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Tapa valla aasta tegija komisjon 
ootab kandidaate konkursile “Tapa 
valla aasta tegija 2009”. Kandi-
daatide esitamise tähtaeg on 15. 
jaanuar 2010. a. Kandidaate saab 
esitada 7 kategoorias: elutöö, äri, 
haridus, kunst, sport, edukas noor 
ja heategevus. Palume täita avaldus-
vorm, mille leiate aadressilt tapa.
ee/üldinfo/sport, kultuur ja vaba 
aeg/AASTATEGIJA 2009 kandi-
daadiks esitamise avaldusblankett 
ja saata aadressile Tapa vallavalitsus, 
Aasta tegija komisjon, Pikk 15, Tapa 
45106, Tapa vald, Lääne-Virumaa. 

Palume saata avaldused posti teel 
ja allkirjastatult, arvesse lähevad ka 
digiallkirjadega täidetud avaldused. 
Lisainformatsioon telefonil 322 659.

 Indrek Jurtšenko, 
Tapa valla aasta tegija komisjoni esimees

MTÜ Arenduskoda korraldab LE-
ADER meetmete alusel 2010. a 
väljakuulutatud projektivoorusid 
tutvustavad infopäevad järgnevalt:

4. jaanuaril kell 16 Kolga kesk-
kooli väikeses saalis (Kuusalu ja 
Loksa piirkond) 

6.  jaanuaril kell 16 Arendusko-
jas (Tapa ja Ambla piirkond)

7.  jaanuaril kell 16 Kadrina 
vallamajas (Kadrina piirkond)

8.  jaanuaril kell 16 Palmse 
külastuskeskuses (Vihula piirkond)

3. detsembril kohtus Tapa vallavalit-
sus Tapa vallavolikogu saalis Põltsa-
maa linnavalitsuse delegatsiooniga. 
Põltsamaa linnavalitsust huvitasid 
Tapa valla ühinemiskogemused. 

“Andsime koos abivallavanemaga 
neile pooleteisetunnise ülevaate oma 
kogemustest,” ütles Tapa vallava-
nem Alari Kirt. Tapa vallavanema 
sõnul ei avalikustanud külalised, 
kellega või kas üldse soovivad nad 
ühineda.

Tapa vallavalitsus, 
Virumaa Teataja

Tapa gümnaasiumis toimub 22. 
detsembril kunsti- ja kultuuripäev, 
mille raames tulevad õpilastele tunde 
andma ja töötubasid läbi viima hu-
vitavad isikud erinevatelt elualadelt: 
Mae Mitt Tapa linnaraamatukogust 
– lugemistuba; Maire Ilves – Li-
netants; Ain Aasa – paekivi ja selle 
töötlemine; Kai Rohumäe – jooga; 
Gediminas Jürjo – karate; Piret 
Mildeberg – kunstituba; Heiki Vi-
lep – autori loomingu tutvustamine; 
Ketlin Priilinn – autori loomingu 
tutvustamine; Contra – autori loo-
mingu tutvustamine; Kunstiaka-
deemia üliõpilased – kunstitoad; 
Arvi Mägin – Tänane ja tuleviku 
Eesti, Euroopa ja noorte võimalused 
teha seda, mis elus meeled teravad 
hoiab; Neeme Kuningas – Tänane 
ja tuleviku Eesti, Euroopa ja noorte 
võimalused teha seda, mis elus mee-
led teravad hoiab; Hans H. Luik 
– Tänane ja tuleviku Eesti, Euroopa 
ja noorte võimalused teha seda, mis 
elus meeled teravad hoiab; Monica 
Lauri – tervislik toitumine ja liiku-
mine; Georgi Särekanno – kohaliku 
kultuuripärandi jäädvustamine; Mart 
Normet – meedia.

Kell 13.30 on kõigil vallaelanikel 
võimalik kohtuda Contraga Tapa 
gümnaasiumi aulas. Täpsem info 
telefonil 322 2312.

„Mitte keegi pole nii vaene, et tal 
poleks midagi anda“. Ma ei tea, 
kes on selle lause autor, aga see 
mõttetera tundub saabuvatele 
jõuludele mõeldes vägagi koha-
ne. Meis kõigis on sisemisi rik-
kusi, mida me enamasti jagada ei 
raatsi. Lisaks on meil võimalus 
jagada oma abi, aega, häid sõnu, 
vaikset lohutust või… raha. 

Seda, et andmisrõõm on 
poole suurem saamisrõõmust, 
kuulsin juba lapsepõlves. Para-
ku seostub paljudele jõuluaegse 
andmisrõõmuga higine selg, 
nügivad inimesed ostukeskus-
tes ning haigutav auk rahakotis 
ja säästudes. Nii kohutavalt 
tüütu. 

Öeldakse küll, et aeg ei maksa 
midagi, kuid on väärtuslikem 
kingitus kui mõni reaalne asi. 
Rohkem, kui varasematel aasta-
tel, on ka meedias kõlanud soo-
vitusi kinkida lähedastele aega. 
Iseenesest on see ilus mõte, aga 
kuidas seda teostada, kui koon-
damishirmus inimesed hoiavad 
kümne küünega tööst kinni, et 
võimaldada endale või perele 
seda vähestki jõulurõõmu. 

Majanduslikult hea aeg õpe-
tas kõrget enesehinnangut ning 
endalt ja teistelt palju nõudma 
ja eeldama. Nende teadmistega 
võib aga praegusel ajal üsna 
üksikuks jääda. Tegelikult olid 
need inimesed ka enne üksi, aga 
siis nad ei märganud seda, sest 
oli võimalik osta end üksildusest 
vabaks. Nüüd on rahal teine 

väärtus ning hinnalisemaks on 
muutunud miski muu. 

Meie ümber on nii palju ini-
mesi, kes igapäevase elujõu leid-
miseks vajaksid lihtsalt inimlikku 
soojust või armastust. See on 
aga midagi, mida enamik meist ei 
ole valmis jagama. Anda midagi 
endast – teha midagi teistmoodi, 
kui ühiskondlikult tavaks; lihtsalt 
olla hea inimene, kartmata, et seda 
headust ära kasutatakse – see on 
võõras, sest „teised ju nii ei tee“. 
Keegi ei julge olla esimene. Mäle-
tate – Ruja laulis surnud linnust ja 
oli kade tema vaprusele? Ka meie 
võime ju mõelda, et me ise kasva-
me hingelt suuremaks iga kord, kui 
me kellegi nõrkust ära ei kasuta, 
kui me ei lähe lihtsama vastupanu 
teed ega jaluta abivajajast mööda. 

Kui keegi haiget teeb, on nii 
lihtne ta „pikalt saata“ ning oma 
eluga edasi minna. Me kardame 
andestada, sest kardame uuesti 
haiget saada. Samas – segamini ae-
takse andestamine ja unustamine. 
Unustada ei tohi, andestada võiks. 
Just oma hinges. Sest andestamine 
toob tagasi hingerahu, jättes ka 
alles võimaluse vigadest õppida 
ja eluga edasi minna. Unustamine 
aga laseb korduvalt sama reha otsa 
astuda. 

Lühidalt öeldes, ma soovin, et 
jõuluajal leiaks iga inimene aega 
eelkõige iseenda jaoks, et pisut 
endasse süüvida, paotada oma 
hinge tabude tubasid ning veel 
enne aasta lõppu teha iseendaga 
sotid selgeks, vajadusel endale an-

destada või endaga ära leppida. 
Ainult nii leiame me iseenda ja 
suudame seeläbi pakkuda seda 
südamest tulevat jõulurõõmu 
ka oma lähedastele. See rahu 
ja rõõm lihtsalt peegeldub meie 
silmades ja olekus ning kuna 
me puutume kokku väga palju-
de inimestega, siis kasvab meie 
andmisrõõm iga kohtumisega. 
Tehes iseendaga rahu ja end 
taasleides, avastame, et me ei 
peagi igale poole jõudma, taas-
avastame endas loomingulise 
külje ning uskumatu – leiame 
aega ka oma lähedastega koos 
olemiseks ning sellest siiralt 
rõõmu tundmiseks. 

Rahulikke ja rõõmsaid jõule! 

Alari Kirt, 
vallavanem

Tapa vald otsib 
2009. aasta 

tegijaid

Tapa vald jagas 
oma ühinemise 

kogemusi 
Põltsamaa 

linnavalitsusega

Muutuste 
ja rõõmu aeg

LEADER 
projektide 

infopäevad 2010

Kunsti- ja 
kultuuripäev 

gümnaasiumis

Eelmisel laupäeval tähistas kultuuri-
kojas Tapa Linna Orkester oma 10. 
tegevusaastat. 

Tapa Linna Orkester (lüh TLO) 
kasvas välja Tapa Tuletõrjeühingu 
ja Tapa Autobaas nr 21 (hilisem 
AS Tapa Autobaas) orkestritest. 
Nüüdseks mängivad orkestris pea-
miselt Tapa muusikakooli õpilased 
ja täiskasvanud Tapa valla puhkpil-
limängijad ning harjutamas käiakse 
kolmapäeviti Tapa kultuurikoja saalis.

Dirigent Jüri Tüli juhendamisel 
on TLO saavutanud märkimisväär-
se taseme, mida kinnitab edukate 
ja arvukate kontsertesinemiste arv 
Tapa vallas ja väljaspool valda. 2007. 
aasta aprillis saavutas Tapa Lin-
na Orkester Eesti Kontserdisaalis 
Noorteorkestrite Konkursil Jüri Tüli 
juhtimisel IV koha muusikakoolide 
ja gümnaasiumide kategoorias, kus 
saavutati hõbediplom. Hõbediplomi 
võitis Tapa Linna Orkester ka 2008. 
aasta vabariiklikul puhkpilliorkestrite 
konkursil. Eelmisel aastal esitles TLO 
oma esikplaati „Tunne”, mis salvesta-
ti Tapa vene gümnaasiumis. 

Peale rohkete kontsertide andmist 
käib TLO regulaarselt laulupidudel, 
välismaal, milledest viimane reis 
Rootsi leidis aset 2007. aasta maikuus.

tapa.ee

Tapa Linna 
Orkester tähistas 
10. tegevusaastat

Esimesel advendil kõnelesid Tapa linna kuuse all kirikuõpetaja Reet Eru, vallavanem Alari Kirt ja volikogu 
esimees Urmas Roosimägi. Tõrvikuid hoidsid koguduse toetajad.

Alari Kirt
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4. detsembril jagati TTÜ spordi-
hoones Tallinnas auhindu selle 
aasta riikliku õpilasleiutajate kon-
kursi tublimatele. 

Konkursile laekus 650 tööd, 
parimate tööde vahel jagati au-
hindu 400 000 krooni väärtuses. 
Konkursi teema oli “Hoiame 
kokku”. Parimatele andis auhin-
nad üle haridus- ja teadusminister 
Tõnis Lukas.

I–IV klassi  vanuserühmas 
pälvis III preemia Meriliis Vald-
lo Tapa gümnaasiumi IIIa klas-
sist. Tema leiutis kandis nime 
“uus värisev jooksurada”, mis 
kujutas endast WC-paberi rulli-
dest valmistatud jooksurada lii-
vahiirtele. Ministrilt sai tänukirja 
ka tüdruku klassijuhataja õpetaja 
Elle Kivisoo.

(VT, 09.12.2009) 

Tapa gümnaasiumi üheksandad 
klassid tahavad teha jõulude ajal 
midagi meeldejäävat nende inimeste 
heaks, kelle võimalused on teistest 
väiksemad. 

“Meie eesmärk on kinkida jõulu-
rõõmu abivajajatele. A-klass tegeleb 
jõulude paiku pikaajaliste töötutega, 
meie aga aitame raskustes peresid,” 
kirjutavad Tapa 9b klassi noored. 
Vähekindlustatud peredele korral-
datakse jõulupidu, kuhu on oodata 
ka jõulutaati kingikotiga. 

Noored märgivad kirjas, et peo 
kava seatakse kokku nii, et tegevust 
oleks igal vanuserühmal. Meelela-
hutuse hulka kuuluvad kontsert, 

näidend ning külla tulevad selgelt-
nägija ja mustkunstnik. Lastega 
tegelevad päkapikud ja avatud on 
töötoad.

Pikaajaliste töötute projekti ühe 
eestvedaja, 9a klassi õpilase Asko Me-
ose sõnul on neilgi plaanis abivajajad 
kokku kutsuda ning neid rõõmustada 
toreda programmiga. Üheksandikud 
on tänulikud kõigile headele inimes-
tele ja ettevõtjatele, kes jõuluvana 
kingikoti täitmisele kaasa aitavad. 
Pakkide valmistamisel kuluvad ära 
ka mitteriknevad toiduained, eluks 
vajalikud tarbeesemed, tööriistad, 
raamatud ja muu selline. 

Üheksandate klasside heatege-

vusprojekt saab teoks koostöös 
valla sotsiaalosakonnaga. 

“Sotsiaalnõunikuna suunan 
noori – kirjutasime ühiselt heate-
gevusprojekti koos tegevuskavaga. 
Minu poolt on vajadusel noorte 
nõustamine ja toetamine, nendega 
koos arutamine, kuidas midagi 
paremini teha,” rääkis Tapa valla 
sotsiaalnõunik Ene Augasmägi.

Sotsiaalosakond saadab ka 
peredele ja pikaajalistele töötutele 
kutsed jõulupidudele. Heategevus-
projekti teokstegemisel on abiks 
veel MTÜ Jeeriko ja MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühing.

(VT, 10.12.2009)

Lehtse koduloomuuseumi näituste 
toas (Rägavere tee 19 II korrusel) 
võõrustame 21. detsembril kell 12 
koos klubiga Ehavalgus kõiki huvi-
lisi, teemaks jõulud.

Samas saab näha Lehtsest pärit, 
hiljuti meie seast lahkunud viljaka 
kirjamehe ja kodu-uurija Helmut 

Elstroki raamatuid ja maale ning 
fotograafi Rene Viljati väljaantud 
fotoalbumeid.

Ühtlasi tänan kõiki lahkeid 
annetajaid, eriti aga Helga Tiiki, 
tänu kellele meie kogud pidevalt 
täienevad.

Koduloomuuseumi ja näitusi 

saab külastada etteteatamisel tele-
fonil 5394 2366.

Head jõuluaega ja meeldivat 
koostööd uuel aastal!

Jüri Freimann

Meriliis Valdlo
Foto  Elle Kivisoo

Tunnustati noort leiutajat Tapalt

Tapa koolinoored valmistavad 
jõulurõõmu töötutele 
ja raskustes peredele

Jõuluaeg
Lehtse koduloomuuseumis

Lugupeetud Tapa valla elanikud! 
Nagu sai lubatud, hoiame teid kursis 
sellega, mis on omavalitsusel käsil 
ning mis probleeme lahendame es-
majärjekorras. 

Põhiküsimus, millega tegeleme 
nüüd, peale võimu ülevõtmist, on 
olukorrast ülevaate saamine. Me 
kontrollime kõik lepingud, tutvume 
endiselt võimult päritud kohustus-
tega ning täna on meie põhijõud 
suunatud eelarve küsimuste lahen-
damisele. 

Minu hinnangul oli tänavu aasta 
eelarve koostatud ebarealistlikult – 
endised valitsejad ei soovinud vastu 
võtta nii nimetatud miinus eelarvet. 
Kuigi iga kaine mõistusega inimene 
saab aru, mis toimub riigi majandu-
ses. Töökohad kaovad ning see viib 
alla ka valla tulumahtu, mis suuresti 
sõltub elanikkonna tuludest. Raskes-
se olukorda pani meid ka ametnike 
äravool – Tapa vallamajas on tekki-
nud vakantsed kohad, kuhu otsime 
energilisi inimesi.

Kõigest sõltumata aga püüame 
me lähima paari kuu jooksul koosta-
da tuleva aasta realistliku eelarve, kus 
tulu- ja kuluartiklid on tasakaalus. 

Kuigi rahanappuses on raske 
teostada suuri projekte, lubame me 
järgneva kahe aasta jooksul lõpuni 
viia Tapa linna vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside projekti. Arusaadav, et see 
tähendab vallale laenu võtmist, kuid 
kuna ehitushinnad on drastiliselt 
vähenenud, pole see summa väga 
suur. Seoses trasside ehitusega palun 
kõigilt Tapa linna elanikelt mõistvat 
suhtumist. Olge valmis selleks, et 
suveks kaevame me pool linna üles.

Ka sõjaväelinnaosa elanikele on 
mul hea uudis – nimelt on meil plaan 
Eha tänav korda teha. Ka see ette-
võtmine pole odav – hea tee koos 
jalakäijate teedega ning valgustusega 
läheb maksma ligi miljon krooni. 
Kuid see linnaosa on korrastamist 
juba liiga kaua oodanud. 

Tuleval aastal investeerime ka 
kergliiklusteede rajamisse.

Kuid meie suurim mure on 
kahtlemata töökohtade loomine. 

Siin peab ära märkima hooldeküla 
rajamist. Samas ka ümber lükkama 
mõned kuulujutud. Nimelt tegemist 
on vanuritele ning invaliididele 
mõeldud asutusega, mitte mingil 
juhul ei tule sinna narkomaanid ning 
psüühiliselt haiged inimesed. Kui 
asjad ka edaspidi toimuvad plaani-
päraselt, algab hooldeküla ehitamine 
juba tuleva aasta suvel ning toob 
meie inimestele vajalikud töökohad. 

Kindlasti on muret tekitanud ka 
riigikogus arutlusel olev üldhari-
dust puudutav seadus. Kui seadust 
võetakse vastu praegusel kujul, kus 
gümnaasiumina jätkavad vaid need 
koolid, kus keskastmes õpib vähe-
malt 120 õpilast, tuleb meilgi seda 
seadust täita. Sellest reformist pole 
meil pääsu, selles ma ei kahtlegi, kuid 
siis kui meile pannaksegi kohustus 
see reform ellu viia, on selleks ajaks 
Tapa vallal ka plaan valmis. Ning 
selle plaani koostamisel kavatseme 
me kindlasti teiega, lugupeetud Tapa 
valla elanikud, nõu pidada. 

Järgmine aasta tuleb omavalitsus-
tele eriti raske ja see ei puuduta ainult 
Tapa valda, kus me teiega elame. 
Kuid sellest hoolimata püüdkem 
säilitada rahu ja lootust. 

Rahulike ja valgeid jõule ning 
head uut aastat soovides, 

Urmas Roosimägi,
Tapa vallavolikogu esimees

Vallavolikogu esimehe
jõulutervitus

Urmas Roosimägi



TAPA  VALLA  AJALEHT LK 318. detsember  2009

Saku vallavolikogu valis Saku 
vallavanemaks endise Tapa val-
lavanema Kuno Rooba, kellel on 
nüüd volitus moodustada valitsus. 

Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduses ja valla põhi-
määruses ettenähtud volitused 
saab vallavanem vallavalitsuse 
ametisse kinnitamise päevast, 
valitsuse ametisse kinnitamine on 

planeeritud Saku vallavolikogu 21. 
jaanuari istungile. 

Saku vald valis vallavanema 
avalikul konkursi, tähtajaks oli lae-
kunud 30 kandideerimsavaldust.
Kolme lõppvooru pääsenu hulgas 
oli ka endine Vihula vallavanem 
Priit Pramann. 

(VT, 11.12.2009) 

Kõige pimedamal aastaajal on 
ilus traditsioon oma ümbrust 
helgemaks ja valgemaks muuta. 
Tapa vallavalitsus on aastaid kau-
nistanud linna puid jõulutuledega, 
et inimestele pakkuda ilusamat 
jõulutunnet. 

Kahjuks ainult suurest taht-
misest linna ilusamaks muuta ei 
piisa – need jõulukaunistused on 
väga kallis lõbu, mis tuleb maksu-
maksjal kinni maksta. Seda enam 
on ääretult kurb, et selliseid suure 
vaevaga hangitud kaunistusi meil 
lõhutakse ja varastatakse. Pika-
näpumeestel ei ole isegi vaevaks 
olnud suure puu otsa paigaldatud 
valguskettide omastamine. Sa-
muti pole midagi uut see, et meie 
jõulukuuse küljes olevaid alumisi 
lambipirne ja -kupleid varasta-
takse. Keti ühe lüli puudumine 
toob kaasa kogu keti kustumise. 
Praegustel rasketel aegadel jääb 
uute tulede tellimine aga kaugesse 
tulevikku.

Seepärast sooviksingi kõiki 
vallaelanikke kutsuda üles enda 
ümber rohkem jõulurõõmu loo-
ma. Kaunistage oma koduaknad 

allesjäänud jõuluajaks. Sellest on 
rõõmu nii teile kui ka kõigile, kes 
teie majadest mööda jalutavad 
või sõidavad. Teeme linna ja valla 
üheskoos valgeks ja muinasju-
tuliseks. Piisab väga vähesest, et 
luua kaunis jõulumeeleolu, kasvõi 
mõni õueküünal või -latern. 

Veelgi enam sooviks sellist 
jõulutunnetust Tapa kaupluste ja 
ettevõtete akendel näha. Vaja on 
vaid natuke loovat mõtlemist ning 
soovi oma ümbrust ilusamaks 
muuta. Ka nende akende taga 
töötajatel on see aeg kindlasti 
palju rõõmsam. 

Ilus jõuluaken või -kaunistus 
ei pea olema sugugi võimalikult 
kirev ja vilkuv. Lihtsuses peitub 
võlu. Loogem siis enda ümber 
veel selleks jõuluajaks natuke 
rohkem valgust ja rõõmu. See teeb 
ka meie kõigi mõtted pühade ajaks 
positiivsemaks.

Loodame, et ilus valge lume-
vaip aitaks meil samuti meeleolu 
luua.

Kauneid jõulupühi kõigile
Liina Kald,

Tapa vallakunstnik

Soome president Tarja Halonen koos Tapa gümnaasiumi õpilastega.
Foto  Elle Kivisoo

Soomes Helsingi kaabelitehases 
mardilaada raames 22. novembril 
avatud näitusele olid kutsutud 
ka Tapa gümnaasiumi 3.A klassi 
õpilased Aneta Luste-Itchev, 
Anna-Liis Voogla, Meriliis Valdlo 

ja Andro Mardim.  Tarja Halonen 
kiitis lapsi toredate tööde eest. 
Kohtumine oli igati meeldejääv 
ja lapsed veetsid toreda päeva 
Helsingis. Edasi läheb näitus 
rändama mööda Soome koole. 

Kevadel kohtuvad lapsed Eesti 
presidendiga Rakvere galeriis. 

Täname Raivo Riimi ja Riho 
Hütti korraldatud kohtumise 
eest. 

Elle Kivisoo

Tapa  eaka t e  k lub i  K ana r-
bik pidas 26. novembril Vak-
s a l i  Tr a h t e r i s  k a d r i p i d u .  
See trahter on alles masu ajal tekki-
nud söögikoht. Suvel oli selle õuel 
Kihnu Virve kontsert, sügisel nau-
tisime Voldemar Kuslapi igihaljaid 
laule ja anekdoote, detsembris on 
külas Tõnu Kilgas. 

Meie peo avas kadriema, see-
järel tutvustas Irma kadrikom-
beid ja lauluviisi võttis üles Maie. 
Koos sai lauldud kõik rahvalikud 
laulud, kadrilaulud ka muidugi.  
Klubi rahvas oli peoks tublisti ette-
valmistusi teinud –   väga paljud olid 
valgetes riietes ja kübaraga. 

Huvi pakkusid Otepää kan-
dist kohale tulnud Lõuna-Eesti 
murdes kõnelev blond tibi, kad-
rimamma oma iseäraliku maskiga 
ja täiesti süsimust kass Sebastian. 
Kassil oli olnud alles hiljuti sügav 
hingetrauma ja oma kogemuse põh-
jal ütles ta koosviibijatele: “Kui teid 
tabab suur mure või õnnetus, ärge 
jääge koju nelja seina vahele istuma. 
Tulge välja, leidke meelistegevus, 
otsige üles mõni sõbranna või sõber 
ja rääkige-rääkige, sest jagatud mure 
on pool muret.” 

Kass Sebastiani kõige paremaks 
tervendajaks sai tants “Musta kassi 
tango”, mille ta hoogsalt esitas. 

Kadriemal oli palju konksuga 
mõistatusi ja küsimusi. Iga õigesti 
vastaja sai ilusa väikese punase 
jõulupuumunakese. Kuigi ruumi 
oli meie pere jaoks vähevõitu, tegi 
Maie mitu ringmängu ja kadrid lus-
tisid rõõmuga. Helde kadriema kin-
kis kõigile peost osavõtjaile väikese 
karvase armsa mänguloomakese.

Maire Aunaste on öelnud ühes 
oma saates, et eestlaste viga on 
selles, et ei osata rõõmu tunda 
väikestest asjadest. Selle kadri-
tralli osavõtjate nägudelt võis küll 
välja lugeda rõõmu kordaläinud 
kadripeo üle.

Elvira Belials

Kuno Rooba 
valiti 

Saku vallavanemaks

Käes on kaunis 
jõuluaeg

Presidendi pai

Tapa trahteris oli tore kadritrall 

Evelin Ilves osales eelmisel nel-
japäeval Lastekaitse Liidu poolt 
korraldatud tänuüritusel Rah-
vusraamatukogus, kus tunnustati 
vabatahtlikke lastekaitsetöötajaid. 

“Vabatahtlikel on kindlasti roh-
kem energiat ja suurem süda. 

Nii on nad oma initsiatiivi ja hoo-
livusega meile kõigile eeskujuks. 
Eeskujude najal saamegi paremaks. 
Alustada võiks aga kõige lihtsamast, 
öelge lapsele tere,” ütles Evelin Ilves.

Teiste seas tänati ka Lääne-Viru 
lasteaiaõpetaja Kairi Krooni, kes 

Evelin Ilves tänas vabatahtlikke 
lastekaitsetöötajaid

osaleb aktiivselt Tapa Lastekaitse 
Ühingu tegevuses. Lastekaitseliidu 
juhataja Alar Tamm ja Evelin Ilves 
kinkisid tublidele lastekaitsjatele 
raamatu “Lapsepõlv. Laps Eesti 
kunstis”. 

VT, 10.12.09
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Eelmisel laupäeval autasustati kul-
tuurikojas valla aukodanikke. 

Tapa vallavolikogu poolt selle 
aasta 8. oktoobril valitud aukoda-
nikke Aurelie Kaldoja ja Priit Pärna 
tulid õnnitlema Tapa vallavanem 
Alari Kirt, Tapa vallavolikogu 
esimees Urmas Roosimägi, voli-
kogu aseesimees Kalju Soomeri, 
vallavalitsuse liige Piret Pihel, Tapa 
gümnaasiumi direktor Elmu Kop-

pelmann jpt. Esines segakoor 
Leetar, näidati aukodanikest pil-
diseeriaid ja Priit Pärna filmi “Aeg 
maha”. Sama päeva õhtul toimus 
ka Vaksali Trahteris aukodanikega 
kohtumisõhtu, kus vesteldi õdusas 
õhkkonnas ning sai vaadata Priit 
Pärna uut filmitööd. 

Aurelie Kaldoja on olnud õpe-
taja 57 aastat. Tema esimene lend 
Tapa linnas oli Tapa keskkoolis 

aastast 1965 ja viimane lend lõpe-
tas kooli 2001. aastal. Priit Pärn 
on maailmakuulus eestlane, kõige 
tuntum Tapa valla kodanik maail-
mas, eesti animatsiooni rajaja, pal-
jude rahvusvaheliste konkursside 
võitja (viimane neist 2009. aasta 
novembris Krakowis). Tuntuma-
test töödest võiks mainida filmi 
“Eine murul”.

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Iga päev saab Eestis tules kahjustada 
kuus kodu, igal nädalal kaotab elu 
inimene. Tulekahjudes hukkutakse 
peamiselt öösel magades mürgise 
suitsu sissehingamise tagajärjel. 

Näiteks sai ööl vastu 24. oktoobrit 
Narvas puhkenud tulekahjus tervi-
sekahjustusi inimene, kelle päästjad 
põlevast korterist välja tõid. Korteris 
oli küll suitsuandur, kuid see ei teavi-
tanud põlengust, sest puudus patarei. 
22. novembril hukkus Sillamäel korte-
ritulekahjus inimene ja kahele inime-
sele tuli meedikutel osutada esmaabi. 
Suitsuandur küll rakendus tööle, kuid 
liiga hilja, sest paiknes teises toas kapi 
otsas. Ühelgi ülejäänud sel aastal Ida-
Virumaal tulekahjudes hukkunutest 
(13) kodus suitsuandurit ei olnud.

Suitsuanduri ülesanne on avastada 
tulekahju algstaadiumis ja teavitada 
valju häiresignaaliga tulekahju tek-
kimisest. See annab võimaluse kiire 
tegutsemisega tulekahju käepäraste 
vahenditega kustutada või ohutult 
ruumidest lahkuda ning oma elu ja 
vara päästa. Suitsuandur kaitseb Sind 
ka naabrite juures juhtunud õnnetuse 
korral.
Kauba eest vastutab kaupleja

Päästeteenistus suitsuandureid 
ei müü. Millise kaupmehe juurest 
suitsuandur osta, on igaühe enda 
otsustada. Nagu kõik poes müüdavad 
kaubad, peab ka suitsuandur vastama 
teatud standardile ja olema ohutu. 
Nõuetele vastaval anduril peab olema 
EN märgistus (tagaküljel tavaliselt 
märgitud EN 14604) ja tähis CE. CE-
märgistus on tootja või importija poolt 
antud garantii, et toode vastab kõikide-
le olulistele töötervishoiu ja -ohutuse 
nõuetele. Ilma nende tähisteta suit-
suandurit Eestis ega mujal Euroopa 
Liidus müüa ei tohi. Kui poes müüda-
val suitsuanduril tähistust ei ole, tuleks 
sellest teavitada tarbijakaitseametit, 

sest kauba eest vastutab kaupleja. 
 Suitsuanduriga peab kaasas olema 
kasutusjuhend, mis tuleb enne pai-
galdamist kindlasti läbi lugeda. Nii 
väldid vigu anduri toimimises. Kui 
suitsuandur seada üles valesse asu-
kohta või jätta hooldamata, siis võib 
ta tulekahjust mitte teada anda või 
hakata hoopis piiksuma siis, kui toas 
suitsu polegi. 
Millist andurit valida?

Lihtsaim lahendus on patarei-
toiteline optiline või ioonsuitsuan-
dur. Nende erinevus seisneb suitsu 
avastamise tööpõhimõttes, kuid 
eesmärgi täidavad mõlemad. Ahiküt-
tega elamusse on soovitav hankida 
lisaks ka vinguandur, sest küttekolde 
enneaegse sulgemise tagajärjel võib 
tekkida olukord, kus lõhnatu ja näh-
tamatu vingugaas eraldub koldest ilma 
suitsuta. Täpsemat infot võib küsida 
tuleohutusseadmete müüjatelt.
Kuidas ja kuhu paigaldada?

ldjuhul tuleb andur kinnitada 
kruvidega lakke vähemalt poole 
meetri kaugusele seintest ja muudest 
takistustest. Esmalt tuleb suitsuandur 
paigaldada magamistoa eesruumi 
(koridori või elutuppa). Kui suitsuan-
dureid on mitu, siis magamistubade 
ja lisakaitseks ka ülejäänud eluruu-
mide lakke. Suures korteris võiks olla 
kindlasti rohkem kui üks suitsuandur 
- nii on võimalik tulekahju kiiremini 
avastada. Kui suitsuandur paigaldada 
ainult kõige tagumisse tuppa, siis 
näiteks köögis puhkenud tulekahju 
korral avastab see andur põlengu 
alles siis, kui kogu korter on juba 
paksu suitsu mattunud ja läbi suitsu 
välja pääseda pole enam võimalik. 
 Vältida tuleb suitsuanduri paigalda-
mist kohta (vannituppa, kööki pliidi 
kohale), kus niiskus ja aur võivad 
tekitada valehäireid. Eramajas tuleb 
paigalda suitsuandur kindlasti igale 

korrusele. Suurematesse majapida-
mistesse (nt talud) on soovitav mu-
retseda mitu omavahel „suhtlevat“ 
andurit.
Kuidas hooldada?

Veendumaks, et seade on töö-
korras, vajuta nädalas korra ja ka 
pärast puhastust suitsuanduri kont-
rollnuppu kuni kostab testsignaal. 
Andurilt pühi tolmu paar korda 
aastas. Parim viis on see tolmuime-
jaga andurist välja imeda. Patarei 
vaheta kohe, kui andur selle tühje-
nemisest piiksudega märku annab.  
 Igal seadmel on kasutustingimused, 
mida rikkudes seade ei tööta enam 
nii, nagu peaks. Kindlasti ei tohi 
ise avada anduri korpust ega selle 
valmisolekut lahtise tule ja suitsuga 
testida. Sellise (ise)tegevusega võib 
suitsuandurile tekitada vigastusi ja 
elektroonika läbi põletada enne, kui 
jõuab kätte hetk, kui andur suitsu 
olemasolu kontrollib ja tööle raken-
dub. Anduri tehnilise rikke korral 
eemalda patarei ja pöördu müüja 
poole. Suitsuandur tuleb uue vastu 
vahetada umbes iga kümne aasta ta-
gant ja peale tulekahjusuitsu saamist. 
 Kui valid suitsuandurile õige asu-
paiga ja hooldad õigesti, ei tohiks 
see valehäireid anda ning rakendub 
tulekahju korral õigeaegselt tööle.  
 Tulekahju tagajärjed on hävi-
tavad ..., kuid neid on võimalik 
ennetada. Kingi naabrile jõulu-
deks suitsuandur, millega tagad 
turvalisema elu ka oma perele! 
 Lisainfot päästevaldkonda puudu-
tavate teemade kohta saab ööpäeva-
ringselt töötavalt päästeala infotelefo-
nilt 1524 ja veebilehekülgedelt: www.
rescue.ee ja www.kodutuleohutuks.ee 

Ida-Eesti Päästekeskuse 
ennetustöö büroo juhtivspetsialist 

Natalja Lebedeva

 

Aasta 2009 on lõppemas ja aeg on 
teha kokkuvõtteid. See aasta on 
olnud väga sündmusterohke. 

Meie valla üks suurim sündmus 
oli kindlasti valitsuse vahetus. Eks 
aeg näitab, kas tehtud sai õige valik. 
Kultuurielu suursündmuseks oli 
kindlasti sel suvel laulu- ja tantsu-
pidu, kus meie valla kultuurikollek-
tiivid uhkelt üles astusid. Hea meel 
on, et tihedast sõelast nii paljud meie 
valla esinejad peole pääsesid. Suur 
tänu kõikidele juhendajatele, kuid 
eriline tänu lauljatele, pillimängijatele 
ning tantsijatele, et leiate aega ja 
energiat käia vähemalt kord nädalas 
oma töö ja pere kõrvalt proovides. 
Südamest loodan, et juhendajatel 
jätkub kannatust ja jaksu, esinejatel 
püsivust ja tahet, sest järgmised 
kultuurisündmused on varsti jälle 
tulemas ning laulupidu on vaid 
küpsuse tunnistamise sündmus, kuid 
laulupeo ooteaastate sisse mahub 
mitmeid toredaid üritusi. Ärge jää-
ge loorberitele puhkama vaid olge 
visad harjutama ning uusi ideid välja 
mõtlema!

Selle aasta lõppu ilmestas meie 
vallas traditsiooniliseks kultuuriüri-
tuseks saanud Tapa valla muusika-
päev, mis nüüdseks on kasvanud 
juba kahepäevaseks. Esimesel päeval 
oli võimalik näha esinemas noori ja 
teisel päeval vanemaid ning kogenud 
esinejaid. Muusikapäevi kõrvalt 
vaadates ja lauljana kaasa lüües oli 
näha professionaalset ja läbimõel-
dud korraldust. Oli siiralt hea meel 
näha, kuidas kõik Tapa valla taidlejad 
ühise eesmärgi nimel vaeva nägid ja 
koostööd tegid. 

Arvan, et just tänu heale koostöö-
le õnnestus kõik ja kontserdid and-
sid kvaliteetse muusikaelamuse. Selle 
õnnestumise taga oli palju aktiivseid 
inimesi, keda tahaks tänada. Suuri-
ma panuse andsid vallavalituse liige 

ja muusikapäeva idee autor Piret 
Pihel, Lehtse kultuurimaja juhataja 
Leelo Jürimaa ja ürituse kaasautor, 
Tapa lasteaia Pisipõnn õpetaja Kairi 
Kroon. Muusikapäevad on leidnud 
Tapa valla inimeste südames koha ja 
traditsioon peab kindlasti jätkuma. 

Kindlasti peab jätkuma ka Tapa 
valla kultuurikollektiivide vaheline 
koostöö, sest ainult koos suudame 
valla kultuurielu veel paremaks 
muuta. Tore oleks näha ja kuulda, 
kuidas laulukoorid ning puhkpilli-
orkester esitavad mõne teose koos 
või kapell saadaks rahvatantsijaid. 
Koostöö ladusamaks muutmiseks 
tuleks meie kultuuriinimestel kor-
raks maha istuda ja arutada, milline 
on hetke olukord ning kuhu poole 
peaks minema. Selleks kutsub Tapa 
vallavolikogu kultuurikomisjon kõiki 
kultuuriarengust hoolivaid inimesi 
uuel aastal ümarlauale. Kus ja millal 
see täpsemalt toimub, anname teile 
teada aasta alguses.

Kõikidele kultuurinautijatele 
tuletan meelde, et 19. detsembril 
on Tapa valla muusikud jälle koos 
ja esitusele tuleb jõuluoratoorium, 
kus löövad kaasa ka Eesti kuulsad 
ja tunnustatud lauljad, näiteks Anu 
Aimla ja  Taavi Tampuu. Veebruaris 
tähistab oma viiendat sünnipäeva 
kontsertsari „Noored muusikud”. 
See on samuti traditsiooniks saanud 
üritus, kus esinevad Eesti tuntud ja 
vähem tuntud noored, kuid andekad 
muusikud. Tulge nautima kvaliteet-
set muusikat!

Vallavolikogu kultuurikomisjoni 
poolt soovin kõikidele rahulikke 
jõule ja meeleolukat aastavahetust, 
mõnusat koostööd ja ideedelendu 
uueks aastaks!

Lugupidamisega
Reigo Tamm,

Tapa vallavolikogu 
kultuurikomisjoni esimees

Tapa valla aukodanikud Priit Pärn ja Aurelie Kaldoja.
Foto perek Kaldoja veebilehelt

Kultuurikomisjoni 
esimehe jõulumõtted

Jõulukingiks suitsuandur!

Laupäeval autasustati 
Tapa valla aukodanikke



TAPA  VALLA  AJALEHT LK 518. detsember  2009

Triinu Palmiste avas sidemajas lillepoe.
Foto  Heiki Vuntus

Sel esmaspäeval avas Tapal Eesti 
Posti majas, aadressil Pikk 3, oma 
külastajatele uksed uus lillekauplus 
– ANPAL Lillesalong. 

Väikses, kuid hubases ja ele-
gantses ruumis, on lisaks mitme-
kesisele lillevalikule võimalik osta 
ka keraamikat, käsitööd ja kunsti. 
Meelepärase toote peaks leidma 
sealt igaüks. Suur rõhk kaubavalikul 
on pandud kodumaisele toodan-
gule. Ainsana Tapal ja kogu piir-
konnas müüb lillesalong Siimusti 
Keraamikatööstuse OÜ tooteid. 
Kaupluses on saadaval ka valik otse 
Saksamaalt, firmalt Troika metallist 
eksklusiivseid tooteid. Troika too-
ted on tavapärasest pisut kallimad, 
kuid väga kvaliteetsed ja esindus-
likud. Need sobivad suurepäraselt 
kingitusteks ka firmadele. 

Vastavalt aastaajale on tooteva-
likus hooajakaubad. Detsembris 
pakutakse klientidele lisaks muule 
ka ilutulestiku tooteid. Plaanis on 
hakata korraldama iga kevad ja 
sügis loodus- ja talutoodete laata. 
Poejuhtaja Triinu Palmiste räägib, 
et on väga kaua unistanud oma 
lillepoe avamisest ja nüüd, peale 
kaheksat unistamise aastat, sai see 
teoks. „Unistamist ei tohi pooleli 
jätta, vaid tuleb lõpuni unistada. 
Vahet pole mitu aastat selleks 
kulub, ennem kui see reaalsuseks 

saab!“ teatas õnnelik kaupluse 
omanik. 

Küsimusele, et kas ta konkurent-
si ei karda, sest siin on juba kolm 
lillekauplust, vastas ta, et konku-
rents hoiab meele avatud ja sunnib 
paremini töötama ning kvaliteetset 
kaupa pakkuma. Kui inimesed selle 
läbi paremat teenust saavad, siis 
peaks kliendid kohe kindlasti rahul 
olema. Kauplusest on võimalik 
tellida nii telefoni kui ka meili teel 
erinevaid kimpe, matusepärgi ja lil-
leseadeid koos ja ilma kojukandeta. 

Lõpetuseks kutsub särasilmne 
poejuhataja Triinu Palmiste kõiki 
tutvuma lillepoe teenuste ja kau-
pade valikuga ning kui hinnad ja 
teenindus sobivad, siis ka oma 
vajalikud ostud ANPAL Lillesa-
longist tegema. 

Suur tänu kõigile, kes aitasid 
kaasa ANPAL Lillesalongi loo-
misel!

Eriline tänu Eesti Töötukassale 
ning Saima Piisnerile.

Arlet Palmiste

Eelmisel aastal alustasime Jänedal 
kõhutantsuga Jane Paberiti juhen-
damisel. Oleme palju õppinud ja 
esinenud ning omavahel headeks 
sõpradeks saanud. Korraldasime 
kevadel toreda hooaja lõpupeo ja 
sügisel uue hooaja alguse puhul 
väikese sügispeo. Nüüd õpime jälle 
uusi tantse ning esineme Nabara-
tooriumi jõulupeol ja Ambla valla 
jõulupeol.

Suvel tuli meile mõte, et võik-
sime oma toreda seltskonnaga 
proovida etendada mõne mõnusa 
näitemängu, kasvõi oma jaoks. Sü-
giseks leidis Riina meile juhendaja, 
Tiit Tammlehe, kes on kogenud 
näitejuht Albu harrastusnäitlejate-
le. Valisime endale ka näitemängu 
välja ning kohtusimegi kõik ja alus-
tasime algusest. Igal esmaspäeval 

peale kõhutantsutrenni pureme pea-
aegu südaööni näitemängu pähklit. 
Iga algus on raske, aga meil saab 
alati palju nalja ja enesekriitikaga 
oleme juba kõhutantsu trennidest 
harjunud, sest me teeme lisaks 
esmaspäevasele kõhutantsule ka 
ise neljapäeval väga enesekriitilist 
kõhutantsutrenni.

Üldiselt püüame omavahendi-
tega hakkama saada, aga kuna me 
teeme LEADER liikumise kaudu 
koostööd arenduskoja liikmete 
MTÜ Gilda Kunstilabori ja Sääsküla 
Huviklubiga, siis tänu Arlet Palmis-
te huvile toetada harrastusteatreid 
arenduskoja piirkonnas, saame koo-
lituseks ja kuludeks toetust ka tema 
kirjutatud projektist. Jaanuaris osa-
leme Aravetel koolitusel ning aprillis 
harrastusteatrite päeval esineme 

juba oma näidendiga. Projekt ei 
ole meil ühekordne, loodame ise-
tegemisrõõmu pakkuda paljudele 
inimestele ja oleme avatud kõigile 
pakkumistele.

Esietendus on meil plaanitud 
kõhutantsijate Talvelaagris veeb-
ruaris Jänedal, sest kasutame oma 
pauside ajal kõhutantsutrennides 
õpitut. Esinemispalaviku vastu 
aitab meie kogemuste põhjal ainult 
esinemine.

Loodame, et suudame oma 
tegutsemisrõõmu ka teisse süstida 
ning tõestada, et alati on võimalik 
tahtmise korral oma elu huvitavaks 
elada ja ei pea ootama kedagi, kes 
seda meie eest teeks! Kohtumis-
teni! 

Gilda Lindmaa, 
 MTÜ Gilda Kunstilabor

Kevadel kutsuti Maire Aunaste saa-
tesse “Head uudised” otse-eetrisse 
Tapal tegutsev veteranide bänd, kes 
on oma karjääri jooksul isegi Traf-
ficut soojendanud, nende enda soo-
jendajana on üles astunud aga Laine. 

Weteranide Hobi Bändis ehk 
WHBs mängivad mehed, kellest 
enamasti kõik on tegevad olnud 
juba 1970ndate algusest ning kõigil 
on muusikutöö kõrval ka päevane 
põhitöö. Bändi liige Meelis Kaseväli 
räägib, et pärast eksirännakuid saadi 
mõne aasta eest taas kokku Lehtse 
klubis, kus leidis aset ettevõtmiste 
sari “MMM klubi” (ehk mõnusate 
muusikameeste meenutused), mille 
vaimne ema on Leelo Jürimaa.

Seal hakati käima 2003. aastal, 
2006. aastal tekkis ansambel, kellega 
omakorda 2008. aastal liitus veidi 
noorem mees Tarmo, kes püüab 
bändi tuua kitarriroki värvinguid, 
mille tõttu ka kogu bändi stiil on 
mõneti muutunud. Kuid ühte rõ-
hutavad mehed küll – sülti pole nad 
kunagi harrastanud.
Alternatiiv Rock Hotelile

“See on selline kitarriline tant-
sumuusika, justkui alternatiiv Rock 
Hotelile,” täpsustab Tarmo, kes on 
mänginud kunagises kuulsas Väike-
Maarjast võrsunud briti-popi pundis 
nagu The Syne. Vanemad mehed on 
aga alates aastast 1970 koos olnud 
väga erinevates muusikalistes pro-
jektides. Suuresti kasvas praegune 
WHB välja kaheksakümnendate 
kolhoosiroki ühest vingemast tegi-
jast, ansamblist Farmer. Siinjuures 
rõhutab Meelis, et kõik praegused 
bändiliikmed on Sõnni tähtkujust, 
seega läheb kevaditi alati n-ö tige-
daks sünnipäevapidamiseks.

Kuna tegemist on Tapa bändiga, 
siis seda piirkonda oma arvukatel 
esinemistel promotaksegi. 

Nõnda oli ka juba mainitud Au-

naste saates, kus teemaks oli Tapa 
vald ja WHB mehed esindasid Tapa 
valla kultuurielu. Räägiti endast ja 
mängiti otse-eetris isegi üks lugu 
maha. “Jutt oli ikka sellest, et kui 
oled kunagi bändi teinud, siis pisik 
jääbki sisse ja enam see välja ei lähe,” 
märkis Meelis.
Esinemisi kuhjaga

Kadrioru lastekaitsepäeva üritu-
sel, kus patrooniks oli Ninja-tüdruk 
Lenna Kuurma isiklikult, oli õnn 
isegi Trafficut soojendada. Suvel 
käidi ka Viimsis vanade bändide 
kokkutulekul, kus peale nende oli 
veel hulk tuntud tegijaid lähimine-
vikust, teiste seas Vanaviisi, Nancy, 
Kulo. Ja nende soojendajaks oma-
korda juba nõukaajal laineid löönud 
Laine. Bändi kahte omaloomingulist 
pala võib aga hea õnne korral kuulda 
Elmari raadios.

Eluaastate pidevale lisandumisele 
vaatamata räägivad mehed, et rokk-
muusika on hingelähedane siiani 
ning musitseerimist jätkatakse, kuni 
kitarri käes hoida jõutakse. Põhilis-
teks esinemisteks on ülesastumised 
kõiksugustel suvepäevadel, samuti 
sünnipäevadel ja kokkutulekutel, 
nagu ikka. Sel suvel oli bändil ise-
äranis palju tööd, palju räägitud 
majanduslangusest hoolimata.

Esinemised on viinud bändi 
mandri-Eestist kaugemalegi, näiteks 
Saaremaale. Kohalik muusikasõber 
sai viimati WHB meestega sinasõp-
rust värskendada muusikute klubi-
õhtul Kehalas.

Meelis Kaseväli – akustiline kitarr 
ja juhtlaul, töötab veemajanduses;

Raimo Jürgenson – mängib 
bassi, on sõiduõpetaja;

Alar Koemets – trummar, töö-
tab veemajanduses;

Tarmo Kopti – päeval keevitab 
rauda ja õhtul keevitab kitarriga.

(VT, 04.12.2009)

Uus lillesalong on nüüd avatud

Tapa veteranid 
keevitavad hobi 
korras kitarriga

Veidi kõhutantsust

2009. aasta viimane, kümnes võist-
lustantsu osavõistlus peeti Tallin-
nas. samas võisteldi ka selle aasta 
karikatele. 

Tantsuklubi ERME parimatena 
on edetabelis Aleksei Laguuyin 
– Aljona Frolova 11. kohal ja kari-
katele nad võistlema ei pääsenud. 
Selles osalesid iga võistlusklassi 
kuus paremat. Tublid olid aga meie 
kõige nooremad Georg Kokk – 
Annaliisa Alla, kes 28 klubi ja 260 
paariga võistlustel saavutasid omas 
vanuseklassis kolmanda koha. See 
tähendab, et uuel aastal esimestel 
võistlustel jaanuaris peavad nad 
võistlema juba tugevuselt järgmises 
võistlusklassis. See kõik seab meie 
klubile ka kohustusi. 

Jaanuari võistlusteks peab olema 
makstud nii klubi maks, kui ka kõik 
litsentsid. Seni on meie koostöö 
partneritega, Tapa vene gümnaa-

sium, kes annab meile treeninguteks 
saali ja vallavalitsuse kultuuriosa-
konnaga, kes toetab meid rahaliselt, 
hästi sujunud ja loodame meeldivat 
koostööd ka edaspidiseks.

Kutsuge meid esinema ja te 
veendute ka ise, et tantsuklubi 
ERME jätkuv töö on tulemuslik.

Erki Õun,
tantsutreener

Magus algus

Noori võistlustantsijaid juhendab Erki Õun.
Foto Erki Õun
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• maksti täiendavaid sotsiaaltoetusi 
kokku summas 10 465 krooni;
• jäeti rahuldamata kuus avaldust 
sotsiaaltoetuste taotlemiseks;
• lõpetati sotsiaalkorteri üürileping 
aadressil Kalmistu 15-14, Tapa linn;
• pikendati üürilepinguid neljas sot-
siaalkorteris;
• otsustati korraldada lihtmenet-
lusega riigihange “Jäätmejaama 
detailplaneeringu koostamine ja 
eksperthinnang” ning moodustati 
riigihanke hankemenetlusega seotud 
toimingute läbiviimiseks komisjon;
• otsustati korraldada avatud hanke-
menetlusega riigihange “Tapa linna-
kalmistu hooldus 2010–2014” ning 
moodustati riigihanke läbiviimiseks 
komisjon;
• otsustati korraldada avatud hanke-
menetlusega riigihange “Tapa güm-
naasiumi hoone rekonstrueerimise 
II etapp” ning moodustati riigihanke 
läbiviimiseks komisjon;
• otsustati korraldada lihtmenetlu-
sega riigihange “Tapa valla välis-
valgustuse hooldamine perioodil 
01.02.2010–31.12.2010” ning moo-
dustati riigihanke hankemenetlusega 
seotud toimingute läbiviimiseks 
komisjon;
• Tapa vallavalitsus viis 2008. a läbi 
lihtmenetlusega hanke “Invatrans-
pordi ja liikumistakistusega isikute 
transporditeenuse osutamine”. Ot-
sustati pikendati FIE Tiit Pihlakuga 
sõlmitud lepingut kuni maakondliku 
ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi 
toimima hakkamiseni;
• määrati projekteerimistingimused 
mobiilsidemasti projekteerimiseks 
(asukoht L-Est koordinaadisti-
kus orienteeruvalt X=6567914 ja 
Y=596953 Sumina kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas;
• anti kaks korraldust loa andmine 
jäätmemahuti harvemaks tühjenda-
miseks ning kaks korraldust korral-
datud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;
• nõustuti Tapa vallas Tapa linnas 
asuva Leina tn 1 kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;
• anti välja kümme korraldust maa 
tagastamise tähtaja pikendamise kohta.

18.11.2009
•  Kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad, kahele isikule keelduti 
hooldaja määramisest;
• algatati detailplaneeringu koosta-
mine asukohaga Tapa linn Loode tä-
navast läänes paikneval reformimata 
riigimaal eesmärgiga rajada suletud 
territooriumiga asfalteeritud plats 
jäätmejaama jaoks;
• väljastati kirjalik nõusolek korteri 
tehnosüsteemi muutmiseks (kamin-
ahju ehitamiseks) Keskuse tn 5 
korterelamus korteris nr 4 kinnistul 
Lehtse alevikus Tapa vallas;
• anti välja kaks korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ja üks korraldus 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;
• jäeti rahuldamata üks avaldus sot-
siaaltoetuse saamiseks;
• reservfondist eraldati 1500 (üks 
tuhat viissada) krooni Kristi Löö-
peri osalemiskulude katteks Eesti 
täiskasvanute saalihoki naiskonna 
koosseisus saalihoki maailmameist-
rivõistlustel Rootsis 05.–12.12.2009;
• reservfondist eraldada 14 419 kr 
(neliteist tuhat nelisada üheksa-
teist krooni) Tapa spordikeskuse 
ventilatsioonisüsteemi hooldus- ja 
puhastustööde eest tasumiseks.

25.11.2009
• Otsustati maksta Tapa valla eelar-
vest toimetulekutoetust 2009. aasta 
novembris 320 019 (kolmsada kaks-
kümmend tuhat üheksateist) krooni 
ja sellega kaasnevat 200-kroonist 
täiendavat sotsiaaltoetust 2009. aasta 
novembris summas 4400 (neli tuhat 
nelisada) krooni;
• eraldati sotsiaalkorter aadressil 
Roheline 6-3 Tapa;
• muudeti Tapa vallas seoses aadres-
sandmete korrastamise vajadusega 
katastriüksuste lähiaadressid;
• väljastati ehitusluba ehitise re-
konstrueerimiseks (katuse vahetus, 
välisseinte soojustamine) KÜ-le 
Üleviste 12 Üleviste tn 12 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;
• väljastati kasutusluba Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ-le komplektalajaama 
kasutusele võtmiseks Tapa linnaku 

kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
• väljastati kasutusluba Tapa valla-
valitsusele staabihoone kasutusele 
võtmiseks Valve 30 maaüksusel Tapa 
linnas Tapa vallas;
• Tapa valla reservfondist eraldati 
ametist vabastatud vallavanem Kuno 
Roobale hüvitist kahe kuu ametipal-
ga ulatuses;
• kinnitati lasteaia Vikerkaar hoo-
lekogu koosseis 2009/2010 õppe-
aastaks.

01.12.2009
• Tapa vallavalitsuse lastekaitsespet-
sialisti volitati eestkostja ülesannete 
täitmiseks vormistama Kodakond-
sus- ja Migratsiooniameti Ida Re-
gionaalosakonna Rakvere büroos 
isikutunnistust;
• tunnistati toetusvooru tehnilistele 
tingimustele vastavaks Hajaasustuse 
veeprogrammi 2009. a täiendavasse 
taotlusvooru Urmas Erinilt, Kalev 
Salustelt ja Tatjana Kurkalt laekunud 
taotluste projektid kogumaksumuse-
ga 188 680 krooni;
• nõustuti Tapa vallas Jootme külas 
asuva Risti maaüksuse ostueesõigu-
sega erastamisega kahe katastriük-
susena pindalaga 40584 m², kus I 
katastriüksuse pindala on 38769 m² 
ja II katastriüksuse pindala on 1815 
m2, ehitiste omanikule;
• nõustuti Tapa vallas Vahakulmu 
külas asuva Tilluallika kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katastri-
üksuseks;
• väljastati kasutusluba Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ-le elektrivarustuse 
kasutusele võtmiseks Hommiku 
alajaama F1, F2 ja F3 liinidel 0,4 kV 
maakaabliga Rohelise, Nooruse ja 
Linda tn-l Tapa linnas Tapa vallas;
• määrati projekteerimistingimused 
abihoone ehitusprojekti koostami-
seks tulevasele Lepiku kinnistule 
Jäneda külas Tapa vallas;
• kehtestati detailplaneering asu-
kohaga Pihlaka tn 5 ja selle lähiala 
Tapa linn.

08.12.2009
• Tapa valla puudega lastele osutatud 
transpordi teenuse eest tasuti kokku 
summas 3247 krooni;

19.11.2009
• Võeti vastu määrus “Tapa valla-
volikogu 25.03.2009 määruse nr 
107 “Tapa valla 2009.a eelarve 
kinnitamine” muutmine”;
• anti nõusolek Tapa vallavalitsusele 
viia läbi hange “Tapa linnakalmistu 
hooldus 2010–2014”;
• võeti vastu otsus “Kohanime 
määramine”; 
• valiti volikogu komisjonide aseesi-
mehed: revisjonikomisjoni aseesi-
meheks Tatjana Tamm, eelarve- ja 
arengukomisjoni aseesimeheks 
Kalju Soomeri, majanduskomis-
joni aseesimeheks Mart Lees, 
kultuurikomisjoni aseesimeheks 
Leelo Jürimaa, sotsiaalkomisjoni 
aseesimeheks Katrin Kuusik, hari-
duskomisjoni aseesimeheks Elmu 
Kopplemann, turvalisuse komis-
joni aseesimeheks Kalju Soomeri;
• kinnitati vallavalitsuse struktuur 
3-liikmelisena: vallavanem ja 2 va-
litsuse liiget;
• Tapa vallavalitsuse liikmeteks kin-
nitati vallavanem Alari Kirt, Piret 
Pihel ja Aare Palmsalu;
• vabastati teenistusest vallavanem 
Kuno Rooba;

• määrati Tapa valla esindajateks 
Eesti Linnade Liidu volikogusse 
Tapa vallavanem Alari Kirt ja tema 
asendajana Piret Pihel;
• määrati Tapa valla esindajateks 
Lääne-Viru Omavalitsuste Lii-
dus vallavolikogu esimees Urmas 
Roosimägi ja vallavanem Alari 
Kirt. Urmas Roosimägi asendajana 
määrati volikogu aseesimees Kalju 
Soomeri ja Alari Kirt`i asendajana 
Piret Pihel.
• Kinnitada valla koolide hoolekogu-
desse järgmised Tapa vallavolikogu 
liikmed: Jäneda Kooli hoolekogusse 
Toomas Kaukvere, Lehtse Kooli 
hoolekogusse Leelo Jürimaa, Tapa 
vene gümnaasiumi hoolekogusse 
Maksim Butšenkov, Tapa güm-
naasiumi hoolekogusse Neeme 
Külmallik.

10.12.2009
• Võeti vastu määrused “Tapa valla-
volikogu 11. jaanuari 2007 määruse 
nr 41 „Tapa valla kohalike teede 
ja tänavate nimekirja kinnitamine“ 
muutmine” ning “Tapa vallavoliko-
gu 25.03.2009 määruse nr 107 “Tapa 
valla 2009 .a eelarve kinnitamine” 

Tapa vallavalitsuse 1. detsembri 2009 korraldusega 
nr 825 kehtestati Pihlaka tn 5 ja selle lähiala 

detailplaneering Tapa linnas. 
Planeeringuala pindala on 7000 m2, 

planeeringusse on kaasatud 2 olemasolevat kinnistut ning 
reformimata riigimaa. Detailplaneeringu alusel on võimalik 

Pihlaka 5 kinnistule ehitada elumaja, hoonestada üks 
olemasolev ja teine tekkiv kinnistu ühe elamu ja kahe 

kõrvalhoonega. Juurdepääs lahendatakse tee ja tänava krundi 
moodustamisega.

Tapa vallavalitsus algatas 18.11.2009 korraldusega nr 802 
Tapa valla jäätmejaama detailplaneeringu koostamise. 

Detailplaneeringu ala suurus on 3,8 ha, 
asukoht Loode tn 30 ja Loode tn 35 vahel 

reformimata riigimaal Tapa linnas. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada suletud 
territooriumiga asfalteeritud plats varjualuste ja 
konteineritega sorteeritud jäätmete vastuvõtuks. 

Detailplaneeringu koostamisel tehakse ettepanek uue 
katastriüksuse moodustamiseks, lahendatakse juurdepääsu-

tee, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad, haljastus.
Tegemist on spetsiifilise rajatisega, kus toimuva tegevuse 

iseloomu arvestades võib kaasneda keskkonnamõju. Seetõttu 
on vajalik kaasata ekspert, kelle ülesandeks on analüüsida 

KMH vajadust.

Info: imbi.mets@tapa.ee, tel 322 9684
Imbi Mets, planeerimisspetsialist

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

muutmine”;
• võeti vastu otsus “Arvamuse and-
mine maavara kaevandamisloa kohta 
Maleva kruusamaardla Maleva II 
kruusakarjääris”;
• võeti vastu otsus “Katastriüksuste-
le sihtotstarbe määramine”;
• anti nõusolek Tapa vallavalitsusele 
viia läbi hanked kolme ametiauto 
kasutusrendile võtmiseks;
• määrati alates 01. detsembrist 2009 
vallavalitsuse palgaliste liikmete 
töötasu;
• muudeti Tapa vallavolikogu 
10.11.2005 otsuse nr 7 “Vallavalitsu-
se struktuuri ja teenistujate koossei-
su ning palgamäärade ja palgatingi-
muste kinnitamine“ punkti 1 ja tehti 
struktuuris järgmised muudatused: 
sotsiaalosakonna sotsiaaltöötajate 
ametikohtade arvuks loetakse 2; 
kantselei vallasekretäri abide ameti-
kohtade arvuks loetakse 1;
• kinnitati volikogu komisjonide 
koosseisud;
• Tapa valla esindajaks nimetati 
MTÜ-s Rakvere Haigla, MTÜ-s 
Arenduskoda ning MTÜ-s Spor-
diklubi Presidendirada vallavanem 
Alari Kirt.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti 
abil makseid, sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid.

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Jäneda mõisas peatub pangabuss 
30. detsembril kell 15.15–16.15

Alates 2010. aastast uuel ajal:
üks kord kuus teisipäeviti kell 9.00–10.30

(26. jaanuar ja 23. veebruar)

Lp Tapa valla postkastide omanikud!
Palume kõigil, kelleni pole jõudnud või on probleeme 

tasuta jagatavate Tapa valla ajalehtedega (kas Sõnumed või 
Tapaskije Vesti), informeerida sellest nii arenduskoda kui ka 

kohalikku sidekontorit, näidates ära aadressi ja perioodi, 
mil lehti ei saadud. Saabunud andmed edastame ka Tallinna 

Eesti Posti peakontorisse.
Postiljonide töö hõlbustamiseks tuleks märgistada postkastid 
tähtedega, mis keeles lehte soovitakse: E (eesti), V (vene).

Heiki Vuntus, toimetaja
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5.detsembril toimusid kultuuri-
kojas Tapa valla III Meistrivõist-
lused males, kus üksteiselt võtsid 
mõõtu viie erineva võistlusklassi 
maletajad. 

Kohale tuli 19 maletajat, kelle 
seas võistles esmakordselt kümme 
poissi ja noormeest. Võisteldi 
kahes grupis, kus kohale tulnud 
täiskasvanud ja veteranid mängisid 
kõik koos ning poisid ja noor-
mehed võistlesid omavahel ühes 
grupis. Väga tulise heitluse kuni 
viimase sekundini pidasid maha 
noormeeste meister Margus Õun 
ja poiste meister Ken-Ricahrd 
Kiipus, mis lõppes veel seekord 
“sõbraliku” viigiga.

Male on taaskord Tapal oma 
kanda kinnitamas, käiakse regulaa-
rselt võistlemas, esindatakse tublilt 
nii valda kui ka linna erinevatel 
sportlikel mängudel, aastas toimub 
tänaseks juba kaks turniiri. On 
tekkimas järelkasv poiste ja noor-
meeste hulgast, kellega teeb head 
tööd Tapa gümnaasiumi maleringi 
juhendaja Enn Koppel. Paraku 
pole male veel populaarne tüdru-
kute, neidude ja naiste osas, keda 
oodatakse kindlasti järgmisele ma-
leturniirile, mis toimub 2010. Aasta 
aprillis ja on pühendatud eelmisel 
aastal lahkunud Tapa linna maletaja 
Enn Kleemeieri mälestuseks.

Sündmust korraldas ja toetas 

Tapa vallavalitsus koos kultuurikoja 
maleringiga ning suupistete eest 
hoolitses Tapa Autobussipark OÜ 
ja AS Hallik.

Tulemused:
7–13-aastased poisid: I Ken-

Richard Kiipus; II Kristjan Palts; 
III Joosep Perandi

14–18-aastased noormehed: I 
Margus Õun; II Siim Kroonmäe; 
III Rasmus Paulus

Mehed: I Andrei Lištšuk; II 
Roman Kušmir; III Heiki Metsala

Meesveteranid: I Enn Koppel; 
II Oleg Surso; III Rein Tali

Naisveteranid: I Helga Vase-
mägi; II Urve Tahemets

Tartumaal Lähtel 19. korda peetud 
traditsioonilisel jõuluturniiril, kus 
matil käis mõõtu võtmas 112 noort 
maadlejat Eestist ja Soomest, oli 
auhinnalaua juurde asja paljudel 
Lääne-Virumaa sportlastel. Esi-
kohti tõid maakonna noored maad-
lejad koju kokku üheksa, lisaks veel 

teine ja kolm kolmandat kohta.
Tapa valla noored maadlejad 

võistlesid tublilt ning võitsid kokku 
turniirilt 5 esikohta: noormeestest 
võidutsesid kehakaalus kuni 50 kg 
– Ivan Belikov; kuni 85 kg – Elari 
Piksar; raskekaalus – Roman Sviri-
dov. Tüdrukute hulgas oli võidukas 

kehakaalus kuni 55 kg – Olga 
Koroleva ja kuni 63kg – Lisbeth 
Vinter.

Simunas toimunud avatud Lää-
ne-Viru maapõhikoolide V rahvas-
tepallivõistluses saavutas tubli II 
koha Jäneda kooli võistkond.

 (VT, 09.12.2009)

Tapa valla maletajad selgitasid 
parimaid

Tapa valla noorsportlased olid 
edukad maadluses ja rahvastepallis

E, 21.12 kell 18 Tapa muusikakooli õpilaste jõulukontsert.
T, 22.12 kell 20 Film „Probleemid paradiisis” on vaimukas 
 komöödia. Nelja abielupaari ootab ees puhkus kaunil 
 troopikasaarel asuvas luksuslikus kuurordis. Üks 
 paaridest läheb sinna, et päästa oma abielu, üle-  
 jäänud on huvitatud päikesepaistest, pidudest ja 
 rannamõnudest. Kuid saarel järgneb tõsine 
 jõukatsumine kehtivate reeglite, kiusatuste,   
 abikaasade ja loodusjõududega. Pääse 40 kr
K, 23.12 kell 14 Tapa valla eakate jõulukontsert – 
 laulab Toomas Anni. 
  Auhinnagaalal „Kuldne plaat 2009”omistati Toomas  
 Annile aasta meesartisti tiitel. Pääse 25 kr, pääsmed  
 on eelmüügis.
T, 29.12 kell 20 Film „Surrogaadid” – ulmeline põnevusfilm.
 Alla 12-aastatstele mittesoovitav. Tulevikus elavad
 inimesed oma elu turvaliselt kodus istudes, läbi oma  
 robotsurrogaatide, mis on nende seksikad ja füüsiliselt  
 ideaalsed mehaanilised koopiad. See on ideaalne maa- 
 ilm, kus pole kuritegevust, valu, hirmu ega tagajärgi.  
 Tõelise šokina tabab seda utoopiat üle paljude aastate  
 esimene mõrv… Pääse 40 kr
T, 5.01 kell 20 Film „Ajaränduri naine” – romantiline   
 draama – Audrey Niffeneggeri samanimelisel menu-
 romaanil põhinev lugu armastusest, mis kestab üle  
 aegade. Alla 12-aastastele mittesoovitav. Pääse 40 kr
N, 7.01 kell 16 Film „Levist väljas” – kogupere seiklusfilm.  
 Mis juhtub kui satud seiklustesse kiusliku kasuõe,   
 kummituse ja jääkaruga .Kus karmis ja lummavas   
 looduses leiad ennast äkki levist väljas. Vaata täpse- 
 malt www.kinobuss.ee KOOLIVAHEAJA SOODUSHIND 25 kr

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

Kadrina surnuaeda (Tiit Pihlak, 
tel 5650 5671)
kl 12.00  Tapa keskväljak
kl 12.05  Õhtu pst bussipeatus
kl 12.10  autobaasi bussipeatus
kl 12.15  Imastu koolkodu parkla
Kadrinast tagasi kl 14

Kadrina surnuaeda (Tiit Pihlak)
kl 13.00  Näo bussipeatus
kl 13.05  Karkuse bussipeatus
kl 13.10  Metsa bussipeatus
kl 13.15  Vahakulmu bussipea-
tus
kl 13.20  Saksi bussipeatus
kl 13.30  Moe teeninduspunkti 
eest
Kadrinast tagasi kl 15

Tapa surnuaeda ja kirikus-
se jumalateenistusele: (Tiit 
Pihlak)
kl 15.30  Autobaasi peatus

kl 15.35  Õhtu pst bussipeatus
kl 15.40  Kesklinn
kl 15.45  Endise Metsapoe eest
kl 16.30  surnuaiast tagasi Tapa 
Jakobi kirikusse

Tapa surnuaeda ja kirikus-
se jumalateenistusse: (Tiit 
Pihlak)
kl 15.20  Imastu koolkodu parkla
kl 15.25  Moe teeninduspunkti 
eest
kl 15.30  Vahakulmu bussipeatus
kl 15.35  Saksi bussipeatus
kl 15.40  Metsa bussipeatus
kl 15.45  Karkuse bussipeatus
kl 15.50  Näo bussipeatus
kl 16.40  Tapa surnuaialt kiri-
kusse.

NB! Peale kirikut sõidab buss 
maapiirkonda tagasi.

Tapa vallavalitsus teatab:
24. detsembril sõidavad tasuta bussid

Aravete kultuurimajas korraldatakse iga aasta jaanuaris 
hArrAsTusNäITLEjATELE mEIsTrIKursusI. 

Seni on neid juhatanud Aralet Palmiste, Ain Mäeots ja Peeter 
Raudsepp. 16. ja 17. jaanuaril toimub kursus taas. 

Juhendajaks Ain Mäeots. 
Kursuse tasu on 200 krooni, mis sisaldab 4 söögikorda, jooke 

ja näkse laual, soovijatel ööbimise võimalust Aravete 
kultuurimajas. Juhendaja tasu tasutakse LEADER -programmi 

abiga. Kursusel saab osaleda 30 inimest. 10 kohta on juba 
broneeritud. Seega, kes ees, see mees. 

Kontakt 5344 5996, palmistearlet@gmail.com.

Arlet Palmiste 

Nii toreda üllatuse valmistas minu-
le sellel jõulukuul Ave Pappe koos 
Lastekaitse Liiduga. 

Äärmiselt meeldiv tänuüritus, 
kus Evelin Ilves ulatus südamlike 
tänusõnadega raamatu „Lapsepõlv 
eesti kunstis“ ning noored muu-
sikud Viljandist andsid kontserdi 
jääb südamesse sügavale. Tänan 
teid kõiki selle üllatuse eest! Kõiki 

Minu armsad sõbrad!
neid, kes helistasid või siis siiraste 
sõnadega tänaval mind kinni püüd-
sid ja õnnitlesid. Teie soojad sõnad 
ja see meelespidamine Ave ning 
Lastekaitse Liidu poolt valgustavad 
minu aastalõpu hetkedesse põimi-
tud tegemisi. 

Tänukirjal oli kirjas: „Olete 
inimene, keda vajataske. Olete 
see, kelle hea sõna ja hea tegu on 

alati oodatud ja vajalik. Osavõtliku 
inimesena panustate endast lastele 
midagi head. Täname Teid panuse 
eest mida olete lastekaitse arengusse 
andnud. Eduelamusi ja rõõmu Teie 
päevadesse!“ Järgin neid sõnu ja 
püüan olla oma käitumise ning tegu-
dega nende sõnade vääriline! Aitäh!

Kairi Kroon

20. dets kl 10–15.30 7. pärlitöö päev. Tulla võib kogu   
 selle aja jooksul. Pärlid ja tamiil müügil kohapeal, 
 valik väga suur. Võta kaasa: käärid, peened õmblus- 
 nõelad, raha pärlite ostmiseks, midagi endale näksida  
 (kohv, tee kohapeal) ja terav silm. Juhendaja: Irina  
 Tarassov. Osamaks täiskasvanuile 20 kr. Oodatud   
 oskajad ja algajad, vanad ja noored!
22. dets kl 16 Lehtse Kooli jõulupidu. Kogu koolipere esitab  
 ühise jõulunäidendi “Võsa-Karla jõulutemp” 
 Lapsevanemaid oodatakse vaatama! 
26. dets kl 17  Jõulupidu kõigile “Jõulud tulnud ju!” 
 KONTSERT – esinevad valla isetegijad. Laulame koos  
 jõululaule. Istumine laudades – võta kaasa midagi! 
kl 19 Õhtu jätkub ansambliga WHB
kl 20 “Maasturite Lehtse Jõulusõit” osalejate 
 autasustamistseremoonia. 
 Pidu on VABA ANNETUSEGA! Tule pühi lõpetama!
3. jaan kl 12 Lehtse 3. pinksi pühapäev.  Jätkub VIII
 hooaeg. Osalema oodatud kõik huvilised. Mäng
 toimub turniiridena eraldi gruppides: mehed, naised, 
 poisid, tüdrukud, algajad. Tule kaasa lööma – turniirid 
 kestavad aprillikuuni! Osamaks täiskasvanuile 20 kr.
4. jaan kl 10  Klubi Ehavalgus korraldusel kõigile 
 Kolmekuningapäeva pidu. Lõpetame ühises lauas 
 jõuluaega, laulame, mängime, sööme verivorsti. 
 Osamaks kohapeal.
7. jaan kl 12 Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel kooli-
 vaheaja sisustamiseks lastehommik “Käib töö ja vile  
 koos!” Õpime lõngade kerimist, mitmetes tehnikates  
 paelte ja järjehoidjate punumist, nõelviltimist, 
 maalime klaasi, teeme lõbusaid võistlusmänge jms.  
 Oodatud igas vanuses õpilased! Tasuta!
11. jaan kl 10  Klubi Ehavalgus mälutreening, liikumine ja  
 ehete viltimine
17. jaan kl 12  Jätkub mälumängu VIII hooaeg! 
 Lehtse külakilb 3. mäng. Võistkond kuni 4 liiget.   
 Mängud toimuvad aprillikuuni (6 mängu) – siis 
 tehakse üldkokkuvõte. Üldarvestusest jääb välja   
 kõige kehvema tulemusega või puudutud mäng. 
 Mälumängus võidavad kõik! Osamaks täiskasvanuile 20 kr.
18. jaan kl10  Klubi Ehavalgus jututuba. 
 Kohtumine Tapa valla ametnikega

Tulemas on teatriõhtu, pidu, uusi näitusi jm. Kuna paljud 
üritused on alles täpsustamisel, siis palub Lehtse kultuurimaja 
jälgida infot oma uuelt kodulehelt www.lehtsekultuurimaja.ee

Tapa kalmistule Lehtse 
piirkonna elanikele (Tiit 
Orupõld, tel 522 1556)
kl 10.00  Lehtse bussijaam
kl 10.10  Jootme bussijaam
kl 11.30  Tapalt tagasi

jumalateenistusele Aegvii-
du kirikusse ja kalmistule 
(Tiit Orupõld)
kl 12.30  Lehtse bussijaam
kl 12.40  Jäneda raudteejaam
kl 12.45  Jäneda Musta Täku 
Talli ees
Tagasi sõidab buss kl 15.30

jumalateenistusele Ambla 
kirikusse ja kalmistule (Tiit 
Orupõld)
kl 16.00  Lehtse bussijaam
kl 16.10  Jootme bussijaam
Tagasi sõidab buss Amblast kl 
18.30
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Tapa valla ajalehtede 
Sõnumed ja Tapaskije Vesti 
järgmised numbrid ilmuvad 

22. jaanuaril 2010.

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – www.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. Lehte ilmub 12 numbrit aastas. 
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.

Peritex Auto

· Veo- ja sõiduautode remont
· Rehvitööd veo-ja sõiduautodel
· Ekskavaator-laaduri kaeve 
    planeerimisteenus
· Vee ja kanalisatsiooni trasside 
    projekteerimine
· Ehitusprahi laadimine ja vedu, konteinerid
· Keskküttesüsteemi projekti ehitamine
· Ehitustööd, sanitaartööd
· Transporditeenus
· Autokraana tõsteteenus
· Liiva, killustiku ja muu materjali müük

Õuna tn 18, 
Tapa, peritex@hot.ee

Info telefonid: 515 8861 ja 327 7499

OÜ multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3 

Transpordivõimalus. Kuulutus ei aegu. 
Tel 501 3862

müüa odavaid lõhutud küttepuid. 
Müüme ka 3-meetriseid.

Tel 5342 6318

müüa kartulit Printsess ja Folva.
Kuulutus ei aegu.

Tel 523 2401

matuseteenused 24h - FIE Aivar müür
Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine

Lääne-Virumaal
Tel 5647 7432, 327 7139

KÜ Tapa Eha 16 müüa 1-toaline korter 27,6 m2 

hind 35 000 kr. Kontakt telefon 5664 8310

Kosmeetik, pediküür, 
depilatsioon. 

Vajalik eelregistreerimine 
telefonil 5656 6052.

Pikk 29, Tapa (II korrusel)

Avaldame sügavat kaastunnet Andresele 
perega isa, vanaisa ja äia 

GEOrGE KIPPEr 

surma puhul. 

perek Jõesma, Okk, Sidron

Teisipäeviti kell 19 kultuurikojas 
lisaks muudele lauamängudele 

bridžikursus algajatele.

jumALATEENIsTusEd 
EELK AmbLA mAArjA KIrIKus

Pühap, 20. dets kl 12
4. advendipühapäev armulauaga

Esmasp, 21. dets kl 11
Ambla põhikooli jõulukirik
Neljap, 24. dets kl 17

PÜHA JÕULUÕHTU, kaastegev Lehtse 
kammerkoor Tiiu Tikkerberi juhatusel

reede, 25. dets kl12
 KRISTUSE SÜNNIPÜHA, kaastegev Ambla 
kultuurimaja segakoor Inna Toome juhatu-

sel. Järgneb koguduse jõulupuu pastoraadis.
Pühap, 27. dets kl 12

1. pühapäev pärast jõule armulauaga
Neljap, 31. dets kl 17

Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Pühap, 3. jaan kell 12

2. pühapäev pärast jõule armulauaga

Ambla pastoraadis: 
Neljapäeviti kunstiring lastele kell 16 

Laste jõulupuu 19. dets kell 12. 

Anda üürile 2 renoveeritud 
kahetoalist korterit Tapal.
Samas vahetada Rakvere või 

Tallinna elamispinnale või müüa. 
Tel 5591 2503, 554 4107


