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AS Tapa Vesi avas aadressil
www.tapavesi.ee kodulehe, kus antakse informatsiooni firma tegevuse ning selle aluseks olevate õigusaktide kohta. Koduleht võimaldab
operatiivsemalt edastada klientidele uudiseid ja teateid. Lisaks muutusid ka ASi Tapa Vesi e-aadressid:
üldine e-kiri
tapavesi@tapavesi.ee;
näitude teatamine
teenindus@tapavesi.ee;
Meelis Kaseväli, juhataja –
meelis.kasevali@tapavesi.ee;
Silvi Teetlok, raamatupidaja –
silvi.teetlok@tapavesi.ee;
Alar Nugisman, töödejuhataja –
alar.nugisman@tapavesi.ee
Kodulehe loomisega astus AS Tapa
Vesi sammu edasi infovahetuse
kaasajastamisel.
Teet Koitjärv,
ASi Tapa Vesi nõukogu esimees

Tapal ehitati
lumelinna
Tapa lumelinna ehitust alustasid 12.
veebruaril kell 11 algklassid, kell 12
lisandusid vanemad klassid ja Tapa
vallavalitsuse meeskond. Lumelinn
sai valmis kella kolmeks.
Lumelinna idee tuli Tapa gümnaasiumilt. Tegemist on traditsioonilise TG üritusega, mis Tapa vallas
toimus aga esmakordselt. TG vahva meeskonna juhtimisel eesotsas direktor Elmu Koppelmanniga organiseeriti veoautodega lumekoormad, mille traktor laste soovide kohaselt ja näpunäidete järgi võrdseteks kuhilateks töötles ja päästeteenistuse komando veega üle piserdas.
Lumelinnakus leidub erinevaid
majakesi, tunneleid, liuradasid (ka
miniatuurne ekstreemne lumelaua
liugrada), loomafiguure ja eksklusiivne sportauto. Tapa vallavalitsuse meeskond tegi Tapa gümnaasiumi direktori Elmu Koppelmanni ja
Tapa vallavanema Kuno Rooba abil
lumest tunnel-liugraja “Tapa viadukt”, mis tulevasest Tapa viadukti
asupaigast väga kaugele ei jäägi.
Indrek Jurtšenko

Vastlatrall
Männikumäel
Eelmisel teisipäeval toimus Tapa linnas Männikumäel traditsiooniline
vastlapäevapidu. Tapa Väljaõppekeskus jagas pidulistele kuuma suppi ja teed. Korraldati võistlused pikemas liulaskmises ja lumelauahüpetes. Kelgutama tuli ligi 200 huvilist
koos Tapa VÕKi kasvandikega. Ürituse organiseeris MTÜ Männikumägi koostöös kultuurikojaga
Indrek Jurtšenko

Pisipõnnid vastlapäeval.

Foto lasteaia arhiivist

Talverõõmud Pisipõnnis
Aeg veereb kiiresti ja juba astuvadki
talvetaadi sammud raskemalt kui
näiteks kuu tagasi. See on ka arusaadav, sest päike särab juba julgemalt, kuigi talvekülm näpistab ja
päev venib pikemaks ning õhus on
tunda saabuva märtsikuu kevadist
hõngu.
Pisipõnni suured ja väikesed askeldavad järjepidevalt oma tegemistega ja tunnevad rõõmu selle
üle, et märsist saab juba ühte remonditud majapoolde sisse kolida.
Tuju on rõõmus ja päikeseline nagu
kõik need kolm remonditud rühma. Hea meel on selle üle, et remont on sujunud plaanipäraselt.
Oleme tänulikud ka töömeestele,
kes oma põhitöö kõrvalt ei pea
paljuks aidata rühmadesse paigutada mööblit ja on meie naisperele
igati abiks erinevatel kolimisega
kaasnevatel töödel.
Vaatamata kolimise- ja remondisaginale kulgeb pedagoogiline
töö takistusteta. Kuigi olime arvestanud pisiprobleemidaga, tundub,
et siiani oleme hakkama saanud

ilma nendeta. Mõistmine ja hetkeolukorraga arvestamine kindlustab
töö kvaliteedi ja selle üle on taas
vaid rõõm.
Vahvad peod ja üritused ei jää
pidamata selle tõttu, et saal remondis või rühmaruum kitsuke. Nii
saigi vahva sõbrapäev peetud igas
rühmas, kui lasteaia kõige vanemad
lapsed üllatasid oma pisikesi sõpru kõikides rühmades külas käies.
Sai lauldud, koos mängitud ja sõpru kallistatud. Ei küsi ju tõeline
sõprus, kus olla ja millal olla, ta lihtsalt on su ümber, juures ja kõrval
kogu aeg. Mälestuseks sai iga sõber kommidest kaelakee, mis oli
tehtud hoole ja armastusega ning
vanema rühma laste oma kätega.
Magus suutäis jäigi meenutama, et
sõber on see, kellest hoolitakse.
Vastlapäevaks puhus pakane
ilma väga külmaks ja väike hirm
valdas rühmaõpetajaid, et äkki jääb
vastlaliug tegemata. Õnneks ei läinud see sugugi nii. Nali ja naer kõlasid kaugele, sest pisipõnnid
mõõtsid kelgumäel, kui pikad linad

keegi saab. Traditsioonidest rääkimine kuulub asja juurde, sest lasteaia õppetegevustes arvestatakse
rahvakalendri tähtpäevade rütmi
väga palju.
Koolitused õpetajatele toimuvad samuti vana rütmi järgi ja kuigi külmetushaigused kimbutavad
väikeste pisipõnnide kõrval ka suuri, jääb siiski igaühele kohustus läbida oma vajalikud koolitusetunnid. Kohusetunne on hea iseloomuomadus, nii et kõik, kes kogemusi korjama on suunatud, teevad
seda truult ja tublilt. Viimane koolitus oli 1. märtsil Rakveres. Toimus käelise tegevuse ainesektsiooni järjekordne õppepäev.
Niimoodi õppides, mängides ja
pidusid pidades me pisipõnnid
suureks kasvavadki. Nüüd soodustab täisväärtuslikku kasvamist vastremonditud rühmaruum ja kaasaegsemad õppimise ning mängimise tingimused. Palju on avarust,
valgust ja hubasust. Tore on nii saada suureks!

kaga. Järgmine õppepäev toimub
23. märtsil Loksal.
Koolitus eesmärk on luua arenduskoja juurde meeskond, kes
oleks suuteline koostama tegevuspiirkonna (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) LEADER-strateegia ning
edaspidi seda ka ellu viima. Samuti tuleb meeskonnal tulevikus hakata hindama piirkonnas koostatud maaelu arendamise projekte
ning tegema ettepanekuid nende
rahastamiseks.
Sel teisipäeval külastasid aren-

Indrek Jurtšenko

Hetegevus
on au sees
Sel teisipäeval kinkis Tapa vallavanem Kuno Rooba koos SA Dharma
esinaise Malle Eenmaa ja Philips
Morrise esindajaga kolmele Tapa
valla perele laste jaoks uued narivoodid.
SA Dharma on heategevusfond,
kes on hea koostööpartner olnud
Tapa vallaga alates 2004. aastast.
Koos leitakse lahendusi perede paremaks toimetulekuks, kinkides peredele koolitarbeid, jõulukinke,
mööblit ja teisi vajalikke esemeid
ning rahastades erinevaid sotsiaalprojekte.
Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Tea Välk

LEADER-tegevused arenduskojas
16. veebruaril algas Tapal arenduskojas LEADER-projekti meeskonnakoolitus.
Kolme saabunud koolituspakkumise hulgast valis juhatus välja
OÜ Addenda oma. Esimesel koolituspäeval oli lisaks suurte kogemustega lektorile Marika Ojale
kohal ka Addenda juht Virve Roosimägi. Viiepäevase koolitustsükli
avapäeval räägiti sellest, mis on
meeskond, selle moodustamisest,
grupi arengufaasidest ja -tunnustest, meeskonna juhtimisest jms.
Teoreetiline osa vaheldus prakti-

Tapa linna meeskond osales 10.
veebruaril Tõrvas Eesti väikelinnade talimängudel.
Meeskonna juht oli vallavanem
Kuno Rooba, kes võistles ka M21
klassis suusatamises. Parimad tulemused saavutasid Anni Vainola ja Liis
Lanno (vastavalt N20 klassi I ja IV
koht). Väga tublilt esinesid M20 klassis noormehed Asso Kesaväli, Kaarel Koitjärv, Priit Randman ja Taimo
Siprea (V, VI, VII ja XVII koht).
Peale suusakoondise osalesid tublilt Alo Relli, Vahur Hiiesalu, Heinar
ja Gerta Tiidumaa (bridz), Riho Kivisoo, Ivan Kastrõkin ja Tatjana
Trubkina (lauatennis), Valev Kõks,
Silver Värk, Mati ja Mae Mitt (mälumäng) ning Enn Kleemeier, Enn
Koppel ja Teele Tali (male).
Iseäranis tublid olid kõik Tapa
meeskonna koondislased, sest buss
väljus juba hommikul kell 6 ning
väljas valitses 20-kraadine pakane.
Tapa valla poolt oli organiseeritud
buss, osalustasu ja lõunasöök. Tapa
vallavanem tänas kõiki osalisi tänukirjaga.

duskoja LEADER-piirkonna külade aktiivsed ja huvilised elanikud
MTÜ Partnerid tegevuspiirkonda.
Tutvuti Aaspere ja Roela külakeskustega ning Vinni spordikeskusega. Põigati sisse ka meie piirkonda jäävasse (Vihula vald) Karepa
küla kultuurimajja.
MTÜ Arenduskoja LEADERtegevust tutvustavad infopäevad
toimuvad 5. märtsil Kadrinas,
8. märtsil Kuusalus ja 9. märtsil Amblas. Algus on kõikjal
kl 15.
Heiki Vuntus

Riik austas
päästjaid medaliga
Sel esmaspäeval andsid siseminister
Kalle Laanet ja päästeameti peadirektor Kalev Timberg 70 päästeteenistuse aumärki.
Siseministeeriumi sinises saalis
anti elupäästja medal Virumaa 12
päästjale, neist kaks olid Tapa tugikomando meeskonnavanem Aavo
Kütt ja päästja Tõnu Leesnurm.
Mullu 9. detsembril põles Tapa
vallas Moe külas kahekordne korterelamu. Suitsusukelduja varustusega
Tõnu Leesnurm ja Aavo Kütt tõid
ühest korterist välja vanema naise ja
andsid ta üle kiirabile.
(VT, 27.02.2007)
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Aleksandra Koorti
mälestades
9. veebruaril lõppes Tapal Õhtu
puiesteel üks väga pikk elutee: lahkus Aleksandra Koort, kes oli elanud
selles linnas 80 aastat.
Ta sündis 1914. aastal raudteevahimajakeses Lehtses Pruuna mõisa
lähedal. Seal põldude ja heinamaade
keskel kasvas ta üles koos kahe vennaga. Pruuna algkoolis oli ta nii hea
õppur, et Tapa gümnaasiumi astumist pidas perekond enesestmõistetavaks. Selleks ajaks oli Tapa saanud
linnaks ja Lembitu puiesteele olid
Koortid ehitanud maja. Aleksandra
koolitee oli lühike: nende majast
raudtee äärde gümnaasiumini polnud
rohkem kui viie minuti tee. Tema aga
käinuks ära ka teab kui pika tee, ta
tahtis hästi lõpetada ja minna edasi
õppima arstiteaduskonda. Arstiks
oleks ta sobinud küll.
Võin vaid oletada, miks läks teisiti.
Raske arstiameti asemel tuli valida midagi näiliselt kergemat, lasteaedniku
töö. Palju laulu, tantsu ja näitemängu.
Niipalju kui teda tundsin, ei teinud
Aleksandra Koort midagi endale kergeks. Kord jutustas ta mulle, kuidas
käis hr Vaaraski juures keelenõu saamas, kui tõlkis inglise keelest lastenäidendeid. Lasteaia peod olid kodulastele väga põnevad. Ja mu lasteaias käinud klassikaaslased mäletavad hästi
seda erksat ja toimekat tädi Sassat, kes
õpetas tantse ja näitemänge ning oli
ka ise väikest kasvu ja vilgas.
Tean, et ta armastas lapsi. Lapsed
ei ole ju kriitilised ega aja oma õigust
taga, kui neil on huvitav, ja tädi Sassa
oskas teha nii, et nii tal endal kui lastel oli tõesti huvitav. Ta oli haruldaselt virk inimene. Kuid täiskasvanutega suhelda oli tal raske, sest tema
ülimalt sirgjooneline ja kange iseloom sünnitas konflikte. Olen näinud teda hetkega muutumas, niipea
kui tuli tegemist lastega. Aleksandra
Koort oli mu ema majanaaber, väga
hea ja abivalmis naaber. Ema oli õppinud tema uhkust arvestama.
Sõja ajal purunes Koortide maja
selle lähedale langenud pommist.
Üks vend langes mobiliseerituna
Punaarmees. Pärast sõda surid Aleksandra isa ja ema. Tema elu sellest
järgust ei tea ma midagi, ei seda, kus
ta elas, ega kui kaua töötas lasteaed-

nikuna. Kui ta 50-ndail asus elama
Õhtu puiesteele ja sai mu ema ülekoridori naabriks, töötas ta juba hoiukassas. Temale kui hoolikale ja täpsust armastavale inimesele pidi seegi
töö üsna hästi sobima. Ent lasteaia
soojust selles muidugi polnud. Seda
jäi ta taga igatsema. Märkasin seda
66. aasta suvel, kui olin imikuga mõnda aega ema juures Õhtu puiesteel.
Koorti-tädi väikesed täpsed käed olid
nagu loodud nt tillukeste küünte lõikamiseks, mida ma ise tegin alati hirmuga. Sain tädi Sassalt vahel natuke
pragadagi oma saamatuse eest. Tema
väikesed pragamised meeldisid mulle, tegi ta seda ju lapse pärast. Ja oma
laitmatust nõudva loomuse pärast.
Siiski ei puudunud ta elust soojus.
Tal oli aed. Suvel liikus tema väike
energiline kogu kõik õhtud ja puhkepäevad peenarde vahel ja noorte kirsipuude all. Tema suur lillepeenar kuuri lõunaseina ääres oli nagu lokkav
oaas kommunaalmaja praktiliste maalappide kõrval. Vaarikad, kirsid, moosikeetmine. Alati mõtles ta vennatütre lastele; kuni poisid olid väikesed,
veetis ta – siis juba pensionil olles –
enamuse oma ajast Tallinnas neid
hoides ja õpetades. Tema “poisid” olid
ta meeles nii intensiivselt olemas, et
pealtnäha üksildane elu vanas majalogus oli sisimas hoopis midagi muud.
Koorti-tädi oli nii pühendunud inimene ja nii harjunud üksi toime tulema,
et temast ei saanud kunagi “osalise
töövõimega isikut”. Ta ei soovinud
sotsiaalabi; pärast 90-aastaseks saamist
võttis mõne väiksema abipakkumise
siiski vastu: puid lõhkuda ja riita laduda ta enam ei jaksanud.
Olin temaga kirjavahetuses. Talle
selline suhtlemine sobis. Ta palus mul
loobuda kõnetamast teda Koorti-tädina, võtta kasutusele gümnaasiumiaegne hüüdnimi Sassy. Pidasin ta soovi
endale komplimendiks: ta teadis, et ma
saan aru, õieti tean täpselt, et keegi ei
harju olema mingi üksildane vanatädi, sisimas jäävad inimesed ikka
Sassydeks. Eriti aga tema, nii nagu ta
seal Õhtu puiesteel oma lillede ja puudega suhtles, lastele mõeldes, ei tahtnud abi ega nõu. Ta eluloost oleks paljugi õppida, aga vaevalt see kellelgi
õnnestub.
Linda Ruud

Iga inimene on kordumatu
Jaanuaris otsustasid koos hakata
käima erivajadustega laste vanemad.
Eesmärk on olla üksteisele toeks
ja mitte ära unustada, et hoolimata
raskustest läheb elu edasi. Oma murega ei pea üksi nelja seina vahel olema. Üksteisega suheldes leitakse kiiremini lahendusi elus ette tulevatele
probleemidele ja samas on väga oluline vahetada omavahel kogemusi.
Suvel korraldatakse küll laagreid erivajadustega lastele ja ka jõulude ajal saadakse kokku, kuid seda on liiga vähe.
Mõte kooskäimisest oli tegelikult juba
ammu, kuid siiani ei olnud see teoks
saanud. Koos Ene Augasmägiga tuldi
mõttele, et kokku võiks saada MTÜ
Tapa Lastekaitse Ühingus. Kohtuma
otsustati hakata üks kord kuus. Esimesel korral oli kohal 12 lapsevanemat
ning neli last. Samal ajal, kui lapsevanemad üksteisega tutvusid ning oma
muredest ja rõõmudest rääkisid, tegelesid meie vabatahtlikud Colombe ja
Katariina lastega.
Kersti Suun, kes on võtnud enda
peale organisatoorse töö seoses

kokkusaamistega, pani paberile,
mida kooskäimistelt oodatakse ja
mida tahetakse teha. Tema on ka see
inimene, kes planeerib tulevikus kirjutada projekte erivajadustega lastele
ja nende vanematele.
Esimene projekt Gordoni Perekooli koolituse peale on juba
Sotsiaaministeeriumisse kirjutatud
ning ära saadetud. Nüüd ootame vastust, kas meid rahastatakse või mitte.
Esimese suure ettevõtmisena
peetakse vastlapäeva. Kuna ilmad
olid nii külmad, siis otsustati lükata
oma liulaskmised märtsi algusesse.
Siit üleskutse erivajadustega laste vanematele – saame kokku laupäeval,
10. märtsil kell 11 MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu ees. Edasi läheme
Männikumäele, kus laseme liugu ja
veedame koos aktiivselt aega. Need
lapsevanemad, kes liulaskmisest osa
ei saa võtta, on oodatud erivajadustega laste vanemate kokkusaamisele 21. märtsil kell 18 Tapa Lastekaitse Ühingusse Kooli tn 24.
Ave Pappe
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Eesti Vabariigi 89. sünnipäeva tähistati Tapa vallas Tapa linna keskväljakul 7.30 lipu heiskamisega, millele
järgnes traditsiooniline hommikukohv kultuurikojas koos vallavanema Kuno Roobaga. Fotol vasakult Leonhard Vernik, Daniel Soopõld, Arne-Verner Kroonmäe ja Lembit Vomm. Kell 14 toimus kultuurikojas pidulik
kontsert-aktus, kus Tapa vallavanem pidas kõne ja autasustas tänukirjadega Tapa valla ühinemisprotsessi
juhtimise eest kultuurikomisjoni esinaist Piret Pihelit ja Einar Kivisalu. Esinesid Tapa linnaorkester ja tütarlasteansambel Sirjelind.
Foto Indrek Jurtšenko

Vabariigi 89. aastapäev Lehtses
23. veebruaril, päev enne Eesti Vabariigi 89 s.ünnipäeva, oli meie koolis
aktus nagu ikka koolides sel päeval.
Meie oma kooli õpilased olid selleks pidulikuks päevaks selgeks õppinud õpetaja Maren Liiviku käe all
tantsud “Kaera-Jaan” ja “Pisike
puu”, õpetaja Karin Vuntus oli õpetanud lastele isamaalisi luuletusi, Tiiu

Tikkerberi õpetatud lapsed laulsid
nagu ööbikud, eriti kaunis hääl on
Teno Kongil. Teno mängis kandlel
koos kandleansambliga ja hiljem üksi.
Tema pala tuletas õpetajatele, ja miks
mitte ka õpilastele, kindlasti kohe
meelde „Kevade” filmi, kus Toots
Teele tantsima viis.
Ja siis saabus finaal – Tapa laste-

koor ja mudilaskoor laulsid kauneid
päevakohaseid laule. Ilus oli kuulata
laste hääli, mis nii kaunilt kõlasid.
Suur tänu kõigile selle koori juhtidele. See on suur töö, mis lastega on
tehtud, ja kindlasti suur tänu ka lastele, kes selle ilu võimalikuks tegid.
Katrin Lumiste,
Lehtse põhikooli direktor

Nägemus Lehtse põhikoolist
Need, kes on käinud Pruuna mõisas, teavad, kui kaunis on siinne loodus. Ka need õpilased, kes on siin
aastakümneid antud haridusest osa
saanud, teavad selle kooli võlusid.
Lehtse kool on olnud alati uhke oma
pärandi üle ja ka oma laste üle. Kahjuks on maaelu purustavad mõjud
jõudnud ka meieni. Laste arv väheneb, pea kohale kerkivad murepilved. Mis saab edasi?
Kuid kas ei peaks me nägema
nendes muutustes ka midagi head?
On ju olemas lapsi, kes erinevatel
põhjustel ei saa õppida suurtes koolides, kuhu nad kaoksid hallide hiirekestena ära. Siin, meie väikeses
koolis, oleks sellistel lastel võimalused suured. Õpetajad jõuavad tegeleda kõigiga, märkavad, kui õpilasel on mure, ja saavad kohe aidata. Lehtse kool on juba proovinud
seda sammu ja tõestanud, et see on
õige tee. Lapsed, kes suures koolis

tunnevad ennast väljatõugatuna, on
siin leidnud oma kutsumuse ja isegi tõusnud nende hulka, kelle mõtetega arvestatakse. Nad on siin
leidnud julguse esineda.
Kui palju võtame ette kogu kooliga, kuhu on kaasatud kõik, kõige
väiksemast mudilasest lõpuklassi
õpilasteni. Kõigile on midagi. Siin
ei jäeta laps ilma osata näidendis,
kui ta kardab esineda.Ta saab osa,
mis on sobiv just temale, ja ta on
uhke, et esines, mis siis, et ütles
ainult paar sõna. See on lapsele väga
oluline, tema ju tahab ka silma paista.
Ka oleme loonud sõbralikud
suhted teiste valla koolidega. Tore
näide sellest on kasvõi vene gümnaasiumi lastega ühiselt peetud venepärane maslenitsa, uus ja huvitav
kogemus mõlemale poolele.
Ja muidugi need lapsed, kes elavad Lehtse kooli piirkonnas, aga

mingil põhjusel käivad kooli mujale, just eriti teise valla kooli. Kas ei
oleks parem lasta lapsel hommikul
natuke kauem magada ja panna
laps koolibussi peale koduväravast
ja seal teda õhtul tagasi oodata?
Koolibuss käib ju läbi Jootme, ka
sealsed lapsed on teretulnud meie
kooli, oma valla kooli.
Ei tasu kuulata inimesi, kes ise
kooliga seotud ei ole ja räägivad, et
kooli haridus on kehv. Ei ole, meil
on väga tublid õpetajad, kes viitsivad ja tahavad lastega tegeleda ka
peale tunde, on ju väga kuulasad
meie lauluringid. Ka teistes koolides edasijõudmine pole halb, lapsed on tublid.
Head lapsevanemad, mõelge,
uus sügis on tulemas. Tulge ja vaadake, kui ilus meil siin on.
Tulge ja veenduge ise!
Katrin Lumiste,
Lehtse põhikooli direktor

Iseseisvuse väljakuulutamine Tapal
Algus ajalehes nr 4

Paljustati käsitsi (tehti koopiadautori märkus) ja pandi välja. Õhtuks organiseeriti rahvakoosolek.
Umbes kella 2 ajal päeval ilmusid
sakslased raudteed mööda Tartu
poolt. Sakslaste kohaleilmumisele
vaatamata peeti rahvakoosolek ära,
kus manifest ette loeti. Rahvast oli
palju, tundus aga, nagu oleks keegi
kõrva sisse sosistanud – tühi kõik,
iseseisvuse matuselised on juba
ukse taga.
Siiski tõusis koosoleku lõpuks
meeleolu ja seati kokku Ajutisele

Valitsusele tervitustelegramm, mida
aga ei läinud enam korda edasi
anda, sest Saksa väesalgad olid vahepeal kõik ühendused oma kätte
võtnud.
Paar päeva hiljem rebiti ka kõik
Päästekomitee päevakäsud Tapa
uulitsate nurkadelt maha. Avalik töö
Eesti iseseisvumisel oli lõppenud.
Edasised ajaloosündmused
Tallinast ja Tartust jätkus Saksa
okupatsioonivägede edasiviimine
üle Tapa Narva suunas. Tapale jõudis 26. veebruaril 1918 Tartust väljunud 120-meheline väeosa, kes

järgmise päeva hommikul võitis
enda alla ka Rakvere. Saksa
okupatsioonirezþiim kestis Tapal
kuni 24. detsembrini 1918, mil
Tapa raudteesõlme vallutas Nõukogude Vene vägede 6. diviis.
Tapa vabastasid 9. jaanuari hommikul 1919 meie soomusrongid nr
1 ja 3. Soomusrongid nr 1, 2, ja 3
parandasid kogu aeg raudteed ja
toetasid dessante oma tulega. Tapa
oli vaba võõrvägedest ja algas iseseisvusperiood kuni 1940. aasta
sündmusteni.
Harri Allandi

3. märts 2007
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Tapal on suusatatud 80 aastat!
Möödunud aastal koostas
Tapa gümnaasiumi õpilane
Joonas Oja väga põneva
uurimistöö, mis käsitles
Tapa suusaelu läbi aegade.
Algul võis jääda mulje, et
„…no mis suusaelust me
räägime, võrreldes naaberlinna Tamsalu suusatajate
eduga!?“. Aga huvitavaid
fakte kogunes siiski ja avastasime, et 2007 on juubeliaasta Tapa suusaelus!
Alustagem aastast 1927.
Eestis oli lumevaene talv ja
vabariigi esivõistlused jäid
pidamata.
Seevastu oli Tapal valge
vaip maas ja kaitsevägi korraldas tolle aja kohta suurima osavõtjate arvuga võistlused, kus osales ligemale
100 meest. Järgmisel aastal
toimusid võistlused kokku
neljal päeval ja osavõtjaskond küündis 200-ni. Näiteks viimasel päeval kavas
olnud 25 km sõidu ühisstardis oli 127 meest. Selgituseks
niipalju, et kui riigi esivõistlustel oli siiamaani tegu üksikute suusatamise pioneeridega, siis Tapa võistlused tähendasid Eesti suusaelus
uue ala jõudmist massidesse. Osalejateks olid ajateenijad, kelle kaudu kandus suusasport üle maa. Meedia kajastas neid võistlusi ülistavalt.
Kas ka Tapa elanikud
kohe innustust said, sellele
otsime alles vastust, aga
1938. aastast peale on juba
märke ka tapakatest Eesti
meistrivõistlustel.
Suusatajate saavutusi võrrelda 80 aasta lõikes on kohatu, kuna varustuse, treeningmeetodite ja sõidutehnika areng ei anna objektiivset pilti, kes siis on läbi aegade kõige parem. Saame fikseerida vaid fakte võistlusprotokollidest ja rõõmustada, kui leiame oma valla inimesi esimeste seast.
Tapa pärjatuim mees medalite arvult, mis saadud
Eesti MV-telt, on alates kolmekümnendate lõpust viie-

kümnendateni Karl Mikone.
Naistest seevastu oli Eesti MV-tel viie- ja kuuekümnendatel aastatel täielik staar
olnud Jänedalt pärit ja Tapa
rajoonile kuulsust toonud
Helgi Läänemägi.
Jäneda on möödunud sajandi keskel olnud suur suusakants. Olulisemad võistlused Tapa suusaloos on peetud Jänedal.
Tänasel päeval on Jäneda
Tapa valla osa ning ei saa
märkimata jätta suusatamise
suurkujusid vendasid Leonhard ja Juku Penti Jänedalt.
Leonhard on Eesti meister
suusatamises alates aastast
1945, vend Juku (Johannes)
Pent sattus sõjakeerises elama Saksamaale ja tagantjärele, „nüüd, kui rääkida jälle
võib“, hakkab tõusma üha
tähtsamaks eesti soost suusategelaseks maailma mastaabis.
Juku Pent on mitmekordne Saksamaa meister ja esimene eestlane, kes võitnud
sõja järel rahvusvahelised
suusavõistlused Itaalias Travisios ning osalenud esimese eestlasena peale sõda taliolümpiamängudel Oslos
1952. Tippsuusatamisest
loobumise järel asus Juku
Pent asunud tööle suusamäärete tehases Holmenkol, olnud selle tegevjuht, leiutanud
värvikoodiga sünteetilised
suusamäärded ja olnud suusamäärete spetsialistina
nõustaja mitme maa koondisele. Tagantjärele on huvitav
tõdeda, et kui siinpool
“müüri” tegi tõrvamääretega teadust Karl Lont, siis
sealpool Juku Pent sünteetilistega.
Kõige sütitavam suusategelane, kellest legende räägitakse, on noormees nimega
Jaan Mürk. Ta oli kahekordne Eesti koolinoorte meister
suusatamises ja ühekordne
meister jalgrattaspordis. Tema tehtud suusarajad Liivamägedes (endine mäeahelik
sõjaväe lasketiiru kohal) ja
Männikumäel said rahvasuus

Legendaarne Jaan Mürk.
Foto Helju Jooritsa (Mürk) erakogust

kuulsaks kui „mürgikad“,
eriti laskumised, kus vähesed
püsti jäid. Kahes viimases
keskkooliklassis vedas ta
noorte suusatreeningrühma.
Peale lõpetamist asus ta
õppima Leningradi Leskaftinimelisse kehakultuuriinstituuti, et naasta kodulinna
juba koolitatud treenerina.
Jaan harjutas meeletult ja talle avanes võimalus pääseda
N Liidu koondise laagrisse
Bakurjani. Eesmärgiks oli
võetud meistersportlase normatiivi täitmine ja pääs 1954.
aasta MM-võistlustele..., aga
Jaan Mürk hukkus. Vahetult
enne õhtust väljalendu
Bakurjani laagrisse otsustas
noormees teha hommikuse
trenni Kavgolovo järvel uiskude ja suusakeppidega, sest
lund ei olnud. Saatuslikuks
sai jääs olev auk!
Kui rääkida tollasest Tapa
rajooni suusatamise tasemest, siis punktiarvestuses
oldi 1958. aastal Eesti parim
rajoon ja esindati Eestit näi-

teks Nõukogude armeele pühendatud suusakrossil Valdais, mille võitis Rein Puhke.
Peale Jaan Mürki vedasid
treeninggruppe Kalju Värk,
Ants Elhi, …Eiche. Peale
Tapa rajooni likvideerimist
asus Lokomotiivi spordiühingus treeneriks OlimarErik Kesküll. Tasapisi võimu
toetus suusaspordile kahanes
ja noorte treeningrühm lõpetas tegevuse. Võssa kasvasid
Rutka- ja Männikumäe suusarajad. Keegi valitsejatest ei
julgenud kaitsta traditsioone
võõrvägede koppade ja buldooserite eest. Ju siis polnud
huvi.
Järgnes isetreenijate aeg,
iga tarkus ja nõuanne oli kuldaväärt, mis endistelt Tapa
suusasangaritelt saadi. Kahju, et paljud tapakad lahkusid sinna, kus toetati suusatamist ega jäänud kodukanti
elama.

ja liinide kaitsevööndites.
- Metsamajandamiskava
koostamine ühist piiri omavate kinnistute kaupa.
- Kaitsemetsaks määramine kraavide, peakraavide ja
kanalite piiranguvööndis.
- Metsa uuendamise kohustused, tähtajad, lubatud
metsa uuendamise võtted,
uuendamisvõtete rakendamise kohustus metsakasvukohatüüpide kaupa, nõuded, keskkonnateenistuse ettekirjutus,
sunniraha.
- Tagatisraha metsa uuendamise tagamiseks.
- Lageraie tegemiseks vajalikud tingimused, küpsusdiameeter, elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud
puud, minimaalsed liitumisajad, liitumise kohustus eri
omanike kinnistutel, lageraie-

langi suurus kaitse- ja tulundusmetsas.
- Raiumise õiguse tõendamise kohustus metsas raie tegemisel.
- Toore koorimata okaspuu puidu välja vedamise
tähtajad.
Kirjeldatud muudatuste
kohta saab infot Riigi Teatajast: Metsaseadus (RTI,
04.07.2006, 30, 232) ja Metsa majandamise eeskiri
(RTL, 09.01.2007, 2, 16).
Siinkohal toome ka riigiasutuste kontaktandmed, millelt
saab Metsaseaduse ning selle rakendusaktide kohta vahetut ning asjatundlikku
nõu:
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus – tegevusvaldkondadeks on metsa in-

13. veebruar 2007
- 3 puudega inimesele lõpetati
hooldaja määramine.
- Ühele inimesele lõpetati koduteenuse osutamine.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi
(lasteaia söögisoodustus)
maksti 9 lapse eest.
- Toetati kahe kutseõppeasutuse õpilase toitlustamist.
- Ühele lapsele otsustati maksta ranitsatoetust.
- Sotsiaalkorter eraldati neljale inimesele.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi
maksti 20 inimesele.
- 8 inimese avaldused jäeti rahuldamata.
- Määrati projekteerimistingimused sõnnikuhoidla projekteerimiseks Rägavere külas ja
elamu projekteerimiseks aadressil Väike 7.
- Väljastati kirjalik nõusolek
elamu tehnosüsteemide muutmiseks aadressil Üleviste 20.
- Muudeti Tapa linna Turu tänava liikluskorraldust, kehtestades Ed. Vilde ja 1. Mai vahelisel lõigul peatumise ja parkimise keeluala.
- Nõustuti 4 maaüksuse erastamisega.
- Otsustati alustada 7 mahajäetud ehitiste arvelevõtmist
nende hõivamiseks.
- Loeti riigihanke „Lehtse kultuurimaja rekonstrueerimise
projekt“ avatud pakkumismenetlus lõppenuks.
- Otsustati viia avatud pakkumismenetlusena läbi riigihange „Jäneda ja Lehtse haljastuse hooldus“ ning riigihange
„Sülearvutite kasutusrent“.
- Kinnitati Tapa gümnaasiumi hoolekogu koosseis.
- Kinnitati Tapa kultuurikoja,
Lehtse kultuurimaja ja Tapa
spordikeskuse koosseisud ja
struktuurid.
- Reservfondist eraldati Rakvere kergejõustikuklubile
ViKe 3300 kr Tapa valla õpilase treening- ja võistluskulude katteks.

20. veebruar 2007
- Otsustati määrata laste hoolekande-komisjoni esimehele
Anne Terner-Boikole komisjoni töö juhtimise eest hüvitist.
- Ühele puudega inimesele
määrati hooldaja.
- Ühe inimesega pikendati sotsiaalkorteri üürileping.
- Anti nõusolek Toode ASile
osaliseks kõnnitee sulgemiseks
Pikk 9 KÜ külgneval alal ajavahemikul 20.02 – 15.04.2007.
- Otsustati maha kanda ning
kustutada registrist 9 vallale
kuuluvat mootorsõidukit.
- Kinnitati riigihanke „Tapa
valla teede ja tänavate pindamine 2007“ tulemused.
- Nõustuti 3 maaüksuse erastamisega.
- Kinnitati Tapa hooldekodu
kohamaksumus – 163 kr ööpäev.
- Spordiklubidele eraldati raha
kogusummas 1 155 000 kr.
- Spordiklubide täiskasvanute
võistkondadele võistlustel osalemiseks eraldati rahalist toetust 430 000 kr.
- Toimetulekutoetusi makstakse
veebruaris 831 199 kr.
- Koos toimetulekutoetusega
kaasnevat 200 kr täiendavat
toetust makstakse 1200 kr.
- Reservfondist eraldati MTÜle Eesti Lastekoor 1500 krooni toetamaks Tapa valla õpilase osalemist koorikonkurssfestivalil EUROTREFF 2007
Saksamaal Wolfenbüttelis.
- MTÜle Jeeriko eraldati
10 000 krooni kuuri katuse
puitmaterjalide ning kinnitusvahendite eest tasumiseks.
- Eraldati 5000 krooni koolinoorte sõprussidemete taastamise raames sõpruslinna
Preetzi korraldatava reisi sõidukulude katteks.
- Muudeti „Laste hoolekande
komisjoni põhimäärust“.
- Anti välja määrus “Isiklike
sõiduautode ametisõitudeks ja
ametiautode kulude hüvitamise kord 2007. aastal.”

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Järgneb
Kaido Lanno,
MTÜ Männikumägi

Metsaseadusest
Alates 1. jaanuarist 2007 hakkas kehtima uus Metsaseadus
(RTI, 04.07.2006, 30, 232),
millega seoses on keskkonnaminister välja andnud mõned
uued määrused, millest metsaomaniku jaoks on olulisim
ehk „Metsa majandamise
eeskiri“ (RTL, 09.01.2007, 2,
16). Uuendused on vajalikud
metsa kui ökosüsteemi kaitseks ja säästva majandamise
tagamiseks. Kuna seadusandluse muutmine toob endaga
kaasa teadmatust, toome leheruumi nappuse tõttu välja
olulisemad punktid, milles
toimusid muudatused ning
millega peaks enne seonduvate tegevuste planeerimist
tutvuma.
- Metsaseaduse mitte kohaldamine väiksemates (alla 0,5
ha) metsatukkades ning teede

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

venteerimise, metsamajandamiskavade koostamise, metsa uuendamise ja kaitse korraldamine ning asjaomaste
andmekogude pidamine.
Kontakttelefon Tartus 733
9464, Tallinnas 677 1301. Interneti kodulehekülje aadress
www.metsad.ee Erametsakeskus – tegevusvaldkond on
erametsanduse toetamine.
Kontakttelefon 652 5333.
Interneti kodulehekülje aadress: www.eramets.ee
Keskkonnateenistused on
piirkondlikud (maakondlikud):
Harjumaa – tel 672 2972, Järvamaa – tel 384 8689, LääneVirumaa – tel 325 8400. Täpsemad kontaktandmed on
keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: www.envir.ee
Tõnu Sepp,
Holmen Mets AS

15. veebruar 2007
- Kinnitati Tapa valla 2007.
aasta eelarve.
- Muudeti määrust „Tapa valla

munitsipaalkoolide pedagoogide töötasustamise alused“.
- Vallasekretär Piret Treialile anti
volitused kohtus esindamiseks.

Ettevõtjatele
Majandustegevuse register on
asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate,
seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute üle avalikkusele
kättesaadaval viisil arvestuse
pidamise ja järelvalve teostamise eesmärgil.
Alates 15.04.2004 ei väljastata enam paberil kauplemislubasid, vaid sisestatakse ettevõtja andmed otse registrisse. Ettevõtjad, kes omavad registreeringut registris, peavad iga aasta 15. aprilliks esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta.
Taotluse saate esitada Tapa
vallavalitsuses rahvastikuregistripidaja Kaia Silma, Lehtse teeninduspunktis vallasekretäri abi Malle Timaku ja Sak-

si teeninduspunktis vallasekretäri abi Eva Vainjärve kätte või
saata postiga aadressil Tapa
vallavalitsus Pikk 15 Tapa linn
45106 või e-posti teel (digitaalallkirjastatult). Registreeringu
õigsuse kinnitamise eest ei tule
tasuda riigilõivu.
Kinnitamata registreeringud peatatakse 15.04.2007.
Kinnitamata peatatud registreeringud kustutatakse registrist automaatselt 1. novembil
2007 (majandustegevuse seadus § 26). Andmete muutmisest või tegevuse lõpetamisest
teatamata jätmise või valeandmete esitamise korral on majandustegevuse seaduse § 31
lähtuvalt karistuseks rahatrahv. Juhendid on registri
veebilehel: www.mkm.ee/mtr.
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Kõrvemaa talimängud 2007 on Aegviidu vallas
Kõrvemaa talimängud tähistavad
sellel talvel oma 30. sünnipäeva.
1977. aastal Ambla alevist pärit idee on välja kasvanud kunagiste Ambla, Lehtse, Kaardiväelase, Tammsaare, Aravete kolhoosi ja Jäneda ST ning Aravete
KETE baasil, mis 90. aastatel
muutus valdadevaheliseks mänguks. Vaid kahel korral, 1992–
1993, mänge ei peetud. Võistlus-

kohad on siiani liikunud erinevasse paikkonda. Kõige tuntumatest
osavõtjatest võiks siin ära mainida Eesti tippsuusatajat Ja a k
Maed, kes just 90-ndate keskel
nendelt mängudelt võistluskogemusi korjas ja oma sportlaseteed
alustas.
22. veebruaril otsustasid Albu,
Ambla, Tapa, Roosna-Alliku ja
Aegviidu vallavanemad ja esinda-

jad Ambla vallavalitsuse majas, et
Kõrvemaa talimängude ja suvemängude pikaajaline traditsioon
peab jätkuma ning 26. veebruaril
otsustati lõplikult, et toimumiskohaks on seekord Aegviidu vald ja
mängud toimuvad 13.–17. märtsini Aegviidu vallas.
Võistlusi peetakse 13. ja 15.
märtsil võrkpallis (vastavalt naised
ja mehed – Tapa spordikeskuses)

ning 17. märtsil Aegviidu vallas
suusatamine (üle 8 vanuseklassi),
kombineeritud teatevõistlus(3 last,
3 meest, 3 naist), perede võistlus
(ema, isa ja laps – kuni 10 ja 10+),
mälumäng, juhtide võistlus. Võistkondade arv pole piiratud (v.a juhtide võistlus).
Registreerimiseks pöörduda
Tapa valla kultuurispetsialisti poole tel 322 9659, 529 0785 või mail

indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Osavõtu- ja transpordisoovist (Tapalt Aegviitu) saab teatada Tapa vallavalitsusse 13. märtsil kella 15-ni.
Täpsemat informatsiooni ja ajakava saab vaadata Tapa valla kodulehelt alates 5. märtsist rubriigist
“Uudised”.
Indrek Jurtšenko

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas.
Tel 553 7422

TAPA KULTUURIKOJAS
MÄRTS 2007

Müüa 2-toaline korter Tapa kesklinnas (aknad,
uks vahetatud, boiler, kesküte + puuküte)
Tel 5341 9539

Soovin osta maad Jootme külas ja
selle lähiümbruses.
Helistada telefonil 5810 397

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID
lõhutud ja sobivas mõõdus.
Kogused täpsed ja mõõdetavad,
puud koormasse laotud.
Firmal on pikaajaline
küttepuude tegemise kogemus.
Tel 5660 7450

OÜ Multivarius müüb
tooreid ja kuivi küttepuid, transpordi võimalus.
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Ostan valikuliselt veneaegset fototehnikat
(fotoaparaadid, objektiivid, filtrid jm). Kontakt:
mobiil 5389 5283, e-post kamarajurakas@hot.ee

Vajatakse lapsehoidjat 1-2x nädalas.
Soov. vanem inimene. Tel 501 4046

MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing tänab OÜ
Saiaäri toreda vastlapäevakingituse eest!

Lääne-Virumaa talimängud 2007
Lääne-Virumaa talimängud 2007 toimuvad
10. märtsil Sõmeru vallas.
Võisteldakse suusatamises (4 vanuseklassi),
males, kabes, koroonas, lauatennises ja
korvpallis (10 mängijat M ja N).
Võistlejate ja võistkondade arv pole piiratud
(v.a koroona – 5 meest ja 5 naist) !
Osavõtuks saab registreerida Tapa
vallavalitsuses 6. märtsil kella 15-ni.
Info tel 322 9659, 529 0785 või meilil
indrek.jurtsenko@tapa.ee
Indrek Jurtšenko

Kultuuri- ja spordisündmustest pilte
saab vaadata Tapa valla kodulehelt
aadressil tapa.ee/galerii.
Pilte mälestuseks saab tellida helistades
kultuurispetsialistile telefonil 322 9659 ja
529 0785 või kirjutades meilile
indrek.jurtsenko@tapa.ee

Takom VM OÜ
1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus
4. Ka kasutatud sõiduato rehvide müük.
5. Lumetõrje.
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük.
Kivisöe müük.
Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

6. märts kl 20 Kino
13. märts kl 20 Kino
16. märts kl 18 Tapa muusikakool 50 –
õpilaste kontsert
17. märts kl 16 Tapa muusikakool 50 –
kontsert-aktus vilistlastele
20. märts kl 20 Kino
24. märts kl 14 Kontsert „Esimesed
kevadised helinad…”
24. märts kl 19.30 Puhkeõhtu Anne Veskiga
tants, pääsmed 150 kr ja 250 kr
27. märts kl 20 Kino
29. märts kl 19 Komöödiateatri etendus
„Ürgmees” – nimiosas Jan Uuspõld,
pääsmed 80 kr ja 100 kr

LEHTSE KULTUURIMAJAS
MÄRTS 2007
9. märts kl 20 Naistepäevapidu ansambliga
Kurvad Silmad. Registreerumine
laudadesse 8. märtsini, pääse 40 kr ja
30 kr (pens, õpil). Peopäeval pääse 50 kr
ja 40 kr.NB! Põhikooli lapsed ainult koos
täiskasvanutega.
11. märts kl 12 Lehtse 5. pinksi pühapäev
Jätkub V hooaeg! Mäng turniiridena
(naised, mehed, tüdrukud, poisid)
Täiskasvanuil osamaks 15 kr
12. märts kl 13 Ehavalguse jututuba
Mälutreening. Läbi viib Anu Jonuks
Üritus tasuta
14. märts kl 12 Kirjanduslik kolmapäev
„Mu ilus emakeel!” Võta kaasa oma
lemmikteos või -luuletus, et sellest ka
teistele katkendike ette lugeda. Istume
teelauas. Üritus tasuta
17. märts kl 11 Müük. Kasutatud rõivad,
tekstiil, kardinad, jalatsid jms. Uued
galanteriikaubad jms
18. märts kl 12 Lehtse külakilb 5. mäng
Jätkub V hooaeg! Nupukad võivad
alati liituda! Võistkond – kuni 4 liiget.
Täiskasvanuil osamaks 15 kr
23. märts kl 19 Hei, teatrisõber!
Rakvere Teatri etendus „GUPI”
Pileti hind 80 kr soodus 60 kr
NB! Tapa rahvas! Buss väljub
keskväljakult kl 18.30 (sõidu hind 15 kr)
Piletite ettetellimine ja tasumine Lehtse
kultuurimaja (tel 83 3350, 521 8398,
e-mail: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee );
Tapa kultuurikoda (tel 322 0061) ja Tapa
Buss OÜ (tel 322 0019 – kontor avatud
kl 8–12)
24. märts kl 12 Klubi Ehavalgus korraldab
talvelõpupeo. Oodatud on Tapa valla
pensionäride klubid! Esinemised,
ühislaulud, -tantsud, -mängud jms.
Külaliseks Voose klubi Ehavalgus.
Osamaks 15 kr
26. märts kl 13 Ehavalguse jututuba
Mälutreening. Läbi viib Anu Jonuks
Istume ühises teelauas. Üritus tasuta

NB! Eelteade
7. aprillil toimub 4. MMM-ÕHTU
(Mõnusate MuusikaMeeste pidu). Osalema
ootame kõikidel aegadel Lehtse lähistel ja ka
mujal musitseerinud orkestreid, bände,
punte ja ka soliste – nii mehi kui ka naisi!
Palume oma osalemissoovist teada anda
Lehtse kultuurimajja 30. märtsiks, sest siis
jõuab teie soovidega arvestada.
Peole on oodatud ka mõnus ja
tantsuhimuline publik! Jälgige reklaami!

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 Agur – Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
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.

