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Jäneda mõisas avatud näitusel �Meie
aeg� esitavad teoste kaudu oma aja-
vaate Soome, Norra, Taani, Rootsi
ja Eesti sõprusmaakondade kunstni-
kud.
Kunstnike tõlgendused valgusta-

vad aja erinevaid palgejooni. Kui
meie kodukunstnikud Piret ja Jüri
Mildeberg võluvad mõtliku soojuse,
muige ja müütilisusega, siis Kuopiot
esindava soomlanna Taina Kontio
Montreali ja New Yorgi festivalidel
auhinnatud videofilm �FlyMe to the
Mo-o-on� paneb proovile vaataja
vastuvõtuvõime, teine soomlane
Kari Juutilainen on aga tabanud aja
möödalibisemist.
Bodo (Norra) kunstnik TorKvarv

loob graafikas mõttesilla eestlase
Herald Eelmaga, Anders Valde seis-
kab piltidel silmapilguks aja kulgemi-
se. Svendborglannad Taanist Ann
Kerstina Nielsen ja Trine
Anderschou pakuvad vaatajale mõis-
tatamist, lukke ja võtmeid.
Lena Blomquist Rootsist Jönkö-

pingist paigutab esemeid ja lilli mõt-
likku seisu, Tomas Rydin kirjutab
sõnumeid inimkehadega.
Tapa vallavanem Kuno Rooba

märkis, et talle teeb eriti rõõmu, et
näitus on avatud just Jänedal ning
teadvustab sealset galeriid laiemalt.
�Loodan, et see armas paik üha

rohkem kinnistub kunstisõprade
meeltesse,� sõnas Rooba ja kinkis
näitusele Tapa valla poolt külaliste-
raamatu.
Juba Jänedal sai see kunstinäitus

täienduseks kolm tööd Poola noo-
relt kunstnikult Dariusz Kruss-
zynskilt, kes tõi tööd kaasa. Nüüd
eksponeeritakse neid ka koos teiste
autorite taiestega ning edasi liigub
näitus Soome, Norrasse, Taanimaa-
le ja Poolasse.

(VT, 25.10.2006)

Jäneda näitab
sõprade aega

Tapa valla kodulehelt võib alates
tänasest tellida uudiseid otse oma
arvutisse RSS-i kujul, mis teeb ini-
mestel värskete vallauudiste jälgimi-
se lihtsamaks.
RSS on infovahetusstandard, mis

lubab veebilehekülgedel olevaid
uudispealkirju ja lugusid vahenda-
da otse uudiseid tellinud inimese
arvutisse. RSS võimaldab lugeda
uudiseid spetsiaalse programmi abil,
mis käib veebilehekülge iga natuke-
se aja tagant kontrollimas. Tänu sel-
lele ei pea kasutajad enam iga natu-
kese aja tagant käima vaatamas, kas
Tapa valla kodulehele on uusi uudi-
seid lisatud, vaid selle töö teeb ka-
sutaja eest ära spetsiaalne programm
ehk RSS-sirvija.
Erinevus tavapärasest uudiste

tellimisest seisneb selles, et te ei pea
oma e-aadressi kuhugi sisestama.
Piisab kui sisestate RSS voo viite
RSS-i toetavasse programmi.
RSS-i lugemiseks võib kasutada

vabavaralisi programme: Feedreader
(Windows), Net-NewsWire Lite
(Mac), Liferea (Linux). Mozilla
Firefoxi ja Opera brauseritesse on
RSS-sirvijad juba sisse ehitatud.
Tapa vallavalitsus jätkab kodule-

he arendamist aadressil www.tapa.ee.
Järgmisena on plaanis käivitada ka-
lendrimoodul.

Teet Koitjärv

Tapa valla koduleht
täienes RSS-i
mooduliga

Läinud nädalavahetusel käis 40 spor-
diaktivisti Tamsalust, Tapalt ja Rak-
verest talgute korras korrastamas
Tamsalu-Neeruti suusamaratoni rada,
et luua suusasõpradele talviseks suur-
ürituseks head võistlustingimused.
Tamsalu vallavanema Toomas

Uudebergi sõnul töötati trassil viieliik-
meliste rühmadena: raiuti võsa ja
laiendati rada, korjati kive, tasandati
mättaid. Talgulisi kostitas oma paga-
ritoodetega AS Hallik.
Tamsalu-Neeruti suusamaraton

kuulub algaval suusahooajal ametli-
kult EMT Estoloppeti suusamarato-
nide sarja, start antakse 4. veebruaril.
Aastakümneid tagasi menukama-

ratoni taaselustamine ja Estoloppeti
sarja pürgimine on Tamsalu ja Kad-
rina valla ühine ettevõtmine.

(VT, 02.11.2006)

Korrastati
maratonirada

Tapa vallavalitsus ei andnud nõusole-
kut ASileMorten Invest detailplanee-
ringu algatamiseks Saksi külas Kii-
gemäel.
�Tinglikult öeldes on see miljöö-

väärtuslik ala ja me ei näe praegu küll
võimalust, et sinna võiks tekkida
umbes 200 kinnistuga uus asum.
Kõik need põhiväärtused, mis on
kirjas Lääne-Virumaa teemaplanee-
ringus �Kaunid maastikud� saaksid
sel juhul kahjustatud,� põhjendas
vallavalitsuse otsust Tapa vallavanem
Kuno Rooba.

(VT, 31.10.2006)

Tapa loobus tihe-
asustusega alast

Tapa linnas toimetab kännufrees.
Tapa valla heakorraspetsialist Maris
Urve märkis, et kuigi praegu on väga
lumine ja kännupuru lumel inetu, teeb
frees korraliku töö ja kaovad suured
vanad kännud linnamaastikult peatä-
navate äärtest ning parkidest.
Koolipargis kaotatakse hekkide

sisemised ringid ja kaetakse mitteva-
jalikud kõnniteed.

(VT, 04.11.2006)

Tapa freesib kände

Kütuseärimees Erkki Vapper su-
rub Tapa vallale peale kallist soo-
jahinda.
Selle aasta suvest kuulub seni

Tapa linna põhjaosa kütnud OÜ
Paargu 35-aastasele, käibemaksu-
pettuse kahtlusega mitu aastat
prokuratuuri huviorbiidis olevale
Erkki Vapperile. Noorem põlv-
kond teab teda kui Porsche-fän-
ni, kelle nimel on 2003. ja 2004.
aasta Eesti absoluutne kiirusere-
kord. Vutihuvilistele meenub
Vapper kui endine jalgpallur.
Tapa vallavalitsusele tekitab

juba Erkki Vapperi nime kuulmi-
ne peavalu. Just Vapperile kuuluv
Faltex Trade OÜ kuulus nende
kolme ettevõtte hulka, kes 2005.
aasta juulis Narva Elektrijaama-
de õlitehase põlevkiviõli enam-
pakkumisel võitjaks osutus, kesk-
miseks müügihinnaks kujunes 3
166 krooni tonn.
Kui OÜ Paargu tänavu suvel

omanikku vahetas, algas ka kirja-
vahetus osaühingu juhataja Erk-
ki Vapperi ja Tapa vallavalitsuse
vahel, sest juuli algul kehtestas val-
lavalitsus Tapa linna põhjapool-
ses küttepiirkonnas uueks sooja
piirhinnaks 890 MWh.
Vapper saatis vallavalitsusele

kirja, kus palus kooskõlastada
soojahinnaks hoopis 1 131 kroo-
ni. Vallavalitsus polnud sellega aga
nõus. Vastukäiguna ähvardas et-
tevõte kütteperioodi jaanuarini
edasi lükata. Külma oleksid jää-
nud 12 korrusmaja ning vallale
kuuluv lasteaed Vikerkaar.
Kirjavahetus valla ja OÜ Paar-

gu vahel jätkus. Järgmisena soo-
vis Vapper, et vallavalitsus piken-

daks vallale kuuluvate soojustras-
sid rendilepingu tähtaega 99 aas-
ta võrra vanade tingimustega.
Kui vald oleks sellega nõus, siis
täidaks Paargu kõik rendilepin-
guga seotud kohustused, inves-
teeriks katlamajja ja on nõus ka
vallavalitsuse kehtestatud soojus-
energia hinnaga. �Mina kui juha-
tuse esimees pean hea seisma sel-
le eest, et firma teeniks kasumit,
muidu pean poe kinni panema,�
kommenteeris Vapper seniseid
ettepanekuid.
Abivallavanem Teet Koitjärve

meelest tähendaks see aga sisu-
liselt trasside ärakinkimist ja
Vapperi ettepanek lükati tagasi.
�See on ainulaadne juhtum va-
bariigis, et üks soojaettevõte pole
nõus omavalitsuse kehtestatud
soojahinnaga,� märkis ta.
Järgmise käiguna soovis

Vapper näha valla üldplaneerin-
gut, mille järgi on määratletud
ka kaugküttepiirkonnad. Vap-
peri sõnul vallal seda pole ja kui
tema seda näha saaks, siis oleks
ta ka nõus kehtestatud sooja-
hinnaga.
Üle-eelmisel nädalal läks val-

lamajast teele kiri, kus sees väl-
javõte üldplaneeringust. Mõistagi
huvitab vallaametnikke, millise
nõudmisega tuleb Vapper välja
nüüd, ja mida näitavad ühistute-
le ja lasteaiale esiatatavad kütte-
arved. Kui Vapper jääb kindlaks
otsusele kehtestada oma sooja-
hind, siis oleks abivallavanema
Teet Koitjärve sõnul sellisele väl-
japressimisele lahenduseks kesk-
katlamaja ehitamine, mis ohjel-
daks ühtlasi ka hinnatõusu.

Prokuratuur kahtlustab äri-
meest maksupettustes.
** Maksu- ja tolliameti uuri-

misosakonna huviorbiiidis on
Erkki Vapper olnud alates 2002.
aastast, seda seoses käibemaksu-
pettustega kütuse valdkonnas.
** Põhja Ringkonnaprokura-

tuuris on seoses Erkki Vapperiga
menetluses kolm kriminaalasja.
** Vapperit kahtlustatakse

maksude väärarvestuses ehk sel-
les, et ta korraldas ajavahemikul
1.04.�31.07.2006 maksuhal-
durile OÜ Deatriin, OÜ Vistaoil
ja OÜ Faltex Trade maksudekla-
ratsioonides valeandmete esitami-
se, mille tulemusena jäi riigil saa-
mata aktsiisi- ja käibemaksu näol
4 360 850 krooni.
** Teise kriminaalasja raames

on Erkki Vapper kahtlustatav ka
selles, et ta aitas kaasa Omlox
Resources LLCEesti filiaali poolt
tahtlikult maksudeklaratsioonides
valeandmete esitamisele, selle tu-
lemusel tekkis riigile kahju4022637
krooni tagastatud ekspordikäimak-
su näol ning 11 231 987 krooni
käibemaksu tagasimaksmine
peatati. Nimetatud kriminaalasja
soovib prokurör kohtusse saata
selle aasta lõpuks.
** Kolmanda kriminaalasjana

kahtlustatakse Erkki Vapperiga
seotud ettevõtet Omlox Export
OÜ 2004. aasta jaanuari, veebrua-
ri, märtsi, aprilli ja mai käibedek-
laratsioonides valeandmete esita-
mises. Kriminaalasi on prae-
gu MTA uurimisosakonna me-
netluses.

Signe Kalberg,
Eesti Päevaleht

Tapa elanikud ootavad
hirmuga küttearvet

�Me ei saa nõustuda vallavalitsuse kehtestatud piirhinnaga, sest see on töötamine suure kahjumiga, mida
keelab äriseadustik,� seisab OÜ Paargu 12. oktoobril soojusenergia tarbijatele saadetud kirjas.
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VALLAVOLINIK ENDAST
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Olen sündinud 4. augustil 1961.
aastal Tapa linnas. Lapsepõlv
möödus Arbavere külas. Kooli-
teed alustasin Loobu algkoolis.
Tapa linnaga olen seotud ala-

tes 1970. aastast, mil peale väikes-
te maakoolide sulgemist tuli tulla
Tapa keskkooli. Koolis tegelesin
jõudu mööda õppimise kõrval ka
spordiga. Igat sorti huvialadega
tegelemise võimalusi oli koolis ka
sel ajal küll, kuid kuna sõitsin kooli
iga päev bussiga, siis see seadis
oma raamid minu tegemistele.
Sellest ajast on selgesti meeles,

kuidas minu ettekujutus koolist
muutus ja seda üsna lühikese aja
jooksul. Esimesed aastad olin õp-
pinud klassis, kus neli õpilast ja
kool tähendas minu jaoks, et igaks
tunniks igal päeval tuli õppida. Iga
õpilasega tegelemiseks nii väikese
klassi puhul oli õpetajal aega ju
küll. Suures koolis aga oli klassis
nelikümmed õpilast ja kiiresti sai
selgeks, et peale hinde saamist sinu
teadmisi enam tükk aega ei kont-
rollita.
Olen endiselt seda meelt, et

kuigi väikesed koolid on suhteli-
selt kallid üleval pidada, siis alg-
koole peaks püüdma elus hoida.
See tasub ennast ära. Kui on kool,
küll siis tuleb ka lapsi, kes seal käi-
vad. Sellega on nagu rongiga � pi-
leteid saab ikka müüa alles siis, kui
rong käima pandud. Seda ei mak-
sa karta, et õpetamise tase jääb
madalaks. Vastupidi, kui on olnud
ikka aega lihtsad asjad selgeks teha,
siis saab ka keerulistest paremini
jagu.
Tapa keskkooli lõpetasin 1979.

aastal ning samal aastal astusin
Tallinna Polütehnilisse Instituuti
automaatika teaduskonda. Elekt-
ronarvutite eriala lõpetasin 1984.
aastal. Esimene töökoht oli
ETKVL-i Arvutuskeskuses Tallin-
nas, kus arvutiinsenerina alustasin
tegelikult juba tudengina. Eriala-
selt täindasin ennast veel 1985.
aastal, õppides neli kuud Minski
Ülikoolis tolleaegset tipparvutit
EC1036.
Järgmine töö ja ka elukoht oli

AraveteKETE, kus töötasin 1986.
kuni 1991. aastani juhtiva insene-
rina. Selleaegsesse perioodi jäi hu-
vitava kogemusena uue tsehhi si-
likaltsiiditsehhi automatiseerimine
ning personaalarvutite soetamine
ja kasutuselevõtt.
Aastatel 1991�1998 töötasin

Moe Piiritustehases algul energee-
tiku ja hiljem arendusdirektorina.
Sellesse perioodi jääb ka täienda-
mine soojusvahetustehnoloogia
alal Tallinna Tehnikaülikoolis ja
Manchesteri Tehnoloogiaülikoolis
(UMIST).
1998�1999 töötasin Rakvere

Piiritustehase direktorina ning ala-
tes 1999. a lõpust tänaseni töötan
Tapa Mill-is.
Miks kandideerisin?
Olen osa võtnud nelja voliko-

gu tööst nii Amblas, Moel kui Ta-
pal. Kohalikus elus osalemist pean
oluliseks. Sellel tasandil kaasalöö-
miseks peab olema pisut head ta-
het ja arusaamist, et just kohalik
eluolu on see, mida saab kõige liht-
samini suunata. Kui see tundub
minevat õiges suunas, siis on alust
oodata, et ka muu loksub paika.

Oma töö tõttu liigun küllalt tihti
nii lääne kui ka ida pool ja seetõttu
arvan, et oman ka pisut ettekuju-
tust arengust ja selle kiirusest nii
siin kui seal. Ikka leidub neid, kes
on olukorraga rahul ja ka neid, kes
ei ole. Kõik on suhteline ja rahul-
olek sõltub sellest, millised on ini-
meste ootused ja ettekujutus heast
elust. Ei tohi meelest lasta, et reeg-
lina peab ikka ise ka midagi selleks
tegema, ei piisa ainult kriitikast. Ja
sealjuures tuleb loomulikuks pida-
da, et kes teeb, see teeb ka vigu.
Hinnangu andmiseks on vaja aega,
et näha, kas vigu parandatud ja sel-
lest ka õpitud on.
Tapa piirkonna viimase aja te-

gemistest olulisim on kindlasti ühi-
nemine. Usun, et see on kokkuvõt-
tes kasulik. Paraneb kindlasti oma-
valitsuse oma ülesannetega toime-
tulek ja võime palgata parema et-
tevalmistusega spetsialiste. Sellised
muutused panevad ikka inimesi
pisut proovile ja parandavad mo-
tivatsiooni. Tööjõuturul on ju kon-
kurents igal tasandil terav. Oma
tööd tundvate ja motiveeritud ini-
meste arv on paraku piiratud.
Eesti majanduse ja elukorraldu-

se kiire areng on kaasa toonud sel-
le, et inimeste väärtushinnangud
kipuvad muutuma. Vanu ja häid
traditsioone, mis kõigi meeles, on
vähe. Ja siis tundubki, et õigem on
minna kiiresti tööle, et raha teeni-
da. Sealjuures poleks nagu vahet,
mis tööd, peaasi, et rohkem tee-
niks. Õppimine nagu polekski
enam vajalik ja midagi väärt.
Võin kinnitada, et näiteks kõik

Beneluxi riikide inimesed, kellega
olen mingilgi määral suhelnud
(lihttöölistest juhtideni), oskavad
vähemalt kolme ja enamus nelja
keelt korralikult. See ei ole tulnud
niisama. Kui me soovime oma sis-
setulekutes ja muudes ambitsioo-
nides konkureerida vana Euroopa-
ga, siis tuleks olla valmis enne ka
pisut vaeva nägema. Samas usun,
et enamus neist noortest, kes prae-
gu mujal tööl, tulevad peale paari-
kolmeaastast võõrtöölise staatust
kindlasti tagasi ja siis nii kogemu-
se kui ka oskuste võrra rikkama-
na. Lühiajaliselt põhjustab see aga
kindlasti probleeme, kuid arvan, et
paanikaks pole siiski põhjust. Pal-
jud tänased ettevõtjad alustasid
üheksakümnendate alguses sarna-
selt. Kindlasti suurendab selline
kogemus tahet ja julgust ise mida-
gi ette võtta.
Valla inimestele soovin ikka jul-

gust oma soovidest selgesti rääki-
da ja optimismi valimistel käia. Ja
otsuste tegemisel alati mõelda oma
peaga. Selles on ju demokraatia
mõte. Muidu kipub ajalugu jälle
korduma. Juba ongi paljud võila-
dude lahtimurdjaid saia kallal. Ja
jälle ikka jagamas, mitte küpseta-
mas.

Kalle
Valdlo

Oleme grupp tudengeid Kesk-Nor-
rast, kes sattunudTapale kolmeks nä-
dalaks ja seejuures mitte juhuslikult.
Õpime Trondheimi kristlikus

gümnaasiumis (KVT), kus paralleel-
selt keskharidusele saavad õppurid ka
hooldaja elukutse. Meie praktika on
suunatud diakoonia- ja hooldustöö-
le, sest kool on kristlik. Kuna kool
paneb suurt rõhku õpilaste silmaringi
laiendamisele, siis on igati teretulnud
kapraktilisedkogemused,mis saadak-
se teistes riikides ja tingimustes, see
tähendab väljaspool Norrat.
Meie koolil on pikaajalised side-

med Tapa linnaga, kus asub ka nor-
ralaste abiga ehitatud ja sisustatud
Trondheimi maja. Meie kooli õpi-
lased on kahel korral varem ka Ta-
pal praktikal viibinud ja neile on siin
vägameeldinud. Siis on igati loomu-
lik, et ka sel aastal oleme kohal. See-
kord on grupp jaotatud kaheks, suu-
rem osa tüdrukuid praktiseerivad
Tapa haiglas ja osa Trondheimimaja
lasteaiarühmas.

Haiglas võetimeid vastu väga sõb-
ralikult ja julgelt, vaatamata keelelis-
tele jameditsiinis esinevatelemitme-
sugustele probleemidele. Oleme saa-
nud siin palju uusi kogemusi jamõis-
tame nüüd ka paremini, kui vajalik ja

tähtis on hooldustöös inimlik suh-
tumine patsienti ja tahe teda aidata.
Suur tänu Tapa haigla ja Trond-

heimi maja töötajatele meie kõigi
poolt!

Tapal praktikal

Trondheimi Kristliku Kooli noored koos juhendaja Anna Follestadiga.

30.�31. oktoobril 2006 toimus
Kloogaranna noortelaagris Awardi
programmi 5. aastapäeva puhul
noorte laager. Mis Award täpselt on?
See on programm noorte inimeste
vaba aja sisustamiseks. Ta ei ole
ühing ega organisatsioon, vaid liiku-
mine, kus iga noor inimene võib vas-
tavalt oma huvidele iseennast proo-
vile panna, ühises rühmatöös osale-
da teistega võistlemata.
Laagris toimusid erinevate vald-

kondadega seotud tegevused, nt
seiklemine, käeline tegevus, video-
treening ja erinevad workshopid. Suu-
re populaarsuse võitis noorte seas
võimalus teha filmiklipp reklaami-
maks Awardi programmi noorte
seas. Kasutusel olid videokaamerad
ja pärast vaadati ühiselt üksteise töid
ning elati kaasa vaimukatele reklaam-
klippidele. Toimus ka arutelu 2007.
a noortele kavandatavate tegevuste
ja ühisürituste kohta. Ilmmängis küll
vingerpussi, aga see ei rikkunud
rõõmsat meelt ega takistanud tegut-

semislusti.
Laagris osalesid 28 noort ja nen-

de juhendajad üle Eesti. Tapa Las-
tekaitse Ühingus tegutseb juba teist
hooaega Ene Augasmägi eestveda-
misel Awardi grupp. Juhendamine
toimubmeeskonnatööna, kuhu kuu-
luvad ka Ivar Augasmägi ja Ave Pap-
pe. Koos käiakse igal kuul ning arut-
letakse, kuhu ollakse jõudnud ning
vaadatakse üle eesmärgid, mis endale
seatud. Praegu on grupis üheksa
noort Tapa gümnaasiumist. Awardi
programm koosneb kolmest erine-
vast tasandist: pronks � noortele ala-
tes 14. eluaastast, kestvus vähemalt
6 kuud; hõbe � noortele alates 15.
eluaastast, kestvus vähemalt 12
kuud; kuld � noortele alates 16. elu-
aastast, kestvus vähemalt 18 kuud.
Erinevate tasandite läbimiseks on

neli tegevusvaldkonda: vabatahtlik
töö � projektid ja tegevused inimes-
te ja ühiskonna aitamiseks; oskused
� erinevate tegevuste/oskuste aren-
damine; liikumine � füüsiliste võime-

te ja vastupidavuse arendamine;
matkamine � noor planeerib ja viib
koos teiste noortega läbi seiklusroh-
ke matka.
Esimesed Tapa Awardi noored

on juba lõpetanud kulla-tasandi ning
nüüdseks oma teed läinud. Kaks
laagripäeva kulusid väga ruttu, sest
tegevusi pakuti noortele pidevalt
ning kui laagri lõpetamisel paluti
noortel avaldada arvamust ühistege-
miste ning kooskäimiste kohta, jäi
kõrvu kõige rohkem see, et tore on
saada uusi sõpru, tore on osaleda
organiseeritud tegevustes, ise mõel-
da ja oma mõtteid avaldada, tore on
lihtsalt olla koos.
Jääb loota, et ka järgnevad kooli-

vaheajad on noortele nii sisukad,
pakkudes tegemisi alates lõõgastu-
misest kuni vaimse mõttetegevuse-
ni välja. Aitäh nendele tublidel ini-
mestele, kes on võtnud südameas-
jaks juhtida sellist tänuväärt üritust!

Ave Pappe ja Kairi Kroon

Awardi koolivaheaja laager

Maavalitsus kuulutas 20. oktoobril
Jänedal kunstinäituse avamisel väl-
ja kirjutiste võistluse �Mina ja meie
aeg�. Võistluse eesmärk on innus-
tada noori iseseisvalt oma mõtteid
ja arusaamu analüüsivalt ning selgelt
(kujundlikult) formuleerimda, sa-
muti aktiviseerida noorte iseseisvat
mõtlemist ühiskondlikult oluliste
probleemide üle, kaasates selleks
õpetajaid-juhendajaid.
Osalema on oodatud Lääne-Vi-

rumaa põhikoolide ja gümnaasiumi-
de õpilased. Kirjutiste esitamise
tähtaeg on 10. detsember 2006. Tin-

gimused: võitlustööd saadetakse
korrektselt vormistatult (masinakir-
jas) pikkusega mitte üle kolme ma-
sinakirja lehekülje 10. detsembriks
2006 aadressil: haridus- ja kultuuri-
osakond, Lääne-Viru maavalitsus,
Kreutzwaldi 5, Rakvere 44314 mär-
gusõna �Meie aeg� all. Ümbrikusse
lisatakse andmed autori kohta: ees-
ja perekonnanimi; sünniaeg; kool ja
klass; õpetaja (juhendaja) nimi;
võistlustöö märgusõna. Palume
võistlustöö märgusõna panna kirja
ka võistlustööle.
Autasustamine: maavanema juur-

de moodustatud komisjon loeb
võistlustööd läbi 10 päeva jooksul
ning seejärel tehakse komisjoni ot-
sus teatavaks igale võidutöö autori-
le ning tema õpetajale kirjalikult.
Otsus avaldatakse ka ajalehes Viru-
maa Teataja.
I auhind � ühepäevane kruiis

Stockholmi kunstimuuseumisse;
II auhind � paneb välja Norra

Kuningriigi suursaatkond Tallinnas;
III auhind � paneb välja Tapa

vallavalitsus.
Info Valdur Liiv 325 8036

Võistlus �Mina ja meie aeg�

Et see meie vallavanem ka igale
poole jõuab!
Alles see oli, kui 3. oktoobril tun-

nustas vallavanem Kuno Rooba
meie valla tublisid seeniore. Ja nüüd,
kui Tamsalus 22. oktoobril toimus
Lääne-Viru maakonna eakate pidu
�Ma elan oma südame ja soovi jär-

gi�, oli vallavanem koos sotsiaalnõu-
nik Ene Augasmägiga järjekordseid
aktiivseid pensionäre tänamas
(Anne Terk, Zinaida Kütt, Maria
Rohtla). Nii soe tunne tekkis, et nad
ei pidanud paljuks tulla isiklikult ko-
hale lillekimpude, kingituste ja pa-
rimate soovidega.

Oli meeldejääv üritus
Kui veel kõigele sellele järgnes

ansambel Laine esinemine oma po-
pulaarsete lauludega, mis lausa süs-
tisid optimismi ja head tuju � no
mis sa hing oskad veel tahta, kui sul
on süda terve ja meel rõõmus.

Järgneb lk 3

Grupp Norra tudengeid

Hilje Pakkanen
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa linnaraamatukogus saab kuni
29. novembrini vaadata Veiko
Belialsi (1966) loodusfotode näitust
�Lihtsate asjade ilu�.
Seni ulme- ja lastekirjaniku ning

luuletajana tuntud Veiko Belials on
end proovile pannud veel ühel alal,
nimelt loodusfotograafias. Belials
on öelnud, et inimesel tasub loo-
dusesse minna üksnes siis, kui tal
on aega koos loodusega kulgeda,
ilusad pildid on looduses juba ole-
mas, neid on vaja vaid näha ja jääd-
vustada. Olles hariduselt metsa-
mees ja ameti poolest Luua Met-
sanduskoolis õpetaja, puutub ta
loodusega tihedalt kokku.
Aega ja soovi looduses toimu-

vat märgata ning meiegagi jagada
on fotode autoril tõepoolest ol-
nud. Oskus tajuda pildi komposit-
siooni jõudu, panna tähele pisi-
maidki detaile, näha värvide män-
gu ja mõju � kõik see iseloomus-
tabki näituse töid. Fotod lõuendil
mõjuvad kuidagi eriliselt, justkui
veelgi võimendades pildil olevat.
Igatahes on Veiko Belials meid
taas üllatada suutnud ja seda oota-
matust küljest.
Käesoleva näitusega tähistab

Veiko Belials oma 40. sünnipäeva
ning üritab tõestada, et ka ülikallist
fototehnikat omamata on võima-
lik jäädvustada nauditavaid hetki.
Lisaks fotonäitusele on raama-

tukogus ka väljapanek Veiko
Belialsi seni ilmunud loomingust,
sealt leiavad lugemist endale nii

luulesõbrad kui ulmefännid ning
väikesedki lugejad. Praegu on kir-
janikul aktiivne loomeperiood,
sest just äsja ilmus trükist raamat
�Jumalate vandenõu�. Ja heameel
on tõdeda, et ta jätkab ka lastele
lugude kirjutamist.

Kersti Burk

Lihtsate asjade ilu

Veiko Belials on oma loodusfotode näitusega jõudnud sünnilinna Ta-
pale.

Foto Kersti Burk

�...olla võiks nii, et on vaid
�radirii�... ja miks ka mitte vahest
�radiridiraa� � kostavad laulusõ-
nad plaadilt �Vana kuub�.
Kui vaid saaks isegi mõnikord

natukene puhata, unistada, ränna-
ta mööda lõpmatuid avarusi üksi
ja sõpradega, vestelda vastutulija-
tega ja lihtsalt niisama anduda het-
kele...
Aeg möödub tasapisi, pea mär-

kamatult igapäevatoimetuste lõ-
putus jadas, raske on hetkeks pea-
tuda ja vaadata tagasi minevikule,
mis täis seiklusi, sündmusi, mida
ehk ei oskagi enam väärtustada.
Elu näib nii lühike ja ühtäkki

nii mõttetu. Olles teel, kaovad
nii sündmused kui seigad, ka ini-
mesed.
Pole harvad juhused, kui avas-

tame, et oleme jäänud täiesti üksi,
justkui polekski enam kedagi me
kõrval, kellega jagada muret ja
rõõmu, naeru ja nuttu. Kuivõrd
tihti juhtub sedagi, et kohtume
ristteel iseendaga ja, oh õudust,
me oleme jäänud võõraks ka ise-

endale.
Kohe, kohe algab õnnistatud

advendiaeg ja saabuvad kauaooda-
tud jõulud, mille tähenduski kipub
tänapäeva praktilises maailmas
tuhmuma. Justkui polekski mida-
gi enam püha, mis kosutaks hin-
ge, soojendaks südant ja virgutaks
vaimu.
Jaan Tätte ja Marko Matvere

lauludeprogramm �Vana kuub�
annab võimaluse, justkui pääste-
rõnga võtta, aeg maha ja vaadata
hetkeks endasse, leida see kadu-
nud lapselikkus, mis meis igaühes
on, kuid on ununenud, sest pole
enam aega, kahjuks ka iseenda
jaoks.
Olin õnnelik, kui see plaat

(�Vana kuub�) mulle kingiti, kuna
olin kuulanud Jaan Tätte laule ja
jälginud Marko Matvere muid te-
gemisi, teadsin, et siin plaadil on
midagi erilist. Kuulasin seda küm-
neid kordi. Sain hingekosutust ja
jõudu sellest �lihtsusest�, mis plaa-
dilt minuni tulvas.
Lubasin endale, et kui tekib või-

malus, siis kindlasti tahan seda
meesteduot kuulata vahetult
(livena). Lähen kontserdile püüd-
ma seda �erilist� hetke. Eks iga-
ühel meist on omamõtted, ja mitu
põhjust, miks kontserdile minna.
Kel aga esmakordne tutvus Jaani
ja Marko lauludega, siis minupool-
ne soe soovitus ja julgustus kont-
serdile minekuks.
On üks asi, kui paned plaadi

peale ja kuulad oma kodus, teine
asi aga viibida koos nende ajarän-
duritega ühes aegruumis, ränna-
ta ja unistada koos nendega, sul-
geda silmad ja kuulata kitarri saa-
tel kahe eesti vabatmehe laulu,
leida koos nendega see kaotatud
�helin� endas ja panna ta taas
kord helisema nagu ei kunagi va-
rem...
Kohtumiseni 26. novembril

kell 19 Tapa kultuurikojas Jaan
Tätte ja Marko Matvere laulude
õhtul � Vana kuub�!

Indrek Jurt�enko

Laulavad Tätte ja Matvere

Endiste tuttavate ja töökaaslaste
kokkusaamisel räägiti sageli, et
peaks tegema kunagise Sõpruse
kolhoosi töötajate kokkutuleku,
meenutada noorusaegu, töid ja te-
gemisi.
Jaanipäeva ajal, kui külarahvas

oli koos, otsustati, et kokkutulek
tehakse lõikuspüha ajal, kui saagid
aidas ja aega rohkem. Kunagise
majandi töödejuhid ja aktivistid
võtsid kokkutuleku organiseerimi-
se enda peale. Töid ja tegemisi oli
palju. Kokkutulekust teatati Tapa
ja Kadrina vallalehtede kaudu. Ar-
vati, et koguneda võiks poolesaja
inimese ümber, kuid korraldajate
rõõmuks ja üllatuseks tuli rahvast
palju rohkem.
Kokkutulekukohaks oli endine

söökla, kus oli rikkalikult kaetud
Rootsi laud. Kokkutuleku avas en-
dine Saksi vallavanem Arvi Palm-
salu, kes meenutas kodukandi aja-
lugu, kunagisi sunniviisilisi majan-
dite liitmisi ja lahutamisi, millest sai
alguse ka Nõmmküla sovhoosi
Sõpruse osakond.
Meenutati endise majandi töö-

tajaid ja veterane, eriti auväärsetele
kingiti tänutäheks roosiõis.
Kunagist Sõpruse kolhoosi juh-

tis naispere, ainult tehnika poolel oli
mehhaanikuks mees. Kolhoosi esi-
mesest juhtkonnast olid kohal pea-
raamatupidaja, peamehhaanik, pea-
zootehnik ja partorg. Puudusid ma-
nalateele läinud esimees ja kaugema-
le elama asunud peaagronoom.
Pärast avakõnet algas pidu pilli-

ja laulumeeste mõnusate lugude
saatel. Kui kuum kohv joodud, ei
jäänud tühjaks ka tantsupõrand.
Üks lustakamaid valsikeerutajaid oli
90-aastane veteran August Koppel.
Kui pillimehed ja tantsijad puhka-
sid, siis naerutas oma naljalugude-
ga Viru Memme tiitliga pärjatud
Zinaida Kütt.
Et keha oleks tugev, tegid meel-

diva üllatuse kohalikud ärimehed,
kes pakkusid omavalmistatud väga
maitsvat barbecue�d, mis rahvakeeles
on grillitud siga. Keskpäeval alanud
pidu kestis pimedani. Korraldajate
siirad tänusõnad kuuluvad kõigile,
kes sõna ja teoga aitasid kaasa üri-
tuse õnnestumisele. Oli tore pidu!

Otto Kenna

Oh neid aegu endiseid!

24. oktoober 2006
- Alustati Tapa gümnaasiumi põhi-
määruse 1. lugemist.
- Ühe isikuga pikendati sotsiaalkor-
teri üürilepingut.
- OtsustatimakstaTapavalla eelarvest
toimetulekutoetust oktoobris 2006
summas 61 070 krooni ja toimetule-
kutoetusega kaasnevat 200- kroonist
täiendavat sotsiaaltoetust 2006. a ok-
toobris summas 2 200 krooni.
- Ühele isikule keelduti toimetule-
kutoetuse maksmisest, kuna ta on
keeldunud ilma mõjuva põhjusest
pakutavast töökohast.
- 7 inimesele otsustati maksta täien-
davat sotsiaaltoetust küttetoetusenäol.
- Otsustati alustada õigusvastaselt
võõrandatud maa kompenseerimi-
se menetlust Lehtse baptistide usu-
ühingule ja maa kompenseerimise
menetlust Eesti Punase Risti Seltsi-
le kuulunud Invaliidide Kodule.
- Kahel juhul nõustuti maa ostuees-
õigusega erastamisega.
- Nõustuti korteriomandi seadmise-
ga Tapa vallas Jootme külas.
- Kinnitati Jäneda lasteaia hooleko-
gu koosseis 2006/2007. õppeaastaks
(Eda-PirethKerkel,Meelis Ries, Jane
Vaarik, Eha Vilpuu ja Sirje Salura).
- Kinnitati Lehtse lasteaia hooleko-
gu koosseis (Marika Vikat, Siret
Keis, Maris Urve, Malle Timak).
- Kinnitati lasteaia Vikerkaar hoo-

lekogu koosseis (Annika Kukk,
Kadi Lampe, Viktoria T�ernjakova,
Nadezda Gont�arenko, Aelita Ilji-
na, Lea Järv ja Kuno Rooba valla-
valitsuse esindajana).
- Otsustati esitada pankrotiavaldus.
- Anti luba massiürituse korralda-
miseks (Tapa sügislaat).

31. oktoober 2006
- Anti ühele elanikule kirjalik nõus-
olek sauna ehitamiseks Jäneda külla.
- Väljastati kaks ehitusluba: laagri-
platsi rajamiseks (aadressil Kadaka
talu, Kõrveküla, Tapa vald) ja puur-
kaevu rajamiseks (aadressil Aru
mõis, Patika küla).
- Anti neli korraldust maa ostuees-
õigusega erastamiseks.
- Nõustuti Tapa vallas Nõmmküla
külas asuva Kreegi kinnistu jagami-
sega kaheks.
- Nõustuti Tapa vallas Linnape kü-
las asuva Uus-Sireli kinnistu jagami-
sega kaheks eraldi katastriüksuseks.
- Nõustuti korteriomandi seadmi-
sega Tapa vallas Imastu 6.
- Anti kaks korraldust õigusvasta-
selt võõrandatud maa maksumuse
kinnitamiseks ja kompensatsiooni
määramiseks.
- Anti korraldusNõmmüla kolhoosi
tööosakute väljamaksmiseks.
- Ühele puudega inimesele määrati
hooldaja.

POLITSEIKROONIKA

Oktoobrikuu jooksul registreeri-
ti Rakvere politseiosakonnas
järgmised olulisemadTapa linnas
ja vallas toimunud kuriteod:
30.09 kella 9 ajal avastati, et Tapal
on Laia tänava garaazi uks on eest
tõstetud ning garaazist ärandatud
sõiduauto FordOrion registreerimis-
numbriga 290ANO. Kahju kokku
6 000 krooni. Sõiduauto leiti hiljem.
30.09. kella 22.15 ajal murti Tapa val-
las Jäneda Suurvankrisse, kust varas-
tati alkoholi ja sigarette. Kahju kok-
ku 757 krooni.
29.09 varastati Tapa linnas Pikk tn 5
asuva kaupluse ees 48-aastaselt Lem-
bitult rahakott, milles oli sularaha
4 800 krooni, ID-kaart ning kaks
Hansapanga pangakaarti. Kahju
kokku 5 050 krooni.
3.10 avastas Tapa elanik, 59-aastane
Vladimir, et tema internetipanga
kaart on varastatud ja tehtud inter-
netis ülekanne summas 50 00 kroo-
ni.
8.10 kella 2.10 ajal leiti Tapal Valve
tänava korterist noahaavaga Alek-
sandr (s 1969), kes toimetati Rakve-
re haiglasse. Politsei alustas sündmu-
se uurimiseks kriminaalmenetlust.
9.10 varastas 50-aastane Aleksandr
Tapal Pika tänava kauplusest pudeli
viina maksumusega 63 krooni.
Ajavahemikul 10.�11.10 varastati
Tapal Pika tänava raudteejaama per-

rooni juures seisvalt roomikekska-
vaatori katuselt kaks töövalgustit.
Roomikekskavaatori kabiinil lõhuti
ukselukk ning kabiinist varastati bi-
nokkel, taskunuga ja karp kinnitus-
klambreid. Kahju kokku 2 400
krooni.
Ajavahemikul 14.�15.10 lõhuti Ta-
pal Saiakopli tänavas maja ees seis-
nud sõiduauto bensiinipaagi lukk ja
paagist varastati 40 liitrit bensiini.
Kahju kokku 543 krooni.
23. oktoobril kella 8 ajal toimus liik-
lusõnnetus Lääne-Virumaal Tapa
vallas Uudeküla-Savaldumaküla tee
1,8 kilomeetril, kus veoauto Scania,
mida juhtis alkoholijoobes Villu (s
1950) sõitis Alupere raudteeülesõi-
dul ette Tallinna-Tartu-Valga reisi-
rongile. Sündmuskohal anti esmaabi
vedurijuht Sergeile (s 1974) ja reisi-
jatele Reinule (s 1951), Endlale (s
1928) ja Kristinale (s 1959).
15.10 kella 14�14.30 vahel varastati
Tapal Pika tänava toidukaupluses
23-aastase Marise dressipükste tas-
kust mobiiltelefon väärtusega 5 390
krooni.
24.10 vastu 25.10 tungiti Tapa val-
lasMoel ettevõttele kuulunud angaa-
ri, kust varastati lukksepatööriistu.
Varguse ja lõhkumisega tekitatud
kahju 11 680 krooni.

Mari Riina Rist

Särtsakad, reipad ja rõõmsatujulised
Merle, Krista ja Sirje lausa rabasid
publikut oma uhkete tualettide ja üle
ootuste hea repertuaariga.
Tervituskõnedega astusid üles

Eesti Pensionäride Ühenduse esi-
mees Valdek Mikkali, maavanem
Urmas Tamm, riigikogu liige Vello
Tafenau jt. Esinesid Rägaveremees-

ansambel, Rakvere tantsurühm
Tedremari ja Tamsalu kultuurimaja
tantsurühm Kairee. Oli õnneloos,
seltskonnatantsud ja üllatused.
Tantsuks laulis loomulikult an-

sambel Laine. Oma nooruses taht-
sid nad jõuda Eurovisiooni laulu-
võistlusele, aga ei saanud. Kuid lau-
lu �Rõõmsas rütmis� võtsid nadoma
repertuaari ja esitasid seekordki särt-
sakalt ja väsimust tundmata.

Zinaida Kütt

Oli meeldejääv...
Algus lk 2
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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, transpordivõimalus.

Tel 504 5632

Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.

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

OOTAB OMA RIDADESSE UUSI
TANTSUPAARE.

Proovid toimuvad kaks korda nädalas
(teisipäev ja neljapäev) 20.30
Tapa gümnaasiumi aulas.

Kontakt: t.tuulutajad@hot.ee, tel 5331 0693
Juhendaja: Sirje Sell

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.

2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Aknaklaasi müük.
4. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus
5. Lumetõrje.
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük.
Kivisöe müük.

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Takom VM OÜ

Soovin üürida korterit
Kuusalus, Kiiul, Tapal, Loksal, Kehras

Tel 5342 2969

Soovin üürida 1�2-toalise korteri Tapal.
(Võib ka ahjuküttega) Tel 5624 1137

Tasa, tasa jõulukellad helisevad ...

Lp 80-aastased ja vanemad
Tapa valla elanikud!

Ootame teid 10. detsembril kell 13 pidulikule
JÕULULÕUNALE Jäneda mõisa.

Osavõtust palume teatada 20. novembriks
seeniortuppa Roheline 6-1

või telefonidel 322 0025, 5656 2809.

Lehtse ja Jäneda piirkonna inimesed teatada
telefonil 383 3361, Sirje Salura.

Moe piirkonna inimesed
telefonil 322 5512, Anne Raava.

Sõit Jänedale valla poolt tellitud bussidega.

Tapa vallavalitsus ja MTÜ Seenior

Imastu koolkodu, kus elavad vaimse ning
liitpuudega lapsed ja noored,

võtab tööle
KASVATUSALA TÖÖTAJA
(kasvataja, abikasvataja).

CV saata aadressil Imastu küla,
45105 Tapa vald, Lääne-Virumaa,

informatsioon telefonil 3271020, 3271021 ja
võib tulla ka kohale.

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

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

küttepuude tootmise kogemus.
Tel 5660 7450

KAUGBUSSILIINI NR 40
Paide-Albu-Jäneda-Aegviidu-Ahula

SÕIDUPLAAN

Tapa vallavalitsus korraldab 1. detsembril puudega
isikute päeva tähistamiseks

VÄLJASÕIDU ROOSNA-ALLIKU MÕISA.
Palume üritusest osavõtuks registreerida hiljemalt 20.

novembriks ja tasuda osavõtutasu 10 kr Tapa kultuurikojas,
Moe teeninduspunktis, Lehtse teeninduspunktis või Jäneda
teeninduspunktis. Väljasõit Tapalt kell 12, Lehtsest kell 12.15,

Jänedalt kell 12.30. Tagasisõit kell 16.
Info tel Tapal 325 8691, Moel 322 5512, Lehtses 383 3361.

12. nov kell 13 Fredi Isadepäeva show � oodatud on isad
koos pisipõnnidega mängima, võistlema ja lõbusalt
aega veetma, magusad auhinnad � tasuta! Tapa
kultuurikojas

12. nov kell 12 �Pühapäev koos isaga�. Sportlikku tegevust,
näitusi, viktoriine. Oodatud kõik isad peredega Lehtse
kultuurimajja

13. nov kell 13 �Ehavalguse � jututuba kutsub külla Tapa
valla MTÜ Senior juhatuse esimehe Anu Jonuksi.
Lehtse kultuurimajas

14. nov kell 20 Film �John Tucker peab surema�
komöödia, Twentieth Century Fox 2006 pääse 30 kr.
Tapa kultuurikojas

15. nov kell 15 Koosolek �15 aastat Lehtse taluseltsi�.
Lehtse kultuurimajas

17. nov kell 19 Eesti MV käsipallis 2. liiga SK Tapa 2 � HC
Viimsi 2, Tapa spordikeskuses

17. nov kell 19 Disco Power, DJ Kalev Lillepalu (nooremad
kui 18 kuni kella 22-ni ja vanemad kui 18 kuni 22-ni) .
Pääsmed 30 kr ja 40 kr. Tapa kultuurikojas

18. nov kell 11 Kasutatud rõivaste ja jalatsite müük
Lehtse kultuurimajas

25. nov kell 13 �Ehavalgus� korraldab Kadripäevapeo.
Tantsitakse, lauldakse, mängitakse. Kõik huvilised on
oodatud kadri- ja mardipäeva kostüümides! Lehtse
kultuurimajas

26. nov kell 19 Jaan Tätte ja Marko Matvere laulude õhtu
�Vana kuub�, pääsmed 100 kr ja 125 kr. Tapa kultuurikojas

26. nov kell 12 �Ehavalguse jututuba� � �Tervisemaailma
koos VIVISANIGA e �Tagasi looduse rüppe�, külaline Ivi
Kann (�veit�i ökotooted); Kõik on oodatud! Lehtse
kultuurimajas

KUHU MINNA?
11.�26. november 2006

19. nov kell 12 � NB! Kilvarid ja muidu nutikad!
Algab mälumängu 5. hooaeg! LEHTSE KÜLAKILB 1. mäng

Reeglina toimub mäng iga kuu kolmandal pühapäeval.
�Lehtse Külakilb� koosneb 6 mängust ja kestab aprillini.
Lastevõistkondadel on ka oma pingerida. Ootame kuni
4-liikmelisi võistkondi. Külad, kollektiivid, asutused,

sõpruskonnad, koolid, klassid jne � tulge ajusid ragistama!
Üldvõitjaile auhinnaks teatmeteosed! Lisaks ka etapiauhinnad.
Täiskasvanutel osamaks 15 kr. Info tel 383 3350, 521 8398

Elioni traadita lahenduste ärijuhiAgo
Lumeste sõnul rajas Elion Lääne-Vi-
rumaa lääneossaWiMAX(Worldwide
Interoperability for Microwave Ac-
cess) võrgu koostöös ASiga Levira
(www.levira.ee).
�WiMAX tagab senistest traadi-

ta interneti tehnoloogiatest stabiil-
sema raadiolevi, laiema leviala kat-
vuse ning kiirema ühenduskiiruse,�
selgitas Lumeste. �Elioni WiMAX
teenuseid saab kasutada Koeru,
Ebavere, Viitna, Karitsa, Emumäe

ning Tapa piirkonnas.�
Klient saabvalida traadita interneti

kolme ühenduskiiruse vahel: allalaa-
dimiskiiruskuni 256kbit/s jaüleslaa-
dimiskiirus kuni 128 kbit/s, allalaadi-
miskiirus kuni 512kbit/s ja üleslaadi-
miskiirus kuni 128 kbit/s või allalaa-
dimiskiirus kuni 1 Mbit/s ja üleslaa-
dimiskiirus kuni 256kbit/s.Vastavalt
riigihanke tingimustele on liitumista-
su traadita interneti teenusega 990 kr
ning kuutasu alates 295 kroonist.
Klient võib osta kasutajaseadme

Elionilt välja 6 000 kr eest või üürida sea-
det 150 kr eest kuus.
Traadita interneti püsiühendused eri-

nevad tavapärastestADSL-ühendustest
selle poolest, et internetiühen-dus toi-
mib raadiolainete abil. Kuna traadita in-
terneti levikut võivad segada puud või
muud takistused, mis jäävad tugijaama
antenni ja kasutajaseadmete vahele, siis
mõõdab Elioni tehnik igakordselt juba
kliendi juures, kas raadiolevi interneti ka-
sutamiseks on piisava tugevusega või
mitte.Vastuvõtuantenni paigaldamiseks

tuleb kliendil tagada selle vähemalt 7
meetri kõrguselemaapinnast kinnita-
mise võimalus, olgu siis hoone külge
või eraldiseisvasse antennimasti.
Vastuvõtuantennist veetakse kaa-

bel kliendi juurde tuppa, kuhu pai-
galdatakse kasutajaseade, mille töö-
tamiseks tuleb kliendil tagada elekt-
ritoide. Kui Elioni tehnikul ei õn-
nestu konkreetsele kliendile
internetiühendust luua (raadiolevi
pole interneti kasutamiseks piisav),
siis otsitakse võimalusi erilahendu-

se pakkumiseks � näiteks rajatiselt
kõrgema masti paigaldus, mille siis
internetisoovija ise finantseerib.
Traadita interneti püsiühenduse

kasutamise soovist saab teada anda
Elioni klienditeeninduse telefonil
165 (Elioni võrgust tasuta) või e-posti
aadressil info@elion.ee, Elioni e-tee-
ninduses aadressil www.elion.ee või
Elioni esindustest üle Eesti.

Ain Parmas,
Elion Ettevõtted ASi
meediasuhete juht

Elion alustas KülaTee 3 raames traadita interneti pakkumist

Välju-
mine Peatus

14.00 Paide bussijaam
14.01 Kultuurikeskus
14.03 Paide Kutsekool
14.05 Sillaotsa
14.09 Mäo teerist
14.12 Vodja teerist
14.17 Kirisaare
14.18 Purdi metskond
14.19 Miili
14.24 Kalakasvatus
14.25 Roosna-Alliku
14.26 Ale
14.29 Sooru
14.30 Mäe
14.32 Kihme
14.33 Tasi
14.35 Kaalepi
14.38 Metskonna
14.40 Järva-Madise
14.44 Otsa
14.47 Männi
14.50 Albu
14.53 Kesa
14.56 Määra
14.59 Peedu
15.02 Lehtmetsa

15.07 Kõrveküla
15.10 Jäneda veski
15.15 Jäneda
15.17 Metskonna
15.20 Nelijärve
15.23 Nikerjärve
15.25 Aegviidu
15.27 Nikerjärve
15.30 Nelijärve
15.32 Metskonna
15.35 Jäneda
15.37 Jäneda veski
15.40 Kõrveküla
15.45 Lehtmetsa
15.47 Peedu
15.50 Määra
15.52 Kesa
15.55 Albu
15.58 Männi
16.00 Otsa
16.03 Järva-Madise
16.05 Metskonna
16.07 Kaalepi
16.08 Seidla
16.10 Ahula

Kehtib alates: 06.11.2006
Liiklus toimub: tööpäevadel
Liini teenindab: AS ATKO Trans
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