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Virumaa Teataja
valis pressisõbraks
Teet Koitjärve

Tapa jõulupuu on
pärit Piilu külast
Sellel aastal Tapa linna keskväljakule paigaldatud 19-meetrine kuusepuu on pärit Tapa valla Piilu külast
proua Tiiu Rindla maalt.
Kuuse transportis Tapale ja pani
püsti OÜ Takom VM. Jõulupuu
kaunistamisega tegeleb OÜ Särts.
Suur kuusk koos Moe asulasse üles
pandava väikese puuga maksis kokku 3500 krooni.
Eelmisel pühapäeval kuulutasid
volikogu esimees Aleksander Sile ja
väljaõppekeskuse kaplan jõulupuu
all välja jõulurahu ja süütasid esimese advendiküünla.

Virumaa Teataja kuulutas lõppeva
aasta pressisõbraks Tapa abivallavanema Teet Koitjärve, pressivaenlast
välja ei kuulutatud. Toimetuses leiti,
et Teet Koitjärvelt võiksid ka teised
omavalitsusjuhid õppida seda, kuidas
meediaga suhelda. Lõppeval aastal oli
Tapal üksjagu probleeme – veereostus kevadel, katlamaja küsimused sügisel –, kuid alati oli selle ala eest vastutav abilinnapea Koitjärv nõus informatsiooni jagama, saates ka regulaarselt laiali pressiteateid.
(VT, 05.12.2006)

Kõnniteede
hooldusest talvel
Tänavu varakult maha sadanud lumi
tekitas paraja segaduse tänavatel.
Vastavalt Tapa vallas kehtivatele
heakorraeeskirjadele tuleb puhastusala (üldkasutatav territoorium, mis
jääb krundi ja tänava sõiduosa vahele) heakorratöid korraldada puhastusalaga külgneva krundi omanikul või
valdajal. Kui krundiga piirneb kõnnitee, tuleb talvisel ajal seda puhastada
lumest ning teostada libeduse tõrjet.
Et vähendada tänaval jalakäijate
ohutut liiklemist, palume teil olla tähelepanelik teeolude ning ilma suhtes. Varuge maja juurde liiva või killustikku ning hoidke labidas/
luud käepärast, siis pole heakorra
kontrolli käigus põhjust teile saata
märgukirju. Kõnniteel ei ole soovitav
libeduse tõrjeks ei ole soovitav kasutada tuhka, sest see määrib jalanõusid ning põrandaid.
Peale kõnniteede hooldamise tuleb krundi omanikel ja valdajatel tähelepanelik olla ka kõnnitee kohale
ulatuvate katuste suhtes, sest sinna tekivad aeg-ajalt jääpurikad. Kui kiirelt
ja operatiivselt pole võimalik jääpurikaid eemaldad, tuleb panna kõnniteele
hoiatus, kuni oht on likvideeritud.
Kõnniteid, mis jäävad avalike haljasalade piiridesse, hooldavad Tapa valla
lepingulised hooldusfirmad.
Ohutut liiklemist tänavatel soovib
heakorraspetsialist Maris Urve

Tutvuti Valga
katlamajaga
Eelmisel reedel käisid Tapa vallavolikogu esimees, Tapa soojatootja OÜ
Termoring Grupp juhataja Aleksander Sile, Tapa vallavanem Kuno
Rooba ning abivallavanem Teet
Koitjärv Valgas, tutvumaks seal
keskkatlamaja tööga.
“Et Termoring Grupp kaalub
tsentraalse katlamaja ehitamist Tapale, vajab õige otsuse tegemine teistes linnades leitud lahenduste ja kogemustega tutvumist,” sõnas Tapa
abivallavanem Teet Koitjärv.
(VT, 02.12.2006)

(VT, 01.12.2006)

Jõuluvana tegi enne lahkumist ühispildi koos peolistega.

Foto Ene Augasmägi

Puuetega laste jõulupidu
3. detsembril oli esimene advent.
Pühalik aeg, mil katoliiklik ja protestantlik kirik tähistavad kirikuaasta ja Kristuse tuleku ootuse algust. Sel päeval peeti Tapa kultuurikojas Tapa valla puuetega laste
jõulupidu.
Peost olid osa võtma palutud
kõik meie valla puuetega lapsed
ja nende pereliikmed. Lastel oli
võimalus end vabalt tunda – ringi joosta, muusika saatel tantsida, mängida, suhelda teiste laste
ja lastevanematega. Samuti oli vanematel võimalus oma argimuredest ja rõõmudes vestelda ja üksteisele toeks olla. Õhtut sisustasid Tapa vallas vabatahtlikku tee-

nistust läbivad välisvabatahtlikud,
kes näitasid peredele muuhulgas
ka mustkunstnikutrikke.
Loomulikult oli oodatuimaks
külaliseks jõuluvana. Kõik lapsed said jõuluvanale esineda.
Loeti luuletusi, lauldi, tantsiti
oma lemmiktantse. Loodame, et
lapsed jäid peoga rahule, sest
lahkuti, näol rõõmus sära ja veidi isegi väsimuse märke. See
peaks tunnistust andma sellest,
et tegevust ja pakutavat oli parasjagu.
Jõulupeo kordamineku eest tänan eelkõige toredaid peresid, kes
osalesid jõulupeol, Tapa kultuurikoda, MTÜ Jeeriko meeskonda

maitsva toidulaua eest, välisvabatahtlikke Katarinat ja Columbet ja
toredat jõulumeest koos päkapikuga.
Lõpetuseks soovin vaiksel jõuluajal teile kõigile lootuste täitumist. Las kõik väikesed igatsused
ja südamesoovid teie hinges leiavad läbi väreleva küünlaleegi vaadates oma kodu. Las väikesed rõõmud suurte murede kõrval vahetavad oma kohad kasvõi hetkekski, et te tunnetaksite, kui palju suudab siiski pakkuda elu.
Ilusat jõuluootuse aega!
Soovib
Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

MTÜ Loometöö naised
õpivad arvutit
Rühm aktiivseid käsitööhuvilisi
naisi moodustas aasta tagasi Jänedale MTÜ Loometöö. Sellel aastal on meiega liitunud palju aktiivseid ja tegusaid huvilisi Jäneda
ümbruskonnast.
Juba neli aastat on ümbruskonna käsitööhuvilised saanud erinevate käsitööliikide alal väga head
õpet Eesti parimatelt õpetajatelt.
Eelnev tegevus on andnud julguse käsitööhuvilistel ise oma tehtud töödega avalikkuse ette minna.
Nii käidi 14. oktoobril Põltsamaal
omakootud vaipadega vabariiklikul
kangakudujate päeval.
16.–19. novembril osaleti juba
Eestis 10. korda toimuval mardilaadal. MTÜ Loometöö naised
esitlesid seal omavalmistatud triibuseelikuid, tegid ja õpetasid vöökudumist, niplispitsi, paelte ja
muhususside tegemist.
Üheksa käsitöönaist õpivad
nüüd kohaliku omaalgatuse programmile kirjutatud projekti “Maa-

Vallavõimud
kohtusid
politseijuhiga
Tapa valla viieliikmeline esindus eesotsas volikogu esimehe Aleksander
Silega kohtus novembri lõpus Rakvere
politseiosakonna vanemkomissari
Enn Kuusiku ja korrakaitsetalituse
komissari Alar Karuga.
Tapa vallavanem Kuno Rooba
ütles, et vallavõimudel on saanud traditsiooniks kohtuda politseiga aasta
alguses ja lõpus, kuid nüüdse vestluse eestvedajaks oli Lehtse kandist
pärit volikoguliige Kalju Soomeri.
Vallajuhi hinnangul võis kohtumise
korraldamise ajendiks olla ka suvel
Lehtses toimunud olmemõrv. Rooba
lisas, et tänavu on Tapa vallas olnud
kaks tapmist.
Statistika järgi on kuritegevus jäänud Tapa vallas eelmise aasta tasemele. Küll aga teevad nii politseile kui ka
omavalitsusele peavalu korravalvurite
hõrenevad read. Praegu on Tapa piirkonnas puudu kolm politseinikku, järgmise aasta alguses lahkub sealt veel üks
mundrikandja.
“Olukord on väga keeruline,” nentis Rooba, kelle sõnul kaalub omavalitsus laiendada ka politseile nn õpetajate
programmi, kus vald pakub pedagoogidele eluaset. Soov on niiviisi motiveerida korravalvureid piirkonda jääma.
“Iga inimese lahkumine tekitab
kohe probleeme,” sõnas maakonna
politseijuht Enn Kuusik.
VT, 02.12.2006

Eakate
jõulutoetus
Luule Nurga ja Eha Rehemaa mardilaadal. Foto MTÜ Loometöö arhiivist

naiste toimetuleku ja turu konkurentsis läbilöögi suurendamine
läbi arvutikoolituse” raames arvutit kasutama. Tapa arenduskojas
on meie arvutiõpetaja Heiki
Vuntus.
Tänapäeval on ka käsitöö tege-

misel vaja tunda arvutit, et suhelda omavahel ja ametasutustega.
Arvutikasutamise oskuse kasvuga
leiavad naised üha uusi võimalusi
käsitöömustrite tegemiseks ja
projektide kirjutamiseks.
Eha Rehemaa

Tapa vallavalitsus eraldas jõulutoetust 200 kr Tapa valla registris olevatele eakatele inimestele alates vanusest 80 eluaastat.
Toetuse saab kätte 11.–22.
detsembril Tapalt Roheline 6-1
seenioride infotoast kell 9–11
(tööpäevadel).
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Pisipõnnid soovivad
jõulurahu südamesse

Tatjana
Tamm
Olen sündinud 4. aprillil 1954. aastal ja kogu senise elu elanud oma
kodulinnasTapal.
Siin tulid ilmale minu kaks poega ja kaks lapselast.
Kooliteed pidin tervislikel põhjustel alustama Venemaal Rõbinski
lähedal asuvas sanatoorses koolis,
kus õppisin selgeks ka vene keele.
Minu õpingud jätkusid igal aastal
uues koolis (suuremas osas sanatoorsetes) nii Eestis kui ka Venemaal.
Peale kooli lõpetamist asusin õppima Tallinna Pedagoogikakooli,
kuid teisel kursusel läksin mehele,
perre sündis esimene poeg ja õppimine jäi pooleli.
1973. aastal tulin tööle Tapa Tarbijate Ühistusse raamatupidaja õpilaseks, siis läksin üle Tapa TK Toitlustusettevõtete Ühendusse, kus töötasin raamatupidajana kuni 1992. aasta
sügiseni. Töö kõrval lõpetasin Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikumi raamatupidaja erialal.
1992. aastal otsustas Tapa TK juhatus reorganiseerida Tapa Toitlustusettevõtete Ühenduse, mille käigus müüdi maha kõik TEÜ ettevõtted. Tekkis mõte panna ennast
proovile ja septembrikuus ostsin
Tapa TEÜ-le kuulunud kahjumiga
töötanud pesumaja.
Nii sai minust eraettevõtja. Alustada päris uues valdkonnas oli üsna
raske, kuid suureks toeks oli perekond. Meil on väike perefirma, mis
annab tööd viiele inimesele.
Abikaasa tegeleb ettevõtte tehnilise poolega, finantsid, kaader ja
muu tegevus on minu valdkond.
Osutame teenust nii Tapa linnas, kui
ka Lääne-Virumaal, Järva- ja Harjumaal asuvatele ettevõtetele.
Elan oma majas ja seetõttu kulub kevadest sügiseni palju aega aiatöödele.
Mul on kaks täiskasvanud poega,
mõlemad abielus ja kummalgi on
praegu veel üks laps. Vanem poeg
elab Tapal ja töötab Inglismaal autojuhina. Noorem poeg elab Tallinnas
ja on juhatuse esimees erafirmas.
Lastelastele üritan pühendada
suurema osa oma vabast ajast. Mulle meeldib väga reisida. Endise
NSVL-i ajal sai käia peaaegu kõikides liiduvabariikides. Nüüd püüan
puhkereisidele alati kaasa võtta lapselapsed. Kuigi lastega reisimine ei
võimalda korralikku puhkust, olen
sellegipoolest õnnelik, sest saan
anda neile rõõmu avastada uut maa-

ilma ja laiendada silmaringi.
1993. aastal tehti mulle ettepanek
kandideerida Tapa linnavolikogusse
Isamaliidu nimekirjas, kuhu osutusin ka valituks. Kuna olin selle volikogu koosseisus ainuke inimene, kel
oli raamatupidaja haridus, siis leiti,
et sobin juhtima revisjonikomisjoni. See oli väljakutse, mis pakkus
mulle huvi ja tahet anda omapoolne
panus linnaelu parendamisse. Esialgu oli muidugi raske, sest puudusid
töökogemus selles valdkonnas ja ettekujutus revisjonitööst omavalitsuses. Aga kes tahab, see ka õpib. Sain
täiendava koolituse Eesti Haldusjuhtide Instituudis kohaliku omavalitsuse revisjonikomisjoni esimeestele
korraldatud kursustel. Võimaluse
korral osalen Avaliku Halduse Arengu Keskuse poolt korraldatud koolitustel.
Nüüdseks olen seda komisjoni
juhtinud juba kolmteist aastat ja
oman piisavat kogemust selle töö
korralikuks tegemiseks. Olen seisukohal, et revisjonikomisjoni töö
eesmärk on olukorra parandamine,
mitte süüdlaste otsimine ning karistamine.
Volikogus olen juba viiendat
koosseisu. 2005. aasta maikuus liitusin Reformierakonnaga ja Tapa
vallavolikogu valimistel kandideerisin Reformierakonna nimekirjas.
Olen valitud volikogu esindajana
Tapa vene gümnaasiumi hoolekogusse.
Voliniku töös ja otsuste langetamisel mõtlen eelkõige nendele inimestele, kes on mind valinud ja
usaldanud oma huve kaitsma. Olen
seisukohal, et iga volinik peab oma
töös lähtuma eelkõige vallaelanike
huvidest, mitte aga erakonna poliitilistest või mõne isiku ambitsioonilistest suunistest.
Väga oluliseks pean inimeste
heaolu ja turvalisust, kodukandi
heakorda.
Soovin kõikidele vallaelanikele
tervist, positiivset ellusuhtumist,
julgust oma soovide ja nägemuste
avaldamiseks ning rahulikke jõule
ja ilusat aastavahetust.

Kodanikupäevast
23. novembril sõitsid Kristin Bugri,
Lii Bärlin, Maarja Soomann ja Reigo
Tamm maakonna pealinna kodanikupäevale pühendatud kõnevõistlusele.
Kisakoori kaasa ei võetud ja ega
tujugi kõige roosilisem olnud. Jõudnud kohale, piidlesime silmanurgast
vastaseid ja siis sündis otsus: “Teeme ära!” Välja kuulutatud teema
puudutas meid ümbritseva ühiskonna muutmise võimalusi. Meie järeldus oli ühene: 17-aastased kodanikud ei saa ühiskonda oluliselt muuta, küll aga mõjutada.

9. detsember 2006

Tavapärast pingerida välja ei
kuulutatud, küll aga jagus riigipirukat kõigile osavõtjatele. Kõht
täis ja tuju hea, jõudsime tagasi
Tapale.
Kodanikupäevale pühendatud
tegemisi oli Tapa gümnaasiumis teisigi. Meie kooli abiturientidele andis kodanikuõpetuse tundi vallavanem Kuno Rooba. Kuna ise veel nii
kaugele jõudnud pole, siis tunni sisu
ei tea, küll võin aga nentida, et vallavanemal jätkub aega ka noorte
jaoks.
Kristin Bugri

Käes on jõuluaeg ja peagi ulatab
vana aasa hüvastijätuks käe uuele,
kes valitsemisõigused omale saab.
Lasteaiale Pisipõnn on see aasta
olnud unistuste täitumise aasta, sest
maja on remondis. Sigin-sagin ja
muudatused seoses kolimisega ajavad küll töörütmi veidi sassi, aga
pole hullu, sest see kõik kuulub
remondi juurde. Oleme leppinud
sellise olukorraga ja täname lapsevanemaid mõistva suhtumise ning
toetava koostöö eest!
Lasteaia renoveerimise peatöövõtja on OÜ Näpi Ehitus, uue katuse ehitab alltöövõtu korras AS
Toode. Tööd edenevad plaanipäraselt ja koostöö remondimeeste,
töödejuhatajate ning järelvaatajatega on igati meeldiv ja üksteist toetav. Õigel ajal teatatakse ette remondiga tekkivatest ebameeldivatest olukordadest, olgu need siis
sooja- või elektrikatkestused jne.
Rõõmustab ka see, et mõeldes
juba sisustustöödele, saab öelda, et
suur osa vanast mööblist vahetatakse uue vastu. Vallakunstniku Liina Kaldi abiga saavad maja ruumid
uue värvilahenduse. Tema töö kvaliteeti sai näha vene gümnaasiumis
avatud uues rühmas, kus asuvad
praegu meie maja ühe vanema rühma lapsed. Seal toimus novembri
lõpus vahva perepidu koos laste ja
nende vanematega. Tuba oli täis

Vene gümnaasiumis toimus Päikesejänkude rühmas pere- ja soolaleivapidu.

Foto lasteaia arhiivist

tralli ja samas ka pidulikkust. Sai
laulda, tantsida, mängida ja üheskoos einestada.
Nüüd ootame juba jõuluvana,
kes tuleb 15. detsembril Tapa kultuurikotta lasteaialastele külla. Kultuurikojast on saanud selle aasta
lõppedes Pisipõnnile nagu teine
kodu, sest selle maja meeldiva pererahva nõusolekul saame teha oma
peoproovid, peod ja teatrietendusedki vaadatud. Oleme neile tänulikud nagu kõigile teistelegi abilistele ja toetajatele.

Kui paljudest Eestimaa paikadest on kuulda, et alusharidust ei
toetata või on toetus napp, siis meie
võime uhkusega kinnitada, et Tapa
vald toetab alusharidust ning see
toetus ei ole mitte väike.
Soovin Pisipõnni suurte ja väikeste poolt kõigile jõulurahu südamesse ning sellel lootuste täitumise ajal sosistage päkapikkudele oma
salasoovid, siis läheb teilgi nii
ootuspäraselt nagu meil.
Tea Välk

Pärastlõunase lasterühma
tööd ja tegemised
Alates novembrist on kümnel Tapa
gümnaasiumi algklassiõpilasel võimalus osa võtta pärastlõunase lasterühma tegevustest MTÜ Tapa
Lastekaitse Ühingus, kus asub ka
Tapa Laste- ja Noortekeskus.
Pärastlõunase lasterühma idee
autori on lastekaitse liit. Seal läbi
viidud uuringud näitasid, et just
algklasside õpilastel on probleeme
peale kooli oma vaba aja sisustamisega. On lapsi, kes käivad huvialaringides, kuid on ka neid, kes
peale koolipäeva lihtsalt tänaval
ringi uitavad või siis bussi oodates
nooruse lollusest vägitempe korda
saadavad. Paljude laste vanemad on
hilisõhtuni tööl ja koju tulles ning
lastega koolitöid tegema hakates
on lapsed juba piisavalt väsinud.
Pärastlõunases lasterühmas aga
tehakse reeglina ära kõik koolitööd.
Pärastlõunase lasterühma eesmärk on pakkuda lastele võimalust

veeta turvaliselt koolipäevajärgset
vaba aega. Tulnud rühma, kõigepealt mängitakse, siis hakatakse
koos tegelema õppetööga ning vahepeal on kerge oode. Aeg, mis õppimisest üle jääb, kulutatakse käelise tegevuse ja organiseeritud mängude peale. Kuna oleme praegu alles lapsekingades, siis ei õnnestu
meil ehk kõik asjad, mis algul planeeritud olid, kuid püüame anda
endast parima.
22. novembril oli vahva üritus,
kus meie linna vabatahtlikud noored Katariina ja Colombe tulid rääkima oma maast, traditsioonidest ja
tavadest. Koos pärastlõunase rühma lastega mängiti ja küpsetati
pannkooke. Palju elevust tekitas
laste seas see kui prantslanna Colombe pannkooke õhus ümber
pööras. Nii mõnigi laps püüdis seda
trikki järele teha, kuid sel korral õnnestus see vaid mõnel üksikul, aga
nagu ütleb vanasõna – et harjuta-

mine teeb meistriks.
Pärastlõunane lasterühm töötab
tööpäevadel kell 13–17 ja juhendaja-kasvataja on Terje Kalda, kes
mõned aastad tagasi töötas puuetega noorte tegevusjuhendaja ja
näiteringi juhendajana. Püüame jätkata lastega tööd, pakkudes neile
õppimisvõimaluse kõrval ka muid
põnevaid tegevusi. Näiteks on tulevikus plaanis valmistada ette
mõni lühinäidend. Lasterühma töö
oodatavad tulemused on laste kaasatuse suurenemine eakohasesse
tegevusse, kooliteed alustavate ja
algklassides õppivate laste järelevalve paranemine. Teenus on lapsevanemale tasuta.
Tänusõnad ütlen meid usaldavatele lapsevanematele ja samuti
Tapa gümnaasiumi juhtkonnale,
kes on meie rühma avamist igati
toetanud.
Ave Pappe

Rahvusvaheline konverents Pärnus
Sain kutse osaleda rahvusvahelisel
konverentsil “Naise koht – pliit või
poliitika?”, mis toimus 24. novembril Pärnus Strand hotellis. Juba üksnes päevakava, mis saadeti koos
kutsega, osutus niivõrd huvitavaks,
et otsustasin – miks ka mitte, käin
ära. Ja tõesti, ma ei kahetse, sest
sealt sai nii mõndagi harivat ja kasulikku kõrva taha panna.
Konverentsi avas Euroopa Parlamendi liige Marianne Mikko. Seejärel esines Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Naisühenduse president

Zita Gurmai, kelle esinemise teema
oli “Võrdsed võimalused Euroopa
Sotsiaaldemokraatide perspektiivis.”
Esinejaid väga huvitavate teemadega oli üsna palju, näiteks kirjanik
Tõnu Õnnepalu, OSCE võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Tiina
Ilsen, Eesti Ajakirjanike Liidu esimees Marica Lillemets ja paljud teised. Kuid üheks huvitavamaks teemaks osutus “Uus olukord – naine
teenib rohkem kui mees”, mille esitas sotsioloog-psühholoog Jüri Uljas. Osalejad saalis esitasid üsna

huvitavaid lisaküsimusi, millele
said ka ammendavaid vastuseid.
Kogu päeva kestnud konverentsile pani punkti SDE peasekretär
Randel Länts, kes esines teemal
“Kui naisi oleks poliitikas rohkem”, mis kujunes eriti diskussioonirohkeks.
Konverentsi lõpetas Euroopa
Parlamendi liikme Marianne
Mikko vastuvõtt.
Zinaida Kütt
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USA suursaadik käis Tapal
Sel kolmapäeval külastas Tapa valda Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Aldona Zofia Wos koos
saatjatega.
Tapa gümnaasiumi ees tervitasid
suursaadikut Tapa vallavanem
Kuno Rooba ja gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann. Kõrgele
külalisele tutvustasid põgusalt koolielu Elmu Koppelmann ning inglise keele õpetajad Kevin Robert
Hogan ja Sirli Sisas. Seejärel suunduti aulasse kohtuma õpilastega.
Suursaadik külastas ka Tapa Väljaõppekeskust, mille ülem kolonel
Urmas Roosimägi tutvustas videofilmi vahendusel keskuse koosseisu
kuuluvaid väeüksusi. Pärast korraldati külalistele lühiekskursioon, tutvustades kabelit ja haiglat. Külaskäik lõppes sõdurilõunaga väljaõppekeskuse sööklas.

USA suursaadik doktor Aldona Zofia Wos ühispildil pärast kohtumist
Tapa gümnaasiumi perega. Suursaadik Wos vannutati ametisse 13. augustil 2004. a. Sellel nädalal teatas suursadik oma lahkumisest Eestist.
Foto Heiki Vuntus

Heiki Vuntus

Pigem ennetada ohtu
Sisekaitseakadeemia Politseikolledž i politseikooli kadett Käthlin
Rindberg viis 21.–22. detsembril
Jäneda ja Lehtse lasteaias lõputöö
raames läbi projekti, milles teavitati lapsi ohutu liiklemise reeglitest
tänavatel ja teedel pimedal ja libedal ajal.
Teavitati helkuri kasutamise vajalikkusest. Selgitati, kuidas ja millal kasutada hädaabinumbrit 112 ja
tutvustati politsei tööd üldiselt.
Kõige põnevamaid momente laste
seas tekitasid politsei erivahendite
demonstratsioon ning võimalus
tutvuda politseiautoga lähemalt.
Iga pisipõnn tahaks hoida käes ehtsat relva, katsuda läikivaid käeraudu või proovida kumminuia tugevust. Autodemaailmas aga pole vist

küll põnevamat autot kui vilkurite
ja sireenidega päästeteenistuse või
politseiautod. Selgelt oli näha, kuidas väikesed silmad lõid särama
kõike seda põnevat uudistades, ja
tõsi on ju ka see, et selles vanuses
ehk eelkoolieas lastele on näitlikud
vahendid eriti vajalikud teadmiste
kinnistamiseks. Ehk nii mõnigi
põnn mäletab nüüd räägitut rohkem ja oskab tulevikus hoiduda
koerustükkidest tänaval.
Projektis osales 22 last vanuses 4–
7 aastat. Projekti eesmärk oli tõsta
laste teadlikkust turvalisest liiklemisest, tutvustada politseinikke, kui inimeste abistajaid. Idee ürituse korraldamiseks andsid lasteaiaõpetajad ise.
Üheks ürituse korraldamise põhjuseks pidasime ka Rakvere politsei-

osakonna poolt tehtud liiklusõnnetuste analüüsi Lääne-Virumaal, mis
näitas, et 10 kuu jooksul on liiklusõnnetuste koguarv suurenenud, võrreldes eelmise aastaga. Statistika näitab, et iga 8. liiklusõnnetus juhtub
lapsega. Paljudel juhtudel on liiklusõnnetuse põhjuseks hooletu liiklemine, liiklusreeglite rikkumine või helkuri puudumine. Saime kinnitust tõsiasjale, et liiklusreeglite tutvustamisega tuleks algust teha juba lasteaedades ja neid järjepidevalt meelde
tuletada.
Ürituse lõpus jagati igale lapsele
helkur ja okolaad, et pärast õppimist suu magusaks teha. Lasteaedadele anti plakatid, et helkuri kandmine meelest ei läheks.
Käthlin Rindberg, kadett

Tegutsevad noored vabatahtlikud
Viimasel ajal on Eesti erinevates
paikades näha tegutsemas EVS-i
(Euroopa Vabatahtlike Teenistus)
noori EU riikidest. Tapa vallavalitsus on üks vastuvõtvatest organisatsioonidest, mille projektide kaudu töötab igal aastal Tapa valla piirkonnas 2–3 noort inimest, keda
vahendab siia Eesti-poolne koordineeriv organisatsioon EVS Diakoonia Aasta Eestis.
Juba kolmandat kuud Tapal viibinud prantslanna Colombe
Pigearias ja sakslanna Katharina
Tradt on päris kenasti meie linna
sisse elanud ja palju sõpru leidnud.
Põhiliselt abistavad nad hommikupoolikuti Jeeriko supiköögis ja õhtupoolikuti mängivad lastega lasteaias Pisipõnn ning sageli võib neid
õhtuti kohata ka Tapa noortekeskuses.
Novembri keskel korraldasid vabatahtlikud heategevusliku kontser-

di Tapa erikoolis ja Tapa haiglas.
Esinejaks oli kutsutud Viljandis vabatahtlikuna töötav noor mees
Charles, kes laulis kitarri saatel
prantsuse laulukesi.
Ka erikooli poisid esinesid mõne
lauluga ja võtsid osa mängudest,
mida tüdrukud neile õpetasid. Kui
alguses oli päris raske poistega ühele
lainele saada, siis ürituse lõpuks oli
enamus neist päris aktiivselt kontakte loomas ja kinkis külalistele omavalmistatud suveniire. Charles häälestas ühele algajale koolipoisile kitarrigi. Ei lugenud enam keelebarjäärid, suheldi ja saadi üksteisest aru
viibete ja ž estidega. Aga poistele sai
pandud südamele, et keeletundmine ja õppimine on elus väga olulised asjad. Me ei saa valida aega,
millal ilma sünnime, ei saa valida vanemaid, kelle kaudu sünninime, aga
saame valida suures osas oma tulevikku, kui hoolsalt õpime.

Charles rõõmustas oma lauludega ka Tapa haigla patsiente ja personali. Lisaks oli tulnud abiväge vabatahtlike näol ka teistest Eesti paikadest, kokku kümne ringis. Võtsime
üles ka mõned ühislaulud, laulsime
prantsuse-saksa-eesti keeles kaanonit
sepapoiste tööst. Patsiendid olid kogunenud I korruse talveaeda, kes ratastoolis, kes muu abivahendiga või
omal jalul, ning nautisid tänulikult üritust, mis tõi rõõmsat elevust meie halli
sügisesse ja igapäevasesse haiglarutiini. Et soojalt Prantsusmaalt pärit
Charles ei külmetaks siinses talvepakases, sai ta haiglast kingiks eesti
memme kootud maavillased sokid.
Südamest tulevad tänusõnad
noortele vabatahtlikele patsientide,
haigla personali ja erikooli kollektiivi poolt!
Senta Malva,
vabatahtlike tugiisik
Tapal

Tapa vallavalitsus korraldab
kirjaliku läbirääkimistega enampakkumise Tapa vallas Tapa linnas asuva turu
kasutusele andmiseks.
Enampakkumise objektiks on Nooruse 1 asuv remonti vajav hoone, kus asub linna avalik WC ja
aiaga ümbritsetud asfalteeritud plats. Kasutustasu alghind on määratlemata, osavõtutasu 300
krooni. Pakkumised esitada 20.12.2006 kell 10 Tapa vallavalitsusele kinnises ümbrikus
märgusõnaga “Tapa turu rendile andmine”. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava
pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist pakkumiste esitamise järjekorras.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse rendileping 5 aastaks.
Osavõtutasu tasuda Tapa vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120077103 Hansapangas või Tapa
vallavalitsuse kassasse hiljemalt üks tund enne pakkumiste esitamise tähtaega.
Enampakkumise tingimustega on võimalik tutvuda Tapa valla kodulehel www.tapa.ee ja Tapa
vallavalitsuses kabinetis 2.8. Täiendavat infot saab telefonil 322 9675 (Ene Orgusaar).
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Väike pildipidu
raamatukogus
Detsembrikuus eksponeerib Tapa
linnaraamatukogus oma õpikute ja
lasteraamatute illustratsioone kunstnik Anne Linnamägi-Liiva (1966).
Kirjastuses Avita kunstniku-kujundajana leiba teeniv Anne Linnamägi on ennast tutvustades ja ilusat näitusevaatamist soovides kirjutanud:
„Olen sündinud, kasvanud ja
keskkooli lõpetanud Otepääl. Ja kui
aru sain, et ma millekski muuks kui
kunstnikuks ei kõlba, tulin õppima
Tallinna Kunstiülikooli. Lõpetasin
selle graafika erialal. Ja mul on vedanud. Minu hobi on mu töö. Ja
tööks on – raamatud, õpikud.
Olen illustreerinud ka mõned lasteraamatud. Nendel piltidel on minu
maailm – veidi nukker, unistav, kuid
siiski päikesepaisteline. Minu töid on
mõjutanud must kohv, aastaajad,
pühapäevased lihapirukad, puhas
valge paber, trammid, kauged võõrad maad, kevadine Vabaduse väljak, päikeselaigud põrandal, kevadised tuvid, varesed, raagus puud,
uued teritatud ja läikivad värvipliiatsid, mitt, kastanimunad, Pärnu ...
Minu piltidel tegutsevad mänguloomad ja -inimesed minu lapsepõlvest või mu poegade mänguasjakastist. Nad tulevad, ütlevad tere ja lähevad siis koos Õhupallitädiga pannkooke sööma. Maasikamoosiga.”

Anne Linnamägi-Liiva koos pojaga.

Raamatukogus on tõeline pidu,
sest raamatust on välja tulnud pilditegelased, kes tegutsevad seintel,
lisaks kohtad juba tuntud raamatukangelasi-mänguasju raamatuid tutvustamas-soovitamas. Ja seda kõike ikka selleks, et väiksel lugejal
oleks lihtsam endale huvitavat lugemist leida. Kolmapäeval, 13. detsembril kell 13 olete aga oodatud
kohtuma kunstniku endaga.
Näitus raamatukogus jääb huvilistele vaatamiseks kuni 29. detsembrini.
Kersti Burk

Puudega inimeste
päev
Tänavu said Tapa valla puudega inimesed meeldiva üllatuse osaliseks,
sest vald korraldas neile puudega
inimeste päeva puhul väljasõidu
Roosna-Alliku mõisa.
Kõigepealt sõitsime Amblasse ja
kuulasime Anne Raavat, kes rääkis
meile sealsest kirikust.
Siis läks sõit edasi Roosna-Alliku
poole. Roosna-Alliku mõisas võttis
meid väga südamlikult vastu ehtne
mõisaproua Leili Valdes, kes on sealses koolis õpetaja. Mõis on väga
omapärane ja huvitav oma kahe saaliga, millel on kunstmarmorist seinatahveldised ja akende vahel asetsevad peeglid. Saali kaunistavad veel
valged roosipärjad ja draperiiga kaunistatud medaljonid laes ja seintel.
Kohalik kool töötab mõisas juba
alates 1924. aastal. Meile esinesid ka
koolilapsed, keda saatis klaveril mõi-

saproua ise. Siis rääkis mõisaproua
Roosna-Alliku mõisa ajaloost.
Tema jutust ei puudunud põnevad
repliigid mõisa kummitustest. Meile pakuti ka kohvi ja maitsvat kohvikõrvast.
Lõpetuseks esines meile veel
Eha Rehemaa loenguga eneseabist,
mis oli nii huvitav, et küsimustele ei
tahtnud kuidagi lõppu tulla.
Ja oligi aeg kojusõiduks, sest
meie kannatlik bussijuht Tiit juba
ootas.
Täname Tapa vallavalitsust selle
meeldejääva sügispäeva eest.
Kõigi osavõtjate nimel
Laine Valli

PS Toimetus edastab osalejate
sügava tänu Ene Augasmägile,
Anne Raavale ja Sirje Salurale südamliku ja muljeterohke päeva eest.

Peeti sarikapidu
Tapa linna lasteaedade renoveerimine on kulgenud plaanipäraselt.
Sel esmaspäeval peeti lasteaias
Pisipõnn uue katuse sarikapidu.
Enne oli lasteaial lamekatus, renoveerimise käigus saab lasteaed endale uue viilkatuse, mida ehitab alltöövõtu korras AS Toode.
Sisetööd on samuti kulgenud
plaanipäraselt. Vahetatud poole
hoone tehnilised kommunikatsioonid ja tehakse ettevalmistusi viimistluseks. Viimistlustööd kestavad
märtsini 2007. Tööd lõpetatakse
hoone otsaseinte soojustamisega
järgmise aasta kevadel.
2007. aasta märtsini kasutavad
rühmad reservpinnana Tapa vene
gümnaasiumis asuvaid ruume.
Seoses kapitaalremondiga on
Tapa linna lasteaedade normaalne

töörütm osaliselt häiritud 2007. aasta
septembrini. Lasteaedade renoveerimine hõlmab mõlemat lasteaeda.
Lasteaias Vikerkaar algab renoveerimine 2007. aasta veebruaris ja lõpeb samuti sama aasta septembris.
Tapa lasteaedade renoveerimise
peatöövõtjaks on OÜ Näpi Ehitus.
Lepingujärgne maksumus on
11 441 714 krooni, millest 4 109 000
krooni on riikliku arengukava meetme 4.6 raames eraldatud kohaliku
omavalitsuse investeeringutoetus.
Lasteaedade renoveerimine toob
paratamatult kaasa ebameeldivusi
lastele, lastevanematele ja lasteaedade töötajatele. Tapa vallavalitsus
vabandab ette kõigi lasteaedade renoveerimise ja kolimisega seotud
ebameeldivuste pärast.
Kuno Rooba, vallavanem
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TAPA VALLA AJALEHT

9. detsember 2006

Balti Spoon otsib töötajaid
Kupu külas Kuusalu vallas, 40 km
Tallinnast, asub üks maailma suurimaid kasespooni tootjaid – OÜ
Balti Spoon.
1997. aastal rajas Möhring
Group esimese tootmishoone, tänaseks päevaks on kokku neli tootmistsehhi. Balti Spoon OÜ näol on
tegemist rahvusvahelise ettevõttega, mille emafirma asub Ameerika
Ühendriikides ning sõsarettevõtted Saksamaal, Venemaal ja Poolas. Kogu Möhring Group annab

tööd ligi 1300 töötajale, kellest
umbes 600 töötab Balti Spoon’is,
ja näiteks Tapalt käib meile tööle
üle 100 inimese.
Selleks, et ka kaugemalt tööle
tulevad inimesed ilma pikema seiklemiseta meile jõuaks, on ettevõte
organiseerinud töötajatele tasuta
transpordi, mis käib sellistest sihtkohtadest nagu Tallinn, Maardu,
Kolga, Loksa, Anija jne. Alates
2004. aastast pakume tasuta transporti ka Tapalt käivatele töötajate-

le.
Lisaks tasuta transpordile pakume
ka tasuta sooja lõunat. Selleks on üldjuhul soe supp (valmistatakse Kuusalu sööklas) ning kord nädalas, kolmapäeviti, pakume praadi. Lisaks eeltoodule teeme erinevaid kingitusi, näiteks
meene abiellumise ja tekk lapse sünni
puhul, kõigile esimesse klassi astuvatele töötajate lastele kingitakse väga
ilus koolikott, kõrgkooli lõpetavale
töötajale on raamatupood Apollo kinkekaardi kinkimise traditsioon jne.

Pakutav töötasu sõltub otseselt
töö keerukusest, kui lihtsamate tööde puhul alustame 25 kroonist tunnis, siis näiteks alustavale operaatori abile pakume 31 kr/h, tõstukijuhtidele 32kr/h, elektrikutele, mehaanikutele ning meistri abidele aga 40
kr/h.
Pidevalt otsime oma meeskonda
uusi töötajaid, meie töökuulutused
on ilmunud nii ajalehes Sõnumed
kui ka Virumaa Teatajas, Balti
Spoon OÜ esindajana olen käinud

ettevõtte kohta presentatsioone tegemas nii Lääne-Virumaa Tööturuametis kui ka Jeerikos. Möödunud
suvel käis viimasest meil ekskursioonil ligi kahekümneliikmeline delegatsioon.
Järgmisel teisipäeval, 12. detsembril kell 11 olen Tapa arenduskojas tutvustamas OÜ Balti
Spooni kui tööandjat. Oodatud
on kõik huvilised!
Helo Tamme

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa garaaž, Männikumäe garaažidekompleksis
(Vabriku tänava lõpus).
Helistada telefonil 528 3618
Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.
Helista telefonil 5379 7173 ja 511 6424
või saada kiri: maamaja@msn.ee

Müüa küttepuid,
toores ja kuiv, transpordivõimalus.
Tel 504 5632
Müüa lõhutud küttepuid
(segaküttepuu, lepp, haab ja kask).
Samas ostame kasvavat metsa, metsamaad
ja raiet. Teeme raieteenust (lõikus ja väljavedu).
Telefon 516 1724

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

Sinu pimedat jõulueelset aega püüab oma
aastalõpukontserdiga rõõmustada
Tapa puhkpilliorkester.
Kavas nagu ikka kergest klassikast
poprütmideni välja. Kaasa teevad ka mõned
uued ansamblikooslused.
Kohtumispaik nagu ikka –
Tapa kultuurikoda.
Aeg – 10. detsember kell 16.
Kuulamiseni!

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

On lahkunud Tapa keskkooli kauaaegne
õpetaja
SILVIA JÄNES
15.09.1916 - 23.11.2006
Mälestavad endised kolleegid ja õpilased.

Lahkus elu, kustus valu,
mälestus ei kustu eal.
Siiras kaastunne Enno Paulusele
perega isa, vanaisa ja äia
JOHANNES PAULUSE
surma puhul.
Majarahvas ja Maie

Avaldame sügavat kaastunnet
Enno Paulusele isa
JOHANNES PAULUSE
surma puhul.
Töökaaslased Lehtse lasteaiast

DETSEMBER 2006
10.dets. kell 16
12.dets.
15.dets
16.dets

18.dets
19.dets
21.dets

Tapa muuseumis
näitus
“Endla Lääne käsitöö
ja
Lehtse Käsitööseltsingu jõulukaunistused”

22.dets
23.dets

Tapa linna orkestri jõulukontsert. Sissepääs
tasuta, väljapääs - vaba annetus
kell 20
Kino
kell 17
Lasteaia Pisipõnn jõulupidu
kell 12
Mälumäng Maakilb
kell 17
Kontsert “Jõuluootus”, esinevad Virumaa
Poistekoor, Virumaa Noorte Meeskoor,
Virumaa Tütarlastekoor - laval üle 100 laulja!
Pääse 40 kr ja 20 kr
kell 17
Paljulapseliste perede jõulupidu (eesti)
kell 17
Paljulapseliste perede jõulupidu (vene)
kell 20
Kino
kell 13
Tapa valla eakate jõulukontsert ansambliga
Laine, pääse 10 kr
kell 9.30 Tapa muusikakooli jõulupidu
kell 13
Politseiorkestri jõulukontsert - kaastegevad
Mikk Dede, Hanna-Liina Võsa ja
Eesti Raadio Lastekoor,
pääsmed 80 kr ja 50 kr

LEHTSE KULTUURIMAJAS
DETSEMBER - JAANUAR 2006
20. dets kell 16

Takom VM OÜ
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.

TAPA KULTUURIKOJAS

HEA KUULAJA!

Tapa arenduskoja ruumides,
Roheline tn 19
teisipäeval, 12. detsembril kell 11
OÜ Balti Spooni tutvustusüritus
Oodatud on kõik huvilised!

Viljandi lasteteatri Reky lasteetendus
“Nõiakivi” – kõikidele Tapa valla lastele
vallavalitsuselt jõulukingiks. Tasuta!
26. dets kell 15
Kaunis jõulupühapidu kõigile “Jõulud
tulnud ju”. Eeskava, istumine laudades.
Võta nipet-näpet kaasa! Ühislaulud, tants
ja karaoke
1. jaan kell 00.00 Lehtse kultuurimaja katuselt
ilutulestikuke.
Peasponsor Olga Ivanova
1. jaan k 00.15 Uusaastapidu “Elu kui muinasjutt!”
Soovitav ilmuda muinasjutulistes
kostüümides. Oodatud ka väikesed
temaatilised etteasted. Parimaile
eripreemiad! Tants ümber kuuse ja
üllatused.
Sissepääs ainult kutsetega kella 1-ni!
Soovitav on tellida oma seltskonnale laud.
Kohtade broneerimine ja kutsete
lunastamine 16.–29. dets. Ainult
eelmüügist. Osavõtutasu 75 kr. NB! Alla
18-aastased ainult koos täiskasvanutega.
Laudu on võimalik katta 31. dets kl 12–15
(nõud kohapeal). Info tel 383 3350,
521 8398, e-mailil:
lehtse.kultuurimaja@tapa.ee
6. jaan kell 12
Tapa valla pensionäride klubide ühine
kolmekuningapäeva pidu.
Etteasted kõigilt, verivorsti söömine,
laulud, tantsud, mängud.
Osamaks 10 kr

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.

