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OÜ Geomedia uuring paneb 227 
Eesti omavalitsust pingeritta või-
mekuse indeksi põhjal. Indeksi 
arvutamise alusena kasutati riiklike 
registrite statistikat, arvestatud on 
28 eri näitajat ja aastaid 2005–2008.

Tapa vald on selles pingereas 
67. kohal (indeks 58,0), 1. kohal 
on Viimsi vald (indeks 83,6) ja 
viimasel 227. kohal on Õru vald 
(indeks 13,3).

Täpsem info internetis http://
www.siseministeerium.ee/public/
KOV_indeksi_seletuskiri_2009P.pdf

Vallavanem Kuno Rooba ja MTÜ 
Jeeriko juht Angela Olt kohtu-
sid septembri keskel Eesti Töö-
tukassa juhatuse liikmetega. Tapa 
vald tegi suvel Töötukassale ettepa-
neku aktsepteerida igakuist töötute 
nõustamist läbi veebikaamera, et 
hoida kokku Tapa valla töötute raha 
igakuisele transpordile Rakverre, 
Töötuskassa Lääne-Viru osakonda. 
Kohtumise tulemusel otsustati alus-
tada kolmepoolset koostööd töötute 
nõustamiseks läbi veebikaamera. 
Esialgu on tegemist pilootprojek-
tiga. Peale pooleaastast katsetamist 
hindavad osapooled pilootprojekti 
tõhusust.

Tapa valla nägemuses hakkaks 
Tapa vallas töötute nõustamine 
toimuma MTÜ Jeeriko majas ja 
selle juures osaleks ka Tapa valla-
valitsuse sotsiaaltöötaja ning MTÜ 
Jeeriko spetsialistid. Eesmärk 
on pakkuda töötule võimalikult 
kompleksset nõustamist ja või-
malikult kiiret tagasipöördumist 
tööturule. Loomulikult säilib kõi-
gil töötuna arvel olevatel isikutel 
õigus külastada nõustamiseks 
Töötuskassa Lääne-Viru osakonda 
Rakveres. Täpne pilootprojekti 
rakendamise kava koostatakse 
lähiajal. 

Lisaks eelnevale andis Angela 
Olt Töötukassale ülevaate Jeeriko 
tegevusrühmades osalevate töötute 
tegevusest, tuues välja praktikas 
paremini õnnestunud tegevused.

Kuno Rooba hinnangul näitab 
pilootprojekti kolmepoolne käivi-
tamine, et riigi, omavalitsuse ja kol-
manda sektori koostöös on võimalik 
leida kaasaegseid lahendusi inimeste 
aitamiseks.

tapa.ee

Tahes-tahtma tekib küsimus, 
mis toimub? Ja samas saame vasta-
ta, et ei toimu midagi hullu. Lihtsalt 
maailm meie ümber muutub. Igal 
ajal on omad probleemid ja samas 
ka rõõmud. Loomulikult nõuab see 
õpetajatelt kiiret kohanemisvõimet 
ja paindlikkust. Noorte hulgas valit-
sevate trendidega tuleb olla kursis. 

Aga on probleeme, mis jää-
vad. Võiks öelda, et krooniline 
probleem on õpetajakutse ja töö 
jätkuv alahindamine. Küsimus ei 
ole ainult õpetamise eest makstava 
tasu ebaõiglases suuruses võrreldes 
teiste ametitega. Õpetajaamet peab 
muutuma ühiskonna väärtushierar-
hias kõige hinnatavamaks. Õpeta-
jakutse eeldab täit pühendumist, 
südamlikkust ja ausust. Õpetajast 
sõltub meie riiklike ja rahvuslike 
põhiväärtuste edasikestmine, eesti 

vaimujõud. 
Paljud pedagoogid on tun-

nistanud, et meie hariduskorral-
duse põhiprobleemiks on pidev 
poliitikute soov reformida hari-
duskorraldust. Ka tänasel päeval 
toimuvad mitmed ettevalmitused 
erinevateks reformideks. Minu 
hinnangul ei vaja Eesti haridus 
täna mitte sisulist reformi, vaid 
abi, kuidas tulla toime nn laste 
erivajadustega. Loomulikult ei 
tohi suures reformimise tuhinas 
ära unustada põhilist – laste õpeta-
mist. Kool on ikka õppimise koht.

Lõpetuseks soovin kõigile valla 
haridustöötajatele õpetajate päeva 
puhul jätkuvat meelekindlust ja 
hariduse põhitõdede edastamist 
meie tulevastele põlvkondadele.

 Kuno Rooba,
vallavanem 

Sotsiaalministeeriumi haldusalas 
oleva ja 100% riigi kapitalil põhineva 
ASi Hoolekandeteenused nõukogu 
otsustas ajakohase hoolekandeküla 
rajada Tapale.

Tapa valla juhtkond näitas üles 
initsiatiivi ning koostöövalmidust ja 
algatas tänavu märtsis detailplanee-
ringu hoolekandeküla ja hooldekodu 
rajamiseks.

Planeering ühendab Tapa valla 
vajaduse uue hooldekodu ja ASi 
Hoolekandeteenused vajaduse uue 
peretüüpi erihooldekodu järele.

Kahe asutuse võimalik ühiste 
spetsialistide kaasamine võimaldaks 
erispetsialistidele pakkuda täiskoor-
musega tööd ning olla baasiks ka 
praktikantidele.

Vallavanem Kuno Rooba ütles, et 
valla arengukava kohaselt on plaanis 
rajada vallale uus hooldekodu ja 
sinna kõrvale sobiks ka riigile kuuluv 
hoolekandeküla.

VT 19.09.2009

Rahvusvahelise eakate päeva puhul 
(1. oktoober) esitas Tapa vallavalit-
sus koos MTÜ-ga Seenior sotsiaal-
minister Hanno Pevkur vastuvõtule 
Estonia teatri talveaeda kolm tublit 
Tapa valla eakat: Maimu Vilms, 
Lea Kaugerand ja Helve Lanno. 

Kõik vastuvõtule kutsutud 
prouad on aastaid kasvatanud lap-
selapsi ja on väga tublid vanaemad 
oma lastelastele ning aktiivsed ko-
gukonnatööst osavõtjad.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Pole saladuseks, millises olukorras 
oli Vene Õigeusukiriku värav. Vari-
semisohus värav oli häbiplekiks Tapa 
kesklinnas. Pealegi õigeusu kirikuehi-
tuse reeglite järgi nimetatakse peasis-
sekäiku kirikuhoovile Võidukaareks. 
Kõnniteele vajuv värav ei andnud 
enam Võidukaare mõõtu välja. Eesti 
Õigeusukiriku juhtkond võttis vastu 
otsuse ehitada uus piirdeaed Tapa 
kiriku ümber. Tööde maht on üle 
200 000 kr. 

11. septembril pühitses Tapa 
Õigeusukiriku preester Roman uued 
väravad. Piduliku palvuse ajal nime-
tati kõiki vabatahtlike annetajaid, kes 
liitusid koguduse aktiivi üleskutsega 
alustada korjandust.  Ideega tuldi 
välja selle aasta jaanuaris. Aktiivne 

heategevuskampaania kestis aprillini, 
kuigi viimased annetused jõudsid kiri-
kusse lausa paar päeva enne väravate 
pidulikku pühitsemist. 

Sularaha korjanduse võtsid enda 
peale Valentina Butšenkova ja tema 
poeg Anatoli. Kirikule anti koos 
korjanduslehtedega üle 13 000 kr. 
Oli võimalik kanda raha üle ka panga 
kaudu. Kokku oli heateguskorras 
kogutud üle 63 000 kr. Raha kanti üle 
Aegviidust, Tapa valla küladest, Rak-
verest ja Tallinnast. Kogudus avaldab 
tänu kõikidele annetajatele. 

Tapa Õigeusukiriku preester Ro-
man kinnitas, et selle aktsiooniga 
kirikutoimetused ei piirdu. Ees on 
kirikuterritooriumi haljastus, jagub 
tööd ka kirikuhoones. Seega kõik uued 

annetused on alati teretulnud. Tapa 
Ristija Johannese Koguduse arveldus-
arve on 221028566363 Swedbank, 
märkida „annetus“.

Õigeusukogudus pöördub Tapa  
valla elanike poole veel ühe palvega. 
Tapa vanale linnakalmistule on mae-
tud koguduse esimene preester Kirill 
Jansen. Tegemist on Eesti ajaloo ühe 
nimekama perekonna esindajaga. 
Kahjuks pole säilinud Kirill Jansoni 
hauatähis. Tapal võivad veel olla elus 
inimesed, kes saaksid näidata, kus 
asub ajaloolise preestri hauaplats. 
Kui matmispaik on täpselt teada, siis 
sooviks kirik kas seda kohta märgis-
tada või teostada preestri säilmete 
ümbermatmise kiriku hoovile. 

Samuel Golomb

Omavalitsuste 
võimekuse 
pingerida

Koostöövalmidus 
ja ettevõtlikkus 

tõid edu

Õigeusukirik sai väravad

Head Tapa valla endised ja 
praegused pedagoogid!

Tapa vald käivitab 
koostöös 

Töötukassaga 
pilootprojekti

Alates teisipäevast 15. septembrist 
kella 10-st on Tapa muuseum aad-
ressil 1. Mai pst 34 taas avatud. 2009. 
aasta algusest läks Tapa muuseumi 
asutaja ja kauaaegne juhataja Harri 
Allandi teenitud vanaduspensioni-
le. Alates 1. septembrist on Tapa 
muuseumi uus juhataja Georgi 
Särekanno, kes ootab kõiki huvilisi 
Tapa muuseumit külastama. Tapa 
muuseum tervitab kõiki huvilisi 
uue näitusega, mille on teinud Tapa 
kunstiring. 

Tapa muuseum on avatud:
T: 10–12; 14–18
N: 10–12; 14–18
L: 10–14
Telefon 322 0060

Tapa muuseum 
on avatud Sotsiaalminister 

tunnustab 
tublisid 

Tapa valla eakaid

Meie vallas on üksteist haridus-
asutust, kellel on olemas kooli-
tusluba. Igapäevaselt on hariduse 
andmisega seotud palju inimesi. 
Haridusküsimused on aastaid 
olnud Tapa prioriteediks.

Õpetajate päeva lähenedes 
räägib aga kogu Eesti avalikkus 
jälle palju haridusega seotud 
probleemidest. Õpilased pole 
rahul kooli sunnimentaliteedi ja 
režiimse mikrokliimaga, õpetajad 
pole rahul õpilaste distsiplinee-
rimatuse, laiskuse ja lohakusega. 
Lapsevanemad ei oska ega suuda 
tulla toime laste kasvatusprob-
leemidega. Ühiskond vaatab 
ehmunult pealt noore põlvkonna 
üha süvenevat pealiskaudsust ja 
muude pahede levikut. Populaa-
rsust võidavad erinevad suhtlus-
keskkonnad internetis. 

Meenutus 2007. aasta õpetajatepäeva tähistamiselt Tapa kultuurikojas.
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Lastele ja peredele peretoateenus 
avatud, tugirühmad lapsevanematele 
töös, üritusi korraldatud, meestega 
poiste vaba aja sisustamiseks ümmar-
gune nõu peetud ja rahastuski saadud. 
Projekti esimene periood Tartus edu-
kalt kaitstudki. Pered ootavad nüüd 
järge. Nii, et kuni 2010. aasta maikuuni 
tegusaid päevi veel palju!

Tapa valla peredele rahastuse saa-
nud MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu 
projekt “Hoolida – õigus või kohus-
tus”, mida toetab SA DHARMA, 
lõpetas enne suvepuhkust maikuus, 
kui sai korraldatud erinevaid kooli-
tusi ja üritusi.

11. mail Gunnar Kotieseniga, 15 
perele pere ja isiksuse väärtushin-
nangutest, sai ka emadele luuletusi 
loetud ja kinkegi jagatud.

12. mail Aleksei Osokiniga, 12 ini-
mesele seadusandlusest ja teavet nar-
kootikumidest. Infot ja materjale jagas 
ka Lääne-Viru õppenõustamiskeskuse 
koordinaator Monica Jaanimets.

25. mail juba noortele ja lapsevane-
matele Aleksander Laanemanni loeng 
MTÜ-st Me Aitame Sind süvendatult 
narkomaania sisust 14 perele .

26. mail võtsime läbitud teadmi-
sed kokku praktiliselt Ivar Augas-
mägi meeskonnakoolitusel õues, 
kaasatud sai 15 peret. Samas projek-
ti koordinaator tegi koos naisperega 
pannkooke.

Kuna lapsevanemad said pere-
terapeut Pille Murriku toel palju 
teadmisi ja oskusi laste suunamisel 
teismelise eas, siis lepiti kokku, et 
sama koolituse teevad läbi kindlasti 
ka perede murdeealised noored. 
Ikka selleks, et suuremaid kriise 
peres ära hoida ja tekitada ühiseid 
arusaamu pereliikmete vahel.

Augustikuus juba saime kokku 
Tapa valla MTÜ-de esindajatega, 
kes tutvustasid teenuseid, mida 
peredel praegusel raskel majandus-
likul ajal vaja läheks. Alati ei aita 
rahapada, vaid teadmised, oskused 
ja info saamine õigel ajal.

MTÜ Jeeriko esindaja rääkis 
võlanõustamisest ja MTÜ Mesilind 
esindaja jagas teavet, kui peres on 
erivajadusega laps.

Samaaegselt tegutsemas kohe 
vabatahtliku tugiisiku eestvõttel nä-
putöö-meisterdusring esmaspäeviti 

kella 18st.
Ürituste raames on plaanis 

lähemal ajal külla kutsuda pääste-
keskuse töötaja, kes jagab peredele 
ja noortele näpunäiteid turvalisuse 
vallast ja ehk hakkab noori huvita-
ma ka tuletõrjesport.

Projekti raames on peredel 
toeks olnud seitse vabatahtlikku 
tugiisikut, kellest tublimad läbivad 
SA DHARMA tugiisikukeskuse 
koolituse ja saavad tunnistuse.

Eriline tänu meestele, kes idee-
dega on vapralt kaasa tulnud, aga 
nemad vestavad oma tegemistest 
juba ise.  Kõik projektiga seotud 
inimesed on ära teeninud tänusõ-
nad, loomulikult eelkõige pered ise!

Hingehoid ja tugigrupiteenus 
lapsevanematele jätkub samuti. 
Kes tunneb, et vajab meie toetust 
ja tugevama õlga, saate alati liitu-
da. Infot tel 5560 8717 või e-post 
anne.ternerboiko@tapa.ee

Kauneid kohtumisi ja rohkem 
ühtehoidmist,

Anne Terner-Boiko,
projekti koordinaator

See on me kool, me Mihkli Kool,
on tähtsat tööd täis iga päev,
on sinu, minu, meie hool,
see on meie kool, see on meie kool.

See on Mihkli Kooli oma laul, mida 
laulavad selle kooli õpilased. Mihkli 
Kool asub Imastus. Siin õpivad 
erivajadusega õpilased. Õpilasi on 
koolis 42. Koolis on kolm toime-
tuleku klassi ja neli hooldusklassi. 
Koolis on seitse klassiõpetajat ja üks 
aineõpetaja. 10 aastat on juhtinud 
kooli Anne Evisalu. Ja sama kaua 
on Mihkli Koolis töötanud õpetajad 
Leeve Vahtramäe, Maret Jürgenson, 
Rein Vasemägi, Kairi Kont ja Maie 
Tammemägi.

Hooldusklassi õpilastele õpetame 
tajuma oma keha, väljendama oma 
soove ja vajadusi, mõistma elurütmi, 
suhtlema ümbrusega. Arendame 
valmisolekut võimalikult iseseisvalt 
iseendaga toime tulla.

Toimetuleku õpilane saab tead-
misi iseendast, ümbritsevast maail-
mast, sotsiaalsetest suhetest, enese-
teenindusest. Võimekamad õpilased 
õpivad lugema, arvutama, joonista-
ma. Õpetame õpilasi igapäevaelus 
toime tulema.

Koolis tähistame kõiki täht-
päevi. Sügisel ja kevadel toimuvad 
spordipäevad. Jõulude ajal on meil 
päkapikunädal, kus tegemist jät-
kub kõikideks päevadeks – kõik 
seotud jõuludega. Kõik rahulikud 
tähtpäevad on meil au sees. Kadri-, 
mardipäevad, sõbrapäevad, ko-
dumaa sünnipäev, kevadpühad ja 
kooli lõpetamine aktusega, sest meie 
õpilased saavad lõputunnistuse peale 
põhikooli lõpetamist.

Selle aasta 29. septembril tähistas 
meie kool 10. aastapäeva. Uhkusega 
võime öelda, et meie kool oli üks 
esimestest koolidest, peale Eesti 
iseseisvumist, kus hakkasid õppima 
erivajadusega õpilased.

Nii ka sellel õppeaastal tähis-
tame oma kooli sünnipäeva. Meil 
on traditsiooniks küpsetada koos 
õpilastega sünnipäevakook, mille 
kaunistame õuntega. Laulame laule, 
loeme luuletusi koolist ja sügisest. 
Õpilastele esinevad sellel aastal 
ka õpetajad lauludega. Õpetajate 
esinemine on õpilastele üllatuseks. 
Toreda sünnipäevapeo lõpetame 
väikese saluudiga.

Maret Jürgenson, 
õpetaja 

MTÜ Tapa laste- ja noortekeskuses 
hakkab tegutsema loovusring algklas-
side lastele. 

Kahjuks ei saa väga suurt gruppi 
teha, aga nagu öeldakse: „Kes ees, see 
mees!“ Sihtgrupi valisime sellise, sest 
lasteaialapse päev kestab õhtuni ning 
nende päevased tegevused on väga 
mitmekesised. Koolilapsel lõppevad 
tunnid enamasti lõunaks. Kindlasti on 
tore, kui peale kooli leidub võimalus ja 
peale tublide kooliõpetajate veel keegi, 
kes tahab jõmmide aega sisustada 
millegi põneva, hariva ja kasulikuga. 
Proovime! 

Noortekeskuses on uhked remon-
ditud ruumid ja nüüd otsime ning 
nuputame oma meeskonnaga, kuidas 
saaksime noorte vaba aega ikka pare-
mini ja paremini erinevate tegevuste 
ning ringidega sisustada. Loovusring 
tegutseb kuus kahel neljapäeval üle 
nädala, sest põhitöö kõrvalt ei jätku 
rohkemaks lihtsalt aega. Kui asi ennast 
õigustab, siis oleme plaani pidanud 
ka tihedama töögraafiku koostamise 
suunas. Loovusringis lähtume oma 
tegemiste planeerimisel rahvaka-

lendri tähtpäevadest. Tegevused on 
enamjaolt kunstilise sisuga, aga samas 
sisaldavad ka muusikalisi, mängulisi, 
muinasjutulisi ja veel teisi erinevaid 
loovusega seotud elemente. 

Esimene kokkusaamine toimub 
neljapäeval, 15. oktoobril kell 16 ning 
kestab 18-ni. Loovusring on tasuline 
(50 kr kuutasu), sest vahendite ostmi-
seks on ju väikest kopikat ikka vaja. 
Sümboolne tasu on ehk ka selliseks 
motiveerivaks märgiks, et kui laps on 
korra kohale tulnud, siis ta hakkab 
meeldimise korral järjepidevalt meil 
käima. Paljud tööd ja tegemised ehk 
ei jõuagi ühel korral valmis ja siis on 
järgmisel korral võimalik oma töö 
lõpetada või täiendada.

Selleks, et loovusringis osaleda, 
palume end registreerida e-aadres-
sil kairikroon@hot.ee. Ärge heitke 
meelt, kui grupp juba täitunud on 
ning teile tuleb teade, et kahjuks 
enam ei saa. Jätame teie soovi omale 
alles ja juhul, kui keegi grupist välja 
langeb, anname teada vabanenud 
kohast. Kohtumiseni!

Kairi Kroon ja Ave Pappe

Meeskonnakoolitus viidi läbi seigeldes seiklusrajal. Foto  Anne Terner-Boiko

Hoolida – õigus või kohustus

10 aastat Mihkli Kooli

Loovusring

Septembri alguses tegi Lääne-Viru 
maavalitsuse alaealiste komisjon 
otsuse rahastada MTÜ Tapa Laste-
kaitse Ühingu projekti „Laps ei ole 
sündinud õigusrikkujaks“.

Projekti idee sai alguse maikuus 
toimunud Tapa valla meeste ümar-
lauas, kus said kokku mehed, kes 
igapäevaelus on erinevate ametite 
esindajad. Paljud neist on varemgi 
üles näidanud aktiivsust tugiisikute-
na ning olid koheselt nõus uut ideed 
meeskonnana ellu viima.

Projekti eesmärgiks on vähenda-
da sotsiaalset ebavõrdsust, propa-
geerida alkoholist ja mõnuainetest 

vaba elustiili. Tutvustada seadus-
kuuleka inimese kohustusi, õigusi 
ning pakkuda poiste jaoks huvitavat 
ja vaheldusrikast tegevust.

Projekt toimub ajavahemikus 
september-detsember 2009 ja selles 
osaleb kokku 12 Tapa valla noor-
meest, vanuses 12–17 eluaastat.

Läbi individuaalse lähenemise 
pakutakse neile tegevusi metalli-, ehi-
tus-, puutöö ja muusika valdkonnas. 
Lisaks korraldatakse enesekaitse- ja 
ellujäämiskursus. Nende tegevuste läbi 
omandatakse nii teoreetilisi kui ka prak-
tilisi oskusi. Lisaks on projekti üheks 
läbivaks tegevuseks loengud erinevatel 

teemadel: seadusandlus, aja planeeri-
mine, kaitseliidu- ja kaitseväeteenistus, 
väärtushinnangud, meeskonnatöö 
ning isa(mehe) roll peres.

Projektitegevuste tulemusena 
on sihtgrupi noormehed sotsiaal-
selt toimetulevamad, kes hindavad 
tervislikke eluviise, teavad inimeste 
õigusi ja kohustusi ning oskavad 
neid teistele propageerida.

Meeskond pakub noormeestele 
eesmärgistatud vaba aja veetmise 
kogemust ning teadvustatakse poiste 
ja meeste rolli eesti kultuuris.

Ivar Augasmägi, projektijuht
Urmas Piksar, projekti meeskonna liige

“Laps ei ole sündinud 
õigusrikkujaks“ 

MTÜ Tapa Lauluseltsi segakoor 
Leetar alustab uut lauluhooaega. Esi-
mene kokkusaamine on 7. oktoobril 
kell 18 Tapa kultuurikojas. 

Oodatud on kõik endised ja uued 
lauluhuvilised ning seltskonnas koos-
olemise huvilised. Kõik häälerühmad 
segakooris igatsevad laululembelisi 
hõbehääli, aga eriti nutune on meest 
rida. Härrased! Ärge häbenege endale 

looduse poolt kaasa antud lauluhäält. 
Tulge meie sekka! Meil on tubli di-
rigent Liis Haagen, kes õpib ja käib 
Tallinnast. 

Uueks hooajaks on juba sõp-
ruskoorid ja esinemisgraafikudki 
paika pandud. Loodame siis vägava 
laulupeo aasta lõpusirgel, et laulmise 
traditsioon ei pandud lukku „Ühes 
hingamise“ südamekeeli hellitanud 

laulupuhangute väravatega, vaid et 
uued ja suuremad peod on ootamas 
ning Tapa linnast ei kao vana ja 
juurdunud laulutraditsioon.

Edaspisi hakkavad proovid toi-
muma kultuurikojas igal kolmapäeval 
16.30–19.30. Kellel töögraafiku tõttu 
ei sobi nii vara tulla, siis võib meiega 
liituda endale sobival kellaajal.

Kairi Kroon, Leetari koorivanem

Laulma! Laulma!

Traditsiooniks on saamas suvine 
kangakudumise õppelaager Jänedal, 
mis toimus sellel aastal 11., 12., 13. 
augustil juba kolmandat korda An-
neLy Sootna juhendamisel. 

Kokku tulnud grupp nii algajad, 
kui ka edasijõudnud näitasid üles 
suurt huvi. Töö toimus neljal teljel. 
Kolmel teljel kooti kangast. Kes tegi 
esimesi lööke kangakudumises, kes 
proovis huvitavat seadistust kangale. 
Ikka õõskoti kudumine oli popp. 
Ühel teljel pandi üles kanga lõim ja 
seadistati kangas õppelaagri lõpuks 
töökorda. Kogu kanga seadistuse 
tööprotsesside viisi pildistas üks osa-
lejatest. See fotode kogum on väga 
heaks õppematerjaliks, eriti õppe-
laagrist osalejatele meeldetuletuseks.

Selleks kangakudumise õppe-
laagri ajaks tõi meile tubli pensio-

när, hobi puutöö tegija, päris uued 
kangasteljed. Ühed traditsioonilised 
kiriteljed ja teised lauateljed invalii-
dile, kes saab ainult kätega töötada. 
Ka neid telgi seadistasime. Tegija 
oli huvitatud neid töös nägema, et 
probleemseid kohti tulevikus paran-
dada. Need teljed said ka töökorda. 
Iga Jäneda Käsitöökeskuse külastaja 
sai neid näha. Kellel on suur huvi 
niisuguste kangastelgede vastu saab 
Jäneda kaudu kontakti.

Kõrvuti kangakudumisega tehti 
Maaja Kalle juhendamisel nõelvilti-
mist. See tegevus oli lõbus ja õpetlik.
Kõlama jäi mõte tulevikus jätkata. 

Täname toetajaid Tapa, Ambla 
valda ja Lääne-Viru Kohaliku oma-
algatusprogrammi.

Luule Nurga, 
MTÜ Loometöö

Kangakudujad Jänedal
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Tulised Tuulutajad Kasepää tantsupeol.
Foto  Herki Kübarsepp

Just täpselt nii võib iseloomustada 
Tuliste Tuulutajate selle aasta suve. 

Kuna on Laulu ja tantsupeo aasta 
siis õppisid kõik rahvatantsurühmad 
ühesuguseid tantse. See andiski või-
maluse ürituste korraldajatel panna 
erinevad rahvatantsurühmad lihtsa 
vaevaga koos tantsima. Seda võima-
lust kasutati ka hoolega. 

Pärast tantsupeo ülevaatuseid 
algas ürituste rida peale Rakveres, 
kus Maie Orav korraldas Virumaa 
tantsupeo, mis seekord toimus Rak-
vere spordihoones. Tundus natuke 
ülepeakaela üritu, kus hommikul 
algas asi proovidega ja õhtul oli 
juba ühisesinemine. Aga kuna re-
pertuaaris oli tants Mere Pidu mille 
lõpp ei olnud valmis ja kus rühmad 
said oma loomingut kasutada, siis ei 
tahtnud teiste rühmadega asi kokku 
minna. Meie lahendasime asja pausi 
ajal õues murul, kus sai isekeskis 
kokku lepitud, kes kuhupoole liigub. 

Järgmine samalaadne üritus oli 
Kasepääl Peipsi järve kaldal. Seal 
algasid proovid juba reede õhtul 
ja kestsid poole kolmeni öössel. 
Lisaks veel proovid laupäeval ja 

üritus ise laupäeva õhtupoole koos 
ronkäiguga Mustveest Kasepää 
vallamaja taha uuele platsile. Sinna 
oli selleks ürituseks värske muruga 
mullavallidest tribüünid ja täpselt 
vee piirile lauljate tribüün rajatud. 
Tribüüni keskele oli kinnitatud 
purjede makett, mis andis oivalise 
efekti. Nagu olkski purjekas keset 
Peipsit. See üritus kestis terve nä-
dalavahetuse. 

Siis tuligi juba päris laulu ja 
tantsupidu. Seekord algasid proovid 
teisipäeval. Kestsid kolm ja pool 
päeva ning siis neli esinemist. Selle 
aasta tantsupidu jääb kindlasti meel-
de oma palavate päevadega, kus 
tantsijad lausa ära põlesid. Arstidel 
oli patsientidest pidev järjekord. 
Üritus ise oli meeletult ilus. Tantsud 
ja nendest kokku pandud etendus 
olid seda meeletut vaeva väärt..

See tekitas tantsijates tuned, 
mida pole võimalik kirjeldada, vaid 
seda peab kogema. Kui sa seda 
juba tunda saad, siis jäädki tahtma. 
Laulupidu, millest mina ka orkestri 
liikmena kaasa tegin jäi kindlasti 
meelde oma meeletu rahvamassiga 

(rohkem kui varasematel aastatel) 
ja kindlasti sinimustvalge lipu-
merega. Oli tõesti võimas tunne 
kõiges selles osaleda. Pärast tantsu-
pidu jätkus meie suvi Prangli saare 
külastusega. Väike kena saareke, 
soe vesi ja kenad inimesed. 

Peale seda tuli Tapa linnapäe-
vadel esinemine. Aga see ei jäänud 
tantsijate viimaseks ürituseks. Meil 
oli ka ühisüritus Tallinna looma-
aeda, kus meist enamus polnud 
juba aastaid käinud. Käisime koos 
perega. Ilma erilise pausita algas 
meile endilegi üsna varakult uus 
hooaeg esinemisega 12. septembril 
Lehtse kultuurimajas. Seega jääb 
lõpetuseks veel soovida kaastantsi-
jatele pind päkka ja naeratus suule, 
ehk nagu tantsupeol küsijatele 
vastasime: surmväsinud, aga mega 
õnnelik.

Peaaegu oleks unustanud, et kui 
on tantsuhuvilisi paare, siis võtke 
meiega ühendust. Pole vahet kelle 
te meist leiate. Te saate teada, millal 
trennid toimuvad ja tulge proovige 
järele! 

Herki Kübarsepp

Tapa vald võimaldab kõikidele 6. 
klassi (kes olid 6. klassis 2008/2009 
õppeaastal) tütarlastele vaktsinee-
rimise inimese papilloomiviiruse 
(HPV) poolt põhjustatud emaka-
kaelavähi vastu. Sihtrühma valikul, 
kellele vaktsineerimine kompen-
seerida, lähtuti Eesti Naistearstide 
Seltsi poolt välja antud juhendist 
“Emakakaela vähieelsete seisun-
dite diagnoosimine, jälgimine ja 
ravi”. Vaktsiin kompenseeritakse 
valla elanikeregistris olevatele 
tütarlastele, kelle vanemad selleks 
soovi avaldavad. Vallavalitsus 
kompenseerib sel aastal ühe süsti 
maksumuse peredele.

Otsus seda valla poolt kom-
penseerida on Tapa valla üheks 
tervisekaitsealasest tegevusest ja 
pöörata tähelepanu oma valla ela-
nike tervisele.
HPV vaktsiin:
- on esimene vähivastane vaktsiin 
maailmas;

- on HPV inflektsiooni, emakakaela 
vähki ärahoidev vaktsiin;
- manustamine kolm doosi kuue 
kuu jooksul intramuskulaarselt;
- sihtgrupp vanuses 10-26 (55) aastat;
- vaktsineerimine ei asenda tavapä-
rast PAP-testi. Regulaarne kontroll 
peab jääma ka peale vaktsineerimist;
- kaitseb HPV onkogeensete tüü-
pidega nakatumise eest, kuid ei 
kaitse teiste seksuaalsel teel levivate 
haiguste eest;
- on näidustatud emakakaela vähi 
profülaktikaks. 

Praeguseks on välja töötatud 
kaks vaktsiini ja need on ka Eestis 
registreeritud. Mõlemad vaktsii-
nid kaitsevad HPV 16 ja HPV 18 
eest (mis on sagedasemad emaka-
kaelavähi tekitajad); üks vaktsiin 
kaitseb ka kahe teise HPV tüve 
vastu (HPV 6 ja HPV 11), mis 
põhjustavad tüükalisi muutusi 
genitaalide piirkonnas. (Kõrge vä-
hiriskiga viirusetüübid põhjustavad 

emakakaela-, tupe- ja vulvavähki 
ning vähieelseid muutusi, meestel 
pärasoolevähki. Madala vähiris-
kiga papilloomiviiruse tüübid 
tekitavad välisgenitaalidel, tupes, 
emakakaelal, peenisel ja pärasoole 
ümber tüükalisi moodustisi ehk 
kondüloome. Kõige sagedamini 
leitakse emakakaela vähi puhul 16 
ja 18 HPV tüüpi.

Eestis on siis momendil re-
gistreeritud kaks HPV vastast 
vaktsiini. Neljavalentne, mis aitab 
nelja HPV tüübi (16, 18 , 6, 11) 
vastu ja kahevalentne (16 ja 18) 
tüüpide vastu. 

Kallid lapsevanemad! Teil on 
võimalus oma lapse terviserikkeid 
ennetada ja lasta oma lapsi vakt-
sineerida.

Täiendava info saamiseks palun 
võtta ühendust sotsiaalnõunik Ene 
Augasmägiga tel 325 8691, või e-
mail teel: ene.augasmagi@tapa.ee

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Jõuame Sinuga üksmeelele
ühise maapinna kaudu,
toetume Sinuga samale keelele
samade sõnade kaudu,
argipäevades alles püsime
vanade tavade kaudu,
vaikime, naerame, vastame, küsime
seotud ühises maailmas
ühise saatuse kaudu.

(Bella Krissu blogist)

1. oktoober on rahvusvaheline 
eakate päev. Sellega juhitakse igas 
maailmanurgas tähelepanu asjaolule, 
et te olete andnud endast ühiskonna 
hüvanguks parima ning praegu on 
teil õigus säästa tervist ja maitsta 
oma töö vilju. Elukogemustest tu-
leneva tarkuse ja teadmistega olete 
aga vajalikud elu lõpuni. 

Tapa vallas on olnud viimastel 
aastatel vanem generatsioon erilise 
hoole ja tähelepanu all. Sel aastal 
Tapa vallas tähistati rahvusvahelist 
eakate päeva ülevallalise väljasõiduga 
Viljandimaale. Ülevallaline väljasõit 
on kui tänuavaldus teile, kes olete 
noorematele eeskujuks ning suuna-
juhiks eluteel.

Kallid eakad, teie olete inimesed, 
kes olete oma elutöö juba teinud ja 

ära teeninud õiguse väärikalt vanane-
da. Vallaametnikena püüame järjepi-
devalt laiendada eakatele pakutavate 
teenuste ringi ning leida eelarvelisi 
võimalusi päevakeskuse tegevuse 
toetamiseks, et töölt eemalejäämine 
ei tooks kaasa aktiivsuse langust ega 
tõrjutuse tunnet. 

Samuti püüame pakkuda toeta-
vaid teenuseid ning teeme jõupin-
gutusi toetamaks eakate töötamist, 
õppimist, huvialadega tegelemist 
ning kultuuri- ja ühiskonnaelus 
osalemist. Sellega saame üheskoos 
pikendada kvaliteetset eluiga ning 
toetada eakate inimeste iseseisvat 
toimetulekut. Sest elu on nagu jalg-
ratas – selleks, et tasakaalu hoida, 
tuleb edasi liikuda. 

Siinkohal kutsume teid üles ole-
ma jätkuvalt aktiivsed ja teotahteli-
sed. Astuge meelerahu kaotamata 
ja sirge seljaga vastu tulevikule ning 
olge toeks ja eeskujuks nooremale 
põlvkonnale, kes vajavad teie oskusi 
ja tahet.

Soovime teile tugevat tervist ja 
toredaid ettevõtmisi!

Ene Augasmägi, 
sotsiaalnõunik

Pole Su käed iial ihanud kulda,
töö on olnud Su osaks vaid.
Külvates seemneid Sa hinge ja mulda,
näed neid idusid tärkavaid.
Taimed sirguvad peenrais ja lastes 
ihutoetuseks, hingejõuks.
Armastuse ja hoolega kastes,
oled neile alati abiks ja toeks.
Istu ja puhka nüüd veidi,
kivisel künklikul teel.
Istu ja tõuse siis jälle
me vajame ikka Sind veel! 

2. oktoobril toimus traditsiooniks 
saanud tunnustamisüritus, kus Tapa 
vallavanem Kuno Rooba tunnustas 
meie valla tublisid ja aktiivseid see-
nioreid, andes üle Tapa vallavalitsuse 
poolt tänukirja ja väikese meene.

Tapa vallavalitsus tunnustas 2009 
aastal:

SAIMA MURRO – kes on alati 
rõõmsameelne ja aktiivne lööma 
kaasa kogukonnatöös ning on suu-
repärane käsitöö tegija.

HELVI MÄNNAMÄE – kes 
on alati särasilmne seeniorite laulu-
tunni eestvedaja ja toredate laulu-
sõnade autorit. Helvi on inimene, 
kellel on alati varuks mõni nõuanne, 
kuidas raskest olukorrast paremini 
välja tulla.

LAINE THOMSON – kes 
on alati positiivse ellusuhtumisega, 
sõbralik ja heasoovlik kaaslane. Ta 
võtab osa paljude ringide tööst, 
käib väljasõitudel ning jagab oma 
teadmisi teistele.

LINDA METSJÄRV – kes 
on alati abivalmis ja sõbralik ning 
aastaid tegutsenud kirjandusringi 
eestvedajana. Tal jätkub alati jõudu 

märgata kaaslast, kes vajab tema 
toetust ning sõbralikku sõna.

RIMMA BÕTSKOVA – kes on 
tihti heade ning huvitavate ettevõt-
miste algataja ning on aastaid aktiiv-
selt vedanud Tapa vallas tegutsevat 
Ukraina seltsi ja on suurepärane 
vanaema oma lastelastele.

MARIA SNEGOVA – kes on 
aastaid aktiivselt tegutsenud Tapa 
vallas tegutsevas Ukraina seltsis. Ta 
on positiivse eluhoiakuga, sõbralik, 
heasoovlik kaaslane, võtab alati osa 
aktiivselt kõigist üritustest ning on 
aktiivne kogukonna liige.

MAIE KARS – kes on alati 
tõhus abijõud Lehtse kultuurimaja 
ürituste toitlustamise korraldamisel, 
korteriühistu pikaaegne esinaine ja 
positiivse eluhoiakuga aktivist.

KALJU LOMP – kes on elu-
aegne õpetaja. Oma teadmisi on ta 
jaganud Jäneda sovhoostehniku-
mis, Lehtse ja Jäneda põhikoolis. 
Aktiivne külaelanik ja ettevõtlik 
korteriühistu esimees ning kodukau-
nistamise eestvedaja.

HILMA LINDAM – kes on 
aktiivne kepikõnni harrastaja ja pro-
pageerija. Innukas osavõtja Lehtse 
käsitööseltsingu, klubi Ehavalguse 
ja MTÜ Seenior tegemistes.

VALVE KERKEL – kes on 
abivalmis ja vastutulelik kogukon-
na liige, tervisespordi harrastaja ja 
propageerija. Hoolitsev ema kahele 
lapsele ja vanaema ühekasele lap-
selapsele. 

Palju õnne!

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Tuliselt-tuuliselt läbi suve!

1. oktoober rahvus-
vaheline eakate päev 
– kallid seeniorid see 

päev on teile!

Tapa vallavalitsus rahastab 
tütarlaste HPV vastast 

vaksineerimist

Tapa vallavanem 
tunnustas tublisid 

seenioreid



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 4 2. oktoober  2009

VALGEJÕGI
Nr 101 ALARI KIRT – Sün-

niaeg :  01 .09 .1968;  Erakond-
lik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: kõrgharidus, 
agronoomia, EPMÜ, 1994; Teaduslik 
kraad: bakalaureus; Töökoht: Ambla 
vallavalitsus; Amet: vallavanem

Nr 102 ELMU KOPPELMANN 
– Sünniaeg: 15.07.1958; Sünnikoht: Tapa 
linn; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Haridus: kõrgharidus, Tallinna Peda-
googiline Instituut, 1987; Töökoht: Tapa 
gümnaasium; Amet: direktor

Nr 103 URMAS ROOSIMÄGI 
– Sünniaeg: 18.04.1958; Sünnikoht: 
Tallinn; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Teaduslik kraad: magister

Nr 104 TATJANA TAMM – 
Sünniaeg: 08.04.1954; Sünnikoht: 
Tapa linn; Erakondlik kuuluvus: Eesti 
Reformierakond; Haridus: kesk-eri, 
raamatupidaja, Tallinna Riikliku- ja 
Kooperatiivikaubanduse tehnikum; 
Töökoht: TANYV OÜ; Amet: juhataja

Nr 105 TOOMAS KAUKVERE 
– Sünniaeg: 09.09.1960; Erakondlik 
kuuluvus: puudub;  Haridus: kõrghari-
dus, elektriinsener, Eesti Põllumajandus 
Akadeemia, 1983; Töökoht: AS Eesti 
Vanglatööstus Amet: tootmisjuht

Nr 106 REIN TALI – Sünniaeg: 
07.02.1963; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: TEMT, 
autoinsener, 1982; Töökoht: Tapa Au-
tobussipark; Amet: juhataja

Nr 107 AARE PALMSALU 
– Sünniaeg: 18.10.1974; Erakond-
lik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: kõrgharidus, 
rakendusgeodeesia, TKTK, 2009; Töö-
koht: OÜ Georam; Amet: osakonna 
juhataja

Nr 108 AIVI MUST – Sünniaeg: 
23.04.1963; Erakondlik kuuluvus: 
puudub; Teaduslik kraad: magister; 
Töökoht: Jäneda Kool; Amet: direktor

Nr 109 KATRIN KUUSIK – Sün-
niaeg: 26.12.1957; Sünnikoht: Jõhvi linn; 
Erakondlik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: kõrgharidus, 
ravi eriala, Tartu Riiklik Ülikool, 1984; 
Töökoht: OÜ Tapa Perearstikeskus; 
Amet: perearst

N r  1 1 0  I L M A R  K A L D 
– Sünniaeg: 20.01.1974; Erakond-
lik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit

Nr 111 JAAN VIKTOR – Sünni-
aeg: 11.09.1958; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: Kesk-eri, 
Tallinna Ehitus-Mehaanika Tehnikum, 
1981; Töökoht: Rakvere Ametikool; 
Amet: erialaõpetaja

Nr 112 REIGO TAMM – Sünniaeg: 
22.12.1988; Erakondlik kuuluvus: Eesti 
Reformierakond Haridus: keskharidus

Nr 113 MATI MITT – Sünniaeg: 
30.07.1965; Sünnikoht: Väike-Maarja; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
TPI Ehitusökonoomika; Teaduslik 
kraad: magister; Töökoht: Korrekt 
Ehituse OÜ; Amet: juhataja

Nr 114 KALLE VALDLO – Sün-
niaeg: 04.08.1961; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
kõrgharidus, süsteemiinsener, TPI, 1984; 
Töökoht: Tapa Mill; Amet: juhatuse liige

Nr 115 ALLAN VINTER – Sün-
niaeg: 02.03.1964; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
keskharidus, Kadrina Keskkool 1982; 
Töökoht: Spordiklubi Tapa

Nr 116 MART LEES – Sünniaeg: 
28.09.1957; Sünnikoht: Tapa linn: Era-
kondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
kesk-eriharidus, agronoom, Jäneda ST, 
1978; Töökoht: OÜ Lemar-LM; Amet: 
juhataja

Nr 117 HERKI KÜBARSEPP – 
Sünniaeg: 17.11.1970; Sünnikoht: Tapa 
linn: Erakondlik kuuluvus: Erakond 
Isamaa ja Res Publica Liit; Haridus: 

kõrgharidus, ehitusinsener, TTÜ, 1995; 
Töökoht: Tapa Ehitus OÜ; Amet: ju-
hatuse esimees

Nr 118 KRISTI AIMLA – Sün-
niaeg: 29.05.1986; Sünnikoht: Tallinn; 
Erakondlik kuuluvus: Eesti Reformi-
erakond; Haridus: kõrgharidus, Tallinna 
Pedagoogiline Seminar, 2008; Töökoht: 
Kadrina keskkool; Amet: huvijuht

Nr 119 LILLI STRÕNADKO 
– Sünniaeg: 02.01.1945; Sünnikoht: Ve-
nemaa; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Haridus: kõrgharidus

Nr 120 NEEME KÜLMALLIK 
– Sünniaeg: 03.07.1965; Sünnikoht: 
Tapa linn; Erakondlik kuuluvus: puu-
dub; Haridus: kõrgharidus, autondus, 
Tallinna Tehnikaülikool; Töökoht: Tapa 
Autokool OÜ; Tapa gümnaasium; 
Amet: juhataja, õpetaja

Nr 121 MAE MITT – Sünniaeg: 
08.01.1967; Sünnikoht: Väike-Maarja; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Hari-
dus: kõrgharidus, raamatukogunduse ja 
Infoteaduse eriala, TÜ Viljandi Kultuu-
riakadeemia, 2008; Töökoht: Tapa linna-
raamatukogu; Amet: raamatukoguhoidja

Nr 122 TÕNU SALM – Sünni-
aeg: 16.07.1960; Erakondlik kuuluvus: 
puudub; Haridus: kõrgharidus, kehalise 
kasvatuse õpetaja; Töökoht: Jäneda 
Kool; Amet: õpetaja

Nr 123 ENNO MUST – Sünni-
aeg: 10.10.1963; Sünnikoht: Viljandi; 
Erakondlik kuuluvus: Eesti Reformi-
erakond; Haridus: Viljandi I Keskkool 
1982; Töökoht: AL OÜ; Amet: perso-
nali- ja turundusjuht

Nr124 KALJU SOOMERI – Sün-
niaeg: 30.08.1945; Sünnikoht: Läpi küla, 
Tapa vald, L-Virumaa; Erakondlik kuu-
luvus: Erakond Eestimaa Rohelised; Ha-
ridus: keskharidus Tapa I keskkool 1963; 
Töökoht: FIE; Amet: käsitöömeister

Nr 125 ARON JAANIS – Sün-
niaeg: 01.07.1970; Sünnikoht: Tapa; 
Erakondlik kuuluvus: puudub

Nr 126 ARVI PALMSALU – Sün-
niaeg: 30.03.1947; Erakondlik kuuluvus: 
Eestimaa Rahvaliit; Haridus: kõrghari-
dus, ökonomist-organisaator; Töökoht: 
OÜ Tapa Elamu; Amet: juhataja

Nr 127 RIMMA BÕTŠKOVA 
– Sünniaeg: 18.06.1941; Sünnikoht: Ve-
nemaa; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Haridus: keskharidus

Nr 128 ANNELI MURER – Sün-
niaeg: 10.02.1977; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
kõrgharidus, Lääne-Virumaa Rakendus-
kõrgkool, ärijuhtimine, 2009; Töökoht: 
OÜ Viru Reeper; Amet: joonestaja

Nr 129 JANNO LAMUS 
– Sünniaeg: 24.12.1974; Erakond-
lik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: Mõdriku PT 
Arvestamine ja arvutustööd; Töökoht: 
Maamajanduse Infokeskus; Amet: juh-
tivspetsialis

Nr 130 KAJA KANGUR – Sünn-
aeg: 13.02.1977; Sünnikoht: Erakondlik 
kuuluvus: Erakond Isamaa ja Res 
Publica Liit; Haridus: kõrgharidus, 
eripedagoog-nõustaja, Tallinna Ülikool 
2008, Sotsiaaltöö, Lääne-Virumaa 
Rakenduskõrgkool 2003; Töökoht: 
Puuetega Laste ja Noorte Toetajate 
Ühendus Kirilill; Amet: Rakvere Lille 
Kooli direktor

Nr 131 URMAS ORAS – Sünni-
aeg: 04.03.1962; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
Kesk-eri politsei vanemametnik; Töö-
koht: Tapa erikool; Amet: järelvalvejuht

Nr 132 ANTS VILMS – Sün-
niaeg: 30.10.1961; Sünnikoht: Tapa 
linn; Erakondlik kuuluvus: Eestimaa 
Rahvaliit; Haridus: keskharidus, Tapa 
gümnaasium; Töökoht: Jakobi talu; 
Amet: talunik

Nr 133 VAHUR HIIESA-
LU – Sünniaeg: 15.08.1937; Era-
kondlik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: kõrgharidus, 
agronoomia, EPA, 1962; Töökoht: 
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– Sünniaeg: 27.02.1967; Erakond-
lik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: kõrgharidus, 
majandusinsener, TTÜ, 1990; Töökoht: 
AS Hallik; Amet: ostu- ja turundusjuht

Nr 135 ERKKI KENTS – Sünni-
aeg: 18.03.1948; Erakondlik kuuluvus: 
puudub; Haridus: kesk-eriharidus, 
Kehtna NST, 1970; Töökoht: Aegviidu 
vallavalitsus; Amet: maanõunik

Nr 136 TOIVO VAIGURAND – 
Sünniaeg: 23.12.1957; Sünnikoht: Loksu 
küla; Erakondlik kuuluvus: puudub; Ha-
ridus: keskharidus; Töökoht: Peebumäe 
talu; Amet: talunik

Nr 137 RÜNNO NEGUS – Sün-
niaeg: 20.11.1984; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit; Haridus: kutsehari-
dus, Rakvere ametikool, 2006; Töökoht: 
AS EVR Infra; Amet: hooldustöölin

Nr 138 JEVGENI VOROBJOV 
– Sünniaeg: 07.07.1972; Sünnikoht: Ida-
Virumaa Aseri; Erakondlik kuuluvus: 
puudub; Haridus: kesk-eri, Rakvere 
Keskkool nr 2 1985, K-Järve KKK-20, 
põllumajandus, 1989; Töökoht: Tapa 
erikool; Amet: järelvalve töötaja

Nr 139 TIIU ROSENBERG 
– Sünniaeg: 24.10.1981; Erakondlik 
kuuluvus: puudub; Haridus: Kõrghari-
dus, üldõendus, Tallinna Meditsiinikool, 
2004; Töökoht: FIE Margut Soomann; 
Amet: pereõde

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Nr 140 KUNO ROOBA – Sünni-

aeg: 13.12.1972; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond; Haridus: kõrgharidus, 
Tartu Ülikool, kehakultuuriteaduskond, 
1995; Teaduslik kraad: bakalaureus; 
Töökoht: Tapa vallavalitsus Amet: val-
lavanem

Nr 141 PIRET PIHEL – Sünniaeg: 
14.12.1961; Sünnikoht: Tapa linn; Era-
kondlik kuuluvus: Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond; Haridus: kõrgharidus, Tallinna 
Tehnikaülikool, ärikorralduse finants-
juht, 2009; Töökoht: Hoogla talu; Amet: 
talupidaja

Nr 142 VJATŠESLAV SUVOROV 
– Sünniaeg: 01.11.1950; Sünnikoht: 
Leedu Vabariik; Erakondlik kuuluvus: 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Haridus: 
Kesk-eri, Kehtna, ökonomist-organi-
saator, 1978; Töökoht: AS EVR Infra 
Pääserong; Amet: avariigrupi juht

Nr 143 ANNE TERNER-BOI-
KO – Sünniaeg: 29.03.1963; Erakondlik 
kuuluvus: Sotsiaaldemokraatlik Era-
kond; Töökoht: Tapa gümnaasium; 
Amet: sotsiaalpedagoog

Nr 144 MARINA ANNUS – Sün-
niaeg: 30.09.1960; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond; Töökoht: AS EVR 
Cargo Tapa Depoo; Amet: assistent

Nr 145 MARGE ANNI – Sün-
niaeg: 19.10.1990; Sünnikoht: Rakvere 
linn; Erakondlik kuuluvus: Sotsiaal-
demokraatlik erakond; Haridus: Tapa 
gümnaasium; Amet: õpilane

Nr 146 KERSTI SUUN-DEKET 
– Sünniaeg: 05.01.1983; Sünnikoht: 
Kadrina vald; Erakondlik kuuluvus: 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Haridus: 
Äriinfotehnoloogia, Lääne-Virumaa 
Kutsekõrgkool, 2006; Teaduslik kraad: 
rakenduskõrgharidus; Töökoht: Rakvere 
Ametikool; Amet: arvutiõpetaja

Nr 147 SVETLANA DRUŽKOVA 
– Sünniaeg: 21.12.1961; Sünnikoht: Rak-
vere; Erakondlik kuuluvus: Sotsiaalde-
mokraatlik Erakond; Haridus: Kesk-eri, 
lasteaia kasvataja, 1991; Töökoht: Tapa 
lasteaed Vikerkaar; Amet: lasteaia juha-
taja asetäitja

Nr ANU JONUKS – Sünniaeg: 
05.05.1951; Erakondlik kuuluvus: 
puudub

Nr 149 VIIVI KALLIS – Sünni-
aeg: 20.12.1960; Sünnikoht: Tapa linn; 

Erakondlik kuuluvus: Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond; Haridus: Eesti Põl-
lumajanduse Akadeemia, agronoom, 
1988; Töökoht: OÜ Saksi Mets; Amet: 
raamatupidaja

Nr 150 ARNE-VERNER 
KROONMÄE – Sünniaeg: 06.11.1931; 
Erakondlik kuuluvus: Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond

Nr 151 MERIKE KÄRMAS – Sün-
niaeg: 01.04.1959; Erakondlik kuuluvus: 
puudub

Nr 152 PEETER LAURING – 
Sünniaeg: 14.11.1950; Erakondlik kuulu-
vus: puudub; Korteriühistute tegevjuht; 
Amet: kinnisvara haldur

Nr 153 MONIKA LÄÄNEMÄ-
GI – Sünniaeg: 11.01.1966; Erakondlik 
kuuluvus: Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Nr 154 ROMAN MORGENSON 
– Sünniaeg: 11.01.1972; Sünnikoht: Val-
gevene; Erakondlik kuuluvus: Sotsiaal-
demokraatlik Erakond; Töökoht: Eesti 
Raudtee, Tapa Depoo; Amet: vedurite 
remondi vanemmeister

Nr 155 JÜRI ORMAN – Sünni-
aeg: 29.04.1948; Erakondlik kuuluvus: 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Haridus: 
Keskharidus; Töökoht: Eesti Raudtee 
Tapa depoo; Amet: meister

Nr 156 URMAS PIKSAR – Sünni-
aeg: 23.09.1968; Erakondlik kuuluvus: 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Nr 157 JOLAN ŠEVTSOV – Sün-
niaeg: 28.05.1976; Erakondlik kuuluvus: 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Nr 158 KERSTI TAHLFELDT 
– Sünniaeg: 24.07.1962; Erakondlik 
kuuluvus: puudub

Nr 159 ASTRID VALDRE – Sün-
niaeg: 29.05.1953; Erakondlik kuuluvus: 
puudub; Haridus: Keskharidus, sek-
retär-asjaajaja, Tapa I Keskkool, 1971; 
Töökoht: Tapa kultuurikoda; Amet: 
administraator-kassapidaja

Nr 160 MARIA VORONOVA – 
Sünniaeg: 06.12.1942; Erakondlik kuu-
luvus: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; 
Haridus: kõrgharidus, Pihkva Instituut, 
1965, matemaatika-füüsika õpetaja; 
Töökoht: Tapa vene gümnaasium; 
Amet: õppealajuhataja

Nr 161 ENNO VÄHK – Sünni-
aeg: 20.10.1970; Erakondlik kuuluvus: 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Hari-
dus: kõrgharidus, Audentese Ülikool; 
Teaduslik kraad: bakalaureus; Töökoht: 
AS ELTEL NETWORKS; Amet: 
töödejuhataja

Nr 162 TEA VÄLK – Sünniaeg: 
19.06.1959; Sünnikoht: Rakvere linn; 
Erakondlik kuuluvus: Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond; Haridus: kõrgharidus, 
koolieelne kasvatus, Tallinna Pedagoogi-
ka Ülikool, 2001; Teaduslik kraad: ma-
gister; Töökoht: Tapa lasteaed Pisipõnn; 
Amet: juhataja

Nr 163 ANDRES MANDRE 
– Sünniaeg: 20.03.1944; Erakondlik 
kuuluvus: Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Eesti Keskerakond
Nr 164 ALEKSANDER SILE – 

Sünniaeg: 27.12.1955; Sünnikoht: Tapa 
linn; Erakondlik kuuluvus: Eesti Kesk-
erakond; Haridus: kõrgharidus, elekt-
riinsener, EPA, 1979;  Töökoht: OÜ 
Termoring Grupp; Amet: juhataja

Nr 165 LEELO JÜRIMAA – 
Sünniaeg: 12.05.1957; Sünnikoht: Tapa 
linn; Erakondlik kuuluvus: Eesti Kesk-
erakond; Haridus: kõrgharidus, Tallinna 
Pedagoogiline Instituut, kultuurharidus; 
Töökoht: Lehtse kultuurimaja; Amet: 
juhataja

Nr166 MART PIHLAK – Sün-
niaeg: 11.06.1943; Erakondlik kuu-
luvus: puudub; Haridus: kesk-eri, 
laevamehaanik, Tallinna Tehniline Me-
rekool, 1963; Amet: pensionär

Nr 167 RAIVO OKK – Sünniaeg: 
14.06.1946; Sünnikoht: Paide linn; Era-
kondlik kuuluvus: Eesti Keskerakond; 
Haridus: kõrgharidus, EPA, agronoom, 
1969; Töökoht: FIE

Nr 168 ENN KOPPEL – Sünni-
aeg: 26.11.1941; Sünnikoht: Tartu linn; 
Erakondlik kuuluvus: Eesti Keskera-
kond; Haridus: kõrgharidus, Tartu Riik-
lik Ülikool, 1972; Töökoht: pesnionär

Nr 169 MAKSIM BUTŠENKOV 
– Sünniaeg: 03.09.1984; Sünnikoht: 
Rakvere linn; Erakondlik kuuluvus: 
Eesti Keskerakond; Haridus: kõrgha-
ridus, kehakultuuri õpetaja, Tallinna 
Ülikool, 2009; Teaduslik kraad: magister; 
Töökoht: Kunda spordikeskus; Amet: 
juhataja

Nr 170 SIRJE JÄETMA – Sünni-
aeg: 26.03.1954; Sünnikoht: Nõmmküla 
küla; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Haridus: kesk-eriharidus; Töökoht: FIE; 
Amet: juuksur

Nr 171 SERGEI RJABTŠUK – 
Sünniaeg: 23.07.1970; Sünnikoht: Tapa 
linn; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Töökoht: Eesti Betoonelement, Tam-
salu tehas; Amet: kvaliteedijuht

Nr 172 JAAN PUHASMETS – 
Sünniaeg: 08.05.1961; Sünnikoht: Tapa 
linn; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Haridus: keskharidus; Töökoht: FIE; 
Amet: talupidaja

Nr 173 ALEKSEI OBOZENKO 
– Sünniaeg: 12.05.1986; Sünnikoht: 
Tapa linn; Erakondlik kuuluvus: Eesti 
Keskerakond; Haridus: kõrgharidus, 
ettevõttetehnika, Eesti Maaülikool, 
2008; Teaduslik kraad: bakalaureus; 
Töökoht: AS MSI Grupp; Amet: inse-
ner-konstruktor

Nr 174 MEELIS SAAME – Sün-
niaeg: 13.02.1965; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Töökoht: 
OÜ Meelis Saame; Amet: juhataja

Nr 175 TÕNU LEPIK – Sün-
niaeg: 21.03.1948; Sünnikoht: Jõgeva 
maakond, Tabivere vald; Erakondlik 
kuuluvus: Eesti Keskerakond; Haridus: 
kõrgharidus, Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia, 1971; Töökoht: Raja talu; 
Amet: talupidaja

Nr 176 LARISSA KOTLJAREVS-
KI – Sünniaeg: 03.10.1961; Sünnikoht: 
Venemaa; Erakondlik kuuluvus: Eesti 
Keskerakond; Töökoht: Tapa VÕK 
(Kirde kaitseringkond); Amet: noore-
mametnik

Nr 177 TIIT VAIT – Sünniaeg: 
28.09.1958; Sünnikoht: Tapa linn; Era-
kondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
Keskharidus; Töökoht: FIE

Nr 178 TIINA EVARDI – Sünni-
aeg: 18.04.1957; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: Eesti Keskera-
kond; Haridus: rakenduslik kõrgharidus, 
sotsiaaltöö, 2004; Töökoht: Lehtse 
Kool; Amet: majandusjuhataja

Nr 179 VALENTINA BUT-
ŠENKOVA – Sünniaeg: 19.06.1952; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Töökoht: 
FIE; Amet: juuksur

Nr 180 AAVO MURUTALU – 
Sünniaeg: 17.10.1962 Sünnikoht: Ambla 
vald Erakondlik kuuluvus: puudub 
Haridus: Keskharidus Teaduslik kraad: 
Töökoht: Jäneda Puit Amet: Valvur-
katlakütja

Nr 181 SIRJE KRIISA – Sünniaeg: 
28.08.1947; Sünnikoht: Ambla vald; Era-
kondlik kuuluvus: Eesti Keskerakond; 
Töökoht: pensionär

Nr 182 GALINA MÜRK – Sün-
niaeg: 03.02.1953; Sünnikoht: Ida-Vi-
rumaa; Erakondlik kuuluvus: puudub; 
Haridus: kesk-eriharidus; Töökoht: 
lasteaed Vikerkaar; Amet: kokk

Nr 183 ÜLLE TSEIKO – Sünni-
aeg: 24.05.1964; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: Eesti Keskera-
kond; Haridus: keskharidus; Töökoht: 
Perearst Laanmets OÜ; Amet: klien-
diteenindaja

Nr 184 AIVAR MÜÜR – Sünni-
aeg: 07.10.1975; Sünnikoht: Tapa linn; 
Erakondlik kuuluvus: puudub; Haridus: 
keskharidus; Töökoht: FIE

www.vvk.ee
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Omavalitsuse edukaks toimimiseks on 
vaja kahte eeltingimust – raha ja head 
meeskonda, kes seda mõistlikult valla 
hüvanguks oskaks kasutada. Valitsejate 
leidmisega on asi selge ja lihtne – need 
valid Sina, lugupeetud valija. Rahaga 
on lood aga hoopis keerulisemad. 
Kahaneva majanduse tingimustes on 
oluliselt kärbitud omavalitsuste tulubaa-
si, piiratud laenamist, jätkuvalt kasvab 
tööpuudus ja suureneb abi vajavate 
inimeste hulk. Kasvanud on ka mitmed 
riigimaksud, aktsiisid ja lõivud.  Seega 
raha hulk iga kodaniku taskus ja ka valla 
eelarves saab olema väiksem kui headel 
aegadel olime harjunud kulutama. Siit 
koorub ka järgneva valitsemisperioodi 
moto – hoida ja säilitada seni saavutatut 
ning viia lõpuni algatatud suuremahuli-
sed projektid.

Nendeks on
- Tapa linna veemajandusprojekti teos-
tamine.
- Tapa raudteeviadukti ehitamine. 

Meie nimekirjas on kogenud ja tunnustatud 
tegijad, kes on Tapa valla asjadega otsast lõpuni 
kursis ja teavad, kuidas asja edasi viia nii Tapa 
linnas kui valla külades.

Oleme kaasanud noori ja inimesi, kelle tege-
vus on juba vallas heakskiitu pälvinud ja kes 
toovad kaasa värske pilgu ja uusi mõtteid valla 
arengusse.

Kui Sa ei kiida heaks seda, mis riigis viimasel ajal 
on juhtunud, siis on Sul põhjust meid valida, sest 
ka meie toetame Eesti poliitika põhimõttelist 
suunamuutust.

Tapa Sotsiaaldemokraatliku erakonna inimesed 
on Sinu lähedalt, igast valla piirkonnast, alates 
linnast peaaegu iga külani – just meie suudame 
pakkuda parimat tasakaalu valla arengus.

Tänast Tapa valda aitab arendada edukamalt 
hoolivusele ja avatusele suunatud sotsiaaldemo-
kraatlik maailmavaade kui konservatiivsus, mis 
võib viia pigem enesesse sulgumisele ja enesei-
metlemisele.

Meie eesmärk on tuua otsuste langetamine 
aktiivse kaasamisega inimestele lähemale kui 
kunagi varem.

Meie erakonna liikmed on suutnud vedada Tapa 
valda nelja aasta jooksul skandaalideta ja pan-
nud ühinemisjärgselt loodud uued struktuurid 
edukalt tööle. Kogu selle aja jooksul ei ole voli-
nikud teistest nimekirjadest esitanud volikogule 
arutamiseks mitte ühtegi eelnõud.

Olles peensusteni kursis Tapa valla eelarve ja 
vallaasutuste töökorraldusega näeme võimalusi 
alates järgmisest aastast vähendada valla juhti-
miskulusid vähemalt 10%.

Just meie erakonna inimeste eestvedamisel on 
korda tehtud Tapa lasteaiad, Tapa Gümnaa-
siumi staadion, Tapa Kultuurikoja saal, Lehtse 
Kultuurimaja ja Lehtse Raamatukogu, Jäneda 
lossi katus, Lehtse – Jäneda tee ja paljud teised 
objektid. Tagatud on kaugelt üle saja miljonili-
ne investeeringuteplaan, s.h. Tapa linna vee- ja 
kanalisatsiooni projekt, sotsiaallinnaku ehitami-
ne, eakate päevakeskuse väljaehitamine, Tapa 
– Lehtse tee rekonstrueerimine jne, mis kõik 
aitavad muuta meie valla elukeskkonda pare-
maks.

Meie nimekirja on koondunud inimesed, kes 
armastavad oma koduvalda ja igapäevaselt 
töötavad parema tuleviku nimel. Sotsid julge-
vad otsustada ja ka vastutada.
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TAPA VALLA 
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ERAKONNA 

NIMEKIRJA TOETAMIsEKs

Keskerakonna tegevuskava 
Tapa vallas 2009–2013

Need kaua räägitud-oodatud in-
vesteeringud on lõpuks riigi ja EU 
rahalisel toel liikuma saadud ja vajavad 
lõpetamist.

Koostöös riigi AS-ga Hoolekande-
teenused on kavas rajada Tapale Loode 
tänava piirkonda kaasaegne maakond-
lik hoolekandeküla, kus saab olema ka 
valla uus hoolekandekeskus. Praegune 
vanadekodu on jäänud kitsaks ega 
vasta tänapäeva nõuetele. Eakatel 
inimestel peab olema tagatud väärikas 
vanadusepõlv, tööinimesele töökoht.

Hoida ja säilitada on vaja
- vallas väljakujunenud koolivõrk
- toimiv sotsiaalabi ja tervishoiuteenus. 
Peame oluliseks ka valla liikmelisust 
MTÜ-s Rakvere Haigla. Maakonna 
haigla peab säilima ja arenema. Head 
tööd on teinud ka MTÜ Jeeriko, Terve 
Pere Keskus, Tapa Linna Liikumis-
puuetega ühing, MTÜ Seenior. Neid 
tuleb toetada.
- lasteaiakoht igale valla lapsele

- kultuuri-, noorsoo-, huvi- ja spordi-
tegevust. Tapa Kultuurikoja ja Lehtse 
Kultuurimaja hooned on korda tehtud, 
nüüd tuleb arendada sisulist tegevust.
Valla valitsemise valdkonnas on kavas
- koostada valla üldplaneering
- kaotada elamumaa maks. Elanikkonna 
järsult kasvanud maksukoormus
- vajab leevendamist. Oleme seda meelt 
et riigilt ostetud kodualune maatükk ei 
pea olema meie valla tuluallikas.
- oleme avatud liitumisläbirääkimisteks 
naabervaldadega, seda tingimusel et 
vallamaja jääb siiski Tapale. Senine 
liitumiskogemus Saksi ja Lehtsega on 
tõestanud, et suuremal omavalitsusel on 
paremad arenguvõimalused. 
- optimeerida valla valitsemiskulud ja 
-struktuur 

Kõik kirjapandu on võimalik ellu 
viia järgneval valitsemisperioodil ehk 
siis aastatel 2009–2013 tingimusel et 
ka sina, lugupeetud Valija, seda soovid! 

 

VALIMIsREKLAAM

Aleksander Sile Enn Koppel Jaan Puhasmets Larissa Kotlja-
revski

Leelo Jürimaa Mart Pihlak Raivo Okk Sirje Jäetma

Sirje Kriisa

Tiit Vait

Tõnu Lepik Ülle Tseiko Tiina Evardi

4. oktoobril kell 19 
Tapa kultuurikojas 

kohtub rahvaga Keskerakonna 
esimees 

Edgar Savisaar. 
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02.09.2009
Kahele puudega inimesele määrati hooldajad;
Lõpetati hooldajaks määramine kahele 

puudega inimesele;
Ühele puudega inimesele keelduti hooldaja 

määramisest, kuna abivajadust saab tagada 
koduteenuse osutamisega;

Lõpetati kaks koduteenuse osutamise 
lepingut;

MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing eraldati 
8 (kaheksa) lapse päevahoiuteenuse pearaha 
kokku summas 102 400 krooni;

Otsustati esitada Viru maakohtule kaks 
avaldust piiratud teovõimega täisealisele isikule 
eestkoste seadmiseks;

Tunnistati kehtetuks Tapa vallavalitsuse 
22.07.2009 korraldused nr 572 ja 573 “Pe-
retoetuste maksmise jätkamine”;

Muudeti kahe alaealise perekonnanime;
Otsustati korraldada lihtmenetlusega 

riigihange Tapa valla teede ja tänavate tali-
hoolduse teostamiseks;

Anti välja korraldus korraldatud jäätmeveo-
ga mitteliitunuks lugemise kohta;

Väljastati projekteerimistingimused Hiie 
tn 14 kinnistule üksikelamu osaliseks üm-
berprojekteerimiseks hambaravikabinetiks 
Tapa linnas;

Anti välja korraldus maa ostueesõigusega 
erastamise kohta;

Nõustuti Läpi külas asuvate Nõlvaku 
ja Metsaveere katastriüksuse jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

Muudeti Side tn 7 ja Kalda tn 13 katast-
riüksuste piire;

MTÜ-le MaRaLeA anti tasuta kasutami-
seks ruumid Tapa vallale kuuluvas hoones 
Lehtse alevikus Rägavere tee 19 II korrus;

Reservfondist eraldada 5227  krooni Ees-
ti Evangeelse Luterliku Kiriku Tapa Jakobi 
Koguduse juhatuse aseesimehe sõidukulude 
katteks seoses osalemisega Lääne-Virumaa 
ja Saksamaa Liitvabariigi Preetzi kreisi sõp-
russuhete 20. aastapäeva tähistamise üritusel 
Preetzis 3.–6. sept 2009;

Lühendati 4. septembril 2009 ajutiselt alla 
16-aastaste alaealiste liikumisvabaduse pii-
rangut ja lubati neil viibida ilma täiskasvanud 
saatjata avalikes kohtades kuni kella 23.30-ni;

Anti avaliku ürituse luba Marcel Janečekile 
Cirkus Marcel korraldamiseksTapa muusika-
kooli kõrval 5. ja 6. septembril 2009. 05.09.2009 
kell 18.00-20.00, 06.09.2009 kell 15.00-17.00.

16.09.2009
Otsustati maksta AS-le Tapa Haigla hool-

dus- ja põetustoetust kahe abivajaja eest;
Ranitsatoetust maksti kokku summas 

5000 krooni;
Väljastati ehitusluba üksikelamu ehitami-

seks Imastu külas Tapa vallas;
Kehtestati detailplaneering asukohaga 

Tapa linn Paide maantee ja Ivaste tänava 
vaheline Lembitu puiestee äärne maa-ala;

Hajaasustuse veeprogrammi toetusvooru 
tehnilistele tingimustele vastavaks tunnistati 
kahelt isikult laekunud taotluste projektid 
kogumaksumusega 107000 krooni;

Moodustati komisjon Tapa vallale kuu-
luvate korteriomandite aadressidel Roheline 
tn 16-25 Tapa linn Tapa vald ja korter nr 2 
Aru Patika küla Tapa vald suuliste enampak-
kumiste korraldamiseks;

Lõpetati üürileping Tapa vallalae kuuluva 
korteri asukohaga Roheline tn 20a-13 Tapa 
linn kasutamiseks;

Lõpetati Tapa vallas Räsna külas Kapteni 
kinnistu, Nurme kinnistu ja Jootme-Koeru 
mnt T-15151 vahel asuva silohoidla hõiva-
mine peremehetu ehitisena Tapa valla poolt, 
kuna on tuvastatud ehitise omanik;

Anti välja korraldus loa andmise kohta 

jäätmemahuti harvema tühjendamise kohta;
Jäneda Mõis OÜ-le anti massiürituse 

luba Sügislaada korraldamiseks Jänedal 19. 
septembril 2009.

19.08.2009
Ühe abivajajaga sõlmiti koduteenuse 

osutamise leping;
Pikendati sotsiaalkorterite üürilepingut 

aadressidel Kalmistu 15-7 ning Ehituse 
7-6 Tapa linn;

Otsustati maksta ranitsatoetust kokku 
summas 32 000 krooni;

Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti vo-
litati teostama pangatoiminguid alaealisele lap-
sele pangakaardi taotlemisel ja väljastamisel;

Anti välja korraldus vaba põllumajan-
dusmaa kasutusvaldusesse andmisekohta;

Määrati Tapa vallas Jäneda külas Kotka kin-
nistu uueks katastriüksuse nimeks Mäepealse;

Anti välja korraldus maa ostueesõigusega 
erastamise kohta;

Anti välja kolm korraldust loa andmise koh-
ta jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks;

Määrati projekteerimistingimused 1. 
Mai pst 23A kinnistul asuva korterelamu 
rekonstrueerimisel ehitusprojekti koosta-
miseks Tapa linnas Tapa vallas;

Määrati projekteerimistingimused mo-
biilsidemasti projekteerimiseks Maie-Õie tn 
piirkonnas Tapa linnas Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba AS-le Hoolekande-
teenused konteinerkatlamaja ehitamiseks 
kinnistul Koolkodu Imastu külas Tapa vallas;

Väljastati kasutusluba Eesti Energia OÜ-le 
Järve maaüksuse elektrivarustusega liitumisele 
Jäneda külas Tapa vallas;

Tapa Elamu OÜ juhatuse liikmeks valiti 
Meelis Kaseväli, alates 09. september 2009 
kuni 31. detsember 2010.

23.09.2009
Kahele puudega inimesele määrati 

hooldajad;
Ühe abivajajaga sõlmiti koduteenuse 

osutamise leping:
Lõpetati koduteenuse osutamise leping;
Otsustati maksta toimetulekutoetust sum-

mas 240 071 krooni ja sellega kaasnevat täien-
davat sotsiaaltoetust summas 3400 krooni;

Otsustati maksta lasteaia söögisoodustust;
Jäeti rahuldamata neli avaldust sotsiaal-

toetuse saamiseks;
Pikendati üürilepingut sotsiaalkorteris 

aadressil Kalmistu 15-14 Tapa linn;
Otsustati teha Virumaa Pensioniameti 

Rakvere osakonnale ettepanek peretoetuste 
maksmise jätkamiseks;

Nõustuti viie katastriüksuse jätmisega 
maa riigi omandisse;

Anti välja kaks korraldust loa andmisekoh-
ta jäätmemahuti harvema tühjendamise kohta;

Otsustati algatada keskkonnamõju hinda-
mine Tapa linna veevarustus- ja kanalisatsioo-
nisüsteemide rekonstrueerimise tegevusele;

Tunnistati kehtetuks Tapa vallavalitsuse 
13.02.2006 korraldused nr 46, 47, 49 „Pärima 
asumine“ ja Tapa vallavalitsuse 14.03.2006 
korraldus nr 132 „Pärima asumine“;

Eraldati raha Tapa vallale kuuluva korteri 
trepikoja valgustuse elektritööde maksumu-
se osaliseks hüvitamiseks;

Mittetulundusühingule Seenior anti ta-
suta kasutada ruumid Tapa vallale kuuluvas 
Tapa vene gümnaasiumi hoones aadressil 
Nooruse tn 2 Tapa linn Tapa vald tähtajaga 
kuni 31.12.2016;

Anti välja korraldus AS Tapa Vesi nõu-
kogu liikmete volituste pikendamise kohta;

Otsustati edastada vallavolikogule eelnõu 
“Tapa muusikakooli õppetasude kinnita-
mine“;

10.09.2009
Võeti vastu järgmised otsused:
Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks;
Geoloogilise uuringu loa andmine AS 

Tootsi Turvas  Pakasjärve turbamaardla Pak-
asjärve uuringuruumis;

Vallavara võõrandamine;
Jaoskonnakomisjonide moodustamine.

Võeti vastu järgmised määrused:
Tapa vallavolikogu 10. aprill 2008 

määruse nr 92 “Jäneda Kooli põhimää-
rus“ muutmine;

Tapa vallavolikogu 16.04.2009 mää-
ruse nr 114 “Lehtse Kooli põhimäärus“ 
muutmine.

Astma on hingamisteede krooniline põletikuline 
haigus, mis mõjutab enam kui 5% maailma elanikest. 
Ravimata astmat iseloomustavad järgmised sümp-
tomid: köha- ja õhupuudushood, hingamisraskus, 
vilinad-kiuned rinnus, rindkere pingsustunne. 
Astmat võib ägestada kokkupuude allergeeniga või 
viirusinfektsioon. Haigusnähte võib provotseerida 
kuiv ja külm õhk, füüsiline koormus ja mitmed tei-
sed hingamisteid ärritavad tegurid. Sageli esinevad 
haigusnähud öösiti ja varahommikuti. Astmale on 
iseloomulik haigusnähtude muutlikkus, kus pare-
mad perioodid vahelduvad kehvematega. Ehkki 
astmat ei saa tänapäeva meditsiini teadmiste juures 
välja ravida, saab seda raviga hoida kontrolli all ja 
patsient võib elada täisväärtuslikku elu ning säilib 
normaalne või selle lähedane kopsufunktsioon. Vaa-
tamata sellele, et astmaravimid on väheste kõrvaltoi-
metega, kehtib ka astmaravis printsiip, et ravimeid 
tuleb tarvitada nii palju kui vajalik kuid nii vähe kui 
võimalik. Ka näiliselt optimaalne ravireźiim võib 
vajada korrigeerimist. Kopsufunktsiooni hindamine 
annab objektiivset informatsiooni hingamisteede 
seisundist. Ravi korrigeerimisel tuleb arvestada nii 
haigusnähte kui kopsufunktsiooni näitajaid.

Kui tunnete, et teie astma ei ole piisavalt 
kontrollitud olete oodatud 8. oktoobril Tapa 
Perearstikeskuses ASTMAPÄEVALE tasuta 
konsultatsioonile.

Eelnevalt tuleb registreeruda (5. oktoobril kell 
12–16 telefonil 641 5522). Täpsem info registree-
rumisel!

Osteoporoos on luude haigus, mida iseloomus-
tab luutiheduse vähenemine ja nende ülesehituse 
muutus. Igal kolmandal üle 50-aastase naisel on 
osteoporoos ning >50 aastastel naistel on 40–50% 
suurune risk saada osteoporoosiga seotud luumurd 
oma eluajal.

Luud muutuvad poorseteks ja seega haprama-
teks. Luude haprus toob kaasa suurema luumur-

ruohu.
Osteoporoosi peiteaeg kestab aastaid ja haigus 

avastatakse sageli alles pärast esimest luumurdu. 
Sagedaseimad osteoporootilised luumurrud on 
lülisambamurd, randmemurd ja reieluu kaela murd. 
Lülisambamurrud annavad endast sageli märku 
vaid ebamäärase valuna selja piirkonnas või pikkuse 
lühenemise näol. 

Osteoporoosi võib esineda üle 50 aasta vanus-
tel naistel, kellel on olnud luumurd, naistel, kellel 
esines loomulik või kirurgiline menopaus enne 
45 eluaastat, röntgenfilmil esineb osteoporoosile 
iseloomulikke selgroolülide muutusi või on osteo-
poroosikahtlus, luumurrud esinevad minimaalse 
trauma tagajärjel või korduvad sageli, kehapikkuse 
vähenemisel üle 5 cm ja osteporootilise küüru 
kujunemise korral.

Osteoporoosi tagajärg võib olla invaliidistumine, 
millega kaasneb tegutsemisvõime vähenemine ja 
eraldatus ühiskonnast. See võib osteoporoosihaige 
elukvaliteeti tugevalt mõjutada. 

Seega tuleb osteoporoosi võimalikult varakult 
ravima hakata. Tõhus ravi koos eluviisi ja toitu-
misharjumuste muudatustega võimaldab paran-
dada luu kvaliteeti ja vähendada luumurru ohtu. 
Osteoporoosi üle kontrolli saavutamise võtmeks 
on ka patsiendi ja meditsiinipersonali vaheline hea 
koostöö. Sellepärast korraldame nn „osteopo-
roosipäeva“, mille raames on võimalik inimestel 
mõõta oma luude tihedust.

Seega, kui arvate, et teil võivad esineda osteopo-
roosile viitavad sümptomid (vanus üle 55 a, varajane 
menopaus, habras kehaehitus, teil on esinenud 
luumurd, olete lühemaks jäänud ) olete oodatud 
8. oktoobril Tapa valla sotsiaalabi keskuses 
OSTEOPOROOSIPÄEVALE, kus teil mõõde-
takse luutihedust ja antakse tasuta konsultatsiooni

Eelnevalt tuleb registreeruda (5. oktoobril kell 
12–16 telefonil 641 5522). Täpsem info registree-
rumisel!

Kontrolli astmat ja osteoporoosi!

Tapa  10. september 2009 nr 212

Jaoskonnakomisjonide moodustamine 
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse vo-

likogu valimise seaduse § 21 lõiked 1, 2 ja 3 
ning arvestades vallasekretäri, erakondade ja 
valimisliidu ettepanekuid:

1. Moodustada 18. oktoobril 2009 toimuvate 
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise läbivii-
miseks Tapa vallas 4 jaoskonnakomisjoni ning 
nimetada nende esimehed, liikmed ja asendus-
liikmed alljärgnevalt: 

1.1 Jaoskonnakomisjon nr 1
Komisjoni esimees: Arvo Silla;
Komisjoni liikmed: Juta Kruusmaa, Tiia Kübar-

sepp, Tiiu Malva, Juta Pihlak, Kaia Silm, Kaja Sviri-
dova; Asendusliikmed: Silvi Teetlok, Lagle Sooaru.

1.2 Jaoskonnakomisjon nr 2
Komisjoni esimees: Malle Timak;
Komisjoni liikmed: Elly Born Anne Kivisoo, 

Helve Lamus, Helle Sild; Asendusliikmed: Lea 
Mahlberg, Maie Kull. 

1.3 Jaoskonnakomisjon nr 3
Komisjoni esimees: Maie Kastemäe;
Komisjoni liikmed: Alli Kalavus, Silva 

Kalavus, Ülle Lilleberg, Kadri Toomingas;
Asendusliikmed: Tiina Sillandi, Eha Vilpuu.

1.4 Jaoskonnakomisjon nr 4
Komisjoni esimees: Tiina Talvik;
Komisjoni liikmed: Virve Krasnova, Reet Palm-

salu, Anne Raava; Asendusliige Reet Johanson.
2. Tapa Vallavalitsuse kantseleil avalikustada 

otsus Tapa valla weebilehel ja ajalehes Sõnumed. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Aleksander Sile, vallavolikogu esimees

VALLAVALITsUsE IsTUNGID

VALLAVOLIKOGU IsTUNGID

VALLAVOLIKOGU OTsUs

Seoses vabade vahenditega Hajaasustuse vee-
programmis kuulutab Tapa vallavalitsus välja 
täiendava taotlusvooru.

Hajaasustuse veeprogramm on mõeldud 
püsielanikega olemasolevatele majapidamistele 
veeprobleemide lahendamiseks. Raha saavad 
taotleda majapidamised, milles joogivesi puudub 
või mille joogivesi ei vasta kvaliteedinõuetele. 
Raha saab kaevude rajamiseks, pumpade, sur-
veseadmete, veepuhastusseadmete ja välistorus-
tiku paigaldamiseks.

Taotlusi saavad esitada Tapa valla haja-
asustuses asuvate majapidamiste omanikud 
ja kasutajad (valla elanikeregistris enne kui 
01.01.2008 registreeritud) ja vallas registreeritud 
mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes 
täidavad korteri- ja veeühistu ülesandeid või 
mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma 
liikmete või elanike veega varustamine.
Toetatakse:

1. Kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist 
ja puhastamist 

2. Olemasolevatest või uutest kaevudest 

joogiveetorustiku ehitamist või olemasoleva 
rekonstrueerimist 

3. Vee pumpamiseks ja puhastamiseks 
mõeldud seadmete soetamist ning paigaldamist 

4. Hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõ-
distamist 

5. Vanade puurkaevude tamponeerimist 
6. Vee kvaliteedi analüüsi
* tegevusi 4-6 toetatakse vaid juhul kui nad kaas-

nevad tegevustega 1-3
Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 kroo-

ni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti 
üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama 
vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. 

Taotlusi võetakse vastu kohalikus omavalit-
suses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 19. 
oktoober 2009. 

Enne taotluste koostamist ja esitamist pa-
lume kindlasti tutvuda programmdokumendi 
ja taotlejale suunatud informatsiooniga Tapa 
vallamajas või Tapa valla veebilehel.

Tapa valla kontaktisik on Vahur Leemets. 
vahur.leemets@tapa.ee, tel 322 9658 

Hajaasustuse veeprogrammi 
täiendav taotlusvoor
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Käes on jälle sügis ning uus hooaeg 
alanud. Tore on tõdeda, et riigis va-
litsevale keerulisele majanduslikule 
olukorrale vaatamata, pole sportli-
ke vallakodanike arv vähenenud. 

Kahjuks pole vähenenud ka 
vandaalide „kangelasteod“. Ei 
jäänud puutumata nii Tapa kui ka 
Jäneda spordirajatised. Kui Jäne-
da mängudeväljakul piirdutakse 
enamjaolt pinkide lõhkumisega 
ja Tapa staadionil majaseina sodi-
misega, siis Tapa spordihoone sai 
hiljuti üsna korraliku „keretäie“. 
Sellest kahel esimesel ööl katsuti 
jõudu peasissekäigu ripplae ja 
jalgrattahoidja kallal, kolmandal 
ööl ammutati viinast, õllest ja 
„seemotškatest“ aga sedavõrd 
palju julgust, et kukuti maast välja 
tõstetud liiklusmärgi postiga uksi 
ja aknaid materdama. Ära lõhuti 
kaks klaasi, lisaks said vigastada 
aknaraamid. Oma „töö“ üle uhkust 
tundes, jäädvustasid autorid end 
järeltulevatele põlvedele nimede (ei 
kannata trükimusta) ja portreede 
(rippuvast kehaosast) kaudu, mis 
kaunistavad peale spordikeskuse 
välisseinte ka paljusid teisi hooneid. 
Nii, et kui kedagi (ju nad ikka meie 

oma valla tublid kodanikud on) 
seintelt näo või käekirja järgi ära 
tunnete, astuge julgelt ligi ja küsige 
autogrammi. Õnneks on toredaid 
ja asjalikke inimesi palju rohkem 
ja ei jää nende tolguste pärast elu 
veel seisma. 

Nüüd positiivsemast. Jäneda 
mängudeväljakul sai tänu Rene ja 
Karli Roballile parandatud katkised 
pingid ning paigaldatud uued korv-
pallilauad. Märt ja Jaak Smirnovi 
abiga kohendasime Jäneda staadioni 
jooksurada. Erilise tänu tahaks öel-
da Tapa kunstihuvilistele tüdrukute-
le Meeli Tuoppile, Mai Kroonmäele, 
Reet Reinsalule, Merleen Mesultsile 
ning nende juhendajale Eve All-
soole, kes koolivaheajal oma vabast 
ajast ja heast tahtest appi tulid ning 
Tapa staadionimaja ilusaks tegid. 

Jäneda spordihoones algasid 
saalihoki trennid. Tapa spordikes-
kuses on endiselt võimalik tegeleda 
pallimängudega, maadlusega, laua-
tennisega, aeroobikaga, mägironi-
misega (seinal), lihaste treenimisega 
ning tervistavate protseduuridega. 
Tervisetoas on olemas massaaži-
pink, soolakamber, infrapunasaun, 
püstine ja „lamav“ solaarium. Püs-

tise solaariumi kasutamise ajal on 
võimalik samaaegselt ka stepperiga 
jalgu treenida. Tervisetoa külastaja-
tele tahaks südamele panna, et vae-
guste korral tuleb kindlasti eelnevalt 
konsulteerida arstiga. Nii nagu 
toitumise või treeningute puhul, nii 
ka protseduuride juures on oluline 
faktor mõõdukus. Taevamannat 
lubavate valimisplagude asemel 
võiks tänavatel ilutseda „Mitmeke-
sine toitumine, mõõdukas kehaline 
tegevus ning kerge lõõgastus – mis 
siis veel“. Nii, et ärge siis valimiste 
ajal unustage teisi väärtusi. 

Alates 1. septembrist on Tapa 
spordikeskus avatud iga päev: 
esmaspäevast reedeni 8–22, lau-
päeval 11–19, pühapäeval 12–20. 
Lahtiolekuajad muutuvad pisut 
koolivaheaegadel. Uuendatud in-
terneti kodulehelt http://tapa.ee/
spordikeskus saab informatsioo-
ni nii ürituste-võistluste kui ka 
treeningute ja tervisetoa teenuste 
kohta. Täiendavate küsimuste kor-
ral võite julgelt telefoni või meili 
riho.looper@tapa.ee teel ühendust 
võtta. 

Toredat sügise algust kõigile!
Riho Lööper

Head ja pisut ka halba 
Tapa spordikeskusest

Tervise Arengu Instituut kuulutab juba kuuendat aastat 
välja noortele suunatud konkursi T.E.I.P.

Kui oled 12–18-aastane noor, tee valmis üks originaalne ja 
lihtne terviseprojekt ning saada see konkursile. Mis on SINU 
meelest tervislik ja kuidas sina saaksid muuta koolipäevad ja 

kodukoha tervislikumaks paigaks? Idee võib puudutada 
ükskõik missugust tervisega seotud valdkonda, olgu see siis 

sport, toitumine või lihtsalt hea tuju loomine. Edasta oma ko-
dupaigainimestele ja koolikaaslastele tervisesõnum ja 

vii see Tervise Arengu Instituudi abiga ellu!
Konkursile ootame noorte endi kirjutatud ideeprojekte, kuidas 
muuta oma kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate, 

koolikaaslaste, õpetajate käitumist tervislikumaks.
Mõte on selles, et koolinoored ise mõtleksid välja tervist 
edendava idee, esitaksid selle kirjalikult ideekonkursile ja 

viiksid projekti oma kodukohas või koolis vanemate 
või nooremate seas ellu. 

Oodatud on erinevad ideed igast terviseala valdkonnast – 
teemadele ei ole seatud mingisuguseid piiranguid. 

Tervise Arengu Instituut toetab kuue parima ideeprojekti 
elluviimist 10 000 krooniga, lisaks on peaauhinnaks ülivinge 
ekstreemne seiklus Sinu enda valikul, metsas, jõel või kaljul 

ning väärtuslikud lohutusauhinnad.
Innovatsiooniaasta 2009 on välja pannud eriauhinna kõige 

uuenduslikumale ehk innovaatilisemale projektile.
Projekti eesmärk on ärgitada noori mõtlema tervist 

edendavate tegevuste peale ja tekitada positiivset avalikku 
tähelepanu, kuidas hoida tervist ning tekitada mõtteid, mis 

suunaksid noori tervislikuma eluviisini. 
Projektide esitamise tähtaeg on 23. oktoober 2009. 

Võistlustööd saada Tervise Arengu Instituuti aadressile, 
Hiiu 42, Tallinn 11619, märksõnaga „TEIP“.

Võistlustöö tuleb varustada järgmiste andmetega: 
töö esitaja(te) nimi(nimed), klass, kool, kontakttelefon, 

postiaadress ja e-posti aadress..

Võitjate nimed avalikustatakse veebilehel 
www.terviseinfo.ee hiljemalt 23. novembriks ning 

võitjaid teavitatakse isiklikult e-posti teel.

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAs

R, 2. okt kell 14 Õpetajate päeva pidulik tähistamine
P, 4. okt kell 19 Eesti Keskerakonna kohtumine valijatega
T, 6. okt kell 20 Film „Populaarsed vaenlased” (põnevus-  
	 film),	pääse	40	kr
K, 7. okt kell 19 Kontsert – Lindpriid „Sügis südames” pääse  
 eelmüügis 125 kr, samal päeval 150 kr
N, 8. okt kell 18 Valimisliit Valgejõgi kohtumine valijatega
R, 9. okt kell 18 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kohtumine  
 valijatega
L, 10. okt kell 10 Maakondlik maleturniir
L, 10. okt kell 15 Tapa valla II laste muusikafestival „Koos on  
 parem” – tasuta 
E, 12. okt kell 12–20 Eelhääletamine
T, 13. okt kell 12–20 Eelhääletamine
T, 13. okt kell 20 Film „Ettepanek” (komöödia, peaosas 
 Sandra Bullock), pääse 40 kr 
K, 14 okt kell 12–20 Eelhääletamine
L, 17. okt kell 14 Valla 4. sünnipäev /kutsetega üritus /
P, 18. okt kell 9–20 Kohalike omavalitsuste volikogude valimised
T, 20. okt kell 20	 Film	„Üles”	(koguperefilm	–	eesti	keeles	–	
 pikkus 1.42), pääse 40 kr
E 26. okt kell 19 Vana Baskini Teater – „Kihluspidu”, pääse  
 150 kr ja 125 kr. Pääsmed on eelmüügis. 
 Komöödia kahes vaatuses. Lavastaja Ivo Eensalu. 

Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt 
www.kultuurikoda.ee

4. okt kl 12 Lehtse 2. pinksi pühapäev
 Jätkub VIII hooaeg. Osalema oodatud kõik huvilised.  
 Mäng toimub turniiridena eraldi gruppides: mehed,   
 naised, poised, tüdrukud, algajad. Tule kaasa lööma –  
 turniirid kestavad aprillikuuni! Täiskasvanuil osamaks 20 kr 
5. okt kl 12 Klubi Ehavalgus hooaja avaüritus
 Ootame kõiki, kellele pakub rahuldust suhtlemine,   
 huvitavate inimestega kohtumised, ühised
  ettevõtmised, reisid, peod jms. 
6. okt kl 18 Eesti Keskerakonna Tapa VVK saadiku-  
 kandidaatide kohtumine valijatega
6. okt kl 11 Lehtse käsitööseltsingu hooaja avakoosolek
 Ootame ka uusi huvilisi ja käsitöösõpru!
7. okt  kl 18 Valimisliidu Valge jõgi kohtumine valijatega
8. okt kl 15–18	Müük.	Müügil	Eestis	valmistatud	trikotaaž-		
 tooted: pluusid, polod, dressid, pesu jpm.
16. okt kl 16 Klounide teater lastele – klounid Bim ja Bom,  
 Pilet 20 kr
24. okt kl 20 Hooaja avapidu Country Western e Oktoobriõhtu
  * Õhtut sisustavad Lehtse line-tantsijad * Tantsuks   
 mängib Virumaa parim kantribänd ans Detail
  Registreerimine laudadesse 23. oktoobrini, 
 siis pääse 75 kr (Peõhtul kallim!)
 
INFO 383 3350; 521 8398; e-meil: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee

LEHTsE KULTUURIMAJAs

Aasta tagasi lõpetades Tapa güm-
naasiumi, läksin Tallinnasse ülikooli 
õppima. Siis olin juba enda jaoks 
otsustanud, et niipea kui mind val-
dab kindlustunne, et saan anda oma 
tegudega midagi kodulinnale tagasi, 
siis ka teen seda. 

Otsustasin, et ei taha Tapa 
vallaga suhteid lõpetada, tahan 
olla siin kasulik oma tegudega 
ja kaasamõtlemistega, olla abiks 
uuendustele ning teha paran-
dusi siinse elu-olu hüvanguks. 
Tänu oma eelmise aasta õpingutele 
Londonis (olin vahetusüliõpilane) 
olen näinud maailma ka laiemalt 
ning avastasin, et kõik teed on 
tõepoolest rändurile avatud. Samas 
tunnetasin, et kodu ja kodukoht on 
paigad, kus on minu juured ja kuhu 
ma alati tahan tagasi tulla. Tahaks 
südamele panna ka teistele Tapa 
valla noortele ning miks ka mitte 
vanematele, et koduteed ei tasu 
mingil juhul kaotada ja õnne otsima 
jääda võõrastele jahimaadele. 

Kahjuks pean kurbusega tunnis-
tama, et olen üks vähestest noortest, 
kes ruttab koduvalda tagasi just 
kohaliku elu arendamise eesmärgil. 
Paljud virisevad, et midagi ei toimu, 
aga lahendusi nurisemise põhjuste 
muutmiseks ei pakuta. Ei suuda 
mitte kuidagi harjuda ega ka leppida 
reaktsiooniga, mida tekitas minu 
sõprades-tuttavates lause: “Olen Ta-
palt pärit” kuulmine. „Pommiauk“ 
on saanud juba Tapa linna süno-
nüümiks. See teeb minule, põlisele 
Tapa elanikule, haiget. Seda enam, 
et siinne elu pole nii must nagu 
väljaspool elavad inimesed arvavad.

Juba koolipoisina püüdsin valla 
mainet parandada, korraldades 
erinevaid üritusi. Üheks märki-
misväärsemaks ürituseks oli „Tapa 
mess“. Samas tutvustasin kaaslin-
lastele andekate noorte muusikute 
loomingut, kutsusin Jäneda roo-
siaeda tuntud Eesti muusikuid, 
kuid oma ideede läbisurumine oli 

väga raske. Noori kiputakse meil 
vaatama kui lapsi, kelle ainuke-
seks eesmärgiks on koolitarkuse 
omandamine. Ideede genereerimise 
õigust justkui patenteerisid ametni-
kud. Liikudes tublide ja arutlevate 
noorte seltskonnas, kogesin seda, et 
paljudel on innovaatilised ja küpsed 
mõtted, asjalikud ideed, mis vajavad 
toetust ning ideede elluviimiseks 
motiveerivat suhtumist. Noori tuleb 
igal võimalusel kaasata kohaliku elu 
probleemide lahendamisse, sest just 
neilt saab teada, millest Tapa noor 
puudust tunneb ning mida ta tahaks 
valla heaks teha. 

Noored ootavad, et nendega 
arvestatakse, et nende ideid toeta-
takse ning et neid suunataks oma 
mõtetega õigele teele. Suunajateks 
oleks siinkohal just vanemad, mõist-
vad ning toetavad kaaslinlastest 
võimuesindajad, asutuste juhid jne. 
Oma kogemustest ja pettumustest 
tooksin siinkohal ühe näite – kont-
sertide korraldamine. Olen kogenud 
suhtumist, et Tapal pole mõtet mida-
gi korraldada, sest inimesed niikuinii 
ei tule seda kuulama/vaatama. Selline 
suhtumine on omane inimesele, kes 
ei taha teha lisatööd. Miks? Miks ei 
tule? Kus te teate, kui te pole proo-
vinudki? Oma kogemustest kinnitan, 
et küll publik tekib. Kui mitte esi-
mesel ega ka teisel korral, siis mõnel 
järgneval kindlasti, sest traditsiooniks 
saavad üritused koguvad reeglina aja 
vältel populaarsust ning andekate ja 
kuulsate muusikute või näitlejate kut-
sumine ei olegi tegelikult väga kallis. 

Suuri kulutusi ei too endaga kaasa 
ka erinevate huviringide korraldami-
ne. Tapa vallas on palju andekaid, 
aktiivseid inimesi, kes võiksid ja 
tahaksid anda huvilistele edasi oma 
teadmised ja oskused. Olgu see siis 
käsitöö, tantsimine, pildistamine, 
joonistamine, näitlemine või spor-
ditegevus. Sellised koostegevused 
viiksid kokku ka erinevaid inimesi, 
mis ühendaks Tapa valla elanikke. 

Alguses kunstlikult tekitatu muutub 
ajapikku omaks ja vajalikuks.

Valla koolide ja lasteaedade oma-
vaheline koostöö võiks olla palju tõ-
husam. Miks valla koolide parimad 
sportlased ei võistle omavahel? Valla 
inimestel on vähe võimalusi näidata 
üksteisele, mida osatakse, rikastada 
teiste silmaringi ja näidata kuhupoo-
le võiks püüelda. Meie vallas elavad 
tegelikult väga kultuurilembesed ini-
mesed. Jäneda ja Lehtse kultuurielu 
lausa keeb, paraku aga Tapa linnas 
on midagi paigast ära. Tekib jällegi 
küsimus: „MIKS?“ 

Kedagi otseselt süüdistada on 
tulutu. Üldine süsteem on paigast 
ära. Millegipärast käib linna kultuu-
rielu väga kitsastes ringides – kõik 
kollektiivid justkui teeksid asju 
oma rõõmuks. Ja esinevad pahatihti 
peaaegu tühjale saalile. Kahjuks on 
kollektiivide vaheline koostöö nõrk. 
Me võiksime palju rohkem lugu pi-
dada üksmeelsest tegutsemislustist, 
teineteise tunnustamisest ja kaaslas-
te tegemistega arvestamisest.

Olen kindel, et nüüd aitab oma-
ette nokitsemisest. Aitab ametnike 
uksele koputamisest, tuleb koos 
arutada asju ja otsustada kuhupoole 
peab välja jõudma. Aitab negatiiv-
sest suhtumisest, tuleb usaldada 
oma inimesi ja arvestada nende 
ettepanekutega. Kaigaste kodarates-
se loopimine kultuurielu arendava 
asutuse poolt tuleb lõpetada. Aeg on 
võtta kuulda vallanoorte hulljulgeid 
ideid ja aidata neid ellu viia.

 Õpime üksteisest lugu pidama 
läbi kultuuri ning ühiste ettevõtmis-
te. Need inimesed, kes tunnevad, 
et saavad vallas ka asju mõjutada, 
saavad Tapa valda nimetada oma 
koduks. Arendame koos Tapa valla 
kultuurielu ning muudame sellega 
kodukoha mainet!

Reigo Tamm, 
Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia üliõpilane

Koos suudame valla 
kultuurielu paremaks muuta



    Sügiseks silmarõõmu
Silmade kontroll ja prillide müük

8. oktoobril kella 10-st 
Tapal arenduskoja ruumides

Info ja etteregistreerimine telefonil 325 8692
OÜ Silmarõõm pakub võimalust kontrollida 
nägemisteravust ja tellida vastavalt sellele 
prille. Nägemiskontroll maksab 100 krooni.

Prillitellijale on visiit TASUTA
Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine.

Pensionäridele prillide tellimisel 
hinnasoodustus –10%. Prillid saadame kahe 

nädala jooksul posti teel.
Postikulu maksame meie!

Lehtse kultuurimajas hooaja avapauk! 
24. oktoobril kell 20

* Õhtut sisustavad ja teie tuju tõstavad 
lehtse line-tantsijad 

* Tantsuks mängib Virumaa parim kantribänd
Registreerimine laudadesse 23. oktoobrini, siis pääse: 75kr 

(peoõhtul kallim!)

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 2. oktoober  2009

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub 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.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3. Transpordivõimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Ostan Tapa vallas maja 
hinnaga kuni 220 000 krooni. Tel 5366 9837

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 odavaid lõhutud küttepuid. 
Müüme ka 3-meetriseid. Tel 5342 6318

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, kuusk). 
Hind kokkuleppel! Kontakt telefon 524 1249

Matuseteenused 24h - FIE Aivar Müür
Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine

Lääne-Virumaal
Tel 5647 7432, 327 7139

Lugupeetud endised Tööpataljonlased! 
Memento Tööpataljonlaste Ühing otsib 1941. aastal 
mobiliseeritud ning tööpataljonides viibinud endisi 

Eesti diviisi võitlejaid. Soovime võtta ühendust 
taaskohtumisteks üritustel ja mälestuste kogumi-

seks. Palun võtta ühendust telefonil 327 1563 Tiina 
Paas või aadressil: Õhtu pst 30-25, Tapa 45107. 

Loodame rõõmsale taaskohtumisele!

Kosmeetik, pediküür, depilatsioon. 
Vajalik eelregistreerimine telefonil 5656 6052.

Pikk 29, Tapa (II korrusel)

17. oktoobril kell 15 toimub 
Karkuse klubis LÕIKUSPIDU. 

Katame ühiselt laua.
Kui leiad midagi huvitavat aiast või keldrist, 

võta kaasa väikeseks sügisnäituseks.

Ahjude, pliitide, kaminate ehitus ja remont. 
Sisetööd. Tel 5354 0168  Veiko

2-liikmeline ehitusfirma otsib tööd 
(Tapa, Tamsalu ja Kadrina piirkond): 

üld-, sise-, välis- ja muud remonditööd 
(korter, trepikoda jms). Tel 554 4107

Prilliraamid: plastikraamid alates 200 kr, 
metallraamid alates 650 kr. Prilliklaasid:
mineraalklaasid alates 200 kr (2 klaasi + 
töö), plastikklaasid kõvapinnaga alates 420 
kr (2 klaasi + töö), plastikklaasid arvu-
tikaitsega alates 620 kr (2 klaasi + töö), 
õhendatud plastikklaas alates 820 kr
(2 klaasi + töö), bifokaalsed prilliklaasid 
alates 850 kr (2 klaasi + töö)

Müüa kartulit Printsess ja Folva.
Kuulutus ei aegu. Tel 533 2401

Pakun tööd PAgAR-KONDIITRILE Tapal. 
Tel 5850 3435

Naine lapsega üürib 2–3-toalise korteri Tapal.
Tel 5613 6255

Tee endale ise rahvariided!

MTÜ Lehtse Kammerkoor kutsub kõiki huvilisi 
rahvariiete valmistamise kursustele!

Kursus toimub etappidena. Esimesel etapil - 
oktoobrist aprillini - õpitakse kuduma Ambla rahva-
riide seelikut. Edasi valmistatakse käised, peakate, 

vöö ja põll. Näpunäiteid annavad Luule Nurga ja 
Helve Nurk. Tegemist on projektiga, mida toetab 

Euroopa Liidu LEADER programm.
Esimene kokkusaamine toimub 17. oktoobril 

kell 14 Lehtse kultuurimajas. Info tel 558 5587

OÜ Veles grupp valmistab freespuidust 
sauna- ja aiamajasid. 

Pakume ka puidust aknaid ja uksi. 
Ehitame kaminaid ja ahjusid. 
Müüme dekoratiivaknaklaase. 

Info telefonil 506 0487

Toormahla valmistamine õuntest. 
Koguse, aja, transpordi ja hinna lepime kokku

telefoni teel 510 5702 (Hansu-Tõnu talu).

Tunned end kindlasti hästi, 
kui tuled hobusega ja riietud 

kantristiilis! (aga see pole 
kohustuslik) 

Info tel 383 3350, 
521 8398 

lehtse.kultuurimaja@tapa.ee

Tule laulma!
Lehtse kammerkoor ootab oma ridadesse 
uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse!

Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 20 
Lehtse kultuurimajas.

Info 558 5587 või 383 3350

Anda üürile pikemaks ajaks 3-toaline kõigi 
mugavustega korter Tapa kesklinnas. Mööbel ja 

tehnika võib jääda korterisse. Kontakt 5824 8576.

10. oktoobril kell 10 korraldab Tapa Aiandus 
Mesindus Selts AMS Pikk 21 ruumides 

sügisandide näituse. 
Toimub degusteerimine ja retseptide vahetamine. 
Kõik huvilised võivad tuua näitusele aiasaadusi ja 

huvitavaid hoidiseid degusteerimiseks.
Tel 327 0061 või 327 18 61


