
24. veebruaril kuulutati Tapa kultuuri-
kojas kontsert-aktusel välja Tapa valla 
aasta tegija 2009 laureaadid seitsmes 
erinevas kategoorias.

Aasta tegija komisjonile laekus 
15. jaanuariks seitsmesse erinevasse 
kategooriasse ettepanekud 22 kandi-
daadi kohta. Nende seast valiti igasse 
kategooriasse nominendid. Nüüdseks 
on Tapa vallas kokku 2007–2009. 
aastate lõikes juba 20 uut aasta tegijat 
ja hulgaliselt tublisid nominente. 

Äri valdkonnas tunnustati Vaksali 
Trahter OÜd. Vaksali Trahter OÜ on 
uus Tapa toitlustusettevõte, kus kor-
raldatakse ka mitmesuguseid üritusi.

Elutöö kategoorias kuulutati aasta 
tegijaks Jüri Tüli. Erialalt geograafia-
õpetaja, on ta leidnud oma tõelise kut-
sumuse puhkpillimängu õpetamises 
ning puhkpilliorkestri dirigeerimises.

Hariduse vallas on aasta tegija 
Elle Kivisoo, kes on töötanud Tapa 
gümnaasiumi algklassiõpetajana alates 
1976. aastast. Mullu saavutasid tema 
õpilased auhinnalisi kohti paljudel 
konkurssidel.

Spordis kuulutati parimaks Jäne-
da saalihokinaiskond, kes tuli 2009. 
aastal Eesti meistriks. Naiskonna 
tuumik võitis ka võistlusklassis U19 
Eesti meistritiitli.

Kunsti alal tunnistati parimaks 
Kairi Kroon, läbi aastate aktiivne Tapa 
valla kodanik, kes lööb vabatahtlikuna 
kaasa paljudel kultuuriüritustel ning 
korraldab ka  Tapa muusikapäeva, mis 
toimus tänavu juba kolmandat korda.

Aasta edukama noore kategoorias 
võitis Tapa gümnaasiumi kooliraadio 
kollektiiv, mis on vanim töötav koo-
liraadio Eestis,  tähistades hiljuti oma 
30. sünnipäeva.

Heategevuse kategoorias tunnus-
tati Tapa Mill OÜd, mis toetab igal 
aastal märkimisväärsete summadega 
Tapa valla kultuurikollektiive ja spor-
diklubisid.
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1. märtsil lõppes Arenduskoja LE-
ADER meetmetesse 2.1, 2.2 ja 2.3 
rahataotluste esitamine.

Meetmesse 2.1 saabus 19 taotlust 
(taotluste summa 5 051 024 kr). Eelar-
ves on jagamiseks raha 2,357 miljonit kr. 
Meetmesse 2.2 saabus 14 taot-
lust (taotluste summa 3 869 517 
kr). Eelarves on raha 950 000 kr. 
Meetmesse 2.3 saabus 10 taot-
lust (taotluste summa 1 469 565 
kr). Eelarves on raha 600 000 kr. 
Kokku esitati taotlusi 10 390 107 kr 
eest. Kolme meetme eelarve kokku 
on 3 907 000 kr.

Hindamiskomisjonid hinda-
vad taotlusi 22. ja 23. märtsil. 
Lõplikud tulemused selguvad 
29. märtsil, arenduskoja juhatuse 
koosolekul.

Heiki Vuntus

aasta tõestas, et meil ei tule need 
tulud täis ja pole mõtet kunstlikult 
eelarvet suuremana näidata. Kui 
aga raha tuleb eelarves prognoo-
situst rohkem, siis suunatakse 
see kohe vajalike investeeringute 
tegemiseks. 

Kulude osas on selle aasta 
eelarve koostamisel tehtud hulga 
kärpeid. Tavapärasest väiksema-
te summade jagamine on alati 
raske, kuid praeguses olukorras 
ainuvõimalik. Oleks vallajuhtide-
na vastutustundetu võtta vallale 
suur võlakoormus, mis ei lubaks 
parematel aegadel investeeringute 
suurenemist, vaid tagaks meile 
pikaajalise kohustuse võlgade ta-
gasimaksmiseks. Tapa vald on juba 
mitu aastat elanud üle oma võimete 
ja võimaluste. 2010. aasta eelarve 
koostamisel ei jäetud tähelepanuta 
ühtegi valdkonda. 

Pärast eelarve vastuvõtmist tu-
leb vallavalitsusel koos asutustega 
hakata kokku panema 2011. aasta 
eelarvet. Tuleb teha veel tõsisemaid 
kulude analüüse ja leida kohti, kus 
meil oleks võimalik kokku hoida. 
Tapa valla eelarve on mahukas 
dokument ja sellepärast ei taha ma 
siin leheveergudel hakata lahkama 
iga rida eraldi, huvilistel on või-
malik sellega tutvuda Tapa valla 
veebilehel. Püüan kirjeldada vaid 
mõningaid liikumisi. 

Valitsemiskulusid on kokku 
hoitud ca 10%, järgmisel aastal 
annab juba tunda ka sel aastal teh-
tud koondamine ja siis on ainuüksi 
valitsemise personalikulude vähe-
nemine 2009. aastaga võrreldes 
juba 15,4%. Kõige suurem kulude 
suurenemine on tingitud Tapa 

veeprojekti käivitumisest veeva-
rustuse valdkonnas. Enamikes 
valdkondades on tegevuskulude 
vähenemine 3–8% vahel. 

Miks üldse kokkuhoidu ra-
kendada? Investeeringute asemel 
raha lihtsalt laiali jagades peame 
ka arvestama, et areng peatub 
või isegi taandub. Siis me lihtsalt 
elame vanaviisi või veel hullemi-
ni. Investeeringud, mis tagavad 
heaolu mõne aja pärast, ei ole küll 
populaarne tegevus, sest see pole 
n-ö nähtav. Kuid see tõstab elanike 
elujärge stabiilselt ning pikema aja 
perioodi jaoks kui lihtsalt toetuste 
jagamine. Me ei soovi majandus-
kriisi tingimustes kergesti tekita-
tavat odavat populaarsust, vaid 
elanike heaolu pikema aja vältel. 

Oluliselt rohkem peame edas-
pidi tooma välisraha sisse, see 
nõuab aga tööd ja pikaajalist pla-
neerimist, nii mõtete osas kui ka 
finantsiliselt. Seepärast soovitan 
ka kõikidel seltsidel-seltsingutel 
ja ettevõtetel uurida ja kasutada 
ära võimalusi, kuidas tuua sisse 
välisraha nii, et ise peaks vähem 
maksma. Projektidega on võimalik 
ära teha palju asju, mida seni on 
rahastatud valla eelarvest. Tarvis 
on julgust ja pealehakkamist, 
koolitusi, kuidas raha sisse tuua 
tehakse ikka – tuleks vaid võima-
lusest kinni haarata. Projektikirju-
tamine ja sealt saadav tasu võiks 
olla motivatsiooniks eelkõige just 
haritud inimestele, kes pikisilmi 
tööd otsivad. 

Alari Kirt

(Tapa valla 2010. a eelarve avaldatakse 
valla ajalehe aprilli numbris) 

„Romaane tuleb lugeda. Aga luuletusi 
peab lugema. Mul on rõõmus meel, 
et nii paljud kirjandushuvilised on 
seda taibanud“, lausus Ellen Niit oma 
pöördumises esimestele Midrimaa 
etluskonkursi lastele ja juhendajatele. 
Ka korraldustoimkond on õnnelik, et 
luulepisik endiselt levib.

Tapa vallavalitsus, Tapa linna-
raamatukogu ja Tapa Valla Kirjan-
dusklubi koos Tapa gümnaasiumiga 
kutsuvad taas osa võtma üleriigilisest 
laste etlusvõistlusest „Ellen Niiduga 
Midrimaal“.

Ootame maakondlike voorude 
parimaid esmaspäeval, 22. märtsil kell 
10.30 Tapa gümnaasiumisse (Pargi 
12). Võistlusjuhend ja teave Tapa 
linnaraamatukogu kodulehel http://
www.tapa.lib.ee/uudised. 

Mae Mitt, 
Tapa valla kirjandusklubi liige 

Tapa vald kiitis 
mulluseid tegijaid

Äraelamise 
eelarve

LEADER taotluste 
II voor on lõppenud

Tapa valla 2010. aasta eelarvet 
võib iseloomustada kui äraelamise 
eelarvet. 

See eelarve projekt, mille saime 
sügisel eelmiselt vallavalitsuselt 
oli leebelt öeldes puudulik ja tuli 
põhjalikult ümber teha. Samas 
oli siiski midagi, kust seda suurt 
tööd alustada. Praeguseks on 
palju kulusid välja võetud ja mit-
med praegusel ajal raiskamisena 
tunduvad rahavood katkestatud. 
Samas seisab veel suurem töö 
ees, sest kuigi paberil on väga 
lihtne kahandada kõigi kulutusi 
10% võrra, võib see reaalsuses 
tähendada mitmete tegevuste 
katkemist. Seda ei saa me endale 
lubada, sest omavalitsus peab ta-
gama oma elanikele põhiteenused 
parimal võimalikul tasemel. 

Eelarve kogumaht on 126,69 
miljonit krooni. Tulude kasvu 
3,9% põhjuseks on laen, mis sai 
võetud investeeringute omaosa-
luseks. Tegelikult on omatulud 
kahanenud ca 8 miljoni krooni 
võrra.

Suureks paisutavad eelarve 
mahu sel aastal tehtavad inves-
teeringud Tapa gümnaasiumi 
rekonstrueerimine 10,39 miljonit 
ja Tapa linna veemajandusprojekt 
10 miljonit krooni. Lisaks nendele 
veel mõned väiksemad tegemised, 
erinevad planeeringud ca 356 000 
krooni, mõned pisiremondid ja 
väiksemamahulised soetused. Val-
la omatuludest olulisim on tulu-
maks, mille vähenemist võrreldes 
mullusega prognoosime sel aastal 
9,66% võrra. Ka teiste omatulude 
prognoos on koostatud pigem 
pessimistlikus toonis, sest eelmine 

Tapa valla aasta tegija 2009 laureaadid ja nominendid pärast aktust kultuurikojas.

Tänan aasta tegija komisjoni liikmeid, 
kes on teinud omavahel väga head 
koostööd. Otsused, mis sündisid, 
on tehtud kaalutletult, lähtuvalt 
tööjuhendist, alati arvestatud tegijate 
panust valla hüvanguks lähtuvalt 
nende igapäevatööst. 

Käesolevaga teatan, et astun aas-
ta tegija komisjoni esimehe kohalt 
tagasi. On aeg anda võimalus uutele 
otsustajatele. Pakun välja, et seda 
võiksid teha just need inimesed, kes 
on valitud ajavahemikus 2007–2009 
Tapa valla aasta tegijateks, sest nemad 
teavad, mis on selle töö taga, mille 
eest tunnustus pälviti. Soovin uuele 
komisjonile kõike head ja oma töö 
korrektset tegemist, kuid eelkõige 
siiski lihtinimlikku hoolivust kõigesse 
ja kõigisse. 

Indrek Jurtšenko, Tapa valla aasta tegija 
komisjoni esimees aastatel 2007-2009

Komisjoni esimehe
mõtted 

“Ellen Niiduga 
Midrimaal” 

Viimasel ajal on minu poole pöördu-
nud mitmed erinevad inimesed soo-
viga teha Tapa linnas teatrit. Ja mitte 
ainult vaadata, vaid just ise teha. Kui 
huvilised on olemas, siis tuleb asi kätte 
võtta. Keegi peab ju seda ka vedama ja 
olen andnud lubaduse, et võin aidata 
asjal käima tõmmata.

Seepärast kutsungi kõiki näitemän-
guhuvilisi täiskasvanuid sõltumata 
vanusest või eelnevast kogemusest 
8. aprillil kell 19 Tapa kultuurikotta, 
et alustada Tapa Harrastusteatriga. 
Loodame, et kurb olukord, kus 6000 
elanikuga linnas oma näiteringi pole-
gi, saab lõpu. Väikseks ärrituseks olgu 
öeldud, et Ambla valla teatripäeval 
10. aprillil astub laval neli oma valla 
truppi. Arenguruumi on, seega jätke 
häbelikkus koju ja tulge astuge lavale.

 Arlet Palmiste, lavastaja

Tapa näitering 
ootab osalisi
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MTÜ MaRaLeA alustas Lehtses 
noortekeskuse tööga 23. septembril 
2002 ja lõpetas 1. jaanuaril 2010. 

7 aastat ja neli kuud pingsat tööd, 
siin on mida mäletada. Mina olen 
selle tööga seotud olnud umbes 6,5 
aastat, tulin aprillis 2003. Esimesed 
aastad töötasime tasuta. Aeg läks 
edasi ja noorsootööd hakati roh-
kem hindama, vallavalitsus hakkas 
rohkem raha eraldama. 2006. aastal 
saime juba oma töötajatele palka 
maksta. See oli tore aeg. Noori oli 
palju ja ringe oli palju. Ühel päeval 
töötas mitu ringi korraga. Ringid 
olid väga mitmekesised ja vaheldu-
sid pidevalt. Arvestasime sellega, 
mida noortel teha meeldis.  

Arvutiring on olnud üks popu-
laarsemaid ringe. Alustasime paari 
vana kokkuklopsitud arvutiga, siis 
olid need väga hinnas. Aastal 2004 
saime Rootsist arvutiklassi jaoks 
10 arvutit ja ikka oli järjekord ukse 
taga. Aga nüüd on nõudmine järsult 
langenud. Arvutiklassis on ainult 
3 uut Vistaga arvutit ja järjekorda 
pole. Märgin ära ringid, mida kor-
raldasime, et need, kes siin käisid, 
saaksid neid meenutada: kokatunnid 
nii suurtele kui väikestele eraldi, 

plekiring, tehnikaring, kunstiring, 
käsitööring, õmblemine, meister-
damine, hea sõnumi ring, kosmee-
tikaring, ajakirjandusring, malering, 
luulering, jututuba, kitarriring, fo-
toring, näitering, lilleseade, inglise 
keele õpetuse ring, inglise keele 
praktika ring, tantsuring.

Loetlen ka üritusi, mida korral-
dasime: loengud, külalised, koh-
tumised huvitavate inimestega, 
moešõud, videotunnid, stiilipeod, 
karnevalid, sünnipäevapeod, täht-
päevad, diskod, missivalimine, aasta 
neiu ja noormehe valimine, aasta 
parima noortekeskuse külastaja 
valimine, talvelaager, päevane män-
gulaager, ekskursioonid, matkad, 
jalgrattamatkad, külastusreisid, 
ujumisreisid. Noored kindlasti 
mäletavad, kas midagi on selles 
loetelus ära unustatud.

Tegime kõik selleks, et noortel 
oleks huvitav. Kirjutasime hoolega 
projekte ja saime varustust noorte 
vaba aja aktiivse veetmise mitmeke-
sistamiseks. Need asjad olid meile 
siis väga vajalikud. Nüüd on juba viis 
aastat möödas ja oleks tarvis olnud 
juba uusi asju muretsema hakata.

Siis tuli Tapa valda Indrek Jurt-

šenko ja 2008. aastal selgitas ta 
meile, et ringid pole kohustusli-
kud, neid võime ise omast vabast 
tahtest teha. Üritasimegi siis ikka 
oma vabast tahtest ka ringe teha, 
aga alates 2008. aasta teisest poo-
lest tuli tegevust hoopis koomale 
tõmmata ja me jäime ainult kahel 
päeval nädalas avatuks, mõned 
üksikud tasuta ringid.

2009. aasta teises pooles anti 
meile küll ruumide kasutamise 
õigus, aga raha tegevuskuludeks 
Tapa vald meile ei andnud. Kuidas 
saab tühi kott püsti püsida? Töö-
tasime selle perioodi jälle tasuta ja 
otsustasime töö üle anda MTÜ-le 
AVA, aga vald ei olnud sellega päri.

Oleme rõõmsad, et noored 
saavad nüüd Lehtse kultuurimajas 
iga päev aega veeta. See on kõige 
olulisem! Noortest hoolitakse!

Et Lehtse kultuurimajal on 
rohkem ressursse kasutada, see on 
siililegi selge. 

Kui meie töö just medalit väärt 
ei ole, siis ma arvan, et me oleme 
siiski suure panuse andnud Lehtse 
noorte ellu.

Aili-Malle Mantsik,
MTÜ MaRaLeA nimel

Meie kool tähistas kodumaa sünni-
päeva teisiti kui tavaliselt, üritused 
algasid juba koolis nädal enne 
tähtpäeva.

Toimus ülekooliline viktoriin 
kõikidele klassidele, teemaks ikka 
„Tunne oma kodumaad“. Kooli 
külastas riigikogu liige Toomas 
Varek. Tema juttu kuulati suure 
huviga ja küsimusi jätkus nii töö-
tuse probleemide, kui elu kohta 
üldse Eestis. Nädala lõpus valmis-
tuti meisterdama võilevatorte,mis 
pühendati kodumaa sünnipäe-
vale. Tordi nimed olid väärilised 
sünnipäevale, nagu „Eesti talu“, 
„Pääsuke“, „Eesti vabadus“, „Pikk 
Herman“, „Vanad tornid“, „Elagu 
Eesti“, „Kaunimast kauneim“, 
„Tark Eesti“, „Pidulik“ jne. 

Tordid olid tõesti pidulikud. 
Tordid pandi kõik väljanäitusele, 
kõigile tutvumiseks. Kõik, klassid 

said omavalmistatud tordid hiljem 
koos ära süüa, lauldi ja loeti luule-
tusi. 23. veebruaril anti võitjatele 

üle auhinnad ja tänati tublimaid.
Helgi Tiitso, 

TVG huvijuht 

Koostöö- ja toetuselepe sai allkir-
jastatud SA Dharmaga, sest jätku-
suutlikud tegevused  said rahastuse 
Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. Pro-
jektis taotlejana osaleva SA Dharma 
täiendav eesmärk tuleneb tema mis-
sioonist – kaasa aidata laste ja perede 
elukvaliteedi paranemisele nendes 
peredes, kus see vajalik on. Sotsiaa-
lsete probleemidega perede liikmed 
vajavad toetavaid teenuseid, et saada 
uus võimalus tööturul või sealt mitte 
välja langeda s.t. olla tööturul kon-
kurentsivõimelised.

Tänaseks päevaks on teenuseid 
tarbinud inimeste arv kasvanud ning 
seega suurenenud ka teadlikkus, 
võimalus ning vajadus uute teenuste 
järgi. Ka EV Sotsiaalministeerium 
on võtnud suuna toetustelt järjest 
enam minna üle teenustele.

 Käesoleva projekti üldeesmärk 
on 10 kodanikuühenduse ja 24 
omavalitsuse koostöös toetavate 
teenuste pakkumine kokku ca 1250-
le sotsiaalsete või majanduslike 
toimetulekuprobleemidega lapse-
vanemale, et suurendada sihtgruppi 
kuulujate toimetulekuvõimet ja 
tööga hõivatust ning hoida pro-
jektipiirkonnas ära uute passiivsete 
töötute  teke. 

Käesoleva projekti tegevused 
on suunatud partnerluse ja koostöö 
tugevdamisele.  

Kodanikuühendused – partnerite 
hulgas, kes panustavad projekti va-
batahtlikku tööd ja kogemusi, on ka 
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus.

 Kohalikest omavalitsustest, kes 
osalevad projekti tegevustes ja taga-
vad projekti tulemuste jätkusuutliku 
säilimise, on ka Tapa vallavalitsus.

Projekti käigus koostatakse sot-
siaalsete raskustega perede toeta-

miseks lastevanemate tugigrupi ja 
eneseabigrupi teenuste kirjeldused.

Tugigruppides toimub perede/
lastevanemate grupipõhine nõusta-
mine suletud grupina 5 kuu jooksul 
s.t grupi tegevusega ei saa liituda 
perioodi keskel. Tugigrupi teenust 
pakutakse kord nädalas 2 kuni 3 
tundi korraga. Tugigrupi töös kasu-
tatakse loengumeetodit, grupitööd 
ja viiakse läbi pereüritusi. Tugigrupi 
teenuselt lahkudes on lapsevanemal 
vajaduse korral võimalik jätkata ene-
se-abigruppides, mida juhivad tugi-
gruppidest välja valitud juhendajad. 
Eneseabigruppidega saavad liituda 
nii need lapsevanemad, kes vajavad 
toetust peale tugigrupiteenuselt 
lahkumist kui ka lapsevanemad, 
kes tugigrupiteenust ei ole vajanud. 
Eneseabigrupid tegutsevad vaba-
tahtlikkuse alusel, kuid neile on ette 
nähtud vahendid külalislektorite ja 
tegevuste läbiviimiseks..

Tapa vallas on alates veebruari-
kuust töös 3 gruppi – 2 emade- ja 1 
isadegrupp. Leppe järgi saab teenu-
sega kaetud 12 vanemate gruppi ja 2 
eneseabigruppi. Samuti on mõeldud 
ka venekeelsete perede peale. Tu-
gigruppe juhivad tugiisikuteenuse 
läbinud juhendajad.

Teenuse käivitamisel toimub iga 
tugigrupi-perioodi lõpus tulemuste 
analüüs ja vajadusel tegevuste korri-
geerimine – projekti lõpuks kujuneb 
praktiline, toimiv tugi- ja eneseabi-
grupi läbiviimise mudel.

Projektis osalejate kogemuse 
põhjal koostatakse praktiline juhend 
teenuste käivitamiseks ja arenda-
miseks. 

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus,
Senta Malva,

Anne Terner-Boiko

Lasteaias toimuvad igapäevatege-
vused on suunatud eelkõige lastele, 
nende igakülgsele arendamisele. 
Seda toetavad lasteaiapersonal 
koostöös peredega. Viimane on Pi-
sipõnni lasteaias esiletõstmist vääriv, 
sest lapsevanemad on igati kaasatud 
lasteaiategevustesse, olgu see siis 
rühma või asutuse tasandil.

25. veebruaril tähistati Pisipõn-
ni lasteaia Vahakulmu rühmades 
Eesti vabariigi 92. aastapäeva. Laste 
suust kõlasid laulusõnad „. kallis 
sõna kõigile on kodu, teine veelgi 
kallim kodumaa..“ Tänavu ootasid 
Vahakulmu rühmade lapsed ko-
dumaa sünnipäeva tähistamist eriti 
põksuvate südametega, sest külla oli 
oodata tõelisi sõdureid, koos ehtsa 
sõjamehe varustusega. Sõjaväelise 
täpsusega saabusidki lapsi rõõmus-
tama ja kodumaa kaitsjate elu tutvus-
tama kauaoodatud külalised major 
Mati Tikerpuu ja veebel Aleksander 
Tšistotin, kes on igapäevaelus meie 
Kristo, Kristjan-Eriku ja Sander-
Aleksi isad.

Lapsed said põhjaliku ülevaate 
sellest, millise varustusega peab sõ-
dur hakkama saama. Eriti põnevaks 
osutus laste jaoks ürituse see osa, kus 
nad said ise proovida magamiskotti 
pugemist, kiivri peas kandmist ja 
hingamist läbi gaasimaski. Hing kin-
ni kuulati ka relvadega ringikäimise 

tutvustust. Peale põhjalikku sõduri-
varustuse uurimist said lapsed esi-
tada veel ka omapoolseid küsimusi. 
Mõnigi oli oma küsimuse eelnevalt 
kodus koos vanemaga sõnastanud.

Selle kohta, et sõdurielus tõsiste 
tegevuste kõrval ka naljale ja rõõmu-
le kohta jagub andis tunnistust see, 
et külalised ei pidanud paljuks ka 
kõikide lastega tegelemist. Nii said 
särasilmsed põngerjaid mattidel pi-
kutada ja „ sõdurid“ kiigutasid neid. 
Veel sai iga laps endale näomaskee-
ringu ja osaleda väikeses rividrillis 
ning ühises tordisöömises.

Tänu lasteaiaõpetajate Ester 
Pihti, Illa Õuna ja Eva Vabamägi 
meeldivale koostööle lastevanema-
tega said suure Pisipõnni lasteaia 
väikese Vahakulmu filiaali lapsed 
Eesti vabariigi aastapäeva tähista-
misel suure ja meeldejääva elamuse 
ning elukogemuse osaliseks. Seda 
suurt andmise ja saamise rõõmu jääb 
meenutama ka ühispilt. 

Tahan läbi selle positiivse loo 
rõhutada, et meil kõigil on võimalus 
ühiselt palju toredat ja sisukat ära 
teha, peab vaid jaguma seda head 
tahet. Aitäh kõigile ürituse korralda-
jatele ja meeldivat koostööd!

Tea Välk,
Tapa lasteaia Pisipõnn juhataja

Lehtse ANKi noored praktilist inglise keelt omandamas. Foto  Aili-Malle Mantsik

Koostöö = 
lahendused

Minevikku meenutades

Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva 
üritused Tapa vene gümnaasiumis

Jaguma peab vaid 
head tahet

Tordivalmistajad pärast tõhusat tööpäeva.
Foto  Helgi Tiitso
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President koos kaaskonnaga tegi kepikõndi Nelijärvelt Jänedale.
Foto Signe Kalberg

Veebruaris avati uus infopor-
taal www.tapavald.info, mis hakkab 
koondama igakülgset teavet Tapa 
valla kohta.

Veebiväravast leiab uudiseid, 
arvamuslugusid, sündmuste ka-
lendri, veebikaameraid, videoid, 
pildigalerii jms. Kui praegu võib in-
foportaalist leida peamiselt mujalt 
veebiväljaannetest pärit artikleid 
ja arvamuslugusid, siis tulevikus, 
loodame, on olukord vastupidine: 

palju originaalartikleid meie valla 
inimestest ja nende tegemistest, 
lisaks viited teistele väljaannetele.

Juba enne suve on portaali looja-
tel plaan koostada ülevaade erineva-
test turismiobjektidest Tapa vallas. 
Infoportaal on hetkel avatud oma 
poole võimsusega, varsti lisanduvad 
veebikaamerad pildiga Jänedalt ja 
Lehtsest, sisse seatakse foorum ja 
kuulutuste rubriik. 

Tapa valla infoportaali algataja-

Veebruarikuu viimasel laupäeval 
toimunud presidendimatkale leidis 
aega ning tahtmist kohale tulla 
vähemalt poolteist tuhat suusa- ja 
matkahuvilist.

Kõige rohkem oli suusatajaid-
matkajaid mõistagi Lääne-Viru-
maalt ja Järvamaalt, kõige kauge-
malt tulijad olid tõenäoliselt aga 
Pihkvast – sealne matkaklubi võttis 
presidendi matka kui Tallinna ma-
ratoni eelsoojendust. 

„Meile meeldivad siinsed suu-
sarajad ja ka ürituse korraldus on 
tasemel,” kiitsid Pihkva matkaklu-
bist Igor ja Dmitri, kes pärast sõitu 
Musta Täku tallis lasid  koka Marko 
Kulveri keedetud hernesupil hea 
maitsta. Kui mullu valmistas talli 
köök 1100 portsu tummist herne-
suppi, siis tänavu 1500. Lisaks veel 
mitusada liitrit teed. 

Enne kui president Arnold 
Rüütel matkale lähetuse annab, 
nagu ta on teinud eelneval kuuel 
aastal, teevad oma suuskadele 
viimast määrdehooldust Kehra 
naised Aime ja Ingrid. „Olen 
presidendimatkal kuuendat korda. 
Kehras ju mägesid pole, seepärast 
olen käinud lapsepõlvest saati siin 
suusatamas.  Tunnen end presiden-
dimatkal koduselt, paljud on juba 
varasemast tuttavad. Suusarada 
on hea ning mis mulle veel meel-
dib, et president samuti matkast 
osa võtab, pärast aga sööb suppi 
koos teistega, mitte kuskil saks-
tekambris. Olen kõik ühispildid 
endale arvutisse alla laadinud, see 
on matkast meeldiv mälestus,“ 
pajatab Aime. Ta meenutas, et kui 
esimestel aastatel oli muret, kuidas 
pärast suusasõitu ja sooja kõhutäit 
Jänedalt uuesti Aegviitu rongi peale 
saada, siis nüüd on korraldajad ka 
selle peale mõelnud. Aegviidus 

kasvanud Ingrid tunnistas, et tema 
koos üheksa-aastase poja Ingmariga 
sõidab lühemat distantsi ehk Neli-
järvelt Jänedale, kuna poole pikem 
teekond käiks noormehele üle jõu. 
Ka tema kiidab siinseid suusarada-
sid ning ilusat loodust.

Esimest korda oli Aegviidus 
kohal Ilmar Udami määrdeteenus. 
Udami suusapoisid Elvis, Mark 
ja Maikel koos töömees Kalmer 
Jalastiga andsid suuskadele õige 
libisemise mõne minutiga, tavaline 
määrimine maksis 50 ja Veerpalu 
suusajooksu moodi määrimine 200 
krooni. „Homme läheme Tallinna 
maratonile, oleme käinud suuski 
määrimas ka Estoloppetil ja Tartu 
maratonil. Nädalavahetustel tööta-
me Valgehobusemäel,” kirjeldasid 
poisid oma kogemusi.

Elektrirongi priiküüdiga  saa-
bunuile toovad lisa bussid, plats 
on ühtäkki rahvast puupüsti täis. 
Valgetes maskeerimisriietes üksiku 
vahipataljoni sõdurpoisid on end 
rivikorda sättinud ja ootavad mars-
simiseks vajalikku käsklust. Presi-
dendimatk jääb kahe suure matka 
vahel. Nädal enne oli Tartu maraton, 
järgmisel päeval peale presidendi-
matka toimub aga Tallinna maraton. 
Seega on presidendimatk nagu suure 
maratoni eelsoojendus, mis aga ko-
gupereüritusena on igal aastal kohale 
toonud pensionäre ning noorukeid, 
memmesid ja keskealisi pereisasid. 
Nagu ühest suust kinnitavad kõik, et 
presidendimatk on üks lahe üritus, 
kus kohata vanu tuttavaid, suusatada 
juba tuntud radadel või siis koos 
matkata maha kümme kilomeetrit, 
mis on Aegviidu ja Jäneda vahel.

Sellal kui Jäneda rahvatantsu-
rühm Mõisapiigad rahva silma 
all tantsu lahti lööb, teeb seda ka 
Sõmeru valla Uhtna naisrühm 

„Tantsumaias“ Pool tosinat naist 
on selga tõmmanud jänkukostüü-
mi, rühma juhendaja Sirje Rebane 
aga on endast teinud rebase. Tragid 
naised kiidavad ürituse korraldust 
ja naudivad koos matkamist. 

Erksate rahvariideseelikutega 
jäävad silma Tallinna Liivaku las-
teaia töötajad, kes on osa võtnud 
kõikidest presidendimatkadest.  
Suusatamine pikas seelikus pole 
just kõige kergem, seepärast jõua-
vad viimased Liivaku inimesed 
finišisse esimestest saabujatest 
poolteist tundi hiljem ehk kella 
kahe paiku. Selleks ajaks on esime-
sed finišeerijad jõudnud juba kõhu 
hernesupist täis süüa, loputada suu 
puhtaks kuuma teega ning asuta-
nud end tagasiteele. Ikka suuskadel 
Aegviidu poole. 

„Aegviidu rongijaama juurest 
matkalistele stardisõnad öelnud 
president Arnold Rüütel alustas 
oma kaaskonnaga kepikõndi Ne-
lijärvelt. Kõrvemaa suusarajad on 
oma eriilmelise maastiku tõttu hin-
natud igas vanuses suusatajate seas. 
Nelijärvelt Jänedani kulgev viie 
kilomeetri pikkune kergliiklustee 
on olnud kevadest sügiseni popu-
laarne rulluisutajate ja kepikõndi-
jate seas, talvel on see jalutajate ja 
kepikõndijate kasutada.

Projektijuht Kadri Toomingas 
ütles, et matk oli tasuta, kuid kõigil 
oli võimalik toetada „Presidendi 
matka” ostes 50kroonise kaelakaa-
rdi, saadud tulu kulutatakse radade 
hoolduseks.  Kaelakaardi ostnute 
vahel loositi peale ühispildi tege-
mist välja kuldpiletid Jäneda Musta 
Täku talli simmanitele, nädalalõpp 
kahele Jäneda SPA Hotellis ja 
Nelijärve Puhkekeskuses ja lisaks 
meeneid matka toetajatelt.

Signe Kalberg

Euroopa Sotsiaalfondi toel alusta-
takse projekti ”Töö- ja pereelu edu-
kas ühildamine tööturul püsimiseks 
ja tagasi tööturule suundumiseks 
koostöös kohalike omavalitsuste 
spetsialistidega”. Projekt on mõel-
dud peredele, kus üks või mõlemad 
partneritest on töötud või tööd 
kaotamas; lapseootel ja lapsehool-
duspuhkusel olevatele vanematele, 
suurperedele ja üksikvanematele, 
samuti puudega last kasvatavatele 
vanematele. 

Projekti raames pakutakse siht-
grupile tasuta eneseabigruppe Gor-
doni Perekooli ja PREP-paarisuhte-
koolitusmeetodil, internetinõusta-
mist ja raseduskriisinõustamist.

Perekeskuse Sina ja Mina tegev-
juhi, Gordoni perekooli koolitaja Ly 
Kasvandiku sõnul on perekeskuse 
põhiline tegevusvaldkond ka seni ol-
nud vanemate sotsiaalsete toimetu-
lekuoskuste arendamine. „Koostöös 
Sihtasutusega Väärtustades Elu on 
meil projekti raames nüüd hea või-
malus pakkuda vastavaid koolitusi ka 
paaridele. On ju toimetulekuoskuste 
olemasolu eriti oluline olukordades, 
mil pere peab toime tulema suuri 
pingeid kaasatoovate muutustega 
pereelus,“ lausus Ly Kasvandik.

Projekti tunnuslause on „Õn-
nelik ja rahuldustpakkuv pereelu 
toetab Sinu tööd ja karjääri!“. SA 
Väärtustades Elu juhatuse esimees 
Kaia Kapsta hinnangul võib see 
moto majanduslanguse meeleolu-
des tunduda ebaoluline. „Samas 
kinnitavad mitmed rahvusvaheli-
sed uuringud, et just korras pere-
suhted tagavad edukuse ja suurema 
motiveerituse tööülesannetega 
toimetulekul. Hästitoimivad lä-
hisuhted peres tõstavad inimese 
enesehinnangut ja mõjutavad tema 
käitumist ka kodust väljaspool, “ 

lisas Kaia Kapsta.
Projekti toimumiskohtades Har-

jumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandi 
maakonnas korraldatakse projekti 
raames infopäevi, kus tutvustatak-
se lähemalt pakutavate teenuste 
metoodikaid. Gordoni perekooli ja 
PREP – paarisuhtekoolituse metoo-
dikatel põhinevad eneseabigrupid 
toimuvad aprillist juunini ja augustist 
detsembrini ning gruppe hakkavad 
komplekteerima kohalike omava-
litsuste spetsialistid. Raseduskriisi 
ja interneti nõustamise teenus on 
kättesaadav aastaringselt.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaa-
lfond meetme „Pikk ja kvaliteetne 
tööelu“ raames ja seda viivad ellu 
Perekeskus Sina ja Mina ja SA 
Väärtustades Elu koostöös kohalike 
omavalitsuste ja teiste koostööpart-
neritega.

Perekeskus Sina ja Mina alustas 
tegevust 2004. aastal ja on loodud 
eesmärgiga aidata kaasa hästitoimi-
vate ja terviklike peresuhete arengule 
ning iseseisvate ja vastutusvõimeliste 
laste kasvatamisele. Samuti soovitak-
se teadvustada tervete peresuhete 
olulisust ühiskonnas laiemalt ning 
propageerida tõhusaid kasvatus-
praktikaid.

SA Väärtustades Elu loodi 2006. 
aastal. Üks peamisi tegevuse eesmär-
ke on toetada perede vaimse tervise 
edendamist ja pereväärtusi üldise-
malt Eesti ühiskonna. Seni on üheks 
suuremaks tegevusvaldkonnaks 
olnud reproduktiivtervisega seon-
duvalt raskustesse sattunud peredele 
suunatud raseduskriisi nõustamine, 
mille kõrvale on alates kevadest 
2009 rajamisel paarisuhet tugevdav 
ja lahutusi ennetav PREP-paarisuh-
tekoolituse koolitussüsteem. 

Kaia Kapsta

Tapa valla infoportaal

Kuidas ühildada 
töö- ja pereelu?

VII presidendimatk tõi 
talisportlased Jänedale

teks ja juhtideks on Viljar Pipen-
berg ja Kadri Toomingas. Portaal 
sai loodud selleks, et lihtsustada 
info ja uudiste levikut Tapa vallas 
toimuva kohta ja ka selleks, et 
inimesed saaksid avaldada oma 
arvamusartikleid. 

Uudiseid ja artikleid infopor-
taali saab saata aadressidel: viljar.
pipenberg@gmail.com või kadri-
toomingas@gmail.com

Kadri Toomingas

Tänavune talv on valitsenud meie 
looduses juba pikemat aega. Süda-
mes sügaval on igatsus näha kevade 
tärkamist ning koos sellega ka ise 
ärgata. 

Segakoor Leetaril on soov aidata 
kõigil, kes on lugu pidanud laulust 
ning muusikast, iseendas kevadet 
tunnetada. 10. aprillil kell 17 on 
Tapa kultuurikojas kevadkontsert 
koos Loimaa sõpruskooriga Soo-
mest. Lisaks esineb Mart Kroon, 
kes esitab armastatud aariaid oo-
peritest ning tuntud laule, mis on 
ikka ja jälle kuulajate südamed 
helisema pannud. Kontsertmeister 
on Anne Otto.

Segakoor Leetar pakub koos 
oma sõpruskooriga samuti erine-
vaid laule, mis on hooaja jooksul 
õpitud ning samas ka neid, mis 
on taas meelde tuletatud. Koos 
minnakse Kungla rahvaga näiteks 
sinna, kus on kaugel-kaugel üks 
Majakene jõekaldal. Minek toimub 
Tuulevaiksel ööl saatjaks rännuteel 
Tõeline jõud. Lauluarmastajal on 
minnes ikka hinges helisemas tead-
mine, et Ei saa mitte vaiki olla, olgu 
minejaks siis Mehed või naised. 
Tule sina, laulusõber ja muidu aus-
taja, samuti meiega koos kevadistele 
rännuteedele. Siis veendud selles, et 

Seob möödund aegu kaugeid teid 
vaid mälestuste pael, ei suuda vanu 
sõpru häid meil viia kauge aeg... 
Üllatada püüame sind kindlasti ka. 
Kõike siin välja ei lobise.

Kui eelmise suve suursündmus, 
laulupidu “Üheshingamine”, möö-
das oli, mõtlesime küll, et igatsus 
laulda võib hinges kipitada, aga kui 
lauljaid juurde ei tule, siis üksnes 
igatsusest üks koor laulda ei saa. 
Täna võime südamest tänulikud 
olla uutele Leetari lauljatele, kes on 
hooaja jooksul väga kohusetundli-
kult meie kooriproovidel osalenud 
ning väärivad suurt lugupidamist. 
Aitäh teile! Soojad tänud südamesse 
ka meie toredale dirigendile Liis 
Haagenile, kes õpingute kõrvalt 
muretseb selle eest, et koorilaulu 
traditsioon Tapal järjepidevalt edasi 
tuksuks ning ei pea võimatuks kord 
nädalas, vajadusel rohkemgi, Tal-
linnast Tapale sõita. Hoolime oma 
toetajatest ning nendest, kes meisse 
usuvad ja leiavad, et kõige tähtsam 
on see, kui on teha tahtmise soov 
südames, kui valitseb üksmeel ja 
sõbralikkus kollektiivis, kui hinges 
on teadmine, et sa tahad endast 
ilu anda. 

Ootame sind kuulama!
Kairi Kroon,

Leetar kutsub lauldes 
kevadesse jalutama
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KÜ Moe 5 initsiatiivil ja organiseeri-
misel toimus 14. märtsil sõbrapäeva 
ja tiigriaasta alguse puhul vastlatrall.

Osa võtsid Moe korteriühistud, 
kes olid välja pannud ka omad võist-
konnad. Üritusel osales 60 osavõtjat. 
Ka ilmataat oli otsustanud natuke 
lahkemat nägu näidata, päikesekiirte 
saatel toimusid vastlamängud, kus ei 
puudunud isegi hoki ja traditsiooniline 
köievedu. Võisteldi pikema liu laskmi-
ses, teatevõistluses ja kõige pisematele 
toimusid täpsusvisked läbi rõngaste. 
Kõigile jätkus tegevust mitmeks tun-

niks. Tasavägiselt võistlesid KÜ 5 ja 
6. Üldvõitjaks tuli siiski KÜ 6, kellele 
langes ka au korraldada järgmisel aas-
tal ühistutevaheline vastlatrall.

Ei puudunud lõke, tuline tee 
ja vastlakuklid. Kõigile jagus ka 
auhindu ja anti kätte diplomid. Üri-
tuse organisaatorid olid koostanud 
tiigriaasta horoskoobi, mis tekitas 
palju elevust ja naeru. Toredat üri-
tust jääb meenutama fotodega CD.  
Täname kõiki osalejaid, sponsoreid 
ja kaasaelajajd. 

KÜ Moe 5 juhatus

Ühistutevaheline 
vastlatrall Moel

Internetiturundus on valdkond, 
mis annab meie maapiirkondades 
tegutsevatele ettevõtjatele palju 
uusi võimalusi. Internetiturundu-
sega on lihtne alustada, kuna pole 
oluline rahakoti paksus ega firma 
asukoht.

Internetist tulenevaid võima-
lusi ammutasid ka arenduskoja 
tegevuspiirkonna väikeettevõtjad  
4. märtsil toimunud interneti- ja 
ühisturunduse seminaril, mis oli 
avalöögiks läbiviidavale koolitus-
projektile. Seminari ja uuenduslikku 
Leader projekti käis avamas MTÜ 
Arenduskoja juhatuse esimees ja 
Tapa vallavanem Alari Kirt ning 
projekti korraldav MTÜ Kohaliku 
Arenduse Tugistruktuur (KAT) 
juhatuse esimees Kadri Tanissaar. 
Mõlemad olid ühisel meelel, et et-
tevõtjad peaksid rohkem kasutama 
internetist tulenevaid võimalusi.

Esmane tagasiside seminarile, 

mida viisid läbi Eve Keerus-Jusu-
pov ja Merlis Jusupov, oli ülimalt 
soe ja siiras. Ettevõtlikumad ja 
julgemad ettevõtjad andsid lahkelt 
tagasisidet toimunud üritusest ka 
videokaamera ees ning need on 
avalikustatud MTÜ KAT kodule-
hel arvamuste rubriigis.

Kohalikus Leader tegevus-
grupis on registreeritud ca 1100 
väikeettevõtjat, nendest seminaril 
osales ca 50 uuendusmeelsemat 
ettevõtjat, mis arenduskoja te-
gevjuhi Heiki Vuntuse sõnul on 
päris hea tulemus arvestades meie 
ettevõtjate aktiivsust.

Kõigil väikeettevõtjatel oli semi-
naril võimalus ennast registreerida 
projektist osasaajaks ja neil tekkis 
võimalus saada tasuta: 40 tunnise-
le internetiturunduse koolitusele 
või tellida kodulehe süvaanalüüs 
või osaleda kodulehe tegemise 
koolitusel.

See võimalus on veel ka teistel 
arenduskoja tegevuspiirkonda re-
gistreeritud väikeettevõtjatel, kes 
mingil põhjusel ei saanud osaleda 
seminaril, avaldage oma soovi 
MTÜ KAT kodulehel enne 14. 
märtsi. Pärast nimetatud kuupäeva 
toimub pingerea moodustamine, 
mis kooskõlastatakse arenduskoja 
juhatusega.

Koolitusele pääsejad, kodule-
he tegemise kursusest osavõtjad 
ning kodulehe süvaanalüüsi saa-
nud inimeste nimed ja ettevõtted 
avaldatakse MTÜ KAT kodulehel 
hiljemalt 22. märtsil.

Internetiturundus on maaet-
tevõtja üks võimalus, mida tuleks 
kindlasti kasutada ja need, kes seda 
teevad, jõuavad oma eesmärkidega 
kaugemale, kui need, kes jätkavad 
vanamoodi.

Merlis Jusupov, MTÜ KAT 
internetiturunduse projektijuht 

Tapa vene gümnaasium peab märt-
sikuus oma 65. sünnipäeva 

Kooli“65“ aastapäeva juubeli-
üritused

Kallid lõpetanud ja lapsevane-
mad, olete kõik oodatud kooli juu-
belikontserdile, Tapa kultuurikojas 
20. märtsil kell 17.

Vilistlased ja endised õpetajad, 
teiega loodame kohtuda kooli juu-
beliaktusel, mis toimub 27. märtsil 
kell 17 kooli aulas.

20. märtsil kell 17 kultuurikojas 
– juubelikontsert „Koos on hea“. 
(kooliõpilased ja vilistlased)

27. märtsil kell 12 – Mälestame 
lahkunuid (süütame küünlad ja ase-
tame lilled kalmule)

kell 12 – kooli spordisaalis (koh-
tuvad võrkpallis õpilased ja vilist-
lased)

kell 14–16 – Avatud kooli muu-
seum ja õpilastööde näitus. Mäles-
tusi koolipõlvest“ (fotode ja video 
vaatamine)

kell 17„TVG „65“ – pidulik ak-
tus, kooli aulas

Peale pidulikku aktust aitab 
sisustada õhtut ansambel, „Valged 
roosid“ ja avatud on diskosaal

27. märtsil toimuvale pidulikule 
üritustele, osavõtumaks 100 krooni.

Toimub ka eelregistreerimine 
telefonil 327 8351 (sekretär) e-post: 
tapavg@hot.ee

TVG administratsioon

Interneti- ja ühisturunduse 
projekt sai avalöögi 

Vene gümnaasiumil 
on sünnipäev

Nagu sai kirjutatud ühes eelnevas 
vallalehes, et Jäneda kõhutantsijatel 
oli veel vähe kõhutantsutrennidest, 
hakkasime õppima näidendit. 

Esmaspäeviti kestsid proovid 
peale trenni sageli poole ööni, aga 
hea seltskond ja tore juhendaja Tiit 
Tammleht Albust, korvasid kõik 
järgmise päeva probleemid.

Meie soov oli, et näidendiga 
koos saaksime esitada ka oma õpi-
tud kõhutantsunumbreid. Valisime 
näitlemiseks Andrus Kivirähki 
näidendi “Uljas neitsi” ainetel teh-
tud etenduse „Pensionisammas 
Viktoria“, sest seal oli vaja viit nais-
terahvast. Mõtlesime, et kui midagi 
välja ei tule, siis asi jääb ainult meie 
kõhutantsijate vahele.

Kuna OÜ Tuuleoru ja MTÜ 
Gilda Kunstilabor on tegevad piir-

konnas LEADER liikumises Tapa 
Arenduskoja kaudu, pakkus Sääs-
küla Huviklubi meile võimalust 
osaleda piirkonna huviteatrite koo-
lituspäeval Aravetel, Ain Mäeotsa 
juhendamisel, ja esinemist Aravetel 
aprillis näitemängupäeval, võtsime 
asja väga tõsiselt. Käisimegi väga 
huvitaval ning arendaval koolitusel, 
tutvusime teiste isetegijatega ning 
saime kinnitust, et keegi teine ei tee 
meie elu huvitavaks peale meie enda.

Meie oleme alles algajad, aga 
kõhutantsuga tegeledes oleme saa-
nud esinemise suhtes julgemaks 
ja esinemisnärvi vastu aitab ainult 
esinemine. Oma eesmärgiks võtsime 
esineda Nabaratooriumi talvelaagris 
12. veebruaril Jänedal. Kõigil on ju 
peale hobide ka oma tegemised, aga 
rõõm koos veedetud õhtutest, nae-

rust ja naljadest, mis õppimise juurde 
kuulusid, aitasid meil jõuda selleni, et 
astusime 12. veebruaril oma kaaslaste 
ette Nabaratooriumi talvelaagris. 
Kehastasime vanu mereröövlimutte 
üksikul saarel, kes tahtsid, et nende 
ainuke järeltulija jätkaks nende poo-
lelijäänud tööd ja mis sellest sai…

Loodame, et kõik, kes kohale 
tulid, said oma elamuse kätte. 
Vallarahvale esineme ka kindlasti, 
sest tänu Tapa vallale saame tasuta 
kasutada Jäneda lossi saali nii kõ-
hutantsu- kui näiteringi proovideks. 
Siit ka järeldus, kellel on tahtmist 
midagi teha, ei pea ootama, et keegi 
tuleks ja teeks, teeme ise oma argi-
päevadest pidupäevad.

Kohtumiseni!
 Gilda Lindmaa, 

MTÜ Gilda Kunstilabor
 

Jäneda kõhutantsijate 
näiteringi debüüt

Integratsiooni Sihtasutus ja Briti 
Nõukogu koos MTÜ Tapa Laste-
kaitse Ühingu ja Tapa vallavalitsusega 
korraldasid Lehtse kultuurimajas 16. ja 
17. märtsil tulevikulinna/tulevikuvalla 
mängu Tapa vallas.

Mängu mängisid kahe päeva jook-
sul valla elanikud, kes esindasid erine-
vaid valdkondi ja vaateid. Mängu ees-
märgiks oli leida kõige parem idee valla 
elu kvaliteedi tõstmiseks – see idee võis 
puudutada valla teatud piirkonda või 
valda tervikuna või olla lahenduseks 
mõnele globaalsele probleemile, mil-
lega omavalitsused silmitsi seisavad.

Tapa vallavalitsusega koos valiti 
mängu teema, toimumiskoht ja 
osalejad, et tagada mängu vasta-
vus kohalikele oludele. Võistlevad 
meeskonnad valisid välja valla jaoks 
olulised probleemid (keskkondlikud, 

ühiskondlikud, majanduslikud, kul-
tuurilised). 

Mängijad kasutasid spetsiaalselt 
välja arendatud Tulevikulinna/valla 
mängu meetodit. See ainulaadne 
ja innovatiivne metodoloogia on 
valminud Briti Nõukogu ja briti or-
ganisatsioonide CLES (uuringud ja 
konsultatsioon kohalikele omavalit-
sustele) ja URBIS (haridusprogram-
mid koolidele ja kogukondadele) ja 
teiste partnerite koostöös. Mängijad 
tulid välja ideedega, mida nad testi-
sid ja arendasid koostöös praktikute 
ja kogukonna liikmetega.

Mängu kohta saab täpsemat 
teavet veebilehelt: http://www.
britishcouncil.org/et/estonia-pro-
jects-creativecities.htm.

tapa.ee

„Tulevikulinna / 
Tulevikuvalla” mäng

Tänavune Raadio 4 heategevus-
programm ”Jõulurahu kuulutus” 
kogus Tapa lastekodule 125 tuhat 
krooni. Neljapäeval 4. märtsil 2010 
üleantud summa aitab muuta laste-
kodu rõõmsamaks. ”

Raadio 4 soov koguda meie 
lastekodule raha oli justkui val-
guskiir keset pimedat taevast,” 
meenutas MTÜ Kesk-Norra Eesti 
Ühing Tapa Laste- ja Noortekodu 
juhataja Ene Mumm möödunud 
aasta novembris raadio 4 vastutava 
toimetaja kõnet lastekodusse. ”Me 
olime nii õnnelikud, et lõpuks 
ometi saame endale lubada muuta 
meie laste tubasid hubasteks ning 
rõõmsamateks,” lisas ta.
Ilus traditsioon

Raadio 4 alustas ”Jõulurahu 
kuulutuse” sarja 90ndate alguses. 
”Kahjuks algusaastatel oli meil väga 
kerge valida abivajavat lastekodu – 
toona oli kõikjal karjuv vajadus raha 
järgi,” meenutas raadio 4 vastutav 
toimetaja Olga Šubin. Ajapikku aga 
olukord muutus paremaks – laste-
kodudel tekkisid koduleheküljed, 
pildid näitasid, et kasvandikud 
elavad heades tingimustes. Et leida 

Raadio 4 kinkis Tapa lastekodu 
lastele rõõmu

abivajajaid pöördusid programmi 
tegijad Lastekodude Liidu poole, 
kus eelmisel aastal soovitatigi ai-
data Tapa Laste- ja Noortekodu.

”Novembris külastasime siinset 
maja ja saime kinnitust sellele, et 
Tapa lastekodule on tõesti vaja 
meie kuulajate abi,” kõneles Šubin.

”Kui me alustasime, toodi meile 
norrast vanat sõjaväe mööblit. 
Lapsi on meil vähe, raha ka, me 
küll teeme kõike, et lastel oleks 
oma ilus ja armas kodu, aga kõik 
jääb rahaliste vahendite puudumise 
taga,” rääkis lastekodu juhataja Ene 
Mumm ja lisas, et nüüd saavad 
lapsed nende eale vastavat mööblit 
– kappe, kirjutuslaude ja voode.
Soov teisi aidata

Olga Šubini sõnul kaalus raadio 
4 juba kaks aastat tagasi, et ehk ma-
jandusliku kriisi tingimusel tuleks 
heategevuslik programm ära jätta. 
Kuid toona raadiokuulajate vahel 
korraldatud küsitlus näitas, et ka 
rasketel aegadel on inimestel taht-
mist abivajajaid toetada. ”Inimesed 
helistasid meile ja palusid, et me 
jätkaksime ”Jõulurõõmu kuulutu-
se” sarja edasi,” meenutas Šubin.

Ja tuli välja, et otsus jätkata oli 
õige – kogutud summa oli isegi 
programmitegijatele ootamatult suur. 
” Aeg pole majanduslikult tõesti eriti 
kerge. Kuid annetatud summa näi-
tab seda, et headus ei tunne raskeid 
aegu,” lausus heategevusprogrammi 
juht ja lisas, et traditsioon kindlasti 
jätkub. Ning nagu ka eelnevatel aas-
tatel kogub abivajavate laste ja heade 
inimeste vahendaja, ”Jõulurahu 
kuulutus”, raha luterliku ja õigeusu 
jõulude vahelisel perioodil – ehk 24. 
detsembrist 7. jaanuarini. Imelisel ajal, 
mil täituvad kõik soovid.

See on üks vanimaid heategevus-
saateid Eesti elektroonilise meedia 
maastikul: esmakordselt oli saade 
Raadio 4 eetris aastal 1993 ning 
tookord toetati verevähki põdevaid 
lapsi. Aastate jooksul on raha kogu-
tud meditsiinitehnika soetamiseks 
Tallinna Kliinilise Lastehaigla, sa-
muti Tartu ning Nõmme lastehaigla 
tarvis. "Jõulurõõmu Kuulutus" on 
toetanud ka Tartu, Viljandi, Jõh-
vi, Narva, Imastu, Kohtla-Järve, 
Pärnu, Narva-Jõesuu ja Haapsalu 
lastekodude lapsinvaliide.

 Marina Loštšina

Tapa gümnaasiumi algklassiõpilased 
tähistasid sel aastal emakeelepäeva 
ja lugemisaastat eesti keele kuuga.

Me käisime avaüritusel aulas ja 
esinesime seal eesti keele ringi lastega. 
Veel tegime oma kooli järjehoidjaid 
ja nuputasime kooliraamatukogus 
viktoriini. Siis käisime Tapa Linna 
Lasteraamatukogus Tädi Margiti lem-
mikraamatuid kuulamas ja viisime kü-
lakostiks omaloomingut. Tegime veel 

ilusat käekirja ja lugesime Ellen Niidu 
luuletusi. Marc Girfanov meie klassist 
sai luuletuste lugemises II koha. Märtsi 
alguses lugesime aulas omaloomingut. 
Kohal olid ka külalised, kes rääkisid 
oma lemmikraamatutest. Õpetaja 
Lea korraldas „Targem kui...“ tarku-
senädala. Meie eesti keele kuu lõppes 
raamatuvahetuspäevaga. Oli tore kuu 
ja palju huvitavaid üritusi kõigile.

Raimond Himma, 3.b klassi õpilane 

Eesti keele kuu 
gümnaasiumis
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Helle Koitjärv on õpetajaametit pidanud 60 aastat.
Foto  Lehtse Kooli arhiivist

Helle Koitjärv asus Lehtse kooli 
ajalooõpetajana tööle 1. septembril 
1952. 

Va r a s e m a d  ko l m  a a s t a t 
oli ta õpetaja Käravete 7-klas-
silises Koolis. Käesoleva õp-
peaasta alguses täitus tal seega 
60 aastat õpetajana töötamist. 
Ajalooõpetaja amet oli möödunud 
sajandi 50-ndate aastate koolis 
arvatavasti üks raskemaid. Tuli ju 
maha vaikida tõeline ajalugu, rääkida 
valge mustaks ja vastupidi. Sai Hel-
legi oma vitsad tolleaegselt võimult. 
Kooli seinalehele oli riputatud välja-
võte eestiaegsest päevalehest vormis 
tuletõrjujate pildiga. Vormis mehi 
kartsid tollaaegsed võimud nii väga, 
et noorele õpetajale tehti noomitus, 
kuid koolidirektor kaotas töökoha. 
    Aidanud õpilastel ajalooalastesse 
teadmistesse süüvida peaaegu kuus 
aastakümmet, võib õpetaja Koitjär-
ve pidada Lehtse kooli raudvaraks. 
Juhendanud põhitöö kõrval õpilas-
te kodu-uurimisalaseid töid ning 
olles õpetanud kolme põlvkonda 
Lehtse lapsi, on temast saanud 
Lehtse ajaloo elav entsüklopeedia. 
Elades koolimaja kõrvalmajas, on ta 
pikki aastaid tutvustanud paljudele 
külalistele nii suvel kui talvel Pruuna 
mõisa ja selles asuva Lehtse kooli 
ajalugu ning edastanud neile täht-
samaid fakte kogu Lehtse ajaloost. 
Koolijuhid on Hellet pidanud 
koolimaja tur valukuks,  sest 
nende äraolekul on maja olnud 
tema valvsa pilgu all hoitud. 

Nooremad kolleegid on Hellet 
naljatlevalt nimetanud hea ja kurja 
tundmise puuks, sest ta avaldab ot-
sekoheselt oma arvamust mis tahes 
küsimuses.

Töötades aastakümneid laste 
hulgas, on õpetaja Helle Koitjärv 
suutnud säilitada nooruslikkuse ning 
huvi maailmas toimuva vastu. Jätku-
valt soetab ta endale uusi teatmeteo-

seid, surfab internetis, et pakkuda 
õpilastele huvitavaid fakte ja tead-
misi. Samas õpetab ta lapsi ja kol-
leege lugu pidama traditsioonidest. 
   Soovime Hellele jätkuvat elurõõ-
mu, head tervist ning jõudu rohkete 
elutarkuste ja kogemuste edasiand-
miseks õpilastele ja noorematele 
kolleegidele!

Kolleegid Lehtse koolist

2. märtsil kogunesid mitmed Tapa 
valla elanikud MTÜ Jeeriko ruu-
mides, kelle ühine soov on koos 
midagi valla laste heaks teha. ÜRO 
lastefondi UNICEF eestvõttel kor-
raldati analüüsiseminar, kus arutleti ja 
analüüsiti Tapa vallas elavate laste ja 
noorte olukorda ning püüti leida la-
hendusi nende murede ja probleemi-
de märkamiseks ning abistamiseks. 

Enne arutelule suundumist said 
kohaletulnud ise välja pakkuda just 
neid murekohti, mis Tapa vallas 
enim silma hakkavad. Räägiti nii 
üldistel teemadel kui ka kitsastest 
probleemidest. Näiteks toodi välja, 
et vanavanemate kaasamine ja roll 
noortega tegelemisel on minimaalne 
ning nende kaasabil saaks olukorda 
parandada. Muuhulgas tõsteti noorte 
huvitegevuses esile, et vallas on puu-
dus huviringide meesjuhendajatest, 
kes võiks juhendada nt tehnika- või 
näiteringe.

Kui suuremad mured said „kogu-
konna teadetetahvlile“ üles riputatud, 
jaguneti arutlusgruppidks. Igaüks sai 
vastavalt oma huvile valida seltskon-
na, kellega liituda. Konkreetsemate 

küsimuste kõrval oli arutlusteemaks 
inimeste hoolivus laiemalt. „Meie valla 
elanikud pole harjunud märkama“, 
„inimesed ei julge sekkuda“, „palju on 
ükskõiksust“ – need olid mõtted, mis 
mitmes diskussioonis välja toodi. Ent 
arutelu ei peatunud seal, vaid eesmär-
giks oli ühiselt lahendusi otsida. 

Räägitakse küll palju probleemi-
dest ning ka sellest, mida tuleks teha 
nende varaseks märkamiseks, aga 
samas ei jõuta konkreetsete tegudeni, 
et olemasolevat muuta. Hädavajalik 
on erinevate valdkondade, spetsia-
listide, valla elanike, ametkondade, 
kodanikeühenduste omavaheline 
koostöö, kus on kokku lepitud 
ühises eesmärgis ehk Tapa valla 
laste heaolus ning tahaplaanile jäetud 
isiklikud ambitsioonid, emotsioonid 
või poliitilised mängud. „Me kõik 
soovime, et siinsetel lastel ja noortel 
oleks õnnelik ja turvaline lapsepõlv, 
et nende muresid märgataks varakult 
ja aidataks lahendada“, tõdes Reitav.

Seminaril väljapakutud ideed arut-
leti ühiselt läbi ja järeldused fikseeriti. 
Et aga asjaga reaalselt edasi minna, 
oli osalejate ülesandeks vastata veel 

kahele küsimusele. Esiteks räägiti 
väiksemates gruppides sellest, kes 
ja kuidas peaks koostööd tegema, 
et hoida lapsi koolis, eemal pahate-
gudest ja alaealiste komisjonist. Ära 
said mainitud nii vallavalitsus, koolid, 
lapsevanemad, noorsoopolitseinikud 
kui ka sõbrad ja inimesed tänavalt. 
Ühiselt tõdeti, et me kõik saame 
olla osalised alaealiste kuritegevuse 
ennetustöös. 

Tapa vallavolikogu sotsiaalko-
misjoni esimees Lilli Strõnadko jäi 
toimunud seminariga väga rahule. 
Tema arvates käsitleti seminaril olulisi 
teemasid ja arutleti selle üle, kuidas 
kohalikud elanikud ja erinevad osa-
pooled saaksid ühiselt laste muresid 
varakult märgata ning sekkuda. Strõ-
nadko sõnul on pakuti välja suurepä-
raseid ideid ning nüüd jääb üle vaid 
need ühiselt ellu viia. „Hea meel on 
tõdeda, et meie vallas on palju tegu-
said inimesi ja kodanikeühendusi, kes 
soovivad laste elu paremaks muuta“, 
tõdes Strõnadko. 

Läbiviidud analüüsiseminar on üks 
osa suuremast pilootprojektist.

Urmo Reitav, ÜRO lastefond UNICEF 

Helle Koitjärv 80 
Koolile elatud elu 

Tapa muutub lapsesõbralikumaks

20. märtsil kell 12 – Viljapuude hool-
damine, lõikus, kahjurid – lektorid 
Piret Kaskema ja Arvi Koitvee
kell 12–13.20 – 1 tund teooriat, 20 
min kohvipaus
13.20–14.20 – 1 tund teooriat
14.20–15 – praktiline õunapuu noo-
renduslõikus õunaaias
15–15.45 – pargiekskursioon
10. aprillil kell 12 – Koduaia rajami-
ne, erinevad aiastiilid – lektor Tõnu 
Talu Puukool
12–13.20 – 1 tund teooriat, 20 min 
kohvipaus
13.20–14.20 – 1 tund teooriat
14.20–15 – pargiekskursioon
Võimalus tellida istikuid ja taimi.
24. aprillil kell 12 – Kevadtööd aias, 
murude hooldamine ja väetamine – 
lektorid Piret Kaskema, Virve Väli
12–13.20 – 1 tund teooriat, 20 min 
kohvipaus

13.20–14.20 – 1 tund teooriat
14.20–15 – pargiekskursioon
15. mail kell 12 – Püsilillede kasva-
tamine. Ürdiaed ja selle rajamine – 
lektorid Piret Kaskema, Katrin Luke
12–13.20 – 1 tund teooriat, 20 min 
kohvipaus
13.20–14.20 – 1 tund teooriat
14.20–15 – pargiekskursioon
Võimalus osta istikuid, seemneid, 
ravimtaimeteed.
29. mail kell 12 – Rooside kasvata-
mine koduaias – lektor Rein Joost
12–13.20 – 1 tund teooriat, 20 min 
kohvipaus
13.20–14.20 – 1 tund teooriat
14.20 – 15.00 – pargiekskursioon
Võimalus osta roosiistikuid.

Õppepäevad toimuvad kõik linnase-
rehis, st koolituskeskuses.

Teemapäevad Palmse 
mõisa aias ja pargis 2010

Aeg on muutunud rahulikumaks, 
kiired jõulu- ja aastavahetuse päevad 
on möödas, võimalus meenutada 
möödunud aastat.

Esmalt meenub mulle aasta algu-
sest teise lapselapse sünd, seejärel 
kõigi muude tähtsate sündmuste 
järel see, kui tähtis on hoolida oma 
lemmikutest, lemmikloomadest. Ega 
asjata ei ole tehtud seadus panna kiip 
oma lemmikutele.

Algselt võib tunduda, et see on 
liigselt suur väljaminek, aga mure 
kadunud lemmiku leidmisel on suur. 
Kasvatanud ise tõukoeri, võin öelda, 
et kadunud nn pereliige on suur 
mure kogu perele.

Lugu algas sellega, et olin kodus 
ning minu koer haukus päris pikalt, 
õue vaadates nägin, et mingi laika-
sarnane koer jooksis õues. Panin 
tähele, et talle meeldis narritada minu 
ja naabri koera, joostes nende vahet, 
ju siis on noor. Kuna mul oli aega, 
siis mõtlesin, et kui lähen õue puid 
tooma ja koer mind ei hammusta, 
siis panen ta kinni ning hakkan 
omanikku otsima. Nii juhtuski. Ei 

tulnud kohe mingit varjupaiga tele-
foninumbrit ka meelde, siis helistasin 
meie sotsiaaltöötajale Sirjele Jänedal. 

Vabandasin, et mure ei ole ini-
mese pärast otseselt, vaid kaudselt, 
on tulnud koer. Kuna koer sarnanes 
laikaga, siis tuli meelde, et äkki on 
koer mõne jahimehe oma, kes võis 
jahil kaduma minna. Sirje võttis 
ühendust kohalike- jahimeeste ja 
loomaarstiga, et äkki on koeral kiip, 
mis annaks teavet omaniku kohta. 
Lõpuks jõudis kohale ka loomaarst, 
kes tegi kindlaks koeromaniku pai-
galdatud kiibi abil.

Olin tööl, kui Sirje helistas, et 
koeraomanik on leitud kiibi abil 
ning tuleb oma lemmikule järele. 
Rõõm oli seda uudist kuuldes suur. 
Ema tuli oma väikese tütrega koos 
koerale järele ja nende kohtmine 
oma lemmikuga oli väga südamlik.

Oli väga hea tunne, et pere leidis 
tänu kiibile enne jõule oma lemmi-
ku, kelle nimi oli Panda, mis vastas 
täielikult tema välimusele, üles. Aitäh 
pererahvale kingituse eest!

Gilda Lindmaa

Kiip viis Panda koju

Hiljuti ilmus meie koridori seinale 
üsnagi mõtlemapanev hoiatuskiri oma 
neljajalgsete lemmikloomade kohta. 
Põhimõtteliselt on kõik arusaadav, et 
neile on ette nähtud omad reeglid, mis 
kuuluvad täitmisele. Nõus.

Aga ka “kahejalgsetele lemmikloo-
madele” peaksid teatud reeglid olema 
kohustuslikud. Kuid tegelikult anna-
vad omanikud oma “lemmikutele” 
liiga palju õigusi ja vabadusi. Kodus 
piirideta harjunud “kahejalgsed lem-
mikloomad” ei saa aru, mida teised 
neilt tahavad. Nad vajavad piire, mis 
aga tuleks õigel ajal paika panna. 
Kas või see, et mitte ronida võõraste 
garaažide katustele, mis praksudes pu-
runevad nende jalge all. Või mitte lõh-
kuma võõraste kuuride uksi ja aknaid. 

Lukud kangutatakse lahti ja loobitakse 
minema. Garaažiukse lukuauku topiti 
igasugu sodi. Kui aga omanik läks neid 
keelama, siis sadas igalt “lemmikult” 
selliseid roppusi ja sõimu, nii et neile 
jäi veel õigust ülegi. “Kahejalgsetele 
lemmikloomadele” peaksid kehtima 
ka mingidki reeglid, mida aktsepteeri-
takse. Või on nad täiesti süüdimatud 
nagu laulus öeldakse: ”Loomad on 
lahti, loomad on lahti...” jne. 

Aga kui varajaste hommiku-
tundideni käib lemmikute korteris 
üks läbutamine ja räuskamine ning 
selle taustaks veel vali tümps, nii 
et tuntakse end maailma nabana, 
teisi arvestamata siis mis seal enam 
kõnelda või olla. 

Zinaida Kütt Moelt

Murekiri Moelt

24. veebruaril läbisid 57 inimest 
Rutka radadel suuskadel 721 km! 

26 naist ja 31 meest vanuses 7 
kuni 79 tegid tubli tulemuse. Oli ilus 
päev – parajalt külma, nabani lund ja 

imehea rada! Tänan kõigi suusatajate 
nimel rajameistrit Kaido Lannot! 
Kohtumiseni ja talv kestab veel!

Alar Teras

Rutka radadel

22. mail toimub Tapa kesklinnas 
Grossi poe kõrval parklas esma-
kordselt Tapa talu- ja käsitöölaat. 
Laada korraldamine sai toetust LE-
ADER meetmest, mis tähendab, 
et eelkõige ootame siia kauplema 
Ambla, Tapa, Kadrina, Vihula, 
Kuusalu ja Loksa kauplejaid. Nen-
de jaoks on müügiplats tasuta. 

Laadale ootame kauplema piir-
konna käsitöölisi, talunikke, tai-

Tapa talu- ja käsitöölaat
mekasvatajaid. Laadale ootame ka 
piirkonna turismi- ja puhketalunik-
ke, et nad tutvustaksid ja pakuksid 
suve ootuses oma teenuseid – kar-
did, ratsutamine, kanuud jne. 

Lisaks on soovijal oma tooteid 
või teenuseid tutvustada loengutel-
gis. Teada on ju, et meie piirkonnas 
on väga huvitavate ja eriliste alade 
esindajaid (pärimuskultuur, ravim-
taimed jne).

Käsitööliseid, kes on valmis 
oma oskusi ka teistele vahendama, 
ootame tegevusalale. 

Loomulikult on laadal ka lava, 
kuhu ootame esinema piirkonna 
taidlejaid. Peaesinejaks on ansambel 
Kuldne Trio.

Registreerimine ja info Anpal 
Lillesalongis Tapal, Pikk 3 või tel 
53475723.

Arlet Palmiste
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15.02.2010
Otsustati maksta täiendavaid sotsiaal-

toetusi kokku summas 28 0598 kr;
Otsustati maksta FIE-le Tiit Pihlak 

kokku summas 11 262,50 kr Tapa valla 
puudega lastele transporditeenuse osu-
tamise eest;

Jäeti rahuldamata kaks avaldust sot-
siaaltoetuse saamiseks;

Otsustati maksta hooldus- ja põetus-
toetust OÜ Häcke Aa Hooldekodule 
tagasiulatuvalt 01.01.2010 – 31.12.2010 
kokku summas 174 654 kr kolmele Tapa 
valla kodanikule osutatud hooldekodu-
teenuse eest ning AS-le Tapa Haigla 
kokku summas 182 712 kr neljale Tapa 
valla kodanikule osutatud teenuse eest;

Otsustati maksta lasteaia söögisoo-
dustust kuuele Tapa valla lapsele;

Lõpetati sotsiaalkorteri üürileping 
aadressil Uus 18-6 Tapa linn;

Eraldati sotsiaalkorter aadressil Uus 
18-6 Tapa linn;

Kinnitati eestkoste kontrolli ko-
misjoni koosseisu sotsiaalnõunik Ene 
Augasmägi, vallasekretäri abi Ilona Alla, 
sotsiaaltöötaja Sirje Salura, hoolekande-
spetsialist Ly Roos, raamatupidaja Inge 
Müllerbeck;

Kinnitati sotsiaaltoetuste määramise 
komisjoni koosseisu sotsiaalnõunik Ene 
Augasmägi (komisjoni esimees), hoole-
kandespetsialist Ly Roos, toimetulekus-
petsialist Elle Ollin, lastekaitsespetsialist 
Jaanika Kirs, , sotsiaaltöötaja Sirje Salura, 
vallasekretäri abi Ilona Alla, finantsnõunik 
Mati Kanarik, sotsiaaltöötaja Eha Altmäe;

Sõlmitu kolm koduteenuse osutamise 
lepingut;

Lõpetati kaks koduteenuse osutamise 
lepingut;

Määrati projekteerimistingimused 
Eesti Energia Võrguehituse AS-le Sirgu 
TP F-2 0,4 kV õhuliini rekonstruee-
rimise projekteerimiseks 1/3 ulatuses 
Rägavere külas Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba elektrivarustuse-
ga liitumise ehitamiseks OÜ-le Jaotus-
võrk Jaani tn 39 kinnistuni Tapa linnas 
Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba koolimaja re-
konstrueerimiseks (I korruse osaline 
ruumide remont) Tapa vallavalitsusele 
Nooruse tn 2 Tapa linnas Tapa vallas;

Otsustati kasutada liisingueseme 
sõiduauto Renault Kangoo Access väl-
jaostu eesõigust;

Tunnistati hanke “Tapa valla vä-
lisvalgustuse hooldus 01.03.2010 – 
31.12.2010” edukaks pakkumuseks 
Särts OÜ poolt esitatud pakkumus kui 
madalaima maksumusega pakkumus;

Otsustati korraldada lihtmenetlusega 
riigihange “Lehtse ja Jäneda haljastuse 
hooldus 2010–2012” ning moodustati 
hankemenetlusega seotud toimingute 
läbiviimiseks komisjon;

Otsustati korraldada lihtmenetlusega 
riigihange “Üldplaneeringu konsultandi 
ja strateegilise keskkonnamõju hindami-
se läbiviija leidmine” ning moodustati 
hankemenetlusega seotud toimingute 
läbiviimiseks komisjon;

Kinnitati avatud hankemenetlusega 
riigihanke “Tapa gümnaasiumi hoone 
rekonstrueerimise II etapp” kvalifitsee-
rimise tingimused ja hankedokumendid.

23.02.2010
Anti nõusolek pärandvarast loobu-

miseks;
Otsustati maksta Tapa valla eelarvest 

toimetulekutoetust 2010. aasta veeb-
ruaris 523 508 kr ja sellega kaasnevat 
200-kroonist täiendavat sotsiaaltoetust 
summas 5000 kr;

Anti välja kolm korraldust maa eras-
tamiseks ja korteriomandi seadmiseks;

Anti välja kaheksa korraldust jäät-
memahuti harvema tühjendamise ning 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

Moodustati Tapa valla mälestiste 
komisjon;

Kinnitati Tapa kultuurikoja koosseis 
ja struktuur;

Võeti vastu määrus “Tapa valla 
munitsipaalkoolide ja huvialakooli 
õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku 
maksumuse kinnitamine ühe õpilase 
kohta 2010. aastal ning Tapa valla kooli-
eelsete lasteasutuse majandamiskulude, 
personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning 
õppevahendite kulu arvestusliku mak-
sumuse kinnitamine ühe lapse kohta 
2010. aastal”.

02.03.2010
Määrati projekteerimistingimused 

Nõmmküla raudteejaama katastriüksu-
sele ooteplatvormi ehitusprojekti koos-
tamiseks Saiakopli külas Tapa vallas;

Määrati projekteerimistingimused 
Tööstuse kinnistule olemasoleva hoo-
nete kompleksi rekonstrueerimiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Moe külas 
Tapa vallas;

Anti välja korraldus maa ostueesõi-
gusega erastamise kohta;

Otsustati kompenseerida Järva-Jaani 
gümnaasiumis õppiva Tapa valla õpilase 
sõidupiletite maksumus vastavalt esita-
tud avaldustele ja lisatud sõidupiletitele 
alates 01.02. 2010 kuni 31.05.2010;

Anti üürile alates 3. märtsist 2010 
kuni 3. augustini 2010 Tapa vallale kuu-
luv korteriomand asukohaga Saiakopli 
1-9 Saiakopli küla;

Volitati Tapa vallavalitsuse lastekait-
sespetsialisti Jaanika Kirs vormistama 
Virumaa Pensioniameti Rakvere osa-
konnas Tapa valla lapsele toitjakaotus-
pensioni;

Eraldati Lääne-Virumaa Pensionä-
ride Ühingule Tapa valla eelarve realt 
10201, muu eakatel sotsiaalne kaitse, 
1500 kr, 11. aprillil 2010. aastal toimuva 
maakondliku pensionäride pidupäeva 
„Meenutame noorusaega“ korralda-
miseks;

Otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 7692 kr;

Otsustati maksta lasteaia söögi-
soodustust 100% ulatuses lasteaias 
Vikerkaar käiva lapse eest ajavahemikus 
01.03.2010 – 31.05.2010;

Lõpetada sotsiaalkorteri üürileping 
aadressil Kalmistu 15-8 Tapa linn;

Jäeti rahuldamata üks avaldus sot-
siaaltoetuse saamiseks;

Anti välja üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

Muudeti Tapa vallavalitsuse 23. 
veebruari 2010 korraldust nr 170 “Tapa 
kultuurikoja koosseisu ja struktuuri 
kinnitamine“.

09.03.2010
Võeti vastu neli korraldust puudega 

inimesele hooldaja määramise kohta;
Lõpetati koduteenuse osutamise-

leping;
Väljastati ehitusluba KÜ-le korte-

riühistu 1. Mai pst 23a korterelamu 
rekonstrueerimiseks (välisseinte ja 
vundamendi soojustamine) 1. Mai pst 
23a kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba OÜ-le Iris Fiber 
tööstushoone ja kahe majandushoone 
rekonstrueerimiseks ja üheks hooneks 
kokku ehitamiseks Irise kinnistul Saia-
kopli külas Tapa vallas;

Anti välja korraldused loa andmise 
kohta korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise kohta ning jäätme-
mahuti harvema tühjendamise kohta. 
Kokku kuus korraldust;

Kutsuti tagasi AS Tapa Vesi nõukogu 
liikmed Teet Koitjärv ja Mart Pihlak 
ning määrati nõukogu uuteks liikmeteks 
Herki Kübarsepp ja Mati Kanarik;

Moodustati kriisikomisjon.

Ilma registreeringuta ma-
jandustegevuse registris on 
kauba või teenuse pakkumine 
müügiks keelatud!

Ettevõtja, kes omab registree-
ringut majandustegevuse regist-
ris, peab igal aastal esitama kin-
nituse registreeringu õigsuse 
kohta hiljemalt 15. aprilliks.

Registreeringu õigsuse kinnita-
mise eest ei tasuta riigilõivu.

Eelmisel aastal kinnitamata 
registreeringud peatati 15. aprill 
2009. Kinnitamata peatatud re-
gistreeringud kustutati registrist 
automaatselt 1. novembril 2009 
(majandustegevuse seadus § 26).

Kinnitamata peatatud regist-
reeringuid saab veel aktiveerida.

Taotlusi registreeringu õig-
suse kinnitamise (teenuse – või 
kaubandustegevuse jätkamise) 
kohta saate esitada posti teel 
aadressil Tapa vallavalitsus Pikk 
15 Tapa linn 45106

või kohaleviimisega
või e-posti teel (digitaalall-

kirjastatult) vastavale seadusega 
määratud asutusele järgmiselt:

Valla- või linnavalitsusele 
vallavalitsus@tapa.ee 

· kaubanduse valdkond (jae- 
ja hulgikaubandus, toitlusta-
mine, teenindus, kaubanduse 
korraldamine); 

· majutusteenus; 
Majandus- ja Kommunikat-

siooniministeeriumile aadressil 

Harju 11, 15072 Tallinn või 
digiallkirjastatud kinnitus e-posti 
aadressil: register@mkm.ee.

· turism (reisiettevõtjana te-
gutsemine); 

· ehitus (ehitamine, projek-
teerimine, ehitusgeoloogilised 
ja -geodeetilised uuringud, ehi-
tusprojektide ekspertiiside te-
gemine, ehitiste ekspertiiside 
tegemine, ehitusjuhtimine).

Registreerimistaotluse ja re-
gistreeringu muutmise taotluse 
vormid ning juhendid on registri 
veebilehel: http://www.mkm.
ee/mtr

Kaia Silm,
registripidaja

Tapa vallavalitsus austab ja õnnit-
leb vallas elavaid eakaid inimesi 
avaldades juubilaridele lugupida-
mist Tapa valla lehtedes “Sõnu-
med” ja “Tapaskije Vesti” .

Tuletame meelde, et kes ei 
soovi oma nime näha lehes õn-
nitletavate ridades, andke palun 
sellest teada vallavalitsuses regist-
ripidaja juures sünnipäevakuule 
eelneval kuul.

Mõnel korral on peale õnnit-

lemist pöördutud vallavalitsuse 
poole ja antud teada, et inime-
ne, keda õnnitleti, on teataja 
andmeil sõitnud nt Venemaale 
ja seal surnud. Selliste kahetsus-
väärsete olukordade vältimiseks 
palub vallavalitsus isikutel, kel-
lel on andmeid oma sugulaste 
kohta, kes on Eestist läinud 
välisriiki ja seal surnud, tooge 
registripidajale isiku surma-
tunnistus. Praegu on tekkinud 

olukord, et tihti teised riigid ei 
teata meie rahvastikuregistrisse 
kantud isiku surmast. Teie poolt 
esitatud dokumendi alusel on 
võimalik teha registrisse paran-
dus, et ei tekiks ebameeldivaid 
olukordi, kus lehes õnnitletakse 
surnud inimest. Teave on vajalik 
ka rahvastikuregistri andmete 
korrastamiseks. 

Kaia Silm,
registripidaja

Tähelepanu, Tapa vallas 
tegutsevad ettevõtjad! 

Õnnitlustest valla ajalehes

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Tapa kultuurikoja direktori 

vaba ametikoha täitmiseks alates 1. juunist 2010
Nõuded kandidaadile: 
· kõrgharidus (soovitavalt majanduse, avaliku halduse või kultuuri valdkonnas)
· varasem töökogemus kultuurivaldkonnas 
· projektide kirjutamise kogemus
· majandusalaste üldpõhimõtete tundmine
· hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
Kasuks tuleb:
· vähemalt kahe võõrkeele oskus (neist üks vene keel)
· kogemus asutuse juhtimisel
· suurürituste korraldamise kogemus
Kandidaatidel palume esitada:
· kirjalik avaldus
· elulookirjeldus
· visioon asutuse töö korraldamisest ja arendamisest A-4 formaadis 1 lehel
Omalt pool pakume 
· stabiilset sissetulekut
· eneseteostusvõimalust
· huvitavat ja vastutusrikast tööd

Dokumendid palume esitada 31. märtsiks 2010 
Tapa vallavalitsusele aadressil Lääne-Virumaa, 

Tapa, 45106, Pikk 15. Täpsem info telefonil 322 9656 või 
e-postiga vallavalitsus@tapa.ee 

Veebruarikuu eelviimasel nä-
dalalõpul viidi Tapa vallas läbi 
politseiline tegevus, mille põ-
hieesmärgiks oli välja selgitada 
alkoholijoobes alaealised. Viie 
tunni jooksul tabati viis alko-
holijoobes alaealist, neist üks ei 
allunud politsei korraldusele 
seisma jääda ja üritas põgeneda.

Kolm alaealist tabati Tapa lin-
nas meelelahutusasutuste juures 
ja kaks liiklusjärelvalve käigus 
sõiduautodest. Kõigile alaealis-
tele koostati väärteoprotokoll ja 
politsei viis nad koju ning andis 
vanematele üle.

Kahju noortest, kes ei oska 

Politsei kontrollis alaealisi
olla rõõmsad ja tegusad ilma 
alkoholi tarbimata. Teismeline 
käitub sõpradega koos olles ja 
veelgi tõenäolisemalt alkoholi 
tarvitanuna hoopis teisti kui 
üksi ja kainena. Sellises eas on 
mulje avaldamine eakaaslastele 
oluline. Sageli tipnevad sellised 
ühised alkoholitarbimised ka 
teiste rikkumistega. 

Kuna politsei jätkab ka tule-
vikus alaealiste kontrollimisega, 
siis tahaks lapsevanematele sü-
damele panna, et nad tunneksid 
huvi, millega nende järeltulija 
vabal ajal ja nädalavahetusel te-
geleb. Vastasel juhul võib lapse-

vanemat keset ööd ebameeldivalt 
üllatada kõne politseist, milles 
palutakse oma seadusega pahuk-
sisse sattunud lapsele järele tulla.

Teadmiseks veel, et kui ko-
halik omavalitsus pole kehtesta-
nud teisiti, võivad alla 16-aasta-
sed õhtul kella 23-st hommikul 
kella 6-ni väljas liikuda vaid kaine 
täiskasvanud saatja seltsis. Alko-
holi tarvitamine on seadusega 
keelatud kõigil alaealistel vaa-
tamata sellele, kas nad viibivad 
avalikus kohas või eravalduses. 

Aleksei Osokin,  
Tapa konstaablijaoskonna 

noorsoopolitseinik
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Käesoleval aastal tõusid Tapa 
linna saunas piletite hinnad, 
seoses mitmete hinnatõusudega 
(vesi-kanalisatsioon, elekter), et 
vähegi edasi eksisteerida.

Pensionäride pileti hind tõu-
sis 50%, mis on päris korralik 
“pauk”, kui enamik hinnatõuse 
on kuni 10% ulatuses.

22. jaanuari vallalehes Sõnu-
med vallavanema käsitletud sau-
nade probleem Tapa linnas, lõi 
nagu valguskiire särama tunneli 
lõpus. Siirdusin siis kohe MTÜ 
Jeerikosse vaatama, kuidas on 
võimalik vallavanema poolt kiide-
tud sauna külastada. Aga oh imet, 
kohapeal selgus hoopis midagi 
muud! Tõesti välisrahade abil on 
valminud väga ilus saun. Aga mit-
te saun, vaid väike saunake, nelja 
riietuskapiga valla saun (nagu 
kirjutab vallavanem), kui Tapa 
linna saunas on 40 riietuskoha 
ümber. Vägev suhe, kui võrrelda 
valla ja linna elanike arvu.

See oli aga alles algus. Teiseks 
selgitati mulle, et see saun on põ-
himõtteliselt mõeldud MTÜ Jee-
riko klientuurile, so kodanikele, 
kes on jäänud elu hammasrataste 
vahele. Kui aga teised inimesed 
soovivad selle saunakese teenu-
seid kasutada, tuleb minna algu-
ses valla sotsiaalosakonda. Kui 
sealt antakse välja saunakaart, siis 
tuleb sauna saamiseks Jeerikos 
eelregistreerida. Sauna minnes 
pole aga kindel, et kaaslasteks ei 
ole ülejäänud kolm MTÜ Jeeriko 
klientuurist.

Tahaks teada, kas vallavanem 
säärases olukorras saunamõnu-
sid kasutaks? Huvi pärast tahtsin 
näha saunas käijate klientuuri, 
aga seda ma mitte näha ei saa-
nud. Veebruarikuu kahel esime-
sel nädalal ei olnud kolmapäe-
vasel saunapäeval MTÜ Jeeriko 
territooriumil mitte ühtegi hin-
gelist, täielik vaikus. Kolmandal 
nädalal oli parasjagu liikumist 
ja sauna eesruumis küdes mõ-
nusalt kamin!, aga saunalisi ei 
ühtegi. Siis tuli nagu mõte, et see 
kaunis saunake sobib rohkem 
suuremate ülemuste vastuvõtuks, 
kui Jeeriko klientuuri ihuliseks 
harimiseks.

Kolmandaks on sauna kasuta-
misaeg 40 minutit ja pesemiseks 
ainult 2 seinasegistit. Iga nor-
maalne saunaline käib aga 2–3 
korda leili võtmas või vihtlemas 
ja peseb istudes saunakausiga, 
mis ei taha kuidagi 40 minuti 
sisse mahtuda. See 40 minutiline 
saunaskäimine meenutab rohkem 
“hamburgeri kiirsöömise” koha 

sarnast konveierit. Arusaamatu 
on, miks vallavanem soovitas kõi-
ki inimesi MTÜ Jeeriko saunakese 
teenust kasutada ja andis ebareaal-
set või teadmatusest valelikku 
teavet. Arvatavasti oli see linna 
saunas pensionäride saunpiletite 
doteerimise ärajäämise kaitseks 
2010. aastal.

Mitte ei saa aga aru vallavane-
ma loogikast või väljendusviisist 
jaanuarikuu Sõnumed artiklis. 
Kus kirjutatakse: “Sel aastal lõ-
petame ära saunatoetuse erakätes 
olevale linnasaunale” ja järgneb: 
“ei ole õige lausdoteerida üht 
elanike gruppi”.

Kuidas seda kahte vastuolulist 
väidet mõista?

Veelgi imelikumad olid aga 
vallavanema saunateemalised 
käsitlused veebruarikuises Sõnu-
mes. Igal inimesel on isiklik asi, 
mil viisil ta oma ihupuhtuse eest 
hoolitseb. Vallavanem aga imes-
tas, et inimesed kellel on pesemis-
võimalus oma kodus, käivad veel 
saunas. Näha on, et vallavanem ei 
ole saunaskäija mees ja samastab 
kodus pesemise saunas käimise-
ga. Olen kindel, et vähemalt 90% 
saunas käijatest käib seal (peale 
pesemise) leili võtmise ja vihtle-
mise pärast. Need protseduurid 
on ju tervendavad ja lõõgastavad 
saunamõnud. Ammustest ae-
gadest oli talupojal peale rasket 
töönädalat igal laupäeval sau-
naskäimine tavaline arusaadav 
toiming. Milleks siis imestada, kui 
mõni inimene praegugi veel neli 
korda kuus saunas käib.

Veebruarikuu Sõnumed ar-
tiklis oli ka kirjas: lisaks on valla 
omandis saun aadressil Valve 20, 
mille teenuseid on samuti soovi-
jail võimalik kasutada. Käisin siis 
ka seda kolmandat sauna Tapa 
linnas otsimas, aga saunast pol-
nud lõhnagi, oli vaid mitmekord-
ne suur elumaja. Kui vallavanem 
nimetab pensionäride saunapileti 
osalist hüvitamist lausdoteerimi-
seks, siis vallavanema väljendust 
kasutades oli viimane saunateenu-
se pakkumine lausvale ja inimeste 
lollitamine. 

2009. aastal juhtisid valda 
kohalikud inimesed ja said aru 
pensionäride rahaoludest, kuigi 
sama aasta oli majanduslikult 
sama raske.

Uuel aastal uued juhid ja prae-
guse vallavanema ringreisid sama-
del ametikohtade maandumisega 
Tapa vallas näitab, et võõras mees 
ja võõrad mured. Doteerides osa 
pensionäride piletihinnast ei ole 
mingi lisatulu Tapa linna saunale. 

Saun saab oma 60 krooni igalt 
pensionäri saunapiletilt kätte nii 
kui nii, kas siis sellest osa tasub 
linn või ei. 

Vallajuhid aga peaksid mõtle-
ma avaliku sauna kasutamise tu-
leviku probleemile. Linna saun ei 
ole enam oma paremas olekus ja 
ka müügis. Kui linna elanikel kaob 
seal pesemise võimalus, sauna 
omanik kuulutab välja pankroti 
ja sulgeb uksed või müüb hoo-
nekompleksi mõnele enam mitte 
sauna jätkamise tegelasele. Mis 
siis edasi saab? Aastaid tagasi, kui 
kaubarongide liiklus oli väga tihe, 
hakati Tapale viadukti ehitamist 
planeerima. Nüüd raskel majan-
dusperioodil on vist reisironge 
liikumas rohkemgi kui kauba-
ronge ja pole tükk aega näinud 
autode pikki järjekordi raudtee 
ülesõidus. Nii et tasuks mõelda 
kas ikka praeguse majanduskriisi 
ajal on mõistlik viadukti ehitamise 
peale päris korralik rahalaadung 
panna. Viadukti hakkaks ehitama 
siis, kui peaministri välja kuuluta-
tud ajal Eesti riik on viie rikkama 
riigi hulgas. 

Parem ehitaks vallale korraliku 
sauna!

Kauaaegne sauna klient 
(toimetusel on autor teada)

Vallavanema kommentaar
Minu juures käinud oma mu-

redega kümned ja kümned koda-
nikud, aga mitte ükski kodanik 
saunateemal, millest ma järeldan et 
see hinnatõus, mille saunaomanik 
pensionäridele kehtestas’ ei ole nei-
le suur probleem. Sellest, miks val-
lavalitsus saunaomanikule igakuise 
toetuse pensionäride saunaskäimise 
doteerimiseks ära lõpetas, olen ma 
valla lehes varem kirjutanud. Kui 
raha ei ole, siis ei saa seda teha. Sel 
aastal on omatulude vähenemine 
peaaegu 9 miljonit ja järgmine aasta 
tuleb veel hullem. Meil on juba üle 
600 töötu, kelledest ka paljud va-
javad toetust, lisaks veel suur hulk 
abivajajaid. 

Meie vallas on teisigi ettevõtjaid 
(juuksurid, kauplused jne), kes osu-
tavad valla kodanike jaoks eluliselt 
olulisi teenuseid, mida paraku ei ole 
võimalik vallaeelarvest doteerida. 

Elukeskkonna ja sealhulgas ka 
saunavõimaluste parandamiseks 
teeb Tapa vald ettevalmistusi sel-
leks, et Tapale kerkiks ujula koos 
saunakompleksiga, aga selleks et 
see muutuks reaalseks ja et oleks 
üldse võimalik investeerida, on 
vaja valla eelarve read kriitiliselt 
üle vaadata. 

Alari Kirt

Valel on lühikesed jalad

Peale selle, et kanda hoolt oma 
lemmikute eest, on võimalus ka 
mõelda enda, oma lähedaste ja 
oma vara peale. Meie riigis on 
selleks mitmeid võimalusi ja ka 
Jänedal on võimalus lihtsalt ning 
soodsalt seda teha. OÜ Tuuleoru 
kaudu on võimalik sõlmida kind-
lustusi firma If  P&C Insurance 
AS-s. Firma esindaja Riina Ahven 
vahendab alljärgnevaid kindlustusi: 
1. kohustuslik liikluskindlustus, 
2.kaskokindlustus, 3.eluaseme-, 
reisi- ja õnnetusjuhtumi kindlustus.

Konsultatsioon ja nõustamine 

Mõelgem ka enda ja lähedaste peale
igal ajal, võimalik telefoni- või e- 
maili teel, vajadusel ka teie juures. 
E-posti teel teen teile pakkumised 
ning siis otsustate ise, kas sobib. 
Püsiklientidele soodustused ja parim 
pakkumine.

Tasumine sularahas või ülekan-
de teel, vajadusel ei pea maksma 
aasta summat korraga,võimalus 
tasuda kuukaupa. Kõik variandid 
võimalikud, teenindus paindlik ning 
kliendihuvidest lähtuv.

Oma elu- ja varakindlustamine 
ei ole kindlasti õnnetuse väljakut-
sumine, vaid aitab vältida tagantjärgi 

tarkust, et oleks ju võinud seda 
teha. Kindlustusmakse ei ole nii 
suur kui hilisemad summad, mis 
kahju korvamiseks tuleb välja käia.

Nagu kiipide panek oma lemmi-
kutele, aitab teid kindlasti kindlus-
tus ja suitsuandurite paigaldamine 
oma eluasemetesse, keegi teine ei 
aita teid – ise tuleb palju ära teha!

Kontaktid: RIINA AHVEN Jä-
neda küla, Tapa vald,  Lääne-Viru-
maa, OÜ Tuuleoru, tel 5650 5000, 
e-mail tuuleoru@gmail.com

Riina Ahven

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

L, 20. märtsil kell 17 Tapa vene gümnaasiumi 
 65. aastapäeva juubelikontsert 
T 23. märtsil kell 20 Film „Printsess ja konn” – 
	 koguperefilm.	Pääse	40	kr.	NB!	Pääse	
 koolieelikutele (mudilastele) 10 kr
N 25. märtsil kell 18	 Koolivaheaja	koguperefilm	„Väike	nõid	
 Lilli – draakon ja võluraamat”. Film on eesti keeles. 
 Pääse 20 kr, koolieelikud (mudilased) 10 kr 
T 30. märtsil kell 20	 Õudusfilm	„Huntmees”.	
 Alla 12 a keelatud. Pääse 40 kr
T 06. aprillil kell 20	 Fantaasiafilm	„Percy	Jackson	ja	
 olümplased – Välguvaras”. Alla 6-aastastele 
 mittesoovitav. Pääse 40 kr
L 10. aprillil kell 17 Segakoor Leetar ja Soome Loimaa 
 ajaviitekoor – kevadkontsert.
P 11 aprillil kell 14 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert
T 13. aprillil kell 20 Film – draama „Minu armsad luud”. 
 Alla 12-aastastele keelatud. Pääse 40 kr
N 15. aprillil kell 19 Teater „Armastuse edetabel”.   
	 Lavastaja	Vello	Janson.	Osades	–	Marika	Korolev,	
	 Raivo	Rüütel,	Vello	Janson.	Pääse	125	kr	ja	100	kr	
 (pääsmed on eelmüügis)
T 20. aprillil kell 20 Kino. Pääse 40 kr
L 24. aprillil kell 13 Tapa valla laste- ja noorte 
 lauluvõistlus. Pääse 25 kr
T 27. aprillil kell 20 Kino. Pääse 40 kr
R 30. aprillil kell 19	 Vana	Baskini	Teater	–	John	Patricku	
	 komöödia	„Hullem	kui	Hollywoodis”.	Lavastaja	Ivo	
	 Eensalu.	Osades	:	Helgi	Sallo,	Mari	Lill-Tamm,	Ene	
	 Järvis,	Anne	Paluver,	Raivo	Mets,	Väino	Laes	ja
	 Ivo	Eensalu.	Pääse	150	kr	ja	125	kr

Infot	kultuurikojas	toimuva	kohta	saab	meie	kodulehelt	
www.kultuurikoda.ee	ja	www.kultuuri.net

LEHTSE KULTUURIMAJAS

20. märts kl 20 Märtsiõhtu. Tantsuks ansambel Ma&W. Õhtut 
 sisustavad Mõisapiigad. Registreerimine laudadesse 
	 kuni	19.	märtsini,	siis	pääse	75	kr.	Peoõhtul	kallim!
21. märts kl 11–14	 Lehtse-Jäneda	noorte	malevõistlused
21. märts kl 12	 Lehtse	külakilb	VIII	hooaja	5.	mäng.	
 Võistkond kuni 4 liiget, osamaks 20 kr.
22. märts kl 10 Klubi Ehavalgus kohtumine Ukraina seltsiga 
 Orpheus. Kontsert külalistelt, kõnelused ukraina 
 kultuurist ja ajaloost. Osamaks 10 kr
29. märts kl 10 Klubi Ehavalgus lugemispäev. Lugemisaasta 
 puhul otsi üles oma lemmikraamat ja tule loe sellest 
	 katkend	ka	teistele	ette!
1. apr kl 10–15 „Muna nii ja muna naa”.  Lehtse Käsitöö-
 seltsing ja kultuurimaja korraldavad kevadpühade 
 ürituse lastele. 
 kl 10–12 Mudilased
 kl 13–15 Koolilapsed
 Munade värvimine, pühadekaartide ja -kaunistuste  
 valmistamine. Väikesed vahvad käsitööd jms põnevat. 
3. apr kl 20 MMM-õhtu (Mõnusate MuusikaMeeste pidu) – 
	 toimub	6.	korda!	Eelregistreerimine	laudadesse	
 2. aprillini, siis pääse 75 kr, peoõhtul kallim.
4. apr kl 12	Lõpeb	VIII	pinksi	hooaeg!	Lehtse	8.	pinksi	püha-
	 päev.	Selguvad	hooaja	üldvõitjad!	Täisk	osamaks	20	kr
5. apr kl 10 Klubi Ehavalgus korraldusel „Kevadpühade muna-
	 hommik“,	Ilusa	muna	konkurss,	Jututuba	–	meenutusi	
 lapsepõlve kevadpühadest, munamängud, mälutreening.
6. apr kl 16.15 Külla tuleb “Piip ja Tuut Teater” klouni-  
 etendusega. Sobib igas eas lastele ja nende
 vanematelegi. Pileti hind 25 kr.
11. apr kl 12 5. Lehtse lämakas. Suur tantsu- ja liikumispidu, 
 kus astuvad üles kõik Tapa valla liikumiskollektiivid. 
 Esindatud kõikvõimalikud stiilid ja vanused. Oodatud 
	 ka	publik,	sest	iga	rühmitus	õpetab	ka	teistele	midagi!	
	 Üllatusi!	Pääse	publikul	20	kr.	
12. apr kl 10 Klubi Ehavalgus korraldusel naljahommik. 
	 Naljalugu	kaasa!	Mälu-	ja	liikumistreening.	Laulutuba	
 ainult lõbusate lauludega.
18. apr kl 9.30–15.30 11. pärlitöö päev – hooaja lõpetamine. 
 Osamaks täisk 20 kr.
18. apr. kl 12.00	Lõpeb	VIII	hooaeg!	Lehtse	külakilb	6.	Mäng.	
	 Lõppkokkuvõtted	ja	selguvad	hooaja	võitjad!		
 Osamaks 20 kr. 
19. apr kl 10 Klubi Ehavalgus korraldusel „Elulugude hommik“. 
 Räägime elust, elulugudest, nende kirjutamisest jm. 
 Räägi enda vm tuttava, huvitava või kuulsa inimese 
 elulugu. Mälu- ja liikumistreening.
25. apr kl 11–15	Jürikuu	raamatulaat	ja	oksjon.	Vaata	oma	
 raamaturiiulid üle ning too mittevajalik laadale – saad 
 kellelegi ära anda või vahetada. Müügisoovi puhul 
 võid seda teha ja ise müüa. Kui sul on midagi väärtus-
 likku üle ja sa tahad hea teo teha, siis anneta selline 
 raamat heategevuslikuks oksjoniks, mille tulu läheb 
 Lehtse kultuurimaja poolt korraldatava noorte 
	 tegevuse	toetuseks!
26. apr kl 10 Klubi Ehavalgus korraldusel kohtumishommik 
 huvitava inimesega. Üllatusesineja Mälutrenn ja 
 käeline tegevus.
Palume	jälgida	reklaami,	paljud	asjad	on	täpsustamisel!
Info	tel	521	8398,	383	3350;	www.lehtsekultuurimaja.ee
e-meili aadress: info@lehtsekultuurimaja.ee
NB!	Märtsis-aprillis	Ülle	Bergmanni	maalinäitus.
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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
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja	Heiki	Vuntus	–	tel	325	8696,	mobiil	5648	5208
Küljendaja Liina Kald –	tel	322	9673,	mobiil	528	7998
Trükitud trükikojas Trükis –	Pargi	27F,	Jõhvi,	tel	337	2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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

Takom VM OÜ

Takom	VM	OÜ,	Õuna	15,	tel	322	0028.

Müüa 2-toal korter, 36 m², Tapa, Roheline 12, 
uus torustik, dušš, boiler, keskküte, korteris uued 

radiaatorid, plast aknad, uus santehn, osal 
laminaatpõrand. WC/pesuruum koos, dušinurk, 
Majas	KÜ,	madalad	maksud,	võlgnevusi	ei	ole!	
Hea	asukoht.	Otse	omanikult.	Hind	140	000	kr.	

Tel	5591	7805

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad	korteritel	alates	55	000	kr.
Täpsem	info:	mob	5110	478	või	322	0106,	

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Müüa lõhutud küttepuid (lepp, kuiv okaspuu). 
Mõõdud vastavalt tellija soovile. 

Samas müüme ka 3-meetrist leppa 
koos transpordiga Tapale 240 kr/m3.

Info	telefonil	524	1249	

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp	–	25	kr,	sanglepp	–	28	kr	ja	kask	–30	kr.

Info	telefonil	504	5632	ja	501	3862

Müüa kartulit	Printsess	ja	Secura.
Kuulutus ei aegu. Tel 523 2401

Müüa 1-toaline korter Jänedal. 
Info	telefonil	516		9517

Mälestame 
IvO KIRSIPuud 

ja avaldame kaastunnet omastele 

Kuru küla elanikud

Eesti, vene, inglise, saksa, soome, 
itaalia, läti keel 

sinu kontoris või kodus sobival ajal.
Suhtlustase	8	nädalaga.	
Koolitusluba	4709HTM

Metoodika seisneb selles, et 
õppematerjal jäädvustab koheselt mällu 

ja maksimaalne tulemus saavutatakse 90 
videotunniga,võrreldes teiste meetoditega 

säilivad teadmised tunduvalt kauem.
Mnemo 25 on õppimisrõõmu videokursus 
võõrkeele ja muu mahuka teabe iseõppimi-
sel, talletab teabe teie alateadvuse ja viib 
selle siis teadvusse, tõstab õppimiskiirust 
oluliselt, aitab teil ületada keele kasuta-
misega tekkivat psühholoogilist barjääri, 

võimaldab teil õpititud kohe kasutada, olete 
ise õppeprotsessi peremees,õppides ainult 

teile sobival ajal ja kohas.
 Info	tel	385	1318.	Proovile	registreerimine	
tel 552 1946. Lugupidamisega, teie Mnemo 

kool. Saame kokku 25. märtsil Tapal, 
Roheline	19,	kell	18.

Matuseteenused 24h
FIE Aivar Müür

Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised,	hauakaevamine	Lääne-Virumaal

Tel 5647 7432, 327 7139

Keskealine naine otsib tööd 
vanuri hooldajana. Eelnev töökogemus. 

Mob	5634	7485.

Kaaniravi Tapal. 
Vastuvõtt	ainult	eelregistreerimisel	numbritel	385	

1318	või	552	1946.

AvATud uuS AuTOTEENINduS 
Leina 5, Tapa

rehvide müük ja paigaldus
õlid,	filtrid	ja	varuosad

hooldus, remondi- ja elektritööd
info	ja	broneering	tel	5665	8714

Õigusabi Tapal 10-aastase kohtus esindamise 
õiguse ja kogemusega jurist, võtab vastu 

aadressil	Jaama	1	(Grossi	Kaubanduskeskus)
igal	kolmapäeval	kell	10–18.	
Hind	soodne!	Tel	5551	1583

Õiendus

Eelmises lehes olid sees vead õnnitluste ja kaastunde rubriigis.
Peab olema 

Nadežda Širai (Tapa) 18.02.1940 70
Asta-Angele Kõhelik (Läste) 10.12.1928 – 12.01.2010

Vabandame!	

Teeme katuste puhastustöid 
sinna	alla	kuuluvad	siis	garaažid,	kuurid,	majad	jne	

Tapa	ja	Lehtse	piirkonnas!
Hind	kokkuleppel.

Info	tel	nr	5675	0635	või	5567	8285.

TEAdEANNE
Taas Tapa turul 10. aprillil kell 10 

OÜ Evilla lõngad, heided ja villad, tutvustus 
ja müük. NB!	Selle	hooaja	viimane	müük!

Info:	5647	9102	Rene

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks või 
pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid ning 
3-toaline korter. Tel 503 4972, info@ko.ee , 

TAPAL AvATud MEESTE JuuKSuR 

TAPA vALLA Iv RAhvAJOOKS 
25.04.2010 algusega kell 11

Täiendav info aprillikuu Sõnumetes, 
Tapa vallavalitsuse ja Tapa spordikeskuse 

kodulehekülgedel ning telefonilt 5340 4904.
Riho Lööper

aadressil Pikk 7, 
I	korrus,	

Säästumarketi kõrval, 
endine Viru maja.

Avatud: 
E–R	kell	9–18
 L kell 9–15
 P suletud

Olete	oodatud!


