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Filmifestival teeb kummarduse 
Nukufilmi loomingule

Priit Pärna Animafilmifestivalist väl-
ja kasvanud filmifestival Kino maale 
toob oktoobris vaatajateni kolm 
värviküllast nädalat, keskendudes 
animatsioonile ja eeskätt Nukufilmi 
loomingule läbi kuue aastakümne.

“Eelmiste aastate kogemus näi-
tas, et Priit Pärna Animafilmifesti-
vali alafestivali Kino maale saatis 
suur edu ning soe vastuvõtt. Sellest 
innustatuna leidsime, et on aeg 
korraldada uus filmifestival, mis 
oleks suunatud kultuuri- ja haridus-
asutustele Eesti maapiirkondades,” 
kommenteeris uue festivali sündi 
peakorraldaja Indrek Jurtšenko.

Kino maale filmifestivaliga saavad 
kaasa lüüa kultuuri- ja haridusasu-
tused üle Eesti, näidates 9.–29. 
oktoobrini festivali erinevaid prog-
ramme. Tänaseks on Jurtšenko sõnul 
näitamiskohana registreerinud juba 
ligi 100 raamatukogu, kultuuri- ja 
rahvamaja ning kooli ja lasteaia, mis 
ületab kõik ootused mitmekordselt. 

“See on ilusaks sümboolseks 
kingituseks nii laste ja noorte kul-
tuuriaastale kui ka Eesti Vabariigile 
100. sünnipäevaks,” lisas Jurtšenko 
rõõmustades.

Filmifestivali Kino maale fookus 
on tänavu animatsioonižanril ning 
suuresti Nukufilmi 60. sünnipäeval. 

Nii ongi vanim animatsioon 1957. 
ning värskeim 2017. aastast. 

“Koostöös Nukufilmiga oleme 
kokku pannud nostalgiahõngulise 
koondprogrammi, kus väikestel 
animasõpradel on avastamisrõõmu 
ning suurtel äratundmisrõõmu. 
Kaks programmi on pühendatud ka 
tänavustele juubilaridele – animaator 
Mati Kütt tähistab 70. ning režissöör 
Hardi Volmer 60. sünnipäeva,” mär-
kis Jurtšenko.

Festivali kavas on kokku üheksa 
põhi- ja kolm eriprogrammi, animat-
sioonikoolitus ja -konkurss koolilas-
tele ja noortele ning ajateenijatele. 

“Festivali eriprogrammide näita-
misega löövad taas kaasa pikaajalised 
animasõbrad Elron, Go Bus ja Eesti 
Kaitsevägi. Koostöös Nukufilmi 
Lastestuudioga jätkame oma olulisi-
mat missiooni – noorte animaatorite 
koolitamist,” lisas Jurtšenko.

Rongianimatsioon toob festivali 
Elroni reisijateni suundadel Tallinn-
Tartu, Tartu-Valga, Tallinn-Narva, 
Tallinn-Viljandi ning Bussianimat-
sioon jõuab animasõpradeni 15 Go 
Busi kaugliini bussis. Militaaranimat-
siooni kinoõhtutega liituvad 1. Ja 2. 
jalaväebrigaad. Laste ja koolinoorte 
animatsioonikoolitused toimuvad 9.–
11. oktoobrini Tapa gümnaasiumis.

Kino maale jõuab tänavu peaaegu 
kõikidesse Eesti maakondadesse. 
Leia endale lähim kodune kinosaal ja 
meelepärased programmid siit: www.
kinomaale.ee. Ela festivali tegemis-
tele kaasa ka Facebooki fännilehel 
www.facebook.com/kinomaale. 

Festivali treiler: https://youtu.
be/MQOLZhVFGRA 

Filmifestival Kino maale loodi 
2017. aastal Tapal. Tänavune festival 
kestab 9.–29. oktoobrini ning kan-
nab Euroopa festivalide ühenduse 
EFFE kvaliteedimärki. Tapa valla-
valitsus ja MTÜ Tapa Linna Arengu 
Selts korraldasid aastatel 2012–2016 
ka Priit Pärna animafilmifestivali.

Filmifestivali Kino maale korralda-
vad Tapa vallavalitsus ja MTÜ Tapa 
Linna Arengu Selts. Festivali korral-
damist toetavad PRIA toetusmeede 
Leader Eesti, Lääne-Viru Omavalit-
suste Liit, Eesti Kultuurkapitali Lääne-
Virumaa ekspertgrupp, Eesti Filmi 
Instituut, Päts OÜ ja pubi Tareke. 
Koostööpartneriteks on Nukufilm, 
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, Eesti 
Filmi Instituut ja Tallinnfilm, Tapa 
kultuurikoda, Tapa gümnaasium, Go 
Bus, Elron, Lansar Grupp OÜ, Kuma 
AS, ligi 100 tubli kultuuri- ja hariduse-
asutust üle terve Eesti jt.

Indrek Jurtšenko, peakorraldaja

Täpsem ajakava on kirjas oktoobri-
kuus www.kultuurikoda.ee, www.tapa.
ee ja www.kinomaale.ee.

24. okt  kl 16 Nukufilm 60 laste 
eriprogramm “Miriami lood”, tasuta. 

kl 18 ja 20 Eesti uus mängufilm 
“Keti lõpp”, info www.kultuurikoda.ee.

25. okt kl 16 Elbert Tuganov – nuku-
filmi 1960–70date retrospektiiv, tasuta.

kl 18 Heino Pars – nukufilmi 
1970date retrospektiiv, tasuta. 

kl 20 Nukufilm 60 remix täiskas-
vanutele, tasuta. 

26. okt kl 16 Heino Pars – nuku-
filmi 1980date retrospektiiv, tasuta. 

kl 18 Nukufilm 60 remix 12+ ja 
täiskasvanud, tasuta. 

kl 20 Mati Kütt 70 – nukufilmi 
retrospektiiv, tasuta.

27. okt kl 16 Nukufilm 60 remix 
lastele, tasuta. 

kl 18 Täispikk Mait Laasi kogu-
pereanimatsioon/maailma esimene 
nukuooper “Lisa Limone ja Maroc 
Orange”: tormakas armulugu, tasuta. 

kl 20 Hardi Volmer 60 – nukufilmi 
retrospektiiv, tasuta. 

28. okt kl 17 KINO MAALE 
Gala, sissepääs kõigile tasuta.

Rohkem infot programmide kohta: 
www.kinomaale.ee ja www.kultuuri-
koda.ee, muud küsimused festivali 
kohta tel 322 9659, 529 0785, indrek.
jurtsenko@tapa.ee.

KINO MAALE 
Tapa kultuurikojas

Valija meelespea
- 5.–8. oktoobril maakonnakeskuses 
toimuva hääletamise kohta vt lisainfot 
aadressilt www.valimised.ee. 
- 9.–11. oktoobril on avatud kõik 
jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on 
avatud vähemalt üks jaoskond, kus 
saab hääletada väljaspool oma eluko-
hajärgset jaoskonda. 
- Valimisjaoskondade kohta leiate 
teavet ka aadressil http://valimised.
rahvastikuregister.ee. 
- Elektrooniliselt saab hääletada 5.–11. 
oktoobril aadressil www.valimised.ee. 
- Kodus hääletamiseks tuleb esitada 
kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esi-
tada taotluse ka Teie valimisjaoskonna 
telefonil kella 9-st kuni 14-ni. 
- Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut 
tõendav dokument (nt isikutunnistus, 
pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja 
kaasa võtta. 
- Täitke hääletamissedel hääletamis-
kabiinis. 
- Teie poolt hääletamissedelile kirjuta-
tud kandidaadi registreerimisnumbrit 
ei tohi parandada, küsige komisjonilt 
uus sedel. 
- Hääletamissedelit ei tohi hääletamis-
ruumist välja viia. 
- Te saate hääletada kandidaatide 
poolt, kes on üles seatud Teie rahvas-
tikuregistrisse kantud elukoha järgses 
valimisringkonnas. 
- Kui Teie valimisotsust püütakse vara 
või muu soodustuse lubamise või and-
misega mõjutada, teavitage koheselt 
politseid. Nii aitate kaasa valimiste 
ausale läbiviimisele. 
- Valimiste infotelefon 631 6633. 

Jaoskonnakomisjon nr 1
Turu tn 8, Tapa linn, Tapa vald, 

Lääne-Viru maakond; tel 5887 3813
Komisjoni esimees: Arvo Silla, 

arvo.silla@kultuurikoda.ee.
Komisjoni liikmed: Iines Karm, 

Raissa Kesküll, Anne Klettenberg, 
Lydia Käsperson, Ere Käärmaa, Juta 
Pihlak. 

Asendusliikmed: Eele Ehasoo, 
Gennadi Sults. 

 
Jaoskonnakomisjon nr 2

Rägavere tee 19, Lehtse alevik, 
Tapa vald, Lääne-Viru maakond; 
tel 5887 3819

Komisjoni esimees: Kaia Silm, kaia.
silm@tapa.ee.

Komisjoni liikmed: Ilmar-Priit 
Kaasik, Helve Lamus Kaja Mäll, Pille 
Okk. 

Asendusliikmed: Helle Sild, Anne 
Kivisoo. 

 
Jaoskonnakomisjon nr 3 

Kooli, Jäneda küla, Tapa vald, 
Lääne-Viru maakond; tel 5887 3821

Komisjoni esimees: Maie Kaste-
mäe, maiek@jandedakool.ee.

Komisjoni liikmed: Alli Kalavus, 
Kaimo Maask, Ülle Oru, Krõõt Too-
mingas.

Asendusliikmed: Tiina Sillandi, 
Malle Teras. 

 
Jaoskonnakomisjon nr 4 

Moe keskus 1, Moe küla, Tapa 
vald, Lääne-Viru maakond; tel 
5887 3824

Komisjoni esimees: Estelle Frei-
mann, estelle.freimann@tapa.ee.

Komisjoni liikmed: Nele Jõemees, 
Ester Tammoja, Reet Valdmann, Sirje 
Võsa. 

Asendusliikmed: Anne Raava, 
Marje Arraste 

 
Jaoskonnakomisjon nr 5 

Sõpruse tn 3, Tamsalu linn, 
Tamsalu vald, Lääne-Viru maa-
kond; tel 5887 3829

Komisjoni esimees: Aare Limberg, 
aare.limberg@gmail.com.

Komisjoni liikmed: Elle Allik, 
Ljudmila Jerjomina, Ea Keir, Eesi 
Saar, Lembit Saart, Ellen Uiboaed. 

Asendusliikmed: Tiia Uudeberg, 
Järvo Vildersen. 

Jaoskonna-
komisjonid

Algab registreerimine 
Tapa Muusika- ja 

 Kunstikooli
täiskasvanute 

kunstikursusele.

Registreerimine  
telefonil 5650 1606 või 

kunstikooli ruumes 
E–N 12.45–17.30.

Õppetöö algus 
novembrist.
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Lapsehoiuteenus on lapsevanema 
töötamist, õppimist või toimetulekut 
toetav teenus, mille vältel tagatakse 
lapsele hooldamine, arendamine ja 
turvalisus.

Meie lapsehoid alustas tegevust 2002. 
a aprilli lõpul – möödunud kevadel tä-
histasime seega 15. sünnipäeva. Norra 
riigi kodanike vabatahtlikul kaasabil 
rahastatud kristliku suunitlusega 
lapsehoid, asukohaga Põllu tn 6 Tapal, 
on avatud esmaspäevast reedeni kell 
7.30–17.30 (suvekuudel 9–15, juulis on 
kollektiivpuhkus). Võtame vastu lapsi 
vanuses 1,6 a – 6 a. Kuigi meil ei toimu 
lasteaedades pakutavat õppetegevust, 
tegeleme me siiski laste arendamisega 
aktiivtegevuste (käeline tegevus, laul-
mine, jutustamine, rütmikaharjutused 

jne) kaudu.
Kuna tegemist on eelkõige heatege-

vusliku algatusega, siis on tingimused 
soodsad: lapsele on toit tasuta ning ko-
hamaksuna tuleb igal kuul tasuda 25 € 
(kui perest tuleb kaks last, siis vanem 
tasub kuus 37 €, perest 3 last – 44 €, 
perest 4 last – 52 €).

Seoses uue kooliaasta algusega 
vabanes meil lapsehoiukohti ning 
meie lapsed ootavad endi hulka uusi 
mängukaaslasi. Olete oodatud! Info tel 
354 9986, mob 5800 4679 (lapsehoid) 
või 5591 6329 (juhataja kt), meiliaad-
ress: tronderikodu.tapa@gmail.com.

Ülle Vooglaid,
MTÜ Trönderikodu lapsehoid

 juhataja kt

 Trönderikodu 
lapsehoid

Dementsuse sündroomiga ja psüühilise 
erivajadusega inimestele 

päevahoiuteenuse osutamisest

Otsustasime lasteaiapersonaliga, et 
kõik oma selle aasta toredad tegemi-
sed pühendame me meie Eesti 100. 
sünnipäevale. 

Kogu septembrikuu oli lasteaias 
väga tegude rohke. Maha peeti sisukad 
spordipäevad, kus lapsed võistlesid 
Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu 
töörühma poolt heaks kiidetud spor-
diprogrammi (IAAF) järgi. Laste 
kergejõustiku eesmärkideks selles 
kergejõustikuprogrammis on kogeda 
erinevaid liikumisviise; tunda põnevatel 
aladel võisteldes seikluse tunnet ja seda, 
kui tore on olla samal ajal atraktiivne 
koos teiste lastega; võistelda segavõist-
kondades, jpm. Lapsed said võisteldes 
kasutada spetsiaalseid IAAFi „Laste 
Kergejõustiku“ komplekti vahendeid. 

 Käidi väljasõitudel Tamsalu val-
da, Järsi külla Metsamõisa Puhta vee 
teemaparki, kust saadi palju uusi ja 
huvitavaid teadmisi looduse seaduspä-
rasustest, aastaaegade vaheldumisest 
ning sellest, miks ja kuidas puhas vesi 

meie kodudes kraanist voolab. Sama 
palju rõõmu pakkus kõigile ka püst-
kotta süüdatud lõke, mis pani lapsed 
võileiba nosides mõtisklema metsarajal 
kuuldud tarkuste üle. Väljasõite ning 
õppeprogrammides osalemist toetas 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Septembrikuusse oli planeeritud veel 
kaks suuremat ühisüritust. Nendeks 
olid lasteaia 35. aastapäeva tähista-
mine ja Mihklipäeva näituse-ja laada 
korraldamine. Lasteaia juubel oli tore 
taaskohtumine lasteaia endiste ja prae-
guste töötajate ning kutsutud külaliste 
vahel. Kõneldi alushariduse ajaloost, 
keskenduti tänapäevastele teemadele. 
Laste meeleolukas esinemine tegi päeva 
eriliselt nauditavaks. Mihklipäeva ürituse 
korraldamiseks saime lisaraha projek-
tist „ Rahvastiku tervise arengukava 
2009–2020“. Erinevates projektides 
osalemine aitab lasteaiaelu märgatavalt 
põnevamaks muuta. Selleks aga, et 
projektide kirjutamise ja kõige muu 
kaasaegsega hakkama saada, tuleb ka 

Väärikad teod ja head mõtted 
rõõmustavad hinge

Sügis on käes ning on paras aeg teha 
väikene tagasivaade suvesse, mil viisi-
me läbi kaks õpilasmaleva vahetust. 
Õpilasmalev on Tapa vallas endiselt 
väga populaarne ning suur rõõm oli 
näha, et ka huvitegevustes osalemine 
noorte poolt oli väga kõrge. Õpilasma-
levas teeb noor neli tundi tööd ning 
sel aastal pakkusid noortele töötamise 
võimalust lasteaiad Pisipõnn ja Viker-
kaar, Segers Eesti, Triinu Äri, Tapa 
Kaubamaja toidupood, Tapa kultuu-
rikoda ja kalmistu. Augustikuu maleva 
noortel avanes vahva võimalus osaleda 
Nostalgiajaama ettevalmistamisel.

Kõik kohad, kes noori tööle on 
nõus võtma teevad väga suure hea-
teo just noore jaoks sest paljudele 
noortele on töömalevas osalemine 
esimene suurem töökogemus ning 
äärmiselt oluline on, et see kogemus 
oleks igati positiivne. Kurb on see, et 
äriühingud ei taha kuidagimoodi kaasa 
tulla teemaga, et õpilasmaleva noorele 
töökogemust pakkuda. Oleme aastaid 
selle nimel töötanud ja läbirääkimisi 
pidanud ning hetkel on meie väga 
hea partner olnud läbi aastate Segers 
Eesti OÜ. Sel aastal tuli meie mõttega 

kaasa ka Meie pood ja Triinu Äri, kus 
noored said, ma julgen öelda, et väga 
olulise töökogemuse. 

Pärast tööd said kõik noored sooja 
toitu, mida pakkus meile Virumaa 
Suurköök ning sel aastal pakkusime 
seitsmel korral huvitegevust. Kü-
lastasime Eesti Pandipakendit, kus 
saime väga põhjaliku ja põneva 
loengu taaskasutuse, taaratagastuse 
ja keskkonnahoiu tähtsuse kohta. 
Eesti Vabaõhumuuseumis tutvusime 
sealsete eksponaatidega ning viisime 
ennast kurssi, kuidas kunagi elati, mil-
liseid töid vanasti tehti, kuidas õpiti 
jne. Vahepeale tuli pakkuda ka midagi 
tõeliselt lõbusat ja seiklusliku ning sel 
korral oli noortel võimalus külastada 
Megazone ja Vembu Tembumaad.

Juminda poolsaart külastades 
tegime tutvust Salmistu külas oleva 
muuseumiga ning käisime kakuaamiga 
merel, kus mitmenda põlve rannakalur 
rääkis ja näitas meile kuidas Jumindal 
kala püütakse, millist kala üldse meres 
on ja vastas meie arvukatele küsimus-
tele. Teist aastat järjest külastasime 
Võsu Surfiklubi, kus noor ja andekas 
noormees rääkis noortele veeohutu-

sest ning üheskoos lennutati õppe-
lohet ja tegeleti aerusurfiga. Tartus 
käisime noortega Emajõel lodjaga 
sõitmas ning kuulasime lugusid lodja-
ga sõitmisest, Emajõest, kaladest jne. 
Laste ja noortekeskuses viidi noortele 
läbi karjääriõppe ja nahatöö töötoad. 

Tegevused olid üsna mahukad 
ning tihtipeale jõuti koju alles peale 
kaheksat õhtul kuid sellest hoolimata 
olid noored hommikul rõõmsate 
tujudega tööl ning valmis kaasa löö-
ma kõiges, mida sa neile pakkusid. 
See teeb maleva korraldajale tõelist 
rõõmu ning soovi edaspidi midagi 
veelgi põnevamat pakkuda. Huvi-
tegevuse üks eesmärk on kindlasti 
noore silmaringi laiendamine ja uute 
teadmiste andmine kuid samas on 
ka tegevusi, mis pakuvad lihtsalt 
mänguvõlu ja siirast rõõmu. Õpi-
lasmaleva huvitegevused said teoks 
tänu Põlluvara OÜle, PRIA Leader 
meetmele, Eesti Noorsootöö Kesku-
sele ja Tapa vallavalitsusele. 

Ave Pappe

Tagasivaade õpilasmalevale

Rahvusvahelist dementsuse päeva tähis-
tatakse 21. septembril. Maailma tervise-
organisatsiooni andmetel on maailmas 
47,5 miljonit dementsuse sündroomiga 
inimest, kellele igal aastal lisandub veel 
peaaegu 8 miljonit uut juhtumit. 

See on suur hulk inimesi, kellest 
igaühel on oma lugu. Igast kümnest 
dementsest inimesest seitse-kaheksa 
elab kodus ja neile pakuvad abi ja 
hooldust nende lähedased. Haiguse 
süvenedes vajavad need inimesed 
tihtipeale asutusehooldust, sest kodus 
hooldamine muutub abivajaduse suu-
renedes väga raskeks.

Dementsuse sündroomi ja psüü-
hilise erivajadusega inimese jaoks on 
oluline säilitada tema füüsiline, vaimne 
ja emotsionaalse stimulatsioon ning 
alal hoida olemasolevaid võimeid. 

Lähedased ja pereliikmed, kellel lasub 
suur hoolduskoormus, peavad hoolda-
mise tõttu käima osa ajaga tööl või on 
sunnitud üldse töölkäimisest loobuma. 
Omastehooldajate hoolduskoormuse 

vähendamiseks on dementsuse sünd-
roomiga ja psüühilise erivajadusega 
inimestel võimalus saada päevahoiu-
teenust, mida osutatakse Viru Haiglas. 
Infot teenuse ja teenusele saamise kohta 
saab Tapa vallavalitsuse sotsiaalosa-
konnast, Roheline 19, Tapa linn, tel 
325 8691, 5919 9410, karmen.kaar@
tapa.ee, sotsiaalnõunik Karmen Kaar.

Päevahoiuteenusele suunatakse 
isikud, kelle elukohana rahvastikure-
gistrisse on kantud Tapa vald ja kes 
vajavad teenust tervislikust seisundist 
tulenevalt. Teenus on kliendile tasuli-
ne, omaosalusega. Päevahoiuteenuse 
saamiseks esitab sihtgruppi kuuluv isik 
või tema seaduslik esindaja Tapa Valla-
valitsuse sotsiaalosakonnale vastavasi-
sulise vabas vormis taotluse. Klient või 
tema seadusjärgne ülalpidaja maksab 
soovi korral ka päevase toitlustamise 
eest. Päevahoiuteenusele suunamine 
vormistatakse Tapa valla haldusaktiga.

Päevahoiuteenusel olevatele klien-
tidele tagatakse päevane hooldus, 

lisaks pakutakse ka arendavaid 
tegevusi, mälutreeninguid, tegevu-
si füüsilise seisundi säilitamiseks, 
võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. 
Päevased tegevused planeeritakse 
kliendi seisundist ja võimetest läh-
tuvalt individuaalselt ning kliendi ja 
lähedaste soove arvestades. Teenus 
on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema 
perekonna vajadustest.

Eestis on dementsete inimeste 
ja nende hoolduskoormusega abis-
tajate süsteem alles arenemis- ja 
kujunemisjärgus, kuid abi vajavad 
need inimesed nüüd ja praegu, nii et 
olemasoleva teenuse pakkumine ja 
kasutamine on teretulnud. Dement-
suse sündroomiga ja psüühilise eri-
vajadusega inimeste päevahoiutee-
nus on otseselt abiks nii sihtgrupile 
kui nende lähedastele. 

Kasutatud on materjale ajakirjast 
Puutepunktid, september 2017, 
nr 60.

Karmen Kaar, sotsiaalnõunik

täiskasvanutel end pingutada, tead-
misi täiendada. Rõõm ongi siinjuures 
mainida, et üsna suur osa lasteaiaper-
sonalist asus end sel sügisel täiendama 
inglise keele- ja arvutiõppes. Usun, et 
koolitustelt saadud teadmised kuluvad 
edaspidises elus igati ära.

Mul on heameel öelda, et lasteaias 
töötab väga palju oma tööle pühen-
dunud inimesi. Seekord tunnustas 
Lääne-Viru Arenduskeskus tänukirja 
ja meenega Tapa lasteaed Pisipõnni 
pedagooge haridusprogrammi Ette-
võtlik kool edulugude konkursil sil-
mapaistava edulooga „Puidust pillini„ 
osalemise eest. Edulugu oli kirjutatud 
meie lasteaia lastega toimunud lõimi-
tud õppe- ja kasvatustegevusest. 

Pühendagem oma elu väärika-
tele tegudele ja tunnetele, headele 
mõtetele, tõelistele kiindumustele ja 
ettevõtmistele, mis jäävad kestma! 
(Andre´Maurois)

Tea Välk,
Tapa lasteaed Pisipõnn direktor



Projektid toetavad 
kooli arengut
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Tapa vallas loodud uus filmifestival 
KINO MAALE kutsub koolilapsi 
animatsioonitöötubadesse. 

Filmifestival KINO MAALE (en-
dise nimega Priit Pärna animafilm-
ifestival) korraldab tänavu koolilastele 
ja noortele animatsioonitöötube, kus 
kõikidel osalejatel on võimalus ar-
endada oma loovust ja jutustada 
erinevaid lugusid animatsioonikeeles.

Animatsioonitöötoad toimuvad 
teisipäevast neljapäevani, 9.–11. ok-
toobril kl 12–16 Tapa gümnaasiumis 
(Pargi 12, Tapa) ning töötubades 
õpitakse sel korral joonisfilmi, nu-
kufilmi/lamenuku ja eksperimen-
taaltehnikaid. Töötubadesse regis-
treerumine on avatud reedeni, 6. 
oktoobrini 2017 https://goo.gl/
forms/OW8CbMTXQOn7DE-
Ab2 ja tel 5303 7660. Töötube viib 
läbi Filmifestival KINO MAALE 
koostööpartner MTÜ Nukufilmi 
Lastestuudio Töötubades osalemine 
on tasuta. üksikuid vabu kohti on veel 
10. ja 11.10 päevadele.

Töötubadest saavad osa võt-
ta Tapa valla, Arenduskoja Lead-
er piirkonna, naabervaldade, 
Lääne-Virumaa, aga ka kõikide teiste 
Eesti piirkondade lapsed ja noored 
vanuses 5–19 eluaastat, oodatud on 
ka filmihuviliste vanemad ja õpeta-
jad/juhendajad. 

Kõik töötubades valminud filmid 
osalevad ka konkursil. Välja antakse 
Grand Prix ja palju eriauhindu. 
Konkursitulemused tehakse teat-
avaks festivali galal laupäeval, 28. 

oktoobril 2017 Tapa kultuurikojas 
(Turu 8).

Aastatel Tapa valla ja Nuklufilmi 
Lastestuudio koostöös korraldatud 
Priit Pärna animafilmifestivalil aas-
tatel 2012–2016 osales animatsio-
onitöötubades kokku üle 450 noore 
ja täiskasvanu, kelle fantaasialend ke-
stab kokku ligi 170 erinevas animat-
sioonis kogupikkusega 105 minutit. 

Töötubade lisainfo: Eva Kristju-
han, Nukufilmi Lastestuudio juha-
taja, tel: 5303 7660, e-post: info@
nukufilmilastestuudio.ee, www.nu-
kufilmilastestuudio.ee 

Tänavu 2017. aasta aprillis asu-
tatud Filmifestival KINO MAALE 
toimub ajavahemikus 9.–29. oktoo-
ber ja on pühendunud animatsioonile 
ja Nukufilm 60 sünnipäevale. Film-
festival alustab lähiaastatel ka (lühi)
mängufilme ja dokumentaalfilmide 
näitamist. Filmifestival KINO 
MAALE kannab aastatel 2017–2018 
EFFE kvaliteedimärki.

Filmifestivali KINO MAALE 
toetavad Tapa vallavalitsus, MTÜ 
Tapa Linna Arengu Selts, PRIA 
Leader-programm ja Arendusko-
da, SA Eesti Filmi Instituut, Ees-
ti Kultuurkapital Lääne-Virumaa 
Ekspertgrupp, Lääne-Virumaa 
Omavalitsuste Liit, jt

Festivali üldinfo: Indrek Jurtšen-
ko, Filmifestival KINO MAALE, 
tel: 529 0785, 

e-post: indrek.jurtsenko@tapa.ee, 
www.kinomaale.ee. 

Filmifestival
Seekordne sügis on paljude omavalit-
suste jaoks teistsugune, kui tavaliselt. 
Mitte ainult kohalike omavalitsuste 
valimiste tõttu, vaid ka haldusreformi 
kontekstis. Tapa vald on saanud olla 
paljudele liituvatele omavalitsustele 
konsultandiks ning Tamsalu vald nägi 
meis sobivat liitumiskaaslast. Ootan 
Tapa valla elanikuna väga, kuidas 
ühiselt tegutsemine toimima hakkab. 
Usun, et hakkab ning õige pea võime 
Tapa valla lehest lugeda ka investeerin-
gutest praeguse Tamsalu valla aladel. 

Tapa vallal on sellel aastal investeerin-
guteks 4,78 miljonit eurot, mis on märki-
misväärne summa luua tingimusi, et meil 
endil ja ka me külalistel oleks hea olla. 

Kuna enamus suurtest ehitustöödest 
on alles pooleli, on tibusid veel vara 
lugeda. Selle asemel tuleb omada üle-
vaadet, mis seisus kõik 16 suuremat ob-
jekti on. Lühidalt kokku võttes on tööd 
graafikus ja suuri ootamatusi ette tulnud 
pole. Osa mitme-aastastest projekti-
dest on ka valminud – näiteks Lehtse 
keskusehoone, Tapa linnaraamatukogu 
esine plats, Turu platsi projekt, Lossi tee 

Jänedal, Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
ruumid ning selle aasta väiksemad teede 
remondid ja kõnniteede ehitused. 

Pooleli on Tapa vene põhikooli 
soojustamine, kesklinna ja raudteeühen-
duste ehitus ning Moe kergtee. Seega, 
ebamugavusi tuleb ette veel mõnda aega, 
mistõttu palun kannatlikkust kõigil, kes 
kesklinnas ja raudteejaama ümbruses 
liikuma peavad. Ehitustöödega käivad 
sellised ebamugavused kaasas, vallava-
litsus koos ehitajaga on püüdnud igati 
teha ehitamise mõju talutavamaks, aga 
on mõeldamatu eeldada tavapäraseid 
mugavusi nii suurte tööde korral. Mida 
rahulikumalt saab ehitaja keskenduda 
ehitamisele, seda parem tulemus ja kiire-
mini töö valmib. Kui ta aga peab panema 
suure osa ajast ehitamise “kolmandatele 
isikutele mugavamaks muutmiseks”, siis 
venitab see töö tähtaega. Lisaks loob 
pingeid ja vastuseisu. 

Kes tunneb, et saab ja suudab pare-
mini, võib ju võtta ette järgmise projekti 
vedamise. Ärksad inimesed on piirkon-
nale ainult pluss. 

Seda enam, et meil on tulemas hulga 

töökohti ning meil on igapäevaselt 
külas ligi tuhat välismaalast. Ka suur 
osa Eestisse sattuvaid välisriikide juhte 
ning sõjaväe juhte satuvad Tapale. Sõ-
javäe kohalolu suurenemine on kahtle-
mata võimalus, mida tuleb ka muudes 
valdkondades maksimaalselt paikkon-
na arenguks kasutada. Selle eelduseks 
on teineteise seisukohti austav arutelu, 
mitte etteheited ja halvustamine stiilis 
“mulle lihtsalt ei meeldi”. 

Hea meel on, et koostöö kohalike ja 
ka kaitseministeeriumiga on kaasa too-
nud rahvaaru vähenemise stabiliseeru-
mise. Kui eelmisel aastal vähenes Tapa 
valla rahvaarv kaheksa esimese kuuga 
97 inimest, siis sel aastal oli see vaid 24 
inimest, kusjuures alates 1. veebruarist 
1. septembrini on vähenemine vaid 3 
inimest. See on nii suure valla kohta 
juba väga märkimisväärne tulemus. 

Head Tapa valla inimesed, tänan 
teid suurepärase koostöö eest, senise 
usalduse ja võimaluse eest olla Teie 
vallavanem aastail 2009 – ... 

Alari Kirt, 
Tapa vallavanem

Ajutine ebamugavus 
loob vajalikku mugavust

Teen lühikese kokkuvõtte Tapa vallavoli-
kogu viimase aja tööst ja valikutest. 

Nii nagu vallavolikogu liikmed pea-
vad tihti tegema oma valikuid usus, et 
need on õiged, peavad ka valla elanikud 
peagi tegema järjekordse otsuse, sest 
üks periood on taas ümber saamas. 
Meie valla jaoks on kätte jõudmas veel 
eriti oluline ja ajalooline hetk, sest en-
distes piirides Tapa vald enam ei jätka. 

Ilmselt on kõik kursis, et lähenemas 
on kohaliku omavalitsuse valimised. 
Loodetavasti ollakse teadlikud ka 
sellest, et Tapa vallavolikogu liikmed 
langetasid 12. detsembril 2016 valiku 
ühineda Tamsalu vallaga. Seega saab 
meist pärast valimisi üks uus ja suur 
vald, millel nimeks Tapa vald. Valla pea-
linn ehk keskus jääb Tapale, aga Tam-
salus, meie valla teises linnas, säilitatakse 
samuti olulisemad teenused. Sellega, et 
meil on vallas kaks linnaõigustega linna 
ja mõlemas peatuvad kiirrongid, oleme 
ka riigi mõistes üpris eriline vald. 

Tänaseks on selgunud ka see, mil-
line hakkab olema uue valla uus lipp 
ja vapp. Uue valla sümboolika kon-
kursile laekus üle 60 lipu ja vapi ka-
vandi. Nende hindamiseks kutsuti 
kokku ekspertkomisjon, mille liikmed 
praakisid tingimustele mittevastavad 
konkursitööd välja ning võistlema 
jäänud töödest moodustus vastavalt 
komisjoni antud punktidele pingerida. 
Pingerea parimad viis kavandit saadeti 
arvamuse saamiseks Riigikantseleisse, 
kes pidas neist sobivaks kahte. Need 
kaks pandi rahvahääletusele ja nii sel-
guski võitja. Uuel sümboolikal on seega 
väga tugev mandaat – lisaks kohalikele 
inimestele hindasid seda parimaks ka 
ekspertkomisjon ning Riigikantselei. 

Olen veendunud, et valisime endale 
ilusa lipu ja vapi.

Ühinemisega seoses pidi volikogu 
veel mitmeid olulisi otsuseid ja valikuid 
tegema. Viimaste sekka saab kindlasti 
lugeda ka ühinemislepingu, milles kirjas 
uue valla järgmiste aastate tegevuskava 
ja peamised eesmärgid. Lisaks saime 
koostöös mõlema valla vallasekretäride-
ga valmis uue põhimääruse. Volikogus 
tegeleti peale ühinemise ka teiste oluliste 
teemadega. Näiteks otsustas volikogu, 
et Tapa Vene Põhikooli hoone peab 
saama renoveeritud ja Tapa kesklinn 
korda tehtud, Moelt Moe teeristini peab 
rajama kergliiklustee, Lehtse keskusesse 
tuleb ehitada kool ja lasteaed. Arutusel 
oli muidugi veel teemasid ja langetati 
rohkemaid otsuseid, aga neli suuremat 
ja olulisemat tõin siinkohal välja. 

Sellised olid praeguse volikogu prio-
riteedid, kes langetas just nendest läh-
tuvaid otsuseid ja seda usus, et tegemist 
oli parimate lahendustega. Ise teatris 
töötades olen tänaseks aru saanud, et ka 
seal ei ole õigeid ja valesid vastuseid, sest 
lavastaja antud ülesandeid saab lahenda-
da alati mitmel erineval moel. Näiteks 
kui lavastaja palub näitlejal mängida 
jänest, siis see, kes hakkab ruumis ringi 
hüppama, ei lahenda ülesannet kuidagi 
õigemini sellest näitlejast, kes maha 
istudes porgandi söömist imiteerib. Või 
karjudes ringi jooksev ja kätega vehkiv 
hull ei ole tingimata „õigem” liikumatult 
ühte punkti jõllitavast rollilahendusest. 
Variante on meeletult. Lihtsalt kõige 
olulisem on asja juures usutavus ja see 
kasvab välja veendumusest ning pühen-
dumisest. 

Mulle tundub, et nii nagu teatris nii 
on ka poliitikas. Õigeid lahenduskäike 

Õigete valikute kunst

2017/18 õppeaastal õpib valla üldhari-
duskoolides 773 õpilast ja lasteaedades 
315 last. 75 õpilast asus õppima I klassis. 

Jäneda Koolis on 17 lasteaialast ja 55, 
õpilast; Lehtse Koolis vastavalt 28 ja 52; 
Tapa gümnaasiumis õpib 523 õpilast; 
Tapa vene põhikoolis 143 õpilast; lasteaias 
Pisipõnn käib 186 last; lasteaias Vikerkaar 
76 last. Tapa Muusika- ja Kunstikoolis 
õpib 185 õpilast. Käesolevast sügisest 
alustas tööd filiaal Tamsalus.

Lisaks Tapa valla õpilastele õpivad 
meie valla koolides/lasteaedades 76 
õpilast teistest valdadest. Kõige enam 

Tallinnast 18, Kadrina vallast 16 ja Amblast 
12. Tapa valla lapsi/õpilasi õpib teistes 
valdades 155. Kõige enam Rakveres 30 (17 
mittestatsionaarses osakonnas), 27 Kadri-
na vallas, 21 Tallinnas ja 10 Ambla vallas.

Käesoleval õppeaastal on koolides viis 
vaheaega: 21.–29. okt 2017; 23. dets 2017 
– 7. jaan 2018; 24. veebr – 4. märts; 21. 
apr – 1. mai; suvevaheaeg (va. lõpuklassid) 
12. juuni – 31. aug.

Tihe koostöö toimib Tapa valla ha-
ridusasutustel omavahel ja teiste valla 
allasutustega. Mitmeid ühistegevusi on 
planeeritud käesolevaks õppeaastaks. Las-

teaiad koolid alustasid õppeaastat ühiste 
motivatsiooni- ja inspiratsioonipäevade-
ga. Septembris-oktoobris osalevad kõik 
koolid Maanteeameti ennetuskampaanias 
,,Peatu! Vaata! Veendu!“ ja 5.–6. klassid 
markeerimisprojektis.

Täiskasvanud Õppija Nädalal, 19.–26. 
oktoobril, toimuvad mitmesugused vaimu 
ja füüsist virgutavad tegevused üle valla.

Tasub jälgida valla, koolide, raamatu-
kogude, kultuurimajade kodulehti ja näo-
seina, et olla kursis, mis põnevat toimub ja 
osaleda põnevates ettevõtmistes.

Anne Roos, haridusspetsialist

Uus kooliaasta on hoogsalt alanud

Eestis on päris palju võimalusi otsida 
ning taodelda oma organistasiooni 
sihtide ja arengueesmärkide elluvii-
miseks toetust. Tapa gümnaasium 
(TG) on alanud õppeaastaks saanud 
rahastuse kolmele projektitaotlusele, 
mis on abiks meie kooli arengukava 
tegevuste elluviimisel.

Teist aastat rahastas Keskkonna-
investeeringute Keskus TG õppe-
käikude projekti. Sel õppeaastal on 
projekti teema „Väärikalt looduses”, 
mille eesmärk on toetada ja suunata 
õpilasi lugu pidama loodusest enda 
ümber, omandama teadmisi loodus-
kaitse teemadel, mõistma inimest 
osana loodusest ja et looduses toi-
muv on seotud inimtegevusega. Pro-
jekti käigus saab iga klass osaleda ühel 
õppekäigul, mis on seotud vastava 
klassi ainekavaga. Projekt on seotud 
kooli ühe põhiväärtusega – väärikus; 
õppekäikudel omandatu abil õpivad 
osalejad looduses väärikalt käituma ja 
suhtuma austusega end ümbritsevas-
se keskkonda. 

Projekt lõpeb kevadel loodus-
kaitsenädalaga, mille raames koris-
tatakse kodulinna, õpilased jagavad 
omavahel õppekäikudel omandatud 
teadmisi ja oskusi ning plaanis on 
viia tunde läbi ka valla lasteaeda-
des. Meie kooli arengukava üheks 
oluliseks eesmärgiks on koostöö 
kogukonnas – sealhulgas meie valla 
haridusasutustega.

Teist aastat järjest oleme saanud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi 
toetuse haridusliku lõimumise mit-
teformaalse õppe projektile. Selle 
õppeaasta teema on „Esivanemate 
kultuuripärand“. Projekti raames 
teevad koostööd TG ja Kunda 
ühisgümnaasiumi erineva emakee-
lega noored. Tegevusi koordineerib 
TG õpetaja Eve Allsoo. Projekti 

tegevused toimuvad juba oktoobris ja 
need on seotud eesti ja teiste rahvaste 
kultuuripärandite tutvustamisega, 
samas on projekt seotud erinevate õp-
peainetega: kunst, käsitöö, tööõpetus, 
ajalugu, kirjandus; eri keelt kõnelevad 
noored õpivad tundma erinevate rah-
vaste kultuuripärandit, õpivad tegema 
koostööd erinevates töötubades ja 
tegevustes, mille läbi toimub ka eesti 
keele õpe. Projekt on seotud Eesti 
Vabariik 100 tähistamisega. 

Kolmanda projektina on sel õp-
peaastal töös SA Innove toetatud 
projekt „Avatud ja lennukas koostöös 
jõuame väärikuseni“. Nagu pealkir-
jastki näha, on projekti tegevused 
seotud TG põhiväärtustega (väärikus, 
avatus, lennukus, koostöö). Projekt 
on suunatud kooli töötajatele ja 
lastevanematele. Projekti eesmärgiks 
on tugevdada omavahelist koostööd 
asutuse sees ja kogukonnas, õppides 
looma õpikogukondi võimalike 
kitsaskohtade lahendamiseks, olles 
avatud innovaatilistele ja lennukatele 
ideedele ning rakendades kaasava ha-
riduse põhimõtteid. Projekti raames 
toimub koolitusi, õppekäike, info-
tunde ja luuakse paar õpikogukonda.

Mitmeid aastaid oleme riigikait-
seõpetust viinud läbi Kaitseminis-
teeriumi toetuse abil: toimunud on 
õppekäike, laagreid, meie riigikaitse-
õpetuse tunnid ei toimu koolis, vaid 
kohalikus sõjaväeosas ning soetatud 
on vajalikke vahendeid õppetöö või 
laagri põnevamaks läbiviimiseks. See 
on õpilastele huvitav ja eriline võima-
lus ning viimastel aastatel on kõike 
seda aidanud planeerida ja ellu viia 
riigikaitsteõpetaja n-vbl Margus Oras. 

Nii mõnigi projektitaotlus ootab 
hetkel vel otsust või on olemas pla-
neerimise tasandil.

Agnes Jürjo,TG personali- ja projektijuht

on alati kindlasti enam kui üks ehk ka 
poliitikute poolt välja käidud ideed 
on enamasti õiged, kui need täie 
veendumusega välja pakutakse ja pü-
hendunult ellu viiakse. Peagi oma töö 
lõpetav volikogu tegi selliseid valikuid 
ja otsuseid, väga võimalik, et keegi 
teine oleks teinud teistsuguseid. Kunst 
on teha valikuid veendunult – õigete 
valikute tegemise kunst seisneb nende 
tegemises täie veendumusega.

Samas peab jääma kõigile õigus just 
oma veendumusele. Kuna kohe on käes 
aeg, kui vallakodanikud peavad andma 
hinnangu selle kohta, kui usutav oli lõ-
petav volikogu ja kui usutavad on nende 
poolt püstitatud järgmised eesmärgid, 
rõhutaksin veel kord mõista püüdmise, 
suhtlemise ja koostöö tähtsust – nii saa-
vad valijad üles leida oma veendumus-
tega kokku langevad eesmärgid – ning 
igasuguse mahategemise ja vastandu-
mise mõttetust. Viimased ei aita kui-
dagi kaasa sisulistele edasiminekutele, 
millest üks olulisim meie uues vallas on 
Tapa ja Tamsalu ühtseks kogukonnaks 
kujundamine. Peame leidma ühisosa, 
mitte halvustama teiste harjumusi või 
tõekspidamisi.

Usun, et tegin õige valiku, kui kan-
dideerisin volikogusse ja hiljem selle 
esimeheks. On olnud põnev ja hariv 
aeg ning olen saanud teha palju olulisi 
otsuseid. Tänan südamest kõiki voli-
kogu liikmeid ja sekretäri Ilona Allat, 
vallavanemat Alari Kirti, vallasekretäri 
Piret Treialit, vallavalitsuse liikmeid 
ja vallaametnikke meeldiva ja viljaka 
koostöö eest.

Veendunud valikuid soovides
Reigo Tamm,

Tapa vallavolikogu esimees
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Tapa vald –
kandidaate 170 
Valimisringkond
Nr 1 – kandidaate 
170

Erakond Isamaa ja  
Res Publica Liit
Kandidaate – 8
Nr 101 ARON JAANIS (47), 
sünniaeg: 01.07.1970, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: komandopealik 
Päästeametis 
Nr 102 KAILI OTS (34), 
sünniaeg: 23.07.1983, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tamsalu Spordikompleks, tree-
ner 
Nr 103 JAAN VIKTOR (59), 
sünniaeg: 11.09.1958, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Rakevere Ame-
tikool, kutseõpetaja
Nr 104 JAKOV PETERSON 
(31), sünniaeg: 03.05.1986, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Kunda Spordikeskuse 
juhataja
Nr 105 LEA OJA (57), sünni-
aeg: 26.01.1960, haridus: kõrg-
haridus, töökoht ja amet: Tapa 
gümnaasium, õpetaja 
Nr 106 URMAS SAARMANN 
(66), sünniaeg: 15.03.1951, ha-
ridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: sõidu- ja teooriõpetaja
Nr 107 MARE PLOOMPUU 
(59), sünniaeg: 16.08.1958, ha-
ridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: töötu 
Nr 108 PEETER NIKI-
FOROV (63) ,  sünniaeg: 
21.07.1954, haridus: kõrghari-
dus, töökoht ja amet: Estonia 
Logistics OÜ, administraator

Eesti Reformierakond
Kandidaate – 34
Nr 109 REIGO TAMM (28), 
sünniaeg: 22.12.1988, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Rahvusooper 
Estonia, ooperisolist
Nr 110 RIHO TELL (53), 
sünniaeg: 27.05.1964, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tamsalu Vallavalitsus, vallava-
nem
Nr 111 NAIMA SILD (60), 
sünniaeg: 13.01.1957, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tapa vene põhikool, direktor 
Nr 112 ANDRUS FREIENT-
HAL (58), sünniaeg: 08.09.1959, 
haridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: Tapa Vallavalitsus abival-
lavanem
Nr 113 TIINA TALVIK (51), 
sünniaeg: 18.02.1966, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Lehtse Kesku-
sehoone haldusjuht
Nr 114 ANNIKA KAPP (44), 
sünniaeg: 01.01.1973, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tamsalu Vallavalitsus, abival-
lavanem 
Nr 115 AIVAR KUUSIK (60), 
sünniaeg: 17.04.1957, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Viru Haigla AS gastroentero-
loog/juhatuse liige
Nr 116 KERLI RELLI (26), 
sünniaeg: 03.04.1991, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tamsalu Kultuurimaja kunsti-
line juht (hetkel lapsepuhkusel) 
Nr 117 AGO STALLMEIS-

TER (41), sünniaeg: 22.07.1976, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: 
Adrenal OÜ juht 
Nr 118 VELLO SANDER 
(61), sünniaeg: 14.03.1956, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: Tamsalu 
Kommunaal juhataja 
Nr 119 PEETER LAURING 
(66), sünniaeg: 14.11.1950, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: KÜ 
juhatuse liige
Nr 120 MATI VIIDEMANN 
(56), sünniaeg: 29.12.1960, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: Kodune
Nr 121 VELLO OJAMÄE 
(50), sünniaeg: 06.05.1967, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Rahvusooper Estonia; 
haldusjuht 
Nr 122 ARNE ARUMÄGI 
(50), sünniaeg: 09.03.1967, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Tamsalu Vesi AS, juht 
Nr 123 JAAN HIET (66), 
sünniaeg: 02.07.1951, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Ettevõtja
Nr 124 VIIU UUDAM (57), 
sünniaeg: 29.04.1960, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tamsalu Lasteaed Krõll direktor
Nr 125 SIIRI SAKS (52), 
sünniaeg: 04.03.1965, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: RR Lektus
Nr 126 LEMBIT ROSINA 
(37), sünniaeg: 19.09.1980, hari-
dus: -, töökoht ja amet: Telavero 
OÜ juhataja
Nr 127 MERLE RUZITŠ 
(42), sünniaeg: 18.02.1975, 
haridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: Rakvere Vanalinna Kool 
klassiõpetaja
Nr 128 VÄINO METS (51), 
sünniaeg: 27.11.1965, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Rauamarket OÜ juhatuse liige
Nr 129 MERÉE MARLEEN 
RUZITŠ (21) ,  sünniaeg: 
19.01.1996, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: Üliõpilane
Nr 130 ERKO JULLINEN 
(30), sünniaeg: 27.06.1987, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: Ettevõtja
Nr 131 URMAS KULLANG 
(55), sünniaeg: 06.11.1961, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: Penosil 
Eesti OÜ, müügijuht 
Nr 132 KADRI KASK (53), 
sünniaeg: 17.05.1964, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Tamsalu Kul-
tuurimaja, lauluõpetaja 
Nr 133 KRISTLIN LÄÄ-
NEMÄGI (30), sünniaeg: 
08.06.1987, haridus: keskharidus 
(sh keskeriharidus), töökoht ja 
amet: Lehtse Kool, klassiõpetaja 
Nr 134 MAIKO METSALU 
(18), sünniaeg: 06.04.1999, 
haridus: põhiharidus, töökoht 
ja amet: õpilane
Nr 135 DMITRI TRUBKIN 
(25), sünniaeg: 03.01.1992, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: Jeld-Wen, 
operaator
Nr 136 JOHANNA SINIK 
(21), sünniaeg: 21.09.1996, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: Küüne-
tehnik/ Sinik OÜ juhatuse liige
Nr 137 KADI KREUS (27), 
sünniaeg: 05.03.1990, haridus: 

keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: -
Nr 138 HEITI PETERSON 
(40), sünniaeg: 15.10.1976, 
haridus: 15.10.1976, töökoht ja 
amet: EBE betoonivalmistaja
Nr 139 KERSTI SOOM (39), 
sünniaeg: 03.03.1978, haridus: 
põhiharidus, töökoht ja amet: 
kodune
Nr 140 ALAR RANNAÄÄRE 
(60), sünniaeg: 17.10.1956, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: Maxima 
OÜ, operaator 
Nr 141 MÄRT SMIRNOV 
(35), sünniaeg: 05.11.1981, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Raufarm OÜ, tegevjuht 
Nr 142 RAIVO RAID (77), 
sünniaeg: 19.06.1940, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: pensionär 

Valimisliit Koostöö
Kandidaate – 37
Nr 143 RAIN SEPPING 
(50), sünniaeg: 31.05.1967, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Kaitseliidu peastaap, 
tagalaspetsialist
Nr 144 ENE AUGASMÄGI 
(42), sünniaeg: 05.07.1975, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Tamsalu vallavalitsus, 
ametnik
Nr 145 ELMU KOPPEL-
MANN (59) ,  sünniaeg : 
15.07.1958, haridus: kõrgha-
ridus, töökoht ja amet: Tapa 
Gümnaasium, direktor 
Nr 146 SIRJE KLEMMER 
(43), sünniaeg: 07.04.1974, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Tamsalu lasteaed Krõll, 
majandusjuhataja
Nr 147 KUNO ROOBA (44), 
sünniaeg: 13.12.1972, haridus: 
Kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Rakvere Ametikool, direktor
Nr 148 ALAR TERAS (43), 
sünniaeg: 03.09.1974, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Majandus- ja Kommunikatsioo-
niministeerium, nõunik
Nr 149 JAAN LÕÕNIK (46), 
sünniaeg: 14.06.1976, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Kohtutäiturite ja Pankrotihal-
durite Koja nõunik
Nr 150 URMAS ELHI (42), 
sünniaeg: 23.07.1975, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Ettevõtja Sam-
rutim OÜ juhatuse liige
Nr 151 KAJA HALLIK (39), 
sünniaeg: 09.04.1978, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: OÜ Päts, 
müügijuht
Nr 152 REIN TALI (54), 
sünniaeg: 07.02.1963, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Tapa Autobus-
sipark juhatuse liige
Nr 153 DAIRI POMERANTS 
(24), sünniaeg: 23.01.1993, ha-
ridus: põhiharidus, töökoht ja 
amet: Tamsalu Vallavalitsus, 
hoolekandetöötaja
Nr 154 MARIE-JOHAN-
NA KIPPAR (19), sünniaeg: 
25.03.1998, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: üliõpilane
Nr 155 RENNELI VETTIK 
(45), sünniaeg: 30.04.1972, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: Porkuni 
Kool, pedagoogiline abi
Nr 156 URMAS ORAS (55), 

sünniaeg: 04.03.1962, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Eesti Kaitsevä-
gi, ametnik
Nr 157 ANNA KIS-INT (34), 
sünniaeg: 24.03.1983, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Siretlo OÜ 
juhatuse liige
Nr 158 GARRI RAAGMAA 
(50), sünniaeg: 16.12.1966, 
haridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: Tartu Ülikooli regionaal-
planeerimise dotsent
Nr 159 HEIKI HALLIK (49), 
sünniaeg: 04.06.1968, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Päts OÜ, juhataja
Nr 160 KEITI ELKEN (37), 
sünniaeg: 24.10.1979, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Maarjamaa Hariduskolleegium, 
sotsiaalpedagoog
Nr 161 PAVO RAUDSEPP 
(43), sünniaeg: 09.10.1973, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: Pullimees 
OÜ juhatuse liige
Nr 162 JULIA RÕBALKO 
(35), sünniaeg: 14.04.1982, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: üliõpilane
Nr 163 MARDO TIGANE 
(39), sünniaeg: 02.02.1978, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: FIE 
teraviljakasvatus
Nr 164 KAIDO KALLIS (30), 
sünniaeg: 15.08.1987, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Moe Saetööstus OÜ, juhataja
Nr 165 JANIKA SILD (28), 
sünniaeg: 24.10.1988, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: AS Hoolekan-
deteenused Imastu Koolkodu, 
tegevusjuhendaja
Nr 166 LAURI KUKK (20), 
sünniaeg: 04.04.1997, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: üliõpilane
Nr 167 MERLIN BUGRI 
(42), sünniaeg: 27.01.1975, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: -
Nr 168 TIIVO VAIGURAND 
(41), sünniaeg: 02.08.1976, 
haridus: keskharidus (sh keskeri-
haridus), töökoht ja amet: Tiivo 
Vaigurandi Vaino Talu OÜ, 
juhatuse liige
Nr 169 MARINA ANNUS 
(57), sünniaeg: 30.09.1960, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Maarjamaa Hariduskol-
leegium Valgejõe õppekeskus, 
haridustehnoloog
Nr 170 PILLE ÕUN (39), 
sünniaeg: 05.04.1978, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tamsalu Noortekeskus, noor-
sootöötaja
Nr 171 ANETTE-CLARIS-
SA JUHT (22), sünniaeg: 
08.11.1994, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: MTÜ Viimsi Huvikes-
kus, noorsootöötaja
Nr 172 EGLE PIHUS (37), 
sünniaeg: 25.06.1980, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: kodune
Nr 173 TIINA EVARDI (60), 
sünniaeg: 18.04.1957, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Järvamaa Kutsehariduskeskus, 
korrapidaja
Nr 174 AHTI NAARITS (46), 
sünniaeg: 19.08.1971, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: abipolitseinik
Nr 175 PRIIT KUUSEMÄE 

(33), sünniaeg: 15.09.1984, ha-
ridus: põhiharidus, töökoht ja 
amet: Renovatsoon OÜ, ehitaja
Nr 176 RAINER RANDVER 
(45), sünniaeg: 20.03.1972, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: 
Eesti Keskkonnateenused, 
müügiesindaja
Nr 177 EHA REHEMAA 
(76), sünniaeg: 27.08.1941, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: pensionär
Nr 178 IRINA PIKSAR (41), 
sünniaeg: 18.08.1976, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tapa Vene Põhikool, õpetaja
Nr 179 MARIKA TALI (50), 
sünniaeg: 27.02.1967, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
OÜ Heamaitse, juhatuse liige 

Eesti Keskerakond
Kandidaate – 46
Nr 180 MAKSIM BUT-
ŠENKOV (33), sünniaeg: 
03.09.1984, haridus: kõrghari-
dus, töökoht ja amet: Tallinna 
Spordikool, juhataja
Nr 181 JAANUS MUTLI (43), 
sünniaeg: 07.03.1974, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tallinna Ettevõtlusamet, osa-
konna juhataja
Nr 182 KALEV KODZIS 
(24), sünniaeg: 05.12.1992, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: Porkuni 
Kool, IT ja haridustehnoloog
Nr 183 JANAR SAFRONOV 
(29), sünniaeg: 23.11.1987, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: 
Päästeamet, päästja
Nr 184 LILLI STRÕNAD-
KO (72), sünniaeg: 02.01.1945, 
haridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: pensionär
Nr 185 SIRJE MAJOR (71), 
sünniaeg: 24.09.1946, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
pensionär 
Nr 186 DMITRI OKATOV 
(32), sünniaeg: 22.10.1984, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: 
müügijuht
Nr 187 TATJANA SELGITS-
KAJA-FJODOROVS (46), 
sünniaeg: 24.05.1971, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: OÜ Balti 
Spoon töötaja
Nr 188 VALTER KAIMA 
(29), sünniaeg: 07.09.1988, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: Ida 
Päästekeskus Tapa Päästeko-
mando, päästja
Nr 189 SIRJE JÄETMA (63), 
sünniaeg: 26.03.1954, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: juuksur
Nr 190 ALEKSANDR SA-
GALAJEV (25), sünniaeg: 
18.04.1992, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: üliõpilane, TLMK 
õpetaja
Nr 191 ÜLLAR NEEME 
(38), sünniaeg: 12.09.1979, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: AS OG 
Elektra, pagar-taignameister
Nr 192 IVI BODNJA (43), 
sünniaeg: 29.03.1974, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: OG Elektra, 
vanemteenindaja
Nr 193 VITALI ANIŠTŠUK 
(42), sünniaeg: 02.02.1975, hari-

dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: Nordkalk 
AS, vedurijuht
Nr 194 KAJA SVIRIDOVA 
(44), sünniaeg: 10.09.1973, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: ettevõtja
Nr 195 VLADIMIR SA-
GALAJEV (64), sünniaeg: 
25.03.1953, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: Tamsalu EPT AS
Nr 196 MARINA TRIPUZ 
(58), sünniaeg: 14.01.1959, 
haridus: keskharidus (sh keskeri-
haridus), töökoht ja amet: EVR 
Cargo Tapa Depood, lukksepp-
defektoskopist
Nr 197 PEEDU VIPPER 
(73), sünniaeg: 20.01.1944, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: pensionär
Nr 198 VAIKE DEMIDJUK 
(60), sünniaeg: 03.11.1956, ha-
ridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: AVADEM OÜ juhatuse 
liige
Nr 199 DMITRI PETROV 
(32), sünniaeg: 18.05.1985, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: Maxima 
Eesti OÜ
Nr 200 TAISSA LEPP (62), 
sünniaeg: 20.03.1955, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: pensionär
Nr 201 VLADIMIR PETROV 
(60), sünniaeg: 26.11.1956, ha-
ridus: Põhiharidus, töökoht ja 
amet: pensionär
Nr 202 KRISTE TIISLER 
(47), sünniaeg: 22.11.1969, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: vabakutseline
Nr 203 DENISS VÕSAR (27), 
sünniaeg: 14.12.1989, haridus: -, 
töökoht ja amet: Tele2 Eesti AS, 
kaugside administraator
Nr 204 JELENA HOK-
KONEN (48) ,  sünniaeg: 
18.01.1969, haridus: Põhihari-
dus, töökoht ja amet: pensionär
Nr 205 TÕNU LEPIK (69), 
sünniaeg: 21.03.1948, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
FIE talupidaja
Nr 206 MARIKA PRISKE 
(53), sünniaeg: 25.08.1964, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: pensionär
Nr 207 KADRI JÄETMA 
(37), sünniaeg: 24.04.1980, ha-
ridus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: Vihula 
Mõis, restorani vahetusevanem
Nr 208 ERGO VILTRE (32), 
sünniaeg: 20.12.1984, haridus: 
Põhiharidus, töökoht ja amet: 
Tektoon-A OÜ, operaator
Nr 209 VALENTINA LA-
TÕŠEVA (60) , sünniaeg: 
25.03.1957, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: Swed Ehitus, logistik
Nr 210 TATJANA ELSTING 
(32), sünniaeg: 12.07.1985, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: 
lapsehoolduspuhkusel
Nr 211 IRINA PAVLOVA 
(52), sünniaeg: 08.10.1964, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: OG 
Elektra, meister
Nr 212 VEERA ALEKSEJE-
VA (59), sünniaeg: 16.01.1958, 
haridus: põhiharidus, töökoht 
ja amet: EVR Cargo, defek-
toskopist
Nr 213 SIRJE KALDMÄE 
(65), sünniaeg: 01.06.1952, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
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dus), töökoht ja amet: pensionär
Nr 214  DIANA VÄLI-
KURNIKOV (34), sünniaeg: 
10.11.1982, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: -
Nr 215 KATRI LEHTSALU 
(63), sünniaeg: 25.11.1953, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Tapa gümnaasium, 
õpetaja
Nr 216 LJUDMILLA SER-
GUŠINA (76) ,  sünniaeg: 
09.02.1941, haridus: kõrghari-
dus, töökoht ja amet: pensionär
Nr 217 SVETLANA PO-
ROŠINA (61) ,  sünniaeg: 
26.06.1956, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: abikokk
N r  2 1 8  A L E K S A N D R 
VASSILJEV (30), sünniaeg: 
10.04.1987, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: Leonhard Weiss RTE 
AS, töödejuht
Nr 219 DENIS ZEMSKI (20), 
sünniaeg: 04.03.1997, haridus: 
Põhiharidus, töökoht ja amet: 
õpilane
Nr 220 TIINA SULG (28), 
sünniaeg: 23.06.1989, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Porkuni Kool, 
kasvataja kt
Nr 221 MAKSIM SOKOLOV 
(29), sünniaeg: 05.11.1987, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: 
Betoonitehas, kraanajuht
Nr 222 ARTURAS JANUŠ-
KEVITŠUS (29), sünniaeg: 
12.04.1988, haridus: põhihari-
dus, töökoht ja amet: ehitaja
Nr 223 LJUDMILA KODZIS 
(64), sünniaeg: 05.01.1953, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: pensionär
Nr 224 VALENTINA BUT-
ŠENKOVA (65), sünniaeg: 
19.06.1952, haridus: Põhihari-
dus, töökoht ja amet: juuksur
Nr 225 SERGEI MEL-
NIKOV (68) ,  sünniaeg : 
11.11.1948, haridus: kõrghari-
dus, töökoht ja amet: pensionär 

Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond
Kandidaate – 8
Nr 226 AIGAR PÕDER (46), 
sünniaeg: 27.10.1970, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Ettevõtja OÜ Allodium
Nr 227 RITA KALJUS (62), 
sünniaeg: 07.04.1955, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
pensionär
Nr 228 RENE MELTSAR 
(39), sünniaeg: 20.08.1978, 
haridus: põhiharidus, töökoht 
ja amet: Johanson CJ, üldehitaja
Nr 229 JUTA KAASIK (47), 
sünniaeg: 18.04.1970, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: OÜ B Pluss, 
müüja
Nr 230 URMAS PIISKOP-
PEL (56), sünniaeg: 29.03.1961, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: 
kaugsõiduautojuht
Nr 231 MARGER ÕUN (28), 
sünniaeg: 11.05.1989, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: höövelpingi 
operaator
Nr 232 LEMBIT UUSTALU 
(67), sünniaeg: 11.12.1948, ha-
ridus: Põhihariduseta, töökoht 
ja amet: AS G4S, turvatöötaja

Nr 233 PEETER PIIR-
FELDT (63) ,  sünniaeg: 
26.03.1954, haridus: Põhihari-
dus, töökoht ja amet: pensionär 

Eestimaa Ühendatud 
Vasakpartei
Kandidaate – 1
Nr 234 TÕNU VEEREMAA 
(72), sünniaeg: 24.12.1944, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: pensionär 

Valimisliit Valgejõgi
Kandidaate – 35
Nr 235 ALARI KIRT (49), 
sünniaeg: 01.09.1968, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tapa vallavanem
Nr 236 TOOMAS UU-
DEBERG (57), sünniaeg: 
16.01.1960, haridus: kõrghari-
dus, töökoht ja amet: Rakvere 
Ametikool
Nr 237 RIINA NIIBO (60), 
sünniaeg: 10.04.1957, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: -
Nr 238 REIN LALL (61), 
sünniaeg: 11.08.1956, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
AS Võhmuta PM, juhataja
Nr 239 TATJANA TAMM 
(63), sünniaeg: 08.04.1954, 
haridus: keskharidus (sh keskeri-
haridus), töökoht ja amet: Tanyv 
OÜ juhatuse liige
Nr 240 HANDO KASE-
KAMP (47 ) ,  s ünn i a eg : 
25.12.1969, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: -
Nr 241 AIVI MUST(54), 
sünniaeg: 23.04.1963, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Lääne-Viru Maavalitsus, hari-
dus- ja sotsiaalosakonna juhataja 
Nr 242 EIKI EILO (33), 
sünniaeg: 17.05.1984, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Tõnu Eiki 
Transport OÜ
Nr 243 LEELO JÜRIMAA 
(60), sünniaeg: 12.05.1957, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Lehtse Kultuurimaja 
direktor
Nr 244 TIMO TIISLER(30), 
sünniaeg: 05.09.1987, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Tapa Vallava-
litsus, ehitusspetsialist
Nr 245 KATRIN KUUSIK 
(59), sünniaeg: 26.12.1957, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: OÜ Tapa PAK, perearst
Nr 246 EVELIN HIIE (45), 
sünniaeg: 04.08.1972, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: Tamsalu Pere-
arstid OÜ, registraator-sekretär
Nr 247 TEA VÄLK (58), 
sünniaeg: 19.06.1959, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tapa lasteaed Pisipõnn, direktor
Nr 248 VILJAR VIKK (41), 
sünniaeg: 09.05.1976, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: -
Nr 249 KALJU SOOMERI 
(72), sünniaeg: 30.08.1945, hari-
dus: keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: pensionär
Nr 250 PETRIK MÕTTUS 
(45), sünniaeg: 26.05.1972, 
haridus: keskharidus (sh keske-
riharidus), töökoht ja amet: -
Nr 251 MART LEES (60), 
sünniaeg: 28.09.1957, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus), 
töökoht ja amet: LEMAR-LM 
OÜ juhataja (juhatuse liige)

Nr 252 KRISTA LEPIK (53), 
sünniaeg: 26.04.1964, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tamsalu Spordikeskus
Nr 253 LII JAIRUS (46), sün-
niaeg: 18.03.1971, haridus: kõrg-
haridus, töökoht ja amet: Tapa 
lasteaed Vikerkaar, direktor
Nr 254 ILMAR KALD (43), 
sünniaeg: 20.01.1974, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
direktor
Nr 255 JAAN PUHASMETS 
(56), sünniaeg: 08.05.1961, hari-
dus: keskharidus (sh keskeriha-
ridus), töökoht ja amet: talunik
Nr 256 PIRET PIHEL (55), 
sünniaeg: 14.12.1961, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Hoogla talu
Nr 257 NEEME KÜLMAL-
LIK (52), sünniaeg: 03.07.1965, 
haridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: Tapa Autokool OÜ
Nr 258 VJATŠESLAV SU-
VOROV (66) ,  sünniaeg: 
01.11.1950, haridus: keskhari-
dus (sh keskeriharidus), töökoht 
ja amet: AS Eesti Raudtee, 
avariigrupi juht
Nr 259 ENNO MUST (53), 
sünniaeg: 10.10.1963, haridus: 
keskharidus (sh keskeriharidus, 
töökoht ja amet: Jäneda Mõis 
OÜ
Nr 260 TIIU ROSENBERG 
(35), sünniaeg: 24.10.1981, ha-
ridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: Pereõde
Nr 261 HERKI KÜBARSEPP 
(46), sünniaeg: 17.11.1970, ha-
ridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: Tapa Ehitus OÜ juhatuse 
esimees
Nr 262 RIHO LÖÖPER (47), 
sünniaeg: 01.02.1970, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tapa Spordikeskus, direktor
Nr 263 AARE PALMSALU 
(42), sünniaeg: 18.10.1974, 
haridus: kõrgharidus, töökoht ja 
amet: OÜ Tapa Vesi, tegevjuht
Nr 264 KALLE VALDLO 
(56), sünniaeg: 04.08.1961, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: -
Nr 265 ANNELI MURER 
(40), sünniaeg: 10.02.1977, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: OÜ Tapa Vesi, raama-
tupidaja abi
Nr 266 JANNO LAMUS (42), 
sünniaeg: 24.12.1974, haridus: 
Keskharidus (sh keskerihari-
dus), töökoht ja amet: Gurud 
OÜ, projektijuht
Nr 267 HEILI PIHLAK (54), 
sünniaeg: 15.05.1963, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
Tapa Kultuurikoda, direktor
Nr 268 KATRIN KUKK (39), 
sünniaeg: 08.04.1978, haridus: 
kõrgharidus, töökoht ja amet: 
MTÜ Eluaken, nõustaja
Nr 269 VEIKO RÜÜ (41), 
sünniaeg: 07.10.1975, hari-
dus: keskharidus (sh keskeri-
haridus), töökoht ja amet: - 

Üksikkandidaadid
Kandidaate – 1
Nr 270 MAIT KIIGEMÄGI 
(29), sünniaeg: 30.09.1988, 
haridus: kõrgharidus, töökoht 
ja amet: Chilli Deals OÜ, võt-
mekliendihaldur

Andmed pärinevad valimiste 
kodulehelt valimised.ee

KANDIDAADID
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10.08.2017
•	Väljastati tänava ajutine sulge-

mise luba Tapa linnas Kooli tänaval 
Kooli tänava ja Kevade tänava rist-
miku ja Kooli tänava ja Nooruse 
tänava ristmiku vahelisel lõigul ala-
tes 25.08.2017 kella 10st kuni kella 
17ni;

•	 anti MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühing avaliku ürituse luba “Las-
te Vabariik Tapal” korraldamiseks 
Tapa linnas Tapa muusikakooli 
pargis ja Kooli 24 esisel 25. augustil 
2017 kell 8–20;

•	 anti Tapa valla elanikule Mak-
sim Butšenkovile avaliku ürituse 
luba ürituse “Keskerakonna Pe-
repäev” korraldamiseks Valgejõe 
saarel 13. augustil 2017 kell 10–20;

•	otsustati esitada Viru-Maa-
kohtule avaldus piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks ja teha ettepanek mää-
rata eestkostjaks Tapa vallavalitsus, 
kui eestkosteasutus kuni füüsilisest 
isikust eestkostja leidmiseni; 

•	 sõlmiti üks koduteenuse osu-
tamise leping;

•	neljale puudega isikule määra-
ti hooldajad ja hooldajatele hoolda-
jatoetused;

•	 laiendati alaealise teovõimet 
kuni tema täisealiseks saamiseni;

•	puudega lapsele määrati hool-
daja ja hooldajale hooldajatoetus;

•	kinnitati konkursi „Kaunis 
Kodu“ tulemused;

•	 riigihanke nr 188652 „De-
mentsetele eakatele ja mäluhäire-
tega inimestele päevahoiuteenuse 
osutamine“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati Viru Haigla AS poolt esi-
tatud pakkumus;

•	otsustati korraldada lihthan-
ge „Lehtse ja Jäneda õpilasliinid 
2017/2018“;

•	määrati Tapa vallas Näo kü-
las asuva riigi omandisse taotletava 
maaüksuse koha-aadressiks Lää-
ne-Viru maakond, Tapa vald, Näo 
küla, Kiilu;

•	nõustuda Tapa vallas Tapa 
linnas asuva Valgejõe pst 9 maaük-
suse ostueesõigusega erastamisega 
ehitise omanikule;

•	nõustuti Tapa vallas Moe külas 
asuva Annimetsa kinnistu jagamise-
ga kaheks eraldi katastriüksuseks.

17.08.2017
•	Ühele puudega isikule määrati 

hooldaja ja hooldajale hooldajatoe-
tus;

•	otsustati esitada Viru Maa-
kohtule avaldus piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks;

•	väljastati ehitusluba ehitise 
(puurkaevu) rajamiseks Tapa vallas, 
Jootme külas, Poolgase kinnistul;

•	väljastati ehitusluba ehitise 
(puurkaevu) rajamiseks Tapa vallas, 
Tõõrakõrve külas, Vahtra kinnistul;

•	väljastati kasutusluba rajatisele 
(Päikeseelektrijaam) rajamisel Tapa 
vallas, Raudla külas, Raufarmi kin-
nistul;

•	otsustati korraldada lihthange 
„Küttepelletite ostmine” Lehtse 
keskusehoone, Jäneda Kooli ja Jä-
neda spordihoone katlamajadele;

•	nõustuti Tapa vallas Tapa lin-
nas Paide mnt 26 asuva maaüksuse 
ostueesõigusega erastamisega ehi-
tiste omanikule;

•	nõustuti Tapa vallas Tapa lin-
nas asuva Pikk tn 88 maaüksuse os-
tueesõigusega erastamisega ehitise 
omanikule;

•	 seati isiklik kasutusõigus Elekt-
rilevi OÜ kasuks Tapa valla omandis 
olevale Jaama tänav, Tapa linn, Tapa 

vald kinnistule maatükiga püsivalt 
ühendatud maakaabelliini ehitami-
seks, hooldamiseks, korrashoiuks, 
remontimiseks ja likvideerimiseks, 
edaspidi nimetatud tehnorajatis, 
vastavalt käesoleva otsuse lisana 
olevale isikliku kasutusõigusega 
koormatava ala plaanile;

•	väljastati tänava ajutine sul-
gemise luba Tapa linnas Ivaste tä-
naval Eha tänava ja Künka tänava 
vahelisel lõigul 19.08.2017 alates 
kella 09.00-st kuni kella 18.00-ni;.

•	 anti avaliku ürituse luba 
“Tapa autokross” Eesti ja Balti 
Meistrivõistluste korraldamiseks 
veoautodele ja bagidele Tapa auto-
krossirajal 8. september 2017 kell 
17 – 9. september 2017 kell 21;

•	 anti MTÜ-le Viru Ratsu avali-
ku ürituse luba “Tapa karikas Rat-
savõistlus” korraldamiseks Tapa 
linnas Ivaste tänava ja Eha tänava 
äärsel muruplatsil ajavahemikus 
18. august 2017 kella 12.00-st kuni 
– 19. august 2017 kella 22.00-ni;

•	 anti MTÜ-le Orienteerumis-
klubi TON avaliku ürituse luba 
„Tallinna Orienteerumisneljapäe-
vaku, rahvaspordiüritus” korral-
damiseks Tapa valla territooriumil 
Jäneda ümbruses vastavalt orien-
teerumiskaardile 17. augustil 2017 
kella 12.00-st kuni kella 23.00-ni;

•	 anda FIE-le Silvi Pärn avali-
ku ürituse luba kahe laada korral-
damiseks Tapa turu ja Tapa Kau-
bamaja vahelisel alal, Tapa Kau-
bamaja ümbruse parklaalal (v.a 1. 
Mai pst poolsel küljel) ning kor-
teriühistu Pikk 12 esisel parklaalal 
alljärgnevalt: “ Tapa sügislaat “ 01. 
10. 2017 kell 07.00–17.00 ja “ Tapa 
mardilaat “ 19. 11. 2017 kell 07.00 
– 17.00;

•	 eraldati SK-le Vargamäe 
150.- eurot toetust kokku kahe 
Tapa valla noortõstja Tom Auna-
puu ja Roomet Väli osalemiseks 
võistlustel Leedus Panevežises 
07.–09.09.2017, Lätis Salduses 
22.–23.09. 2017, Leedus Degaciais 
21.–22.10 2017 ja erinevatel Eesti 
võistlustel ajavahemikus 30.09 – 
31.12.2017;

•	 eraldati Tapa valla reservfon-
dist 3 900 (kolm tuhat üheksasada) 
eurot tegevusalale Muu perekon-
dade ja laste sotsiaalne kaitse.

24.08.2017
•	Viiele abivajajale eraldati ravi-

mistoetust;
•	kaheksale abivajajale eraldati 

lasteaias toitlustamise toetust;
•	kokku 17-le abivajajale eral-

dati peretoetust;
•	nõustuti Tapa vallas Tapa lin-

nas asuva Üleviste tn 30 kinnistu, 
jagamisega kaheks eraldi katastri-
üksuseks;

•	 lihthanke „Lehtse ja Jäneda 
õpilasliinid“ edukaks pakkumu-
seks tunnistati I osas (Lehtse õpi-
lasliin) Lehtse Buss Tiit Orupõld 
poolt esitatud pakkumus. II osas 
tunnistati (Jäneda õpilasliin) edu-
kaks pakkumuseks AS GoBus 
poolt esitatud pakkumus;

•	 tunnistati 17.08.2017 toimu-
nud Tapa vallale kuuluva kinnistu 
Künka 6 Tapa linn Tapa vald, 6150 
pindalaga 1840 m2 kirjalik enam-
pakkumine nurjunuks, kuna enam-
pakkumisele ei esitatud ühtegi pa-
kkumist;

•	 anti nõusolek seoses õppe-
aasta avaürituse korraldamisega 
Tapa linnas 1. Mai pst (Pikk tänava 
ja „Meie“ kaubamaja parkla vahe-
line lõik) sulgemiseks 01.09.2017 
kella 08.15-st kuni kella 09.45-ni.

31.08.2017
•	Haridusliku erivajadusega las-

tele transporditeenuse osutamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
OÜ Tapa Autobussipark poolt esi-
tatud pakkumus;

•	 lihthanke nr 190098 „Küt-
tepelletite ostmine“ edukaks pak-
kumuseks tunnistati Purutuli OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

•	otsustati seada isiklik kasutus-
õigus Elektrilevi OÜ kasuks Tapa 
valla omandis olevale Jaama tänav, 
Tapa linn, Tapa vald kinnistule 
maatükiga püsivalt ühendatud maa-
kaabelliini ehitamiseks, hooldami-
seks, korrashoiuks, remontimiseks 
ja likvideerimiseks, edaspidi nime-
tatud tehnorajatis, vastavalt käes-
oleva otsuse lisana olevale isikliku 
kasutusõigusega koormatava ala 
plaanile;

•	määrati projekteerimistingi-
mused ehitiste (vee-ja kanalisat-
sioonitrasside) rajamise ehitus-
projekti koostamiseks Üleviste tn 
7, Üleviste tn 5, Üleviste tänav 5 
juurdelõige, Eha tänav L4, Paide 
mnt 81, Loode tn 10, Loode tn 7, 
Paide mnt 65, Eha tänav L3, Õhtu 
puiestee L3, Eha tänav L2, Eha tä-
nav L1, Uus tänav, Ehituse tänav, 
Lehtse tee 5, Lehtse tee 3, Lehtse 
tee 1, Lehtse tee, Leina tänav L1, 
Taara puiestee L1, Taara puiestee 
L2, Paju tänav L3, 5 Pärnu-Rakve-
re-Sõmeru tee, Pikk tn 77, Pikk tn 
73, Pikk tn 75, Roheline tänav L5, 
Pikk tn 69, Sügise tänav, Üleviste 
tänav L4, Pihlaka tänav, Virve tä-
nava kinnistutel Tapa linnas, Tapa 
vallas vastavalt projekteerimistingi-
muste taotlusele;

•	väljastati territooriumi ajutise 
sulgemise luba Tapa linnas Kesk-
väljaku (1. Mai pst ja Pikk tn rist-
mikul) parkla alal 10.09.2017 kella 
12.00-st kuni kella 16.00-ni;

•	 anti avaliku ürituse luba 10. 
septembril 2017 alljärgnevalt: 1.1 
ürituse “Mototehnika näitus” kor-
raldamiseks Tapa linna keskväljakul 
ajavahemikul kell 11–16; 1.2 moo-
torrataste rongkäiguks, mille mars-
ruut on ühes suunas alates Tapa 
linna piirist Valgejõe pst, Ülesõidu, 
Pikk tn, Paide mnt, Ambla mnt, 1 
Mai pst, 1. Mai pst ja Pikk tn ristis 
olev parkla ning kus tagasisõit toi-
mub sarnaselt tuldud teekonnale;

•	 anti avaliku ürituse luba 
Orienteerumisklubile JOKA orien-
teerumisvõistluse “Suunto Games” 
korraldamiseks Tapa vallas Albu 
vallaga piirnevatel aladel, vastavalt 
taotluses lisatud orienteerumiskaa-
rdile, 30.09.2017 kell 08.00 kuni 
01.10.2017 kell 20.00; 

•	otsustati eraldada Tapa valla 
reservfondist 2 123 eurot Tapa val-
lavalitsuse ja OÜ Aadressikorrastus 
vahel sõlmitud lepingu alusel aad-
ressiandmete korrastamiseks;

•	otsustati müüa Tapa vallale 
omandiõiguse alusel kuuluv korte-
riomand aadressil Näo keskus 2-4, 
Näo küla, Tapa vald;

•	kinnitati vallavanema Alari 
Kirt puhkus 04.09.2017 kuni 08. 
09.2017, 5 kalendri-päeva ulatuses, 
2017. aasta eest. 

07.09.2017
•	Kinnitati Tapa gümnaasiumi 

ja Muusika- ja Kunstikooli öötajate 
koosseis;

•	väljastati ehitusluba ehitise 
(puurkaevu) rajamiseks Tapa vallas, 
Jäneda külas, Lehise kinnistul;

•	Tapa spordihoone põranda 
lihvimise, lakkimise ja joonimise 
edukaks pakkumuseks tunnistati Sti-

31.08.2017
1. Kinnitati riigieelarvelise lisatoetuse 

saamiseks Tapa valla huvihariduse ja hu-
vitegevuse kava ajaperioodiks 01.09.2017 
– 31.12.2108;

2. loeti peremehetus tuvastatuks ja 
võeti Tapa valla omandisse Tapa vallas 
Tapa linnas Kirsipuu tänav kinnistul 
asuv 0,4 kV elektriõhuliin pikkusega li-
gikaudu 500 m; Otsustati võõrandada 
otsuse punktis 2 nimetatud ehitis tasuta 
otsustuskorras Elektrilevi OÜ-le, kuna 
vara võõrandamine on avalikes huvides 
ja vara ei ole vallale vajalik;

3. võeti vastu otsus katastriüksustele 
sihtotsatarbe määramise kohta;

4. otsustati anda Tapa vallavalitsuse-
le ülesanne valmistada ette pöördumine 
Vabariigi Valitsuse ja Kaitseministeeriumi 
poole, kaaluda võimalust koostööks spor-
dikompleksi rajamiseks ujula ja saunaga 
Tapa vallas;

5. otsustati anda Tapa vallavalitsusele 
ülesanne valmistada ette taotlus pöördu-
maks AS Eesti Raudtee ja Majandusminis-
teeriumi poole Tapa vaksali hoone munit-
sipaalomandisse saamiseks.

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDVALLAVOLIKOGU
gmar OÜ poolt esitatud pakkumus;

•	nõustuti Tapa vallas Saksi külas 
asuva Päntu kinnistu koosseisu kuu-
luva Päntu katastriüksuse jagamise-
ga kaheks eraldi katastriüksuseks;

•	Määrati Tapa vallas Kuru külas 
asuva maaüksuse (riigi reservmaa 
piiriettepaneku nr At031208031) 
koha-aadressiks Lääne-Viru maa-
kond, Tapa vald, Kuru küla, Loobu 
metskond 391;

•	nõustuti Tapa vallas Näo kü-
las asuva Kiilu maaüksuse, ligikaud-
se pindalaga 0,5 ha, sihtotstarve 
maatulundusmaa, jätmisega riigi 
omandisse;

•	määrati Tapa vallas Tapa lin-
nas asuva, munitsipaalomandisse 
taotletava Uus tn 2 maaüksuse üld-
pindalaks 8350 m2;

•	määrati Tapa vallas Tapa lin-
nas asuva, munitsipaalomandisse 
taotletava Välja tn 2 maaüksuse 
üldpindalaks 30500 m2;

•	volitati Tapa vallavalitsuse 
hoolekandespetsialist Ly Nelsonit 
teostama eestkostetava nimel kõiki 
pangatoiminguid.

14.09.2017
•	Kinnitati Tapa vene kooli töö-

tajate koosseis;
•	määrati projekteerimistingi-

mused Tapa vallavalitsusele Tapa 
vallas Läpi-Aru-Ojaküla tee re-
konstrueerimise tehnilise projekti 
koostamiseks;

•	määrati projekteerimistingi-
mused Tapa vallavalitsusele Tapa 
vallas Tapa linnas Karja tänava re-
konstrueerimise tehnilise projekti 
koostamiseks;

•	otsustati korraldada alla liht-
hanke piirmäära jääv hange „Tapa 
vallale audiitorteenuse ostmine 2017. 
majandusaasta auditeerimiseks“;

•	otsustati korraldada alla lihthan-
ke piirmäära jääv hange „Tapa vallas 
Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueeri-
misprojekti koostamine“;

•	otsustati korraldada alla liht-
hanke piirmäära jääv hange „Tapa 
linnas Karja tänava rekonstrueeri-
misprojekti koostamine“ ;

•	 anda rendile OÜ-le Tapa 
Perearstikeskus mitteeluruumid 
aadressil Rägavere tee 19 Lehtse 
alevik I korrusel üldpinnaga 41,2 
m² ajavahemikus 01.09.2017 kuni 
01.09.2022.

•	pikendati munitsipaalkorteri 
üürilepingut;

•	otsustati toetada nelja lapse 
toitlustamist lasteaias;

•	kahele abivajajale eraldati pe-
retoetust, kahele küttetoetust, ühe-
le ravimitoetust ning ühele abivaja-
jale peretoetust;

•	 eraldati ranitsatoetust kokku 
73 lapse eest, kes alustasid kooli-
teed;

•	keelduti üheksa abivajaja taot-
luste rahuldamisest, kuna abivaja-
dus ei olnud põhjendatud;

•	otsustati Osutada Tapa valla 
isikule väljaspool kodu osutatavat 
üldhooldusteenust OÜ Häcke pan-
sionaadis Paide. Puujääva osa hool-
dusteenuse eest tasub igakuiselt 
Tapa vallavalitsus 30 päeva korral 
280,19 eurot ja 31 päeva korral 
302,19 eurot; 

•	 sõlmiti üks koduteenuse osu-
tamise leping;

•	kahele puudega isikuile mää-
rati hooldajad ning hooldajatele 
hooldajatoetused;

•	kinnitati sümboolikakonkursi 
tulemused.

Tapa vallavalitsus korraldab 2017. aasta sü-
gisel Tapa linnas, Lehtse ja Jäneda keskustes 
tasuta lehtede ja okste äraveo. Lehtede ja 
okste vedu toimub alates 30. oktoobrist 
2017 eelregistreeritud nimekirjade alusel. 

Puulehed tuleb panna kilekottidesse 
ning oksad lõigata kuni ühemeetristeks 
juppideks ning siduda punti. Lehekotid ei 
tohi olla suuremad kui 150 l. Lehekottides-
se ei tohi panna olmejäätmeid! Kotid, mis 
sisaldavad olmejäätmeid ja on suuremad 
kui 150 l, jäetakse tühjendamata.

Lehtede ja okste äraandmiseks palume 
end registreerida e-posti aadressil krista.
pukk@tapa.ee või telefonil 322 9665. Re-
gistreerimine toimub 16. oktoobrist kuni 
26. oktoobrini 2017.

Krista Pukk

Lehtede ja 
okste vedu

Pädevusega  
ELEKTRIK

teostab kõiki elektritöid.  
Tel 5341 9510,

e-mail  
lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    

KONSULTATSIOON
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Esmaspäev
•	 10–11 Eakate võimlemi-

ne / Anu Jonuks
•	 11–12 Laulutund / Anu 

Jonuks
•	 12–15 Käsitööring / Ülle  

Kuul
•	 16.30–17.30 JJ Street tä-

navatants / Gerly Tuur
•	 17–20 Laste laulustuudio 

/ Indrek Jurtšenko
•	 18–20 Idamaised tantsud 

/ Katre Jürgenson
•	 18–20 Segakoor Leetar / 

Andres Heinapuu

Teisipäev
•	 10–11 Seeniortants / Anu 

 Jonuks
•	 19–20 Jumping / Diana 

Kuusemaa

Kolmapäev
•	 10–11 Mälutreening ea-

katele / Anu Jonuks
•	 17–18 Tantsurühm Mo-

mento 6–8 a (algajad) / Mar-
leen Veerpõld
•	 18–19 Tantsurühm Mo-

mento 6–8 a (edasijõudnud) / 
Marleen Veerpõld
•	 19–20 Tantsurühm Mo-

mento 9–15 a / Marleen Veer-
põld
•	 19.15–20.30 Ashtanga joo-

ga / Tiiu Heinsoo

Neljapäev
•	 14–15.30 Eakate rahva-

tantsurühm Eideratas / Aino 
Orgmets
•	 18–21 Täiskasvanute näi-

tering / Tiit Alte

•	 18–19 Jumping / Diana 
Kuusemaa
Reede
•	 14.30–15.30 JJ Street tä-

navatants / Gerly Tuur
•	 16–18 Tantsurühm Mo-

mento / Marleen Veerpõld
Laupäev
•	 10–13 Tapa Linna Or-

kester ( kaks korda kuus) /Priit 
Rusalepp
•	 12–15 Ladinatantsutrupp 

Pantrid (kaks korda kuus) / 
Evely Vaigur
Pühapäev
•	Tapa Valla Lastekoor 

(kaks korda kuus) / Alina Leo-
pard, Tiiu Tikerber

Ringide ajad
Tapa kultuurikojas

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Tapa mandoliiniorkester ootab
 enda sekka uusi liikmeid! 

Eriti oodatud on mehed! Mandoliinimäng on väga äge ja muutub 
järjest popimaks. Liitudes meiega, lubame, et juba veebruaris 

saad esineda Estonia kontserdisaali laval!
Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 18
 Tapa Muusika- Ja Kunstikooli saalis!

Aitame leida sobiva pilli. Midagi leiame ka kohe alustamiseks.

1. okt Klubi Ehavalgus osaleb eakate päeva sõidul Järvamaa-
le. 

1. okt kl 10 Lehtse 2. pinksi pühapäev Algas XVI hooaeg 
ja on hea võimalus veel liituda! Osalema oodatud kõik 
huvilised: mehed, naised, poisid, tüdrukud. Mäng turnii-
ridena. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! 
Täiskasvanuil osamaks: 3,50 €, õpil tasuta. 

9. okt kl 13 Klubi Ehavalgus hooaja algus. Mälutreening. 
Jututuba – teeme plaane. Ootame uusi tulijaid ja vanu 
olijaid! 

14. okt kl 20 Hooaja avapidu kõigile! Oktoobriõhtu ansamb-
liga Vanaviisi. Lisaks meeleolukad üllatusesinejad! NB! 
Toimub ainult eelregistreerimine laudadesse ja see lõpeb 
reedel, 13. oktoobri õhtul! Ära hiljaks jää! Pääse: 10 €.  
Info telefonil: 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee. 

22. okt kl 12 Lehtse külakilb 2. mäng. Algas XVI hooaeg 
ja seega on hea võimalus veel liituda! Võistkond kuni 4 
liiget. Mängud kestavad aprillini. Ootame Teid, nupukad 
– mälumängus ei ole kaotajaid! Osamaks: täisk 3 €, õpil 
tasuta.

16. okt kl 13 Lehtse Käsitööseltsingu hooaja algus. Oota-
me kõiki käsitööhuvilisi noori ja vanemaid inimesi! Tule 
kohale ja võta mingi põnev idee või käsitööese kaasa! 
Teeme plaane järgnevaks hooajaks – head mõtted tere-
tulnud! Valmistame oma kätega ka midagi toredat!

23. okt kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. 

29. sept kl 15–18 Avatud uste päev Tapa kultuurikoja väikeses 
majas (aadressil Valve 30). Teretulemast-kohv, Ukraina seltsi 
käsitöö näitus, meisterdamist, mõistatamist ja muid põne-
vaid tegevusi igale eale. 

kl 17–18 Ukraina koori Chervona Ruta kontsert. 
1. okt kl 16 Rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud kont-

sert. Esinevad Ksenia Kuchukova (sopran) ja Helin Kapten 
(klaver). Tasuta.

3. okt kl 18, 20	Komöödiafilm	„Minu	näoga	onu“	(Eesti).	Pääs-
med 2 € ja 4 €.

4. okt kl 10–17 Leedu antikvariaadi müük.
4. okt kl 18 Valimisliitude, erakondade ja üksikkandidaatide koh-

tumine valijatega. Moderaator Samuel Golomb.
5. okt kl 18 Õpetajate päeva kontsert-aktus. Oodatud Tapa valla 

endised ja praegused haridustöötajad, ringijuhid, treenerid. 
7. okt kl 19	KaRakTer	teatri	etendus	R.	Cooney	„Igaühele	oma“.		

Piletid eelmüügist 8 €, etenduse päeval 10 €.
10. okt kl 19	Komöödiateatri	etendus	„Hollywoodi	filmitähed“.	

Lavastaja Erki Aule. Osades: Helgi Sallo, Katrin Karisma. 
Piletid 13  € ja 15 € müügil Piletilevis ja Tapa kultuurikoja 
kassas.

12. okt kl 11	Lasteteater	Reky	„Kunksmoor“.	Pilet	7	€.
13. okt kl 21 Pidulik hooaja avapidu ansambliga PresiDent. Peo 

teema	on	“Kolmteist	ja	reede“.	Kaasakiskuv	tantsumuusika	
ja särtsakad esinejad. Avatud baar. Laudade ettetellimine 
tel 32 0061, info@kultuurikoda.ee või kultuurikoja kassas. 
Pääsmed eelmüügist 5 €, kultuurikoja kollektiividele grupitel-
limusena (alates 10 kohta) 3 €, peopäeval 7 €. 

17. okt kl 10–16 Doonoripäev.
17. okt kl 18 ja 20	Draamafilm	„Klaasloss.	Piletid	2	€	ja	4	€.
20. okt kl 18 ja 20	Animafilm	„Lego	Ninjago“.	3D.	Pilet	4	€	ja	2	

€ + 1.50 € prillid.
21. okt kl 15 Lusikapidu. Sünnitunnistuste pidulik kätteandmi-

ne. 
23.–28. oktoobril	filmifestival	Kino	maale	
24. okt kl 18 ja 20	Draama	film	„Keti	lõpp“	(Eesti).	Piletid	2	€	ja	

4 €.
29. okt kl 16 Ukraina koori Chervona Ruta lõikuspidu.
31. okt kl 18 ja 20	Märulifilm	„Treenitud	tapma“.	Piletid	2€	ja	4	€
1. nov kl 19 Juudi teater Balagan Špil Jon Patrik lüüriline komöödia 

„Kallis	Pamela“.	Piletid	5	€	ja	10	€.	Eelmüük	Tapa	kultuurikojas.

Taas on kätte jõudnud sügis ja nii 
nagu on alustanud taas oma tööd 
kool, alustavad ka kiriku töövald-
konnad oma hooaega.

Sellepärast on meil teatada 
järgmist:

Pühapäeval, 1. oktoobril alustab 
õppetööd sügisene leerikool. Need 
noored ja ka vanemad, kes soovi-
vad liituda kogudusega on oodatud 
koguduse pastoraadis Õhtu pst 
24 kell 12. Kes esimeseks tunniks 

ei jõua, võivad tulla ka järgmisel 
pühapäeval. Õnnistamine toimuks 
jõulupühadel.

Kolmapäeval, 4. oktoobril kell 
17. alustab tööd koguduse laulu-
ansambel koguduse pastoraadis. 
Oodatud uued lauljad!

Pühapäeval, 8. oktoobril, Lõi-
kustänupühal alustab pühapäeva-
kool kell 10 jumalateenistusega 
kirikus. Edasine töö pastoraadis.

Pühapäeval, 26. novembril tä-

histab Tapa Jakobi kirik oma 85. 
aastapäeva. Sel puhul peetakse 
pidulik jumalateenistus.

Oodatud ka liikmeannetused, 
kes seda sel aastal pole veel jõud-
nud ja eriti neilt, kes seda eelmistel 
aastatel ei ole saanud teha.

Koguduse kontaktid on koguduse 
kodulehel www.eelk.ee/tapa/, e-kiri 
tapa@eelk.ee ja tel 521 2290.

Valdo Reimann,
EELK Tapa Jakobi koguduse õpetaja

Armas kirikuline

1. oktoobril kell 9–16  Pikk tn 14 ja Tapa turu juures
TAPA SÜGISLAAT

Tulge ostma ja kauplema!
Info 5805 0167, laadakorraldus@gmail.com.

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA 
TÄISKASVANUTE TÄIENDKOOLITUSE KURSUSED SÜGIS 2017
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

    

    

    

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas  

1-, 2- ja 3-toalisi kortereid.  
Valmistame kortereid vastavalt kliendi soovile. 

 Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas seisukorras  
korterid ja majad. Aitan Teid kinnisvara   

ostmisel – müümisel - üürimisel.  
 Tehingute kiire ja korrektne vormistamine. 

 Abi kolimisel. 
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

Täpsem info: tel. 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boile-
rite puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate 
paigaldus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine 
tervikuna;
- erinevaid ehitustöid.

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Tapa Ehitus OÜ  
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Korteriühistutele tehnilise  
   konsultandi teenus
- Korteriühistute renoveerimine,     
   remont
- Katuse ehitamine, remont
- Aedade ehitamine
- Puit ja kiviterrasside ehitamine
- Vundamentide ehitamine,  
   soojustamine
- Akende ja uste vahetamine
- Omaniku järelevalve teostamine

- Saunade ehitamine
- Elumajade ehitamine
- Ärihoonete ehitamine
- Eramajade ehitamine
- Seinte ehitamine,  
   soojustamine
-Vee- ja kanalisat- 
   sioonitööd
-Viimistlustööd

FIE Uno Lees treimis- ja freesimistööd 
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone).  

Tel 5664 9956.

RAM Builder OÜ
 Teostab järgmisi töid:

Meil on kogemust üle 10 aasta.
Paide mnt 7c, Tapa. Tel 5598 3983.
E-mail: rambuilder.leht@gmail.com

•	Üldehituslikud	tööd,	
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine,  
pottsepatööd jne
•	Kivi-	ja	puitfassaadid

•	Viil-	ja	lamekatused
•	Akende	ja	uste	müük	
ning paigaldus
•	Santehnilised	tööd
•	Elektritööd

 PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:

- Katuste ehitus   
 - Vihmaveesüsteemide paigaldus   

 - Plekksepatööd
- Katuste ja puitfassaadide soojustamine  

ja renoveerimine
 Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepatöid

(katuseluugid, korstnamütsid, 
 ventilatsiooni läbiviigud,  

erimõõdulised veeplekid jne).  
Kui soovid plekkkatust,  

siis plekkkatust küsi otse plekkseppadelt. 
 Info: tel 5556 0167  

pro.plekitood@gmail.com,	www.proplekitood.ee.

Autokäpp OÜ
•	Autoremont	ja	hooldus	•	Varuosade	tellimine	

•	Summutite	remont
kalleivainen@hot.ee, tel 5650 3420

Väike 17, Tapa K&S Torutööd OÜ teostab:

•	Vee-	ja	kanalisatsioonitrasside	ehitus	
(sise- ja välistrassid)
•	Küttesüsteemide	ehitus
•	Reoveepaakide	ja	septikute	müük	ning	
paigaldus
•	Sanseadmete	paigaldus
•	Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

Võtame tööle tisleri. 
Tel 5565 8919, amblapuit@gmail.com, 

Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude puidutoodete  
valmistamine tellimuse peale.

Korstnapühkimisteenus, korstnapitsi remont ja 
ehitus. Akti väljastamine.  

Info 5665 8714, jaanus.stonera@gmail.com

KÜ Ambla mnt 24 otsib  
hoovikoristajat. 

Info saamiseks helistada tel 511 0387.
 

KÜ Valgejõe 8 otsib hoovikoristajat. 
Info saamiseks  helistada tel 5690 1940.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida. Tel +372 5650 0368.
E-mail primatecapital@gmail.com

Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa, killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri, greideri jm  

rasketehnika teenuse osutamine.
Info tel 5636 0462, e-mail areloinfo@gmail.com.

Leia	meid	ka	FB-st	www.facebook.com/tapapizzakiosk/

PITSADE 
 ETTETELLIMINE 

telefonil 5866 9095.

Lahtiolekuajad: 
P–R 11–21 ja L 10–21


