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Lehtse talu tõusis
Lääne-Viru
esimeseks

Ekstapalase
roheline
fotonäitus

Lehtses asuva Luha talu piimafarm
on nüüd Lääne-Viru parim.
Et Lehtse vald ühines Tapa vallaga, tuli Lääne-Virumaale üle ka piimakokkuvõtete esinumber  Lehtse
lähedal Rägavere külas asuv Luha
piimakarjatalu. Talunikud Mairi ja
Priit Soosalu peavad 28 lehma 1992.
aastal ehitatud laudas. Õues jalutav
paksu karva selga kasvatanud noorkari eelistab vabadust, laudas käivad
loomad vaid söömas-joomas.
Priit Soosalu hakkas talunikuks
juba 1988. aastal oma vanaisa talus,
Mairi tuli perenaiseks naaberkülast.
Praegu on pere viieliikmeline. Talutöös on abiks lüpsja ja traktorist. Piimakilod hakkasid suurenema tänu
järjekindlale tõuaretustööle.
Karjapidamise tulukus on viimastel aastatel küll tõusnud, aga E-Piimalt sai oktoobrikuu piimaraha alles veebruari alguses kätte.
VT, 18.02.2006

Küttehüvis
Tapa põhjaosa ja
Moe elanikele
Tapa vallavalitsus on koostanud
määruse eelnõu, mille alusel saavad
valla elanikud taotleda kaugkütte
hinnatõusu kompensatsiooni. Erinevus tavalisest toimetulekutoetusest
seisneb eelkõige piirmäära suuruses.
Tavalise toimetulekutoetuse puhul
on piirmäär 750 krooni, praegusel
juhul on seda tõstetud ning eelnõu
variandis on see esimese pereliikme
kohta 1 700 krooni, ütles vallavalitsuse finantsnõunik Alar Teras.
Piirmäära tõstmise eesmärgiks on
laiendada kompensatsiooni saajate
ringi. Tavaliselt pensionärid ei satu
toimetulekutoetuse saajate hulka.
Aga Tapal ja Moel elab päris palju
pensionäre ning väiksema palgaga
inimesi, kes praegustes oludes toetust vajavad, ütles Alar Teras.
Eelnõu kohaselt peab iga korteriomanik, kes soovib kompensatsiooni saada, esitama taotluse. Taotluste vastuvõtt algab Tapa vallavalitsuses arvatavasti 15. märtsil.
VT, 25.02.2006

Uus rubriik
teisel leheküljel
Tänase ajalehe teisel leheküljel alustame uut rubriiki Vallavolinik endast. Aasta lõpuks on kõik Tapa
vallavolikogu liikmed saanud võimaluse end vallaelanikele tutvustada.
Tutvustus pole intervjuuvormis, vaid
vallavolinik kirjutab ise oma mõtetest ja tegemistest. Lugejatel on võimalus oma küsimused volinikele esitada toimetuse kaudu.
Heiki Vuntus

Vabariigi aastapäevaaktuse kontsertosas laulsid Lehtse kultuurimajas koos Tapa kammerkoor
ja Lehtse kammerkoor.

Eesti Vabariigi aastapäeval
Lehtse kultuurimajas
Tapa vald tähistas Eesti Vabariigi 88. sünnipäeva kontsertaktusega Lehtse kultuurimajas.
Lehtse ja Tapa kammerkoori ühiselt lauldud Eesti lipu
saatel tõid Tõnu Lepik ja Tiit
Tikkerber koos Lehtse kodutütardega saali sinimustvalge ja
Tapa valla lipu. Tapa vallavolikogu esimees Aleksander Sile
toonitas oma peokõnes ajaloolise mälu hoidmise vajadust. Ta
tuletas meelde neid päevi aastas, mis on olulised meie rahvale, ja rõhutas, et nende teadmine on aluseks meie laste ja noorte isamaalises kasvatuses.
Tapa vallavanem Kuno
Rooba luges ette vallavalitsuse
13. veebruari korralduse nr 62,
millega otsustati anda Tapa linna aumärgid järgmistele kodanikele: Algur Kaerma  Tapa
Jakobi koguduse arendamise
eest; Karl Mäesepp  Tapa linna puuetega inimeste toetamine elektriliste ratastoolidega;
Urmas Roosimägi  Tapa Väljaõppekeskuse kiire arengu tagamise eest; Tiiu Tikkerber 
Lehtse kammerkoori asutaja ja
dirigent 25 aastat; Ave Pappe 
Tapa linnas lastele vaba aja ürituste, noorsootöö, integratsiooniprojektide arendamise
eest; Hannu Tapio Sinisalo 
Lehtse piirkonna puuetega inimeste toetamine abivahenditega; Laine Valli  aastaid tegelenud Tapa linna puuetega inimeste nõustamise, vaba aja üri-

Tapa muuseumis avatud Avo
Seidelbergi fotonäitus Roheline
maakond eksponeerib nii samanimelises raamatus leiduvaid loodusfotosid kui ka Tapa-teemalisi trükiseid.
Tapa teeninduskombinaadi Viru
fotoateljee, kuhu Avo Seidelberg tuli
fotograafiks aastal 1976 pärast Tallinna fotokooli lõpetamist, oli tema
esimene töökoht.
Mul on meeles, et käisin tema
juures klaasnegatiividega 1930. aastatest, kus olid peal Tapa sõjaeelsed
vaated ja pilt plaadist Tapa punastest vabastamise puhul, mis praegu
on Tapa jaama seinal, meenutas
esimesi kokkupuuteid Seidelbergiga
muuseumi juhataja Harri Allandi.
Ta tegi muuseumile Tapa linnast
vaateid ja postkaardi Tapa muuseumist.
Avo Seidelberg peab oma fotograafielus oluliseks osalemist Tapa
fotokubi töös, osalemist fotonäitustel ja -võistlustel ning klubikaaslaste
heatahtlikku suhtumist.
Aastail 1991-1996 Virumaa Teataja fotograafina töötanud Seidelberg on oma ettevõttega VR Kirjastus andnud välja mitmesuguseid trükiseid Tapa koolide ja linna kohta.
23 fotot, mis näitavad rohelise
maakonna palgejooni, saab võrrelda
nende trükiversiooniga samanimelises
raamatus. Raamatust Lääne-Virumaa  Roheline maakond selguvad
ka eksponeeritud fotode allkirjad.
VT, 22.02.2006

Presidendi matk

Vabariigi sünnipäevaaktuse ja piduliku kontserdi vaheajal jälgisid pidulised Lehtse kultuurimaja baaris Kristina miguni suusasõitu.
Fotod Heiki Vuntus

tuste pakkumisega, abistanud
puuetega inimesi abivahendite
kättesaamisel; Alari Kirt  Tapa
linna, Lehtse valla ja Saksi valla
ühinemisprotsessi juhtimise
eest; Toomas Kaukvere 
Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi
valla ühinemisprotsessi juhtimise eest; Elmu Koppelmann 
Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi
valla ühinemisprotsessi juhtimise eest; Andres Mandre  Tapa
linna, Lehtse valla ja Saksi valla
ühinemisprotsessi juhtimise
eest; Aivar Ojavere  Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi valla
ühinemisprotsessi juhtimise
eest; Arvi Palmsalu  Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi valla
ühinemisprotsessi juhtimise
eest; Jaan Stern  Tapa linna,

Lehtse valla ja Saksi valla ühinemisprotsessi juhtimise eest;
Heiki Vuntus  Tapa linna,
Lehtse valla ja Saksi valla ühinemisprotsessi juhtimise eest.
Aktuse ja kontserdi vahelise
pausi täitsid pidulised kultuurimaja baaris, jälgides Kristina
miguni 30 km vabatehnikadistantsi fini eerimist.
Kontsertosas debüteeris
Tapa valla lastekoor, keda juhendavad Tiiu Tikkerber, Svetlana Mjalitsina ja Kai Kivi. Tantsulusti pakkusid Tulised Tuulutajad Tapalt ja Mõisapiigad Jänedalt. Kontserdi lõpetas Tapa
ja Lehtse kammerkoori ühislaulmine.

Heiki Vuntus

Kolmandat korda Aegviidust Jänedale
kulgenud kümne kilomeetri pikkusel
presidendi suusamatkal osales laupäeval ligi kaks tuhat talispordihuvilist.
Harjumaalt alanud ning hiljaaegu
Lääne-Virumaaga liidetud Jänedal
lõppenud presidendi matka marsruudil Aegviidu-Nelijärve-Jäneda tegid
Tallinnast suusarongiga saabunud talispordisõprade kõrval kaasa paljud
läänevirulasedki.
President Arnold Rüütel, kes tuli
oma matka avama otse rongilt, tuletas meelde arstiteadlaste väljaöeldu,
et inimese tervis sõltub suuresti tema
käitumisviisist ning tervisesport matkamise, kõndimise või suusatamise
näol on üks võimalus ennast terve
hoida.
Matkajate rivi, kelle saatis teele
Väike-Maarja pasunakoori reibas pillipuhumine, sai kirev: plastsuuskadel
liuglejatele pakkusid kontrasti ja konkurentsi üksikud puusuuskadele ja
pillirookeppidele truuks jäänud suuskurid, suusamütsid ja -kombinesoonid kahvatusid Kihnu triibuseelikute
ja pearättide ees. Ei puudunud jalgratturid ega koeradki.
VT, 28.02.2006
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Aleksander
Sile
Olen sündinud 27. detsembril 1955 aastal Tapa linnas.
Meie pere oli neljaliikmeline: isa, ema, vanem vend ja
mina. Tänaseks on vanemad
meie hulgast lahkunud ja vanem vend elab Sillamäel ning
töötab Narva karjääris kopajuhina, tehes seda tööd juba
35 aastat jutti. Minu elutee on
olnud selle ajastu noortele
tüüpiline  peale Jõhvi keskkooli lõpetamist oli valida sõjaväeteenistuse või kõrgkooli
vahel.
Otsustasime nelja koolivennaga minna Tartusse õppima. Valik langes EPA mehhaniseerimise teaduskonna
kasuks. Määravaks sai ühine
tehnikahuvi ja sõjalise kateedri puudumine selles kõrgkoolis. Seda valikut pole põhjust
olnud ka kahetseda, sest erialast koolitust saime piisavalt
heal tasemel. Ka ei pidanud
tegema iganädalast tobedat
rividrilli nagu TPI ja TRÜ tolleaegsed tudengid, kes lisaks
sellele pidid veel paar esimest
kursust kõndima ringi nuditud soenguga.
Erinevalt tänasest moejoonest kanti seitsmekümnendate keskel pikki juukseid
ja alt laienevaid pükse, juuste
pügamisega märgistati tol ajal
vaid kurjategijad, vange või
sõdurpoisse. Eesti Põllumajanduse Akadeemia lühendit
EPA tõlgendati siis tudengite seas nõnda  Elu Parimad
Aastad. Seda nad kahtlemata
ka olid.
Kuid ei pääsenud juuste
pügamisest minagi. Peale
kõrgkooli lõpetamist tuli minna sõjaväkke. See oli väga
halb aeg vene kroonut teenida, sest üks kuu peale mobilisatsiooni läks lahti kümneaastane sõda Afganistanis.
Sinna saadeti ka meie väeosa
mehi ja mitte kõigil ei õnnestunud eluga pääseda.
Peale sõjaväge algas töömehepõli põllumajanduses,
mis kestis kuni kolhoosikorra lagunemiseni kaheksakümnendate lõpus. Amet oli majandi peaenergeetik Tuudi ja
Ilumäe kolhoosis.
Üheksakümnendate alguses jõudsin tagasi sünnilinna
Tapale ja olen tegutsenud siin
tänase päevani, töötades AS
Tapa Elamu ja OÜ Termoring
Grupp juhatajana. Olin ka
Tapa linnavolikogu viimase
koosseisu liige, kus otsustati
tänaseks teoks saanud omavalitsuste liitumine. Olen ka täna
seda meelt, et see oli õige otsus, seda puhtpragmaatilistel
kaalutlustel. Suurel omavalitsusel on rohkem jõudu ja võimalusi, tema hääl kostab kaugemale ja temaga arvestatakse rohkem. Kõik need tingimused on aga edaspidiseks
arenguks hädavajalikud.
Kahetseda tuleks vaid
seda, et ühinemiskokkulepet
ei tulnud Ambla ega Aegviidu valdadelt. Kompaktne
Aegviidu oleks eriti hästi sobinud Tapa valla kaardile,
moodustades Nelijärve  Jä-

neda teljel ühtse asumite
koosluse turismi-, puhke- ja
spordimajanduse arendamiseks. Sellel piirkonnal on kindlasti suur arengupotentsiaal ja
seetõttu tegime valla poolt
taotluse vabariigi valitsusele
Jäneda mõisa üleandmiseks
munitsipaalomandisse. On
lootust, et see plaan meil ka
õnnestub.
Tänaseks on vald oma tegemistes saavutanud stabiilsuse ja hea töörütmi nii volikogu kui valitsuse tasandil. Detsembris kinnitas volikogu uue
Tapa valla põhimääruse,
märtsikuu istungil on kavas
eelarve vastuvõtmine. Lisaks
nendele valla alusdokumentidele on volikogu vastu võtnud
veel üle poolesaja üld- ja üksikakti, tagamaks valla asutuste ja ettevõtete võimalikult
sujuv üleminek uuele valitsemismudelile.
See kõik on rutiinne igapäevatöö, mis esimesel ühinemisjärgsel aastal tuleb üpris
mahukas ja pingeline. Järge
ootab valla arengukava koostamine, planeeringute kehtestamine ja veel musttuhat pisiprobleemi. Kui saame hakkama ka ligi 100 miljonilise eelarve täitmisega, siis on põhjust oodata ka elujärje paranemist vallas. Aga sellest räägime aasta lõppedes veel kord
ja siis juba põhjalikumalt.
Mitmed sõbrad on minult
korduvalt küsinud: Kuule,
Sass, mis häda küll sundis sind
oma nina poliitikasse toppima?
Oled juba 50 täis, edenda oma
äri ja ela rahulikumalt! Esiteks
olen vastates püüdnud selgitada seda, et ei pea ennast poliitikuks ega kavatse selleks kunagi saada. Ei pea poliitikuteks
ka teisi lugupeetud volikogu
liikmeid, kes tegelikult on arstid, õpetajad, ettevõtjad, tootmisjuhid ja muidu tublid vallakodanikud.
Meid on valitud selleks, et
elu vallas oleks võimalikult
hästi korraldatud. Kui me hakkame kasutama selleks poliitikas levinud töövorme, nagu
kukepoks ja ärategemine, ei
jõua me kuigi kaugele. Erakondlike ja maailmavaateliste
tõdede kuulutamine jäägu valimisaegse võitluse arsenali.
Ja teiseks  kes siis veel, kui
mitte meie, kord juba nimetatud arstid, õpetajad, ettevõtjad, tootmisjuhid ja muidu
tublid vallakodanikud, peaks
oma kodukanti arendama?
Kas kuulutame konkursi ja
jääme ootama tarku idamaalt
või rikkaid läänekaarest? See
kõik on juba kord olnud, ei
aita seegi. Jääb üle loota vaid
iseenda tarkusele.
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Noorteüritused Tapal

Tapa linna lastel oli detsembris võimalus heategevusprojekti raames tutvuda filmitegemise võimaluste ja selle telgitagustega.
Kuna tookord oli soovijaid
väga palju, siis külastas 4.
veebruaril Kinobuss järjekordselt Tapa linna, seekord
kultuurikoja eestvedamisel.
Kuna juhtus olema väga külm
ilm, siis oli ka huvilisi vähem
kui esimesel korral. Kuid seda
täpsemalt ja põhjalikumalt
said kinobussi inimesed noortele kõike filmitegemisega
seonduvat lahti seletada.
Kinobussil oli MTÜ Tapa
Lastekaitse Ühingule ka suur
üllatus. Nimelt otsustas Kinobussi kinkida Tapa Lastekaitse
Ühingule videokaamera, et
saaksime oma ettevõtmisi jäädvustada ja hiljem ka väikeseid
filmiklippe kokku miksida. Igal
juhul olime meeldivalt üllatunud. Muidugi hakkame kohe
usinasti kõiki oma põnevaid ettevõtmisi jäädvustama, et hiljem oleks tore vaadata, mis ja
kuidas mingit üritust tehtud. Südamlik tänu!
8. ja 9. veebruaril külastas
Tapa gümnaasiumi sotsiaalteater Meie  meie, mis on lastekaitse liidu ja koolinoorte
ühisprojekt, mille raames sotsiaaldraama meetoditele põhinedes toetatakse inimlikke
hoiakuid täiskasvanute ja lastevahelistes suhetes.
Suhted eri põlvkondade vahel ning põlvkonniti on keeru-

Kinobussi esindajad kinkisid Tapa Lastekaitse Ühingule videokaamera.

line teema, mis igapäevaelus
toob piisavalt pingeid. Mõlemad pooled teevad suhetes
vigu  nii täiskasvanud kui ka
lapsed. Meie  lapsed ja meie 
täiskasvanud. Meie vahel ei ole
erisusi, on vaid erinevalt elatud
aastate arv, mis ei tee ühtesid
paremaks ja teisi halvemaks.
Eelmisel aastal Pivarootsis
toimunud laagri käigus valmiski sotsiaalteatri etendus Meie
saame hakkama. Etenduse
sisu ning väljenduslaad on
suures osas laste enda looming
ning põhineb nende nägemusel laste  ja täiskasvanumaailma kokkupuutepunktidest.
Etenduses osaleb tavaliselt
üheksast koolist 38 noort va-

nuses 1317 eluaastat.
Sel korral oli Tapal 25
noort ja neli juhendajat. Võõrustaja oli Tapa gümnaasium,
kelle külalislahkus pani ainult
uhkust tundma meie kooli ja
seal töötavate õpetajate üle.
Siinkohal suur tänu Sirje Sellile, Elmu Koppelmannile ja
teistele õpetajatele/õpilastele, kes ei pidanud paljuks tulla oma vabast ajast vaatama,
kas kõik ikka ilusti ning kenasti sujub.
Algul tegid noored proovi ning kella kaheksast alates
oli põhikooli noortel võimalus osaleda erinevates grupitöödes, kus oma ala spetsialistide käe all sai nii mõnest-

Foto Ave Pappe

ki koolis ette tulevast probleemist rääkida. Koos vaadati, millist koolikeskkonda
noored endale üldse tahaksid,
kuidas peaksid käituma õpilased/õpetajad ning palju
muudki veel.
Järgmisel hommikul mängiti gümnaasiumi aulas põhikoolile maha ka etendus, mis
muidugi sai suure aplausi osaliseks, sest kes siis ikka kui
mitte noored mõistavad paremini etenduses käsitletud
teemasid ning kindlasti tundis nii mõnigi noor, et situatsioonid, mida etenduses käsitleti, polegi nii väga võõrad.
Ave Pappe, MTÜ Tapa
Lastekaitse Ühingu tegevjuht

Georg Otsa mälestuseks

18. veebruaril toimus Tapal
ukrainlaste seltsi Gromaada
ruumes kirjanduslik õhtu
Mälestades Georg Otsa.
Eestis ei ole ühtegi keskealist
inimest, kes ei mäletaks Georg
Otsa sametilist baritoni. Et korraldada sellist õhtut, on vaja
kindlasti kutsuda külla keegi, kes
teab tema elust ja kunstniku
elust palju rohkem kui tavainimene. Õnneliku juhuse läbi leitigi tagasihoidlik vene keele ja
kirjanduse pedagoog Tallinnast
 Zoja Pekraskaja.
Olles juba aastaid Georg
Otsa austaja, otsustas ta kirjutada lauljast raamatu, mis on esimene luulevormis pühendusraamat. Selleks oli vaja kaks pikka aastat, et kohtuda Georg
Otsa veel elus olevate sugulaste
ja lähedastega. Kui poeem valmis, tuli leida ka sponsorid. Eesti
Kultuurkapital ütles ära viis korda, isegi läbi lugemata, millist
raamatut tuleb toetada.

Zoja Pekraskaja ei taganenud ja tänu headele sõpradele
ilmus vene keeles 120-leheküljeline poeem koos unikaalsete
fotodega Georg Otsast.
Enne kohtumist lugejatega
tekkis mõte astuda koos raamatu autoriga läbi Tapa linnaraamatukogust. Siiras tänu Kersti
Burkile, kes raamatukogu juhatajana leidis aega meid vastu
võtta ja sooja sõnaga toetada.
Nüüd on see raamat ka Tapa
linnaraamatukogus saadaval.
Seda ei saa aga öelda Tapa linna raamatupoe kohta, sest raamatut ei võetud müügile põhjusel, et meie linnas keegi selliseid raamatuid ei osta.
Aga meie, kelle emakeel ei
ole eesti keel, tahame nii väga
teada saada selle väikese riigi
kultuuriloost. Kahju, et saal,
kus toimus õhtu Georg Otsa
mälestades, ei suutnud ruumipuudusel vastu võtta kõiki
soovijaid. Õhtu oli tore ja sõb-

Zoja Pekraskaja emotsionaalne esinemine ei jätnud kedagi
Foto Kersti Burk
ükskõikseks.

ralik. Esindatud olid kõik rahvused, kes elavad Tapa linnas.
Väga hästi võeti vastu laulja Allan Lauri esinemine. Laulja enda sõnul oli see väga raske kontsert, kui enne kostus-

plaadilt Georg Otsa hääl ja pärast seda tuli lavale minna. Väga
raske oli keskenduda. Aitäh
kõigile, kes olid nõu ja jõuga
abiks õhtu korraldamisel.
Ljubov Laur, seltsi Orfeus juht

Uued tuuled koorielus

Tapa segakoori Leetar viimane kontsert Ahti Raiase taktikepi all toimus 17. detsembril. Kontsert oli ühtlasi eesriiete sulgemise lõppakord 30 aastat koori dirigeerinud ning
Tapa kultuurielu edendanud
dirigendi Ahti Raiase jaoks,
sest Tallinnast pärit mees otsustas Tapal oma ameti maha
panna.
Tapalt sirgunud laulumees
Mart Kroon ja Tapa lauluseltsi
esimees Lembit Vomm olid

uue dirigendi otsingutel ning
koorielu järjepidevuse säilitamise eest muretsemisel suureks abiks, tehes tulusat koostööd ja kasutades ära tutvusi.
Nii juhtuski, et taktikepi üleandmine toimus selsamal detsembrikuu kontserdil, kus viibis ka uus noor teotahteline
dirigent Marge Laur.
Marge on enda kohta tutvustavalt öelnud: Olen sündinud
19. aprillil 1984. a Tartus. Põhikooli lõpetasin Alaltskivil. Kooli

kõrvalt käisin Tartus muusikakoolis. Olen õppinud muusikat
alates 5. eluaastast. Perekondlikult on muusikat väga armastatud. Mul on kaks nooremat õde,
kes on samuti tegelenud pillimänguga. Minu õpingutee on
kulgenud järgmiselt: 19891999
Tartu I muusikakool klaveri erialal; 19992000 Tartu H. Elleri
nim muusikakooli noorteosakond klaveri erialal; 20002004
Tartu H. Elleri nim muusikakool
koorijuhtimise erialal; 2004. a

astusin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse koorijuhtimise erialale, õppejõuks prof Ants
Soots. 20002004 laulsin Tartu
Ülikooli Akadeemilises Naiskooris.
Marget ei kohutanud sugugi sõitmine Tallinna-Tapa vahel ja julgelt võime peale paarikuiseid lauluproove väita, et
meie ees seisab autoriteetne ja
teotahteline noor inimene.
Kairi Kroon,
segakoori Leetar koorivanem

4. märts 2006

TAPA VALLA AJALEHT

LK 3

VALLAVALITSUSE ISTUNG

Püstoliga tulisamises ei jää naised meestest maha.

Foto Hannes Reinomägi

Kaitseliit tegutseb
Laskmine on jõustruktuuride tegevuse üks element
ning ka spordialana populaarne tegevus.
Kaitseliidu Tapa üksikkompanii on 2003. aastal
pannud koostöö arendamiseks kaitseväe üksustega
aluse laskevõistlusele erinevatest püstolitest laskmises.
Esimesel korral osales kolm
kaadrikaitseväelaste võistkonda Tapa garnisonist ja
Tapa malevkonna võistkond. Sooritati kümme
võistluslasku õhupüstolist,
spordipüstolist Margolin ja
sõjapüstolist PM.
Auhinnasaajate hulka
võistlesid ennast kaadrikaitseväelased Raul Kütt,
Marek Värk ja Margus
Neudorf ning kaitseliitlased Rain Sepping, Vaike ja
Eino Porval ning allakirjutanu. Võistkondliku võidu
suutsid saavutada kaitseliitlased ainult mõne enam

lastud silma toel.
Teine võistlus 2005. aastal toimus ainult Kaitseliidu Viru Maleva rühmade
vahel. Võitja au pälvisid Jaanus Raidlo, Rain Sepping ja
Toivo Väli ning Viru Maleva Staabi võistkond.
Tapa üksikkompanii
korraldusel toimus 14.
veebruaril kolmas püstolilaskmise auhinnavõistlus
Tamsalu spordihoone lasketiirus. Võistlusel osalesid
Kaitseliidu Viru Maleva
nelja allüksuse ja Tapa Väljaõppekeskuse esindusvõistkond.
Kolmeliikmelise võistkonna iga liige lasi kümme
lasku kolmest relvast: õhupüstolist, spordipüstolist
Margolin ja sõjapüstolist
PM. Õhupüstoliharjutuse
võitja auhinna sai Jaanus
Raidlo Kaitseliidu VäikeMaarja rühmast. Teise ja
kolmanda koha saavutasid

Viru Maleva staabi võistkonna liikmed Rain
Sepping ja Hannes Reinomägi. Spordipüstolist Margolin laskmises kuulus esimene koht Hannes Reinomägile ja teine koht Jaanus
Raidlole. Kolmanda koha
saavutas Tapa VÕKi võistkonna liige leitnant Taivo
Teder. Sõjapüstoli PM laskmise võitjate nimistus oli
esimene jälle Jaanus Raidlo
ning järgnesid Rain Sepping
ja Hannes Reinomägi.
Võistkondade arvestuses võitis Viru Maleva staabi võistkond Kaitseliidu
Vohnja ja Väike-Maarja
rühmade võistkondade ees.
Korraldajad tänavad
kõiki osalejaid ja abilisi ning
loodavad järgmisel aastal
veel arvukamat kaasalöömist traditsiooni jätkamisel.
Hannes Reinomägi,
Viru Maleva
propagandapealik

Kustav Tamm 19051906. a
sündmuste keerises
Algus ajalehes nr 4

Et mõisaomaniku äraolekul
ruume minimaalselt köeti,
pani K. Tamm selga mõisniku linnunahkse kasuka,
pähe torumütsi ja jalga kõrged soojad kalossid.
Naine lastega asus keldrikorrusel teenijate toas õe
juures. Lapsed ei teadnud isa
mõisas viibimisest. Oli vaikne kuuvalge öö. Süngetes
mõtetes Laastu talu peremees kuulis mõisniku kabinetis äkki läbilõikavat paraadukse kella helinat.
Tamm vaatas aknast välja ja
nägi madruseid-karistussalklasi, täägistatud püssid särasid kuuvalgel. Läbi pea käis
mõte, et ta on üles leitud.
Kiirelt vahetas ta von Focki
kasuka oma lambanahksega
ja jooksis treppi mööda keldrikorrusele.
Läbi praokil ukse nägi ja
kuulis ta, kuidas karistussalga juht, revolver käes pinnis
mõisa kojameest: Ütle, kus
valitseja on. Kojamees vastas väriseva häälega, et valitseja ei ela mõisas, ja käes olev
väike petrooleumlamp kukkus ning kustus. Tamm kasutas seda momenti ja hiilis
vaikselt üle koridori keskküt-

teruumi uksest sisse. Kivi
langes südamelt, otsiti hoopis mõisavalitsejat Tikenbergi, kes kuulus ka tagaotsitavate nimekirja. Keskkütteruumis peitis ta ennast suure veetõrre taha, et hädakorral oleks võimalus tõrde hüpata. Karistussalk otsis läbi
ka ülakorruste ruumid ja otsitavat leidmata lahkus.
Tamm on hiljem öelnud: et
saatus juhtis ise mind ülevalt
alla tulema.
Hommikul enne valgenemist siirdus ta mõisa lähedal
elava tuttava külasepa juurde,
kus kuulis lähemalt öisest
sündmusest lähikonnas, karistussall oli maha lasknud naabertalust kirgliku jahimehena
tuntud, kuid poliitiliselt harimatu Joosep Velpneri, kes oli
läinud vastuollu salaküttimise
pärast Imastu mõisnikuga, mis
saigi talle saatuslikuks. Karistussalk oli käinud ka Laastu
talus ja kaasa viinud karjapoisi, pidades teda Tamme pojaks.
Naine koos lastega läks vanaema kodutallu pakku.
Kustav Tamm viibis tuttavate abiga redus mitmes
Eestimaa paigas, saades ka
valepassi Hans Tõnuristi nimele. See võimaldas tal sõita

Tallinnast Peterburgi sugulaste juurde.
1906. a esimesel päeval
käidi Peterburi Eesti Jaani koguduse uue aasta jumalateenistusel. Edasi varjas ta end
Soomes Viiburi lähistel ühes
talus, saades kodust teateid.
Et olukord riigis on rahunenud ja kedagi ei arreteeritud
enam ilma kohtuotsuseta, otsustas ta aprillis 1906 pagendusest koju naasta. Jällenägemisrõõm oli suur.
Tamme tagaajamise looga oli lähedalt seotud ka
Ambla kirikuõpetaja Johannes Villberg, kes püüdis
kindlaks teha põgeniku asukohta. Sõitis selleks isegi mitmeid kordi Laastu tallu, pärides naise ja teenijate käest
peremehe peidukohta.
Kui Tamm hiljem Villbergi kohtas, siis küsis viimane põgenemise põhjust.
Seletusele, et muidu oleks ta
ju maha lastud, vastanud kirikuõpetaja: See oleks ju
sulle auväärt surmaks olnud. Selliselt on endine
Lehtse vallavanem Kustav
Tamm kirjeldanud ise neid
säravaid sündmusi sajand
tagasi.
Harri Allandi

13. veebruar 2006
· Finantsnõunik Alar Teras andis ülevaate nelja korralduse eelnõust, milles tehti ettepanek asuda pärima neljast surnud isikust
(kellel puuduvad omaksed) järelejäänud vara. Otsustati nõustuda tehtud ettepanekutega.
· Nõustuti Tapa linnas Leina
14 ja Leina 14a asuvate kinnistute vahelise piiri muutmisega.
· Kinnitati Universal Industries
OÜ-le kinnistu (Leina 14)
uueks pindalaks 24 878 m² ja
määrati katastriüksuse sihtotstarbeks tootmishoonete maa.
· AS-le Paargu kinnitati uueks
pindalaks 7 286 m² ja määrati katastriüksuse (Leina 14a) sihtotstarbeks tootmishoonete maa.
· Volitati vallasekretär Piret
Treialit esitama eRT Extranetti
kaudu Tapa vallavalitsuse nimel
vallavalitsuse ja vallavolikogu
õigusakte Riigi Teatajas avaldamiseks.
· Pikendati sotsiaalkorterite
üürilepinguid. Sotsiaalkortereid
eraldati viiele inimesele.
· Kahele Tapa vene gümnaasiumi õpilasele anti koolitoidu
soodustust.
·
Eraldati toidutoetust
utsekoolide seitsmele õpilasele.
Ühele lasteaialapsele eraldati
toidutoetust.
· Otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kütusetoetusteks, ravimitoetusteks, prillitoetuseks, inva-abivahendite muretsemiseks. Rahuldamata jäeti

kaheksa inimese avaldused toetuse saamiseks, kuna isikud ei
kuulu vähekindlustatud isikute
hulka ning vastavalt vallavolikogu määrusele Tapa valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise tingimused ja
maksmise kord ei saa toetust
maksta.
· Lõpetati koduteenuse osutamine ühele inimesele, kuna ta
viibib hooldekodus.
· Pikendati Tapa Elamu OÜ
juhatuse liikme ametiaega (A.
Tõnsil).
· Otsustati anda Tapa linna aumärk Algur Kaermale, Karl
Mäesepale, Urmas Roosimägile, Tiiu Tikkerberile, Ave
Pappele, Hannu Tapio Sinisalule, Laine Vallile, Alari Kirdile,
Toomas Kaukverele, Elmu
Koppelmannile, Andres Mandrele, Aivar Ojaverele, Arvi Palmsalule, Jaan Sternile ja Heiki
Vuntusele.
· Otsustati edastada volikogule määruse eelnõu Reservfondi kasutamise kord.
· Otsustati edastada volikogule vallavalitsuse ettepanekud
Tapa valla 2006. aasta eelarve
muutmiseks.
21. veebruar 2006
· Kinnitati laste hoolekande
komisjoni põhimäärus.
· Kaks inimest paigutati hooldekodusse. Koduteenust otsustati
hakata osutama 10 inimesele.
· Neljale puudega inimesele

määrati hooldajad. Pikendati
ühe inimese sotsiaalkorteri üürilepingut. Kolme inimese avaldused jäid rahuldamata eelpool nimetatud põhjusel.
· Otsustati maksta Tapa valla
eelarvest toimetulekutoetust
veebruaris 2006 summas
173 106 krooni. 200-kroonist
täiendavat sotsiaaltoetust otsustati maksta 6 200 krooni.
· Tapa hooldekodu 2006. aasta
kohamaksumuseks kehtestati
150 krooni ööpäevas (4 575 kr
kuus ).
· Otsustati jätkata Tapa hooldekodu põhimääruse lugemist
järgmisel istungil.
· Otsustati edastada volikogule eelnõud Tapa valla munitsipaalkoolide pedagoogide töötasustamise alused ja Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
· Otsustati jätkata määruste
Kodutarbijatele kaugkütte
hinna tõusust tulenevate küttekulude hüvitamise tingimused
ja kord, Tapa valla heakorra
eeskiri ja Tapa vallavara eeskiri lugemist järgmisel istungil.
· Otsustati anda OÜ-le Tapa
Elamu nõusolek korteri Eha
15-53, Tapa linn müügiks hinnaga 25 000 krooni.
· Otsustati rahuldada LääneVirumaa Pensionäride Ühingult laekunud avaldus pensionäride pidupäeva Laulame,
tantsime koos lastega toetuseks.

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
9. veebruar 2006, nr 16

Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni moodustamine
Aluseks võttes korruptsioonivastase seaduse § 12 lõige 1; §14
lõige 5, § 15 lõige 3 ja kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37
Tapa vallavolikogu määrab:
1. Määrata ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni
hoidjaks komisjon koosseisus:

1.1 vallavolikogu esimees
1.2 vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees
1.3 vallasekretär
2. Avalikustada Tapa vallavolikogu ja -valitsuse liikmete deklaratsioonid üks kord aastas ajalehes Sõnumed pärast seaduses sätestatud deklaratsiooni
esitamise tähtaja möödumist.
3. Muude omavalitsusametnike deklaratsioonide avalikustamise otsustab ja avalikustamise korra määrab kohaliku
omavalitsuse volikogu.

4. Vallavanema poolt kindlaks
määratud ametiisikute kategooriad esitavad deklaratsiooni volikogu määratud komisjonile.
5. Tunnistada kehtetuks Tapa
linnavolikogu määrus nr 12
13. märts 2003. a, Saksi vallavolikogu määruse nr 6 24.
märts 1999. a punktid 1 ja 2 ja
määrus nr 8 12. aprill 2000. a
ja Lehtse vallavolikogu määrus
nr 7 26. veebruar 2004. a.
6. Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avaldamist ajalehes Sõnumed.

Sport ja tervis

Tuletan veel kord kõigile meelde,
et 5. märtsil kell 10 algavad Tapal
Lääne-Virumaa talimängud.
Kes pole jõudnud eelnevalt
registreerida, saab seda teha veel
pühapäeva hommikul kell 8.45
9.45 järgnevates võistluspaikades: suusatamine Männikumäel,
korvpall Tapa spordikeskuses
(vajadusel mängitakse ka Tapa
vene gümnaasiumis), lauatennis
Tapa gümnaasiumi võimlas,
male ja kabe Tapa gümnaasiumi klassides, koroona Tapa spordikeskuses. Sekretäriaat asub
spordikeskuse fuajees, kust saab
täiendavat informatsiooni.
Ootame siis kõiki nii osalema
kui ka kaasa elama.
Spordikeskusesse oleme paigaldanud ka infrapunasauna.
Klientidelt palume veel pisut
kannatust ja mõistmist, kuna
ruumide viimistlus on lõpetamisel. Sauna on juba võimalik kasutada. Sauna juurde tuleb ka
du inurk (seni saab kasutada
üldpesuruume).

Infrapunase kiirguse tervislikku toimet on viimase 25 aasta jooksul palju uuritud just Jaapanis ja Hiinas, ainuüksi USA s on vastavaid meditsiiniseadmeid müüdud üle 10 000.
Infrapunane kiirgus tungib
inimese kudedesse 45 cm sügavusele, seetõttu kutsub kiirgus
esile tugeva higistamise. Infrapunasaunas on higistamine ligi
kolm korda intensiivsem kui tavalises saunas, kus kuumus vaid
mõne millimeetri sügavusele
tungib.Ka higi koostis on
infrapunasaunas ja tavalises saunas erinev. Kui tavasaunas moodustab vesi tervelt 9097% higi
koostisest, siis infrapunasaunas
vaid 80-85%.Ülejäänud 1520%
arvelt tuuakse organismist välja
mürgiseid ainevahetusprodukte.
Nii meie toidus kui kogu organismis moodustavad toksilistest ainetest suurima osa rasvad
ja kolesterool, infrapuna-sauna
toimel on just nende ainete hulk
higistamisel suurim. Lisaks erita-

takse organismist infrapunase
kiirguse toimel koos rasvaga ka
raskemetalle, näiteks vaske, elavhõbedat, pliid, alumiiniumi, niklit, tina. Mürgiseid ainevahetuse
jääkprodukte tekib hulgaliselt ka
kehalisel koormusel, olles töövõime pärssimise ja väsimuse tekke
põhjuseks. Oluline on ka asjaolu,
et temperatuur on infrapunasaunas vaid 45º60º (mistõttu kehatemperatuur tõuseb vaid 38,5º)
tavasaunade 80º120º vastu. Seega on saun sobiv ka eakamatele
inimestele.
Endiselt on võimalik soetada kinkekaarte. Mis võikski enne
kevadet olla veel parem kingitus,
kui mõnus treening koos lõõgastusega!
Info ja registreerimine
meie administraatori telefoninumbril 327 7900.
Toredat saabuvat kevadet
kõigile ja kandke oma tervise
eest ikka hoolt.
Riho Lööper
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
OÜ Raufarm Jänedal võtab tööle
traktorist- karjaku ja lüpsja.
Info telefonil 5647 8652 või 5647 8653
Müüa lõhutud küttepuid
(segaküttepuu, lepp, haab ja kask).
Samas ostame kasvavat metsa, metsamaad ja
raiet. Teeme raieteenust (lõikus ja väljavedu).
Telefon 516 1729
Tapa muuseumis (1. Mai pst 34) avatud
Avo Seidelbergi fotonäitus
Roheline maakond
Muuseum on avatud T, N 1012, 1418; L 1014
Telefon 322 0060
Tapa vallavalitsus
teatab
Tapa linnas Lehtse tee ja Joosepi
katastriüksuse ning jätkuvalt riigi omandis
oleva maaga külgneva maa-ala
detailplaneeringu avalikust väljapanekust Tapa
vallavalitsuses aadressiga Pikk tn15, Tapa.
Avalik väljapanek toimub 10.24. märts 2006.
Planeeringu eesmärk on määrata maaüksuse
(suurus ca 50 000 m²) maakasutuse
sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse
määramine.

OLLY OÜ
TERASKATUSED
TERASKARKASSID ja VIILHALLID
Erinevad profiilid, tarvikud ja
vihmaveesüsteemid
MÜÜK JA PAIGALDUS !
Tel.3220797, 5220503
rakvere@olly.ee
www.olly.ee

Roheline 19, Tapa

Algab
arvutikursus algajatele
(Word, Excel, Internet)

Täpsem info ja registreerimine
tel 322 0026

Kallis LYDIA PIHEL!
Hoia endas rõõmu eluraskuste kiuste.
Hoia suvist valgust talvepimeda trotsiks.
Vaid läbi sinu enese sünnivad sinu päevad
Kulgeb sinu elu ja tärkab õnn.
Las voolab siis eluvesi,
sa hinda ära küsi,
sul hinge jäägu
sellest ainult rõõm!

TAPA KULTUURIKOJAS
MÄRTS 2006

7. märts kell 20 Film Peab armastama
koeri (Võluv romantiline komöödia
selle Õige otsingutest.)
14. märts kell 20 Kino
17. märts kell 18 Tapa muusikakooli
kevadkontsert
18. märts kell 19 Vana Baskini teater
MUL TULI IDEE
21. märts kell 20 Kino
25. märts kell 21 Ajaviiteõhtu
ansambliga Wesenberg
NB! Veel jäänud neli rida pääsmeid vana
Baskini teatri etendusele MUL TULI IDEE,
mis toimub Tapa kultuurikojas laupäeval,
18. märtsil algusega kell 19.
Info ja broneerimine: 322 0061, kassa
avatud 816 ja tund enne ürituste algust.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
MÄRTS 2006

11. märts kell 11
MÜÜK kasutatud riided (tekstiilid, kardinad,
pesu, joped, jalatsid jms)
12. märts kell 12
5. PINKSI PÜHAPÄEV mäng turniiridena
(mehed, naised, poisid, tüdrukud,
algajad).Täiskasvanuil osamaks 15 kr
19. märts kell 12
LEHTSE KÜLAKILB 5. mäng
Täiskasvanutel osamaks 15 kr
22. märts kell 19
PÄRNU TEATRI ENDLA komöödia kahes
vaatuses LINDA TAHAB LAHUTADA
Piletid eelmüügis 80 kr ja 60 kr
Etenduse päeval 100 kr ja 80 kr
Eelmüük toimub Lehtse kultuurimajas ja
Tapa kultuurikojas.
NB! Buss väljub Tapa keskväljakult
kell 18.30 (sõidutasu 12 kr)
25. märts kell 12
Eakate klubi Ehavalgus ja Lehtse
Käsitööseltsing korraldavad TALVELÕPUPEO.
Ootame külalisi Tallinnast ja oma vallast!
Paneme üles ühise käsitöönäituse pakkuge ka oma töid! Esineme, laulame,
tantsime ja korraldame mänge. Kui sa
tuled, võta kaasa nipet-näpet lauale!

Lauluvõistlus taas
tulekul
Käesoleval aastal toimub
Tapa linna laste- ja noorte lauluvõistlus
23. aprillil kell 13 Tapa kultuurikojas.
Eelvoorud on lõppenud, välja on selgitatud linna tublimad
laululapsed, kes pääsevad võistluse lõppkontserdile.
Võisteldakse kaheksas vanuserühmas. Võistlusest võtavad osa:
34-aastased: Nadezda T uvpilo, Getter Volter, Annaliisa Alla
ja Carmen Vaalmets
56-aastased: Anastassia Jakovleva, Jelezaveta T uvpilo,
Diana-Luiza Gorju ko, Maksim Goussarov, Krislin Kruus,
Anete Luste-Itchev, Toomas Risthein ja Marianne Tali
78-aastased: Annabel Piksar, Marianna Zurauskaite,
Marie-Johanna Kippar, Katrin Kannu, Melanie Mardim,
Laura Liisa Vaigurand, Kristi Vooglaid,
Anastasia Roslakova ja Indra Stepanova
910-aastased: Eneli Teinfelt, Andri Nael, Silvester Müür,
Tiiu Saame, Kristi Raudla, Anett Lanno, Sandra Paulus,
Luise Risthein, Gukova Diana ja Azizjan Ellen
1112-aastased: Mai-Liis Volmar,
Merili Kaasik, Linda Kattai, Sven Uue,
Maarja Kivisild, Kerli Uue,
Rasmus Paulus,
Mariliis Teinfeldt ja Aardam Katrin
1314-aastased: Alina Rodit enko,
Ave-Liis Nael, Liisa Allsoo ja
Gussarov Vladislav
1516-aastased: Anet Rumberg ja
Kristina Sagalajeva
1718-aastased: Siret Tuula ja
Reigo Tamm

MTÜ Tapa Lauluseltsi segakoor Leetar
õnnitleb Sind 75. sünnipäeva puhul,
mis on 8. märtsil.
Kui inimest hinnatakse tema õigete otsuste,
ausate tehingute, tõearmastuse ja
kindlameelsuse pärast, siis on see juba
iseenesest suur varandus!
Aitäh, et oled meil olemas!

EELK TAPA JAKOBI KOGUDUSE TEATED
Pühapäeval, 5. märtsil 1. paastuaja
pühapäev (invocavit), MISSA kell 10
Pühapäeval, 12. märtsil 2. paastuaja
pühapäev (reminiscere), MISSA kell 10
Pühapäeval, 19. märtsil 3. paastuaja
pühapäev (oculi), MISSA kell 10
Laupäeval 25. märtsil
ISSANDA KUULUTAMISE PÜHA e
paastumaarjapäev, MISSA kell 10
Pühapäeval, 26. märtsil 4.paastuaja
pühapäev (laetare), MISSA kell 10
TAPA KOGUDUSE PASTORAADIS
Kolmapäeviti: Jututuba kell 15
Neljapäeviti: koguduse laulukoori
lauluharjutused kell 17
Reedeti: Sõna valguses palve- ja piiblitund
kell 15
Koguduse kantselei asukoht:
Õhtu pst 24, Tapa linn. Avatud: kolmapäeval,
neljapäeval ja reedel kella 10-14.
Telefon: 322 0099, a/a 1120087892
Hansapank
Koguduse õpetaja Reet Eru:
5690 4754, 322 0099

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo  tel/faks 322 0026.
Ajalehte saab lugeda  www.tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus  tel 322 0026, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald  tel 322 0023, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Agur  Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 ER kell 916.
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.

