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Tapa vallavolikogu eelmise nädala 
neljapäevasel istungil kiideti heaks 
otsus, mille järgi suureneb Tapa valla 
vastsündinute vanematele makstav 
toetus kaks korda ehk on nüüd 4000 
krooni. Otsus kehtib tagasiulatuvalt 
ning sünnitoetuse saavad kõik selle 
aasta 1. jaanuarist sündinud laste va-
nemad. Mõnel juhul võidakse rahali-
ne toetus asendada beebipakiga.

 (VT, 12.01.08)

Lääne-Viru maavalitsus kutsub maa-
konna elanikke ning asutusi ja orga-
nisatsioone esitama kandidaate, keda 
autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima 
tunnustuse – vapimärgiga. 

Lääne-Virumaa vapimärk omista-
takse inimestele, kes oma silmapaistva 
töö ja tegevusega kultuuri, spordi, 
hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, ma-
janduse, maaelu arendamisel jm 
valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud 
Lääne-Virumaa arengule. 

Reeglina antakse aastas kuni neli 
vapimärki. Kandidaate võivad esitada 
füüsilised ja juriidilised isikud. Kandi-
daat ei pea olema maakonna elanik. 
Kandidaatide väljaselgitamisel võib kü-
sida kandidaadi elukohajärgse kohaliku 
omavalitsuse arvamust.

Kirjaliku taotluse koos põhjen-
dusega palume esitada Lääne-Viru 
maavalitsusele hiljemalt 26. jaanua-
riks aadressil Kreutzwaldi 5, 44314 
Rakvere või e-posti aadressil: hilje.
pakkanen@l-virumv.ee. Põhjenduses 
palume ära märkida, kellele ja mille 
eest vapimärki taotletakse ning taotleja 
kontaktandmed.

Lääne-Virumaa vapimärk antakse 
üle maavalitsuse poolt Eesti Vabariigi 
90. aastapäeva puhuks korraldatud 
maavanema pidulikul vastuvõtul 23. 
veebruaril Haljalas.

2007. a tunnustati vapimärgiga 
nelja inimest: OÜ Palmse Mehaani-
kakoja juhti Anti Puuseppa, Roela 
mahemesinikku ja külaelu edendajat 
Aili Taali, aktiivset keskkonnakaitsjat 
Taimi Parvet ning etnograafi ja Viru 
Säru kunstilist juhti Igor Tõnuristi.

Hilje Pakkanen 
L-V maavalitsuse avalike suhete nõunik  

(Jaan Viktori kõne Tapa kul-
tuurikojas 9. jaanuaril 2008)

Kommunistid vallutasid Tapa ale-
vi 24. detsembril 1918. aastal.

Kpt Karl Partsi mälestused Uu-
dislehes 25.04.1931: “Selle suhteli-
selt lühikese ajaga suutsid punased 
paljusid alevi inimesi kahtlustada ja 
vintsutada. Eriti võis raudteelaste 
nägudelt välja lugeda siirast rõõmu  
– nende näod olid lausa hiilanud ja 
nende abivalmidus raudtee korras-
tamisel oli väga suur.

Kohalik raudteelane, veel täp-
semalt pumbavaht, tegutses ot-
sustaval hetkel külmavereliselt, 
ta peitis ära veesüsteemi pumba 
rihmad ja nüüd tõi need rõõmuga 
lagedale, et omade soomusron-
gide vedureid veega varustada. 
Nii näeb välja tõeline Vabadus-
sõda oma totaalsuses. Rääkimata 
kohalikest inimestest sõduritele 
toiduaineid andmas, andjail rõõ-
mupisarad silmis.”

Valgejõe raudteesilla jõudsid 
punased purustada, siit ei saanud 
kiiret lööki Rakvere peale teha. 
Tee oli kõlbulik Tamsalu suunas ja 
soomusrong nr 1 kpt Anton Irve 
juhtimisel sinna ka sõitis. Soomus-
rongide üldjuht oli siis kpt Karl 
Parts. Tapa vallutamisel esirinnas 
liikunud soomusrong nr 3 saadeti 
remonti (põhiliselt kahurite rikke 
pärast). Soomusrongide nr 1 ja 

nr 3 dessantmeeskonnad vallutasid 
Tapa. Kõige hiljem jõudis Tapale 
soomusrongi nr 2 dessantüksus.

Kell 5 algas Tapa operatsioon, 
kell 9 saadi kontroll enda kätte ja 
seejärel kammiti läbi ümbruskond. 
Ilmastikuolud olid soodsad soo-
musrongide dessandi teostamiseks 
– vähene lumikate maas ja mõned 
külmapügalad õhus.

Neli soomusronglast haavatuna, 
mitte ühtegi langenut – milline 
sõjaline õnn! Sadakond langenut 
vastase poolel. Võeti 80 vangi, 
nende seas hulgaliselt Aasiast pärit 
punasõdureid.

Üks Järvamaa kaitseliitlane rääkis 
oma vanaema suust kuuldud järgmi-
se loo. Taolisi vange viidi Tallinna 
poole, neid valvanud sõdur oli ütel-
nud, et viime rahvale näitamiseks, 
kellega sõdime. Memm oli vangidele 
pakkunud talus hapupiima ja leiba. 
Suure puulusikaga sai iga mees 
võrdse suutäie, leiba hammustamise 
jagu.

Samast allikast veel üks kurva 
lõpuga lugu. Punased hukkasid noo-
rukese naiskooliõpetaja, kuna too oli 
punasõduritele ütelnud: “Pidite ju 
kohe Tallinna ära võtma, nüüd aga 
meitel tagasi.”

Mehed olid täis indu ja tahet 
vaenlasega võidelda, samas näidati 
just Tapa lahingus vaenlase vangide 
suhtes suuremeelsust, mida ei saa-
nud täheldada eelnevalt (kpt Karl 

Parts). Ees ootasid kommunisti-
de veretööd Rakveres, Tartus ja 
Valgas, kus nad olid oma jõuetus 
vihas ikka marus meie inimeste 
meelsuse pärast. 

Strateegiline tähtsus Tapa 
vallutamisel – löödi kiil 6. diviisi 
ja Novgorodi diviisi vahele, para-
nes oluliselt meie põhja ja lõuna 
rinnete varustatus vajalike sõja-
materjalidega, täiel jõul said te-
gutseda tolle aja kohta mobiilsed 
löögirusikad – soomusrongid. 

Ainsas tolleaegses kirikus 
pidas vahetult enne Tapa vallu-
tamist Jaan Anvelt kihutuskoos-
olekut. Sealt põgenes ta punaste 
soomusrongiga Rakvere suunas.

Me saame õnneks jälgida 
Vabadussõja sündmusi pikema 
aja tagant ja üha enam süüvib 
minus mõte, et küll oli neis vaba-
tahtlikes meestes, kooliõpilastes, 
sõjaväelastes jt tahet tegutseda ja 
kui vaja anda inimese kallim vara, 
oma elu, Eesti eest. 

Selline ühtne tegutsemine 
tekitab tuntava jõu, seda jõudu 
oli hädasti siis vaja ja miks mitte 
tänapäeval või tulevikus.

Soovin teile kõigile edu ja  
õnne, mida saame nautida Eesti 
Vabariigis!

Olgu meie esivanemate au 
igavene!

 Jaan Viktor

Sel aastal on Lääne-Virumaale eral-
datud vähekindlustatud perede lastele 
140 soodustuusikut. Lapsed saavad 
puhata suvel Valgemetsa, Luunja, 
Remniku, Urumarja, Kurtna (vene 
keel), MTÜ Viking-Tiigrid Võsul 
(vene keel) ja Veski Noortelaagris 
Valgamaal. 

Tänavu on Hasartmängumaksu 
nõukogu poolne toetuse suurus laag-
ripäeva kohta veel kinnitamata, kuid 
pered saavad hakata juba valikuid 
tegema. Keskmine laagripäeva maksu-
mus on 239 krooni. Laagri vahetused 
kestavad 6–12 päeva. 

Tuusiku tellimiseks ja täpsema 
informatsiooni saamiseks tuleb lap-
sevanemal pöörduda omavalituse 
sotsiaal- või lastekaitsetöötaja poole 
soovitavalt jaanuarikuu jooksul. 

 Helbe Jaanimägi,
L-V maavalitsuse

lastekaitse peaspetsialist

Kahekordistus 
perede 

sünnitoetus 

Vähekindlustatud 
lapsed saavad 

soodsalt laagrisse

Tapa vallutamine 
sõjalise operatsioonina 

ehk vabastamine punaste 
ikkest 9. jaanuaril 1919

Lääne-Virumaa 
vapimärk ootab 

kandidaate

Vastavalt 2008. aasta riigieelarve sea-
duse § 3 lõikele 7 on toimetulekupiiri 
määr käesoleval aastal 1000 krooni 
kuus üksi elavale isikule või perekonna 
esimesele liikmele, järgnevatele liikme-
tele 80% sellest ehk 800 krooni.

Marek Atonen, 
Sotsiaalministeerium

Toimetulekupiiri 
määr on 1000 krooni

Huligaan lõhkus 
filmi jaoks rajatud 

Eesti-Vene piiri
Aasta esimestel päevadel lõhkus 
Tapa vallast pärit džiibimees kaitse-
väe keskpolügoonil filmimise tarvis 
puupostidest ja okastraadist tehtud 
tara, mis pidi linateoses kujutama 
Eesti-Vene piiri. 

Filmi “Detsembrikuumus” produt-
sent Artur Talvik rääkis, et 2. jaanuaril 
läksid kaitseväe ja filmitegijate esindaja 
polügoonile tara kohendama. Koha-
peal selgus, et keegi oli Eesti-Vene 
piiri tähistava umbes 400 meetri 
pikkuse tara 300 meetri ulatuses ära 
lõhkunud. 

Sündmuskohale kutsuti kaks kor-
ravalvurit eesotsas Tapa konstaab-
lijaoskonna juhtivkonstaabli Joel 
Allaga. “Politseinikud tegutsesid väga 
professionaalselt,” ei hoidnud Talvik 
kokku kiidusõnu mundrimeeste koh-
ta. Tema andmetel aitasid kohapealt 
võetud džiibijäljed viia Tapa vallast 
Lehtse kandist pärit elanikuni. “See oli 
uskumatu lugu,” imestas filmi produt-
sent politseinike kiire ja tulemusliku 
tegutsemise üle.

 “Tõesti mõttetu ja arutu tegu,” 
ütles Rakvere politseiosakonna va-
nemkomissar Enn Kuusik juhtunut 
kommenteerides. Maakonna polit-
seijuht nentis, et lõhkumiste arv aina 
kasvab. “Enam ei saa aru, mis on 
inimestel pähe läinud.”

Kuusiku sõnul on tara lõhkuja po-
litseile teada. “Au ja kiitus Tapa kons-
taablijaoskonna juhtivkonstaablile Joel 
Allale, kes kuumadel jälgedel liikudes 
tegijani jõudis,” kiitis maakonna polit-
seijuht. Lääne-Viru politsei alustas küll 
lõhkumise asjus kriminaalmenetluse, 
kuid et sündmuskoht on Harjumaal, 
siis antakse see Põhja prefektuuri 
kolleegidele.

9. jaanuril Tapa kultuurikojas toimunud Tapa vabastamise aktusel võisid osalejad tutvuda ka tänapäeval 
kasutatavate relvadega.

(VT, 08.01.08)
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Tapa kultuurikojas korraldatakse 
igal aastal isetegevuslaste pidu.

Seekordsel peol meenutati põgu-
salt läinud aasta säravamaid tegemi-
si, mida oli märkimisväärselt palju: 
huvitavatest klubiüritustest kuni 
laste- ja noorte laulu- ja tantsupeol 
esinemisteni välja.

Isetegevuslased viisid Tapa valla 
kultuuri väljapoole Eestit, nii naa-
bermaadesse kui ka üle lahe Rootsi. 
Ka sellel aastal läheb nii mõnigi 
kollektiiv kultuurirännakutele väl-
japoole Eestit.

“Meil oli igati kordaläinud, huvitav,  
vaheldusrikas ja edukas aasta,” tõdes 
Tapa vallavolikogu kultuurikomisjoni 
esimees Piret Pihel. 

Pidu ise oli huvitav, humoorikas 
ja meeliköitev. Samas on raske 
tublit isetegevuslast millegi uuega 
üllatada, kuna tema loovus sunnib 
end pidevatele otsingutele ja enese-
täiendustele ning kõik uus võib-olla 
samas kui äraunustatud vana.

Pole vist vaheldusrikkamat vald-
konda, kui seda on kultuur ja sport. 
Meie igapäevane värvikas elu Eesti 
Vabariigis annab häid võimalusi 

uute ideede genereerimiseks ja nen-
de elluviimiseks ning kajastamiseks 
kunstivormis. Selleks annab parima 
võimaluse kõik sotsiaalvaldkonda 
puutuv: inimsuhete keeruline, kuid 
põnev rägastik.

Tubli isetegevuslane valmistab 
enamus aja aastast alati midagi ette, 
mida publikule näidata. Seekordse 
peo mõte seisneski selles, et taidleja 
saaks ka ise nautida lihtsalt olemist 
ja mitte midagi tegemist.

Peale meie oma kõhutantsijate 
klubi AZRA esines isetegevus-
lastele tantsutrupp varietee-prog-
rammiga, mis pakkus nii silmailu 
kui ka virtuooslikku tantsuoskust. 
Iseäranis meeliköitev oli mustlaste 
tants (autori arvates), millest sai 
vaata et kogu õhtu üks murrangulisi 
hetki. Tantsuks mängis ansambel 
Anmatino.

Kuid vähe sellest. Karaoke 
meistrivõistlus tõestas ilmekalt 
seda, et Tapa valla kultuurirahvas 
on igatpidi aktiivne, vaimukas ja 
särav mitte ainult omas žanris, 
vaid ka olukordades, mis täiesti 
uudsed.

Mis see saatega laulmine siis 
ära ei ole, mõtlete teie. Proovige 
järele ja tehke seda teiste ees, 
nii et ise naudite oma tegevust 
ja panete ka teised oma karis-
maga kaasa elama, laulma või 
tantsima. 

Vaat see on kunst, see ongi 
see iva, mis ühest tavakodanikust 
isetegevuslase teeb: oskus oma 
rõõme jagada ja sütitada kaas-
kondlasi positiivse mõtlemisega ja 
energiaga ning seda alati. 

Igaühes meis peitub see “tubli 
isetegevuslane”, kes väljun-
dit otsib. Selleks aga liitugem 
spordiklubidega, laulu- ja tant-
surühmadega, joonistagem jne. 
Leidke see “miski” endas ja te 
näete ise “lapse pilguga”, kui 
palju lihtsad asjad elus rõõmu 
valmistavad ja mõistate, et elu 
on tegelikult ilus.

Suur tänu teile toreda 2007. 
kultuuriaasta eest, kallid isete-
gevuslased, ja head jätkuvat uut 
loomingulist 2008. aastat!

Indrek Jurtšenko

Mullu detsembris valiti Han-
sapanga ja Arno Tali Sihtkapitali 
poolt üheteistkümnendat korda 
läbi viidud suurperede konkursil 
20 tublimat perekonda, kes saavad 
pangalt rahalise stipendiumi.

Konkursile laekus kokku 173 aval-
dust, millest vastas esitatud nõuetele 
166. Kuna kahest suurest maakon-
nast, Harju- ja Pärnumaalt oli osa-
võtt eriti rohke, läks sinna kummas-
segi kaks stipendiumi, samuti läks 
kaks stipendiumi Tallinnasse. Tartu 
linna ning ülejäänud maakonda-
desse läks igaühte üks stipendium.  
“Tänavu oli valiku tegemine tõeli-
selt raske - konkursil osalesid väga 
toredad perekonnad ning see muu-
tis valiku tegemise keeruliseks. 

Eriti paistis silma see, et paljudel 
lastel oli mitmeid põnevaid hobisid 
ning varasematest aastatest enam 
oli ka ühiskondlikult aktiivseid lapsi, 
kes tegutsesid vabatahtlikena eri-
nevates organisatsioonides,” rääkis 
Hansapanga žüriiliige Elo Võrk.  

Laekunud avaldusi hindas Han-
sapanga ja Arno Tali Sihtkapitali 
komisjon, kuhu olid kaasatud ka 
spetsialistid mitmetest lastega tegele-
vatest organisatsioonidest. Komisjon 
võttis hindamisel arvesse laste arvu ja 
vanust, nende õppeedukust ning hu-
vitegevuse mitmekesisust, samuti olid 
hinnangute andmisel aluseks pere 
traditsioonide ja ühiste ettevõtmiste 
rohkus ning stipendiumi kasutamise 
eesmärk. 

Eelistatud olid need pered, 
kus lapsi rohkem kui kolm või 
eelistati väikelastega peredele 
neid, kus lapsed juba kooliealised 
ning on lisaks edukale õppimisele 
tublid ka spordi- või muusika-
koolis või muudes huviringides.  
Konkursi kaaskorraldaja Arno Tali 
Sihtkapitali juhatuse liige Annika 
Poldre tõi välja, et konkursil osaleb 
üha enam ka vene peresid. “Rõõmu 
võib tunda selle üle, et see pereelu 
väärtustav konkurss on populaarne 
üle Eesti. Eriti sümpaatne on, et 

konkursi on avastanud ka tublid 
vene perekonnad – Ida-Virumaalt 
on juba mõnda aastat osalenud 
vene peresid, nüüd lisandus neid 
ka Tallinnast, sõnas Poldre. “Tä-
navu üllataski just Ida-Virumaa 
oma tugevate ja võrdväärsete 
kandidaatidega, kust väärinuks 
preemiat mitu peret,” lisas ta.  
Hindamiskomisjoni kuulusid Han-
sapanga sponsorsuhete spetsialist 
Elo Võrk, Arno Tali Sihtkapitali 
esindaja Annika Poldre, Laste-
rikaste Perede Liidu president 
Kalmer Hütt, Eesti Sisekaitseaka-
deemia esindaja Elmar Nurmela 
ja konkursi projektijuht Eugenie 
Brusnitsin. 

Konkurs i  või t japere st i -
pendiumi oli 20 000 krooni.  
Lääne-Virumaalt said stipen-
diumi Tapa linna elanikud 
Külvi ja Toomas Kivisild. 

Kristi Künnapas, 
Hansapanga pressiesindaja  

 

Viis aastat tagasi ütles Silvi Al-
limann kõva häälega välja idee 
hakata rahvariiete koolitust tegema 
ka Jänedal. 

See oli suvel ilusal päiksepais-
telisel päeval, kuumal liival, mere 
ääres. Ideesse takerdusime ja idee 
sai üle mitmete raskuste elujõu 
aasta lõpuks. Tööd alustasime 
jaanuaris esimese rahvariiete val-
mistajate grupiga. Risk oli ülimalt 
suur. Eesmärk oli kaugõppe vormis 
õpetada huvilistele kahe õppe-
aasta jooksul selgeks rahvariiete 
komplektile vajalike käsitöövõtete 
kogum ja lõputööna saada valmis 
täis rahvariiete komplekt. Hea 
koostööpartner Eesti Kultuurkapi-
tali Järvamaa Ekspertgrupp toetas 
ideed esimesena. Praegu tagantjä-
rele mõeldes olime hulljulged, et 
hakkasime eesmärki realiseerima, 
teadmata, kuidas edasi minna ja 
lõpule viia. Õppevahendeid (trii-
kimise vahendid, õmblusmasinad) 
ja õpperaamatud tassisid osalejad 
ise kohale.

Olin enne Rahvakultuuri kes-
kuses läbinud rahvariiete valmis-
tajate koolituse kolm tsüklit. Sealt 
saadud kogemus andis teadmi-
sed, kuidas peaks koolitust läbi 
viima Jänedal. Raskem oli leida 
häid koostööpartnereid idee ellu 
viimiseks. Teadmised olid projek-
timajanduses ja arvuti kasutuses 
väga kasinad. Tegemise käigus tuli 
pidevalt õppida. Tekkis mõte appi 
kutsuda Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskus. Täname senise hea 
koostöö eest direktorit Aino Arrot 
ja koolitusosakonna juhatajat Urve 
Gromovit. 

Ka Rahvakultuurikeskusel on 
tulemas juubel – jaanuaris 2008. a  
täitub 20 aastat rahvariiete valmis-
tajate õpetamisest. Selle ajaga on 
ka nemad saanud palju kogemusi 
ja välja kujundanud Eesti paremate 
suurte kogemustega õpetajate tii-
mi: Silvi Alliman, Silja Nõu, Riina 
Salm, Eva Kann, Anne-Ly Sootna, 
Anu Raud, Merike Lond, Kristiina 
Halberg jt. Kõik nad on andnud 
ka nõusoleku Jäneda koolitustel 
õpetajateks olla. Suur tänu neile hea 
tulemuse saavutamise eest Jänedal. 
Õigel rajal hoiavad rahvariiete val-
mistajate koolitusi Tallinnas, Tartus 
ja Jänedal Igor Tõnurist ja Reet Piiri 
Eesti Rahvamuuseumist. Täname!

Tänaseni on Jänedal lõpetanud 
rahvariiete valmistajaid kaks lendu 
ja valmistatud kokku 29 rahva-
riiete kostüümi. Nende hulgas 
on inimese juurte järgi valitud 
vastava kihelkonna naiste, neidude 
ja meeste kostüüme, pealisriideid 
(pikk-kuued, kampsunid, sõbad 
ja suurrätid), kaapotkostüüme ja 
kaapotkleite. Komplektid on val-
mistatud koolitusest osalejate või 
nende pereliikmete jaoks ja moo-
dustavad kogumi õigetest rahvariie-
te kostüümidest. Vajadusel on need 
kostüümid näitustel ja rahvariiete 
propageerivatel üritustel üldsuse 
harimiseks. 

2004. a sügisest saime Jänedal 
rahvuslikku koolitust laiendada ni-
plispitsi, kangakudumise ja ettevõt-
luse teemadega. Niplispitsi algõpe 
läbiti kahe õppeaastaga. Üllatavalt 
tubli grupp oli, kus tehti juba ise 
rahvariiete kostüümile pits. Niplis-
pits ongi rahvariiete õige pits. 

 Kangakudujad käisid koos kahel 
suveperioodil (kuna kangasteljed 
on käsitöökeskuses ja seal on 
talveperioodil külm) Tegemistes 
kasvavad kogemused. 2007. a su-
veperioodil viisime läbi kangaku-
dumise kolmepäevase õppelaagri, 
mis tõestas suuremat kasusaamist 
osalejatele.

Elu on tõusude ja mõõnadega. 
Praegu korraldame teist aastat, 
vastavalt võimalustele, rahvuslikku 
käsitöö koolitust lühitsüklitena 
tehnikate põhjalikumaks õpeta-
miseks.

Selle viie aastase tegevuse tu-
lemusena oleme end varustanud 
hädavajalike õppevahendite ja 
õpperaamatutega. Jänedal on või-
malused õpperuumide, majutuse ja 
toitlustamise osas olemas.

See baas annab võimaluse jät-
kata Jänedal rahvusliku käsitöö 
kvaliteetset koolitust, et kasvatada 
maale ühiskonnaaktiivseid ja eetilisi 
käsitööteadlikke inimesi.

Tulevikus on plaanis kasutada 
Jänedal rahvariiete valmistajate 
koolitustest väljakasvanud inimesi 
Ambla kihelkonna rahvariiete 
põhjalikumal uuringul, et avastada 
valgeid laike riietuse ajaloos. 18. sa-
jandil Eestis kirikus käimise riietus 
on juba esimese Eesti Vabariigi ajal 
valitsuse poolt peoriieteks kinnita-
tud ja nende edasiarendamine on 
seisatatud.

Ambla kihelkond on viimase 
eluloo jooksul saanud lõhestatud 
administratiivsete piiride pideva 
muutumisega. Praeguste piiride 
järgi allub rahvariiete ajalugu meie 
piirkonnas Ambla kihelkonna alla.

Ambla kihelkond ise moodustub 
suurema osa Lääne-Virumaal Tapa 
valla ja Tamsalu valla piirkonnast, 
väiksemast osast Järvamaal Ambla 
ümbruskonnast ja veel väiksemast 
osast Harjumaal Aegviidu ümb-
ruskonnast. Selle suure piirkonna 
riietus on ja jääb endise Ambla ki-
helkonna ajalugu järgima vaatamata 
igasugustele elu muutustele.

Võimalustest tulenevalt jätka-
me rahvusliku käsitöö koolitust. 
2008. a esimesed õppepäevad on 
planeeritud rahvariide kostüümi ta-
nude teemale. Nende korrashoiule, 
kokkuõmblemisele, hooldamisele, 
hoidmisele jne. 

Täname seniseid koostööpart-
nereid: Rahvakultuuri Arendus 
ja Koolituskeskus, Eesti Rahva-
muuseum, Eesti Rahvakultuuri 
ja Käsitöö Liit, Jäneda Mõis OÜ 
Jäneda Käsitöökeskus,  Tapa Aren-
duskoda, Järvamaa Arenduskeskus, 
Elukestva Õppe Arendamise Siht-
asutus INNOVE, Eesti Kultuur-
kapitali Järvamaa Ekspertgrupp, 
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru 
Ekspertgrupp, Rahvakultuuri maa-
kondliku riikliku toetuse fond, Tea-
dus ja Haridusministeerium, Maa-
elu Edendamise Sihtasutus, EAS 
Kohaliku omaalgatuse programm 
Järvamaa ja Lääne-Virumaa grupid, 
Tapa vald, (Lehtse vald), Ambla 
vald, Ambla keskkooli käsitööring, 
OÜ Ruffler PFAFF Stuudio ja OÜ 
Jäneda Puit.

Head koostööd pakkunud piir-
konna käsitöö huvilised

Luule Nurga,  
Jäneda rahvusliku käsitöö koolituse 

korraldaja

Tapa valla noored ning ka kogenud maletajad ühisel pildil. Foto  Indrek Jurtšenko

ÜKS PILT
Rahvusliku käsitöö 
koolitusel Jänedal 
täitub viis aastat

Tapa valla isetegevuslaste pidu 

Arno Tali sihtkapital ja 
Hansapank toetasid suurperesid
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Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatav lugejaküsitlus, kus selgi-
tatakse välja viimase kahe aasta eesti parim lastele kirjutatud ja kaunimalt kujundatud raamat. 

Foto  Kersti Burk

Lapsed, õpetajad ja isegi mõned 
lapsevanemad on sattunud ennegi 
kummalistel aegadel: varavalges, 
päiksepaistel või õhtuhämaruses 
raamatukogu muinasjututuppa. 
Ollakse harjunud, et alati sünnib 
neil imelistel kohtumistel midagi 
kummalist, mida pärast hästi sele-
tada ei mõisteta. Nüüd on selline 
lugu jälle juhtunud!

Sattusin ühel hämaral jaanua-
rikuu hommikul tasakesi (raama-
tukogus ju valjusti ei tohi!) riiulite 
vahel toimetama. Kuuldus justkui 
raamatulehtede sahinat ja pliiatsi 
kribinat ja pintslipotsatusi ja vaikset 
jutupominat meie muinasjututoast. 
Olin üpriski üllatunud, sest majas 
ju teisi inimesi liikvel ei olnud...

Tuli välja, et meil raamatuko-

gus tõesti jälle Nukitseb. Sagin 
raamatukogus tuli lihtsalt sellest, 
et Kunstikaru ja Kirjatöökaru ning 
kaks Lotte-tüdrukut ei jõudnud 
kokkuleppele, milline siis ikkagi 
on viimase kahe aasta eesti parim 
lastele kirjutatud raamat või samade 
aastate jooksul eesti kunstniku poolt 
tehtud kaunimad raamatupildid. 
Nii nad seal siis vaidlesid kuni raa-
matukogu uksed avati ning lapsed 
õhinaga raamatukokku tunglesid. 

Maarja, Kerli, Anti, Maryliis ja 
paljud teised tulid oma arvamust 
avaldama ning IX NUKITSA 
KONKURSI sedeleid täitma. Oota, 
aga Sind ei ole ma küll NUKITSA 
raamatute näitust Tapa linnaraama-
tukogu muinasjututoas vaatamas 
näinud?! 

Oma arvamust saavad avaldada 
nii lapsed kui ka täiskasvanud. 
Ja mida rohkem arvajaid, seda 
suurem võimalus on saada kutset 
auhindade jagamisele uues Eesti 
Lastekirjanduse Teabekeskuse 
majas Tallinnas. Aga see on juba 
üks teine jutt...

Seniks aga kõik: vanaemad-vana-
isad, emad-isad, neiud-noormehed, 
plikad-poisid, Mannid-Jukud-Tõn-
nid, miks ka mitte klassid koos õpe-
tajaga või rühmad koos kasvataja-
tega raamatukokku! Hääletada saab 
20. veebruarini 2008. http://www.
tapa.lib.ee/uudised.htm

Nukitsejatele sattus peale raa-
matukoguhoidja

Mae Mitt 
 

Tänapäeval kuulutatakse välja väga 
palju erinevaid konkursse. Eks 
ikka selleks, et avastada midagi uut, 
leida midagi põnevat ning hoida 
ühiskonda kursis andekate inimeste 
vaimupuhangutest sündinud iluhet-
kedega.                                                                        

Eelmise aasta lõpus kuulutas 
erahuvialakool Meero Muusik koos 
Tallinna linnavalitsusega konkursi 
uute jõululaulude leidmiseks 4–11-
aastastele lastele.  Konkursile saadeti 
47 laulu 16 heliloojalt, millest valiti 
välja 15 laulu. Tapa lasteaia Pisi-
põnn muusikaõpetaja Maie Kents 
esitas konkursile kaks omatehtud 
lastelaulu. Nendeks olid „Miks“ ja 
„Jõulurahu.“ 

Oli vaikne jõuluaeg, imede aeg, 
lootuste täitumiste aeg. Tallina üri-
tusel „Jõuluturg 2007“, mis toimus 
22. detsembril Raekoja paltsil, kus 
kõlasid Meero Muusiku laululaste 
esituses  väljavalitud 15 lastelaulu, 
kuulutati välja ka võitjad. Võitjad 
valis žürii koosseisus Tõnis Kõrvits, 
Kadi Härma, Tõnu Laikre, Kaari 
Sillamaa ja  Riho Ridbeck. Maie 
Kentsa laul „Jõulurahu“ saavutas 
III koha. I koht „Mul ütle miks“ 
– Riine Pajusaar, II koht „Päkapiku 
jõulud“ – Külli Murand. Teeb ju 
südame soojaks, kui kuuled sellistest 
saavutustest ja kes ütles, et lootused 
ja unistused ei täitu.                                              

Laste jõululaulude repertuaar 
sai jällegi rikkamaks paljude ilusate 

lastelaulude võrra, ning üks pärl selles 
helisevas kees on just meie väikse Tapa 
linna lihtsa ja andeka muusikaõpetaja 
Maie Kentsa panus. Omalt poolt lubas 
korralduskomisjon, et 2008. a  sügiseks 
jõuavad laulud CD-plaadile ja ka noo-

diraamatuna ning fonogrammidega 
muusikaõpetajate kasutusse. 

Jääme ootama seda noodikogu 
ning oleme õnnelikud oma linna 
tublide inimeste saavutuste üle.

Kairi Kroon

3. jaanuaril 2008. a saanuks Tapa 
kooli omaaegne fanaatiline muu-
sikaõpetaja Arsi  Aarma 100-
aastaseks. Selle omas ajas palju 
teinud inimese meenutamiseks on 
kavas korraldada endiste õpilaste, 
sealhulgas muidugi ka lauljate ja 
orkestrantide, kokkutulek. Saame 
kokku Tapa gümnaasiumis 2. 
veebruaril kell 12. Loodetavasti 
on võimalus üles seada ka väike 
asjakohane näitus.

Omaaegne kooli muusikaelu oli 
küllalt märkimisväärse tasemega. 
Olgu siinkohal toodud ainult üks 

näide. 1967. a kevadel kandsid 
kooli sümfooniaorkester ja arvu-
kas naiskoor ette A. Pärdi kantaadi 
“Meie aed”. Aastatel 1957–1972 
Tapa koolis töötanud Arsi Aarma 
tegevus oli mitmepalgeline ja laial-
dasi õpilasrühmi hõlmav. 

2. veebruari meenutuskontserdi 
muusikalise poole sisustab Tapa 
Linna Orkester. Oled ise oodatud 
ja võimalusel edasta info võimali-
kele huvilistele koolikaaslastele.

Kohtumiseni!
Jüri Tüli

Tapa gümnaasiumi hoolekogu 
(edaspidi TGHK) on vabatahtlik 
organisatsioon, mille peamine 
eesmärk on hea seista gümnaasiu-
mi käekäigu eest. Sinna kuuluvad 
lastevanemate üldkoosolekul vali-
tud esindajad, õpetajate esindajad, 
õpilaste esindaja ja vallavolikogu 
poolt määratud esindaja. Hoole-
kogu tegevust reguleerib TGHK 
põhimäärus. 

Käesolev hoolekogu valiti 2006. 
aasta sügisel kooli lastevanemate 
üldkoosolekul, kuid praktiline töö 
algas 2007. aasta märtsis. Töö põ-
hilised vormid on nõupidamised 
ja kohtumised kooli jaoks oluliste 
isikutega. Alguses läks hoolekogu 
töö visalt, õpiti tundma üksteist ja 
hoolekogu kui nähtust ennast, kuid 
praeguseks on saavutatud täielik 
töövõime. 

Oma esimese tegevusaasta 
jooksul kohtuti kaheksa korda, 
mille käigus kuulati ära kooli di-
rektori ülevaateid kooli olukorrast, 
aidati koostada kooli arengukava, 
eelarvet ja investeeringute plaani 
ning kinnitati hoolekogu kaas-
ajastatud põhimäärus. Lisaks on 
kohtutud vallavanemaga, et saada 
täpsemat selgust Tapa gümnaasiu-
mile planeeritavatest investeerin-
gutest, ning esinetud ettekandega 
lastevanemate üldkoosolekul.

Sel aastal on plaanis jätkata 
eelmisel aastal alustatud tegemisi, 
ehk osaleda kooli eelarve tegemisel 
ja täitmisel, osaleda kooli investee-
ringute plaani koostamisel, osaleda 
kooli arengukava koostamisel ja 
aidata selle täitmisel ning arutada 
jooksvaid küsimusi. Olulisemate 
ülesannetena on meil sel aastal 
plaanis tutvustada laiemalt TGHK 
lastevanematele ning kaasata ka 
õpilasi nende esindaja näol hoole-
kogu otsustusprotsessi. 

Eelmised aastad on kahjuks 
näidanud, et lastevanemate huvi 
kooli käekäigu vastu on liiga väi-
ke. Lastevanemate üldkoosolekul 
osales sel aastal umbes 25 õpetajat 
ja samapalju laspevanemaid. Tapa 
gümnaasiumis aga õpib ümmargu-
selt 660 õpilast. Kui arvestame, et 
ühe lapse kohta võiks koosolekul 
osaleda vähemalt üks vanem, siis 
saame osalusprotsendiks umbes 
3,8%. Samuti tunneme puudust 
õpilaste esindusest. Kahjuks pole 
nende esindaja viibinud ühelgi 

meie nõupidamisel, kuid kool just 
nende jaoks ongi. Saades teada 
nende muredest ja soovidest saame 
üheskoos aidata kaasa kooli õpila-
sesõbralikumaks muutmisel. 

Tegelikkuses peaks kooli käe-
käigu vastu huvi tundma iga lapse-
vanem, kelle laps selles koolis õpib. 
On teostatud erinevaid uuringud, 
kus on selgunud, et paljud prob-
leemid koolis tulenevad valdavalt 
lastevanemate vähesest huvist 
oma laste õpingute ja tegemiste 
vastu. Ma ei taha alahinnata meie 
laste tublidust ja iseseisvust, kuid 
olles ise lapsevanem tean, et neil 
on ka palju muresid, mida nad ei 
suuda ise tihtipeale meiega jagada. 
Eriti, kui meil ka pole aega neid 
kuulata. 

Kuid siiski tahan siinkohal 
rõhutada palju öeldud mõtet, et 
lapsed on meie tulevik. Seetõttu 
lubagem endale siinkohal veel üks 
uue aasta lubadus – tunda huvi 
oma lapse tegemiste ja õpingu-
te vastu. Ja miks ka mitte võtta 
ühendust meiega ning anda ideid 
ja mõtteid kuidas üheskoos muu-
ta Tapa gümnaasium parimaks 
õppeasutuseks vallas ja miks ka 
mitte kogu maakonnas. Hooleko-
gu e-posti aadress: hoolekogu@
tapa.ee

Üheskoos suudame rohkem!
Kaarel Mäesalu,
hoolekogu liige

Raamatukogus jälle Nukitseb....

Hea Tapa I keskkoolis 
õppinu!

Muusikalised head uudised

Tapa gümnaasiumi 
hoolekogu – 

igaühe võimalus

Maie Kentsa tänukiri.

Tapa gümnaasiumi 
hoolekogu koosseis

Neeme Külmallik – hoolekogu 
esimees, lastevanemate esindaja; 
Marika Tali – hoolekogu aseesi-
mees, lastevanemate esindaja; 
Aleksander Sile – Tapa vallavoli-
kogu esindaja; 
Kaarel Mäesalu – lastevanemate 
esindaja; 
Õnne Lees – lastevanemate 
esindaja;
Aare Palmsalu – lastevanemate 
esindaja;  
Tiina Tammar – õpetaja; 
Villu Varblane – õpetaja.

 
Rohkem infot TGHK kohta aadres-
sil http://tapa.ee/gymnaasium/

 



Veel nädal pärast “Detsembrikuumuse” filmivõtete lõppemist võis Tapa vaksali juures näha võttegrupist 
järelejäänud sorteerimata olmejäätmeid.
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Jäätmeseaduse kohaselt on omavalit-
sustel kohustus korraldada oma hal-
dusterritooriumil olmejäätmete vedu. 
Tapa vallavalitsus viis läbi konkursi 
korraldatud jäätmeveo osas vedaja 
leidmiseks. Ainuõigus segaolmejäät-
mete veoks anti aktsiaseltsile Jõgeva 
Elamu kolmeks aastaks. 

Seoses vaide- ja kohtumenetluse-
ga on korraldatud jäätmeveo algus 
lükkunud edasi ja seoses sellega 
alustab AS Jõgeva Elamu veoga 1. 
veebruaril 2008.

Konteinerite tühjenduse sa-
gedus

Tapa vallavolikogu poolt kehtes-
tatud kohustuslikud tühjendussage-
dused on järgmised: väikeelamutes 
vähemalt üks kord kuus, korterma-
jades vastavalt Tapa vallavolikogu 
määruse nr 43 11. jaanuarist 2007 
“Tapa vallas korraldatud jäätme-
veole ülemineku kord ja korraldatud 
jäätmeveo rakendamise juhend” 
lisas nr 1 toodud sagedusele.

Lepingute sõlmimine
AS Jõgeva Elamu sõlmib klien-

tidega lepinguid Tapa vallas järg-
miselt:

- Tapa vallavalitsuse ruumides 
30.01.2008 kell 9  kuni 16.30.

- Lehtses,  Tapa vallavalitsuse 
teeninduspunktis  28.02.2008   
kell 9 kuni 18.

- Jänedal, Tapa vallavalitsuse 

teeninduspunktis 24.01.2008 
kell 9 kuni 13 ja 21.02.2008 kell 
12 kuni 17.

Lepinguid saab sõlmida ka meie 
kodulehe vahendusel: www.joge-
vaelamu.ee , täites vastavad lahtrid 
andmetega. Saadud andmete alusel 
koostame lepingu ning saadame 
kliendile koos tagastamise ümbri-
kuga kahes eksemplaris allkirjasta-
miseks. Pärast allkirjastamist saadab 
klient lepingu ühe eksemplari meile 
tagasi. Lepingu tekst ja muu vajalik 
info jäätmeveo kohta avaldatakse 
meie kodulehel 14. jaanuaril 2008.

Konteinerite tühjendus, müük 
ja üürimine

Kliendid, kellel ei ole kontei-
nerit, saavad meilt selle osta või 
üürida. Konteinerite tühjenduse, 
müügi ja üüri hinnad on alltoodud 
tabelis.

Kõik hinnad sisaldavad käibe-
maksu 18%. Eraisikutele saame 
konteineri müüa ka järelmaksuga, 
tähtajaga kuni kolm kuud. 

Arveldused
Arveid saab tasuda: 
-  meie  pangakontodele  nr 
1120101684 Hansapanka ja nr 
10102021862005 SEB Eesti Ühis-
panka,
- otsekorralduslepingu alusel Han-
sapanga või SEB Eesti Ühispanga 
kaudu,
- AS Eesti Posti postkontorites.

Kontaktid
AS Jõgeva Elamu aadress: 
Betti Alveri 2a 48305 JÕGEVA
tel 776 6939; faks 776 6932
e-post: elamu@jogevaelamu.ee; 
www.jogevaelamu.ee

Pakendikonteiner 
• Klaaspakendid: ühekordselt 

kasutatavad klaaspudelid, klaasist 
konservipurgid, joogiklaasid, vär-
vitu klaastaara, pruun klaastaara, 
roheline klaastaara, muu värviline 
klaastaara.

• Metallpakendid: konservikar-
bid, metallist joogipurgid, alumii-
niumalused, alumiiniumkaaned, 
metallist väikeesemed ja metallist 
majapidamistarbed, pudelite ja 
purkide metallkaaned.

• Plastikpakendid: kiled ja ki-
lekotid, plastjoogipudelid, plast-
pakkekarbid, piimatoodete ja 
margariinikarbid, polüstüreenist 
pakkekarbid ja –alused, pakkimis-
alused, tühjad kehahooldus– ja 
pesuvahendite pudelid, toiduaine-
te plastikpudelid (näiteks ketšup ja 
majonees), plastkanistrid, plastist 
pakkekastid.

• Tetrapakendid: tühjad ja 
puhtad tetrapakendid (vein, piim, 
jogurt ja mahl), muud puhtad 
tetrapakendid.

• Klaas-, plast-, metall- ja te-
trapakendid kogutakse ühte kogu-
misvahendisse (konteinerisse).

Kõik pakendid peavad olema 
tühjad, puhtad, vajaduse korral 
loputatud. Võimaluse korral tuleb 
pakendijäätmed kokku pressida. 
Alumiiniumfoolium (näiteks hõ-
bepaber) tuleb visata olmejäätme-
te konteinerisse. 

Paber ja papp, paber– ja kar-
tongpakendite konteiner

• Paber ja papp ja kartongist 
ning papist pakendid: papist mu-
nakarbid, raamatud, pildiajakirjad, 
kataloogid, reklaammaterjalid, 
prospektid, brošüürid, kirjutus– ja 
koopiapaber, vihikud, ajakirjad, 
ajalehed, ümbrikud, pakkepaber, 
paber– ja pappkarbid (pakendid), 
pappkastid, jõupaber, paberko-
tid.

Konteinerisse kogutavad ma-
terjalid peavad olema puhtad ja 
kuivad. 

Olmejäätme konteiner
• Jahutatud tuhk, kopeerpaber, 

võileivapaber, kaetud paber.
• Harjad, põrandaharjad, küü-

rimisharjad, tihendusmaterjal, 
disketid, kassetid. 

• Kasutatud ühekordsed nõud, 
jalgrattakummid (ka sisekummid), 
värvilindid, aknaklaas, peeglid, 
tulekindel klaas,  fotod (ka fotoal-
bumid), täitesulepead, pastakad, 
pliiatsid, rulood, kardinad, nõud 
(portselanist/savist), elektripir-
nid, hügieenitooted, hügieenisi-
demed, isolatsioonimaterjal (nt 
klaasvill).

• Pühkmed, väikesed majapi-
damisesemed, küünlajupid, konid, 
väikeloomade mittekompostitav 
allapanu, kondid, vorstinahad, 
nahktooted (näiteks kotid).;

• Vanad rõivad ja kaltsud, 
põrandakattejäägid, heliplaadid, 
vahtkumm, kantud jalatsid, män-
guasjad, pliiatsid, viltpliiatsid, 
tolmuimejakoti sisu, helilindid ja 
–kassetid.

• Tapeedijäägid, sidumisma-

terjal, plaastrid, vatt, ühekordselt 
kasutatavad mähkmed, hamba-
harjad, vanad kammid, juuksed 
ja koerakarvad, pagaritoodete, 
pakendi sulgurklambrid, kleep-
sildid, kommipaberid, aiakärude 
kummid (ka sisekummid), tüh-
jendamata ja määrdunud pa-
kendid, katkised vihmavarjud, 
juuksekummid, patsimummud ja 
muud juukseklambrid, rihmad ja 
pandlad, katkised kuuseehted ja 
jõulukaunistused.

Taaskasutatavate jäätmete 
konteineritesse ei tohi visata: 
turvaklaasi, aknaklaasi, autoklaasi, 
tulekindlat klaasi, klaasmooduleid, 
keraamikat, optilist klaasi, port-
selani, peegliklaasi, määrdunud ja 
vettinud paberit, aerosoolipude-
leid (ohtlik pakend), määrdunud 
ja jääke sisaldavaid pakendeid, 
mänguasju, valgustuspirne, muid 
plastikesemeid (näiteks aiatoole ja 
plastakende raame).

Ohtlikke jäätmeid ei tohi visata 
ühessegi nimetatud konteine-
ritest, need tuleb viia ohtlike 
ainete kogumispunkti või anda 
ära ohtlike jäätmete kogumis-
ringil! 

Ohtlike jäätmete kogumiskon-
teiner või kogumisring

Kodumajapidamistes enam 
levinumad ohtlikud jäätmed: 
kasutatud õlid, õlised jäätmed, 
õlifiltrid, õlinõud ja -pakendid, 
vanad autoakud ja nendes sisalduv 
elektrolüüt, aerosoolpakendid, 
värvi, laki ja liimijäätmed, nende 
pakendid ja nendega saastunud 
töövahendid, puidukaitse– või 
immutusvahendid, päevavalgus-
lambid ja nn energiasäästlikud 
pirnid, aegunud või kasutamata 
ravimid ja farmaatsiatooted, elav-
hõbeda sisaldusega kraadiklaasid 
ja termomeetrid, taimekaitse– ja 
putukatõrjevahendid ning nende 
pakendid, väävel- ja soolhape ning 
orgaanilised happed (äädik- ja 
sipelghape); 

puhastusained ja lahustid (ple-
kieemaldusvahendid, kloori sisal-
davad valgendid, tugevalt aluse-
lised või happelised pesuained, 
värvi- ja plekieemaldusvahendid, 
tärpentin, lakibensiin, atsetoon ja 
teised lahustid);

patareid ja laetavad akud (enne 
seadme kõrvaldamist tuleb aku 
eemaldada, kui seda pole võimalik 
teha, siis on kogu seade ohtlik jää-
de. Pardlid, elektrihambaharjad, 
taskulambid jne);

asbest ja asbestijäätmed (ahjud, 
pliidid, röstrid, föönid).

• Ohtlikke jäätmeid tuleb kä-
sitada samuti nagu vastavaid 
puhtaid aineid.

• Ohtlikke jäätmeid ei tohi 
segada teiste jäätmete või muude 
ainetega.

• Ohtlikud jäätmed on isegi 
väikestes kogustes kahjulikud.

• Võimaluse korral tuleb oht-
likud ained anda ära originaalpa-
kendis. 

Foto  Heiki Vuntus

Jäätmed jagunevad 
erinevatesse 

konteineritesse

Korraldatud jäätmevedu 
Tapa vallas

(Järva Teataja, 10.01.08)
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Prügikonteinerid Lehtse side juures. 

Kortermajade suur probleem on 
uuest 2008. aastast prügi sortee-
rimine. Kes sorteerib, kes mitte 
ja see, kes sorteerib ei tahaks jälle 
maksta sorteerimata materjalide 
eest. 

OÜ MASKHONE tuleb välja 
pakkumisega, mis peaks andma 
kõigile võrdsed võimalused ehk 
siis sorteerija maksab vähem ja 
kes ei sorteeri, maksab tunduvalt 
rohkem. Pakkumine iseenesest 
seisneb kotikogumise põhimõttel. 
Iga korteriomanik kogub taas-
kasutatavad materjalid kotti ja 
kokkulepitud päeval viiakse kotid 
ära. Igal kotil on siis oma aadress 

peal, mille aluseks olekski vähem 
maksmise põhimõte. 

Eeldusena selliseks tegevuseks 
peaks olema kortermaja juures 
koht, kuhu kotte ladustada, kas 
mõni keldriboks või tühjalt sei-
sev kuur, pikemas perspektiivis 
prügimaja ca 2x3 m. Kui on huvi, 
siis koostööst ja tingimustest 
räägime lähemalt tel 5690 5169. 
Infot teenuse kohta ja lepinguid 
saab sõlmida ka Jänedal laupäe-
viti kell 10–13 ja Lehtses 14–17 
taarapunktis.

Aare Maasik,
AS Maskhone

Kortermajade suur probleem on prügi sorteerimine

Prügikonteinerid Tapal  Rohelise tn 4 hoovis (ülemisel pildil) ja Eha tänaval (alumisel pildil).
Fotod  Heiki Vuntus

Foto  Heiki Vuntus

Ohtlike jäätmete kogumispunkt Kasekese poe taga on avatud E–K, R kl 9–17 ja L 9–14. Kogumispunktis 
võetakse eraisikutelt vastu ohtlikke jäätmeid, elektri- ja elektroonikaromusid ning sõiduautode rehve. Ko-
gumispunkti võtme saab Maskhone taarapunktist. Elektri- ja elekroonikaseadmed tuleb kogumispunkti tuua 
kompaktsetena. Jäätmed tuua kogumispunkti ainult lahtiolekuaegadel, ukse taha jäätmeid panna ei tohi.

Seoses korraldatud jäätmeveo 
algusega 2008. aastast, 

korraldab Tapa vallavalitsus 
30. jaanuaril kell 17 
Tapa kultuurikojas 

iNfOPäEVa. 
infopäeval osaleb aS Jõgeva 

Elamu, kes hakkab Tapa vallas 
olmejäätmeid vedama.

21. jaanuaril kell 15 seenioritoas 
VESTLUSRiNG

prügiveost ja selle sorteerimisest.
Selgitusi jagab ja küsimustele vastab 

valla keskkonnaspetsialist  
Krista Pukk.
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Soovin vastust suuliselt ja kirjalikult 
volikogu istungil.

Reale Tapa valla kodanikule on 
jäänud arusaamatuks, millega tege-
leb valla arendusnõunik. Infoallika-
tes ilmunud info põhjal on tekkinud 
mulje, et Vahur Leemets on hõiva-
tud tegemistega, mis ei ole seotud 
valla arenguga (suusamaratonid, 
kanuumatkad, veeslaalom, suverull, 
suguvõsakokkutulek jne).

Samal ajal ei ole olnud tema 
tegemiste kajastumist valla arengu 
osas ei valla ajalehes ega interneti 
koduleheküljel. Meelde on jäänud 
valla kodanikele arutlemiseks esi-

tatud puuduliku ettevalmistusega 
arengukava projekt. V. Leemetsa 
ametijuhend ei ole kättesaadav 
internetis.

Seoses ülaltooduga palume (pa-
lun) vastust küsimusele: millised 
kohustused on antud V. Leemetsale 
kui arendusnõunikule ja millised on 
tema töötulemused arendusnõuni-
kuna Tapa vallas.

Lilli Strõnadko, 
vallavolikogu liige

Eeltoodud järelpärimine on 
tehtud vallavalitsusele Tapa linna 
elanike pöördumiste alusel voli-

kogu istungil 13.12.2007. Vastus 
saadud 10.01.2008 volikogu istun-
gil, kus vallavanem kommenteeris 
arupärimist kui kahe inimese, 
s.o minu ja V. Leemetsa vahelist 
kanakitkumist. Võin öelda, et sel 
juhul on minupoolseks kanaks 
ainult Tapa linna areng ja maine 
ning see ei ole ainult kahe inimese 
vaheline isiklik asi. Vabandan valla 
kodanike ees, et teie ei saanud 
vastust oma küsimustele.

Lp vallakodanikud! Avaldage 
oma arvamust selle kõige kohta.

Lilli Strõnadko, 
vallavolikogu liige

rimine (Kredex);
- Tapa tööstuspargi vee ja ka-

nalisatsioonitrassi rajamine (valmis 
– toimetaja märkus).

Esitatud või esitamisel olevad 
suuremad projektitaotlused:

- Tapa gümnaasiumide renovee-
rimine (taotlus meetmesse “Koha-
liku avalike teenuste arendamine 
(periood 2007–2013)”, kogumaht 
50 miljonit, taotlus 30 miljonit;

- Tapa kiriku ja kultuurimaja 
parkide rekonstrueerimine (Struk-
tuurfondide “Piirkondade konku-
rentsivõime tugevdamise programm 
2007–2013) kogumaht 6 miljonit;

- Jäneda valgustatud suusaraja 
rajamine ja Jäneda ning Kalijärve 
äärse jalgtee valgustamine. (piir-
kondade konkurentsivõime tugev-
damine väikeprojektid, eelmine 
programmiperiood) kogumaht u 
1,2 miljonit;

- Jäneda lossi tasuvus- ja teos-
tatavus uuringu koostamine (Piir-
kondliku arengu kavandamise 
programm) (rahastatud – toimetaja 
märkus).

Ettevalmistamisjärgus olevad 
projektiteemad:

- Jäneda spordihoone ja staa-
dioni renoveerimine (võimalik ra-
hataotlus energiasäästu program-
mist või siis meetme 5.3 “Külade 
arendamine” 2. taotlusvoorust);

- Tapa viadukti rajamine (Üh-
tekuuluvusfond 2007–2013);

- Koostööteemade arenda-
mine Norra toetusprogrammiks 
koostöös Loteni vallaga Norrast;

- Tapa ujula rajamine.
Lisaks ülaltoodule mitmed 

väiksemad riigieelarvest, hasart-
mängumaksust, kultuurkapitalilt 
ja erafirmade kaasabil tehtavad 
projektid.

Muudest ülesannetest on hetkel 
käsil valla allüksuste ja asutuste 
arengukavade koostamise koordi-
neerimine ja nõustamine. Üld- ja 
detailplaneeringute koostamisel 
osalemine, koostöö sõprusvaldade 
ja maakonnaga ning Eesti aren-
dusspetsialistidega.

Minu tööst vabal ajal teosta-
tavad ühiskondlikud ja ettevõt-
lusalased tegevused ei kuulu Lilli 
Strõnadko kompetentsi.

Vahur Leemets, 
Tapa vallavalitsuse arendusnõunik

04.01.2008
•	 Kinnitati vallavanema välislähetus 
6.–7.01.2008 Rootsi tutvuma Sanga-
Saby Herrgårdeni konverentsikesku-
se ja hotelliga Põllumajandusminis-
teeriumi-poolse projekti raames. 
•	 Kinnitati toimetulekutoetuse 
jääkidest täiendavate sotsiaaltoetuste 
maksmine.
•	 Kinnitati hooldekodusse paiguta-
mine.
•	 Otsustati edastada vallavolikogule 
otsuste eelnõud: 
“Planeeringu algatamine“, Tapa 
linna kesklinna piirkond;
“Loa andmine riigihanke korralda-
miseks“;
“Vallavalitsuse liikmetele töötasu 
määramine“.
•	 Kinnitati Tapa vallavalitsuses ja 
allasutustes riigihangete ja alla piir-
määra hangete läbiviimise kord.
•	 Otsustati vallale kuulva korteri 
Roheline tn 20a-13 Tapa linn viieks 
aastaks üürile andmine Tapa güm-
naasiumi õpetajale.
•	 Kinnitati audiitori valimine OÜ 
Tapa Elamu 2007. a majandusaasta 
aruande auditeerimiseks.
•	 Anti seisukoht valla 2008. aasta 
eelarve 1. lugemisele laekunud ette-
panekutele.

09.01.2008
•	 Anti kooskõlastus Tapa muusika-
kooli personali koosseisu kinnitami-
seks.
•	 Määrati hooldaja puudega inime-
sele.

•	 Kinnitati koduteenuse osutamise 
lepingu sõlmimine.
•	 Pikendati sotsiaalkorterite Kal-
mistu 15-7 Tapa linn ja Moe 3-6 Moe 
küla üürilepingute tähtaega.
•	 Kinnitati peres hooldamise lepin-
gu sõlmimine.
•	 Kinnitati Tapa hooldekodu koha-
maksumuseks 2008. aastal 200 kroo-
ni ööpäevas (6000 krooni kuus).
•	 Võeti vastu aastategija komisjoni 
töökord. 
•	 Väljastati kasutusluba Kõrveküla 
külas asuvale laagriplatsile.
•	 Anti nõusolek vaba põllumajan-
dusmaa erastamiseks Saksi külas, 
Oldi katastriüksus.
•	 Anti nõusolek Tapa linnas Veski tn 
18 asuva maaüksuse ostueesõigusega 
erastamisest ehitise omanikule.
•	 Anti nõusolek vallale kuuluva 
korterite asukohaga Rabasaare küla 
Rabasaare 5-1 ja Rabasaare 5-8 üü-
rile andmiseks viieks aastaks.
•	 Muudeti Tapa vallavalitsuse 
19.12.2007 korraldust nr 793 „IV 
sihtotstarbeliste eraldiste lisamine 
Tapa valla 2007. a eelarvele“. 
•	 Otsustati esitada konkursile „Aasta-
tegija 2007“ järgmised kandidaadid: 
kategoorias äri – talunik Ermo Sepp, 
kategoorias haridus – Lehtse põhikoo-
li õpetaja Elle Koitjärv, kategoorias 
elutöö – Tapa muusikakooli endine 
direktor Peeter Kald, kategoorias 
parim noor – Tapa gümnaasiumi 
vilistlane Maarja Soomann.

Riik hakkab seaduslikult elatist 
taotlevale vanemale maksma 90 
päeva ulatuses elatisabi. Elatisabi on 
riigi poolt makstav lühiajaline toetus 
lapsele, kelle vanem ei täida ülalpi-
damiskohustust. Elatisabi makstakse 
vanemale, kes taotleb kohtult elatise 
väljamõistmist. Elatisabi ei maksta, 
kui vanem taotleb elatise suuruse 
muutmist.

Riik toetab elatise taotlejat elatis-
abiga 90 päeva ulatuses, päevamäär 
on 50 krooni. Elatisabi maksimaalne 
summa on 4500 krooni.

1. jaanuarist muutus arstlike sur-
mateatiste täitmise kord.

2007. aasta detsembris kinnitati 
arstliku surmateatise vormid ning 

nende täitmise kord (sotsiaalministri 
13. dets. 2007. määrus nr 83 „Arst-
liku surmateatise vorm ja täitmise 
kord”), mis on ka surma põhjuste 
registri alusdokument.

Üks tähtsamaid muudatusi arstli-
ku surmateatise täitmisel on see, et 
täidetud arstliku surmateatise teine 
osa antakse surnu omastele. See jääb 
neile ainsaks dokumendiks, kus on 
kirjas surma põhjus. Alates 1. jaanua-
rist 2008 ei kanta eetilistel põhjustel 
perekonnaseisuasutuse väljastatavale 
surmatunnistustele enam andmeid 
surma põhjuse kohta. 

Eli Lilles,
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Muudatused 
sotsiaal-, tervise- ja 

töövaldkonnas

Arupärimine Tapa vallavolikogule

10.01.2008
• Ida-Prefektuuri Rakvere Politseiosa-
konna ülemkomissar Enn Kuusik esi-
nes ülevaatega olukorrast Tapa vallas 
ja vastas volinike küsimustele.
Võeti vastu volikogu otsused, mil-
lega kinnitati:
o Tapa linna kesklinna piirkonna 
detailplaneeringu algatamine;
o loa andmine riigihanke korral-
damiseks seoses Tapa kesklinna 
detailplaneeringu koostamisega;
o vallavalitsuse palgaliste liikmete 
Marju Bugri ja Tõnu Lepiku tööta-
suks alates 1. jaanuarist 2008 4000 
krooni kuus;
o põhivarana arvel oleva Tapa linn 
Ivaste tn 5 lasteaiahoone mahakand-
mine, kuna vallavara on kahjustatud 
ja selle taastamine pole majandus-
likult otstarbekas ning hoone on 

lammutatud ja ehitusjäätmed on 
peenestatud killustikuks;
o põhivarana arvel oleva arengupro-
jekti 4 osa (Lehtse aleviku ja Jäneda 
küla üldplaneering) mahakandmine, 
kuna tegemist ei ole kehtestatud 
osaüldplaneeringuga ja see ei osale 
kohaliku omavalitsuse üksusele sea-
tud eesmärkide täitmisel;
o hariduskomisjoni koosseisu 
muutmine, vabastades komisjoni 
liikme kohustest Katrin Lumiste 
ja kinnitades komisjoni liikmeks 
Lehtse põhikooli esindajana Merike 
Kärmas.
• Võeti vastu volikogu määrus, 
millega kehtestati alates 1. jaanuarist 
2008 valla poolt makstava sünnitoe-
tuse suuruseks 4000 krooni. 
• Lõpetati valla 2008. aasta eelarve 
I lugemine. 

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Selgitus vastavalt vallavo-
likogu liikme L. Strõnadko 
järelpärimisele

Oma ametijuhendis loetletud 
töödega saan ma hakkama. Käes-
oleval hetkel käigus olevatest suu-
rematest Euroopa Liidu ja muudest 
projektidest, milles ma otseselt 
tegev olen, teen järgnevalt loetelu. 

Rahastatud ja töös olevad 
projektid:

- Tapa viadukti projekteerimine 
(EL Ühtekuuluvusfond) kogumaht 
7,2 miljonit;

- Kalijärve-äärse puhkeala pro-
jekt (Struktuurfondide “Piirkonda-
de konkurentsivõime tugevdamise 
programm, eelmine programmi-
periood). Toetus 900 000 krooni, 
kogumaht 1,1 miljonit;

- Tapa lasteaedade renoveeri-
mine (Struktuurfondi meede 6.4 
eelmine programmiperiood) toetus 
4,6 miljonit (valmis – toimetaja 
märkus); 

- Tapa raamatukogu interneti-
keskuse renoveerimine (Hasartmän-
gumaksust rahastatavad objektid) 
(valmis – toimetaja märkus);

- Munitsipaaleluruumi renovee-

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

8. november 2007 nr 75

invatranspordi ja 
liikumistakistusega 
isikute transpordi-
teenuse osutamise 
kord

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaal-
hoolekande seaduse § 8 punkti 2 ja 
§ 26 lõige 1 punkt 4 alusel.
§ 1. Määruse eesmärk

Määruse eesmärgiks on puuetega 
inimeste invatransporditeenuse ja 
liikumistakistusega isikute trans-
porditeenuse (edaspidi transpordi-
teenuse) osutamise reguleerimine ja 
osutamisega seotud kulude osaline 
toetamine Tapa valla eelarvest.
§ 2. Üldsätted

(1) Transporditeenus on ravi- 
või rehabilitatsiooniasutuse, hari-
dusasutuse ning eri- või perearsti 
külastamiseks osutatav ühe- või 
mitmekordne teenus.

(2) Teenust osutatakse rahvas-
tikuregistri andmetel Tapa vallas 
elavatele:

1) sügava ja raske nägemis-, liiku-
mis- ja vaimupuude või muud liiki 
sügava või raske puudega isikutele, 
kes oma puudest tingituna ei saa 
kasutada tavatransporti;

2) haigetele liikumistakistusega 
isikutele ja üksikvanaduspensio-

näridele, kes vajavad kõrvalist abi 
liikumisel ja transpordivahendi 
kasutamisel.

(3) Transporditeenuse osutami-
seks kasutatakse tellitud transporti.

(4) Teenuse kasutamise kohta 
peab arvestust isikute lõikes valla-
valitsuse sotsiaalosakond;

(5) Teenuse kasutamise hinna 
kehtestab vallavalitsus oma kor-
raldusega.
§ 3. Teenuse osutaja

(1) Teenuse osutaja leidmiseks 
korraldab Tapa Vallavalitsus (edas-
pidi vallavalitsus) hanke, mille 
käigus sobivaima pakkumise teinud 
pakkujaga sõlmitakse teenuse kor-
raldamise leping.

(2) Hanke korraldamise sageduse 
ja tingimused määrab vallavalitsus.

(3) Teenuse osutajale esitatavad 
nõuded teenuse osutamise ja hinna 
osas määratakse kindlaks hanketin-
gimustes.
§ 4. Transporditeenuse taotlemi-
ne ja määramine

(1) Transporditeenuse taotlemi-
seks esitab perearst, sotsiaaltöötaja, 
hooldaja, eeskostja või isik ise valla 
sotsiaalosakonda avalduse, mille 
vormi kinnitab vallavalitsus.

(2) Taotlus transporditeenu-
se saamiseks tuleb esitada Tapa 
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale 
hiljemalt 5 päeva enne teenuse 
kasutamist. 

(3) Sotsiaalosakond vaatab esi-

tatud avaldused läbi, kas isik on 
õigustatud teenust saama ja otsus-
tab teenuse osutamise 3 tööpäeva 
jooksul. 

(4) Teenuse osutamisest või 
sellest keeldumisest teavitatakse 
taotluse esitajat kirjalikult või 
telefoni teel. Keeldumise korral 
saadetakse taotlejale täiendavalt 
põhjendatud kirjalik vastus.

(5) Andmed teenuse osutami-
se kuupäeva ja marsruudi kohta 
edastab sotsiaalosakond teenuse 
osutajale.
§ 5. Transporditeenuse hind

(1) Teenuse osutamise kulud 
selguvad hanke tulemusel.

(2) Vallavalitsus kehtestab tee-
nuse kasutajate poolt tasutava 
hinna pärast hanke tulemuste 
selgitamist. Olenevalt puude või 
haiguse liigist või raskusastmest 
võib teenuse hind olla diferent-
seeritud.

(3) Vallavalitsus tasub teenuse 
osutajale valla eelarves selleks 
ettenähtud vahenditest teenuse 
osutamise kulud vastavalt hanke 
alusel sõlmitud lepingus sätestatud 
tingimustes ja mahus.
§ 6. Transporditeenuse eest 
tasumine

Teenuse kasutaja tasub teenuse 
osutajale arve esitamisel.
§ 7. Määruse rakendamine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 
2008.
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Helir-Valdor Seeder
Foto  Põllumajandus-
minsteeriumi arhiivist 

2007. aasta oli taasiseseisvunud Eesti 
kõige edukam põllumajandusaasta. 
Arvutused näitavad, et põllumees 
sai kuni kolme aasta kasumi. Eesti 
teravilja toodang ulatus 905 000 
tonnini 2006. aasta 680 000 tonniga 
võrreldes. Teravilja kokkuostuhinnad 
on 60–100% kõrgemad kui mullu. Ka 
piima kokkuostu hind on keskmiselt 
1 krooni võrra kõrgem. Kokkuostu-
hindade reaalkasv ületab inflatsiooni 
ja selle põhjuseks on maailma rah-
vastiku jätkuv suurenemine koos 
toidupuudusega kolmandates riikides, 
üleujutused, ikaldused ja põuad töös-
tusriikides ning bioenergia sektori 
täiendav nõudlus taastuvatele toor-
metele. Mõnevõrra keerulisem on 
olukord sea- ja linnuliha tootjatel, kes 
kasutavad teravilja söödaks, sest liha 
kokkuostuhinnad ei ole tõusnud.

Rõõmustav on see, et Euroopa 
põllumajanduspoliitika toob Eesti 
põllumajandusse aastatel 2007–2013 
ca 30 miljardit krooni abirahasid: 
sellest 13,5 miljardit krooni otsetoe-
tusi, 14,4 miljardit krooni maaelu 
arengukava (MAK) raames jagatavaid 
toetusi ja 1,662 miljardit krooni kalan-
dustoetusi. Põllumajandus ja maaelu 
on Isamaa ja Res Publica Liidu üks 
prioriteete ning seepärast on järgmise 
aasta eelarves suurendatud EL-i otse-
toetuste kaasfinantseerimist Eesti riigi 

eelarvest koguni 250 miljoni krooni 
võrra - s.o. liitumislepingus lubatud 
maksimumini. 

Maaelu ja maaettevõtluse mitme-
kesistamise meetmete raames jõuab 
Eesti küladesse järgmisel aastal ca 
860 mln krooni MAK-i toetusi. 
Koos LEADER programmiga isegi 
rohkem. Maaelu Edendamise Siht-
asutuse kaudu on lisaks võimalik 
teenindada maaettevõtlust kuni 
600 miljoni kroonise laenude ja 1,5 
miljardi kroonise riiklike garantiide 
portfelliga. 

Põllumajandusministeeriumi kaas-
abil loodame järgmisel aastal saada suu-
remat selgust ka maareformi lõpeta-
mise osas. Hetkel on põllumajanduses 
ligemale 140 000 ha sellist põllumaad, 
mis on koormatud kas ajutiste maaka-
sutuslepingute, ajutiste rendilepingute 
või kasutusvaldustega. 

Novembri lõpus andis Euroopa 
Komisjon heakskiidu Eesti maaelu 
arengukavale, mille rakendamiseks 
peab põllumajandusministeerium 
välja töötama üle kolmekümne 
erineva määruse. Need meetmed ja 
abirahad ei suunata ainult põlluma-
janduse konkurentsivõime tõstmi-
seks vaid on mõeldud kogu maaelu 
arendamiseks. 

Kurtmise ja hädaldamisega loome 
maaelule negatiivse maine ning pe-

letame noored maalt eemale. Seepä-
rast on põllumajandusministeerium 
orienteeritud lahenduste otsimisele 
ning soovime Eesti maaelule anda 
optimistlikuma ja nooruslikuma näo. 
Olen kindel, et koostöös põllumeeste 
ja maarahvaga suudame Eesti maa-
elu pöörata tõusuteele. Loodan, et 
2007. aasta oli Eesti põllumajanduse 
„kuldajastu“ esimene aasta ning meil 
on põhjust rõõmustada ka järgmistel 
aastatel. 

Teguderohket 2008. aastat kõiki-
dele peredele!

Helir-Valdor Seeder,
põllumajandusminister

Kopli tänava taskulambipatarei-
de tööstus “ika” “Puhk ja Pojad” 
(püülijahu)

Igal kaubavastuvõtjal oli oma väikene 
toakene koos suure kirjutuslauaga. Samuti 
oli igal neist ka nn platvormkaal, kus kaa-
luti üle need kaubad, mille kaalu ei olnud 
kaubasaatja ära märkinud kaubaveosaa-
tekirjas. Seda esines harva, sest alalised 
kaubasaatjad olid juba kodus saatekirjades 
ära näidanud kaubakohtade kaalu.

Kuna kaubahoovi sissesõitvatel auto-
del maksis elav järjekord, mis tähendas 
seda, et vabanenud ametniku “treppi” 
sõitis järjekorra esimene auto. Üksikisi-
kuid-kaubasaatjaid oli vähe ja neid võeti 
vastu väljapool järjekorda. 

Üldiselt kujunes nii, et iga päev tuli mul 
tegeleda erinevate kaubasaatjatega. Kopli 
tänaval asus väike ettevõte “Ika”, kes 
valmistas takulambipatareisid. Sel ajal oli 
maal väga moes, et maainimene pimedal 
ajal välja minnes kandis kaasas taskulampi. 
Millegipärast meeldis “Ika” esindajal tulla 
just minu ruumi vormistama saatekirju. 
Võtsin teda tavaliselt vahele, sest tal oli 
7–8 saatekirja ja saadetised kaalult väike-
sed, 2–5 kiloni. See eest ta külastas mind 
regulaarselt kaks korda nädalas. Iga kord 
kui ta lahkus, jättis ta minu lauale kaks 
taskulambi patareid. Paari kuuga kogunes 
neid juba portfellitäis. Mis muud kui vaja 
viia need maale sugulastele ja headele 
tuttavatele. 

Juhtus ka nii, et riiklike pühade eel 
tegid suured kliendid-kaubasaatjad meile 
kingitusi. Need ei olnud rahalised, vaid 
kaubatalongide näol. Näiteks sama aasta 
jõulupühadeks sai iga kauba v/v talongi 
firmalt “Puhk ja Pojad”, millele oli  trü-
kitud tekst: 20 kg I sordi nisujahu. Olin 
sel ajal poissmees ja seepärast otsisin üles 
ühe sugulase Tallinnas, et see “preemia” 
temale kinkida. Teadsin ka seda, et suurte 
ettevõtete juhid premeerisid Balti jaama 
piletilaekureid 25 krooniga. Need kroonid 
olid aga oma ostuvõimelt palju kordi ena-
mad kui tänased 25 krooni! Kuna elasin 
üürikorteris, siis läks üüri tasumiseks 15 
krooni (võrdluseks) kuus.

Eesti alistumine Venemaale 
1939

Vahepeal oli kätte jõudnud 1939. aas-
ta. Juba eelmise aasta sügisel, kui ma olin 
sooritanud kauba v/v eksami, tekkis soov 
anda eksam mõnele teisele ametikohale. 
Aasta alguses olin end ette valmistanud 
kaubalaekuri eksamiks. See kestis samuti 
kaks päeva, esimesel päeval ülesannete 
lahendamine, teisel – teoreetiline eksam 
määrustikkudest ja eeskirjadest. Soorita-
sin eksami kenasti. Sellisest edust sattusin 
ma hoogu ja otsustasin eksami sooritada 
kaubakontori juhataja ametikohale. Ja 
jällegi oli ka see katsumus sooritatud kahe 
päevaga. Nii möödus 1939. aasta kauba 
v/v ametikohal ja kahe olulise eksami 
sooritamisega. 

Ma ei saa jätta aga mainimata üht väga 
olulist momenti noore raudteelase elus. 
Juttu tuleb 1939. aasta sügisest.

1. septembril alustas Hitler sõda Poola 
vastu. Uus ebameeldiv üllatus oli see, et 
Venemaa nõudis Soomelt nendevahelise 
riigipiiri nihutamist Leningradi juurest 
30 km võrra Soome poole. Algas Vene-
Soome Talvesõda.

Seoses kogu Euroopa rahvusvahelise 
olukorra järsu muutumisega, tegi NSV 
Liidu valitsus 1939. aasta sügisel Eesti va-
litsusele ettepaneku sõlmida vastastikuse 
abistamise ja mittekallaletungi pakt, mis 
kirjutatigi alla 28. septembril. Selle sünd-
musega seoses on jäänud meelde järgmi-
sed olulised momendid. Juba selle päeva 
hommikupoolel levis noorte raudteelaste 
(sõjaväeastmelt lipnikkude) hulgas jutt, et 
tuleb mobilisatsioon, kuna Eesti valitsus 
ei taha NSV Liidule anda Eestisse sõjalisi 
baase. Mis meile sel päeval silma torkas oli 
see, et hulk külmi, tagavaras seisvaid auru-
vedureid, “köeti sisse”. Sel ajal mängisid 
sõjas oma rolli soomusrongid. Samuti 
veeti siis rongidega rindejoone poole iga-
sugu sõjaväevarustust. Keeldumine aga 
oleks tähendanud seda, et NSV Liit oleks 
kuulutanud Eestile sõja ja vallutanud meie 
maa. Nagu ülal mainitud, lõppes konflikt 
Moskvas pakti allakirjutamisega.

Hiljem saime teada telgitagustest asja-
oludest. Sellise ränkraske otsuse tegijateks 
olid Eesti president K. Päts ja sõjavägede 

ülemjuhataja kindral-leitnant J. Laidoner. 
Nende meeste arvamused ja seisukohad 
antud olukorra hindamisel läksid aga 
lahku. J. Laidoner kui sõjamees pooldas 
sõjalist vastuhakkamist NSV Liidule, sel 
ajal kui K. Päts leidis, et selline otsus ei 
ole õige. Vaieldi, mis vaieldi, kuid jõusse 
jäi vabariigi kõrgeima võimukandja – pre-
sidendi otsus.

1930. aastatel (olin gümnaasiumipoiss) 
käis J. Laidoner koos abikaasaga (kes oli 
poolatar) visiidil Poolas, olles marssal J. 
Pilsudski külaline. Muide, marssal kinkis 
meie ülemjuhatajale valge ratsahobuse.

1940. aasta jaanuaris andsin sooviaval-
duse Raudteevalitsusele kaubalao juhataja 
ametikohale. Selleks tekkis konkreetne 
põhjus: oli kuulda, et 1940. aasta lõpul 
läheb üks laohoidjatest pensionile. Nii 
mõtles ka üks aastates ja suure staažiga 
kauba v/v. Ma taipasin kohe, et mulle 
oli tekkinud konkurent mainitud vaba-
nevale kohale. Seoses sellega, et ma olin 
paljude kaubandusalaste määrustikkude, 
eeskirjade, tariifide, kaupade nimekirjade 
ja klassifikatsioonide, veomaksemäärade 
tabelitega, samuti Raudteeseaduse vasta-
vates osades kursis juba varem sooritatud 
eksamite tõttu, siis oli tarvis veel täiendada 
end tehniliste eeskirjade ja määrustikkude 
tundmises, samuti tutvuda määrusega 
kaupade ladustamise kohta lahtisele 
veerekoosseisule.

See eksam oli küll ühepäevane, kuid 
sisuliselt kõige raskem juba varem soo-
ritatud eksamitest. Valmistasin end selle 
eksami andmiseks ette kaua ja põhjalikult. 
Kuna konkurent oli samuti andnud aval-
duse samasuguse eksami sooritamiseks, 
siis jäi oodata, kumba meist kutsutakse 
eksamile esimesena. Juhtus nii, et kõige-
pealt kutsuti mind. Eksam oli ühepäevane 
ja sisuliselt täiesti teoreetilist laadi. Seetõttu 
oli küsimusi palju ning eksamineerimine 
venis pikale. Muidugi oli küsimusi, millele 
ma ei vastanud põhjalikult ja kindlalt. 
Lõppkokkuvõttes (ja seda ma tundsin 
ka ise) olin ma sooritanud oma neljanda 
eksami raudteeasjanduses ainult kahe(!) 
aasta jooksul.

Otto Lahi

Oli imeilus päikesepaisteline ke-
vadhommik. Taevas helesinine ja 
selge. Õhus tunda õitsvate lillede 
ja põõsaste lõhna, linnulaulu ja 
vedurite helinat. Astusin rahuliku 
sammuga tööle, peas igasugu 
mõtteid.

Mida tänane päev tuua võib? 
Nad pole sarnased nagu vend 
vennaga. Neis on rõõmu ja rahul-
olu, aga ka kurbust ja valu.

Jõudsin nende mõtetega raud-
tee ülesõidust üle. Kerge tuulega 
tungis ninasse imemagus lõhn. 
Puud, mis olid alles hiljuti is-
tutatud Ülesõidu tänava äärde, 
olid kenasti kasvama läinud ja 
õitsele puhkenud. Avanes imeilus 
vaatepilt. Aga äkki see vaatepilt 
muutus. Kellelegi see ilmselt ei 
meeldinud, et puud kasvasid ja 
õitsesid. Oli murtud üks ja siis 
veel teinegi. Mõtlesin, milleks tal 
seda vaja oli? Ja polnudki vaja, sest 
haprad puukesed lebasid eemal 
maas surnutena. 

Siis läks mu pilk paremale baari 
poole, mis asub sama tänava ääres. 
Seal oli üks noormees pikali, teine 
jalgupidi pingil midagi ropenda-
mas. Võtan kiirema sammu, et 
tööle mitte hilineda. Järsku aga 
näen oma teel vererida. Mõtlen 
nendele baaridele, kus noored 
nädalalõppudel pidutsevad. Vere-
rida aga ei lõppe. Seda jagub kuni 
haigla trepini. Mu ilusad kevad-
hommikused mõtted, linnulaul ja 
õielõhn haihtuvad.

Kallid noormehed, miks te ei 
armasta endi ümber ilu? Miks te 
ei mõtle, et selle puu on keegi is-
tutanud ja vaeva näinud? Ka puu 

tahab elada nagu teiegi. Muidu te 
ei tõttaks veristena haigla poole. 
Miks panete te peole tulles noa 
taskusse? Mis on teie kavatsus? 
Võibolla paneksite pigem rulli 
sidet, et vajadusel kedagi aidata. 

Noored! Kui te pole saanud 
eeskuju oma vanematelt, õpe-
tajatelt, siis jälgige omavanuseid 
tublisid noori. Neid on kuhjaga. 
Minge ükskord suvel Põltsamaale. 
Kui palju te näete selles väikeses 
linnakeses roose, lausa parkidena. 
Neid ei murra ega talla jalge alla 
mitte keegi. Ka seal on pingid, kus 
istuvad noored ja naudivad seda ilu. 
Need roosid õitsevad varasuvest 
hilissügiseni rahumeeli. 

Noored Tapal, võtke eeskuju! 
Maandage oma energia kasulikult 
ja te võite olla endi üle uhked. Puu 
murdmine ei tee teist vägilast.

Hoiame oma kodulinna Tapat, 
mis on aastatega aina ilusamaks ja 
puhtamaks muutunud. Kurb hak-
kas kui nendest puudest sügiseks 
plats puhtaks sai, minnes sellisena 
vastu uuele algavale kevadele.

Austatud baaritöötajad. Jälgi-
ge ka teie mis toimub baariukse 
taga või lähiümbruses ja kliente, 
kes teid külastavad. Tahaks väga 
loota, et uuel aastal ka haigla 
ukseklaasid jääksid kurikaelade 
poolt lõhkumata. Tapa on meie 
kõikide linn, kus me siin elame ja 
töötame. Hoiame teda, et tunda 
uhkust mitte häbi. Siis võiksime 
ka meie laulda: “Kauneim linn 
on Eestis Tapa Valgejõe kalda 
peal ...”

Elve Vahesalu,
Tapa kiirabi velsker

8. november 2007 nr 73 

Riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägi 
kasutamise kord

Määrus kehtestatakse sotsiaal-
hoolekande seaduse § 126 lõike 1 ja 
lõike 4 ning kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lõike 1 
punkti 37 alusel.
§ 1. Üldsätted

(1) Riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse rahaliste vahendite ülejäägi 
korral kasutatakse rahalisi vahen-
deid sotsiaalteenuste osutamiseks 
ning arendamiseks raske või sügava 
puudega lastele ja nende peredele, 
kelle elukohaks Eesti rahvastikure-
gistris on Tapa vald.

(2) Riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse rahaliste vahendite ülejääki 
võib hakata kasutama jooksva 
eelarveaasta 1. oktoobrist. 

(3) Eelarveaasta lõpuks kasu-
tamata rahaliste vahendite ülejääk 
kantakse järgmise eelarveaasta 
vallaeelarvesse raske või sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
seks ning arendamiseks.
§ 2. Rahaliste vahendite kasu-
tamise kord

(1) Riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse rahaliste vahendite ülejäägi 
korral võib seda kasutada alljärgne-
vate teenuste korraldamiseks ning 
arendamiseks:

1) raske või sügava puudega 
lastele isikliku abistaja või tugiisiku 
teenuse korraldamiseks;

2) raske või sügava puudega 

laste intervallhoolduse korralda-
miseks;

3) raske või sügava puudega 
laste perede nõustamise korral-
damiseks;

4) raske või sügava puudega 
lastele transporditeenuse korral-
damiseks;

5) raske või sügava puudega 
lastele osutatavate sotsiaalteenuste 
arendamiseks.
§ 3. Teenuse taotlemine ja raha-
liste vahendite eraldamine

(1) Teenuse taotleja esitab valla 
sotsiaalosakonda avalduse, mille 
vormi kinnitab vallavalitsus.

(2) Teenuse taotleja ja/või 
osutaja võib olla nii füüsiline kui 
juriidiline isik.

(3) Teenuse taotlejate avaldu-
sed vaadatakse läbi vallavolikogu 
sotsiaalkomisjoni poolt vähemalt 
üks kord kuus. Sotsiaalkomisjon 
koos sotsiaalnõunikuga teevad 
ettepaneku vallavalitsusele teenuse 
osutamise või mitterahuldamise 
kohta. Taotluse mitterahuldamise 
korral keeldumine põhjendatakse. 

(4) Eraldatud rahalised vahen-
did kantakse taotleja pangaarvele 
või teenust osutava asutuse pan-
gaarvele.
§ 4. Toetamise ja maksmise 
kontroll

Riigi rahastatava lapsehoiuteenu-
se rahaliste vahendite ülejäägi kasu-
tamist korraldab ja kasutamise üle 
peab arvestust Tapa Vallavalitsus.
§ 5. Määruse rakendamine 

Määrus jõustub 14. novenbril 
2007.

Eesti põllumajandus on tõusuteel Meenutusi kevadest 
2007

Minu raudteeloost

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

Roheline 19, Tapa

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 kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal olema toimetuses 
hiljemalt lehe ilmumise nädala esmaspäeval kell 16. 

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

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Kui soovite müüa või osta kinnisvara, siis 
pöörduge meie poole konsultatsiooniks.

 - Abistame ja esindame Teid korteri,   
  maja, krundi, põllumaa või    
  muu kinnisvara ostmisel ning müümisel.
 - Aitame vormistada tehingu turvaliselt  
  ja kiiresti.
 - Abi laenu saamisel.
 - Kinnisvara hindamine.
 - Kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Pindi Kinnisvara
maakler Urmas Saarmets
urmas.saarmets@pindi.ee

51 10 478; 32 77 100

Registreerime soovijaid

Inglise keele algtaseme kursusele. 
Algus grupi täitumisel veebruaris 2008. 
Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 

või telefonil 325 8690. 

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja
mõõdetavad, puud koormasse laotud. 

Tel 5301 8893

Müüa Saksamaal toodetud kvaliteetset 
lemmiklooma toitu 
koertele ja kassidele. 

Info tel 511 0478

Laupäev 19. jaanuar kell 16.30 
 Salsa – Jazz Workshop
Pühapäev 20. jaanuar kell 14 
 Klubi Orpheus aastaalguse kontsert
Laupäev 26. jaanuar kell 19 
 Komöödiateater – komöödia “Ahvist inimeSeks” Naise   
 vastulöök Jan Uuspõllu „Ürgmehele“, pääsmed 125 kr ja 100 kr

Igal teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 20 kultuuri-
kojas kino – jälgige reklaami!

vaata lisa: http://kodu.neti.ee/~tapakoda/

KIIgELanDI TaLvEMaa 
On EnDISELT avaTUD

 
1.–4. veebruaril toimub Kiigelandis 

vastlaeelne nädal.
Programmis on vastlakombed, mängud ja 

saanisõit. Grupi suurus 10–50 inimest. 
Pilet inimese kohta 120 krooni.

5. veebruaril peame aga vastlapäeva 
Programmis on vastlakombed, 

mängud ja saanisõit.
Programmi pikkus 2 tundi (sobib 

lasteaedadele, koolidele ja asutustele)
Vastlakuklid ja tee, soovi korral pakume 

ka hernesuppi.
Vajalik eelnev registreerimine. 

Info ja registreerimine Anu Valdmaa 
tel 511 3237

 Asume Järvamaal Amblas.

alates 07.01.2007 töötab 
Tapa vallavalitsus järgnevalt:

 
E, T, K kl 8–16.30

N kl 8–18
R kl 8–15 

Lehtse, Jäneda ja Saksi teeninduspunktide 
tööajad ei muutu. 

Eelmise nädala kolmapäe-
va õhtul teatati politseile 
sõiduauto ärandamisest 
Tamsalus. Pool tundi hil-
jem peatas Tapa patrull 
ärandatud auto.

Kolmapäeval kell 19 
teatas üks naisterahvas, 
et õhtupoolikul ärandati 
Tamsalus Ääsi 11 maja 
eest tema sõiduauto Lada 
Nova. Politsei juhtimiskes-
kus edastas teate patrulli-
dele ning ka asjaolu, et auto 
võib liikuda Väike-Maarja 
või Tapa suunas.

Õhtul poole kaheksa ajal 
märkaski Tapa patrull linna 
peal liikuvat punast Ladat. 
Patrull sõitis autole järele 

ning selgus, et tegemist on 
ärandatud autoga. Autos 
oli 26aastane Aleksander 
ja 26aastane Roman. Polit-
seinikele autodokumente 
neil esitada polnud. Samas 
märkas politseinik, et roo-
likarp oli ära lõhutud.

Aleksander ja Roman 
toimetati Rakvere osa-
konda, kus nad tunnistasid 
üles, et tahtsid sõita Tam-
salust Tapale. Meesterah-
vad on kuriteos kahtlusta-
tavana kinni peetud.

“Politsei tuletab kõigile 
autoomanikele meelde, et 
valvsust kaotada ei tohi. 
Sõidukil peaks kindlasti 
peal olema signalisatsioon. 

Kahtlust äratavate isikute 
toimetamisest sõiduki-
te ümber tuleb teavitada 
koheselt politseid,” ütles 
kriminaalosakonna Rakve-
re kriminaaltalituse polit-
seijuhtivinspektor Margus 
Kotter.

Sündmuse uurimiseks 
alustati kriminaalmenetlus 
karistusseadustiku parag-
rahvi alusel, mis käsitleb 
asja omavolilist kasutamist. 
Süüdimõistmise korral 
võib kohus kurjategijaid 
karistada kahe- kuni küm-
neaastase vangistusega. 

(VT, 11.01.2008)

Tapa politsei tabas 
autoärandajad 

Tapa politseinikud said kolma-
päeval kätte meesterahva, kes 
omastas naisterahva taskust väl-
jakukkunud rahakoti.

Kolmapäeval, 9. jaanuaril tegi 
33-aastane Raili Tapal Pikal tä-
naval asuvas kaupluses sisseoste. 
Autos avastas ta, et rahakott on 
kadunud. Peale tulutuid otsinguid 
läks Raili panka, kus sulges kaar-
did ning tellis uued. Abikaasa soo-
vitusel pöördus Raili politseisse. 

Koos politseiga mindi otse 
kauplusejuhataja jutule, kellega 
koos vaadati turvakaamera sal-
vestisi. Salvestiste läbivaatamisel 
selgus, et Raili oli rahakoti tas-
kusse pannud, kuid see oli sealt 
välja kukkunud. Järjekorras olnud 
vanem meesterahvas nägi seda ja 

Politsei tabas rahakoti 
omastanud meesterahva  

lükkas rahakoti leti alla, kus ta 
sobival momendil üles tõstis ning 
taskusse pistis. Kuna tegemist oli 
kauplusele probleemse Tapa ela-
nikuga, siis selgitati kähku välja, 
kus ta elab. 

Po l i t s e i n i k u d  t a b a -
s id  kodus t  mees te rah-
va, kes tagastas rahakoti.  
„Politseinikud käitusid pro-
fessionaalselt. Ma polnud veel 
kojugi jõudnud, kui mulle 
tagastati rahakott. Õigemini 
kulus politseil 15 minutit raha-
koti tagastamiseks”, ütles Raili.  
Raili sõnul tundub vahel, et 
pisiasjadega ei tasu politseisse 
pöörduda. Sel korral oli küll 
nii, et kui ta poleks pöördunud 
politseisse, polekski ta rahakotti 

tagasi saanud. Rahakoti omaniku 
soovil menetlust ei algatatud, 
sest kõige tähtsam oli tagasi 
saada dokumendid ja erinevad 
kaardid. 

„Tahan kodanikele meelde 
tuletada, et vähegi väärtuslikud lei-
tud esemed tuleb politseisse tuua. 
Asja omastamine on samamoodi 
kuritegu nagu asja varastamine”, 
ütles Rakvere politseiosakonna 
vanemkomissar Enn Kuusik.  
Karistusseadustiku järgi saab 
isikut, kes omastab või kasutab 
võõrast vallasasja karistada raha-
lise karistuse või kuni üheaastase 
vangistusega. 

Mari Riina Rist,  
Rakvere politseiosakonna 

pressiesindaja 
 

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid 

transpordi võimalus. 
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Rajatava vabadussõja võidusamba 
korjanduskasti liikumine Tapa vallas 

21.–23.01.08 – Jäneda raamatukogu
24.–28.01.08 kella 14ni – Saksi raamatukogu

Peale annetamist kirjutab iga annetaja oma 
nime loetavalt korjanduskasti juurde 

kuuluvasse korjanduslehele. Iga annetaja 
saab mälestuseks meenemärgi.

21. jaanuaril kell 18 
Tapa muusikakooli saalis

Johan-Eerik Kõlari ja 
Joonas Mattias Sarapuu

KLavERIKOnTSERT

(Chopin, Bach, Grieg, Czerny) 

Võta kaasa oma akende mõõdud ja teeme Sulle 
kohapeal sooduspakkumise. Ootame kõiki, kes vajavad uusi 

aknaid. Pakume ainukordset võimalust saada kätte kogu info ja 
teenus oma kodukohas. Täiendav info telefonil 606 6266


