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Tapa vallavalitsus koostöös SA-ga 
Dharma toetas Tapa vallas Lehtse 
piirkonnas elavat perekonda oma 
maja remonttöödes. Uue korstna-
jala ehituseks eraldati vajalik raha-
summa ning leiti ka töömehed, kes 
ehitavad.

2003. aastal sai pere endiselt 
Lehtse vallalt loa hakata peremeheta 
ja elamiskõlbmatu maja hooldajaks. 
Eesmärk oli maja erastada ja sinna 
oma kodu rajada. 2003. aastast 
alates on oma maja jõudumööda 
ka remonditud. Pere mõlemad va-
nemad on töövõimetuspensionärid 
ning peres kasvab kolm alaealist last. 
Pere on töökas ning igati valmis oma 
elamistingimusi parandama. 

Tapa vald on alati valmis toetama 
peresid, kes ka ise soovivad oma 
elujärge parandada.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Lp  krundiomanikud, majaomani-
kud ja ühistud!

Soe ilm on pannud kasvama 
kõik taimed. Tuletame meelde, et 
oma territooriumi eest tuleb hakata 
hoolitsema ja niita seda kogu suve 
jooksul. Ära ei tohi unustada ka pu-
hastusalasid, mis jäävad teie krundi 
piiri ja tänava sõiduosa vahele. Paar 
viimast suve on olnud kuiv ja see  
teinud kurja murutaimedele. Nüüd 
vohab haljasaladel pioneertaim 
rakvere raibe. Taim hävib tiheda 
niitmise käigus ja ajapikku taastubki 
muru. 

Head inimesed, mõtelge oma 
valdustele, et valla heakorra üle ei 
peaks nurisema.

Maris Urve,
heakorraspetsialist 
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Kõik, kes kirjutasid avalduse soovi-
ga õpilasmalevasse tulla, said kohad. 
Kuid mitte kõigil ei vedanud nende 
kuupäevadega, mis oli sooviks. 
Loodan, et sellega ei kao teie soov 
osaleda õpilasmalevas.

Seoses õpilasmalevate algusega 
palun kõigil avalduse kirjutanud 
noortel tulla koos oma vanemaga 
Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakonda 
Tapal Roheline 19 ajavahemikus 
4.–8. juuni kell 15–16.15, et saaksi-
me allkirjastada töölepingud.

Tööpäev algab õpilasmalevas 
hommikul kell 9 ning lõppeb kell 
13. Pärast tööd on võimalik võtta 
osa ühistegevustest, milleks on 
seiklusrada, Rutjal laskmine, esma-
abikoolitus ja palju teisi huvitavaid 
tegevusi.

Ilusat õpilasmaleva suve soo-
vides

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik
325 8691, ene.augasmagi@tapa.ee

17. mai 2007. a jääb Lehtse raama-
tukogu ajalukku ühe väga tähtsa 
päevana. Just sellel päeval pidasime 
raamatukogu uute ruumide ava-
mispeo, kuhu olid kutsutud Tapa 
vallavalitsus ja volikogu, kultuuri-
ministeeriumi raamatukogunõunik 
Meeli Veskus, Lääne-Virumaa 
keskraamatukogu esindajad, kollee-
gid Tapa linnaraamatukogust koos 
Saksi ja Jäneda raamatukogudega, 
kõik Lehtse piirkonna asutuste 
juhid, meie uued ja vanad koos-
tööpartnerid, naabrid, nii lapsed kui 
täiskasvanud.

Raamatukogu võib tinglikult 
jagada neljaks: lugejateenindus, inter-

netiarvutiga lugemissaal, lasteosakond 
ja raamatufond. Lisaks on kasutada 
veel kaks hoidlat, puhkeruum ning 
duššinurgake. Ehitaja oli Aipe Ehituse 
OÜ, sisutuse tegi AS Inest Market. 
Raamatukogu värvid pani paika 
vallakunstnik Liina Kald. Kogu raa-
matukogu pindala on 180 m2, sellest 
lugejate käsutuses üle 120 m2.

Toredad pillilood esitasid Leht-
se põhikooli õpilased, selle eest 
suur tänu nende juhendajale Tiiu 
Tikkerberile. Et meie avamispidu 
ikka oleks meeldejääv ja kõik 
oleks nagu vaja, selle eest tänan 
Kerstit ja Eret Tapa linnaraama-
tukogust. Samas tänan ka kõiki 

teisi peokülalisi väga kaunite lille-
de ja kingituste eest. Nüüd on raa-
matukogul oma külalisteraamat, 
mille andis üle vallavanem Kuno 
Rooba. Esimesed sissekanded teh-
ti juba avamispäeval. Kes soovib 
vaadata peopilte võib külastada 
meie interneti kodulehekülge: 
www.tapa.lib.ee/lehtse.htm

Üks on kindel, et oleme saanud 
ilusa avara päikeselise kodu. Kes ei 
usu, saab seda tulla uudistama ise. 
Ootame teid teisipäevast reedeni 
kell 10–18 ja laupäeval 9–17. Iga 
kuu viimasel tööpäeval on raama-
tukogu suletud – sisetööpäev.

Airi Nurk, juhataja

13. mail kinkis vallavanem Kuno 
Rooba Tapa valla perele, kus kas-
vamas kaks nägemispuudega noor-
meest, sülearvuti. 

Sülearvutit kasutavad noor-
mehed õppimisel abivahendina. 
Noormehed programmeerisid 
arvutisse juba varem kingitud vas-
tava programm, mis võimaldab 
nägemispuudega inimesel õppida 
arvutiga. 

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

1.–3. juunini toimuvatel VIII aia- ja 
lillepäevadel võib külastaja lilleilu 
kõrval nautida ka jaanalinnukööki ja 
imetleda ehitud pulmavankreid.

Tänavu lisab üritusele vürtsi 
lisaks puuskulptuuride valmista-
misele ja nooraedniku konkur-
sile ka lilleseadekonkurss. Mitte 
tavaliste kompositsioonide või 
pruudikimpude valmistamine, 
vaid pulmavankri ehtimine.

2. juunil, laupäeval on võistlejail 
vankri ehtimiseks aega kella 11.30-st 
kuni 14.30-ni. Võisteldakse kahes 
grupis: seeniorid ja juuniorid, kes 
võivad võistlustöö ettevalmistami-
sel kasutada assistenti. Võistluste 
peakohtunikuna on tegev Hille 
Kangro. žürii liikmed – kohtunikud 
on Ursula Lohu, Karin Viruneem ja 
Aini Sildvee. Võistlustööde hinda-
mine on anonüümne. Hinnatakse 
kümnepalli süsteemis, kusjuures 

kasutatakse täispunkte. Kohtuni-
kud hindavad kunstilist lahendust, 
värvust, tehnikat ja ideed.

Aia- ja lillepäevade esimesel 
päeval ehk reedel on kavas ka 
tavaks saanud nooraedniku kon-
kurss “Istutamise ime”. Kalaliit 
kinnitab, et kala teeb head ning 
jaanalinnukööki kutsuvad uudis-
tama Sassi talu peremees Innar 
Rohtsalu ja OÜ Freda.

Lilleilu näitavad näitustel Lahe 
Roos ja Revino aiand. Kes soovib 
aga tarkust kaasa viia, võib osaleda 
kahel seminaril: ”Kuidas väär-
tustada haljasalasid ja reguleerida 
ligipääsu avalikele rohealadele?”, 
kus teadmisi jagavad Toomas Muru 
ja Peeter Vassiljev Eesti Maaülikoo-
list. Teisel seminaril õpetavad Eesti 
Maaülikooli maastikuarhitektuuri 
eriala õppejõud, kuidas korraldada 
ideevõistlust avaliku haljasala ku-

jundamisel. Pooleteise tunni jooksul 
peaksid kuulajad saama teada, mida 
teha ideevõistluse kavandamiseks - 
lähtematerjalid, võistlustingimused, 
kvaliteedi tagamine, eelarve ja ajaka-
va. See seminar peaks huvi pakkuma 
ka külavanematele ja külaliikumise 
eestvedajatele, sest õppejõud anna-
vad nõu, mil moel saab küla/ aleviku 
arengukava kaasata kui abivahendit 
RAK meetmest 3.5. toetusraha taot-
lemisel avaliku haljasala rajamisel.

Pealava meelelahutusprogrammis 
osalevad valla taidlejad, Musta Täku 
Tallis tantsitab reede õhtul ehk 1. 
juunil lillepäevalisi ansambel Seeliku-
kütid, laupäeval on talli lava Marko 
Matvere ja Väikeste Lõõtspillide 
Ühingu päralt. Huviklubi Nelson 
pakub kanuuretke Jänijõel neile, kes 
ei karda vett ja ihkavad Jänedalt lah-
kuda meeldejäävate muljetega.

Signe Kalberg 

Lehtse raamatukogu 
pidu uutes ruumides

Jänedal tulevad aia- ja lillepäevad

Austatud 
õpilasmalevasse 
tulevad noored!

Vallavalitsus kinkis 
sülearvuti 

Tapa vald aitas 
perel kodu 
remontida

Heakorrateade!

Näitusel on välja pandud laste joo-
nistused, mis valmisid Tapa messil 
4.–5. mail. Seega on näituse ülespa-
nek esimese ettevõtlusmessi loomu-
lik jätkuüritus Tapal – raamatukogu, 
ettevõtete ning koolinoorte ühine 
panus. Lapsed joonistasid busse ja 
kodupilte OÜ Tapa Autobussipargi 
ja OÜ Arelo ühispinnal.

Näituse avamisel rääkis raamatu-
kogutöötaja Margit Lättemägi mui-
nasjutu bussist, kes kartis pimedat.  
Rein Tali, OÜ Tapa Autobussipargi 
tegevjuht, tutvustas bussinduse tee-
mat lähemalt.  Tapa messi korraldaja 
Reigo Tamm tundis heameelt selle 
üle, et kooliõpilastele meeldis Tapa 
messil, sest tema kõrvu ulatus hõis-
keid, kus lubati teisel päeval ettevõt-
lusüritust taas külastada.

Sirje Vällmann 

21. mail avati Tapa 
linnaraamatukogu 

lasteosakonnas 
näitus 

“Lõbus buss”

Täname lasteaia Pisipõnn kol-
lektiivi ja juhatajat Tea Välku, Tapa 
vallavalitsust ja Ene Augasmäge ning 
Indrek Jurtšenkot, kes meie võidu-
laulu „Luba, et jääd“ puhul meid nii 
meeldivalt igati toetanud ja üllata-
nud on. (Laul sai Tartus konkursil 
„Laulame eakate hüvanguks“ Luise 
Ristheina esituses I koha). Oleme 
uhked, et meie väike koduvald oskab 
väärtustada selliseid ettevõtmisi. 

See motiveerib edaspidigi kinni 
haarama asjadest, mis üllatavad 
meeldivalt nii meid kui ka meie 
üllatajaid!

Aitäh!
Maie Kents, Kairi Kroon

Tänusõnad

Kuno Rooba lõikab Lehtse raamatukogu uutes ruumides läbi sümboolse lindi. Teda assisteerivad Airi Nurk 
(vasakult), Ere Käärmaa ja Meeli Veskus.



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 2 26. mai 2007

4.–5. mail toimunud Tapa Mess on 
läbi viidud. Esimene kord, küllap 
esines vigugi, kogemusi nappis, kuid 
kuidas neid ikka saada, kui järele ei 
proovi.

Reedene messipäev oli suunatud 
rohkem meie valla noortele – Tapa 
kultuurikojas toimus koolitus, kus 
räägiti valla koolide vanematele õpi-
lastele ettevõtlusest, elukutsevalikust 
jms. Avasõnad olid Tapa VVK esime-
he Aleksander Sile poolt. Koduvalla 
arengust ja ettevõtjatest vestles valla-
vanem Kuno Rooba. Koolitusprog-
rammi koostaja ning läbiviija oli Tapa 
VVK kultuurikomisjoni esimees Piret 
Pihel, kes kõneles noortele ettevõtjast 
ja elukestvast õppest. Epp Vodja 
(Junior Achievementi Arengufondi 
tegevdirektor) teema oli „Ettevõtlus 
kui elukutsevalik”. Peale lõunapausi 
esines Eesti Kaubandus- ja Töös-
tuskoja haridusnõunik Tiia Randma 
teemal „Mida võiks teada enne kooli-
valiku tegemist?”. Viimane koolitusel 
esineja oli Rakvere kutsekeskkooli 
direktor Hannes Mets, kes rääkis 
kutseharidusest kui „aknast töötu-
rule”. P. Piheli sõnul pandi koolituse 
lõpuks enamus koolinoori kuulama 
ja kaasa mõtlema – päeva algul tahtis 
ettevõtjaks saada 4 inimest, kuid lõpe-
tamisel tõsteti juba palju rohkem käsi 
selle küsimuse peale. Kahjuks osales 
oodatust vähem koduvalla õppureid 
nii kasulikul õppepäeval.

Peale Tapa Messi avamist Tapa 
spordihoones ning valla koolide 
messikülastust jätkus noortepäev taas 
kultuurikojas GALAKONTSER-
DIGA, kus kõik koolid astusid ette 
omanäoliste isetegevusprogrammide-
ga. Kuulutati välja igas koolis valitud 
aasta tegijad: mees- ja naisõpetaja, 
poiss- ja tüdrukõpilane, meeskond või 
tegu. Õhtu kulmineerus noortepeoga 
Tapa gümnaasiumis. Peo peaesinejad 
olid noorte hulgas väga populaarsed 
ansamblid Agent-M ja Slide-Fifty. 
Pidu oli lõbus, noortepärane ja rahu-
meelne. Imestama pani vaid peoliste 
oodatust väiksem arv.

Tapa Messi laupäevased külastajad 
said spordihoones lisaks mitmesugus-
te ettevõtjate huvitavatele väljapa-
nekutele ning messisaalis toimunud 
arengukonverentsile kuulata-vaadata 
ka oma valla erinevate kollektiivide 
esinemisi. See kolm ja pool tundi 
andis suurepärase ülevaate meie val-
las toimuvast. Kultuuriprogrammis 

lõid kaasa nii spordirahvas kui ka 
taidlejad. Esindatud olid Tapa linna 
mõlemad gümnaasiumid: laulsid 
TVG suurepärased solistid (juh 
Jelena Kõre), tantsisid mitmed TG 
toredad rahvatantsurühmad (juh Sirje 
Sell), esinesid mõlema kooli lastest 
koosnevad tantsustuudio X-PLUSS 
rühmad väga huvitavate ja fantaasia-
rikaste kavadega (juh Pille Vinter ja 
Tatjana Sedõševa) ning show-tantsu 
trupp REFLEX oma särtsaka tantsu 
ning säravate kostüümidega (juh 
Marge Mägi). Laulmas olid Tapa 
kammerkoor (dir Svetlana Mjalitsi-
na), lauluselts LEETAR (dir Marge 
Laur) ja Lehtse kammerkoor (dir 
Tiiu Tikkerber). Iga koori esine-
mine oli omanäoline. Loomulikult 
ei puudunud estraadilt meie valla 
nooruslikud pensionärid – näha sai 
seeniortantsijaid (juh Anu Jonuks) 
ja tantsurühma Eideratas (juh Aino 
Orgmets, klaveril Tiia Kimber) 
rõõmsaid ja lustakaid tantse tant-
simas. Kuulda sai ka kaunihäälse 
solisti Allan Lauri südamlikke laule. 
Aga õige „tuulutamine” algas siis, 
kui põrandale tuiskas kergejalgne 
Tapa segarühm TULISED TUU-
LUTAJAD (juh Sirje Sell). Selle 
päeva mitmekesise programmi al-
guses oli huvilistel võimalus jälgida 
maadlussaalis SK TAPA tublide ja 
vallale kuulsust toonud maadlus-
poiste demonstratsioonesinemist 
(treener Allan Vinter). Laupäevase 
toreda kava lõpuks astusid suures 
saalis ette noored ekstreemsportla-
sed jalgrataste ning rulluiskudega. 
Põnevust jätkus kõigile! 

Kultuuriprogrammi kokkupani-
jana tunnetasin, milline rikkus on 
meie vallal!

Nii palju ja eripalgelisi esinejaid 
ning imetoredaid tulihingelisi juhen-
dajaid on meil endil olemas! Sellist 
aaret peab hoidma! Oli suurepärane 
võimalus kõike nautida ja võin öelda, 
et igale esinejale jätkus ka publikut. 
Suur tänu teile, kõik sellel pärastlõu-
nal etteastujad! 

Peale teise messipäeva lõpetamist 
toimetati kribinal-krabinal messisaal 
ümber peosaaliks ja Tapa Messi lõ-
pupidu valla külalistele ning rahvale 
ansambliga APELSIN võis alata. 
Pidulised sisenesid Lehtse kapelli 
VEEREKE lõbusate lugude saatel 
(juh Tiiu Tikkerber), vaheaegadel 
esinesid Kadrina rahvamaja showtant-

surühmad (juh Marge Mägi) väga 
hoogsa kavaga ja Tapa kõhutantsuring 
NABARATOORIUM (juh Epp Kal-
jos), kelle kaunid rõivad ja eksootiline 
tants võlusid kõiki. Pidu oli tore ja 
arusaamatuks jäi see, miks ei leidnud 
rohkem rahvast sel külmal õhtul teed 
spordihoonesse, kus valitses tõeliselt 
kuum peomeeleolu. Võtkem ikka 
rohkem sellest osa, mis meile koju 
kätte tuuakse!

Nüüd on aeg kokkuvõtete tegemi-
seks, analüüsimiseks ning uute ideede 
otsinguiks. Jääb üle tänada Tapa 
vallavalitsust selle suurepärase ürituse 
toetamise eest! Tubli poiss on Reigo 
Tamm, kes nii suure ja esmakordse 
ürituse projektijuhina „välja vedas” 
– aitäh! Suur tänu Tapa spordihoone, 
kultuurikoja ja gümnaasiumi rahvale, 
kes olid suure vaeva nägijad! Aitäh 
ettevõtjaile, kes kartma ei löönud 
ning kaasa lõid – kasu tuleb ajaga! 
Loodan, et Tapa Mess saab meie 
valla „vapiürituseks” ja aasta või kahe 
pärast kordame!

Leelo Jürimaa,
Lehtse kultuurimaja direktor

Tapa messil käis end teiste seas tut-
vustamas ka Lääne-Viru maavalitsus. 
Korraldasime väikese küsitluse, mil-
les palusime kirjutada, mis Lääne-Vi-
rumaal meeldib ja mis mitte. Samuti 
palusime anda maavanemale nõu 
maakonna arendamiseks ja elanike 
teenindamiseks.

Maavalitsus loosis 14 vastaja va-
hel välja kaks Rademari spordipoe 
kinkekaarti. Loosiõnn naeratas Heiki 
Vuntusele ja Riina Männikule, kes 
saavad kinkekaardiga käimiskepid. 

Et vastanute mõtted ainult meie 
teada ei jääks, siis siinkohal väike 
kokkuvõte. 

Esmalt vastused, mis meeldib 
Lääne-Virumaal. Meeldib, et väärtus-
tatakse ka lihtsat inimest (nt seenior-
toad); siin on hea elada, kuna on tunda 
head aurat, saab privaatselt elada, on 
palju looduskauneid kohti – mõisaid, 
puhkekeskusi; siin on roheline, meri ja 

rahvuspargid, rahulik – kõik meeldib; 
meeldib Rakvere teater ja see, et Tapal 
on rongiühendus; meeldib kohalik 
ajaleht Sõnumed, mis on tasuta, regu-
laarne ja hästi tehtud. Meeldib ka Viru 
raadio, mis on eluterve ja kus mõte 
liigub. Järgmine vastaja küsis, kas saab 
suurendada „Lääne-Virumaa raadio” 
ehk sama raadio leviala. 

Üks vastaja Jänedalt leidis, et kuna 
Jäneda on olnud ääremaa, siis prae-
gune haldusjoatus sobib jänedalastele 
hästi. Jänedalased on Lääne-Virumaa 
ettevõtmistesse hästi kaasa haaratud. 
Meeldib, et Jäneda loss leiab tõhusat 
tuleviku-käsitlust. Aga tempo võiks 
kiirem olla!

Meeldib, et maakond areneb (Rak-
vere spordihoone ja valmiv ujula) ja 
areng on olnud stabiilne, ehkki Rak-
vere läheb eest ära ja teised linnad ei 
jõua järele, ning siin elavad edumeel-
sed inimesed. Rakvere linn on väga 

ilusaks muutunud ja omapärane. 
Lääne-Virumaal võiks olla ka mitu 

asja paremini korraldatud. 
Maakonnas ei meeldi kehv bussi- 

ja rongiühendus. Rakvere-Viljandi 
bussiliin peaks peatuma ka Viljandi 
maakonnas Võhma linnas, kust see 
praegu peatumata mööda sõidab. 

Ootame pikisilmi Tallinna-Rak-
vere elektrirongi ja Jänedale sulara-
haautomaati. 

Maakonna info võiks jõuda ka 
külaraamatukogudesse, saaks ope-
ratiivsemalt teavet; rohkem tuleks 
inimesi ja organisatsioone teavitada 
toetusprogrammidest jm abi või-
malustest, elamumajandusest, sot-
siaalsfäärist; rohkem tuleks tegelda 
muukeelse elanikkonna n-ö oma 
paati toomisega; pakkuda rohkem 
tegevusi, kohti ja üritusi noortele, 
aga ka vanadele, rohkem soodustada 
laste huviringides käimist, sportimist, 

Ka Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm (vasakul) oli Tapa Messil kohal ja suhtles aktiivselt külastajatega. 

Fotod  Heiki Vuntus

vaba aja veetmist. Tapa vene kool 
tuleks muuta eestikeelseks, misjärel 
pääseksid nad infosulust välja.

Probleem on lasteaiakohad 1,5-
aastastele lastele. Üks ema leidis, 
et kuna emapalk lõpeb, siis võiks 
maakond toetada lastehoiuteenust 
kuni lapse 2-aastakse saamiseni, mil 
lapsed võetakse lasteaeda. Lääne-
Viru maavalitsus on rohkem rahvaga 
ja rahva hulgas, kui seda on Järva 
maavalitsus. 

Ei meeldi inimeste provintslik 
mõtteviis.

Maakonnas on lohakas rahvas -   
prügi vedeleb peaaegu igal pool. 
Prügimajandus peaks olema paremini 
korraldatud; liiga palju pannakse 
prügi metsa ja tee äärde. Igal inimesel 
peaks olema prügileping ning tuleks 
kontrollida selle täitmist. 

Vaja on jalgrattateid Neljärvelt 
Aegviitu, samuti Jäneda-Käravete-

Ambla-Tapa suunas. Kui seda ei saa, 
siis tuleks rajada vähemalt jalgratturiri-
ba Tapa-Ambla maanteele. Praegu on 
seal võimalik sõita ainult väga suurte 
kogemustega jalgratturitel, teistele on 
Tapa-Ambla teel sõitmine eluohtlik. 

Raudtee ülesõit Tapal tuleks 
paremini lahendada. Ülesõidu röö-
bastevahe parandamise eest saavad 
parandajad kiita. 

Kokkuvõttes rõõmustas, et ini-
mestele meeldib elada Lääne-Viru-
maal. Mõnede ettepanekute elluvii-
mine vajab raha, teisi saab parandada 
lihtsamini, näiteks suhtumise muut-
mise ja parema töökorraldusega. 
Püüame teie ettepanekuid jõudu-
mööda oma töös arvestada.

Aitäh kõigile vastanuile ja messi 
korraldajaile!

Hilje Pakkanen,
Lääne-Viru maavalitsuse 

avalike suhete nõunik

Inimestele meeldib Lääne-Virumaal elada

Kokkuvõtlikult Tapa Messist

Juuksur Sirje Jäetma käe alt sai nii mõnigi messikülaline endale uue 
soengu. 



TAPA  VALLA  AJALEHT LK 326. mai 2007

Peeter Seliste ja Marina Annus esindasid firmat Tapa Depood Tapa 
Messil. Foto  Heiki Vuntus

Tapa Depood on oma 130-
aastase ajalooga üks vanemaid 
tegutsevaid ettevõtteid 1520-
millimeetrise rööpmelaiusega 
raudtee valdkonnas. Esimese 
kahekohalise depoo auruvedurite 
hooldamiseks Tapal ehitas Eesti 
Raudtee 1876. aastal. Ettevõte 
tema praegusel kujul sai oma ilme 
siis, kui 2005. a esimeses kvar-
talis viidi lõpuni Tapa depoode 
ühendamine, mille tulemusena 
on saavutatud üld- ja haldusku-
lude kokkuhoid ning oluliselt 
efektiivsem tootmisprotsess. 
2004.–2006. aastate jooksul in-
vesteeriti Tapa depoodesse ca 50 
miljonit krooni. 

Veebruaris 2007. a omistati 
Tapa depoodele ISO 9001:2000 
kvaliteetjuhtimissüsteemi sertifi-
kaat, mis muutis meie tegemised, 
asjaajamised veelgi konkreetse-
maks ja läbipaistvamaks.

Mitte väheoluline pole ka 
fakt, et Tapa Depood on suurim 
tööandja Tapa linnas, andes täna 
tööd 148 inimesele ehk 46 naisele 
ja 102 mehele. Seoses vedurite 
hoolduse ja remondimahu suure-
nemisega võtame tööle vedurite 
remondilukkseppi ja elektrikuid, 
võimalik ka kohapeal väljaõpe. 
Meie töökollektiivis leiavad en-
dale töökoha ka käsielektrikee-
vitajad, kelle põhiülesandeks on 
keevitustööd vagunite ja vagu-
niagregaatide remondil. Töö-
keskkond ja olmetingimused on 
kohased kaasaegsele ettevõttele. 
Nii et, kellel tõsine soov siduda 
ennast AS Eesti Raudteega ja on 
olemas huvi vagunite ja vedurite 
remondi vastu, need leiavad meid 
aadressil Tapa, Hommiku 31 või 

info telefonil 322 6421.
Tapa Depood on ettevõte, kes 

vaatab julgelt tulevikku. Seoses 
sellega on vajadus kaasajastada 
tehnoloogilisi protsesse. Suu-
rim lähituleviku projekt on uue 
värvitsehhi ehitamine käsikäes 
tänapäevaste lahenduste ja kesk-
konnasõbralikkusega.

Täna me osutame järgmisi tee-
nuseid: igat tüüpi kaubavagunite, 
v.a külmutusvagunid, kapitaal- ja 
depooremont koos värvimisega 
ja kasutusea pikendamisega; USA 
GE vedurite C30/C36, vene ve-
durite 2TE116, tšehhi vedurite 
ČME-3 remondid ja hooldused; 
vagunite ja vedurite rattapaaride 
ümberformeerimine.

Selleks, et aru saada meie iga-
päevastest toimingutest, siis üheks 
võtmenäitajaks on keskmiselt 
seitse remonditud vagunit vahe-

tuses.
Meie eesmärk on olla kõige 

efektiivsem depoo 1520-mm 
rööpmelaiusega raudtee süs-
teemis, tagades kvaliteetse töö 
juures konkurentsivõimelised 
hinnad ja kliendisõbralikuma 
teenindamise.

Kindlasti ei saa ka meie et-
tevõte läbi ilma missioonita ja 
visioonita ning pidevalt toimub 
ka uute eesmärkide püstitamine. 
Missioon: Hoida kõrgel pikaaja-
liselt tuntud Tapa depoode nime, 
tagades oma klientide, töötajate 
ja omanike rahulolu ning usal-
duse ja struktuuriüksuse kasv. 
Visioon: Olla efektiivseim, kva-
liteetseim ja kliendisõbralikum 
depoo 1520-mm rööpalaiusega 
raudteede ruumis.

Aivar Maasik,
vagunite remondijuht

Päästeamet koostöös kohalike 
päästeasutustega korraldab juba 
viiendat aastat üleriigilist laste 
loominguvõistlust, mille eesmärk 
on anda lastele võimalus arutleda 
tuleohutuse teemadel ning päästja 
elukutse ja päästealale omaste 
väärtuste (abivalmidus, julgus, 
koostöö, hea kodanik olemine) 
teemadel. Konkursi eelvoorude 
läbiviimine toimub kohalike 
päästeasutuste ja vabatahtlike 
ühingute koostööna. 

Konkurss on küllaltki laiahaar-
deline ja osaleda saavad

• koolieelsed lasteasutused
• algklasside õpilased
• põhikooliõpilased
• gümnaasiumiõpilased

Päästeamet käsitleb loome-
konkurssi olulise osana pääste-
ala ennetustööst. Päästeameti 
peadirektori hinnangul loovad 
lapsed loominguvõistluse suu-
repärase pildi oma praktilistest 
kogemustest, ohukäsitlusest ja 
riskihinnangutest ning näitavad 
kätte, millised sõnumeid ohutea-
be vallas on päästeasutustel kõige 
rohkem vaja edastada. Samas on 
ka neil tunnustuse ja auhindade 
andmise abil  võimalus anda 
lastele tagasisidet nende mõtete 
õigsusest ning seada neid teistele 
eeskujuks.

Tapa lasteaiast Pisipõnn on 
alati konkursil osaletud ja nii ka 
sel õppeaastal. Suureks üllatuseks 
oli, kui kuulsime, et sel aastal 
pääses Lääne-Virumaa lasteaeda-
dest edasi kaks last ka üleriigilisse 
lõppvooru Tallinnas Päästeametis 
ning üks tubli joonistaja oli meie 
lasteaia Päiksekiire rühmast Kris-
lin Kruus, kes sai eriauhinna. Te-
mal oli võimalus osaleda 16. mail 
toimunud KUMU auditooriumis 
Päästeameti peadirektori Kalev 
Timbergi pidulikul vastuvõtul, 
kuhu olid kutsutud ka hindamis-
meeskond ja ürituse toetajad. 

Krislini ema Tiina kirjeldas 
üritust kui väga vahvat ettevõtmist 
ja oli igati rahul.

Samas said maakondliku voo-
ru tänukirjad ja auhinnad sama 
rühma lapsed Rivo Evardi, Mia-
Marii Tedrekull ja jällegi Krislin 
Kruus (õpetajad Valda Rüü, Kairi 
Kroon).

Meeldiv ja uhke tunne on, kui 
meie töid ja tegemisi tunnusta-
takse nii kõrgelt. Südamlik tänu 
meie maja tublidele pisipõnnidele 
ja nende juhendajatele ning samas 
kuuluvad tänusõnad ka Lääne-
Virumaa päästeteenistuse Tapa 
tugikomando juhile Aron Janisele, 
kes meie pisipõnnidele igal aastal 
auhinnad ise kohale toob. Samuti 
on tema see tubli mees, kes lapsi 

oma majja alati õppekäikudele 
ootab ning neile selleteemalisi 
tarkuseteri jagab. Väga meeldiv 
koostöö!

Loodame, et need teadmised, 
mida meie maja lapsed saavad 
loovtegevuste ja õppekäikude 
kaudu, aitavad ära hoida tulevi-
kus ohte ning olla eeskujuks ka 
teistele eakaaslastele. Tunnustus 
on alati meeldiv ning loodame, et 
läbi tunnustuse kinnistuvad eluks 
vajaminevad teadmised ning 
ohud jäävad kauguste taha.

Tea Välk

II osa

Järgmise peatuse teemegi 
Tapa Jakobi koguduse kiriku 
ees.

Isa oli korrapärane pühapäeval 
kirikus käija, juba siis, kui Tapal 
veel kirikut ega oma kogudust 
polnudki, vaid ainult vana pal-
vemaja põhja pool raudteed. Seal 
olen ma koos isaga käinud 1920. 
aastate keskel või algkooli-aas-
tate algul. Ja loomulikult sattus 
ta sel viisil varsti ka koguduse 
juhatusse või nõukogusse, kui 
Tapale oma Jakobi kogudus asu-
tati ja kohe hakati ka kiriku ehi-
tamiseks raha koguma ja plaane 
tegema. Koguduse õpetajaks oli 
valitud noor Jaan Gnadenteich 
ja koguduse laekahoidjaks oli 
näpitsprillidega kaupmees Oskar 
Lasberg, keda isa hindas. Nemad 
kahekesi kandsid ka pearaskused, 
kui kirikut ehitama hakati ja kui 
selleks laenu tehti, mille garan-
teerijateks, vähemalt osaliselt, 
olid ka nõukogu liikmed. 

Kiriku valmimise aastat ei 
ole ENSV entsüklopeedia tar-
vilikuks pidanud mainida, kuid 
see oli 1930. aastate algul (orel 
on valminud 1932), minu alg-
kooli-aastatel. Kiriku ehitamise 
ja valmimise aastatel oli isa ki-
rikunõukogu esimees. Kindlasti 
ei pürginud ta ise sellele kohale, 
vaid valiti sinna vastu oma taht-
mist, kuid kohusetundest ta ei 
võinud ka keelduda. Maapagu 
vi is  õpeta ja  J.  Gnadenteichi 
Rootsi Göteborgi ja Oskar Las-
bergi Itaaliasse, kust ta mulle 
1940. aastate lõpul saatis Rootsi 
postkaardi, pärides isa käekäigu 
järele. Kahjuks ei teadnud ma sel 
ajal ka ise midagi peale selle, et 
nad elus olid.

 Kirikus käis isa pühapäeviti 
koos emaga, vahetevahel aga ka 
üksi. See kuulus osana ta nädalase 
elurütmi hulka. Kui suuremaks 
olime kasvanud, võeti meidki ven-
naga kaasa, aga selleks ei sunnitud 
meid kunagi. Uues kirikuis saime 
üles rõdule – „lehtrile“ – minna 
ega pidanud all vanemate kõrval 
istuma. Armulaual käidi korra-
päraselt kord ja harva kaks korda 
aastas.

 Ma ei mäleta, et mul usust ja sel-
lega liituvast isaga kunagi mingeid 
kõnelusi oleks olnud. Küllap pidas 
ta seda tarbetuks, kui ma lapsekin-
gadest juba välja olin kasvanud. Ja 

ehk arvas ta ka oma maailmavaate 
kohaselt, et kedagi ei saa sundida 
ja et igaüks ise peab tee leidma 
oma Jumala juurde. Ma mäletan 
aga, et kui ma juba gümnaasiumi 
lõpuklassidesse olin jõudnud ja isa 
vist nagu aimas, et ma ehk kõike 
samal viisil ei uskunud kui tema, 
siis tahtis ta vist seda tema poolt 
ainult aimatavat vahet omalt poolt 
vähendada, kudagi nagu vastu 
tulla, kui ta siis mõnikord Jumala 
asemel kasutas hoopis sõnu „Suur 
Vaim“ või midagi muud vastavat. 
Alles aastaid hiljem olen taibanud 
ta käitumise tausta ega või sellele 
mõelda liigutuseta. Ta tahtis ikka 
vastu tulla, vahemaad lühendada 
ja konflikte vältida. Ja ma ei ole 
kunagi oma isaga millegipärast 
riielnud, rääkimata sellest, et meil 
mingit tüli oleks olnud.

 Kui tulid rasked sõja-aastad, 
kui pojad olid Soomes sõjaväes, ja 
siis, kui mina kusagil kaugel tead-
matuses olin ja kui venda vangista-
mine ja Siber ähvardasid, siis olen 
ma kindel, et isa meie pärast väga 
tihti oma Jumalat palvetega tülitas. 
Ja kui palvetel üldse mingit mõju 
on , muidugi kristliku maailmavaa-
te piirides, siis arvan ma, et tema 
omadel – mis mitte nõudlikkude-
na, vaid kristlikus alanduses, kuid 
ometi lootuses esitati -, seda mõju 
ka oli. Ma usun, et ta tundis seda 
niiviisi ise, sest ta Jumal oli teda 
kuulda võtnud. Teda , ema ega 
venda ei vangistatud ega viidud 
Siberisse, mina jäin laevahukus 
ellu ja pääsesin Saksamaale ja sealt 
sõja lõpukuude segaduses eluga 
ka Rootsi. Ja miks ei peaks ma ka 
ise seda uskuda võima, et kui mul 
ja vennal neil aastatel niigi hästi 
läks, ja kui see üldse oli kellegi 
teene, siis oli see mu isa kristliku 
usu tulemus.

 Sõjajärgsetel rasketel aastatel, 
kui kirikut ja kogudust vaenati, ei 
jätnud isa seda maha, vaid läks jälle 
kohe sinna, istus kiriku eeskojas, 
nagu ta seda varemgi koguduse 
nõukogu liikmena oli teinud, ja 
müüs laululehti. Tal endal polnud 
kogudusele muud anda, sest ta 
pension oli talt ära võetud ja ta 
sai selle tagasi alles 1950. aastate 
lõpul. Ta oli pärast sõda jälle üle 
kümne aasta koguduse laekur ja 
mitmel aastal ka koguduse saa-
dik kiriku sinodil (Kevad Eestis, 
lk.39) 

Marika Rajur

Meil ei austada kaasinimeste 
püüdlusi kaunistada oma linna. 
Tihti on märgata, et lillepeenar-
delt on kadunud sinna istutatud 
lilled, eriti kurvaks teeb, et ei 
austata isegi lahkunuid, rüüsta-
takse hauaplatse.

Head kaaslinlased! Meie teame, 
et lilled on istutatud linna kaunis-
tamiseks, auk, mis jääb istutuse 

asemele, seda ei tee, vaid näitab 
lugupidamatust oma linna vastu.

Oleme leppimatud nende suh-
tes, kes ei pea lugu meie püüd-
lustest hoida korras oma linna. 
Ärme jääme ükskõikseks, nähes 
rüüstajat.

Aianduse ja Mesinduse Seltsi liige 
L. Strõnadko

Tapa Depood 
vaatavad tulevikku

Laste loominguvõistlus

Krislin Kruus
Foto  Kairi Kroon

Jalutades Tapa linnas 
koos Ilmar Talvega

LUGEJA  KIRJUTAB

Ärme jääme ükskõikseks, 
nähes rüüstajat
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Täpselt 210 aastat täitus helilooja 
Franz Schuberti sünnist käesoleval 
aastal, samuti möödus Türi linnast 
pärit helilooja ja dirigendi Hugo 
Mürki sünnist 100 aastat, lisaks 
tähistas Tapa kammerkoor 28. 
aprillil Tapa Jakobi kirikus ja Tapa 
kultuurikojas oma 25. sünnipäeva 
ja dirigent Svetlana Mjalitsina tegi 
oma magistrieksamit Tapa Jakobi 
kiriku kontserti dirigeerides. Nii 
palju erinevaid tähtpäevi ja sünd-
musi, kuid ometi oli midagi, mis 
neid ühendas: Franz Schuberti 
“Missa G-duur”. Praegu võin 
väita, et toimis suurepärane, ladus 
meeskonnatöö!

Kus, kuidas ja kelle ideede läbi see 
kontserttuur tekkis ja aset leidis? 

Lehtse kammerkoori dirigendid 
Tiiu Tikkerber ja Kaido Janke pi-
dasid isekeskis nõu ning avastasid 
hulga huvitavad kokkusattumisi, 
mida sobis ühtäkki omavahel kok-
ku sobitada. Meeskonna kolmas 
liige Kadri Toomingas (Lehtse KK 
laulja ja õpetaja Jäneda põhikoolis) 
pani kokku projekti ja suhtles koo-
ridega ning meeskonna neljas liige, 
Lehtse kultuurimaja direktriss 
Leelo Jürimaa aitas nõuandjana 
omalt poolt kaasa. Loomulikult 
pani sellele vahvale ideele õla alla  
Tapa vallavalitsus ning lõpuks 
aitas seda projekti rahastada Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupp. Kontserdid kulgesid 
ja arenesid tõusvas joones ning kui 
viimane kontsert lõppes, tekkis 
tunne, et selliseid spontaanselt 
tekkinud kontserttuure erinevate 
maakondade ja omavalitsuste koo-
ride ja muusikaliste kollektiivide 
vahel võiks olla enamgi ning nad 
ei pea olema alati seotud tähtpäe-
vadega. Tõsi on, et sellisel juhul on 
vaja tugevat ideed, mis kannaks. 
Selle projekti ideestik seda oli. 

Suur tänu idee autoritele!
Türi kirikus esinesid 14. aprillil 

Türnpuu meeskoor (dir Tõnu Kang-
ron), Türi kammerkoor (dir Tiiu ja 
Kuldar Schüts), Turba naiskoor (dir 
Ene Kangron), Lehtse kammerkoor 
(dir Tiiu Tikkerber ja Kaido Janke). 
Rakveres esinesid 21. aprillil Tapa 
kammerkoor (dir Svetlana Mjalitsi-
na), Studium Vocale (Tiina Sooba), 
Lehtse ja Türi kammerkoor. 28. ap-
rillil Tapal esinesid kõik kolm koori 
va Studium Vocale. Orelil mängis 
Piret Aidulo, solistidena laulsid An-
nika Ilus, Maarja Kukk (mõl sopran), 
Rainer Vilu, Mareks Lobe (mõl bass-
bariton) ja Indrek Jurtšenko (tenor). 
Kõigil kolmel kontserdil lauldi loo-
mulikult muidki lugusid ning ükski 
neist praktiliselt ei kordunud peale 
Franz Schuberti “Missa G-duuri”. 
Tapa Jakobi kirikus esinesid veel 
tublilt Tapa muusikakooli õpilased, 
keda süntesaator-klaveril saatis Imbi 
Puussepp. 

Peale kirikukontserti suundusid 
pidulised kultuurikotta, kus tähistati 
Tapa kammerkoori 25., “hõbedast” 
sünnipäeva. Õnnitlejate rivi oli pikk 
ning pidulikest sõnavõttudest, kin-
kidest ja humoorikatest etteastetest 
puudust ei tulnud. Peeter Kald, kes 
selle koori rajas ja pikka aega ka loo-
minguliselt juhtis, andis teatepulga 
üle Svetlana Mjalitsinale (juhendaja 
Andres Heinapuu), kellele Tapa 
Jakobi kirikukontserdi juhatamine 
oli ühtlasi ka Eesti Muusika- ja Teat-
riakadeemia magistrieksam. 

Palju õnne teile ja kogu kooripe-
rele veel kord! Suur tänu kultuuriko-
jale vastutulelikkuse eest ning peo 
korraldamisel osutatud abi eest!

Ilusaid muusikalisi kordamine-
kuid teile kõigile!

Indrek Jurtšenko, 
Tapa valla kultuurispetsialist

Franz Schuberti 
“Missa G-duur” 

ja Tapa kammerkoori 
25. sünnipäev

Ehkki taidlushooaeg veel täie hoo-
ga käib, on võimalik Tapa Linna 
Orkestri tegemistele paar osundust 
teha.

Orkestri hooaeg on olnud vä-
gagi tegevusküllane. 5 kontserti 
maakonna koolides, 2 täispikka 
kontserti Tapal, osavõtt noor-
teorkestrite konkursist ning kont-
sertreis Rootsi on senise tegevuse 
kulminatsioonid. Kahest viimasest 
sooviks rohkem infot jagada.

15. aprillil Estonia kontserdi-
saalis toimunud konkurs kõige 
osavõturohkemas grupis (16 or-
kestrit) õnnestus välja teenida 
4.–5. koha jagamine; hindepallide 
tiheduse osas kuulunuks meile 4. 
koht. Esikolmiku koht jäi 1 punkti 
ja kulddiplomi järk 2 punkti kaugu-
sele. Tulemus pole iseenesest halb, 
kuigi enama kontsentratsiooni ja 
individuaalse valmisoleku põhjal 
võinuks tulemus veel parem olla. 
Kiitus igatahes kõigile osalenuile.

16.–21. mai ajavahemikus aset 
leidnud kontsertreis Rootsi Vär-
namo linna esindusorkestri Lyran 
(Lüüra) 100. tegevusaasta juube-
lile oli vast selle hooaja tähtsaim 
sündmus. Tänu Tapa ammusele 
sõbrale Ingemar Jennersjöle olime 
sellele üritusele n-ö rahvusvahelise 
mõõtme andjad. Tegevust oli selle 
paari päevaga palju, kuid häbeneda 
ja tuhka pähe raputada pole küll 
põhjust.

Kõik head noored ja vanemad 
kolleegid tegid tubli ja märkimis-
väärselt hea esituse. Julgen arvata, 
et 18. mai kontsert Forsheda kirikus 
oli allakirjutanu sellealase tegevuse 
lõikes üks paremaid kontserte 
üldse, mille lõpul tulid kuulajad ka 
orkestri plaate küsima.

Tänu ja kiitus teile kõigile, prae-
gused orkestrikaaslased, kuid ka 
Tapa juurtega osalejad mõlemas 
orkestrile olulises projektis. 

Orkestri siseelu on olulisel mää-

ral kujundanud mitmed inimesed, 
kes tagasihoidlikkusest pidasid 
vajalikuks oma nimesid mitte väga 
esile tõsta, kuid küllap tuleb ka aeg, 
mil see toiming aset leiab.

Rootsi kontsertreisil oli meil 
kaasas väike toetusgrupp eesotsas 
kultuurispetsialist I. Jurtšenkoga, 
kes leidis rakendust mitmes rollis.

Suur tänu reisi toimumise eest 
kuulub Tapa vallavalitsusele, or-
kestrantide vanematele ja teistele 
pereliikmetele. Algatatud sponsor-
luse laiendamise projekt on andnud 
ka esimesi meeldivaid tulemusi. 
Uute T-särkide soetamisel saime 
abi OÜ Tapa Millilt. Olge tõsiselt 
tänatud!

Sponsorite ja ka mängijate ridu 
võib alati laiendada. Olete teretul-
nud; leidke otsekontakte või tutvu-
ge orkestri koduleheküljega.

Ühist rõõmu ja rahulolu!

Jüri Tüli

Tänuks ja kiituseks!

Esimest korda Tapa valla ajaloos sai 
teoks rahvajooks ja kepikõnnimatk. 
Rahvajookse on Tapa linnas peetud 
24 korda, seekordne oleks olnud 
“hõbedaselt” 25. Siiani tegeles rah-
vajooksu korraldamisega Tapa güm-
naasiumi kehalise kasvatuse õpetaja 
härra Alo Relli, kes on olnud selle 
spordisündmuse peaorganiseerijaks 
läbi aegade. 

Seekord võtsid nõuks MTÜ 
Männikumägi juhatuse esimees 
Kaido Lanno, SK Tapa juhatuse 
esimees Allan Vinter ning Tapa valla 
kultuurispetsialist. Koos pandi paika 
uued põhimõtted, uued rajad pani 
kokku tubli meeskond, kuhu kuulus 
ka Tapa vallavanem Kuno Rooba 
peakohtunikuna.

Praegusel, jooksval aastal on 
olnud palju erinevaid ja huvitavaid 
kultuuri- ja spordisündmusi ning 
neid tuleb aina juurde. Tekkis tõeline 
dilemma küsimuses, kas üldse rahva-
jooksu teha, sest liiga palju oli kattu-
vaid sündmusi. Sai võetud risk, mis 
end õigustas ning näitas koha kätte 
skeptikutele, et olenemata takistus-
test on Tapa vallas alati jooksjaid 
ka siis, kui muud sündmused paral-

leelselt toimuvad. Järgmisel aastal 
tuleb siiski teha ajalisi korrektuure 
ning leida sobiv lahend, et kaasata 
rohkem kooliõpilasi, valla elanikke, 
Tapa Väljaõppekeskuse ajateenijaid 
ning külalisi mujalt – kasvuruumi 
siin on. Kuid olenemata kõigest oli 
korraldusmeeskond väga asjalik, 
rada parajalt raske, toetajad meeldi-
valt soosivad ja ilm lausa super!

Rajal oli pea 50 jooksjat ja käis 
paarkümmend kepikõndijat. Jook-
sudistantse ja kepikõnniradasid oli 
kuus ning võistlusklasse 16. Iga 
rajalolija sai meene, parimad jooks-
jad aga medalid ja diplomid ning 
kepikõndijate vahel loositi palju 
üllatusauhindu. Jagati rohkelt ka 
magusat ja Hallik Pagari saiakesi, 
mis olid väga maitsvad. Põhijooksu 
esimese võitjana läheb Tapa valla 
rahvajooksu ajalukku Elar Vulla, kes 
kiitis korraldajaid ning huvitavat ja 
turvalist rada.

Rahvajooksu pikema distantsi 
kohta (üle 10 intervjueeritava) kos-
tus kommentaare, et Männikumäe 
“mõrvarlik tõus” võttis võhmale, 
kuid täispikkuses rada oli meeldivalt 
vaheldusrikas ja huvitav.

Rada oli osalejate arvamusel väga 
hästi turvatud. Siinkohal tänan Tapa 
linna rahvast mõistlikkuse ja kannatlik-
kuse eest, kuna lühikesel etteteatamisel 
komplikatsioone ei tekkinud.

Üksjagu aitasid kaasa ka personaal-
selt elanike postkastidesse pandud 
teated, et teavitada ja tagada sellega 
turvalisus rajal. Suur tänu teile mõist-
mise ja spordisündmuse toetuse eest!

Esimest korda leidis aset koos jook-
suga ka kepikõnnimatk. Kepikõnd on 
tõusev, trendikas rahvaspordiala kogu 
Eestis, Tapa vallas harrastavad käimist 
juba pea 20–30 inimest ning teevad 
seda Roti metsas.

Vald planeerib ja arendab jätkuvalt 
selles suunas, et tervisesport üha tuge-
vamini Tapa vallas kanda kinnitaks. Siit 
tekkisid mõtted, et rahvajooks võiks 
olla aastas kaks korda, üks kevadel 
ja teine sügisel septembris-oktoobris 
ning kepikõndijatele võiks teha ka 
oma käimissarja, mis näiteks Lääne-
Virumaal on sellest aastast edukalt 
käima lükatud.

Korraldajate poolt täname toeta-
jaid, kelleta poleks spordisündmus 
pooltki nii hea: OÜ Tapa Mill, OÜ 
Särts, Hagar, AS Kuma, Ida Politsei-

prefektuur, Lääne-Viru Päästetee-
nistus, SK Tapa(Eesti Kultuurimi-
nisteerium), MTÜ Männikumägi, 
Tapa Spordikeskus. 

Suur tänu vaprale meeskonnale: 
Kaido, Alar, Kuno, Simar, Viljar, 
Raili, Tõnu, Kätlin, Grete, Vova, 
Margus, Triinu, Moonika, Jane, 
Sigrit, Signe ja Diana.  

Eriti suur tänu väsimatule Kaido 
Lannole, kellega koos on lausa lust 
üritusi korraldada! Äitäh!

Indrek Jurtšenko

Paremusjärjestus

3–4-aastased lapsed: 
Kirke Laht, Laura Himma
5–6-aastased poisid: 
Ragnar Rooba, Dima Bondarevs-
ki, Raimond Himma, Marek Ora
7–9-aastased  poisid: 
Kaur Kivilo, Kermo Uue, Jo-
hannes Vooglaid, Jegor Jakovlev, 
Vova Bondarevski, Kairo Kivilo
7–9-aastased  tüdrukud: 
Kelly Vildek, Annabel Reinula
10–12-aastased poisid: 
Rail Ageni, Kert Kustavson, Keit 

Kangur, Roman Bondarevski
10–12-aastased tüdr ukud: 
Gerli Traus, Kadi Saluste, Anet 
Lanno
13–15-aastased noormehed: 
Janar Vahter, Roman Sviridov
16–18-aastased noormehed: 
Peeter Siak, Ain Roosimägi, Mar-
gus Oras, Kaarel Koitjärv, Sulev 
Hallikas, Rainer Viilveer
16–18-aastased neiud: 
Jaanika Eisav, Kai Põldoja, Anni 
Vainola, Olja Koroleva, Liis 
Lanno
19–35-aastased neiud ja nai-
sed: 
Eila Pakkanen, Eret Aun, Kaja 
Kangur, Ela Vulla, Lairi Einmaa
19–40-aastased noormehed ja 
mehed: 
Elar Vulla, Allan Uue
36-astased ja vanemad nais-
veteranid: 
Luule Laidro
41-aastased ja vanemad mees-
veteranid: 
Jaak Rohtsalu, Aivar Murikse, 
Rein Traus

Tapa valla I rahvajooks ja kepikõnnimatk

Tapa puhkpilliorkester Rootsimaal.

Foto Raili Rooba

Indrek Jurtšenko



Lembit Vomm Ameerikas.
Foto Lembit Vommi erakogust

Mind on ikka köitnud reisimine, tut-
vumine erinevate maade kultuuride, 
inimeste, nende eluolu ja vaatamis-
väärsustega. Esimene välisreis sai 
teoks 1965. a Tšehhoslovakkiasse, 
mille pealinn Praha ja maa vaata-
misväärsused jätsid sügava mulje. 
Edasised reisid on viinud erinevatele 
mandritele ja maadele, kasutades 
ajastule omaselt kõiki reisimisvõi-
malusi. Koos abikaasa, sageli teiste 
pereliikmetega on saanud teoks 
viimase tosina aasta reisid, kuid ka 
varasemad. Kanadas Niagara jugasid 
imetledes, üle jõe viivat silda ja seal 
paiknevat Ameerika Ühendriikide 
valdusi silmitsedes kinnistus soov 
kord sedagi maad koos abikaasaga 
külastada.

Eelmise aasta suvel viibisid maa-
kodus Jõgevamaal, külas Torontos 
elav onutütar Silja mehe Matti ja 
kolme lapselapsega. Seekord sai-
me kutse külastada eeloleval talvel 
Floridat, kus nad Marco Islandisse 
olid mõned aastad tagasi soetanud 
suvila. Kutse oli ahvatlev, kõiki as-
jaolusid arvesse võttes otsustasime 
jõulukingina kutse vastu võtta, juba 
enne uut aastat olid viisad ja reisipi-
letid taskus. 

4. veebruari varahommikul alus-
tasime koos abikaasaga lendu Tal-
linnast Frankfurti, kuhu jõudes 
orienteerusime lennujaamas, läbi-
sime pikas järjekorras saksa põhja-
likkusega sooritatud turvakontrolli, 
muud formaalsused ja alles 10 
minutit enne lennuki väljumist 
ulatasime lennupileti kontrollimi-
seks. Kergendustundega sisenesime 
hiigelsuurde Lufthansa lennukisse, 
Boeing 747-400, et jätkata umbes 
8000 km. pikkust ja 10 tundi kestvat 
lendu Miami.

Suurem osa lennumarssuudist 
kulges Atlandi ookeani kohal, eriti 
selle keskosas oli tunda õhuauku-
dest tingitud tugevaid raputusi, mil 
lennukitiivad märgatavalt võnkusid. 
Mõtlesin tunnustavalt lennukikonst-
ruktorite ja –ehitajate teadmisetele, 
oskustele luua kaasaegseid lennu-
masinaid.

Huvitava kokkusattumusena nä-
gin paar päeva enne reisi filmi, kus 
käsitleti laevade ja lennukite kum-
malisi hukke Bermuda kolmnurgas, 
seoses keerukate navigatsioonitin-
gimustega. Bermuda kolmnurga 
külg, mis ühendab Bermuda saari 
Florida lõunatipuga, ei olegi nii 
kaugel Miamist.

Mere kohal tiirutades ja maandu-
misluba oodates lisandus lennuajale 
veel tund, enne kui reisijate tugeva 
emotsioonaalse aplausi saatel lennu-
kirattad maandumisrada puudutasid. 
Olime esmakordselt maailma ühe 
võimsama riigi, Ameerika Ühend-
riikide pinnal, Niagaral nähtust 
tuhandeid kilomeetreid lõuna pool. 
Hüvasti omaseks saanud, sõbralik 
ja meeldivat teenindamist pakkunud 
lennukimeeskond.

Oodatud päikese asemel võttis 
meid vastu pilvine taevas ja vih-
masadu. Tohutu suurel lennuväljal, 
lennuki liikumisel maandumisrajalt 
lennuterminali, nägime hulgaliselt 
lennukeid maailma väga erinevatest 
paikadest. Läbisime immigratsioo-
nikontrolli, kus lisaks muudele for-
maalsustele võeti meilt sõrmejäljed. 
Pagasi väljastamist oodates selgus, et 
meie pakid ei jõudnud sihtkohta, tuli 
vormistada vajalikud dokumendid. 
Lisaks dokumentidele ja selgitustele, 
meile üllatusena, ulatas Lufthansa 
ametnik ümbrises 100 dollarit, mis 

ettenähtud hädavajaliku ostmiseks, 
kuni pagas saabub. Heatahtlikult saa-
tis ta meid ooteruumi, kus rõõmuga 
kohtusime mitu tundi oodanud Mat-
tiga ja tugeva käepigistusega jätsime 
hüvasti ametnikuga. Pagasi saatusest 
teatati järgmisel, kohale toimetati 
ülejärgmisel hommikul. 

Kojusõiduks Mehhiko lahes asu-
vale Marco Islandile pidime läbima 
2-tunnise autosõidu idarannikult 
läänerannikule. Kuna samal õhtul 
toimus Miamis ameerika jalgpalli 
suursündmus, finaal Super Bowli, ot-
sustas Matti liiklusummikute vältimi-
seks sõita mööda vähem koormatud 
maanteed. Matti käest kuulsime, et 
ameerika jalgpall on siin väga popu-
laarne, pealtvaatajaid finaalmängul 
umbes 80 000, kusjuures pileti hind 
küünivat tuhande dollarini. Lennu-
kis lugesin Äripäevast, et uuringute 
kohaselt jälgib võistlusi telerist 40% 
ameeriklastest, kus 30-sekundiline 
reklaam maksab 2,6 miljonit dollarit, 
et 2,5 miljonit ameeriklast kavatseb 
osta sel puhul uue teleri, peo kor-
raldab 13% ameeriklastest, veerand 
läheb kellegi poole külla, taevasse 
tõuseb õlle- ja õllekõrvase müük. 
Vaatamata reisiviivitustele, õnnestus 
meil koju jõudes telerist võistluse 
lõpuosa jälgida. Arvukate pealtvaa-
tajate, kommentaatorite ja kohtunike 
kaasaelamisel rüseles vihmasajus, sa-
geli pikali maas, kirevais kaitseriietes 
mängijad ovaalse palli pärast, et see 
maha panna vastase otsajoone taha 
või lüüa üle värava põikpuu.

Seitsmetunnise ajavahe tõttu kaot-
siläinud öö ja reisiväsimusest tingituna 
oli mõnus heita puhkama pehmesse 
voodisse, uni oli aga visa tulema.

Marco Island
Kahe nädala jooksul sai meie 

koduks avara ruumilahenduse ja 
basseiniga suvila, mis asub saare 
vaikses individuaalsuvilate rajoonis, 
veerandtunnise jalutuskäigu kaugusel 
valge liivaga avarast mererannast. 
Kasutasime soodsaid võimalusi ran-
namõnude maitsmiseks, arvestades 
soovitusi päikesega mitte liialdada. 
Uskumatuna tundus, et võime vii-
bida napis rannariietuses, kõndida 
mitmeid kilomeetreid piki mereäär-
set rannajoont, korjates merekarpe, 
supelda meres, jälgida erinevate 
lindude käitumist ja inimesi. Kodus 
ootas külm õlu, sageli maitsekalt 
valmistatud kokteilid, soovi korral 
suplus basseinis.

Rannas oli hulgaliselt eakamaid 
inimesi koos koolieelikutega, enamik 
mitte nappides rannariietes. Paljud 

kõndisid piki mereranda, korjates 
merekarpe, istuti rannatoolis, peesi-
tati madratsil lamades, sageli kasutati 
päikesevarje. Saabuval koolivaheajal 
pidi rand täituma noorema rahvaga. 
Inimesed on sõbralikud, seltsivad ja 
viisakad, nii rannas kui tänaval vastu 
tulles sageli tervitavad naeratades. 

60-ndate aastate alul paiknesid 
saarel mõned kalapüügi ja töötle-
misega seotud ettevõtted, suvilad, 
saarele pääses ainult veeteed kaudu. 
Soodsatest ilmastikuoludest tingitu-
na ehitati saarele üha uusi suvilaid, 
rajati kanaleid, sadamaid, ühendati 
kahe silla abil mandriga. Piki kaunist 
randa ehitasid kinnisvaraarendajad 
hulgaliselt kõrgusesse pürgivaid, 
suuremahulisi korterelamuid, nende 
vahele hotelle–restorane suvilaoma-
nikelt ostetud maadele. Korterid on 
müüdud või üüritakse soovijatele. 
Selline tendents on omane kogu piir-
konnale. Mandril asuvas Naplesis ja 
teistes paikades külastasime rahuliku 
eluoluga kauneid vanu suvilarajoone, 
mille lähedusse kerkivad suure hoo-
ned. Vanad olijad ei ole sellega rahul 
ning koos omavalitsustega teevad 
endast oleneva piirkondade rahuliku 
omapära säilitamiseks.

Saarel on palju kauneid kohti, suu-
repärased võimalused puhkamiseks, 
vaba aja veetmiseks, lõbutsemiseks. 
Meeldejääv on valentinipäev, mil vii-
bisime saare esinduslikus hotell-res-
toranis õhtusöögil. Vaatasime merre 
loojuvat päikest, nautisime meeldivat 
miljööd ja teenindamist. Huvitav 
oli kuulda, et restoranis töötavad 
paljude erinevate maade noored, 
nende hulgas kaks eestlannat. Meid 
teenindas sümpaatne slovaki noor-
mees, rinnas nimesilt päritolumaaga. 
Restoranides, pubides võis kuulata 
laule kitarri saatel.

Suure populaarsuse on võitnud 
saare kaunil idarannikul Gaotlandis 
peetavad pühapäevased rahvapeod. 
Sinna sõidetakse Florida erinevatest 
paikadest autode, s.h uunikute, arvu-
kate mootorrataste, veesõidukitega. 
Eesmärgiks näidata end ja näha teisi, 
lõbutseda süües-juues, muusikat 
kuulates, vaadates ettekandeid. Oli-
me meiegi sellise peo osalised.

Hästi heakorrastatud ümbrusega, 
kanali ääres paiknev soliidse arhitek-
tuuriga mahukas hoonetekompleks 
kuulub mereuuringutega tegelevatele 
juhtimisteadlastele. Selles paikneva-
test restoranidest, kauplustest ho-
tellitubadest laekuvtulu kasutatakse 
mereuuringute rahastamiseks. 

Järg
Hoovi peal oli eksponaat vana-
aegsest autost ning mäejalamil 
oli väike kogu kahureid. Poisse 
tuli mitu korda kutsuda, et jätkata 
ekskursiooni kindluse müüril. 
Müürilt avanes imekaunis vaade 
Neeva jõele. Ekskursiooni lõpus 
kingiti igale õpilasele arvutimäng 
„Reis Erik Sederholmiga”.

Kindluse müürilt alla jõudnud 
suundusime Petropavlovski kabe-
lisse. Sinna olid maetud tuntumad 
tolleaegsed Venemaa usutegelased 
koos peredega. Kabel oli ilus oma 
kullast nikerduste ja maalidega. 
Oleks tahtnud, et ka siin oleks 
giid seletanud, milliste usuliste 
tegude järgi olid need inimesed 
siia maetud ning teada ka kabeli 
ehituskunstist. Sellega oligi meie 
esimene ekskursioon Sankt-Peter-
burgis lõppenud. Läksime tagasi 
bussi, millega hakkasime sõitma 
oma ööbimispaika – sanatooriumi 
Sestroretski Kuurot”.

Möödas oli vaevalt pool tundi 
sõitu, kui olimegi jõudnud Sankt-
Peterburgi kuurorti. Toad lastele 
kätte juhatatud, astusime lõpuks 
ise väsinuna tuppa. Kui olime 
kotid tuppa asetanud, tuli hakata 
uurima, kus on duširuumid, WC 
ning kus asub söökla. Kell seitse 
õhtul (vene aja järgi) oli õhtusöök 
söögisaalis. Toit oli väga maitsev. 
Kuna lastel oli vist endal palju 
söögipoolist kaasa võetud ja 
kõhud olid sellest täis, siis jäi neil 
toit osaliselt taldrikutele. Isegi 
puuvilju söödi vähe. Õhtusöögile 
järgnes vaba aeg sanatooriumiga 
tutvumiseks ning kell kümme oli 
öörahu. 

Teise päeva hommikul oli eine 
kell pool üheksa ning bussisõit 
sanatooriumist algas veerand 
kümme. Kell pool üksteist olime 
Ermitaaži juures. Kuna muuseumi 
avamisele jäi veel aega, siis pildis-
tasime Ermitaaži ja selle väljakut 
kui ka üksteist. 

Kell üksteist algas pooleteist-
tunnine ekskursioon koos muu-
seumi giidiga Ermitaažis. Sealsed 
ruumid ja eksponaadid lummasid 
meid kõiki. Käisime ära kindralite 
toas, imetlesime mosaiikkividest 
maale, põrandaid, erinevaid skulp-
tuure ning nägime inimese muu-
miat. Märkamatult oligi möödas 
poolteist tundi. Siis oli kõigil vaba 
aeg ise tutvumiseks Ermitaažis. 
Lahkudes Ermitaažist, ütlesid 
paljud, et ikkagi ei jõudnud kõiki 
ruume läbi käia, kuigi oleks taht-
nud. Kuid see annab põhjust jälle 
tagasi tulla. 

Väljakult suundusime jalgsi 
lõunasöögile kohvikusse Antaa-
lya. Kõht täis, suundusime koos 
linna giidiga tagasi Ermitaaži 
juurde bussi. Tee peal kergenda-
sime oma rahakotte suveniiride 
ostmisega. 

Meie teine reisipäev jätkus lin-
naekskursiooniga. Bussis oli giid, 
kes tutvustas meile Sankt-Peter-
burgi vaatamisväärsusi. Sõitsime 
üle mitmest sillast, mis ühendavad 
linna omavahel. Nägime maja, kus 
oli elanud ja töötanud Lomonos-
sov, erinevaid arhitektuurimäles-
tisi, käisime ära Aurora juures 
jne. Linnaekskursiooni lõpus sai 
igaüks, kes tahtis, pronksist kuju 
juures kassil kõrva sügada ja talle 
oma salasoovi sosistada. Legend 

soovide täitumisest nõuab, et kui 
salapalve täitub, siis tuleb Sankt-
Peterburgi tagasi tulla ning tänada 
kassi selle eest.

Oligi läbi saanud teine päev 
Sankt-Peterburgis ja tuli ööbimis-
kohta sõita. Seal oli enne õhtu-
sööki tund aega, et end korrastada 
ja puhata jalgu. Lootsime salamisi 
õpetajatega, et on palju käidud ja 
sõidetud ning õhtusööki süüakse 
paremini kui eelmisel õhtul. Aga 
tundub, et noored neiud on meil 
vist dieedil. Kuigi õhtusöök oli 
maitsev.

Peale õhtusööki oli kõigil 
vaba aeg. Kell kümme pidid kõik 
jälle oma tubades olema. Aga kell 
üheksa õhtul hakkasid õpilased 
õpetajate uste taga käima, et palu-
da luba vaikselt juttu rääkida oma 
tubades. Läbirääkimiste tulemusel 
lubasime vaikselt sanatooriumi 
öörahu rikkumata oma tubades 
juttu puhuda. Lapsed täitsid oma 
lubaduse ning kedagi ei pidanud 
korrale kutsuma. Kõik õpilased 
teadsid, et kui keegi rikub le-
pingut, läheb terve grupp kohe 
magama. Need, kes tahtsid õigel 
ajal magama minna, said ka seda 
teha.

Viimase päeva hommikul tuli 
natuke varem tõusta, sest oli vaja 
asjad pakkida ning tuba korda 
seada. Kohe oli näost näha, kes oli 
olnud kaua üleval, kes ei olnudki 
magama saanud. Toad koman-
dandile üle antud, hakkasime 
sõitma Sankt-Peterburgi poole. 
Meid ootas Vene Muuseum.

Vene Muuseumis vaatasime ja 
uurisime maale. Oli ka giid, kes 
aitas lastel paremini aru saada 
maalikunstist, kuid ikkagi jäi see 
neile kuidagi kaugeks. Isegi vene 
kooli lapsed ütlesid, et pole vene 
keeles neid sõnu kuulnud, mis 
siis eestlastest rääkida. Muuseu-
mist sõitsime oma reisi esimesse 
peatumiskohta. Sealt läksime juba 
tuttavasse kohvikusse Antaalya, 
kus meid ootas lõunasöök. 

Kohvikust tagasi bussi juurde 
jõudnud, jätsime hüvasti oma siinse 
võõrustaja Andreiga. Kinkisime tal-
le mälestuseks tassi Tapa gümnaa-
siumi embleemiga ning eestimaise 
šokolaadi. Lõpuks tegime kõik 
koos ühe lõpupildi sellest reisist. 
Sõit Eestimaa poole võis alata. 

Äärelinnas tegi busssijuht Dima 
meile peatuse kohaliku super-
mar-keti Lenta juures. Seal said 
õpilased veel oma viimased rub-
lad ära kulutada ning sõitsimegi 
juba Eesti piiri poole. Õnneks 
ei läinud meil piiril palju aega. 
Kui õhtul poole kaheksa paiku 
Tapa linna piiri ületasime, siis 
kõlas bussis väike rõõmuhõise 
– „kodu”. Keskväljakul ootasid 
meid vanemad, kes olid samuti 
rõõmsad, et võsukesed õnnelikult 
koju jõudsid.

Et see reis üldse toimuda sai, 
täname Narva linnavolikogu 
aseesinaist Larissa Oleninat, kes 
sellise toreda projekti oli kirjuta-
nud. Muidugi täname oma eesti 
kooli kolleege ning loodame, et 
koostöö eesti ja vene kooli vahel 
jätkub. Seniks aga jätkugu meil 
kõigil jõudu õppeaasta edukaks 
lõpetamiseks.

Reisimuljetega Floridast Kooliõpilaste reis 
Sankt-Peterburgi

Lembit Vomm
Järgneb
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Viktoria Belitšev,
Tapa vene gümnaasiumi 

8.a klassijuhataja 
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Valitsus kiitis heaks vanemahüvitise 
maksmise pikendamise 14 kuult 18 
kuuni ning saatis eelnõu Riigikokku. 

Uue seaduse järgi pikendatakse va-
nemahüvitise maksmist uutel taotlejatel 
nelja kuu võrra ja neil vanematel, kellel va-
nemahüvitise saamise õigus kestab tuleva 
aasta 1. jaanuari seisuga. Last hooldavale 
vanemale hüvitatakse 455 päeva jooksul 
100% eelmise kalendriaasta keskmisest 
töötasust. Uus valitsus pikendab seda 
aega 575 päevani. Mittetöötava vanema 
puhul pikendatakse hüvitise maksmist 14 
kuult 18 kuuni.

Pikemalt saavad hüvitist ka need 
vanemad, kelle õigus hüvitisele lõpeb 
vähem kui neli kuud enne 1. jaanuari 
ehk siis hüvitise saamise õigus lõpeb 
peale 1. septembrit 2007. aastal. Neile 
vanematele lõpetatakse 2007. aastal 
hüvitise maksmine ja hakatakse seda 
uuesti maksma 1. jaanuarist 2008 va-
rasemas suuruses. Vahepealse perioodi 
eest enne jaanuari 2008 vanemahüvitist 
tagantjärele ei maksta. Hüvitise saami-
seks tuleb esitada uus taotlus.

Alates 1. jaanuarist jätkatakse töö-
tanud vanematele hüvitise maksmist 
kuni 575 päeva täitumiseni rasedus- ja 

sünnituspuhkuse algusest.
Mittetöötanud vanematele, kelle 

lapsed saavad 14 kuu vanuseks 2007. 
aastal, lõpetatakse hüvitise maksmine. 
Kui 1. jaanuaril 2008 ei ole laps veel 18 
kuud vana, jätkatakse 1. jaanuarist 2008. 
vanemahüvitise maksmist kuni lapse 
18 kuu vanuseks saamiseni. Hüvitise 
saamiseks 2008. aastal tuleb esitada 
uus taotlus. 

Sotsiaalminister Maret Maripuu 
sõnul on tulemas ka teine oluline 
muudatus, mis annab isadele võimaluse 
pikemalt beebiga kodus olla. „Kui seni 
ei olnud isal õigust vanemahüvitisele 
enne lapse kuue kuu vanuseks saamist, 
siis selle aasta 1. septembrist on isadel 
õigus vanemahüvitisele juba varem 
– siis kui laps on saanud 70 päeva va-
nuseks,” lisas minister. 

„Selleks, et isad oleks lastega roh-
kem koos, on valitsus otsustanud 
märgatavalt suurendada lapse sünniga 
seotud kahenädalase isaduspuhkuse 
vältel makstavat toetussummat. Prae-
gu makstakse isadele vaid 66 krooni 
päevas. Tuleval aasta tõuseb toetus 
kuni 100%-ni isa töötasust. See peaks 
julgustama isasid peale lapse sündi koju 

jääma, et siduda end lapsega kohe päris 
algusest,” ütles Maripuu. 

Lisateave:
- Inimestel, kelle õigus hüvitisele 

lõppeb kehtiva seaduse kohaselt 2007. 
aastal, tuleb esitada uus taotlus. Uus 
taotlus tuleb esitada ka neil, kelle 
viimane hüvitise saamise päev on 31. 
detsember 2007;

- Hüvitist makstakse endises suu-
ruses – uut hüvitise arvutamist ei 
toimu;

- Vanemad saavad otsustada kummale 
vanematest hüvitist makstakse. Kui 
varasemalt sai vanemahüvitist ema ning 
hüvitise maksmise pikendamisel taotleb 
hüvitist isa, siis tema hüvitise suurus ar-
vutatakse sama kalendriaasta tulude järgi, 
mille alusel arvutati ema hüvitis;

- Vanemahüvitise ülempiiriks on 
üle-eelmise aasta kolmekordne kesk-
mine palk. 2007. aasta ülempiiriks on 
21 624 krooni. See puudutab vaid 3% 
peredest;

- Vanemahüvitist saab taotleda 
elektrooniliselt kodanikuportaali www.
riik.ee/kodanikuportaal kaudu.

Eli Lilles
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

10. mai 2007
· Kinnitati Saiakopli külas 
Linnamehe katastriüksuseks 
maatulundusmaa ja Jäneda 
külas Veski katastriüksusele 
tootmismaa.
· Kinnitati valla 2006. aasta 
majandusaasta aruanne.
· Otsustati osaleda liikmena 
MTÜ-s Eesti Muusikakoolide 

Liit.
· Kinnitati Tapa gümnaasiumi 
ja Lehtse põhikooli põhi-
määrus.
· Lõpetati Tapa valla põhi-
määruse 1. lugemine.
· Arutati Tapa valla arengu-
kava aastateks 2007–2015 
parandusettepanekuid.

Vanemahüvitise maksmine 
pikeneb nelja kuu võrra

2. mai 2007 
· Otsustati edastada vallavoli-
kogule kinnitamiseks Lehtse 
põhikooli põhimäärus
· Nõustuti Tapa vallas Jäneda 
külas asuva Jõgiste kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi ka-
tastriüksuseks ja Tapa vallas 
Rägavere külas asuva Sepa 
kinnistu jagamisega kaheks 
katastriüksuseks.
· Määrati Tapa vallas Tõõ-
rakõrve külas asuva kuivati 
teenindamiseks vajaliku maa 
suurus ja maksustamishind 
ning sihtotstarve.
· Määrati endise Saksi valla 
Piilu küla Kiili katastriüksuse 
asukoht ja sihtotstarve.
· 12 inimesele pikendati sot-
siaalkorterite üürilepingud.
· Ühele inimesele otsustati 
maksta välja Nõmmküla kol-
hoosi tööosakud.
· Kinnitati lasteaia Pisipõnn 
territooriumi välisvalgustuse 
hange. Tunnistati paremaks 
OÜ Särts pakkumine.
· Laste hoolekande komisjoni 
koosseisus toimus muudatus 
(Kaja Kanguri asemele asus 
Ave Pappe).
· Reservfondist eraldati 1000 
krooni toetamaks ühe Tapa 
valla õpilase osalemist pois-
tekoori KALEV koosseisus 
Soome-Eesti laulupeol Poris.
· Anti luba OÜ-le Jäneda Mõis 
aia- ja lillepäevade korraldami-
seks 01.06–03.06.2007.
· Vallavalitsuse teenistujate 
koosseisu lisati planeerimis-
spetsialisti ametikoht.

9. mai 2007 
· Väljastati ehitusload Loode 
35, Tapa pääsla, sõdurikodu ja 
piirdeaia ehitamiseks.
· Kasutusluba väljastati tahe-
sõnnikuhoidlale Rauafarmi 
kinnistu, Raudla küla, Tapa 
vald.
· Väljastati kirjalik nõusolek 
sauna ja garaaži püstitamiseks 
Õhtu pst 39, Tapa.
· 3 inimesele otsustati määrata 
õigusvastaselt võõrandatud 
maa eest kompensatsioon.
· Otsustati määrata Tapa vallas 
Paide mnt 7A, 7C, 7F, 7G, 7I, 
7J ja 7K hoone teenindami-
seks vajaliku maa suurused ja 
maksustamishinnad. 
· Üks Tapa vallale kuuluv 
korter anti üürile, sest korteris, 
kus nad elasid, soovis omanik 
alustada kapitaalremonti.
· Pikendati nelja inimesega 
sotsiaalkorterite üürilepin-
gud.
· Kahele inimesele eraldati 
sotsiaalkorterid.
· 8 inimese toetusavaldused 
jäeti rahuldamata.
· Täiendavaid sotsiaaltoetusi 
otsustati maksta 10 inime-

sele.
· Toimetulekutoetuse jääki-
dest otsustati maksta täien-
davaid sotsiaaltoetusi 15 ini-
mesele.
· Hooldekodu teenuse eest 
otsustati toetust eraldada 
ühele inimesele.
· Kinnitati hanke „Tapa val-
la lasteaedade Pisipõnn ja 
Vikerkaar mänguväljakute 
rajamine“ tulemused. Tunnis-
tati edukamaks OÜ Vivocard 
Plus pakkumine.
· Eraldati 140 000 krooni 
AS-ile Tapa Vesi põhivara 
sihtfinantseerimiseks (veeva-
rustus, veevedu).
· Otsustati müüa Tapa vallale 
kuuluv korter aadressiga Kes-
kuse 9-2, Lehtse ja Uus 12-2, 
Tapa linn.
· Reservfondist eraldati EES-
TI ÕIGUSVASTASELT 
REPRESSEERITUTE LII-
DU MEMENTO RAK-
VERE ÜHINGULE 2000 
krooni kogumiku „Märtsi-
küüditamise 55. aastapäev” 
kordustrüki väljaandmiseks.

16. mai 2007
· Kahele puudega inimesele 
määrati hooldaja ja ühele 
inimesele hakatakse osutama 
koduteenust ja ühe inimese-
ga lõpetatakse koduteenuse 
osutamine seoses abivajaja 
siirdumisega elama Tallinna.
· Ühe inimesega pikendati 
sotsiaalkorteri üürileping.
· Otsustati välja maksta toi-
metulekutoetusi (MTÜ-le 
Seenior ja MTÜ-le Spordi-
klubi).
· Määrati Tapa linnas Lem-
bitu pst 15b asuva hoone 
teenindamiseks vajaliku maa 
suurus ja maksustamishind.
· Nõustuti Tapa vallas Jäneda 
külas asuva Kallijärve kinnis-
tu viieks eraldi katastriüksu-
seks jaotamisega.
· Määrati AS-le Tapa Vesi 
kuuluvatele hoonetele pos-
tiaadressid.
· Otsustati pikendada Lin-
nape külas asuva Niine A 25 
talumaa tagastamise tähtaega 
kuni pärimisdokumentide 
vormistamiseni.
· Väljastati ehitusluba elamu 
püstitamiseks Tähe 11, Tapa 
linn.
· Otsustati läbi viia pakku-
mismenetlusena riigihange 
„Investeerimislaen“.
· Eraldati kolmele inimesele 
preemiat seoses osalemisega 
lauluvõistlusel „Laulame ea-
kate hüvanguks“ ja 15 000 
krooni Tapa muusikakoolile 
seoses 50. tegevusaastaga 
dataprojektori ostmiseks.

Lähiajal muutub ohtlike jäätmete kontei-
neri asukohta. Uus asukoht on Kasekese 
poe taga aadressil Ülesőidu 8. Konteineri 
teisaldamine toimub plaanide koha-
selt 29. mail. Peale teisaldamist muutu-
vad ka konteineri lahtiolekuajad

Lisaks ohtlikele jäätmetele hakatakse 
konteineris vastu vőtma ka elektri- ja 
elektroonikajäätmeid. Täpsem loetelu 
vastuvőetavatest jäätmetest artikli 
lőpus. Samuti saavad samas kohas 
elanikud ära anda vanu sőiduautode 
rehve.

Nii ohtlikke jäätmeid, elektri-, elekt-
roonikajäätmeid kui ka rehve saavad 
Ülesőidu 8 asuvas jäätmete kogumise 
punktis ära anda tasuta ainul eraisi-
kud. Kogumispunktis ei vőeta vastu 
suurjäätmeid (mööbel, kraanikausid, 
WC-potid jne) ning olmejäätmeid. 
Selleks, et kogumispunkti oma eelpool 
nimetatud jäätmeid ära anda, tuleb 
pöörduda Ülesőidu 8 asuvasse Mask-
hone taarapunkti. Taarapunkti töötaja 
avab konteineri ukse. Kogumiskohta 
viidavad rehvid palume korralikult 
virnastada. 

Ohtlike jäätmete konteineri lahtiole-
kuajad peale teise kohta viimist:

Esmaspäev 9–17
Teisipäev 9–17
Kolmapäev 9–17
Reede 9–17
Laupäev 9–14 
Jäätmete kogumispunktis vőetakse 

vastu järgmiseid ohtlikke jäätmeid:
1. Kasutatud őlid ja őlifiltrijäätmed 

nagu őlifiltrid ja őlipakendid
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende 

pakendid ning nende ainetega määrdu-
nud töövahendid

3. Lahustid, nagu näiteks tärpentin, 
atsetoon ja tehniline bensiin

4 .  Ta imeka i t s e -  j a  pu tuka -
tőrjevahendid ning nende pakendid

5. Vanad akud ja akuvedelikud
6. Leeliselised pesuained
7. Kasutamata jäänud vői aegunud 

ravimid ja farmaatsiatooted
8. Elavhőbedakraadiklaasid
9. Päevavalguslambid
10. Patareid
Kogumispunktis vőetakse vastu 

järgmisi elektri- ja elektroonikajäät-

meid:
1. Suured kodumasinad (külmikud, 

pesumasinad, elektripliidid, mikrolai-
neahjud, elektriradiaatorid, kliimasead-
med, ventilaatorid jms);

2. Väikesed kodumasinad (tolmu-
imejad, őmblusmasinad, röstrid, kellad, 
kaalud, kohvimasinad jms);

3. IT- ja telekommunikatsiooni-
seadmed (raalid, sülearvutid, telefonid, 
mobiiltelefonid, automaatvastajad, 
printerid jms);

4. Tarbeelektroonika seadmed (raa-
diod, televiisorid, videokaamerad ja 
-magnetofonid, muusikariistad jms);

5. Valgustusseadmed (luminofoor-
lampide valgustid, sirged luminofoor-
lambid, kompaktlambid);

6. Elektritööriistad (v.a suured paik-
sed tööstuslikud tööriistad).

Infot konteineri asukoha kohta ja 
seal kogutavate jäätmete kohta saab 
telefonilt 322 9665.

Krista Pukk,
vallavalitsuse keskkonnspetsialist

Ohtlike jäätmete konteineril on
uus asukoht

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

POLITSEITEATED

Rakvere politsei korraldas teisipäeval 
Tapal politseioperatsiooni, mille käigus 
tabati metallivarguses kahtlustatav isik 
ning üle kümne aasta tagasi tagaotsita-
vaks kuulutatud isik. 

Teisipäeva, 8. mai őhtul algusega kell 
18 viidi Tapal läbi politseioperatsioon 
„Kőik puhuvad”. Politseioperatsioonist 
vőttis osa 22 politseiametnikku ning 
kontrolli läbis 291 sőidukit. Peeti kinni 
üks joobes juht. 

Kokku vormistati politseioperat-
siooni käigus 21 väärteomaterjali. 
Materjal koostati 2 isikule, kes olid 
alkoholijoobes avalikus kohas, tabati 

1 juhtimisőiguseta sőidukijuht ja 1 
joobes jalgrattur, 12 sőidukil puudus 
tehnoülevaatus, 3 sőidukil puudus 
kohustuslik liikluskindlustus ning 1 
materjal vormistati liiklusnőuete muude 
rikkumiste eest. 

Kella 19.30 ajal pidasid politseinikud 
liikluskontrolli ajal Tapa-Loobu mnt 
1. kilomeetril kinni sőiduauto VAZ. 
Sőiduautost ja haagisest avastati 20 
nőu, milles oli erinevaid Eesti Raudteele 
kuuluvaid vaguni laagridetaile. Politsei 
kuulas 26-aastase Andrey varguses 
kahtlustatavana üle ning talle kohaldati 
tőkend elukohast lahkumiseks. 

Politseioperatsiooni käigus tabati 
1995. aastast tagaotsitavaks kuulutatud 
27-aastane Mihhail. Mihhail toimetati 
Rakvere arestimajja.

Rakvere politseiosakonna korrakait-
setalituse vanemkomissari Lembit Kal-
da sőnul oli tegemist tavalise rutiinse 
politseitegevusega, politseioperatsioon 
kulges planeeritult ja rahulikult. 

„Politseiametnike jaoks oli meel-
divaks vahelduseks kontroll itud 
sőidukijuhtide äärmiselt mőistev suh-
tumine,” ütles vanemkomissar Kalda. 

Mari Riina Rist, 
Rakvere politseiosakonna pressiesindaja 

Tapal tabati varguses kahtlustatav 
isik ja tagaotsitav 
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Osteoporoos ehk luuhõrenemine 
on luustiku süsteemne haigus, 
mida iseloomustavad luumassi 
vähenemine ja luukoe struktuuri 
häire, mis viivad luude hapruse 
suurenemisele ja suurendavad 
sellega luumurru riski.

Luud uuenevad pidevalt, vana 
luukude kaob, asendudes uuega. 
Osteoporoosi korral on luukoe 
lagundamine kiirem kui uue 
moodustumine, mistõttu luud 
muutuvad hõredamaks. Sellega 
suureneb luukoe haprus ja vähe-
neb vastupanuvõime traumadele 
- kasvab risk luumurru tekkeks. 
Enamasti on luukadu järk-järguli-
ne ja ilma igasuguste sümptomite 

ning hoiatavate traumadeta.
Osteoporoosi probleem muu-

tub naistel eriti oluliseks seoses 
üleminekueaga, kuid osteoporoos 
võib kujuneda ka meestel.

Osteoporoosi diagnoosimise, 
ravivõimaluste ja prognoosi osas 
on toimunud kiire areng. Varane 
luukaotuse avastamine on osteo-
poroosist tingitud kannatuste ja 
kulutuste ärahoidmise võtmeks.

Luutihedust saab kontrollida 
kuni 10. juunini Tapa seeniortoas 
Roheline 6-1.

Palume eelnevalt registreerida 
kohapeal või telefonidel 322 0025, 
5342 2364.

Anu Jonuks

Osteoporoos – 
hiiliv haigus

1. Lehtse põhikool
Aasta naisõpetaja: Maren Lii-

vik. Ta on sõbralik, abivalmis ja 
lahke, teeb oma tunnid huvitavaks 
ja on samas ka piisavalt range.

Aasta poiss: Artur Sundejev. 
Tal on hea huumorimeel, ta on abi-
valmis ja kaitseb alati väiksemaid.

Aasta tüdruk: Anni Evard. 
Väga tubli õpilasesinduse president, 
ettevõtlik; aktiivne, sõbralik.

Aasta tegu/meeskond: Nais-
tepäevakontsert. Väga vahva ja 
armas üllatus poiste poolt.

2. Jäneda põhikool
Aasta naisõpetaja: Katrin Lu-

miste – loodusainete õpetaja, sest 
ta on väga hea huumorimeelega. 
Katrinil ei jää puudu sõbralikkusest 
ega mõistmisest. Teda peetakse pii-
savalt rangeks ja teda kuulatakse, sest 
tunnid on huvitavad ja arusaadavad. 
Sellest aastast on ka Lehtse põhikooli 
direktor, seega peab end jagama kahe 
kooli vahel ja tundub, et see tuleb tal 
hästi välja.

Aasta meesõpetaja: Tõnu 
Salm – ajaloo- ja kehalise kasvatuse 
õpetaja, meeste ja väikeste poiste 
saalihokimeeskonna treener. Valiti 
parimaks meesõpetajaks, sest ta on 
muheda huumorimeelega. Tema 
tunnis saab nii nalja kui ka teadmisi, 
on mõistev, range, lahe ning  tore. 
On Jänedal juba kaua tegelenud 
treeneri ja õpetajana ja jätkab ka 
edaspidi ning väga edukalt.

Aasta poiss: Jaano. On 9. 
klassi krutskeid täis poiss. Paljude 
õpetajate silmis on 9. klassis muu-
tunud palju kohusetundlikumaks ja 
täiskasvanulikumaks. Ta on abival-
mis ja löönud kaasa kooliürituste 
läbiviimisel: olnud helitehnik, tea-
dustaja ja diskor. Jaano on ka tubli 
tehnikapoiss ja jagab nii traktorit kui 
ATV-d. Lemmiktunnid on vahetund 
ja tööõpetus, aga ta hoiab end kursis 
ka teiste ainetega. 

Aasta tüdruk: Maret Must. 9. 
klassi õpilane, kelle kohta õpetajad 
saavad öelda vaid kiidusõnu. Ta on 
julge, aktiivne ja heatahtlik „viie-
tüdruk”. Mõistev kaaslane ja tülide 
lepitaja, tubli isetegevuslane. Ma-
ret on sel aastal ka õpilasesinduse 
president ning esindanud meid 
Tapa valla üritustel ja koosoleku-
tel. Ta on musikaalne, sportlik ja 

tark. Põhikooli kõrvalt on Maret 
lõpetanud edukalt Tapa muusika-
kooli ja tegelenud juba mitmeid 
aastaid saalihokiga. 

Aasta tegu/meeskond: Ema-
keelepäeva korraldamine. Selle 
aasta suurimat ettevalmistust 
nõudis 2-päevane kogu koolipe-
ret hõlmav emakeelekonverents 
„Rahvaluule ja tänapäev”, mida 
aitasid korraldada paljud õpeta-
jad ja õpilased. Ürituse algataja 
oli emakeeleõpetaja Maie Ainz. 
Algklassiõpilastele tutvustati rah-
valuule alaliike (emakeeleõpetaja 
Eha Kaukvere) ja nad esitasid ise 
oma klassijuhatajate juhendamisel 
rahvaloomingut: 1. klass mõistatu-
si, 2. klass muinasjutte, 3. klass kõ-
nekäände, 4. klass muistendeid.

Vanema astme keelepäeva kü-
lalisteks olid Lehtse kooli õpetaja 
Tiiu Tikkerber ja tema juhendatav 
laste kandleansambel. Tartust olid 
esinejad Ave Tupits – koolipärimuse 
kogumisvõistluse projektijuht ja 
Eesti Kirjandusmuuseumi teadurid 
Piret Voolaid ja Astrid Tuisk. Nende 
esinemised olid huvitavad ja andsid 
konverentsile teaduslikku hõngu. 
Uurimustöödega esinesid VI klassi 
õpilased. Koos saalisviibijatega 
lauldi lõpetuseks regilaulu.

3. Tapa vene gümnaasium
Aasta naisõpetaja: Valentina 

Pavljuk. Vene rahvuskultuuri ja 
traditsiooni tutvustaja koolis ja 

Tapa messil valiti aasta tegijad

väljaspool kooli.
Aasta poiss: Mihhail Jefimov. 

Tutvustava koolifilmi autor, Moskva 
sõprusklubi “Planeta” üks eestve-
dajaid, aktiivne õpilasomavalitsuse 
presidendi abi.

Aasta tüdruk: Karina Fjodo-
rova. Õpilasomavalitsuse president, 
õpilasomavalitsuse ajalehe toimeta-
ja, kooli kodulehekülje kujundaja, 
Moskva sõpruskooli “Planeta” 
ürituste organisaator.

4. Tapa gümnaasium
Aasta naisõpetaja: Ursula 

Palts. Ta teeb oma tunnis tõsiselt 
lahedaid katseid, ta on lastesõbralik 
ja hea suhtleja, tal on hea huumori-
meel, aga samas on ta ka range.

Aasta meesõpetaja: Kevin Ho-
gan. Tema julgus tulla Eestisse ja 
Tapa gümnaasiumisse õpetajaks. Ta 
on oma aine hea valdaja. Ta on laste-
sõbralik ja hea huumorimeelega.

Aasta tüdruk: Merit Mitt. Tapa 
gümnaasiumi õpilasesinduse presi-
dent. Ta korraldab kooli üritusi ja 
on väga aktiivne.

Aasta poiss: Kalver Laumets. Ta 
on silmatorkav, julge, hea suhtleja. Ta 
oskab kõike teha – tõeline tegija. Eesti 
kõige ägedam gängsta-räppar.

Aasta tegu/meeskond: Sirje 
Sell ja tema rahvatantsurühmad. 
Nad on teinud palju tööd. Esinenud 
paljudel tantsupidudel ja esindanud 
Tapa valda kõrgelt.

Tänapäeva ühiskonnas on üha 
enam probleeme seotud perede 
ja nende toimetulekuga. Põhjusi, 
miks probleemid tekivad, on 
mitmeid. 

Suurt rolli mängib siin kind-
lasti see, et sissetulekud on 
väikesed ja nii peavad vanemad 
töötama mitme koha peal. Kuid 
siin tekib probleem, et ei jätku 
piisavalt aega oma lastele, mitme 
töökoha puhul ei suudeta endast 
piisavalt palju anda ning tekib 
oht, et ei tulda oma tööülesanne-
tega toime. Väga palju võetakse 
pangalaenu, kuid ei arvestata 
sellega, et elu läheb iga päevaga 
kallimaks ja palgad ei tõuse nii 
kiiresti järele. Inimesed eelistavad 
perekonnale pigem materiaalset 
heaolu ning niimoodi tormates 
ei pandagi tähele, kui ollakse 
juba n-ö augus ja probleemid on 
kasvanud üle pea.

Selleks, et inimesed tuleksid 
oma eluga hästi toime, on Tapa 
vallas välja mõeldud hulk tee-
nuseid, mis on kasutusel ka üle 
Eesti. Tapa vald ostab enamiku 
teenuseid, mis suunatud just ni-
melt peredele ja lastele, sisse kas 
siis Tapa Lastekaitse Ühingust 
või MTÜ Jeerikost, mis tegeleb 
töötute ja töökoha kaotanud 
inimestega.

Tugiisik raskustega peredele 
teenust ostetakse MTÜ Tapa 
LKÜst ning see on suunatud 
eelkõige lastega peredele, kes on 
sattunud sotsiaal- ja/või laste-
kaitsetöötaja huviorbiiti. Tugiisik 
nõustab lastega peresid laste eest 
paremaks hoolitsemiseks ja neile 
arengut toetava kasvukeskkonna 
tagamiseks.

Teenuse sisu on lapse turvali-
suse jälgimine peres, pereliikmete 
juhendamine lapse kasvatamisel 
ja õpetamisel, pereliikmete toeta-
mine probleemide lahendamisel, 
koostöös perega loovate lahen-
duste arendamine, tuginedes 
optimismile ja pere sisemiste 
jõuvarude avastamisele ning 
nende kasutusele võtmisele, pere 
toimetuleku toetamine ümbrit-
sevas sotsiaalses keskkonnas, 
sotsiaal- ja/või lastekaitsetöötaja 
kursis hoidmine peres toimuvate 
muutustega ja pere seostamine 
teiste antud hetkel perele vajalike 

(sotsiaal-)teenustega.
Perega kohtutakse üks kord 

nädalas 1,5 tundi ja kohtumised 
toimuvad reeglina pere juures ko-
dus. Tugiisikul on oma vihik iga 
perekonna kohta, mida ta täidab 
vastavalt külastustele.

Isiklik abistaja puudega lapsele 
teenust ostetakse samuti MTÜ 
Tapa LKÜst ning selle teenuse 
eesmärgiks on toetada perekon-
da, kus on kasvamas erivajaduse-
ga laps. Isiklik abistaja on lapse 
kõrval kogu lasteaias olemise ajal 
ning aitab lapsel kohaneda teiste 
lastega. Koos võetakse osa kõi-
gist arendavatest tegevustest. 

Selle teenuse puhul on posi-
tiivne see, et teised lapsed õpivad 
enda kõrval nägema ka teistsu-
gust last kui nemad ja temaga 
arvestama. Meie kogemus on 
olnud igati positiivne ja kindlasti 
kasutame seda võimalust ka 
edaspidi.

Pärastlõunane lasterühm käib 
koos MTÜ Tapa LKÜs ning sa-
mast kohast ostame ka teenust. 
Seal käivad algklasside õpilased, 
kelle vanemad on päeval tööl 
ning laps peaks üksinda kodus 
olema. Koos õpetajaga tehakse 
kõigepealt ära koolitööd ning 
seejärel tegeletakse huvi pakku-
vate tegevustega, nagu meisterda-
mine, joonistamine, mängimine 
jne. Rühmas on ka need lapsed, 
keda õpetaja on pidanud vaja-
likuks rühma saata just nimelt 
suhtlemise ja õppimise pärast. 
Lapsed saavad peale lõunat ka 
kerge eine. Rühm on avatud kell 
13–17, kuid vajadusel saavad 
lapsevanemad helistada ning jätta 
lapse kella kuueni õhtul rühma. 
Siiani ei ole midagi negatiivset 
seoses rühmaga olnud ja tundub, 
et rahul on nii õpetajad, lapsed 
kui ka lapsevanemad.

Perepäevahoid ei ole meil 
praegu veel avatud, kuid sügisest 
loodame ka selle avada, mille 
tulemusena saavad tööle minna 
need vanemad, kelle lapsel pole 
lasteaiakohta. Antud rühm luuak-
se ka eesmärgil koondada need 
lapsed, kellele ei sobi „töötami-
ne“ suures lastegrupis. Rühm on 
mõeldud kuni kümnele lapsele.

Jaanika Kirs

Teenused-toetused
lastega peredele

Tapa spordihoone oli messipäevadel rahvast täis.
Foto  Heiki Vuntus

EELK Tapa Jakobi kirikus toimub 
neljapäeval, 14. juunil küüditamise 
aastapäeva kontsert, kus kell 18 peab 
palvust koguduse õpetaja Reet Eru 
ja laulab Eesti Rahvusmeeskoor 
(RAM).

On möödunud palju aastaid neist 
sündmustest, mis pea iga teist Eesti 
perekonda otseselt või kaudselt 
valusalt puudutasid. Ometigi on 
eestlased suutnud alati püsima jää-
da. Kui on rasked ajad, on eestlane 
alati laulnud. Laulmine tõi meile 
“ärkamisaja”

1944. aastal anti Gustav Erne-
saksale võimalus luua kas segakoor, 
raadiokoor või meeskoor. Maestro 
Ernesaks valis kindlalt meeskoori 
ning hiljem selgus, et tegi õieti. On 
just RAM see muusikakollektiiv, 
keda tunti siiamaani kui rahvusluse 
tõrviku kandjat läbi muusika ja 
kui “uue aja” rahvusromantismi 
viljelejat. 

Sellel aastal saab RAM 63 aasta-

seks ning on teinud viimastel aastatel 
palju muudatusi, nii organisatsiooni 
juhtimises, kui ka muusika- ja heli-
keele otsinguil. Kuigi on lahkunud 
nii mõnigi laulja ja pea kõigis muu-
sikakollektiivides kumab oht, et 
muusikuid ei jätku, siis igal asjal on 
alati vähemalt kaks erinevat poolt.

RAM on muutumas nooremaks, 
muusikaliselt julgemaks, eksperimen-
teeritakse ja otsitakse uusi väljundeid 
ja kõike seda selleks, et olla jätkusuutlik 
ka 21. sajandi muusikamaailmas. Ja hea 
märk on ka see, et tuleb uusi lauljaid 
ning enamus neist on just noored 
mehed.

RAM reisib endiselt ning tutvus-
tab eesti muusikat ka laias maailmas. 
Plaadistatakse endiselt palju. Siinko-
hal meenutan teile, et RAM kuulus 
meeskonda, mis võitis tütarlastekoo-
ri Ellerheina ja ERSO kõrval Eestile 
kõige aegade esimese Grammy koo-
rilaulu kategoorias ning aasta hiljem 
ka Euroopa olulisima muusikaau-

hinna ja tunnustuse just koorilaulu 
kategoorias sama meeskonnaga. 
Kuid ometigi vaatamata kõigele 
uuele, on RAM jätkuvalt rahvusluse 
kandja Eestis ja välismaal. RAM oli 
viimati Tapa linnas pea seitse aastat 
tagasi, kus rongituuril olles tuldi siia 
ja anti lisaks kõigele muudele esine-
mistele ka eraldi kontsert.

14. juunil EELK Tapa Jakobi kiri-
kus toimuv kontsert annab võimaluse 
kuulata seda vana head RAM-i “uues 
kuues” ning just paljuski selle reper-
tuaariga, mida on lauldud aastaid. 
Samas pooled lauludest on uued, 
mis näitab seda, kuhu RAM on are-
nemas.

Kutsun sind huvitavale ja meeli-
ülendavale kontserdile. Olen kindel, 
et täpselt selliseks see kontsert 
kujunebki. Pealegi on kontsert 
KÕIGILE TASUTA! Kohtumiseni 
kontserdil!

Indrek Jurtšenko

Reigo Tamm

Tapa kirikus laulab RAM



    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
     sõelmete müük.  
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük  
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.  
4. Ka kasutatud sõiduauto rehvide müük  
5. Haljasalade niitmine  
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük. 
     Kivisöe müük.
7. Palkide ost

Takom VM OÜ

26. mai 2007

    
KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

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

mõõdetavad, puud koormasse laotud. 
Firmal on pikaajaline küttepuude tootmise kogemus. 

Tel 5660 7450

29. mai kell 20   Kino
1. juuni kell 10   Kino “Charlotte koob võrku” - eesti    
  keeles.(TASUTA!)
7. juuni kell 13   Pensionäride klubi Kanarbik hooaja    
  lõpupidu koos külalistega Simunast.    
  Osalustasu 10 kr
5. juuni kell 20   Kino 

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa valla Lehtse Lasteaed   
võtab konkursi korras tööle

LasTEaIaõPETaja 
alates 15. augustist 2007. a. 

 Avaldus koos CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiatega saata 10. juuniks 

2007. a aadressil: Lehtse lasteaed, 
Lehtse postkontor 73601, Lääne -Virumaa

Info telefonil 383 3277 või 515 1121

Lehtse lasteaeda 
vajatakse alates 01.augustist 2007. a 

KOKKa

Polügoonil toimuvad lõhkamisharjutused
Kaitseväe keskpolügoonil toimuvad 
lõhkamisharjutused, mille käigus on

kehtestatud juurdepääsupiirangud järgmistel 
aegadel: 6.–8. juuni ja 25.–28. juuni.

Silvester Jürjo, nooremleitnant

Perearst Riina Niibo 
võtab alates 17. maist 2007 

oma patsiente vastu uuel aadressil: 
Lehtse, Rägavere tee 19. 
Vastuvõtuajad on endised. 

Seoses puhkuste algusega palume arsti juurde 
tuleku eelnevalt registreerida tel 383 3337.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, transpordi võimalus. 
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Ostan valikuliselt vene-aegset fototehnikat 
(fotoaparaadid, objektiivid, filtrid jm). 

Kontakt: mobiil 5389 5283, 
e-post kamarajurakas@hot.ee

Tapa vallavalitsus 
müüb

 
suulise enampakkumise korras 11. juunil 
2007 kell 14 korteriomandi aadressiga 

Keskuse tn 9-2, Lehtse alevik, Tapa vald 
(Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru 
kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusre-
gistri registriosa nr 4283231). Korteriomandi 
oluliseks osaks on 3-toaline korter üldpinnaga 
67,2 m². Korteriomandi müügi enampakkumi-

se alghind on 80 000 krooni, tagatisraha 
8 000 krooni ja enampakkumisest osavõtuta-
su 200 krooni. Enampakkumine toimub Tapa 

vallavolikogu saalis Pikk tn 15, III korrus.

Tapa vallavalitsus müüb suulise enampak-
kumise korras 11. juunil 2007 kell 15 korte-
riomandi aadressiga Uus tn 12-2, Tapa linn, 
Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna 
Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi 
kinnistusregistri registriosa nr 4300031). Kor-
teriomandi oluliseks osaks on 1-toaline korter 

üldpinnaga 31,2 m². Korteriomandi müügi 
enampakkumise alghinnaks on 30 000 krooni, 
tagatisraha 3 000 krooni ja enampakkumisest 

osavõtutasu 200 krooni. 
Enampakkumine toimub Tapa Vallavolikogu 

saalis Pikk tn 15, III korrus.

Enampakkumise- ja müügitingimustega saab 
tutvuda Tapa vallavalitsuse kodulehel www.
tapa.ee rubriigis „uudised/vallavara ja eel-
arve” või vallavalitsuse tööajal kohapeal. 

Täiendava teabe saamiseks ja korterioman-
ditega tutvumiseks helistada tel 5657 7164 

(Alar Teras).

Müüa 1-toaline korter Tapal. 
Hind 120 000 kr, tel 5550 9278

Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas. 
Tel 553 7422

Lehtse koduloomuuseum suvel 2007
Meie muuseum on avatud 

kolmapäeval ja laupäeval kell 11–16. 
Lisaks Lehtse kodulugu tutvustavale 

püsiekspositsioonile on alates juunikuuust 
suures saalis avatud näitus endisaegsetest 
käsitöö- ja põllutööriistadest ning muudest 
Lehtse inimeste kogudest. Muuseum jagab 

infot Lehtse (ka endise Lehtse valla)kohta ja 
korraldab ekskursioone ümbruskonna 

huviväärsustega tutvumiseks. 
Kohtumiseni sel kaunil suvel!

Info telefonidel 383 3465 ja 5394 2366.

1. juunil kell 12 Tapa Lastekaitse Ühingus Kooli tn 24
 LasTEKaITsEPäEv

Plaanis on palju erinevaid tegevusi igas vanuses lastele ja 
noortele. Tule ise ja võta ka sõber kaasa!

Kohtumiseni lastekaitsepäeval!

jumalateenistused 
EELK ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 27. mail kell 12 – 
1. NELIPÜHA armulauaga

Pühapäeval, 3. juunil kell 12 – 
Kolmainupüha armulauaga
Teisipäeva hommikuti 
kirikus palvus kell 9.30

Ambla Maarja kirik on avatud teelistele 
1. juunist 5. augustini reedel 15–18, 

laupäeval ja pühapäeval 11–18.
Koguduse kantselei asub pastoraadis: 

Ambla, Valguse tee 2.Tel 383 4033, 5647 1859
 

OÜ Kadrina sport võtab tööle 
UjULa aDMINIsTRaaTORI ja KORIsTaja. 

Tel 508 9922

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. 

simmanid 2007 Musta Täku Tallis

01.06. Aia- ja lillepäevade Simman - Seelikukütid 
02.06. Aia- ja lillepäevade Simman - 

Marko Matvere ja VLÜ
16.06. Simman - Supernova

24.06. Jaanipäeva Simman - Tuulest Viidud
14.07. Simman - Compromise Blue 

28.07. Talupäevad - Simman - Ummamuudu
11.08. Simman - Uno Kaupmees

25.08. Simman - Terminaator
15.09. Simman - Smilers

29.09. Sügislaada Simman - Super Boys
13.10. Simman - Airi Ojamets and The Band

17.11.Simman - Mait Maltis

Simmanite algus kell 20, pilet 100 kr
Simmanilaudade broneerimine 384 9750

Majutuse broneerimine 384 9770
www.janedaturism.ee

Raske haiguse tõttu 
on lahkunud endine saksilane, 

Saksi kooli vilistlane 
HILLE jOORITs 

5.07.1936-12.05.2007

Mälestavad klassikaaslased

Gurud Paigaldus OÜ
otsib oma meeskonda TEHNIKUID,

kelle tööks on valve-, audio- ja 
videoseadmete paigaldamine.

CV saada aadressil cv@gurud.ee 
küsi lisa tel 504 7043

Gurud Paigaldus pakub Eesti turul nõrkvoolu 
süsteemide paigaldust ja müüki. 
Oma teenuse osutamisel lähtume 

kliendi soovist ja kvaliteedist.


