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Aia- ja lillepäevad
meelitasid

Tapa vald sõlmis
koostöölepe
AS Kalev Meediaga
Tapa vallas toimuvate sündmuste paremaks kajastamises sõlmis
Tapa vald koostöölepe AS Kalev
Meedia.
Lepingujärgselt lubab Tapa vald
Kalevil uudisteportaalis www.kalev.
ee ja muudes Kalevi väljaannetes
tasuta kasutada ja refereerida ajalehte
Sõnumed/Tapaskije Vesti nii paberkandjal kui ka online uudiseid ja
Tapa valla veebilehte www.tapa.ee.

Jäneda loss
saab väärika
juurdepääsu
Tapa vald korrastab sellel kuul
Jäneda lossini viiva tee.
Paljudele eestimaalastele Jäneda
laadatänavana tuntud tee läbib
põhjaliku uuenduse. Vana, üle
kolmekümne aastane asfalt on
tänaseks freesitud ja ladustatud.
Hetkel toimub sõidutee äärekivide
paigaldus.
Kõik tööd peavad olema lõppenud hiljemalt 5. juuliks kui sama
tänavat mööda liigub selleaastase
Viru Säru rongkäik. Järgnevateks
aastateks planeerib vald samale tänavale veel kõnniteeosa rajamist.
www.tapa.ee

Heategevusprojekt
“Soe süda”
Aastaid Tapa vallas tegutsenud
heategevusprojekt “Soe süda”, kelle
eestvedajateks on Karl Mäesepp ja
Angela Olt, kes aitasid ka sel aastal vähekindlustatud perede lastel
kooli lõpetamiseks osta vajalikke
rõivaid.
Sel aastal abistasid nad 16 noort
Tapa vallast, kellega koos käidi
poodides ja osteti noortele meelepärased lõpuriided. Tapa vallavalitsus
toetas heategevusprojekti 20 000
krooniga, ülejäänud raha leidsid
vabatahtlikud koos erinevate ettevõtjatega.
Austatud Angela Olt ja Karl
Mäesepp ning Tapa vallavalitsus,
suur tänu tehtud heateo eest.
Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Teade
Seoses Lehtse mõis - Põrnu tee ja
Punamäe tee rekonstrueerimisega
on liiklus nendel teedel kuni 10.
septembrini häiritud.

Meenutuspilt Eesti kirjakeele konverentsilt.

Foto Indrek Jurtšenko

Eesti kirjakeele konverents
30. mail korraldati Tapa kultuurikojas
Eesti kirjakeele konverents 100 juubelikonverents.
Päev algas esimese eesti kirjakeelekonverentsile pühendatud
mälestustahvli taasavamisega Tapa
muusikakooli seinal, millele järgnesid Tapa kultuurikojas Eesti
keeleteadlaste loengud.
Loengud olid huvitavad, meeliköitvad ja mõtlemapanevad.
Konverentsil jäi kõlama mõte:
me võime tunda uhkust, et nii väikesel rahval, kui seda on eestlased
on oma riik ja oma keel, kuid on ka
põhjust nurisemiseks ja peeglisse
vaatamiseks – kas on igaüks meist
ise piisavalt hooliv oma emakeele
ja kirjakeele suhtes?
Interneti ajastu pealetung on
oma jälje jätnud nii laste kui ka
täiskasvanute keelekasutusse: loetakse vähe raamatuid, eelistatakse
kiiret ja kokkusurutud infot internetist, mille kvaliteet on tihtilugu
ebakvaliteetne. Reklaami kasutus
tänavatel on enam kui küsitav,
firmad eelistavad nimede panekul
ingliskeelseid eestikeelsetele jne.

Siin on mille kallal tööd teha ja mida
arendada.
Eelkõige kasvab keel meist
enestest, selle juures peame sihiteadlikult ja kannatlikult ise oma
keele puhtuse eest hoolt kandma,
et oleks tulevikus meie lapselastelgi
võimalus rääkida ja kirjutada eesti
keeles.
Samas jällegi võivad Tapa valla
lapsevanemad uhkust tunda, kuna
nende lapsed vahvalt luuletasid,
joonistasid ja kirjutasid kirjakeelekonverentsi pidustuste raames
(vastavalt kokkuvõtete tegemised:
14. märtsil emakeelepäeval Tapa
linnaraamatukogus, 2. aprillil rahvusvahelisel lasteraamatute päeval
Tapa linnaraamatukogus ja 30. mail
konverentsipäeval Tapa kultuurikojas) ning andsid põhjust ühest
sündmusest teha suisa kolm täiesti
eriilmelist ja huvitavat sündmust.
Siinkohal tänan Lääne-Viru maavanemat Urmas Tamme, Tapa vallavanemat Kuno Roobat, konverentsi
külalistest Ilmar Tomuskit, Urmas
Sutropit, Jüri Valget, Maia Rõigast,
Peeter Pälli, Karl-Martin Sinijärve,

Jan Kausi, Indrek Mesikeppi,
kõikide Tapa valla koolide direktoreid, eesti keele ja kunstiõpetajaid,
kõikide lasteaedade juhatajaid ja
kunstiõpetajaid, Tapa muuseumi
direktorit Harri Allandit, Tapa
kultuurikoja töökat kollektiivi,
Lehtse kultuurimaja direktorit
Leelo Jürimaad, Tapa muusikakooli direktorit Ilmar Kaldi, Tapa
Linna Orkestrit (dir Jüri Tüli), Tapa
Ehitusest Erki Kübarseppa, ettevõtteid ROI, EOMAP, Eesti Post,
Saare Dolomiit Väokivi, Hallik
Pagarid, MM-Contra jt.
Eriline tänu Tapa linnaraamatukogu ja Tapa kirjandusklubi
vahvatele liikmetele (Kersti Burk,
Ere Käärma, Margit Lättemägi,
Mae Mitt ja Marika Rajur) ja Tapa
vallakunstnik Liina Kaldile, kes
aitasid korraldada ja andsid väga
suure panuse selle ilusa ja suure
kirjakeelepeo kordaminekuks!
Suur tänu teile kõigile !
Indrek Jurtšenko,
Eesti Kirjakeele Konverents 100
juubelipidustuste peakorraldaja

Külalised Viimsist
Kui 2006. aastal Lehtse Käsitööseltsing korraldas ekskursiooni
eesti ühte suuremasse (15 000
elanikku) ja rikkamasse valda
ning võttis osa ka sealsest jõululaadast, siis nüüd käisid sealsed
eakad vastukülaskäigul meil.
Eelnevalt olid nad tutvunud
Jäneda keskusega.
Tutvumist Lehtsega alustasid
külalised Lehtse koduloomuuseumist, kus nad said ülevaate
Lehtse ajaloost ja praegusest
elust üldse.

Pidulikul kohtumisel vallamaja
saalis, kus oli välja pandud ka
näitus käsitööseltsingu tublide
naiste töödest, andis ülevaate
Viimsi pensionäride ühenduse
tegemistes ja olukorrast nende
esinaine Viiu Nurmela. Lehtse
seltsi- ja kultuurielu saavutusi
tutvustasid kultuurimaja direktor
Leelo Jürimaa ja eakate klubi Ehavalgus president Tiiu Kaasik. Käsitööseltsingu tegevusest rääkis
selle esinaine Evi-Maie Toomla,
tänu kellele see kohtumine teoks

sai. Kohtumisel vahetati infot,
meeneid ja muljeid.
Külalised olid üllatunud meie
väikese asula inimeste entusiasmist ja ettevõtlikkusest.
“Pole teil siin väikeses kohas
viga midagi elada,” nentisid
nad.
Lõpuks külastati meie raamatukogu ja renoveerimisjärgus
kultuurimaja.
Sõprussidemed jätkuvad!
Jüri Freimann

Tänavu oli üheksandatele aia- ja
lillepäevadele end külastajate ootel
valmis sättinud 320 eksponenti,
kolmel päeval külastas üritust hinnanguliselt 16 000 inimest.
Aia- ja lillepäevade korraldaja OÜ
Jäneda Mõis turundus- ja müügijuht
Aini Sildvee ütles, et võrreldes eelmiste aastatega oli tänavu külastajaid
loodetust vähem.
“Ilmselt poole vähem, põhjuseks
kattumine laatadega Raplamaal
Mahtras ja Harjumaal Keilas. Kindlasti avaldas mõju ka inimeste ostujõudluse vähenemine kütusehindade
tõusu tõttu,” selgitas ta.
Kõige enam huvitas külastajaid
mõistagi taimemüük, varasemad
aastad on kinnitanud, et aia- ja
lillepäevadel on taimede-istikute
valik suur, müüjad usaldusväärsed
ja asjatundjad.
Pärast väikest puhkepausi algab 5–6. juulil toimuva Viru Säru
hoogne ettevalmistustöö, parki
oodatakse siis 10 000 inimest. Aini
Sildvee sõnul töötab Viru Särul ka
käsitööküla laat.
Signe Kalberg

Arenduskoda
taotleb toetust
MTÜ Arenduskoja üldkoosolek,
mis toimub 25. juunil 2008. aastal
arenduskoja ruumides (Roheline
19, Tapa), kavatseb kinnitada
LEADER-tüüpi meetme raames
kohaliku tegevusgrupi (piirkonna moodustab Ambla, Kadrina,
Kuusalu, Tapa ja Vihula valla
ning Loksa linna territoorium)
toetuse taotluse ning esitada
selle Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ametile.
Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Tapa linnapäevad
toimuvad
7.–9. augustil
Päevadel esinevad Tapa valla isetegevuslased. 8. ja 9. augustil mängivad
tantsuks ansamblid.
9. augustil toimuvad laat, näitused
Tapa kultuurikojas, koertenäitus
“Tapa krants,” rannamaadlus, kanuuralli, rannavolle (kõik Valgejõe
saarel), lastele atraktsioonid. 7. augustil esmakordselt kinobussi suvine
filmifestival “Kinobuss tuleb 2008:
Eesti Vabariik 90”

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist
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