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Fotod Heiki Vuntus

Tapa vallavalitsus koos SA Dhar-
maga kinkis jõulukuul viiele Tapa 
valla paljulapselisele perele jõulu-
deks uued narivoodid. Koostöö 
SA Dharmaga on Tapa vallal alates 
2004. aastast. 

Ühiselt leitakse lahendusi perede 
paremaks toimetulekuks, kinkides 
peredele koolitarbeid, jõulukinke, 
mööblit ja teisi vajalikke esemeid 
ning rahastades erinevaid sotsiaal-
projekte.

Ene Augasmägi, 
sotsiaalnõunik

Tapa vald valib aastategijaid 2007. 
aasta tegevuste põhjal seitsmes kate-
goorias: haridus, kunst, sport, äri, elu-
töö, aasta edukam noor ja heategevus. 
Aastategija nimetus antakse füüsilisele 
või juriidilisele isikule austusavalduse-
na silmapaistvate saavutuste eest Tapa 
vallas või väljaspool seda. 

Aastategija andmise ettepaneku 
võivad teha vallavolikogu liikmed, 
vallavolikogu alalised komisjonid, 
vallavalitsus ja Tapa valla elanikud. 

NB! Kandidaadid tuleb esi-
tada komisjonile hiljemalt 15. 
jaanuariks 2008! Tapa valla tun-
nustusavalduse kandidaadiks esi-
tamise ettepanek peab sisaldama 
põhjendust isiku vastava tunnus-
tusavalduse kandidaadiks esitamise 
kohta ja kandidaadiks esitatava isiku 
eluloolisi andmeid. Kandidaatide 
hulgast valib aastegijad välja Tapa 
vallavalituse poolt moodustatud 
aastategija komisjon.

Aastategija nimetus ja sellega kaas-
nev meene antakse üle Eesti Vabariigi 
aastapäevale korraldatud üritusel. 
Avaldused tuleb saata aadressil: Tapa 
vallavalitsus, märksõna “aastategija 
komisjon”, Pikk 15, Tapa 45106. Info 
telefonil 322 9659.

Indrek Jurtšenko

Peagi lõppev, 2007. aasta oli 
kahtlemata tegude aasta, seda nii 
riigivõimu kui ka omavalitsuse 
tasanditelt vaadatuna. 

Aprillikuu pronksiöö sündmu-
sed on kindlasti see märksõna, 
mis hakkab ka aastate möödudes 
markeerima seda aastat. Nende 
ärevate päevade käigus pandi 
ka Tapal toime vandalismiakt 
– Vabadussõja kangelaste mäles-
tussamba rüvetamine linna vanal 
surnuaial. Tänaseks on kired 
vaibunud, pronkssõdur saanud 
endale uue ja sobivama asupaiga 
ja ka Tapa vandaalid kannavad 
teenitd karistust. Jääb vaid loota, 
et sellga on see aastaid tuha all 
hõõguv ja ühiskonda lõhestav 
tüliallikas lõplikult lahendatud.
Tunnustust väärib vabariigi valit-
suse kindlakäeline käitumine kriisi 
lahendamisel ja julgus võtta tehtu 
eest vastutus.

 Vallavolikogu tegemistest 
rääkides, pean oluliseks valla 
arengukava vastuvõtmist. See 
mahukas dokument sätestab meie 
tegemised perioodiks 2007–2015 
ja võimaldab konkreetselt planee-
rida järgnevate aastate eelarveid.
Arengukava kokkupanek võttis 
enam kui pool aastat aega ja 
sündis vallavalitsuse, vallavoli-
kogu komisjonide ja avalikkuse 
koostööna. Siinkohal tänan valla-
volikogu komisjonide juhte Piret 
Pihelit, Leelo Jürimaad, Vjatseslav 
Suvorovit, Tatjana Tamme ja 
Raivo Okki ning vallavalitsuse 
arendusnõunikku Vahur Lee-
metsa tehtud töö eest arengukava 
koostamisel.

Reaalsetest tegudest 2007. 
aastal tuleb ära märkida kolme 
olulist asja – linna lasteaedade re-
noveerimist, lõunapoolse linnaosa 

soojavarustuse välisvõrgu ehitust ja 
Jäneda-Lehtse-Tapa tee tolmuvaba 
katte alla viimist. Kuigi selle tee 
ehitamine käib riigi rahadega ja ei ole 
otseselt omavalitsuse kohustus, ole-
me seda meelt, et see on valla arengu 
suhtes oluline ettevõtmine, mida 
püüame igati toetada. Veel väärib 
äramärkimist Lehtse raamatukogu 
ja perearsti ruumide renoveerimine. 
Endise sõjaväelinnaku tondilosside 
lammutamine loob eeldused kor-
raliku elukeskkonna loomiseks ka 
selles linnaosas.

Kuid elu ei koosne vaid rahast, 
investeeringutest ja ehitistest-rajatis-
test. Rõõmu teeb ka vallarahva ergas 
tegevus kultuuri, spordi ja hariduse 
valdkonnas.Hästi on õnnestunud 
maikuus korraldatud Tapa valla mess, 
muusikakooli 50. aastapäev, segakoori 
Leetar 15. aastapäeva tähistamine 
ja Tapa valla esimese muusikapäeva 
„Laulu jõud” korraldamine.

Lehtse kultuurimaja direkto-
rist Leelo Jürimaast on kujunenud 
maakonna kultuuriala arvestatav 
arvamusliider ja sama loodame 
tulevikus ka Tapa muusikakooli 
uuest juhist Ilmar Kaldist, kes 
jätkab isa Peeter Kaldi tegemisi 
koolijuhina. 

Veel väärib tunnustamist ja 
soovime edu ning kordamine-
kuid Aasta põllumehele Ermo 
Sepale ja Tapa gümnaasiumile 
aineolümpiaadidel au ja kuulsust 
toonud Maarja Soomanile. Teie 
teod ja saavutused 2007. aastal 
on seda väärt.

 Seda aastat on jäänud veel 
vaid ühe nädala jagu. See on 
jõulupühade ja aastavahetuse 
aeg. Soovin teile jõulurahu ja 
teguderohket uut aastat!

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees 

 

5. detsembril, rahvusvahelisel va-
batahtlike päeval kuulutati välja 
Eesti aasta vabatahtlikud 2007, keda 
tänati 9. detsembril toimunud Eesti 
vabatahtlike tunnustamisüritusel. 
Lääne-Virumaalt pälvis ainsana 
tunnustuse tapalanna Senta Malva, 
kokku tunnustati 50 inimest.

Senta Malva on pikaajaline vä-
lisvabatahtlike mentor Tapa vallas. 
Tema algatusel on loodud vabataht-
likku tegevust propageeriv ja heate-
gevusüritusi korraldav ühing. 

“Senta on suutnud läbi Eesti aja-
loo ja kultuuri panna välisvabataht-
likke Eestimaad armastama,” märkis 
Senta Malva kandidatuuri esitanud 
Ene Augasmägi põhjenduses. 

VT, 06.12.2007

Soome iseseisvuspäeval, 6. detsemb-
ril autasustati Soome riigi aumärki-
dega teenekaid eestlasi, nende hulgas 
soomepoisse ja kultuuriinimesi. 

Soome Valge Roosi Rüütelkonna 
teeneteristi sai Karjala maakitsusel ja 
Viiburi lahel teeninud soomepoiss 
Helmut Elstrok, kes elab Tapal.

Medalid ja aumärgid andis üle 
Soome suursaadik Jaakko Kalela. 

VT, 15.12.2007

Jõulukink 
peredele

Senta Malva on 
aasta vabatahtlik

Aasta 2007 – tegudeaasta!

Tapa vald valib 
aastategijaid

Vallavanem Kuno Rooba ja Lehtse kammerkoori dirigent Tiiu Tik-
kerber süütavad advendiküünlad Tapa Jakobi kiriku õpetaja Reet Eru 
laternast.

Lehtse kammerkoor kuulutas kaunite jõululauludega teise advendinädala algust. 

SA Dharma ja Tapa vallavalitsuse 
koostöös algatatud traditsioonilise 
jõulupakkide jagamise käigus said 
seekord paki 50 Tapa valla peret.

Pakkide kättetoimetamist aitasid 
korraldada vabatahtlikud. Pakid 
olid mõeldud jõuluüllatuseks las-
terikastele ja toimetulekuraskustes 
peredele. 

Kingipakkide sees olid koolitar-
bed, mille eest on hoolt kandnud 
Tapa vallavalitsus ja SA Dharma. 
Pered, kes said jõulupakid, oli välja 
valinud Tapa vallavalitsuse sot-
siaalosakond, soovides sellega viia 
peredesse sooja jõulumeeleolu.

Ene Augasmägi, 
 sotsiaalnõunik

Heategevusfond 
Dharma koos 

Tapa 
vallavalitsusega 
jagas jõulupakke 

Tapa valla peredele

Helmut Elstrok 
pälvis Soome riigi 

tunnustuse 

Hasartmängumaksu nõukogu re-
gionaalsete investeeringutoetuste 
arendamise programm eraldas MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühingu projektile 
“Tapa Kooli 24 Noortekeskuse 
renoveerimine” 355 925 krooni. 
Projekti käigus renoveeritakse Kooli 
24 noortekeskuse I korrusel asuvad 
neli tuba. Projekti kaasfinantseri-
jaks on Tapa vallavalitsus summaga 
98 950 krooni. Projekti kogumak-
sumus on 454 875 krooni .

Renoveerimise tulemusena saab 
noortekeskus ilusamad ja kaunimad 
ruumid, kus on võimalus noortel 
oma vaba aega kasulikult veeta ning 
tegevustest osa võtta.

Ene Augasmägi, 
projektijuht

MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühingu 

projekt 
sai rahastuse
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Lehtse Avatud Noortekeskus on 
tegutsenud ka sel hooajal.

Mõne sügis- ja talvekuu jooksul 
oleme vähem või rohkem reisinud- 
sai korraldatud jalgrattasõit Jäne-
dale, kus Kalijärve ääres pidasime 
pikniku ning kodukandi ainelise 
viktoriini. Oktoobris käisime Koht-
la-Järve kaevandusmuuseumis ja 
vaatasime Eesti kõrgeimat Valaste 
juga. Detsembri teisel nädalava-
hetusel veetsime päeva piirilinnas 
Narvas. 

Selle perioodi jooksul on ka meil 
külas käidud – tervise- ja esmaabia-
last loengut luges Tallinna Ülikooli 
tervisekasvatuse õppetooli dotsent 
Raul Mardi. Palju küsimusi ja ela-
vat vestlust tekitasid Lääne-Viru 
noortenõustaja Tiia Kirsi käsitletud 
teemad.

Igapäevaste tegevuste hulka 
kuulub meil endiselt arvutite ka-
sutamine, lauatennise, koroona ja 
lauamängude mängimine. Huvilised 
võivad uudsena käesoleva aasta rin-
gidest osaleda break dance tundides. 
Koostegutsemisvõimalust on pak-
kunud Lehtse Käsitöö Seltsing.

Hetketähelepanu koondub jõu-
lu- ning koolivaheajaüritusteks 
ettevalmistuste tegemisele, 14. 
detsembril toimus siin ka väike 
šokolaadipidu – eelkõige nendele, 
kes bussi vähese mahutavuse tõttu 

ei saanud Narva tulla.
Parim tänavuse tegutsemisaja 

jooksul seondub külastajatega, kel 
jätkub ideid ja energiat noortekes-
kuse töö edasiviimiseks. Lehtse põ-
hikooli 8. klassi õpilase Aleksander 
Postnovi koostöö tulemusel endise 
Tallinna abilinnapea ning Riigikogu 
liikme Olga Sõtnikuga saame 2008. 
aastal avada arvutiklassi täiesti uute 

arvutitega. Küllap saame selleks ka 
ruumid. See on meie jaoks tõeliselt 
hea uudis. Me täname jätkuvalt ka 
valda olemasolevate ruumide ja 
finantstoetuse eest!

Soovime sel kaunil jõuluajal 
kõigile soovide täitumist ja häid 
uudiseid!

Pärle Põltsam,
Lehtse Avatud Noortekeskuse juhataja

.

Päkapikud on peitnud end klas-
siruumidesse, kus on saabuvate 
pühade ootus. „Tiliseb, tiliseb 
aisakell…” kostab lauluklassist. 
Ja kuigi praegu on akna taga 
sügisilmad, lähenevad ooda-
tud valged jõulud. Milline oli I 
poolaasta 2007/2008 õppeaas-
tal Jäneda koolis? 

Direktor Aivi Must:
„Uus kooliaasta algas vilka 

sagimisega. Kõigepealt alustasi-
me harjumist uue elektrisüstee-
mi ehk uue valgustusega. Suvel 
oli tehtud firma Särts poolt 
suur töö – vahetati välja kogu 
elektri- ja tuleohutussüsteem. 
Nüüd on koolis kõikjal olemas 
korralik turva- ja uus laeval-
gustus, uus lülitite süsteem. 
Suur tänu selle eest ehitajatele! 

Isiklikult tänan ka kõiki meie 
maja töötajaid ja lapsevanemaid, 
kes abistasid ruume ehitusprahist 
puhastada, nii et 1. septembriks 
sai kõik korda. Alustasime seda 
õppeaastat 78 õpilase ja 11 õpe-
tajaga- üks õpilane ja 3 õpetajat 
vähem kui eelmisel aastal. Nüüd-
seks on meie õpilaste arv jälle 79. 
Palju õnne soovime koju jäänud 
õpetajatele Margitile ja Kairele 
poegade sünni puhul. 

79-st õpilasest on 47 väga töö-
kad ja tublid – nende õpitulemused 
on head või väga head. Nemad on 
valinud endale tee, mis viib kõikide 
soovide täitumiseni. 7 õpilasel on 
valikud veel tegemata või enese-
usk madal ja nad vajavad seetõttu 
lastevanemate ja õpetajate toetust 
iseendaga hakkamasaamisel. 

Et õpetajad tuleksid veelgi 
paremini õpetamisega toime, on 
ka nemad olnud õppijad. Lisaks 
enesetäiendamisele lühematel ja 
pikematel täienduskursustel, läbi-
sid 10 meist 40-tunnise Digitiigri 
kursuse, käies igal esmaspäeval 
Rakveres koolitaja Jaanus Leki 
juures. Tänaseks on kõik tööd teh-
tud ja tunnistused välja teenitud. 
Oma uusi oskusi saavad õpetajad 
treenida uuel puutetahvlil ja seega 
tunde õpilastele põnevamaks teha. 
Uueks poolaastaks soovin kõigile 
palju jõudu!”

Toredaid ettevõtmisi jätkus 
sel poolaastal ka tundidevälisele 
ajale. 

Küsis Maie Ainz, 
eesti keele õpetaja

On advendiaeg. Jõuluaega peetakse ra-
huajaks, seda aga mitte Tapa linnas. 

Alles murti maha noored iluõu-
napuud Ülesõidu tänaval. Nüüd on 
kratt käinud prügikaste krabamas. 
Kaugele ta vaeseke ei jõudnud 
paraku minna. Nähtavasti tekkis 
kratikestel meeletu janu ja nad maa-
ndusid Aramise baaris. Peale janu-
kustutamist aga läks neil kiireks, sest 
prügikastid ununesid baari hoovi.

Jaama tänava puudele lasi val-
lavalitsus jõulukaunistuseks panna 
sinised tuleketid, et linn oleks jõulu-
ajal kaunim. Ühel päeval oli aga osa 
tulukesi kadunud. Kas jälle krattide 
töö? Tundub, et Tapa linn on krati-
poiste meelispaik.

Kulla kratid, jätke linnarahva vaja-
dusteks ja rõõmuks tehtu rahule. Ega 
lõhkumine ja varastamine head ei too.

Jaan Jõemets

Rahvasõna räägib, et kes elu jooksul 
ühegi puu istutab, on oma elu hästi 
elanud. 

Sel kevadel istutas OÜ Viru Haljas-
tus meie linna Ülesõidu tänavale kaks-
teist iluõunapuud. See läks vallakassale 
maksma 22 656 krooni. Aga asi pole 
ainult rahas. Neid puid on keegi kül-
vanud, kasvatanud ja hooldanud. Tapa 
linna istutati puud linlaste rõõmuks, et 
oleks rohelust rohkem. 

Esimese advendi nädalavahetusel 
käis aga Ülesõidu tänaval „lageraieb-
rigaad.” Kõik noored puud, välja 
arvatud kolm õnnelikku, murti maha. 
Sõnum vägilastele: minge jõusaali või 
poksitrenni, maandage seal oma üle-
voolav energia. Ja kui tahate teha vä-
gitegusid, tehke seda spordiplatsil või 
-ringis. Tulge kasvõi Eesti meistriks, 
see ooleks juba korralik vägitegu.

Jaan Jõemets, valla heakorraspetsialist

Hetk Lehtse noortekeskuse külastajatega. Foto Pärle Põltsam

Linnas liiguvad kratid

Häid uudiseid Lehtse 
noortekeskusest

Jäneda koolipere I poolaasta

Ülesõidu tänaval käis 
lageraiebrigaad

Noortekeskuse tegevustest aktiivsemad osavõtjad Janar Kell, Imbre 
Allese ja Teno Kongi Kohtla-Järve kaevandusmuuseumis.

Foto Pärle Põltsam

Sellised kurvad ja masendust tekitavad tüükad jäid järele pärast vandaalide 
rünnakut Ülesõidu tänava ilusti kasvama läinud noortest puudest.

Foto  Krista Pukk

Taas on kätte jõudmas meelierutav 
periood. Rahvas sagib tavapärasest roh-
kem, kiirustab ja tõttab oma tegemistes, 
sest jõulud ja uusaasta on lähedal! 

Uus kirikuaasta algas 1. advendiga, 
mil kõikjal süüdati küünlaid, et valgust 
anda oma südametele. Tapa Jakobi kirik 
tähistas sel päeval oma 75. aastapäeva. 
Südamlikud tänusõnad kõikidele toe-
tajatele ja osalejatele! Austus ja lugu-
pidamine ka neile armsatele, kes kord 
alustasid seda kaunist kirikuehitust ja 
valmistasid kõik selleks, et järgnevatel 
põlvkondadel on koht, kus austada ja 
kiita oma Loojat, Issandat. Aga kui meil 
on kiire ja pole aega Issandat austada, 
siis kui ühel päeval Ta tuleb, äkitselt, kui 
me seda kõige vähem ootame, mida me 
siis Talle vastame, kui Ta küsib: “Mida 
sa tegid minu Pojaga, kelle ma sulle 
andsin sinu hinge säästmiseks kuradi 
meelevalla alt?”

Vaatleme hetkeks oma elujärjele.
Kui palju me hoolime oma lastest ja 

järgnevatest põlvkondadest?
Kui paljud neist on Jumala kaitsva 

tiiva all, paljud neist on ristitud, paljud 
neist on saanud kristlikku õpetust, et elu 

on kalleim vara ja ainukordne, mitmed 
kooselud on toodud altari ette, et Jumal 
õnnistaks abielu, paljud neist on hooli-
vad ja pühendunud? Kui palju meil on 
kõike muud rääkida ja arutada, selle 
asemel, et küsida, mis on elu eesmärk, 
kelle peale loota.

Meie südamete meelsus proovitakse 
läbi Looja poolt, kes on andnud meile 
oma sõna – Pühakirja. See, kuidas meie 
noored käituvad, on meie Jumalast 
vaikimise vili. Nii palju, kui me Jumalat 
eitame, niipalju laiendab saatan laste sü-
dametes oma võimu. Seepärast paneme 
endile südametele olla valvsad ja otsida 
oma Looja tahet, sest kõik muu osutub 
teisejärguliseks ja siitilmast lahkudes ka 
kasutuks. Andkem endid siis lepitada 
Jumalaga ja võtkem vastu kauneim kin-
gitus - Jeesus Kristus, Issand Jumalas. 

Armas lugeja! Jätkugu Sul heataht-
likkust ja leebust mitte ainult pühadeks, 
vaid igasse päeva, mille Issand on 
andnud! Mõistlikkust ja arusaamist elu 
eesmärgist! 

Õnnistatud jõuluaega soovib 
EELK Tapa Jakobi koguduse õpetaja 

Reet Eru.

Jõulusoovid
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Juhan Krooni lapselaps Mart Kroon pidas mälestustahvli avamisel kõne, kus lubas ka vanaisa ehitatud maja 
korda teha. Foto  Heiki Vuntus

Küünlatule võbisev leek
sütitab valguse pimedal teel.
Kaugele mõtete tiivad sind viivad
Ootuse ukselukku aeg riivab.
Midagi meenub, midagi hella
koduakna tulest ja aisakellast...
Keegi viipab vana akna ruudul,
see viibe hinge soojalt puutub.
Viipaja soovib jõuluöös,
et iga rändur leiaks koju tee.

13. ja 14. detsembril toimus Juhan 
Krooni mälestuseks suur üritus, 
mida kajastati väga palju. 

Üritus õnnestus ning hea meel on 
tõdeda, et Tapa vallas on muusika 
nii mitmekülgselt esindatud. Laulu ja 
muusika jõud sai tõepoolest hoo sisse 
ja loodame, et ta ei vaibu vaid kasvab 
aina suuremaks. Las ta ühendab 
edaspidi meie valla muusikainimeste 
ja kuulajate südamed, hääled ning 
tekitab senisest rohkem ühtehoidmise 
ning ühtekuuluvuse tunnet. 

Nii nagu kõlas 14.12 õhtul kul-
tuurikoda laulust ja pillimängust, 
kõlab ehk jätkuvalt uutel üritustel  

terve vald. Teada on, et Eesti ajaloos 
on laulu jõud võitnud kätte vabaduse 
ja peletanud valu ning pisarad, mis 
on valitsenud Eestimaad. Loodame, 
et üritus saab traditsiooniks ning 
peagi kohtume jälle. 

Siinkohal tahan ürituse õnnestumi-
se nimel tänusõnad lennutada kõigi sü-
dametesse, kes seda laulupäeva aitasid 
korraldada. See oli nii meeldiv koostöö 
ning hing hõiskab ja palub teile öelda, 
et suurim rõõm on andmise rõõm. 
Kuid samas ka vastusaamise rõõm 
– olgu see kasvõi põgus hetk koos 
olemise või tegemise näol. Tundsin 
et mul on head sõbrad ja luban teile, 
et alati, kui oma kompassi kontrollite 
või tähti vaatate, siis mõtlen teile loo-
tuses, et leiate oma õnne, mida otsite, 
et saavutate oma õnnestumised ning 
täituvad te soovid! 

Kauneid jõule kõigile, hoidke ja 
hoolige üksteisest, märgake kaaslast 
ja toetage teda, kui tunnete, et ta va-
jab seda. Veelkord suur tänu kõigile 
osalejatele, tegijatele, aitajatele!

Kairi Kroon

Esimesel advendil oli Tapa valla pea-
linnas suur päev: Tapa Jakobi kiriku 
olemasolust möödus 75 aastat. 

Päev oli täis muusikat ja mä-
lestusi. Esinesid Ambla ja Tapa 
lastekoor, segakoor Leetar ja Tapa 
Jakobi koguduse koor, solistid ja 
Tapa kammerkoor. Päeva lõpetas 
Arsise kellade koor. Tapa muu-
seumi juhataja Harri Allandi pidas 
väga sisuka ettekande aastatest 
enne kiriku ehitamist, ehitustöö-
dest ja kirikuelust kolmveerandsada 
aastat tagasi. 

Kirikusse oli üles pandud näi-
tus, mis kujutas ilmekalt koguduse 
arengulugu ja karjaseid, kes kogu-
duse rajamisel olid tooniandjateks. 
Tapa Jakobi kogudus ei tekkinud 
tühjale kohale. Nii olid Saksamaal 
valmistatud kiriku kelladki palve-
maja juures puutornis ootamas 
seni kui neid kirikutorni tõsteti. 
Ühel kellal pealkirjaks “Elavaid 
hüüab” ja teisel “Surnuid leinab”. 
Pidukülalisi oli ligidalt ja kaugelt, 
Saksamaalt ja Soomest, emeriitpea-
piiskop Kuno Pajula ka. 

Pärast pidulikku kirikukohvi ja 
tänulaulude laulmist võtteis pastor 

Reet Eru kiriku altarilt elava tule ja 
koguduse delegatsioon suundus kesk-
väljakule jõulukuuse juurde. Võimsa 
advent(jõulu)kuuse juures tervitasid 
linnarahvast meie vallavalitsusest 
Aleksander Sile ja Kuno Rooba, 
vaimulikest Kuno Pajula ja Reet Eru. 
Rahvast oli tublisti üle saja. Üldise 
jõulurahu taustal tuli masendavalt 
esile meie linna öine käitumiskultuur. 
A. Sile näitas öösel murtud ühte 
paljudest noortest puudest. Nad olid 
väga hoolikalt istutatud, toestatud ja 
kastetud, nii et ükski ei kuivanud ära, 
kõik õitsesid juba linnarahvale rõõ-
muks. Kahju, meeletult kahju! 

Kui linnaisa Kuno Rooba ütles, 
et me istutame sinna uued puud, 
sai mu agronoomi süda otse rõõ-
musüsti! Tore, suurepärane asi! 
Me ei saa iga puu juurde panna 
politseivalvet, aga uued puud saame 
istutada. Öösiti linnas hulkuvad 
noortekambad, kes jõulurõõmust 
ja (loodus)armastusest ilma jää-
nud kivilinnas kasvanud, näitavad 
oma sisemist tühjust vägivaldse 
hävitamiskirega. Avaldame neile 
sügavat kaastunnet, et meie koo-
liprogrammis pole põhitõde “Ära 

tee teisele seda, mida sa ei taha, et 
teised sulle teeksid”. Minule õpetas 
seda Tapale luteri kirikut ehitanud 
pastor Jaan Gnadendeich kooli 
usuõpetus tunnis. Siis asendati 
meile pooleks sajandiks jõulurõõm 
nääripühadega. Tänu Jumalale, 
et jõulud on nüüd küüditamiselt 
tagasi jõudnud. 

Puupüsti täis Tapa Jakobi kirikus 
Arsise Kellade harrast meloodiat 
pidupäeva õhtul kuulates tajusin 
rõõmsa ärevusega: nende seas pole 
ühtki, kes kaitsetut ilupuud läheks 
murdma. See teeb keset sombust 
põhjamaa talve sügavat rõõmu. 

Eevi Uudeküll

Miks nad ütlevad, Jõululast pole
Kui Jõululaps ometi käib.
Tuleb tuppa ja südamesse,
Mis sest, et kõik teda ei näind.

Rahvas rüseleb, kuhugi tõttab
Mööda tänavat jäist,
Kandes südames tühjust, 
Või on see hoopis, kellegi peale täis.

Ja pole su külmas linnas siis midagi 
Jõuluöist.

Aasta lõpus esitatakse tavaliselt kü-
simust, et mis jääb lõppevat aastat 
meenutama? Täna vastan, et selleks 
on meie inimesed. Ei mäleta aastat, 
millal nii paljud meie valla inimesi 
oleksid pälvinud tunnustust. Loet-
leksin need tublid inimesed veel 
kord koos nende tegudega ette:

Ermo Sepp – aasta põllumees
2006. aasta seakasvatajaks va-

litud Sepa talu peremees võttis 
sellel aastal põllumeeste valdkonnas 
maksimumi. Aru sigalakompleksis 
nähtud vaeva ja modernseid muu-
datusi märgati. Vähem on räägi-
tud tema poolt propageeritavast 
ühistegevusest, olgu selleks siis 
tootearendus, ühisturundus või 
spetsiifilise tehnika muretsemine 
ühiselt. Need märksõnad näitavad, 
et aasta põllumehe tiitel läks õigele 
mehele.

Senta Malva – Eesti aasta 
vabatahtlik

9. detsembril, rahvusvahelisel 
vabatahtlike päeval kuulutati välja 
Eesti selle aasta vabatahtlikud. 
Ainsana Lääne-Virumaal päl-
vis tunnustuse tapalanna Senta 
Malva. Mitmed aastaid oma va-
bast ajast meie vallas välisva-
batahtlike laagreid juhendanud 
ja paljudele noortele mentoriks 
olemine tõi väärika tunnustuse. 

Ave Pappe – Lääne-Virumaa 
aasta noorsootöötaja

Maakonna 2007. aasta noor-
sootöötajaks valitud MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühingu tegevjuht. Ave 
Pappe koordineerimisel on toimu-
nud Tapa linna noorsootöö: tema 
juhtimisel on viidud läbi mitmeid 
integratsiooniprojekte. Ta on ol-
nud vallapoolseks koordineerijaks 
vahetusõpilasmalevatele ja aidanud 
kaasa valla õpilasmalevate toimu-
misele. Korraldanud maakondlike 
õpilasmalevate kokkutulekuid.

Ene Augasmägi – Lääne-Vi-
rumaa aasta sotsiaaltöötaja 

Tapa vald oli üks esimesi omava-
litsusi, kes hakkas pakkuma tugiisi-
ku teenuseid. Aasta sotsiaaltöötajat 
valinud komisjoni hinnangul sai 
Ene Augasmägi tunnustuse tänu 
tema panusele tugiisiku teenuse 
väljatöötamisel ja edukal raken-
damisel Tapa vallas. Lisaks pälvis 
Ene Augasmägi Eesti Naisteühen-
duste Ümarlaua poolt Valge Lindi 
auhinna, panuse eest Tapal asuva 
lähisuhtevägivalla all kannatavate 
naiste varjupaiga avamiseks, aga 
ka teema laiema teadvustamise eest 
kogu maakonnas. 

Helmut Elstrok – Soome 
Valge Roosi Rüütelkonna tee-
neterist

Soome iseseisvuspäeval, 6. det-
sembril autasustati Soome riigi 
aumärkidega teenekaid eestlasi, 
nende hulgas soomepoisse ja kul-
tuuriinimesi. Soome Valge Roosi 
Rüütelkonna teeneteristi sai Karjala 
maakitsusel ja Viiburi lahel teeni-
nud soomepoiss, teenekas kodu-
uurija Helmut Elstrok. 

See loetelu kinnitab, et meie 
vallas elavad ja töötavad tublid ini-
mesed, kelle tegusid on märgatud 
ka väljaspool valda. 

Soovime, et koos Jõuludega pää-
seks iga vallaelaniku südamesse ka 
see imeline jõulutunne! Nautigem 
seda tunnet ja võtkem aega elu üle 
järelemõtlemiseks. Kas oleme alati 
olnud õiglased ja head? Jõulud on 
uue alguse pühad. Mõtleme siis 
ka sellele, mida teha edaspidi pa-
remini. 

Andku jõulud meile kõigile uut 
jõudu selleks, et edasi minna ning 
arukalt ümber kujundada nii ennast 
kui ka meie ühist heaolulätet – Tapa 
valda.

Kuno Rooba, vallavanem

Laulul oli jõud

Lõppeva aasta 
märksõna – 

meie inimesed

Kirikus oli pidupäev

ARSISE käsikellade ansambel esines Tapa Jakobi kiriku sünnipäevalistele.

Foto  Indrek Jurtšenko

 

Segakoori laulule eluõiguse and-
jaks ja aluse panijaks Tapal oli 
Juhan Kroon, kes uustulnukana 
asus tööle 1917. aastal Tapa alg-
kooli juhatajana ja kelle nimega 
on seotud järgnevad aastaküm-
ned Tapa muusikaelus.“

Ja veel leiame me koori 
kroonikaraamatust napid read: 
„21.01.1989 Juhan Kroon, 
sündinud 13.12.1895 surnud 
14.01.1989 Tapa lugupeetui-
ma muusikamehe-pedagoogi 
matus.”

Artikli lõpulause: Veendusin 
ka, et meeskoor Tarm, segakoor 
Leetar ja Lauluselts on jätnud 
oma jälje Tapa kultuuriloosse, 
aidanud mõndagi lugupeetud 
muusikamehe – pedagoog 
Juhan Krooni mälestuse jääd-
vustamisel.

Parandused artiklis 
„Meenutusi Juhan 
Kroonist“

Mitte ainuski küünal ei põle, 
Su tuba nagu ikka, igapäevaseid muresid 
täis.
Su süda jääb nagu ikka... 
igal ööl, mil üksinda jäid.

Aga Jõululaps käib su linnas, 

Kodu künnisel käib. 
Su suletud südame uksel 
Tasa koputas keegi – kas kuulsid?
Ja alles, kui keegi ei vastand
Jäljed lumes on edasi läind.

(Laine Sundja)

Toimetus
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17. detsembril sõitis Tapa linnas ringi 
jõuluvana jõulubuss.

Peatusi tehti asutustes, koolis, las-
teaedades, hooldekodus, lastekodus 
ja veel mitmelgi pool. Kõikjale jõu-
luvana ei läinud, ikka sinna kus teadis 
häid tegusid tehtud olevat.

Häid soove ja maiustusi jätkus 
jõulutaadil kõigile, nii suurtele kui 
väikestele. Tundus, et jõuluvana il-
mumine ehmatas pisut suuri inimesi, 
mis on ka loomulik, sest nemad oma 
tarkuses jõuluvana olemasolusse ju 
ei usu, samas kui väike inimene teab- 
jõulutaat ON olemas.

Jõulubussiga sõitsid kaasa ka Tapa 
gümnaasiumi päkapikud jõulunäi-
dendiga ning Ljubov Laur ja Indrek 
Jurtšenko, kes esitasid kauneid laule.

20. detsembril käis jõulubuss koos 
jõuluvana ja tema kireva seltskonnaga 
Tapa valla külades.

Angela Olt, 
MTÜ Jeeriko

Eelmisel laupäeval toimus MTÜ 
Jeeriko majas erivajadustega laste 
jõulupidu.

Need särasilmad, kes olid jõulupeo 
külalised ning neile esinenud rõõmu-
pallid Imastu koolkodust, nemad tõid 
jõulurahu ja rõõmu meie majja ning 
meie kõigi mõtetesse.

Nii hulka siirast andmis- ja saamis-
rõõmu ning tegemislusti näeb harva. 
Imastu koolkodu kasvatajad Leeve ja 
Ülle olid koos oma ansambli liikmete-
ga teinud palju tööd, õppinud sõnad ja 
liigutused pähe ning esinemislusti oli 
neil kõigil kaasas rohkem kui küll.

Tihti me ei tea, et kõige ilusamad 
sõnad ja kõige kaunimad laulud on 
peidus inimestes meie kõrval. Ei ole 
vaja minna kaugele elamust otsima. 
Kutsu meie enda valla lapsed esinema 
ning oled saanud hunnitult kauni ja 
sooja elamuse, mida mäletad kaua ja 
enamgi veel.

Lahkudes tuli üks noormees 
esinejate hulgas, tegi mulle suure 
kalli ja ütles: “Oled selle maja ilusaks 
teinud, oled ikka tubli küll!” Teate, 
sellelt noormehelt sain aasta suurima 
kingituse- kallistuse ja äärmiselt siirad 
südamest tulevad sõnad.

Oli ilus ja lõbus pidu, mis jääb 
erivajadustega lastele ja nende vane-
matele meelde. Oli jõuluvana kingi-
kotiga. Olid laste kilked ja rõõm. 

Ilusateks hetkedeks on nii vähe 
vaja: tegemislusti, häid soove ja 
rõõmsat meelt.

Olge hellad oma lähedaste vastu.
Öelge naabrile tere ja viige kont kodu-
tule koerale.
Alati.
On jõuluaeg.

Angela Olt

MTÜ Jeeriko sai Välisministeeriu-
mist kingiks kuus arvutit, mis on ka-
sutamiseks meie maja klientidele.

Oleme otsinud päris kaua võima-
lusi muretsemaks juurde arvuteid, et 
kõik soovijad saaksid neid kasutada, 
seni tulutult. Meile pakkus oma abi 
vabatahtlik Kersti Suun-Deket, kes 
arvas, et ehk leidub häid inimesi kes 

meid aidata saaksid.
Jõuluaeg on imede aeg, kus kõik 

on lahkemad ja osavõtlikumad kui 
tavaliselt. Kersti küsis ja välisminis-
teerium pakkus oma abi.

MTÜ Jeeriko tänab Eesti Vaba-
riigi välisministeeriumi rahvast ja 
Kersti Suun-Deket, kes lihtsalt nii-
sama, heast tahtest, meid aitasid.

Et süda oleks soe, tuleb natuke 
vaeva näha, kuid ärge seda kartke- 
tulemus on seda väärt! Täname 
kõiki kes on meid aidanud, olge 
terved ja mõnusad.

Aidata on lihtne.
Angela Olt,

Karl Mäesepp,
MTÜ Jeeriko

2. jaanuaril kell 14 alustab raama-
tukogu kõrvaltiivas asuvates uutes 
renoveeritud ruumides tööd Tapa 
interneti- ja infopunkt. Külastajaile 
on uus teeninduspunkt avatud T-R 
10–18 ja L 10–15.

Avalik internetipunkt
Seni raamatukogu lugemissaaliga 

pinda jaganud AIP on saanud ruumi 
juurde. Endise nelja arvutitöökoha 
asemel on lugejate käsutuses kahek-
sa töökohta: neist seitsme arvuti ka-
sutamine on tasuta, üks aga tasuline. 
Viimase arvuti puhul on mõeldud 
just nendele kasutajatele, kes oma 
tööde tegemiseks rohkem aega va-
javad. Kõigi arvutite kasutamiseks 
on vajalik eelregistreerimine. Samas 
saab vaba arvuti olemasolul külastaja 
kohe arvutikasutusaja.

Internetipunktis pakume ka eri-
nevaid tasulisi teenuseid. Endiselt 
saab teha valguskoopiaid ja välja 
printida soovitud materjale. Uud-
ne on see, et nüüd saab erinevaid 
materjale ka skaneerida, tulemi  
salvestame mälupulgale või saadame 
soovitud e-posti aadressile. Samas 
saab faksi saata. Tasuliste teenuste 
hinnakirja avaldas 24. novembril 
ilmunud ajaleht “Sõnumed”. 

Turismi-infopunkt
Alates jaanuarist on Tapa valda 

külastavatel turistidel ja kohalikel, 
kellel huvi, võimalik Tapa linna-
raamatukogu i-punktis leida turis-
miinfot.

Saadaval on eelkõige Tapa valda 
puudutav info, aga ka ümbruskon-
na vaatamisväärsusi, majutus- ja 
toitlustamisvõimalusi tutvustavaid 
materjale. Huvilistel on võimalik 
osta Harri Allandi Tapa linna ajalugu 
tutvustavaid raamatuid: “Tapa linn 
läbi aegade I, II” ja “Tapal paikne-
nud soomusrongirügement sõnas ja 
pildis 1923–1940”. 

Piirkonna huviväärsusi tutvus-
tavaid voldikuid ja materjale oleme 
kokku kogunud jõudumööda ise, 
meid on abistanud Tapa vallavalitsus, 
kaasabi on osutanud ka Lääne-Viru 
maavalitsus jpt. Loodame, et vajaliku 
leiavad nii turistid kui ka kohalikud, 
kellel plaanis koduvallaga/kodumaa-
konnaga lähemalt tutvuda või seda 
külalistele tutvustada.

Kuna me alles alustame tööd 
selles valdkonnas, siis on oodatud 
kõigi ümbruskonna teenustepakku-
jate infomaterjalid. Materjalid võib 
tuua/saata otse i-punkti. Oluline on, 
et teenuste pakkuja ja tarbija kokku 
saaksid, selle tagab aga just info hea 
kättesaadavus. 

Meie kontakt: Kooli 6, Tapa, tel 
323 2088, e-post: aip@tapa.lib.ee

Kersti Burk

Kohaliku omaalgatusprogramm 
eraldas MTÜ Tapa Lastekaitse Ühin-
gule 25 000 krooni projektile “Kahe 
maapiirkonna noorte sotsiaalse kaa-
satuse tõstmine kogukonnatöösse” 
(Tapa vald ja Kuusalu vald, Juminda 
poolsaar).

Projekti üldine eesmärk on 
julgustada ja toetada noori maaelu 
arengut soodustavate strateegiate 
loomist ning elluviimist, põhirõhk 
on koostööle ja koostöövõrgustikele 
erinevate maapiirkondade vahel.

Idee sai alguse noorte soovist viia 
läbi kahe maapiirkonna noorte vahel 
ühised koolitused, et õppida teineteiselt 
ning ühiselt kaasa aidata oma kodukoha 
arengule. See on maapiirkonna noortele 
heaks väljundiks, enesearenduseks, sil-
maringi laiendamiseks, enesehinnangu 
tõstmiseks, meeskonnatööks ning uute 
teadmiste täiendamiseks ja uute sõprade 
leidmiseks. 

Projektis hakkavad koos koolitust 
saama ning ühiseid tegevusi teostama 
Tapa valla maapiirkonna ja Kuusalu val-
la Juminda poolsaare piirkonna noored 
vanuses 15–23 eluaastat. Kokkusaa-
miste peateemad on noorte sotsiaalne 
kaasatus oma piirkonna arengule, 
õpetades neile meeskonnatööd, pro-
jektikirjutamist ja draamaõpetus. 

Samas tehakse teavitustööd ning 
läbi nende tegevuste kaardistatakse 
erinevad noorsootöö võimalused, info 
saamine rahastusvõimalustest, noorte 
silmaringi avardamine ja rahvusvahelise 
noorsoovahetuse kogemuse saamine. 
Antud teemadega pööratakse tähele-
panu maapiirkonna noorte suhteliselt 
kesisele võimalusele noore mitme-
külgseks arenguks ja paremaks toime-
tulekuks ühiskonnas noore edaspidises 
elus. Projekt toetab teistega arvestamist, 
kaaslase toetamist ja innustamist. 

Mõlemad piirkonnad on LE-

Selle nädala esmaspäeval käis jõuluvana salmioskust kontrollimas ja 
kingitusi jagamas MTÜ-s Jeeriko. Foto  Heiki Vuntus

Tapa interneti- ja 
infopunkt alustab 

tööd uutes ruumides

Tapa Lastekaitse Ühing sai raha

Arvutid heast tahtest

Särasilmad jõulupeol

MTÜ Jeeriko ja Tapa vallavalitsuse 
sotsiaalosakond teevad koostööd 

ADER-projekti kaasatud ja tänu 
sellele projekti õnnestumisele on 
võimalik noori ette valmistada 
ning juba projekti käigus kaasata 
LEADER-programmi tutvustusele, 
tegevustesse ja tulevikus on noored 
teadlikumad koostöövõimalustest 
ning kuidas ühiselt piirkondades 
küladeliikumist arendada. Kindlasti 
on üks projekti eesmärk noortele 
selgitada küladeliikumise ning kü-
lade seltsiselu arengu vajalikkust, et 
äratada külade elu taas jalule.

Austatud Tapa valla maapiirkonna 
noor, kellel on huvi selles projektis 
osaleda, anna endast märku! Palun 
registreeri end projekti tegevustesse 
e-maili teel: ene.augasmagi@tapa.
ee, pane kirja oma kontaktandmed, 
et saaksime sinuga ühendust võtta. 
Projekt käivitub jaanuar 2008.

Ene Augasmägi,
projektijuht

Aasta 2007 oli huvitav ja meeldejääv. 
Oli vahvaid üritusi ja kontserte, oli 
vallas esmakordselt toimunud spor-
divõistlusi. 

Tähelepanu väärib noorsport-
laste ja nende juhendajate poolt 
saavutatud üle 40 medali Eesti 
Meistrivõistlustelt, Tapa linna or-
kestri hõbediplom mais 2007 koo-
lide ja muusikakoolide konkursilt 
ja 20 kontserti aastas, meie valla 
laste kooride ja tantsukollektiivide 
arvukas(135 last) esinemine noorte 
laulu- ja tantsupeol, Harri Allandi 
uue raamatu “Tapal paiknenud 
soomusrongirügement 1923-1240 
sõnas ja pildis” ilmumine, Lehtse 
kammerkoori pälvitud maakondlik 
kultuuripreemia kategoorias “Ülla-
tus,” Lehtse raamatukogu avamine 
ja Tapa linnaraamatukogu poolt uue 
elektroonilise laenutussüsteemi väl-
jatöötamine, Tapa kultuurikojas kino 
digitaalheli ja Euroopa filmide tulek, 
Maie Ainzi ja Kairi Krooni kirjuta-
tud Luise Ristheina poolt lauldud 

Kallis kultuuri- ja 
spordirahvas!

laulu võit vabariigis, valla esimene 
laulupäev, Ave Pappe kui parima 
maakonna noorsootöötaja tiitel jne. 
Neid tegemisi oli veel, kõik ühtviisi 
vahvad ja tublid saavutused, mis 
tulnud raske ja järjepideva tööga.

Järgmine aasta tuleb huvitav ja 
samas pisut raskem, kuid usun, et 
ühiste jõupingutustega on kõik või-
malik. Lõppev aasta näitas, et mida 
rohkem inimesed omavahel suht-
levad, seda rohkem huvitavamaid 
ideid tekib ja üritusi tehakse ja seda 
tegijate omal initsiatiivil. 

Loodan, et sellest kujuneb kasvav 
trend, kus positiivne eeskuju on 
nakkav. Nakatugem sellest!

Lõpuks tänan teid, kallid spon-
sorid ja publik, kes te olete leidnud 
tee erinevatele kultuuri- ja spordi-
üritustele saamaks elamusi ja tulnud 
meid meie tegemistes toetama. Suur 
tänu teile!

Häid Jõule ja edukat algavat aas-
tat teile kõigile!

Indrek Jurtšenko

misele täiesti uue mõõtme. 
Lisaks väärib tähelepanu dirigendi 

ja õpetaja Jüri Tüli suurepärane ning 
sihikindel töö järelkasvuga orkestrile. 
See paistis eriliselt silma sellel aastal: 
20 kontserti aastas ning maikuus 2007 
saavutatud hõbediplom ja IV koht 
orkestrite konkursilt koolide ja muusi-
kakoolide orkestrite kategoorias.

Indrek Jurtšenko

Tapa linna orkester korraldas oma 
jõulukontserdi sedapuhku 3. advendil 
16. detsembril Tapa kultuurikojas.

Rõõm on tõdeda, et orkestri kuu-
lajaskond pole ajapikku kahanenud 
vaid hoopis kasvanud. Uutmoodi on 
ka viimastel aegadel orkestri kont-
serdi ülesehitus, kus üha rohkem 
katsetatakse ja eksperimenteeritakse 
uute ansamblitega, mis lisavad esine-

Tapa linna orkester 
andis jõulukontserdi



 

TAPA  VALLA  AJALEHT LK 522. detsember 2007

MTÜ Kesk-Norra Eesti Ühingu Tapa Laste- ja Noortekodu kasvandikud tundsid rõõmu jõuluvana külaskäi-
gust.

Foto  Indrek Jurtšenko

On rõõm tõdeda, et nõustamise 
olulisust on hakatud mõistma, mis 
tähendab seda, et enam ei pöörduta 
meie poole viimases hädas, vaid 
probleeme püütakse juba enne-
tada ja nendega tegeletakse eos. 
Hea meel on ka selle üle, et paljud 
meie valla inimesed märkavad ja 
tunnevad muret kaaskodanike 
pärast. Meie tõlgendame sellist 
käitumist kui kodanikuühiskonna 
arengut, mille aluseks on inimeste 
eneste pealehakkamine ja algatus, 
mis on vaba riigipoolsest sunnist 
ja reeglitest.

Kogu informatsioon Tapa valla 

abivajajate kohta on koondatud 
sotsiaalregistrisse. Registris on 
andmed, kellele toetused on juba 
määratud ja andmed nende kohta, 
kes kuuluvad riskigruppi ja on 
nn ootel. Andmeid uuendatakse 
pidevalt jooksva töö käigus. Sellise 
informatsioonisüsteemi loomine 
oli vajalik selleks, et sotsiaaltöötajal 
oleks pidev ülevaade kellele on toe-
tus juba määratud, kas seda on ku-
lutatud sihipäraselt ja keda tuleks 
vajalikul hetkel toetada. Andmed 
on vajalikud ka sotsiaalkomisjonile 
toetuste eraldamise jaoks. 

 Võtame vastu riideid, jalanõu-
sid ja kodumasinaid (võimalusel 
abistame transpordiga). Asjad mis 
ühele perele ülearused, sobivad 
kindlasti kellelegi teisele. Korra-
likke ja kasutuskõlblikke asju saab 
vaadata ja sobivad välja valida 
Lehtse teeninduspunkti II korru-
sel. Tulge julgesti vaatama, valik on 
suur ja kõik on tasuta. Suur tänu 
kõigile, kes selles ettevõtmises on 
osalenud!

Pesu pesemine ja dušši kasuta-
mine on võimalik sotsiaalkorteris 
Jänedal. Teenuse kasutamiseks on 
vajalik eelnev kokkulepe piirkonna 
avahooldaja või sotsiaaltöötajaga.

Eha Altmäe, sotsiaaltöötaja
Lähtudes sotsiaaltöötaja ame-

tijuhendist on minu ametikoha 
eesmärk: koordineerida, arendada 
ja vastutada Tapa vallas olevate 
sotsiaalkorterite elanike (edaspidi 
sihtgrupp) hoolekande eest. Sa-
muti tagada sotsiaalkorterite hal-
damine nii, et oleks tagatud selle 
füüsiline, juriidiline ja majanduslik 
säilimine.

Tapa vallas on kokku 76 sot-
siaalkorterit, millest 66 korterit on 
sotsiaalmajades ning

Ilona Alla, hoolekandespet-
sialist
Oma töös tunnen ise, et kõige hin-
gelähedasemad on mulle puuetega 
inimesed, nende enda ja nende 
hooldajate probleemid. Olen vas-
tava sihtgrupiga lähemalt seotud 
olnud alates 1.aprillist 2005, kui 
riik delegeeris hooldusvajaduse 
hindamise ja hooldajate määramise 
edasi kohalikele omavalitsustele. 
Mäletan, et esmalt tekkisid tei-
neteise (loe ametnik/abivajaja/
abistaja) mõistmisel raskused ja 
mõningased konfliktid, sest kellele 
ikka meeldib, et “taas kord” tuleb 
keegi ja teostab ümberhindamise 
ning püüab otsustada kas hool-
daja määramine üldse vajalikuks 
osutub. Aastate jooksul on aga 
puudega inimesed ja nende lähe-
dased mõistnud, et omavalitsuse 
eesmärk on ikkagi abivajajat aidata, 
kas siis määrata talle konkreetne 
hooldaja või asendada abivajadus 
mõne teenusega. Mis just abivajaja 
jaoks kõige parem on selgubki 
hindamisinstrumendist. Omavalit-
suse ülesandeks on ka hooldamise 
järelvalve teostamine. 

Alates 2007 aasta jaanuari kuust 
tõusis hooldajatoetus sügava puu-
dega inimese hooldamise korral 
600 kroonini ja raske puude puhul 
on toetuse määraks 360 krooni. 
Hetkeseisuga on Tapa vallas 253 
raske puudega ja 83 sügava puu-
dega inimest.

Selleks, et tutvustada abivajaja-
tele ja nende lähendastele tänapäe-
vaseid hooldus- ja invaabivahen-
deid korraldasime koostöös MTÜ 
Tapa Liikumispuuetega Inimeste 
Ühinguga vastavasisulise info-
päeva. Kohale olid kutsutud oma 
ala spetsialistid, kes kõiki huvilisi 
nõustasid ja õpetasid abivahendite 

käsitlemist. Väljapanekute seas oli 
nii elementaarseid hooldusvahen-
deid, nagu näiteks mähkmed urii-
nipidamatuse korral või erinevad 
pesuvahendid, ning ka spetsiifilisi 
eksponaate, nagu näiteks puudega 
inimese jaoks ümberkohandatud 
sõiduauto või elektriline ratastool, 
mille maksumus on samavõrdne 
sõiduauto hinnaga.

Kogu aasta jooksul oleme puue-
tega inimestele oma osakonnast 
laenutanud tasuta erinevaid abi-
vahendeid, nagu näiteks kargud, 
kepid, jääteravikud, potitoolid jne. 
Paljudele abivajajatele on võimal-
datud transportteenust. 

Traditsiooniliselt tähistame ka 
puuetega inimeste päeva. Selleks 
korraldame koos ühe väljasõidu, 
millega püüame pakkuda ühe 
meeldejääva koosviibimise kõiki-
dele puudelistele inimestele. Kuna 
puuetega inimeste päev on det-
sembris, siis eraldi jõulupidu me 
ei korralda, küll aga tähistame seda 
päeva natuke pidulikumalt.

Ametijuhendist tulenevalt kor-
raldan mina ka koduteenuse vor-
mistamist ja järelvalvet. Kodu-
teenus on kodustes tingimustes 
osutatav teenus, mis aitab inimesel 
harjumuspärases keskkonnas toi-
me tulla. Koduteenus koosneb 
põhi- ja tugiteenustest ja seda 
osutatakse Tapa vallas alaliselt 
elavatele isikutele, kel üldjuhul 
puuduvad lähisugulased. Kuna 
koduteenusel olevad inimesed on 
põhiliselt eakad, siis on siinkohal 
heaks koostööpartneriks MTÜ 
Seenior.

Hetkeseisuga on töötavaid ava-
hooldajaid kuus ja koduhooldusel 
olevaid abivajajaid kokku 48. 

Supiköögi teenust saavad kasu-
tada valla toimetulekuraskustega 
elanikud.

Aktiivne tegelemine mittetööta-
va tööealise elanikkonnaga on ol-
nud järjepidevaks töövaldkonnaks, 
mille tulemuseks on töötute arvu 
vähenemine ja toimetulekutoetuse 
saajate arvu kahanemine.

Toimetulekutoetuse taotlejate 
arv jaanuar 2006 – 152 peret 
summas 173 106 krooni nendest 
töötuid 105. Aasta lõpuks on see 
arv – 74 peret summas 74 401 
krooni, nendest töötuid 52.

2007. aasta novembriks on toi-
metuleku taotlejaid – 56 peret sum-
mas 63 292 krooni nendest töötuid 
37, kelledest 23 on pikaajalised (üle 
7 aasta arvel olnud) töötud.

ülejäänud 10 korterit asuvad, 
kas Tapa Elamu halduses olevates 
majades või majades, kus on moo-
dustatud korteriühistu.

2007 aastal on korrastatud 
sotsiaalkorterites küttekoldeid, 
vahetatud aknaid, korrastatud 
elektrisüsteeme. Alates veebruarist 
2007 on Tapa Uue tänava sot-
siaalkorterites uus elektrisüsteem, 
millega on taastatud elanike inim-
väärne elu. 

Igapäevaselt moodustab meie 
osakonna töös suure osa kodanike 
nõustamine. Kuigi ametlikult on 
vastuvõtt ainult kahel korral näda-
las, siis ega kedagi sellepärast tagasi 
pole saadetud, seda enam, et sageli 
on tegu väljastpoolt Tapa linna siia 
sõitnud inimesega. Kodanike mu-
red on erinevad, mõnikord saame 
aidata otseselt, mõnikord piirdub 
nõustamine soovitusega kuidas 
abivajaja peaks edasi toimetama. 
Samuti tutvustatakse kohalikke 
õigusakte ja selgitatakse nende 
sisu ning abistatakse dokumentide 
vormistamisel.

Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajate 
tagasivaade aastale 2007

Elle Ollin, toimetulekus-
petsialist

Inimeste majanduslik toimetu-
lek on ühtviisi oluline nii inimese, 
majanduse kui ühiskonna jaoks 
tervikuna. Majandusliku toimetu-
leku eelduseks on inimese hõiva-
tus tööga . Tööturu olukord on 
märkimisväärselt paranenud, tööga 
hõivatute arv suurenenud, milles 
on oma osa olnud ka aktiivsetel 
tööturumeetmetel. Probleeme te-
kitavad pikaajalised töötud ja mitte-
aktiivsed kellede haridustase, osku-
sed, töökogemus ei ole vastavuses 
tööturu vajadustega. Mitteaktiivse 
sihtrühma tööturule toomine on 
järgnevatel aastatel aktiivse töötu-
rupoliitika tähelepanu all. 

Inimestele, kes pole hõivatud 

tööga – töötud , pikaajalised töö-
tud, väikese sissetulekuga pered 
on riigi poolt tagatud sotsiaalne 
toimetulek.

Tänasel päeval eraldatakse rii-
gieelarvelised toimetuleku toetuse 
vahendid kohalike omavalitsuste 
eelarvetesse. Toimetulekutoetuse 
reservi arvelt on võimalus abivaja-
jatele maksta sotsiaaltoetusi ja või-
maldada neile sotsiaalteenuseid.

Valla töötutel on võimalus kasu-
tada töötute päevakeskuse teenust. 
Teenuse eesmärk on tööharjumuse 
taastamine, vastutuse tõstmine enda 
ja oma perekonnaliikmete toimetule-
ku eest, toetada võimalikult iseseisva 
igapäevaeluga toimetulekut. Osuta-
takse nõustamisteenust ja tegeldakse 
huvitegevuse korraldamisega.

vajavaid isikuid raviasutusse või 
arsti vastuvõtule pöördumisel

Eakate ja puudega isikute pa-
remaks teenindamiseks teeb sot-
siaaltöötaja kodukülastusi vajalike 
küsimuste lahendamiseks.

Oleme avatud igale informat-
sioonile abistamist vajavate perede 
ja isikute väljaselgitamisel. Inimene 
ei tohiks jääda oma murega üksi. 

Koduteenus
Piirkonnas töötab kaks avahool-

dajat, kes osutavad koduteenust 
eakatele ja puudega isikutele. Tee-
nus võimaldab harjumuspärases 
keskkonnas toime tulla ja jätkata 
elamist oma kodus.

Riideabi ja taaskasutus

Sirje Salura, sotsiaaltöötaja
Sotsiaaltöötaja võtab kodanikke 

vastu esmaspäeviti kell 8–16 ja 
reedeti kell 8–12 Lehtse teenin-
duspunktis ning kolmapäeviti kell 
14–16 Jäneda teeninduspunktis.

Sotsiaaltöötaja nõustab sotsiaal-
abi ja toetuste saamiseks vajalike 
dokumentide vormistamisel, võtab 
vastu toimetulekutoetuse taotlejate 
avaldused ja arvutab toimetuleku-
toetuse, abistab isikut-tõendavate 
dokumentide (isikutunnistus, pass) 
taotluse vormistamisel ja kättesaa-
misega seonduvas asjaajamises, 
korraldab eakate ja puudega isikute 
abivahenditega varustamist, kor-
raldab transpordi ja abistab eriabi 

Täname meeldiva koosTöö eesT:

 • as-i Tapa Haigla
 • Tapa konstaablijaoskonda
 • Tapa valla haridusasutusi
 • mTÜ-d seenior
 • mTÜ-d Tapa liikumispuudega inimeste Ühing
 • mTÜ-d Jeeriko
 • mTÜ-d Tapa lastekaitse Ühing
 • mTÜ-d kesk-norra eesti Ühing
 • mTÜ-d Tapa aidsi ja narkoennetuskeskus
 • kiriku kogudusi ning teisi koostööpartnereid

Jagatud mure on poole väiksem 
ja jagatud rõõm on poole suurem.

Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond
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Tuleõnnetustes hukkub Eestis aas-
tas keskmiselt 130 inimest. Eelmisel 
aastal hukkus tulekahjudes 164 
inimest ning tänavu on tuli võtnud 
elu 123 inimeselt.

 Enim on hukkunud inimesi 
tulekahjudel, mis leidsid aset öösel. 
Statistika järgi on 90% tulekahju 
ohvritest hukkunud juba enne 
päästjate saabumist, sest tulekahju 
on avastatud liiga hilja. Ka eelmisel 
aastal Virumaal tulekahjudes huk-
kunud 44 (Lääne-Virumaal 20) ja 
tänavu elu jätnud 21 (L-V 10) inime-
sest enamik võinuks veel olla meie 
seas, kui neil olnuks oma kodudesse 
paigaldatud suitsuandurid.

 „Kodu tuleohutuks!’’ kampaania 
raames kevadel läbiviidud küsitlus 
näitas, et Eesti elanikud ei pea tule-
kahju puhkemist oma eluruumides 
eriti tõenäoliseks ja et suitsuandur on 
hinnanguliselt vaid 16% eluruumi-
des. Argumendid, millega püütakse 
põhjendada suitsuanduri puudumist 
või selle mittevajalikkust, on seotud 

sellega, et eluruumis pole küttekollet 
ega suitsetajaid ning korterelamu kivi-
seinte vahel on ilma selletagi turvaline 
elada. See müüt ei ühti tegelikkusega, 
sest eelmisel aastal eluruumides huk-
kunud 132 inimesest peaaegu pooled 
- 61 kaotasid oma elu just korterites 
aset leidnud põlengutes. Lääne-Vi-
rumaal hukkus korteritulekahjude 
tagajärjel 11 inimest.

 Tuli levib tavatingimustes väga 
kiiresti, juba kolmandal-neljandal 
minutil tulekahju algstaadiumist 
arvates on ruumis viibimine kõrge 
temperatuuri ning mürgiste gaa-
side kiire leviku tõttu eluohtlik. 
Tulekahjustuste vähendamiseks 
kodustes tingimustes on hädava-
jalik omada kolme kodukaitsjat. 
Need on suitsuandur, mis äratab 
magaja, tulekustutustekk, mis 
kustutab pannil põlema süttinud 
rasva või muu väikese tulekolde ja 
6 kg pulberkustuti, mis on abimees 
suurema tulekolde kustutamisel. 

 Inimestele, kellel on juba kodus 

suitsuandur, tuletame meelde, et 
aeg-ajalt tuleb ka kontrollida selle 
patareisid ning puhastada andurit 
tolmust. Tavaline patarei tagab 
seadme töö ligikaudu aasta kuni 
poolteise vältel ning toiteallika 
tühjenemisest annab märku he-
lisignaal. Suitsuanduri töökorras 
olekut saab kontrollida anduril 
olevat kontroll-lülitit vajutades, 
mispeale korras seade annab 
häiresignaali. Andur tuleb välja 
vahetada iga kümne aasta järel.

 Hooldades andurit regulaar-
selt, teeb väike elupäästja õnnetuse 
korral oma töö ning põlengust sel-
le algusjärgus märku andes päästab 
teie elu ja vara. Meile teada olevatel 
andmetel on suitsuandur tänavu 
Virumaal päästnud inimeste elu 
vähemalt kahes tulekahjus.

 Turvalisi ja rahulikke jõulupühi 
ning aastavahetust!

Marika Uussalu, 
Ida-Eesti Päästekeskuse ennetustöö 

büroo juhataja.

Loen saiaümbriselt peenes kirjas 
teavet – E 211 jne. Kui varem olin 
arvanud, et need salapärased E-d ela-
nikule kuidagi vajalikud või vähemalt 
kahjutud on siis nüüd tean vastupidist. 
Dr Selma Teesalu oma tervislikku toi-
tumist käsitletavas raamatus kirjutab, 
et E-d 400-405 ja 407 on kantsero-
geensed ehk vähkitekitavad. Sama 
võib tasapisi lisanduva teabe põhjal 
öelda enamiku E-de kohta. Sellest, et 
poodides müüakse lausa vähki tekita-
vaid lisandeid sisaldavaid toidukaupu, 
pole meid keegi teavitanud.

Kust võib tavainimene teada, mida 
tähendab näiteks E 400? Kui teadus-

töötaja, professor on selle välja uurinud 
ja seda saab teada alles tema mahuka 
raamatu läbi lugenult, pole küll kuigi 
tarbijasõbralik. Vanemas eas inimestel 
on sageli nägemisega probleeme ja 
kuio nad on võimelised pakendilt toi-
du koostist lugema, siis prof Teesalu 
raamat käib paljudele üle jõu. Terve 
toidulett on täis toksiliste lisanditega 
kaupu, rafineeritud toiduõlid seisavad 
pidevalt valguse käes, rafineerimata 
toiduõli polegi saada. 

Kes siis peaks inimest kaitsma – tar-
bijakaitse? Arstid? Eestis peaks ju olema 
ka mingi toiduainete inspektsioon, kes 
teaduslikul tasandil selle probleemiga 

tegeleks? Küsimus küsimuse peale. 
Vähki haigestumise kõver tõuseb 
kõrgustesse. Instantsides, kes peaksid 
sellega tegelema, on vaikelu. Lihtsam 
on näiteks omavalitsuse pihta pori loo-
pida (paratamatult jääb lehte Sõnumed 
nr 22 tähelepanelikult lugedes mulje, et 
meie kõige suurem häda on kehv val-
lavalitsus, olgu kriitika siis põhjendatud 
või põhjendamata). Muud instantsid 
aga magavad rahumeeli. 

Kui kõik teeksid kohusetund-
likult oma tööd, oleks elu Eestis 
hoopis teine. Paraku tunduvad seda 
tegevat vähesed. 

Linda Metsjärv, seeniorarst

Ligi kaks aastat on Eesti teedel sõitnud 
Hansapanga buss, et viia pangateenu-
sed lähemale ka neile klientidele, kes 
elavad väljaspool suuri linnu. Meie 
senine kogemus on näidanud, et 
kliendid on teenuse omaks võtnud. 
Uuel aastal hakkab buss sõitma 
uuenenud marsruudil ning peatub 
ka Jänedal. 

Bussis saab teha kõiki enam levi-
nud pangatehinguid: seal on automaat 
sularaha sissemaksmiseks ja väljavõt-
miseks, samuti Interneti-ühendusega 
arvuti tehingute tegemiseks. Teller 
sõlmib kohapeal pangateenuste le-
pinguid (näiteks konto avamine, pan-
gakaartide taotlemine, Interneti-panga 
lepingud) ning annab nõu teenuste 
kasutamise kohta. Sularaha saab bussis 
välja võtta ainult automaatide abil, kõi-
gi teenuste puhul kehtib Hansapanga 
tavahinnakiri. 

Pangabussil on üle Eesti 37 pea-
tuspaika ning samasse kohta jõuab 
buss kord kahe nädala jooksul. Näda-

lavahetustel on buss väljas mitmesu-
gustel rahvarohketel üritustel, näiteks 
laatadel, et pakkuda ka seal inimestele 
mugavat võimalust kohapeal sularaha 
välja võtta ja tehinguid teha. 

Bussi mark on Mercedes-Benz 
Sprinter ja bussi katavad suured as-
jakohased kirjad. Pangaga peab buss 
sidet satelliidi kaudu, olemas on ka 
GPRS-i kasutamise võimalus. Buss 
on niisama turvaline kui pangakontor, 
selle eest hoolitseb turvafirma G4S.

Buss hakkab peatuma Jäneda 
mõisa juures üle nädala teisipäeviti 
kl 9–10. Esimest korda jõuab buss 
Jänedale 8. jaanuaril (järgmised 
tööpäevad on 22. jaanuar, 5. ja 19. 
veebruar, 4. ja 18. märts, 1., 15. ja 29. 
aprill, 13. ja 27. mai, 10. juuni jne). 

Lisaks peatub pangabuss Järva-
maal veel Roosna-Allikul ja Amblas. 

Täpse info bussi marsruudi ja 
ajakava kohta avaldab Hansapank 
ajakirjanduses ning oma kodulehel 
www.hansa.ee. 

Jõuluaeg toob Sinu ellu ootusäre-
vust, kauneid hetki ja palju rõõmu, 
kuid mitte ainult. Paraku näitab 
statistika, et just aastavahetuse pe-
rioodil juhtub traagilisi tuleõnne-
tusi kõige enam, sest kasutatakse 
tavapärasest rohkem lahtist tuld ja 
inimeste tähelepanu on peomeele-
olus hajutatud.

 Tuleõnnetustes hukkub Eestis 
aastas keskmiselt 130 inimest. Eel-
misel aastal hukkus tulekahjudes 
164 inimest, kusjuures enim inimesi 
just aastavahetuse paiku - jaanuaris 
ja detsembris (mõl. 27). Tänavu on 
tuli Eestis võtnud 123 inimese elu. 
Lääne-Virumaal hukkus 2006. aastal 
20 ja tänavu 11 kuuga 10 inimest.

 Lääne-Virumaal on tänavu 
11 kuu jooksul aset leidnud ligi 
600 tulekahju, millest pooled on 
lõõmanud Rakvere linnas ja Tapa 
vallas. Tulest päris puutumata pole 
maakonnas jäänud ükski vald. Alla 
kümne põlengujuhtumi on olnud 
Rägavere vallas.

 Enamasti puhkevad tulekahjud ini-
meste hooletuse ja tuleohutusnõuete 
ränga eiramise tõttu. Kõige rohkem 
hukkub inimesi hooletu suitsetamise 
tagajärjel – eelmisel aastal jättis Eestis 
sel põhjusel elu 51 inimest (31%), 
neist Lääne-Virumaal seitse. Tänavu 
on hooletu lahtise tule kasutamise (sh. 
suitsetamise) tagajärjel puhkenud tule-
kahjudes maakonnas hukkunud kuus 
inimest. Samuti saab palju tulekah-
jusid alguse rikkis elektriseadmetest 
(1 hukkunu) või korrastamata jäetud 
küttekolletest. 

 Virumaal nõudis tuli tänavu oma 
esimesed ohvrid ööl vastu 2. jaanua-
ri, kui tulekahju korteris põhjustas 
järelevalveta jäetud küünal. Põlengu 
tagajärjel hukkus üks ning kannatada 
sai üks inimene. Tänavuse rängima 
tuleõnnetuse tagajärjel aga hukkus 
kolm ning kannatada sai ja peavarjuta 
jäi kaks inimest. Selles elamus ladus-
tati pliidi ja seina vahel küttepuid, mis 
soojusliku isesüttimise tulemusena 
ühel öösel tulekahju tekitasid. Mõlema 
kurva juhtumi korral oleks magavad 
inimesed võinud äratada suitsuandur. 
Paraku seda polnud ...

 Õnnetus ei hüüa tulles. Seetõttu 
ole hoolas ning mõtle ohutusele ka 
õdusal jõuluajal ja rõõmurohkel aas-
tavahetusel. Sellel perioodil külastad 
kindlasti ka oma lähedasi, naabreid 
ja sõpru-tuttavaid. Päästeteenistus 

kutsub Sind andma oma panust meie 
kodude tuleohutumaks muutmisele. 
See tähendab nii eluruumide hinda-
mist tuleohutuse seisukohalt kui ka 
reaalse olukorra otsest parandamist. 
Näiteks võiksid ligimeste tähelepanu 
juhtida korrast ära olevale küttekol-
dele, küdeva pliidi vastu ladustatud 
küttematerjalile või sinna hooletult 
jäetud vanapaberile jms. Miks mitte 
kutsuda korstnapühkija ka oma 
vanematele ja vanavanematele? 
Jõulukuul on sobiv teha ka endale ja 
oma lähedastele elu päästev kingitus 
suitsuanduri näol. 

 Lisainfot on võimalik saada 
helistades päästeala infotelefonile 
1524 või külastades veebilehekülge 
http://www.kodutuleohutuks.ee/. 

 Turvalisi ja rõõmsaid jõulupühi 
ning aastavahetust!

Maido Nõlvak, 
Ida-Eesti Päästekeskuse 

järelevalveteenistuse juht

Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
* Pärast suitsetamist kustuta hoo-

likalt sigaret tulekindlasse tuhatoosi 
või kaminasse. Mitte mingil juhul ära 
suitseta voodis või diivanil!

* Kontrolli elektriseadmete ning 
pistikute korrasolekut. Ülekoor-
matud ja vigased elektrijuhtmed 
põhjustavad jõulurõõmu asemel 
tulekahju.

* Mõtle tuleohule ka toitu valmis-
tades ja ära unusta end teleri ette.

* Ära hoia küttekollete vahetus lä-
heduses kergesti süttivaid esemeid.

* Ära jäta lahtist tuld hetkekski 
järelevalveta. Küünlad aseta tule-
kindlast materjalist alusele ning ohu-
tusse kaugusesse kergesti süttivatest 
esemetest.

* Ära liialda kütmisega – tee seda 
vastavalt küttekeha kuumataluvuse-
le. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei 
ole enam leeke.

* Kustuta küünlad, kaminad ning 
teised lahtise tule allikad nii magama 
minnes kui ka kodunt lahkudes.

* Pürotehnika kasutamine eeldab 
tähelepanelikkust, ettevaatlikkust ja 
kõrgendatud ohutaju. Loe alati läbi 
tootega kaasas olev ohutusjuhend.

* Tea, et õnnetuse korral sõltub 
Sinu pääsemine tulekahju avasta-
mise kiirusest. Tee endale ja oma 
lähedastele elu päästev jõulukingitus 
suitsuanduri näol. 

Igapäevane toiduvalik mõjutab sööja 
tervist ja kujundab tema  pereliikmete 
toitumisharjumusi.

Tallinna Tehnikaülikooli toidutea-
duse õppetooli erakorraline dotsent 
Tiiu Lieberti meelest võib laias laastus 
öelda, et ei ole häid ja halbu toiduai-
neid, on head ja halvad toitumisharju-
mused. „Ka “hea” toidu liigsöömisel 
võib olla halb tagajärg,“ kinnitab ta. 

Lieberti ütlust mööda vajab orga-
nism rasva, see teeb ka toidu maits-
vamaks. Seepärast ei ole light ehk 
vähendatud rasvasisaldusega tooted 
mõeldud selleks, et loobuksid rasvast, 
vaid need pakuvad võimalust loobuda 
rasvaga liialdamisest. 

Rasvasisaldust saab vähendada 
mitmel moel, kuid Eestis kasutatak-
se light-toodetes enam süsivesikute 
baasil toodetud rasvaasendajaid, mis 
paisuvad vees, moodustavad geele ja 
annavad rasvadega hea emulsiooni. 

USA-s eelistavad vähese või alan-
datud rasvasisaldusega toitu isegi 4/5 
elanikkonnast, selliseid toiduaineid lei-
dub poelettidel tuhandeid. Ka Eestis on 
viimastel aastatel suurenenud alandatud 
rasvasisaldusega toiduainete valik, kuid 
see võiks olla palju suurem.

Küllalt palju leiad poelettidelt 
light-piimatooteid (piim, hapukoor, 
kohupiim, kodujuust, juust), milles 
on tavaliselt vähendatud ainult ras-
vasisaldust ning lisaainete lisamine ei 
ole vajalik. 

„Kui võileivakatteks sobib light-
juust suurepäraselt, siis pitsakatteks 
või soojade võileibade valmistamiseks 
tuleb valida veidi suurema rasvasisal-

dusega juust, kuna vähese rasvasisal-
dusega juust annab väga sitke katte,“ 
soovitab Liebert.

Palju pakutakse vähendatud rasva-
sisaldusega margariine, rasvavõideid, 
toor- ja sulatatud juustusid, majonee-
se ning salatikastmeid. Need tooted 
sisaldavad rohkem vett, mille sidu-
miseks on kasutatud mitmesuguseid 
stabilisaatoreid ja emulgaatoreid.

Tänapäeval toodetakse ka light- 
lihatooteid, eriti sinke. Vähendatud 
energiasisaldus on saavutatud vä-
herasvase tooraine valikuga, aga 
ka tehnoloogiliste võtetega, mis 
suurendavad liha veesidumisvõimet. 
Erilist huvi peaks tundma vorstide 
rasvasisalduse vastu, kuna mõni grill-
vorst sisaldab isegi 30% rasva.

Enamike magusainete kohta 
on kehtestatud ohutud päevased 
piirnormid (ADI), mis antakse mil-
ligrammides kilogrammi kehakaalu 
kohta. USA-s on peaaegu kõikidel 
karastusjookidel light-variandid, mis 
on väga populaarsed. 

Eestis on light jooke tunduvalt 
vähem. Magusainetega toodetakse ka 
nektareid ja jogurteid. Need tooteid 
sobivad eeskätt diabeetikutele või liig-
se kehakaaluga inimestele. „Lapsed 
peaksid neist siiski loobuma. Laste 
joogiks sobib mahl, millest saab ise 
valmistada light- variandi, lahjendades 
seda 1:1 veega,“ soovitab Liebert.

Teave: Light-tooted – müüt ja 
tegelikkus

*Müüt: Süües light-tooteid saab kii-
resti kaalus alla võtta; *Tõde: Ainult 
sellest ei piisa, pead kogu toiduvaliku 

Jõulukingiks turvatunne

Mida ütleb light-toode sööjale 

Hansapanga buss 

Kes kaitseb tarbijat?

Elupäästja vajab hooldust

uuesti üle vaatama ja suurendama 
kehalist aktiivsust

*Müüt: Light-tooted sisaldavad 
palju lisaaineid; *Tõde: See ei pea 
alati paika. Näiteks võib piimatoo-
dete energiasisaldust vähendada 
rasva vähendamise arvel, vorstide 
valmistamisel kasutada väherasvast 
liha.

*Müüt: Light-tooted ei sobi las-
tele; *Tõde: Igat light-toodet tuleb 
hinnata eraldi. Light-margariin ei 
ole sobiv lastele, kuid see kehtib 
margariinide kohta üldse. 

*Linnulihast väiksema rasvasi-
saldusega vorst või sink sobib laste 
toiduks suurepäraselt.

*Toiduaine märgistusel  seisev 
sõna light viitab sellele, et toiduaine 
energia või toitainesisaldus peab 
olema võrreldes sarnaste toodetega 
vähendatud vähemalt 30%, naat-
riumi või keedusoolasisaldus aga 
vähemalt 25%. 

*Toiduainete energiasisaldust 
vähendatakse tavaliselt suhkru ja 
rasvasisalduse vähendamise arvel. 

*Jookide suhkru- ja energiasi-
salduse alandamiseks kasutatakse 
magusaineid, mille magusus ületab 
suhkru oma sadu kordi ja energia on 
tühine või puudub üldse. 

*Enamike magusainete kohta 
on kehtestatud ohutud päevased 
piirnormid (ADI), mis antakse 
milligrammides kilogrammi keha-
kaalu kohta. 

Allikas: TTÜ Toiduainete Ins-
tituut

Signe Kalberg
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Roheline 19, Tapa

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. 

Jaama apteek
Lai 5, Tapa 

Oleme avatud:
24., 25., 26. detsembril
kella 10-14

oÜ Puusõber müüb aasta läbi
kÜTTePUid

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

Tel 5301 8893

Seoses uutesse ruumidesse kolimisega on
Tapa linnaraamatukogu

inTeRneTiPUnkT (Kooli 6)
17.12.2007 – 01.01.2008

sUleTUd
____________________________

Uus Tapa interneti- ja infopunkt
raamatukogu kõrvaltiivas

avatakse
2. jaanuaril 2008 kell 14

Sissepääs Kooli tänava poolt.

Teade 
Alates 1. detsember 2007. a on 

Tapa kalmistu haldajaks OÜ Tapa Elamu. 
Seoses tööde ümberkorraldamisega palume 

edaspidi pöörduda matmisega seotud 
küsimustes aadressil Tapa, Õuna 15 

tel 5599 7122 või tel 327 7453.

Vastuvõtuajad OÜ Tapa Elamu kontoris 
Tapa, Õuna 15 on järgmised: 

esmaspäeval kell 8–12 ja reedel kell 13–17

OÜ Tapa Elamu

oÜ multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid. Transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 

Tel 501 3862

müüa 3-toaline korter Lembitu tänaval 
II korrusel. Tel 5645 8368.

TaPa Jakobi kiRikUs

23.12, kell 10 MISSA
24.12, kell 17 Püha Jõuluõhtu
25.12, kell 12 Kristuse sündimispüha MISSA
26.12, kell 12 2.jõulupüha MISSA, 
 kirikukohvi ja koguduselaste  
 jõulupakid
30.12, kell 10 MISSA
31.12, kell 23 Vana-aastaõhtu ööpalvus,  
 uusaasta vastuvõtmine 
 kirikutornis
6.01.2008, kell 10  Kolmekuningapäeva   
 MISSA

Tapa muuseumis Tea Somina käsitöönäitus 
“Head jõuluaega ja uut aastat”

Tapa vallavalitsus tänab 
segakoori Leetar ning 

Rasmus ja Sandra Paulust 
meeldiva kontserdi eest 9. detsembril 2007 

Jänedal jõululõunal

Tapa vallavalitsus tänab 
meeldiva koostöö eest agentuuri ARKA 

jõuluekspressi korraldamise eest.

JÕULULAUPÄEVAL SÕIDAVAD BUSSID 
SURNUAEDA JA KIRIKUTESSE 
Tapa vallavalitsus teatab:

24. detsembril sõidavad tasuta bussid

kadrina surnuaeda:
kl 12.00 Tapa keskväljak

kl 12.05 Õhtu pst bussipeatus
kl 12.10. autobaasi bussipeatus
kl 12.15 Imastu koolkodu parkla

Kadrinast tagasi kl 14

kadrina surnuaeda:
kl 13.00 Näo bussipeatus

kl 13.05 Karkuse bussipeatus
kl 13.10 Metsa bussipeatus

kl 13.15 Vahakulmu bussipeatus
kl 13.20 Saksi bussipeatus

kl 13.30 Moe teeninduspunkti eest
Kadrinast tagasi kl 15

Tapa surnuaeda ja kirikusse 
jumalateenistusele:

kl 15.30 Autobaasi peatus
kl 15.35 Õhtu pst. bussipeatus

kl 15.40 Kesklinn
kl 15.45 Endise Metsapoe eest

Surnuaiast tagasi Tapa Jakobi kirikusse 
kl 16.30

Tapa surnuaeda ja kirikusse 
jumalateenistusse:

kl 15.20 Imastu koolkodu parkla
kl 15.25 Moe teeninduspunkti eest
kl 15.30 Vahakulmu bussipeatus

kl 15.35 Saksi bussipeatus
kl 15.40 Metsa bussipeatus

kl 15.45 Karkuse bussipeatus
kl 15.50 Näo bussipeatus

kl 16.40 Tapa surnuaialt kirikusse.
NB! Peale kirikut sõidab buss maapiirkonda 

tagasi.

Jumalateenistus aegviidu kirikusse
kl 12.30 Lehtse kultuurimaja platsilt

kl 12.40 Jäneda raudteejaam
kl 12.45 Jäneda Musta Täku Talli ees

Tagasi sõidab buss kl 15.30

Jumalateenistusele ambla kirikusse
kl 16.00 Lehtse kultuurimaja platsilt

Pruuna külas peatused vastavalt 
ettetellimisele

kl 16.10 Jootme bussijaam
Tagasi sõidab buss Amblast kl 18.30

Täiendav informatsioon:
Tel 325 8691, 325 8692, 325 8693 – 

Kardinasse ja Tapa linna sisesed sõidud
Tel 322 5512 Moe teeninduspunkti sõidud
Tel 5661 7181 Lehtse ja Jäneda piirkonna 

sõidud (Ambla ja Aegviidu jumalateenistustele).

inglise keele algtaseme kursusele. 
Algus grupi täitumisel veebruaris 2008. 
Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 

või telefonil 325 8690. 

Rahulikke jõule ja edukat uut aastat!

ambla vallavalitsus kuulutab konkursi vabaneva 
vanemRaamaTUPidaJa (1.0) ametikoha täitmiseks. 
Ametikoha eesmärk: vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 

raamatupidamise arvestuse ja aruandluse pidamine. 
Kandidaadile esitatavad nõuded: 
- raamatupidamise eriharidus; 

- raamatupidamise kogemus eelarvelises asutuses; 
- raamatupidamis- ja maksuseadusandluse tundmine; 

- vastutustunne, täpsus; 
- arvuti kasutamise oskus, 

sh raamatupidamisprogrammi PMen tundmine. 

Pakume väärilist ametipalka. 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 10. jaanuariks 2008 
Ambla vallavalitsusele aadressil: Lai 22, Ambla 73502, Järvamaa 

kinnises ümbrikus märksõnaga „RAAMATUPIDAJA” järgmised 
dokumendid: avaldus, elulookirjeldus, raamatupidamisharidust 

tõendavate dokumentide (diplomi) koopiad. 
Teave tel 383 4166 või meiliaadressil marje@ambla.ee

vajatakse lauljat (naisterahvast) 
ansamblisse Tapal. Laulud eestikeelsed. 

Tel 5802 0507

Registreerime 
soovijaid


