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Tapa gümnaasiumi endised ja praegused õpetajad ühispildil pärast pidulikku koosviibimist kultuurikojas.

Eelmisel reedel toimus esimest
korda Tapa valla õpetajate päeva
tähistamine Tapa kultuurikojas.
VallavanemKuno Rooba jagas

tunnustust 26 haridustöötajale:
Elle Kivisoo, Malle Truu, Erika
Tamm, Kai Kivi, Sirje Keis ja
Külvi Kivisild Tapa gümnaasiu-
mist; Viktoria Belit�ev, Katre Jür-

genson, Monika Läänemägi, Ga-
lina Vassiljeva ja Maria Voronova
Tapa vene gümnaasiumist; Tiiu
Tikkerber ja Karin Vuntus Leht-
se põhikoolist; Natella Krigul ja
Margi Vijar Jäneda põhikoolist;
Salme Novikov ja Heili Liivsalu
Tapa muusikakoolist; Liena
Lesnõh ja Alla Purovet�Tapa Eri-

koolist; Illa Õun lasteaiast Sini-
lill; Marika Vikat Lehtse lasteaiast;
Veera Loginova ja Jelena Semjo-
nova lasteaiast Vikerkaar.
Pidupäevalistele laulis Toomas

Kuter ja klaveril saatis Krista
Jalango.

Indrek Jurt�enko, kultuurispetsialist

Õpetajate päevast

Tapa vallavalitsus on pidanud kogu
eelmise nädala kõnelusi teiste Tapal
tegutsevate soojatootjatega alterna-
tiivse soojatootmise käivitamiseks
Tapa linna põhjapoolses linnaosas.
Nende läbirääkimiste tulemusena on
OÜ Termoring Grupp juba alusta-
nudValgejõe puiestee katlamaja käi-
vitamiseks vajalike eeltööde ja läbi-
rääkimistega. Esmaspäeval, 9. det-
sembril selgub nende täpne sooja-
tootmise ajakava.
Paralleelselt alustas Tapa vallava-

litsus sel nädalal konsultatsioone
Tapa linna põhjapoolse linnaosa
korteriühistute-soojatarbijatega, sel-
gitamaks võimalusi olukorra norma-
liseerimiseks ning samuti õiguslikke
lahendusi edasiseks tegutsemiseks.
Korteriühistutel-soojatarbijatel on
otselepingud senise soojatootjaga
(OÜ Paargu).
Tapa linnas asuv soojatorustik

kuulub tervikuna OÜ-le Tapa Ela-
mu, kelle omanik omakorda onTapa
vald.
29. septembril sai Tapa vallava-

litsus ja samaaegselt ka ajalehe Vi-
rumaa Teataja toimetus kirja OÜ-lt
Paargu, kes on Tapa põhjapoolse
linnaosa senine soojatootja, et ei pea
võimalikuks juba käesoleva aasta
juulis kehtestatud hindadega sooja-
tootmist alustada. Tapa vallavalitsus
ei saa jätkuvalt nõustuda sellise käi-
tumisega. Samuti ei saa Tapa valla-
valitsus nõustuda OÜ Paargu mit-
mekordse tungiva sooviga rentida
Tapa põhjapoolse linnaosa soojato-
rustik neile 99 aastaks.

Teet Koitjärv, abivallavanem

Kaugküttest
Tapa põhjapoolses

linnaosas

Jänedal kohtusid oktoobrikuu nel-
jandal päeval Tapa, Anija ja Aegvii-
du valla esindajad kohalike ettevõt-
jate ja spordiühingute esindajatega.
Eesti Suusaliit MTÜ juhatuse esi-

mees, SA Eesti Terviserajad juhata-
ja Jaanus Pulles ütles, et kohtumise
teema oli Kõrvemaa ühendatud ter-
viseradade tervikliku väljaarendami-
se hetkeseis, käsilolevad ja lähitule-
vikku planeeritavad tööd ja edasise
aastaringse hoolduse tagamine. Sa-
muti Kõrvemaa kui aktiivse puhke-
piirkonna ühistel alustel maineku-
junduse sammud. �Presidendimat-
ka rada Aegviidu ja Jäneda vahel on
ju üks oluline osa Kõrvemaa ühen-
datud terviseradadest,� selgitas
Pulles. Kuigi veebruaris on tulemas
järjekordne presidendimatk, tulevad
selle korralduslikud küsimused päe-
vakorda edaspidi.

Signe Kalberg

Kõrvemaa
ühendatud
terviserajad

panevad rääkima

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
rahastas Tapa valla projekti �Kali-
järve puhkeala planeerimine ja hal-
jastuslik kujundamine�.

Tapa valla Jäneda külas paiknev
Kalijärve puhkeala on Tapa valla tun-
tuim suvine ujumiskoht.Kalijärve su-
vine kasutuskoormus on aasta-aastalt
tõusnud. Olemasolev infrastruktuur
on aga amortiseerunud ega vasta
enam kasutajate ootustele. Tapa val-
lavalitsuse tellitudprojekti raameskor-
rastatakse parkimisplats ja juurdesõi-
dutee.Uuendataksemänguväljakud ja
kaldaäärsed lõkkekohad.
Täielikult kuulub renoveerimise-

le supelranna osa, selle alla paigal-
datakse geotekstiil ja liivaga kaetud
ala suureneb 400 m võrra. Olemas-
olevad järve põhja kinnitatud uju-
missillad rekonstrueeritakse.
Kogu projekti teostusmaksumus

selgub peale riigihanke konkursi lä-
biviimist. Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus finantseerib projekti
901 090 krooniga piirkondade kon-
kurentsivõime tugevdamise väike-
projektide programmist.

Kuno Rooba, vallavanem

Kalijärve puhkeala
renoveerimist
finantseeritakse

Te olete need, keda alati oodatakse,
kelle juures on külmaga soe,
kelle jaoks pole miski liig raske,
kelle käsi on alati toeks.

3. oktoobril tunnustas Tapa valla-
vanem Kuno Rooba meie valla
tublisid ja aktiivseid seenioreid,
andes üle Tapa vallavalitsuse poolt
tänukirja ja väikese meene.
Tapa vallavalitsus tunnustas
Eevi Lööperit � on eakate

tantsurühmaEideratas aktiivne lii-
ge. Võtab osa nii koduvalla kui ka
maakonna pensionäride üritustest
ja nende organiseerimisest.
ElveNurka � osaleb aktiivselt

eakate klubi Ehavalgus kõigis et-
tevõtmistes, kuulub ka klubi juha-
tusse. Laulab pensionäride an-
samblis Laulumememmed ja -taa-
did�, tantsib Tantsumemmede
tantsurühmas. On agar Lehtse
Käsitööseltsingu liige ning käib
käsitöökursustel end pidevalt
täiendamas. Ta võtab igast Leht-
se piirkonnas toimuvast ettevõt-
misest osa ja on Lehtse kandi vä-
simatu ideede generaator.
Eva Kaldast � osaleb aktiiv-

selt pensionäride taidlusringides.
Ta on aktiivne sportlane ja juhen-
dab eakate seeniortantsu ja liiku-

misrühma (kepikõndi). Ta täien-
dab pidevalt oma teadmisi eaka-
tele sobivate liikumisvormide
täiendkursustel ning annab oma
teadmisi edasi eakaaslastele.
Vello Raagmetsa � kes võtab

aktiivselt osa kohalikust pensionä-
ride elust. Elurõõmsa ja ettevõtli-
ku inimesena on ta kaks korda
osalenud Lääne-Virumaa mem-
me-taadi valimistel, esimesel kor-
ral valiti ta rahvataadiks ning tei-
sel korral Viru taadiks. Vello Raag-

mets on ka hea laulumees ning hea
suhtleja.
Arne-Verner Kroonmäed �

ta on aktiivne tervislike eluviiside
propageerija, eakate klubiMeeles-
pea liige ja Tapa Majaomanike
seltsi esimees. Ta on aktiivne pen-
sionär, kes talutööde kõrvalt laien-
dab pidevalt silmaringi, jagab ko-
getut ajaleheveergudel teistega
ning on osalenud Viru memme-
taadi valimistel.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Vallavanem tunnustas tublisid
seenioreid

Aktiivsed seeniorid koos vallavanema ja sotsiaalosakonna juhatajaga .
Foto Indrek Jurt�enko

Seoses AS Eesti Raudtee poolt pla-
neeritud Tapa jaama paaritu kõriku
ümberehitusega teostatakse remont
ka Tapa linnas asuval raudteeülesõi-
dul. Tööde teostaja on AS Rööbas-
teede Ehitus.
Ümberehituse käigus demontee-

ritakse osa pöörmeid ja raudteed ka
ülesõidu alla ja kõrvale jäävalt alalt,
mistõttu lõpptulemusena jääb üle-
sõidu alla alles vaid neli teed.
Ülesõidu alla onplaneeritudpaigal-

dada uued raudbetoonsõrestikud, va-
hetada välja ballast, paigaldada uued
ASE-Betoonelemendis toodetudkat-
teplaadid ning teostada asfalteerimine
kogu ülesõidu ulatuses. Kuna ülesõi-
du remont toimub täies ulatuses, siis
parema tulemuse saamiseks ja kiire-
maks tööde lõpetamiseks suletakse
ülesõit autoliikluseks alates23.oktoob-
rist kell 8 kuni 1. novembrini kell 18.
Tapa jaama paaritu kõriku re-

monttööd jätkuvad ka peale ülesõi-
du remondi lõppu ning kestavad
kuni detsembri alguseni.
Seoses ülesõidukatte vahetamise-

ga Tapa-Nõmmküla raudtee Moe
ülesõidul (Tapa-Rakvere maanteel)
on ülesõit suletud 16. oktoobril kell
8�24. Ümbersõidul jälgida liiklus-
märke .
Vabandame võimalike ebamuga-

vuste pärast!
Indrek Kaliste,

AS Rööbasteede Ehituse projektijuht

Ülesõidud
suletakse
remondiks
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VALLAVOLINIK ENDAST

Sündisin 12. mail 1957. a Tapa
linnas. Olen kogu oma elu elanud
Lehtses Läste külas. Ka minu abi-
kaasa on põline Lehtse elanik. Pe-
res on kasvanud kolm last.
Õppisin Lehtse 8-klassilises

koolis seitse aastat, paralleelselt
käisin ka Tapa laste muusikakoo-
lis, kus õppisin viiulit. Kuna muu-
sikakool lõppes, siis lootsin, et
minust võiks muusik saada ning
ma proovisin sisse astuda Tallin-
na muusikakeskkooli, kuhu mind
ka vastu võeti. Tase oli Tallinnas
aga väga palju kõrgem (ma käi-
sin ühe kuu tunnis ainult viiuli-
poogna hoidu õppimas ja teise
kuu seda, kuidas viiul ise lõua all
istub) ning teisel õpinguaastal
jõudis minuni tõdemus, et ma ei
taha saada viletsaks viiuliõpeta-
jaks kuskil väikeses laste muusi-
kakoolis. Seega lõpetasin ikkagi
1975. a Tapa I keskkooli.
Kogu kooliaja vältel lõin kaa-

sa kõikvõimalikus isetegevuses,
osalesin Vabariiklikus Noorte
Viiuldajate Ansamblis, laulsin tü-
tarlaste ansamblis Rundibumm,
millest hiljem sai neidude ansam-
bel. Ja kuigi koolipõlves olin väga
tubli suusataja, jäi siiski kultuuri-
pisik võitjaks � 1976. a astusin
Ed. Vilde nimelisse Tallinna Pe-
dagoogilisse Instituuti kultuurha-
riduse teaduskonda orkestrijuh-
timise erialale. Seal ilmnes aga
see, et orkestrijuht pidi ka puhk-
pilli õppima ja nii suruti mulle
kätte üks kõver vaskpill, mille
nimi oli alt. Seda törtsutasin
mõne nädala pärast orkestris kaa-
sa mängida, kuid asi läks igavaks
ning kaks viimast aastat õppisin
puhuma metsasarve, mis oli pal-
ju esinduslikum ja huvitavam pill.
Lõpetasin TPedI 1980. aastal ja
pidin suunamise järgi tööle asu-
ma Aravete kultuurimajja. Enne
seda olin olnud oma �pika prak-
tika�, s.t pool aastat Lehtse kul-
tuurimajas, kus panin tööle an-
samblid, tantsurühmad, lasterin-
gid jms. Nii ei raatsinudki ma siit
ära minna, sest avastasin, kui to-
redad inimesed elavad Lehtses. Ja
seda otsust pole ma mitte kunagi
kahetsenud! Mind on alati ümb-
ritsenud suurepärased töökaasla-
sed, head sõbrad, tublid taidlejad
ja spordihuvilised, meeldiv üri-
tuste publik. Jään alati koduvalla
patrioodiks.
Niisiis olengi alates 1. jaanua-

rist 1980 olnud Lehtse kultuuri-
maja direktor (Lehtse kolhoosi
uude spordihoonesse kolides
muutusime aastateks kolhoosi
klubiks).
Olen elu jooksul õppinud te-

gema kõike, mida maal elades
teha saab � kogu lapse- ja noor-
põlve oli ikka heinategu ja põllu-
ning aiatööd kaaslaseks ning ma
kadestasin neid inimesi, kes loo-
mi ei pidanud. Kuid oma perega
proovisime ikkagi kõike taas: pi-
dasime kõikvõimalikke loomi ja
kasvatasime, mis iganes mullast
välja tuli. Ega see kerge olnud,
kuid aitas rasketel aegadel ära ela-
da ja lapsi koolitada.
Huvisid on mul alati olnud

rohkem, kui teha jõuan � ootan
pikisilmi, millal pensionile saaks,

et siis hakata pühenduma käsitöö-
le, iluaiandusele, raamatutele jne.
Lugemine on kogu elu minu suur
hobi olnud, kuid nüüd napib aega
ja alles on jäänud ristsõnade la-
hendamine. Hoian kõikvõimalik-
ku vana ja väärtuslikku (mööbel,
esemed, raamatud, dokumendid
jms). Võõrkeeltest nii palju, et
hakkama saan vene keelega, sak-
sa keeles suudan end ka väljen-
dada (kui ainult praktikat oleks!).
Tapa vallavolikogu koosseisu

kuulumine on minu jaoks kolmas
kord kaasa lüüa kohaliku elu kor-
raldamisel. Selle tingis ilmselt
mingi hetk, mil tuli tunne, et
enam ei saa olla nurgas viriseja,
vaid peab proovima ise kõigele
kaasa aidata. Olin Rahvarinde al-
guspäevist alates oma perega üri-
tustel agar kaasalööja ja toetaja
ning sellest kasvaski iseenesest-
mõistetavalt otsus liituda Kesk-
erakonnaga, kuna see tundus tol-
lal RR loomuliku jätkuna. Tehti
ettepanek ja ma nõustusin. Prae-
guses volikogu koosseisus kuulun
kultuurikomisjoni ning eelarve- ja
arengukomisjoni koosseisu, olen
hariduskomisjoni esimees. Ühi-
nemisega seoses on praegustel
vallavolinikel väga tähtis roll �
peame looma uue ühise seadus-
andluse, tagama kõigi asutuste ja
inimeste jätkusuutlikkuse, paran-
dama kohalikke tingimusi iga val-
la elaniku jaoks. Mina pean väga
oluliseks kõigi valla haridus-, kul-
tuuri- ja spordiasutuste säilimist
ning arenemist. Kus on olemas
lasteaed ja kool, seal elavad noo-
red pered. Maalt ei tohi elu ise ära
kaotada! Ja kui on mitu põlvkon-
da elanikke, siis on kõigile vaja ka
spordi- ning kultuurivajaduste ra-
huldamiseks korralikke tingimu-
si � mudilasest memme ja taadi-
ni. Mina olen alati olnud optimist
ja tean, kui hea on noorel lastega
perel maal elada. Samas on Tapa
linn olnud aegade jooksul kõigile
ühinenud küladele ikka rohkem
�oma linn� kui Paide või Rak-
vere. Ma loodan, et ka Tapa ela-
nike hulgas kaob selline imelik
arusaam, et seoses ühinemisega
oleks nende linn justkui ära ka-
dunud. Arvan, et meie kõik pea-
me rohkem tahtma Tapa linna
sisu ning välimust rikastada ja
kaotama ära mentaliteedi �tahu-
matutest maakatest�, kes tegeli-
kult on kõik normaalsed ja tava-
lised head inimesed.
Saabub Tapa valla 1. sünni-

päev sellega seoses on mul soov
kogu valla rahvale: olgem õigla-
sed, sallivad ja hoolivad, vähem
virisemist, rohkem kodanikual-
gatust ja -julgust! Tervist ning
päikest teile!

Leelo
Jürimaa

16. septembril lõppes kangakudu-
jate õppetsükkel Jänedal. Kangaku-
dujad käisid kahel suveperioodil Jä-
neda Käsitöökeskuses kangastelge-
del kudumist õppimas Anne-Ly
Sootna käe all. 10. septembriks pa-
nime näituse töödest välja ja neid sai
60 ringis � põhiliselt kaltsuvaibad la-
bases ja sõbakoelises kirjas.
30 meetrit villast kangast kooti

maha sõbadeks, mis tehakse valmis
Põhja-Eesti sõbadeks. 30 meetrit
kooti ja veel lõpetatakse õõskangast
kotikesteks. Kudumist õppida soo-
vijaid on olnud eriliselt palju. Palju-

dele on takistuseks, et me kudumi-
se õpe toimub suvel.
Kudujate hulgast oli 20 neid, kes

täitsid nõude ja kudusid lõpetuseks
töid: vaipu kotte, sõbasid, rahvarii-
deseelikuid jne. 17 neist said Rah-
vakultuuri Arendus- ja Koolituskes-
kuselt tõendi.
Peale selle said erilise tähelepa-

nu osaliseks noored tragid 8�10-aas-
tased kangakudujad Hanna-Ingrid
Nurm, Anna-Liisa Kaste ja Mari-
Liis Palder, kes said tänukaardid
Rahvakultuuri Arendus- ja Kooli-
tuskeskuselt.

Seda tegevust on toetanud ESF,
Tapa ja Ambla vald, Eesti Rahva-
kunsti ja Käsitöö Liit

14. oktoobril toimub Põltsamaa
kultuurikeskuses vabariiklik kanga-
kudujate IV õppe- ja infopäev �Kan-
gakudumise ilu ja võlu�. Sinna lähe-
vad Jäneda piirkonna kangakudujad
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru-
maa ekspertgrupi ja Tapa valla poolt
toetatud projekti �Esivanemate loo-
mingulise tegevuse väärtustamine�
raames.

Luule Nurga

Kangakudujad Jänedalt

Minu teenistus vabatahtlikuna Ta-
pal on lõppemas.
Aeg on lühidalt kirja panna oma

kogemused, muljed, kartused ja
emotsioonid, mida polegi nii liht-
ne teha, kui esialgu arvasin.
Minult küsitakse sageli: �Miks sa

tulid Eestisse?
Teadsin politoloogiat õppinud

inimesena Eestit kui postsovetlik-
ku väikeriiki ühe osana Baltiku-
mist. Tahtsin kogemust, mis hoo-
pis erinev Itaaliast. Tahtsin reaal-
selt seda ise ka näha ja katsuda,
tutvuda selle maa kultuuri ja ini-
mestega.
Kui Tapale saabusin, võttis linn

mind vastu sõbralikult oma vastu-
oludega, väikelinnale omase võlu
ja karmi minevikuga, millest pole
veel siiamaani täielikult vabanetud.
Ma avastasin ka, et külmal maal

on raske inimestelt ära teenida nae-
ratust, aga kui selle kätte saad, on
see siiras ja soe ning tuleb süda-
mest.
Töötasin hommikupoolikuti

haigla hooldusravi osakonnas, kus
üheskoos haiglapersonaliga kandsi-
me hoolt patsientide eest. Sain hin-
damatu kogemuse � mis on tegelik
elu väärtus �, mida õpetasid mulle
patsiendid ise seda aimamata. Tund-
sin ka vahel häbi nende haigete ees
oma võimetuses neid aidata, kuigi
oleksin seda väga tahtnud teha. Sain
aru, kui tänuväärset tööd tehakse
haiglas, kui seda tehakse südamest
ja täie kohusetundega.
Tänan kõiki, kes mulle toeks

olid � patsiente ja haigla töötajaid.

Õhtupoolikuti töötasin lasteaias
Pisipõnn, seal leidsin oma esime-
se eesti keele õpetaja � lapsed, kes
soojendasid oma laia avala naera-
tusega minusugust külmakartlikku
itaallannat kogu karmi põhjamaa
talve läbi. Suur, suur tänu neile pi-
sipõnnidele!
Suvel töötasin kaks nädalat Tapa

lastega Kundas töö- ja puhkelaag-
ris. Sain osa nende laste muredest
ja rõõmudest ning mõtlen neist sa-
geli siiamaani. Olen uhke, et nad
võtsid mind �omaks�, see on suur
tunnustus mulle.
Ühe kuu veetsin ka Sillamäel

töölaagris koos teiste Euroopa va-
batahtlikega. Saan nüüd paremini
aru selle piirkonna eripärast ja

probleemidest. Leidisn omale vene
rahvusest inimeste seas palju sõp-
ru, mõistan nüüd veidike paremi-
ni ka paljuräägitud �vene hinge�.
Sain tunda vene inimeste südame-
soojust ja tabasin neis puhuti itaa-
lialikku temperamenti. Politoloog-
ajaloolasena mõistan nüüd paremi-
ni ka seda, et rahvused ei ole mil-
leski süüdi, süüdi on poliitikat
teostavad ringkonnad.
Lõpuks tänan kõiki oma sõpru

Eestis: oma armast perenaist Sir-
jet, Ene Augasmäge, Ave Pappet
ja ning tugiperet Sentat, Arnet ja
Erkit.
Suur aitäh Tapale!

Marika Pescara

Vabatahtlikuna Tapal

Marika Peskara (keskel)oma hoolealustega.
Foto Senta Malva erakogust

Foto Luule Nurga erakogustJäneda kangakudujad õppetsükli lõpetamisel.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

LUGEJA KIRJUTAB

KALLID TAPA VALLA KODANIKUD!
Tapa vald saab 21. oktoobril üheaastaseks.

Tapa valla lipu õnnistamistseremoonia
toimub 21. oktoobril kell 15 Jakobi kirikus.

Tapa valla esimesel sünniaastal sündinuid lapsi koos vanematega palutakse väikesele
koosviibimisele vallavanemaga

Tapa kultuurikotta kell 15.45, kus jagatakse meeneid ja pakutakse hingekosutuseks väike
kultuuriprogramm.

Tapa vallavanem, EELK Tapa Jakobi kirik, Tapa kultuurikoda

3. oktoober 2006
Tapa vallavolikogu 12. oktoobri
2006 istungile
- Esitati järgmised eelnõud:

1.Katastriüksuste sihtotstarbe
muutmine.
2.Kinnisasja omandamiseks seisu-
koha andmine.
3.Loa andmine riigihanke korralda-
miseks (õpilasliinide teenindamine).
4.Vallavara võõrandmine (kinnistu
aadressil Jaani 6, Tapa linn müük).
5.Toimetulekutoetuse vahenditest
täiendavata sotsiaaltoetuste maks-
mise kord.
- Anti välja viis korraldust maa

ostueesõigusega erastamine kohta.
- Väljastati kirjalik nõusolek ela-

mu tehnosüsteemide muutmiseks

aadressil Pikk 22, Tapa linn.
- Väljastati kasutusluba Hommi-

ku alajaama ja Kesk alajaama täna-
vavalgustusele Tapa linnas.
- Väljastati kirjalik nõusolek kuu-

ri püstitamiseks aadressil Valgejõe
5 Tapa linn.
- Ühele puudega inimesele mää-

rati hooldaja.
- Ühele inimesele keelduti kodu-

teenuse osutamisest, sest isik ei
nõustu teenuse eest tasuma.
- Kinnitati lasteaia Pisipõnn hoo-

lekogu.
- Valla eelarvest eraldati 8 000

krooni korteriühistute Imastu, Va-
hakulmu 1, Vahakulmu 2 ja Nõo 2
asutamiskulude katteks.

Lugenud Diana artiklit eelmises
valla ajalehes, tundub mulle imelik,
et naabritena ei saa me probleemi
suusõnaliselt lahendatud. Meie ju-
tuajamine pole kunagi olnud selli-
se sisuga, nagu nüüd vallarahvale
ette toodi. Oli ju kokkulepe koh-
tumiseks lastevanematega 5. sep-
tembril, mis jäi ära. Aga nimed las-
te kohta, kes aiamaal rüüstamas
käisid, andis mulle Diana poeg
Kaur. Aga seda ma küll ei oska
öelda, miks Kaur valetas ja mis
viha tal sai just nende laste vastu
olla, nimetamata peasüüdlast.
Minu soov lastevanematega asja

kohapeal arutada oli tingitud põ-
himõttest, et asjaajamine käib ikka
alt ülespoole. Seetõttu pöördusin-
gi kohaliku noorsootöötaja poole.
Nüüd peale artikli ilmumist on osa
lapsevanemaid rääkinud, et nad
lausa ootasid arutelu lastega seon-
duvate probleemide lahendami-
seks. Kahjuks otsustas Diana asja

ainuisikuliselt lahendada, süüdistades
pahasid tädisid ja onusid, kes lapsi
pidevas hirmus hoiavad. Tegelikult
võib neid �hirmunud� lapsi näha te-
gemas lausa mehetegusid nii naabri
õunaaias, saega noori kuusepuid nül-
gimas, grammofoniplaate elektriliini-
desse sihtimas, kividega loopimas jne.
Kui ma poiste käest küsisin, kust

te nii palju grammofoniplaate saite,
oli poistel kärme vastus huulil � ema
(jutt onDiana poistest). Pole siis ime,
kui alati on poistel õigus ja süüdi jääb
mõni teinemarakratt, kelle ema pole
kõrge koha peal.
Ometi tahame kõik elada rahu-

likult puhta ümbrusega turvalises
keskkonnas. Nüüd on küll kirjava-
hetus ajalehe kaudu, kuid problee-
mile lahendust pole. Porgandite
kitkumine on asendunud õunarak-
sus käimisega naabritädi aias ning
jalgade alla tallatud ubinad peab
tädi ise ära koristama.

Zinaida Kütt

Tapa vallavalitsus müüb
suulise enampakkumise
korras Tapa vallale kuulu-
va korteriomandi aadres-
siga Keskuse tn 8-3 Leht-
se alevik Tapa vald
(ViruMaakohtuKinnistusosakon-
na Lääne-Viru kinnistusjaoskonna
korteriomandi kinnistusregistri re-
gistriosa nr 4079231). Korteri-
omandi oluliseks osaks on 1-toali-
ne korter üldpinnaga 43,5 m².
Korteriomandi müügi enam-

pakkumise alghind on 60 000
krooni, tagatisraha 6 000 krooni
ja enampakkumisest osavõtutasu

200 krooni.
Enampakkumine toimub 10.

novembril 2006 kell 14 Tapa val-
lavolikogu saalis Pikk tn 15 III kor-
rus.
Enampakkumisel osaleja peab

enne enampakkumise algust esita-
ma läbiviijale isikuttõendava ja vo-
litusi või esindusõigust tõendavad
dokumendid ning tagatsiraha ja
osavõtutasu tasumist tõendavad
dokumendid.
Enampakkumise võitjaga sõl-

mitakse korteriomandi müügile-
ping ja asjaõigusleping,
ostjal tuleb tasuda korteri-

omandi ostuhind enne müügile-

pingu sõlmimist,
müügilepingu ja asjaõiguslepin-

gu sõlmimise kulud kannab ostja,
valdus antakse ostjale üle peale

müügilepingu sõlmimist,
korteriomandi müügil järelmak-

su ei rakendata.
Tagatisraha ja osavõtutasu tasu-

da Tapa vallavalitsuse arveldusar-
vele nr 1120077103 Hansapangas
või Tapa vallavalitsuse kassasse hil-
jemalt üks tund enne enampakku-
mise algust.
Täiendava teabe saamiseks ja

korteriga tutvumiseks helistada tel
5346 1575 (Malle Timak).

Tapa vallavalitsus müüb

Tapa vallavalitsus müüb
suulise enampakkumise
korras Tapa vallale kuulu-
va korteriomandi aadres-
siga Keskuse tn 8-8 Leht-
se alevik Tapa vald
(Viru Maakohtu Kinnistusosakon-
na Lääne-Viru kinnistusjaoskonna
korteriomandi kinnistusregistri re-
gistriosa nr 4079731). Korteri-
omandi oluliseks osaks on 3-toali-
ne korter üldpinnaga 67,6 m².
Korteriomandi müügi enam-

pakkumise alghind on 95 000
krooni, tagatisraha 9 500 krooni ja
enampakkumisest osavõtutasu 200

krooni.
Enampakkumine toimub 10.

novembril 2006 kell 15 Tapa val-
lavolikogu saalis Pikk tn 15 III kor-
rus.
Enampakkumisel osaleja peab

enne enampakkumise algust esita-
ma läbiviijale isikuttõendava ja vo-
litusi või esindusõigust tõendavad
dokumendid ning tagatsiraha ja
osavõtutasu tasumist tõendavad
dokumendid.
Enampakkumise võitjaga sõl-

mitakse korteriomandi müügile-
ping ja asjaõigusleping,
ostjal tuleb tasuda korterioman-

di ostuhind enne müügilepingu

sõlmimist,
müügilepingu ja asjaõiguslepin-

gu sõlmimise kulud kannab ostja,
valdus antakse ostjale üle peale

müügilepingu sõlmimist,
korteriomandi müügil järelmak-

su ei rakendata.
Tagatisraha ja osavõtutasu tasu-

da Tapa vallavalitsuse arveldusarve-
le nr 1120077103Hansapangas või
Tapa allavalitsuse kassasse hiljemalt
üks tund enne enampakkumise al-
gust.
Täiendava teabe saamiseks ja

korteriga tutvumiseks helistada tel
5346 1575 (Malle Timak).

Septembrikuu jooksul registreeriti
Rakvere politseiosakonnas järgmi-
sed olulisemad Tapa linnas ja val-
las toimunud kuriteod:
31.08 ärandati Tapal Ülesõidu

tänavas sõiduautoOpelOmega reg
nr 709ANC. Kahju hindab oma-
nik 15 220 krooni.
Ajavahemikul 28.�30.08 varas-

tati Tapa kalmistult metallriste ja
metallist hauapiirdeid.
30.08 kella 24.30 paiku tungi-

sid tundmatud noormehed Tapal
bussijaama baari juures kallale 20-
aastasele Herkile, lõid teda kordu-
valt rusikate ja jalgadega näo- ja
keha piirkonda ning võtsid ära ta
rahakotist sularaha ja mobiiltele-
foni. Samas lõhkusid kurjategijad
kannatanu seljas olnud vesti. Ma-
teriaalne kahju 900 krooni.
3.09 kell 22.34 pandi Tapal Le-

piku tänava maja hoovis põlema
sõiduautoMitsubishi Pajero. Kah-
ju on väljaselgitamisel.
2.09murti Tapal staadioni hoo-

nesse, kust varastati kolm jalgpalli
ja lamp. Kahju väljaselgitamisel.
11.09 kella 20.55 paiku löödi

ühise joomingu käigus Tapal
Õuna tänava korteris noaga rind-
kere piirkonda 42-aastasele Toivo-
le. Toivo toimetati kiirabiga Tal-
linnasse Põhja-Eesti regionaal-
haiglasse.
9.09 kella 17.10 ajal lasi 61-aas-

tane Victor Tapal Üleviste tänava

maja trepikojas 67-aastasele Niko-
laile gaasi näkku
Ajavahemikul 27.08�11.09

murti Tapal Tähe tänava elumaj-
ja, kust varastati televiisor, muru-
trimmer, aiakäru ja muid erinevaid
esemeid. Kahju kokku 11 250
krooni.
12.09 varastas 39-aastane Ur-

mas Tapal Pikk tn 5 kauplusest 2-
liitrise õllepudeli maksumusega 17
krooni. Kaup tagastati kaupluse-
le.
13.09 kella 7.16 paiku leiti Tapa

vallas Lehtse alevikus Pika täna-
va eramust Vello (s 1958) vägival-
la tundemärkidega surnukeha.
7.09 püüti Tapa vallas Moe kü-

las ettevõttele kuuluvalt territoo-
riumilt varastada vanametalli ko-
guväärtusega 1 600 krooni
Ajavahemikul 11.�15.09 mur-

ti Tapal Kalmistu tänavas garaazi-
desse, kust varastati 4 rehvi koos
velgedega, 2 autoakut, 2 alumiiniu-
mist plokikaant, käigukast ja muid
erinevaid metallist esemeid. Kah-
ju kokku 10 410 krooni.
17.09 kella 24.30 ajal peksis 17-

aastane noormees Tapal Ülesõidu
tänaval metallist kiivriga 23-aastast
Urmast pea ja keha piirkonda. Peale
peksmist oli kadunud kannatanu
mobiiltelefon.
21.09 tungiti Tapal Pargi tänavas

garaazi, kust varastatimurutrimmer.
Kahju kokku 8 000 krooni.

POLITSEIKROONIKA

21.09 varastati Tapa gümnaasiu-
mi tütarlaste riietusruumis seljako-
tist mobiiltelefon koos kõnekaar-
diga. Kahju kokku 1600 krooni.
22.09 kella 19.26 ajal leiti Tapal

Õhtu puiestee maja korterist noa-
haavadega Aleksandr (s 1960), kes
suri sündmuskohal. Kahtlustatava-
na on kinni peetud Jüri (s 1955).
Ajavahemikul 21.09�22.09

tungiti Tapal Taara pst asuvasse
töökotta, kust varastati neli roos-
tevaba metallist valamut, neli
elektrimootorit, keevitusaparaadi
tarvikuid ja elektrikaablit. Kurja-
tegijad lõhkusid töökojal neli ak-
naklaasi, neli ust ja võrkaia. Kah-
ju kokku 12 130 krooni.
24.09 kella 10.30 ajal avastas

Tapal Pikk tn 7 kaupluse omanik,
et kauplusesse on sisse murtud ja
varastatud mobiiltelefone ning
automakke. Kahju selgitamisel.
24.09 õhtul kella 23.30 ajal hak-

kasid Tapa erikoolis 8 õpilast laa-
mendama, lõhkusid kooli vara
ega allunud kooli töötajate kor-
raldustele. Lõhkumisega tekitati
kahju 7 020 krooni.
Ajavahemikul 24.�26.09 varas-

tati Tapa vallas Loksu külas asuva
talu kõrvalhoonest saapaid ja kum-
mikindaid. Kahju selgitamisel.

Mari Riina Rist,
Ida Politseiprefektuuri Rakvere
politseiosakonna pressiesindaja

Tapa vallavalitsuse
maakorraldaja ja ehitusspetsialisti
vastuvõtt Lehtse teeninduspunktis

alates novembrist
iga kuu esimesel esmaspäeval kell 9�11

Suvi on ilus aeg ja liikumispuudega
inimestele eriti, sest siis pole libe ja
meil on liikumine kergem.
Tänavune suvi algasmeile osavõ-

tuga Eesti- Soome liikumispuudega
inimeste kultuuripäevadest Tallinnas
juunikuus.
Juba traditsiooniks on saanud

Tapa Liikumispuudega Inimeste
Ühingu suvelaager Tõrvaaugus. Ka
tänavu olime kaks päeva kohal. Puh-
kasime, käisime metsas, ujusime ja
õhtul pidutsesime.
Ekskursioonil käisime 2. augus-

til Kiiu tornlinnuses, Vabadussõja
muuseumis Lagedil. Vaatasime ka
Jägala juga sel veevaesel suvel ning
külastasime Tallinna Botaanikaaeda.
Ilm oli ilus ja kõik jäid toreda päe-
vaga rahule.
25. augustil käismeile laulmasVa-

leri Viltre. 29. septembril aga andis
toreda kontserdi Allan Laur. Laulud,
mida ta esitas, olid kingiks septemb-
rikuu sünnipäevalastele. Oleme tä-
nulikud mõlemale lauljale, kes aita-

sid meie sünnipäevi sisustada. Ka
Palamuse laadal käisime tänavu ära.
Tapa päevade raames oli meil rohke
osavõtuga invaspordipäev.
Ja ongi sügis käes. Nüüd on tule-

mas niisugused üritused nagu 27.
oktoobril sügispäev, kus võtame kaa-
sa mõne sügisanni aiast või metsast,
räägime sügisest ja laulame. 10. no-
vembril peame mardipäeva ja imet-
leme mardimaskides marte. Det-
sembri algul on puudega inimeste
päev, mida samuti tähistame, ja ka
jõulupidu ei jää pidamata. Soovijad
saavad osaleda gobelääntehnikas
kudumise ringis.
Meie ühingusse on tänavu tulnud

palju uusi liikmeid seoses Tapa suur-
valla tekkimisega. Ootame aga ka
neid puudega inimesi, kes veel siia-
ni pole leidnud teed Tapa Liikumis-
puudega Inimeste Ühingusse. Olge
tulekuga julgemad. Koos on lõbu-
sam.

Laine Valli, Tapa Liikumispuudega
Inimeste Ühingu esimees

Puudega inimeste suvi

Veel kord Moe probleemidest
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Müüa lõhutud küttepuid
(segaküttepuu, lepp, haab ja kask).

Samas ostame kasvavatmetsa, metsamaad
ja raiet. Teeme raieteenust (lõikus ja väljavedu).

Telefon 516 1724

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.

Müüa küttepuid,
toores ja kuiv, koos transpordiga.

Tel 504 5632
TAPA KULTUURIKOJAS

Volitatud veterinaararst Maie Kommusaar
on puhkusel

14. oktoobrist kuni 14. novembrini.
Asendab Piret Virk, tel 5656 9869

Tapa linnaraamatukogu annab teada:
20.�30. oktoober 2006

VIIVISEVABA

Soovin osta korteri Tapal.
Tel +358 40 5555776 või

markku.nykanen@kolumbus.fi

Segers Eesti võtab tööle
kogemustega õmblejaid.

Telefon 325 8900

Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.

Helista telefonil 5379 7173 ja 511 6424
või saada kiri: maamaja@msn.ee

18. oktoobril kell 18 alustab
Tapa kultuurikojas uut hooaega

segakoor Leetar.
Proovid hakkavad edaspidi toimuma igal
kolmapäeval naistele algusega 18,

meestele kell 19.
Kõikidesse häälerühmadesse ootame

uusi lauljaid.

EHAVALGUS KORRALDAB
18. oktoobril

kultuurireisi Tallinna
Külastame Kumu ja Okupatsioonimuuseumi.
Väljasõit kell 9 Lehtse kultuurimaja platsilt ja

kell 9.15 Jäneda bussijaamast.
Bussitasu 50 kr, Ehavalguse liikmetele sõit tasuta!

Mõlemas muuseumis on tellitud giid �
võtke kaasa raha giiditasuks!

Kaotatud mobiiltelefon Samsung Tapa Võidu
tänava piirkonnas. Leidjale vaevatasu.

Kontakttelefon 327 7268.
16. oktoobril kell 13

Lehtse kultuurimaja kohvikus

Ehavalguse jututuba

Külaliseks Tapa valla sotsiaalnõunik Ene Augasmägi
NB! Oodatud on kõik huvilised, kes tahavad

sotsiaalteemadel midagi teada saada! Küsimused võib juba
varem kultuurimajja tuua, et saaks täpsema vastuse.

P.S. Jututoad hakkavad toimuma igal kuul.
Tehke ettepanekuid järgmise külalise suhtes!

16. okt kell 19 � Vana Baskini Teater
�Tipsutajad�, pääse 90 kr ja 110 kr

17. okt kell 20 � Elmo Nüganeni
mängufilm �Meeletu�, pääse 30 kr

18. okt kell 11 � Teater Mäng,
etendus �Piimalugu�, tasuta

19. okt kell 13 � Pensionäride klubi
Kanarbik hooaja avapidu �
eeskavaja ühiste tantsudega,
tasuta

24. okt kell 20 � Kino
25. okt kell 16 � �Laul, mood, tants�

osalejate töökoosolek.
P.S. Tapa kultuurikoda ootab kõiki laulu- ja
tantsuhuvilisi noori kolmapäeval, 25.
oktoobril kell 16 oma majja! Peame nõu,
kuidas lavastada traditsioonilist
noorteetendust �Laul, mood, tants�.
Teretulnud on kõik head ideed.

Kooli tn 6, Tapa

SPORT - SPORT - SPORT

Jalgpalli mängimine on Moel noor-
te seast üpris populaarne ja on üks
meeliköitvamaid vaba aja veetmise
võimalusi.
24. septembril toimus Moel seo-

ses tervisepäeva- ja suve lõpetami-
sega jalgpallishow. Omavahel võtsid
mõõtu nii mehed, naised kui ka lap-
sed vanuses 6�13 aastat. Osavõtjaid
oli palju ning huvi sellise ürituse
vastu oli suur.
Moe jalgpallistaadionil oli tipp-

sündmuseks meeste omavaheline
võistlus, mis kulges tasavägiselt ja

kus kaitse oli ilusti paika pandud.
Kuigi mängu alguses oli võist-

konna FC Moe ülekaal märgatav,
suutsid nad viimase 10 minutiga
maha mängida 4:2 eduseisu ja said
hiljem kaotuse penaltite seerias 2:3.
Naiste omavaheline mäng oli sa-

muti tasavägine, kus kaotus läks sel
korral Live võiskonnale 1:0.
Kindlasti leiab aset veel nii mõ-

nigi mäng � küll aga järgmisel aas-
tal, sest kaotus ei anna ju hingera-
hu.

Diana Rohtmaa,
noorsootöötaja

Sügis algas jalgpalliga

SK Tapa sportlaste
tulemused
Tapal 30.09.2006
-27 kg � 1. Tervin Vinter, 3. Kaspar
Aupaju, 5. Tõnis-Daaniel Linnamäe,
7. Karl-Sander Kirsipuu, 8. Jegor
Jakovlev, 9. Lauri Neemsalu; -30 kg
�2. Vitalik Grigorjev, 4. Andreas
Proosa, 5. Roman Semjonov, 8.
Margus Rööpmann; -34 kg � 3.
Edgar Peepmaa, 6. LaunoNeemsa-
lu, 7. Fred-Ingvar Kirsipuu, 9. Alek-
sei Aleksandrov 10. Arvi Freiberg,
11. Eduard Põkalo; -38 kg � 1.

Aleksis Kattai, 4. Juri Gagarin, 7.
Dmitri Poli�t�uk; -42 kg � 1. Rainer
Viilveer; -46 kg � 1. Dmitri
Gorju�ko, 3. Ingvar Rööpmann, 6.
Mihkel Lilleleht; -50 kg � 4. Ivan
Grebent�uk; -55 kg � 3. Elari Mäe-
kivi
-60 kg � 4. Elari Piksar; -66 kg �

1. Maksim Sool, 3. Roman Sviridov;
-74 kg � 1. Kaarel Aupaju, 2. Teet
Roosimägi; -96 kg � 1. Mihkel
Allikmäe.

Allan Vinter, peakohtunik
Margus Udeküll, peasekretär:

Lääne-Virumaa juunioride
meistrivõistlused

kreeka-rooma maadluses

Ülesõidu remontööde tõttu on liik-
lus ülesõidul nii autotranspordile,
kui ka jalakäijatele suletud ja see-
tõttu peame paraku arvestamamõ-
ningate ebameeldivustega ning li-
sakilomeetritega ümbersõidul.
Tõepoolest, ega ümbersõidu

osas erinevate võimaluste vahel
suurt valida ei ole kui ainult Imastu
ülesõit. Eeldades, et liikluskoormus
Imastu ülesõidus eelnimetatud aja-
vahemikul mitmekordistub, kutsun
liiklejaid varuma kannatust ja
mõistvat suhtumist nii hetkeolu-
korra kui kaasliiklejate suhtes.
Nii näiteks Lehtsest Tapale tuli-

jatel on mõistlik juba Lehtsest väl-

judes valida õige linna sissesõidu-
tee sõltuvalt kumba linnaossa vaja
sõita. Vastasel korral tuleb sõita
Imastu kaudu ringi. Samuti peaks
sellega arvestama liiklejad, kes tule-
vad Rakvere või Moe poolt. Tapa
elanik, kes soovib näiteks sõita kesk-
linnast Tapa haiglasse, peab samuti
sõitma läbi Imastu ülesõidu.
Jalakäijatele jääb võimalus raud-

teedületadaTaparongijaamapiirkon-
nas asuvatel raudtee ülekäiguradadel.
Eraldi tuleb rõhutada, etmingil juhul
ei tohi jalakäija hakata raudteedületa-
maremonttöödetsoonis .Sellegaseate
ohtu oma elu ja häirite tööde teosta-
mist. Samas tuletan meelde, et raud-

teeületamine selleksmitte ettenähtud
kohas on liikluseeskirjade rikkumine
ja on karistatav.
Operatiivteenistustele (kiirabi,

päästeteenistus, politsei) on AS Eesti
Raudtee pakkunud välja eriolukorda-
des varuvõimaluse kasutada raudtee
ületamiselASiEestiRaudteesisest teh-
nilistülesõituKarja jaValve tänavaüle-
sõidul. Tavaliiklusele on eelnimetatud
ülesõit suletud.
Lõpetuseks veel kord � varugem

kannatust ja olgem mõistvad üks-
teise suhtes.

Jaanus Annus,
liikluskorraldusspetsialist

Ülesõitude remondiga seoses

Segipaisatud rajad Männikumäe
nõlvadel, sügavad rööpad soopin-
nases ning puruks sõidetud purded
kraavidel Rutka mägedesse kulge-
val matkarajal � see kõik on juhtu-
nud viimastel kuudel.
Mõtlesin, et Männikumäele pai-

galdatud betoontõkked ja matka-
rajale üles pandud viidad tagavad
selle, et neis kohtades liigutaks üld-
juhul jalgsi või jalrattaga, kuid kõi-
ki eelkirjeldatud kohti kasutatakse
ka liikumiseks ATV-ga. Ma ei ole
mootorsõidukite vastane ja mind
rõõmustab asjaolu, et inimeste sis-
setulekud võimaldavd neil tegele-
da oma lemmikhobidega ning soe-

tada selleks vajalikke asju. Samas
on Männikumäele ja Rutka mäge-
desse radu planeerides arvestatud
asjaoluga, et seal liigutakse jalgsi,
jalgratta või suuskadega. Lisaks tu-
leb arvestada, et Vabariigi Valitsu-
se 3.06.1997määrusega nr 109 vas-
tu võetud Ohepalu looduskaitse-
ala kaitse-eeskirja punkt 8 kohaselt
on mootorsõidukitega liiklemine
kaitseala maa-alal väljaspool selleks
ettenähtud teid keelatud. Rutka
mäed, ehk siis kogu see osa mat-
karajast, mis kulgeb teisel pool Val-
gejõge, asuvad Ohepalu loodus-
kaitsealal. Looduskaitseala valitseja
on mööda Rutka mäge kulgeva tee

Ohepalu küla poolt tõkkepuuga
sulgenud. Paigaldatud on ka vastav
keelumärk. Rutka mägede lõuna-
poolses otsas asuv kitsas sild ei ole
ATV-dega ületamiseks sobiv. See-
ga ei ole mööda oosi kulgev tee ette
nähtudmootorsõidukitega liiklemi-
seks.
Kutsun kõiki ATV-de omanik-

ke ja nendega sõitjaid ülesmitte rik-
kumaMännikumäe ja Rutka mäge-
de radu. Kindlasti on teil olemas
eravaldused ning on olemas muid
sobilikke kohti, kus nende vahvate
sõidukitega liikuda!

Alar Teras

Ka ATV-ga sõitmiseks
tuleb valida kohta


