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Kõigepealt tänan Tapa vallavoli-
kogu liikmeid usalduse eest saata
mind Eesti Vabariigile presidenti
valima.
Valimiskogu toimumise päeval

oli tunda erilist pidulikkust. Tuhan-
ded inimesed olid tulnud Estonia
Teatri ümber toetama oma lemmi-
ku valimist. Enne valimiskogu al-
gust toimusid kahel pool teatrima-
ja kontserdid kandidaatide toetu-
seks. Peab kohe ütlema, et Tamm-
saare pargis toimunud kontserdil
oli kordades rohkem rahvast. Kas
oli see tingitud parematest esineja-
test? Laval käisid Chalize,
Genialistid, Ultima Thule, Siiri Si-
sask, Ivo Linna jpt. Kontserdi
kõrghetk saabus Tõnis Mägi esi-
nemisega. Nii kui hakkasid kõlama
kõigile eestlastele tuttava laulu
�Koit� helid, haaras inimesi juba
ammu ununenud ülev ühtekuulu-
vustunne. Seda tunnet ei ole võima-
lik kirjeldada, seda peab kogema.
Need inimesed, kes on ärkamisajal
öölaulupidudel laulnud seda laulu,
teavad, millest ma räägin.
11.30 paiku hakkasime liikuma

teatrimaja poole. Registreerudes
Estonia teatri fuajees, anti meile
rinda panekuks nimesildid, kus oli
kirjas valijamehe nimi ja et me oli-
me valimiskogu liikmed. Kui sam-
musime läbi rahvahulga, soovisid
paljud inimesedmeile edu õige ot-
suse tegemisel.
Kes televiisorist juhtus ülekan-

net nägema, see võis näha, et teat-
rimaja oli väga hästi turvatud nii
väljast kui seest. Ma jätan vahele
selle osa, kus valimiskogu liikme-
tele tutvustati valimiste protseduu-
re ja kuidas valijamehed said hää-
letussedelid ning hääletasid. Kes
kuidas seda tegi, see on igaühe
enda asi. Mina toetusin oma ot-
suses rahva enamuse ja Tapa voli-

kogu enamuse arvamusele. Jätkan
sellest kohast, kui loeti ette esmalt
siis ToomasHendrik Ilvese toetus-
hääled.Kogu selle pika ettelugemi-
se aja oli saalis tunda, kuidas ini-
mesed erutatult kuulasid etteloeta-
vaid numbreid. 150... justkui pin-
get veel vähe oleks, hakkas häälte-
lugeja nina pühkima, tegelikult te-
kitas see väike kõrvalepõige elevust
saalis ja võib-olla ka väikese pinge-
languse. Oli kuulda, kuidas paljud
hakkasid naeru kõhistama.Mida lä-
hemale 170-le jõudis lugemine, seda
vaiksemaks jäi saalis. Peale 172 kõ-
lamist hakkas saal vaikselt sumise-
ma. Kui oli kõlanud 173 ja oli näha,
et üks sedel on lugejal veel käes,
hakkas juba juubeldaminepihta. See
oli nii kärarikas, et 174polnudenam
suurt kuuldagi.
Sel hetkel oli juba selge, kellest

saab järgmineEesti Vabariigi presi-
dent. Kui saal oli natuke rahune-
nud, loeti ette veel Arnold Rüütli
toetushääled ja ka rikutud ning täit-
mata sedelid. Siis loeti ette valimis-

kogu protokoll ja tehti teatavaks
otsus valimistulemuse kohta.
Sõna sai ka T. I. Ilves ja selle-

ga oligi ametlik osa läbi. Kui va-
limiskogu liikmed hakkasid väl-
juma Estonia teatrist, võttis neid
vastu juubeldav rahvahulk. Siis
sain veel kord kinnitust oma va-
liku õigsusele. Inimesed tänasid
valijamehi tehtud valiku pärast.
Liikudes teatrimajast eemale auto
juurde, nägin veel paljusid auto-
sid linna tänavatel sõitmas, lipud
lehvimas ja juubeldavad ning leh-
vitavad inimesed nendes.
Ma usun, et 23. septembril tek-

kis paljudel poliitikutes pettunud
inimestes uus lootus, et ehk on
siiski võimalik ka teistsugust po-
liitikat teha, ehk on võimalik ka
aus ja äraostmatu poliitika. Et on
tulnud keegi, kes suudaks meie
poliitikutele meelde tuletada, kes
neid on valinud ja neile võimu
andnud jamilleks nad peavad seda
saadud võimu kasutama.

Alari Kirt

Kuidas ma presidenti
valimas käisin

Kuus aastat Tartus osaühingut Wilde
Irish Pub juhtinud Rain Eendra (40)
alustas septembris JänedaMõisa tegev-
juhina, senine tegevjuht Enno Must
asus tööle AS Hallik projektijuhina.
Miks te võtsite vastu pakkumise

asuda OÜ Jäneda Mõis tegevjuhiks?
Pakkumine tundus mulle huvitava
väljakutsena. Oma senises töös en-
nekõike Wilde Irish Pubis Tartus ja
Setanta Irish Pubis Otepääl olin sel-
le alaga juba kokku puutunud ja see
meeldib mulle. Tunnen veidi selle
valdkonna spetsiifikat, inimesi ja va-
rasemmeeldiv kogemus tekitaski mi-
nus soovi seda jälle teha. Isiklikel põh-
justel oli kaplaanTartustTallinna tulla
ja sellepärast see sobis kenasti.
Millised on esimesed muljed

Jänedast? Olles töötanud Jäneda
Mõisas nüüdseks juba mõne näda-
la, olen natuke aru saamas firmast
ja taustast. Jäneda Mõisas töötab
palju toredaid, oma ala tundvaid ini-
mesi, kellest mul on olnud sisseela-
miseks palju abi. Firmat on arenda-
tud palju aastaid ja ta on olnud ar-
vestatav tegija pikka aega. On ole-
mas lojaalne kliendibaas ja hea mai-
ne. Palju on jõutud ära teha ehitus-
likult ja palju on veel teha.
Mida tuleb kõigepealt teha? Aas-

tavahetuseks valmiv SPA ja külaliste-
maja arendamine hotelliks annab
uued võimalused teha koostööd nii
turismifirmadega, firmadega, kes kor-
raldavad oma töötajatele või klienti-
dele üritusi, seminari- ja konverentsi-
korraldajatega ja loomulikult ka ük-
sikisikutega. Siin on palju ruumi teha
erinevaid vaba aja tegevusi igal aasta-
ajal. On terve hulk mõisa kõrvalhoo-
neid,mis tahavaduuesti eluleäratamist,
nagu näiteks viinaköök ja Postimaja.
Asukoht Piibe maantee ääres ja seda
teed pidi sõitvad potentsiaalsed klien-
did. Tallinn on kiviviske kaugusel.
Kasutada tuleks ära kohalike et-

tevõtete sünergia, et muuta piirkond
atraktiivseks igal aastaajal siia tulla
soovijatele ja pakkuda neile koos
erinevaid põhjuseid siiatulekuks.
Millisena näete JänedaMõisa viie

aasta pärast? Usun, et selle aja peale
oleme jõudnud kasutusele võtta seni
jõude seisnud hooned ja maad.

Signe Kalberg

Jäneda Mõisal
on uus juht

22. septembril peeti Lehtse Põhi-
kooli pargis juba seitsmendad Totti
Kasekampi (1925�2000) mälestus-
võistlused kuulitõukes. Seekordsetel
võistlustel osaleti aktiivselt nii juu-
nioride, täiskasvanute kui veterani-
de klassis ja kokku proovis jõudu üle
30 võistleja. Osalejaid oli peale Leht-
se põhikooli ka Tapa valla teistest
koolidest (Jäneda põhikool, Tapa
gümnaasium), samuti Tamsalu güm-
naasiumist. Jõudu proovisid nii Leht-
se põhikooli direktor Katrin Lumis-
te, Lehtse põhikooli ja Tapa gümnaa-
siumi õpetaja Rita Püümann, kes saa-
vutas naisveteranide klassis esikoha,
kui ka Tapa vallavolikogu liikmed Pi-
ret Pihel ja Leelo Jürimaa.
Totti Kasekamp oli Lehtse põhi-

kooli pikaajaline (1953�1982) keha-
lise kasvatuse õpetaja ning 1950�55
kuulitõukes ja kolmevõistlusesNõu-
kogude Liidumaaspordimängude 7-
kordne meister.
Võistluste puhul oli avatud kooli

saalis väike näitus Totti Kasekampi
auhindadest ning päeva lõpuks said
kõik sooja suppi ja kooki.
Totti Kasekampi sünnist möödus

22. septembril 81 aastat.
Loe lähemalt tänase lehe 4. lk-lt.

Teet Koitjärv

T. Kasekampi
mälestusvõistlused

Rain Eendra

Toomas Hendrik Ilves saabumas Metsakalmistult.

Presidendi valijamees Tapa vallast Alari Kirt (taga keskel) andis eelmisel laupäeval Estonia kontserdisaalis
oma hääle Toomas Hendrik Ilvese poolt.

Külatee 3 programmi raames Elioni
poolt rajatav WiMax traadita inter-
netivõrk hakkab Lääne-Virumaal
valmima. Rakke ja Väike-Maarja
vallas on juba esimesed kliendid
püsiühenduse saanud.
Üleüldine raadiointernetilevi kat-

vus on loodud maakonna lääne-
poolses osas. Arvestatud on ala rel-
jeefseid iseärasusi ja optimaalseid
tehnilisi võimalusi.
WiMax traadita interneti teenust

pakutakse telefoni teel soovijatele,
kes on fikseeritud valdade poolt et-
tevalmistatud nimekirjades või esi-
tanud Elionile taotluse interneti
püsiühenduse saamiseks. Kliendile
pakutakse toodet traadita internet
vastavalt kliendi soovitud parameet-
ritele www.elion.ee.
Läbihelistamised toimuvad järg-

neva ajagraafiku alusel: 16. okt�29.
okt Emumäe ja Tapa mastide levi-
alas. Kui pakkumine telefoni teel ei
õnnestu, tehakse seda posti teel.
Pakkumise käigus tutvustatakse

toodete valikut, parameetreid, liitu-
mistingimusi ja kuutasusid ning täp-
sustatakse soovija andmed. Positiiv-
se otsuse korral (klient soovib too-
det kohe) lülitatakse soovija aadress
kohalselgituse tööde nimekirja.
Kohaletuleku aja teatavad tehnikud
kontakttelefonil ette.
Info Elioni kontaktaadressil

teenindus.elion.ee või helistada 165.

WiMax internet

Ago Lumeste

Foto Andres Mandre

Foto Andres Mandre
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VALLAVOLINIK ENDAST

Ambla kihelkonna laulu- ja tantsupeol: vasakult Merit Müller, Anet
Rumberg , Alina Rodit�enko, Kelli Kiipus ja Grete Lanno.

Tapa valla lastekoor alustas tege-
vust käesoleva aasta 18. jaanua-
ril. Meie koor ühendab Tapa val-
la lauluhuvilisi noormehi ning
neidusid. Juhendajateks on Tiiu
Tikkerber, Kai Kivi ning Svetla-
na Mjalitsina.
Kaheksa kuu jooksul on esine-

tud Lehtses, Amblas ja Tapal. Toi-
munud on kaks laululaagrit � Al-
bus ning Loksal. Mõlemas laagris
on olnud äärmiselt huvitav ja tege-
vust jätkus palju. Laulmise kõrval
oli laagris oma koht ka diskol ja ran-
namelul.
Põhiliselt me harjutame laule ja

arendame häält. Meie praegune ees-
märk on osaleda 2007. aasta kooli-
noorte laulupeol, mille repertuaa-
riga pingsalt tegeleme.
Selleks, et ühe suure valla koor

oleks jõuline, tugev ja kõlaks häs-
ti, oleks meil vaja juurde veel lau-

luhuvilisi noori. Lastekoori liik-
meks saab astuda alates 5. klassist.
Lauluhuvilistel palume ühendust

võtta meie juhendajatega.
Grete Lanno ja
Merit Müller

Tapa valla lastekoor

Sündisin 9. septembril 1960. aas-
tal Kohtla- Järvel. 1978. aastal lõ-
petasin Kohtla- Järve 1. keskkoo-
li, mille järel siirdusin õppima Tar-
tusse Eesti Põllumajanduse Aka-
deemiasse. Pärast selle lõpetamist
elektriinsenerina 1983. aastal asu-
sin tööle Jäneda sovhoostehniku-
mis energeetikuna. Hiljem olen
töötanud erinevatel ametikohtadel
Jäneda Õppe- ja Nõuandekesku-
ses. Käesoleval ajal töötan aktsia-
seltsis Eesti Vanglatööstus toot-
misjuhina. Olen abielus, abikaasa
töötab Jäneda põhikoolis algklas-
side õpetajana. Peres on kaks last.
Poeg õpib Tallinna Tehnikakõrg-
koolis esimesel kursusel ja tütar
Tapa gümnaasiumi 12. klassis.
Enne Tapa vallavolikogu liik-

meks kandideerimist olin kolm
koosseisu järjest Lehtse vallavoliko-
gu liige, kus üheks peamiseks töö-
valdkonnaksoli valla eelarve.Oman
kogemust omavalitsuse eelarvega
seonduvates küsimustes, sestaposa-
len ka Tapa vallavolikogu eelarve-
ja arengukomisjoni töös.
Pole tänaseni kuulunud ühtegi

parteisse. Kandideerisin Tapa val-
lavolikogu valimistel Reformiera-
konna nimekirjas, kuna mulle on
lähedased parempoolsed seisuko-
had ühiskonna arengust ja pean
väärtuste loomist nende ümber-
jagamisest olulisemaks.
Olen olnud Tapa piirkonna

omavalitsusüksuste ühinemise

toetaja ja veendunud, et Tapa val-
lal on võimalus saada tugeva or-
ganisatsiooniga halduspiirkon-
naks, kus on arenev ettevõtlus,
head võimalused keskhariduse
omandamiseks ja suurepärane
elukeskkond. On ka riskid, et üht-
se valla tunnet ei teki, võim kau-
geneb rahvast ning Tapa linnast
kaugemal asuvate vallaelanike hir-
mud nende elupiirkonna ääre-
maastumisest osutuvad tõeks.
Erinevate huvigruppide esin-

dajatest Tapa volikogu liikmetel
võivad küll lahkneda arusaamad
selles, mida ja millises järjekorras
ette võtta ning kuidas kõige ots-
tarbekamalt valla rahalisi vahen-
deid kasutada, kuid julgen usku-
da, et kõik volikogu liikmed soo-
vivad, et elu-, töö- ja majandus-
keskkond valla kogu haldusterri-
tooriumil muutuksid paremaks.
See annab põhjuse osaleda voli-
kogu töös, et Tapa vald edeneks
ja eelnimetatud riskid ei realisee-
ruks.

Toomas
Kaukvere

Meie kõikide suur soov on, et
meie lapsi ümbritseks alati rahu-
lik ning turvaline keskkond, kus
nad tunneks ennast alati hästi ja
kõigile vajalikuna. Iga laps tahab
tajuda, et ka temast siin suures
maailmas midagi sõltub ja just
tema suudab midagi muuta, mi-
dagi ära teha.
Aastate jooksul onmeie lasteaias

käinud lapsi, kelle emakeel on vene
keel. Päevast päeva eestikeelses
keskkonnas viibides omandab laps
teise keele pea märkamatult. Seda
aga siis, kui rühmas käivatest las-
test onmuukeelseid lapsi 4�5 ja las-
tel pole võimalust omavahel oma
emakeelt kasutada.
Tänu tublidele õpetajatele on

vene laste sulandumine eesti kesk-
konda olnudmeie lasteaias küll üsna
valutu. Oskused ja teadmised on aga
pidanud igal õpetajal tulema töö käi-
gus iseenese tarkusest. Alanud õp-
peaastal liitusime koolitusprojektiga
�Muukeelsetest kodudest lapsed
meie lasteaedades � kuidas toime
tulla?�.
19. septembril toimus Tartu

Annelinna gümnaasiumis kooli-
tusprojekti raames seminar. Päe-
va mahtusid mitmed ettekanded ja
Tartu Mõmmiku lasteaia külastus
(kus keelekümblusega tegeldakse
juba teist aastat). Ettekannetega
esinesid Maie Soll Haridus- ja Tea-
dusministeeriumist, Hiie Asser
Tartu Annelinna gümnaasiumist ja
Tartu ülikooli juurest; Svetlana Be-
lova Keelekümbuskeskusest ja pal-

jud lasteaiaõpetajad-praktikud
Tartust, Narvast, Rakverest ja Ta-
palt.
Meie lasteaiast jagasid oma

töökogemusi muukeelsete laste-
ga õpetajad Kairi Kroon ja Val-
da Rüü, kes tegid lühikese kok-
kuvõtte läbi aegade Tapal tegut-
senud lasteaedadest ja andsid ob-
jektiivse ülevaate lasteaias Pisi-
põnn tehtavast tööst muukeelse-
te lastega. Kõikidest kuuldud et-
tekannetest jäi kõlama üks ühi-
ne tõetera � mida varem hakkab
laps teist keelt oma emakeele
kõrvalt õppima, seda lihtsam on
kogu keele omandamise protsess,

Õpime ise ja jagame kogemusi

1. oktoober on rahvusvaheline
eakate päev, mil räägime tavalisest
rohkem väärikast vananemisest,
tervislikest eluviisidest, põlvkonda-
de järjepidevusest, inimese ja loo-
duse seostest.
Rohkem tähelepanu juhitakse

asjaolule, et elatanud inimesed on
andnud endast ühiskonna hüvan-
guks parima ning praegu on neil
õigus säästa tervist ja maitsta oma
töö vilju. Elukogemustest tuleneva
tarkuse ja teadmistega on nad aga
vajalikud elu lõpuni. On ju kogu
loodus ja inimenegi nii loodud, et
vanast ei saa enam iialgi noort, kuid

noorest võib saada vägagi vana
ning õigus õnnelikule elule peab
kuuluma iga ea juurde. Eakad pole
elanud kellegi teise arvel ja neil on
täielik õigus väärikatele ja turvalis-
tele aastatele.
Just pereliikmete, heade naabri-

te ja sõprade toetus, vastastikune
mõistmine, abivalmidus ja koostöö
ning tervis on need, mis kindlusta-
vad elurõõmu ja hea enesetunde
meile kõigile, sõltumata vanusest.
Inimesed, kelle tegevus- ja liikumis-
vabadus on piiratud ning kel ea-
kaaslasi ühiste mälestuste jagami-
seks jääb järjest vähemaks, oskavad

seda ehk kõige enam hinnata ja on
väga tänulikud.Meie vallas on väga
palju häid inimesi, kes on leidnud
võimaluse abivajajat märgata ja
aidata ilma käsu ja tasuta, heast tah-
test. Suur tänu teile!
Eakate päev on oluline päev kõi-

gile põlvkondadele, sest aeg ei pea-
tu hetkekski ning ei praegu veel
noor ega juba vana jää siia igave-
seks. Kõigil põlvkondadel on oma
roll, mis ilma teiste põlvkondadeta
kaotab väärtuse.
Ilusat eakate inimeste päeva!

Ene Augasmägi,
Tapa vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Rahvusvaheline eakate päev

kuid samas ei tohiks laps võõr-
duda ka oma emakeelest ja rah-
vuskultuurist, et ei tekiks olukor-
da, kus laps ei oska kooli min-
nes ei eesti ega vene keelt, tal
puudub sõnavara ja õigekeelsus
mõlemas keeles.
Selliste olukordade vältimiseks

ongi vaja õpetajatel aeg-ajalt kok-
ku saada, teadmisi omandada ja
kogemusi vahetada ja ikka selle
nimel, et kõik lapsed Eestimaal
saaksid oma kaunist lapsepõlve
nautida.

Kairi Kroon

Lasteaia Pisipõnn töötajad Kairi Kroon (vasakul), Leevi Ivainen, Tea Välk
ja Valda Rüü Tartus kogemusi vahetamas. Foto lasteaia Pisipõnn arhiivist

Tapa linnaraamatukogus on alates
2. oktoobrist võimalik näha suu-
repärast fotonäitust �Pooltund
kirjanikuga�, mille teostajaiks on
fotograaf AlarMadisson ja EKLA
juhataja Piret Noorhani. Näituse
koostajad on oma näitust tutvus-
tanud järgmiselt:
�Näitus �Pooltund kirjanikuga�

teeb kokkuvõtte aastatel 2001�
2003 Eesti Kultuuriloolise Arhiivi
poolt läbi viidud aktsioonist �Kir-
janik ja tema keskkond�, mis sün-
dis vajadusest täiendada fotokogu
uudse ja elulise fotomaterjaliga.
EKLA külluslik ja põnev fotoko-
gu täieneb peamiselt vabatahtlike
annetustega, mis jõuavad arhiivi
isiklike ja töiste kontaktide kaudu.
Samuti on kirjandusmuuseumi fo-
tograafid läbi aastate jäädvustanud
majas toimuvaid üritusi ja jõudnud
oma kaameraga teinekord kauge-
malegi � peamiselt Tartus toimu-
vatele kirjandus- ja kultuuriüritus-
tele. Meie kirjanduslik maastik on
aga palju avaram ja mitmekesisem.
/�/ Pealegi ei satu suur osa sule-
seppadest neile kogunemistelemit-
te kunagi või satuvad väga harva.
Ja muidugi on inimene kõige loo-
mulikum ümbruses, mida ta päris
omaks peab � teinekord koguni
kindluseks,mida võõraste sissetun-
gi eest kõige kiivamini kaitstakse.�
Varustatuna nende eluliste eel-

teadmistega ka kirjanduslik ekspe-
ditsioon algas. Tegijail tuli ekselda

erinevatel Eestimaa käänulistel
teedel, olla teel sõltumata ilmast
ja ettearvamata sündmustest, aga
saadud tulemusega võidi igati ra-
hule jääda: ühtekokku fotografee-
riti enam kui 30 kirjanikku ja ar-
hiivi laekus 680 värsket fotoüles-
võtet. Portreefotod, mis sündisid
teinekord vaid paari tunniga, on
tänuväärnematerjal tutvustamaks
meile kirjanikke nende endi elu-
keskkonnas. Valminud töödest
on raamatukogusse eksponeeri-
miseks jõudnud aukartust äratav
arv fotosid � ligi viiskümmend.
Ootame huvilisi näitust vaata-

ma kuni 30. oktoobrini.
RK

Pooltund
kirjanikuga

Edgar Valter

Foto näituselt

Foto Grete Lanno arhiivist
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Mälestusvõistlusel tõukasid kuuli ka tublid naised Piret Pihel (vasakul),
Tiiu Tikkerber, Tiina Evardi ja Leelo Jürimaa.

Eelmisel reedel, suve viimasel päe-
val toimus Lehtses Pruuna pargis
rahva spordiüritus � Totti Kase-
kampi VII mälestusvõistlus kuuli-
tõukes.
Koolimajas oli üles seatud ka

vastav näitus Totti auhindadest ja
saavutustest. Sündinud 22. sep-
tembril 1925. aastal Järvamaal
Vajangu vallas ja lõpetanud 1949.
a Tallinna Kehakultuuritehnikumi
I lennu, oli ta seejärel kolm aastat
kehalise kasvatuse õpetaja Jõgeva
keskkoolis. Siis tuli Lehtsesse ja
töötas siin õpetajana tervelt 29 aas-
tat (1953�1982), hiljem veel aastaid
kolhoosi spordimetoodiku ja
võimla hea perenaisena.
Külvates spordipisikut Lehtse

rahvale, saavutas ise suurepäraseid
tagajärgi kergejõustikus. Veel Tal-
linnas õppides tuli ta Eesti meist-
riks 4x100 m teatejooksus, käis Jä-
neda �Kalevi� ja Tapa rajooni
�Kolhoosniku� eest võistlemas.
Meil elades sai Eesti NSV esi-

võistlustelt kaks II kohta kuulitõu-
kes ja muudel aladel kaks III koh-
ta, püstitas Eesti rekordi viievõist-
luses (1955) ja tuli seitsmekordseks
üleliiduliste maanoorte meistriks
mitmel alal. Kuulus Eesti NSV
võistkonda kolm korda. Järvamaa
rekord 13.35 kuulitõukes 1955. aas-
tast on tänaseni tema nimel.
Kuid siiski, Totti parimad saa-

vutused pärinevad vanemast east.
Ta tuli Turus 1991. a kahekordseks
veteranidemaailmameistriks ( kuu-
litõukes ja odaviskes). 1992. a
krooniti samadel aladel Euroopa
meistriks Kristiansandis Norras,
kus esmakordselt esines sini-must-
valge lipu all. Totti suri 21. märtsil
2000. aastal.
Seekordsetel mälestusvõistlustel

oli aga rekordiliselt palju osavõt-
jaid (41), auhinnad pani välja Leht-
se kool, sponsoriteks olid ka AS
Hallik, Türi linna staadion ja
Hoogla talu Rägaverest.
Totti Kasekmpi mälestusvõist-

luste võitjaks tulid ja vastavad ka-

rikad said: 13�14-a vanuseklassis
Sirle Tänavots (8,54) ja RamoHal-
lik (10,68) mõlemad Tapa gümnaa-
siumist. 15�16-aastaste tüdrukute
seas oli parim Gerli Relli (10,33;
Tamsalu gümnaasium). Samas va-
nusegrupis poiste seas tegi võist-
luste parima tõuke (13,70) Margus
Hein Tapalt. Tüdrukute 17�18-a
grupis võidutses Anni Vainola
(8,52) ja poistest Rando Kramm
Jänedalt (13,04).
Tüdrukute vanimas grupis oli

esimene Anna-Liia Udeküll (8,67)
ja poistest Arpo Vainola(12,15),
mõlemad Tapa gümnaasiumist.
Naiste kuulitõukes sai Lehtse

kooli õpilaste rõõmuks võidukari-
ka uus noor direktor Katrin Lu-
miste. Veteranidest olid parimad
Rita Püümann (9,23) ja Tiit
Tikkerber.
Võistluste põhikorraldaja, Leht-

se kooli huvijuht Tiiu Tikkerberi
sõnul pälvisid erilise tänu Tapa
gümnaasiumi õpetaja Rita Joor ja
peakohtunik Alo Relli, tänu kelle-
le hulk Tapa lapsi sai osa meie
spordiüritusest.
Tähelepanuväärne on muidugi

ka valla kultuurikomisjoni esinaise
Piret Piheli osavõtt ja tähelepanu
osutamine võistlustele.
Kohtumiseni tuleval aastal!

Jüri Freimann,
Lehtse koduloomuuseumi juhataja,
Totti õpilane aastatel 1953�1959

Totti Kasekampi mälestades

Teadagi on suvi puhkuste aeg. Sageli
on aga nii, et töö ja puhkus käivad
käsikäes ja seegi ei ole mitte sugugi
vastumeelne, sest tunne, et saoled jälle
suutnudmidagi ära teha, kellelegi rõõ-
mu valmistada millegi meeldiva pak-
kumise näol ja seda koos läbi erineva-
te töö- ja puhkevormideon sageli lõõ-
gastavamja südamerahukindlustavam
kui lihtne päikese käes peesitamine.
Tapa Lastekaitse Ühingu tegev-

juht Ave Pappe kirjutab terve sügi-
se ja talve usinasti projekte, et Tapa
linna noortele suvel tegevusi pakku-
da. Suvised matkad, ekskursioonid
ja laagrid on saanud juba traditsioo-
niks, nii et teisiti ei kujutaks suve et-
tegi. Suve algul pakid seljakoti ja see
seisabki toanurgas terve suve mine-
ku ootevalmis.
Alati on tegemistesse kaasatud

nii vene kui eesti noored ja omava-
heline läbisaamine, tegutsemine,
koosolemine on saavutanud tase-
me, kus ollakse sõbrad ja juba ka
koostööpartnerid. Viimane tähen-
dab seda, et noored, kes on osale-
nud meie tegemistes eelnevatel aas-
tatel, tulevad juba ise ja küsivad, kas
on abi vaja, aitavad organiseerida
ja on igati toeks nii nõu ning vaja-
dusel ka jõuga.
Integratsiooni Sihtasutus rahas-

tas projekti �Sõbraks läbi tegevuse.�
Projekti eesmärgiks oli sisustada
eelkõige muukeelsete noorte vaba
aega. Projektis lõid kaasa muidugi
ka eesti keelt kõnelevad noored ning
seda ikka selleks, et tekiksid sõprus-
suhted kahe erineva rahvuse vahel.
Projekti raames sai TapaNoortekes-
kus uue koroonalaua, mis on noor-
te seas väga popp, ning lauamänge,
mis tänapäeva infoajastul noortele
päris põnev vaba aja veetmise või-
malus. Koos käiakse noortekesku-
ses, kus toimuvad erinevad üritused.
Võrratuks osutusmuidugi augus-

tikuine kahepäevane laager ja päi-
keseloojangumeresüstamatk Pedas-
saarele. Retke alustasime õhtul kell
7 puhkekeskuse Valkla Rand juurest
ja lõpetasime samas siis, kui päike
oli juba loojunud ja kuu siras tähis-
taevas. Kahes kohas saarel toimus
väike jalutuskäik ja nii me saimegi
teda, et Pedassaar on Kolga lahe
kõige kõrgem ja metsasem saar.
Väheviljakate muldade tõttu on

saar olnud läbi aegade kaetud met-
saga ja ainsateks asukateks on olnud
metsvaht koos perega. Praegu saarel
püsiasustus puudub, saare idaossa
on RiigimetsaMajandamise Keskus
ehitanud sauna, mida huvilistele väl-
ja üüritakse. Saare loodeosas asuvad
8 meetri kõrgune astang ning huvi-
tavad suured rändrahnud. Öeldak-
se, et ilu on vaataja silmades, ja tõe-
poolest � seda ilu ja tunnet ei anna

kirjeldada, seda peab ise nägema ja
tundma.
Integratsiooni Sihtasutuse Hari-

dusprogrammide Keskuse poolt ra-
hastati projekt �Loovad noored.�
Projekt oli kirjutatud, arvestades eel-
kõige noorte soove, mis olid eelne-
valt koosistumistest ja koosolekutest
n-ö välja pakutud noorte endi poolt.
Projekti käigus käidi mööda loodus-
kauneid paiku Eestimaal (Saaremaa,
Altja, A. H. Tammsaare muuseum,
Viinistu kunstimuuseum, Vabaõhu-
muuseum). Eesmärk nagu ikka pa-
randada muukeelsete noorte eesti
keele ja kultuurialaseid teadmisi ning
samas õppida läbi grupitööde üks-
teisega arvestama, teist inimest enda
kõral märkama. Teineteisega arves-
tamist saab harjutada ja kogeda, lä-
bides noortekeskuse hoovil olevat
seiklusrada, mis on noorte seas väga
populaarne.
Tegutses kunstiring mõlemast

rahvusest noortele, teemaõhtud,mis
kajastasid meie rahvakalendri täht-
päevi (jaanipäev, lastekaitsepäev,
rukkimaarjapäev ). Projektist võttis
osa 30 noort, kuigi väljasõitudel ja
grupitöödes oli mitte üle 15 noore.
Väljasõitudel sai kogeda Eestimaa
ilu, kõikjal on mõeldud sellele, et
matkasell ennast mugavalt tunneb.
Ööbimiskohad on väga mugavad,
toidudmaitsvad, pererahvas lahke ja
sõbralik.
Rahastatud sai ka Maavalitsuse

Avatud Noortekeskuse projekt
�Üheskoos�. Projekt sai kirjutatud
just selleks, et harida noori n-ö kul-
tuuriliselt. Noored saavad harjutada
kätt erinevates kunstilise tegevuse
vormides (joonistamine, voolimine,
galligraafiline kiri jne.)
Plaanis on koos lapsevanemate-

ga külastada Rakvere teatrit. Tänu
projektile soetasime endale uue koo-
piamasina koos printeriga. Maava-
litsuse projektid ongi sellepärast
head, et nad toetavad projekte, kus
noortetoad/keskused saavad endile
muretseda tööks vajaminevaid va-
hendeid. Detsembris tahaksime
noortekeskuses taas avada päka-
pikula, mis toimuks neli korda kuus,
iga nädal üks kord.
Tegemisi oli ja on. Jääb soovida

Avele nobedaid näppe projektide
kirjutamisel, et järgmine suvi sama
sisukas ja tegutsemiseks võimaluste-
rohke oleks. Tänusõnad Avele ei
kuulu mitte ainult projektide kirju-
tamise eest, vaid ka oskusliku orga-
niseerimise ning taibukuse eest hoi-
da koos meeskonda, kes on tõepoo-
lest kõikide nende tegutsemisaasta-
te jooksul uskumatult tugevalt ühte
sulanud.

Kairi Kroon

Lastekaitse Ühingu
suvised tegemised

Oktoobrikuu loosungisõna:
Sina oled maa eest hoolitsenud ja seda
jootnud; Sa teed selle väga rikkaks.
Ps 65:10a

Pühapäeval, 1. oktoobril
kell 10 � 17. pp pärast nelipüha MISSA

Pühapäeval, 8. oktoobril
kell 10 � LÕIKUSTÄNUPÜHA MISSA

Pühapäeval, 15. oktoobril
kell 10 � 19.pp pärast nelipüha MISSA

Pühapäeval, 22. oktoobril
kell 10 � 20. pp pärast nelipüha MISSA

Pühapäeval, 29. oktoobril
kell 10 � 21. pp pärast nelipüha MISSA

Teisipäeval, 31. oktoobril
kell 17 � USUPUHASTUSPÜHA

Jumalateenistus armulauaga
1. oktoobril kell 15 � Tapa hooldekodus
Jumalateenistus
8. oktoobril kell 15 � Imastu Kool-kodus

Pühapäevakool ja Jumalateenistus
Pühapäeval, 22. oktoobril
kell 15 � Imastu Kool-kodus Pühapäevakool
ja Jumalateenistus

ALGAB LEERIKOOL!
Esimene tund pühapäeval, 1. oktoobril kirikus
kell 12

Koguduse õpetaja Reet Eru, tel 5690 4754,
322 0099
Koguduse kantselei Õhtu pst 24, Tapa linn.
Avatud kolmapäeval ja reedel
kell 10�14, neljapäeval 13�17
Telefon 322 0099
A/a 1120087892 Hansapank

TAPA JAKOBI KIRIKUS
Teisipäeviti kell 10 � PALVEHOMMIK

TAPA KOGUDUSE PASTORAADIS
Kolmapäeviti kell 15 � JUTUTUBA
Neljapäeviti kell 17 �
kirikukoori lauluharjutused
Reedeti kell 15 �
�Sõna valguses� Palve- ja piiblitund

EELK Tapa Jakobi Koguduse teated
Oktoober 2006

Foto Tapa LKÜ arhiivist
Integratsiooniprojekti �Loovad noored� osalejad Muhus.

Totti Kasekmp kuuli tõukamas.

Foto Teet Koitjärv

Foto Teet Koitjärve erakogust
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Üle-eelmises lehes ilmus kir-
jutis �Tarbijakaitse Tapa kau-
bamajas�. Olen väga tänulik
inimestele, kes on oma �ko-
gemusi� minuga jaganud.
Selline tagasiside annab hea
ülevaate meie linna kauban-
duses toimuvast.
Juhtumeid, kus tarbijakait-

se poole pöördutakse, on te-
gelikku olukorda arvestades
vähe. Vähe on ka inimesi, kes
julgevad probleemidele la-
henduse leidmiseks pöördu-
da kauplusesse. Suurem osa
probleeme jääb lahenduseta.
Üheks põhjuseks on kindlas-
ti tarbijate oskamatus oma
õiguste eest seista.
Mida siis kaupluses sisse-

oste tehes jälgida ja meeles
pidada? Kõige tähtsam on
kassat�ekk. Igasuguse pre-
tensiooni esitamiseks peab
olema alus. Ostjal on selleks
dokumendiks kassat�ekk.
Seal on fikseeritud kaupluse
nimi, ostu sooritamise kuu-
päev, kellaaeg, kaubad, hin-
nad, summa. Saab teada, mil-
line kassapidaja teid teenin-
das jne. Kui kassapidaja ei
taha anda t�ekki, küsige jul-
gesti. Kui pole t�ekki, ei saa
te kontrollida arve õigsust
ega esitada pretensioone.
Praegu on jäänud mulje,

et inimesed ei julge enda eest

seista. Kuidas ikka nõuda ta-
gasi arvele juurdepandud
kroone või nõuda riknenud
kauba ümbervahetamist? Nii
ongi tekkinud olukord, kus
pretensioonide esitajaid on
vähe, kuid tegelik tarbijate
rahulolematus onhoopis suu-
rem. Paljud ostjad kannatavad
tekkinud olukorra ära, lihtsalt
lepivad sellega. Osadel aga
polegi võimalust tulla preten-
siooni esitama sest elatakse
kaugel ja poeskäimine on üp-
ris kulukas lõbu. Mõelge, kui
kaugelt peavad inimesed käi-
ma Tapal toidukraami ost-
mas, kus on lähemad poed!
Kui nüüd sellises olukorras
saadakse veel riknenud kau-
pa, kui arve pole õige jne, siis
kuhu me oleme jõudnud.
Kui paljud ostjad on meie

kauplustes petta saanud, seda
ei tea täpselt keegi. Praegu ta-
litatakse meil põhimõtte järgi
� teha võib, aga vahele jääda
ei tohi, sest vahelejäämine on
karistatav. Kardetakse kont-
rolle, aga ostjate suhtes puu-
dub igasugune austus.Kuidas
muidu selgitada asjaolu, et
müüakse realiseerimisaja üle-
tanud kaupa. Võltsitakse rea-
liseerimisaegu, segamini
müüakse värskeid ja aegunud
kulinaariatooteid jne. Eriti
palju rikkumisi hakkab silma

õhtuti ja nädalavahetustel.
Selgitus lihtne � kontrollid ka
inimesed, vaevalt nad peale
tööpäeva lõppu või puhke-
päevadel ikka tulevad. Nii
võibki sel ajal näha müügil
sellist kaupa, mille müük on
keelatud.
Üks näide, millele tähele-

panelik ostja juhtis minu tä-
helepanu. Müügisaalis kärus
olevatel kookidel ja piruka-
tel oli juures teave �Parim
ennemöödas�. Vaatame,mis
siin valesti oli. Koogid, piru-
kad, tordid on kiirestirikne-
vad kaubad, nende puhul on
realiseerimisaja lõpp �Kõlb-
lik kuni�. Pärast seda kuu-
päeva enam seda kaupamin-
gil tingimusel müüa ei tohi.
Kiirestiriknevatele toodetele
kehtib ka vastav säilitustem-
peratuur.Neid kaupumüüak-
se külmletist, mitte mingil ju-
hul kärust müügisaalis.
Kaupluses ettepakenda-

tud kaubad peavad olema
nõuetekohaselt märgistatud.
Pakendil peab olema nime-
tus, tootja, ühikuhind, kogus,
kauba müügihind, realiseeri-
mise lõppaeg. Seekord oli
märgistatud ainult ühiku-
hind, kogus ja müügihind,
polnud toote nimetust ega
realiseerimisaegu. Tarbijal
tekkis küsimus � kaua selli-

ne kaup seal kärus oli olnud
ja millal ta pakendati. Vastust
ta ei leidnud.
Tähelepanelikult tuleks

jälgida ka kaupade ühikuhin-
dasid. Kaupadel peavad ühi-
kuhinnad hinnasedelil olema
välja toodud. Kaubad on
väga erineva kaaluga paken-
datud.Näiteks vahukoor 180
g ja 200 g. Pakend on suuru-
selt sarnane. Vorstid, singid
pakitud 105, 110, 120, 135,
150 g kaupa. Silmaga raske
vahet teha, samas pole ka
suurt hinnavahet. Kui ei
pöörata tähelepanu ühiku-
hindadele, ei osata ka teha
soodsat ostu. Mida väikse-
mas pakendis on kaup, seda
kallim on ta hind. Alati on
soodsam osta suuremas pa-
kendis kaupa. Või hoopis
pakendamata kaupa, sest pa-
kend maksab.
Veel tuleks jälgida kaupa-

de hindu. Vaadake, kas ikka
kaubal olev ja kauba juures
olev hind on üks ja sama. Jäl-
gige hinnalipikul olevat kau-
ba nimetust, sest pahatihti on
ühe kauba ees hoopis teise
toote hind ja nii tekib jälle
arusaamatus, sest ostja arva-
tes oli kaup odavam, aga kas-
sast löödi läbi hoopis kõr-
gem hind.

Helle-Anne Org

Tarbijakaitse töömailt

Toidukaupade hinnad Tapa kauplustes
seisuga 18. september 2006.a

Jrk.nr. Kauba nimetus Mõõt ühik Grossi toidukaubad Kaseke Säästumarket Kaubamaja
1 Kartul kg 7,8 11,9 7,9 10,9
2 Porgand kg 7,3 15 6,9 9,9
3 Peet kg 6,8 6,9
4 Värske kapsas kg 5,4 8,5 5,5 8,5
5 Mugulsibul kg 7,4 8,9 7,5 9,9
6 Hapukapsas kg 10,8 13,9 10,9 16,5
7 Värske kurk kg 15,4 21,9 18,9
8 Tomat kg 16,8 16,9 15,9 14,9
9 Paprika kg 18,8 21,9 18,9 26,9

10 Küüslauk kg 56,8 65,9 49,9 62,9
11 Hiinakapsas kg 13,4 25,9 11,9 19,9
12 Lillkapsas kg 17,8 16,9 13,9 24,9
13 Hapukurk kg 21,8 37,9
14 Õun kg 6,4 16,9 6,7 15,9
15 Ploom kg 8,8 10,9 15,5
16 Pirn kg 13,8 18,9 11,9 19,5
17 Viinamari kg 18,8 23,9 18,5 27,9
18 Apelsin kg 15,4 21,9 15,5 19,9
19 Arbuus kg 5,4 7,5 5,2 8,9
20 Virsik kg 16,8 16,9
21 Sidrun kg 13,8 19,9 13,9 17,9
22 Banaan kg 15,4 15,9 15,5
23 Nisujahu kg 4,1 4,2 3,85 4,9
24 Tatar kg 12,8 12,9 12,9 15,9
25 Hirss kg 9,8 10,9 10,9
26 Odratang kg 5,8 5,9 3,9 4,9
27 Odrakruup kg 5,9 5 5,7 5,9
28 Suhkur kg 13,8 13,9 13,9 13,9
29 Kartulijahu kg 11,5 17,5 14,5 17,3
30 Kaerahelbed kg 6,8 7,9 7,8 7,9
31 Manna kg 4,7 6,5 4,8 6,5
32 Riis kg 9,1 9,9 9,2 9,9
33 Hernes kg 6,8 6,5 6,5 6,9
34 Piim 2,5% 1l pk 5,7 6,5 5,7 6,5
35 Piim 3,5% 1l pk 7,7 8,3
36 Hapukoor 20% 500g pk 7,7 8,9 8,7 9,5
37 Hapukoor 10% 500g pk 7,8 7,9 7,5
38 Kohvikoor 200g pk 3,3 3,9 3,4 3,9
39 Vahukoor 200g pk 6,1 6,9 6,9
40 Keefir 2,5% 1l pk 7 8,9 7,1 8,3
41 Pett 1l pk 6,3 6,7 6,9
42 Kohupiim 250g pk 9,3 9,9 8,2 9,9

Ülevaate koostas Helle-Anne Org

Tapa vallavalitsuse
sotsiaalosakond

tänab Tapa valla koolide 1.�4. klassi õpilasi,
kes aktiivselt võtsid osa

välja kuulutatud eakate päevaks
mõeldud kaartide valmistamisest.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Ettevõte otsib koostööpartnerit

transporditeenuse osutamiseks.

Partnerilt ootame väikesõiduki (B)

olemasolu ja igapäevast kasutamisvõimalust.

Tel 5342 0047

Mõned aastad tagasi helises
mul õhtul kodus telefon ja
üks Tapa linna daam hüüdis
torusse: �Sinu lapsed lõhu-
vad kultuurikoja juures
autot!� Loen enda omad sil-
madega üle � kõik on kodus.
Vastan � need ei ole minu
omad. Proua vastu � noh,
koolipoisid. Sõidan siis ko-
hale, uurin asja, ja välja tu-
leb see, et kaks endist Tapa
gümnaasiumi poissi, üks sel-
lel hetkel Puiatu erikooli ni-
mekirjas ja teine peale 9.
klassi lahkunud, olid auto
tuled lõhkunud.
Küsin siis proualt, kas he-

listas politseisse. Tema vastu,
et ei, miks ta peab helistama.
Siit järgnevalt mõnedmõt-

ted Tapa valla elu-olust, ausu-
sest, kodanikujulgusest ning
tahtmisest olla oma valla �hea
peremees�.
Miks ei taheta olla julgem

ning probleemist teadvusta-
da õigeid organeid? Miks kir-
jutatakse tihti anonüümseid
artikleid �ma nägin, ma tean,
ma olen kursis, aga kui vaja
seletusi anda ning avaldust
politseisse teha, siis ollakse
vait ja kardetakse? Iga selline
nn asja mahavaikimine, kuri-
teo, pahanduse eiramine an-
nab teo sooritanule julgus-
tust, indu oma halbade tegu-
de rida jätkata.
Meie valla inimestel on

harilikult teada ju, kes, kus
ning mida korda on saatnud.
Neid on 10�15 inimest (hari-
likult teismelised), kellega
politseil on vaja iga päev te-
gemist teha. Ise need nn �te-
gutsejad� on kõik alati kohe
varmad õigusorganeid oma
avaldustega pilduma, kui vaja
ennast �puhtaks pesta�.
Tihti on nad kindlad, et

nende peale ei julgeta (viitsi-
ta) kaevata, ning nii nad
ülbitsevadki valla elanike ar-
vel. Kuskil lehes oli jutt ühelt
proualt, kes kirjutas �hirm-
sast� kinoskäigust. Jah, ilm-
selt oligi kole kogemus. Aga
lahendus oleks olnud selline.
Kutsuda kino turvamees ning
see seltskond kõrvaldada ki-
noseansilt. Kui turvameest
pole, siis vastutab selle üritu-
se korra eest seansi korralda-
ja ja tema oleks pidanud kor-

ra majja lööma. Proua oleks
võinud ka ise poisse viisakalt
korrale kutsuda ning hiljem
lapsevanemaid informeerida
järeltuleva põlve käitumis-
reeglite rikkumisest. Võima-
lus on ka kooli teatada, aga
koolijuhil ei ole õigust väljas-
pool kooli sooritatud tegude
eest rohkem karistada kui
vestlus rikkujaga ning tema
manitsemine.
Tapa valla inimesed pea-

vad muutuma sallimatumaks
rikkumiste suhtes. Ilmselt
läheb veel aastaid, kui ühis-
kond hakkab üldiselt tauni-
ma jõhkrust, matslust,
rullnoklust, lollust, teiste
närvidel mängimist. Valla-
rahvas ei peaks praegu loot-
ma, et valla heaolu, heakor-
ra eest seisab ainult politsei
või vastava eriala ametnik.
Palju on tahtmise, julguse
ning soovide taga. Soovin, et
Tapa linna ning Tapa valla
rahvas seisaks oma õiguste
eest olla vaba lollusest ning
jõhkrusest.
Harilikult öeldakse, et see

ja see poiss (tüdruk) on sel-
line ja selline. Jah, need
probleemid on meie ühis-
konnas näha, kool toob tihti
võimendatult lapse nõrge-
mad pooled välja ning hiljem
on raske sellisest inimlapsest
ühiskonnale head kodanikku
ja aktiivset liiget loota. Kor-
dan veelkord � kõik algab
kodust.
Vaadates presidendivali-

misi, võib öelda, et see oli
mõlemalt poolt räpane. Vaa-
dates televisiooni, kuulates
Tapa valla inimeste problee-
me ning raskusi, saabki liht-
salt ja lakooniliselt konstatee-
rida � sealt õpib noor inime-
ne olema ülbe, hoolimatu,
selgrootu jne.
Kas lahendust ei olegi?

On, aga läheb aega ning vaja
on pikka meelt, et ühiskond
enesepuhastumises suudab
luua puhtama ning tegusama
korra. Kaua siis? Ilmselt aas-
taid kui mitte aastakümneid.
Lootma peab. Aga millestki
peaks praegu alustama.

Argusest,
julgusest ja
millestki veel

Elmu Koppelmann,
Tapa valla volinik,

Tapa gümnaasiumi direktor
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Mälestuskilde
ja uitmõtteid

Soomusrongirügemendi XX aastapäevaaktus kino-spordisaalis 1938.
Foto Tapa muuseumi arhiivist

Soomusrongid ja Tapal paiknenud
Soomusrongirügement

Rügemendi elust 1920. a
lõpus
Jõuti vaid läbi viia organisatsioonili-
sed ümberkorraldused. Seoses 1. ja 2.
soomusrongirügemendi liitmisega
üheks soomusrongirügemendiks võeti
rongidelt ära kuulipildurkompaniid ja
likvideeriti dessantkompaniid. Soo-
musrongirügemendi koosseisu Tapal
jäid staap, I divisjon (soomusrongid
�Kapten Irv� ja nr 2, kuulipildurkom-
panii, tehnikakompanii, jalaväerühm),
II divisjon (soomusrong nr 3, kuuli-
pildurkompanii, tehnikakompanii, ja-
laväerühm, tehnilised töökojad), töö-
komando, ambulants.
Soomusrongid olid rahu ajal väljaõp-

pe- ja katteüksused ja neid võis vajadu-
se korral koheselt lahingusse saata.
29. novembril 1938. a pühitses pi-

dulikult Soomusrongirügement soo-
musrongide 20. aastapäeva. �Rahva-
leht� kirjutas 28. novembril sel puhul:
�Vabadussõja sangarlikumaid ja löö-
givõimsamaid väeosi soomusrongide
rügement pühitseb täna ja homme
Tapal oma 20. aastapäeva. Pidustuste
kavas on esmaspäeva õhtul kell 7 ju-
malateenistus Tapa Jakobi kirikus,
millele järgneb kirikuesisel rügemen-
di tseremoniaalne loendus Vabadus-
sõjas langenute mälestamisega. Teisi-
päeval kell 11.30 on rügemendi paraad
spordiväljakul, mille võtab vastu kait-
seväe juhataja kindral Laidoner. Paraa-
dile järgneb ühislõuna ja sellele aktus,
millel kõnega esineb ka soomusron-
gide looja J. Pitka. Pidulikuma mo-
mendi aktuse kavast moodustab Va-
badussõja-aegse soomusrongi �Kap-
ten Irw� veteranidelt rongi lahinglipu
üleandmine rügemendile. Õhtul on pi-

dulik õhtusöök külalistele ja rügemen-
di kaadrile, mis kestab kuni välisküla-
liste lahkumiseni öiste rongidega.
30. novembril on rügemendi võim-

las veel segaeeskavaga pidu. 20. aasta-
päevapidustused lõpevad laupäeva
õhtul ballidega ohvitseride ja üleaja-
teenijate kasiinodes.�
Ajakirjanduses märgiti, et sportlik

tegevus rügemendis on olnud alati edu-
kas. 1938. a suveperioodil võtsid rüge-
mendimeeskonnad osa 27 spordivõist-
lusest. Eriti edukas oli jalgpallimees-
kond, pidades 16 võistlust, millest või-
deti 11. Tõusutuul on laskesport tänu
rügemendi laskurühingule.
Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist

ja liitmist Nõukogude Liiduga likvi-
deeriti Soomusrongirügement.
Heljo Jooritsa mälestuses alustati

käsirelvade kokkukorjamist rügemen-
di staabihoonesse juba 17. juunil 1940,
veel Eesti Vabariigi ajal enne 21. juuni
riigipööret, kui Tapa mõisa saabusid
Tallinnast kolm nahkkuubedes meest,
neist kaks vene keelt kõnelevat.
Juuli alguses tuli rügementi vene

jalaväeosa. Suurtükid tõsteti suurtüki-
vagunite alustelt ümber lahtistele kau-
bavagunitele ja viidi Venemaale. Kuul-
davasti kasutati neid Inglismaal valmis-
tatud suurtükke veel II maailmasõjas
Leningradi kaitsmisel Orarienbaumi
platstarmil. Vedurid ja soomustatud
ning soomustamata vagunid võttis 12.
veebruaril 1941 üle Punaarmee Balti
Erisõjaväeringkond. Tõenäoliselt osa
neist lammutati.

Märts 2006
Harri Allandi

Kahjuks kujunevad kõik ajutised
asjad pikaajalisteks või kestva-
teks. Erand polnud ka Tapa vee-
probleemid.
Reostamine jätkus, kogus

tuuregi. 4. jaan 1974 informee-
rin olukorrast vastmoodustatud
ENSVMNRiikliku Maaparan-
duse ja Veemajanduse Komi-
teed: �Kaheksa aastat tagasi ilm-
nesid esimesed tõsised põhjavee
reostumise tundemärgid Tapa
linnas ja selle ümbruses. Kuna
tol ajal ei olnud veel �Veekoo-
deksit� ja riiklikke veekaitse or-
ganeid, siis pöördusin ��
Vahepeal on elu pikkade

sammudega edasi läinud, ja kah-
juks samuti vete reostamine. Sel-
le asemel, et reostuskoldeid väl-
ja selgitada ja likvideerida, eelis-
tatakseTapal hoopis vaadiga vee
vedamist neile, kes seda ise enam
suutelised pole tassima pole ki-
lomeetri kauguselt ja veelgi kau-
gemalt. Surnud on mitmed me-
hed, kes oleksid võinud anda in-
formatsiooni olukorra kohta.
Kohalike sanitaarorganite

kinnitus, et edaspidine naftasaa-
duste sattumine pinnasesse on
kõrvaldatud, on lihtsalt julge
vale. Seda on sinna voolanud
kogu selle aja. Ja kui 1973. a lasti
käiku uus katlamajaÕhtu puies-
teel, siis oli Tapa linn juurde saa-
nud taas ühe uue reostuskolde.
Kes tasub kahjud?Nii riigile kui
ka elanikkonnale. Aga veelgi
tähtsam � kust hakkavad inime-
sed saama vett?... Pudelivett siis
veel ei tuntud!
Vastus saabub üllatavalt rut-

tu � 18. jaan 1974.Komitee esi-
mehe asetäitja J. Heinpalu vas-
tab: �Tapa linnas on aastaid
kestnud pinnase reostamise tõt-
tu naftaproduktidega häireid
elanikkonna veega varustami-
sel. Põhjavete reostuse likvidee-
rimise eesmärgil kontrolliti
1973. a korduvalt Tapa linna
ettevõtteid, tehti vastavaid ette-
kirjutusi ja kontrolliti nende
täitmist, kusjuures võeti arvu-
kalt veeproove analüüside tege-
miseks.
� Pikaajalise reostuse tule-

musena on pinnas linna terri-
tooriumil kohati naftaproduk-
tidest läbi imbunud, seetõttu
esineb pinnase jääkreostus, mil-
le mõju on tuntav eriti kevadi-
se kõrgvee perioodil. �.Vee-
kaitseliste abinõude rakendami-
se tulemusena 1973. a on põh-
javete reostusoht Tapa linnas
tunduvalt vähenenud�. Küsi-
muse lõplikuks lahendamiseks
on vajalik Tapal tervikliku ka-
nalisatsioonisüsteemi, koos
heitvete puhastusseadmetega,
väljaehitamine. Vastavalt EKP
KK ja Eesti NSV MN 5. juuni
1973. a määrusele nr 269 ehita-
takse Tapa linna puhastussead-
med välja ajavahemikul 1974�
1975. a. Et tagada lähimatel aas-
tatel linna elanikkonna varusta-
mine kvaliteetse joogiveega,
uuritakse võimalusi uue vee-
haarde paigutamiseks väljapoo-
le linna.�
Sõnad on ilusad ja lohutavad.

Ainult põhjavete reostamine ei
vähenenud. Keskkonnakaitseli-
ne harimatus, hoolimatus ja

kontrollimatus tegid oma tööd.
Ja teevad seda ka tänapäeval! Iga
uus objekt ähvardas muutuda
reostuskoldeks. Eriti suure ohu
allikad asusid sõjaväe territoo-
riumil, kus kaugelt toodud de-
fitsiitseid naftaprodukte lausa
rahumeelselt kallati maha või
otse vette.
Mõtlesin pikalt selle kirja üle,

enne kui otsustasin loobuda
võitlusest � tuuleveskitega�.
Kõrvu jäid kõlama järeldused:
1. Seni, kuni pole välja ehitatud
korralikku kanalisatsioonisüs-
teemi, võib pinnavett ja põhja-
vett rahumeeli reostada. 2. Tapa
piirkonda veetud naftasaadus-
test on üks osa läinud kogu aeg
�pinnase immutamiseks�. 3.
Kriips peale kõigile kohalikele
kaevudele, toome vee kuskilt
mujalt (võib-olla Peipsi järvest).
Ja õhku jäid rippuma järgmi-

sed küsimused: 1. Miks ei avali-
kustata neid asutusi, ettevõtteid
ja individuaalelamuid, kes lase-
vad reovett �kuiva soonde�? 2.
Miks iga teine objekt, mis käiku
lastakse, kujuneb reostuskol-
deks? Kuidas ehitusinspekt-
sioon need objektid vastu on
võtnud? 3. Miks elanikke ei tea-
vitata veeproovide tulemustest?
Kui tihti neid võetakse? Tapal
ka tollal sanitaaramet puudus ja
suure piirkonna peale tuli üks la-
borant. Inimesed lähtusid vee
haisust, värvist jamaitsest.Nagu
nüüdki!

Kõik laiarööpmelised soomusrongid
koondati Tapale. 1. detsembrist 1934
koosseisude ümberkorraldamise tõt-
tu viidi B. Drachenfels üle Tapale ja
määrati Soomusrongirügemendi 1. di-
visjoni soomusrongi nr 2 ülemaks ja
ühtlasi patareiülemaks.
22. veebruarist 1935 ülendati ta

majoriks. Sama aasta veebruarist võt-
tis uueks perekonnanimeks Kaljuveri
endise Drachenfels asemele.
1935. a täitis sõjaväe täpsuspüssist

laskmises Eesti Laskurliidu I klassi
normi, sama 1937. a väikekaliibrilisest
püssist. 1936-1937 oli valitud väeosa
kohtu esimeheks. 1938 juulis-sep-
tembris oli rügemendi ja Tapa garni-
soni ülem, 1938 rügemendiülema aju-
tine abi. 1939 jaanuaris määrati I di-
visjoni ülemaks. 1940. a suvel oli lühi-
kest aega Paide linna komandant. Tul-
nud tagasi Tapa soomusrongirüge-
menti, vabastati 16. augustil 1940 omal
soovil sõjaväeteenistusest.
5. detsembril 1939 anti suurtükiväe

inspektori poolt üle tagajärjeka töö ja
saavutuste eest suurtükiväe laskeasjan-
duse arendamisel �browing FN kal.9
mm kabuuri ja nööriga�.
1940. a veebruaris autasustati Kot-

karisti IV kl teenetemärgiga.
B. Kaljuveri abiellus 1922. a Alice

Helgeseniga. Abielust sündisid pojad
Boris-Johannes (1932) ja Volker-Uno
(1925) ning tütar Rutt (1932).
Saabunud Valgast Tapale, elas Kal-

juveri pere algul Nigoli pst 20Valsineri

maja üürikorteris (1. Mai pst, nõuko-
gude ajal TapaHaigla), hiljemKäsperti
majas Ambla mnt 39 (ka lastekodu
�Maria�).
Major Kaljuveri oli hea suhtlejana

populaarne ohvitser tapalaste seas. Teda
tunti jahimehe ja loodussõbrana.
Elades Valsineri majas, kasvatas ta

hoovi ehitatud linnumajas kirjatuvisid,
keda rõngastas ja õpetas neile eemal
lehtlas tagasipöördumist koju.
Hobi oli veel linnumunade kogu-

mine, mille kogu võis olla üks suuri-
maid Eestis. Kogutud linnumunad ole-
vat ta kinkinud 1940. a Tartu Ülikoo-
lile, mille kohta aga andmed puudu-
vad.
Major Kaljuveri arreteeriti oma

kodus 10. novembril 1940 ja mõisteti
sõjatribunali otsusega 20. jaanuaril
1941. a 10 aastat ANSV-sse, kus suri
(arvatavasti lasti maha) 7. juulil 1942.
a Verhneizemlagis.
Milles siis 22. Laskurkorpuse sõja-

tribunal süüdistas major Kaljuveri?
1. augustis 1940 divisjoni üleandes

esines ta ülesrivistatud isikkoosseisu
ees �kontrrevolutsioonilise kõnega�.
Riikliku Julgeolekukomitee protokol-
lis (25.10.1940), kui kuulati üle meelt
muutnud divisjoni üleajateenijat (nime
jätan avaldamata), on see kõne tema
tunnistuse järgi vene keeles kirjas.
Toon selle kõne artikli autori poolt

tõlgituna eesti keelde:
�Sõbrad! Lahkun teie juurest minu

vabastamisega armeeteenistusest põh-
juseks oletatavad patud nõukogude

võimu vastu. Eesti valitsus otsis inimesi
võitluseks nõukogude võimu vastu.
Selleks osutusin ka mina ja selle üles-
ande olen auga täitnud. Seepärast pee-
takse mind nõukogude rahva vaenla-
seks. Ma lahkun. Kuid kuhu? Ma lä-
hen sinna kuhu teil teed ei ole.
Olge ustavad oma Eesti valitsusele,

paluge jumalat. Tuleb aeg, ma tulen
tagasi. Jääge eestlasteks, nagu ma teid
olen tundnud. Aga neid Eesti sõdureid,
kes on oma meelt muutnud, ma tunda
ei taha.�
Arvan, et selline kõne teeks au iga-

le ohvitserile, kes teenib oma kodu-
maad.
Teiseks süüdistati Boris Kaljuveri

selles, et ta hoidis oma korteris brau-
ningut 26 padruniga ja metsa peide-
tud vintpüssi. Kolmandaks patuks pee-
ti seda, et 1939. a detsembris Eesti
Vabariigi ajal fotografeeris vene len-
nukeid, mis tegid hädamaandumise
Tapa asunduse põllule, saabudes taga-
si ründelennult Soome talvesõja ajal.
Näitas neid fotosid �provokatsiooni-
lisel eesmärgil nõukogude vastasele ele-
mendile�. Neljas süüdistus seisnes sel-
les, et võitles aktiivselt �Kodusõjas
valgete poolel Punaarmee vastu�.
Sellised olid siis süüdistused ühe

baltisakslasest eestimeelse, Eestimaad
oma kodumaaks pidava ja seda kaits-
va sõjamehe vastu. Sõjatribunal karis-
tas major Kaljuveri tuntud VNFSV
Kriminaalkoodeksi § 58-10 lõige 1(isa-
maa reetmine) alusel.

Major Boris-Oleg-Ernst Kaljuveri
(Drachenfels)

Harri Allandi

13 aastat hiljem sekkusin
taas Tapa vee probleemidesse.
Tõuke selleks andis telesaade
�Kodukandilood� 17. mail
1987. Televisioon pühendas
tookordse saate Tapa linnale ja
tema minevikule. Sellest tun-
nist alates sai kogu Eestimaa
teada, et Tapal on esimene vee-
horisont lõplikult ära reosta-
tud. Veesoontes voolab naftat,
kütteõli, bensiini ja kes teab
mida veel. Vesi on pruun ja
haiseb juba püsivalt. Au sees on
jälle veevedaja amet. Kuid
kauaks seda veevedamistki?!
Ka sügavkaevude vee kva-

liteet halveneb. See kõik on
paljude aastate lohakuse, tor-
mamise ja saamatuse tulemus.
Vete reostumist oleks saanud
kindlasti vältida, kui asi oleks
kohe avalikustatud, kui vasta-
vad ametkonnad oleksid ol-
nud oma ülesannete kõrgusel.
Inimeste passiivsus, rahvasaa-
dikute ükskõiksus ja ametkon-
dade formalism viisid selleni.
Inimesed joovad kõlbmatut
vett ja loodavad looduse ise-
puhastumisvõimesse. Amet-
konnad veeretavad pabereid ja
lohutavad. Naftasaadused aga
voolavad tõkestamatult, avas-
tamatult ja karistamatult pin-
nasesse.
See saade, need väljaütlemi-

sed ei saanud jätta mind üks-
kõikseks. Kirjutasin loo rajoo-
nilehte �Punane Täht�. 7. juu-
lil 1987 ilmubki pikk kirjatükk
�Mõtisklusi Tapa linna vee
ümber�. Välja on jäetud ainult
laused, mis sisaldavad sõna
�sõjaväeosa�.

(järgneb)
Lembit Joorits

Tapa vesi (järg)

Järgneb

Algus Sõnumed nr 16
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12. september 2006
- Tapa linnas 1. Mai puiestee 11
asuva lihakarni aktiivse külasta-
tavuse tõttu on tekkinud vajadus
tagada sõidukite ohutu ja korrekt-
ne peatumine ja parkimine 1. Mai
puiesteel. Seetõttu muudeti 1.
Mai puiesteel 11 tänava lõuna-
poolne rada alates 1. Mai puies-
tee 11 parklast kuni Lembitu
puiestee ja 1. Mai puiestee täna-
va ristmikuni peatumise ja parki-
mise keelualaks.
- Alates 1. oktoobrist 2006 muu-
detakse Tapa linna Pargi tänaval
Pargi ja Lembitu tänava ristmiku
ning Pargi ja Kooli tänava ristmi-
ku vaheline lõik mootorsõiduki-
tele liiklemise keelu tsooniks.
- Väljastatakse ehitusluba tahke-
kütte konteinerkatlamaja püstita-
miseks aadressil Jäneda, Tapa
vald.
- Väljastatakse ehitusluba üksik-
elamu rekonstrueerimiseks aad-
ressil 1. Mai pst 21, Tapa linn.
- Väljastatakse ehitusluba üksik-
elamu rekonstrueerimiseks aad-
ressil Koidu 36, Tapa linn.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi
makstakse 15-le Tapa valla elani-
kule.
- Tapa linna kolme elaniku toe-
tusavaldused jäeti rahuldamata
kuna isikud ei kuulu vähekindlus-
tatud inimeste hulka.
- Otsustati maksta ranitsatoetust
esimesse klassi minevate Tapa
valla laste vanematele kokku sum-
mas 108 000 krooni.
- Kinnitati gümnaasiumide tasu-
ta koolilõunat saavate õpilaste ni-
mekirjad.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi
makstakse lasteaedade söögisoo-
dustuse näol 32 lapse eest.
- Ühele puudega inimesele mää-
rati hooldaja.
- Koduteenust hakatakse osuta-
ma ühele Tapa linna elanikule.
- Ühele elanikule eraldati sotsiaal-
korter.
- Vallavanem Kuno Rooba luba-
ti puhkusele 18.09.�05.10.2006.
- Eraldati põhivara sihtfinantsee-
rimiseks AS-le Tapa Vesi 260 000
krooni. Eraldatud raha tuleb ka-
sutada Tapa valla Lehtse ja Jäne-
da piirkonnas asuva ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni renoveerimi-
seks.
- 16 inimesele makstakse välja
kompensatsioonNõmmküla kol-
hoosi ühistatud vara eest.
- Reservfondist eraldati 3 000
krooni Adelaide linnas, Austraa-
lias Politsei- ja Tuletõrje Maail-
mamängudel. osalemise eest.

19. september 2006
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks aadressil Ambla
mnt 42, Tapa linn.
- Väljastati ehitusluba OÜ-le AL
ehitusmaterjalide kaupluse juur-
deehituseks aadressil Paide mnt
77, Tapa linn.
- Otsustati viia läbi avatud pak-
kumismenetlus riigihankele �Ar-
vutite ostmine Tapa valla kooli-
dele�.
- Üheksale kutsekooli õpilasele
otsustati maksta toitlustamistoe-
tust.
- Kolme inimese toetusavaldused
jäeti rahuldamata.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi ot-
sustati maksta viiele inimesele.
- Kinnitati lapse ja hooldaja va-
heline leping.
- Ühest perekonnast otsustati
eemaldada laps, sest vanemad ei
tule tema eest hooldamisega toi-
me.
- Otsustati määrata Patika külas
R. Negusele kuuluvate hoonete
teenindamiseks vajalikumaa suu-
rus ja sihtotstarve.
- Kinnitati Tapa vallas Räsna kü-
las Kurumõisa hoonete teeninda-
miseks vajaliku maa suurus.
- Kinnitati Tapa vallas Tapa lin-
nas Kesk 17 asuva hoone teenin-
damiseks vajaliku maa suurus ja
sihtotstarve.
- Reservfondist eraldati 1 000
krooni toetuseks L. Ristheina
osalemiseks Virumaa Noorteor-
kestri koosseisus kontsertreisil
T�ehhi 19.�26.09.2006. Veel eral-
dati reservfondist 1 500 krooni
Tapa valla viie küla kokkutuleku
organiseerimiseks.
- Peatati peretoetuse maksmine
emale, kelle laps viibib väikelas-
tekodus.

26. september 2006
- Valmistati ette vallavolikogu eel-
nõu, milles soovitakse Tapa val-
lavalitsusel korraldada riigihange
Tapa valla õpilasliinide teeninda-
miseks ajavahemikul 01.01.2007�
30.06.2010.
- Toimetulekutoetusega kaasne-
vat 200-kroonist täiendavat sot-
siaaltoetust makstakse summas
2 000 krooni.
- Neljale puudega inimesele mää-
rati hooldajad.
- Koduteenuse osatamise leping
sõlmitakse ühele Läste küla Tapa
vald elanikuga.
- Toimetulekutoetust makstakse
63 997 krooni.
- Käsitleti teemat � Tallinna lin-
navalitsuse algatus �Hea liikleja�.

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

14. september 2006
- Tapa vald otsustas kaasfinant-
seerida projekti �Tapa lasteaeda-
de renoveerimine�.
- Tapa vald võttis kohustuse mit-
te võõrandada projekti �Tapa las-
teaedade renoveerimine� käigus
renoveeritavaid lasteaiahooneid
aadressiga Nooruse 11 Tapa linn
ja Ülesõidu 3 Tapa linn viie aasta
jooksul peale projekti tegevuse
lõppu.
- Otsustati võtta 2006. aastal AS-
st SEBEesti Ühispank lasteaeda-
de �Pisipõnn� ja �Vikerkaar�
hoonete renoveerimise finantsee-
rimiseks laenu 3 000 000 krooni.
- Vabariigi Valitsuselt taotletakse
Tapa valla arenguks katastriüksu-

se munitsipaalomandisse andmist
asukohaga Tapa vallas Jäneda kü-
las: JänedaÕppe- jaNõuandekes-
kuse masuudihoidla (Jäneda mõi-
sa sepikoda).
- Valiti esindaja valimiskokku. Va-
lituks osutus volikogu liige Alari
Kirt.
- Otsustati võõrandada korteri-
ühistuleMoe 5 keldris asuvad kat-
lad koos nende juurde kuuluvate
seadmete ja torustikega.
- Võeti vastu määrus nr 33 �Edu-
kate õpilaste ja sportlaste ning
nende juhendajate toetamise
kord.�
- Võeti vastu määrus nr 34 �Tapa
valla ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni eeskiri.�

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

14. september 2006 nr 33
Edukate õpilaste ja sportlaste ning
nende juhendajate toetamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse § 22 lg
1 p 5 alusel.
§ 1 Reguleerimisala
Määrus reguleerib Tapa valla eduka-
te õpilaste (rahvastikuregistri andmeil
Tapa vallas elavad õpilased) ja nende
juhendajate toetamise korra valla eel-
arvelistest vahenditest õpilaste õppe-
kasvatustöösse paremaks kaasami-
seks, hariduse väärtustamiseks, õpi-
laste üldise arengu, võimekuse ning
valla sportlaste saavutuste toetami-
seks ja motiveerimiseks.
§ 2 Edukate õpilaste toetamine
(1) Individuaalsete saavutuste eest
1) riikidevahelistel aineolümpiaadi-
del, konkurssidel riikide esindustele
ja rahvusvaheliste spordialaliitude
noorte ja juunioride tiitlivõistlustel
(maailmameistrivõistlused, Euroopa
meistrivõistlused) I, II ja III koha saa-
vutajaid premeeritakse:
I koha saavutajaid 5 000 krooniga
II koha saavutajaid 3 000 krooniga
III koha saavutajaid 2 000 krooniga
2) üleriiklikel aineolümpiaadidel,
konkurssidel ja vabariiklike spordiala-
liitude poolt korraldatavatel Eesti
meistrivõistlustel I, II ja III koha saa-
vutajaid premeeritakse:
I koha saavutajaid 2 000 krooniga
II koha saavutajaid 1 500 krooniga

III koha saavutajaid 1 000 krooniga
3) piirkondlikel konkurssidel ja aine-
olümpiaadidel I, II ja III koha saa-
vutajaid tunnustatakse:
I koha saavutajaid 800 krooniga
II koha saavutajaid 600 krooniga
III koha saavutajaid 400 krooniga
4) piirkondlikel spordimeistrivõist-
lustel I, II ja III koha saavutajaid tun-
nustatakse valla sümboolikaga hin-
nalise kingitusega.
5) põhikooli kiituskirjaga lõpetajaid
2 000 krooniga
6) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpe-
tajaid 3 000 krooniga
7) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpe-
tajaid 2 000 krooniga
(2) Võistkondlike saavutuste eest
1) Rahvusvaheliste spordialaliitude
noorte ja juunioride tiitlivõistlustel
(maailmameistrivõistlused, Euroopa
meistrivõistlused) I, II ja III koha saa-
vutajaid premeeritakse:
I koha saavutajaid 3 000 krooniga
II koha saavutajaid 2 000 krooniga
III koha saavutajaid 1 000 krooniga
2) Vabariigi meistrivõistluste I, II ja
III koha saavutanud võistkonna liik-
meid premeeritakse ühepäevase
ühisväljasõiduga ja lisaks võistkon-
na iga liiget:
I koha saavutamisel 400 krooniga
II koha saavutajaid 300 krooniga
III koha saavutajaid 200 krooniga
3) piirkondlikel meistrivõistlustel I,
II ja III koha saavutanud võistkon-

da tunnustatakse:
I koha saavutajaid 1 000 krooni-
ga
II koha saavutajaid 800 krooniga
III koha saavutajaid 600 krooniga
4) piirkondlikel aineolümpiaadidel ja
konkurssidel I, II ja III koha saavu-
tanud võistkonda tunnustatakse :
I koha saavutajaid 1 000 krooniga
II koha saavutajaid 800 krooniga
III koha saavutajaid 600 krooniga
§ 3 Juhendajate toetamine
1) Edukate õpilaste juhendajaid toe-
tatakse ½ toetuse summast, mida ju-
hendatavad on saanud vastavalt pa-
ragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 saavuta-
tu eest.
2) Võistkondade juhendajaid toeta-
takse paragrahvis 2 lg 2 p 1-3 nime-
tatud võistkonna poolt saavutatud
tulemuse eest 1/2 võistkonna liikme-
te poolt kokku saadud toetuse sum-
mast.
§ 4 Taotluste esitamine
1) Kirjaliku taotluse tunnustusemää-
ramiseks esitavad koolijuhid, õpeta-
jad, hoolekogu, ÕN, lastevanemad ja
spordiklubide esindajad.
2) Taotluse vaatab läbi ja toetuse
määramise otsustab vallavalitsus.
§ 5 Määruse kehtetuks tunnista-
mine
Lehtse vallavolikogu 30. septembri
2004. a määrus nr 18 tunnistatakse
kehtetuks.
Määrus jõustub 1. oktoobril 2006

Alljärgnevatel isikutel või nende pä-
rijatel, kellele on välja maksmata
Nõmmküla kolhoosi tööosakud, pa-
lume ühendust võtta väljamakse te-
gemiseks Tapa vallavalitsuse rahan-
dusosakonnaga. Tapal vallavalitsuse
I korrusel ja vallavalitsuse Moe tee-
ninduspunktis on saadaval blanketid
tööosaku väljamaksmise taotlemi-
seks.
Kontakt: finantsnõunik Alar Te-

ras tel 322 9657, raamatupidaja Inge
Müllerbeck tel 322 9678.
Ainujõe Liide, Aster Marianne,

Bachman Ilmar, Balder Linda, Bunar
Vikenti, Dööring Adele, Dööring
Jaan, Eiche Evald, Eistre Riina, Illi-
soo Johannes, Illisoo Juuli, Jalakas
Harald, Johkem Salme, Kala Rein,
Kari Anette, Kari Heino, Kelve Juu-
li, KelveKustas, Kirotar Kaljo, Kivila
Leili, Kiviniit Jenni, Klamm Helene,
Klamm Vello, Kleifel Johannes,

Kokk Olga, Kreutzwald Salme,
Kroos Koidu, Krutop Irene, Kuhi
Kristi, Kukk Valve, Kukk Evald,
Kõuts Paul, Käsperson Endel,
Käsperson Anette, Kübarsepp
Lisette, Kütt Elfried, Laheveer Tõnu,
Lanno Alma, Laur Aino, Leetberg
Helju, Lessuke Anna, Liblik Ilse,
Lillakas Ina, Lilleoja Eha, Linkolm
Hilda, Linkolm Karl, Lissa Arnold,
Loik Helmi, Loik Anton, Loik Kaa-
rel, Luuk Ervin, Lööper Juta, Lööper
Rein, Maltsaar Tiia, Malva Heldor,
Mandre Ester, Melter Erich, Meos
Peedo, Motunova Ljubov, Muddi
Miralda, Mäekivi Alice, Mägipõld
Jaak, Napp Tõnu, Neem Marie,
Neito Tarmo, Niinberg Alfred, Oja-
vere Vambola, Ossitsuk Ludmilla,
Panov Aleksandr, Parve Rain, Peets
Liisi, Piht Benita, Piht Juljus, Piht
Juuli, Pless Ülo, Pley Marta, Ploom-
aru Alma, Post Arno, Põld Viktor,

Pärn Ellemai, Rajala Ida, Randla Rea,
Ristimets Leena, Ristimets Jaan,
Rohtla Heino, Rohtla Linda, Roos-
maa Juuli, Rägastik Johannes, Saal-
iste Hilda, Saarme Leida, Saarme
Lembit, Salla Arnold, Salmisto
Eduard, Salmisto Pauliine, Sepre
Marta, Stern Alfred, Stern Hilda,
Stern Ülle, Strandmann Hugo,
Strauss Johannes, Strauss Salme, Suvi
August, Taling Alfred, Talpas Nele,
Talpas Juuli, Talpas Rein, Tamberg
Anu, Tank Mery, Teetlok Voldemar,
Tikkop Ülle, Toodre Alar, Toppi
Maret, Traus Linda, Tänavots Karl,
Vahur Vilma, Vaigurand Ernate,
Vainjärv Ahto, Vainola Hille, Vall
Margus, Valmet Ida, Vendelin Paul,
Veske Mare, Vettik Vahur, Videvik
Linda, Vilba Marie, Vilba Johannes,
Volodin Rein, Vulla Eve, Õismaa
Külli, Õun Illa, Õun Tambet.

Tapa vallavalitsus maksab välja
Nõmmküla kolhoosi tööosakud

Kaugbussiliini nr 12 sõiduplaan

V ä ljum ise  ke lla ae g  L iin i p ikk u s k m  P ea tu se  n im i V ä lju m ise  ke llaaeg  L iin i p ik ku s  k m  
R e is  1      
10 .30   J ä rva -J aa n i 1 4 .3 5  4 6  
10 .32  2  O rin a  1 4 .3 3  4 4  
10 .37  5  T ü r je  1 4 .2 8  4 1  
10 .40  7  V õ hm u ta  1 4 .2 5  3 9  
10 .49  1 4  R o os n a  1 4 .1 7  3 2  
10 .57  2 0  R o os n a  tee  1 4 .0 9  2 6  
11 .01  2 3  R e in e ve re  1 4 .0 4  2 3  
11 .03  2 5  K a rku s e  m õ is  1 4 .0 2  2 1  
11 .06  2 7  R e in e ve re  1 3 .5 9  1 9  
11 .10  3 0  R o os n a  tee  1 3 .5 5  1 6  
11 .14  3 2  J õg iso o  1 3 .5 1  1 4  
11 .17  3 4  A m b la  1 3 .4 8  1 2  
11 .20  3 6  R ä sn a  1 3 .4 5  1 0  
11 .22  3 7  K o eru  tee  1 3 .4 3  9  
11 .25  3 9  J oo tm e  1 3 .4 0  7  
11 .35  4 6  T ap a  1 3 .3 0   

  R e is  2   
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1.�3. septembrini osales Tapa güm-
naasiumi 1989. aastal ja hiljem sün-
dinud poiste käsipalli meeskond
Austria pealinnas Viinis toimunud
14. rahvusvahelisel �Schmelzer� kä-
sipalliturniiril.
Alagrupimängudes võideti tree-

ner Elmu Koppelmanni juhenda-
misel Bulgaaria, Iirimaa ja kohali-
kumeeskonnaWATWünfhausi ea-
kaaslasi.
Poolfinaalmängus pidi meie pa-

remust tunnistama Poola võist-
kond.
Finaalmängus Viini Linnahallis

tuli taaskord rammu katsuda kodu-
meeskonna WAT Wümfhausiga.
Tasavägise mängu suutis lõpuse-
kundeil võiduks pöörata Tapa güm-
naasiumi meeskond.
Võidukassemeeskonda kuulusid

Kaspar Lees, Mikk Mäesepp, Mih-
kel Koppelmann, Mart Lepp, Alek-
sander Oganezov, Ingvar Volkov,
Rait Ageni, Jürgen Vahter, Jaanis

Eisan, Rauno Tali, Anti Lanno ja
abijõuna Henry Kristo-ving Põlva
SK-st.
Põhjalikum ülevaade turniiri ko-

dulehelt http://www.eichler.co.at/
schmelz/english/index.html

tapa.ee/gymnaasium

Käsipallurid esinesid hästi LUGEJA KIRJUTAB

Ühel ilusal augusti hommikul, kui
ma hakkasin rõõmsal meelel Moe
teeninduspunkti tööle minema,
tegi Zinaida Kütt oma köögiak-
na lahti ja kurtis, et tema aiamaal
on käidud ja seda rüüstatud. Soo-
vitasin tal politseile teatada, kes
on pädev selliseid probleeme
uurima ja vastavaid sanktsioone
rakendama.
Zinaida Küttile see ei sobinud.

Tema tahtis lastevanematega kok-
ku saada, öeldes samas suusõna-
liselt ka nende laste nimed, et aru-
tada antud probleemi. Soovitasin
tal seekord siis teha ametlik kae-
bus Tapa vallavalitsusse, mida ma
ootan siiani. Pole kaebust, pole
nimekirja ja pole teda, Zinaida
Kütti.
Selge on see, et küla on väike

ja külas liiguvad veel kuulujutud.
Küsimus tekkiski minul, mis-
moodi Zinaida Kütt tõestas ja on
kindel, et just need lapsed, keda
tema nimetas, käisid pahandust
tegemas.
Olen suhelnud nendesamade

lastevanematega, kus selgus, et
mõned lapsed olid sel hetkel toas,
vanaema juures külas või viibisid
välismaal ja peasüüdlasi pole tema
poolt mainitud. Kas tegemist on
süüdiolevate laste vanemate sõp-
rusega või neid, keda ta alatult
süüdistab, on Zinaida Kütil isik-
lik viha nende laste ja vanemate
vastu.
Lastevanematega oleme kok-

ku saanud ja ühiselt antud prob-
leemi arutanud, mis on paisunud
selle aasta Moe suurimaks sünd-
museks. Püüdsime selgitada, mis
võis olla see põhjus, et lapsed
käisid aiamaal ja seda rüüstasid.
Arutelul selgus, et antud prob-
leem viis teiste probleemideni,
mis on palju olulisemad.
Moele on küll rajatud palliplat-

sid ja ilus uhke mänguväljak, kus
lapsed meelsasti oma aega veeda-

vad, kuid probleeme tekitavad ka
sealt kostuvad laste naerukilked
ja kõvemad hääled, mille tagajär-
jel aetakse lapsi ära liivakastist,
kus toimub sel hetkel nende eale
vastav tegevus.
Siit järgneb probleem, et väik-

seid lapsi aetakse ära nende endi
pärusmaalt ning samas öeldakse
lastele inetusi, hirmutatakse po-
litseiga, kooli direktoriga ning ise-
gi kere peale andmisega, mida on
ka laste suhtes kasutatud.
Meie lapsed on hirmunult nu-

tuga koju jooksnud, et tuleb po-
litsei, ma ei tohi enam õue min-
na, kuna see tädi või onu annab
kere peale, kui ta mind veel õues
näeb.
Moe väikesed mudilased ela-

vad pidevas hirmus, mis mõjub
nende psüühikale, tekitades häl-
bivat käitumist ja halvendab eda-
sijõudmist koolis.
Kurb ongi see, et täiskasvanud

inimesed, kes peaksid olema ees-
kujuks lastele, kohtlevad neid,
kuidas jumal juhatab.
Tagasi tulles artikli algusesse,

meie lapsevanemad ei luba oma
lastel käia võõral aiamaal, rääki-
mata selle rüüstamisest. Oleme
oma lastega sel teemal rääkinud
ning räägime ka edaspidi, kuid pa-
lume teie poolt sõbralikkust ja
mõistmist.
Diana Rohtmaa on meid, lap-

sevanemaid, alati võimalusel aida-
nud, andnud soovitusi, ta oskab
kuulata ja saab ka lastega hästi
läbi. Tema on inimene, kes kait-
seb ja austab meie lapsi, lahen-
dades probleeme diskreetselt ja
ausalt.
Soovime, et Tapa �Sõnumed�

ei läheks üle kollaseks ajakirjan-
duseks, vaid kajastaks tõest infot
ka külaelu tasemel, mis eelkõige
lähtuks õigetest faktidest.

Lapsevanemad koos
noorsootöötaja Diana Rohtmaaga

Vastus
Zinaida Küttile -
porgandisõjast

7. septembril allkirjastas põlluma-
jandusminister Ester Tuiksoo Eesti
riikliku arengukava (RAK) meetme
3.3 �Majandustegevusemitmekesis-
tamine maapiirkonnas� määruse
muudatuse. Määruse muutmise ees-
märk on laiendada toetust saanute
ringi.
Antudmeetme eesmärk onmaa-

elanike tööhõive ja sissetulekute
suurendaminemaaettevõtluse aren-
damise kaudu. Alaeesmärgid on toe-
tada maapiirkonna mittepõlluma-
janduslike ettevõtete töökohti loo-
vaid ja säilitavaid tegevusi ning aren-
dada kohaliku tooraine kasutamisele
või teenuste arendamisele suunatud
ettevõtteid maapiirkonnas.
Põllumajandusminister Ester

Tuiksoo sõnul näitab senine koge-
mus meetmega 3.3, et hoolimata
maapiirkondade madalamast ette-
võtlusaktiivsusest on ettevõtlus
maal endiselt elujõuline. �Majandus-
tegevuse mitmekesistamisel maa-
piirkonnas on oluline roll, luues

maapiirkondadesse täiendavaid töö-
hõivevõimalusi ning aidates seeläbi
kaasa ka elukvaliteedi paranemisele
maapiirkonnas. Inimeste ettevõtlik-
kusest annab tunnistust ka meetme
esimene taotlusvoor, mis suurest
nõudlusest tulenevalt tuli eelarve
nappuse tõttu katkestada,� sõnas
Tuiksoo.
Meetme sihtgrupponpõllumajan-

dustootjad ja muud ettevõtjad. Mää-
ruse muudatuse kohaselt minnakse
toetuse andmisel toetuse esitamise jär-
jekorra põhimõttelt taotluste hinda-
mise põhimõttele. Selleks hinnatakse
taotleja eelnevat ettevõtlustegevust,
projekti vastavust meetme eesmärki-
dele ningmõjumaapiirkonna üldolu-
korrale,mille alusel koostatakse pare-
musjärjestus. Muudatusega vähenda-
takse ka maksimaalset toetuse sum-
mat ning kitsendatakse toetatavate
tegevuste nimekirja.
Euroopa Liidu struktuurifondi-

de raames on käesoleval aastal või-
malik maapiirkonna majandustege-

vuse mitmekesistamise toetustena
välja jagada 57miljonit krooni.Mee-
det finantseeritakse Euroopa Põllu-
majanduse Arendus- ja Tagatisfon-
dist (EAGGF).
Eelmisel taotlusperioodil 2004.

aastal esitati antud meetme raames
kokku 103 taotlust toetussummas
107,3 miljonit krooni, millest kiide-
ti heaks 76 taotlust toetussummas
78,6 miljonit krooni. Toetuse saaja-
te nimekiri on kättesaadav Põlluma-
janduse Registrite ja Informatsioo-
ni Ameti (PRIA) koduleheküljelt.
Toetuse taotlusvooru plaanib

PRIA avada septembri lõpus. Taot-
luste vastuvõtu täpse kuupäeva an-
nab PRIA teada lähiajal.
Määrusemuudatusega on võima-

lik tutvuda internetiaadressil http:/
/www.agri.ee/meede33.
Lisainformatsioon: Kristine

Hindriks, Põllumajandusministee-
riumi maaelu poliitika büroo, tel
625 6136, e-post kristine.hind-
riks@agri.ee.

Maapiirkonna majandustegevuse
mitmekesistamise toetusest

7. septembril kiitis valitsuskabinet
heaks sotsiaalministri ettepaneku
tõsta toimetulekupiir 900 ja töötu-
toetus 1000 kroonini.
Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul

on järgmisel aastal üle hulga aja esi-
mene kord kui toimetulekupiir jõuab
järele arvestusliku toidukorvi sum-
male, kattes inimeste minimaalsed
esmavajadused.

Töötutoetus
Sotsiaalministri ettepaneku järgi

tõuseb töötutoetus alates järgmise
aasta 1. jaanuarist 1000 kroonini
kuus, päevamääraga 32,90 krooni.
Töötutoetus on töötuskindlus-

tushüvitise kõrval peamine töötutele
mõeldud toetus, mille abil on või-
malik töötuid motiveerida tööturu-
ameti poole pöörduma, aktiivselt
tööd otsima ja aktiivsetes tööturu-
meetmetes osalema. Töötutoetus on
tööotsingute toetamiseks mõeldud
asendussissetulek neile töötutele, kes
töötuskindlustushüvitisele ei kvali-

fitseeru või kellel ei ole enam õigust
töötuskindlustushüvitisele.
Töötutoetuse eesmärk on toeta-

da töötu tööotsinguid. Selleks, et
toetuse maksmine täidaks oma ees-
märki, on seaduses sätestatud tea-
tud lisatingimused � individuaalse
tööotsimiskava täitmine (töötu peab
kohtuma tööandjatega, kandideeri-
ma vabadele töökohtadele, pöördu-
ma tööturuameti piirkondlikku osa-
konda vastuvõtule, osalema aktiiv-
setes tööturumeetmetes jne) ja so-
biva töö vastuvõtmine. Nende
nõuete mittetäitmisel on õigus pea-
tada või lõpetada töötutoetuse
maksmine töötule töölerakendumi-
se motivatsiooni puudumise tõttu.
Töötutoetuse saamise tingimu-

sed on järgmised: töötu on eelne-
valt töötanud või olnud hõivatud
mõne tegevusega, mis on võrdväär-
ne töötamisega (nt. tegutsenud FIE-
na, õppinud, olnud ajateenistuses)
või tegevusega, mis on tema tööta-
mist takistanud (nt lapse või abiva-

jaja hooldamine, vanglas karistuse
kandmine). Töötutoetuse maksi-
maalne võimalik saamise periood on
270 päeva.
Töötutoetuse määr (400 krooni

kuus) on püsinudmuutumatuna ala-
tes 1999. aastast. Eestile on tehtud
tõsine etteheide, et töötutoetuse tase
ei ole kooskõlas Euroopa Sotsiaal-
harta tasemega, millele vastamise
kohustuse on Eesti endale võtnud.
Töötutoetuse tõstmisest te-

kib 2007. aastal lisakulu 6,6 miljonit
krooni, toetuse maksmiseks kulub
järgmisel aastal kokku 80,2 miljonit
krooni.
Kui 2005. aastal oli toetust saa-

vaid töötuid 31 300, siis 2006. aastal
prognoosime toetuse saajate tegeli-
kuks arvuks 20 000 töötut. Töötute
ja töötutoetuse osakaalu vähenemi-
ne on seotud Eesti kiire majandus-
kasvuga ja tööturu positiivsete aren-
gutega.
Töötutoetuse määr peab olema

kõrgem toimetulekupiirist, kuna toi-

metulekutoetus on vaesuse leeven-
damise viimane abinõu.

Toimetulekupiir
Toimetulekupiir tõuseb ettepane-

ku järgi 900 kroonini üksi elavale
inimesele või pere esimesele liikmele
ja 720 kroonini pere teisele ja igale
järgnevale liikmele.
Kuna kehtiv toimetulekupiir ei

taga enam inimestele minimaalselt
eluks vajalike kulude katmise, tõu-
seb plaani kohaselt toimetulekupiir
üksi elaval inimesel ja pere esimesel
liikmel 900 kroonini, pere iga järg-
neva liikme kohta 720 kroonini. See-
ga kasvaks esimese leibkonna liik-
me piir 150 krooni ning igal järgne-
val liikmel 120 krooni. Selline tase
aitaks hoida piisavat motivatsiooni
inimestel tööle minna ning samas
koos töötutoetuse tõstmisega 1000
kroonini suurendaks toimetuleku-
toetuse rolli puuduse leevendamise
viimase abinõuna.
Sotsiaalharta täitmise aruandes

on Eestile ette heidetud ka madalat
toimetulekupiiri. Toidukorvimaksu-
mus on tänaseks päevaks juba üle-
tanud toimetulekupiiri summa
(2005. aasta andmetel 816 krooni)
ja käesoleva aasta jooksul kasvab see
tõenäoliselt veelgi.
Aasta-aastalt on vähenenud toi-

metulekutoetust saanud perekon-
dade arv, koos sellega on vähene-
nud ka toimetulekutoetuse vahen-
dite kulu. Samas onmõnevõrra kas-
vanud ühe taotluse kohta eraldatav
summa. 2006. aasta 1. poolaasta
andmetel vähenes vahendite kulu
ning toetust saanud perede arv
veelgi.
Toimetulekupiiri tõstmine 900

kroonini järgmisel aastal toob kaasa
lisakulu 39,1 miljonit krooni. 2007.
aasta eelarvekavas on toimetuleku-
toetuseks eraldatud 328 miljonit
krooni.

Katrin Pärgmäe,
Sotsiaalministeeriumi

pressiesindaja

Tõusevad toimetulekupiir ja töötutoetus

Tapa käsipallurid Austrias mänguhoos.
Foto TG kodulehelt
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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 Agur – Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise
nädala esmaspäeval kell 16.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.

2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Aknaklaasi müük.
4. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus
5. Auto elektritööd.
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük.
Kivisöe müük.

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Takom VM OÜ

Kui keegi nägi 25. septembri hommikul kella
8 ja 12 vahel Tapa vallavalitsuse autoparklas,
kuidas auto sõitis otsa Toyota Corollale ja
lahkus sündmuskohalt, siis palun teatage

sellest tel 505 5433.

Tuleme kokku! Kõik endise Sõpruse
kolhoosi ja Nõmmküla sovhoosi-kolhoosi

Sõpruse osakonna töötajad!
Teid ootavad Kiku sööklas kohvilaud, mõnus
muusika ja endised töökaaslased. Saame
kokku 7. oktoobril kell 12. Osavõtust teatada
3. oktoobriks ja osamaks 25 kr tasuda Aili tel
325 2114, 514 4426, Helvi tel 325 2288, Viivi
tel 323 9309, Maie tel 325 2380, 5635 4640.

Soovin üürida 2- või 3-toalist ahjuküttega korte-
rit Tapal, möbleeritud. KIIRE! Tel 5630 3365.

Küttepuud, toored ja metsakuiv, lõhutud ja
sobivas mõõdus. Tel 510 5702

Tapa kultuurikojas
7. oktoobril kl 19

�NII TEIL MURED KAOVAD!�
Eredaid numbreid operettidest ja
muusikalidest esitab trupp
OPERETTA SCRETTA

Triin Ella, Kristina Vähi, Jaak Jõekallas, Rene
Soom ja Katrin Peitre (klaver)

Müüa küttepuid toores ja kuiv, koos transpordiga.
Tel 504 5632

12. november kl 14 Tallinna Linnahallis

MUUSIKAL �FAME�

Väljasõit Tapalt keskväljakult kl 11.45,
Lehtsest kl 12 kultuurimaja platsilt

Pileti hinnad: 195 kr, 245 kr, 295 kr, 345 kr,
395 kr. Sõit 45 kr

�Fame� räägib peadpööritava loo kuulsuseja-
nus noorte kirgedest, saavutustest ja
läbikukkumistest, mis saadavad tulevasi
staare nelja aasta jooksul New Yorgi Lava-
kunstikooli sisseastumisest kuni lõpetamise-
ni. Katsumused on küll rasked, kuid need
noored on oma edus veendunud ning

vapustavate tantsude ja haaravate lauludega
demonstreerivad nad oma parimaid oskusi.

Tähtsamates õpilaste rollides saab näha JZ
Belle�i, Nele-Liis Vaiksood, Susan Lillevälja,
Andero Ermelit (Tallinna Linnateater), Kaido
Põldmad, Sten Karpovit, Rolf Roosalut ja
Endro Roosimäed. Karmide õpetajatena

astuvad muusikalis lavale Kaire Vilgats, Ülle
Lichtfeldt (Rakvere teater), Hannes Kaljujärv
(teater Vanemuine) ja Andrus Vaarik.

Teatada ja raha tasuda 19. oktoobriks. Tapal
Tapa Buss, Pikk 10 kell 8�12, tel 322 0019

Lehtse piirkonna rahvas!
Palume registreerida ja raha tasuda Lehtse

kultuurimajja 18. oktoobriks.
Tel 383 3350, 521 8398

METALLEX EST OÜ
Teostab:
- Pulbervärvimistöid
- Keevitustöid
- Valmistab metalltooteid (aiad, piirded,
väravad, varikatused, katuseredelid,
riidenagid jms) vastavalt kliendi soovile ja

kavandile.
- Metalli müük
- Ehitus- ja remonditöid

Tapa Paide mnt 7, tel 5667 2001
E-mail metallexest@hot.ee

T, 3. oktoober � Film �Leiutajateküla Lotte�
� pääse 30 kr, algus kell 20

L, 7. oktoober � Operetta Scretta (katken-
deid tuntud muusikalidest)
algus kell 19, pääse 40 kr

P, 8. oktoober � Liliputtide tsirkus � algus
kell 13, pääse 30 kr

T, 10. oktoober � Film
K, 11. oktoober � Filmistuudio Bridges of

Cinema � algus kell 19
14. oktoober � Hooaja avamine �

algus kell 15
E, 16. oktoober � �TIPSUTAJAD�

� Vana Baskini Teater �
algus kell 19, pääsmed 90 kr ja 110 kr

T, 17. oktoober � Film �Meeletu�
Jaan Tätte, Elmo Nüganeni mängu-
film, algus kell 20, pääse 30 kr

TAPA KULTUURIKOJAS

14. ja 15. oktoobril

KUIVA SUVE SÜGISNÄITUS

* mitmesugused aiasaadused ja sügisannid
* �nunnud� ja vigurid
* huvitavad hoidised retseptidega
* Lehtse käsitööseltsingu näputööd
* müük-ost � tule müüma ülejääke ja
varuma, mida talveks vaja!
Korraldajad paluvad: pakkuge näitusele
kõike, mis on ilus, huvitav, eriline, ainu-
laadne, haruldane jne.
Ootame õunasorte, hoidiseid, lilli, taimi,
istikuid jne.
Tel 383 3350, 521 8398

LEHTSELEHTSELEHTSELEHTSELEHTSE KKKKKULULULULULTUURITUURITUURITUURITUURIMAJASMAJASMAJASMAJASMAJAS

EELK TAPA JAKOBI KOGUDUSES
algavad LEERIKOOLI tunnid,

mis kestavad 1. oktoobrist kuni 17. detsembrini.
Esimene tund toimub KIRIKUS
pühapäeval, 1. oktoobril kell 12
pärast jumalateenistust.

Tervitustega koguduse õpetaja Reet Eru

SÕIDAME TEATRISSE!
VANEMUISE ETENDUS �K Õ I K A I A S�
RAKVERE TEATRIS 14. oktoobril kell 19

Millist hinda oleksite teie nõus maksma hea elu eest? Lugu
koduperenaiste üllatavatest lahendustest, maksmaks üle jõu

käivaid arveid noobli elu eest heas elurajoonis.
Autor Edward Albee

Lavastaja Roman Baskin
Osatäitjad: Hannes Kaljujärv, Maarja Jakobson, Helena
Merzin, Ott Sepp, Jüri Lumiste, Külliki Saldre, Merle
Jääger, Riho Kütsar, Marika Baraban�t�ikova,

Katrin Pärn, Leino Rei, Piret Simson, Margus Jaanovits
Pileti hind 91 kr. Sõit 25 kr.

Väljasõit Tapa keskväljakult kell 18
Teatamise ja raha tasumise viimane kuupäev on 6. oktoober

Tapa Buss OÜ-sse Pikk 10 kell 8�12. Tel 322 0019.

NB! Lehtse piirkonna rahvas!
Teatage ja tasuge raha 5. oktoobriks Lehtse kultuurimajja!

Telefonid: 383 3350; 521 8398
Buss väljub Lehtse kultuurimaja platsilt kell 17.45.

Müüa lõhutud küttepuid (segaküttepuu, lepp,
haab ja kask). Samas ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raiet. Teeme raieteenust (lõikus ja

väljavedu). Telefon 516 1724

Jõulud tulekul
Aravete kultuurimaja koostöös Intro Meelela-
hutusega korraldavad ja sisustavad Teie firma
jõulupeo, vastuvõtu, talvepäevad jne. Omame
aastatepikkust kogemust erinevate suurema-
te ja väiksemate ürituste korraldamisel. Meie
klientideks on olnud aastate jooksul paljud

tuntud firmad ja inimesed.
Pakume teile komplekset teenust ideest

teostuseni. Hinnad on paindlikud ja vastavad
kliendi võimalustele.

Avatud on infotelefon 383 2245 või saada kiri
kultuurimaja@ambla.ee.
Oleme avatud teie soovidele
Arlet Palmiste, tel 5344 5996

Tapa Saalihokimeeskond ja -naiskond
ootavad oma ridadesse uusi mängijaid!
Treeningud: E kl 20.30 mehed, K kl 19
naised, N kl 20.30 mehed ja neised.

Info tel 505 5433


