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12. november toimus MTÜ Jeeriko 
majas infopäev “Lähisuhte vägivalla 
all kannatavad naised. Miks mehed 
seda teevad?”

Infopäevast võtsid osa valdade sot-
siaaltöötajad, koolipsühholoogid, ohvri-
abitöötajad, politseiametnikud – inimesed, 
kes ametialaselt peavad tegelema 
vägivallajuhtumitega. Infopäeva viis 
läbi Sirje Otstavel, kes on Tartu Naiste 
Varjupaiga looja ja juhataja. 

Sirje jutust jäi kõlama mõte: vägi-
vald ei lahenda midagi, kui oled hädas, 
otsi abi ja selle kaudu saad lahendused 
ka oma probleemidele. Ise lisan: kui 
näed, et kellelegi tehakse liiga, siis 
aita abi otsida, see on sinu võimalus 
maailma paremaks muuta.

Virumaal on lähisuhte vägivalla all 
kannatavatele naistele loodud Viru 
Naiste Varjupaik, kuhu saab pöörduda 
olenemata kellaajast.

Kui sul on mure või vajad abi, siis 
helista tel 5386 8698. Nõustaja vas-
tab telefonile 24 tundi ööpäevas. On 
ka meiliaadress, kuhu saab kirjutada 
ja teile vastatakse ning antakse nõu: 
viru.naistetugi@mail.ee. Anonüüm-
sus on tagatud.

Sõna suudab tappa. Tegelikult me 
teame kõik, et hoolimatult lendu lastud 
sõna teeb teinekord rohkemgi haiget 
kui rusikahoop. Ometi pillutakse 
alandavaid, sarkastilisi või roppe sõnu 
kui pärleid. Tihti lisandub veel rusika-
hoop või psühhoterror, kinnitamaks 
tõsiseid ähvardusi. Füüsiline, verbaalne 
ning vaimne vägivald on saanud meie 
igapäevaelu lahutamatuks osaks. Kui 
keegi meist kuuleb või näeb mistahes 
vägivalda, siis kehitab ta õlgu ja läheb 
edasi, lootes, et teda see ei puuduta. 
See on asjatu lootus, vägivald sünnitab 
vägivalda ja puudutab otsapidi meid 
kõiki. Silmade-kõrvade sulgemine 
ja peitu pugemine ei muuda halba 
olematuks.

Saame teisi aidata kui teatame vägi-
vallast. Aitame ennast, kui otsime abi 
vägivaldselt käituva kaaslase eest. Nii 
lihtne see ongi.

Angela Olt, MTÜ Jeeriko

Alates käesoleva aasta novembrist on 
valla teede hooldaja AS SMR Teed. 
Praegune leping on sõlmitud lume ja 
libedusetõrjeks Tapa vallas (v.a Patika 
ja Ojaküla piirkond) ja sealhulgas ka 
Tapa linnas.

Tapa kandis on tööde teostamiseks 
palgatud tubli ja teotahteline tööde-
juhataja Urmas Jaanimets, kelle sõnul 
ollakse talveks valmis. Vaatamata sellele, 
et ettevõte pärineb Tallinnast on neil ka 
kohapeal loodud tugipunkt kust töid 
koordineeritakse ja tehnikat hoitakse. 

Lisaks oma masinatele kasutatakse 
ka kohalike tublide töömeeste abi. Kü-
simusele, et mis juhtub siis kui kõige 
suurema lumesajuga tehnika alt veab, 
vastas Urmas enesekindlalt: „Kuna me 
oleme sel talvel lumetöödega tegevad 
juba umbes kümnes vallas, siis ei ole 
meil probleeme abi saamisega oma 
kolleegidelt, kellega meil on nendeks 
puhkudeks hea koostööplaan välja 
arendatud. Tehnikale ei saa kunagi 
100%-liselt loota kuid oma kolleegi-
dele ja partneritele alati”.

Samas saavad SMR-i mehed aru ka 
sellest, et nad on siin vallas uued tulijad 
ja sisseelamine võtab aega. Seetõttu 
paluvad nad ka vallaelanikelt mõistvat 
suhtumist, kui esimeste lumedega neil 
midagi kahe silma vahele jääb. Nad 
on väga tänulikud kui võimalikest 
puudujääkidest või ka lihtsalt ettepa-
nekutest neile otsesõnu teada antaks. 
Nagu Jaanimets ütles, oleme me kõik 
– SMR Teed, Tapa vallavalitsus ja 
vallaelanikud – üks meeskond, kelle 
ühine eesmärk on see, et me ohutult 
ja õigeaegselt hommikul tööle ja õhtul 
koju saaksime.

Ettepanekute ja märkuste jaoks on 
sisse seatud operatiivsed infokanalid 
nagu e-post tapateed@smr.ee ja 
mobiiltelefon 512 3603. Nende infoka-
nalite kaudu võivad endast teada anda 
ka need ettevõtted, asutused ja kas või 
eraisikud, kes soovivad ka oma teid ja 
platse hooldada või ehitada.

 Jaanus Annus

13. novembril kohtusid Tapa 
vallavalitsuse liikmed linnarah-
vaga. Selline üritus toimus juba 
kolmandat korda ja seekord oli 
toimumiskoht raamatukogu.

Alustuseks andis vallavanem 
Kuno Rooba ülevaate vallas 
toimuvast, tehtud töödest ja 
plaanidest. 21. oktoobril sai vald 
juba kaheaastaseks. On koostatud 
valla arengukava, algatati valla 
üldplaneering, mis koostatakse 
valla oma jõududega. Projektijuht 
on planeerimisspetsialist Katri 
Ruut. 2007. a eelarve täitmine 
on hea. Suuremad tööd on olnud 
lasteaedade remont, soojustrassi 
ehitus, teede ja tänavate remont. 
Viadukti ehitus on ikka päeva-
korras. Lammutustöid on tehtud 
650 000 kr eest. On rajatud kõn-
niteede valgustus kultuurikojast 
vana võõrastemajani. 

Raamatukogus tehti remont – ava-
takse uus internetipunkt ja in-
fopunkt. Kultuurikoda sai uue 
helisüsteemi. Tapa Väljaõppekes-
kuses jätkub ehitustegevus, seega 
on lootus uutele töökohtadele. 
Tegeldakse Kalijärve ranna re-
konstrueerimisega, remonditakse 
Lehtse kultuurimaja. 

Kavas on teede remondid, 
ristmike rekonstrueerimised. Näi-
tena toodi Decora poe juures olev 
ristmik, leivatehase ristmik ning 
Pika tn ja Paide mnt ristmik. Vii-
masega loodetakse töid alustada 
õige pea, koos sellega saab lõpuks 
korda ka kõnnitee Kalevi tänavast 
kuni Lukoili bensiinijaamani. 
Neid töid teostab riik. Veel on 
plaanis kirikupargi ja kultuurikoja 
pargi rekonstrueerimine – kaob 
ära kultuurikoja esine sõidutee 
lõik.

Selline oli lühidalt vallavanema 
ettekanne. Pärast seda vastasid 
vallavanem ja teised vallavalitsuse 
liikmed ning vallaametnikud ko-
haletulnud vallakodanike küsimus-
tele. Kuigi kohtumisest osavõtjaid  
polnud eriti palju, ei tahtnud küsi-
mused kuidagi lõppeda. Esialgselt 
planeeritud kahest tunnist kippus 
vägisi väheks jääma. Vastuseid 
oodati väga erinevaid valdkondi 
puudutavatele küsimustele.

Küsimusele 2007. a loodud 
uute töökohtade kohta vastati, 
et statistika selle kohta puudub, 
kuid tulumaksu laekumine on sel 
aastal väga hea, plaaniti 45 miljoit, 
laekub aga 51 miljonit, seega on 
kõik väga hästi.

Tööstuskülas toimuva kohta 
vastati, et biodiislitehase detailpla-
neering on pooleli, kestab keskkon-
namõjude uurimine. Üks hoone on 
antud 10 aastasele rendile.

Kaua aega on probleemiks 
olnud Nooruse tn vana koolimaja 
saatus, Nüüdseks on hoone vastu 
huvi tuntud (kasutada nii korter-
majana kui ka avaliku asutusena). 
Vald ei ole nõus lammutamisega.

Palju oli küsimusi, mis puu-
dutasid bussi- ja rongiootamist. 
Praegune olukord on lootusetu. 
Aastaid pole midagi ette võe-
tud. Nüüd lohutati küsijaid, et 
bussijaama omanik on esitanud 
vallavalitsusele taotluse juurde-
ehituseks, sinna tuleb ootesaal ja 
avalik käimla. Valmis loodetakse 
saada 2008. a lõpuks või 2009. a 
alguseks. Rongiootamise vaevade 
leevendamiseks oleks võimalus 
perroonile panna ootepaviljonid. 
Vald soovib, et kulud jagatakse 
kolme vahel – vald, Eesti Raudtee 
ja Edelaraudtee. Vaja on mitte 

ainult katusealust ja valgustust, 
vaid ka pääsu perroonile. Prob-
leemne on ka raudtee ületamine 
jalakäijatel.

Tunti huvi Lai tn kõnnitee 
ehituse vastu. Lai tn 1 maja juures 
jäi kõnnitee tegemata omandi-
vaidluste pärast. Üldiselt on selle 
piirkonna arengus segadus, sest 
viaduktiga seonduv mõjutab selle 
piirkonna teede ehitust ja üldist 
olukorda.

Omaette teemaks kujunes tee-
de ja tänavate olukord ja teostatud 
tööde kvaliteet, tänavatel olev 
lahtine killustik, asfaldiaugud, 
poriloigud, porised ja auklikud 
kruusateed. Kas oli üldse vaja 
remontida Kesk tänavat, kui seal 
midagi paremaks ei läinud? Küsiti 
otse – mis nalja seal on tehtud? 
Vastuseks öeldi, et ilm on süüdi. 
Teede tegemine sattus teedeehi-
tuseks mittesobivale ajale – sa-
das vihma. Loodetakse et teede 
olukord paraneb järgmisel aastal. 
Tuleval aastal lubati ära remontida 
Kesk tänava kõnniteed. Sel aastal 
oli Kesk tänaval ainult pindamine, 
muud ei tehtud. Samas on praegu 
Nooruse tänaval väga korralik 
kõnnitee.

Küsimus oli ka varguste kohta 
Tapa linnas. Eriti palju on metal-
livargusi. On lubadeta metallikok-
kuostupunkte – vahelülisid enne 
ametlikke punkt. Kontrolli peaks 
tugevdama. Kui varastel pole me-
talli kuhugi müüa, pole ka mõtet 
varastada. Vallavalitsus peab koos-
tööd politseiga väga heaks. 

Inimestele teeb muret olukord 
Tapa kalmistul. Prügimajandus ei 
kõlba kuhugi. Juurdepääsuteed on 
viletsas olukorras. 

Tapa vallavalitsus jälgib huviga viimas-
tel päevadel massimeedias tekkinud 
mõttevahetust 2008. aasta võidupüha 
paraadi ja kaitseväe juhataja vastuvõtu 
asukoha üle, kus tõsise favoriidina on 
üles kerkinud ka Tapa linn.

Võttes arvesse asjaolu, et Tapa 
linnas baseerub Eesti suurim kait-
sejõudude väljaõppekeskus – Tapa 
Väljaõppekeskus – on Tapa vald omalt 
poolt valmis võõrustama 2009. aasta 
võidupüha paraadi ja kaitseväe juhataja 
vastuvõttu Tapa linnas.

Tapa vallavalitsus mõistab, et te-
gelikult on juba 2008. aasta paraadi 
asukoht valitud.

Teet Koitjärv, abivallavanem 

Järgneb lk 5

Vägivalla infopäev

Tapa võõrustaks 
Võidupüha paraadi 

2009. aastal

Kohtumine vallarahvaga

Uue teedehooldaja
infokanalid

Tapa linna rahvaga olid tulnud kohtuma ka vallavalitsuse liikmed Tõnu Lepik (ees vasakult teine) ja Alar 
Teras.

Pensionäride klubi Kanarbik pidas 8. 
novembril kultuurikojas oma sügispi-
du. Külla olid tulnud Tallinna Kristiine 
linnaosa pensionäridest line-tantsijad, 
kelle muusika saatel esitatud tantsud 
olid huvitavad ja riietus kena. 

Kogesime, et line-tants on ka pen-
sionäridele täiesti sobiv liikumisviis. 
Kui külalised esinemise lõpetasid, kut-
susid nad meidki tantsuringi ja õpetasid 
selgeks ühe uue tantsu. Peale tantsimist 
saalis jätkus pidu kohvilauas. 

Kaks Imastu koolkodu noormeest 
laulsid oma muusikaõpetaja akordioni 
saatel hulga tujuküllaseid laule, millest 
neil puudust küll ei tulnud. Pidu kul-
mineerus seltskondlike tantsudega. 
Suur tänu külalisesinejaile ja osalejaile! 
Peatse kohtumiseni!

Kanarbikul
 olid külalised

Ringa Vernik
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tud rahvarõiva pluus ja triibu-seeliku 
katkend. Vaasis kuivatatud taimed. 
Laua ehteks akvarell mererannast, 
esiserval originaalsed suvise põhja-
ranniku korjanduse kivikesed. Maali-

tud tassis leitud kirjud linnusuled.
Kokkuvõtteks esitab näitus selle 

autori huvialade loomingut. Kunst-
nik Tiiu Pallo-Vaik tutvus töödega 
üksikasjalikult ja hindas neid. Näitus 

Tapa muuseumis jääb avatuks 8. 
detsembrini. Külastajad on oodatud 
nagu ikka teisipäeval, neljapäeval, 
laupäeval.

Rauni Kents, Tapa kunstiklubist

Olen 18-aastane vabatahtlik noor 
Saksamaalt Dresdeni linnast. Sel 
kevadel lõpetasin gümnaasiumi. 

Minu vahendajaorganisatsioon on 
EVS Diakoonia Aasta Eestis MTÜ, 
vastuvõttev organisatsioon aga Tapa 
vallavalitsus. Tulin Eestisse selleks, 
et saada uusi teadmisi Euroopa rah-
vaste kultuuride kohta. Valisin oma 
sihtpunktiks just Tapa linna, sest olin 
kuulnud teistelt siin varem on tööta-
nud vabatahtlikelt palju huvitavat selle 
piirkonna kohta.

Minu põhieesmärgid:
•	 jagada oma teadmisi ja oskusi 

Tapa noortega ning saada nende 
hulgast omale palju uusi sõpru,

•	 õppida lähemalt tundma 

Eesti kultuuri ja keelt.
Olen Tapal juba septembrikuu 

teisest poolest. Põhiliselt töötan 
Tapa Laste- ja Noortekodus Põllu 
tänaval, kus mind on väga soojalt 
vastu võetud. Iga päev ootavad 
mind seal särasilmsed lapsed. Me 
mängime, laulame, joonistame ning 
teeme koos igasuguseid huvitavaid 
asju. Korra nädalas käin abiks ka 
supiköögis ja reedeti Tapa gümnaa-
siumis inglise keele tundides.

Et mulle meeldib väga jalgrat-
taga ringi sõita, tahan jätkata va-
batahtlik Waldemari algatust, ning 
korraldada kevadel ühe suurema 
tuluürituse, millest saadud tulu 
eest osta oma armsatele lastekodu 

sõpradele jalgratta (jalgrattaid). 
Tuluürituse peaeesmärk – igale 
lastekodu lapsele jalgratas! Aga 
seda heategevust võiks alustada 
juba varemgi, kasvõi otsekohe.

Armsad Tapa valla elanikud 
– teen järgmise üleskutse: 

Teed  heateo,  kui  annetad 
juba täna väikese summa Tapa 
Laste-  ja  Noortekodu  lastele 
jalgrataste  muretsemiseks. 
Hansapangas on avatud Tapa 
Laste- ja Noortekodu heatege-
vusfond,  mille  nimi  on  Kesk-
Norra Eesti Ühing, arveldusar-
ve number 221019918409.

Benno Wachler

3. novembril toimus kunstiklubil 
suurem ja tähtsam kokkutulek Tapa 
muuseumis. 

Tulime kokku kahe näituse pärast. 
Esiteks käesoleva aasta ülevaate oma 
ja teiseks meie asutaja liikme Helgi 
Uibo 60. sünnipäeva puhuks tema 
loomingu esitus. Kunstiakadeemia 
maalikateedri õppejõud kunstnik 
Tiiu Pallo-Vaik, kes on meie juhen-
daja alates 1984. aastast, vaatas kõik 
tööd üle ja analüüsis. Selleks panime 
iga autori tööd eraldi välja ja õpetaja 
näitas iga üksiku maali juures nii 
puudused, kui ka head küljed. 

Enno Oru töödest leidis üks 
maastik erilist esiletõstmist. Rahule 
jäädi Helmut Elstroki ja Vaike Üle-
soo töödega. Esimesel kaks maastik-
ku looduskaunitest kohtadest, teisel 
lilled helesinisel taustal. Rauni Kentsi 
kodulinna Tapa ülevaatlik illustrat-
sioonidega skeem sai hinnanguks 
– super! Urve Laiduse merepiltidest 
tunnistati üks kividega rannapilt 
parimaks. Viiu Valdlo töödes leidus 
nii hästi tabatud kontraste, kui ka 
sujuvaid värvilahendusi. Vähesed 
ebakõlad märgiti ära koos nõuanne-
tega, nagu meil kõigil. Signe Kaleviku 
akvarellidest äratasid eraldi tähele-
panu kaks. Lembit Vahtre viis suurt 
tööd kujutasid looduse aastaaegade 
vahetuse eripärasid, üks neist mõjus 
salapärasena. 

Muuseumi juhataja Harri Allandi 

Läbi aegade on Imastus korraldatud 
mitmesuguseid ettevõtmisi. 

Eelmisel nädalavahetusel aga 
korraldati talgud. Eesmärk oli värs-
kendada ja nägusamaks muuta laste 
pere elamisruumid. Osalemine oli 
vabatahtlik ja arvata võib, et igaüks 
on elus vahetevahel värvipintslit 
käes hoidnud. 

Tore oli, et rahvast kogunes 
lähemalt ja kaugemalt. Meie poolt 

olid vahendid, lõunaroog ja rõõmus 
meel. 

Kaks päeva tehti usinasti tööd ja 
lapsed naudivad värskelt värvitud 
ruume. Oleme tänulikud ja õnneli-
kud, et leidub inimesi ka siinkandis, 
kes osalevad heategevuses. Arvame, 
et uuel aastal kordame seda ettevõt-
mist teisteski ruumides. 

Suur tänu kõikidele osalejatele!
Imastu koolkodu

Taas on kätte jõudmas aasta viima-
ne kuu ja kõik me ootame sellest 
ainult positiivset. Vaatame enda 
sisse ja analüüsime, mis on läinud 
hästi ja mis halvemini, mida võiks 
teisiti teha ja mis on need tege-
vused, mida on läbi aastate edu 
saatnud. 

Ka Tapa Lastekaitse Ühingu 
kollektiiv on mõelnud mööduvale 
aastale ja leidnud, et see ei olnud 
noorsootöö poole pealt võib-olla 
nii edukas kui eelnevad aastad. 
Kolm kuud pidime remondi tõttu 
praktiliselt uksed kinni hoidma, 
kuid samas toimusid muidugi 
projektipõhised üritused, laagrid, 
väljasõidud jm tegevused, mis 
ühingus aastatega traditsiooniks 
saanud. Samas leidsime, et nii 
kurb kui see ka ei ole, mõjutasid 
aprillikuu sündmused Tallinnas 
ka meie külastatavust. Täiesti jäid 
noortekeskusest kõrvale muukeel-
setest peredest pärit noored. Miks 
nad ära jäid, ei oska öelda. Võin 
vaid oletada, kuid see on ka kõigest 
oletus, millel puudub kandepind. 

Siiski oleme rõõmsad, sest jät-

kuvalt toetab meid vald, kirjutame 
projekte, mis saavad ka rahastatud. 
Meil on oma vabatahtlikud Kairi 
Kroon, Liggi Rattasepp ja Karen 
Rattasepp Tapa linnast, kes on jät-
kuvalt valmis läbi viima tegevusi ja 
üritusi, et muuta põnevamaks Tapa 
linna noorte elu. 

Selle aasta detsembrikuus ava-
me noortekeskuses päkapikula, 
kus lapsed/noored saavad meis-
terdada jõulukaunistusi nii noor-
tekeskusesse kui ka koju. Need 
noored, kes on huvitatud meister-
damisest, jõuluteemaliste laulude 
ja juttude kuulamisest, on oodatud 
noortekeskusesse (Kooli 24) 6.12; 
14.12 ja 20.12 kell 14. 28.12 kell 16 
tahame noortele korraldada aasta-
lõpu noorteõhtu. Muidugi ei ole 
me valmis vastu võtma väga palju 
noori. Kuid nagu ka vanasõna 
ütleb “Häid lambaid mahub palju 
ühte lauta“, nii loodame ka meie, 
et mahume noortekeskusesse ilusti 
ära ning minema saatma ei pea me 
kedagi. 

Ave Pappe

Killuke Tapa muuseumis avatud kunstinäitusest. Foto  Heiki Vuntus

Lastekaitse ühingu 
mõtted aastalõpuks

Tapa muuseumis on avatud kunstiklubi näitus

Benno üleskutse

võttis sõna meie kunstiklubi algusest 
saati (alates 12.11.1980) aktiivse 
liikme, Helgi Uibo tervitamiseks juu-
belinäituse avamise puhul. Kunstnik 
Tiiu Pallo-Vaik õnnitles Helgi Uibot 
ja kinkis talle kauni lillekimbu. Pärast 
kaaslaste õnnesoovide vastuvõtmist 
asuti kohvilauda, et vestlusringis 
maalimisalaseid probleeme lahata. 
Tiiu Pallo-Vaik jutustas oma oktoob-
rikuiseid Veneetsia-reisi muljeid ja kir-
jeldas suurimat elamust – Leonardo 
da Vinci maali Püha õhtusöömaaja 
vaatamaskäiku Milaanos. 

Helgi Uibo esineb näitustel Tapa 
muuseumis ja väljapanekutel Tapa 
kultuurikojas. Viimastel aastatel on 
ta osa võtnud ka Virumaa kunstnike 
ühisnäitustest Rakvere galeriis, mida 
korraldavad kunstnik Riho Hütt ja 
Raivo Riim. Helgi Uibo õppis maa-
limist Tartu kunstimuuseumi juures 
kujutava kunsti kaugõppe kursustel, 
lõpetades 1992. aastal kunstiringi ju-
hendaja diplomiga. Praegusel näitusel 
esineb ta 32 maaliga. Ühel grupil 
töödel kujutatakse inimesi erinevates 
olukordades. Rohkesti näeme pilte 
merest, kus autor suviti maalimas on 
käinud, eriti Käsmu maalilaagri ajast. 
Näeme ka fantaasiaviljana sündinud 
töid.

Laua ekspositsioonil näeme terve 
rea aluseid portselanmaali alalt. Esi-
tatud on kompositsioon, millel naise 
pea joonisena, edasi Helgi Uibo tiki-

Benno (keskel) lastekodu sõpradega.
Foto  Benno Wachleri erakogust

Talgud Imastus
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Margit Lättemäe (tagaplaanil) koos Astrid Lindgreni sünniaastapäevapeolistega Tapa linnaraamatukogus.

Foto  Kersti Burk

Nii teatas Karlsson katuselt Astrid 
Lindgreni sajandal sünniaastapäe-
vapeol Tapa linnaraamatukogus. 
Maailma parim ja parajalt paks sell oli 
kohale lennanud just õigesse kohta, 
sest 14. novembril tulid raamatukok-
ku lapsed, kellele meeldib mängida ja 
ise mänge meisterdada. 

Meie maakonna keskraamatu-
kogu kutsus lapsi Lindgreni aastat 
tähistama mängude väljamõtlemise 
ja valmistamise võistlusega, sest 
sünnipäeval ju ikka mängitakse mi-
dagi mõnusat. Tapa gümnaasiumi 
õpetajad ja lapsed koos oma vane-
matega haarasid mõttest kinni ja nii 
valmisid maailmakuulsa kirjaniku 
sünnipäevaks lauamängud, doomi-
nod, kaardimängud, pusled. Nüüd on 
raamatukogu lasteosakonnas näitusel 
71 eriilmelist mängu, mille ühenda-
vaks jooneks on Astrid Lindgreni 
raamatute ainelisus. Mänge saab 
tulla kaema 29. novembrini, aga pa-
remad mängud rändavad Rakveresse 
näitusele ja hindamisele juba mõned 
päevad varem. 

Hakkajad mängumeistrid olid 
palutud raamatukokku sünnipäeva-
peole, et neid tänada ja tänusõnad 
saata kooli õpetajatele ja kodudesse 
vanematele, kes aitasid mänge välja 
mõelda ja vormistada. 

Mängude valmimise käigus nii 
kodudes kui Tapa ja Jäneda koolides 
tuletati meelde Astrid Lindgreni loo-
mingu paremaid palasid ja värvika-
maid tegelasi. Tema raamatud on ju 
meile kõigile pakkunud põnevust ja 
seiklust, liigutavaid hetki ning muidu-
gi nalja, trikke ja vigureid. Palusime 
ka meie raamatukogu töötajatel mee-
nutada oma lapsepõlve Lindgreni 
lemmikraamatut. Aime kodus loeti 
ikka ja jälle põnevusega „Meisterde-

tektiiv Blomkvisti“. Margitile meel-
disid Bullerby laste tegemised. Kersti 
lemmikraamat „Vahtramäe Emil“ 
jõudis temani esmalt rootsikeelsena. 
Emili lugudest luges katkendi meie 
lasteosakonna avamispeol 8 aastat 
tagasi isegi Tapa linnapea. 

Mäng on Lindgreni raamatutes 
olulisel kohal: Bullerby laste mängud, 
Rooside sõda Blomkvisti lugudes, 
Pipi asjade otsimise ja põrandat-
mitte-puutuda mäng ning kula po-
litseinikega. Näitus “Et ma suureks 
eal ei kasu” kajastas just mängu 
kirjaniku lasteraamatutes. Meiegi 
oma sünnipäevapeol tutvustasime 
ja mängisime neid mänge, näiteks 
“Isa Eefraimi vastupidavusmäng“. 
Vahtramäe Emili väljamõeldud jook-
sumängu „Siuke põis“ näitas lastele 
sünnipäevapidu läbi viinud Kassisalu 
teenijatüdruk Liina „Vahtramäe 
Emili“ raamatust. Lapsed proovisid 
oma nutikust „Pipi silbitamismän-
gus“ ja ladusid kiiruse peale sõna 
Kurrunurruvutisaar. 

Sünnipäevalised uudistasid raa-
matukogus ka katuse-Karlssoni 
kodu. Külla ta meid kutsuda ei saa-
nud, sest meid oli palju ja temal vaid 
üks tuba, mis igasugu vajalikke asju 
täis. Aga tema katusekambri lähedalt 
leidsime raamatuid Karlssonist, pildi 
väga üksildasest kukest, tondirüü ja 
iirisekomme. 

Põnevaks kujunes meie sünni-
päevapeol mängude tutvustamine. 
Saime teada, milliste raamatute põh-
jal lapsed need valmistasid ja kuidas 
neid mängida. Õpetaja Elle Kivisoo 
õpilased olid koostöös välja mõelnud 
õpetliku “Pipi tähestikumängu”. 
Annabel Reinula tutvustas oma 
hiigelsuurt Pipit. “Härra Nilssoni 
viskemängus” (autor Raimond Him-

ma) sai oma osavust proovile panna. 
Kaisa Rooba nimetas oma mängu 
“Lindgremoriiniks”. Toomas Rist-
hein oli doomino vormistamisega 
palju vaeva näinud, et see ikka 
korduvale mängimisele vastu peaks. 
Suured ja põhjalikud lauamängud 
olid meisterdanud Richard Mäesalu, 
Kätlin Palmsalu, Marili Belitšev ja 
Katrin Lesnõh. 

6. novembril kogunes kella 13 Tapa 
linnaraamatukokku palju Tapa valla 
noori, kes tulid kogema vahetut Eesti 
noorema põlvkonna luuletajate loo-
mingut autorite enda esituses. 

Algselt noorluuletaja Jürgen 
Rooste uitmõttest pärit projekt 
“Kirjaniketuur eesti raamatukogu-
des” ehk siis kirjanike kohtumine 
publikuga, leidis nii endise kui ka 
praeguse Eesti Kirjanike Liidu 
juhatuste esimehelt (Jan Kaus ja 

Karl-Martin Sinijärv) heakskiidu 
juba neljandat korda. Seega igati 
vahva ja vajalik üritus. 

Meie vald täitus korraga nelja 
noore meesluuletajaga, kes kolm 
järjestikust lugemisringi üksteise järgi 
noori üles kütsid. Jürgen Rooste, FS 
(Francois Serpent ehk Indrek Mesi-
kepp), Mihkel Kaevats ja Igor Kotjuh 
pälvisid noorte tähelepanu ja austuse 
igati teenitult. Kuigi noorte meeste 
luules nii mõnigi “karm vandesõna” 

kõlas, on see pigem ajamärk ja stii-
liküsimus ka avaldatud luules, kui 
maitseline vääratus. 

Sügav kummardus siinkohal Tapa 
linnaraamatukogu vahvale kollektiivile, 
tänu kellele need vahvad luuletajad 
meie noorte ette jõudsid. Tänusõnad 
ka eesti keele ja kirjanduse õpetajate-
le ja huvijuhtidele, kes noori innusta-
sid kirjaniketuurist osa saama!

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla kultuurispetsialist

Kui senini pidasid virulased Viru 
Säru folkloorifestivali Lahemaal 
Vihulas, siis nüüdseks on kindel, 
et järgmisel aasta juulikuu 5. ja 6. 
päeval toimub see Jänedal. 

Festivali direktor Ello Odraksi 
selgitust mööda on Lahemaalt ära-
tuleku põhjuseks viimaste särude 
paiga – Vihula mõisa – tuleviku 
ebaselgus. Juba aasta aega otsib 
kompleks ostjat. 

„Kuna Jäneda inimestel on pi-
kaajalised kogemused suurte rah-
vapidude korraldamisel, lõimegi 
käed,” ütles Ello Odraks. 

Jäneda Mõisa OÜ juhatuse 
liige Kalle Sommer märkis, et 
kui suurürituse korraldamine 
õnnestub, võib olla isegi lootus, 
et särud hakkavadki Jänedal toi-
muma. Seekordne, rahateemaline 
säru toimub Eesti Vabariigi 90. 
sünnipäevaürituste raames. 

„Oma raha on iga omariikluse 
tähtsaid tagatisi ja sümboleid,” 
selgitas säru kunstiline juht Igor 
Tõnurist, õhutades folkloorikol-
lektiivide juhte otsima raha, vae-
suse ja rikkuse teemalisi pärimusi 
ja rahvaloomingut pidustustel ette 
kandmiseks. 

Ta rõhutas, et Viru Säru kui 
ühele teemale pühendatud folk-
loorifestival on Euroopas üsnagi 
unikaalne. Eelmise säru teemaks 
oli “armastus”, üleeelmisel aga 
“kiik”. 

Väidetavasti oli 1986. aastal 
Lahemaa rahvuspargis toimunud 
Viru Säru esimene folkloorifesti-
val Eestis, millele järgnesid õige 
pea folkloorifestivalid teistes 
maakondades. Idee autoriteks olid 
Rene Treial, Ilmar Epner, Rein 
Sikk, Maie Orav.

Viru särust üle Eestimaa sün-
dinud folkloorifestivalide nimed 
moodustati spontaanselt Viru 
Säru nimevormi eeskujuks võttes 
– koht ja kohalik simmani nime-
tus: Kirde killad, Viljandimaa vir-
red, Tartumaa trallam, Pärnumaa 
pirand, Jõgeva jaskar jt. 

Viie esimese säru kunstiline 
juht oli Maie Orav, kuuendast sä-
rust (1995) on festivali kunstilist 
poolt vedanud Igor Tõnurist. 

Kõik festivalid on seni toimu-
nud Lahemaal Palmse või Vihula 
mõisas.

Signe Kalberg

Kui mängida ei saa, siis mina ei mängi!

VIRU SÄRU 
2008 

leidis Jäneda

Neli musketäri raamatukogus

Jürgen Rooste (vasakult), Mihkel Kaevats, Igor Kotjuh ja FS (Francois Serpent ehk Indrek Mesikäpp) koh-
tumas Tapa raamatusõpradega. Foto  Kersti Burk

Mängudele olid juurde pandud 
vajalikud õpetussõnad, mängu-
juhendid ja –reeglid. Ühe mängu 
juures oli ka hoiatus, et küsimused 
on rasked. Leidlikkust näidati üles 
mängunuppude lisamisel (kivikesed, 
nööbid, magnetnupud, korgid, väi-
kesed mänguasjad).

Sünnipäevapeolt lahkudes said 
lapsed värvimiseks kaasa Pipi või 

Karlssoni pildi. Karlsson jäi laste 
tehtud mängudega nii rahule, et pol-
nud isegi kommidega kitsi. Jõulukuu 
esimesel nädalal ootavad parimaid 
mängumeistreid raamatukogu laste-
osakonnas kuuse all auhinnad.

Margit Lättemägi,
www.tapa.lib.ee/raamatu_galerii/2007/

index.html
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10. novembril korraldas MTÜ Orp-
heus isadepäeva puhul vahva kont-
serdi Luciano Pavarotti mälestuseks, 
kes suri selle aasta septembri algul.

Kuuldu põhjal oli tegemist esma-
kordse sellelaadse üritusega Eestis, 
mis küll tubli aeg tagasi oli planee-
ritud teha lähtuvalt teisest leitmo-
tiivist “7 vaprat tenorit”. Artikli 
autor on arvamusel, et järgmiselgi 
aastal saab natuke ürituse kuvandit 
muutese teha Tapa valla elanikele 
korraliku klassikalise muusika kont-
serdi. Mil moel muutes, jäägu esialgu 
saladuseks. 

Väljendid, et “me oleme ühes 

paadis”(me oleme kõik sarnased 
oma vajaduste ja murede ja rõõ-
mude poolest) ja “laulmine on 
tsiviliseeritud ehk koolitatud kar-
jumine” on pärit maestro L. Pava-
rotti autobiograafilisest raamatust. 
Need väljendid näitavad laulmise 
lihtsust ja võlu ning seletavad seda 
lihtinimlikul moel, et laulmine on 
kui millestki valjul, kuid väga kaunil 
viisil teatamine. 

Mart Kroon, Lembit Tolga, 
Vladislav Horuženko ja Indrek 
Jurtšenko tõid kuulajateni 16 eri-
nevat lugu, alates lihtsast rahvalau-
lust kuni suurte ooperiheliloojate 

meistriteosteni välja. Raske öelda, 
kas kontsert oli hea ja huvitav ning 
vajalik. Aga kui inimesed tõusid 
spontaanselt peale üritust püsti, 
siis see tähendab midagi: tänulik-
kust, rõõmu, rahulolu, vaimustust, 
poolehoidu artistidele ja ürituse 
korraldajatele. Teadmiseks, et seda 
juhtub harva ka maailmas erineva-
tel kontsertidel, etendustel jne. 

Peale kontserti lõbustas publi-
kut Ukraina Tsirkuse esinemine.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla kultuurispetsialist

Kõik, kes tunnevad igavust või tunnet, 
et mitte midagi ei ole teha siin linnake-
ses, need külastagu Tapa kultuurikoja 
inforikast kodulehekülge internetis 
ning siis peaks küll igale maitsele ole-
ma külastamisväärilisi üritusi.

Parajalt palju väärtüritusi on 
viimasel ajal olnud ja tulemas nii 
filmide, kontsertide kui ka muude 
meelelahutust pakkuvate ürituste 
näol. Kindlasti külastage ja teie 
silmaring laieneb ning hing saab 
positiivseid elamusi.

10. novembril toimus kultuuri-
kojas isadepäeva kontsert. Reklaam-
kuulutusel püüdis pilku vastlahku-
nud Luciano Pavarotti isiklikult. 
Lähemalt uurides võis lugeda, et tegu 
on tema mälestuskontserdiga, mis 
pühendatud ühtlasi ka isadepäevale. 
Väga nutikas lähenemine ja miks ka 
mitte. Olen ennegi külastanud Tapa 
slaavi klubi Orpheus juhi, ukrain-
lanna Ljubov Lauri eestvedamisel 
organiseeritud kontserte ja alati on 
neis midagi, mis tekitab üleolevalt 
suursuguse tunde. Värvikad esinemi-
sed ja see südamlik aura, mis paneb 

hinge helisema, on nende ürituste 
vaieldamatult parimad momendid. 
Märkimisväärne on seegi, et külasta-
jad on esinejatele kaasa võtnud palju 
lilli. Nii südamlik on, kui peale head 
esitust saab esineja tänulikult kuu-
lajalt just temale mõeldud lilleõie. 
Selline südamlik moment austus-
avalduse näol on imeline.

Sellel korral samuti! Juba see 
algus, kus kuulajat lummas kino-
ekraanil jooksev filmilõik Luciano 
Pavarotti esinemisega. Tõepoolest 
sel hetkel oli tunne nagu muusika 
mängiks hingele äratust ja ilma 
selle äratundmisrõõmuta võinuks 
see päev hoopis vaesemaks jääda. 
Äratus hingele jätkus, kui järgi-
mööda üllatasid oma esinemistega 
saalisolijaid neli tenorit. Nendeks 
olid kõik oma ala meistrid: Lembit 
Tolga, Vladislav Horuzenko, Indrek 
Jurtšenko ja Mart Kroon. Siinkohal 
ütleb võib-olla mõni nimi rohkem, 
mõni nimi vähem, aga see ei olegi 
tähtis. Tähtis on hoopis see, kuidas 
need omapärased tenorid eranditult 
igaüks oma isikupärase esitusega 

suutsid kuulajas elama ja kõlama 
panna Luciano Pavarotti. Ehk oligi 
see ürituse mõte ja kulminatsioon. 
Paraku ei saa ma kõigi eest rääkida, 
sest igaüks tundis omamoodi, kuid 
tähtis ongi see, et südamlik esitus 
jõudis kuulajani ning kuulaja on 
tänulik, oodates uusi selletaolisi 
ettevõtmisi. 

Kõikide märkide järgi on uuteks 
ettevõtmisteks avalöök antud, 
sest kui neli tenorit esitasid laulu 
„O sole mio“, seisis rahvas püsti. 
Tähendab, et tänu oli sõnadest 
suurem. Püsti seisma nad jäidki, 
kui lugu lõppes, kui tänu lõppes, kui 
esinejad olid lahkunud. Selle aus-
tusega anti märku, et rahvas ootab 
taas, et vaikus pandaks helisema. 

Kuulaja teab, et muusika annab 
Sulle julguse uskuda, et maailmas 
on siiski midagi õiget, igikestvat, 
midagi usalduskindlat, mis ei reeda 
sind kunagi. Aitäh nende ilusate 
muusikaliste hetkede eest ja järg-
miste kohtumisteni!

Kairi Kroon

Pühapäeval 11. novembril toimus 
meeldejääv ja vahva isadepäeva 
üritus Lehtse kultuurimajas. 

Neljapäeval 15. novembril võõ-
rustasid Tapa muusikakooli ja 
Tapa kultuurikoja koostööprojekti 
raames Tapa kultuurikojas muusi-
kakooli õpilasi, õpetajajaid ja Tapa 

valla teisi muusikahuvilisi eesti ja 
ukraina folkloorimuusika ansambel 
“Svjata Vatra”. 

Tulemas aga on veel palju hu-
vitavat. Näiteks 2. detsembril kell 
18 Tapa kultuurikoja poolt EELK 
Tapa Jakobi kirikule ja Tapa valla 
rahvale kingituseks ARSISE kel-

ladeansambli esinemine ning 14. 
detsembril kell 19 Juhan Krooni 
mälestuseks korraldatud kontsert 
Tapa kultuurikojas (esinevad kõik 
valla koorid ja meie orkester).

Kõike kaunist ja jälgige reklaame!
Indrek Jurtšenko,

Tapa valla kultuurispetsialist

 10. novembril kõlas kultuurikojas 
maailmakuulsa tenori hääl. See oli 
küll ekraanilt kostuv hääl, kuid kuu-
lajad-vaatajad aplodeerisid kuulsale 
lauljale nagu elavale. 

Kontsert, mis oli pühendatud 
itaalia maestrole, jääb kindlasti 
meelde kui suursündmus. Kultuu-
rikojas toimunud kontserti võib 
julgelt nimetada unikaalseks Tapa 
kultuurielus. Ja mitte ainult Tapa, 
vaid terve Eesti kultuurisündmuseks. 
Selleks, et saada ühte kavasse neli 
professionaalset tenorit, andsid oma 
panuse klubi Orpheus ja ka vallava-
litsuse kultuurispetsialist. Tegemist ei 
olnud ju mingi erialase konkursiga ja 
esinejatele ei olnud võimalik pakkuda 
märkimisväärset töötasu. Esinejate 
jaoks muutus esinemine Tapal austu-
se avaldamiseks kuulsale Maestrole. 
Just sellisena jääb meile kõigile meel-
de itaalia tenor Pavarotti.

Meie tenoreid on juba Tapal 
„ristitud” tenor-musketärideks. Poo-
leteisetunnine kontsertkava andis 
igale esinejale võimaluse avada oma 
anne, omanäoliselt interpreteerida 
kuulsaid muusikateoseid. Samas oli 
igas esinemises tunda ka Pavarotti, 
aga ka teiste kuulsate tenorite Do-
mingo ja Karrerase mõju.

Mart Krooni hääl on Tapa kuula-
jale tuttav, see oli ka põhjuseks laulja 
soojale vastuvõtule publiku poolt. 
Itaalia lauluvara on Mart Krooni 
häälele eriti sobilik.

Laulja Lembit Tolgi on tuntud 
küll siin-, küll sealpool Soome lahte. 
Selles hääles oli vast kõige rohkem 
tunda Pavarotti mõju. Lembit Tolk 
ei karda kõrgeid noote, ta võtab 
julgelt ette kõrge „do”. Lauljalt on 
juba varsti oodata uut CD-plaati. Ja 
oma uue kavaga, kus on kaastegevad 
ka muusikud Ukrainast, on plaanis 
külastada ka Tapa linna.

Tenorite kontsert kultuurikojas 
meenutas ka minu ukraina-eesti 
laulufestivali. 

Laulja Vladislav on küll sündinud 

Ukrainas, kuid elab juba palju aas-
taid Eestis. Samas pole laulja oma 
kodumaa juuri unustanud. Vladislav 
Horuženko on laulnud RAMis, ta 
on esinenud ka teater Estonia eten-
dustes ja andnud arvukaid soolo-
kontserte. Tapa kavas kõlasid kaunid 
eesti ja soome laulud. Vene kuulajale 
„kinkis” Vladislav Horuženko ühe 
romanssi. 

Neljandaks tenoriks oli kontserdi 
üks peakorraldajatest, Tapa vallava-
litsuse kultuurispetsialist Indrek Jurt-
šenko, kellel samuti professionaalse 
laulja haridus.

Peab märkima Indrek Jurtšenko 
erilist musikaalsust. Isegi hiljutine 
haigestumine ei suutnud mõjutada 
laulja hingelist ja kaunist esinemist. 
Indrek ei karda laulda ilma muusi-
kalise saateta, selline esinemine on 
eriliselt raske, kuid Indrek suudab 
olla lauludes pehme ja hingeline. Saal 
polnud kitsi aplausile ja ka „Bravo” 
hüüetele. Indrek Jurtšenko ukraina 
juured aga avanesid Peetri aaria oo-
perist „Natalja-Poltavka” esitamisel. 
Ukrainlastest kuulajatele oli see ette-
aste eriti meeldejääv.

Kontserdi lõpus nelja tenori esita-
tud „O sole mio” pani programmile 
väärika punkti.

Kultuurikoja väike kammersaal 
on igati sobilik selliste kontsertide 
korraldamiseks. Siin on kerge laulda. 
Siin on hea kõla, mis laulukunstis 
eriti tähtis.

Mõni sõna ka saalis valitsenud 
meeleolust. Oli selge, et kontserdile 
tulid laulukunsti austajad. Saalis 
oli tunda pühaduse tunnetust. Igat 
esinemist saatis soe vastuvõtt. Saa-
lisolijad said aru, kui raske on pro-
fessionaalse muusiku töö.

Kõik neli tenorit – Mart Kroon, 
Lembit Tolk, Vladislav Horuženko 
ja Indrek Jurtšenko said tugeva 
aplausi, nagu seda on siis, kui soovi-
takse avaldada oma sügavat austust 
esineja vastu.

Ljubov Laur

Novembri algul külastas Tarbijakait-
seameti peainspektor Tiiu Baumann 
taas Tapat. Seekord kontrolliti 
kauplusi Kaseke ja Hinnapomm, 
bussijaamas tegutsevat baari ning 
Tapa postkontorit. 

Baaris oli klienditeenindajal ole-
mas nimesilt. Kanged alkohoolsed 
joogid olid varustatud maksumärki-
dega. Ruumides ei suitsetatud.

Kaupluses Hinnapomm kontrol-
liti eestikeelsete kasutamisjuhendite 
olemasolu, kaupade märgistamist, 
hindade vormistamist. Tapa post-
kontoris kontrolliti müügilolevate 
helkurite vastavust nõuetele. Kui 
nendes ettevõtetes seaduste rik-
kumisi ei avastatud, siis kaupluses 
Kaseke, aadressil Ülesõidu 8, ootas 
meid ebameeldiv üllatus. Tegemist 
jällegi rikkumistega, millest on palju 
räägitud, selle eest on ka karistatud, 
aga korralagedus kestab edasi. 
Kaupluses müüdi realiseerimisaja 
ületanud kaupu. Nii olid müügil 
kohupiimakreemid, mille realiseeri-
misaeg oli lõppenud juba 2., 3. ja 4. 
novembril, jogurtil oli realiseerimise 
viimaseks kuupäevaks märgitud 3. 
november. Kui lisada, et kontrolli-
mine toimus 6. novembril, siis peaks 
olema asi enam kui selge.

Kaubad, mille “parim enne” 
kuupäev on möödunud, peavad 
olema teistest kaupadest eraldatud ja 
nende juures peab olema vastav tea-
ve. Kaupluses Kaseke oli osa sellist 
kaupa müügil koos värske kaubaga, 
osa allahinnatud kaupa oli küll eraldi 
korvis, kuid puudus teave selle koh-
ta, miks kaup on allahinnatud.

Omaette probleem on puu- ja 
köögiviljade kvaliteet. Müügil oli 
hiina kapsas, värske kurk, pir-
nid, mandariinid, paprika ja teised 
kaubad, mis ei vastanud Euroopa 
komisjoni määrustes kehtestatud 
nõuetele. Kaup oli sorteerimata, ilm-
sete riknemistunnustega ja kaotanud 
kaubandusliku välimuse.

Nende rikkumiste eest karistati 
kauplus Kaseke juhataja Ülle Uengit 
800-kroonise rahatrahviga. 

Sellised olid selle reidi tulemu-
sed. Mõned tähelepanekud veel. 
Kõik kliente teenindavad isikud on 
kohustatud kandma nimesilte. Lah-
tise toidukaubaga tegelevad müüjad 
peavad kandma peakatteid. Nende 
nõuete eiramise eest on karistused 
võrdlemisi rängad. Lihtsam on nõu-
deid täita kui trahve maksta.

Helle-Anne Org

Laulud kuulsa 
Pavarotti auks

Veel lühidalt kultuurist

Üks südantsoojendav kontsert 
heliseb hinges

Neli tenorit

Tarbijakaitse kontrollis

Neli tenorit: taga vasakul Indrek Jurtšenko, taga keskel Vladislav Horuženko, ees keskel Lembit Tolgi ja ees 
paremal Mart Kroon. Esireas olev daam on klubi Orpheus juht Ljubov Laur. Foto   Kairi Kroon
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Taas hakkab aastaring mööda saama, 
millest annavad märku peagi saabuvad 
jõulud. Jõulud on aeg, mil hetkeks 
seisatatakse, peatatakse kiired argipäe-
vatoimetused ja mõeldakse taas kord 
oluliste inimeste peale.

Üks sihtgrupp, kellele Tapa vallava-
litsus jõulude ajal mõtleb on paljulap-
selised pered. Need on pered, kus on 
rohkem kui kolm last. Hetkel on Tapa 
vallas selliseid peresid 70, kellest on 
sotsiaalosakonnal olemas ülevaade. 

Siinkohal tuleb tunnistada, et 
esineb probleeme, mille tulemusena 
on andmetest kiire ja täpse ülevaate 
saamine raskendatud. Nimelt ei või-
malda Rahvastikuregister omavalitsu-
sel päringu tegemist lähtuvalt vanema 
ja lapse seosest. Peab märkima, et ka 
paljud lapsevanemad on esitanud 
puudulikud andmed või jätnud need 
üldse esitamata (vanemad ja lapsed 

ei ole omavahel registris seotud, re-
gistrijärgne elukoht ja reaalne elukoht 
on erinevad jne). Selleks, et vältida 
arusaamatusi ja eelnevatel aastatel esi-
nenud probleeme, oleme sellel aastal 
palunud kõigil peol osaleda soovijatel 
ennast eelnevalt registreerida. Täpsed 
andmed on vajalikud kommipakkide 
komplekteerimiseks ja transpordi or-
ganiseerimiseks. Vajalik on mainida, et 
tähtsustame eelkõige võimalust pakku-
da teile meeldejäävat jõulupidu.

Peo algus on sellel aastal kell 16. 
Valik sai langetatud põhimõttel, et 
koolitunnid on siis juba lõppenud ja 
päris väikeste laste jaoks ei ole aeg 
veel hiline. Probleeme võib tekkida 
töölkäijatel vanematel, kuna tegu on 
tööpäeva lõputundidega. Siinkohal 
arvame, et kui tööandja võimaldab 
oma töötajal tunnikese või paar enne 
tööpäevalõppu lahkuda, siis näitab ta 

sellega oma head tahet ja pereväärtuste 
hindamist.

Oma valla eakaid inimesi oleme 
aastate jooksul jõulude ajal meeles 
pidanud rahalise toetusega. Selleks 
aastaks on toetuse summa 200 krooni 
ja seda makstakse 80-a  ja vanematele 
vallaelanikele. Hetkeseisuga on sel-
les vanuses eakaid kokku 365. Võib 
tekkida küsimus, et kuidas saab nii 
eakas inimene oma toetuse kätte, kui 
ta ise ei liigu? Oleme selle peale juba 
eelnevalt mõelnud ja toimime ka sellel 
aastal nii nagu eelnevatel kordadel ehk 
inimesele, kes ei saa ise toetusele järele 
tulla, korraldab kohaletoimetamise 
sotsiaalosakond. 

Võime öelda, et nii meil kui ka piir-
konna sotsiaaltöötajatel on oma valla 
elanikest ülevaade olemas ja abivajaja 
ei jää kunagi ilma abita. Tänapäevane 
sotsiaaltöö ei seisne ainult kabinetis 

Eksami sooritamine
Oli jõudnud kätte aeg, kus oli vaja 
mõelda selle üle, et saada täisväär-
tuslikuks raudteeametnikuks. 

Selleks aga oli vaja sooritada ame-
tialane eksam. Andsin Raudteevalit-
susele avalduse, milles soovisin soo-
ritada kas kaubandusametniku või 
kauba vastuvõtja-väljaandja eksami. 
Nii sisuliselt kui ka teemade poolest 
olid nad teoreetiliselt üsna lähedased. 
Olen uue ametikoha eksameid soori-
tanud nii Saksa okupatsiooni ajal kui 
ka nõukogude tingimustes. 

Milline oli aga eksamineerimise 
kord nn kapitalistliku perioodi ajal? 
Raudtee juhtkond otsustas: sooritada 
eksam kauba vastuvõtja-väljaandja 
ametikohale või nagu vanad raud-
teelased ütlesid – kauba v/v kohale. 
Mis vahe oli sellel eksamil kauban-

dusametniku eksamiga? Kui kauba 
v/v eksami sai sooritada ühe päevaga, 
siis kaubandusametniku eksamit tuli 
sooritada kahel päeval. Miks? Aga sel-
lepärast, et viimase puhul tuli esimesel 
päeval lahendada 7–8 raudteealast 
ülesannet, mis olid seoses veorahade 
väljaarvestamisega nii kaubaveos kui 
ka pagasiveos. Ülesanded olid küllaltki 
keerulised, vahel seotud vagunitäis 
ühele saajale või saatis väikese paki 
üksikisik. 

Juhul, kui eksamisooritaja suutis 
ära lahendada vähemalt 75% üles-
annetest siis oli tal õigus järgmisel 
päeval sooritada ka suuline eksam, 
kus kontrolliti ametialaseid teadmisi 
määrustikkude, eeskirjade ja käskkir-
jade tundmises. Juhul, kui esimesel 
päeval eksamineeritav ei tulnud toime 
suurema osa ülesannete lahendami-

sega või lahendas neid valesti, siis 
tuli oodata kolm kuud, et saada 
korduseksamile, mis algas jällegi 
ülesannete lahendamisega. 

Pärast kauba v/v eksami soori-
tamist ma sain riigiteenija staatuse ja 
olin kohustatud kandma raudteelase 
vormiriideid. Viimasest, st raudtee 
vormiriietusest tuleb rääkida lähe-
malt, sest see oli minule suureks 
üllatuseks. 

Selgus, et kõikidele raudteelas-
tele-vormikandjatele õmmeldakse 
ülikonnad ja palitud Tallinnas, Narva 
maanteel asuvas rätsep Alevi töö-
kojas. Teine üllatus oli see, et ma 
käisin ülikonna proovis kaks korda. 
Kolmandaks pani mind imestama, et 
riideks oli paks (vist) Sindi riidevabri-
ku kalev. Ja neljandaks – kõik see oli 
absoluutselt tasuta!

Kohtumisel vallavalitsuse liikmetega 
tõstatas Tapa gümnaasiumi õpetaja 
Tiiu Saluste probleemi, mis tekkis seo-
ses paljulapselistele peredele jõulupeo 
korraldamisega. 

Vallaametnike vastustest selgus, 
et vallavalitsuses puudub andmebaas 
paljulapseliste perede kohta, abi pole 
ka rahvastikuregistrist. Ametnikud 
lihtsalt ei tea kui palju vallas selliseid 
peresid on, selleks ka eelregistreerimine 
jõulupeost osavõtuks. Plaan, selline 
üritus korraldada, võib ju väga tore 
olla, aga kas ikka kõik on korralikult 
läbi mõeldud, et pidu õnnestuks. 
Kuidas saavad kokku tulla kõik valla 
paljulapselised pered tööpäeval tööajal. 
Veel ei ole koolivaheaeg, peo ajaks on 
18. detsember kell 16. Kuulutuses pole 
sõnagi juttu transpordivõimalusest. 
Lapsed võivad ju tahta osaleda, aga kui 
pole võimalik. mis siis. Kas siis näiteks 
töölkäivate vanemate lapsed, kes ei saa 
koos vanematega jõulupeol lustida, ei 
olegi jõulupakki väärt. Kas jõulupakk 
on tõesti suur materiaalne väärtus, 
mille tahtmine oleks lausa patt või on 
ta lihtsalt vallavalitsusepoolne väike 
tähelepanuavaldus ja tänu paljulapse-
listele peredele? 

Viimast vallalehte lugedes hakkab 
silma veel kaks kuulutust. Ühes paku-
takse valla registris olevatele 80-aastas-
tele ja vanematele elanikele jõulutoetust 
200 krooni . Hea, et vanuridki registris 
on, nii ei tohiks nende ülesleidmisega 

probleeme olla. Küll aga teeb meele 
kurvaks, et vanad inimesed peavad 
seda raha kas sotsiaalosakonnast või 
teeninduspunktidest ise otsimas käima. 
Head inimesed, kas te kujutate ette, 
kuidas 80–90-aastased või vanemad 
tulevad toetust saama. Selliseid inimesi 
on meie linnas päris palju, kes ei ole ise 
võimelised enam väljas käima. Nad 
peaksid kõik ilusasti registris kirjas 
olema. Elupõlised tapalased. Aga kas 
vallaametnikud teavad, millistes tingi-
mustes nad elavad, millised on nende 
mured, kas nad abi vajavad? 

Üks armas vanatädi ütles kord 
minu soovituse peale pöörduda abi 
saamiseks sotsiaalosakonda, et tema 
küll ei julge ise sinna minna, tema ei 
lähe kerjama, tema südametunnistus 
ei luba. Samas oleks ta õnnelik kui 
keegi tuleks teda vaatama ja kuulaks 
ära ta mured.

Teine kuulutus kutsub lapsevane-
maid, kes ei saanud tulla 21. oktoobril 
vallavanema vastuvõtule vallavalitsusse 
väikese kingituse järele. Kas keegi on 
huvi tundnud, miks nad vastuvõtule 
tulla ei saanud, kas neil on muresid? 
Kas nad üldse saavad tulla, sest lapsed 
on ju väikesed – vähem kui aastased?

Lugedes neid kuulutusi, ei saa 
kuidagi aru, kuidas meil need asjalood 
tegelikult on, kas ametnikud on valla-
kodanike jaoks või hoopis vastupidi.

Helle-Anne Org

Vastuseta küsimused

Minu raudteeloost

12., 13. ja 14. detsembril toimub 
Tapal üritus, mis on pühendatud 
inimesele, kes on andnud palju 
Tapa linna haridus- ja kultuurielu 
edendamiseks. 

Inimesele, kes on olnud hoolit-
sev isa oma kahele tütrele Piale ja 
Erikale ning inimesele, kes on siiani 
eeskujuks oma kolmele lapselapsele 
Urmasele, Mardile ja allakirjutanule. 
Tore on kuulata teda mäletavate 
inimeste meenutusi, tore on ka see, 
et ajaratas ei ole unustuse hõlma 
pillutanud tema tehtut. Hoopis vas-
tupidi, ta suudab ka tänapäeval olla 
see, keda mäletatakse, kelle tegude 
järgi käitutakse, keda austatakse. 

Siiras lugupidamine Tapa val-
lavalitsusele ja kultuurikomisjoni 
esimees Piret Pihelile, kes tulid 
välja mõttega, korraldada muusi-
kamehe, haridustegelase ja minu 
jaoks lihtsalt vanaisa Juhan Krooni 
(13.12.1895–14.01.1989) mälestu-
seks tema sünniaastapäeval 13. dets 
ning sellele järgneval päeval 14. dets 
nii suurejooneline üritus. 13. dets kell 
14 kinnitatakse Juhan Krooni oma 
ehitatud kodumajale ja meie tänasele 
kodule mälestusplaat ning 14. dets 
kell 19 toimub tema mälestuseks 
kontsert Tapa kultuurikojas. 

Ürituse nimeks sai „Laulu jõud“. 
Põhjendus pealkirja kohta on lihtne. 
Koostöös Tapalt pärit muusiku Ur-
mas Lattikasega valmis laul „Laulu 
jõud“, mida esitavad kõik Tapa valla 
koorid ning solist Mart Kroon. Alg-
selt müstikana tunduv idee tuli Piret 

Pihelilt. Teostus Urmas Lattikaselt 
ning minult, toetus nii moraalselt kui 
ka materiaalselt Tapa vallavalitsuselt 
eesotsas vallavanem Kuno Roobaga. 

Finišijooneni jõudmiseks on pin-
gutusi tehtud palju. Algas kõik pikka-
de õhtutega, mis tahtmatult öötundi-
desse ulatusid. Rõõm oli suur, kui sain 
oma laulusõnad saadetud ning juba 
hakkasid noodilehed postkasti ilmu-
ma. Esimestest kooriproovidest aga 
kostus harjutamise ajal vist üle Tapa 
valla sügavaid ohkeid, kuid mida aeg 
edasi, seda kindlamalt on jalad maas 
ja lauluviisid helisemas hinges. Siin-
kohal kostub mul kõrvus justkui oma 
vanaisa Juhan Krooni hääl hüüdmas 
ja jõudu andmas: „Mida iganes unis-
tad, võta see käsile! Julguses peitub 

andekus, võlujõud ja tugevus. Alusta 
kohe!“ Tahame oma võlujõudu siis 
näidata just temale pühendatud 
kontserdil 14. dets. Samuti on avatud 
näitus ürituse toimumise päevadel 
Tapa kultuurikojas, kus kajastub Ju-
han Krooni elutöö pildimaterjalide 
ja tutvustavate tekstide kaudu.

Hing on kuidagi ärev ja täis tänu-
tunnet, sest inimesed, kes mind on 
ümbritsenud selle ürituse korralda-
misel, on nii toetavad. Tänu sellele 
meeskonnale valdab mind kindlus 
tõe ees, et ei tasu kunagi loobuda 
tegemast seda, mida tõeliselt tahame 
teha. Seal, kus on armastust, toetust 
ja indu ei saa midagi valesti minna, 
kõik läheb täpselt nii, kui´s peab!

Kairi Kroon, Juhan Krooni tütretütar

Laulu jõud

Tapa tuntud koolijuht Juhan Kroon harrastas hobina kingsepatööd. Pildil 
valik tema töövahendeid. Foto  Heiki Vuntus

Alates 1. detsembrist hakkab kalmis-
tut hooldama Tapa Elamu. Praegune 
firma, mille juht on Algur Kaerma, 
lõpetab tegevuse. 

Linnahaljastust puudutavaid küsi-
musi oli mitmeid. Tunti huvi, miks võeti 
maha koolimaja pargis olevad hekid, 
miks võetakse maha puid, kes otsustab 
puude mahavõtmise jne? Selgituseks 
öeldi, et hekkide mahavõtmine on 
planeeritud turvatunde saavutamiseks 
– et oleks nähtav. Hekkide hooldami-
ne on käsitöö, hooldamata hekk aga 
kole. Puude mahavõtmine peab olema 
õigustatud ja planeeritud nt haiged või 
teiste puude suhtes valesti asetsevad 
puud. Haljastusse puutuvad küsimused 
otsustasid koostöös Karin Rüütli, Maris 
Urve ja majandusosakond. Haljastuse-
ga hakkab 2008. a tegelema üks firma 
senise kolme asemel.

Teede talihoolduse kohta vastati, et 
sel talvel on uus hooldaja. Selles lehes 

lubati avaldada firma kontaktandmed. 
Firma lubas avada 24 tundi töötava 
kontakttelefoni kuhu vallaelanikud 
saaksid oma muredega pöörduda.

Tapa gümnaasiumi õpetaja Tiiu Sa-
luste ei olnud nõus vallavalitsuse poolt 
korraldatava paljulapseliste perede 
jõulupeoga. Peo organiseerimises on 
palju küsitavusi. Nõutakse eelregistree-
rimist osavõtuks, paki saab ainult peol 
osaleja. Õpetaja peab sellist olukorda 
õigustamatuks. Pidu toimub 18. det-
sembril kell 16. Koolis on kiire aeg ja 
on ka tööpäev ning tööaeg. Vastuses 
selgitati, et eelregistreerimine on vajalik, 
sest puudub andmebaas paljulapseliste 
perede kohta. Samuti ei saa ülevaadet ka 
rahvastikuregistrist. Sellisele kuupäevale 
ürituse planeerimist põhjendati sellega, 
et kultuurikojas oli vaba aeg. 

Küsimused ei tahtnud kuidagi 
lõppeda. Meie inimesed ei ole sugugi 
ükskõiksed, nad tunnevad tõesti muret 
kodulinna käekäigu pärast, neid huvi-
tab linnas toimuv ja nad ootavad oma 
küsimustele ausaid vastuseid.

Helle-Anne Org

Kohtumine...
Algus lk 1

kodanike vastuvõtmises, vaid väga 
palju tehakse väljatööd, ehk viiakse 
läbi kodukülastusi. Oma töös oleme 
lähtunud põhimõttest, et muret ei 
pea kurtma tulema kodanik, vaid 
seda tuleb kuulama sotsiaaltöötaja. 
Siinkohal tuleb tänada ka toredaid 
kaaskodanikke, naabreid või tuttavaid, 
kes on sotsiaalosakonda abivajajatest 
teavitanud. Meile on oluline kogu valla 
elanike heaolu! Soovime ka edaspidi 
olla osalised teie igapäeva rõõmudes 
ja muredes. 

Tapa vald on kaheaastane ning kaks 
korda on ka lapsevanemaid koos laste-
ga vabatahtlikkuse alusel personaalsete 
kutsetega (mõnikord ka ette helistades) 
Tapa valla sünnipäevale kutsutud. 
Statistika näitab lastevanemate osa-
luse 19–21% suhtarvulist tõusu ning 
teadlikkust, et selline päev on olemas. 
Ja näitab ka, et lapsevanemad saavad 
ja tahavad tulla. Olles ise olnud üle 13 
aasta erinevatel lavadel erialalt esine-
ja, tean, et parimad päevad ürituste 

korraldamiseks on olnud just reedesed, 
laupäevased ja pühapäevased päevad 
(publikul rohkem sihtgrupiti vaba aega). 
Meie valla senised sünnipäevavastuvõtud 
on toimunud just nendel päevadel. 

Seega loogiliselt saan väita, et 
inimesed hakkavad alles tasapisi tead-
vustama selle päeva olemasolu. 

Lapsevanemad pole saanud tulla 
kolmel põhjusel: laste haigestumine 
(paraku valdav 2006. aasta suuliste 
küsitluste põhjal – sügisene aeg jne), 
pikemalt ette planeeritud reisid, kus 
pered lähevad vanavanematele külla, 
posti häiritud liikumine jms.

Lastevanemaid olen küsitlenud ka 
suuliselt (eriti just neid kes ei saanud 
21. nov tulla) ning saanud teada nende 
soovidest, milliseid teenuseid nad soo-
viksid Tapa vallalt saada või millest on 
neil puudus. Oleme kaalunud ka varian-
ti, teha vastuvõtt kaks korda aastas. 

Toredate kohtumisteni!
Sotsiaalosakond ja 

Indrek Jurtšenko

Jõulupidudest ja kingitustest

Otto Lahi
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nr 692, 14. november 2007 
Tapa linnaraamatukogu tasuliste teenuste kinnitamine
Rahvaraamatukogu seaduse § 16 lõike 3, Tapa vallavolikogu 9. märts 2006 määruse nr 17 “Tapa linnaraa-
matukogu põhimäärus“ § 4 lõike 1 alusel:
1. Kinnitada Tapa linnaraamatukogu tasuliste teenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suurus järgnevalt:

8. november 2007 

Peremehetute 
ehitiste hõivamine

Asjaõigusseaduse § 96 lg 1; As-
jaõigusseaduse rakendamise sea-
duse § 13 lg 2; Vabariigi Valitsuse 
08.08.1996 määruse nr 211 „Pere-
mehetu ehitise hõivamise kord”, 
Lehtse vallavolikogu 29.09.1998 
määrusega nr 8 kinnitatud “Pere-
mehetu ehitise hõivamise korra”, 
Lehtse vallavolikogu 20.05.1999 
määrusega nr 12 “Peremehetu ehi-
tise hõivamise korra muutmine”, 
Lehtse vallavolikogu 29.11.2001 
määrusega nr 22 “Õigusaktides 
kohaliku omavalitsuse pädevusse 
antud ülesannete delegeerimine 
Lehtse vallavalitsusele” ja Tapa 
linnavolikogu 14.12.2000 määru-
sega nr 13 kinnitatud “Peremehetu 
ehitise hõivamise kord Tapa linnas” 

alusel ning arvestades, et 14.08.2007 
väljaandes Ametlikud Teadaanded 
avaldatud teatele peremehetute ehi-
tiste arvele võtmise kohta ei ole Tapa 
vallavalitsusele esitatud põhjendatud 
vastuväiteid.

1. Lugeda peremehetus tuvasta-
tuks ja võtta Tapa valla omandisse 
alljärgnevad ehitised: 

1.1. Tapa vallas Lehtse alevikus 
Keskuse tn 2 elamu juures asuva 5-
boksilise garaaži boks nr 3;

1.2. Tapa vallas Lehtse alevikus 
Keskuse tn 2 elamu juures asuva 5-
boksilise garaaži boks nr 5;

1.3. Tapa vallas Raudla külas 
Veski ja Otsati kinnistute vahel 
asuv saun.

2. Otsus teha teatavaks valla aja-
lehes Sõnumed.

3. Otsust on võimalik vaidlustada 
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtu-
majas (Jaama 26 JÕHVI 41532) 
30 päeva jooksul arvates otsuse 
jõustumisest.

Aleksander Sile, 
vallavolikogu esimees

Tapa vallavalitsus teatab Ambla 
maantee – Valgejõe puiestee eri-
tasandilise raudteeülesõidukoha 
eelprojekti keskkonnamõju hin-
damise algatamisest, programmi 
valmimisest, programmi avalikust 
väljapanekust, avalikust arutelust 
ja eelprojekti eskiislahenduse tut-
vustusest.

Keskkonnamõju hindamine 
on algatatud Tapa vallavalitsuse 
14.11.2007 korraldusega nr 684.

Kavandatava tegevuse eesmärgid 
on ohutuse suurendamine raudtee-
ülesõidukohtadel, liiklusummikutest 
tulenevate negatiivsete keskkonna-
mõjude vähendamine ning raudtee 
läbilaskevõime tõstmine, samuti 
efektiivsete ja jätkusuutlike trans-
pordisüsteemide arendamine.

Projekteerija on konsortsium 
Teede Tehnokeskuse AS ja AAS 
“Transmost” (kontaktisik Rein 
Kaseleht, e-post rein.kaseleht@
tehnokeskus.ee).

Arendaja on Tapa vallavalitsus, 
(aadress Pikk 15, 45106 Tapa). Kon-

taktisik keskkonnaspetsialist Krista 
Pukk (aadress Pikk 15, 45106 Tapa, 
tel 322 9665, faks 322 9651, e-post 
krista.pukk@tapa.ee). 

Otsustaja on Tapa vallavalitsus, 
(aadress Pikk 15, 45106 Tapa). 
Kontaktisik keskkonnaspetsialist 
Krista Pukk (aadress Pikk 15, 45106 
Tapa, tel 322 9665, faks 322 9651, 
e-post krista.pukk@tapa.ee). 

Keskkonnamõju hindamise eks-
pert on Kobras AS, aadress Teguri 
37B, 50107 Tartu, tel 730 0310, faks 
730 0315, e-mail kobras@kobras.
ee, eksperdid Urmas Uri (litsents 
KMH0046) ja Anne Rooma (lit-
sents KMH0047). Keskkonnamõju 
hindamise kontaktisik on Anu Oin-
berg (tel 730 0310, e-post anu@
kobras.ee) 

Keskkonnamõju hindamise 
algatamise otsusega, keskkonna-
mõju hindamise programmiga ja 
eelprojekti eskiislahendustega saab 
tutvuda projekti kodulehel http://
www.teed.ee/tapa-rdt/index.htm. 
Lisaks on keskkonnamõju hindami-

se programmiga võimalik tutvuda 
Tapa Vallavalitsuses ja Tapa valla 
koduleheküljel www.tapa.ee. 

Keskkonnamõju hindamise 
programmide avalik väljapanek 
kestab 26.11.–10.12.2007. Ava-
liku väljapaneku ajal, so kuni 
10.12.2007, saab keskkonnamõju 
hindamise programmide ja eel-
projekti eskiislahenduste kohta 
esitada kirjalikke ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi Tapa val-
lavalitsuses tööpäeviti kell 8–17, 
aadress Pikk 15, 45106 Tapa, 
e-posti aadressil otse keskkonna-
mõju hindamise eksperdile anu@
kobras.ee või projekteerijale rein.
kaseleht@tehnokeskus.ee. 

Keskkonnamõju hindamise 
programmi ja eelprojekti eskiis-
lahenduste avalik arutelu toimub 
12.12.2007 kell 15 Tapa vallava-
litsuse saalis aadressil Pikk 15, 
Tapa.

Krista Pukk

7. november 
•	 Valla eelarvest eraldati 365-le 

eakaele (vanuses 80 ja rohkem elu-
aastat) jõulutoetust a`200 krooni.

•	 Täiendavat sotsiaaltoetust 
(lasteaia söögisoodustus) otsustati 
maksta kolme lapse eest.

•	 Ravimitoetust ja muud toetust 
otsustati maksta kolmele inimesele.

•	 Toimetulekutoetuse jääkidest 
täiendavaid sotsiaaltoetusi otsustati 
maksta 26-le inimesele.

•	 Kolme inimese toetuseaval-
dused jäeti rahuldamata.

•	 Kahele inimesele eraldati 
sotsiaalkorter.

•	 Kuna üks inimene on pai-
gutatud hooldekodusse, otsustati 
temaga lõpetada sotsiaalkorteri 
üürileping.

•	 Ühe lapse suhtes algatatakse 
perest eemaldamine, kuna ema ei 
tule lapse kasvatamisega toime.

•	 Otsustati korraldada riigihan-
ge Tapa linna ja Moe küla haljastuse 
hoolduseks.

•	 Algatati vallavara võõranda-
mistoiming (Keskuse 8-5 Lehtse).

•	 11 inimesega algatati elukoha 
aadressandmete muutmine, kuna 
nad tegelikult ei ela registreeritud 
aadressil.

•	 Reservfondist eraldati 3500 
krooni saalihoki võistkonnale Ees-
ti meistrivõistluste osavõtutasu 

tasumiseks.

14. november 
•	 Kahele puudega inimesele 

määrati hooldaja.
•	 Kolme inimesega otsustati 

lõpetada koduteenuse osutamine 
(asuti elama sugulaste juurde).

•	 Era lda t i  21  366  krooni 
mööbli ostmiseks vähekindlusta-
tud peredele.

•	 Sõlmiti perekonnas hoolda-
mise leping.

•	 Algatati keskkonnamõjude 
hindamisprotsess.

•	 Määrati projekteerimistingi-
mused üksikelamu projekteerimi-
seks.

•	 Maa ostueesõigusega erasta-
mist alustati kolme inimesega.

•	 Nõustuti Lehtse alevikus 
Raba 5 katastriüksuse jätmisega riigi 
omandisse.

•	 Kinnitati linnaraamatukogu 
personali koosseis ja tasulised tee-
nused.

•	 Muudeti Tapa muusikakooli 
hoolekogu koosseisu ja kinnitati 
vene gümnaasiumi hoolekogu 
koosseis.

•	 Reservfondist eraldati Tapa 
lauluseltsile 2000 krooni Juhan 
Krooni 100. sünniaastapäeva tähis-
tamiseks.

Raudteeülesõidukoha 
keskkonnamõju hindamine

VALLAVALITSUSE KORRALDUSVALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU OTSUS

2.  Tapa linnaraamatukogu juhatajal on õigus mitte rakendada punkte 1.11 ja 1.12 Tapa vallavalitsusele ja tema 
poolt hallatavatele asutustele. 
3.  Korraldus teha teatavaks Tapa valla ajalehes Sõnumed. 
4.  Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. Kuno Rooba, vallavanem

8. november
•	 Määruse eelnõu “Kohanime 

määramise kord” 2. lugemine.
•	 Otsuse eelnõu “ Katastriük-

sustele sihtotstarbe määramine”.
•	 Määruse eelnõu “Tapa valla-

volikogu 11. mai 2006 määruse nr 
27 “Tapa vallavara eeskiri” muut-
mine”.

•	 Määruse eelnõu “Riigi rahas-
tatava lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi kasutamise kord”.

•	 Määruse eelnõu “Tapa valla 
eelarvest lapsehoiuteenuse rahasta-
mise kord”.

•	 Määruse eelnõu “Invatrans-
pordi ja liikumistakistusega isiku-
te transporditeenuse osutamise 
kord”.

•	 Otsuse eelnõu “Jäneda lasteaia 
ja Jäneda põhikooli ümberkorralda-
mine”.

•	 Määruse eelnõu “Tapa vallavo-
likogu 9. märtsi 2006 määruse nr 17 
“Tapa linnaraamatukogu põhimää-
rus” muutmine”.

•	 Määruse eelnõu “Tapa vallavo-
likogu 9. märtsi 2006 määruse nr 18 
“Tapa linnaraamatukogu kasutamise 
eeskiri” muutmine”.

•	 Määruse eelnõu “Tapa valla 
2007. a. II lisaeelarve kinnitami-
ne”.

•	 Otsuse eelnõu “Peremehetu 
ehitise hõivamine ja vallavara tasuta 
võõrandamine otsustuskorras”.

•	 Otsuse eelnõu “Peremehetute 
ehitiste hõivamine”.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
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Mis parata, jälle ta tuleb. Kes mõtleb 
tema all talve ja lund, kes jõulupühi 
ja hingerahu, kes aga Päkapikke 
ja Jõuluvana. Just need viimased 
tulijad panevad nii mõnegi raskesse 
olukorda, sest Jõuluvana on juba 
saatnud kirjad teele ja küsib, mida 
teie poolt kingikotti panna kallile 
kaasale, vanaemale või tütrele.

Abi on vaid mõne hiireklõpsu 
kaugusel. Dermosil Man sarja Eau 
De Toilette Sensual on uus sen-
suaalne lõhn meestele. Stiilne must 
klaaspudel sisaldab lõhna, mille 
algusnootides on veidi piparmünti, 
bergamotti ja lavendlit. Lõhna süda-
mes on kaneel ja lõhna põhjas vanil-
je. Man Eau De Toilette Sensual on 
lõhn meestele nii õhtuseks ajaks kui 
pidulikeks sündmusteks.

Meestele sobib kinkida ka jõulu-
pakki Soe saun, mis sisaldab sauna-
seepi, After Sauna kehakreemi ning 
võrratut apelsini ja kaneelilõhnalist 

saunaõli.
Kuna jõulukomplekte on müügil 

piiratud koguses, tuleks interneti-
lehele www.dermoshop.ee kiigata 
lähiajal ning teha varakult oma 
tellimus. 

Vanaemale sobib kingikotti poe-
tada Dermosil Designs sarja kaunis 
kingipakk Lõhnav meeleolu. See 
sisaldab kolme lõhnaküünalt, mille 
lõhnadeks on vastavalt Energy, 
Sensual ja Relax. Lõhnad korduvad 
Designs sarja jõulupakis Naiselikud 
lõhnad lõhnavee kujul.

Lõhnaküünaldest annab küünal 
Energy kodule õrnalt värske, energi-
lise lõhna. Sensual on küünal, mille 
lõhn on Energyga võrreldes vürtsi-
kam ja naiselikult sensuaalne. Relax 
on lõõgastav ja meeldivalt rahustav 
lõhn. Lõhnaküünlad on pakendatud 
kaunisse kinkepakendisse, mis on 
välimuselt sarnane lõhnakomplekti 
Naiselikud lõhnad pakendiga. Küün-

lad on tehtud parafiinist ja kaal on 35 
grammi. Iga klaasist anumas küünal 
põleb ca 5–6 tundi.

Peomeeleolu aitab tekitada jõu-
lupakk Pidulik sädelus. Sinna on 
peidetud kaks uut Primo sarja 
huuleläiget Särav Huuleläige Melon 
ja Särav Huuleläige Vask. Neisse 
kombineeritud kulla- ja hõbeda-
pigmendid peegeldavad valgust ja 
tekitavad seega huultele luksusliku 
tagasihoidliku sära. 

Huuleläige sisaldab rikkalikult 
hooldavaid komponente nagu nii-
sutavat glütseriini, mesilasvaha, mett 
ja E-vitamiini, mis hoiab huuled 
pehmed ka karmil talvepäeval. Kui 
Särav Huuleläige Melon lõhnab ja 
maitseb kui hõrk puuviljane arbuus, 
siis Särava Huuleläike Vask lõhn 
ja maitse meenutavat hõrku pina 
coladat.

Gerda Tammerik-Morna
Dermoshop OÜ Eesti esindaja

Oktoobrikuu jooksul registreeriti 
politseis järgmised Tapa linnas ja 
vallas toimunud sündmused:  

Ajavahemikul 23.–29.09 .tungiti 
Tapa vallas Patika külas asuvasse 
talumajja, kus varastati mootorsaag, 
aiakäru, CDmakk, 20 meetrit elekt-
rikaablit ja kaks õhupüssi. Kahju 
14 100 krooni 

Ajavahemikul  28.09.–01.10. 
varastati Tapa linnas Ambla mnt 
asuvalt ehitusjärgus oleva maja ter-
ritooriumilt 100 prussi. Kahju kokku 
3500 krooni. 

Ajavahemikul  30.09.–01.10. 
tungiti Tapal Kauba tn asuvasse 
garaaži, kust varastati paadimootor 
Quattro 4, mitmesuguseid tööriistu 
ja teisi esemeid. Esialgne kahju 
40 000 krooni 

3.10. kella 15 paiku avastas Tapa 
elanik, Vladimir (s 1946), et tema 
pangakontolt on 10 000 krooni teise 
isiku kontole üle kantud. 

Ööl  vastu  9.10. tungis alko-
holijoobes Viktor (s 1951) Tapal 
Kalmistu tn korterisse, kust varastas 

esemeid 600 krooni väärtuses. Kahju 
koos aknaklaasi lõhkumisega tekitati 
kokku 960 krooni.

10.10. öösel varastati Tapa vallas 
Vahakulmu külas asuvas maja hoo-
vist umbes 170 kg alumiiniumkaablit 
väärtusega 1200 krooni.

Ajavahemikul 20.09.–01.10. lõ-
huti Tapal Uus tn piirkonnas asuvas 
alajaamas kolm trafot ja ära varastati 
ventilatsioonivõred. Kahju kokku 
10 216 krooni.

Ajavahemikul  1.05.–18.10. va-
rastati Tapa vallas Lehtses Keskuse 
tänaval asuva maja keldrist sõiduki 
rehve koos velgedega. Kahju kokku 
14 200 krooni.

22.10. ajavahemikul kell 18–18.30 
varastati Tapa spordikeskuses asu-
vast riietusruumist mobiiltelefon 
Nokia väärtusega 2029 krooni.

22.10. tungiti Tapal Rohelisel 
tänaval asuvasse korterisse, kust 
varastati sülearvuti Notebook väär-
tusega 12 990 krooni.

Mari Riina Rist,
Rakvere politseiosakonna pressiesindaja

Ida  Politseiprefektuur  alustab 
esmakordselt kampaaniat eraisi-
kute käes olevate, kuid erinevatel 
põhjustel arvele võtmata tulirel-
vade legaliseerimiseks. 

Ida Politseiprefektuur kuulutab 
seoses peatselt saabuva talve alguse-
ga välja kampaania „Tali ohutuks”, 
mis kestab 20. novembrist kuni 20. 
detsembrini. Politsei kutsub kõiki 
isikuid, kelle valduses on mingil 
põhjusel seni registreerimata tuli-
relv või laskemoon, selle politseisse 
toimetama. 

Kampaania jooksul leitud tuli-
relvaga politsei poole pöördunud 
isikuid ei karistata, küll aga tehakse 
seda kindlasti peale kampaania 
lõppu isikute suhtes, kelle valduses 
leitakse ebaseaduslik tulirelv või 
laskemoon. 

Legaalseid tulirelvi omavate isiku-
te üle peab politsei järelevalvet. Kuid 
aina tihemini jõuab politsei jälile 
nendele relvaomanikele, kellel on 
relv arvele võtmata või relvaluba ae-
gunud. Paraku on siis ainuvõimalik 

tee kriminaalmenetluse alustamine ja 
selle käigus leitud relva konfiskeeri-
mine ning hilisem hävitamine.

Politsei kontrollib relvade tehnilist 
seisukorda ja aitab tsiviilkäibes luba-
tud laskekõlbuliku tulirelva seadusli-
kult registreerida või korraldab selle 
võõrandamise. Samuti on oodatud 
tulirelva omanikud, kellel on relvaluba 
kaotanud kehtivuse, kuid kes ei ole se-
ni politsei poole pöördunud. 

Tulirelvast saab teatada ja pöör-
duda:

- Telefonil 110
- Kohaliku konstaabli poole
- Relvalubade alase tööga tegele-

va ametniku poole tööpäeviti:
RAKVERES Koidula 10 asuvas-

se politseiosakonda või helistada 322 
2627, T, N kl 9 – 12  ja 14–16.

Kampaania eesmärgiks on käi-
belolevate ebaseaduslike relvade 
hulga vähendamine ning läbi selle 
ühiskonna turvalisuse tõstmine.

Heimar Lepiksoo, 
Ida Politseiprefektuuri korrakaitse-

osakonna juhtimiskeskuse komissar

Abiks jõuluvana kingiotsinguil

Kampaania 
„Tali ohutuks”

POLITSEIINFO

29. oktoobril alustas Maanteeamet 
koostöös Politsei ning Eesti Riik-
liku Autoregistrikeskusega helkuri 
kandmise vajalikkust selgitava liik-
lusohutuskampaaniaga “Ole nähtav 
- kanna helkurit! Sind oodatakse 
koju!”

Kampaania eesmärk on jät-
kuvalt inimestele südamele pan-
na helkuri kasutamise olulisust 
ning sellega vähendada pime-
das jalakäijate- ja jalgratturitega 
juhtuvate liiklusõnnetuste arvu.  
Aastal 2006 hukkus pimeda ajal 
liigeldes kokku 35 ning sai vigastada 
245 jalakäijat. Neist asulavälisel teel 
pimeda ajal liigeldes hukkus 28 ja sai 
vigastada 43 jalakäijat. 

Käesoleva aasta 10 kuuga on 
pimeda ajal juhtunud juba 25 väga 
raskete tagajärgedega õnnetust, 
mis olid seotud märgatavust taga-
va varustuse mittekasutamisega.  
Seekordne helkurikampaania on 
üles ehitatud lihtsale, kõiki puu-
dutavale inimlikule sümbolile, mis 
kõneleb jalakäijatega arusaadavas 

keeles: Kui Sa helkurit ei kanna, võid 
põhjustada muret ja kannatusi ka 
oma lähedastele. Palun tuleta oma 
lähedastele meelde, et ka nemad 
kannaksid pimedal ajal helkurit!  
Kampaania teavituskanalitena ka-
sutatakse televisiooni, raadiot, väli-
meedia reklaamtahvleid, vallalehti, 
Elektriraudtee ronge, ETK ja Selveri 
kauplusi.

Kampaania on valminud Maa-
nteeameti tellimusel ning Politsei, 
ARK ja Eesti Ringhäälingute Liidu 
toetusel. Meediakampaania idee-
lahendus ja kasutatavad materjalid 
on valminud reklaamibüroos AGE 
McCann. Erilahendused koos-
töös Ambient Marketing OÜ-ga.  
Maanteeamet tuletab kõikidele 
jalakäijatele veelkord meelde, et 
Liikluseeskiri kohustab maanteel 
jalakäijat kõndima vasakpoolsel 
teepeenral  ning  pimedas  alati 
kasutama helkurit.

Urve Sellenberg, 
Maanteeameti liiklusohutuse osakond

Kanna helkurit!

Alates 2008. a 1. jaanuarist hakkab 
kehtima sorteerimata olmejäätmete 
vastuvõtu ja ladestamise keeld kõi-
kidele prügilatele. Sisuliselt tähen-
dab see seda, et olmejäätmete hulka 
ei tohi uuest aastast panna paberi- 
ja papijäätmeid, segapakendeid, 
ohtlikke jäätmeid, elektroonikaro-
musid ja biolagunevaid jäätmeid. 
Neid jäätmeid on võimalik tasuta 
ära viia kas kogumispunkti või 
selleks ettenähtud konteineritesse. 
Selles artiklis tutvustame paken-
dijäätmete sorteerimisnõudeid ja 
avalikuks kasutamiseks mõeldud 
kogumiskohti. 

Kaaluliselt moodustab pakend 
olmejäätmetest kolmandiku, mahu-
liselt aga poole rohkem. Iga inimese 
kohta tuleb tänasel päeval keskeltläbi 
sada kilo pakendijäätmeid aastas. Pa-
kend ei ole lihtsalt toote kaitseks, vaid 
ka toote eritamiseks kaupade turul. 
Täiesti ilma pakenditeta me tänapäeval 
siiski ei saa, seega tuleks kodusesse 
majapidamisse kogunenud pakendid 
suunata taaskasutusse, vältides sellisel 
viisil jäätmete teket ja materjali raiska-
mist. Kõik puhtad ja kuivad pakendid 
sobivad ümbertöötlemiseks. 

Paraku segab enam kui pool 
elanikkonnast jätkuvalt pakendeid 
olmejäätmetega. Pea iga päev toime-
tatakse kümnete pakendikonteinerite 
sisu prügimäele, kuna olmejäät-
metega segunenud pakendeid pole 
võimalik taaskasutusse suunata. 
Seeläbi kaotame Eestis pidevalt 
sadade tonnide viisi väärtuslikke 
taaskasutatavaid materjale.

Avalikuks kasutamiseks mõel-
dud pakendikonteinereid leidub 
igas asulas ja sinna võib oma 
pakendid julgelt viia, see ei maksa 
midagi ja on kõigile kasutamiseks. 
Pakendite kogumisega tegelevad 
kaks taaskasutusorganisatsiooni 
Eesti Taaskasutusorganisatsioon 
MTÜ (ETO) ja Eesti Pakendi-
ringlus MTÜ (EPR). Põhiliselt on 
kahte liiki pakendikonteinereid: 
papi- ja paberikonteinerid ning 
segapakendite konteinerid. 

Tapa vallas asuvad ETO ja 
EPR poolt hallatavad konteinerid 
järgmistel aadressidel (www.eto.ee, 
www.pakendiringlus.ee)
• Tapa  linn,  Turu 12A (segapa-
kendi- ja paberikonteiner)
• Tapa linn, 1. Mai 6 (segapakendi- 
ja paberikonteiner) 
• Tapa linn, Valve 24 (segapaken-

dikonteiner) 
• Tapa linn, Roheline 10 (segapa-
kendi- ja paberikonteiner) 
• Tapa linn, Jaama 4 (segapaken-
dikonteiner) 
• Tapa linn, Pikk 5 (segapakendi- ja 
paberikonteinerid) 
• Tapa linn, Pikk 6 hoovis (segapa-
kendi- ja paberikonteinerid) 
• Tapa  linn, Kalmistu 4 (segapa-
kendikonteiner) 
• Tapa linn, Grossi toidukaupade 
juures (segapakendikonteiner) 
• Tapa linn, RR Lektus kaubakes-
kuse “Meie” juures (segapakendi-
konteiner) 
• Jäneda küla, Jäneda postkontori 
juures (paberikonteiner) 
• Jäneda  küla, Jäneda A ja O 
kauplus (paberi- ja segapakendi-
konteiner) 
• Lehtse alevik, Lehtse postkontor 
(segapakendi- ja paberikonteiner) 
• Moe küla, Moe elamute juures 
(paberikonteiner)

 Nendes nimekirjades olevad 
konteinerid on mõeldud avalikuks 
kasutamiseks ja nende tühjenda-
mise eest maksavad taaskasutusor-
ganisatsioonid. Korteriühistud ja 
korterelamud, kus on vähemalt 5 
korterit, peavad Tapa valla jäätme-
hoolduseeskirja kohaselt koguma 
vanapaberi ja papi eraldi konteine-
ritesse, samuti tuleks majade juurde 
panna ka segapakendikonteinerid. 

Jäätmeid konteinerisse pannes 
tuleb kindlasti jälgida konteineril 
olevat sorteerimisjuhendit.

Paberi  ja  papi  konteinerisse 
sobivad :
- ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja 
reklaammaterjalid; 
- töövihikud, paberist ja papist kaus-
tikud; 
- ümbrikud, ilma kaanteta raamatud; 
- pappkastid ja -karbid, jõupaber ja 
paberkotid jm puhtad paber.

Segapakendikonteinerisse 
sobivad:
Plastpakendid: 
- jogurti- ja võitopsid, õli-, ketsupi- 
ja majoneesipudelid; 
- kosmeetika- ja hooldustoodete 
pakendid;
- plastnõud ja -karbid; 
- jm puhtad plastpakendid (pak-
kekile). 
Metallpakendid:
- toidu- ja joogipakendi metallkaa-
ned ja -korgid;
- konservpakendid – alumii-

nium- ja plekkpurgid
Joogikartong: 
- kartongist piima- ja mahlapa-
kendid jm puhtad kartongpakend
Klaaspakend: 
- värvitust ja värvilisest klaasist alko-
holipudelid, klaaspurgid, siirupipude-
lid jm puhtad klaaspakendid; 
Pakendikonteinerisse ei sobi:
- toidu- ja muud biojäätmed;
- vanad riided ja jalanõud;
- aknaklaas, keraamilised ja klaas-
nõud, lambipirnid;
- tühjendamata ja määrdunud 
pakendid;
- tootega täidetud aerosooli pudelid 
ja kemikaalide pakendid (ohtlikud 
jäätmed).

Kui pakendid viia kogumis-
konteinerisse, tuleb meeles pidada 
järgmiseid nõudeid:
1. Pakend tuleb eraldada orgaani-
listest- ja olmejäätmetest.
2. Pakend tuleb tühjendada ja või-
malusel loputada.
3. Tühjendatud pakend tuleb kokku 
suruda.
4. Pakendijäätmed tuleb panna sel-
leks ettenähtud konteinerisse, mitte 
selle kõrvale.

5. Olmejäätmete  toomine pa-
kendikonteinerisse on keelatud.

Pakendijäätmete põletamist ko-
duahjus peetakse sageli odavaimaks 
ja lihtsaimaks viisiks nendest vaba-
nemiseks. Eramajades põletatakse 
enamasti paber- ja puitmaterjali, 
selle hulgas tõenäoliselt ka erinevaid 
plastijäätmeid. Ekslikult peetakse 
seda tegevust ka keskkonnasõbrali-
kuks. NB! Mitte mingil juhul ei tohi 
kodudes põletada PET pudeleid jt 
plastjäätmeid (eriti PVC).

Küttekoldes on lubatud põle-
tada ainult:
-	immutamata ja värvimata puitu;
-	kiletamata paberit ja pappi.

Oma olmejäätmete prügikon-
teinerisse vaadates võime näha, 
et pakendijäätmed moodustavad 
enamuse meie igapäevasest prügist 
ning prügiveo maksumusest. Kuna 
sorteeritud jäätmete äraveohinnad on 
madalamad kui olmejäätmetel, peaks 
jäätmete sorteerimine igaühele ka 
majanduslikult kasulik olema. 

Jäätmete sorteerimine võtab te-
gelikkuses vähe nii aega kui ruumi 
– tuleb vaid proovida!

Jäätmeinfot saab ka Tapa valla 
kodulehelt üldinfo → keskkond. 

Krista Pukk

Olmejäätmete sorteerimine



    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 24. november 2007

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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

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

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Ära anda 2,5-kuune väiksemat kasvu kutsikas. 
Info tel 528 7800

MaaKondliK EaKaTE JÕUlUPidU
Roela rahvamajas

9. detsembril kell 13.

Buss väljub Roelasse kell 11.15 Jänedalt, 
kell 11.40 Lehtsest ja kell 12 

Tapa seenioritoa juurest.

Palume eelnevalt registreerida seenioritoas 
või tel 322 0025, 5342 2364.

Peopilet (15 kr) saab osta kohapeal.

SEEniorTUba annab TEada:

Mälutreening igal esmaspäeval kell 10.
Tantsutund teisipäeviti kell 13.30 

klultuurikojas. Ootame kõiki, kes soovivad hea 
muusika saatel liikuda.

Igal neljapäeval kell 9.30 tarbekunstiring.
laulutund neljapäeviti kell 14. Ootame kõiki, 

kes tahavad koos tuntud laule laulda.
Kolmapäeval, 28. novembril kell 13 

keskpäevatund. Jõuluootus.
Reedel, 30. novembril kell 10 

lilleseadetund.
Valmistame jõuluseade lauale. Kaasa võtta 

alus, oksi, ja jõulukaunistusi.

inkotoa infopäev 7. detsembril.
Eneseväärikust ja normaalset elurütmi aitavad 
säilitada õigesti valitud kvaliteetsed uriinipida-

matuse hooldusvahendid.

Info tel 322 0025, 5342 2364

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

Nelijärve Puhkekeskus võtab tööle 
baaridaaMi ja ETTEKandJaid.

Väljaõpe kohapeal. Info tel. 5646 7733, 
www.nelijarve.ee, info@nelijarve.ee 

Müüa kinnistu Karkuse külas, 
Tapalt 10 km kaugusel. Pindala 2,4 ha, katastri 

nr 71601:006:0009, hind 250 000 krooni. 
Võimalik ehitada eramu koos abihoonega.

Priit 5635 7555

Müüa ilus värskelt remonditud 1-toaline korter 
Tapa kesklinnas Pikk 23 hind 180 000 kr. omani-

kult. Telefon 501 8190, 553 7422

Kopateenus: esilaadur ja kaevekopp.
 Masina asukoht Jänedal. Telefon 525 4858

KodUSTE laSTE JÕUlUPidU

Tapa vallavalitsus korraldab tänavu koduste 
laste jõulupeo 12. detsembril Tapa kultuuri-
kojas algusega kl 14. Jõulupidu on mõeldud 

lastele, kes ei käi lasteaias ega koolis. 

PUUETEga laSTE JÕUlUPidU

Tapa vallavalitsus korraldab puuetega laste 
jõulupeo 15. detsembril MTÜ Jeeriko 
ruumides, Valve 30 algusega kl 11

Jõulupidu on mõeldud puuetega lastele, 
kes elavad Tapa vallas. Puuetega lastel on 
võimalus nautida jõuluetendust, kuulata 

jõululaule ja mängida jõuluteemalisi mänge.

PalJUlaPSEliSTE PErEdE JÕUlUPidU

Tapa vallavalitsus korraldab tänavu 
paljulapseliste perede (peres kasvab kolm ja 

enam last) jõulupeo 18. detsembril 
Tapa kultuurikojas algusega kl 16.

Jõulupuu on mõeldud kõigile Tapa valla 
paljulapselistele peredele. Tore oleks näha 
paljulapselisi peresid ühisel jõulupuul, kus 

nauditakse koos lastega toredaid jõuluteemalisi 
laule ning näitetrupi mängitavat etendust. 

NB! Tänavu on kommipakkide saajatel vanuse 
piirang 13. eluaastani ja neid saavad ainult 

lapsed, kes osalevad üritusel. 
Kohtumiseni paljulapseliste perede jõulupeol!

NB! Osavõtust palume teatada kuni 
30.11.2007 telefonidel 325 8694, 5645 9886 

või e-mail: jaanika.kirs @tapa.ee 
(lapse ees- ja perekonnanimi).

Jaanika Kirs, lastekaitsespetsialist

Kallid laPSEvanEMad!

Kõik lapsevanemad, kes said kutse 
21. oktoobril Tapa kultuurikojas toimunud val-
lavanema vastuvõtule, kuid kohale ei tulnud, 
palun külastage Tapa vallavalitsust aadressil 

Pikk 15. Teie last ootab 
väike kingitus Tapa vallavalitsuselt.

Info tel 322 9659, 529 0785 või 
indrek.jurtsenko@tapa.ee

Kaitseväe keskpolügoonil 
toimuvad harjutused, mille käigus on 

kehtestatud juurdepääsupiirang järgmistel 
aegadel:

3. detsember kl 9.30–15.30
5. detsember kl 9–17
7. detsember kl 6–18
10. detsember kl 6–17

11.–12. detsember – 24 tundi
13. detsember kl 9–12
18. detsember kl 10–16

20. detsember kl 20 kuni 21. detsember kl 2

laup, 24 nov kl 14 Kontsert, esinevad Emajõe Laulikud ja  
 Tartu Akadeemiline Meeskoor, tasuta.
Teisip, 27. nov kl 20 Film
neljap, 29 nov kl 20 Film “Paani labürint”
laup, 1. dets kl 19 Vana Baskini Teatri etendus ”Väljas- 
 pool hooaega” pääsmed: 120 kr, 100 kr  
 (Osades Helgi Sallo, Ines Aru, Katrin  
 Karisma, Terje Pennie ja Ülle Kaljuste  
 või Anne Paluver)
Pühap, 2. dets kl 15.30  Advenditule süütamine keskväljakul
Pühap, 2. dets kl 18 Tapa kultuurikoda esitleb: ARSISE   
 NOORTE KELLADE ANSAMBEL, dirigent  
 Aivar Mäe – Tapa Jakobi Kirikus – 
 tähistamaks advendiaja algust ja Tapa  
 Jakobi Kiriku 75. aastapäeva. Tasuta!

vaata lisa: http://kodu.neti.ee/~tapakoda/

austatud Tapa valla malehuvilised!
1. detsembril kell 10 algavad 

Tapa valla esivõistlused males 
Grossi kaubanduskeskuse III korrusel OÜ 

Tapa Autobussipargi kontoris, sissepääsuga 
Pika tänava poolsest küljest.

Osalustasu ei ole.
Auhinnad on noortele (neiud ja noormehed 
koos), veteranidele (mehed ja naised koos) 
ja täiskasvanutele (mehed ja naised eraldi) 

kokku neljas erinevas võistlusklassis.
Üritust aitavad läbi viia OÜ Tapa 

Autobussipark, Tapa kultuurikoja maleringi 
juht Enn Koppel ja Tapa vallavalitsus.

Ootame rohket osavõttu!

oSTEoPorooS – hiiliv haigUS
Osteoporoos ehk luu hõrenemine on luustiku 
süsteemne haigus, mida iseloomustavad luu-
massi vähenemine ja luukoe struktuuri häire, 
mis viivad luude hapruse suurenemisele ja 

suurendavad sellega luumurru riski.
luutihedust saab kontrollida 

26. nov kuni 7. dets 
Tapa seeniortoas roheline 6-1.

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


