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2012/2013 õ-a algus valla lasteaeda-
des ja koolides:

Lasteaias Pisipõnn on õppe-
aasta avaaktus 3. septembril kell 10.

Pisipõnni beebikool alustab 3. 
oktoobril (täpsem info lasteaia ko-
dulehel: www.pisiponn.ee).

Lasteaias Vikerkaar on õppe-
aasta avaüritus “Tere lasteaed”3. 
septembril kell 10.

Lehtse Koolis 3. septembril 
kell 10.

Jäneda Koolis on õppeaasta 
avaaktus 1. septembril kell 9.

Tapa linnas kogunevad 3. sep-
tembril kell 8 kõik valla koolid kesk-
väljakul, kell 8.15 toimub 2012/2013 
õppeaasta avamine ja kell 8.30 rong-
käik läbi kesklinna. Tapa gümnaa-
siumis ja Tapa vene gümnaasiumis 
toimuvad avaaktused vahetult peale 
rongkäiku.

Kell 19 toimub Tapa gümnaa-
siumi sisehoovis “Kooli alguse 
pidu”, kus peaesineja on Tanel 
Padar ja The Sun, lisaks esine-
vad noorteansamblid UBA ja 
Liina&4Lovebirds, pärast kontser-
ti toimub ka disko. Suupisteid pa-
kub Allodium OÜ. Pääse õpilastele 
3 eurot, teistele 5 eurot.

Üritust korraldavad: Tapa güm-
naasium, Tapa vallavalitsus, Tapa 
kultuurikoda, Kirde Kaitsering-
kond, OÜ Allodium, Primate 
Capital OÜ, FIE Ants Viermann, 
Virumaa Teataja. Üritust toetavad: 
Tapa gümnaasium, Tapa vallava-
litsus, Silberauto, OÜ Tapa Mill, 
Virumaa Teataja jt.

Edukat uut kooliaasta algust !
Tapa vallavalitsus

Suvetäis tegutsemist 
Peagi algab uus kooliaasta ja 
paljude jaoks on tegemist justkui 
uue ajajärguga. Seega on paras 
aeg vaadata tagasi suvekuudele, 
mis olid tulvil sündmustest ja 
tegevustest. 

Tapa valla jaoks on lõppev suvi 
ja tegelikult kogu see aasta olnud 
erakordselt tihe erinevate ehitus-
tööde poolest. Enamikul plaa-
nitud objektidest ehitustegevus 
sujub ning tööd edenevad graafi-
kukohaselt. Ladusalt kulgevad ka 
torustike ehitused Tapal, Lehtses 
ja Jänedal ning enamik ehitustöö-
de käigus tekkivaid probleeme 
lahendatakse jooksvalt. 

Küll aga võivad projekti val-
mimise lõpptähtaega edasi lükata 
ehitajast sõltumatud vahejuh-
tumid, näiteks pidev vandaalit-
semine kaevikuid ümbritsevate 
turvaaedade kallal. 

Turvaaedade kaevikutesse 
lükkamine rikub juba paigaldatud 
torude isolatsioonikihti ning aeg-
lustab tunduvalt tööde valmimist. 
Seega mõjutavad sellised rumalu-
sed otseselt seda, kui kaua need 
kaevikud Tapa linna tänavatel on. 

Vandaalitsemine on jätkuvalt 
probleem ka teistes valdkondades. 
Sagedasti algavad vallavalitsuses 
hommikud sellega, et arvutatak-
se kokku vandaalide tekitatud 
kahjud ja asutakse korrastama 
pargivalgusteid, taastama prügi-
kaste, istutama tagasi lilli ja puid 
lillepottidesse, uuendama liiklus-
märke, pinke ja muudki. Selline 
kahjustuste pidev likvideerimine 
võtab vallaeelarvest igal aastal 
kümneid tuhandeid eurosid, mida 
oleks võimalik hoopis ilu loomi-
seks kasutada. 

Ei tahaks sugugi iga nurga peale 
panna turvakaamerat või igal täna-
vale korravalvurit, aga lahendusi 
leida selliste tegude vähendamiseks 
on keeruline. Kõik ettepanekud 
selles osas on teretulnud, sest lisaks 
silmailule on ju oluline ka raha 
otstarbekas kasutamine. 

Ehitustöödest nimetaksin veel 
kergliiklustee ehitust, uue las-
teaiarühma rajamist Tapa vene 
gümnaasiumi hoonesse, kultuuri-
koja tualettide remonti ning lasteaia 
Vikerkaar õueala korrastamist. 
Peagi algab ka muusikakooli taguse 
mänguväljaku ümberehitus. 

Nii mõnigi neist mainitutest 
objektidest on läinud võrreldes 
esialgse kalkulatsiooniga tunduvalt 
kallimaks kuid vallavalitsus on leid-
nud lahendused ettevõetu lõpuni 
viimiseks. 

See suvi on olnud erakordne ka 
kultuuriürituste poolest, eriti aga 
seetõttu, et Tapa vallas oli lõppeval 
suvel kaks teatriprojekti. Tapa vak-
salihoones toimunu on hea näide 
koostööst erinevate osaliste vahel. 
Tapa vallavalitsus kirjutas projekti 
LEADERisse, mille abil valmistati 
ette ruumid etenduse toimumiseks. 
MTÜ R.A.A.A.M tegi kõik ülejää-
nu, mis puudutas etendust. Suur 
tänu ka Eesti Raudteele, kes lubas 
hoonet kasutada. Tulemuseks on 
suurepärane koht etenduste, kont-
sertide vms toimumiseks. Projekt 
aitas ühest küljest pöörata tähele-
panu Tapa vaksalihoonele ja teisalt 
luua Tapa inimestele kodu lähedane 
võimalus teatrikülastuseks. 

Sama eesmärki täitis ka teine 
teatriprojekt, mis oli juba tuntud 
kohas Jänedal Pullitallis. Loodan 
väga, et Tapa valla inimesed said 

nendest etendustest positiivseid 
elamusi.

Suurüritusi oli sel suvel rohkelt, 
esimesena tulevad meelde Tapa 
linna sünnipäev, vorstifestival, 
Rosaariumi kontserdisari, Leht-
ses toimunud Eesti Vabariigi 21. 
taasiseseisvumise tähistamiseks 
toimunud perepäev, Jäneda Aia- ja 
Lillepäevad, Talupäevad jpm. Kui 
kõik need kokku võtta, siis ma 
arvan, et üritusi oli igale maitsele ja 
vanusegrupile. Suurlinnadega me 
ürituste poolest muidugi ei konku-
reeri, kuid väita seda, justkui mitte 
midagi ei toimuks, on ebaõiglane 
ürituste korraldajate suhtes. 

Taas kord pean tõdema, et Tapa 
vald on meie inimeste nägu. Kahju 
vaid, et suure südamega korralda-
tud ettevõtmiste positiivse kuvan-
di mõju suudavad „jõujuurikad“ 
ühe-kahe ööga peaaegu olematuks 
muuta, kui esmaspäeva hommik 
algab kahjude kokku löömisega. 

Eriline hea meel on aga Tapa 
valla õpilasmaleva toimumise üle. 
Maleva abiga sai tehtud heakor-
ratöid ning abi said ka allasutused 
oma tegemistes. Tänud eestve-
dajatele, eriti Ave Pappele, kes 
võttis oma südameasjaks maleva 
korraldamise.

Kiidan ka Tapa gümnaasiumi 
õpetajaid ja õpilasi, kes osalesid 
Comeniuse projektis. Loodan, 
et õpilased nägid oma silmaga, 
et Eestis polegi elu nii hull kui 
mõnikord tundub. Selleks, et seda 
mõista, tulebki käia välismaal ringi 
vaatamas, kogemusi omandamas. 
Välisriikides loodud suhteid saab 
kindlasti rakendada ka kodumaal. 

Alari Kirt, 
vallavanem

Kooliaasta 
algusajad

Mida Juku ei õpi, 
seda Juhan ei tea

Tänavu asub Tapa vallas õpiteele 
144 last – 64 uut lasteaialast ja 80 
koolilast.

Et kõigist Jukudest ja Mannidest 
sirguksid tublid ning targad Juhanid 
ja Marid, on õppimist alustatud va-
rakult. Hea on teada, et vaid üksikud 
lapsed pole saanud ettevalmistust 
kooliks lasteaedades ning kooliteed 
alustades on esimene tasemeharidus, 
alusharidus, juba läbitud. Esmased 
tähelepanekud ja avastused lasteaia-
päevilt ootavad nüüd teadmisteks 
ja oskusteks vormimist koolis koos 
esimese õpetaja-klassijuhatajaga. 
Hiie Sammelselg Lehtse koolis, Malle 
Raunmägi Jäneda koolis, Irina Piksar, 
Lea Oja, Malle Truu ja Klaire Uustalu 
Tapa gümnaasiumides – sel õppeaas-
tal on neil õnn, samas suur vastutus, 
olla ESIMENE ÕPETAJA.

Jukust võiks saada Juhan põhikooli 
lõpuks, mil kohustuslik kooliharidus 
käes ning tarkust valiku tegemiseks, 
kuis edasi, hädasti vaja. Oma valiku, 
jätkata õpinguid gümnaasiumis Ta-
pal, on selleks õppeaastaks teinud 46 
noort. Seega on ka tänavu gümnaa-
siumiosas õppimas esialgsetel and-
metel 120 õpilast, mis on tõenduseks 
gümnaasiumihariduse vajadusest 
ja jätkumisest Tapal. Seda enam, et 
prognooside kohaselt aastaks 2014 
gümnaasiumiastmesse jõudvate õpi-
laste arvu vähenemine peatub ning 
Rahvastikuregistri andmetele toetudes 
on julgust loota, et Tapal on siis güm-
naasiumiastmes vähemalt 100 õpilast.

Oleme lootusrikkad ja õpime ning 
töötame selle nimel, et Tapa vallas 
oleks jätkuvalt head võimalused õp-
pimiseks nii Jukudele kui Juhanitele. 

Alari Kirt, vallavanem



sellest, et eelpool mainitud tegevused 
läbi viidi. Lastele ja noortele pakuti 
tegevusi, mis olid organiseeritud ning 
mille tegelikku mõju me hetkel mõõ-
ta ei saagi kuid kindlasti meenutavad 
need noored aastate pärast kuuldut/
nähtut. Kogukond on rõõmus kui 
noored inimesed viies end kurssi 
võimalustega meie vallas on valmis 
peale kõrgkoolide/kutsekoolide 
lõpetamist tulema tagasi oma ko-
dukohta sest nad teavad, et siin on 
töökohti, mis just neile sobiks ning 
siin on võimalused lastele ja noortele. 
Mina sain tuttavaks paljude noortega 
keda ma siiani ei tundnud ning kes 
ei tundnud ka mind. Loodan neid 
sügise saabudes kindlasti laste ja 
noortekeskuses taas kohata, et põne-
vaid ideid kirja panna ja miks mitte 
projektiks vormistada. 

Selle projektiga pakkusime puh-
talt tegevusi lastele ja noortele 4473 
euro eest. 

Ave Pappe

Loovusringi lapsed soolatainast valmistamas.

Õpilasmaleva noored foorumteatri töötoas.

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 2 31. august 2012

Foto  Ave Pappe

Foto  Ave Pappe

Tapa muusikakool alustab uut 
õppeaastat 3. septembril kell 16 
kultuurikojas.

Tänavu alustab õpinguid 18 
uut last: Lisette Matsiselts – flööt, 
Samuel Skrjabin – trompet, 
Siimeon Sheshenko – akordion, 
Eliisa Lampe – akordion, Johan-
na Jürisson – klaver, Aleksander 
Goncharenko – klaver, Kristel 
Metsoja – klassikaline viiul, An-
naliisa Alla – klassikaline viiul,  
Elizaveta Bitjutskaja – klassika-

line viiul, Kadri Vildek – klaver, 
Markus Nõlvak – klaver, Merili 
Milvaste – klaver, Miina-Matilda 
Risthein – mandoliin, Randar 
Tuulemäe – mandoliin, Karl 
Hendrik Kanna – plokkflööt, 
Emma-Lys Tiinast – saksofon, 
Eerik Jakimovski – puhkpill, 
Alina Avramchuk – plokkflööt.

Palume kõigil 1. klassi mine-
jatel olla kohal  20 minutit varem. 
Edukat kooliaastat!

Ilmar Kald

Muusikakool 
alustab

Kindlasti panid ärksamad linna-
kodanikud tähele, et nii juuni kui 
ka augusti kuus toimetasid Tapa 
valla erinevatel objektidel noo-
red. Tegemist oli õpilasmaleva 
noortega, kes avaldasid kevadel 
soovi töötada kaks nädalat val-
lasiseses õpilasmalevas. Muidugi 
ei saanud me rahuldada kõiki 
avaldusi ja tuli teha valik, kelle 
avaldus esimestena valda jõudsid 
need ka malevasse said. Sel aastal 
koostöös Tapa vallavalitsuse-
ga pakkusime malevas käimise 
võimalust 40 Tapa valla noorele 
vanuses 13–16-eluaastat.

Malevlase päev algas hommi-
kul kell 9 ning tööpäev lõppes 
13. Noored töötasid lasteaeda-
des, hooldekodus, kultuurikojas, 
muuseumis, laste- ja noortekes-
kuses ning esmakordselt paar 
päeva ka erasektoris. Töö ei ol-
nud raske ning konti ei murdnud. 
Vahel võibolla kaaskodanikele 
tundus, et tegime tööd, millest 
mingit kasu ei olnud kuid meie 
leidsime, et kõnniteed said ilusti 
rohuvabaks ning peale tööd oli 
väga ilus vaatepilt nii meile endile 
kui ka kindlasti linnakodanikele. 
Keskväljakul kõnniteede ääri 
tehes tuli üks vanem proua ja ei 
suutnud pisarsilmi ära kiita kui 
tublid on noored, et nad sellist 
tööd teevad. Seda oli hea kuulda 
ning kiitus kulub alati malevlasele 
marjaks ära. 

Peale töö tegemise said noo-
red kaasa lüüa huvitegevustes, 
mis olid välja pakutud eelmistel 
aastatel õpilasmalevas osalenud 
noorte poolt. Tahtsime pakkuda 
tegevusi seinast seina ja nii saidki 
noored nahatööd teha, maalida 
siidisalli/siidilipsu, endale koju 
teadetetahvli meisterdada ning 
seejärel ära kujundada, foorum-
teatris kaasa lüüa, tantsida ning 
muidugi väljasõitudel käia. Maleva 

juurde on alati ka mõni loeng 
kuulunud ning sel korral said 
noored oma teadmisi täiendada 
seksuaalkasvatuse, HIV/AIDS 
teemadel ja muidugi teemadel, mis 
neid endid huvitas sest juhendajad 
on alati valmis pigem vestlema ja 
arutlema koos noortega erinevate 
teemade üle kui vaikset loengut 
pidama. Tegevustes käimine oli 
noortele tasuta ning hoolimatta 
sellest, et tööpäev oli juba selja-
taga oli tegevustes kaasa löömine 
üsna rohkearvuline. Noored olid 
rõõmsad ning kui neile võimalus 
anda siis on nad valmis kõiges 
kaasa lööma. Selle eest AITÄH 
noortele. 

Erilised tänusõnad kuuluvad 
allasutustele, kes olid nõus noori 
enda juurde tööle võtma sest 
malevlase tööle võtmine tähen-
dab tegelikult palju rohkem kui 
lihtsalt töö võimaldamist. Kui 
sa võtad endale maleva noore 
asutusse tööle siis paratamatult 
pead sa talle ka tööoskusi õpe-
tama ning suunama ja noore 
küsimustele vastama. Meie linnas 
on vedanud sest allasutused on 
alati valmis noori enda juurde 
tööle võtma ning neid vajadusel 
juhendama. Rohkem huvi võiks 
õpilasmaleva noorte tööle võt-
misel tunda erasektor kuid eks 
see ole ka meile korraldajatele 
mõtlemise koht kuidas, kellega ja 
millal läbirääkimisi pidada. 

Maleva läbiviimist toetas ra-
haliselt Tapa vallavalitsus ja 
huvitegevuste läbiviimist toetas 
Leader-programm. 

Ave Pappe

Tapa valla õpilas-
maleva tegevused

Aastal 2010 sõlmiti Eesti Noorsoo-
töö Keskuse ja MTÜ Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühenduse vahel le-
ping ESF vahendite abil programmi 
Noorsootöö kvaliteedi arendamine 
raames esitatud pakkumuse „Noorte 
konkurentsivõime suurendamiseks 
ja sotsiaalse tõrjutuse vähendami-
seks ühiskonnale pakutava noorsoo-
töö teenuse osutamine läbi noorte-
keskuste“ tegevuste elluviimiseks.

Ka Tapa Lastekaitse Ühing osales 
antud hankes ning augusti kuuga 
lõppevad pea aasta aega kestnud 
tegevused ära. See aeg on olnud roh-
kem kui kiire nii juhendajate kui ka 
laste/noorte jaoks. Lastele oli mõel-
dud eelkõige looduslik loovusring, 
kus me peale erinevate käeliste te-
gevuste käisime ka ekskursioonidel 
ja matkadel. Kuna koos käidi terve 
õppeaasta ning väikeses sõbralikus 
seltskonnas meeldib igaühel viibida 
siis muidugi soovisid lapsed sügisel 
jätkata sama grupiga. Üks meie 
juhendajatest arvas, et miks mitte 
jätkata ning hiljemalt oktoobri kuus 
saavad lapsed nende poolt armasta-
tud ringis edasi käia. 

Noortele olid aga erinevad või-
malused kaasa löömiseks. Aasta 
jooksul tutvusime 10 ameti ja 9 
erialaga. Mida noor sellest sai? Kind-
lasti tunduvalt parema ettekujutuse 
ernevatest erialadest sest me ei kut-
sunud erialade/ametite esindajaid 
endale noortekeskusesse vaid läk-
sime ise kohale. Kindlasti oli teatud 
erialade/ametite puhul noorte seas 
eelarvamus, mis peale tutvustust 
kadus. Kahjuks oli ka selliseid ko-
halikke ettevõteid, kes hoolimatta 
palvest külastada noortega töökohta 
ei suvatsenud kirjadele isegi mitte 
vastata. Siiski võib kokkuvõtlikult 
öelda, et kõik ametid ja erialad, mida 
planeerisime noortele tutvustada 
said ka tutvustatud ning kindlasti 
vajaks antud tegevus rohkemate 
noortega läbi viimist ja seda just 
14–16-aastaste noorte seas, kellel 
tuleb teha oma valikud millist eriala 
õppima minna. Tihtipeale asutakse 
ju õppima eriala, millest reaalselt ei 

teata mitte midagi.
Täiesti uudse tegevusena Tapa 

vallas oli see, et noored said oma 
projektidele küsida Tapa Lastekaitse 
Ühingult raha. Moodustatud oli viie 
liikmeline komisjon(neli noort ja üks 
täiskasvanu), kes esitatud projektid 
läbi luges ning otsustas, milliseid 
ideid toetada. Lõpptulemusena ra-
hastasime nelja projekti, mis viidi 
läbi ajavahemikul november 2011 
kuni august 2012. Rahastati det-
sembrikuus toimunud Tapa gümnaa-
siumi jõulupidu nimega „Jõuluime“, 
märtsikuus Tapa gümnaasiumis 
toimunud noortele suunatud päev 
„Tahan rohkem teada“, kevadel 
ekskursiooni Ida Virumaale ning 
Tapa valla noorte jalgrattamatka. 
Need noored, kes olid ja on kindlasti 
ka edaspidi aktiivsed need said oma 
ideid teostada ja tahaksin loota, et 
positiivse kogemuse ühe projekti 
läbiviimisest. Osalejad said aga kaa-
sa lüüa tegevustes, mille olid välja 
mõelnud ainult noored ise ning mida 
viisid ka läbi noored. Samas peab 
ütlema, et noorte projekte oleks või-
nud olla tunduvalt rohkem ning meil 
jääb tihtipeale puudu aktiivsusest ja 
julgusest.

Mida sain mina ja meie kogukond 

Tapa laste- ja noortekeskuse 
tegemised

Augustikuu kaheksandal päeval, 
trotsides vihmasadusid ja otsides 
päiksekiiri, toimus üks väga vahva 
väljasõit, mis oli mõeldud Tapa valla 
suurperedele ning erivajadustega 
perede lastele. Sõit sai teoks tänu 
Lehtse Kultuuri Seltsi poolt kirjuta-
tud projektile. Usinad kirjutajad olid 
Tiiu Tikkerber ja Piret Pihel ning 
rahastajaks LEADER-programm.

Tapa valla sotsiaalnõunik Kar-
men Kaar ja sotsiaaltöötaja Sirje 
Salura aitasid leida pered ja lapsed, 
kes moodustasidki sihtgrupi. Nende 
tublile märkamisele olid ekskursioo-
nil kaasas lapsed ja noored oma va-
nematega, kes tavaliselt puuduvatele 
materiaalsetele võimalustele ei saa 
kahjuks terve perega omale selliseid 
väljasõite lubada.

Sõit oli paraja pikkusega, kuid õn-
neks oli meil kaasa palutud Jüri Tüli, 
kes oskas sõidu teha väga meeldivaks. 
Tema pidas sel sõidul giidi ametiti 
ning oskas nii lastepäraselt ja samas 
põnevalt tutvustada paiku, kust 
möödusime või peatusime. Lisaks 
suurtele teadmistele jagus tal tähe-
lepanelikkust muretsemaks, et kõigil 

ikka oleks mugav ja et esmavajadused 
oleks rahuldatud, sest grupp koosnes 
ka erivajadustega lastest, kellele peab 
aeg ajalt meelde tuletama üht ja teist. 
Väga suur tänu Sulle, Jüri, selle ääre-
tult hooliva suhtumise eest!

Külastasime Maanteemuuseumi 
Põlva maakonnas ja Uhtjärve Ürgoru 
Nõiariiki Võrumaal. Eesti Maan-
teemuuseum on Eesti maanteede 
ajalugu kajastava materjali kogumise, 
uurimise ning üldsusele vahendamise 
keskus nii teaduslikel, hariduslikel kui 
ka meelelahutuslikel eesmärkidel. Seal 
on lastele ja ka suurtele palju uudista-
da. Lisaks on lastel võimalused sõita 
elektriautodega ja erinevate jalgratas-
tega. Põnevust jagus vihmahoogudele 
vaatamata.

Väikese kehakinnituse eest hoolit-
ses Tiina Evardi, kelle meisterdatud 
toidupakikestest said kõhu täis kõik 
ekskursioonilised. Edasi viis teekond 
Nõiariiki.

Nõiariik on suurepärane koht, kus 
pidada erinevaid üritusi alates väi-
kestest sünnipäevadest ja lõpetades 
pulmadega. Ei puudu ka võimalus 
veeta perepuhkust või käia jalutamas 

matkarajal. Meile tutvustati nõiarii-
ki, selle loodust ning pakuti kõigile 
„nõiateed“ (ravimtaimetee, mida 
keedeti suures pajas) ning maitsvat 
kooki. Lastega mängiti ringmänge 
ning lausuti nõialoitsu.

Tagasiteel palus Jüri veel ühe 
peatuse, et tutvustada Tamme-Lauri 
tamme, mis on Eesti kõige jämedam 
tamm. Tamm kasvab Urvaste vallas 
Tamme-Lauri talu maal. Tamme 
kõrgus maapinnast on 17 meetrit ja 
ümbermõõt rinnakõrguselt 8 meetrit. 
Uuringute järgi läks puu kasvama 
aastal 1326.Tamme-Lauri tamm oli 
kujutatud Eesti 10-kroonisel raha-
tähel.

Rahulolutundega võib mainida, et 
väga tore päev oli koos väga toredate 
inimestega. Jõudu ja jaksu usinatele 
projektikirjutajatele uute projektide 
kirjutamiseks, et taas reisiteele asuda. 
Suur tänu meeldivale meeskonnale 
– Jürile, Tiinale, Piretile ja toredatele 
peredele ning nende lastele! Suur tänu 
bussijuht Tiit Orupõllule!

Kairi Kroon 
(meeskonnakaaslane)

Reisimuljeid



Karkuse külapäeval osalejad.
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4. juunil anti Tapa linnaraamatukogus vallavanem Alari Kirdile üle Evi Tihemetsa teos „Pühendus Tapale“.
Foto   Tapa linnaraamtukogu arhiivist

Foto  Evi Liiband

Alates 3. septembrist on Tapa 
linnaraamatukogu teisel korrusel 
avatud Pihkva kunstniku Natalja 
Egupetsi isikunäitus “Pildikesi 
provintsielust”. Samas saab näha 
Pihkva Lastekunstikooli õpilaste 
lapitehnikas pilte, mis on valminud 
N. Egupetsi juhendamisel. 

Kunstnik Viive Noore poolt 
koostatud näitusetutvustusest loe-
me: „Natalja Egupetsi tööde tee-
mad on võetud elust, kuid mingeid 
tragöödiad me sealt ei leia. Tema 
„Pildid provintsielust“ on lõbusad ja 
naljakad, vahel ka nukrad, kuid alati 
liialdatud-grotesksed. Kunstniku 
teoseid iseloomustab muinasjutuli-
sus, vaatenurga ja ruumi fantastiline 

nihestatus. Sageli on raske määrata, 
millal mingi sündmus aset leidis – 
viiekümne aasta eest või alles eile. 
Kunstnik osaleb regulaarselt piir-
kondlikel ja rahvusvahelistel näitus-
tel, tema töid on erakogudes Vene-
maal, Saksamaal, USA-s, Soomes jm.

 N. Egupetsi õpilaste tööd pais-
tavad silma värvikuse ja hea kuns-
timaitsega ning süvenemisega rah-
vakultuuri. Tema juhendamisel val-
minud lapitehnikas pildid võidavad 
sageli diplomeid ülevenemaalistel ja 
rahvusvahelistel näitustel.“ 

Näitus jääb avatuks 28. sep-
tembrini.

Kersti Burk

Evi Tihemets kuulub sellesse 
kunstnike generatsiooni, kellele sai 
osaks kujundada eesti graafika ilme 
1960-aastatel. Tema põlvkonda 
huvitavad ajastu pingelised kollisioo-
nid, ajastu probleemide põimumise, 
ideede ja meeleolude edasiandmine. 
Evi Tihemets on väga mitmepalge-
line ja eksperimenteerimishimuline 
graafik. Ta rakendab oma töödes 
mitmeid erinevaid tehnikaid. Palju 
on ta töötanud keerulises värvili-
se litograafia tehnikas. Ta on üks 
esimesi, kes 1960-aastatel tõi eesti 
graafikasse, selle erinevatesse tehni-
katesse järjekindlalt ja tulemusrikkalt 
värvi kui ühe olulise väljendusva-
hendi. Alates Kunstiinstituudi lõ-
petamisest on kunstnik osa võtnud 
kõigist eesti graafika näitustest nii 

Eestis, küll teistes tolleaegsetes liidu-
vabariikides kui ka paljudes välisrii-
kides. Tema töid on eksponeeritud 
Soomes, Saksamaal, Jugoslaavias, 
Poolas, Belgias, Uus-Meremaal jm. 
Tapa muuseumile on Evi Tihemets 
kinkinud oma teosed „Memento“ 
ja „Mina paljajalu“ ning hulgaliselt 
graafilisi lehti.

Tapa muuseum on koostanud 
oma kogudest muuseumi kodulehele 
Evi Tihemetsa töödest veebinäituse, 
mida saab külastada aadressil www.
tapamuuseum.ee .

Austatud juubilarile soovime 
õnne, jõudu-jaksu ja julgust pliiatsi-
tõmmetes luua ikka uut ja huvitavat 
meie oma eesti graafikakunstis! 

Tiina Paas, 
Tapa muuseumi juhataja

Evi Tihemets 80

„Pildikesi 
provintsielust“Sünnilinnas Tapal astub juubelinäi-

tusega üles Eesti üks silmapaist-
vamaid graafikakunstnikke Evi 
Tihemets. Näitusel saab näha läbi-
lõiget kunstniku loomingust, väljas 
on töid kuuekümnendate aastate 
algusest kuni tänase päevani, seal 
hulgas sellel aastal valminud Tapale 
pühendatud töö. Selle näitusega 
tähistab Eesti graafika grand old lady 
oma 80. sünnipäeva.

Evi Tihemets on sündinud 21. 
augustil 1932. a Tapal. Ta lõpetas 
1958. a ERKI ning on seejärel 
töötanud vabakutselise kunstniku-
na. Ta on loonud nii pisigraafikat, 
portreesid kui ka monumentaalseid 
suurvorme, illustreerinud raama-
tuid, kujutanud nii loodust kui ka 
tööstusmaastikke. Tihemets valdab 
suurepäraselt kõiki graafikatehni-
kaid, kombineerides sageli ühel le-
hel nii värvitrükki, söövitust, kuiv-
nõela kui ka litograafiat. Kunst-
nikku huvitab vorm ja struktuur, 
looduses esinev lüürika. Kõige 
enam ongi teda inspireerinud just 
meie põhjamaine karge loodus ja 
meri. Näitustel osaleb E. Tihemets 
pidevalt alates 1958. aastast. Tema 
töid on eksponeeritud nii Eestis kui 
ka paljudes välisriikides.

Evi Tihemets on sünnilinna 
meenutades kirjutanud: „Sündisin 
Tapal. Oli väike maja rohelises ja 
pisut tahmases linnas. Õnneks oli 
aed marjapõõsaste, õunapuude ja 
pikkade maasikapeenardega. Oli ka 

kartulipõld, kus vahel ka mõni muu 
vili kasvas. Teerada majani äärista-
sid valged floksid. Ema armastas 
lilli, aga vanaema teadis palju met-
sataimedest ja oskas neid kasutada. 
Valgejõe org kodu lähedal oli tore 
mängumaa. Lubjarikkail küngastel 
kasvas palju lilli, eriti meeldisid ane-
moonid ja mitmevärvilised kassi-
käpad. Kevadel mängisime suurtes 
kullerkupuväljades peitust ja ujumist. 
Tähtis oli isa sünnikodu Männiku 
külas. Talu ümber olid tumedad 
kuusemetsad ja heledad päikeselised 
viljapõllud. Põllupeenralt sai korjata 
lillekimpe – rukkililli ja punaseid moo-
ne. Minu lapsepõlv oli täis värve“.

Evi Tihemetsa viimaseaegne 
kunst sisaldab sagedasi tagasivaa-
teid varasemasse. Nii ka Tapale 
pühendatud töö „Pühendus Ta-
pale“ (2012, digitrükk), mis valmis 
sellel aastal spetsiaalselt raamatu 
„Pintsliga tõmmatud linnad : 150 
Eesti linna maailmas“ tarvis. Töö 
idee kasvas välja vanadest fotodest 
ja nii otsustaski kunstnik kanda 
korraga nooruslinna mälestustööle 
nii lilli kui ka raudteed. Suur tänu 
Evi Tihemetsale, kes kinkis selle 
graafilise lehe autorieksemplarid nii 
Tapa linnale kui ka raamatukogule.

Näitusel on väljas ka E. Tihemet-
sa kujundatud raamatud. Graafik on 
öelnud, et kui alustab värvilise raa-
matuillustratsiooni tegemist, ei tea ta 
kunagi, missugune on tulemus. Ent 
kui avaneb värvide müsteerium, on 

edasi minna kerge. Töö sünniprot-
sess on alati ainulaadne. Kunstite-
gemist on Tihemets võrrelnud la-
bürindis ekslemisena: „Kunstitege-
mine on hüpe (minek, sisenemine) 
tundmatusse labürinti. Kunstnik on 
eksleja labürindis, millest ei pääse 
välja. Tegelikult ei tahagi me sealt 
välja. See on ahvatlev risk, kord põi-
gata ühte, kord teise umbkäiku, et 
jälle pöörduda uuele teele ja jätkata 
matka, silme ees vahetevahel kauge 
petliku valguse sära – au ja kuulsus. 
Oma ristimärki kandes liigume 
mööda käänulist rada, kobades 
ja otsides, vahel tantsides, vahel 
laulu ümisedes, ikka ise oma teed 
valides, selles hirmutavas ja võluvas 
labürindis. Oleks ju hea hoida peos 
julgustuseks lõngakera, kuid riski 
müsteerium oleks rikutud ja mäng 
oleks vähem põnev ja tagasiteed ju 
kunstis ei ole.“

Siinkohal veelkord meie süda-
mest tulev tänu ja sügav kummar-
dus kunstnik Evi Tihemetsale, kes 
tegi raamatukogule suurepärase 
kingituse. Nimelt, kõik näitusel 
olevad tööd jäävad pärast näitust 
tallele raamatukogu kunstikogusse.  
Näitus raamatukogu esimesel kor-
rusel on avatud 10. septembrist 27. 
oktoobrini.  

Evi Tihemets on lubanud ka 
ise Tapale tulla – näituse esitlus ja 
kohtumine kunstnikuga toimub 
18. septembril kell 16.30.

Kersti Burk

„Pühendus Tapale“ - Evi Tihemetsa 
graafika linnaraamatukogus

Karkuse külapäeval, 5. augustil, oli 
osavõtjaid üle seitsmekümne, mis 
näitab, et rahval on huvi kokku saada. 

Lillede ja kaseokstega kaunista-
tud saali oli üles pandud ka Külli 
Lööperi muljetavaldav suveniirleh-
made kogu, mida kohalik rahvas sai 
imetleda juba jaanilaupäeval. 

Külakosti pakkus Jäneda Näite-
mängu Punt, kes mängis täissaalile 
A. Kiviräha „Hiired pööningul“. 
Hästi mängis! Ka näidendi sisu 
sobis suurepäraselt neljast põlv-
konnast koosnevale publikule.

Traditsioone järgides said Salme 
Liibandi tikitud kaunid diivanipad-
jad noorim (8-kuune) ja vanim 
(80-aastane) osavõtja. Ning kõik 
kokkutulnud said mälestuseks 
pastaka kirjadega „Karkuse küla 
kokkutulek 2012“. 

Päev jätkus „vabakavaga“ koh-
vilauas. 

Karkuse külapäev 2012

Eevi Lööper 

22. septembril esineb Tapa kultuuriko-
jas Rahvusvaheliste ja Ülevenemaaliste 
konkursside laureaat, teatripreemia 
„Nizegorodski pärl 2008“ ja tiitli 
„Vene romanssi prints“ omanik Vjat-
šeslav Roznitsenko. Kontsert kannab 
nime „Tagasi romanssi juurde“.

Tegemist on kontsert-mõtisklu-
sega. Omavahel põimuvad lüüriline 
linnaromanss ja nõukogude filmi-
dest tuntud romansid. Kontserdi 
teine osa tutvustab XX sajandi 
muusikalemmikut, heliloojat, lauljat 
ja luuletajat ja igavest rändurit Alek-
sandr Vertinskile.

Vjatšeslav Roznitsenko – on 
tänapäeva silmapaistev romansside 
esitaja. Iga esitatud romanss on nagu 
väike etendus, millesse laulja paneb 
kogu oma südame.

Vjatšeslav Roznitsenko sündis 

Tallinnas, laulmisega alustas taid-
luslaval. Noorele lauljale muutus 
saatuslikuks kohtumine rahvakunst-
nik ja professor Virgilius Noreikaga, 
kes juhtis Eesti Muusikaakadeemia 
laulmise õppetooli.

2004. aastal alustas Vjatšeslav 
Roznitsenko Komi Vabariigi RAT 
solistina, hiljem jätkas Ivanovi linna 
Muusikateatris. Vokaalõpingud jät-
kusid Nižegorodski konservatooriu-
mis. Samas oli Vjatšeslav Roznitsen-
ko Nižegorodski Rahvapilliorkestri 
ja Nižegorodski Kammerteatri 
solist. Laulja on esinenud Venemaal, 
Ukrainas, Eestis ja Soomes.

Olete kutsutud kontserdile „Ta-
gasi romanssi juurde“, mis toimub 
22. septembril algusega kell 16 Tapa 
kultuurikojas.

MTÜ Koit

Vene romansi prints 
laulab kultuurikojas

Tegevustoetuste 
taotlemine

Kultuuri, spordi, külaelu, noorsoo-
töö ja religiooni valdkondade tege-
vustoetuse küsimise tähtaeg 2013. 
aastaks on 1. september 2012! 

Kuna 1. september langeb aga 
laupäevasele päevale, siis võib hil-
jemalt taotlused tuua või saata val-
lavalitsusele ka 3. septembril 2012, 
kuid mitte hiljem. Täname !

Tegevustoetuse taotlemiseks 

blanketi leiate siit: http://tapa.ee/
public/files/kultuur/kultuuri_jms_
taotluse_vorm.rtf  ning aadressilt: 
www.tapa.ee/teenused/vajalikud 
blanketid/Kultuuri-, spordi-, kü-
laelu- ja noorsootööalase tegevuse 
jaoks Tapa valla eelarvest rahalise 
toetuse taotluse vorm (.rtf).

 Tapa vallavalitsus
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Tapa vallavalitsus korraldab koos 
kultuurikoja ja gümnaasiumiga es-
makordselt Eestis “Priit Pärna filmi-
festivali” ajavahemikus 23. oktoober 
– 3. november 2012. Priit Pärn on 
Tapa valla aukodanik aastast 2009.

Festivali tänavune eesmärk on 
tutvustada kõikidele huvilistele, 
olenemata vanusest, animatsiooni 
olemust, hetkesisu Eestis ja maail-
mas ning pakkuda võimalust valla 
noortele sügisesel koolivaheajal 
õppida kolmel päeval toimuvates 
töötubades filmitegemist. 

Festivali käigus on plaanis näi-
data viit erinevat programmi (Priit 
Pärna tööd, Eesti animaatorite tööd, 
üliõpilaste tööd, Euroopa ja muu 
maailma animaatorite tööd ning Jaa-
pani animatsioonid) kümne seansiga 
ajavahemikul 31. oktoober kuni 3. 
november 2012. Lisaks näidatakse 
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Tapa 
töötubade töid ja stuudio vanemaid 
töid 1–2 seansil.  3. novembril toi-
mub festivali lõpu gala, kus näidatak-
se kõikidele festivali paremaid töid, 
toimub autasustamine ja tänamine. 
Praegu on läbirääkimiste faasis ka 
ühe uue eesti mängufilmi esilinastus 
festivali raames. Festivali kohta saate 
informatsiooni, kui jälgite uudiseid 
Tapa valla veebis ja valla ajalehtedes.

“Lastele ja noortele animatsiooni 
töötoad Tapa gümnaasiumis 23.–25. 
oktoobril 2012”

filmitöötoad toimuvad Tapa 
gümnaasiumis 23.–25. oktoobril 
kooli III korrusel meediaklassis või 
aulas. Koolituse läbiviijaks on MTÜ 
Nukufilmi Lastestuudio, kohapeal 
abistavad ka Tapa gümnaasiumi 
meediaõpetajad.

NB! Töötubadesse saab regist-
reerida kuni 12. oktoobrini aadressil: 
info@nukufilmilastestuudio.ee või 
telefonil 5698 4477. Koolitusest 
saavad osa võtta 40–60 Tapa valla 
last ja noort vanuses 6–18 (19), 
suure huvi korral ka täiskasvanud. 
Tööpäevakutele saavad tulla ka 
lapsed koos filmihuviliste vanema-
tega. Kohtade mittetäitumisel on 
teretulnud noored ka teistest Lääne-
Virumaa koolidest. Esimesel päeval 
tuleb noortega kohtuma ka Priit 
Pärn. Info tööpäevakute sisulise 
ja organisatoorse töö kohta saate 

küsida: elo@nukufilmilaststuudio.
ee ja telefonil 5698 4477. Eelre-
gistreerimisel tuleb tingimata kirja 
panna oma nimi, lapsevanema nimi, 
mõlema telefoninumbrid ja e-maili 
aadressid, et hiljem teiega kontakti 
võtta koolituse osas.

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio 
põhitegevuseks on lastele ja noortele 
kunstilise väärtusega professionaalse 
filmikultuuri ja filmide valmistami-
se õpetamine ning mitmekülgselt 
arendava vaba aja veetmise pakku-
mine. Animatsioonfilmis põimuvad 
kujutav kunst, muusika, draama, 
kirjandus, tants, fotograafia ning veel 
mitmed kunstiliigid. Tänu erinevaid 
loomealasid sünteesivale omadusele 
arendab animatsioonfilmidega tege-
lemine: koostööoskust, silmaringi ja 
kultuuriteadlikkust, tehnilist taipu, 
ilumeelt, keeleoskust (nii verbaal-
set kui visuaalset), loomingulisust, 
käelist osavust, loogilist mõtlemist.

NB! Etappide mahud ja keeru-
kusastmed varieeruvad vastavalt 
osalejate eale ja varasemale koge-
musele.

I Erinevad animatsiooniliigid. Il-
lustreerivad näited – mõisted: piksil-
latsioon, joonis-, lamenukk- ja plas-
tiliinanimatsioon. II Filmitegemise 
etapid ja nende järjekord – mõisted: 
kirjanduslik stsenaarium, pildistse-
naarium, kujundus, tegelaskujud ja 
dekoratsioonid, võtte ettevalmistus, 
filmimine, helindamine, montaaž. 
III Kirjanduslik stsenaarium. Loo 
jutustamisoskus, sündmuste loo-
giline järjestamine. IV Praktiline 
ülesanne: joonisfilmi või lamenukk 
tehnikas klipi loomine. V Kaamera 
ja filmimine – praktiline ülesanne: 
erinevate stseenide salvestamine, 
filmitud materjali järjestamine e. 
montaaž.. Vastavalt eale ja töötoas 
osalejate arvule ka helindamine. VI 
Kui töötoa aeg võimaldab, siis kol-
lektiivne piksillatsioonilõik.

Juba järgmises Tapa valla ajaleh-
tedes toome Teieni festivali täiskava 
ja täpsustatud kuupäevad, samuti 
jälgige reklaami Tapa valla veebilehel 
www.tapa.ee.

Indrek Jurtšenko, 
Priit Pärna I filmifestivali peakorraldaja

(tel 322 9659, 
e-mail indrek.jurtsenko@tapa.ee)

Käsitööoskusega ja ettevõtlikele 
üle 50aastastele töötutele ja kuni 
74aastastele pensionäridele algab sü-
gisel tasuta koolitus, kus õpetatakse 
käsitöötehnoloogiaid ja ettevõtlust. 

Projekti raames avatakse õppe-
rühmad lisaks Rakverele ka Pärnus, 
Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.

Projekti „Vanemaealiste käsi-
töömeistrite lõimumine tööturule“ 
eesmärk on koolitada väga heade 
tehniliste oskustega käsitöömeist-
reid, kes suudavad kavandite järgi 
ühtlaselt hea kvaliteediga valmistada 
käsitöötooteid (s.h. rahvarõivaid).

Koolitusperiood kestab üheksa 
kuud- septembrist maini ja on 
jagatud kaheks põhiteemaks: teh-
noloogiaõpe ja ettevõtluskoolitus. 
Peale koolituse lõppu on parimatele 
õppuritele planeeritud 1 kuu pikku-
ne tööpraktika kohalike tööandjate 
(poed ja ettevõtjad) juures. 

Käsitöötehnoloogiate koolitused 
toimuvad kaks korda kuus kontak-
tõppena ning õppetsüklite vahelisel 
ajal iseseisva individuaaltööna. 

Süvendatud tehnoloogiaõpe toi-
mub 5 tehnikas (silmuskudumine, 
masinkudumine, telgedel kudumine, 
tikkimine, vöökudumine). Üks osa-
leja saab õppida kuni kahte tehnikat.

Ettevõtluskoolituse viib läbi Tartu 
Ülikooli Ettevõtluskeskus. Koolitused 
toimuvad üheksa kuu jooksul üks päev 
kuus. Osalemine koolitusel on tasuta, 
kaugemalt tulijatele kompenseeritakse 
sõidukulud.

Koolitusele registreerimiseks tuleb 
ühendust võtta Rakvere grupi käsitöö-
konsulendi Kersti Loitega telefonil 
32 41587.

Projekti viib läbi Tartu Ülikooli Vil-
jandi Kultuuriakadeemia ja rahastatab 
Euroopa Sotsiaalfond.

Info edastas Karmen Kaar

Priit Pärna I filmi-
festival toimub Tapal

Eakamad käsitöö-
meistrid tööturule!

4. augustil toimus Tapa vorstifes-
tivalil Arenduskoja toiduprojekti 
raames kodukokkade võistlus. 
Võistlema olid kutsutud mittepro-
fessionaalsed kokad Arenduskoda 
Leader-piirkonna omavalitsustest 
– Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina 
ja Ambla vallast ning Loksa linnast. 
Kokku osales seitse võistkonda. 
Kolmeliikmeline žürii oli Kuusalu 
vallast: abivallavanem Milli Kikkas 
ning Kolga-Aabla kodurestorani 
MerMer pererahvas Merrit ja Jaan 
Kiho.

Võistkondadel tuli tunni aja 
jooksul valmistada grillvorstide 
juurde sobiv salat kohalikust juur- ja 
köögiviljast ning teha ka magustoit 
eestimaistest toorainetest. Toitu-
de juurde paluti panna retsept ja 
valmistamise õpetus. Kokku pidi 
iga võistkond tegema mõlemast 
toidust ühe portsjoni, mis läks 

žüriile maitsmiseks, ja kausitäie 
publikule, kes valis oma lemmiku. 
Žürii hindas üksmeelselt parimaks 
võistkonna Vidijalg (Lea Ruus ja 
Tiina Viirna)tehtud Aivari sibulasa-
lati ning rabarberivahu marjadega. 
Milli Kikkas kommenteeris, et 
peavõidu tõi omanäolisus: „Kõi-
gi võistlejate toidud olid väga 
maitsvad, kuid sibulasalat erines 
teistest oluliselt. Ülejäänud kuue 
võistkonna salatid olid enamvähem 
samadest toiduainetest – lehtsalat, 
tomat, kurk. Võitjate toidud olid 
ka täielikult Eesti toorainetest.“  
Auhinnaks on ühele võistkonna-
liikmele võimalus sõita õppereisile 
Saksamaale festivalile Grüne Woc-
he 2014. Sama auhinna sai ka juuni 
alguses Loksal läbiviidud Arendus-
koja LEADER-piirkonna laste-
asutuste kokkade võistluse võitja.  
Publikuauhinna pälvis kodukokka-

de võistlusel Tupperware Duo (Tii-
na Pennonen ja Merle Ruzitš ) Tapa 
vallast. Tupperware firma auhinna 
said Ambla vallast Kangrumäe 
Külaelu Edendamise Seltsi naised. 
Kõige nooremad võistlejad, 8- ja 
10-aastane noormees (Karl ja Rag-
nar Kramm), olid Jänedalt.

MerMeri perenaine Merrit Kiho 
kiitis, et kõik võistlussöögid olid 
maitsvad: „Tunnustan võistlejaid, 
kes julgesid kodust välja tulla ja end 
teiste ees proovile panna. Oluline 
oli tervislikkus ja toorainete ko-
dumaisus. Kõige originaalsem oli 
sibulasalat, värskelt mõjus ka see, 
et salat oli kaunistatud kurgirohu 
õitega. Võitjad hiilgasid veel selle-
ga, et olid stiilselt riietunud ja oma 
töölaua kaunistanud. Sisu ja vorm 
olid kooskõlas.“

Sõnumitooja, 8.08.2012

4. augustil, Tapa Vorstifestivalil 
peetud Eesti Meistrivõistlustel 
Vorstigrillimises pälvis kaheksa 
osalenud võistkonna seas esikoha 
tiitlikaitsjad Grillisemud.

Tapa Muusikakooli pargis teist-
kordselt peetud Tapa Vorstifestivali 
raames toimunud võistlusel osa-
lesid võistkonnad Eesti erinevaist 
paigust, nende seas La Viva Re-
volution, Tapa Valla Noortekogu, 
Vorstikunn, Kuldne Hummer, 
Grillisemud, Tapa Vallavalitsus, 
KIRK (Kirde Kaitseringkond) ja 
Tapa Ehitus OÜ.   

Võistlusel võisteldi kahes voorus. 
Esimeses voorus ehk Näm-Näm 
vorstivoorus maitsestati korraldaja 
poolt antud vorstimassi, seejärel 
topiti pulga ja trehtliga seasoolde 
ning grilliti söegrillidel 10 cm pik-

kusteks võistlusvorstideks.”Selle 
aasta võistlusvorstimassis on 30% 
seapekki ja 70% tailiha, kokku saab 
iga võistkond 1,5 kg maitsestamata 
vorstimasssi ja 5 meetrit sea keerd-
soolt. Lisaks antakse võistkonnale 
võistlusvahenditena ka trehtel ja 30 
cm pikk pulk”, rääkis Tapa vorst-
meister Koit Kuusk. “Vorstigrilli-
mise võistluse teeb eriti põnevaks 
see, et kui näiteks ribi, kala või 
õuna grillimise võistlusel saavad 
võistkonnad kätte valmis tooraine, 
siis siin peavad võistkonnad selle 
ise looma – maitestama, toppima 
ja keerutama kindla pikkusega 
vorstid”, selgitas toiduvõistluste 
erinevusi Eesti Grilliliidu liige ja 
Vorstifestivali üks asutajaid Erkki 
Laidinen. Fantaasiavoorus oli 
lubatud grillida kõike ja kaustada 

ka gaasigrilli, kuid võistlustöö 
kohustuslikuks komponendiks oli 
võistkonna poolt vabalt valitud 
kohapeal grillitud vorst. 

Seekord sai suurel vorstipeol ka 
publik hästi süüa. Tapa Vorstifes-
tivali vorstirestorani operaator FIE 
Kert Pae oli piduliku sündmuse 
puhuks loonud ka vastava menüü 
– erinevate küpsetatud vorstide 
valik oli muljetavaldav ja publik oli 
sellega rahul, söögikohas oli raske 
vaba istekohta leida. Samuti sai 
publik proovida ka võistkondade 
fantaasiaroogasid. Laadakaupleja-
telt oli võimalik head ja paremat 
toidukraami ka koju kaasa osta. 
Suurt vorstipäeva sisustasid head 
esinejad Tapa vallast, Vorstifestivali 
peaesinejaks oli ansambel Regatt.

http://www.grilliportaal.ee/

Publikupreemia võitis Tuppeware võistkond koosseisus Tiina Pennonen ja Merle Ruzitš. Foto  Heiki Vuntus

Kodukokad 
võistlesid Tapal

Tapa Vorstifestival

Loen mitmest lehest, et Tapale ehi-
tatakse kergliiklusteid – endisesse 
sõjaväelinnaossa ja Õhtu puiestee 
äärde. Nendes piirkondades pol-
nud enne kõnniteid. Üldiselt on 
ju tavaks, et linna sees paiknevaid 
jalakäijatele mõeldud asfalteeritud 

ribasid nimetatakse kõnniteedeks 
ja linnapiiri taga pikemaid maid 
haaravaid jalakäijatele ja jalgrat-
turitele mõeldud asfalteeritud 
teid paralleelselt maanteedega, 
kergliiklusteedeks – näiteks Jäne-
da-Nelijärve kergliiklustee. Tapal 

aga ristitakse nähtavasti kõnniteid 
kergliiklusteedeks – linnapiiri taha, 
näiteks Moele need nn kergliiklus-
teed ju ei ulatu. Tapal jälle uuendus 
– terve linn on “kergliiklusteid” ehk 
kõnniteid täis!

Linda Metsjärv, tapalane

Segadus terminoloogias
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„Mõelge, kellele pühendate oma 
pingi teie?“ küsib Vahur Kersna 
helesinisel ekraanil.

Hakkasin minagi mõtlema – 
kellele?

Kohe esimesena tuli mõttesse 
mees, kes oleks pidanud olema esi-
mene Tapa linna aukodanik. Mees, 
kes on Tapa tutvustamiseks nii 
palju ära teinud: uurinud, kogunud 
ja säilitanud Tapa ajalugu, loonud 
muuseumi, andnud välja mitu Ta-
paga seotud raamatut…

Jah, see mees, kes oleks väärinud 
Tapa esimese aukodaniku tiitlit, 
on Harry Allandi. Saagu ta siis 
vähemalt omanimelise pingi oma 
loodud muuseumi õuele!

Aga on veel teisigi kuulsaid 
mehi, lausa rahvusvaheliselt tuntud 
ja tunnustatud mehi, kes Tapalt pä-
rit ning keda võiks ja peaks kodulin-
nas tundma, mäletama ja austama.

Üks selline, kelle jalajälgi terve 
Tapa linn täis, on Ilmar Talve, 
kirjanik ja rahvusvaheliselt tuntud 
etnoloog. Tema jalajälgi saab otsida 
koos raamatuga „Kevad Eestis“, 
see on põnev „jalutuskäik“ mööda 
tolleaegset Tapa linna.

Usun, et enamik kaaslinlasi ei 
tea sellest mehest suurt midagi, aga 
võiks teada!

Tema elukäiku võiks võrrelda 
seiklusromaaniga. Sõda ja okupat-
sioonid, osalemine soomepoisina 

sõjategevuses, sakslaste poolt van-
gistatuna imekombel pääsemine 
põhjalastud konvoilaevalt Nord-
stern, illegaalsed piiriületused teel 
sõjalõpu Saksamaalt Rootsi ja igaks 
juhuks antud vale sünnikoht isiku-
tunnistusel. Sest miks taotleb üks 
Ingerimaal Petrogradi kuberman-
gus Mga asulas sündinud põgenik 
asüüli Rootsis? Ilmar Talve kasvas 
üles ja käis koolis Tapal. Tema 
kunagine kodumaja asub aadressil 
Ambla mnt 17.

Teda on õigustatult nimetatud 
meheks kolme elutööga. Soomla-
sed tunnevad teda eelkõige etno-
loogina, seni ületamata „Suomen 
kansankultturi“ (ilmunud kolmes 
trükis ja ka inglise keeles!) autorina, 
eestlased aga rohkem kirjanikuna, 
kelle igast ilukirjanduslikust teo-
sest sai ilmudes omaette sündmus. 
Kolmanda elutööna valmis 2004.
aastal suurejooneline „Eesti kul-
tuurilugu“. Ta on jäädvustanud ka 
oma rikka ja põneva eluloo kolmes 
köites: „Kevad Eestis“, „Kutsuma-
ta külaline“ ja „Kolmas kodumaa“.

Ilmar Talve oli Tartu ülikooli 
audoktor ja esimene Rahvusmõtte 
auhinna laureaat ning veel palju-
de oma kolme kodumaa (Eesti, 
Rootsi, Soome) ja mitme muu maa 
teadusühingute liige ja auliige ning 
Eesti Vabariigi Riigivapi III klassi 
teenetemärgi kandja.

Temale paneksin ma pingi raud-
teejaama juurde, sest siit algas ta tee 
maailma, esialgu küll Tartu suunas. 
Ja kui Tapa vallal oleks raha, siis 
võiks Ilmar Talve pronksivalatuna 
ise ka sellel pingil istuda ja piipu 
popsutada. Ja kui Tapa vallal oleks 
veel rohkem raha, siis võiks teisel 
pool pingi otsas istuda teine rah-
vusvaheline mees, Tapa linna auko-
danik Priit Pärn. Ja nende vahele 
mahuks aeg-ajalt ka keegi meist 
istuma ja jalgu puhkama. Unistada 
ju võib, eks!

Ja siis paneksin ma veel terve 
pingirea koolimaja staadioni äärde, 
mahavõetud lennupuude asemele. 
Sinna mahuksid legendaarsete õpe-
tajate Velli Sepandi, Endel Vaher-
salu, Arsi Aarma, Harry Salmisto, 
Kalju Kulla ja Eevi Koppelmanni 
nimelised pingid. 

Tapa linna esimesele aukoda-
nikule Aurelie Kaldojale paneksin 
pingi tema kaunisse koduaeda. 
Usun, et ta ei keelaks seal ka meil 
istumas käia!

Näete, kui palju pinke ma kokku 
sain! Kahjuks ei ole minul raha, 
et seda unistust teostada. Huvitav 
oleks teada, mida arvab minu mõ-
tetest meie vallavalitsus.

Aga kellele pühendaksid pingi 
sina, minu hea kaaslinlane? 

Tapa linna eluaegne kodanik 
Marika Rajur

Lääne-Viru maavalitsus kutsub üles 
esitama kandidaate „Hea ettevõtja” 
ja ”Tubli töötaja” rinnamärkidele.
„Hea ettevõtja” konkursi eesmär-
giks on esile tõsta ja tunnustada 
pikaajalisi ettevõtjaid, kes loovad 
töökohti ja kelle najal püsib ma-
jandus. Kolmes järgus kavanda-
tud rinnamärk ”Hea ettevõtja 
10/15/20 aastat” antakse ettevõt-
jale (51% osanik, tippjuht), kes 
on juhtinud konkreetset ettevõtet 
edukalt vähemalt vastavalt 10, 
15 või 20 aastat. Head ja edukat 
ettevõtjat ning ettevõtet iseloo-
mustavad korrektne maksekäitu-
mine, hea ettevõtluskultuur, panus 
piirkonna tööhõivesse, kohalikku 

arengusse ja ühiskondlikku ellu. 
Rinnamärgi ”Tubli töötaja” kan-
didaadiks on võimalus esitada 
inimest, kes on töötanud konk-
reetses ettevõttes või asutuses 
vähemalt 10 aastat, kelle panus 
antud organisatsiooni arengus-
se on olnud märkimisväärne ja 
kes on olnud ühiskondlikult ak-
tiivne. Nimetatud rinnamärke 
antakse kalendriaastas kuni 15. 
Ettepaneku koos põhjenduse-
ga rinnamärgi andmiseks võib 
esitada ettevõte, kohalik oma-
valitsus, mittetulundusühing 
või mõni muu organisatsioon. 
Kirjalik taotlus koos põhjendusega 
esitada Lääne-Viru maavalitsusele 

hiljemalt 12. septembriks 2012. 
a aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 5, 
44314 Rakvere või e-posti aadres-
sil: maavalitsus@l-virumv.ee. Põh-
jenduses tuleks ära märkida, kellele 
ja mille eest rinnamärki taotletakse 
ning taotleja kontaktandmed. Ot-
suse rinnamärgi andmise kohta 
teeb Lääne-Viru maavalitsuse, 
Lääne-Viru arenduskeskuse ja Lää-
ne-Viru omavalitsuste liidu ühine 
komisjon 18. septembriks 2012.a. 
„Hea ettevõtja” ja „Tubli töötaja” 
rinnamärkidega tunnustas Lääne-
Viru maavalitsus maakonna tublisid 
inimesi esmakordselt 2011. aastal.

Heili Nõgene,
avalike suhete peaspetsialist

Tapa linnas asutati 1996 aastal õmb-
lusettevõte Segers Eesti. Asutajaks oli 
Roger Larsson, kes äsja iseseisvunud 
naaberriigis nägi potentsiaali tulevi-
kuks. Roger Larsson ei tulnud Tapale 
suure rahakotiga suuri tegusid tegema, 
vaid aeglaselt ja sihikindlalt Segers’i 
juuri sügavamale ajama. Rootsis tun-
takse Segers’it juba peaaegu 70 aastat 
ning juured on seal tugevad. Need 
ulatuvad üle mere Eestisse ja Eestist 
Ukrainasse. Rootsis töötab 20, Eestis 
65 ja Ukrainas 160 inimest, kokku 
245 töötajat. 

Segers toodab ja müüb oma kau-
bamärgi all kergeid tööriideid. Segersi 
H&R tooteid kantakse A la carte 
restoranides, pubides, kohvikutes, 
koolisööklates, catering teeninduses 
jne. Hooldussarja tooteid kantakse 
haiglates, SPA teeninduses ja hool-
dusasutustes. 

Segers on saanud palju tunnustust 
oma sotsiaalse käitumise eest. Selle 
aasta mais omistati Martin & Ser-
vera poolt Segers’ile rahaline auhind 

sotsiaalse vastutustundlikkuse eest. 
Määravaks sai siin Rootsi, Eesti ja 
Ukraina töökeskkonna tase. Kõigis 
kolmes ettevõttes on kasutusel sa-
mad kriteeriumid töökeskkonnale, 
võrdõiguslikkusele, töö- ja puhkeajale. 
Ettevõtete tegevus ei ole keskkonna-
kahjulik, jäätmeid sorteeritakse ning 
saadetakse taaskasutusse. Materjalid 
ostetakse tarnijatelt, kes on sertifit-
seeritud ÖkoTex100 sertifikaadiga. 
See näitab, et toodet ei ole töödeldud 
kahjulike kemikaalidega. Auhinna 
raha kulutatakse Ukraina muusika-
koolis laste hüvanguks.

Lääne-Virumaal ei ole Segers väga 
tuntud, ettevõtte turg asub suuremas 
osas Rootsis ning seal on klientidele 
väga oluline ettevõtte maine. Seetõttu 
on hea meel tõdeda, et ka Eestis on 
hakatud väiksematele ettevõtetele 
propageerima ökoloogilise jalajälje 
vähendamist. Meie maakonnas on 
seda teinud Lääne-Virumaa Aren-
duskeskus EcoTips koolitusega. 
Segers taotleb ÖkoTex1000 Standard 

sertifikaati, mis sisaldab ka EcoTips 
põhimõtteid. Me loodame kõigest 
südamest, et loodus meie ümber mitte 
ainult ei jää sama puhtaks vaid muutub 
puhtamaks kui kunagi varem.

Maakondlik arenduskeskus – eks-
pertabi ideest teostuseni

Lääne-Viru Arenduskeskus pa-
kub tasuta nõustamist alustavatele 
ja tegutsevatele ettevõtjatele, mitte-
tulundusühendustele ja kohalikele 
omavalitsustele. Lisaks korraldatakse 
nimetatud sihtgruppidele infopäevi, 
seminare, koolitusi jms.

Konsultantidena tegutsevad: Tea 
Treufeldt (juhataja/ettevõtlus) tea@
arenduskeskus.ee, 

Margit Murumägi (ettevõtlus) 
margit@arenduskeskus.ee, Getter 
Utsal (vabaühendused) getter@ren-
duskeskus.ee, Ilona Tiigi (kohalikud 
omavalitsused/investorteenindus) 
ilona@arenduskeskus.ee. Üldtelefon 
325 8028. Värske info meie kodulehelt 
www.arenduskeskus.ee ! 

Rõõm ühest ilusast kevadisest päe-
vast 21. mail mööda Veera Saare 
tallatud radu marsruudil Konnavere 
- Saiakopli mõis - Naistevälja - Por-
kuni - Ambla - Nikerjärve - Jäneda 
- Sooküla.

Seda rõõmu tahan ka teiega ja-
gada, kuigi reisist on juba palju aega 
möödunud. Seda enam on see ilus 
päev minu mõtetesse süüvinud ja 
sügavale südamesse pugenud.

Olgu kohe öeldud, et ma ei ole 
oma elu jooksul olnud Veera Saare 
loomingu suur austaja, sest mu kir-
janduslik maitse on olnud nooruses 
teistsugune. Mida vanemaks aga saan, 
seda rohkem on hakanud mind huvi-
tama oma päritolu, juured ning selle-
ga koos ka kogu eesti rahva juured ja 
ajalugu, sest oleme paljuski otsapidi 
kokku seotud. Austan väga inimesi, 
kes on võtnud vaevaks oma juuripidi 
kõndida, oma päritoluloo kokku kor-
jata ja kenasti paberile panna. 

Veera Saar on seda teinud ja nii 
oligi meil üks ilus päev, minnes möö-
da tema tallatud radu ning ühtlasi ka 
mööda Eestimaa ajalugu ühe pere 
oma kodu leidmise rännuteel.

Veera-Alise Saare vanemad on 
pärit Tapa lähedalt Kadrina kihelkon-
nast. Tema ise aga sündis 28. märtsil 
1912 Venemaal Jamburgi lähedal 
Tikapesa külas. Tema elu esimene 
Naistevälja koolis kirjutatud luuletus 
algas sõnadega: 

Sünnimaa üks mul
 ja isamaa teine,
 vaenlased kurjemad
 teineteise…
Kui Veera oli kevadel saanud 

seitsmeaastaseks ja õde-vennad kõik 
nooremad (Elsa viiene, Volli kolmene 
ja Oskar 9-kuune), otsustasid vane-
mad isamaale tagasi pöörduda. Oli 
aasta 1919.

Ei tea öelda täpset kuupäeva, millal me 
Venemaa-kodust tulema hakkasime, kuid 
juulis või augusti algul pidi see olema.--- 
Rukkilõikuse ajaks jõudsime igal juhul 
Tapa lähedale Konnaveresse isa õe, Lii-
sa-tädi juurde. (V.Saar. Neid ammuseid 
aegu. Tallinn: Eesti Raamat, 2000)

Jõudsime ka meie oma suure 
bussitäie rahvaga sinna. Tapa - Moe 
– Imastu teeristil üsna Valgejõe ääres 
asus kunagi Konnavere kõrts.

Jõeäärsel teeristil asuv kõrts oli kohan-
datud neljaks korteriks – iga perekonna 
jaoks tuba köögiga. Liisa elas ühes toas 
oma vana haige isaga. Ja sinna mahtusime 
meiegi.--- Et Konnavere kõrtsi juures 
polnud loomade jaoks kõlblikku ulualust, 
polnud ka vajalikku sööta mitmele looma-
le, viidi noor hobune ja mõlemad lehmad 
Nõmmküla mõisa söödale. Aidati tädil 
lõigata Peebumäe põllul kasvav rukis, siga 
tapeti ära – nii et inimestele talveks põhi-
toidust jätkus. Peremeheta majapidamises 
leidis isa tegevust rohkemgi, kui teha jõudis, 
ema püüdis võõras toanurgas olla vaikne ja 

vapper. Oodati kevadet..
Milline üllatus meile! Oleme siit 

ju nii palju kordi mööda sõitnud, aga 
et siin on ilusad allikad, seda meist 
paljud ei teadnud. Kõrtsivaremed 
asuvad praeguse uue ja vana tee 
vahel ja nende servas, allikatele viiva 
raja ääres, kasvavad põlispuud. Rei-
sikaaslane Sirje Jäetma arvas, et siia 
võiks ju ka koolilastega tulla. Paras 
matkapäeva teekond. Mõelge sellele, 
õpetajad! Eestimaal avastamist jätkub 
ja oma koduümbrust peab eeskätt 
tundma. Pean siia lisama, et meil oli 
reisil väga tore giid Anne Raava, kes 
kunagi tahtiski Tapa koolipere matka- 
ja koduloohuviliseks muuta.

Aga lähme edasi.
Kevadised tuuled, lootuse tuuled puhusid 

üle iseseisva Eestimaa. --- Isa Jaan uskus, et 
tal on veel küllalt jõudu, et oma perele uus 
kodu luua. Noores vabariigis pidi selleks 
ometi võimalusi leiduma. --- Kuid ei. Maa 
soovija Jaan Döring polnud Vabadussõjas 
võidelnud, ta oli Venemaalt tulnud, tal 
polnud õigust seda maad saada.. Ei seda ega 
teist, ei lähedalt ega kaugelt, ei ühest ega tei-
sest vallast, ei mingisugust. Ei tähendanud 
see, et tal olid põllumehe kogemused, et tal 
olid hobused ja lehmad ning lapserohke pere. 
Riigistatud mõisatest talle maad ei antud. 
Ta pidi otsima teistsuguseid võimalusi. --- 
Pika otsimise järel leidis ta noormehe, kes 
nõustus oma asunikutalu rendile andma. 
Saiakopli mõisa maadest väljamõõdetud 
asunikutalu asus Tapa – Tartu raudtee 
kõrval Nõmmküla lähedal ümber väikese 
kuusiku, mis oli kasvanud kunagise 
lubjapõletamise künkale. See kuusik oli 
suur väärtus juba seepärast, et asuniku 
maatükil polnud veel ainsatki hoonet, mille 
katuse alla kurja ilmaga pugeda – elada 
tuli kilomeetri kaugusel poollagunenud 
Saiakopli mõisas. 

Võtsime ka meie oma bussiga 
sinna suuna. Vahakulmust möödudes 
jutustas meie teine reisijuht Sirje Võsa 
siinkandi ajaloost ja pajatas ka legendi 
Vahakulmu nimesaamisloost. Pärast 
Liivi sõda ja laastavat katku olid siin-
sed külad täiesti tühjaks jäänud ning 
vaba maad palju. Nii asusidki siia 
elama vabamehed Rootsist. Vahakul-
mu silla juures asub Priima (prii maa) 
küla, mäe veerul metsa ääres olevates 
taludes hakati mesilasi kasvatama. 
Vahast tehti põhiliselt küünlaid, mida 
müüdi. Kuna mehed olid heledat 
rootsi verd, siis küünlaid käidi vaha-
kulmude käest ostmas. Sellest siis ka 
selline küla nimi. Saiakopli saanud 
aga oma nime sellest, et siin näljaajal 
rahvale leiba jagatud. Teise seletuse 
järgi tulevat nimetus Sõjakoplist: 
siit läinud läbi sõjatee, metsa äärde 
maetud Rootsi sõjamehi, sõjaväe 
hobuste kaevukoht olnud veel hiljuti 
märgata. Mellini atlases kannab mõis 
Sakkakopli nime.

Pink Veera Saare tallatud 
radadel

Maavalitsus ootab rinnamärkidele 
kandidaate

 Kogu bussitäie rahva nimel 
Marika Rajur

Järgneb

Kohaliku ettevõtte edulugu!

Hoiatus!
Tarbijakaitseamet hoiatab ettevõtete Veekvaliteet OÜ ja Kvali-
teetvesi OÜ eest. Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide 
koduuksemüügiga ja püüavad tarbijate eluruumidesse siseneda 

erinevatel ettekäänetel, näiteks kraanivee kvaliteedi kontrol-
limiseks. Seejärel pakutakse aga veefiltri, -puhastussüsteemi 
paigaldamist, mis maksab sadu eurosid. Kuigi koduuksemüügi 

puhul annab seadus tarbijatele õiguse lepingu üle rahulikult järe-
le mõelda ja sellest 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata 
taganeda, võib nimetatud firmade puhul kaubast loobumine ja 
makstud raha tagasisaamine osutuda keeruliseks protsessiks.

Kui teil ei ole ühest soovi Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetve-
si OÜ tooteid osta, keelduge esitlusest kindlalt ning ärge 

laske ettevõtete esindajaid oma eluruumidesse! 
Tarbijakaitseamet



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 6 31. august 2012

Tapa Vesi OÜ juhatus kuulutab välja konkursi 
eTTeVõTTe TegeVjuHi 

ametikohale.

Tegevjuht allub  Tapa Vesi OÜ juhatusele ning 
tema tööülesandeks on ettevõtte igapäevase töö 

ja asjaajamise korraldamine.

Kandidaadilt eeldame:
- tehnilist või majandusalast kõrgharidust
- juhtimiskogemust
- head pingetaluvust
- häid organisaatorivõimeid ning suutlikkust kollektiivi 
tulemuslikult juhtida

Avaldused/motivatsioonikirjad koos CV-ga 
esitada Tapa Vesi OÜ kontorisse aadressil 

Rakvere tee 1, Tapa 45106 , Lääne-Virumaa või 
e-mailile: silvi.teetlok@tapavesi.ee.
Avalduste esitamise lõpptähtaeg on

01.10.2012. a kell 16.30.
Küsimused ja informatsioon telefonidel: 

322 9655, 322 9657

Tapa vallavalitsus

Tapa vallavolikogu võttis maikuu 
viimasel korralisel istungil vastu 
uue tunnustamismääruse “Tapa 
valla tunnustusavalduste andmise 
kord”, millega saate tutvuda Tapa 
valla kodulehel http://www.tapa.
ee/index.php?page=339 . Lisaks 
asub ka seal Tapa vallavalitsuse 
poolt augustis vastu võetud 
aastategija kandidaatide esitamise 
vorm. Kandidaatide esitamine 
2012. aasta aastategijate tunnus-
tamiseks on 1. detsember 2012, 
tänamisüritus 24. veebruaril 2013. 

Vastavalt uuele määrusele 
jagatakse tunnustust aukodani-

kele, aastatetegijatele, jagatakse 
teenetemärke ning tänukirju. 
Suuremad muudatused toimu-
sid aastategijate tunnustamisega 
seoses, kus seniselt kategooriate 
põhiselt tunnustamiselt mindi 
üle teo põhisele tunnustamisele: 
isiku tegu, organisatsiooni tegu ja 
elutöö. Lisaks toimus mõningaid 
muudatusi võrreldes varasema 
tunnustamismäärusega ka auko-
daniku tunnustamise ja teenete-
märgiga tänamise osas.

Head tutvumist ja kandidaati-
de esitamist !

Tapa vallavalitsus

Vallavolikogu võttis 
vastu uue Tapa valla 
tunnustamismääruse

12.07.2012
Pikendati üürilepingut aadressil 

Keskuse 1-6 Lehtse Tapa vald;
anti avaliku ürituse luba ürituse 

„Tšehhi Lõbustuspark“ korraldami-
seks ajavahemikul 16.-22. juuli 2012, 
Tapa Linnastaadionil;

tunnistati hanke “Tapa linnas 
Õhtu pst kõnnitee ehitamine“ edu-
kaks pakkumuseks AS Järva Teed 
poolt esitatud pakkumus kui mada-
laima maksumusega pakkumus;

otsustati vabastada Magma AS 
Tapa valla teede ja tänavate sulgemise 
maksust tänavate osas 50% ulatuses 
ning kõnniteede ja parkimisplatside 
osas 100% ulatuses kogu lepinguli-
seks ehitusperioodiks.
19.07.2012

Pikendati alaealise lapse hooldami-
seks lepingut Tapa vallavalitsuse kui 
hoolekandeasutuse ja lapse hooldaja 
vahel;

anti avaliku ürituse luba OÜ-le 
Jäneda Mõis “Eesti XX I Talupäe-
vade” korraldamiseks ajavahemikus 
28.07.2012 kuni 29.07.2012;

anti avaliku ürituse korraldamise 
luba Terve Korralduse Seltsingule 
Noortefestivali “Terve 2012” kor-
raldamiseks Tapa vallas Imastu külas 
Kõrve kinnistul ajavahemikul 11. 
august 2012 kuni 12. august 2012;

väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le Kesk alajaama ja Turu 14 ela-
mu vahelise 0,4 kV kaabli vahetuseks 
Kesk ja Turu tänaval Tapa linnas 
Tapa vallas;

väljastati kasutusluba Elektrilevi 
OÜ-le Kalleküla 10/0,4kV AJ F-3 
pingeparanduse kasutusele võtmiseks 
Saiakopli külas, Tapa vallas;

väljastati kirjalik nõusolek korteri-
ühistule Eha 16 välimiste avatäidete 
(akende) asendamiseks Eha tn 16 
kinnistul Tapa linnas;

tunnistati “Lihthanke nr 135538 
„Tapa linnas jalg- ja jalgrattatee ehitami-
ne II etapp“ edukaks pakkumuseks AS 
Järva Teed poolt esitatud pakkumus kui 
madalaima maksumusega pakkumus;

eraldati MTÜ-le Lehtse Kultuuri 
Selts 220 eurot täiendavat tegevus-
toetust;

väljastati territooriumi ajutise 
sulgemise luba Tapa linna staadionil 
20. juulil 2012 kella 15 kuni 20 ning 
21. ja 22. juulil 2012 kella 12 kuni 20. 

26.07.2012
Otsustati tasuda puuetega laste 

koolitranspordi kulud perioodil 
01.06–04.06.2012 vastavalt esitatud 
arvele summas 563.26 €;

väljastati ehitusluba Tapa valla-
valitsusele põhimaantee T5 Pärnu-
Rakvere-Sõmeru (km 142,05–144,68) 
Tapa asulavahelise lõigu jalg- ja 
jalgratta tee ning Õhtu puiestee kõn-
niteelt üle Pärnu- Rakvere- Sõmeru 
mnt T5 jalg- ja jalgrattateele viiva 
ülekäiguraja ehituseks;

väljastati ehitusluba Tapa vallava-
litsusele Õhtu puiestee Pikk tänava 
ja Pärnu-Rakvere- Sõmeru mnt T5 
vahelise lõigu kõnnitee ehituseks;

väljastati seoses kaugküttetrasside 
rekonstrueerimise ehitustöödega 
tänava ajutine sulgemise luba Tapa 
linnas Lai tänaval Valve ja Pääsukese 
vahelisel lõigul alates 01.08.2012 kella 
8-st kuni 31.08.2012 kella 18-ni;

pikendati seoses kaugküttetrasside 
rekonstrueerimise ehitustöödega 
tänavate ja territooriumi ajutine sul-
gemise luba Tapa linnas Nooruse, 
Kooli ja Rohelisel tänaval;

tunnistati kruusakattega teede ja 
tänavate remontööde edukaks pak-
kumuseks OÜ Tapa Autobussipark 
poolt esitatud pakkumus;

väljastati kasutusluba Hoolekan-
deteenused AS-le eluhoonete nr 1, 2, 
3, 4, 5, 6 kasutusele võtmiseks Loode 

12 kinnistul Tapa linnas;
määrati projekteerimistingimused 

garaažiboksi ehitusprojekti koosta-
miseks Õhtu pst 36 kinnistule Tapa 
linnas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
Termoring OÜ-le kaugküttetorustiku, 
mis ühendab põhja- ja lõunapoolse 
linnaosa küttetorustiku, projekteeri-
miseks Tapa linnas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
koostootmisjaama ja hakkepuidulao 
ehitusprojekti koostamiseks olemas-
oleva katlamaja juurde Üleviste tn 5 
kinnistule Tapa linnas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva elamu kasutusele võt-
miseks külalistemajana ehitusprojekti 
koostamiseks Kesk tn 5 kinnistule 
Tapa linnas Tapa vallas;

väljastati kirjalik nõusolek elamu 
välisviimistluse muutmiseks (katuse-
katte vahetus) Üleviste tn 20 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

tunnistati Tapa linnas Ülesõidu 
3 maaüksusel siirdmuru paigalduse 
hanke edukaks pakkumuseks OÜ 
HanCity poolt esitatud pakkumus;

anti avaliku ürituse luba Eesti 
Kristlik Nelipühi Kirikule Tapa linna 
kirikupargis Jakobi kiriku ja kultuuri-
maja vahelisel alal kontserdi korral-
damiseks 31. juulil 2012 kell 11–12;

eraldati MTÜ-le Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskus 178 eurot toetust; 

seoses raudteeülesõidu remontöö-
dega väljastati tänava ajutine sulgemise 
luba Tapa linnas Ülesõidu tänaval 
01.08.2012 kella 9-st kuni kella 12-ni, 
06.08.2012 kella 11-st kuni kella 14-ni 
ja 07.08.2012 kella 9-st kuni kella 12-ni.
2.08.2012

Lõpetati kahe puudega inimesele 
hooldaja määramine ja toetuse maks-
mine seoses hooldatavate surmaga;

sõlmiti kaks avahoolduse lepingut 
koduteenuste osutamiseks;

eraldati MTÜ-le Tapa Lastekaitse 
Ühingu lapsehoiuteenuse osutami-
seks alates 01.07.2012 – 30.09.2012 
kaheksa lapse päevahoiuteenuse pea-
raha kokku summas 4 320  eurot ja 
ühe lapse päevahoiuteenuse pearaha 
kokku 540 eurot;

eraldati MTÜ-le Trönderikodu 
Lapsehoid lapsehoiuteenuse osuta-
miseks alates 01.08.2012 – 30.09.2012 
kaheksa lapse päevahoiuteenuse 
pearaha kokku summas 2 880 eurot;

eraldati Terve Korralduse Seltsingu 
esindajale Sixten Leemetsale Imastu 
külas Kõrve kinnistul noortefestivali 
“Terve” korraldamiseks 100 eurot 
eelarverealt 08107 “Noorsootöö ja 
noortekeskused”;

kinnitati Tapa valla aastategija ni-
metuse andmise esitamisvorm;

väljastati kirjalik nõusolek elamu 
välisviimistluse muutmiseks Paide mnt 
74 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

väljastada tänava ajutine sulgemise 
luba Tapa linnas Veski tänaval alates 
02.08.2012 kella 8-st kuni 31.08.2012 
kella 18ni;

anti avaliku ürituse luba MTÜ-le 
Moe Külaselts Saiakopli Külapäeva 
korraldamiseks Saiakopli mõisas 
ajavahemikus 11.08.2012 kella 12-st 
kuni 11.08.2012 kella 21-ni;

anti avaliku ürituse luba Tapa Vors-
tifestivali Afterparty korraldamiseks 
Tapa linnas Ambla mnt 3, Vaksali 
Trahteri hoovis, 04.08.2012 algusega 
20 kuni 05.08.2012 kell 3;

lükati tagasi lihthanke „Tapa linnas 
Kooli 11 mänguväljaku pinnakatete 
ja välisvalgustuse rajamine“ kõik 
pakkumused seoses sellega, et kõigi 
vastavaks tunnistatud pakkumuste 
maksumused ületavad hankelepingu 
eeldatavat maksumust;

moodustati teede ja tänavate üm-
berhindamise komisjon;

võeti vastu kingitusena Tapa vallale 

korteriomand aadressil Hommiku 2-32 
Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
9.08.2012

Otsustati maksta hooldus- ja põe-
tustoetust puudujäävas osas AS-le 
Tapa Haigla ja Tapa Hooldekodus 
elava Tapa valla elanike eest;

eraldati koht AS Tapa Haiglas;
pikendati sotsiaalkorteri aadressil 

Saiakopli 2-5 Tapa vald üürilepingut;
kolmele Tapa valla lapsele eraldi 

lasteaia söögisoodustust;
otsustati maksta täiendavaid sotsiaal-

toetusi kokku summas 412,32 eurot;
jäeti rahuldamata 17 avaldust sot-

siaaltoetuse taotlemisel;
eraldati MTÜ-le Moe Külaselts 

11. augustil 2012 toimuva Saiakopli 
külapäeva korraldamiskulude katteks 
40 eurot;

väljastati kasutusluba elektri maa-
kaabelliini, sh alajaama ja jaotussead-
me, „I012331 Linnape alajaama F-1 
rek“ kasutusele võtmiseks Linnape 
külas Tapa vallas;

anti avaliku ürituse luba MTÜ-le 
Moe külaselts, suveteatri vabaõhu-
etenduse „Naksitrallid“ korraldami-
seks Moe pargis kella 19-st kuni 22-ni 
17.08.2012;

võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

seoses vee- ja kanalisatsioonit-
rasside ning jalg- ja jalgrattatee ehi-
tustöödega väljastati tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas Loode 
tänaval Üleviste tänava ja Pärnu- 
Rakvere- Sõmeru mnt T5 vahelisel 
lõigul alates 08.08.2012 kella 7st kuni 
09.08.2012 kella 24-ni;

korraldati lihthange „Jäneda õpilas-
liin 01.09.2012–10.06.2013“;

sõlmiti FIEga Lehtse Buss Tiit 
Orupõld leping Lehtse õpilasliini 
teenindamiseks kilomeetri hinnaga 
1,92 eurot koos käibemaksuga;

Tapa linnas jalg- ja jalgrattatee re-
konstrueerimise II etapi ja Õhtu pst 
kõnnitee ehitustööde omanikujäreleval-
ve leping sõlmiti TSM Projektijuhtimise 
OÜga.

16.08.2012
Otsustati eraldada MTÜ-le Tapa 

Linna Arengu Selts raamatu “Tapa 
vald vanadel ja uutel piltidel” koosta-
miseks toetust 807,50 eurot;

Tapa vene gümnaasiumi olemas-
olevate lasteaiaruumide remonditööde 
edukaks pakkumuseks tunnistati Ram 
Builder OÜ poolt esitatud pakkumus;

kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad;

väljastati ehitusluba olemasoleva 
elamu rekonstrueerimiseks külaliste-
majaks Kesk tn 5 kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

väljastati kirjalik nõusolek 18 korte-
riga elamus korteri nr 18 tehnosüstee-
mi muutmiseks Keskuse tn 7 kinnistul 
Lehtse alevikus Tapa vallas;

võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

väljastati tee ajutise sulgemise luba 
Tapa vallas Jäneda külas Lossi teel 
km-l 0,10- 0,23 alates 18.08.2012 kella 
9-st kuni 19.08.2012 kella 4-ni;

väljastati tee ajutise sulgemise luba 
Tapa vallas Jäneda külas Lossi teel 
alates 13.08.2012 kuni 31.08.2012 
tööpäevadel kella 8-st kuni 17-ni.

anti avaliku ürituse luba Pillimees 
OÜ-le, reg kood 11732479, Meie 
Mees`15 juubelituuri korraldamiseks 
Jänedal Musta Täku Talli esisel platsil 
18.08.2012 kella 21-st kuni 24–ni;

pikendati munitsipaalkorteri asu-
kohaga Teeristi maja krt 2 Tõõrakõrve 
küla Tapa vald üürilepingut;

võeti vastu kingitusena Tapa vallale 
osa kinnistust aadressil 1. Mai pst 22 
Tapa linn, Tapa vald.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Alates septembrikuust hakkab 
Sotsiaalkindlustusamet väljastama 
puudega isiku kaarti pensionitun-
nistust mitteomavatele puuetega 
inimestele. Kaardiga on oluliselt 
lihtsam tõendada õigust puuetega 
inimestele ettenähtud soodustuste-
le, sh sõidusoodustusele. 

Taotluse kaardi saamiseks 
võib esitada juba praegu.

Senine kord võimaldab puuet 
tõendada pensionitunnistuse või 
ekspertiisiotsusega. 

Kui pensionitunnistuse kaa-
saskandmine on lihtne ja selle 
esitamisega probleeme ei ole, 
siis ekspertiisiotsusega on teisiti. 
Ekspertiisiotsus sisaldab deli-
kaatseid isikuandmeid ja kaugelt 
rohkem, kui erinevate soodustus-
te saamise õiguse tõendamiseks 
vaja on. 

Seetõttu soovi korral väljasta-
takse puudega isiku kaart üksnes 
neile puuetega inimestele, kes ei 
ole riikliku pensioni saajad, st kes 
ei oma pensionitunnistust. 

Kaarti vajavad eeskätt kooli-
lapsed, kellel on vaja tõendada 
puude raskusastet enamjaolt 
ühistranspordi sõidusoodustu-
se saamiseks. Eelkooliealised 
puuetega lapsed oma puude ras-
kusastet eraldi tõendama ei pea, 
sest tulenevalt ühistranspordisea-
dusest on sõit riigisisestel liinidel 
kõigile koolieelikutele tasuta.

Puudega isiku kaardi saami-

seks tuleb esitada asjakohane 
taotlus, mis on kättesaadav Sot-
siaalkindlustusameti kodulehe 
aadressilt http://www.ensib.ee/
ekspertiisi-blanketid/ . Taotluse 
võib saata posti teel (sh e-postiga) 
piirkondliku pensioniameti büroo 
klienditeenindusele või täita see 
klienditeeninduses kohal käies. 

Taotluse esitab kaardi saaja või 
tema seaduslik esindaja.

Kaart kehtib koos isikut tõen-
dava dokumendiga ning selle keh-
tivusaeg kattub puude raskusastme 
ja lisakulude tuvastamise eksper-
tiisiotsuses märgitud tähtajaga. 
Korduvekspertiisi korral väljasta-
takse uus kaart, selle saamiseks uut 
taotlust esitama ei pea.

Eestis on ca 12 000 (neist 
u 8000 lapsed) kehtiva puude 
raskusastmega inimest, kes ei 
ole pensionärid ega oma pensio-
nitunnistust. 

 Lisainfo:
Puudega isiku kaart on plas-

tist, kahevärviline (oranž ja kol-
lane), suurusega 54x86 mm ja 
sellele märgitakse kaardi number, 
isiku ees- ja perekonnanimi, 
isikukood, sünniaeg, puude ras-
kusaste, kaardi kehtivusaeg ja 
väljaandja.

Kaart kehtib koos isikut tõen-
dava dokumendiga.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusamet

avalike suhete juht

Puudega isiku kaart 
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Õhus on tunda sügist – tummine 
õuna, põlluväetise ning kõdunevate 
lehtede lõhn lööb hommikuti nin-
na. Natuke kurb, aga ilus ka! 

Tapa kultuurikojas lõhnab värs-
ke värvi ja uute põnevate tegemiste 
järgi. Mõned neist veel nii toored, 
et ei tihka must-valgel välja hõigata, 
kuid paari uut tegevust julgeme 
juba reklaamida.

2. oktoobril kell 18 on Tapa lin-
na täiskasvanute näiteringi esimene 
kokkusaamine. Juhendaja Lääne-
Virumaa ning ka mujal Eestis 
tuntud harrastuslavastaja Tiit Alte. 

Osalema ootame 18–100-aastasi 
teatrisõpru. Ja tore, kui mõni mees-
hing ka hulka satuks!

Teise hea uudisena tapalastele 
on värske muusikaakadeemia ma-
gistrandi Jaanus Väljaotsa asumine 
tööle kultuurikoja laulustuudio ning 
Tapa neidude (kuid miks mitte hoo-
pis noorte segakoori) juhendajana. 
Laulustuudio (alates 1. klassist) 
alustab 3. oktoobril kell 15 kul-
tuurikojas. Neidude(noorte)koori 
liikmeks saab astuda samal päeval 
kell 17, mis muidugi ei tähenda, et 
edaspidi lüüakse uks nina ees kinni! 

Igal juhul tulge uudistama, 
pommitage meid küsimuste ning 
e-mailidega ja teeme need ilusad 
unistused OMA kooridest-solisti-
dest-näitemängudest koos teoks!

Ja see ei ole veel kõik... Kuid 
faktitäpsuse huvides sellest juba 
septembrikuu Sõnumetes!

Tapa kultuurikoja kontaktid 
on endiselt www.kultuurikoda.ee, 
info@kultuurikoda.ee või telefon 
322 0061.

Rõõmsate kohtumisteni!
Heili Pihlak,

Tapa kultuurikoja direktor

Treenerid Allan Vinter, Sergei Sah-
no ja Martin Piksar kutsuvad uusi 
õpilasi maadlustrenni.

 1.–3. klassi poisid (venekeelne 
rühm): esmaspäeviti ja kolmapäe-
viti kell 15.30.

1. –3. klassi poisid (eestikeelne 
rühm): teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 15.30.

4. –7. klassi poisid: esmaspäeviti, 
kolmapäeviti ja reedeti kell 16.30.

Tüdrukud: esmaspäeviti kell 
16.30, teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 16.45.

Vanemad poisid ja täiskasvanud: 
kõigil tööpäevadel kell 18.

 Alustame treeningutega 5. sep-
tembril.

Treeningud toimuvad Tapa 
spordikeskuse maadlussaalis.

Treeninggruppides osalemise 
tasu on 5 eurot kuus.

Täpsem info telefonidel:
528 7800 – A. Vinter, 
5341 3537 – M. Piksar,
5568 4008 – S.Sahno.

Tapa vallavalitsus koos Tapa güm-
naasiumi ja SK Tapa-ga korraldab 
20. või 27. septembril algusega kell 
15 Tapa gümnaasiumi koolistaa-
dionil kolmandat korda Tapa valla 
koolide vahelise jalgpalliturniiri 
kuni 9. klasside noormeestele.

Karikaturniir toimus esmakord-
selt 2010. aastal. Turniirist loodame 
tänavugi osa võtma Tapa gümnaa-
siumi, Tapa vene gümnaasiumi, 
Lehtse ja Jäneda Koole ning Tapa 
erikooli noormeeste võistkondi.

Turniir mängitakse Tapa güm-

naasiumi staadionil, korraga on 
platsil 6+1 mängijat (võistkonnas 
maksimaalselt kokku 10), suluseise 
ei arvestata, arvestatakse jooksvat 
aega ja vahetused toimuvad samuti 
jooksvalt, mänguaega on 2x10 mi-
nutit, mis selgub täpsemalt turniiri 
alguses.

Parimaid autasustatakse karika-
tega, medalitega, kõiki osavõtjaid 
autasustatakse meenete ja diplo-
mitega. Rändkarika saab endale 
turniiri võitja, mis hetkel on 2010. 
ja 2011. aastate turniiri võitja Tapa 

gümnaasiumi noormeeste valduses.
Loodame publiku rohkele osa-

võtule, kannustamaks meie noori 
jalgpallureid uutele tublidele saa-
vutustele!

Turniiri täpne kuupäev selgub 
lähiajal ja millekohast teavet saate 
Tapa valla kodulehelt www.tapa.
ee uudiste ja kalendri rubriigist, 
Tapa gümnaasiumi kodulehelt ja 
plakatitelt!

 Indrek Jurtšenko, 
noorte jalgpalliturniiri korraldaja

Midagi uut oktoobrikuus

SK TAPA kutsub noori ja täiskasvanuid 
maadlustrenni

Tapa valla koolide vaheline 
III jalgpalli karikaturniir 2012

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

2. sept kell 10   Lehtse 1. pinksi pühapäev. Algab XI hooaeg. 
Osalema oodatud kõik huvilised – mehed, naised, poisid, 
tüdrukud. Mäng turniiridena. Algajad eraldi kell 9. Täis-
kasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil 
osamaks: 3,50 €, õpil tasuta. 

3. sept kell 13  Klubi Ehavalgus hooaja avakoosolek. Teeme 
plaane uueks hooajaks. Ootame uusi liikmeid oma rida-
desse! Tule Sinagi – meil on alati huvitav ja lõbus!

10. sept kell 13  Vanavanemate päeva tähistamine “ Piknik 
memme-taadiga” – klubi Ehavalgus ja kõik vanaemad 
ja –isad. Võta kaasa oma lemmikluuletus või laul, tuleta 
meelde vana aja lood, laulud ja mängud – s.t kõik, mida 
koos saame ette võtta! Ühine koogi-moosi mekkimine. 
Ilusa ilmaga kultuurimaja platsil.

16. sept kell 12   Lehtse külakilb 1. Mäng. Algab XI hooaeg. 
Võistkond kuni 4 liiget. Ootame teid, nupukad – mälu-
mängus ei ole kaotajaid! Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.

29. sept kell 11–13  Kirbukas. Pakkuda võib kõike – roostes 
naelast reaktiivlennukini! Osta, müü ja vaheta! Palume müü-

 gi soovi korral kultuurimajale teatada ja laud broneerida!

3. sept kell 16 Tapa muusikakooli avaaktus.
4. sept kell 18 ja 20  Animafilm „Jääaeg 4“, Pääse 3 €, kuni 

kl 16 eelmüügist 2.50 €. 
6. sept kell 13 Eakate tantsurühma Eideratas hooaja        

avakogunemine. 
8. sept kell 11–14  Kirbuturg. Ost-müük-vahetus. Platsi hind 

1 €, lauad kohapeal olemas. Müügipindade registreeri-
mine kultuurikoja kassa, telefonil 3220061 või e- mailil 
info@kultuurikoda.ee.

11. sept kell 18 ja 20  Animafilm „Madagaskar 3“. Pääse 3 €, 
kuni 16 eelmüügist 2.50 €. 

18. sept kell 20 Ulmefilm „Prometheus“. Pääse 3 €, kuni 16 
eelmüügist 2.50 €. 

22. sept kell 16 Vjatšeslav Reznitšenko kontsert „Romansi 
tagasitulek“. Kavas B.Fomini ja P.Bulahhovi romansid ning 
kauneimad laulud A. Vertinski loomingust. Pilet 5 €.

23. sept  Kõhutantsijate hafla.
25. sept kell 20 Komöödiafilm „Diktaator“. Pääse 3 €, kuni 16 

eelmüügist 2.50 €. 
1. okt kell 11  Kogupereetendus „Vahva rätsep“. Vana Baskini 

Teater. Lavastaja: Ivo Eensalu. Mängivad: Maarius Pärn, 
Merilin Kirbits, Kati Ong, Toomas Krall, Madis Milling, En-
rique Fabregas ja Ivo Eensalu. Pilet 8 €.

2. okt kell 20  Fantaasiafilm „Lumivalgeke ja kütt“. Pääse 3 €, 
kuni 16 eelmüügist 2.50 €. 

4. okt kell 18  Õpetajate päeva tänuõhtu Tapa valla pedagoo-
gidele. Meeleolu loovad külalisesinejad. Koosviibimisele 
on oodatud kõik endised ja praegused õpetajad. 

12. okt kell 20 Hooaja avapidu. Ivo Lani videodisko. 
 Täpsem info 10. septembrist kultuurikoja kodulehel ja 

kuulutustel.

Lugupeetud Tapa valla elanikud! 
Me otsustasime jätkata raha ko-
gumist spordivarustuse ostmiseks 
meie gümnaasiumidele. Nagu 
te mäletate, siis linnapäevade 
pidustuste ajal korraldas Tapa 
Keskerakonna osakond korjanduse 
“Sotsiaalne paintball”, mille käigus 
korjati 64 eurot. Kuna sadas padu-
vihma, siis me ei saanud vajalikku 
summat kokku ning otsustasime 
annetuse aega pikendada. Me 
arvame, et septembriks 2013. saa-
me hankida vajaliku ja kvaliteetse 
spordivarustuse.

 Maksim Butšenkov,
Tapa vallavolikogu liige (KE)

Korjandus

Võtame vastu elanikkonnalt 
mitmesuguseid 

erinevaid esemeid 
(audio-video, muusika, fotondus, 
ajakirjandus, mänguasjad, tele-

fonid, arvutustehnika, akud, 
lastevankrid, kaherattalised jpm), 

teie majapidamises ja
keldrite koristamisel

mittevajalikud, katkised, 
mitte komplektsed, 

detailidena ja olenemata 
vanusest olevad esemed. 

Kuulutus aegumatu. 
Info tel 5399 1657



    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 31. august 2012

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 9673, 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.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), tur-

babriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862
Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 

RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes 
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO

Ambla mnt. 2B,TAPA
• autoremonditööd
• kaevetööd väikekopaga
• kahjukäsitlus kindlustustele
• treileri rent – teenus
• alumiiniumkeevitus
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683

lepiku.auto@mail.ee

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid 

ning majad. 
Hinnad korteritel alates 850 eurot.

Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel: 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:  

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelvalve
- Torutööd

- Haljastustööd
- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Talvel katustelt lume       
 koristamine

Toiduabi
Tapa valla sotsiaalkomisjon väljastab Punase Risti poolt 

saadetud toiduabi vähekindlustatud inimestele 
Tapa kultuurikojas järgmiselt – 4., 5. ja 7. septembril kell 10–14  
ja 6.09 kell 14–18. Lehtse ja Jäneda vähekindlustatud inimesed 

saavad abi kätte kohapeal. 
Lugupidamisega, Tapa valla sotsiaalkomisjon

Rauker OÜ 
teostab järgnevaid töid:

Reoveemahutite ja septikute müük ning 
paigaldus (koos imbväljakutega)

vee ja kanalisatsiooni välis- ja sisetrassid

mob +372 5691 2330
email: rauker.oy@eesti.ee

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Tel +372 5699 7000

E post: primatecapital@gmail.com

OÜ Titan Security on turvaettevõte, 
mille tegevusalaks on turvateenuste 

osutamine ettevõtetele, organisatsioonidele
 ja eraisikutele. 

OTSiMe TurVATööTAjAid
 

Töö kirjeldus: Territooriumi mehitatud valve. 
Nõudmised kandidaadile:

On soovitav töökogemus, eesti keele 
oskus - kesktase (kategooria B 2), 

turvatöötaja kutsetunnistus.
Tööaeg – vahetustega, töökoht – Loksa. 

Kontakttelefon: 
+ 372 58 190 406 Andrei Petrušin,

E-post: 
andrei@titansecurity.ee,  info@titansecurity.ee

Ostan väikese vanema maja Tapal, 
pisikese aiamaaga või vahetada korteri vastu.

Telefon 58039450

Ostan korteri LEHTSES, 
WC ja pesemisvõimalustega, 2–4-toalise. 

Pakkuda võib ka soodsa hinnaga maja 
Lehtse piirkonda. Telefon 5637 3327

Müüa või anda üürile Tapal 3-toaline korter.
Info telef 5261593

Müüa Tapal Turu 12a 1-toaline korter. 
Värskelt tehtud remont. Tel 56485801 

Müüa küttepuid.
Lisaks teostame valgustusraiet, väljavedu ja 

puulõhkumisteenust.
Telefon: +372 5595 2991

Müüa 3-toal korter Tapa kesklinnas, 3/3, 57 m2. 
Nurgatuba, soojustatud, päikesepoolne. KÜ, kelder, 

keskküte. Köögis töökorras ahi-pliit. 
WC ja vannituba on eraldatud, kõrged laed.

 Info 5837 9390 või 5558 5968.

MTÜ Tapa AidSi ennetus- ja Narkonõustamiskeskus
Valve 30, Tapal ootab vanu ja uusi kliente!

1. septembrist on keskus avatud: T, N kell 10–15, R kell 9–13.
TASUTA süstlavahetus, nõustamine, rasedustestid, kondoomid, 

infomaterjalid jook ja kerge eine!
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või 

tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Ei ole lohutust, mis leevendaks leina ...

reiN õuNA

mälestavad  
Vilma, Ene, Toivo

Küll on leinapisar valus,
raskem kõigist inimelus ...

Kallist reiN õuNA

leinab tädi Aino

Valmistame hauakive- ja plaate. 
Teostame ka kalmistutöid: lisame puuduvad 
nimed, puhastame, värvime, paigaldame ka 

hauaääriseid jne. 
Kontakt: Ants Tedrekull 511 4835, antstedre-
kull@gmail.com, Nikolai Sereda 5672 7134.


