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Lõppev aasta oli Tapa valla jaoks
esimene täistööaasta.
Alustan tagasivaadet aastale

mõnede Tapa valda puudutavate
numbrite väljatoomisega. Det-
sembrikuu seisuga on elanikere-
gistri andmetel Tapa vald eluko-
haks 9 115 inimesele, kellest 4
503 puhul on tööandja pidanud
kinni üksikisiku tulumaksu Tapa
valla kasuks. Tapa valla elanikele
pakuvad teenistust kokku 1 444
erinevat firmat ja asutust. Tapa
valla 2006. aasta eelarve maht on
veidi üle saja miljoni krooni.
Eesti omavalitsuste praktikas

ei ole praegu, 2006. aastal tavali-
ne, et vallal tuleb likvideerida kol-
hoosi. Kindlasti oli ja on see te-
gevus oluline kõigile neile inimes-
tele, kellel saada kompensatsioon
Nõmmküla kolhoosi ühistatud
vara või tööosakute eest. Aasta
lõpuks võime öelda, et nüüd on
Nõmmküla kolhoos sisuliselt lik-
videeritud.
Lõppev aasta algas valla poolt

vaadatuna aga olulise muutuse-
ga kommunaalvaldkonnas. Vald
lõpetas kommunaalettevõttena
tegutsemise. Jaanuarikuiste kül-
madega oli kriitilises olukorras
küttemajandus Moe kolmes ma-
jas. Muutused Moe elamumajan-
duses on aasta jooksul olnud aga
väga suured.
Praegu toimetavad aktiivselt

korteriühistud. Need ei hoolitse
mitte ainult oma maja hea käe-
käigu eest, vaid tegutsevad kogu
küla parema elukvaliteedi nimel.
Olgu selle kinnituseks korteri-
ühistu poolt kohaliku omaalga-
tuse programmist taotletud uue
bussiootepaviljoni toetus.
Moe Piiritustehasega aga seos-

tuvad lõppeva aasta kõige kriiti-

lisemad hetked Tapa linna jaoks.
Süstemaatiline keskkonnanõuete
eiramine tootmisjääkide utilisee-
rimisel oli üheks olulisemaks
põhjuseks Konnavere veehaar-
dest tuleva vee reostumisel. Pool-
aasta jooksul on nii Moe Piiri-
tustehas kui AS Tapa Vesi võt-
nud kasutusele mitmeid enneta-
va iseloomuga tootmislahendu-
si.
Vallavalitsuse käitumist tollel

kriitilisele hetkel on tunnustanud
maakonnaleht Virumaa Teataja.
Veemajanduse ja keskkonnakü-
simuste eest vastutav abivallava-
nem Teet Koitjärv valiti paljus
just Tapa vee küsimuste opera-
tiivse informeerimise ja lahenda-
mise eest aasta pressisõbraks.
Aasta jooksul on toimunud ka
mitme allasutuse või valla osalu-
sega ettevõtte ühinemine.
Raamatukogud töötavad sel-

lest aastast ühtse juhtimisega.
Peatselt on kogu raamatukogu ja
harukogude fond nähtav ja ette-
tellitav elektroonselt. OÜ So-
veska liideti AS-iga Tapa Vesi,
mille järel on vallas nüüd üks vee-
ettevõte. Suurenenud eelarve
maht võimaldas täita mitmed
ühinemislepingust tulenevad in-
vesteerimiskohustused. Tapa
gümnaasiumi idapoolne õppe-
korpus sai uue elektri- ja venti-
latsioonisüsteemi. Pärast nende
tööde tegemist võib väita, et see
koolimaja osa vastab kõigile
praegu kehtivatele normatiivide-
le.
Lehtse põhikoolis renoveeriti

aula. Lehtse ja Vahakulmu laste-
aias ning Tapa vene gümnaasiu-
mis vahetati aknaid. Vene güm-
naasiumis renoveeriti rühma-
ruum ühele lasteaiarühmale. Ka-

pitaalremont algas lasteaias Pisi-
põnn. Lehtse kultuurimajale pai-
galdati uued aknad ja laoti kinni
mittevajalikud avad. Lehtse kul-
tuurimaja muutus nende tööde
tulemusel tunduvalt energiasääst-
likumaks ja soojemaks.
Vallateedel pinnati teekatteid

Tapal, Lehtse ja Jänedal. Kruu-
sateedest renoveeriti Loku ja Lo-
kuta teed. Tapa linnas asfalteeri-
ti kõnniteid. Tänavavalgustus re-
noveeriti Tapa linnas Pikal täna-
val. Õigeusu kirik Tapal sai vä-
lisvalgustuse. Ehitati uued täna-
vavalgustusliinid Lehtse raudtee-
jaama teele, Jäneda küla sissesõi-
dule ja parki.
Kauaoodatud raudteeülesõit

tehti AS Eesti Raudtee poolt kor-
da. Lõppevasse aastasse jääb ka
mitmeid kordaminekuid Tapa
valla elanike poolt. Nimetada
võiks Tapa gümnaasiumi õpilase
Maarja Soomanni edukat esine-
mist rahvusvahelisel aineolüm-
piaadil või sama kooli õpilase Ain
Roosimäe kuuendat kohta
Euroopa meistrivõistlustel.
Kollektiividest jõudis Jäneda

saalihoki võstkond Eesti karika-
võistluste finaali. Kevadel Leht-
se kammerkoori aastapäevaks
välja toodud �Oklahoma� on aga
osutunud nii populaarseks, et
esinemiskutseid tuleb üle päeva.
Eelnevat kokku võttes oli lõp-

pev aasta Tapa valla jaoks väga
kirev, millesse mahtus nii ühine-
misest tulenevat muret muutus-
te pärast kui ka palju positiivset.

Soovin kõigile lehelugejaile
rahulikku jõuluaega ja kõikide
soovide täitumist uuel aastal.

Kuno Rooba,
vallavanem

Valla esimesest tööaastast

Viimastel nädalatel on Tapa vallas
toimunud kaks traagiliselt lõppenud
põlengut. Tulekahjude käigus huk-
kus kaks inimest.Mõlemal korral on
tegemist olnud sotsiaalsesse riskirüh-
ma kuuluvate isikutega.
Tapa vallavalitsusmuretses enne-

tusmeetmena kõigile valla sotsiaal-
majades paiknevatele korteritele suit-
suandurid. Uue aasta alguses saab
uue automaatse tuletõrjesignalisat-
siooni Tapa hooldekodu.
Tapa vallavalitsus kutsub üles

kõiki inimesi korrastama enne kül-
made tulekut küttekolded ja korst-
nad. Suitsuandur on samuti sobiv
kingitus jõuluvana kingikotti.

Sotsiaalkorteritele
suitsuandurid

5. detsembril valis Lääne-Virumaa
Noortekogu uueks presidendiks
Tapa gümnaasiumi XI klassi õpila-
se Reigo Tamme.
Noormehe sõnul on tema jaoks

esmatähtis organisatsiooni kuvandi
loomine. �Et tekitadameisse, aktiiv-
setesse noortesse, usaldust,� ütles
Tamm ja lisas, et loodetavasti saab
maakonna noortekogu, millega hil-
juti ühines Virumaa Õpilaskoda,
märksõnadeks efektiivsus ja kvali-
teetsus.

(VT, 09.12.2006)

Noortekogu valis
presidendi

Tapa eakad
kutsuti

jõululõunale
Üleeelmisel pühapäeval korraldas
Tapa vald eakatele elanikele jõulu-
lõuna Jänedal Musta Täku Tallis.
Tapa vallavanema Kuno Rooba

ütlust mööda oli ürituse eesmärk
tuua vanad inimesed, kes on üksin-
da jäänud, kodust välja ning luua
neile jõulumeeleolu.
Jõululõunale tuli 90 eakat ini-

mest, kutsutud oli ligi 400.
(VT, 14.12.2006)

SA Dharma ja Tapa vallavalitsuse
koostöös algatatud traditsioonilise
jõulupakkide jagamise käigus saavad
seekord paki 58 Tapa valla peret.
Pakkide kättetoimetamist aitavad
korraldada vabatahtlikud.
Pakid onmõeldud jõuluüllatuseks

lasterikastele ja toimetulekuraskustes
peredele. Kingipakkide sees on
maiustused, lugemiseks raamatud,
mängimiseksmänguasjad ja koolitar-
bed, mille eest on hoolitsenud mit-
med firmad ja head inimesed.
Pered, kes saavad jõulupakid, on

välja valinud Tapa vallavalitsuse sot-
siaalosakond, kes soovib sellega viia
peredesse sooja jõulumeeleolu.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Heategevusfond
Dharma koos
Tapa valla-

valitsusega jagab
jõulupakke

Tapa valla peredele

Ilusaid jõulupühi ja parimat uut aastat soovib jõuluvana koos Jeeriko-rahvaga.

5. detsembril kohtus president Ilves
Tallinnas Ukraina kultuurikeskuses
Eestis elavate ukrainlaste kultuuri-
seltside juhtidega.
Esindatud oli ka Tapa linna Uk-

raina Selts, nende juht Ljubov Laur
ja kaks noort lootustandvat artisti,
kes said väikesel kontserdil suure ap-
lausi. Esinejad olid Diana Gukova
ja Anatoli Ani�kin Tapa vene güm-
naasiumist. President Ilves meenu-
tas võõrsil elatud aastaid, et ka tema
noore mehena Ameerikas elades
juhtis erinevaid eesti organisatsioo-
ne. Kohtumine Eesti presidendiga
möödus sõbralikus õhkkonnas. Ko-
hal viibis kaUkraina suursaadikEes-
tis Pavlo Kirjakov. Ljubov Laur tä-
nas president Ilvest ja tema abikaa-
sat lühikese eestikeelse sõnavõtuga.
Kohtumise lõppedes sooviti ükstei-
sele jõulurahu.

Natalia Gukova

Ljubov Laur kohtus
presidendiga

Lääne-Viru maavanem kuulutas
välja avaliku konkursi avalikuks lii-
niveoks Lääne-Viru maakonna
bussiliinil nr 64 (marsruudil Tapa-
Lehtse-Patika-Jäneda-Aegviidu)
ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31.
märts 2007.
�Avaliku konkursi vaid ühele lii-

nile oleme sunnitud korraldama
seetõttu, et senised lepingud veda-
jatega lõpevad erinevatel aegadel,
kuid elanike vedu tuleb jätkata sel-
lele vaatamata,� ütles maavalitsu-
se vanemspetsialist Erik Mäe.
Tähtaegade erinevused on tin-

gitud ka nnmaakonna piiride muu-
tumisest seoses Lehtse valla ühi-
nemisega Tapa valla koosseisu.
Praegu teenindab nimetatud liini
Järva ühistranspordikeskus. Uuest
aastast on ühistranspordi korral-
damine sellel bussiliinil Lääne-
Viru maavalitsuse korraldada.

Hilje Pakkanen

Bussiliini
konkurss

www.tapa.ee
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Tapa linna eakad on juba 2006.
aasta algusest Anne Tergi eestva-
damisel koos käinud Rohelise tn
6 asuvas väikeses korteris, mida
kooskäijad hakkasid nimetama
seeniortoaks.
Tapa vallavalitsuse ja sotsiaal-

nõuniku Ene Augasmäe soovitu-
sel moodustasime mittetulundus-
ühingu Seenior, mille eesmärk on
toetada väärikat vananemist.
Seeniortoa ruumides oleme tei-

nud Tapa vallavalitsuse toel sani-
taarremondi, uuendanud sisustust
ja saanud tööks vajaliku arvuti
koos printeriga. Värskendatud
ruumides oleme vähehaaval juba
jätkanud aasta alguses alustatud te-
gevustega: lisaks kolmapäevasele
keskpäevatunnile käivad koos kä-
sitööhuvilised, kes on teinud sii-
dimaali, salvrätitehnikas kaunista-
nud küünlaid, valmistanudmitme-
suguseid jõulukaarte, teinud naha-
jääkidest huvitavaid meeneid. Li-
saks tubastele ettevõtmistele on
rühm liikumist armastavaid inime-
si alustanud kepikõnni retkedega.
Seeniortoas on võimalik saada

mitmekülgset infot eakate elu puu-
dutavates küsimustes, suhelda ea-
kaaslastega, lugeda ajalehti, ajakir-
ju, vaadata televiisorit, kasutada ar-
vutit. Uuest aastast hakkame pak-
kuma järgmisi teenuseid: esialgu
pediküüri, vererõhumõõtmist, ilu-
kirjas kujundatud kaarte. Edaspi-
di soovime laiendada vastavalt
nõudlusle teenuste ringi.
Jaanuarist hakkavad tööle mit-

mesugused uued huviringid: mä-
lutreening, lilleseade, klaasimaal,

kodundus, laulutund (laulame
koosmeeldivaid laule), tantsutund
(liikumine muusikas). Plaanis on
kohtumised huvitavate inimeste-
ga, teabepäevad, temaatilised üri-
tused, väljasõidud. Toeks neile pe-
redele, kelle kodus on hooldada
lähedane inimene, loome omaste-
hooldajate tugirühma.
Tapa valla Jäneda ja Lehtse piir-

konna eakatel on võimalus huvi-
tegevuseks koos käia oma kodu-
kohas, kus on juba tööd alustanud
mitmed ringid, ja soove arvesta-
des loome uusi.
14. detsembril kutsusMTÜSee-

nior kokku eakad, et lindi läbilõi-
kamisega avada kõikidele huvilis-
tele uue kuue saanud seeniortuba.
Külalised olid vallavalitsuse esin-
dajad ja riigikogulaneKadi Pärnits.
Vallavalitsus kinkis seeniortoale
koos heade koostöösoovidega te-
leviisori. Külalistelt saadi kauneid
jõulutähti.
MTÜ Seenior tänab kõiki ko-

haletulnuid ja loodab kujuneda
oma tegevusega eakatele toeks.
Edaspidistest ettevõtmistest

annab seeniortuba teada valla aja-
lehe kaudu. Jälgige kuulutusi!
Seeniortuba on avatud töö-

päevadel kell 9�15. Kuna maja
välisuks on lukus, palume helis-
tada uksekella. Seeniortoa telefon
on 322 0025.
Kaugemalt rahvas, kui teil jääb

aega bussi või rongi väljumiseni,
olete oodatud seeniortuppa jalgu
puhkama ja aega parajaks tegema!

Anu Jonuks,
seeniortoa perenaine

Seeniortuba
on avatud

Foto Heiki Vuntus

Sel aastal on jõuluaegTapa linnas kui-
dagi eriliselt imeline aeg, sest kosu-
tust nii hingele kui ka vaimule onpak-
kunud erinevad kultuurikollektiivid ja
nendekõigi kõrval ka lasteaiaPispõnn
kollektiiv jõulunäidendi näol.
Eelmise reede õhtul oli kultuuri-

koda täis siginat ja saginat. Lapsed
koos oma vanemate ja vanavanema-
tega olid tulnud jõulupeole, mis sel
korral oli hoopis erilisem kui möö-
dunud aastatel. Riided garderoobi
andes sain üllatava küsimuse osali-
seks,miksma pisipõnnide jõulupuu-
le tulin, kui mul endal väikeseid lap-
si pole.Kunamu endamõlemad lap-
sed on lõpetanud lasteaia Pisipõnn,
siis olen alati huvitatud selle töödest-
tegemistest ning nii ka seekord. Saal
oli puupüsti rahvast täis ning kõik
ootasid, ärevus hinges, mis toimu-
ma hakkab.
MuusikaõpetajaMaie istus klaveri

taha ja muusika saatel astus lavale

Lumivalgeke Kaili koos orava Heili
ja jäneste Pille ja Teaga. Hetk hiljem
äratati seitse pöialpoissi: Unimüts
Merle, Ninatark Silvi, Aevastaja Mo-
nika, Doktor Leevi, Toriseja Karin,
Häbelik Irina jaÕnneseenKairi ning
mängima hakati meile kõigile tuntud
näidendit �Lumivalgeke ja seitse
pöialpoissi�. See oli kohandatud just
nimelt jõuluajale.
Koos külastati jõulueit Valdat,

päkapikke Kerstit ja Silvit, koristati
tube ja lauldi ilusaid hingeminevaid
jõululaule ning õpiti pähe jõululuu-
letusi. Saalis istudes oli rõõm näha
ja kuulda, kuidas lapsed laulsid kaasa
näidendis esitatud lauludele ning
hetkeks justkui tundus mulle, et ka
meie,, saalis olijad, oleme tükike sel-
lest näidendist.
Ma ei tea, kas see oligi nii mõel-

dud, kuid saalis olles ei saanud liht-
salt vait olla, ikka tahtsid koos teiste-
ga kaasa laulda.Kogu sedamelu kuu-

Jõuluaeg, see kaunis aeg
Foto lasteaia arhiivist

10. detsember oli eakatele inimes-
tele (80 eluaastat ja üle) oodatud
päev. Oli korraldatud väljasõit Jä-
neda mõisa pidulikule jõululõuna-
le.
Muidugi tekkismeil mõte, kasma

olen selleks võimeline (tervisehäi-
red). Kas pea annab õiged korral-
dused jalgadele ja kuidas jalad kor-
raldused vastu võtavad? Kes tervi-
sega sina peal, siis nimi kirja.
Kogunesime väljasõiduks eel-

pool nimetatud kuupäeval kell 12
Roheline tn 6, kes aga ise sinna ei
saanud, sellele sõitis buss kokkule-
pitud kohta järele. Bussis olid mees-
konnaliikmed, kes aitasid kaassõitja
istekohale.
Väga meeldisid Anne Raava üle-

vaatlikud selgitused, mida ta ühe või
teise vaatamisväärsuse või sündmu-
se kohta Jänedale sõites rääkis.
Sõit läks märkamatult. Pidusaal

oli Musta Täku Tallis. Vastuvõtt oli
hubane ja perekondlik. Kui sisene-
sime saali, kõlas vaikne jõulumuu-
sika, sädelevad vanikud laes ja sein-
tel, küünlavalgus. Rõõmsad mõisa-
preilid teenindasid lauas koha leid-
nud inimesi kandes ette päevakoha-
seid sööke ja jooke.
Oh seda juttu ja suminat, mis

kokkusaanud armsate inimeste, en-
diste töökaaslaste, tuttavate seltsis

tekkis. See oli tore.
Head ja julgustavat juttu koos jõu-

lusoovidega rääkis vallavanemKuno
Rooba. Ei puudunud ka päkapikud.
Meile esinesid Tapa gümnaasiumi
nooremate klasside õpilased õpeta-
jate juhendamisel mitmekülgse ees-
kavaga. Laulsime ühiselt jõululaule ja
uudistasime päkapikke.
Eakate peost osa saanud inime-

sed tänavad meeskonda meeldejää-
va jõulupäeva eest, meie saime hin-
gele ilu ja vaimule jõudu.
Nimeliselt täname sotsiaalnõunik

Ene Augasmäge, Anne Raavat,
Anne Terki, Anu Jonuksit ja Tapa
vallavalitsust osutatud tähelepanu,
jõulumeeleolu loomise eest eakate-
le inimestele.
Kõigi osavõtjate nimel südamli-

kud jõulutervitused ja uuel aastal
edukat töömeeleolu, üksteisemõist-
mist, erksat meelt, sihikindlust ja
õigeid otsuseid aastal 2007.

Häid pühi! Head uut aastat!

Linda Thomson

Rõõmus jõulupäev

Vanurite jõululõunal olid kohal ka Kuno Rooba ja Ene Augasmägi.

Sotsiaalnõunik ja abivallavanem õnnitlevad Anu Jonuksit seeniortoa
avamisel.

Ohutu jõuluaja kuldreeglid:

* Pärast suitsetamist kustuta hoolikalt sigaret
tulekindlasse tuhatoosi või kaminasse. Mitte mingil
juhul ära suitseta voodis!
* Kontrolli elektriseadmete ning pistikute
korrasolekut. Ülekoormatud ja vigased elektrijuhtmed
põhjustavad jõulurõõmu asemel tulekahju.
* Mõtle tuleohule ka toitu valmistades ja ära unusta
end teleri ette.
* Ära hoia küttekollete vahetus läheduses kergesti
süttivaid esemeid.
* Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta. Küünlad
aseta tulekindlast materjalist alusele ning ohutusse
kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
* Ära liialda kütmisega � tee seda vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei
ole enam leeke.
* Viimane kustutab tule! Küünlad, kaminad ning
teised lahtise tule allikad tuleb kodunt lahkudes või
magama minnes kustutada.

lata ja vaadata oli tõeline rõõm. Nii
nagu jõulupidudel ikka, oli ka sellel
peol kohal jõuluvana, kes kutsus kõik
lapsed rühmade kaupa lavale kommi-
paki järele. Lapsed esitasid Jõuluva-
nale ja auditooriumile imekauneid jõu-
lulaule ning kommipaki kätte saanud
kuulasid ja vaatasid hoolega,mis teis-
te rühmade lapsed teevad.
Tore, kui üks kollektiiv võtab ette

midagi täiesti uut ja mittetraditsioo-
nilist. Usun, et kõik, nii lapsevane-
mad, lapsed kui ka lihtsalt pealtvaa-
tajad, olid väga meeldivalt üllatunud
ning nüüdsest, kui latt nii kõrgele
tõstetud, jäädakse ootama uusi ja
põnevaid ettevõtmisi lasteaia Pisi-
põnn poolt.
Aitäh teile kõigile, et tõite sellel

pimedal ja vihmasel reedeõhtul vei-
dikenegi valgust ja jõuluootust hin-
ge sellele, kes seda tõeliselt vajas ja
ootas.

Ave Pappe

Lumivalgeke koos saatjatega kultuurikoja laval.

Foto sotsiaalosakonna arhiivist



TAPA VALLA AJALEHT LK 323. detsember 2006

VALLAVOLINIK ENDAST

1. Nimi?
Andres Mandre

2. Perekonnaseis?
Abielus

3. Lapsed?
6 poega + 1 tütar = 7. Kuus
neist on täiskasvanud (4 lõpe-
tanud ülikooli, 2 tehnikakõrg-
kooli), noorim (15) veel kooli-
poiss üldhariduskoolis.

4. Vanus (sünniaeg, sünni-
koht)?
20.03.1944 Eesti Vabariik Sak-
sa okupatsioonis, Paide linn.

5. Haridus � mis koolid lõ-
petatud, mis eriala (amet)
omandasite lõpetamisel?
1) Tln 42. Keskkool � üldhari-
dus;
2) TPI � Masinaehituse öko-
noomika ja organiseerimine
(MT) � majandusinsener;
3) TRÜ � Psühholoogia 5,5
kursust (lõputöö jäi tegemata);
4) SAK:n Kiljavan Opisto
(Nurmijärven kunta), aastakur-
sus � ajalugu, filosoofia, sotsio-
loogia, õigusteadus � statsio-
naarne täiendkoolitus (okt 1995
� mai 1996).

6. Kellena ja kus on töötatud,
kus töötate praegu?
Nõukogude Liidu ajal:
1) Tekstiilivabrik �Punane
Koit� � elektrik;
2) TA Keemia instituut, ja TA
SKB � konstruktor, pr pea-
konstruktor, os juhataja;
3) TK Vihur � konstruktor,
tsehhijuhataja;
4) TK Ühendus � tsehhijuha-
taja, peadirektori asetäitja;
5) Nõmmküla sovhoos ja kol-
hoos � ajalehe toimetaja, ase-
esimees;
6) ESDP peasekretär.
Eesti Vabariigi ajal:
1) ESDP peasekretär;
2) EV 8. Riigikogu (asen-
dus)liige;
3) Entsüklopeediakirjastuse
tootmisjuht, kujundaja/arvuti-
graafik-küljendaja;
4) Erakonna Mõõdukad L-Vi-
rumaa piirkondlik koordinaa-
tor;
5) Saksi valla projektijuht (aja-
lehe toimetaja);
6) EAKL L-Viru piirkondliku
osakonna juhataja;
7) pensionär (alates 2005).
8). Andres Mandre Service
(FIE) � põhiliselt kirjastamine
(vallalehed, raamatud, ect)

7. Hobid?
Nõukogude Liidu ajal:
Purjesport, autoralli (1974
Nõukogude Liidu MV 6. koht)
EV ajal:
Tugitoolisport.

8. Võõrkeeleoskus?
Eesti keel � emakeelena kõnes
ja kirjas;
Vene keel � 1. võõrkeelena kõ-
nes ja kirjas;
Inglise keel � 2. võõrkeelena kõ-

nes ja kirjas (veidi spelleri abi ka-
sutades);
Saksa keel � 3. võõrkeelena �
passiivne � õpitud kesk- ja üli-
koolides. Taastub keelekeskkon-
nas viibides nädala�paari jook-
sul talutavaks kõnekeeleks;
Soome keel � TV vahendusel ja
aastase Soomes läbitud kursuse
abil omandatud kõnekeel.

9.Miks kandideerisite voliko-
gusse?
ESDE ja Erakond Mõõdukad
liikmena, et viia ellu sotsiaalde-
mokraatlikku poliitikat KOV-s
ja olla abiks oma koduvallale.

10. Kas on eelnevaid kogemu-
si poliitikuna,milliseid, kus?
Tegutsenud valitud poliitilistel
ametkohtadel:
Alates Eestimaa Rahvarindest
(saadik), Eesti Kongressist (saa-
dik), Eesti Komitee (2. koossei-
su liige), ESDP peasekretär,
Erakonna Mõõdukad ja SDE
juhatuse liige ja volikogu esi-
mees jätkuvalt, sotsiaaldemo-
kraatide L-Virumaa piirkonna
esimees (kuni 2006 I kv).

11. Kuidas parandada valla il-
met ja parandada imid�it?
Vald on oma rahva nägu ja rah-
vas on oma valla olemisega. Toi-
mival valimisjärgsel perioodil tu-
leb püüda lähendada erinevate
kogukondlike piirkondade ini-
mesi (Saksi/Moe, Karkuse,
Lehtse, Jäneda ja Tapa linn) üht-
semaks � ÜHE VALLA rah-
vaks.
Valla maine tuleneb rahvast ja
nende poolt valitud juhtide
tööst.

12.Millest peaks eelkõige ju-
hinduma volinik, kas valla ja
-elanike huvidest, enda
tõekspidamistes või erakon-
na poliitilistest suunistest?
Optimaalne on nende kõigi mõ-
jurite koosrakendamine � kon-
sensuslikult ja mõistlikult, läh-
tudes inimkesksusest. Vallavo-
likogu ja -valitsus vallaelaniku
jaoks, mitte vastupidi.

13. Mis on teie jaoks prae-
guse volikogu tähtsaimad
ülesanded?
Vastus sisaldub juba punktides
nr 11 ja 12.

14. Mis edasi?
Ikka edasi, kuni on tervist ja
tahtmist ning valijailt saadud
mandaadi kehtivust.

Häid jõule ja ilusat aastava-
hetust kõigile!

Andres
Mandre

Sults ja Melanie Mardim, kes tulid
külla nii hästi kokku pandud pika ka-
vaga ja südamest tuleva esinemisega,
et see kaunistaks iga pidu. Eriti tore
oli see, et koos lastega pakkusid jõu-
lurõõmu ka muusikaõpetajad Imbi
Puusepp, Lia Denissova, Ilmar Kald
ja muusikakooli direktor Peeter Kald,
kes oli ühtlasi ka selle kauni muusi-
kalise kingituse organiseerija. Nii ka-
vas olnud popmuusikat kui klassikat
kuulati huviga ja tugev aplaus näitas,
et publik oli külaliste esinemisest vai-
mustuses. Eks olnud see ju paljudele
üle pika aja, aga mõnele üldse esime-
ne elava muusika kontserdi kogemus.
See kõik lõi harda ja samas rõõmsa
jõulumeeleolu.
Meie kaks elurõõmsat ja hakkajat

noort vabatahtlikku Katherina ja
Columbe osalesid jõulupeo etteval-
mistamisel suure entusiasmiga, ehti-
sid jõulukuuse ja peoruumi, ning pa-
nid kokku omapoolse eeskava � võ-
lukübara ja võlumantli võlujõudu ka-
sutades tegid võlutrikke, mis publiku
hulgas suure menu osaliseks said. Et
trikke saatsid humoorikad kommen-
taarid ja meie kliendid võisid ka ise
mustkunstis kätt proovida, pani nii
osalejate kui ka pealtvaatajate süda-
mest tulev naer kogu maja helisema.
Vabatahtlike idee koostada suur

piltmosaiik, kuhu iga klient joonistaks
väikese pildi oma soovidest ja unis-
tustest või veel millestki, mis mõtteis
mõlkus, võeti samuti hästi vastu. Nii
saimegi ühe ainulaadse suure pildi,
mille esimesel võimalusel ära raami-
me ja Jeerikos seinale riputame.
Jeeriko töötajad Tanja ja Annika

korraldasid omalt poolt igati väärika
jõululaua selliste traditsiooniliste eesti
rahvustoitudega nagu seapraad, hapu-
kapsad ja verivorstid. Et meil oli koos
ikkagi rahvusvaheline seltskond, siis

tegid meie vabatahtlikud eesti
rahvustaoitudele lisaks omamaa jõu-
luküpsetisi, hoolitsedes niimoodi
meie jõululaua magusavaliku eest.
Südamega asja juures olnud neiud
olid mures, kas ikka õnnestub. Äkki
ei maitse siinsele rahvale võõraste
maade jõulumaiused? Aga kõik õn-
nestus ja maitses suurepäraselt.
Kohvilauas istudes meenutasime

olnud aastat, mida tegime, kus käisi-
me ja pidasime plaane uueks aastaks.
Leidsime ühiselt, et Jeerikos on

Tapa valla toimetulekuraskustega ini-
meste heaks südamega tööd tehtud,
meil on olnud raskelt töine ja samas
ka rõõmsalt tulemuslik aasta. On ol-
nud möödarääkimisi ja vahel ka mit-
temõistmist, kuid kokkuvõttes on
kõik küsimused vastuse ja probleemid
võimaluste piires lahenduse leidnud.
Meil on olnud häid toetajaid � suu-

ri haldjaid ja pisikesi päkapikke, kes
on aidanud lihtsalt heast südamest,
mitte midagi peale nende poolt aida-
tud inimeste tänu vastu saamata. Soo-
visime neile meie kõigi poolt ilusaid
jõulupühi ja parimat uut aastat.
Praegu, keset sombust talve ja

jõulu(eelses) meeleolus võiksime
mõelda enne lookas laua taha istumist
ka neile, kellel nii hästi läinud ei ole,
sest me keegi ei ole nii vaesed, et meil
ei oleks midagi, mida kellegagi jagada.
Heategu ei pea kindlasti maks-

ma palju ea olema koormakõrgu-
ne, hindamatu väärtusega hea
sõna või soov on meil aga hoopis
tasuta käes.
Kaunist jõuluaega kõigile, ilusat

uut aastat, tööd, rahulolu ja armas-
tust ning julgemat oma �kondi� ja-
gamist.

Angela Olt,
Jeeriko MTÜ

18. detsembril toimusMTÜJeeriko toi-
metulekuraskustega Tapa valla elanike
ja pikaajaliste töötute jõulupidu. Pidu
sai tore, kodune ja südamlik, sest jõu-
lumeeleolu loomisele aitasid kaasa töö-
tud ja toimetulekuraskustega inimesed
ise, Jeeriko töötajad, Euroopa vaba-
tahtlikud Katherina ja Columbe, Tapa
muusikakool ja muidugi Jõuluvana ja
Päkapikk.
Peo avas Tapa valla sotsiaalnõunik

Ene Augasmägi, kes andis kohaletul-
nutele edasi südamest tulevad jõulu-
soovid vallavalitsuse ja enese poolt.
Kuna Jeeriko .juhatuse liikmel Karl

Mäeseppal on Jõuluvanaga väga head
suhted, siis tuleb Jõuluvana meile igal
aastal ikka isiklikult külla, kaasas kott
maiustustega, hulgaliselt toredaid lõ-
busat meeleolu loovaid nalju ja häid
uue aasta soove.
Kuid meie Jõuluvanal omakorda

on head suhted päkapikkudega, kel-
lest kõige usinamate näppudega pä-
kapiku Estra Vissaku ta seekord ka
kaasa võttis. Ja nagu ikka, oli päkapi-
kul endalgi kotitäis kingitusi kaasas -
südamesoojusest ja lambavillast kok-
ku kootud sooje käpikuid, mille tema
usinad näpud valmis olid meisterda-
nud ja mida ta siis rõõmsal meelel
Jeeriko külalistele kinkis.
Jõuluvana raamatupidamine on

välja arvestanud, et nende kõige usi-
nam päkapikk on viimaste aastatega
Lääne-Virumaa külmetavatele näppu-
dele kingituseks kudunud juba 570
paari sooje käpikuid. Ja pange tähele
� daamidele koob ta veel ekstra�ikid
�beibekäpikud�, tutikestega ja puha.
Vaat nii eriline ja helde päkapikk on
meie personaalsel Jõuluvanal Viru-
maal ringi liikudes kaasas.
Eriline oli ka Tapa muusikakooli

esindus: õpilasedKarin Bimberg, Ras-
mus Paulus, Mai-Liis Volmar, Indrek

Jeeriko jõulud

Jõuluaeg toob sinu ellu elevust,
ootusärevust, sära ja kauneid hetki,
kuid mitte ainult. Paraku juhtub ka
jõulude ja aastavahetuse perioodil
traagilisi tuleõnnetusi, sest kasutatak-
se tavapärasest rohkem lahtist tuld ja
inimeste tähelepanu on peomeeleolus
hajutatud.
Statistika põhjal tuleb kahjuks tõ-

deda, et detsember on tuleõnnetuste
ning nende tagajärjel hukkunute ja
vigastatute arvu poolest kõrgeimate
näitajatega kuu aastas. Päästeameti
andmetel hukkub igal aastal Eestis
tulekahjudes keskmiselt 130 inimest,
neist 80% oma kodus ning enamiku
õnnetustest põhjustab inimeste endi
hooletus.
Käesoleval aastal 11 kuu jooksul

võttis tuli Lääne-Virumaal 11 ja Ida-
Virumaal 21 inimese elu. Enim huk-
kub inimesi hooletu suitsetamise ta-
gajärjel, samuti on paljud tulekahjud
alguse saanud elektriseadmetest või
küttekolletest.
Mõned mõtlemapanevad näited

tulekahju tekkepõhjustest.
Korterelamus toimunud tulekah-

jus hukkus kolm inimest ning kuus
peret jäi ilma vara ja peavarjuta. Tu-
lekahju põhjustas ühe majaelaniku
hooletus, kes jäi ebakaines olekus
magama, hõõguv sigaret käes.
Korteris puhkenud tulekahjus

hukkusid mõlemad abikaasad. Tule-
kahju põhjuseid uurides selgus, et
magama minnes oli mees soojendu-
seks voodisse võtnud vana tuleohu-

tusnõuetele mittevastava elektrikoti,
milles tekkinud lühis süütas voodi-
pesu.
Elamu omanik otsustas üle hul-

ga aja oma naabritega suhelda ning
jättis samal ajal kodus kamina kü-
dema. Lahtises kaminas põlesid
okaspuud, millel on omadus prak-
sudes sädemeid laiali pilduda. Ka-
minast lendunud sädemed süütasid
toa põrandal vaiba. Poole tunni pä-
rast koju jõudnud majaperemehel ei
õnnestunud põlengut enam käepä-
raste vahenditega summutada. Tu-
lekahju tagajärjel kaotas mees oma
kahekorruselise elamu, garaa�i ja
sõiduauto.
Pärast eramus peetud pidu jagu-

nesid pererahvas ja külalised tuba-
desse ning heitsid magama. Köögis
unustati mängima televiisor, mis teh-
nilise rikke tõttu põlema süttis. Võõ-
rustajad � keskealine abielupaar huk-
kus põlengust tingitud vingumürgi-
tuse tagajärjel, üks külalistest sai tõ-
siselt kannatada.
Majaomanik tahtis pärast pikaaja-

list eemalolekut oma elamu võimali-
kult kiiresti soojaks kütta. Sel päeval
oli väljas külmakraade paarikümne
ringis. Ahju pikaajalise ja intensiivse
kütmise tagajärjel tekkisid pööningul
korstnajalas praod, millest põlengu-
jäägid välja pääsesid ning lähedal ol-
nud kergestisüttiv materjal tuld võt-
tis. Majas puudus suitsuandur. Kui
peremees juhtunut taipas, oli kogu
pööning juba leekides ning oma vara

Kahjutuli saab alguse pisiasjast
ja elamut tal enam päästa ei õnnes-
tunud.
Vana aasta õhtul süüdati korteris

küünlad. Traditsiooniliselt väljus abi-
elupaar südaöö paiku korterist, et
minna linna kuuse juurde. Paari tun-
ni pärast koju tagasi tulles avastati,
et korter oli praktiliselt tühjaks põ-
lenud ning veekahjustusi saanud.
Päästjad olid selleks ajaks juba oma
töö lõpetanud ning sündmuskohalt
lahkunud. Tulekahju põhjustas tele-
viisori peal põlenud küünal, mis süü-
tas samas olnud salvrätiku. Kahe
tunniga kaotasid inimesed kõik,
mida olid kogunud pikkade aastate
jooksul.
Statistika järgi hukkub 90% tule-

kahju ohvritest enne päästjate saa-
bumist. Tea, et sinu pääsemine sõl-
tub tulekahju avastamise kiirusest.
Tee endale ja oma lähedastele elu
päästev jõulukingitus suitsuanduri
näol.
Õnnetus ei hüüa tulles. Just see-

pärast peaksime olema iga hetk val-
mis kasutama oma parimaid oskusi
ja võimalusi halvimate tagajärgede
vältimiseks. Kui sa ei soovi ohtu sea-
da oma vara ega elu, siis ole hoolas
ning mõtle ohutusele ka õdusal jõu-
luajal ja rõõmurohkel aastavahetusel.

Turvalisi ning rõõmsaid jõulupü-
hi!

Maido Nõlvak,
Ida-Eesti Päästekeskuse
järelevalveteenistuse juht
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Eesti poliitilisele kaardile on
sisenenud uus jõud � rohe-
lised. Selleks on ka viimane
aeg, kuigi liikumine ise ei ole
võõras. Mäletame hästi, mil-
lest algas Eesti taasiseseisvu-
mine � see oli roheliste pee-
tud nn fosforiidisõda.
Vabadus saavutati � uusi

kaevandusi ei avatud. Elu
hakkas edenema, majandus
kasvama. Rohelised jäid te-
gelema igapäevaste problee-
midega. Jälgima, et tootmis-
tegevus vastaks keskkonna-
kaitselistele vajadustele, et ei
saastataks õhku, vett ega
maapinda.
Sellest ajast on palju vett

merre voolanud. Riik on
edenenud. Iga-aastane ma-
janduslik kasv ületab igasu-
guseid arvestusi. Kõik oleks
nagu tore. Kuid ei ole. Po-
liitilised jõud on lõhenenud.
Fosforiidisõja-aegne kokku-
hoid on kadunud. Majan-
dustegelased on hakanud
hoolimatult suhtuma maa-
varasse, looduskaitsealustes-
se maadesse. Poliitikud sõl-
tuvad ärimeeste rahakoti
paksusest. Seadusesätete
vastuvõtmisel arvestatakse
põhiliselt nende vajaduste-

ga. Halvasti on reguleeritud
roheline ja keskkonnahoid-
lik teemaarendus.
Vaatame kasvõi meie põ-

hilisemaavara põlevkivi olu-
korda. Oleme jõudnud ab-
surdsesse seisu. Põlevkivist
toodetakse elektrit � see on
vajalik. Moodi on läinud õli
tootmine - ka seda on mui-
dugi vaja.
Tehti suur viga. Meie li-

beraalsed poliitikud ja suuri
kasumeid ihkavad ärihaid
müüsid oksjonil kõrgete
hindadega kogu õlitoodan-
gu välismaalastele. Sama
liialdatud hinda küsitakse
nüüd ka oma kodanikelt �
soojatarbijatelt. Eesti riik
peaks aga hoolega suhtuma
oma maavaradesse ja, pole
paha, ka oma kodanikesse.
Ei saa kõike kroonidesse ja
eurodesse ümber arvestada.
Kauaks meil jätkub nii põ-
levkivi?
Kõige hullem on see, et

haistnud õlitootmisega kõr-
geid kasumeid, on mõned
ringkonnad välja tulnud
sooviga laiendada tootmist
ning kasutusele võtta uusi
kaevandusi. See on juba
sama, mis toimus fosforii-

disõja ajal. Ainult siis soo-
visid maardlaid laiendada
võõrriigi valitsejad. Nüüd
omad.
Arvesse võtmata kõiki

muid probleeme, mis tu-
mestavad ökoloogilist foo-
ni Eestis, ongi viimane aeg
riigiasjadesse sõna sekka
öelda ka rohelistel. Ei või
kauem pealt vaadata, mida
toimetatakse. Ja kuidas. Tu-
leb läbi vaadata riigikogu
poolt vastuvõetud seadused,
lisada nendesse muudatu-
sed, tuua sisse roheline di-
mensioon. Elu Eestis peab
minema õigetesse rööbas-
tesse.
Senine, majandusliku

ning poliitilise olukorra lõ-
petamisel, puhtama kesk-
konna ja maavarade kokku-
hoidlikuma kasutamise ni-
mel ning et natukenegi ta-
gasi hoidameie elukeskkon-
na rikkujaid, kutsun Tapa
valla rohelise mõtlemisega
inimesi avama oma silmad
ja teada andma, igast vähe-
mastki loodusevastasest te-
gemisest ning korralagedu-
sest oma ümbruses.

Kalju Soomeri,
Tapa vallavolikogu liige

Rohelisi mõtteid

Vihm piitsutamas silmi ja tuul
juukseid sasimas, möödun kiirus-
tades muusikakoolist. Kes mul
käskis ilma vihmavarjuta välja
tulla! Säh sulle talve ja neid vesi-
seid lumehelbeid! Juba olengi üle
tee ja vaatan läbi õhtuhämaruse
raamatukogu poole. See on nii
armas vaatepilt, kui suur ilus
maja tuledes vastu särab, just
nagu laev, selline suursugune,
majesteetlik. Veel paar sammu ja
ma olengi kohal�
Mitte just selles majas, küll aga

selles linnas, Tapal, on raamatu-
kogu tegutsenud juba 85 aastat.
See kõnekas fakt on tunnistu-
seks, et linnarahvas on läbi aas-
takümnete vaimutoidust lugu pi-
danud. Ja pole see raamatukogu
ühti koht, kus raamatuid ainult
kogutakse ja hoitakse! Kaugel
sellest! Küll sätitakse neid näitu-
seriiulitele, soovitatakse lugejate-
le kohapeal uurimiseks ja koju
kaasavõtmiseks ja mida kõike
veel! Raamatukogumaja on ka to-
redaks näitusesaaliks ja kokku-
saamiskohaks, kus nii mõnedki
tunnid on veedetud kirjanike,
kunstnike mõtte- ja loomeilma-
ga tutvudes. Kõik see on aga
väärtus, mida numbritega ei
mõõda. Usun, et minu mõtteid
jagavad kõik need, kes meie üri-
tustel on osalenud.
Hakkasime veidi tõsisemalt

tegelema ka Tapa raamatukogu
ajaloo uurimisega. Raske pähkel
pureda, aga niipalju oleme juba
targemaks saanud, et oma prae-
gust tegevust jäädvustame hoo-
lega. Tulevikus on kindlasti hu-
vitav lugeda automatiseerimise
alguspäevist Tapa raamatuko-

gus, elektroonilisele laenutuse-
le üleminekust, kõikvõimalikest
üritustest ja sellest, kuidas val-
dade ühendamise käigus neli
raamatukogu kokku said. Ja meil
on hästi läinud! Seda kinnitab
Saksi raamatukogu uuenenud
väljanägemine, Lehtse raamatu-
kogu, kus kohe-kohe on alga-
mas renoveerimistööd ning Jä-
neda raamatukogu, kus jõudsalt
täienev fond sealsetele lugejatele
kindlasti rõõmu teeb. Raamatu-
kogumajad asuvad küll eraldi,
aga heameelt tunneme ühes-
koos.
Tapa raamatukogu elu kulgeb

mööda oma rada, ikka kavanda-
des, tegutsedes, sekka ka unista-
des. Oh, meil on, kuhu edeneda,
sest raamatud ei kao kuhugi, kui-
gi arvuti neile kõvasti konkurent-
si pakub.
Jõuluaeg on käes ja raamatu-

kogus tähendab see jõuluraama-
tute äkilist populaarsust, paari
krapsakat raamatukogupäkapik-
ku igapäevaelu ilmestamas, vara-
hommikusi jõulutunde lastele.
Samuti tähendab see viivisevaba
aega 20. detsembrist � 10. jaa-
nuarini, mis annab hea võimalu-
se oma aastalõpu võlgnevuste
likvideerimiseks.
Raamatukogude poolt valla-

rahvale, kellest päris mitu tuhat
on meie lugejad, häid pühi! Ja
hoidke ikka mõni mõnus raamat
käepärast, sest lugemine rikastab
vaimu ja rõõmustab südant. Pea-
legi, raamatud on alati olemas,
kui te neid vajate.

Ere Käärmaa

Raamatud on
alati olemas

SPORT

Tapa spordiklubi maadlejad võist-
lesid detsembri alguses Norras
Oslos FILA (rahvusvahelisemaad-
lusliidu) kreeka-rooma maadluse
turniiril Oslo Open, millest võtsid
osa 14 riigi sportlased.
Eestist käisid seal võistlemas ka

Saaremaa spordiklubi maadlejad.
Täiskasvanute hulgas sai Mar-

gus Udeküll kehakaalus kuni 74 kg
kolmanda koha.Margus võitis tree-
ner Allan Vinteri sõnul alagrupis

kaks kohtumist, mis olid pingelised
mat�id. Poolfinaalis sai ta vastaseks
Rootsi ühe parema selle kehakaalu
maadleja John San Pedro Olssoni,
kellele kaotas suhteliselt kindlalt.
Võit veel ühe rootslasest maad-

leja üle kolmanda koha matðis ta-
gas läänevirulasele pronksmedali.
Kuni 18aastaste noormeeste va-

nuseklassis kehakaalus kuni 69 kg
saadud teise kohaga naasis võistlus-
sporti kindlalt Sergo Rumjantsev,

kelleleOsloOpen oli esimene tõsine
jõukatsumine pärast vigastusest tin-
gitud pooleaastast pausi. Sergo alis-
tas järgemööda kolmNorramaadle-
jat, aga finaalis jäi kindlalt alla oma
rootslasest vastasele.
Kuni 15aastaste poiste seas tegi

võõrsil puhta töö Tapa maadleja
Dmitri Gorju�ko, kelle kõik neli või-
tuolid ülekaalukad - ta ei andnudvas-
tastele ühtegi tehnilist punkti.

(VT, 09.12.2006)

Tapa maadlejad tõid võite Norrast

Meeste meistriliigas karastunud
Tapa spordiklubi B-vanuseklassi
käsipallipoisid mängisid südilt Eesti
karikavõistlustel, kus alistasid järjest
kõik oma vastased.
Tihedas konkurentsis kulgenud

B-vanuseklassi poiste 2006. aasta
karikavõistlused käsipallis peeti
Eesti praeguses kuulsamas käsipal-
likantsis Põlvas.
SK Tapa võistkond koosseisus

Kaspar Lees, Mikk Mäesepp, Alek-
sander Oganezov, Jaanis Eisan,
Mihkel Koppelmann, Rauno Tali,
Rait Ageni, Siimo Tänavots, Anti
Lanno, Kaimar Lees, Janar Vahter
ja Tanel Terner alistas turniiril jär-
jest oma vastased: Viimsi 27:12,
Tallase 21:19,Kristiine/Reval-Spor-
di 26:25, Viljandi 24:18 ja Kehra
25:18.
Mängivad julgelt
Turniiri viimases otsustavas

mängus Põlva spordikooli võist-
konnaga mindi poolajavaheajale
küll viigiseisult 10:10, ent teisel
poolajal panid tapalased oma pare-

muse maksma võites skooriga
25:17 mängu ning ühtlasi ka kari-
ka. Põlva oli teine, HC Tallas kol-
mas.
�Viimase poolaja esimene küm-

me minutit näitas SK Tapa võist-
konna sisu ja sitkust, hea kaitsetöö-
ga suutsime Põlva rünnakuid blo-
keerida, nad said sellel ajal ainult
ühe värava ning mängu lõpp oli
vormistamise küsimus,� kommen-
teeris võistkonna tublidust treener
Elmu Koppelmann.
Suur osa vastsetest karikavõitja-

test mängib ka SK Tapa meeskon-
na koosseisus meeste meistriliiga
turniiril. �Poiste mängust oli näha,
et täiskasvanute meistriliigast saa-
dud kogemuste najal saab omava-
nuste hulgas mängida senisest tun-
duvalt julgemalt ja tulemusliku-
malt,� nentis Koppelmann.
SK Tapa käsipallimeeskonna

parimaksmängijaks tunnistati Alek-
sander Oganezov. Jaanis Eisan va-
liti kogu karikaturniiri parimaks
väravavahiks, turniiri parima män-

gija konkurentsis jäi napilt teiseks
Kaspar Lees.
Kaspar Lees tunnistati meeskon-

na parimaks mängijaks aga noor-
meeste A-klassi (1988. aastal sün-
dinud ja nooremad) käsipalli kari-
kavõistlustel, kus samadest B-klas-
si poistest komplekteeritud SK
Tapa sai kaheksa võistkonna hul-
gas kuuenda koha. Võitjaks tuli
Põlva SK, HC Tallas oli teine ja
Kristiine/Reval-Sport 1 kolmas.
D-klassi naiskond kolmas
SK Tapa B vanuseklassi tüdru-

kud jäid karikaturniiril viiendaks, D-
klassi tüdrukud Keili Viks, Crizti
Tint (parim mängija), Birgit Paist,
Kadi Saluste, Kärolin Kullamägi,
Jane Rüntu, Erika Morgenson,
Margit Freimann, Triin Avistu,
Mariaana Ilves, Katre Rang ja Kristi
Bimberg said treener Mare Nepsi
juhtimisel oma karikaturniiril Tal-
linna klubide Dvigatel ja Mella jä-
rel kolmanda, sama vanuseklassi
poisid aga viienda koha.

(VT, 16.12.2006)

Tapa poisid võitsid täiseduga
tänavuse käsipallikarika

Ajaratas lõputus liikumises
on taas jõudnud oma ting-
likku algpunkti � jõuluaega.
Seda aega on meie põh-

jamaine rahvas alati aasta
tähtsaimaks pühaks pida-
nud, sest põimuvad just
nüüd Jeesuse sünnipäev ja
talvine pööripäev, kalendri-
aasta algus ja uuema algupä-
raga Coca-Cola reklaamidelt
pärinev punase kuue ja val-
ge habemega jõuluvana tu-
lek. Ja lausa füüsiliselt saa-
me õige pea tunda, kuidas
Maa pöörab ennast uue val-
guse, soojuse, toidu ja elu
poole. See on vana lõpp ja
ühtlasi uue algus. See on
leppimise, heategevuse,
rõõmu ja rahu aeg.

Jõuluajaga käib kaasas
hulk uskumusi, maagilisi ri-
tuaale ja kindel kombestik.
Eluase peab pühadeks

korras ja kasitud olema.
Usutakse, et peres, kus ei
valmistata jõuluroogasid,
pole järgmisel aastal midagi
head loota. Laual peab kind-
lasti olema õlu, leib, liha ja
jõuluvorstid, sest jõulutoidu
eriline tervistav ja kaitsev
jõud kandub hiljem selle

sööjale.
Kõike seda on teinud ja

uskunud meie esivanemate
sajad põlvkonnad, kõike
seda püüame teha ja edasi
kanda ka meie.
Paraku ei määra tänapäe-

val meie elurütmi mitte
päike,valgus ja aastaaegade
vaheldumine, vaid võetud
laenud ja liisingud, müstili-
ne euribor ja aktsiabörs, liig-
suur infotulv ja lõputu üle-
riigiline valimiseelne sei-
sund. Ka saabuvad jõulupü-
had pole selles kontekstis
midagi muud kui ajutine vai-
kusehetk kahe valimispe-
rioodi vahel.
Selline elukorraldus teki-

tab inimestes stressi ja eba-
kindlust tuleviku suhtes, mis
omakorda sunnib aina roh-
kem ja kiiremini edasi toi-
metama.
Suletud ring? Tundub

küll. Me muutume aina roh-
kem rattaorava sarnasteks
olenditeks, kes oma tarbi-
misiha rahuldamise nimel
on nõus kulutama lõputult
vaimu ja energiat, nägema-
ta ja teadvustamata endale
lihtsaid ja rahas mitte mõõ-
detavaid õnneallikaid nagu

perekond, armastus, tervis,
puhas õhk ja vesi. Inimkond
nimetab seda progressiks,
eestipäraselt arenguks. Mida
kiirem see on, seda pare-
maks peaks meie elu muu-
tuma. Kas ka muutub?
Võib-olla muutub. Aga
võib-olla mitte. Õnne
mõõtmiseks pole seni veel
margapuud leiutatud, kuid
sisetunne ütleb, et pole me
tühjagi rohkem õnnelikud
kui meie esivanemad paar
tuhat aastat tagasi.
Selleks, et otsida vastu-

seid ja saada selgust tänases
jutus tekkinud küsimustele,
on vaja aega. Jõuluaeg so-
bib selleks suurepäraselt.
See on hea aeg mitte ainult
elumõtte otsimiseks ja elu-
sihtide seadmiseks, vaid ka
näiteks kiusliku naabriga
leppimiseks või puudust
kannatavate inimeste abista-
miseks. Jõudu teile selleks!

Kõigile soovides jõulu-
rahu ja õnne algaval aas-
tal

Aleksander Sile,
Tapa vallavolikogu

esimees

Jõuluaeg on käes!
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Mälestuskilde ja
uitmõtteid

Tapa Vesi (järg)

�Fosforiidisõja� puhkedes hakkas
nii kohalikus kui ka vabariiklikus
ajakirjanduses ilmuma hulgaliselt
avameelseid artikleid, mis käsitle-
sid Pandivere veeprobleeme. Ka
Tapa probleeme! 31. märtsil 1987
ilmus �Punases Tähes� Gennadi
Iila artikkel �Puhta vee mure�.
Mure eelkõige sellepärast, et

VKTJ Tapa piirkonna meistrina
tundis ta olukorda ja aimas tule-
vikuväljavaateid. Pealkiri on aga
kahemõtteline! Muretseb ka �pu-
has vesi�: mis te minuga ometi tei-
nud olete? Tsiteerin: �Puhta joo-
givee probleem on püsinud Tapal
juba aastaid� Momendil jätkub
uue puurkaev-pumbajaama ehitus
koos sinna juurde kuuluvate vee-
trassidega�RakvereMEK-i ehi-
tusplaanides on veehaarde lõpe-
tamine planeeritud k.a esimeseks
juuliks. Pärast selle ekspluatatsioo-
ni andmist tõuseb linna lõunapiir-
konna puurkaevude võimsus kol-
mandiku võrra, mis on praegu
lihtsalt hädavajalik. Linnal pole ju
veereservi. Lihtsamalt öeldes lä-
heb kogu pumbatav vesi samas ka
kasutusse.
Veepuudust on tundnud pide-

valt Tapa linna saunas käijad. Nii
ongi vee tarbimise tipptundidel �
reede pärastlõunal ja puhkepäeva-
del � puurkaevude võimsus am-
mendatud ja kaotajaks pooleks
jäävad tahes-tahtmatamajade kõr-
gemate korruste elanikud või siis
ihuharimise plaani pidanud linna-
kodanikud. Tagantjärele tarkuse-
na võib öelda, et uue sauna ehita-
misega olnuks õigem rajada sin-
na juurde ka eraldi puurkaev sau-
na veemajanduse rahuldamiseks,
mitte aga ühendada seda linna
veevõrguga, kui juba siis veereserv
puudus.
Rahule ei saa jääda ka toodeta-

vate süvaveepumpade kvaliteedi-
ga. Uue paigaldamine on kulukas,
töömahukas ja aeganõudev ette-
võtmine. Kui 1985. aastal tööta-
sid süvaveepumbad normaalselt
pikka aega, siis1987. aasta alguse
tuli neid juba mitu korda paran-
dada ja välja vahetada. Puhas vesi
on inimese normaalseks eluks
hädavajalik. Seepärast on uue vee-
haarde ehituse lõpuleviimine Ta-
pal esmatähtsusega ülesanne.�
Põikan nüüd korraks aastasse

2006. 2. mail ilmus ROHELISES
VÄRAVAS teade: �Tapa linna
vees elutsevad jätkuvalt coli-bak-
terid� �Reedel edastas tervisekait-
seinspektsiooni K-Järve labor eel-
misel esmaspäeval Konnavere
joogiveekaevust võetudmikrobio-
loogiliste analüüside tulemused.
Tuvastati Tapa linna toorjoogi-
vees jätkuvalt coli-baktereid, mis-
tõttu AS Tapa Vesi jätkab Tapa
ühisveevärgi vee kloreerimist. Vi-
rumaa tervisekaitsetalitus soovi-
tab joogivett Tapa linnas enne tar-
vitamist keeta. Tuginedes aastate-
pikkusele Moe II veehaarde seire
tulemustele on Tapa joogiveekae-
vude ning Konnavere allikate vee
keemiline jamineraloogiline koos-
tis reeglina väga lähedane. Moe II
veehaardest ehk Konnavere joo-
giveekaevust pumbatakse Tapa
linna joogivesi.�
Lähedane, kuidmilline?Millest

koosnevad näiteks sade ja hõljum,
mis keetmisel eralduvad? Ja mitte
eriti vähesel määral! Toores vees
on nad loomulikult teisel kujul.
Inimesed, mis te minuga ometi
teinud olete?
Viimase viiekümne aasta jook-

sul on Tapa veest palju räägitud
ja kirjutatud. Enamasti pahasti!
Sattusin juhuslikult lugema Kaa-
rel Aluoja artiklit �Järva põhjapii-
ril põleb vesi� (Järva Teataja, 17.
03. 2005). Lugu põhineb peami-
selt intervjuul mehega, kelle nimi
on Karl Siimon ja keda iseloo-
mustatakse järgmiselt: �Karl
Siimon on olnud kogu elu � olgu
maaparanduses, ajalehes või kesk-
konnateenistuses töötades � pa-
ras krutskimees.� Paarkümmend
aastat tagasi näitas ta turistidele
Tapa linna piirist 50 m kaugusele
jäävas kuivenduskraavis põlevat
vett. �Siuhti! käis tikk põlema ja
hetk hiljem jooksis tahmav tule-
keel mööda kraavis soriseva ve-
deliku pinda kahte külge laiali.
Rahvas vaatas veepõletajat
Siimonit kui imetegijat ammuli
sui. Leegid tõusid üsna kõrgele.�
Siimon ütleb, et trikitada võib veel
85 kevadet, sest maapõues peitu-
vate paekihtide vahel jagub kunagi
punalendurite mahakallatud len-
nukikütust endiselt küllaga.
Õli on jõudnud juba alumistes-

se geoloogilistesse kihtidesse ja
seisab seal kui konserv. Loodus-
lik isepuhastumine toimib, aga see
võtab sada aastat aega. Siimoni
teada polnud asi selles, et lennu-
välja tsisternid oleksid lekkinud.
Lenduritel oli ette nähtud teha 30-
50 minutilisi õppelende, vastavalt
väljastati ka kütust. Ega keegi siis
nii palju lennanud ja jääkkütus tuli
kuhugi välja lasta. Kord oli nihes-
tunud ja igas eluvaldkonnas tehti
juurdekirjutusi.
Nüüd on aga Tapa endine sõ-

javäelennuväli kantud keskkonna-
ministeeriumi poolt 13 eriti oht-
liku jääkreostuskolde hulka.
Siimon oli ka Ameerika Hääle
sõnumisaatja, seda juba sügaval
stagnaajal. Esimene tema poolt
edastatud uudis, mis eetrisse loe-
ti puudutas sõjaväe tekitatud ula-
tuslikku õlireostust Tapal. Oli aas-
ta 1961!
Kui Siimon loodab veel loodu-

se isepuhastusvõimesse, siis AS
Maves spetsialistid väidavad oma
keskkonnaülevaates, et � piirkon-
niti (Kirde-Eesti, Tapa jne.) on
meie põhjavesi reostunud igaves-
ti ja seda puhastada pole võima-
lik.�
Õige hullusti kirjutas aga �Pos-

timees� 20. aprillil 2006 (�Tapa
joogivees vohavad bakterid�):
�Tapa linna vee kalahaisuliseks
muutnud reostuse põhjus pole
küll veel selgunud, kuid sealt ana-
lüüse võtnud AS Salveesia hin-
nangul pole nad midagi nii hullu
seni näinud� AS Salveesia juha-
taja Priit Raua sõnul on vee ana-
lüüsi tulemused nii hullud, et ise-
gi kogenud eksperdid pole mida-
gi sellist varem näinud� �Bakte-
rioloogiliselt on asi käest ära,� li-
sas Raud. TapaVesi tellis veel täp-
semad analüüsid selgitamaks, mis
põhjustas joogivees nende bakte-
rite vohamise.�

Koluotsa kooli ajaloost

Lehtse koduloomuuseumis on tal-
lel Lehtse lugu. Asume hoones, mis
ehitatud juba 1913. a pangamajaks.
Ettevalmistused muuseumi rajami-
seks algasid juba õndsal kolhoosi-
ajal. Abistajateks olid ka TK Leht-
se jaoskond ja Lehtse kool.
Viisteist aastat tagasi lõikas lindi

läbi meie esimene pealesõjaaegne
vallavanem Kaupo Tõruke. Nüüd-
seks on muuseumis hoiul ligi 5000
säilikut, nende seas paljud lehtselaste
esemed, käsikirjad ja fotodmeie ole-
mise, tekke ja elu kohta.
2000. aastal saime kogu maja

oma valdusesse (enne asus siin ka
baar Kontrabass).
Väärtuslikumad eksponaadid on

raha aastast 1667, viimase Lehtse
mõisa paruni Heune jalutuskepp-
iste ja kulduur üle-eelmisest sajan-
dist, säilinud on valla volikogu pro-
tokollide raamat aastatest 1913�
1915.
Viimastest näitustest on huvita-

vad: �Lehtse vald�, �Eesti raudtee
135� ja sissetulnud ürikud.
Infot on käinud hankimas õpi-

lased, üliõpilased ja Lehtsest pärit

väliseestlased, kaugemad külalised
on olnud Aafrikast ja Austraaliast,
aga ka Heunede suguvõsa järeltuli-
jad (55) Saksamaalt.
Suurimad abistajad aegade jook-

sul on olnud perekond Truu, nii
Heivi, Malle kui Jaak, samuti Val-
terMühlberg, Elvi Vait, Helga Tiik,
Viktor Rappu, Rene Viljat, Ain
Aasa ja Edgar Kuuskmann.
Tänu kuulub ka vallavalitsuse

töötajaile Malle Timakule, Sirje
Salurale ja Alar Terasele, kelle abil
on mõnedki huvitavad eksponaa-
did muuseumi jõudnud.

Viimastest üritustest on vahva-
mad olnud Lääne-Virumaa muu-
seumitöötajate kohtumine Rakve-
res, kus meie koos Georg Särekan-
noga olime �uustulnukad�. Siis an-
dis meile Virumaa Muuseumide
juhataja Ants Leemets advendiaja
lõuna Rakvere linnuses. Jõuluaja
tähistamine toimus ka meie muu-
seumis koos Lehtse kooli algklas-
siõpilaste ja eakate lehtselastega.
Head jõuluaega ja kohtumiseni

uuel aastal!

Jüri Freimann

Lehtse koduloomuuseum
tähistab 15. sünnipäeva

Järg
Algus 25. novembri Sõnumetes

Dramaatilised sõjasündmused
Koluotsa otseselt rohkem ei puu-
dutanud. Küll oli 1941. a Saksi
koondatud lastekodu, mille arvel
kooli õpilaste arv kasvas 150-ni.
1944. a taaskehtestatud nõuko-

gude valla ja maakonna täitevko-
miteed asusid koolielu taastami-
sele.
Järvamaa täitevkomitee hari-

dusosakond määras Saksi Mitte-
täieliku Keskkooli juhatajaks ala-
tes 1. oktoobrist 1944 Rudolf
Metsjärve. Õpetajaist jäi alles
Gustav Lemmik, uuteks õpetaja-
teks tulid Magdalena Metsjärv ja
Lui Lätt.

Uus kaader hakkas registreeri-
ma õpilasi, inventeerima sõjast jä-
rele jäänud õppevahendeid. Lei-
tu paigutati Koluotsa koolimajja,
kuna Saksi mõisa küttesüsteem oli
korrast ära. Õppetöö pidi algama
1. detsembril 1944. Kuna ka Ko-
luotsa koolimajal olid sõjasünd-
mustes purunenud aknad jm teh-
ti õpetajate ja vanemate klasside
õpilaste koostöös majas hädare-
mont. Küüdi korras toodi Saksi
mõisast koolipingid. Koostöös
lastevanemate jt kohalike elanike-
ga hangiti ka küte ja 1. detsemb-
ril alustas kool tööd 7 klassiga
ühes klassiruumis. Klassiruum oli
ka riietehoiuks, seal seisid raama-
tukapid, joogiveenõu, õppeva-
hendid. Koolitöö oli korraldatud
nii, et õpilased käisid koolis üle-
päeviti: I-II liitklass ühel hommi-
kupoolel ja VII klass samal õhtu-
poolel. Teisel hommikupoolel oli
koolis III-IV liitklass ja samal õh-
tupoolel V-VI liitklass. Tunni-
plaan oli haridusosakonna poolt
kinnitatud vähendatud tundide
arvuga, käsitledes siiski kõiki õp-
peaineid.
Kruusimäe talu ruumikas köök

oli ühteaegu kooli kantselei, direk-
tori kabinet, võõraste vastuvõtu-
ruum ja direktori pere eluruum.
Köögi üks osa oli suure sirmi abil
eraldatud magamistoaks. Samuti
täitis köök õpetajate toa funkt-
siooni. Selles peeti õppenõukogu
koosolekuid, seal vaatas kooli
profülaktilist kontrolli tegema tul-
nud arst õpilasi läbi ja üldse toi-
musid seal kõik koolielu protse-
duurid, mis klassis ei toimunud.
Mäletan, et vahel pärast õppenõu-
kogu koosolekut oli ruum päris
tihedalt suitsu täis, sest õp Gus-
tav Lemmik (võib-olla ka Lui
Lätt) oli ka kõva suitsumees.
Koolimaja oli rakendatud pea-

aegu kõik pühapäevad, olgu siis
õpilaste klassiväliseks tööks, las-
tevanemate koosolekuteks või
muudeks kohalikeks üritusteks,
mille jaoks polnud kuni küttepe-
rioodi lõppemiseni Saksi mõisas
kohta.
Esimene lend Saksi Mittetäie-

liku Keskkooli lõpetajaid oli 10
õpilast: Aliide Soon, Heljo Kot-
kas, Evald Abner, Valter Mänd-
maa, Lembit Koonukõrb, Heljo
Tipner, Aliide Meos, Heino Nurk,
Leida Nurme, Osvald Kübarsepp.
Klassivälise töö ettevõtmised:

suusakross, jooksukross, joonis-
tuste võistlus, mille parimad tule-
mused saatis komisjon Paidesse.
Seal tunnustati need oma ala pa-
remikku kuuluvaiks.
Seinalehte anti välja 14 numb-

rit. Töötasid kirjandusring, keha-
kultuuriring, punase risti ja pool-
kuu allorganisatsioon.
Õpetajate metoodiline enese-

täiendamine toimus iga kahe nä-
dala järel Tapal, koolivaheaegadel
aga Paides. Sõit Paidesse polnud
tookordse liikluskorralduse juures
naljaasi. Rongid käisid ülepäeviti
ja hilinemisega. Ainuüksi rongide
ootamiseks Paides kulus 40 tundi
ühe reisi kohta. Tuli sõita sõjaväe-
rongidega, propsikoormatel vin-

ges tuuletõmbuses. See nõudis
pingutust ja vastupidavust. Mäle-
tan, et kord, kui ema ei saanud
väikeste laste juurest sellisele se-
minarile minna, oli selle tõttu
suur pahandus.
Kõige rohkem sõite oli muidu-

gi koolijuhatajal. Näiteks esialgu
tuli õpetajate palk direktoril isik-
likult Paidest kohale tuua. Hiljem
saadi palk Tapa panga kaudu.
Kaubandustooteid tuli aga käia
toomas Lehtse Kooperatiivist.
Nii möödus Saksi Mittetäieliku
Keskkooli esimene eksisteerimis-
aasta Koluotsal küllaltki rasketes
tingimustes. Õpetajate ja õpilas-
te ühiste pingutustega saadi ras-
kustest üle.
Edaspidi, kus kooli kasutusse

antud Saksi mõis sai nii palju re-
monditud, et vanemad klassid ala-
tes 3-ndast said seal tööle haka-
ta, jäid Koluotsa I ja II klass ning
õpetaja pere eluruum. Nii töötas
Koluotsa kool kuni 1950. aasta-
ni.
Selleks ajaks oli Saksi tööle

määratud uus administraator
Vilhem Vään, kelle ideeks oli, et
kool peab paiknema ühes kohas.
Selleks soovis ta vedada Koluot-
sa koolimaja Saksi mõisa õue pea-
le. Hoolimata osa õpetajate ja las-
tevanemate protestist, tehti idee
teoks. 1950. aasta kevadel saime
korralduse koolimajast välja koli-
da. Kuna vanemad olid saanud
töökohad Tapale, alustasime sü-
gisel uut kooliaastat juba Tapal.
Koluotsa koolimaja veeti Saksi
kas samal, 1950-ndal või järgmi-
sel aastal. Koluotsa kooli ajalugu
oli sellega lõppenud.
Koolimaja vundament seisis

mitu aastat, kuni ettevõtlik pere-
kond Valdlo ehitas selle peale uue
maja, kus minu teada elab täna-
seni.

Tolleaegsete pedagoogide andmed
refereerinud

Linda Metsjärv
Lembit Joorits

Järgneb
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

22. november
- Katastriüksusele määrati sihtots-
tarve (Jäneda külas Jägala-Käravete
mnt 13 juurdelõige 3-10).
- vallasekretär Piret Teialile anti vo-
litus kohtus esindamiseks.
- Kinnitati 2006. aasta lisaeelarve.
- Revisjonikomisjonialasele kooli-
tusele lähetati Alari Kirt ja Tatjana
Tamm.
-Muudeti vallavolikogumäärust nr
26 11. mai 2006 �Toimetulektoe-
tusteks eraldatud vahendite kasu-
tamine� muutmine. (§ 1 punkt 1 �
sõnastades kuni 7,5%, s.o kuni
276 000 krooni sotsiaalteenuste
arendamiseks).

14. detsember 2006
- Katastriüksustele määrati sihtots-

tarve. Maatulundusmaa Imastu kü-
las Tänavotsa ja Nurmeotsa katast-
riüksus, Saiakopli külas Töökoja
katastriüksus. Karkuse külas Elkva
ja Nõmmemetsa katastriüksus.
- Kinnitati katastriüksustele sihtots-
tarbeks elamumaa. Näo külas Näo
2, Vahakulmu külas Veski 1 ja
Linnape külasÕunapuu katastriük-
sus.
- Määrati Tapa valla 2006, 2007 ja
2008. majandusaasta aruannete
audiitoriks vannutatud audiitor Ille
Randjärv.
- Otsustati avalikustada valla aren-
gukava.
- Toimus valla 2007. aasta eelarve
I lugemine.
- Võeti vastu Tapa valla tunnustus-
avalduste kord.

VALLAVOLIKOGU OTSUS

Tapa
14. detsember 2006 nr 90

Tapa valla arengukava
avalikustamine

Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 37 lõike 5 ja Tapa
valla põhimääruse § 42 lõike 2 alu-
sel:
1. Avalikustada Tapa valla

arengukava eelnõu valla kantseleis,
valla teeninduspunktides, valla raa-
matukogudes ja Tapa valla
veebilehel alates 2. jaanuarist 2007
kuni 31. jaanuarini 2007.
2. Tapa valla arengukava eel-

nõu avalik arutelu toimub 25. jaa-
nuaril 2007 Tapa kultuurikojas al-
gusega kell 18.
3. Valla arengukava kohta et-

tepanekute esitamise tähtaeg on 31.
jaanuar 2007. Ettepanekud esitada
kirjalikult vallavalitsuse kantseleis-
se, Pikk 15 Tapa linn.
4. Avaldada informatsioon

valla arengukava avalikule arutelu-
le suunamise kohta ajalehes Viru-
maa Teataja ja Tapa valla veebilehel.
5. Otsus jõustub 14.12.2006.

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees

Niisugune Eesti, nagu me taha-
me, toetub kultuurile.
Meie juured ulatuvad vaarisa-

de ja vaaremade maailma - rah-
valoomingusse, ühistesse algatus-
tesse, meie kultuuri alusmüüri �
laulu- ja tantsupidudesse. Laul ja
tants ühendavad inimesi, põlv-
kondi, ajastuid. Laulu- ja tantsu-
pidu on südameasi igaühele, kes
kordki on selles ise osalenud, seda
näinud, kuulnud ja tunda saanud.
Oskus olla oma maa kodanik

algab oskusest tunda ja teada
oma rahva traditsioone.
Kulla inimesed!
Noored ja vanad, linnakoda-
nikud jamaarahvas, õpilased
ja õpetajad, töövõtjad ja töö-
andjad, koorilauljad ja rahva-
tantsijad, pillimehed ja diri-
gendid!
Pange kirja oma laulu- või

tantsupidude juhtumused. Ime-
likud ja pidulikud, lõbusad ja
nukrad, isiklikud või vanemate
ja vanavanemate käest kuuldud.
Täiesti vabas vormis.
Tuleval suvel on 29. juunist � 1.

juulini noorte laulu- ja tantsupidu.
Valmistudes suureks peoks on õige
aeg korraks tagasi vaadata, laulu-
peolugusid meenutada, need kirja
panna ja arvutisse toksida.
Iga talletatud lugu aitab kasva-

tada ilmapuud - hea ja kurja tund-
mise puud, tema vilju ja tähti, tema
jõudu ja tulevikku. Saada meenu-
tused ühisesse varasalve!
Kõik teie kirjatükid on oodatud!

Omadmeenutused või teistelt kuul-
dud jutud. Ole abiks sellele, kel en-
dal pole võimalust meenutus arvu-
tisse toksida.
Loole lisa oma nimi (kuuldud

loo puhul ka loo jutustaja nimi),

vanus ja kontaktaadress või telefo-
ninumber. Kooliskäijatel ka kooli
nimi.
Laulu- ja tantsupeolugude salv

on avatud kõigile aadressil:
lood@kodanikukoolitus.ee
Kirjutatud lugude postiaadress on
Kodanikukoolitus
Ilmarise 25-14
11613Tallinn
Ootame kaastöid kuni 1. veeb-

ruarini 2007. Parimad kogutud
lood ilmuvad raamatus Ilmapuu
lävel. Osalejatele üllatused!
Peameeles! Sina toodmeenutus-

te raamatusse juhtumi, mida keegi
teine jutustada ei saa. Sinu saade-
tud lugu on parim! Täiendav teave
Ene Hion, 657 9955.
Head pealehakkamist soovides

Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
Kodanikukoolitus

Sinu lugu on parim!

Ajavahemikul 1.11.2006-
15.12.2006 registreeriti Rakve-
re politseiosakonnas järgmi-
sed olulisemadTapa linnas ja
vallas toimunud kuriteod:
- 29. oktoobril varastas 58-

aastane Arkadi Tapa kaubandus-
keskusest pudeli õlut maksumu-
sega 7.60 krooni.
- Ajavahemikul 29.�31. ok-

toober murti Tapa vallas Lehtse
alevisRägavere teel eramusse, kust
varastatimuruniiduk ja elektrigrill.
Kahju väljaselgitamisel.
- 3. novembril avastati, et

Tapal Ambla mnt garaa�iboksi
on sisse murtud. Garaa�ist oli
ära viidud erinevaid alumiiniu-
mist mootori- ja traktoridetaile.
Samuti oli garaa�ihoone ees seis-
valt veoautolt Scania furgooni
küljest varastatud kaks alumii-
niumist plekitahvlit ja soojustus-
plaate. Kahju 4 170 krooni.
- 19. novembril varastati Ta-

pal Eha tänava maja trepikojast
kilekott, milles olid mobiiltele-
fon, EV pass, pangakaart, sula-
raha 700 krooni ja erinevaid toi-
duaineid. Kahju kokku 1 419
krooni.
- 18. novembril kella 22 ajal

kaotas 27-aastane Anneli oma

mobiiltelefoni Tapa vallas Moel.
Peale 19. novembri südaööd teki-
tati kaotatud telefoniga kõnearve
1 185 krooni. Kahju kokku 3 185
krooni
- 22. novembril kella 11.30 ajal

toimus liiklusõnnetus Lääne-Viru-
maal Tapa vallas Ambla-Tamsalu
tee 13. km-l, kus sõiduauto VAZ-
2101, mida juhtis Eeva (s 1941),
sõitis kõrvalteelt ette peateel liiku-
nud sõidukile Peugeot Expert,
mida juhtis Heino (s 1958). VAZi
juht toimetati vigastusega Rakvere
haiglasse.
- 24. novembril varastas 41-aas-

tane Svetlana Tapa kaubanduskes-
kuse toidupoest paki pelmeene,
pudeli õlut ja kaks pakki hakkliha
maksumusega 77 krooni.
- Ajavahemikul 25.�26. no-

vember lõhuti Tapa vallas Moe
külas ettevõttele kuulunud veoauto
Scania küttepaagi kork ja paagist
varastati 300 liitrit diiselkütet. Sa-
mas lõhuti veoautol mõlema ukse
luku südamikud. Kahju selgitami-
sel.
- 29. novembril varastas 57-aas-

tane Aare Tapa Kaubanduskesku-
se toidupoest puljongikuubikud
hinnaga 8.40 krooni.
- 30. novembril varastas 52-aas-

tane Valeri Tapa kaubanduskesku-
se toidupoest paki suitsu Marlboro
maksumusega 27 krooni.
- 4. detsembril varastas 41-aas-

tane Vladimirir Tapa kaubandus-
keskuse toidupoest �okolaadi Lai-
ma maksumusega 9.40 krooni.
- Ajavahemikul 12. november

� 10. detsember murti Tapa vallas
Ojakülas talumajja, kust varastati
elektrimootor, tolmuimeja, röster,
lauaraadio ja muid majapidamistar-
beid. Kahju 6 200 krooni.
- 6. detsembril kella 4.04. ajal

toimus Tapal Hommiku pst eluma-
jas tulekahju, kus kustutustööde
käigus leiti Maie (1956) surnukeha.
- 7. detsembril varastati Tapal

Üleviste tänava lukustamata korte-
rist pesumasinmaksumusega 2 400
krooni.
- 9. detsembril kella 23.25 ajal

teatati politseile tulekahjust Tapa
vallas Moe külas Pargi 3 korterela-
mus. Kustutustööde käigus leiti 39-
aastase Mihhaili surnukeha.
- 13. detsembril ärandati Tapal

Valve tn 24 maja juurest sõiduauto
Volkswagen Vento reg nr 751APY.
Kahju kokku 48 000 krooni.

Mari Riina Rist
Ida Politseiprefektuuri Rakvere
politseiosakonna pressiesindaja

POLITSEIKROONIKA
Sõnumed ja Tapaskije
Vesti lehepäevad 2007

Lahingutoetusüksuste Väljaõp-
pekeskuse Tapa Väljaõppekes-
kuse suurtükiväegrupi ja pionee-
ripataljoni ajateenijad saavad
jõuludeks koju
Suurem osa LtVÕK Tapa

väljaõppekeskuse ligi 370 aja-
teenijast saab jõuludeks puhku-
sele, oktoobrikuus teenistust
alustanud õppursõdurid lõpe-
tasid kümnenädalase sõduri
baaskursuse 16. detsembril ja
on juba praegu väljateenitud
puhkusel.
Augustikuus teenistust alus-

tanud noortest lähevad viima-
sed puhkusele 27. detsembril, 2.
jaanuariks on kõik õppursõdu-
rid tagasi teenistuses. Jõulude
ajal väeosas viibivatel ajateeni-
jatel on võimalus külastada jõu-
lujumalateenistusi Tapa linnas.
Uuest aastast alustavad ajatee-

nijad õppimist jalaväe eriala baas-
kursusel, mille käigus õpitakse vas-
tavalt erialale kas kuulipilduri-, tan-
kitõrje-, väliköögimeeskonna, side-

vm eriala.
SoovimeTapa valla rahvale rahu-

likku jõuluaega ja ilusat uut aastat!
Karin Kanarik

Nr Jrk nr Kuupäev Ajaleht 

1 301 6. jaan Sõnumed 
2 302 20. jaan Sõnumed (8 lk) + Vesti 
3 303 3. veebr Sõnumed 
4 304 17.veebr Sõnumed (8 lk, 2v+6mv) + Vesti 
5 305 3. märts Sõnumed 
6 306 17. märts Sõnumed (8 lk) + Vesti 
7 307 31. märts Sõnumed 
8 308 14. apr Sõnumed + Vesti 
9 309 28. apr Sõnumed (8 lk) 

10 310 12. mai Sõnumed + Vesti 
11 311 26. mai Sõnumed (8 lk) 
12 312 9. juuni Sõnumed 
13 313 22. juuni Sõnumed (8 lk) + Vesti 
14 314 4. aug Sõnumed (8 lk) + Vesti 
15 315 18. aug Sõnumed 
16 316 1. sept Sõnumed (8 lk) + Vesti 
17 317 15. sept Sõnumed 
18 318 29. sept Sõnumed (8 lk) + Vesti 
19 319 13. okt Sõnumed 
20 320 27. okt Sõnumed (8 lk) + Vesti 
21 321 10. nov Sõnumed 
22 322 24. nov Sõnumed (8 lk) + Vesti 
23 323 8. dets Sõnumed 
24 324 22.dets Sõnumed (8 lk, 2v+6mv) + Vesti 

 

Tapa vallavalitsus korraldab
24. jaanuaril ja 7. veebruaril 2007. aastal Tapa valla
seenioritele väljasõidu Toompeale riigikogu infotundi.

Soovijatel registreerida ennast
kuni 17. jaanuarini 2007

MTÜ Seeniori infotuppa aadressil Tapa,
Roheline 6-1 või telefonil 322 0025.

Täiendavat infot saab sotsiaalosakonnast aadressil
Roheline 19 või telefonil 325 8691.

Tapa väljaõppekeskuses

Kolonel Urmas Roosimägi võõrustas USA suursaadikut Aldona ZofiaWosi
tema Tapa visiidil. Foto Heiki Vuntus
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Meie klassi
jõululuuletused
2.b 2006 detsember

LUMEMEMM

Lumememmel ämber peas,
pikalt söest nööbid reas.
Porgand punane on nina,
tule vaata teda sina!
Õhtul jälgin taevast kuud,
lumemehel käes on luud.

Sander Serbin

JÕULUD

Jõulutaadil mure suur.
Kuidas teha jõulutuur?
Pori sees ei sõida saan,
kuidas Eestist läbi saan?
Põtradele palju jõudu,
need on eestimaised jõulud.

Kadri Einmann

JÕULUAEG

Jõuluaeg,jõuluaeg
on õige tore aeg.
Käitud hästi,oled hea
päkapikult saad siis head.

Akna peal on sussike
nagu jõuluussike.
Ootamas ta päkapikke
mehikesi imelikke.

Hommik põnevust on täis
sussis keegi külas käis.
Nüüd on sussis üllatusi
igasugu maiustusi.

Sven Pikkoja

TORE TALVEILM

Vaatan aknast, lumi sajab
lumes peidus on kõik majad .
Ümberringi on kõik valge,
hoovis on meil mitu hange.
Küll on tore talveilm,
lumel puhkab minu silm.

Tervin Vinter

Olles ise käinud seal,
ei unusta ma seda eal.

Jõuluvana muhe mees,
naeratus on vuntsis sees.
Vitsakimpu ma ei näinud,
seda pole vaja läinud.

Läheks sinna ikka veel,
kui nii pikk ei oleks tee.

Kristo Novikov

POSTIPÕNN

Millal tuleb jõulupäev?
On ta äkki varsti käes?
Kuu veel oota, ütleb ema,
jõuluvana tunneb tema.
Tuleb tali, lumi sajab,
enne jõule katab majad.
Jõulukuuse tuppa toome,
sooja jõulujooki joome.
Piparkooke teeme veel,
jõulutaat siis peagi teel

Evelin Trusova

PÄKAPIKK

Taas ringi liigub päkapikk,
on kasvult ta kui tuletikk.
On teekond vaevane ja pikk,
kuid visalt ruttab päkapikk.
Tal sihiks aknal laste suss,
nüüd olge paid ja väga kuss.
Kui oled käitund pailt ja healt,
siis kommi leiad akna pealt.

Marko Lepanurm

JÕULUMEES

Soojaks köetud on me tuba,
jõuluvana tuleb juba.
Põhjapõdrad saani ees,
ise istub taga-rees.

Jõulumees teeb palju nalja,
rüüpab sõõmu jõulukalja.
Kinke toob ja vitsa annab,
tühja koti koju kannab.

Kaspar Aupaju

JÕULUVANA KODUMAA

Jõuluvana kodumaa on üks kena koht,
kingitusteta seal iial pole jääda oht.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8696, faks 325 8695
Ajalehte saab lugeda – www.tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8626, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Agur – Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi, peab lehematerjal
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise
nädala esmaspäeval kell 16.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük

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

Takom VM OÜ Õuna 15, tel 322 0028.

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

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

väljavedu). Telefon 516 1724.

Takom VM OÜ

Müüa heas korras kõigi mugavustega 1-toaline
korter Valve tänaval, Tapal.

Info telefonidel 327 1794 või 5592 2610.

Registreerime soovijaid
EESTI KEELE

KESKTASEME KURSUSELE
Algus grupi täitumisel

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 või
tel 325 8690

INGLISE KEELE
KESKTASEME KURSUSELE

(The New Cambridge English Course 2)
Algus 29. jaanuaril kell 18

Roheline 19, Tapa
Info ja registreerimine kohapeal

või tel 325 8690

HEA ROHELISE MÕTLEMISEGA
TAPA VALLA ELANIK!

Eestimaa Rohelised kutsuvad sind
üles liituma oma erakonnaga.

Kõik koos ja igaüks eraldi saab midagi
oma elukeskkonna kaitseks ära teha.
Erakonnaga liitumiseks (ka ainult
toetajaks) saab registreeruda:

Kalju Soomeri, Läste küla Tapa vald
tel 521 1541. Email kalju45@hot.ee

23. dets kell 13 Politseiorkestri jõulukontsert, kaastegevad
Liisi Koikson ja Eesti Raadio Lastekoor,
pääsmed 80 kr ja 50 kr

15. jaan kell 19 Vana Baskini Teatri etendus �Tüütu tüüp�
pääsmed 110 kr ja 90 kr

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

lõhutud ja sobivas mõõdus.
Kogused täpsed ja mõõdetavad, puud koormasse
laotud. Firmal on pikaajaline küttepuude tootmise

kogemus. Tel 5660 7450

Tapa vallavalitsus korraldab
24. detsembril
TRANSPORDI

kalmistutele ja jumalateenistustele.

Buss Aegviitu
väljub 12.30 Lehtse kultuurimaja platsilt.

Peatused
12.40 Jäneda raudteejaama bussipeatuses ja

12.45 Jänedal Musta Täku Talli ees.
Jumalateenistus Aegviidu kirikus algab 14.

Ruumid on soojad.
Tagasisõitu alustatakse kell 16.30.

Buss Amblasse väljub kell 16
Lehtse kultuurimaja platsilt ning
sõidab Rägavere ja Linnape kaudu.
Sõitasoovijatele nõudepeatused.
Jumalateenistus Ambla kirikus

algab kell 17.
Tagasisõitu alustatakse kell 18.30

Jõululaupäeva transport
Tapa ja Kadrina kalmistule

Kadrina kirikus algab jumalateenistus
24. detsembril kell 18.

Buss väljub Tapalt Kadrinasse kell 16.30
raamatupoe juurest keskväljakult.
Bussijuht on Enn Vainjärv.

Buss jõuab Kadrina kiriku juurde kell 17.30,
siis jääb ka aega

omaste kalmudel küünalde süütamiseks.
Peale jumalateenistust algab kohe kojusõit.

Tapa 16.30
Näo 16.40
Karkuse 16.45
Metsa 16.55
Saiakopli 17

Tapa kalmistule
kell 15 Tapa 1. Mai tn

endise Metsa poe maja juurest
kell 15.10 Tapa autobaasi peatus

kell 15.15 keskväljak
kell 15.25 Kasekese kauplus,

sealt surnuaeda
Tagasisõit kalmistult kell 16.30

Tapa kirikusse
Jumalateenistuse algus
Tapa Jakobi kirikus kell 17.

Moe 17.05
Loksu 17.15
Männiku 17.20
Kadrina 17.30

Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.

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

TTTTTAPAPAPAPAPAAAAA KKKKKULULULULULTUURITUURITUURITUURITUURIKKKKKOJASOJASOJASOJASOJAS

KUHU MINNA?

Austatud lapsevanemad !

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

palun pöörduge võimalikult kiiresti Tapa valla
kultuurispetsialisti poole

telefonil 3229659, 5290785 või maili teel
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Teid ootab meeldiv üllatus !

Kallis spordi- ja kultuurirahvas !
On õues külm ja pikaldaselt pime,
kuid küünlasäras heldib iga hing,
nii südametes sünnib jõuluime
ja peatub aasta toimetuste ring.

Lõbus lumeräitsak tantsib kuuseladvul,
hingemattev vaikus saabub öös:
�Teil koitku peagi uue aasta algus
ja õnne, edu Teile elus ja Te töös...�

Teie kultuurispetsialist Indrek

Tapa Laste- ja Noortekodus  on alles esimesed
jõulud, kuid suur rõõm on tõdeda, et leidub palju häid

ja südamlikke inimesi, kes on aidanud meie laste
jõuluaega meeldejäävaks muuta.

Täname kõiki Tapa linna inimesi, kes on aidanud
jõuluvana kingikotti täita. Eriline tänu vanaema

Salmele ja Airi Tuoppile, kes on aidanud organiseerida
meie pidu. Tänu firmale Excellent Business Solutions

Eesti AS sai meie maja ehitud jõulusäraga ning
saame 22. dets korraldada jõulupeo.

Tänu Balti filmi & meediakooli tudengitele Kristile ja
Kaimarile, kes viisid koos oma kursusekaaslastega
meie lapsed Viimsi SPA-sse veemõnusid nautima,

iga laps sai ka kingituse.
Täname ka norralasi jõulukingituste eest.

28. dets läheme lastega maakonna jõulupeole.


