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Foto Heiki Vuntus

Tuletame meelde, et tulenevalt Tapa 
valla heakorra eeskirjast on kinnis-
tuomanikel kohustus pügada hekki 
ning kärpida põõsaste ja puude oksi, 
mis kasvavad väljapoole kinnistu pii-
re (kõnnitee kohal madalamad, kui 3 
m ja sõidutee kohal madalamad, kui 
4 m) ja varjavad liiklust reguleerivat 
tehnilist vahendit, takistavad jalakäi-
ja või sõiduki liiklust.

Täpsem info: 
www.tapa.ee või telefonil 322 9664.

Järgneb lk 2

Tapa linna Pika tänava Säästumar-
keti taaratagastus korraldati klien-
disõbralikumaks. 

Taaratagastuse opereerimisega 
tegelev ettevõtte Moya koos Pika 
tänava Säästumarketiga korraldasid 
ümber panditaara vastuvõtu. Nimelt 
mehitati tagastuskoht operaatorette-
võtte poolt oma töötajatega, mille 
tulemusel saab kaupluse personal 
keskenduda müügiga seotud tege-
vustele ja teiselt poolt on tagatud 
taarapunkti tõrgeteta töö. Meie 
eesmärgiks on tagada Pika tänava 
Säästumarketis sujuv ja kliendisõb-
ralik pakendite vastuvõtukorraldus.

Oleme püstitanud endale eesmär-
gi olla alati avatud ja puhas. Ootame 
kliente leidma meid Säästumarketi 
küljelt olevast parklast, kuhu on ka 
hea autoga parkida. Taarapunkt on 
avatud kell 8–22.

Tarmo Koreinik

Tapa medodisti 
kogudus 100

Kas viinamarjad on hapud?
Päris mitmel viimasel aastal on 
suve lõpus kerkinud üles diskus-
sioon koolide paremuse üle.

Küsitav on nende edetabelite 
objektiivsus ning ilmselt saaks 
koolide järjestusi ka teistel alustel 
esitada. Kuna koolide edatabel 
on vaid üks ning küllalt primi-
tiivne mõõdik koolide järjesta-
miseks, on mul oma kooli näitel 
päris mitu mõtet tekkinud. Selle 
lõigu lõpuks kerkib küsimus, 
kellele neid edetabeleid vaja on 
ja miks neid avaldatakse. Samas 
võiks ju teha utreeritud ettepa-
neku koostada edetabel gümnaa-
siumiõpilaste pikkuste ja kaalude 
kohta. Usun, et ka see pakuks 
paljudele huvi ja ajakirjandus 
saaks siitki lugejaid juurde. Ja jälle 
diskussioon missugune! 

Mõned aastad tagasi sai nn 
eliitkooli direktoriga kohvilauas 
vaieldud, kummal on andekamad 
õpilased ning edumeelsemad ja 
töökamad õpetajad. Teades, et 
tema kooli valikusõel oli 6–8 
õpilast kohale (praegu on see 
sõel küll hõredam), siis oli minu 
trumbiks Tapa kooli viie parima 
õpilase riigieksami keskmine ja 
see oli kõvasti kõrgem kui tema 
kooli õpilaste keskmine. Selgi-
tuseks nii palju, et meil lõpetab 
gümnaasiumi tavaliselt 40 õpilase 
ringis, aga 9. klassi lõpetab ca 60 
õpilast. Ka sellel aastal lõpetas 
meil gümnaasiumi 40 õpilast. 
Kui lisada, et meil on koolis ka 
mittestatsionaarne õpe (vanasti 
kaugõpe), mille tulemused on 
tihti kümmekond punkti mada-
lamad kui päevakoolis, tõuseks 
Tapa gümnaasium edetabelis 
30–50 kohta. (Lisaks ei arvestata 
selles süsteemis eksameid, mida 
sooritasid vähem kui viis õpilast.) 
Sel kevadel oli Tapa gümnaasiumi 
parima õpilase nelja riigieksami 

tulemus 93,8 punkti, viie parima 
õpilase riigieksami keskmine on 
84,8 punkti (edetabelis oleks see II 
koht), 10 parema õpilase keskmine 
on 78,9 punkti (edetabelis oleks VI 
koht), 20 parema õpilase keskmi-
ne on 72,5 (edetabelis oleks 21. 
koht) ja 30 parem tulemus on 67,7 
punkti (edetabelis oleks 56. koht). 
Ma usun, et kõik koolid saavad, 
peaksid ja võiksid anda endale hin-
nangu läbi selliste numbrite. Miks? 
See näitab seda, et koolis osatakse 
teha tööd nii andekamate kui ka 
vähem andekamate õpilastega. Ja 
kes oskaks öelda, millal näiteks 
osad noormehed „üles ärkavad“? 
Lisan siia veel võimalused, mida 
kasutatakse mitmetes koolides, et 
suurendada õpilaste riigieksami 
tulemusi – kool otsustab milliseid 
riigieksameid õpilased sooritavad, 
tehakse „viisakalt“ selgeks osadele 
nõrgematele õpilastele 12. klassis, 
et tema koht ei ole gümnaasiumis 
ning kooli õppekavas pööratakse 
alates 10. klassist (miks mitte ka 
1. klassist alates) põhitähelepanu 
riigieksamite sooritamisele, mitte 
õpilase arendamisele ja õpetamise-
le. Usun, et samasid töömeetodeid 
kasutades oleks Tapa gümnaasiu-
mi tulemused edetabelis kindlalt 
esimese veerandi sees, kuid sot-
siaalsfääri töö hulk suureneks 
vallas kordades, rääkimata noorte 
inimeste valudest. Kas see on ikka 
õige tee väikese Eesti rahva jaoks?

Arvan, et praegu on nn edeta-
belibuumiga saavutatud seda, et 
sisulisele hariduse arendamisele 
pööratakse vähem tähelepanu ja 
kitsaskohad hariduses, mida peaks 
lahendama, ununevad. Väikesed 
(õpilaste arvult) maagümnaasiu-
mid on aga kinnipanemise hirmus 
leidnud võimaluse tõestada oma 
väärtust heade edetabelikohtade-
ga. See on nagu vaikne opositsioo-

niliikumine hariduses. Samas pole 
poliitikud ja haridusametnikud 
suutnud luua adekvaatset kooli-
võrgu korrastamise reeglistikku. 
Siiani ei ole haridusministeerium 
selgelt välja öelnud, missugused 
gümnaasiumid peaks säilima 
ja mille järgi koole hinnatakse. 
Millest ma üldse aru ei saa, on 
ministri väide – teeme tugevad 
põhikoolid. Võin mitme näite 
varal tõestada, kus gümnaa-
siumiosa kadudes, hääbus ka 
põhikool. Olen saanud mõnelt 
haridusametnikult vastuse, et 
neil on sisuline ülevaade koolide 
kvaliteedist, kuid siis tekib küsi-
mus, miks neid arvesse ei võeta. 
Kas pole need adekvaatsed või 
ei taheta neid avalikustada või ei 
usuta nendesse isegi? Ma ei ole 
kindel, et nn riigikoolide süsteem 
loob üle eestilise kvaliteetse aka-
deemiliste gümnaasiumide võrgu. 
Jälgides praeguste riigigümnaa-
siumide arengut, siis tundub, et 
palju on tehtud lühinägelikke 
otsuseid. Pigem surutakse ot-
suseid läbi ning nende elluviijad 
meenutavad tublisid parteisõdu-
reid minevikust. See on „nui nel-
jaks“ süsteem suhtumisega „eks 
siis hiljem aega annab arutlust!“ 
Aga äkki peaks hoopis targemalt 
tegutsema, sest summad, mis 
sinna maetakse, on kolossaalsed?

 Lihtne ehk siis edetabel ei 
ole tihti objektiivne hindaja, 
keeruline ehk sisuline analüüs 
aga pole paljudele inimestele 
arusaadav või ei taheta sellega 
ennast koormata. Olen kooliju-
hina üle 10 aasta teinud nn kooli 
aastaraamatuid, milles on lühidalt 
eelmise õppeaasta tulemused 
ning mõtted uueks õppeaastaks. 

Taaratagastuse 
punkti 

uus kord

Lugupeetud 
kinnistuomanikud!

Tapa vallavalitsus 
kutsub 

Tapa valla seitsmendal 
tegevusaastatel 

sündinud lapsi koos 
vanematega 21. oktoobril 
kell 14 Tapa kultuurikotta 

(aadressil Turu tn 8), 
kus lapsele jagatakse 
tunnistus ja meene. 
Üritusele eelnevalt 
saadetakse teile 
koju ka kutsed!

Sellel sügisel toimub lehtede ja okste 
vedu 9.–11. novembrini. Terved 
prügikotid palume tõsta tänava 
äärde vahetult enne vedu. Katkiseid 
kotte ei tühjendata. Oksad teha kuni 
ühe meetri pikkusteks juppideks 
ning siduda kimpudesse. 

Lehed ja oksad viiakse ära ainult 
neilt isikutelt, kes on end eelnevalt 
registreerinud. Registreerimine algab 
22. oktoobril.

Täpsem info ja registreerimine: 
koit.kuusk@tapa.ee või telefonidel 
322 9664, 322 9650.

Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist 

Laupäeval, 15. septembril toimus 
EMK Tapa koguduses Eesti Me-
dodisti kiriku 105. aastapäevale 
pühendatud ajalookonverents koos 
tänujumalateenistusega.

Ajalookonverents otsustati läbi 
viia Tapal, sest just 100 aastat tagasi 
15. juulil 1912. a asutati Tapale tänu 
Karl Kuuma töö tulemusena Mand-
ri-Eesti esimene medodisti kogudus. 
Üheks teemaks ajalookonverentsil 
oligi Karl Kuuma (1867–1932) elu 
ja teenimine. Ühtlasi tähistati Karl 
Kuuma, ühe Eesti medodisti kogu-
duse teerajaja 145. sünnipäeva ja 80. 
surma-aastapäeva. Karl Kuum on 
maetud Tapa linna vanale kalmis-
tule. Mälestusteenistusele kalmistule 
kogunes ühtekokku üle 60 inimese. 
Konverentsi teemadeks oli ka EMK 
Tapa koguduse pastori Endel Rangi 
(1924–2001) pöördumine ja teeni-
mine ning 100 aastat EMK Tapa 
kogudust (1912–2012).

Tiina Paas

Tapa vallavolikogu 30.08.2012 otsu-
sega nr 145 kehtestati Tapa vallas, 
Tapa linnas, Pikk tn 33, Pikk tn 
33a ja Pikk tn 35 kinnistute ja lähi-
ala detailplaneering. Planeeringuala 
suurus on 6500 m². 

Detailplaneeringu ülesanne on 
kruntide liitmine, ehitusõiguse 
määramine, hoonestusalade määra-
mine, liikluskorralduse määramine, 
haljastuse ja heakorrastuse määra-
mine, ning tehnovõrkude ja rajatiste 
asukoha määramine. 

Otsusega on võimalik tutvuda 
Tapa valla kodulehel www.tapa.ee 
valiku Valla juhtimine-Planeerin-
gud-Kehtestatud detailplaneeringud 
all.

Kairi Maasen,
Tapa valla maakorraldaja

28. ja 29. aprillil 2012 toimus Tapa 
vallas Jäneda külas, Lehtse alevikus 
ja Tapa linnas ulatuslik koerte ja 
kasside kiipimine. Kokku kiibistati 
326 lemmiklooma.

Enamik loomaomanikke on oma 
lemmiku vaktsineerimistunnistustel 
ja passidel järel käinud, kuid kõik 
need, kellel on veel lemmiklooma 
dokumendid välja võtmata, saavad 
need kätte esmaspäeviti 10–12 ja 
neljapäeviti 13–17.30 Tapa valla-
valitsuse teiselt korruselt. Info tel 
322 9664.

Koit Kuusk, 
Tapa valla heakorraspetsialist 

Lemmikloomade 
dokumendid

Detailplaneeringu
kehtestamine

25. septembril avati Tapal sotsiaalhoolekande küla “Tapa Kodu”. Avamisel esinesid ka küla elanikud sü-
damliku lauluga.
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Algus lk 1 kiidavad, teades, et need ei kajasta 
õiget ega õiglast tulemust. 

Eestimaa on ühest küljest küll 
väga väike, samas ka väga eripalge-
line. Meil on palju häid koole, mille 
väärtus ei kajastu edetabelites, palju 
häid õpetajaid, kes teevad südame-
ga tööd ning tuhandeid andekaid 
õpilasi, kes saavad arusaamatuid 
edetabeleid lugedes lihtsalt haiget. 
Samas ei peaks ei meie poliitikud, 
haridusametnikud ega lapseva-
nemad häbenema Eesti hariduse 
kvaliteedi pärast. Euroopas on meie 
koolide väärtust märgatud. Ilusat 
on nendes kordades rohkem kui 
negatiivset. 

Ilusat kooliaastat kõigile!

Elmu Koppelmann,
Tapa gümnaasiumi direktor

Kas viinamarjad on hapud?

Teadagi on septembrikuu uue õppe-
aasta alguseks paljudele mudilastele, 
õpilastele, õpetajatele. Tapa lasteaias 
Pisipõnn on septembrikuu olnud 
eriline just selle poolest, et avati uus 
lasteaiarühm vene gümnaasiumi 
hoones.

Uus, avar ja uhke on need märk-
sõnad, mis sobiksid iseloomustama 
mahuka töö tulemust. Värvilõhn, 
mööblipuidu lõhn, uued mänguasjad 
lapsi ootamas ning uued õpetajad 
tavalisest suurema ärevusega alanud 
õppeaastaks lastele rühmaruumi 
mugavamaks sättimas ning õppe- ja 
kasvatustegevusteks plaane koosta-
mas. See ongi uus algus sellel sügisel 
väikestele ja suurtele Pisipõnnidele.

Avamispäeval kogunesid vene 
gümnaasiumi õuele kutsutud külali-
sed, kelle seas olid ehitustööde orga-
niseerijad, rahastajad, koostööpart-
nerid alates vallavalitsusest kuni koo-
lide-lasteaedade esindajateni. Head 
südamlikud soovid kaasa võetuna 
vaadati uut rühma, kuulati kontserti 
ning einestati kergelt lasteaiatööta-
jate poolt valmistatud suupistelauas. 
Juhataja Tea Välk kommenteeris 
Virumaa Teataja ajakirjanikule Ris-
to Kukele uhkusega: „Meie jaoks 
on avamine suure tähtsusega, kuna 
paljude väikeste laste õed ja vennad 
on meie lasteaias käinud ning kurb 
oleks vanematele öelda, et me kah-
juks ei saa last vastu võtta ja te peate 
jääma järjekorda. Ja remondi järel 
ilusa töökeskkonna saamine on ka 
suur rõõm meie töötajatele!” Kaasa 
rõõmustama panevad hetked, kui 
ühe nii suure kollektiivi juhi mure-
sid täis argipäevade vahele mahub 
sedasorti positiivseid emotsioone. 
Loodame, et Pisipõnnid harjuvad 

uutes ruumides kiiresti, et naeru ja 
rõõmu peegeldab nende toimeta-
mistest ja tegemistest ning loodame 
et rahulolutunnet kannavad hinges 
ka lapsevanemad, kes hommikuti 
tööle kiirustades ei pea muretsema 
kuhu ja kellega oma põnnid jätta. 
Aitäh vallavalitsusele, kes leidis 
võimaluse rahastada uue rühma 
remont ning suur tänukummardus 
ka Tapa vallavolikogule, kes remondi 
rahastamise üksmeelselt oluliseks ja 
rahastamise vääriliseks kiitsid!

Lisaks rühma avamisele toimus 
Pisipõnnis uuel õppeaastal veel üks 
teistmoodi üritus. Iga-aastase spor-
dipäeva raames avati sel aastal uue 
liikumisõpetaja Ela algatusel olüm-
piamängud. Suvised mälestused 
päris olümpiamängudest kandusid 
üle sügisesse. Uhkel sammul kanti 
avamisel olümpialippu, öeldi koos 
olümpiavanne ning lapsed esinesid 

võimlemiskavaga. Appi oli tulnud 
ka külalisesineja Maili Tapa lin-
naraamatukogust. Nädala jooksul 
mahtus iga päeva tegemiste sisse 
paar sportlikku väljakutset kas siis 
võistlusi, mänge, orienteerumist 
või spordiharjutusi tehes. Reedel, 
nädala lõppedes, toimus olümpia-
mängude pidulik lõpetamine, kus 
võitsid kõik lapsed. Võitis sport, 
ausus, kaasategemine, edu üle rõõ-
mustamine, oskus kaasa tunda, kui 
sõber kukkus, oskus rõõmustada 
ka siis, kui sõber oli minust parem.

Loodame, et liikumine on laste 
seas populaarne ning uute mõtete 
uhke lipu alla avatakse Pisipõnnis 
edaspidigi vahvaid üritusi. Õp-
peaasta on ju alles ees ning oma 
vahvaid ja tublisid kolleege tundes 
ma olen kindel, et lastel juba igav 
ei hakka. Ilusat õppeaastat!

Kairi Kroon

Lasteaed Pisipõnn avas 
olümpiamängud ja uue rühma

Olen teinud ka kooli reklaamipil-
divoldikuid. Viimased on lapseva-
nematele, õpilastele ja külalistele 
meeldinud rohkem kui aastaraama-
tud. Lihtne ja selge – vaatad pilti: 
„Ilus elu Tapa gümnaasiumis!“

Lõpetuseks tahaks öelda, et elu 
pole must-valge ja hinnangukri-
teeriumid ei tohiks ühelegi koolile 
olla ühe-kahe numbriga paika 
pandud. Veel vähem saab koole 
heaks nimetada ühe kriteeriumi 
järgi. Lisaks on eriti valus lugeda 
artikleid, kus mitmed haridusju-
hid ja haridusametnikud selliseid 
primitiivseid hindamisviise heaks 

Sügis on peagi käes ning lapsed ja 
noored maakodudest ja suvilatest 
linna tagasi tulnud.

Tapa laste ja noortekeskus oo-
tab nii endisi ja ka uusi külastajaid 
keskusesse oma vaba aega veetma. 
Oleme huvilistele avatud E–R 
kell 12–19. Lapsed ja noored, kes 
on juba külastanud Tapa laste- ja 
noortekeskust teavad, et sellest 
sügisest on oluliselt uuenenud 
keskuse lauamängude valik. Lisaks 
erinevatele uutele mängudele on 
noortele mängimiseks ka uus ja uhke 
lauajalgpall, mis pakub põnevust 
erinevas vanuses mängijaile.

Meie keskuse eripära ongi see, 
et kasutamiseks-mängimiseks ei 
ole arvuteid, mis teadagi pärsivad 
laste vabaajategevusi tänapäeval 
väga palju. Tavaliselt ikkagi istutakse 
arvutis ja muu maailm ei paku enam 
nii palju põnevust, kui peaks ning 
vaja oleks. Meie eesmärgiks on pak-
kuda noortele erinevaid tegevusi, et 

veidikenegi virtuaalmaailmast eemal 
olla ning tajuda, et ka arvutivabal 
suhtlustasandil mängimine ja tegut-
semine pakub palju põnevust.

Kuna korraldame lastele ja noor-
tele aegajalt ka erinevaid loenguid, 
siis ei saa kuidagi läbi ilma ekraani 
ja projektorita. Sellest suvest sai 
eelpool nimetatud asjad keskusesse 
soetatud ning nüüd üritusi korral-
dades ei pea neid enam laenutama.

Selleks, et osta uusi mänge ja 
vahendeid keskusesse tegime Ko-
haliku Omaalgatuse Programmi 
kevadvooru projekti, mis sai ka 
toetust 1545 € ulatuses. Tore, et 
meid märgati ja toetati.

Ave Pappe
Vaatleme sel korral seadusi kui ha-
riduselu korraldamise põhimõtteid 
avavaid dokumente, mis võimal-
davad igaühel mõista oma võima-
lusi, kohustusi ja vastutust väikese 
inimese kujundamisel õnnelikuks 
täiskasvanuks. Arvud omakorda 
aitavad tähelepanelikul vaatlemisel 
mõtiskleda, kuidas lapsevanem, ha-
ridusasutus ja omavalitsus saaks oma 
võimalustest ja vajadustest lähtuvalt 
täita rolli uueneval haridusmaastikul 
nii, et rõõmus ja tegus saaks olla 
iga laps.

Üldharidus hõlmab alusharidust, 
põhi- ja gümnaasiumiharidust. Vald-
kondade sisu ja üldhariduse kättesaa-
davuse avamiseks esitan väljavõtted 
kehtivatest seadustest.

Alusharidus on teadmiste, os-
kuste, vilumuste ja käitumisnormide 
kogum, mis loob eeldused edukaks 
edasijõudmiseks igapäevaelus ja 
koolis. Alusharidus omandatakse 
lasteasutuses või kodus. Lasteasutus 
toetab lapse perekonda, soodustades 
lapse kasvamist ja arenemist ning 
tema individuaalsuse arvestamist.

Põhikooli ülesanne on luua õpi-
lasele eakohane, turvaline, positiivselt 
mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis 
toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, 
eneserefleksiooni ja kriitilise mõt-
lemisvõime, teadmiste ja tahteliste 
omaduste arengut, loovat eneseväl-
jendust ning sotsiaalse ja kultuurilise 
identiteedi kujunemist.

Gümnaasiumis on õpetuse ja 
kasvatuse põhitaotlus, et õpilased 
leiaksid endale huvi- ja võimetekoha-
se tegevusvaldkonna, millega siduda 

oma edasine haridustee. Gümnaa-
siumi ülesanne on luua tingimused, 
et õpilased omandaksid teadmised, 
oskused ja väärtushoiakud, mis või-
maldavad jätkata tõrgeteta õpiteed 
kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses 
kutseõppes.

Õppe korraldamisel lähtuvad riik, 
koolide pidajad ja koolid põhimõ-
tetest, et kvaliteetne üldharidus on 
võrdväärselt kättesaadav kõigile isi-
kutele, sõltumata nende sotsiaalsest 
ja majanduslikust taustast, rahvusest, 
soost, elukohast või hariduslikust 
erivajadusest.

Kui veel aasta tagasi ei jätkunud 
Tapal lasteaiakohti kõigile soovija-
tele, siis nüüd on kohti rohkemgi 
kui soovijaid. Pisipõnni filiaalis 
Tapa vene gümnaasiumi hoones 
avatud uues rühmas Õnneseen on 
nüüd kohad ka noorimatele alates 
2. eluaastast. Nii Pisipõnni kui Vi-
kerkaare uuendatud ja korrastatud 
õppekeskkond on valmis toetama 
lisanduvaid peresid laste haridusteele 
tugeva aluspinna rajamisel. Sarnast 
tuge pakuvad ka lasterühmad Lehtse 
ja Jäneda koolis.

Põhikooli õppeklassid on Tapal, 
Lehtses ja Jänedal. Tapal suuremad, 
Jänedal ja Lehtses väiksemad – või-
malus valida lapse vajadustele vastav 
sobivam õpikeskkond. Samas õpib 
teistes omavalitsustes 53 põhikoo-
lilast ehk Jäneda kooli jagu õpilasi.

Kevadel põhikooli lõpetanud 85 
õpilasest jätkas Tapal gümnaasiumis 
40, väljapoole valda asus gümnaasiu-
miõppesse 12 õpilast ja kutseõppes-
se 30. Teistes omavalitsustes õpib sel 

Üldharidusest alanud õppeaastal
õppeaastal  koos eelnevatel aastatel 
alustanutega 45 gümnasisti, neist 15 
täiskasvanut mittestatsionaaris. Sa-
mas on võimalus nii statsionaarseks 
kui mittestatsionaarseks gümnaa-
siumiõppeks Tapa linnas olemas.

Õppida Tapa valla lapsed taha-
vad. Tänavustest põhikoolilõpeta-
jatest vaid üksikud ei ole veel oma 
õpiteed jätkanud. Küllap koolid 
jälgivad hoolega oma lõpetajate käe-
käiku ja vajadusel aitavad ka need 
üksikud tagasi õpirajale. Vastupidi 
levinud arvamusavaldusele koju 
istuma jäävatest gümnaasiumilõpe-
tajatest, kes pole pääsenud õpinguid 
jätkama kõrgkoolis, on hea teada, et 
käesoleval õppeaastal jätkas 93% 
kevadel lõpetanutest oma õpiteed: 
11 bakalaureuseõppes, 15 rakendus-
kõrgkoolis ja 23 kutseõppes. 

Rõõmustavalt suur on õpilaste 
arv, kes suudavad õppida lausa ka-
hes koolis korraga. Tapa muusika-
kooli asus õppima koguni 8 noore 
jagu rohkem huvilisi kui mullu, 
kokku 108 õppurit, ehkki samal 
ajal üldhariduses õppivate õpilaste 
üldarv vähenes.

Kokkuvõtvalt arvulised näitajad 
õppurite kohta kooliti. Tapa güm-
naasiumis õpib 597 õpilast, 20 
õpilast mullusest vähem, Tapa 
vene gümnaasiumis 206 õpilast, 
15 õpilast mullusest vähem, 
Jäneda Koolis 54 õppurit, ehk 7 
võrra vähem. Lehtse Koolis õpib 
aga 6 õpilase võrra rohkem ehk 
49 õpilast.

Mare Tõnisson,
haridusnõunik

Sipsiku rühmas oli 10. septembrist 
kuni 14. septembrini vanavanema-
tele pühendatud nädal.

Rääkisime lastega nädala jooksul 
vanavanematest. Sellest, kuidas 
saab teha nende elu kergemaks ja 
rõõmsamaks. Rühmas oli pandud 
üles näitus „Head vanad asjad“. 
Eksponaate näitusele tõid lapsed 
kodudest. Vahva oli uurida, kuidas 
vanasti kasutati kaigast ja kurikat 
linase pesu triikimiseks. Kuidas 
õmmeldi ja millist muusikat kuulati. 
Näituesel olid ka vanad rahad nii 

rublad kui kroonid enne 1939. aastat 
ning erinevad rinnamärgid. Uurimi-
sel laste silmad särasid ja nad olid 
imestunud, kuidas vanale suurele 
muusikaplaadile mahtus ainult 12 
laulu ja väikesele CD-le tervelt 200.

Väga tore oli ka see, et lapsed tõid 
oma vanavanematest vanaaegseid 
fotosi. Nende järgi jutustasid lapsed 
oma vanavanematest.

Sipsiku pere tänab kõiki, kes lõid 
kaasa vanavanemate nädala loomisel 
rühmas.

Rühmaõpetaja Rita

Vanavanemate nädal 
Vikerkaare lasteaias

Head BMXi-, rula- ja uisuvennad!
Austan kõrgelt trikke ja imevi-

gureid, mida te teha oskate ning 
julgustan õppima juurde uusi ja 
veel vägevamaid. Õõvastav on aga 
vaadata, et 90% teist teevad seda 
ilma igasuguse turvavarustuseta! 
Minu enda silme all kukkus Tapa 
kesklinnas üks noormees rulaga 
päris õnnetult. Kõnnitee äärekivi jäi 
peast vast 20 cm kaugusele! 

Alles see oli, kui Norras hukkus 
noor Eesti trikirattur, kukkudes pea-

ga vastu graniittreppi. Ilma kiirvrita 
sõitnud rattur viidi haiglasse, kus 
ta suri! 

Kallid vanemad, juhtige ka teie 
oma võsukeste tähelepanu sellele, et 
kiiver ja teisedki vajalikud kaitsmed 
oleksid sõites alati olemas.

Tuletan meelde, et kõigile alla 16 
aastastele ratturitele on kiivri kandmi-
ne kohustuslik! Vaata lisaks kiiver.ee.

Turvalisi õhulende!
Ilmar Kald,

volikogu turvalisuse komisjon 

Tegija kannab kiivrit!

Laste ja noortekeskus 
ootab mängima

Rando Leht, Urmas Roosimägi ja Alari Kirt lõikasid läbi lindi, millega 
kuulutasid lasteaia Pisipõnn uue rühma sissepääsu avatuks. 



Evi Tihemets Tapa linnaraamatukogus.
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Pärast väsitavat laulupäeva tegid väikese lõõgastuskäigu mere äärde hääleseadja Leelo Talvik (paremal), 
Lembit Vomm, Emmi Augjärv ja Kairi Kroon. Foto  Kairi Krooni arhiivist

Algus Sõnumed nr 8

Poolteisekordne stiilne mõisahoone võis 
olla omal ajal küllaltki tähelepanuvääriv 
ehitus. Ühe omaniku käest teise kätte 
käies oli aga nii „loss“ kui ka selle 
ümbrus lausa pettepildiks muutunud. 
Valendav rõdudega mõisamaja roheliste 
kõrgete pärnade ning vahtrate vahel 
sidus küll mööduja pilku, kuid lähedalt 
valmistas üksnes pettumust.

Oh õudust! Samasugune tröös-
titu pilt avanes ka meile. Valus, 
väga valus on vaadata hooletusse 
jäetud hooneid, hooneid, mis on 
täis mälestusi ja ajalugu! Ja eriti 
veel siis, kui oled ise ka selles ma-
jas elanud nagu meie reisikaaslane 
Sirje Jäetma.

Istusime saalis ja kuulasime 
katkendeid Veera Saare mälestus-
teraamatust ning ka Sirje pajatusi 
selles majas olnust ja ka olevast, 
sest õnneks hoitakse oma kodu-
kanti südames ning käiakse agaralt 
koos külapäevadel.

Siia jäi Döringite pere pidama 
neljaks aastaks (1920. kevadest 
1924. kevadeni): Saiakopli mõi-
sas Lubjamäel – elukohaks suviti 
oksaonn kuusikus, esimesel talvel 
mõisahoone keldris, edaspidi tuba 
mõisahoones. Kolasime seal ringi 
meiegi, ka keldrisse jõudsime ja 
eemalt paistis Lubjamägi oma 

kuusikuga, aga lennukit, mis 1920. 
a sinna kunagi maandus, ei olnud…

Siin sündis perre veel üks poeg ja 
siit algas perel kohast teise liikumi-
ne: kaks aastat Naisteväljal (1924-
1926), pere Hansurahva väikeses 
majas Tammjärve talus, isa Jaan ise 
puusepana Porkuni mõisas.

Võtsime meiegi suuna Naiste-
väljale. Sõitsime mööda muistset 
Valgejõe ürgorgu ning oli vahva 
ette kujutada, kuidas kunagi võisid 
siin sõita Taani laevad Porkuni alla. 
Siinne Valgejõgi kandis varasematel 
aegadel Järvajõe nime ja sama nime 
kandis ka Naisteväljal asuv kool.

Ja jällegi üks legend, õieti kaks 
legendi Valgejõe nimest: 1) kevadel 
toomingate õitsemise aegu olnud 
jõgi üleni valgeid õisi täis ja 2) jõe 
allikaterikas vesi oli nii selge ja läbi-
paistev, et sealt valendas kriidipõhi 
vastu. Meie tähelepanu juhiti ka tee 
äärde jäänud looduskaitsealusele 
kuusk-tuuleluuale.

Ja olimegi Naisteväljal, mille 
nimesaamisest pajatab legend, et 
ühes kauges sõjas saanud selle küla 
kõik mehed surma – naised pidid 
üksi põlluharimisega toime tulema. 

Veera Saar jõudis oma perest siia 
veidi varem kohale, sest algas ju siit 
1921. aastal tema koolitee.

Naistevälja küla asub minu mõiste 

järgi ilusas kohas – ühelt poolt piiravad 
seda põllud, teiselt poolt metsaga kaetud 
mäerinnak. Küla hooned moodustavad 
ringi ümber madala „haljasala“. --- 
Väheldane siniseks võõbatud koolimaja 
hallide taluhoonete seas paistab lastele 
hästi silma.

 Naistevälja koolimaja pidi olema 
hiljuti ehitatud, see oli küllaltki ruumi-
kas ning suurte akendega. Klassiruumi 
võis vajadusel vaheseinaga poolitada ja 
nii seda minu teisel koolitalvel tehtigi. 
Suurde vaheta klassiruumi ehitati 
vajadusel näitelava sisse – siis sobis see 
pidusaalikski. Peale klassiruumi oli 
koolimajas ka õpetaja (koolijuhataja) 
korter ning kantselei.--- Meie väike 
armas koolimaja seisab endist viisi veel 
praegu keset Naistevälja küla – kah-
juks ei ole sel küll enam kooli auväärset 
ülesannet.

Nii Sirje kui minu rõõmuks on 
koolimaja tõesti alles, majal on 
omanik ja seda on remonditud, 
näeb hea välja. Samas koolimajas 
õppis Sirje ema Helga Kallau ja 
samas majas õpetaja korteri poolel 
sündis minu vend Kaido. Minu 
ema Laine Rajur oli aastatel 1942–
1944 Naistevälja kooli juhataja. 
Oma emade isiklike mälestuste 
tõttu oli meil eriline tunne seista 
siin, Naistevälja kooli õues.

Alates 12. septembrist saab Jäneda 
raamatukogus jälle näha uut näitust. 
Kunstnik Vello Lillemets, kes tähis-
tas tänavu kevadel oma 50. juubelit 
isikunäitusega Rakvere Galeriis, on 
nüüd osa sellest suurest väljapane-
kust ka kodulähedasse raamatuko-

gusse vaatamiseks välja pannud. 
Näitus koosneb kaheteistkümnest 
maalist, kuvanditest Igihalja Saare-
puu teemal, suundumusega detailse-
mast üldisema, stiliseerituma poole. 
Näitus on avatud kuni 16. novembrini.

Sirje Reinula,  Jäneda raamatukogu

Veera Saare tallatud radadel

Kunstnik Vello 
Lillemetsa näitus 

„Igihaljas Saarepuu“ 

Foto  Kersti Burk

Sügis on kätte jõudnud, linnud len-
davad kaugele ja metsad ning õu on 
taas ilma nende heliseva lauluhääleta. 
Siit saab järeldada vaid ühte, et paras 
aeg on alustada lauluproovidega!

Tapa Laulu Seltsi segakoor Leetar 
alustas uut lauluhooaega laululaag-
riga, mis toimus septembri keskel 
Pärispea Seltsimajas. Harjutati uue 
hooaja laulurepertuaari. Lisaks 
oma dirigendile oli kohale palutud 
vokaalpedagoog ehk hääleõpetaja 
Leelo Talvik. Vahva naisterahvas 
leekivpunase peaga saabus laupäe-
va hommikul Pärispea seltsimajja 
ja veidi unine segakoor Leetar oli 
hoobipealt virge ning sisukas päev 
võis alata. Võrratu, mis üks spetsia-
list võib teha ühe lihtsa inimhäälega. 
Lisaks sellele, et me õppisime õigesti 
hingama, häält hoidma ning häält 
laulu sisse helisema panema, oli tun-
ne nagu hääl muudkui sirutaks tiibu 
ja lendaks uutesse dimensioonidesse. 

Hääleseade vajalikkust ei saa 
sõnadesse panna, sest ega paljud 
meist teadnudki, kuidas hääleaparaati 
treenida ning laulmise ajal õigesti ka-
sutada, et sellega esinedes helisevaid 
ja puhtaid helisid esile tuua. Tore, et 
selline ettevõtmine sai käsile võetud 
ja korraldatud. Kindlasti need, kes 
kohal olid, kinnitavad minu sõnade 
õigsust!

Uus hooaeg algab Leetari koo-
rilauljale 11. oktoobril kell 18 Tapa 
kultuurikoja saalis.

Lisaks kooriproovidele on Leetari 
koori iseloomustavateks omadusteks 
sõbralikkus, ühtehoidmine. Me lau-
lame koos, puhkame ja lõõgastume 
koos, hoolime üksteisest. Ega muidu 
ei käiks meie proovides lauljaid Tü-
rilt, Kadrinast, Tallinnast ja mujaltki. 
Armas kaaslane meie vallast või 
kodulinnast, kui sa tunned, et jagad 
meiega sarnaseid väärtushinnanguid 
ning tahaksid liituda meie ühise 

lauluperega, siis oled oodatud 
kooriproovidesse igal neljapäeval 
algusega 18 Tapa kultuurikotta. 
Eriti ootame lauljaid meeste 
ridadesse!

Meie koori dirigeerib Tartu 
Forseliuse gümnaasiumi lauluõpe-
taja Liis Haagen, kes on tänu oma 
sümpaatsusele võitnud jäägitult 
meie kõikide südamed. 

Ei saa mainimata jätta, et kahe 
aasta pärast on XXVI laulupidu “Aja 
puudutus. Puudutuse aeg”. Jällegi 
üks suur ja vägev üritus, mille nimel 
tasub pingutada, aga ennem peame 
uue hooaja plaane ning kindlasti 
on ees ootamas mitmeid vahvaid 
muusikalisi-ja seltskondlikke seik-
lusi, mis aitavad vinges sügistuules 
püsti püsida, karges talvekülmas läbi 
jääkristallide sooja leegina kumada 
ja uut kevadrohelust ning laululinde 
oodata. Uute kohtumisteni!

Kairi Kroon, koorivanem

Segakoori Leetar uus hooaeg
Evi Tihemets mäletab, et isa näi-
tas kord üht tema joonistust oma 
sõbrale. Too lausunud, et sellest 
tüdrukust saab kindlasti kunstnik. 
Evi Tihemets oli siis viie aastane.

Värvilised lapsepõlvemälestused 
Tapa ümbrusest, tohutu tahe joo-
nistada ning suur huvi kunsti vastu 
viisidki noore keskkoolilõpetaja 
Tallinnasse kunstiinstituuti sisseas-
tumiskatsetele. Asi õnnestus esimese 
korraga. Mitte küll maaliklassi, kuhu 
hing ihaldas (seal olid kõik kohad 
täis), vaid graafika erialale. Küll see 
graafika tundus alguses lõpmata igav, 
muudkui joonista ornamente (neid 
pole üldse lihtne teha) ja joonista 
pisikestele metallplaatidele. Aga 
ilmselt oli ikka taevatähtedes kirjas, 
et Evi Tihemetsast peab graafik saa-
ma, sest õpingud sellel alal jätkusid. 
Isepäisust noorel kunstitudengil 
muidugi jagus, sest üliigava graafika 
ajaloo loengu asemel lipsas ta kuu-
lama Voldemar Panso teatrialast 
loengut. Õppejõud Paul Luhtein 
avastas selle omavoli muidugi kohe, 
sest paraku graafika ajaloo loengus 
oli kohal ainult üks kuulaja. Üliõpi-
lane Tihemets sai küll noomida, kuid 
kasu sellest polnud, sest Panso loen-
guid ta vahele ei jätnud. Vahemär-
kusena olgu öeldud, et lavastuslikku 
ülesehitust on graafik oma hilisemas 
illustraatoritöös ja raamatukujun-
duses edukalt kasutanud. Nii et, ei 
olnud midagi vale loeng!

18. septembri õhtupoolikul Tapa 
linnaraamatukogusse kogunenud 
publikule erinevaid graafikateh-
nikaid tutvustades, ikka et kus on 
mitme kiviga trükke tehtud, kus on 
kasutatud söövitamist ja pehmelaki 
tehnikat, oli kunstnik täiesti omas 
elemendis. Tabasin end mõttelt, et 
juubelinäituste pealkirjad Tallinna 
kunstihoone galeriis ja Eesti Rah-
vusraamatukogus – „Graafika, mu 
arm“ – ei olnud juhuslikud. Graa-
fika on tõepoolest Evi Tihemetsa 

suur armastus. Seda väljendab tema 
looming, arvukad näitused kodu- ja 
välismaal, mida ta on korraldanud 
läbi aastakümnete, auhinnad, mis 
kunstnikule on omistatud. Viimane 
neist on väga märgiline. Nimelt 
otsustas 2011. aastal žürii anda 
Eduard Wiiralti peapreemia Evi 
Tihemetsale, kelle kunst väärtustab 
eesti klassikalise graafika traditsiooni 
ja kõrgtaset 21. sajandil.

Usutavasti see väike juubeli-
näituse („Pühendus Tapale“) esit-
lus Tapal, kohtumine ammuste 
tuttavatega, koolikaaslastega ja 
lihtsalt kaaslinlastega oli tundeline 
ajakogum. Lisaks ringkäik oma 
kunagises kodulinnas, külastamaks 
oma vana kooli, kodumaja, siis veel 
juhuslikud kohtumised – kõik see 
tekitas mälupiltide jada ja toreda 
ajasrändamise tunde. Hetkeks võis 
jälle kuulda oma armastatud õpetaja 
häält või meenutada seda ainust 
korda, kui võimlemistunnis hüpe üle 
kitse õnnestus ja kõik plaksutasid… 
See oli väga mälestusväärne päev, 
mis tipnes spontaanse näitusekü-
lastusega rahvusraamatukogus. 
Tänapäeva kiiretele sõidukitele ei ole 
vahemaa Tapa ja Tallinna vahel min-
giks aeganõudvaks probleemiks. Nii 
seisimegi kolmveerand tundi enne 
näituse sulgemist rahvusraamatuko-
gu fuajees, valmis näituseelamuseks. 
„Graafika, mu arm II“ meile ka seda 
pakkus. See oli täiesti võrreldamatu 
kogemus, kõndida koos kunstnikuga 
näitusesaalis ja saada aimu, kuidas 
graafiku mõte küpseb ja vormub, 
kusjuures lõpptulemust ei saa kunagi 
väga täpselt ette aimata.

Aitäh, Evi Tihemets, et jagasite 
meiega oma loomingut, aega ja 
mõtteid. 

Tapa linnaraamatukogus saab 
Evi Tihemetsa näitust „Pühendus 
Tapale“ näha 30. oktoobrini.

Ere Käärmaa, 
Tapa linnaraamatukogu

Kui saatus on juba 
taevatähtedes kirjas

Marika Rajur
Järgneb
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Maailmas on vaid nelja sorti inimesi:
need, kes olid omastehooldajad
need, kes on omastehooldajad
need, kellest saavad omastehooldajad
ja need, kes vajavad omastehooldajaid

Rosemary Carter (1884–1962), 
Ameerika Ühendriikide presidendi 

abikaasa, literaat ja diplomaat

Omastehooldajad on siiani olnud 
otsekui nähtamatud haldjad, ini-
mesed, kes töötavad pidevalt, kuid 
nendest ei tea keegi eriti palju ega 
oska neid ka hinnata. Omastehool-
daja on inimene, kes toob pereliikme 
ellu kergendust ja kogu asjaajamine 
seoses puude või haigestumisega 
laabub kui imeväel.

Kogu pere elu muutub, kui omas-
tehooldus saab osaks pere argipäe-
vast. Kibedad kogemused, süütunne 
ja rasked mõtted – kõik see on osa 
omastehooldaja argipäevast. Millised 
on pereliikmete tunded, kui olukord 
muutub ja tekib suurel hulgal uusi 
ülesandeid, mida tihti ei oskagi 
lahendada – paarisuhe muutub, de-
mentne pereliige ei tunne sind enam, 
oodatud laps on eriline ja õnnetus 

või haigus paiskab kogu meie elu 
pea peale…

Siiski peame me toime tulema. 
Selleks hakkab keegi perest hoolda-
jaks ning nii saabki temast omaste-
hooldaja!

Hooldaja töö on sageli väga 
siduv. Hooldamine võtab aega ja 
kulutab närve. Hooldaja toetamine 
on seega ennetav töö ja aitab ära 
hoida hooldaja haigestumist või 
läbipõlemist. Eaka, raskelt haige või 
raske puudega inimese hooldamine 
kestab päevast päeva ja kuust kuusse. 
Kui hooldaja peab vaid omal jõul 
ja ilma vähemagi kõrvalise abita 
toime tulema, võib tal ühel päeval 
jõud lihtsalt lõppeda ning siis vajab 
oma eluga toime tulekuks abi juba 
kaks inimest.

Ootame 4. oktoobril kell 14 
päevakeskusesse Valve tn 30 kokku-
saamisele kõiki neid, kes on seotud 
hoolduse, hooldajate või nende 
toetamisega, et üheskoos saada tuge 
ja kinnitust oma probleemidele ja 
leida lahendusi.

Info tel 322 0025, 5342 2364
Anu Jonuks

Omastehooldajad 
vajavad nõu ja tuge

siirast meelt ja avatust, eriti käib see 
türklaste kohta. Saime aru, et eest-
lased on väga kinnine rahvas ning 
mida lõuna poole, seda avatumaks 
inimesed muutuvad. Pikad sõidud 
hea seltskonnaga (lennujaamades 
magamised). Lõunamaalastega rää-
gi ükskõik millest, aga mitte ajast. 
Loodetavasti said kõik meie õpi-
lased, kes projektis osalesid, häid 
kogemusi edaspidiseks ühistööks.

Ürituses ettenähtud tegevustele 
pandi punkt 20. juunil 2012, kui 
Tapa gümnaasiumis toimus Co-
meniuse projekti lõpuesitlus, kuhu 
olid kutsutud Tapa vallavanem, 
haridusnõunik, Tapa gümnaasiumi 
direktor, AS Hagari esindaja, kol-
leegid, lapsevanemad ja teised head 
inimesed, kes aitasid kaasa projekti 
õnnestumisele. Esitlusel anti üle-
vaade kahe aasta jooksul toimunud 
projektist ja tehti omapoolne idee-
lahend Tapa raudteejaama renovee-
rimiseks ja kasutuselevõtuks.

Uks suuremates rahvusvahe-
listes üritustes kaasalöömiseks on 
lahti lükatud ja on vaid aja küsimus, 
millal järgmine sarnane ettevõtmi-
ne aset leiab. Kogemused ja head 
mälestused on juba olemas.

Projektijuhi Rita poolt siirad 
tänud kõigile, kes andsid oma osa 
ettevõtmise õnnestumisse. Head 
asjad sünnivad ikka ühistöös.

Villu Varblane

Kuue riigi esindajad projekti avakohtumisel Tapa gümnaasiumis 2010. aasta oktoobris. Ees paremalt teine 
projekti algataja Nikola Peroš ja paremalt kolmas projekti koordinaator Rita Püümann. Foto  Villu Varblane

Comenius – suurte võimaluste tähis
30. septembril jõuab ametliku lõpu-
ni Tapa gümnaasiumi ajaloo suurim 
õpilasprojekt. 2010. aasta sügisel 
alanud rahvusvahelise Comeniuse 
õppekasvatustöö-arendusliku pro-
jektiga „Immediate Surroundings 
– Lähiümbrus’’ oli vähemal või 
rohkemal määral seotud 250 õpilast 
ja 14 õpetajat. Osalisteks seitse 
kooli kuuest Euroopa riigist – nii 
eripalgelistest kui vähegi võimalik 
– Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, 
Türgist, Portugalist, Rumeeniast. 
Suurepärane võimalus tutvuda 
erinevate kultuuridega, leida sõpru 
ja avardada oma maailma. 

Projekt keskendus eeskätt koha-
likus omavalitsuses olevatele kesk-
konnaprobleemidele kõigis partner-
riikides. Koordinaatori rollis oli Tapa 
gümnaasium ja projekti läbiviimise 
ja õnnestumise taak lasus seetõttu 
eeskätt inglise keele õpetaja Rita 
Püümanni õlul, kes endalegi üllatu-
sena selle „päranduse“ julges vastu 
võtta. Pärandajaks oli meie kooli 
endine õpetaja Nikola Peroš, kes 
suure eeltöö partnerite leidmisel ja 
projekti käivitamiseks oli ära teinud, 
kuid paraku teisele tööle suundus. 

Seega tuli nüüd kogu masina-
värki tööle saada. Ja imede ime 
masinavärk töötas. Leiti tööde 
juhendamiseks õpetajad, üritusest 
huvitatud õpilased. Projekti käigus 
loodi kõigi osalejate poolt teemako-

hased blogid ja koduleht rumeen-
lastelt. Valmisid keskkonnateema-
lised näidendid. Tehti oma kätega 
algusest lõpuni valmis prügikastid, 
mis koolimajas kenasti kasutusel. 
Õpiti, kuidas keskkonnasäästli-
kult käituda, kuidas renoveerida 
loodussõbralikult maja, taaskasu-
tada erinevaid materjale. Muidugi 
toimus kõik läbi suure suhtlemi-
se. Leiti sõpru, tehti sõpradele 
kingitusi – põnevate lahenduste 
näol taaskasutatavast materjalist, 
tutvustati oma elu ja kombeid nii 
ehedalt kui vähegi võimalik, käidi 
külas silmaringi avardamas. Mida 
sa hing veel oskad tahta. 

Mis ettevõtmisest algusest lõ-
puni käinutele enim meelde jäi? 
Suurepärased teisipäevased pro-
jektis osalejate koosolemised. Oli 
väga üllatav kogeda projektis osa-
levate õpilaste nooruslikku õhinat 
ja koostöös valmistatud esemete 
esteetiliselt kaunist tulemust, mis 
meeldis ka meie koostööpartneri-
tele. Põnevad reisid otse pärisellu, 
mitte turismipiirkonda, imekau-
nid loodusvaated. Kindlasti see, 
et kui kuhugi riiki minna, siis 
tuleb eelnevalt tutvuda selle maa 
kultuuriga. Kõige rohkem saime 
julgust ja enesekindlust, et suuda-
me hakkama saada igas olukorras 
ning maailmapaigas. Kogesime 
inimeste üüratut külalislahkust, 

Sel sügisel jätkavad Tapal kaheksandat 
aastat idamaise tantsu treeningud. 

On raske öelda, kust on saanud 
kõhutants alguse. Ühe versiooni 
kohaselt tantsisid naised idamaades 
seda teistele naistele juba mitu tuhat 
aastat tagasi valmistudes ette lapse 
kandmiseks ja sünnituseks – paljud 
kõhutantsu liigutused on seotud just 
vaagnapiirkonnaga. Tihti arvatakse, 
et tegemist on tantsuga, millega 
haaremis paljad naised sultanit 
rõõmustasid, aga see arvamus ei 
pea paika. Idamaine tants tundub 
raske, sest see põhineb isolatsioo-
nitehnikal ja meie keha jaoks on 
see võõras. Mõned tunnetavad oma 
keha juba esimeses trennis, teisel 
läheb kauem aega. Eneseväljendus 
läbi liikumise on inimese üks põhi-
vajadusi. Kõik suudavad kõhutantsu 
õppida, tantsus me väljendame oma 
tundeid ja need on meil sisimas 
kõigil samad, olenemata rahvu-

sest või kultuuriruumist. Lisaks 
klassikalisele kõhutantsule, mis 
on saanud alguse lavatantsuna 20. 
sajandi algupoolel, tantsime tihti 
folkloorseid tantse.

Kõhutantsuga alustamiseks ei 
ole kunagi hilja. Ei maksa ehmuda, 
kui alguses ei tule midagi välja, see 
võtab aega. Kõhutants on väga 
kehasõbralik, aitab saada õigesse 
asendisse selgroo ja arendada kõiki 
lihasgruppe – ka neid, mida me ei tea 
endal olevat. Idamaine tants pakub 
suurepärast võimalust õppida oma 
keha armastama ja aktsepteerima. 

Ootame oma ridadesse uusi 
tantsijaid. Lisaks tantsule pakume 
meeldivat kooskäimise rõõmu ning 
uusi sõpru. Koos käime esinemas 
Tallinna suurtel lavadel, kohalikel 
üritustel ning korraldame ise üritusi. 
Trennid algajatele alates 1. oktoob-
rist Tapa kultuurikojas kell 17.30.

Kõhutantsu seltsing Azra

Kõhutants

Eelteade eesti keele 
huvilistele

MTÜ Arenduskoda 
korraldab piisaval hulgal 
huviliste olemasolul eesti 
keele kursuse vene keele 

valdajatel.
Soovijatel registreeruda 

kuni 12. oktoobrini
telefonil 325 8690 või 
isiklikult kohale tulles 

Roheline 19, Tapa.

Suur tänu kõigile, kes osalesid lasteaia Vikerkaare 
õueala renoveerimisel.

Vikerkaare rahulolevad suured ja väikesed

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narkonõustamiskeskus
Valve 30, Tapal

ootab vanu ja uusi kliente!
Keskus on 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
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MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikes-
kus korraldab lapsevanematele 
koolituse „Gordoni perekool“. 
Koolituse algus on oktoobris 2012 
ja kestvus neli kuud. Koolituse 
läbiviimist toetavad Hasartmängu-
maksunõukogu, MTÜ Arendusko-
da ja Tapa vallavalitsus. Koolituse 
läbiviijaks on Perekeskus Sina ja 
Mina koolitaja Nelly Randver.

Gordoni Perekool on suhte-
koolitus, kus õpetatakse lapsevane-
matele oskusi, mis arendavad laste 
enesedistsipliini, teiste vajadustega 
arvestamise oskusi, koostöövõimet 
ja tõstavad lapse enesehinnangut. 
Selle tulemusel väheneb või kaob 
vajadus lapsi karistada ja “piitsa ja 
präänikuga” peibutada, mistõttu 
lapsed on ka vähem agressiivsed. 
Uued suhtlemisoskused kanduvad 
kiiresti üle lastele ja sealt kunagi ka 
lastelastele. Kasutusse lähevad nad 
alateadlikult, täpselt samuti nagu 

meie kasutame suhtlemismustreid, 
mida meie vanemad rakendasid 
meiega suheldes. Kindlasti on Pe-
rekoolis õpitud suhtlemisoskustel 
mõju ka abikaasade vahelistele 
suhetele ja miks mitte ka tööalastele 
suhetele (www.sinamina.ee).

Tegemist on eelkõige praktilise 
kursusega, kus õpetatakse inimesi 
paremini mõistma oma suhteid 
ümbritsevatega, eelkõige lastega ja 
neid soovitavas suunas kujundama 
ilma seejuures võimu ja vägivalda 
kasutamata.

Gordoni Perekool:
- on vanemate suhtlemistreening, 
mis õpetab vanemale, kuidas lähe-
neda või taastada sidet oma lapsega 
ning lahendama peretülisid võitja-
võitja meetodil;
- õpetab vanemaid seisma oma 
vajaduste ja arvamuste eest sellisel 
viisil, et ka laps saaks seista oma 
vajaduste ja arvamuste eest ning 

Kohaliku omavalitsuse üheks täht-
saimaks ülesandeks on korras hoida 
vallaasutuste hooned ja rajatised. 
Eelöeldut aluseks võttes teostati ka 
möödunud kevad-suvisel perioodil 
terve rida suuremaid ja väiksemaid 
ehitusi/remonte. Alljärgnevalt väike 
ülevaade tehtust, sest maksumaksja 
peab teadma, kuhu kulutatakse 
maksuraha!

Tapa vene gümnaasiumi hoones 
lasteaiaruumide ehitus. Lähtuvalt 
vajadusest luua juurde lasteaiakohti, 
ehitati Tapa VG vabadesse ruumi-
desse uus lasteaiarühm. Töövõtjaks 
Ram Builder OÜ, lepingu maksu-
mus 51 648 €. Sellega kaasnesid ka 
lisatööd, kuna olemasoleva trepi 
olukorra parendamise käigus ei 
olnud võimalik treppi parandada ja 
see tuli uuesti ehitada. Lisaks ehitati 
täiendavalt 10 m2 kõnniteed. 

Parendati vene gümnaasiumis 
olemasolevat lasteaia rühmaruumi. 
Selle käigus vahetati põrandakate 
ja värviti seinad. Töövõtjaks Ram 
Builder OÜ, lepinguline maksumus 
5757 €. 

Tulenevalt lasteaiakohtade juur-
derajamisest tekkis ka vajadus laste 
mängu- ja õueala suurendamiseks. 
Töövõtjaks osutus SKM Ärigrupp 
OÜ, lepinguline maksumus 6130 €. 

Planeeritud tegevuseks oli ka 
vene gümnaasiumi hoones valla-
valitsuse arhiiviruumi remont koos 
uue sisustusega. Hanke võitjaks 
tuli Oto Ehitus OÜ, lepinguline 
maksumus 5000 €. 

Vene gümnaasiumis asuva arhii-
viruumi sisustuse hange on praegu 
käsil, mille pakkumuste esitamise 
tähtajaks on 1. oktoober. 

Vene gümnaasiumis remonditi 
ka kaks ruumi – ajaloo ja tüdrukute 
tööõpetuse klass. Töövõtjaks Mel-

teland OÜ, lepinguline maksumus 
9733 €. Nimetatud töödega kaas-
nesid elektri- ja veesüsteemidega 
seotud ning muud lisatööd.

Eelarves planeeritud tegevuseks 
oli Tapa kultuurikoja tualettruu-
mide remont. Töövõtjaks Ram 
Builder OÜ, lepinguline maksumus 
23 814 €. Nimetatud töödega kaas-
nesid lisatööd tualettruumide vahe-
seinte lagunemise tõttu. Täiendavalt 
lisati ka boilerid tualettruumide 
kraanikausside alla, kuna tehniliselt 
puudus võimalus ühendada segistid 
hoone sooja tarbevee torustikega. 
Lisatööde lepinguline maksumus 
4079 €.

Seoses sellega, et lasteaia Viker-
kaar õueala oli väga halvas ja inetus 
seisukorras, tegi vallavalitsus voliko-
gule ettepaneku eraldada vahendid 
õueala korrastamiseks. Ettevõetud 
tööde käigus ehitati territooriumil 
välja uus välisvalgustus (Särts OÜ), 
langetati õuealal kasvanud puud 

(Margat Grupp OÜ) ning suurem 
osa lasteaia õuealast kaeti kvaliteetse 
ja ilusa siirdmuruga (HanCity OÜ). 
Tööde kogumaksumuseks kujunes 
25 000 €.

Käesoleval ajal toimub Kooli 
tänava (muusikakooli) pargis lastele 
uue mänguväljaku ehitamine. Paigal-
datakse ilusad, põnevad ja kaasaeg-
sed atraktsioonid. Loodan, et ajalehe 
trükkimineku ajaks on suurem osa 
töödest valmis. Töid teostab Fixman 
Eesti OÜ, tööde kogumaksumus 
55 000 eurot.

Jätkuvalt on kogu info valla poolt 
läbiviidavate hangete kohta Tapa 
vallavalitsuse kodulehel hangete 
rubriigis.

Kui Tapa vallas leidub asjalikke 
ettevõtjaid, kes vastavad seadusest 
tulenevatele nõuetele, palume han-
getest osa võtta!

Timo Tiisler, 
Tapa vallavalitsuse ehitusspetsialist 

Gordoni perekool alustab

Ehitus- ja remonditööd vallas

Eelmisel nädalal algas kergliiklusteede asfalteerimine.
Foto  Heiki Vuntus

tunneks ennast väärikana; 
- rõhutab karistuse negatiivseid ta-
gajärgi ja ebaefektiivsust ning annab 
sellele toimivad alternatiivid; 
- tagajärjel tõuseb laste enese-
hinnang ja loovus, õpetajate hin-
nangul paraneb laste käitumine ja 
vastutustunne, vanemad muutuvad 
demokraatlikumaks ja peresuhted 
paranevad oluliselt; 
- õpetab aktiivset kuulamist, selget 
eneseväljendust, suhtlemistõkete 
vältimist ning võitja-võitja konflik-
tilahendust.

Kõik need meetodid on aktiivses 
kasutuses suhtlemistreeningutel ja 
on edasi kandunud ka ärikoolitusse.

Täiendavate küsimuste tekki-
misel ning koolitusest huvitatutel 
palun kirjutada e-posti aadressile 
urhi@hot.ee. Kohtade arv on pii-
ratud.

Küllike Kotkas, projektijuht
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus

20. septembril toimus Tapa güm-
naasiumi koolistaadionil juba kol-
mandat korda Tapa valla koolide 
vaheline jalgpalli karikaturniir kuni 
9. klasside noormeestele.

Karikaturniir toimus esmakord-
selt 2010. aastal. Turniirist võtsid 
osa Tapa gümnaasiumi, Tapa vene 
gümnaasiumi, Lehtse ja Jäneda 
kooli ning Tapa erikooli noormeeste 
võistkonnad. Parimaid autasus-
tati karikatega, medalitega, kõiki 
osavõtjaid autasustati meenete ja 
diplomitega.

Turniiri võitis kolmandat korda 
järjest TG võistkond. Seekord saa-
vutas teise koha kuni turniiri viimase 
mängu viimaste sekundite lõpuni 
väga südikat ja ühtset meeskondlik-
ku mängu näidanud TE, kolmanda 
koha võitis teist aastat järjest Jäneda 
Kool, Lehtse Kool oli IV ja TVG jäi 
V kohale.

Üritust korraldasid Tapa vallava-
litsus, Tapa gümnaasium, SK Tapa ja 
Tapa spordikeskus. Jalgpalliturniiri 
toetasid: Tapa vallavalitsus, Tapa 
Autobussipark OÜ ning esmakord-
selt Eesti Kultuurkapitali Lääne-
Virumaa Ekspertgrupp ja Maxima 
Eesti OÜ.

Suur tänu headele sponsoritele 
ja toetajatele, tänu kelledele osutus 
turniiri korraldamine võimalikuks. 
Lisaks suur tänu Allan Vinterile 
ja Riho Lööperile kui headele mõtte-
kaaslastele ja abimeestele noormees-
te jalgpalliturniiri korraldamisel. 
Suur tänu teile kõigile veelkord!

Loodame seda turniiri korraldada 
ka järgmisel aastal, kuid siis tõenäo-
liselt juba väikeste muudatustega.

 
Indrek Jurtšenko,

 jalgpalliturniiri peakorraldaja

TG meeskond võitis 
kolmandat korda järjest 

valla koolide jalgpalli 
karika

Segers Eesti OÜ otsib 
OpErATSIOONIDE 
JuhI ASSISTENTI. 

Kandidaat peaks olema hea vene keele 
oskusega nii kõnes kui kirjas, hea ing-
lise keele oskusega nii kõnes kui kirjas, 
hea eesti keele oskusega nii kõnes kui 

kirjas ja oskama  kasutada kontori 
tarkvara, eriti MS Exceli. Ettevõte pakub 

tööd kontoris, stabiilset sissetulekut, 
arenguvõimalust ja meeldivat 

kollektiivi. 
Kontakteeruda e-maili teel 

heli@segers.ee või telefonil 325 8915.
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24.08.2012
- Otsustati maksta täiendavaid sot-

siaaltoetusi kokku summas 682 eurot;
- eraldati lasteaias ja kutseõppe-

asutuses õppivatele Tapa valla lastele 
toitlustamise toetust;

- jäeti rahuldamata kuus avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

- pikendati üürilepinguid sotsiaal-
korterites aadressidel Allika 2 Jäneda 
küla ja Roheline 6-6 Tapa linn;

- Tapa vene gümnaasiumi arhiivi 
remondi edukaks pakkumuseks tun-
nistati Oto Ehitus OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- Tapa vene gümnaasiumi lasteaia 
õueala ehitustööde edukaks pakkumu-
seks tunnistati Oto Ehitus OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

- kõnniteede asfalteerimise edukaks 
pakkumuseks tunnistati AS Järva Teed 
poolt esitatud pakkumus;

- lihthanke „Jäneda õpilasliin“ edu-
kaks pakkumuseks tunnistati AS Järve 
Bussipark poolt esitatud pakkumus;

- otsustati seada isiklik kasutusõi-
gus Elektrilevi OÜ kasuks Tapa valla 
omandis olevale Läpi-Aru-Ojaküla 
mnt T-15197 kinnisasjale, kasutus-
õiguse ala suurusega 3561 m², kesk-
pinge maakaabelliini ehitamiseks ja 
majandamiseks, edaspidi nimetatud 
tehnorajatis;

- võeti vastu korraldus maa ostu-
eesõigusega erastamise kohta plaani-
materjali alusel;

- võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- anti avaliku ürituse luba kooliaasta 
avamispeo korraldamiseks 3. septemb-
ril 2012 algusega kell 8.30 rongkäiguga 
läbi linna marsruudil Tapa linna kesk-
väljak, Pikk tn, Jaama tn, Kesk tn, Tapa 
gümnaasium, Kooli tn, Hommiku tn ja 
Tapa vene gümnaasium (kestusega 30 
min) ja tantsupeole Tapa gümnaasiumi 
hoovis ajavahemikul kell 19.00–22.45;

- väljastati reklaami paigaldusluba 
Reklaamtreiler OÜ-le.

30.08.2012
- Võeti vastu korraldus puudega 

inimese hooldajaks määramise lõpe-
tamise kohta;

- kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad ja hooldajatele hooldaja-

toetus;
- ühele puudega isikule keelduti 

hooldaja määramisest, kuna tema iga-
päevane abivajadus on tagatud;

- väljastati kirjalik nõusolek 1,75 
meetri kõrguse keevispaneelist elemen-
tidega piirdeaia ehitamiseks 1. Mai pst 
17 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimused 
Eesti Energia Võrguehitus AS-le liitu-
mispunkti ehitamiseks Paide mnt ääres 
Õhtu pst-ga ristumise piirkonnas Tapa 
linnas Tapa vallas;

- Tapa vene gümnaasiumi lasteaia 
õueala ehitustööde edukaks pakku-
museks tunnistati SKM Ärigrupp OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- Tapa kultuurikoja tualettruumide 
remondi lisatööde edukaks pakkumu-
seks tunnistati Ram Builder OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

- otsustati korraldada lihthange 
„Ühinemise analüüside teostaja“;

- anti välja avaliku ürituse luba 
„EM VII etapp Autokrossis“ kor-
raldamiseks Tapa Autokrossirajal 15. 
septembril 2012 kell 9.00–19.00;

- anti välja avaliku ürituse luba OÜ-
le Jäneda Mõis „Jäneda Sügislaat“ kor-
raldamiseks Jäneda keskuses ja Jäneda 
Mõisa pargis 15.09.2012, ajavahemikus 
kell 10.00–18.00;

- anti välja avaliku ürituse luba üri-
tuse „Tsirkuse Tuur“ korraldamiseks 
Tapa muusikakooli taguses pargis 
ajavahemikul 5.–6. september 2012;

- võeti vastu korraldus OÜ Tapa 
Vesi juhatuse liikme töö tasustamise 
kohta;

- kinnitati teede ja tänavate ümber-
hindluse läbiviimise juhend.

06.09.2012
- Otsustati maksta hooldus- ja põe-

tustoetust kahele Tapa valla elanikule;
- otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 841.70 
eurot;

- eraldati lasteaias käivatele lastele 
ja kutsekoolis õppivatele Tapa valla 
õpilastele söögisoodustust;

- jäeti rahuldamata viis avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- pikendati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Veski tänaval 
alates 01.09.2012 kella 08.00-st kuni 
30.09.2012 kella 18.00-ni;

- võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- Lääne-Virumaa Pensionäride 
Ühingule eraldati maakondliku eakate 
ürituse “Aktiivne igas eas” korraldami-
seks 30.- eurot;

- SK Tapa noormaadleja Mihkel 
Allikmäe eraldati 100 eurot osale-
miskulude katteks üliõpilaste maail-
mameistrivõistlustel kreeka-rooma 
maadluses 04.–07.10.2012 Soomes 
Kuortanes;

- Perfect Company OÜ–le anti 
avaliku ürituse korraldamise luba 
Koolilaada korraldamiseks Tapa linnas 
Kaubamaja ja Pikk 12 vahelisel platsil 
16. septembril 2012, ajavahemikus kell 
9.00-16.00;

- anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korter asukohaga Lembitu 15-15 Tapa 
linn, mille eluruumi pind on 46,4 m².

13.09.2012
- Sõlmiti üks perekonnas hoolda-

mise leping;
- otsustati teha Virumaa Pensioni-

ameti Rakvere osakonnale ettepanek 
peretoetuste maksmise kohta lapse 
tegelikule kasvatajale;

- kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad;

- anti volitused hoolekandespetsia-
listile eestkostetavate eest tehingute 
tegemiseks;

- otsustati maksta täiendavat sot-
siaaltoetust ranitsatoetus põhihariduse 
omandamise alustamisel kokku 77-le 
Tapa valla lapsele a´ 35.00 €, kokku 
2695 eurot;

- väljastati tänava ajutine sulgemise 
luba Tapa linnas Kooli tänaval 1. Mai 
puiestee ja Pargi tänava vahelisel lõigul 
alates 14.09.2012 kella 8.00-st kuni 
15.10.2012 kella 18.00-ni;

- eraldati 400 eurot MTÜ-le MC 
Panter Tapa Trial 2012 korraldusku-
lude katteks;

- kinnitati muudetud hankedo-
kumendid „Ühinemise analüüside 
teostaja“;

- nõustuti Tapa vallas Saiakopli 
külas asuva Rehe kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

- pikendati üürilepingut munitsi-
paalkorteris.

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDVALLAVOLKOGU ISTUNG

30.08.2012
Võeti vastu järgmised otsused:

- Katastriüksustele sihtotstar-
be määramine;

- Pikk tn 33, Pikk tn 33a ja 
Pikk tn 35 kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu kehtestamine;

- Maa-ametile volituste andmi-
ne (volitati Maa-ametit teostama 
aadressiandmete süsteemi info-

süsteemis tegevusi);
- Tapa vallavolikogu 14. ap-

rill 2011 otsuse nr 93 “Varalise 
kohustuse võtmine ja laenutingi-
muste kinnitamine” muutmine;

-  Ta p a  v a l l a v o l i k o g u 
10.02.2011 otsuse nr 87 kehte-
tuks tunnistamine (sotsiaalkomis-
joni koosseisu muutmine).

Esmaspäev
10–12  Lehtse lasteaiale vaba 
põrand (suur saal)
13–16  Klubi Ehavalgus üritused 
ja tegelused: mälutreening, eakate 
liikumistund, laulutuba, jututuba, 
meisterdus, tähtpäevade peod, 
kohtumised huvitavate inimes-
tega (President Tiiu Kaasik, 
juhendajad – Anu Jonuks, Leelo 
Jürimaa)
17–18.30  Noorte jututuba ja te-
gevused – juh Elle ja Diana 
18.30–20.30  Line-tants Lehtse 
Liinirahvas – juhendaja Maire 
Ilves

Teisipäev
8–9  Lehtse Kooli kehaline kas-
vatus – õp Raili Rooba
10–12  Lasteaialaste muusikatun-
nid – õp Leelo
15.30–16.30  Lehtse Kooli keha-
line kasvatus – õp Raili Rooba
17–19.30  Meeste-poiste kor-
vitrenn, noorte tegevused
17–20  Klaveritunnid – õp Kalli 
Kurvits

Kolmapäev
8–10  Lehtse Kooli kehaline kas-
vatus – õp R. Rooba
10–12  Lasteaialaste liikumise 
tund – õp Eha
14.30–16  Lehtse Kooli kehaline 
kasvatus – õp R. Rooba
17–19  Noorte tegevused – juh 
Elle ja Diana 
18–19  Klaveritunnid – õp Kalli 

Mis toimub Lehtse 
kultuurimajas 2012.–

2013.  nädala sees
Kurvits
19–20  Kapelli Veereke proov – 
juh Tiiu Tikkerber
20–22  Lehtse kammerkoori 
proov– dir Tiiu ja Jaanus

Neljapäev
10–12  Lasteaialaste muusikatun-
nid – õp Leelo 
18–18.30  Pinksitrenn algajatele, 
noorte tegevused 
18.30–20.30  Pinksitrenn noorte-
le, meestele, naistele 

Reede
10–12  Lasteaialaste liikumise 
tund – õp Eha 
19.30–20.30  Line-tants Lehtse 
Liinirahvas eriti agaratele 

* Muud tegelused (käsitöö, 
luulelõunad jms) kokkuleppel

* Kontserdid, temaatilised, 
laste ja noorte üritused, rahvaka-
lendri tähtpäevad

* kord kuus (P) – Lehtse Pink-
si Pühapäev ja Lehtse Külakilb

* Kord kuus kohvik-klubi 
vormis peoõhtu orkestri ja esi-
nejatega (L)

* Maja kasutus seltside ja 
seltsingute poolt, koosolekud, 
koolitused (E–P)

* Müügipäev ~1 kord kuus 
(Kirbukas vms) (L)

* Statsionaarsed näitused kol-
mes ruumis (v saal, garderoob, 
kohvik)

* Renditud üritused (E–P)

Tapa kultuurikoja tegevuste nimekiri 
saab käesoleval hooajal tõhusat täien-
dust. Alates oktoobrikuu esimesest 
nädalast käivitub huviringide töö 
väikestele-suurtele, naistele-meestele, 
poistele-tüdrukutele. 

Vali endale välja meelepärane 
tegevus ning tule osalema!

Esmaspäev 
10–11  Eakate võimlemine (suur saal) 
– Anu Jonuks
13–16  Käsitööring (koosolekute 
ruum) – Asta Okspuu
17.30–20 Kõhutants (suures saal) – 
Katre Jürgenson 

Teisipäev
10–11  Seeniortants (suur saal) – Anu 
Jonuks
14.30–16 Eakate lauluansambel Ka-
narbik (muusikatoas) – Kai Kivi
18–20  Täiskasvanute näitering (koos-
olekute ruum) – Tiit Alte
19–20.30  Tapa kammerkoor (muu-
sikakoolis) – Eveli Piksar
20.30–22.30 Segarahvatantsurühm 
Tulised Tuulutajad (Tapa gümnaa-
siumis) – Sirje Sell

Kolmapäev
15.30–17  Tapa Valla Lastekoor (suur 
saal) – Tiiu Tikkerber, Svetlana Kuusik 
18–20  Tapa Linna Orkester (suur 
saal) – Priit Rusalepp, Jüri Tüli 
15  Laste- ja noorte laulustuudio 
(muusikatuba) – Jaanus Väljaots 
(individuaaltunnid tasulised)
17  Noortekoor (keldrisaal) – Jaanus 
Väljaots

Neljapäev
14.30–16 Eakate rahvatantsu-
rühm Eideratas (suur saal) – Aino 
Orgmets 
18–20  Segakoor Leetar (suur saal) – 
Liis Haagen 
14.30–15.30  I–IV kl poiste tantsu-
trenn (hip-hop, tänavatants, akrobaa-
tika jne) – Anneli Kalamäe (tasuline)
15.30–16.30  I–IV kl tüdrukute tant-
sutrenn (keldrisaal) – Anneli Kalamäe 
(tasuline)
16.30–17.30  V–XII  kl tüdrukute tant-
sutrenn (keldrisaal) – Anneli Kalamäe 
17.30–18.30  4–7-aastaste mudilaste 
tantsutrenn (keldrisaal) – Anneli 

Kalamäe    
20.30–22.30  Segarahvatantsurühm 
Tulised Tuulutajad (Tapa gümnaa-
siumis) – Sirje Sell

Laupäev
12–13  Latin-mix lastele (üle nädala 
suures saalis või keldrisaalis) – Evely 
Vaigur (tasuline)
13–14.30 Latin-mix täiskasvanutele (üle 
nädala suures saalis või keldrisaalis) – 
Evely Vaigur (tasuline)

  

Hapukurgihooaeg on lõppenud, 
algab kultuurihooaeg!

Kõik tantsima!
11. oktoobril on oodatud kõik 
tantsuhuvilised lapsed, noored 

ja täiskasvanud
Tapa kultuurikotta. 

Erinevad tantsustiilid: hip-
hop, showtants, karaktertants, 
cheerleadingjne.  Poistele lisaks 

jõutreening ja akrobaatika. 
Mudilastel arendame paindu-

vust, rütmitunnet, esinemisjul-
gust ja väljendusoskust. Naised 
tantsima latiinorütmide saatel! 

Info tel 5196 2668, treener 
Anneli Kalamäe

 

Isikutunnistus ehk ID-kaart on 
Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt 
elava Euroopa Liidu kodaniku 
kohustuslik isikut tõendav do-
kument. ID-kaarti saab lisaks 
tavapärasele isiku tõendamisele 
kasutada ka enda isiku tuvastami-
seks elektroonilises keskkonnas 
ning digitaalallkirja andmiseks. 
Euroopa Liidu piires saavad Eesti 
ja Euroopa Liidu kodanikud 
ID-kaarti kasutada ka reisidoku-
mendina. ID-kaarti saab taotleda 
Kodakondsus- ja Migratsiooni-
büroo teeninduspunktides. Taot-
lemiseks vajalikud dokumendid:
- taotlusankeet;
- isikut tõendav dokument;
- üks värvifoto mõõtmetega 
40x50 mm;
- riigilõivu tasumist tõendav 
dokument.

Üldtingimustel Eesti vanadus-

pensioni ikka jõudnud isikule ja 
keskmise, raske või sügava puu-
dega isikule on riigilõiv ID-kaardi 
taotlemisel 6,39 eurot.

ID-kaart väljastatakse täht-
ajaga, seega on aeg-ajalt vajalik 
kontrollida ID-kaardi kehtivust, 
et vajadusel uus taotlus õigeaeg-
selt edastada. 

Dokumendipildi tegemi-
seks on Tapale kutsutud foto-
graaf  10. oktoobril kell 9 Tapa 
Päevakeskusesse, Valve 30. 
Inimestel, kelle tervislik seisund 
ei võimalda tulla kohapeale pilti 
tegema, on võimalus ette teatami-
sel tellida fotograaf  endale koju. 
Nii kohapeal kui kodus pildi te-
gemiseks on vaja kindlasti ennast 
registreerida telefonidel 322 0025 
või 5342 2364.

Info edastas Tapa valla sotsiaalosa-
kond ja MTÜ Seenior

Dokumendipildi 
tegemise võimalus 

Tapal
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Keity Meier tuli traieli Euroo-
pa meistrivõistlustel oma klassis 
võitjaks, Kermo Uue võitis Balti 
meistritiitli.

Noor ja andekas naistraielisõitja 
Keity Meier osales esimese eestla-
sena traieli Euroopa meistrivõist-
lustel ja tuli oma klassis Women’s 
International võitjaks.

Euroopa meistrivõistlused toi-
musid Hollandis Zelhemi linna-
keses. Kunagi varem pole Ees-
ti traielisõitjad oma kontinendi 
meistrivõistlustest osa võtnud. 
Esmakordselt otsustas parimatega 
rinda pista meie andekas naissõitja, 
17-aastane Keity Meier klubist MC 
Panter. Hollandisse sõitis tütarlaps 
koos lätlastega, kes on Baltimaades 
oma sõidutasemelt meist kraadi 
kõrgemal ning Läti sõitja Kas-
pars Vernieks aitas Keityl ka rajal 
paremini hakkama saada ehk oli 
traielikeeli talle minder‘iks.

Alguses registreerus Keity klassi 
Women, viimasel hetkel aga otsustas 
end proovile panna sellest kraad 
nõrgemas Women’s International 
klassis. Võistluspäevaks oli laupäev, 
8. september. Soe ja päikesepaisteline 
ilm soosis sõitjaid. “Hommikune 
soojendus andis kindlustunde, et 
minu ja tsikli sõit on sujuvalt koos-
kõlastatud ehk teisisõnu bueno,” 
kommenteeris Keity võistluspaigast.

“Esimese ringi punktid olid nor-
maalsed. Keity kogus klassis vähim 
karistuspunkte, 15. Kuna startisin 
teisena, oli mul palju aega ja järje-
kordi ei olnud, sain sujuvalt omas 
tempos katseid sõita.” Teine ring 

oli Keityl veelgi parem, saades vaid 
11 karistuspunkti. “Viimasel katsel 
sain raskest kohast eriti vingelt üle 
ja lahkusin rajalt laheda tunde ja 
suure naeratusega,” rääkis Keity. 
“Rajad ei olnud rasked, kuid siiski 
ei saa neid ka kergeteks nimetada, 
keerulisi kohti oli ka. Emotsioone 
ei saa panna sõnadesse, kuid olen 
väga õnnelik oma tulemuse ja 
selle üle, et sain esimese eestlasena 
traielis Euroopa meistrivõistlustel 
poodiumile, esimesele kohale.” 
Seitsme osavõtjaga klassis Women’s 
International edestas Keity (26 
karistuspunti) sakslannat Johanna 
Matheisi (33 p) ja hollandlannat 
Susan Lusinki (52 p)

Noor lootustandev treielisõitja 

Kermo Uue võitis tänavused Balti 
Meistrivõistlused, olles parim Mini 
klassis. Kermo oli võidukas kõigil 
kolmel etapil, mis kindlustas ka 
meistritiitli. Järgmisel aastal seisab 
ees klassivahetus. Loodame, et 
Kermol jätkub jõudu ja tahet käia 
treeningkaaslase Keity jälgedes.

Eesti traielisõitjatel on tänavu 
ees veel üks Eesti mesitrivõistluste 
etapp 6. ja 7. oktoobril Muhus. 
Loodetavasti tuleb ka Eesti MV 
medaleid Tapale. Kokku läheb 
võistlustulle 7–8 tapakat. 

Täname Tapa valda ja ka kõiki 
teisi, kes on meie tegevust toetanud 
ja raja ääres kaasa elanud!

Ilmar Kald, 
MC Panter

Tapa vallavalitsus korraldab koos 
kultuurikoja ja gümnaasiumiga es-
makordselt Eestis “Priit Pärna 1. 
animafilmifestival” ajavahemikus 23. 
oktoober – 3. november 2012. 

Festivali tänavune eesmärk on 
tutvustada kõikidele huvilistele olene-
mata vanusest animatsiooni olemust, 
näidata põgusat läbilõiget Eesti ja 
maailma animatsioonis 21. sajandil 
toimuvast ning pakkuda võimalust 
valla ja ka maakonna noortele sü-
gisesel koolivaheajal õppida kolmel 
päeval toimuvates töötubades tasuta 
filmitegemist. Festivali programmis 
on üle 50 erineva animatsiooni, lisaks 
laste töötubade animatsioonidele. 
Festivali raames saab publik valida 
ka oma lemmikprogrammi ning 
žürii valib ka parima laste- ja noorte 
töötubades tehtud filmi. Töötubade 
filme näidatakse enne iga programmi 
algust. Festivalil on sissepääs kõiki-
dele tasuta!

Festivali toetavad Tapa vallava-
litsus, Eesti Kultuurkapital, Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
Ekspertgrupp, Lääne-Virumaa Oma-
valitsuste Liit (VIROL), Hasart-
mängumaksu Nõukogu (HMN,  
kultuuriministeerium) ja sponsorid: 
pubi Tareke, OÜ Peetmark LH Tapa 
Lihatööstus jt.

“Lastele ja noortele animat-
siooni töötoad Tapa gümnaasiu-
mis 23.–25. oktoobril 2012”

Filmitöötoad toimuvad Tapa 
gümnaasiumis 23.–25. oktoober 2012 
kooli III korrusel meedia klassis või 
aulas. Koolituse läbiviijaks on MTÜ 
Nukufilmi Lastestuudio, kohapeal 
abistavad ka gümnaasiumi meedia-

õpetajad.
NB! Töötubadesse saab registreeri-

da kuni 12. oktoobrini 2012 aadressil: 
info@nukufilmilastestuudio.ee või 
telefonil 5698 4477. Koolitusest saa-
vad osa võtta 40–60 Tapa valla last ja 
noort vanuses 6–19 eluaastat, suure 
huvi korral ka täiskasvanud, tööpäe-
vakutele saavad tulla ka lapsed koos 
filmihuviliste vanematega. Kohtade 
mittetäitumisel on teretulnud noored 
ka teistest Lääne-Virumaa koolidest. 
Infot tööpäevakute sisulise ja organi-
satoorse töö kohta saab küsida: elo@
nukufilmilaststuudio.ee ja telefonil 
5698 4477. Eelregistreerimisel palu-
me tingimata kirja panna oma nimi, 
lapsevanema nimi, mõlema telefoni-
numbrid ja e-maili aadressid, et hiljem 
teiega kontakti võtta koolituse osas.

Priit Pärna 1. animafilmifestivali 
täiskava:

23. –25. oktoobril 2012 ajavahemi-
kus kell 12–16 Tapa gümnaasiumi III 
korruse arvutiklassis MTÜ Nukufilmi 
Lastestuudio töötoad lastele ja noor-
tele vanuses 6–19. Töötubadesse saab 
registreerida kuni 12. oktoobrini 2012 
aadressil: info@nukufilmilastestuu-
dio.ee või telefonil 5698 4477. 

31. oktoobril kultuurikojas kell 
16 – Eesti Kunstiakadeemia tuden-
gite filmiprogramm “parimatest 
parimad”, kell 18 – Priit Pärna filmid, 
kell 20 – Stuudio Eesti Joonisfilm 21. 
sajandil. 

1. novembril kultuurikojas kell 
16 – Jaapani animatsiooni uus laine, 
kell 18 – Euroopa animatsioon: “The 
best of  Georges Schwizgebel”, kell 
20.00 – Eesti Kunstiakadeemia tu-
dengite filmiprogramm “Parimatest 

parimad”. 
2. novembril kultuurikojas kell 

16 –- Euroopa animatsioon: “The 
best of  Georges Schwizgebel”, kell 
18 – Jaapani animatsiooni uus laine, 
kell 20 – Stuudio Eesti Joonisfilm 
21. Sajandil. 

3. novembreil kultuurikojas kell 
11– väikeses saalis: lühiseminar 
filmistsenaariumi kirjutamisest noor-
tele ja täiskasvanutele, kell 13 – suures 
saalis: Priit Pärna filmid, kell 15 – 
väikeses saalis: kohtumistund Priit 
Pärnaga, kell 17 – suures saalis: Fes-
tivali gala – filmid, autasustamised, 
tänamised ja festivali lõpetamine.

Juba järgmistes Tapa valla ajaleh-
tedes toome teieni festivali täiskava 
ja muudatuste puhul ka täpsustatud 
info, samuti jälgige reklaami Tapa val-
la veebilehel www.tapa.ee, plakatitel, 
ajalehes Virumaa Teataja, www.viru-
maateataja.ee jt meediaväljaannetest.

Indrek Jurtšenko, 
Priit Pärna I filmifestivali peakorraldaja 

322 9659, 529 0785 
indrek.jurtsenko@tapa.ee

Tapa traielisõitjate edu

Priit Pärna 1. animafilmifestival 
23. oktoober – 3. november 2012

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Keity Meier võistlushoos.
Foto  Ilmar Kaldi arhiivist

29. sept kl 11–13  Kirbukas. Pakkuda võib kõike – roostes nae-
last reaktiivlennukini! Osta, müü ja vaheta! Palume müügi 
soovi korral kultuurimajale teatada ja laud broneerida! 

29. sept kl11  Villaloorist esemete valmistamine. Lehtse Käsitöö-
seltsingu korraldusel. Õppuse viib läbi Kaja Tomberg. Osa-
lustasu 1 €. Oodatud kõik – tule ise ja võta sõber ka kaasa!

3. okt kl 19  Lehtse kammerkoori hooaja avakogunemine. Oo-
datakse uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse – kõik 
rõõmsameelsed inimesed on teretulnud! 

7. okt kl 10  Lehtse 2. pinksi pühapäev. Jätkub XI hooaeg. 
Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poised, 
tüdrukud. Mäng turniiridena. Algajad eraldi kl 9. Täiskas-
vanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil 
osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 

8. okt kl 13  Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. Külla 
tuleb Tapa vallavanem Alari Kirt. Istumine kohvilauas. 
Hubane vestlusring, mil küsida võib kõike. Oodatud iga 
huviline!

15. okt kl 13   Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening ja liiku-
mine. Kui sul on aega ja oled huvitatud, siis tule aga seltsi!

20. okt kl11–13  Oktoobrikuu kirbuks. Pakkuda võib kõike – 
täinahast limusiinini! Tulge ostma, müüma, vahetama! 
Palume müügisoovi korral broneerida kultuurimajas laud.

21. okt kl 12   Lehtse külakilb 2. Mäng. Jätkub XI hooaeg. 
Võistkond kuni 4 liiget. Ootame teid, nupukad – mälu-
mängus ei ole kaotajaid! Seekord veel väga hea võimalus 
liituda, sest kevadises üldarvestuses jääb puudutud või 
kehvima tulemusega mäng arvestusest välja! Osamaks 
täisk 2 €, õpil tasuta.

22. okt kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused. Laulu- ja jututuba.
27. okt kl 20  Hooaja avapidu Country western e oktoobriõhtu. 

Õhtut sisustab Lehtse liinirahvas. Tantsuks mängib Viru-
maa parim kantribänd ansambel Detail. Registreerimine 
laudadesse 26. oktoobrini, siis pääse 5 € (peoõhtul kallim 
– 6,5 € ja mugav koht pole garanteeritud!) Tunned end 
kindlasti hästi, kui tuled hobusega ja riietud kantristiilis! 
(Aga see pole kohustuslik). Info: 521 8398, info@lehtse-
kultuurimaja.ee.

29. okt kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutrenn, liikumine.

Näitused Lehtse kultuurimajas:
Rahvuslik käsitöö, rahvariided – autor Elve Nurk
Pastellkriidi maalid “Kevad Namiibias, oktoober” – autor Mai 

Sõstar
Maalid – autor Natanova

1. okt kl 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€.

1. okt – 5. nov  Kaubandus- ja müügialane täiendõppe koolitus.
2. okt kl 20 	 Fantaasiafilm	„Lumivalgeke	ja	kütt“.	Pääse	3	€,	

kuni kl 16 eelmüügist 2.50 €. 
4. okt kl 18  Õpetajate päeva tänuõhtu Tapa valla pedagoo-

gidele. Muusikaline tervitus Rahvusooper Estonia solistilt 
Rene Soomilt. Avatud baar. Koosviibimisele on oodatud 
kõik endised ja praegused õpetajad. 

6. okt, kl 10–13  Soome- Eesti jalatsivabriku jalatsimüük
9. okt  Jõgeva- ja Järvamaa kultuuritöötajate külaskäik
9. okt kl 18 ja 20		Animafilm	„Vaprake“	.	Täispikk	ja	tervele	

perele vaatamiseks-nautimiseks mõeldud linateos. Pääse 
3 €, kuni kl 16 eelmüügist 2.50 €. 

12. okt, kl 20  Hooaja avapidu stiilis „Disko kuldaeg 1970–
1990“. Ivo Lani videodisko parima tantsumuusikaga! Eesti 
filmi	100.	aastapäevale	pühendatud	programm	kultuuri-
koja kollektiividelt. Mõned ootamatud külalised, diskoträni 
oksjon, parima kostüümi auhind! Riietus: väljakutsuvalt 
diskolik. Pääse kultuurikoja kollektiividele tasuta, tavapi-
let 5 €. Lauad ainult ettetellimisel tel 322 0061 või info@
kultuurikoda.ee. Jook ja suupisted võtke ise kaasa! 

16. okt kl 20  Film „Abraham Lincoln: Vampiirikütt“. Pääse 
3 €, kuni kl 16 eelmüügist 2.50 €. 

20. okt kl 15  Loomingulise Ühenduse Koit küünlavalgusõhtu 
keldrisaalis

21. okt kl 14  Vallavanema vastuvõtt Tapa valla 7. tegevus-
aastal sündinud lastele ja nende vanematele (kutsetega).

23. okt kl 9–18.30 KuldRahaks kulla kokkuost
23. okt kl 20  Film „Naabrivalve“. Pääse 3 €, kuni kl 16 eel-

müügist 2.50.
25. okt kl 19  Komöödiatetri etendus „Kala neljale“. Teener 

Rudolf on juba 30 aastat kolme õe - Charlotte, Cecilie ja 
Clementine heaks töötanud. Truu teenistuse eest on kõik 
kolm teda oma testamendis meeles pidanud. Kui Rudolf 
osa pärandusest ennetähtaegselt kätte saada tahab, on 
sellel ootamatud tagajärjed ja lugu läheb kriminaalselt 
põnevaks. Selles komöödias leidub nii musta huumorit, 
irooniat kui peent sõnalist nalja. Pilet 9 ja 11 €.

26. okt  Suur saal broneeritud Loomingulisele Ühendusele Koit
27. okt kl 18  Ladinapalavik kultuurikojas! Latin-Dance hooaja 

avamispidu. Esinevad kuumad latiinotarid, tund tasuta 
trenni uudishimulikele. Väike kohvilaud. Oodatud kooliea-
lised neiud, tantsuhuvilised naised. Trennid üle laupäeva 
tüdrukutele (alates 7. eluaastast) kell 12–12.55, naised 
kell 13–14.30 Tapa Kultuurikojas. Ring on tasuline.

28. okt  kl 13  Eakate klubi Kanarbik pidu koos külalistega 
Kadrinast. Osalustasu 1 €.

30. okt kl 20  Film “Eestlanna Pariisis”. Pääse 3 €, kuni kl 16 
eelmüügist 2.50 €. 
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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 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

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

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele 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!!! 

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Telef +372 5699 7000

E post: primatecapital@gmail.com

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

Müüa või anda üürile 2-toaline remonditud 
korter, Tapa kesklinnas. Tel 5656 0840

Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid, kiivreid, 
maale, akvarelle jne. Sobivad ka nõukogudeaegsed 

esemed. Tel 5665 5551

AuTOpOrT OÜ Autokaubad Pikk 3 Tapa
E–R 9–18, L 9–14

Talverehvid MASTER(igale 4 rehvi ostjale üllatus), 
Akud BÄREN, õlid MANNOL, summutajad

Tel 502 5273 / 322 3343
autoport@email.ee

Kallis Raivo Rand, 
Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing 

avaldab sulle kaastunnet 
kaksikvenna 
kaotuse puhul

Jäneda nais-
rahvatantsurühm 

Mõisapiigad 

kutsub tantsuhuvilisi naisi proovi 2. oktoobril 
kell 19.30 Jäneda Kooli saalis.

6. oktoobril kell 10–13 toimub 
Tapa kultuurikojas 

eesti-soome jalatsivabriku 
sügis- ja talvejalatsite müük. 

Naiste tänavakingad suuruses nr 36–43. 
Parimad hinnapakkumised!

Head naabrit 
JAAN NELKE´T 

mälestavad 
Pikk tänav 26 majaelanikud.

Lehtse Kool vajab
alates 12. oktoobrist

kvalifikatsioonile	vastavat	
KOKKA, 

ametikoha suurus 1,0 ja koka abi
(väljaõpe kohapeal), ametikoha suurus 0,5. 
Info tööpäevadel tel 383 3334 või 504 6193.

Müüa kartulit Printsess, Sekura ja Romero.
Tel 517 9648

Müüa Tapal Spordi tn 13 1/3 elamust. Eraldi 
sissekäik, kelder, aiamaa. Tel 511 0478

Müüa küttepuid.Lisaks teostame valgustusraiet, 
väljavedu ja puulõhkumisteenust.

Telefon: +372 5595 2991.

Müüa 3-toaline kõigi mugavustega korter Tapal 
Üleviste 7. Aknad vahetatud, rõdul ka plastikaken 
ja uks. Korteril on turvauks, toad eraldi, vannituba 
WC eraldi, suur köök. Maja ees mänguväljak. Maja 
ümbrus hooldatud. Hind kokkuleppel 53915613.

Segakoor Leetar 
alustab uut lauluhooaega 

11. oktoobril Tapa kultuurikoja saalis. 
Edaspidi toimuvad kooriproovid seal

igal neljapäeval kell 18–20. 
Ootame oma ridadesse uusi lauljaid, 

eriti mehi!

Vabandus!
Sõnumed toimetus vabandab, sest eelmisse lehenumbrisse oli 

sisse sattunud eksitav viga. Juubilaride rubriigis oli 
Evald Kohari vanuseks märgitud 99, aga tegelikult 
oleks pidanud olema 101. Sünnidaatum oli õige. 

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

Võimlemisklubi pIruETT
Tapa	filiaal	ootab	tütarlapsi	

ilu- ja tantsulise võimlemise rühmadesse 
vanuses 3–4a ja 5–6a. 

Tunnid toimuvad E,N Tapa vene gümnaasiumis 
Treener Diana Zozulja 

tel 526 4710
www.piruett.ee, piruett@piruett.ee

Puud langetavad lehti
sügislillede silmad on
pisaraid täis…

Südamlik kaastunne õpetaja
Elle Kivisoole

abikaasa
riho Kivisoo
kaotuse puhul

6a klassijuhatajaga


