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Tapa vallavalitsus kinnitas 10. det-
sembril oma korraldusega uued 
kohalike teede ja tänavate talihool-
dusteenuste pakkujad, kellega sõlmi-
takse käesolevaks talveks lepingud:

Tapa linn (peatänavad: Pikk 
tänav, Ambla mnt, 1. Mai pst, 
Ülsesõidu tänav, Valgejõe pst) – 
Virumaa Teed AS

Tapa linn (lõunapoolse linnaosa 
kõrvaltänavad) – Kalle Adrat FIE

Tapa linn (põhjapoolse linna-
osa kõrvaltänavad) – Ehitus- ja 
Puhastustarvik OÜ

Karkuse kant – Kalle Adrat FIE
Saksi kant – Everok Ehitus OÜ
Jäneda kant (va Patika küla) – 

Lehtse Masinaühistu
Lehtse kandi Jootme, Kuru, 

Linnape, Räsna ja Rägavere küla 
– Lehtse Masinaühistu

Lehtse kandi Lehtse alevik 
ning Läste ja Tõõrakõrve küla – 
Liia Metsmaa FIE

Jäneda kandi Patika külas 
jätkab taliteede hooldust Heiki 
Kruusma FIE.

Tapa vallavalitsus lõpetas det-
sembri alguses lepingu senise tali-
teede hooldaja SMR Teed AS-ga.

tapa.ee

9. jaanuaril 2009 tähistatakse Tapa 
linna vabastamise 90. aastapäeva.

Tapa vallavalitsus, Tapa Kirde 
Kaitseringkond, Eesti Kaitseliidu 
Lääne-Viru Maleva Tapa Kompa-
nii korraldavad koos Tapa linnas 
Männikumäel 9. jaanuaril 2009 
lavastatud ajaloolise lahingutege-
vuse.

Lavastatud lahingutegevus mee-
nutab osaliselt Tapa linna vallu-
tamist noore Eesti Vabariigi sõja-
armee soomusrongide nr 1, 2 ja 3 
poolt kapten Karl Partsi juhtimisel 
9. jaanuaril 1919. aastal. 

Lavastatud lahingutegevuse 
käigus toimub käsitulirelvadest ja 
muudest relvadest paukpadrunitega 
laskmine ajavahemikul kell 12–13.

Hinnanguliselt võtavad sündmu-
sest osa üle 120 sõduri ja ohvitseri.

Vaatama on oodatud kõik asjast 
huvitatud kodanikud!

Muudest sellel päeval aset leid-
vatest sündmustest saate teada 
täpsemalt lähinädalatel Tapa valla 
kodulehelt www.tapa.ee, www.
virumaa.info ja ajalehest Virumaa 
Teataja.

Vabandame Männikumäe lähis-
tel elavate ja teiste Tapa linna ko-
danike ees müra tekitamise pärast!

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Viisakas on alustuseks rääkida 
ilmast. 

Lõppeva aasta ilm oli väga 
heitlik. Talvel talve ei olnud. 
Normaalselt suusatada sai alles 
märtsikuu lõpus. Kevad oli aga 
erakordselt põuane. Kui ei teaks, 
et kõrvalolev pilt on pildistatud 
Nõmmkülas põlluveerel, siis võib 
arvata, et tegemist on Egiptuse lii-
vakõrbega. Järgmistel kuudel nägi 
päikest harva ja muudkui sadas, 
sadas ja veel kord sadas. Põllud 
olid üleujutatud ja põllumeestel 
jäi osa saaki põllule.

Novembris sadas jälle, aga 
seekord hoopis enneolematus 
koguses lund. Inimesetele sai ühe 
hetkega selgeks, et nad sõltuvad 
ilmast.

Eelmise aasta lõpus rääkisime 
meie valla tegusatest tublidest ini-
mestest ja neile osaks saanud tun-
nustusest. Selle jätkuks pälvis meie 
naiste poolt loodud maakondlik 
naiste varjupaik aasta alguses ka 
maakonna tiitli Aasta Tegu. 

Aasta jooksul toimus vallas 
mitmeid üleriigilise tähtsusega 
üritusi, millest kindlasti märkimis-
väärseim oli Eesti kirjakeele 100 
aastapäeva ürituste sarja korral-
damine koos juubelisümboolika 
kasutamisega. Esmakordselt toi-
mus väljapool Lahemaad folk-
loorifestival Viru Säru ja seekord 
meie vallas Jänedal. Osalejaid 
jagus kõikjale, sügisene Mihkli-
laat purustas suisa Jäneda laatade 
rekordi.

Väga töine oli ka vallavalit-
suse aasta. Läbi aegade suurim 
eelarve ja ka suurim vallapoolne 
investeeringute maht võimaldas 
investeerida mitmetesse objekti-
desse. Aasta alguses jõudis lõpule 
lasteaia Vikerkaar kapitaalremont. 

Lehtse piirkonna elanikud saavad 
aga alates sügisest nautida remon-
ditud kultuurimaja sooje ja säravaid 
ruume. Teede ja kõnniteede ehitust 
teostati valla erinevates piirkon-
dades 11 miljoni krooni ulatuses. 
Toimus üleminek palju kirgi teki-
tanud korraldatud olmejäätmete 
veole. Traditsiooniliselt investeeriti 
haridusasutustesse. Remonditi Tapa 
gümnaasiumi söögisaal ja seda 
teenindavad abiruumid. Usinasti 
on tehtud tööd tulevikku vaatavate 
projektidega nagu kesklinna detail-
planeering ja viadukti eelprojekt.

Aasta viimased kuud on toonud 
meie kõigi huultele küsimuse, mis 
saab lähiaastatel? Mis saab meie 
majandusest, kas meil tulevikus on 
ikka tööd?

Üks on selge, Eestimaa on osa 
maailmast ja see, mis toimub üm-
berringi, mõjutab ka meid ja meie 

majandust. Tuleb nõustuda ühe 
vanaproua poolt minule antud 
arvamusavaldusega, et raskel ajal 
on vaja säilitada rahu ja mitte le-
vitada paanikat. Tema oli näiteks 
lõpetanud Õhtulehe lugemise, 
kuna tundis, et ei saa „kollasest 
lehest“ oma säästude üle otsus-
tamiseks adekvaatset infot.

On selge, et rasked ajad liida-
vad inimesi ja perekondi. Tahangi 
teile kõigile aasta lõpetuseks 
soovida head märkamist. Hoid-
ke kokku, mälestage neid, kes 
meie hulgast lahkunud ja tundke 
rohkem huvi, kuidas teie lastel ja 
lähedastel läheb. Tehke kingitusi 
oma tegudega, mitte asjadega. Ja 
olge lahked.

Ilusat ja rahulikku jõuluaega 
ning sisukaid tegemisi uuel aastal!

Kuno Rooba,
vallavanem

 

Korraldatud jäätmevedu algas Tapa 
valla territooriumil 1. veebruaril 
2008.  Tapa vallavolikogu määrusest 
“Tapa vallas korraldatud jäätmeveo-
le ülemineku kord ja korraldatud 
jäätmeveo rakendamise juhend” 
tulenevalt said Tapa vallas asuvad 
või elavad jäätmevaldajad taotleda 
harvemat tühjendust või erandkorras 
mitteliitunuks lugemist.

Vallavalitsuse poolt antud luba 
jäätmemahuti harvemaks tühjen-
damiseks kehtib kuni 31. jaanuar 
ini 2010 ja seda ei pea taotlema igal 
aastal uuesti. Taotlus tuleb teha vaid 
sel juhul kui soovitakse muuta tüh-
jendussagedust. 

Vabastus korraldatud jäätmeveost 
antakse üheks kalendriaastaks, alates 
vallavalisuse korralduse väljastami-
sest. Kinnistu omanikud, kes on 
saanud 2008. aastal loa korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitumiseks, 
peavad esitama vallavalitsusele hilje-
malt 31. jaanuarks 2009 uue taotluse 
ja lisaks selgituse jäätmete käitlemise  
kohta 2008. aastal korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunud kinnistul.

Korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise taotluse ja kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunud 
jäätmevaldaja selgituse blanketid 
jäätmete  käitlemise kohta 2008. aas-
tal saab Tapa valla kodulehelt www.
tapa.ee – avalik teave – keskkond. 

Krista Pukk,
keskkonnaspetsialist

Ülemöödunud reedel andsid Tapa 
valla esindajad vallamajas kuulmis-
puudega inimestele üle neli spet-
siaalselt neile mõeldud suitsuanduri 
komplekti. Täiendavalt lisati igale 
komplektile UPS, et turvalisus oleks 
garanteeritud ka voolukatkestuste 
ajal. 

Komplektis on kolm põhikom-
ponenti: lakke paigaldatav suitsuan-
dur, padja alla panekuks mõeldud 
vibreeriv seade ja valgusalarm. 
Süsteem on võimalik ühendada nii 
telefoni kui arvutiga. 

Kuulmispuudega inimese hool-
daja Tiiu Valdhorn ütles, et temale 
kohe meeldib igasugune tehnika ja et 
ta saab kindlasti suitsuanduri paigal-
damisega ise hakkama. Kurttumma 
hooldaja ja vanaisa Lembit Jalas ei 
osanud seadme maksumust öelda 
ning leidis, et kingitud hobuse suhu 
ei vaadata. 

Seadmed läksid vallale maksma 
ligikaudu 20 000 krooni.

VT, 09.12.2008

Uued taliteede 
hooldajad 
Tapa vallas

Info korraldatud 
jäätmeveo kohta

Rasked ajad liidavad meid 

Tapa linn 
vabastatakse 
9. jaanuaril

Kuulmispuudega 
inimesed said 
suitsuandurid

Möödunud kevadel võis sellist “liivakõrbe” Näha Nõmmkülas. 

Foto Kuno Rooba
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Nagu viimasel paarikümnel aastal 
tavaks, pani Tapa kunstiklubi ka 
tänavu üles oma sügisese ülevaate-
näituse. Seekord 32 tööga 9-lt auto-
rilt. Meie töid käis Tapa muuseumis 
hindamas kunstnik Tiiu Pallo-Vaik, 
kes on Tallinna Kunstiakadeemia 
õppejõud.

Vaike Ülesoolt nägime hea ko-
loriidiga talvemaastikku. Enno 
Org esitas meeldiva värvilahendu-
sega väikeseid maastikupilte Tapa 
kandist kuni Paldiski pangani. 
Vanameister Lembit Vahtrelt neli 
maastikku. Metsatee männikus lausa 
kutsub jalutama, ängistava mulje 
tekitas sünge pilvega tormieelne 
vaade, rabalaukaid nähes meenuvad 
ohtlikud olukorrad jõhvikal käies, 
talvine vaade mõjus rahustavalt. 

Urve Laiduse tööd akvarellis, neis 
köitis tähelepanu terava ja pehme 
ühendus, kompositsioonis nägime 
objekte ta töökohtadelt piirivalves.

Helgi Uibolt näeme selge vär-
vilahendusega merepilte, ühest 
järvest kauni metsapeegeldusega. 
Tööd terviklikud, pintslitõmme 
vaba. Signe Kalevik esitab kaks 
tundlikult maalitud akvarelli me-
rest. Möödunud suvel käis ta Pa-
riisis maaliseminaril. Kahjuks olid 
ilmad siis vihmased ja maalialast 
“saaki” sai napilt. 

Maalijana viljakas Viiu Valdlo 
tõi näitusele hästi läbimaalitud 
lillepildid: roosid, sirelid, põllu-
lilled ja kaks müstiliselt mõjuvat 
maastikku. Ühel vaikse metsajärve 
vaade, teisel kujundlikult väljenda-

tud tuule ja tormine järvekalda 
lõik. Rauni Kentsi punased liiliad 
mõjuvad värsketena, Tapa vaade 
metsasihiga tuleb vaatajale tuttav 
ette. Portree tuttavast jätab soo-
vida sarnasuselt. Klubi uustulnuk 
Inge Siimre debüteerib kolme 
tööga. Talvepildil hakkavad silma 
valged lumetutid. Talumaja katust 
soovitati paremini esile tuua ja 
rukkihakke põllul hajutada, aia ja 
puudega pilt mõjus loogilisena.

Üldmuljega jäi Tiiu Pallo-Vaik 
rahule leides, et oleme arenenud 
paremuse suunas. Näitus Tapa 
muuseumis võetakse maha 8. jaa-
nuaril 2009 ja viiakse edasi Lehtse 
kultuurimajja. 

Rauni Kents
Tapa kunstiklubist

Novembri viimase reede õhtul 
toimus Eesti vabariigi üheksaküm-
nendale aastapäevale ja Gustav 
Ernesaksa sajandale sünniaasta-
päevale pühendatud II Tapa valla 
muusikapäev “Suu laulab, süda 
muretseb ...”, millest võttis osa 
enam kui kolmsada valla taidlejat, 
kellest moodustasid suurema osa 
mudilased ja õpilased. 

Tänavuse muusikapäeva pea-
külaliseks oli Tapa gümnaasiumi 
ja muusikakooli kasvandik Urmas 
Lattikas.

Vastrenoveeritud Lehtse kul-
tuurimajas toimunud muusikapäev 
koosnes kahest osast, millest esi-
mese sisustasid noored taidlejad, 
teises esinesid täiskasvanute koorid, 
tantsurühmad ja orkestrid. Muusi-

kapidu vältas pea neli tundi.
Tapa vallavolikogu kultuuri-

komisjoni esimees Piret Pihel 
tundis uhkust taidluskollektiivide 
arvukuse üle ning avaldas lootust 
korraldada samalaadne üritus ka 
tuleval aastal.

VT, 03.12.2008

Rikkalik ja hea oli 2008. aasta spor-
dile ja kultuurile, oli nii meeldejää-
vaid sündmusi kui ka suurepäraseid 
saavutusi: 65 medalit võistlustelt 
tänaseks ja maailmameistri tiitel, 
millele tuleb aasta lõpus veel lisa, 
on supersaavutus, mille üle võivad 
uhked olla kõik tegijad ja juhendajad. 
Palju õnne!

Parimatest parimad 
noorsportlased ja nende 
juhendajad

Ain Roosmimägi – meeskond-
lik juunioride maailmameister 
24h Rogainis (treenerid Kuno ja 
Raili Rooba), Dmitri Gorjuško 
(treener Sergei Sahno) kolme-
kordne Eesti Meister maadluses, 
kahekordne Eesti meister poiste C 
ja D-klassi sumos Tervin Vinter 
(treener Allan Vinter), kahekordne 
Eesti meister õpilaste seas maad-
luses Elari Piksar (treener Allan 
Vinter), kahekordne Eesti meister 
meeskondlikus tõkkejooksus Siim 
Suurküla (treener Alo Relli), Eesti 
õpilaste meister maadluses Diana 
Rõnkevitš (treener Martin Piksar), 
Eesti meister kadettide sumos Je-
katerina Rumjantševa (treener 
Allan Vinter), Eesti meister tüd-
rukute D-klassi sumos Annabel 
Piksar (treener Martin Piksar), 
Eesti meister neidude B-klassi 
sumos Anastasia Frolova (Martin 
Piksar), Eesti meister naisjuuniori-
de sumos Lisbeth Vinter (treener 
Allan Vinter).

Poiste U-13 võistkond Eesti 
meister saalihokis (treener Tõnu 
Salm), 

Neidude U-19 võistkond Ees-
ti meister saalihokis (treener Juhan 
Tomingas).

Hulgaliselt saavutati ka Eesti 
meistrivõistlustel teisi ja kolman-
daid kohti:

Olga Koroleva, Rainer Viil-
veer, Kaarel Aupaju, Ivan Be-
likov, Edgar Peepmaa, Aleksis 
Kattai, Jevgeni Družkov, Arpo 
Vainola, Sergei Rumjantšev, An-
želika Babitševa, Iren Petrovski, 
Anna-Liisa Wolf (kõik maadluses), 
Ingrid Petrovskaja, Greeta Staal, 
Jane Reinvart ,  Kert Kähari , 
Kaspar Aupaju, Joan-Taaniel 
Ševtsov, Robert Hiiemaa, Vitalik 
Grigorjev, Robert Allik, Elen 
Tumanovich, Ingrid Müürisepp, 
Ingvar Rööpmann, Roman Sviri-
dov (kõik sumos), Jaanika Eisan 
(treener Alo Relli) 800m jooksus ja 

Joonas Oja teateorienteerumises 
(Kuno ja Raili Rooba).

SK Tapa tüdrukud saavutasid 
Mare Nepsi käe all Eesti D-klassi 
MV II koha. Tublilt on esinenud 
nii maakondlikul kui vabariiklikul 
tasandil SK Pireutt-i (D. Zozulja) 
lapsed ja SK STEV (A. Butsen-
kov).

Täiskasvanutest
Alik Tseiko saavutas III koha 

Eesti täiskasvanute MV-l kreeka-
rooma maadluses, meeskondlikult 
saavutasid SK Jäneda neiud EMV 
saalihokis II koha (Juhan Tomin-
gas), SK Tapa naiskond saavutas 
käsipalli EMV-l III koha, rannakä-
sipallis III koha (mõl Mare Neps) 
ja aastast 2008 on Lääne-Virumaa 
meeskondlik meister saalihokis SK 
Jäneda meeskond (Tõnu Salm).

Parimad saavutused 
kultuurivaldkonnas

Teno Kongi (juhendaja Tiiu 
Tikkerber) – II koht kandlel vaba-
riiklikul pärimusmuusika konkursil 
rahvuslikele pillidele, eripreemia – 
Luise Risthein (juhendaja Ilmar 
Kald)

Tapa valla kirjandusklubi – 
Eesti Kirjakeele Konverents 100 
korraldamine 

Tapa Linna Orkester – VII 
koht ja hõbediplom vabariiklikul 
konkursil puhkpilliorkestritele 
muusikakoolide ja gümnaasiumi-
de seas

Maakondlik Laulukarussel l 
2008: Jako-Kaarel Härma (juh 
Maie Kents) ja Teno Kongi (juh 
Indrek Jurtšenko) võidud omas 
vanuserühmas vastavalt 3–6-aas-
taste ja 13–15-aastaste seas. Lisaks 
Toomas Risthein II 7–9-aas-
taste ja Luise Risthein 2.–4. 
13–15-aastaste vanuserühmas(mõl 
juh Indrek Jurtšenko).

Üritustest vajab kindlasti märki-
mist “Eesti kirjakeele konverents 
100” konverentsi ja kolme kirjan-
dusliku võistluse korraldamine 
Tapa valla kirjandusklubi poolt, 
“uue aja märgina” heategevus-
kontsert lastekodu hüvanguks, 
kogukonna kõiki muusikuid liit-
vad festivalid “Kevad tuleb”, 
esmakordselt festival ainult lastele 
“Koos on parem”, muusikapäev 
jpt.

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Tänavuse Tapa muusikapäeva pea-
külaline oli Tapa gümnaasiumi ja 
muusikakooli kasvandik Urmas Lat-
tikas. Lattikas pakkus kuulamiseks 
ja äratundmiseks Gustav Ernesaksa 
poolt Evald Tammlaane sõnadele 
kirjutatud laulu “Laev tõstis purjed”. 
Lattikas peitis loo improvisatsioo-
niliste helipiltide taha, muutes pala 
tundmatuseni ning palus publikul 

ära arvata, mis lauluga on tegemist.
Esimesel katsel ei suutnud rahvas 

laulu tuvastada ja Lattikas lihtsustas 
ülesannet, tuues laulu meloodia roh-
kem esile. Lõpuks tunti pala ikkagi 
ära ja üks tähelepanelikest kuulaja-
test pälvis Lattikase välja pandud 
auhinna – au ja kuulsuse.

VT, 03.12.2008

Eelmisel pühapäeval oli kogunenud Lehtse kultuurimajja 3. adventi tähistama ja jõulu- ning talvelaule laulma 
ka Tapa linna laulurahvas.

Foto  Heiki Vuntus

Parimad saavutused 
Tapa valla spordi- ja 

kultuuritegijatelt 
2008. aastal

Nagu muiste ja mullu...

Urmas Lattikas 
Lehtse kultuurimajas

Tapa muusikapäev pühendati 
Gustav Ernesaksale

ÜKS PILT
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Aasta 2008 hakkab lõpule jõudma. 
Akendel säravad jõuluküünlad, 
ringi liiguvad päkapikud ja jõuluva-
nad kingikotid täis head – paremat 
kraami. 

Kõik see jõuluaegne melu kor-
dub aastast aastasse paljuski sarna-
selt ja kindlate kokkulepitud reeg-
lite järgi. Inimesed tasuvad oma 
võlad, teevad lähedastele kingitusi, 
annetavad abivajajatele ja püüavad 
õnne valada ja tulevikku ennusta-
da. See viimane on aga seekord 
keeruline tegevus. Kui lähiminevik 
on meil kulgenud sujuvalt ja ikka 
tõusvas joones,siis täna on õhus 
tunda pinget ja ärevust. 

Seda tunnet saab kogeda iga 
päev uudiseid lugedes, kus vii-
mastel kuudel on domineerinud 
negatiivsed teated ja ka lihtsalt poes 
käies. Inimesed valivad hoolega 
kaupa, mida korvi panna, uurivad 
hinda ja rehkendavad mõttes oma 
rahakoti võimalusi. Sest elu on 
kuidagi järsku ebanormaalselt kal-
liks muutunud, sest palgatõusust 
ei maksa enam niipea unistada. Ja 
need laenud-liisingud, need taha-
vad ju kõigepealt tasumist. Selliste 

valikute ette on sattunud iga teine 
eestimaa pere. Sellistel aegadel muu-
tuvad inimeste väärtushinnangud ja 
prioriteedid oluliselt.

Hinda lähevad lihtsad aga oluli-
sed asjad – püsiv töökoht,mõistev 
ja toetav perekond, kodu olemasolu. 
Sisuga täitub ka vanasõna, et laenu-
raha ja peerutuli ei anna sooja ega 
tee õnnelikuks. 

Sellistes oludes asus ka Tapa val-
lavolikogu arutama järgmise aasta 
eelarvet ja planeerima uue aasta 
tegevusi. Esmakordselt valla ajaloos 
eelarve maht aastal 2009 ei kasva, 
pigem peab olema valmis selleks, 
et hakkama peab saama vähema 
rahaga kui tänavu. Vallavalitsuse 
ja vallakodanike heaolu on tihedalt 
omavahel seotud. Kui rahval on 
tööd, siis on raha ka vallakassas. 
Meie loodame, et valla suuremad 
tööandjad on piisavalt tugevad 
ettevõtted ja suudavad surutisest 
terve nahaga välja tulla. Koondamisi 
ei saa küll välistada, kuid ehk saab 
vältida massilist pankrotilainet.

Kuid pole halba ilma heata. 
Rasketel aegadel on ka tervendav 
mõju. Rasked ajad näitavad selgesti 

välja kõik selle, mis on jäänud te-
gemata või tehtud valesti. Ja seda 
nii üksikisiku kui riigi tasandil. 
Valitsus on tõstnud lauale igivana 
haldusreformi teema ja jõulise 
haridussüsteemi ümberkorralduse 
kava. Ka sotsiaalraha lausjagamist 
piiratakse. On saabumas selgine-
mise aeg.

Meid on Eestimaal kõigest 
1,3 miljonit inimest, kellest iga 
päev teeb tööd ja loob väärtusi 
650 tuhat inimest, kusjuures töö-
võimeline elanikkond väheneb 
tulevikus paratamatult ja oluliselt. 
Sellise ressursiga täismahulise 
riigi pidamine muutub tulevikus 
keeruliseks kuid mitte võimatuks 
ülesandeks. Ja lõpuks on iga riik ja 
vald nii tugev ja elujõuline, kui on 
seda tema kodanikud. 

Kui iga pere suudab luua endale 
kodu, katta, toita ja koolitada oma 
lapsed, siis õitseb meie vald ja riik 
ka tulevikus. Soovin vallarahvale 
selleks õnne,j õudu ja tervist.

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees 

 

Algus eelmises valla ajalehes

Kuidas toimub koostöö Kaitse-
ministeeriumiga teede ehituse 
osas? Koostöö valla poolt on pea-
miselt just valla omanduses olevate 
teede osas, mille kasutamiseks on 
Kaitseministeeriumi huvi. Valla 
kulul toimub projekteerimine ja ehi-
tusjärelvalve. Samuti korraldab vald 
tööde teostaja leidmiseks hanke. 
Ehitusmaksumuse tasub Kaitsemi-
nisteerium. 2008. a valmisid selle 
mudeli järgi Lehtse nn “kartulihoidla 
tee” ja Lehtse mõisast polügoonile 
suunduv tee.
Mis saab raudteejaamast? Vaksal 
ja selle ümbrus on haaratud kesk-
linna detailplaneeringusse. Kind-
lasti ehitatakse lähiaastatel AS Eesti 
Raudtee poolt uus perroon (55 cm 
kõrge). Kui Eesti Raudtee poolt 
saab paika selle täpne asukoht, siis 
tuleb kesklinna planeeringu raames 
lahendada sinna ligipääs linna teedelt 
ja tänavatelt. 

Antud teema on oluline, et säili-
tada tulevikus võimalus kasutada nii 
vaksalit, kui uut perrooni. 

Uue perrooni asukohaga kuskil 
kaugemal kaoks tulevikus vaksali 
kasutamise võimalus. Vaksalikomp-
leksi kasutuselevõtu osas oleme val-
lavolikogule pakkunud arutamiseks 
ühe võimaluse, et koondada veetorni 
ümber täna valla poolt muudes hoo-
netes pakutavad teenused. Vald on 
ennekõike teenuse pakkuja ja lähtub 
oma otsustes sellest. Samuti jätkame 
läbirääkimisi AS Eesti Raudtee. Uue, 
hooldustöid korraldava inimese tu-
lekuga on AS Eesti Raudtee poolt 
asutud ka vaksali ümbrust rohkem 
korrastama. Valla ostetud ootepavil-
jonide perroonile paigaldamisega ei 
ole aga AS Eesti Raudtee senini toi-
me tulnud, projekti kooskõlastati üle 
poole aasta. Otsustasime antud tööd 
ise teostada, et saaks parkla vabaks.
Rohelise tänava kõnnitee on 
halvas seisus või puudub üld-
se. Rohelise tänava kõnniteede 

korrastamisel on praegu küsimus 
Hommiku pst ja Rohelise tänava 
nurgal olevast alajaamast väljuva 
fiidri rekonstrueerimises. Eesti 
Energia plaanib paigaldada sellel 
fiidril olevad õhuliinid maasse. 
Samuti on planeeritud Rohelise ja 
Nooruse tänava ristmikust Õhtu pst 
poole soojatrassi ehitamine (seoses 
poe planeeringuga) Peale nimetatud 
kaevamistööde teostamist on pla-
neeritud antud piirkonna kõnniteede 
ja teede korrastamine. Rohelise ja 
Hommiku tänava ristmiku projekt 
on valmis. Ehitushange on pooleli. 
Ristmik valmib kevadel. 
Aadressil Pääsukese 6 on tek-
kinud prügi ladestamise koht. 
Heakorraspetsialist J. Jõemets vaatab 
antud piirkonna üle.
Ülesõidu 5 kõrval asub tühi 
plats, kas saab korteriühistu 
võtta rendile parkimisplatsina? 
Edastame küsimuse maakorraldajale 
ja ta annab vastuse. Vaba riigimaa 
kasutuselvõtuks on vajalik esmalt 
teha detailplaneering.
 Kas paigaldatakse pakendi-
konteiner Lehtsesse põhjapoole 
raudteed? Eelmisel aastal koh-
tumisel vallarahvaga anti selle-
kohane lubadus, aga konteinerit 
ei pandud. Avalikuks kasutami-
seks mõeldud pakendikonteinerite 
paigaldamise kohustus on taaska-
sutusorganisatsioonidel. Pakendi-
seadusest § 171 lg 1  tulenevalt peab 
tagatisrahata pakendi jäätmete ko-
gumisel taaskasutusorganisatsioon 
tagama, et kogumiskohtade tihedus 
oleks järgmine: kui asustustihedus 
on alla 500 elaniku ühel ruutkilo-
meetril – kohaliku omavalitsuse 
territooriumil paiknevates asulates 
üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. 
Seega on seadusest tulenev kohustus 
täidetud. Kui taaskasutusorgani-
satsioonidel on vabu vahendeid 
ja võimalusi, paigaldatakse Lehtse 
alevikku sorteeritud jäätmete kogu-
miskohti juurde.

 Tapa vallavalitsus

Rahvakoosolekutel Tapa 
vallavalitsusele esitatud 
küsimused ja vastused

Aastalõpu mõtisklus

Lehtse kultuurimaja üks perenaistest Elle Simm pakkus 3. advendipühapäeval peolistele kuuma hõõgveini.
Foto  Heiki Vuntus

ÜKS PILT

Aasta lõpp hakkab tahes tahtmata 
vargsi lähenema. Viimane, ootuste 
ja lootuste kuu sunnib mõtlema 
möödunule, et julgelt taas samme 
tulevikuradadel teha, uusi plaane 
ning mõtteid teostada, unistada 
paremast ja ise selle unistuse täitu-
misele igati kaasa aidata.

Ka pool õppeaastat on peagi 
läbi saamas. Sellele tagasi vaadates 
on mõndagi meenutamisväärset 
Pisipõnni tegemistes.

Kasvõi see, et käelise tegevuse 
ainesektsiooni koolitusel osalejad 
lasetaiaõpetajad üle Lääne-Viru-
maa kogunesid lõpuks meie vastre-
monditud majja 23. oktoobril. Meie 
õpetajad jagasid oma kogemusi 
näidistundide näol. Tutvustasime 
majas laste ja õpetajate tehtut ning 
väike lastepoolne sügiskontsert 
andis külalistele võimaluse end 
meeleolukate sügislaulude saatel 
õdusalt tunda.

Argirütmi saatel ühest päevast 
teise astudes avastame oma üm-

ber uusi saavutusi ning kaaslaste 
tublisid tegemisi. Nii oli see ka 6. 
novembril, kui Tapa linnaraamatu-
kogus esitles lastele mõeldud laulu-
raamatut ning plaati oma lauludega 
meie muusikaõpetaja Maie Kents. 
Hea tunne on, kui inimene ei pea 
vaid endas kandma loomisrõõmu 
vaid saab seda jagada ka teistega. 
Tõepoolest tegi südame soojaks 
selles sügisõhtu pimeduses aset 
leidnud sündmus. Nüüd on vaid 
uhke tunne südames, sest laulikut 
on tore kinkida nii lasteaeda külas-
tavatele inimestele kui ka ise külla 
minnes külakostiks kaasa võtta. 

Nii juhtuski 25. novembril kui 
kokku saime jälle käelise tegevuse 
ainesektsioonis. Sel korral toimus 
õppesõit Tallinna lasteaeda Ki-
kas, kus meile tutvustati sealset 
õppe- ja kasvatustööd, võimaldati 
ekskursioon majas uute mõtete ja 
ruumikujundusnippide kogumise 
eesmärgil. Lasteaia perenaise-juha-
taja Pärje Ülavere juhtimisel ääre-

tult külalislahke õppepäeva lõpus 
saigi nende majale kingitud Maie 
Kentsi laulik „Pisipõnni laulud“.

Alanud jõulukuusse mahub 
peale laste jõulupidude ka jõulu-
üllatusi personalile. Väikese lõõ-
gastava väljasõidu ning küünlaval-
guses jõuluimede täitumise ootuse 
tunnetamise on ära teeninud iga 
meie maja töötaja. Sellel aastal on 
meie personalipere suurem, sest 
ühines ju Vahakulmu lasteaed 
Pisipõnniga. 

Lõpuks tahaks soovida kõigile 
head! Kõikidele koostööpartneri-
tele salapärast jõuluootuse aega! 
Kui te ootate paremat ja ilusamat 
aastat, siis astuge alati ise esimesed 
sammud oma unistuste täitmise 
suunas, siis õnnestubki peaaegu 
kõik. Meeldiva koostöö jätkumi-
sest lapsevanematega unistame 
ka uuelt aastalt. Ilusat jõuluootuse 
aega lasteaialt Pisipõnn kõigi sü-
dametesse!

Tea Välk

Jõulurahu südamesse!
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Et on Lehtse hariduselu 145. aasta, 
tekkis minulgi mõte oma kooliaega 
meenutada ja paberile panna. Käisin 
Pruuna koolis aastatel 1952–1959.

Meenub, kuis töömehed hakka-
sid jõele uut puust silda ehitama, 
vana, mõisaaegne kivisild ehk en-
diste õpilaste keelepruugis armu-
valusild, oli just äsja lammutatud.

Kui siis kevadel 1953 Stalin suri, 
seisime klassijuhatajaga Evi Sadraku 
ettepanekul leinaminuti, mõni valas 
pisaragi.

Sel ajal olid veel klassitoa nurgas 
mõisaaegsed puust nikerdatud uste-
ga WC-kapid ja valgetest pottidest 
kõrged ahjud. WC-si kasutati küll 
ainult internaadi elutubades, ahjude 
peal kuivatas aga Totti Kasekamp, 
seitsmekordne üleliiduline maa-
noorte meister kergejõustikus, Eesti 
meister ja rekordiomanik viievõist-
luses, oma edukatelt võistlustelt 
tehtud fotosid.

Ka kooli spordielu läks keema. 
Hakkas ilmuma spordiseinaleht 
“Rekord”, millele Totti ja eesti keele 
õpetaja Helle Koitjärv õhutasid 
mindki artikkleid kirjutama. Suusa-

baas oli koolil suur ja alati korras. 
Kõik pidid suusatama. Uisutasime, 
kellel uisud, mõisa tiikidel.

Pruuna koolist saime ilusa käe-
kirja (õpetati siis ju kirjatehnikat, 
kui aga vaja tehti ühte tähte küm-
neid kordi) ja peastarvutamise 
võime.

Matemaatikaõpetaja Olvi Kroon 
kasutas selleks vahel ka kaardikep-
pi. Kuid kes läksid meist keskkoo-
lidesse, kas Kehrasse või Tapale, oli 
seal kerge õppida.

Veel meenub kooli internaadi 
aastatest, et püüdsime Pruuna 
jõest nii palju lutsu, et kõik lapsed 
(ligi 30) said sellest kastet ja süüagi. 
Piima internaadi tarbeks käisime 
Lehtse mõisast toomas. Sel ajal oli 
mõisa torn veel nii terve, et saime 
III korruselegi ronida.

Koolis käisid sel ajal suured-
pikad poisid ja nende endi sõnul 
selleks, et vanemad ei peaks trahvi 
maksma. Tihti olid neil kaasas sus-
sikud ja püstolid, vähe oli veel sõja 
lõpust mööda. Isegi mina viisin 
kooli kaasa saksa ajal talu lakka 
peidetud sigarette, mida kongi all 

popsutasime. Kuid eks siis tulid 
ka vastavad karistused.

Suursündmuseks oli vene len-
nuki allakukkumine Tõõrakõrves. 
Põllul oli umbes 3 m sügavune 
auk ja internaadi lauale toodi 
hulgaliselt “sõjasaaki”. Ka oli 
tavaline Tapal käimisel ühe otsa 
jalgsi käimine mööda raudtee lii-
vavalle või teeäärset sissesõidetud 
jalgrattarada.

Meie ajal direktoriks olnud 
Johannes Kuulbach oli Eesti Va-
bariigi sõjaväe läbinud ohvitserina. 
Oli alati korrektne ja kandis lipsu. 
Meelisalaks oli klaveril mängida 
ja koorilaulu õpetada. Tal oli 
koduabiline Mari, kes tegi siis 
alati mannakreemi, kui inspektor 
Laidvee kontrollima tuli. Kooliga 
jäädi enamuses rahule.

Jääb ainult lisada, et minu ajal 
õppis koolis ligi 200 last (enim 
1968 aastal – 204), tänavu on 
nimekirjas 58 ja Helle Koitjärvel 
läheb 56. aasta ajalooõpetajana. 

Häid jõule kõigile!

Jüri Freimann

Novembris on ju päevad üsna hallid. 
Sageli tekib masendus, sest valgust 
on vähe. Rõõmsamaks teevad ela-
mist aga toredad ettevõtmised. 

Ja nii ka seekord. 22. novembriks 
kutsusid meie linna kõige aktiivse-
mad seeniorid rahvast sünnipäevale. 
Ning rahvas kogunes kenasti kultuu-
rikotta. Oli mida kuulata ja vaadata. 

Lauluansambel Kanarbik oli 15 
aastat (!) tublide õpetajate Leida 
Viiralti ja Kai Kivi käe all õppinud 
palju meloodilisi laule. Nii kõlasidki 
helisevad hääled ja südantliigutavad 

laulud. Haruldane häälte kooskõla 
pani meiegi hinge helisema. 

Tapa ja Moe rahvatantsijad on 
Aino-Anne Orgmetsa (klaveril Tiia 
Kimber) juhatusel harjutanud tant-
simist ka juba viis aastat. Nägime 
lustakaid tantse, küll olid natuke 
tõsiste nägudega tantsijad, aga 
polegi nii kerge kõike tuure meeles 
pidada. Nii et harjutage aga edasi, 
sest tants on keha luule. Olete kõik 
väga vinged. Aino, keeruta aga kee-
ruta oma tüdrukutega tantsuringe! 
Tantsige kaua ja mõnuga!

Arvame, et olete oma tegevu-
sest energiat saanud ja ka rõõmu 
tundnud. Tore et jagate meilegi 
seda positiivset energiat. Minu 
hing küll kargas teie seltsis. Ka 
publik plaksutas tublisti.

Kõikide fännide nimel tänan 
peo korraldajaid ja etlejaid tehtud 
töö eest. Aitäh kõige hea ja ilusa 
eest.

Olge ikka ilukandjaks, hea ja 
rõõmsa tuju andjaks.

Maia Mets

Tapa vallavalitsus teatab:
24. detsembril sõidavad tasuta 
bussid
Kadrina surnuaeda:
kl 12.00 Tapa keskväljak
kl 12.05 Õhtu pst bussipeatus
kl 12.10 autobaasi bussipeatus
kl 12.15 Imastu koolkodu parkla
Kadrinast tagasi kl 14
Kadrina surnuaeda:
kl 13.00 Näo bussipeatus
kl 13.05 Karkuse bussipeatus
kl 13.10 Metsa bussipeatus
kl 13.15 Vahakulmu bussipeatus
kl 13.20 Saksi bussipeatus
kl 13.30 Moe teeninduspunkti eest
Kadrinast tagasi kl 15

Tapa surnuaeda ja kirikusse 
jumalateenistusele:
kl 15.30 Autobaasi peatus
kl 15.35 Õhtu pst bussipeatus
kl 15.40 Kesklinn
kl 15.45 Endise Metsapoe eest
kl 16.30 surnuaiast tagasi Tapa Ja-
kobi kirikusse 

Tapa surnuaeda ja kirikusse 
jumalateenistusse:
kl 15.20 Imastu koolkodu parkla
kl 15.25 Moe teeninduspunkti eest
kl 15.30 Vahakulmu bussipeatus

kl 15.35 Saksi bussipeatus
kl 15.40 Metsa bussipeatus
kl 15.45 Karkuse bussipeatus
kl 15.50 Näo bussipeatus
kl 16.40 Tapa surnuaialt kirikusse.
NB! Peale kirikut sõidab buss maa-
piirkonda tagasi.

Jumalateenistus Aegviidu kiri-
kusse
kl 12.30 Lehtse kultuurimaja platsilt
kl 12.40 Jäneda raudteejaam
kl 12.45 Jäneda Musta Täku Talli ees
Tagasi sõidab buss kl 15.30

Jumalateenistusele Ambla kiri-
kusse
kl 16.00 Lehtse kultuurimaja platsilt
Pruuna külas peatused vastavalt 
ettetellimisele
kl 16.10 Jootme bussijaam
Tagasi sõidab buss Amblast kl 18.30

Täiendav informatsioon:
Tel 325 8691, 325 8692, 325 8693 –  
Kardinasse ja Tapa linna sisesed sõidud

Tel 322 5512 Moe teeninduspunkti 
sõidud

Tel 5661 7181 Lehtse ja Jäneda piir-
konna sõidud (Ambla ja Aegviidu 
jumalateenistustele).

Jõululaupäeval 
sõidavad bussid 

surnuaeda ja kirikutesse

Seenioritel oli sünnipäev

Meenutusi kooliajast

Pruuna mõisas asuva Lehtse põhikooli hiljuti remonditud fassaad.
Foto  Heiki Vuntus

Üle-eelmisel pühapäeval toimus 
Tapa kultuurikojas Tapa Linna 
Orkestri väga soe ja südamlik 
kontsert.

Puhkpilliorkestri dirigendi Jüri 
Tüli selgitused iga järgneva loo 
puhul olid meeldivad. Kontserdist 

võttis osa ka vilistlasi ja külalisdi-
rigent Hollandist, kes küll nüüd 
elab Viljandis. Kontsert jättis 
hinge meeldivad elamused. Suur 
ja südamlik aitäh kõigile orkest-
rantidele ja külalisesinejatele. Eriti 
suur tänu Tapa linna väsimatule 

dirigendile, meie Jürile. 
Olite tublid! Järgmiste koh-

tumisteni, jõudu teile kõigile. 
Meeldivaid jõulupühi ja head 
uut aastat.

Tänulikud 
kontserdikülastajad

Tänu Tapa Linna Orkestrile!

oma pereliikmed enne aastavahetust 
valla elanikuks ja täpsustada registris 
muud vajalikud andmed.

Eelpool nimetatud toiminguid on 
võimalik teha, saates elukohateate 
avalduse posti teel Tapa vallavalit-
susele või täita avaldus Tapa valla 
kantseleis rahvastikuregistripidaja 
juures tööpäeviti kell 8–15. Samuti on 
võimalik andmeid enda kohta kont-
rollida riigiportaalis www.eesti.ee.

Teenuste kasutamiseks on vajalik 
isiku tuvastamine ID-kaardiga või 
internetipanga kaudu.

Kõigi detsembrikuus valla ela-
nikeregistrisse lisanduvate inimeste 
vahel loosib vallavalitsus 2009. 
aasta jaanuaris välja 3000-kroonise 
kinkekaardi.

Tapa vallavalitsus

Tapa vallavalitsuse hinnangul elab- 
töötab igapäevaselt meie vallas kuni 
900 inimest, kelle elukoht ei ole 
rahvastikuregistris Tapa vald.

Tapa vald kustub kõiki vallas 
elavaid inimesi või Tapa valla terri-
tooriumil asuva kinnisvara omanikke 
end valla kodanikuks registreerima.

Tapa valla arenguvõime ja pare-
mate teenuste arendamise huvides 
on vajalik, et võimalikult paljud 
valla elanikud ja vallas majapidamist 
omavad inimesed oleksid valla elani-
keregistris ehk teisiti öeldes oleksid 
Tapa valla kodanikud.

Seoses Tapa valla elanikeregistris 
andmete korrastamisega-täpsusta-
misega (pereliikmed, elukoha aad-
ressiandmed jms), palutakse kõigil, 
kes veel ei ole, registreerida ennast ja 

Registeeri ennast 
vallakodanikuks!



TAPA  VALLA  AJALEHT LK 519. detsember 2008

Oleme väga tänulikud Heatege-
vusfondile Dharma eesotsas Malle 
Eenmaaga, kes on meie peret mär-
ganud, üles otsinud ja toetanud. Ei 
ole söandanud ise eriti kelleltki midagi 
küsida. Lapsed on ju meie, oleme 
neid endale soovinud, tahtnud neid 
kasvatada, neist rõõmu tundnud ja 
nende muresid kanda aidanud. Sel-
leks me ju lapsevanemad olemegi. 
Keegi teine ei ole kohustatud meid 
aitama või toetama. Seda suurem on 
rõõm ja tänulikkus, kui sind märga-
takse ja toetatakse. 

Juba möödunud aastal helistas 
meile Tapa valla sotsiaalnõunik Ene 
Augasmägi ja ütles, et Heategevus-
fond Dharma soovib toetada suurte 
perede laste õpinguid kõrgkoolis ja 
meie pere võiks kandideerida. Olin 
siiralt üllatunud ning nii saidki paberid 
täidetud.

Tänaseks on see toetus meieni 
jõudnud ning oluliselt kergendanud 
meie laste õpinguid. Kui üks lastest 
saab toetuse, on ju ka teistel kergem. 
Eriti kauniks valguskiireks oli see 
toetus just sel sügisel, kui Anna sai 
ülikoolist teate, et seoses reorganiseeri-
misega on muudetud tema eriala ning 
viidud üle Tallinna Ülikooli alluvusse. 

Lisaks sellele tuli veel teade, et 
reorganiseerimise tulemusena ei saa ta 
ka enam stipendiumi, vaid peab oma 
õpingute eest ise tasuma. Tulemuseks 
oleks olnud see, et ta ei saa lõpetada 
seda ülikooli, kuhu ta astus, omandada 
eriala, mille valis ning peab selle eest 
ise maksma, kuna eelnevalt õppis ta 
stipendiaadikohal. Õnneks on kõik 
lahenenud palju paremini ning saa-
dud toetus võimaldab tal süvendatult 
tegelda oma eriala ning bakalaureuse 
töö kirjutamisega.

Siinkohal ei saa tänamata jätta ka 
Albert Norakut, kes on asutanud 
Eesti Suurperede Abistamise Seltsi 
ning üles otsinud eesti pered, kus on 
seitse või enam last. Olen kõigi nende 
pikkade aastate jooksul imetlenud va-
nahärra visadust ja jaksu seda rasket 
tööd teha. Abi oleme saanud mitmel 
erineval moel.

Täname südamest kõiki toetajaid 
ning aitäh iga abi eest. Ehkki meie 
saame praegu omalt poolt öelda vaid 
tänusõnu, tean uskliku inimesena, 
et Jumalal on kõik registreeritud ja 
üksi heategu ei ole unustatud ning 
saab tasutud. 

Püüame omakorda aidata neid, 
kes meie abi vajavad ja usun, et 
iga heateo võrra saab maailm pisut 
paremaks.

Aitäh teile!
Külvi Kivisild

Tapa vallavalitsus, linnaraamatukogu 
ja kirjandusklubi on algatanud Ellen 
Niidu nõusolekul üleriigilise I–VI 
klasside laste etlusvõistluse “Ellen 
Niiduga Midrimaal”. 

Võistu etlemise eesmärgiks on 
populariseerida algklasside õpilaste 
hulgas hea eesti lasteluule lugemise 
tava. Ühtlasi algatab üritus noorema-
tele koolilastele mõeldud üleriigilise 
igaaastase etlusvõistluse. 

Võistlema hakatakse kevadise 

koolivaheaja esimesel esmaspäeval 
Tapal, kus Ellen Niit on aastatel 
1938–1943 koolis käinud. 

Esimene lõppvõistlus peetakse 
Tapa vene gümnaasiumis 16. märtsil 
2009 üldhariduskoolide õpilaste vahel. 

Tapale oodatakse igast maakonnast 
kaks esinejat: üks nooremast ja üks 
vanemast vanuserühmast. Lisaks maa-
kondadele on oodatud kaks esinejat ka 
Tallinnast, Tartust ja Tapalt. 

Iga maakond või linn otsustab oma 

esindaja valimise korra üle iseseisvalt. 
Hinnatakse kahes vanuserühmas: I–
III klassid ja IV–VI klassid. Võistlus-
juhendi leiab Tapa linnaraamatukogu 
kodulehelt. 

Tänavu 13. juulil tähistas paljude 
laste lemmikkirjanik Ellen Niit oma 
80. sünnipäeva. Ellen Niidu luuletusi 
lugedes on üles kasvanud praeguste 
laste isad ja emad ning isegi vanaisad-
vanaemad.

VT, 07.12.2008

Jõuluaeg toob sinu ellu ootusärevust, 
kauneid hetki ja palju rõõmu, kuid 
mitte ainult. Paraku näitab statisti-
ka, et just aastavahetuse perioodil 
juhtub traagilisi tuleõnnetusi kõige 
enam, sest kasutatakse tavapärasest 
rohkem lahtist tuld ja inimeste tähe-
lepanu on peomeeleolus hajutatud.

Tuleõnnetustes hukkub Eestis 
aastas keskmiselt 130 inimest. Eel-
misel aastal hukkus tulekahjudes 
132 inimest, tänavu üheteistkümne 
kuu jooksul on tuli võtnud 80 ini-
mese elu. 

Enamasti puhkevad tulekahjud 
inimeste endi hooletuse ja tuleohu-
tusnõuete ränga eiramise tõttu. Kõi-
ge rohkem hukkub inimesi hooletu 
suitsetamise tagajärjel. Sellel põhju-
sel on Virumaal tänavu elu kaotanud 
juba üheksa inimest. Samuti saab 
palju eluhoonete tulekahjusid alguse 
hooletusest lahtise tulega ümberkäi-
misel ja toiduvalmistamisel, rikkis 
elektriseadmetest või korrastamata 
jäetud küttekolletest. 

Et õnnetust ei juhtuks, ole hoo-
las ning mõtle ohutusele ka õdusal 
jõuluajal ja rõõmurohkel aastava-
hetusel. Sellel perioodil külastad 
kindlasti ka oma lähedasi, naabreid 
ja sõpru-tuttavaid. Päästeteenistus 
kutsub Sind andma oma panust 
kodude tuleohutumaks muutmi-
sele. See tähendab nii eluruumide 
hindamist tuleohutuse seisukohalt 
kui ka reaalse olukorra otsest pa-
randamist. 

Näiteks võiksid ligimeste tähe-
lepanu juhtida korrast ära olevale 
küttekoldele, küdeva pliidi vastu 
ladustatud küttematerjalile või 
sinna hooletult vedelema jäetud 
vanapaberile jms. Miks mitte 
kutsuda korstnapühkija ka oma 
vanematele ja vanavanematele? 
Jõulukuul on sobiv teha ka endale 
ja oma lähedastele elu päästev kin-
gitus suitsuanduri näol. Siseruumi-
des puhkenud tulekahju korral on 
kriitilise tähtsusega just esimesed 
viis minutit, sest kauem vingugaasi 
mõjuväljas olnud inimese elu pole 
enam võimalik päästa.

Lisainfot on võimalik saada 
helistades päästeala infotelefonile 
1524 või külastades veebilehekülge 
http://www.kodutuleohutuks.ee/. 

 Tulesurmade ja -kahjude vä-
hendamine on meie kõigi ühine 
eesmärk. Hooli endast ja oma lä-
hedastest!

 Turvalisi ja rõõmsaid jõulupühi 
ning aastavahetust!

Maido Nõlvak, 
Ida-Eesti Päästekeskuse 

koordinatsiooniteenistuse juht

Ohutu jõuluaja 
kuldreeglid:

* Pärast suitsetamist kustuta hoo-
likalt sigaret tulekindlasse tuhatoosi 
või kaminasse. Mitte mingil juhul ära 
suitseta voodis või diivanil!

* Kontrolli elektriseadmete ning 
pistikute korrasolekut. Ülekoor-
matud ja vigased elektrijuhtmed 
põhjustavad jõulurõõmu asemel 
tulekahju.

* Mõtle tuleohule ka toitu valmis-
tades ja ära unusta end teleri ette.

* Ära hoia küttekollete vahetus 
läheduses kergesti süttivaid esemeid.

* Ära jäta lahtist tuld hetkekski 
järelevalveta. Küünlad aseta tule-
kindlast materjalist alusele ning ohu-
tusse kaugusesse kergesti süttivatest 
esemetest.

* Ära liialda kütmisega – tee seda 
vastavalt küttekeha kuumataluvuse-
le. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei 
ole enam leeke.

* Kustuta küünlad, kaminad ning 
teised lahtise tule allikad nii magama 
minnes kui ka kodunt lahkudes.

* Pürotehnika kasutamine eeldab 
tähelepanelikkust, ettevaatlikkust ja 
kõrgendatud ohutaju. Loe alati läbi 
tootega kaasas olev ohutusjuhend.

* Tea, et õnnetuse korral sõltub 
sinu pääsemine tulekahju avasta-
mise kiirusest. Tee endale ja oma 
lähedastele elu päästev jõulukingitus 
suitsuanduri näol. 

Jõulukingiks 
turvatunne

Suur tänu heategevusfondile Dharma!

Tapal tuleb üleriigiline etlusvõistlus

Tapa vallavalitsus koos Ida Polit-
seiprefektuuriga otsib sobivaid abi-
politseinike kandidaate Tapa valda.

Kogukonna heaolu tagamiseks 
kuulub abipolitseiniku ülesannete 
hulka koos politseiametnikega 
patrullimine Tapa vallas, avaliku 
korra tagamine erinevatel Tapa 
valla ühisüritustel, osalemine po-
litseioperatsioonidel ja igakülgne 
politseiametnike abistamine nende 
töös.
Nõuded abipolitseinikuks soo-
vijale:

abipolitseinik peab vastama 
politseiametnike kutsesobivuse 
nõuetes kehtestatud, isiksuseoma-
dustele ning füüsilise ettevalmistu-
se nõuetele, 

abipolitseinik peab olema vä-
hemalt 18-aastane Eesti kodanik, 

abipolitseinik peab omama 
vähemalt põhiharidus (soovitavalt 
keskharidus), 

abipolitseinik peab oskama eesti 

keelt vähemalt kesktasemel, 
abipolitseiniku tervislik seisund 

peab võimaldab täita abipolitseile 
pandud ülesandeid. 

Abipolitseiniku kandidaatidel 
palutakse registreerimiseks ja aval-
dusblanketi täitmiseks pöörduda 
Ida politseiprefektuuri Rakvere 
politseiosakonna Tapa konstaabli-
jaoskonda aadressil Pikk 18a. Soo-
vitav on eelnevalt ühendust võtta 
Tapa konstaablijaoskonna komissar 
Joel Allaga telefonidel 337 2159, 
5349 7041 või e-maili teel: joel.
alla@ida.pol.ee .

Tapa valla abipolitsei koolitused 
viib läbi Ida Politseiprefektuur. 

Abipolitseiniku tööpanuse eest 
tasub lepinguliselt Tapa vallavalit-
sus tunnitasu alusel.

Täiendavat lisainformatsiooni 
abipolitseinike töö kohta leiate 
abipolitsei koduleheküljelt: 
www.abipolitseinik.ee

Tapa vallavalitsus

Otsime 
abipolitseinikke!

Üha enam saame lugeda, kuidas 
erinevatesse linnadesse, valdadesse ja 
ka küladesse luuakse noortekeskusi, 
võetakse tööle noorsootöötajaid, et 
ikka paremini ja edukamalt teha ko-
halikul tasandil noorsootööd. Noored 
on reeglina huvitatud tegevustest, 
kus nad saavad ise sõna sekka öelda 
ja samas ise planeerida, korraldada 
ning seejärel kavandatut ka ellu viia. 
Reeglina rahastab noortekeskusi 
kohalik omavalitsus, kuid kindlasti 
tehakse juurde palju projekte selleks, 
et pakkuda noortele võimalusi enese-
teostuseks, silmaringi avardamiseks ja 
vaba aja sisukalt veetmiseks. Muidugi 
tahavad noored, et noortekeskus 
oleks igati kaasaegne, täis arvuteid ja 
tehnikat ning suurte linnade noor-
tekeskused ka selliseid võimalusi 
pakuvad.

Mingil määral on kõik noorte-
keskused sarnased ja neil on ühised 
eesmärgid, mille nimel tegutsetakse 
kuid ollakse ikkagi iseenda nägu. 
Tapa linna laste – ja noortekeskus ei 
kuulu selles mõttes kaasaegsete noor-
tekeskuste nimistusse, sest meil ei ole 
arvuteid ega moodsat tehnikat, meil 
ei ole ka trendikat sisustust. Samas ei 
ole meie noortekeskuse töötajad selle 
üle õnnetud, sest tänapäeva noortel 
on enamikul ka kodudes arvutid ja 

internetiühendus. Seal saavad nad 
piisavalt ja isegi üleliia virtuaalmaailmas 
aega veeta. Meie paneme põhirõhu 
tegevustele ja vahetule suhtlemisele 
noore inimesega. 

Väga hea on kui noortekeskus 
ei ole mitte eraldiseisev asutus, vaid 
paik, mida teatakse ja mille tegevuse 
vastu tuntakse huvi mitte ainult noorte 
poolt, vaid ka lapsevanemate ja muidu-
gi kohaliku omavalitsuse poolt. Rõõm 
on tegutseda ka siis, kui sa ei pea end 
noorsootöötajana pidevalt kellelegi 
tõestama, sest noorsootöö tulemust 
ei saa kuidagimoodi mõõta, kuigi seda 
tihtipeale tahetakse teha. 

Peale remonti on taas avatud E–R 
12–19 Tapa linna laste- ja noortekes-
kus Kooli tn 24 vene gümnaasiumi 
kõrval. Meie keskuses on noortel või-
malik mängida lauatennist, koroonat, 
erinevaid lauamänge, vaadata televiiso-
rit või kuulata muusikat. Noorele ei ole 
kohustust, et ta peab noortekeskuses 
midagi tegema. Võib ka lihtsalt niisama 
sõpradega kohale tulla ja juttu ajada. 
Noortekeskuse külastamine, siinsed 
tegevused ja osavõtt projektitegevus-
test on noortele vabatahtlik ja tasuta. 
Noortekeskuses on palju erinevaid in-
fovoldikuid, mida võib vaja minna nii 
noortel endil, kui ka lapsevanematel. 

Novembrikuust käivitus taas pä-

rastlõunane lasterühm, mida juhen-
dab Karen Rattasepp. Rühm on 
avatud E–R kell 13–17. Põhirõhk 
pannakse koolitööde ärategemisele, 
aga tegeletakse ka erinevate loovte-
gevustega, mängimisega ja lihtsalt jutt 
rääkimisega. Kui lapsevanem soovib, 
et tema laps oleks pärastlõunases 
lasterühmas tuleb tal tulla Tapa Las-
tekaitse Ühingusse Kooli tn 24 ning 
täita kohapeal vastav avaldus ja laps 
ongi rühma registreeritud. Kahjuks 
on rühma võetavate laste arv piiratud 
ja seega palume vaid nendel lapse-
vanematel laps rühma registreerida, 
kellel on tõesti selleks reaalne vajadus. 

Loodan, et meeldiv koostöö 
jätkub igal tasandil ning noortekes-
kus tõestab oma tegemistega oma 
eksisteerimise vajalikkust Tapa lin-
nas. Püüame omalt poolt pakkuda 
noortele meelelahutuslikku ning ka 
harivat tegevust vaheldumisi. Loo-
dame, et üldsus ei ole pettunud, et 
noortekeskuses ei ole igal lauanurgal 
arvutit, millega mängida saab, vaid 
hoopis tunneb head meelt, et noortel 
on ajaveetmise võimalus ning lihtsalt 
mõnus ja hubane koht kus suhelda 
ning huvipakkuvaga tegeleda.

Ave Pappe, 
Tapa laste- ja noortekeskuse tegevjuht

Noortekeskusest ja noorsootööst
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Tapa valla aasta tegija komisjon 
ootab kandidaate konkursile “Tapa 
valla aasta tegija 2008”. 

Kandidaatide esitamise täht-
aeg on 15. jaanuar 2009. a. Kandi-
daate saab esitada 7 kategoorias: 
elutöö, äri, haridus, kunst, sport, 
edukas noor ja heategevus.

Palume täita avaldusvorm, mille 
leiate aadressilt tapa.ee/üldinfo/
sport, kultuur ja vaba aeg/AAS-

TATEGIJA 2008 kandidaadiks 
esitamise avaldusblankett ja saata 
aadressile Tapa vallavalitsus, aasta 
tegija komisjon, Pikk 15, Tapa 
45106, Tapa vald, Lääne-Virumaa.

Tapa valla aasta tegija 2007 
laureaadid olid

1. elutöö – Peeter Kald
2. äri – OÜ Jäneda Mõis
3. haridus – Tiia Salm

4. sport – Dmitri Gorjuško
5. kunst – Maie Kents
6. edukas noor – Maarja 

Sooman
7. heategevus – tunnustust 

ei jagatud

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla aasta tegija komisjoni 

esimees

3.12.2008
· Anti välja korraldus koduteenuse 
osutamise lepingu sõlmimise kohta.
· Tapa hooldekodusse paigutati vanur.
· Otsustati maksta 5000 kr õnne-
tusjuhtumi toetust laste igapäevaste 
tarvete soetamiseks.
· Tallinna Pensioniametile otsustati 
teha ettepanek peretoetuste maksmise 
lõpetamise kohta, kuna senine toetuse 
saaja ei ole lapse tegelik kasvataja.
· Virumaa Pensioniametile tehti ette-
panek peatada peretoetuste maksmine 
lapse emale, kuna ema on jätnud lapse 
hooletusse ja laps viibib käesoleval ajal 
kriisitoeteenusel.
· Anti välja kaks luba jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks.
· Anti välja korraldus korteriomandi 
seadmise kohta aadressil Veski tn 18a.
· Nõustuti Tapa linnas asuva maa-
üksuse ostueesõigusega erastamisega 
ehituse omanikele.
· Määrati Nurme alajaama 10 kV 
haruliini projekteerimistingimused 
elektrivarustuse ümberehitamine Pikal 
tn-l Lehtse alevikus Tapa vallas.
· Määrati Linda alajaama F-3 projek-
teerimistingimused elektrivarustuse 
rekonstrueerimiseks Pikal tn-l ja Linda 
alajaama F-1 projekteerimistingimused 
elektrivarustuse rekonstrueerimiseks 
Rohelisel, Ööbiku ja Jaani tn-l Tapa 
linnas.
· Väljastati OÜ-le Random Impex 
ehitusluba teraviljakuivati ehitamiseks 
Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse 
kinnistul Jäneda külas Tapa vallas.
· OÜ-le Peetmark LH Tapa Lihatöös-
tus väljastati kasutusluba toidukaup-
lus-kohviku ja laohoone kasutusele 
võtmiseks võtmiseks aadressil 1. Mai 
pst 11, Tapa linn, Tapa vald.
· Tapa vallavalitsusele väljastati kasu-
tusluba Tapa vallas Tapa linnas Kooli 
24 hoone kasutusele võtmiseks. 
· SMR Teed AS-ga otsustati lõpetada 
2.11.2007 sõlmitud töövõtuleping 
alates 8.12.2008.
· Anti välja korraldus pakkumuste 
taotlemise kohta Tapa vallas talihool-
duse teostamiseks.
· Otsustati edastada vallavolikogule 
otsuse eelnõud “Katastriüksustele siht-
otstarbe määramine“, “Kasutusvalduse 
eellepingute tingimuste kinnitamine“ ja 
“Nõusoleku andmine hanke korralda-
miseks“.
· Arutati volikogu määruse eelnõule 
“Tapa valla teede ja tänavate teehoiu-
kava aastateks 2009–2011 ning teede 
ja tänavate ehitus ja rekonstrueerimine 
aastani 2016“ laekunud ettepanekuid. 
· Arutati volikogu määruse eelnõu 
“Valla arengukava muutmine“. Lähtu-
des laekunud ettepanekutest ja aren-
gukava arutelu põhjal on koostatud 
muudatustega versioon volikogule 
esitamiseks.
· Otsustai edastada vallavolikogule 1. 
lugemiseks määruse eelnõu “Tapa valla 
2009. aasta eelarve kinnitamine“.

10. 12.2008
· Ühele puudega isikule määrati 

hooldaja.
· Otsustati esitada Viru Maakohtule 
avaldus piiratud teovõimega täisealisele 
isikule eestkoste seadmiseks.
· Kahe isikuga pikendati sotsiaalkor-
teri üürilepingut.
· Eraldati 5118 kr 6. klassi tütarlaste 
vaktsineerimise (III süst) eest pappi-
loomviiruse (HPV) poolt põhjustatud 
emakakaelavähi vastu.
· Eraldati 1500 kr ravikindlustuseta 
isikule Soome Vabariigis osutatud väl-
timatu arstiabi osaliseks maksmiseks.
· Otsustati eraldada Viru Maakohtule 
avaldus vanemalt vanema õiguse ära-
võtmiseks.
· Otsustati Virumaa Pensioniametile 
teha ettepanek peretoetuste maksmise 
lõpetamise kohta, kuna ema on jätnud 
lapsed hooletusse.
· Anti välja üks korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ning üks korraldus 
mitteliitunuks lugemise kohta.
· Nõustuti Tapa vallas Kuru külas 
asuva Mardi kinnistu ja Imastu külas 
asuva Peebumäe kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks.
· Nõustuti Tapa vallas Karkuse külas 
asuva Mäenõlva maaüksuse jätmisega 
riigi omandisse.
· Anti välja korraldus Tapa valla teede 
ja tänavate talihoolduse pakkumiste 
edukaks tunnistamise kohta.
· Hanke “Elektripaigaldiste käidu-
korraldus” edukaks pakkumuseks 
tunnistati AS Vaiko poolt esitatud pak-
kumus kui madalaima maksumusega 
pakkumus.
· Hanke “Hommiku pst – Rohelise 
tänava ristmiku rekonstrueerimine” 
edukaks pakkumuseks tunnistati AS 
Viater Ehitus poolt esitatud pakkumus 
kui madalaima maksumusega pakku-
mus.
· Otsustati korraldada lihtmenetlusega 
riigihange “Invatransport ja liikumis-
takistusega isikute transporditeenuse 
osutamine Tapa valla elanikele”.
·	 Määrati	Kingu	alajaama	fiidri	F-3	
projekteerimistingimused elektriva-
rustuse ümberehitamiseks Räsna külas 
Tapa vallas.
· Määrata projekteerimistingimused 
elektrivarustusega liitumise ehitamiseks 
Uus-Imavere kinnistule Patika külas 
Tapa vallas.
· Väljastati kasutusluba OÜ-le Jaotus-
võrk 110/10 kV alajaama omatarbe-
trafode ja kaarekustutuspoolide kioski 
kasutusele võtmiseks Roheline tn 51 
maaüksusel Tapa linnas.
· Tunnistati Tapa vallale kuuluvale 
kinnistule Väike-Karja tn 2 Tapa linn 
Tapa vald hoonestusõiguse seadmise 
suuline enampakkumine 5. detsembril 
2008 kell 10 nurjunuks, kuna enam-
pakkumisele ei registreerunud ühtegi 
pakkujat.
· Tunnistati Tapa vallale kuuluva 
kinnistu aadressil Üleviste tn 9, Tapa 
linn pindalaga 6059 m² võõrandamine 
eelläbirääkimistega pakkumise korras 
nurjunuks, kuna 8. detsembriks 2008 
kella 10 ei laekunud ühtegi pakkumist.

Tapa valla aasta tegija 2008

VALLAVALITSUSE KORRALDUS

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

12. november 2008 nr 2018

Korraldatud jäätmeveo 
teenustasude kinnitamine

Tapa vald ja AS Jõgeva Elamu 
sõlmisid 10.08.2007 korraldatud 
jäätmeveo lepingu nr 5-10.2/316. 
Lepingu lisas 2 AS Jõgeva Elamu 
pakkumises on kehtestatud teenus-
tasude hinnad jäätmete ühekordse 
käitlemise eest koos käibemaksuga.

Tapa vallavolikogu 11. jaanuarist 
2007 määruse nr 43 “Tapa vallas 
korraldatud jäätmeveole ülemine-
ku kord ja korraldatud jäätmeveo 
rakendamise juhendi“ § 9 kohaselt 
on jäätmevedajal õigus taotleda 
Tapa vallavalitsuselt teenustasude 
suurendamist.

AS Jõgeva Elamu taotleb tee-
nustasude suurendamist seoses 
ladestus-, kütuse- ja palgakulude 
suurenemisega. Nimetatud kulude 

ja tasude oluline suurenemine ei ole 
tingitud AS Jõgeva Elamu ebaõigest 
majandustegevusest. Keskmine 
taotletav teenustasu tõus on 8,3 
%. 140–360 liitriste konteinerite 
suurem hinnatõusu protsent on 
tingitud sellest, et nende konteine-
rite tühjendamisele kuluv tööaeg ja 
kliendi teenindamisega kaasnevad 
kulud (arve koostamine, postita-
mine, kohustuse täitmise nõuete 
saatmine jm) on samad, mis suure-
mate konteinerite tühjendamiseks 
st püsikulud on absoluutväärtuselt 
samas suurusjärgus sõltumata tüh-
jendatava konteineri suurusest.

Lähtudes eeltoodust ja Tapa 
vallavolikogu määruse “Tapa vallas 
korraldatud jäätmeveole ülemi-
neku kord ja korraldatud jäätme-
veo rakendamise juhend” § 9 ja 
korraldatud jäätmeveo lepingu 
nr 5-10.2/316 punkt 4.1.3 alusel 

ning kooskõlas AS Jõgeva Elamu 
10.11.2008 taotlusega: 

1. Kinnitada Tapa valla veo-
piirkonnas 1. veebruarist 2009 
järgmised korraldatud jäätmeveo 
teenustasude hinnad: 
Konteineri mahutavus/hind

80 l – 34 kr
140 l – 42 kr
240 l – 61 kr
360 l – 81 kr
600 l –105 kr
800 l – 140 kr
1500 l – 200 kr
2500 l – 322 kr
4500 l – 500 kr
2. AS Jõgeva Elamul teavitada 

hinnamuutusest kliente. 
3. Korraldus avalikustada ajale-

hes Sõnumed
4. Korraldus jõustub AS-le Jõ-

geva Elamu teatavakstegemisest.

Jäneda külalistemajas toimus eelmise nädala lõpus LEADER koolitus, milles osalesid arenduskoja aktiivsed 
liikmed Merike Koov (vasakult 1.) ja Alari Kirt Ambla vallast, Kuno Rooba Tapalt, Marko Teiva Kadrinast 
ning Luule Nurga MTÜst Loometöö. Foto  Heiki Vuntus

2008. aasta oli MTÜle Arenduskoda 
küllalt tulemuslik ja edukas. Lõppes 
pooleteistaastane tegevuspiirkonna 
LEADER strateegia koostamise pe-
riood. Sel ajal tekkis koostöövõime-
line meeskond, kelle eestvedamisel 
peab hakkama järgmisel viieaastasel 
(2009–2013) perioodil toimuma 
LEADER rahastamisvõimaluste 
tutvustamine ning taotluste koos-
tamise nõustamine ja hindamine.

Ilmunud on LEADER infoleht 
nr 4, kus on tutvustatud kõiki 
LEADER strateegias olevaid meet-
meid. Arenduskoja üldkoosolek 
otsustas, et 2009. aasta jooksul 
rakendatakse nelja meedet: mee-
de 1.1 – Kohaliku elukeskkonna 
arendamise investeeringutoetus; 
meede 1.2 – Seltsitegevuse, spordi 

LEADER jagab toetust
ja kultuuripärandi väärtustamine 
läbi omaalgatusliku tegevuse; mee-
de 2.1 – Ettevõtluse arendamise 
toetus; meede 2.3 – Siseriikliku ja 
rahvusvahelise koostöö arendamine. 
Meetme 1.1 raames jagatakse toetust 
6 000 000 kr, meetme 1.2 raames 
jagatakse toetust 1 500 000 kr, 
meetme 2.1 raames jagatakse toetust 
2 400 000 kr ja meetme 2.3 raames 
jagatakse toetust 1 200 000 kr. 

Kokku on võimalik 2009. aastal 
taotleda arenduskoja tegevuspiir-
konnas tegutsevatel äriettevõtetel 
(sh FIE-d), kolmanda sektori esin-
dajatel ja kohalikel omavalitsustel 
LEADER toetust 11 100 000 kr. 

Esimene taotlusvoor kuulutatakse 
eeldatavalt välja 2009. aasta I kvartali 
jooksul. Informatsioon selle kohta 

ilmub piirkonna omavalitsuste 
ajalehtedes, interneti kodulehtedel, 
maakonna ajalehtedes ning piirkon-
niti hakkavad toimuma meetmeid 
tutvustavad infopäevad. Koos 
vooru avanemisega hakkavad piir-
konniti toimuma ka projektitaotluse 
kirjutamise õppepäevad. 

Arenduskoda koostas abiks 
rahataotlejatele trükise “MTÜ 
Arenduskoja LEADER projekti-
taotluse kirjutamise käsiraamatu”, 
mis ilmus trükist detsembri algul. 
Asjahuvilistel tuleb jälgida infot ka 
arenduskoja kodulehelt, mille uus 
aadress on alates 2009. a algusest 
arenduskoda.ee (seni on aadress 
tapa.ee/arenduskoda).

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

11.12.2008
· Kinnitati 13.11.2008 toimunud 40. 
istungi protokoll.
· Toimus volikogu määruse eelnõu 
“Tapa valla 2009. aasta eelarve kinni-
tamine” I lugemine.
· Võeti vastu järgmised otsused: 
„Katastriüksustele sihtotstarbe mää-
ramine”, „Geoloogilise uuringu loa 
andmine Tootsi Turvas AS-le Ohepalu 
turbamaardla Ohepalu uuringuruu-
mis“, “Rakvere Põllumajandustehnika 
OÜ maavara kaevandamise loa JARM-

015 pikendamine”, “Nõusoleku and-
mine hanke korraldamiseks”, “Ka-
sutusvalduse eellepingute tingimuste 
kinnitamine”.
· Võeti vastu järgmised määrused: 
“Tapa valla teede ja tänavate teehoiu-
kava aastateks 2009–2011 ning teede 
ja tänavate ehitus- ja rekonstrueerimis-
kava aastani 2016 kinnitamine”, “Tapa 
valla arengukava aastateks 2007–2015 
muutmine”, “Tapa valla hallatavate 
asutuste arengukavade kinnitamise 
kord”.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
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Tapa kultuurikojas toimusid 6. 
detsembril Tapa valla II meistri-
võistlused males.

Üldturniiri võidu võttis teist 
aastat järjest Heiki Metsala, kes 
oli parim ka meeste arvestu-
ses. Teise koha saavutas meest 

arvestuses Vladimir Lištšuk ja 
kolmandaks tuli Rein Tali (vas-
tavalt üldturniiril 3. ja 4. koht). 
Kultuurikoja maleringi eestvedaja 
Enn Koppel oli parim meesvete-
ran, kes üldarvestuses saavutas 
teise koha. Parim naine oli Helga 

Vasemägi ja parim noor Renne 
Alliksaar. Meistrivõistlusi toetas 
ja korraldas Tapa vallavalitsus ja 
OÜ Tapa Autobussipark.

Indrek Jurtšenko

“Teede ja tänavate talihooldus”, 
sellise pealkir ja all kir jutasite 
Teie, lp Teet Koitjärv eelmises 
Tapa valla ajalehes teede ja tä-
navate talihooldusest. Kõik oli 
ilus, kuid tuletan Teile meelde, et 
Tapa vald ei koosne ainult Tapa 
linnast ja linn ei koosne ainult 
peatänavatest.

Selle lühikese ja pehme talve 
jooksul (2007. a) oli tõsiseid 
probleeme Tapa linna kõrvaltä-
navatel ja Tapa linnast väljaspool 
asuvatel vallateedel. Inimesed ei 
jõudnud tööle (29.11, 02.12.2007) 
teedel oleva lume tõttu. Teed olid 
veel keskpäeval täiesti läbimatud. 

Ei olnud lumetõrjega rahul ka 
Tapa linna kõrvaltänavate elani-
kud. Suured problemid olid lume 
lükkamisega Jootmel, Karkusel, 
Nõmmkülas, Saiakoplis. 

Pöördusime vallavalitsuse poo-
le kirjaga (04.12.07), kuhu olid al-
lakirjutanud 38 Tapa vallas alaliselt 
elavat inimest. Kuid Teiepoolseks 
sammuks oli vaid meie kirjale vas-
tamine. Mitte midagi ei võetud ette 
olukorra parandamiseks. Teede 
hooldamisele on kehtestatud nõu-
ded, kuid ei Tapa linna ega Tapa 
valla teed ei olnud enamiku ajast 
2007. aastal nõuetekohaselt hool-
datud. Isegi Tapa linna peatänav, 

oli peale suurt sula nii “treppis”, et 
loksutas “hambaplommid lahti”.

Teie aga nimetate seda “... 
teede märgatavalt paremini hool-
damiseks!”?

Kontrolli teede sõidetavuse üle 
ei teostatud, sest muidu oleksite 
Te teadlik tegelikust olukorrast 
talvel. Eriti hullud olid vallateed 
peale suuri lumesadusid, tuiske 
ning lumesulasid. 

Teie moto paistab olema: Ärme 
tee kriitikat! Lähme sõpradena 
lahku! Sussutame asja maha ja siis 
ongi talv läbi.

Lugupidamisega 
Silvi Tanning

Kultuurikojas selgusid 
Tapa valla II malemeistrid

Kas vallateed ikka olid paremini 
hooldatud 2007. a?

Tapa valla ajalehtede 
ilmumispäevad 2009

Ühispildil on Tapa valla parimad maletajad. Vasakult esimene on maleringi eestvedaja Enn Koppel.

Foto  Indrek Jurtšenko

LUGEJA KIRI

Kõhutants ei olegi lihtsalt niini-
metatud pekiväristamine. Seda 
saime teada oktoobri keskel, 
kui Jäneda ettevõtlikud naised 
kogunesid lossi, et alustada Jane 
Paberiti juhendamisel kõhutant-
sutreeninguid. Esmalt rääkis Jane 
endast ning sellest, kuidas ta ise 
kõhutantsu juurde jõudis. Siin 
kehtib vana ütlus: “Ära ütle iial!” 
Nii jõudis ka tema kõhutantsuni 
ning ega meiegi poleks enesele 
eelmisel aastal seda võimalikuks 
pidanud.

Kõhutantsutehnikatest ja -va-
henditest, mille abil see kaunis 
liikumine tekib, sain aru, nagu 
poleks kunagi anatoomiatunnis 
käinudki – kõige taga on lihased, 
millest igapäevaselt aimugi ei ole. 
Samas on tore see, et kõik liikumi-
sed on naiselikud ja loomulikud, 

paraneb lihastoonus ning rüht. 
Loomulikult on boonuseks ka see, 
et Jane ise on hea huumorisoonega 
ning ega meiegi masendusse lange, 
kui kohe kõik välja ei tule. 

Õhkkond on meeldiv ja naeru-
ne, sest esmalt naerad ennast, et 
ei suuda oma keha dünaamiliselt 
liikuma saada (oma arust oled 
eluaeg painduv kass olnud), nüüd 
aga rüht, lihased, käed, jalad, kõht, 
puusad ning vahepeal peab veel 
hingama ka! Kui endaga tegelemi-
sest aega üle jääb, ning teisi aega 
vaadata on, näed sama muret teis-
telgi – nii kõlabki õhtupimeduses 
lossist naerukaja kaugele.

Oleme küll alles pika tee algu-
ses, teades, et kõhutants ei olegi 
“pekiväristamine,” vaid väga tõsi-
ne ja keeruline naiselik liikumine, 
samas emotsionaalne ja meeldiv, 

soovime ikka edasi liikuda. Edu 
meile kõigile ning uued huvilised 
on alati oodatud igal esmaspäeval 
kell 20!

Murdsime ka teise müüdi, 
et tänapäeval inimesed ei tule 
kodust välja ega taha millegagi 
tegeleda. Meil oli huvi tegeleda 
kõhutantsuga, otsisime ise juhen-
daja ega jäänud ootama, et keegi 
meie eest kõik ära teeks. Väike 
osalustasu käib asja juurde, sest 
tasuta saamise ajad on ammu 
möödas ning eks see distsiplinee-
rib ennast ka natuke.

Täname oma juhendajat Janet 
ning kõiki neid tublisid naisi, kes 
toovad meie sombusesse igapäe-
va korra nädalas päikese!

Gilda Lindmaa Jänedalt

Müüdimurdjad Jänedal
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

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.

Müüa 2-toaline korter I korrus, kesklinnas, 
remont tehtud, internet, telefon, kaabel-tv, 

renoveritud aken, soe põrand, 49,1 m2. 
Otse omanikult. Hind 320 000 kr. 

Kontakttelefon 552 5055

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

Tel 501 3862

R, 19. dets kell 19 Kontsert „Inglihäälel jõuluimest”. 
 Esinevad Virumaa Poistekoor, Virumaa Tütarlaste-
 koor, Virumaa Noorte Meeskoor, sõnakunstnik  ja  
 viiuliansambel. Pääse 25 kr
E, 22. dets kell 14	 Koguperefilm	„Jõululugu”	–	Lugu	
 sellest, kuidas Jõuluvanast Jõuluvana sai. Film on  
 dubleeritud eesti keelde. Pääse 20 kr
T, 23. dets kell 18 Film „Beverly Hillsi Chihuahua”,  Walt  
 Disney Pictures lustakas koguperekomöödia . Filmis  
 osaleb üle 200 eri tõugu koera. Pääse 40 kr
T, 30. dets kell 20	 Film	„Rokipeer”	–	komöödia		(alla	12	a		
 mittesoovitav). Pääse 40 kr
Info tel 322 0061 

Tapa mööblihallides
Turu 1 ja Turu 4

JÕULUKUUL SUURED
ALLAHINDLUSED

Kaup kohe kätte!!!
Tel 327 1533

21. dets kl 12 Lehtse külakilb VII hooaja 2. mäng. 
 Osavõtutasu täiskasvanuil 15 kr. NB! Austatud nupukad!  
	 On	veel	võimalik	liituda.	Võistkond	–	kuni	4	liiget.	
27. dets kl 16 „Jõulud tulnud ju!“ Kaunis jõulupidu kõigile. 
	 Kontsert	–	esinevad	Tapa	valla	isetegijad	ja	lapsed.		
 Laulame-tantsime, istumine laudades. 
 Pidu on vaba annetusega. 
1. jaan kl 00.15 Uusaastapidu „Kes minevikku ei mäleta, see….“ 
	 Stiilipidu	–	ilmuda	ajaloost	kuulsaks	saanud	isikutena.		
 NB! Sissepääs ainult kutsetega ja kella 1.00-ni! Soovi- 
 tav broneerida kohad ning tellida oma seltskonnale  
 laud. Kutsete lunastamine ainult eemüü gist kuni 30.  
 detsembrini. Osavõtutasu 100 kr (alla 18-aastased  
 vaid koos täiskasvanutega). Laudu on võimalik katta  
	 oma	söögi-joogiga	31.	detsembril	kell	12–15,	
 lauanõu sid võimalik laenutada kohapeal. 
Info ja registreerumine tel 383 3350, 521 8398; 
e-meil: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee

Täname meeldiva koostöö eest 
Tapa kultuurikoda. 

Soovime Teile tänulikke särasilmi 
töisel jõulukuul ja soovide-unistuste täitumist 

uuel aastal!

Segakoor Leetar


