui problee-
mile leitaksevõimalikestparimlahendus.
Lastega seotud küsimused on alati väga
delikaatsed jaseepärastonkomisjoni töö
põhimõtteks erapooletus ja konfident-
siaalsus ning eelkõige lapse isikust läh-
tuvate vajaduste rahuldamine.

Meie töö tulemuslikkus sõltub pal-
juski koostööst sotsiaalnõuniku ja las-
tekaitsespetsialistiga, kes on alati leid-
nudaegaviibidakomisjonis asjade arut-
elul. Samuti onkülalisenakutsutudvalla
noorsoopolitseinik, kui teema käsitlus
seda nõuab. Materjale, mis on vajali-
kud mitmesuguste teemade käsitlemi-
seks, on valla haridusasutused oma te-
gevuse käigus edastanud õigeaegselt.
Kuna valla elanike arv on suurene-

nud, siis on ka probleemid lastega ja
lastega seotud küsimustes mitmekor-
distunud. Oleme töö tulemusena leid-
nud, et emade toimetulek peres on
aitamist väärt. Oleme teinud ettepa-
neku valla ametnikele eelmise aasta lõ-
pus ja saanud juba ka vastukaja, et on
leitud võimalus abistada lapsevane-
maid projekti �Kasvamine vanemaks
olemise poole� kaudu.
Hoolekandekomisjonile võib lahen-

damist vajavatest küsimustest teatada
iga kodanik, võttes ühendust ja saates

oma mure või avalduse Tapa vallava-
litsusele, kus see fikseeritakse ja edas-
tatakse vajadusel lahendamiseks.
Jõudu lapsevanemaks kasvami-

seks ja olemiseks kõigile emadele ja
isadele!

Laste hoolekande komisjon

Eelnevad ajaloosündmused
Pärast Oktoobrirevolutsiooni
1917. aastal moodustati Tapal
sõja-revolutsioonikomitee, mis
võttis üle kohaliku võimu. Koos
Lehtse ja Ambla Punakaardiga
tehti seda ka ümberkaudsetes
mõisates. 17. detsembril 1917 toi-
musid Tapal alevivolikogu valimi-
sed, kus esimeheks valiti Karl Saar.
18. detsembril 1917 lahutati

Tapa Lehtse vallast ja tunnistati
iseseisvaks aleviks. 7. jaanuaril
1918 valiti esimeseks alevivane-
maks Villem Gabriel.
Jüri Vilms Tapal
J. Vilms � Eesti Päästekomitee

liige veebruaris 1918, esimene
Eesti Ajutise Valitsuse kohtumi-
nister sündis, 13. veebruaril 1889
Kabala vallas, sattus vangi saksa
vägede kätte üle lahe Soome mi-
nekul ja lasti segastel asjaoludel
maha Helsingis 13. aprillil 1918.
Õppis Tartu Ülikooli õigusteadus-
konnas ja töötas seejärel advokaa-
dina Tallinnas. Juba koolipõlves
võttis aktiivselt osa poliitilisest te-
gevusest, arendades Eesti iseseis-
vuse mõtet.
1917. a suvel asutati J. Vilmsi

algatusel Eesti Tööerakond, mis
tõusis ruttu mõjukaks poliitili-
seks parteiks (erakonna esimene
kongress peeti 27. septembril
1917). Enne Eesti Asutava Kogu
ja eelpool nimetatud Tööera-
konna valimisi, toimusid üle
Eesti nn kihutuskoosolekud.
Need tuli korraldada enamlaste
võimuloleku ajal. Ühele sellisele
kõnekoosolekule sõites pidi
Vilms koos kaaslasega Tapal
ööbima. Tapal elavad sugulased
ei julgenud enamlaste hirmus
neid öömajale võtta. Kaaslane
Ferdinand Kull mäletab seda
sündmust nii: �Suurte raskuste-
ga saime kusagilt toa ainsa voo-
diga, ka ei olnud toa uksel mingit
lukku, puudus elektrivalgustus.
Minul ei tulnud magamisest mi-
dagi välja, sest kui Vilms oma tü-
seda keha madratsile viskas, olin
mina nagu Munamäel. Ühel pool
sängi asus brauning, teisel pool
tikutoos ja riided, Vilms jäi kõ-
vasti magama. Siis korraga mingi
krobin, tundsin, kuidas uks vaik-
selt avati. Kuulsin, et Vilmsi hin-
getõmbed järsku vaikisid. Haara-
sin tikutoosi ja süütasin tule. Mil-
line oli aga mu imestus, kui oma
meelekohal Vilmsi kätt braunin-
guga märkasin, kuna uks endiselt
kinni seisis. Tal polevat meeldegi
tulnud, et mina just ukse pool
magan. Tol ööl me silmi kinni
enam ei saanud.�
Kolmnurkset haljasala Jaama ja

Pika tänava vahel O. Grossi kau-
banduskeskuse vastas nimetati
juba enne 1940. aastat Jüri Vilmsi
platsiks.
Manifest Eestimaa rahvastele
Saksa vägede edasitung Eesti

pinnale sundis Maanõukogu juhte
kiirustama iseseisvuse väljakuulu-
tamisega. 19. veebruaril 1918 võt-
tis Maanõukogu juhatus ühes va-
nematenõukoguga vastu manifes-
ti teksti (põhikoostaja JuhanKukk).
Samas valiti ka täidesaatev organ �
Päästekomitee, kuhu kuulusid
Konstantin Päts, Konstantin
Konik ja Jüri Vilms.
23. veebruari õhtul loeti Pärnus

�Endla� teatri rõdult esmakord-
selt manifest avalikult ette. Mani-
festi ametlik tekst on dateeritud
24. veebruar 1918, ilmus ka Riigi
Teatajas nr 1 1918.
Manifesti tekst anti edasi tele-

graafi teel ka teistesse Eestimaa
paikadesse. Tapal võttis selle vas-
tu raudteejaamas telegrafistina
töötanud Rozalie Adele Oa
(Treial).Morseteksti kirjutas ta sa-
laja kuuele telegrammiblanketile ja
hoidis need alles. Oma tädilt saa-
dud telegrammitekstid andisTapa
Muuseumile siin sündinud tuntud
ajakirjanik Harri Treial.
Kuidas iseseisvus Tapal välja
kuulutati
Ööl vastu 25. veebruari 1918.

a ilmusid Päästekomitee esimesed
päevakäsud ningmoodustati Aju-
tine Valitsus. Ajutise Valitsuse
pooltmäärati Tapa raudteekomis-
sariks Karl Saar, kes hiljem ajale-
hes �Vaba Maa� (3. III 1919) kir-
jeldas sündmusi iseseisvuse välja-
kuulutamisel alevis.
K. Saar kirjutas (lühidalt ümber

jutustades): �24. veebruaril hakkas
enamlaste valitsus lagunema. Õh-
tul kutsuti mind aparaadi juurde
(morsetelegraaf � autori märkus)
ja päriti, mis Tapal tehakse. Ütle-
sin, et enamlased lahkuvad. Nõu-
ti, et saaks jaamakomandant ja ko-
missarmääratud. Vastasin, et saan
ilma nendetagi hakkama. Siis jäeti
raudtee peakomitee liige, keegi
lukksepp,minu tegevuse järele val-
vama. Peterburi poolt sõititis eri-
rongiga kaks vagunitäit, umbes 80
madrust, Tallinna �seltsimehi�
päästma. Tallinna jaamamääratud
kaitseülem andis mulle käsu neid
mitte edasi lasta. Et aga Tapal veel
võim punakaartlaste käes oli, siis
ei olnud võimalik neid siin kinni
pidada. Üks madrus nõudis apa-
raadi pealTallinna jaamakaitseüle-
ma nime, kui aga seda ei öeldud,
võttis mees revolvri välja ja ähvar-
das näidata, kes ta on.Madrustega
rong kihutas Tallinna poole, mil-
lestma kaitseülemat hoiatasin, ehk
küll vaht mul alati kannul oli.
Kolme tunni pärast tuli rong

Kehrast tagasi, kuna valged ole-
vat tee ära lõhkunud. Suure kiiru-
sega kihutati nüüdPeterburi poole
tagasi. Öösel vastu 25. veebruari
sain Tallinna postkontori koman-
dandi Kääriku käest telegrammi,
et enamlaste valitsus on kukuta-
tud ja Eesti iseseisvaks vabariigiks
välja kuulutatud.
TööEestiVabariigi kasuks võt-

tis sellest silmapilgust peale uut
hoogu. Kaheksa vedurit, mis Ta-
pal kolm päeva saatekorda Narva
poole ootasid, veeresid nüüd koos
vagunitega Tallinna poole.
Jaamateenindajatele sai teada

antud, et nad Eesti Vabariigi tee-
nistusse edasi jäävad. Punakaart-
lased olid erutatud, kui said kuul-
da, et nende võim Tallinnas on
langenud. Lõuna ajal põgenesid
nad Tapalt.
25. veebruaril olid kõik koolid

suletud. 26. veebruaril hakati
kindlat kaitset looma. Tallinna te-
legrafistid andsid kõik päevakäsud
jamanifesti telegraafi peal üle. Pal-
justati (tehti koopiad � autorimär-
kus) käsitsi!

Harri AllandiHarri AllandiHarri AllandiHarri AllandiHarri Allandi

Ave PAve PAve PAve PAve Pappeappeappeappeappe

Hoolekandekomisjoni liikmed töökoosolekut pidamas. Foto Heiki Vuntus
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Sotsiaalnõunik EneAugasmägi:
�Vallas on vajalik laste hoolekan-
de komisjon, kes on suureks
abiks lastekaitsetöötajale. Komis-
joni liikmed on oma ala spetsia-
listid, kes teevad seda tööd sü-
damega. Lastekaitsetöötaja peab
päevast päeva võtma vastu otsu-
seid, mis muudavad paljude pe-
rede igapäevaelu. Hoolekande-
komisjon annab lastekaitsetööta-
jale nõu ja abistab oma erapoo-
letuse ning konfidentsiaalsusega.
Samas on tore näha, et kõik töö-
tavad ühise eesmärgi nimel ning
alati lähtutakse oma tegevuses
lapse vajadustest.�

Kommentaar

Iseseisvuse
väljakuulutamine

Tapal
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Mälestuskilde ja
uitmõtteid

Lembit JooritsLembit JooritsLembit JooritsLembit JooritsLembit Joorits

JärgnebJärgnebJärgnebJärgnebJärgneb

Jaanuari lõpus avanes mul võimalus
külastada Brüsselit ja tutvuda seal
mõnede institutsioonide igapäeva-
tööga.
Meie ekskursioonigrupp koosnes

28 inimesest, kes töötasid kas Las-
tekaitse Liidus, kuulusid Lastekait-
se Liidu vanematekogusse või juha-
tasid kohalikku lastekaitse ühingut/
seltsi. Lääne Virumaalt osales kaks
inimest: vanematekogu liige ning
Rakvere Lastekaitse Ühingu tegev-
juht Kaie Kranich ja mina, Tapa
LKÜ tegevjuht Ave Pappe.
Lennuk saabus Brüsseli lennujaa-

ma 31. jaanuari hommikul ningmeid
oli tervitama tulnud Europarlamen-
dis töötav Jörgen Siil. Esmalt külas-
tasime Linnade ja Omavalitsuste
Eesti esindust, kus tutvusime esin-
duse tööde ja tegemistega, saime tea-
da nii rõõmudest ja samas ka muret
tekitavatest teemadest. Edasi kulges
programm Eurochildi, mis tegeleb
laste ja noorte heaolu ja õiguste kaits-
misega. Põhirõhk on pandud just
vaesuses elavatele ja sotsiaalsete
probleemide käes vaevlevatele noor-
tele arendavate tegevuste ning teiste

tegutsemisvõimaluste pakkumisega.
Programm töötab üle Euroopa ning
igal aastal korraldatakse erinevaid
laagreid,millest võtavad osa eri maa-
de noored.
Kätte jõudis lõunaaeg. Meiega

koos lõunatas Katrin Saks ning te-
malt kuulsimegi üllatuseks, et belg-
lastel on komme pidada lõunat vä-
hemalt kaks tundi. Selle aja jooksul
on äärmiselt oluline, et saaks tutta-
vatega suhelda.
Peale lõunat kohtusime sotsiaal-

demokraatidestEuroparlamendi saa-
dikute Andres Tarandi, Marianne
Mikko ja Katrin Saksaga, kes tutvus-
tasid oma tööd ning vastasid meie
küsimustele. Tund aega saime tribüü-
nilt parlamendi plenaaristungit jälgi-
da, kus teemaks oli kliima soojene-
mine. Kõik istungid tõlgitakse
Euroopa Liitu kuuluvate riikide keel-
tesse ümber ja nii oli meilgi väga hea
istungit jälgida ja antud teemal ise-
keskis mõtiskleda. Eestist võttis eel-
pool nimetatud teemal sõna Andres
Tarand, kellel oli võimalus ühe mi-
nuti jooksul edasi anda omamõtteid
ja ettepanekuid. Inimesed, kes sõna

võtavad, peavad oma kõne väga os-
kuslikult ette valmistama, sest kui
minut mööda saab ja oma jutuga lõ-
puni ei jõuta, siis reeglina lülitatakse
mikrofon lihtsalt välja.
Järgmisel päeval oodati meid

Brüsseli Eesti Majja, kus töötavad
kõikide ministeeriumite esindused,
ühtekokku 88 inimesega. Eestlaste
käsutuses on kaheksakordne maja,
kus kõigil töötajatel ühesugused töö-
ruumid ning muidugi on majas ka
saun.Majas tegutseb segakoor, tähis-
tatakse eestlastele olulisi tähtpäevi
ning aeg-ajalt mängitakse teatrieten-
dusi lastele. Kokku on Brüsselis um-
bes 1000 eestlast ning nende lapsed
käivad koos teistega koolis, kus saa-
vad valida kas prantsusekeelse või
ingliskeelse õppe vahel. Selleks, et ei
ununeks oma emakeel, on koolis ka
spetsiaalselt eesti keele õpetaja.
Kaks päeva möödus linnutiivul

ning lennukis olles ja suurlinna tu-
ledega hüvasti jättes oli rõõm taba-
da endmõttelt, et kõik oli ilus ja hea,
kuid kodus on siiski kõige parem!

Ave PAve PAve PAve PAve Pappeappeappeappeappe

Lastekaitsetöötajad käisid Brüsselis

Eesti Lastekaitse Liidu delegatsiooni koosseisus oli Brüsselis ka Ave Pappe (esiereas vasakult  viies) T apalt.

Foto Kaido Lanno

Foto Ave PAppe erakogust

3. veebruaril toimus populaarse
ETV-Hansapanga noorte suusasar-
ja esimene osavõistlus Albu vallas
Valgehobusemäel. Tapa Männiku-
mäe klubi suusatajad osalesid sellel
võistlusel üheksa sportlasega.
Kavas olid lühikesed klassikadis-

tantsid. N-18 vanuserühmas 3 km
rajal saavutas Anni Vainola (TapaG)
kindla võidu 11 sekundiga Sõmeru
klubi esinumbri ja Eesti koondislase
Kelli Floreni ees. Teine poodiumi-
koht tuli Männikumäe klubile M-12
vanuseklassis 1 km rajalt, kusMarkko
Etverk (RakvereRG) saavutas auhin-
nalise 5. koha. Ülejäänud osavõtjad
Tapa klubist platseerusid kohtadele
esikolmekümnes.
Võistluskeskuses toimus peale

autasustamist Allar Levandile kuu-
luva sporditarvete firma A&T Sport
korraldatud klubidevaheline suusa-
loosimine. Õnn naeratas seekord ka
meile ja võitsime kaks paari Mads-
hus võistlussuuski.
4. veebruaril sõideti vabatehnikas

Estoloppeti sarja Tamsalu-Neeruti
maraton. Anni Vainola läks võistle-
ma 44 km rajale, kus N-20 klassis
tuli teiseks (üldjärjestuses 214. koht).
Poole lühemal võistlusmaal üllatas
käesolevast hooajast Männikumäel

treeniv Kadrina noormees Siim
Robert üldjärjestuses 12. kohaga,
mis M-20 klassis oli parim tulemus.
Ootame treeningrühmadesse jät-

kuvalt uusi harjutajaid! Algklasside
laste treeningud toimuvad igal teisi-
päeval ja neljapäeval kogunemisega
kell 16 Tapa spordikeskuse ees. Ju-
hendaja Anni Vainola.
Põhikooli- ja gümnaasiumiõpi-

lastele, igal esmaspäeval, teisipäeval
ja reedel kl 17 Männikumäe palk-
maja juures. Juhendaja Raili Rooba.

Teadmiseks tervisesportlastele, et
saabunud lumega on suusarajad
aetud sisse Männikumäel, Roti met-
sas, Rutka mägedes(alates matkasil-
last teisel pool jõge) ja Jänedal!
ATV-del ja OFFROAD autol

palume mitte kasutada sisseaetud
suusaradu ja teatame, et MTÜ Ple-
kikiisu poolt olete teretulnud Tapa
autokrossirajale, mis sügisel sai kor-
ralikult silutud! Head kihutamist!

KKKKKaido Lanno,aido Lanno,aido Lanno,aido Lanno,aido Lanno,
MTÜ MännikumägiMTÜ MännikumägiMTÜ MännikumägiMTÜ MännikumägiMTÜ Männikumägi

Suusauudised!
Tapa lennuväli on üks eriti ohtlik-
kudest passiivsetest jääkreostuskol-
letest (JRK) Eestis. Selle seirega on
tegeldud juba 1991. aastast alates jär-
jepidevalt. AS Mavesee arvukatest
aruannetest ja projektidest saab sel-
le tegevuse kohta välja noppida
mõndagi huvitavat. Alguses olid
uuringud japrojektid, nagu ikka!Eel-
tööde käigus rajati täiendavalt 10
spetsiaalset puurkaevu, kust võeti
veeproove üks kord aastas. Lisaks
mõõdeti 14 vaatluspuuraugus neli
korda aastas vaba õlikihi paksust.
Rajati ka neli puhastusväljakut (vt
joonist).
Veeproovide analüüse tehti kahes

laboris: Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse laboratooriumis jaHollan-
di AnalyticoMileu laboratooriumis.
Uuriti 204 aine ja ühendi olemasolu
ja hulka. Analüüsitud komponendid
onkõik elusorganismidele toksilised
ja kantserogeensed. Tulemusena
võis lihtsustatult öelda, et reostus ei
kujuta põhjavee kaudu ohtu ümb-
ritsevale keskkonnale, kui seda vett
ei kasutata joogiks.
1993. a alustati kapuhastustööde-

ga, abiks Taani firmaHedeselskabet.
Taanlastelt saadi tagastamatuabikor-

ras pumpamistehnikat (spetsiaalselt
sellekskomplekteeritudkonteinerjaa-
mad). Aastatel 1996�1999 tegutses
ASMaves iseseisvalt!Edasisedpuhas-
tustööd lõpetati mitmel põhjusel, jäi
ainult seire.
Puhastamise skeemoli lihtne: toi-

mus põhjavee veetaseme alandami-
ne ning lennukikütuse korjamine
veekihi pealt puhastusväljakutel
(pumpamisväljakutel). Seitsme aas-
taga (1993�2000)pumbati välja põh-
javee pinnalt üle 110 kuupmeetri (!!)
separeeritud lennukikütust, mis anti
üle linna katlamajale. Puhastustöö-
de tulemusenavähenesüle kahe kor-
ra vaatluspuurkaevude pinnal oleva
lennukikütusekeskminepaksus (51�
21cm). Prognoositavalt võinuksveel
kätte saada 77 kuupmeetrit separee-
ritud lennukikütust, kuid see oleks
läinud väga kalliks.
Eesti riik oli juba eraldanud 7,5

miljonit krooni, millele lisandus
Taani riigi kopsakas abi. Saadud ko-
gemused näitasid, et ühe ha suuru-
se maaala põhjavee puhastamise
hinnaks on ca 2 miljonit krooni +
iga-aastased ekspluatatsioonikulud
kuni 2 miljxonit krooni aastas.

Lehtse, kus maa nii tasane, sai oma
liumäe. Tänu rahvakoosolekutel
tehtud ettepanekutele ja vallavalit-
suse mõistvale suhtumisele valmis
Lehtse alevikus liumägi - endine
prügimägi ja läheduses asuvate
majade ehitusjäägid said ühise tal-
letuspaiga nn Kiisa lepikus.
Liumägi, mille suhteline kõrgus

on ligi 4 m, pakub nii noortele kui
vanadele mõnusat ajaviidet.
Valla heakorraspetsialist Maris

Urve arvamus peale liumäe valmi-
mist: �Töö on hästi tehtud. Teos-
tas selle raudtee-ehituse firma

Viater Ehitus ja maksma läks üle
21 000 krooni. Kevadel kutsume
Lehtse rahvast, eriti aga lapseva-
nemaid, kelle lapsed mäelt usinas-
ti alla lasevad, liumäe ümbruse
heakorratöödele.�
Liumäe lähistele on ka suusara-

da sisse aetud, nii et nüüd saab siin
isegi suusavõistlusi korraldada.
Loodame, et vallavalitsus leiab

võimaluse ka liumäe valgustami-
seks, sest talveõhtud on pimedad.
Pikka liugu vastlapäeval!

Jüri FJüri FJüri FJüri FJüri Freimannreimannreimannreimannreimann

Lehtse sai liumäe

Eelmisel pühapäeval oli liumägi kelgutajaid täis. Foto Heiki Vuntus

Suusavõistlus V algehobusemäel.

Tapa Vesi (järg)
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Tapa valla eelarve 2007
EELNÕUEELNÕUEELNÕUEELNÕUEELNÕU

TTTTTapa ,apa ,apa ,apa ,apa , 15. veebr15. veebr15. veebr15. veebr15. veebruar 2007 nr 5uar 2007 nr 5uar 2007 nr 5uar 2007 nr 5uar 2007 nr 511111

Tapa valla 2007. aasta eelarve kinni-
tamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt
1, Tapa valla põhimääruse § 7 lg 1 p 1
ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 12
alusel.
§ 1. Kinnitada Tapa valla 2007. aasta eel-
arve tulud, kulud ja finantseerimistehin-
gud vastavalt lisale.
§ 2. Kinnitada eelarveaasta kassatagava-
ra 400 000 krooni.
§ 3. Tapa vallavalitsusel kinnitada valla-
valitsuse ja vallaasutuste eelarvete ja ala-
eelarvete kulude jaotus.
§ 4. Tapa vallavalitsus võib eelarveaasta
jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstar-
beliste eraldiste saamisel lisada need lae-
kumised ja nendele vastavad kulud valla
eelarvesse, informeerides sellest voliko-
gu järgmisel istungil.
§ 5. Määrus jõustub 19.02.2007.
§6.Määrust rakendatakse alates 01.01.2007.

Aleksander Sile,Aleksander Sile,Aleksander Sile,Aleksander Sile,Aleksander Sile,
vallavolikvallavolikvallavolikvallavolikvallavolikogu esimeesogu esimeesogu esimeesogu esimeesogu esimees

Tapa vallavolikogu on lõpetanud val-
la 2007. a eelarve menetlemise. Eel-
arve kulude suurus on kavandatud
122 122 730 krooni. Eelarvemaksu-
tulude, kaupade ja teenuste müügist
laekumiste, riigi poolt eraldatavate
toetuste ning muude tulude ma-
huks on planeeritud 110 178 022

krooni.
11 943 908 krooni ulatuses kae-

takse kulusid finantseerimistehingu-
te arvelt. Lisaks on 2006. aasta lõpu
jäägist moodustatud kassatagavara,
mille suurus on 400 000 krooni.
Tapa valla 2007. a eelarve eelnõu on
koostatud ühinemislepingust lähtu-

Valla 2007. a eelarve suurus on 122 miljonit krooni
des ja koos sellega kinnitatud valla
arengukava alustest ning Tapa valla
arengukava eelnõust. Eelarve struk-
tuur järgib üldjoontes 2006. a eelar-
ve struktuuri. Eelarve kohaselt leia-
vad rahastamist kõik senised valla
allasutused. Ühise eelarvega onTapa
linnaraamatukogu.

2006. a laekus Tapa valla eelar-
vesse tulumaksu 41 554 682 kr.Mär-
gitud summa onMaksu- ja Tolliame-
ti kaudu laekunud ca 4500 füüsilise
isiku maksustatavatelt tuludelt. Tu-
lumaksu on kinni pidanud ca 1400
erinevat maksu kinnipidajat (töö-
andjat). 2007. a eraldatakse tulumak-

suseaduse kohaselt riigi poolt oma-
valitsustele tulumaksu määras, mis
on 11,9% füüsiliste isikute maksus-
tatavatest tuludest. 2006. a oli sama
määr 11,8%. 2007. a tulumaksu lae-
kumiseks on planeeritud 46 miljo-
nit krooni.

Järgneb lk 7Järgneb lk 7Järgneb lk 7Järgneb lk 7Järgneb lk 7

VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
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Maamaksu määra tõusu ja maa
maksustamishinna muutust 2007. a
ei ole planeeritud. 2006. a laekus
Tapa valla eelarvesse maamaksu
2 064 151 kr. 2007. a maamaksu lae-
kumiseks on planeeritud 2 miljonit
krooni.
Eelarve tuludes on kajastatud ra-

hastamist leidnud projektidele eral-
datud summad: Krediidi ja Ekspor-
di Garanteerimise Sihtasutuse
KredEx poolt korteri renoveerimise
projektile, Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse poolt lasteaedade reno-
veerimise projektile ning Kalijärve
puhkeala väljaehitamise projektile.
Rõõm on tõdeda ka seda, et lisaks
tasandusfondi summadele on
riigielarvest sihtotstarbeliselt eralda-
tud investeeringuteks raha mitmele
valla kultuuri- ja haridusasutusele.
Riigi 2006. a lisaeelarvest on eralda-
tud 0,7 miljonit krooni Lehtse kul-
tuurimaja renoveerimiseks ning 1,9
miljonit krooni Tapa linnas asuvate
lasteaedade õuealade ja piirdeaeda-
de uuendamiseks. 2007. a riigieelar-
vest on eraldatud sihtotstarbeliselt
0,3 miljonit krooni Tapa vene güm-
naasiumi investeeringuteks ning 1,3
miljonit krooni Lehtse põhikooli in-
vesteeringuteks.Kohalike teede ja tä-
navate hoiuksMajandus- jaKommu-
nikatsiooniministeeriumi poolt eral-
datav summa Tapa vallale on 4,154
miljonit krooni. 2006. a 2,6 miljoni
krooniga võrreldes on kasv märki-
misväärne, mis näitab riigipoolset
suuremat tähelepanu ka kohalike tee-
de olukorra parandamiseks.
Finantseerimistehingute osas on

kohustuste suurenemise alla planee-
ritud laenu võtmine summas 3 mil-
jonit krooni Tapa linnas asuvate las-
teaedade renoveerimistööde finant-
seerimiseks. Lisaks on planeeritud
laenu võtmine summas 3 miljonit
krooni investeeringuteks Tapa lin-
na kaugküttetorustike arendami-
seks. 2007. a jätkub ühinenud oma-
valitsuste poolt ühinemisele eelne-
nud ajal võetud laenude, mis 2006.

a on ühendatud üheks laenuks, ta-
gasimaksmine Hansapangale. Vii-
mane tagasimakse antud lepingu jär-
gi on 15.12.2009. AS-ile Hansa Lii-
sing Eesti makstakse Tapa spordi-
hoone ehitustööde järelmaksu. Vii-
mane tagasimakse antud lepingu jär-
gi on 2007. a lõpus. AS-ile Hansa
Liising Eesti makstakse ka Tapa
spordikeskusele suusaradade hool-
duseks soetatudmootorsaani liising-
makseid. Kapitaliliisingu maksete
hulgas on ka Siemens Financial
Services ABEesti filiaalile tasutavad
maksed Tapa linna Pika tn (sh õige-
usu kiriku välisvalgustus), Lehtse
aleviku jaama tee ja Jäneda küla par-
givalgustuse eest.
Eelarve kulude osas tuleks rõhu-

tada 2007. a tehtavaid investeerin-
guid. Tapa linnas rajatakse täienda-
valt soojatorustikke, et ühendada
lõunapoolse kaugküttepiirkonna
kolm erineva katlamajaga ühenda-
tud kaugküttetorustikud ühtseks
süsteemiks. Soojatootja on kavanda-
nud rajada 2007. a sügiseks uue kat-
lamaja lõunapoolse linnaosa kütmi-
seks. Lõpule jõuavad Tapa linna las-
teaedade remonttööd. Jätkuvad in-
vesteeringud gümnaasiumide hoo-
netesse. Lehtse alevikus lõpetatak-
se raamatukogu, perearsti ja valla-
valitsuse teeninduspunkti ruumide
remonttööd. Suvel jätkub Lehtse
kultuurimaja remont. Lehtse põhi-
kooli investeeringud puudutavad
eelkõige veevärgi ja kanalisatsiooni
uuendamist. Jänedal ootab uuenda-
mist lasteaia ja põhikooli hoone
elektrisüsteem, uuendatakseKalijär-
ve puhkeala ning Linnamäe rajatisi.
Moel uuendatakse spordiplatsi ja
täiendatakse mänguväljakut, Vaha-
kulmus täiendatakse samuti lasteaia
mänguväljakut ja Karkusel vajab re-
monti üks sotsiaalkorter. Kõiki val-
la piirkondi puudutavad teede, tä-
navate, platside parendamiseks suu-
natavad riigi ja valla rahaeraldised.
Huvitegevuse toetuseks on pla-

neeritud eraldada spordiklubidele
pearaha 3300 krooni lapse kohta.
Juba varem tegutsenud klubidele on

lisandunud võimlemisklubi Piruett.
Samuti toetatakse valla eelarvest
täiskasvanute võistkondasid.
2007. a ei rakenda riik niinimeta-

tud �uut üldhariduse rahastamismu-
delit�. Jätkub koolide rahastamine
riigi poolt juba varasematel aastatel
kasutusel olnud süsteemi järgi.
2007. a on üldhariduskooli tava-

õppe õpilase pearaha 13 670 kr, õpi-
kute pearaha 282 kr, õppevahendi-
te (töövihikute) pearaha 458 kr.
Tapa vallale eraldatatava pearaha
üldine koefitsent on 1,0. Lisandu-
vad erikoefitsendid õhtuse eriõppe
jaoks. Valla munitsipaalkoolide va-
hel on jaotatud riigi poolt eraldata-
vad summad, lähtudes õpilaste ar-
vust ning lähtudes eriõppel (näiteks
keelekümblusklassid, parandusõpe
jms) olevate õpilaste arvust. Kooli-
lõuna maksumus jääb 2007. a eel-
mise aasta tasemele � 10 krooni 27
senti põhikooli õpilase kohta päe-
vas. Valla eelarvest tasutakse güm-
naasiumide põhikooli osa toiduku-
lude riiklikku eraldist ületav summa
ja gümnaasiumide 10.�12. klassi õpi-
laste toitlustamise kulud.
Eelarve sotsiaalse kaitse osas on

2006. a võrreldes pea kolm korda
vähenenud riigi poolt toimetuleku-
toetuseks eraldatav summa. Eelmi-
se aasta 3,6 miljoni krooni asemel
eraldab riik 2007. a vaid 1,3 miljo-
nit krooni. Vähenenud on toimetu-
lekutoetust vajavate isikute arv, kuna
on suurenenud tööhõive ning 2007.
a ei eralda riik nn küttekompensat-
siooni. Toimetulekutoetuse jääk 2
miljonit krooni on planeeritud
täiendavateks sotsiaaltoetusteks.
Vallavalitsusel ja allasutustel sei-

sab ees töine eelarveaasta, et kind-
lustada eelarves ettenähtud tulude
laekumine ja teostada eelarve kulu-
de osas ettenähtud investeeringud.
Loodetavasti õnnestuvad hanked ja
leitakse tööde teostajad ning käes-
oleva aasta lõpus saame üle vaadata
rohkem valminud objekte, kui seda
õnnestus teha 2006. aastale tagasi
vaadates.

Alar TAlar TAlar TAlar TAlar Teras,eras,eras,eras,eras,

Valla 2007. a eelarve suurus ...
Algus lk 6Algus lk 6Algus lk 6Algus lk 6Algus lk 6

30. jaanuar
- Otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luv korteriomand aadressigaKes-
kuse 8-3 Lehtse alevikus kuna
vara ei ole vallale vajalik.
- Alates 01. veebruarist 2007 sõl-
miti koduteenuse osutamise le-
ping ühe inimesega.
- Ühele puudega inimesele mää-
rati hooldaja.
- Kahe inimesega pikendati sot-
siaalkorteri üürileping.
- Ühe inimesega lõpetati sotsiaal-
korteri üürileping, kuna üürnik ei
kasuta talle eraldatud korterit si-
hipäraselt.
- Määrati Tapa vallas Saiakopli
külas Tiina Randlale kuuluvate
hoonete teenindamiseks vajaliku
maa suurus ja maksustamishind.
- Kinnitati Tapa vallas Jäneda kü-
las Ambulatooriumi hoone, Tapa
linnas Üleviste 10 ja 12 teeninda-
miseks vajaliku maa suurus ja
maksustamishind.
- Nõustuti vastavalt enampakku-
mise tulemustele Tapa valla
Pruuna külas asuva 16,15 ha suu-
ruse Kotka katastriüksuse erasta-

misega enampakkumise võitjale.
- Anti ühele isikule üürile kaheks
aastaks Tapa vallale kuuluv kor-
ter Saiakoplis.
- Lõpetati ühe isikuga perekonnas
hooldamise leping.

6. veebruar
- Kolmele puudega inimeselemää-
rati hooldajad.
- Abihoone püstitamiseks väljas-
tati ehitusluba (Jõekalda maaük-
sus Jänedal).
- Kinnitati Tapa vallas Näo külas
Näo 2 ja Vahakulmu külas Veski
1 hoone teenindamiseks vajaliku
maa suurus ja maksustamishind.
- Üks Tapa vallale kuuluv korter
anti viieks aastaks üürile.
- Reservfondist eraldati Rakvere
Orienteerumisklubile 6000 kroo-
ni kahe Tapa gümnaasiumi õpila-
se osalemiskulude katteks suund-
suusatamise juunioride maailma-
meistrivõistlustel Austrias Eesti
koondise koosseisus.
- Muudeti isikliku sõiduauto ame-
tisõitudeks ja ametiautode kulude
hüvitamise korda.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

8. veebruar
- Lubati Tapa vallavalitsusel kor-
raldada riigihange Jäneda ja Leht-
se haljastuse hooldamiseks
01.05.2007�31.12.2009 ja sülear-
vutite kasutusrendile võtmiseks
kolmeks aastaks.
- Katastriüksustele Jänedal ja
Lehtses kinnitati sihtotstarbed.
- Kinnitati Tapa valla avaliku ka-
sutusse määratud erateede nime-
kiri.
- Otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luv korteriomand aadressiga Kes-

kuse 8-8 Lehtse alevikus.
- Võeti vastu Tapa spordikeskuse,
Lehtse kultuurimaja ja Tapa kul-
tuurikoja põhimäärused.
- Võeti vastu määrus � Tapa valla
vähekindlustatud perede laste toit-
lustamise toetuse ning täiendava-
te sotsiaaltoetuse taotlemisel toi-
metulekupiiri määramine ja toime-
tulekutoetuse vahenditest täienda-
vate sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord Tapa vallas.
- Võeti vastu otsus � jaoskonna-
komisjonide moodustamine.

VALLAVOLIKOGU OTSUS

TTTTTapa,apa,apa,apa,apa, 8. veebr8. veebr8. veebr8. veebr8. veebruar 2007 nr 95uar 2007 nr 95uar 2007 nr 95uar 2007 nr 95uar 2007 nr 95

Jaoskonnakomisjonide moo-
dustamine
Aluseks võttes Riigikogu vali-

mise seaduse § 10 lõike 3, § 18
lõiked 2 ja 3 ning arvestades val-
lasekretäri ja erakondade ettepa-
nekuid:
1. Moodustada 04. märtsil

2007 Riigikogu valimiste läbivii-
miseks Tapa vallas 4 jaoskonna-
komisjoni ning nimetada nende
esimehed, liikmed ja asendusliik-
med alljärgnevalt:
1.1 Jaoskonnakomisjon nr 1

Komisjoni esimees: Arvo Silla;
Komisjoni liikmed: Marina

Annus, JutaKruusmaa, EreKäär-
ma, Juta Pihlak, Tiiu Saluste, Kaja
Sviridova; asendusliikmed: Vjat-
�eslav Suvorov, Silvi Teetlok.
1.2 Jaoskonnakomisjon nr 2

Komisjoni esimees: Malle Timak;

Komisjoni liikmed: Anne Ki-
visoo, Monika Läänemägi, Reet
Palmsalu, Helle Sild; asendusliik-
med: Leelo Jürimaa, Maie Kull.
1.3 Jaoskonnakomisjon nr 3
Komisjoni esimees: Maie Kas-

temäe; Komisjoni liikmed: Alli
Kalavus, Silva Kalavus, Ülle
Lilleberg, RaivoOkk; asendusliik-
med: Tiina Sillandi, Eha Vilpuu.
1.4 Jaoskonnakomisjon nr 4

Komisjoni esimees: Eva Vainjärv;
Komisjoni liikmed: Viivi Kal-

lis, Virve Krasnova, Tiina Neerot,
Diana Rohtmaa; asendusliikmed:
Milvi Jõeots, Külli Rosental.
2. Tapa vallavalitsuse kantseleil
avalikustada otsus Tapa valla
weebilehel ja ajalehes Sõnumed.
3. Otsus jõustub 08.02.2007.

Aleksander Sile,Aleksander Sile,Aleksander Sile,Aleksander Sile,Aleksander Sile,
vallavolikvallavolikvallavolikvallavolikvallavolikogu esimeesogu esimeesogu esimeesogu esimeesogu esimees

SPORT - SPORT - SPORT

Tapa maadlussaalis selgitati tänavu-
sed Lääne-Virumaa õpilaste meist-
rid kreeka-rooma maadluses. Kuigi
haiguspuhangud hõrendasid tundu-
valt võistlejate ridu, oli siiski kokku
tulnud 53 noormaadlejat üle maa-
konna. Tulise võistluspäeva lõpuks
oli Tapa saanud seitse, Väike-Maar-
ja ja Kadrina kolm ning Rakvere ühe
meistritiitli.Võistkondade parima-
teks hindasid treenerid Vladimir
Bondarevski, Aigar Krieli, Kalev

Lääne-Virumaa õpilaste meistrivõistlused

Lääne-Virumaa õpilaste MV
kreeka-roomamaadluses, 3. veeb-
ruar 2007 Tapal
-23 kg 1. Vladimir Bondarevski
(SK Tapa), 2. Richard Udeküll (SK
Kadrina); 3. Dmitri Bondarevski
(SK Tapa);
-26 kg 1. Aigar Kriel (V-Maarja), 2.
Ritchi Pamberg (V-Maarja), 3. Jegor

Jakovlev (SK Tapa), 5. Kirill Reb-
rikov (SK Tapa);
-29 kg 1. Tervin Vinter (SK Tapa),
2. Martin Pajussaar (SKKadrina), 3.
Karmo Kõremäe (SK Kadrina), 4.
RomanBondarevski (SK Tapa), 6.
Kaspar Aupaju (SK Tapa);
-32 kg 1. Taaniel Piiskoppel (SK
Kadrina), 2. Aivar Õunapuu (Rak-
vere SK), 3. Andres Junolainen (Rak-
vere SK);
-35 kg 1. VidrikBu� (SK Tapa), 2.

Kutsutud olid kõikide Tapa valla
koolide 3.�4. klasside võistkonnad.
Osa võttis seitse võistkonda, neist
üks Jäneda põhikoolist, üks Tapa
vene gümnaasiumist ja viis võist-
konda Tapa gümnaasiumist.
Võistlus oli väga huvitav ja põnev

ning kuni viimaste sekunditeni oli
selgusetu, kes siis võidab. Kolmel
võistkonnal oli võrdselt võite ja kao-
tusi, kuid geimivõitude põhjal võitis
esmakordselt toimunud Tapa valla

koolide vahelise rahvastepallivõistlu-
se Tapa gümnaasiumi 4.a klass, tei-
seks tuli 4.b ning kolmandaks vene
gümnaasiumi võistkond.
Kõik võistlejad said Tapa valla

postkaardi, kooli poolt kringli ning
pudeli Fantat. Võitjatele ja võist-
kondade parematele jagati väikeseid
meeneid gümnaasiumi ja vallavalit-
suse poolt.
Võistluse idee autor oli Tapa

gümnaasiumi direktor Elmu Kop-

pelmann, keda abistas kohtuniku ja
võistluse läbiviijana kehalise kasva-
tuse õpetaja Mare Neps. Abiks olid
SK Tapa käsipalli noortekoondise
tublid kasvandikud.
Võistluse atmosfäär oli ääretult

positiivne ning kindlasti tuleb sel-
liseid vahvaid võistlusi veel. Jõudu
ja jaksu ja julget pealehakkamist
kõikidele!

Indrek JurIndrek JurIndrek JurIndrek JurIndrek Jurt�enkt�enkt�enkt�enkt�enkooooo

Algklasside rahvastepallivõistlused

Karbi ja Toomas Kesküla.
Allan VinterAllan VinterAllan VinterAllan VinterAllan Vinter

Raivo Vaher (Rakvere SK)
-38 kg 1. Mark Liivalaid (V-Maarja),
2. Ranel Rohtla (SKKadrina), 3.Mak-
sim Karlov (Rakvere SK), 5. Egert
Piksar (SK Tapa);
-42 kg 1. Aleks Kattai (SK Tapa), 2.
Edgar Selihov (SK Tapa), 3. Rauno
Kuusemets (V-Maarja), 4.Veiki Oja-
perv (SK Tapa), 7. Märt Kuiva (SK
Tapa);
-47 kg 1. Toomas Kesküla (Rakvere
SK), 2. Igor Aleksandrov (SKTapa),

-53 kg 1. Kalev Karp (SKKadrina),
2. Ingvar Rööpmann (SKTapa), 3.
Ivan Grebent�uk (SK Tapa);
-59 kg 1.ElariMäekivi (SKTapa),
2. Maick Meibaum (SK Kadrina)
-66 kg 1. Aldur Langemets (V-
Maarja)
-73 kg 1. Roman Sviridov (SK
Tapa)
-85 kg 1.Danil Petrov (SK Tapa),
2. Andre Kaasik (SK Kadina), 3.
Geit Je�tokin (Rakvere SK)
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Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo � tel 325 8696, faks 325 8695
Ajalehte saab lugeda � www.tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus � tel 325 8626, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald � tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Agur � Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
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. Aknaklaasi müük
4. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus
5. Lumetõrje
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük
7. Kivisöe müük

Takom VM OÜ Õuna 15, tel 322 0028.

Takom VM OÜ
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KUHU MINNA?

Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.

Helista telefonil 5379 7173 ja 511 6424
või saada kiri: maamaja@msn.ee

OÜ Puusõber müüb aasta läbi KÜTTEPUID,
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja

mõõdetavad, puud koormasse laotud.
Firmal on pikaajaline

küttepuude tegemise kogemus.
Tel 5660 7450

Uus autopesula Tapal Pikk 69.
Avatud: E�R 9�18 , L 9�15 , P suletud.

Tere tulemast!

Ostame musta ja värvilist vanametalli,
samuti müüme torusid, karp- ja nurkrauda.
Asume Tapal Pikk 69 hoovis. E�R 8�17

24. veebruar kell 7.30 Iseseisvuspäeva pidulik
lipuheiskamine keskväljakul

kell 8 Hommikukohv vallavanemaga
Tapa kultuurikojas

kell 14 Iseseisvuspäeva pidulik
kontsert-aktus Tapa kultuurikojas
Kaastegevad Tapa linna orkester ja
tütarlastekoor Sirjelind � tasuta

27. veebruar kell 20 Film, pääse 30 kr
26. veebruar kell 19 Vana Baskini Teatri etendus �Plaadi-

pood�, pääsmed 110 kr ja 90 kr

Vaata lisaks: http://kodu.neti.ee/~tapakoda/

Veebruar 2007

17. veebr kell 16 Riigikogu valimiste reklaamüritus. Kontsert,
tants, õhtujuht Raimo Aas. Üritus igas eas
inimestele ja tasuta.

18. veebr kell 12 Lehtse külakilb 4. mäng. Jätkub V hooaeg!
Nupukad võivad alati liituda.
Täiskasvanuil osamaks 15 kr.

19. veebr kell 13.30 Ehavalguse jututuba
Külaliseks kunstnik Valli Lember-Bogatkina
NB! Üks õnnelik osaleja võidab loosiga V.
Lember-Bogatkina raamatu �Nii see oli�.
Tule kohtuma võrratu ja huvitava daamiga!

20. veebr kell 10 Mudilaste vastlapäevapidu. Kelguga
liulaskmine, vastlavõistlused, kontsert.

20. veebr kell 13 Klubi Ehavalgus korraldab �Vistel-vastel-
peo�. Võistlused kelgumäel, ühine
hernesupilaud, mängud, ühislaulud,
nuputamised jms. Oodatud kõik valla
pensionärid, kel hing on noor! Kaasa kelk!
Osamaks 10 kr.

26. veebr kell 13 Ehavalguse jututba.Külaline Anu Jonuks,
kes viib läbi mälutreeningu.

NB! Eelteade teatrisõpradele:
23. märtsil kell 19 Lehtse kultuurimajas Rakvere teatri

etendus �GUPI�( kas komöödia või tragöödia).
Osades: Tiina Mälberg, Tarvo sõmer, Märt Avandi v. Erni Kask,

akordionist Tarmo Kesküll. Lavastaja: Erki Aule
Pileti hind: 80 kr ja soodus (pens, õpil) 60 kr

Tapa keskväljakult väljub kell 18.30 buss (sõidu hind 15kr)
Piletite ettetellimine Lehtse kultuurimajast (tel 383 3350;
521 8398 ja e-mail: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee ), Tapa

kultuurikojast (tel 32 20061) ja Tapa Buss OÜ-st (tel 322 0019;
kontor avatud 8�12)

Eelteade pinksirahvale:
Seoses riigikogu valimistega on järgmine Lehtse pinksi

pühapäev 11. märtsil kell 12

LEHTSE KLEHTSE KLEHTSE KLEHTSE KLEHTSE KULULULULULTUURIMAJASTUURIMAJASTUURIMAJASTUURIMAJASTUURIMAJAS

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi küttepuid,
transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu.

Tel 501 3862

TAPA MUUSEUMIS
näitus

�Vabadussõda sõnas ja pildis�

Avatud T, N 10-12, 14-17; L 10-14
Tapa, 1. Mai pst 34, tel 322 0060

Müüa Valve tänaval I korrusel 4-toaline
möbleeritud kõigi mugavustega korter.

Tel 327 7072, 5678 0408

Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas.
Tel 553 7422

Soovin osta maad
Jootme külas ja selle lähiümbruses.
Helistada telefonil 5810 397

Austatud lapsevanemad!

Kõik lapsevanemad,
kes said Tapa valla 1. sünnipäevale
kutse Tapa kultuurikotta 21.10.2006

ja ei tulnud kohale,
palun pöörduge võimalikult kiiresti Tapa valla

kultuurispetsialisti poole
telefonil 3229659, 5290785 või meili teel

indrek.jurtsenko@tapa.ee

Teid ootab meeldiv üllatus!
Müüa 2-toaline korter Tapa kesklinnas

(aknad, uks vahetatud, boiler, keskküte + puuküte)
tel 5341 9539

Vajatakse lapsehoidjat 1-2x nädalas.
Soov. vanem inimene. Tel 501 4046

TAPA MUUSIKAKOOL
tähistab oma tegevuse 50. aastapäeva

üritustega 16. ja 17. märtsil.
17. märtsi kontsert-aktus ja sellele järgnev
koosviibimine on kooli lõpetanutele.

Palume kõiki lõpetanuid kooliga ühendust
võtta ja teatada soovist 17. märtsil meiega
kohtuda. Infot juubeliürituste kohta saab

kooli kodulehelt
http://tapa.ee/muusikakool/Yritused.

Meile võib helistada telefonil 322 0036 või
kirjutada e-posti aadressil
muusikakool@tapa.ee.

Peeter Kald

Kolmapäeval, 28. veebruaril kell 13
SEENIORTOAS Roheline 6-1

tutvustab ja müüb KAREPA RAVIMTAIMEAED
ravimtaimi ja ürdisalve.
Nõuanded ja soovitused

6. veebruaril otsustas Eesti Kultuur-
kapitali Lääne-Virumaa ekspert-
grupp kultuuriauhindade �Loo-
ming�, �Üllatus� ja �Maa sool� lau-
reaadid.
�Loomingu� kultuuriauhinna päl-

vis Eesti taasiseseisvumist kajastava-
te filmide autor ja stsenarist Juhan
Aare �Eestlased Kremlis� ning
�Kümmeotsustavat aastat� kinolina-
le toomise eest. �Üllatuse� auhind
omistati Lehtse kultuurimaja kam-
merkoorile muusikali �Oklahoma�
lavaletoomise ja kõrgetasemelise
koorimuusika viljelemise eest. �Maa

soola� kultuuriauhinna pälvis Halja-
la kalmistukorraldajaAsta Samolberg
kalmistukultuuri propageerimise
eest.
Lehtse kultuurimaja kammer-

koor üllatas kevadel oma publikut
sellega, et tõi oma 25. tegevusaasta-
päeva tähistamisel lavale Rodgersi-
Hammersteini muusikali �Oklaho-
ma�. Hinnatavaks teeb saavutuse
fakt, et 30liikmeline koor suutis
komplitseeritudmuusikali �Oklaho-
ma� lavale tuua oma jõududega.
Muusikali on saatnudmenu nii Tapa
vallas ja ka mujal Eestis. Kõrgetase-

melisele koorile on tugeva põhja la-
dunud dirigent ja Lehtse põhikooli
muusikaõpetaja Tiiu Tikkerber ning
Lehtse kultuurimaja direktriss Lee-
lo Jürimaa. Kultuuriauhinna suurus
on kümme tuhat krooni. Kultuuri-
auhindu antakse välja alates 1996.
aastast. Kultuuriauhinnad annab üle
maavanem oma Eesti Vabariigi aas-
tapäevale pühendatud vastuvõtul.
Kultuuriauhindade kandidaatideks
saab esitada üksikisikuid ja kollek-
tiive, seltsinguid ja ühinguid.

KultuurkapitaliKultuurkapitaliKultuurkapitaliKultuurkapitaliKultuurkapitali
Lääne-Lääne-Lääne-Lääne-Lääne-VirVirVirVirViru eksperu eksperu eksperu eksperu ekspertgrtgrtgrtgrtgruppuppuppuppupp

Kultuuriauhinna saajad selgunud Juba tavaks saanud Presidendi suu-
samatk toimub 3. märtsil ja kannab
järjekorranumbrit neli.
Aegviidust saadetakse tuhanded

suusatajad 11 kilomeetri pikkusele ra-
jale läbiNelijärveJänedale.Üritusekor-
raldavad lisaks osaühingule Jäneda
Mõis ja Nelijärve puhkekeskusele ka
Tapa ja Aegviidu vallavalitsus. Matkal
onuuendusenakavaskepikõnd jajalg-
simatk koos presidentArnoldRüütli-
gaNelijärvepuhkekeskusest Jänedale.
Jalgsimatka trassi pikkus on 5 km.
Matk avatakse Aegviidu jaamas

kell 11.30. Kepikõnd ja jalgsimatk
algavad Nelijärve puhkekeskuse
juurest kell 12.15, seal on ka suusa-

tajatele mõeldud joogipunkt. Mat-
ka lõpp-punktis Jänedal Musta
Täku tallis saavad kõik osalejad ta-
suta suppi ja teed. Rahvast lõbus-
tab ansambel President.
Musta Täku Tallis toimub kell

14.30 erakondade kultuuriministri-
kandidaatide avalik väitlus teemal
�Eesti tervisespordi homne päev�
Korraldajate poolt on tagatud

matka ajal pakkide vedu ja tasuta
transportAegviidu-Nelijärve-Jäneda
vahel. Elektriraudtee annab aga kõi-
gile tervisespordiüritusest osavõtja-
tele tasuta pileti Tallinnast 10.10 väl-
juvale rongile.

Signe KSigne KSigne KSigne KSigne Kalbergalbergalbergalbergalberg

IV Presidendi suusamatk


