
30. mail möödub sada aastat päevast 
kui Tapa linnas peeti esimest kirja-
keele konverentsi.

Tapa linnas sõlmisid Tartu ja 
Tallinna keelemehed keelerahu, 
ületades sellega omavahelised eri-
meelsused ja vastuolud. Sõlmiti 
kokkulepped eesti kirjakeele üht-
lustamiseks. Julgelt võib väita, et 
sellel päeval kokkulepitud kirjapilt 
võimaldab, täna saada kirjutatust 
ühtemoodi aru kogu riigis. 

Tapa linn valiti konverentsi kor-
raldamise paigaks, kuna vastuolus 
olnud Tallinna ja Tartu linna kee-
lemehed ei olnud nõus teineteisele 
külla sõitma. Järgnevad kohtumised 
peeti 1909 Tartus, 1910 Tallinnas ja 
1911 Tartus.

Alates 1978. aastast on kirjakeele 
päeva tähistamiseks toimunud Tapa 
linnas regulaarselt juubelikonve-
rentsid.

Juubelikonverentsi 
päevakava 
30. mai 2008
Tapa kultuurikojas

9.30–9.50  Mälestustahvli avamine 
(1. Mai 5)
10 Kogunemine, registreerumine 
(Turu 8)
10.15–10.20  Marika Rajur (Tapa 
kirjandusklubi)
10.20–10.25  Kuno Rooba (Tapa 
vallavalitsus) – „100 aastat kirjakee-
lekonverentsist Tapal”
10.25–10.30  Urmas Tamm (Lääne-
Viru maavalitsus) – Tervitus
10.30–10.50  Peeter Päll (Emakeele 
Selts) – „Mida andsid keelekonve-
rentsid Eesti kirjakeelele?” 
11–11.20  Urmas Sutrop (Eesti 
Keele Instituut) – „Eesti keele maa-
ilmapildist”
11.20–11.40  Ilmar Tomusk (Keele-
inspektsioon) – „Eesti keel avalikus 
ruumis”
11.40–12  Jüri Valge (Haridus-ja 
Teadusministeerium) – „Väitlusvii-
sidest avalikus keelesidusas diskus-
sioonis”
12–12.20 Maia Rõigas (Tartu Üli-
kooli Eesti ja üldkeeleteaduse insti-
tuut) – „Keele puhtusest”
12.30–13 VAHEAEG
13–13.20  Luulekava Tapa valla 
õpilaste omaloomingust
13.20–13.40  Karl-Martin Sinijärv 
(Eesti Kirjanike Liit) – „Kuidas 
saada üle hirmust valge paberilehe 
ees ja armastusest täiskirjutet pabe-
rilehe vastu?”
13.40–14 Jan Kaus ja Indrek Mesi-
kepp alias fs
14–14.20  Tapa valla õpilaste kirjan-
divõistluse parimate autasustamine
14.20–14.30 Konverentsi lõpeta-
mine

Tapa tervisepäeva raames toimunud jooksuvõistluse võidukad mehed.
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Tapa vallavalitsus koos tublide 
abilistega korraldas laupäeval, 10. 
mail Tapal spordikeskuses ja selle 
ümbruses kogu pere tervisepäeva. 
Päevajuht oli Samuel Golomb. 

Tervisepäeva mõte oli selles, 
et inimesed pööraksid suuremat 
tähelepanu oma tervislikele elu-
viisidele.

Tegevust pakuti kogu perele. 
Gümnaasiumi ees olevas pargis oli 
kepikõnni treening Anu Jonuksi 
juhtimisel. MTÜ Männikumägi 
eestvedamisel toimus Tapa valla II 
rahvajooks. Lastele viisid tegevusi 
läbi MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing 
koos Pipiga (Arka Agentuur). 

Spordikeskuses oli võimalik 
Kalle Kippari käe all tutvuda 
jõusaalis asuvate treeningmasina-
tega,  õppida step-aeroobikat Janika 
Holmbergi juhendamisel ning 
osaleda line-tantsu kursusel Maire 
Ilvese juhtimisel.

Kell 10–14 oli spordikeskuse I 
korrusel avatud tervisemess, kus 
said kõik asjast huvitatud kontrol-
lida kolesterooli, rasvaprotsenti, 
vererõhku ning teha anonüümset 
HIV-i testi.

Tervisemessil tutvustasid fir-
mad ja ettevõtjad enda pakutavaid 
teenuseid ja tooteid:

OÜ Massuno – tutvustas ja 
pakkus erinevaid looduslikke naha-
hooldusvahendeid ja unekvaliteedi 
parandajat ”Une-Mati.”

OÜ Oriflame – tutvustas loo-
dulikke kosmeetikavaheneid.

Firma Sibylle – tutvustas ja 
müüs suures valikus eetrilikke, 
parfüüm- ja massaažiõlisid ning 
looduslikke kive.

MTÜ Tapa AIDSi EK ja 

NNK – tutvustas tervislikke eluviise 
ja andis infot, kuidas enda kaitsta 
suguhaiguste eest.

AS Leibur – tutvustas tervisele väga 
kosutavad tooteid (saiad, leivad).

Peale eelnimetatud osalejate oli 
veel kohal kaalujälgijate esindaja, 
kes tutvustas tervislikke eluviise ja 
Koplimetsa talu, kelle käest oli või-
malik osta tervislikku mett.

Kõigil külastajatel oli võimalus 
proovida Normanni Ravimtai-
mede ravimtaimedest tehtud teed ja 
saada infot, milline on ravimtaimede 
mõjud tervisele. 

Peale eelnimetatu oli veel näha ja 
kuulda palju huvitavat. mis oli seotud 
tervisliku eluviisi propageerimisega.

Tapa vallavalitsus tänab häid spon-
soreid ja koostööpartnereid, kes and-
sid oma panuse tervisepäeva ja Tapa 
valla II rahvajooksu korraldamisele 
– Hansapank AS-i, SEB Pank AS-i, 
Eesti Raudtee AS-i, Leibur AS-i, OÜ-

d Oriflame, Tapa Mill OÜ-d, Särts 
OÜ-d, Tapa Autobussipark AS-i, 
Ida politseiprefektuuri Rakvere 
Politseiosakonna Tapa konstaab-
lipunkti, Tapa gümnaasiumi, Tapa 
spordikeskust, SA-d Väärtustades 
Elu, MTÜ-d Männikumägi, OÜ-
d Jäneda Mõis, MTÜ-d Seenior, 
ARKA Agentuuri, MTÜ-d Tapa 
Lastekaitse Ühing, MTÜ-d Jeeriko, 
MTÜ-d Tapa AIDSI EK-NNK, 
Kõlleste Kommimeistrid OÜ-d, 
OÜ-d Massuno, Oriflame, Sibyllet, 
Normanni Ravimtaimi, Rakvere 
Tervisetuba, Kaalujälgijaid, Kop-
limetsa talu, Samuel Golombi, 
Janika Holmbergi, Maire Ilvest, 
Kalle Kippari, Tapa vallavalitsuse 
ametnikke, Imastu Koolkodu lapsi 
(rajakohtunikud) jpt.

Tänusõnad nii suuretele kui 
väikestele vabatahtlikele abistaja-
tele, tänu kellele tervisepäev läks 
igati kord.

Lääne-Virumaalt osales seekordsel 
suitsuprii klasside võistlusel 40 klassi 
12 koolist kokku 652 õpilasega. Kogu 
võistlusperioodi suutsid suitsetamata 
vastu pidada 531 õpilast 32 klassist. 

Võistlusel võisid reglemendi järgi 
osaleda põhikooli ja gümnaasiumi 
klassid 4.–12. klassini koos klassi-
juhatajaga. Klasside osavõtt võist-
lusest oli vabatahtlik ning põhines 
vastastikusel aususel ja usaldusel. 
Vastutus kontrolli eest oli õpilastel 
ja õpetajatel endil. Suitsuprii võist-
luse alampiiri langetati seekord juba 
neljandatele klassidele.

„Rõõmustab, et suitsuprii liiku-
mine on meie õpilaste seas koolides 
ühe enam hoogu võtnud. Kui det-
sembris toimunud vahekokkuvõtete 
tegemise aegu olid kõik alustanud 40 
klassi veel suitsupriid, siis kaheksa 
klassi ei suutnud siiski lõpuni vastu 
pidada,” rääkis tulemustest tervisee-
denduse spetsialist Olga Boitsov. 

Suitsuprii klasside võistlustel 
pidasid lõpuni suitsuvabalt vastu 
Tapa vallast Lehtse põhikooli 7. 
klass (4) ja Tapa vene gümnaa-
siumi 6.a klass (14), 9.a klass (19), 
7.a klass (13), 11. klass (20) ja 10. 
klass (15).

Auhinnad suitsupriidele klassidele 
antakse üle tervise- ja ohutusmessil 
24. mail Rakvere spordihallis. 

Suitsuprii klasside võistlus algas 
ühise klassi lepingu allkirjastamise-
ga, milles iga õpilane lubas olla suit-
suprii vähemalt võistluse perioodil 
22. oktoobrist 22. aprillini. 

Suitsuprii klassi võistlus on Eesti 
koolides toimunud juba kuus aastat. 
Võistluse eesmärgiks on ennetada või 
edasi lükata suitsetamise alustamist 
ja teiste suitsuvabade tubakatoodete 
tarbimist laste ja noorte seas, moti-
veerida õpilasi, kes tarbivad tubakat, 
sellest pahest loobuma ning toetada 
tubakavabadust kui eluviisi. 

Hilje Pakkanen, 
Lääne-Viru maavalitsus

Eesti kirjakeele 
konverents 100

Toimus Tapa valla 
tervisepäev

Suitsuprii klassi 
võistluse suutsid 

lõpetada 32 klassi 
Lääne-Virumaalt

Tapa tervisepäeva raames toimunud jooksuvõistluse võidukad nai-
sed. Foto Heiki Vuntus

Tapa vallavalitsus
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13. ja 14. mai olid LEADER grupi 
liikmetel, kelle hulka kuuluvad ka 
Tapa valla esindajad, väga töised. 
Kokku saadi Võsul Rannaliiva 
külalistemajas. Eesmärk oli koos-
tada LEADER strateegia aastateks 
2009–2013. 

Strateegia koostamise algetapis 
määratleti MTÜ Arenduskoda 
piirkonnas kaks peamist prioritee-
ti: uute teadmiste ja tehnoloogiate 

kasutamine, et tõsta maapiirkonna 
konkurentsivõimet tootmises ja 
teeninduses ning elukeskkonna 
parandamine.

Arenduskoja liikmesomavalit-
suste võtmeisikute kohalolekut 
peeti oluliseks, sest enne strateegia 
avalikusele väljapanekut on vaja 
seda tutvustada kõikides volikogu-
des. Seega juunikuised volikogud 
on LEADER strateegia kinnitamise 

tärmin. Kui volikogud annavad 
heakskiidu, siis on strateegia avali-
kustamine ja seejärel tuleb 25. juu-
nil kokku arenduskoja juhatus ning 
üldkoosolek, mis peab kinnitama 
nii LEADER strateegia aastateks 
2009–2013 kui ka arenduskoja 
2007. aasta aruande. Strateegia 
kõigi oma lisadega peab jõudma 
PRIA-sse 30. juuniks 2008.

Õnnela Tedrekin, Loksa abilinnapea

Alates 2008. aastast on erametsa-
omanikel võimalik taotleda Natura 
2000 toetust erametsamaale. Toe-
tuse eesmärk on kompenseerida 
erametsaomanikele Natura 2000 
aladel asuva metsa majandamisel 
saamata jäänud tulu. 

Toetuse saamiseks peab eramet-
saomanik esitama taotluse SA-le 
Erametsakeskus.

Taotluse esitamise tähtaeg on 2. 
maist kuni 21. maini. Hilinenud taot-
lusi võetakse vastu 25 päeva jooksul 
alates taotluse esitamise tähtpäevast 
(kuni 15. juunini). Sellisel juhul vä-
hendatakse toetust 1 % iga hilinenud 
tööpäeva kohta. Juhul, kui taotluse 
esitamise tähtpäev on laupäeval või 
pühapäeval, siis lükkub see edasi 
järgmisele tööpäevale.

Nõuded metsa-ala kohta:
o	Metsa-ala asub eramaal
o	Metsa-ala asub Natura 2000 

alal
o	Metsa-ala on kantud keskkon-

naregistrisse
o	Metsa-ala pindala on vähemalt 

0,3 ha
o	Metsa-alade piirid on looduses 

visuaalselt tuvastatavad
o	Metsa-ala ei ole kantud PRIA 

põllumassiivide registrisse
o	Metsa-alale ei taotleta pool-

loodusliku koosluse hooldamise 
toetust, kaitsemetsade majandami-
se hüvitist, vääriselupaiga toetust, 
loodushoiutoetust ning metsa-ala 
kohta pole sõlmitud loodushoiutöö 
lepingut.

Nõuded taotleja kohta:
o	Ta on erametsaomanik
o	Ta täidab Looduskaitsesea-

dusest ja Metsaseadusest tulenevaid 
nõudeid, aasta jooksul alates taotluse 
esitamise tähtaja esimesest päevast
o	Ta täidab enda valduses 

oleval põllumajandusmaal häid 
põllumajandamis- ja keskkonna-
tingimusi ning säilitab püsirohu-

maade pindala.
Toetuse taotlemiseks esitata-

vad dokumendid:
o	Taotlus
o	Metsa-ala kaart.
Vajadusel tuleb esitada:
o	Kui metsa-ala asub kaasoman-

dis, siis kaasomaniku nõusolek
o	Kui taotluse esitab taotleja 

esindaja, siis esindamisõigust tõen-
dav dokument
o	Kui taotleja andmed ei ole 

kantud PRIA põllumajandustoe-
tuste ja põllumassiivide registrisse, 
siis avaldus andmete registrisse 
kandmiseks
o	Kui taotleja valdab põlluma-

jandusmaad, mille kohta ta ei taotle 
teisi pindalatoetusi, siis:

1) pindalatoetuste taotluse (vormi 
PT50) lisas oleva põldude loetelu

2) põllumassiivide kaardi.
Toetuse määr
Toetuse määr ühe hektari Natura 

2000 metsa-ala kohta
- piiranguvööndis ja hoiualal on 

940 krooni aastas;
- sihtkaitsevööndis 1720 krooni 

aastas.
Dokumentide vormid ja toetuse 

taotlemise täpsem info on kättesaa-
dav portaalis www.eramets.ee.

Toetuse saamise nõuded on 
kirjeldatud põllumajandusministri 
16. aprilli 2008. a määruses nr 36 
„Natura 2000 alal asuva erametsa-
maa kohta antava toetuse saamise 
nõuded ja taotluse menetlemise 
täpsem kord”.

Taotlemisel on abistavaks ma-
terjaliks „Abiks taotlejale – Natura 
2000 toetus erametsamaale”.

Infot saab Erametsakeskuse 
kontorist: SA Erametsakeskus, Tartu 
mnt 63, 10115 Tallinn
E-mail: eramets@eramets.ee
Tel 683 6059

Tõnis Muru

Tapa valla noormuusikute 
edukas esinemine

6. aprillil toimunud noorte III 
rahvatantsufestivali muusikute 
võistumängimisel esinesid edukalt 
Tapa valla noored muusikud Teno 
Kongi (Lehtse põhikool, juh Tiiu 
Tikkerber) ja Luise Risthein (Tapa 
muusikakool, juh Ilmar Kald), kes 
saavutasid vastavalt nooremas va-
nuseastmes rahvakandlel mängides 
II koha ja eripreemia viiulil.

Võistumängimisel osales 26 
noort pillimängijat üle Eesti.

Võistumängimise ja kaks päeva 
kestnud noorte rahvatantsufestivali 
korraldasid Eesti Rahvatantsu- ja 
Rahvamuusika Selts ning Pelgulinna 
gümnaasium.

Tapa Linna Orkester sai 
hõbediplomi

Tapa Linna Orkester esines edu-
kalt Eesti puhkpilliorkestrite turniiril 
2008. Konkursi eesmärk oli popula-
riseerida puhkpillimuusikat ja saada 
ülevaade Eesti puhkpilliorkestrite 
hetkeolukorrast. Konkurss toimus 
30. märtsil Estonia kontserdisaalis. 
Konkursil osales kokku 19 puhk-

pilliorkestri kogu Eestist kolmes 
eritasemega grupis. Kõige osavõtu-
rohkemas B-grupis tuli Tapa Linna 
Orkester seitsmendale kohale ja sai 
hõbediplomi.

Ürituse korraldasid Eesti Puhk-
pillimuusika Liit ja IS Music Team.

Lehtse kammerkoori laulis 
edukalt

5. aprillil toimus Põltsamaal X 
Eesti kammerkooride festival. Võist-
lus toimus neljas erinevas kategoo-
rias, kus osales kokku 23 koori.

B-kategoorias saavutas Lehtse 
kammerkoor seitsmenda koha ja 
Klassikaraadio ergutuspreemia eesti 
muusika südika esituse eest. Aastaid 
tagasi võitis sama kollektiiv IX Eesti 
kammerkooride festivalil C-kate-
goorias I koha. Ürituse korraldas 
Eesti Kammerkooride Liit.

Palju õnne noortele muusikutele, 
kollektiividele ja juhendajatele tub-
lide saavutuste eest ning jõudu ja 
indu järgnevateks loomingulisteks 
õnnestumisteks!

Indrek Jurtšenko,
Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist

Mai alguses said Haapsalus kokku 
seitsme linna ratastoolitantsijad, 
et oma line-tantsu oskusi lihvida. 
Esindatud oli Tallinn, Pärnu, Tapa, 
Paide, Tartu, Põlva, ja Haapsalu. Sel-
le aasta suurimaks väljakutseks saab 
kindlasti olema Guinnessi rekordi 
püstitamine pikima ühekordse 
tantsurivi kategoorias. Üritus 
toimub Pärnumaal Audru vallas 
ja seal osalevad ka ratastooli-
tantsijad.

Kui Pärnus on ratastoolitantsu 
harrastatud veidi üle nelja aasta, siis 
Tapal tantsitakse alles esimest aastat. 
Ega ratastoolis line-tantsijad teistest 
line-tantsijatest eriti ei erinegi. Nad 
on toredad positiivsed inimesed, kes 
ei virise igapäevaelu üle, vaid naudi-
vad seda täiel rinnal. Nad viitsivad 

tulla välja, et midagi koos teha ja 
just sellised tantsijad harrastavad 
ka Tapal ratastoolitantsu. 

Minu kui juhendaja jaoks on 
see olnud põnev aasta. Kuigi ma 
juhendan ka Paides ratastoolitant-
su tunde, siis Tapal tantsijatega 
oli mul võimalus päris algusest 
alustada. Ja minu üllatus oli suur, 
kui inimesed, kes varem polnud 
ratastoolis tantsinud, olid ometigi 
nii hea muusikalise kuulmisega ja 
seda juba esimeses tunnis. 

Haapsalus oli meil tihe päev. 
Kaie Seger küll hoiatas eelnevalt, 
et päeva jooksul tuleb kohapeal 
ära õppida 17 tantsu, kuid meie 
õnneks see siiski päris nii ei läinud. 
Päevakava oli siiski väga tihe ja tant-
suõpetus käis kella 12 kuni 18 õhtul. 

Võsul toimunud mõttetalgutel oli ühe töögrupi juht Tapa vallavanem Kuno Rooba (vaskul keskelt teine).
Foto  Heiki Vuntus

Tapa valla muusikute 
edu konkurssidel

Ratastooli line-tantsu laager 
Haapsalus

LEADER hakkab 2009. a-l raha jagama

Natura 2000 toetus 
erametsamaale

Hea oli ennast proovile panna ja 
samas ka vaadata, mida teised juba 
tantsida oskavad. 

Mulle jäi mulje, et Tapa tant-
sijad said sealt hea kogemuse, 
millest kiirgab veel pikaks ajaks 
positiivset energiat. Aga ega Tapa 
vallavalitsus meil puhata lase ja 
juba ongi organiseeritud järgmised 
ülesastumised ja esinemised juba 
juunis ja seda Rakvere Puuetega 
Inimeste Kojas.

Lõpetuseks võin öelda, et mul 
on alati väga hea meel Tapale 
ratastoolitantsutundi sõita, sest 
mind ootavad seal ees väga tore-
dad ja elu nautivad inimesed.

Kohtumiseni tantsuplatsil!
Maire Ilves, 

line-tantsu juhedaja

FIE Airi Tuoppi avas 7. mail Lii-
vi Viktori lilleäri keldrikorrusel 
massaažisalongi. Seal pakutakse 
klassikalist üldmassaaži (nii tervele 
kehale kui ka osalist), kupumassaži, 
tselluliidimassaaž jaTai-massaaži.

Plaanis on hakata pakkuma 
massaaži rasedatele, lastele ja laa-
vakivimassaaži. Naistel on võimalus 
salongis lasta paigaldada endale 
püsiripsmepikendusi ning neid ka 
värvida. 

Massaažisalong on avatud töö-
päevadel. Soovitav on eelnevalt 
registreerida tel 5563 8238. Fotole 
on jäänud värske naisettevõtja 
koos abikaasa Toomase ja tütre 
Teelega.

Heiki Vuntus

Pikal tänaval on massaažisalong

Tapa uues massaažisalongis.
Foto  Heiki Vuntus
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29. aprillil toimus Tapa gümnaasiumi 
aulas algklasside õpilaste kontsert 
eakatele. 

Nagu direktor oma tervituskõnes 
mainis, on see üritus saanud tradit-
siooniks – kokkusaamine toimus juba 
viiendat korda. Varasematel aastatel 
esitasid lapsed näidendi, sellel aastal 
oli väga huvitav ning vaheldusrikas 
kontsert. Oli laulu, tantsu, klaveri- ja 
plokkflöödi mängu. Pensionäride 
rahvatantsurühm Eideratas esitas 
kaks tantsu (“Aleksandra valss“ ja „Ma 
tahaksin kodus olla“) ning koos lastega 
tantsu „Emakene-memmekene.“ 

Traditsiooniliselt pakuti ka see-
kord meile kringlit, küpsist, kommi 
ja limonaadi. Eakad tänavad korral-

dajaid meeldejääva päeva eest.
2. mai hommikupoolikul kogune-

sid eakad, et anda oma panus ühisele 
üritusele – teha kodulinn puhtaks. 
Meie objektiks oli Tapa surnuaia 
ümbruse koristamine.

3. mail tähistasid Tulised Tuulu-
tajad oma 10. juubelit. See oli suu-
repärane üritus! Tuulutajad on tõesti 
tulised! Publikut oli Tapa linna kohta 
nii palju, et tuli lisatoole kasutada. 
Hea on tõdeda, et rahvatants on meil 
nii populaarne! Tänusõnad ja lilled 
Eevi Koppelmannile, kes pani aluse 
Tapal rahvatantsule ja praegusele en-
tusiastlikule juhendajale Sirje Sellile, 
kellele ennustati tööd sellel põllul veel 
pikkadeks aastateks. Nende noorte 

9. mail lehvis Jäneda lossi ees Eu-
roopa muinsuskaitse lipp, lossi uksel 
tervitas talgulisi loosung „Teeme 
puhtaks Euroopa kultuuripärli!“

Kella üheteiskümnest läks töö 
rabinal lahti. Kandvaks jõuks olid 
Jäneda põhikooli 9., 8., 7. ja 6. klassi 
õpilased, õpetajad Maie Ainz, Mall 
Teras, Kadri Toomingas ja koolidi-
rektori Aivi Must. Jäneda saalihoki 
naiskond tegutses Juhan Tominga 
juhatusel. Käised käärisid üles ka 
Jäneda külaseltsi seeniorid Linda Järs, 
Valve Kerkel, Virve ja Kaljo Lomp. 
Perenaise ülesanded võttis enda kan-
da Gilda Lindmaa. 

Prügi ladustamise eest kandsid 
hoolt OÜ Jäneda Mõisa töötajad, 
prügi vedamiseks laenas autot Raivo 
Perandi, oma veoautoga saabus ko-
hale ka Jaak Jalast, valla keskkonna 
spetsialist Krista Pukk hoolitses selle 
eest, et töökindaid jaguks ikka kõigile. 
Ühtekokku oli talgulisi koos valla-

vanema Kuno Roobaga 41 inimest. 
Sellist arvukat kaasalöömist ei osanud 
ürituse korraldaja küll ette näha, sest 
oli ju ikkagi äripäev.

Kahe tunniga tehti ära ääretult suur 
töö. Lossi pööningult tassiti välja sinna 
aegade jooksul ladustatud sodi, seda 
kogunes lausa mitu autokoorma täit, 
peamiselt ehituspraht ja nõukaaegne 
katkine mööbel. Pööningu koristami-
sel oli ka mõningat avastamiserõõmu 
– leidsime väikse kasti valgete ahjupot-
tidega ja istutamislabida. 

Veel sorteeriti ja pesti puhtaks 
pööningult leitud aknaraamid, ena-
must neist saab pärast mõningast 
renoveerimist uuesti kasutada. Prügist 
sai puhtaks ka lossi veranda, küüriti ära 
külaseltsi ruumid ja aknad ning maha 
sai võetud lossi seinte vastu kasvanud 
puud, mis kippusid lagundama vun-
damenti ja seinu, kogudes niiskust ja 
takistades müüridel hingata.

Tööpäeva lõpus kostitas üritust 

organiseerinud Jäneda muuseum tal-
gulisi kringlite ja kohviga. Tänutäheks 
ja mälestuseks sellest ajaloolisest päe-
vast said osavõtnud organisatsioonid 
ja vallavanem Eesti Kodu-uurimise 
Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja 
Eesti Genealoogia Seltsi Aastaraa-
matu 2007. 

Jäneda loss sai puhtamaks, kas 
ta saab meie ja külaliste jaoks ka 
Euroopa kultuuripärliks sõltub meie 
mõtlemisest ja sellest kuivõrd me ise 
oskame väärtustada seda, mis meie 
valduses on. 

Igatahes kui 23. augustil kogu-
nevad Jänedale põllutöökeskkooli 
vilistlased, et tähistada kooli 90. aas-
tapäeva, siis võivad nad rõõmu tunda, 
et nende vana koolihoone on hooli-
vates kätes ja tal on eeldusi muutuda 
kaunimaks nendestki piltidest, mis 
sööbinud mällu noorpõlvest. 

Georgi Särekanno

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Euroopapäeval toimusid 
talgud Jäneda lossis

Tervisepäeva põhijooksu start anti gümnaasiumi ees olevas pargis.
Foto  Heiki Vuntus

Murdmaajooks
M/N6 – 1 km
1. Ragnar Rooba (M6) 1:18.5; 2. 
Anna-Liisa Alla (N6) 1:21.5; 3. 
Egor Sahno (M6) 1:21.7; 4. Jenifer 
Leisson (N6) 2:00.6; 5. Mariliis 
Mukutalu (N6) 2:01.1; 6. Jens Üle-
soo (M6) 2:02.7; 7. Carmen Lanno 
(N6) 3:27.1

M/N10 – 1 km 
1. Tervin Vinter (M10) 2:50.0; 2. 
Kaspar Aupaju (M10) 2:57.6; 3. 
Kelly Vildek (N10) 2:58.6; 4. Anna-
bel Piksar (N10) 3:05.5; 5. Johannes 
Vooglaid (M10) 3:08.6; 6. Greete 
Saareoks (N10) 3:13.7; 7. Kristo-
Ken Puhm (M10) 3:14.0; 8. Brigita 
Sooaru (N10) 3:24.2; 9. Georg 
Kokk (M10) 3:25.4; 10. Hilda-Maria 
Klettenberg (N10) 3:35.1; 11. Valter 
Klettenberg (M10) 3:38.3; 12. Rivo 
Evardi (M10) 3:42.7; 13. Eiko Murro 
(M10) 3:48.0; 14. Heli Kukk (N10) 
3:51.0; 15. Carmen Varusk (N10) 
3:53.3; 16. Jete Lisett Neerot (N10) 
4:03.6

M/N14 – 5 km
1. Sven Uue (M14) 28:20.9; 2. Ker-
mo Uue (M14) 28:28.8; 3. Anastassia 
Trobova (N14) 32:59.3; 4. Anett 
Lanno (N14) 33:32.6

Põhijooks – 10 km
1. Elar Vulla (Mehed) 33:59.8; 2. 
Andres Sune (M40+) 35:42.2; 3. 

Martin Sagaja (Mehed) 38:09.2; 4. 
Lääts Viktor (M50+) 39:40.2; 5. 
Erkki Põldoja (Mehed) 40:24.4; 6. 
Urmas Ervin (M40+) 40:59.0; 7. 
Tiina Idavain (N50+) 43:58.8; 8. 
Jaak Rohtsalu (M40+) 44:17.5; 9. 
Mait Kiigemägi (Mehed) 44:21.3; 
10. Eila Pakkanen (Naised) 44:40.0; 
11. Allan Uue (Mehed) 47:18.7; 12. 
Renee Annula (Mehed) 47:48.0; 13. 
Veiko Murro (Mehed) 49:16.1; 14. 
Jaanika Eisan (Naised) 50:05.2; 15. 
Janis Magdalenoks (Mehed) 50:14.1; 

16. Õnne Lees (Naised) 50:26.3; 
17. Algo Aava (Mehed) 50:40.0; 18. 
Egle-Helene Ervin (Neiud) 50:40.5; 
19. Dmitri Gorjuško (Noorme-
hed) 53:28.2; 20. Andrea Ränikivi 
(Naised) 54:44.8; 21. Jaanus Vahe-
salu (Mehed) 56:15.7; 22. Ela Vulla 
(Naised) 58:01.7; 23. Lisbeth Vinter 
(Neiud) 1h08:16.0; 
24. Agni Metsma (Neiud) 1h15:50.8; 
25.  Annela Kornel  (Naised) 
1h15:51.2; 26. Ats Joorits (M50+) 
1h24:13.9

Tapa valla II rahvajooks 7. mai 2008
•	 Virumaa Pensioniametile tehti 
ettepanek jätkata peretoetuste maks-
mist kolme lapse eest nende emale;
•	 Viiele inimesele määrati hool-
daja, kolmele lapsele määrati las-
teaia söögisoodustust, ühe isikuga 
sõlmiti koduteenuse osutamise 
leping;
•	 Otsustati maksta täiendavat 
sotsiaaltoetust kokku 18 avaldust;
•	 Sotsiaalteenuse eest maksti 
toimetulekujääkidest AS-le Hoo-
lekandeteenused, Imastu Koolko-
dule ja MTÜ-le Seenior;
•	 Täiendavat sotsiaaltoetust maks-
ti toimetulekujääkidest kokku 12-le 
isikule;
•	 Eesti Eriopümpia MTÜ-le eral-
dati raha Vaeküla koolis käivate 
kolme Tapa valla lapse osalemise 
omaosaluse tasumiseks rahvus-
vahelisel erivajadustega laste jalg-
palliturniiril, mis toimub Leedu 
Vabariigis.
•	 Jäeti rahuldamata kahe isiku taot-
lused sotsiaaltoetuse saamiseks;
•	 Bussiootepaviljoni edukaks 
pakkumuseks kinnitati OÜ Rapla 
Teed;
•	 Lõpetati alustatud hankemenet-
lus Tapa gümnaasiumi ja Tapa vene 
gümnaasiumi toitlustamisteenuse 
osutamiseks ning tehti ettepa-
nek ja saadeti hankedokumendid 
pakkumuse esitamiseks kaheksale 
ettevõttele;
•	 Nõustuti korteriomandi sead-
misega Tapa vallas Rabasaare külas 
Rabasaare 4 ning Näo külas Näo 2;
•	 Nõustuti Tapa vallas Karkuse 
külas asuva Matsu kinnistu jaga-
misega;
•	 Väljastati ehitusluba elamu re-
konstrueerimiseks Paide mnt 22 
kinnistul Tapa linnas;
•	 Määrati projekteerimistingimu-

sed elektrivarustuse rekonstruee-
rimiseks ja liitumise ehitamiseks 
kuuele maaüksusele Vahakulmu 
külas Tapa vallas ning kolmele 
maaüksusele Tapa linnas;
•	 Anti avaliku ürituse luba MTÜ-
le Kristlik Misjon Harvest 21 (reg 
kood 80176227) ürituse “Muusika 
ja imede festival“ korraldamiseks 
8.–15. maini 2008 Lehtse alevi 
Rägavere tee 19b kinnistul.

14. mai 2008
•	 Nõustuti lasteaia Vikerkaar 
struktuuri muudatustega alates 15. 
maist;
•	 Eraldati OÜ-le Tapa Perearsti-
keskus 37 536.40 krooni ja OÜ-le 
Koduapteek Tapa Apteek 18 
768.20 krooni 6. klassi tütarlaste 
vaktsineerimiseks pappiloomvii-
ruse (HPV) poolt põhjustatud 
emakakaelavähi vastu;
•	 Ühele puudega inimesele mää-
rati hooldaja;
•	 Tunnistati hanke “Kohaliku maan-
tee nr 4000001 Lehtse mõis - Põrnu 
tee 0,0-2,2” ja “Kohaliku maantee 
nr 4000009 Punamäe tee 0,0-1,1” 
edukaks pakkumuseks AS Järva 
Teed poolt esitatud pakkumus; 
•	 Tunnistati teedeehitusliku teh-
nilise projekti koostamise edukaks 
pakkumuseks Juta Vahteri poolt 
esitatud pakkumus Kooli tänava 
ja Kesk tänava ristmiku, Hommiku 
pst ja Rohelise tänava ristmiku ja 
Hommiku pst ja Väikese tänava 
ristmiku osas;
•	 Muudeti Tapa vallavalitsuse 
16.04.2008 korraldust nr 1249 
„Enampakkumise komisjoni moo-
dustamine ja enampakkumiste 
toimumise aja määramine“;
Anti kolmeks aastaks üürile Tapa 
vallale kuuluv korter asukohaga 
Aru maja 2 Patika küla Tapa vald. 

Vaidlus prügiveo 
pärast leidis 
lahenduse

Tapa vallas jätkab endiselt prügi-
käitlemise teenuse osutamist AS 
Jõgeva Elamu, sest 9. mail jõustus 
Tartu halduskohtu otsus, milles 
kohus jättis rahuldamata ASi Cle-
anaway kaebuse Tapa vallavalitsuse 
ja ASi Jõgeva Elamu vahelise 
korraldatud jäätmeveo lepingu 
tühistamiseks.

Tapa vallavalitsus kuulutas mul-
lu aprillis välja avaliku konkursi 
jäätmeveo ainuõiguse andmiseks. 
Edukaks tunnistati ASi Jõgeva 
Elamu pakkumine, mis sai hin-
damiskriteeriumide järgi suurima 
punktisumma.

Augustis esitas samuti konkur-
sil osalenud AS Cleanaway Tapa 
vallavalitsusele vaide, leides, et AS 
Jõgeva Elamu ei vastanud pakkuja 
kvalifitseerimise tingimustele ja 
tulnuks pakkumismenetlusest 
kõrvaldada. Seega ei oleks saanud 
tema pakkumist edukaks tunnista-
da ja edukaks oleks pidanud tun-

nistama hoopiski ASi Cleanaway 
pakkumise.

Tapa vallavalitsus jättis vaide 
rahuldamata ning sõlmis jäätme-
veolepingu ASiga Jõgeva Elamu.

Septembris esitas AS Cleanaway 
Tartu halduskohtule Tapa valla-
valitsuse korraldatud jäätmeveo 
lepingu tühistamiseks kaebuse, 
mida ei rahuldatud.

Menetlust jätkanud Tartu ring-
konnakohus leidis, et Tartu haldus-
kohtu määrus tuleb jätta muutmata. 
“Kaebuse esitaja mittenõustumine 
kohtuga ei ole määruskaebuse ra-
huldamise aluseks. Määrus on lõp-
lik ja edasikaebamisele ei kuulu,” 
seisab ringkonnakohtu määruses.

Tapa abilinnapea Teet Koitjärv 
ütles, et tegemist on konkurentide 
vahelise võitlusega, millest Tapa 
vallavalitsus paratamatult osa pidi 
saama.

(VT, 16.05.2008)

•	 Kuulati ettekannet Tapa valla 
2008. aasta eelarve täitmise kohta 
(I kvartal);
•	 Kuulati ettekannet MTÜ Tapa 
AIDSi Ennetuskeskus-Narkonõus-
tamiskeskuse tegevuse kohta.

8. mai 2008
•	 Võeti vastu määrus “Tapa valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava kinnitamine;”
•	 Otsustati kinnitada Tapa valla 
2007. aasta majandusaasta aruanne;

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Eakate tegemistest
ja tublide tantsijate vahel julges ka 
eakate tantsurühm Eideratas kahe 
tantsuga üles astuda.

Emadepäeva eel käisid Seenior-
toa laulunaised Tapa hooldekodus 
hoolealuseid lauludega tervitamas. 
Ühiselt lauldi laule emast ja kodust. 
Oli südamlik koosviibimine!

Aastaringselt harrastab grupp 
eakaid igal hommikul staadionil ja 
Roti metsas kepikõndi. 

Algamas on ka ekskursioonide 
hooaeg. Esimene reis viib Seeniortoa 
kirjandushuvilised Põhja-Kõrve-
maale A. H. Tammsaarega seotud 
paikadesse. Järgmine reis toimub 
11. juunil.

Elvira Belials 



    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 4 23. mai 2008

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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. 

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

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

Ostame küttepuupalki, kasvavat metsa, 
metsamaad ja raieõigust. 

Tel 5301 8893

Ahula külas,Albu vallas 
Rakvere-Pärnu mnt ääres on avatud 

SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUSPUNKT
E–R 9–18, lõuna 12–13. L, P suletud

Tel 387 4008,510 7698, Margus Vellama

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid. Transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 

Tel 501 3862

 4. juunil kella 10st
Tapal MTÜ Arenduskoja majas

Nägemiskontroll ja prillide müük
Info ja eelregistreerimine telefonil 325 8691

8. juunil kell 12 toimub Tapa valla 
perepäev peredele, 

kus kasvab erivajadusega laps. 

Pidu toimub lasteaia Pisipõnn hoovis.
Plaanis on erinevad mängud, ühine piknik

ja grillimine.
Kaasa võtta oma piknikukorv ja hea tuju.

Registreerimine telefonil 
5699 9984, Kersti.

Lisa info: http://mesilind.wordpress.com

Tänan oma õpilasi!

Olen koolist ära olnud 16 aastat.
 Selle aja jooksul pole mind kordagi 

unustanud minu viimase lennu lapsed. 
Ühel kindlal aprillikuu päeval tulevad nad 
Tartust, Tallinnast, Rakverest jm minule 

külla. Neist on kasvanud kenad abikaasad, 
emad ja isad. Kunagi ei unusta nad ka 

üllatamast. Viimane kord oli selleks kutse 
koos abikaasaga Rakvere teatri 

etendusele. Tänan südamest oma toredaid 
õpilasi ja nende vanemaid ja vanavanemaid.

Lugupidamisega 
Lydia Lepanen  

Müüa 4-toaline korter Tapal Kabala 1, IV korrus, 
üldpind: 74.7 m².  Hind: 515 000 kr 

Helista, tingi 56 608 925

LASTEKAiTSEpäEVA

11. juunil sõidame eakatega

EKSKURSIOONILE 

marsruudil:
Põltsamaa – Võrtsjärve põhjarannik – Kärkna 

– Saadjärve – Kassinurme

Väljasõit Tapalt raamatukaupluse eest kell 8
Kaasa võileivad ja jook!

Osalustasu 150 kr
Registreerida kuni 30. maini kultuurikojas ja 

samas tasuda ka osalustasu.

6. Tapa karikavõistlused käsipallis

Tapa gümnaasium ja SK Tapa korraldavad 
24. mail kell 10 gümnaasiumi spordisaalis 

ja Tapa spordikeskuses 
46. Tapa karikavõistlused käsipallis. 

Võistlevad käsipallurid Tapa vallast, mujalt 
Eestist ja välismaalt.

Sissepääs kõigile huvilistele tasuta!

Vabandame eksimuse pärast 25. aprillil 
ilmunud ajalehe Sõnumed väljaandes!

20. aprillil Tapa valla II laste- ja noorte laulu-
võistlus 2008 5–6-aastaste vanuseklass on õiged 

järgmised tulemused:

1. Agneliis Rohtla ja Diana-Luiza Gorjuško
2. Jako-Kaarel Härm ja Jete Lisett Neerot

3. Sandra Kärt ja Andero Augasmägi

Lugupidamisega
Indrek Jurtšenko,

Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist

Müüa 2-toaline korter Tapal  
Korteriühistu Valve 24 majas,  II korrus,   

45,5 m2, soojaveeboiler, tel, kaabel TV, lodža, 
keldriboks. Hind  310 000 krooni omanikult. 

Kontakt tel 527 9126.

1. juunil kell 11 korraldavad 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing koos 

Tapa vallavalitsusega 
Tapa Laste- ja noortekeskuses (Kooli tn 24) 

ja selle ümbruses

Kohal on ka Pipi ja Kloun. 
Ootame rohket osavõttu!!!

Korraldusmeeskond


