
Tänukirjaga tunnustatud õpetajad tegid õpetajate päeval koos vallavanemaga ühise pildi.

Nr 10/396 26. oktoober 2012 Tasuta

LÜHIDALT LÜHIDALT

Foto Tiina Paas

Tapa vallavanema ja vallaametnike 
kohtumised vallakodanikega toimu-
vad järgmistel kuupäevadel: 
Esmaspäeval 5. novembril Moel, 
raamatukogu teise korruse saalis
Teisipäeval 6. novembril Jänedal, 
lossi sinises saalis
Kolmapäeval 7. novembril Leht-
ses, kultuurimaja teise korruse saalis
Neljapäeval 8. novembril Tapal, 
muusikakooli saalis. 
Algus kõikjal kell 18. Ootame 
rohket osavõttu. 

Piret Treial, vallasekretär

Otsime kuuske 
keskväljakule!

Tapa vald otsib 
aastategijaid

Kui kellelgi on silma hakanud kena 
ja kähar kuusepuu, mis võiks kau-
nistada jõulude aeg ja aastavahetusel 
Tapa linna keskväljakut, siis palume 
sellest teada anda Tapa valla hea-
korraspetsialistile telefonil 322 9664 
või koit.kuusk@tapa.ee. Eelduseks 
on, et puule oleks võimalik lihtsalt 
ligi pääseda.

Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist

Tapa vallavolikogu võttis maikuu 
viimasel korralisel istungil vastu 
uue tunnustamismääruse “Tapa 
valla tunnustusavalduste andmise 
kord”, millega saab tutvuda Tapa 
valla kodulehel aadressil www.tapa.
ee/TAPA VALLA AASTATEGI-
JA 2012. Samuti saab seal tutvuda 
kandidaatide esitamistingimustega, 
informatsiooni leiate nii volikogu 
määrusest, vallavalitsuse korraldu-
sest kui ka esitamisvormist. Kan-
didaatide esitamise tähtaeg 2012. 
aasta aastategijate tunnustamiseks 
on 1. detsember 2012, tänamisüritus 
toimub 24. veebruaril 2013. 

Vastavalt uuele määrusele tun-
nustatakse aukodanikke ja aastatete-
gijaid, jagatakse teenetemärke ning 
tänukirju. Suuremad muudatused 
toimusid aastategijate tunnustami-
sega seoses, kus seniselt kategoo-
riatepõhiselt tunnustamiselt mindi 
üle teopõhisele tunnustamisele: isiku 
tegu, organisatsiooni tegu ja elutöö. 
Lisaks toimus mõningaid muudatusi 
võrreldes varasema tunnustamis-
määrusega ka aukodaniku tunnus-
tamise ja teenetemärgiga tänamise 
osas. Lähiajal on Tapa vallavalitsusel 
plaanis teha määruses täpsustusi ja 
seda aumärgi ja teenetemärgi kujun-
duste osas.

Head uute kordadega tutvumist 
ja kandidaatide esitamist!

Tapa vallavalitsus

Väärtuslik amet – õpetaja
Õpetajate päev on meeldivaks 
võimaluseks üheskoos mõtiskleda 
õpetajatöö väärtuste üle, tunnus-
tada kollektiivide juhtide esile 
tõstetud õpetajaid ja rõõmustada 
toredate kohtumiste üle. 

Õpetajate päeval kultuurikojas 
särava programmiga esinenud rah-
vusooperi solist Rene Soom esitas 
sütitavate laulude vahele lustakaid 
lugusid. Anekdoot kultuuritegela-
sest ja õpetajast, kes pärast pikka 
suvepuhkust tahaks pangaauto-
maadist raha välja võtta, kuid kelle 
sisestatud krediitkaardi automaat 
tagasi lükkab, ilmutades ekraanile 
teksti, „Valesti valitud elukutse“, 
tõi saali lõbusa sumina. Samas oli 
see ilmekaks näiteks suurepärasest 
kunstnikust, kes silmade särades 
naudib oma tööd ja ka publiku 
oskuslikult oma professionaalsust 
ja näitlejameisterlikkust kasutades 
etendust nautima paneb. Sarnaseid 
oskusi vajab ka õpetaja. Lisaks pi-
dev enesearendamine ja toimetulek 
piiravate veendumuste ja hirmude-
ga muutuvates tingimustes – kas, 
kellele, kuidas ja kui palju õpetada. 
Ärevust enne järjekordset etteastet 
tunnevad nii kunstnik kui õpetaja 

– suudan ma luua kontakti tänase 
publikuga. Iga uus etteaste on kor-
dumatu ja põnev. Risk ebaõnnestuda 
publiku või klassi ees on alati olemas. 
Samas aitavad ebaõnnestumised teha 
valikuid, et olla pidevas arengus koos 
oma publikuga, õpilastega. „Kui ma 
tunnen, et ma seda enam teha ei 
suuda, siis tuleb astuda kõrvale,“ on 
öelnud üks Aasta õpetaja nominenti-
dest. Samas teinegi ütlus: „Seni, kuni 
ma naudin valikuid ja vastutust, võite 
mind näha koolis tööl.“

Vastutusrikkas tänuväärses õpeta-
jaametis pikaajaliselt töötanud õpeta-
jaid tänas vallavanem Alari Kirt oma 
tänukirjaga. Neist väärikaim Helle 
Koitjärv on töötanud Lehtse koolis 
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja-
na 60 aastat. Tapa vene gümnaasiumi 
õppealajuhataja Maria Voronova ja 
kehalise kasvatuse õpetaja Vladimir 
Voronovi staaž on 40 aastat. Samuti 
40 aastat ja enamgi on tänuväärseid 
tööaastaid lasteaiaõpetajal Tiiu Enu-
lal Jäneda lasteaiast ja Valda Rüül 
lasteaiast Pisipõnn. Nimetatud on 
vaid staažikamad, tänukirjaga tun-
nustatud õpetajaid oli sel korral 14. 

Õpetajatöö väärtuseks on ka selle 
ameti igikestvus – inimkonna areng 

saab võimalikuks vaid õppimise 
teel, kus õpetajaametil on alati olu-
line koht. Ehkki õpetajale esitatud 
ootused on aja kulgedes muutunud 
ja suurenenud, soovib üha roh-
kem noori võtta vastu väljakutse 
õpetajaametisse asumiseks ja seal 
püsimiseks. Tänavust õppeaastat 
Tapa valla lasteaedades ja koolides 
alustasid õpetajad Sandra Lõõ-
nik, Jane Kuiva ja Kadri Ambos 
lasteaias Pisipõnn, Kairi Tamjärv 
ja Kadi Vasemägi Mihkli koolis, 
Elen Kontkar ja Sigurd Fohs Tapa 
gümnaasiumis ning Jaanus Väljaots 
Tapa muusikakoolis.

Head õpetajad, teie väärtuslikku 
tööd märgatakse ja tunnustatakse, 
ehkki selle töö viljad valmivad sageli 
aastaid ja harvad pole kõhklushet-
ked suutlikkusest vastata kõigile 
õpetajatööle esitatud nõudmistele. 
Järgmine õpetajate päeva pidulik 
tähistamine koos väärtuslike kohtu-
mistega töötavate, tööd alustavate 
ja endiste Tapa valla õpetajatega 
toimub juba vähem kui aasta pärast. 
Seniks soovime kõigile võimalikult 
rohket tegutsemist enda heaoluks 
ja õnneks.

Mare Tõnisson, haridusnõunik

Kohtumised 
vallarahvaga

Lehtede vedu

Sellel sügisel toimub lehtede ja okste 
vedu 9.–11. novembrini. Terved 
prügikotid palume tõsta tänava 
äärde vahetult enne vedu. Katkiseid 
kotte ei tühjendata. Oksad tuleb teha 
kuni 1 meetri pikkusteks juppideks 
ning siduda kimpudesse. 

Lehed ja oksad viiakse ära ainult 
neilt isikutelt, kes on end eelnevalt 
registreerinud. Registreerida saab 22. 
oktoobrist kuni 6. novembrini 2012.

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

Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist 

Avatud on uuskasutustuba Tapal, 
Kesk tn 17. Meilt on võimalik saada 
riideid ja jalanõusid, mida on meile 
toonud sõbrad Norramaalt. Võite 
tuua ka oma riideid ja jalanõusid, 
mida te enam ei vaja, loomulikult 
peavad nad olema terved ja puhtad. 
Nende eest te tasu ei saa, aga ehk 
leiate endale vahetuseks midagi 
sobivat. Võtame vastu ka lauanõu-
sid ja muid köögitarbeid. Eeldame 
meilt saadud asjade eest annetust, 
nii nagu kellelgi võimalik on ja 
mõistlikuks peab.

Põhilised meie külastajad on 
seni olnud väikelaste emad ja pen-
sionärid, aga ootame ka suuremaid 
koolilapsi. Tulge ja vaadake, kindlasti 
leiate midagi sobivat igapäevaseks 
kasutamiseks ja ehk midagi huvitavat 
stiilipidudeks!

Oleme tegutsenud juba mõnda 
aega. Viru Matusebüroo lubas 
lahkelt meil kasutada oma renditud 
ruume. Suur tänu selle eest. Praegu 
on meil kasutada tasuta ja tähtajatult 
ruumid Kesk tn 17. Selle võimaluse 
eest täname Tapa Jakobi koguduse 
liiget Vahur Hiiesalu. 

Kogutud raha eest tahame aidata 
abivajajad inimesi, eelkõige lapsi ja 
üksikvanureid. Selle tegevuse läbi-
viimiseks asutasime kristliku MTÜ 
Aita-Abista, mille liikmed on Tapa 
valla erinevatest konfessioonidest. 
Meil on tegevuse korraldamiseks 
juhatus ja tulude-kulude üle peab 
kontrolli revisjonikomisjon.

Oleme avatud T, K, N kell 11.30–
14.30 ja L kell 11–14.

Tulge ja valige endale midagi, 
niimoodi saate aidata teisi!

Kui leidub lahkeid inimesi, kes 
sooviks aidata abivajajat, siis olge 
kena, kandke üle summa MTÜ Ai-
ta-Abista kontole nr 221054503659. 
Suur tänu teile!

MTÜ Aita-Abista juhatus

Kristlik 
MTÜ Aita-Abista 

tegutseb!



Karkuse sügispeol olid ühises tantsuringis mõnusalt koos nii noored kui vanad. 
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Miks meie pelgame, seda millest 
üldse midagi ei tea? Võib olla me 
ei soovi, et kõik inimesed oleksid 
võrdsed? Kas ei või olla nii, et 
„Tapa linlaste sulgedega“ ehivad 
ennast need, keda tiivustab lähenev 
valimisvõitlus? 

Küsimusi oli veelgi, kui Tapa 
vallalehtede toimetus vestles Tapa 
Kodu juhi Sigrit Jürgensoniga. Tee-
maks oli Põllu 6 hoone rajamine 
vaimse puudega inimeste koduks. 

Need on Udriku, Mõismaa ja 
Kernu hooldekodude lähedal kor-
terites elavad kliendid, kes seoses 
hooldekodu sulgemisega peavad 
leidma endale uue kodu. Tegelikult 
oli meie vestlus Sigrit Jürgensoniga 
tuleviku plaanidest, kuid ka toimu-
nud ümarlauast Tapa vallavalitsuses, 
arusaamatust meediasurvest lehte-
des ja internetis. Samuti veel 2–3 
„aktiivset“ kriitiliselt meelestatud 
inimesest, kes nimetab ennast „kogu 
Tapa elanikkonnaks“.

Väikse Tapa linnakese jaoks pole 
kunagi olnud saladuseks, kes elab-
õpib naaberkülas Imastus või kes on 
Udriku hooldekodu kliendid. Imastu 
kool-kodu noored on aastaid käinud 
Tapal, osalenud erinevatel üritustel. 
Samuti ka Udrikus elavad inimesed 
käisid Tapal poes või postimajas. 
Vallavalitsuse suhtumine on olnud 
alati sõbralik ja toetav. Valla sotsiaal-
nõunik on olnud alati kaasatud meie 
plaanidesse ja neid toetanud. 

Meie peaksime aru saama, et 
maakeral pole kõik inimesed ühesu-
gused. Meie seas on neid, kelle elu 
on palju keerulisem. Paljud vajavad 
sotsiaalset abi, vahest ka erilist 
psühholoogilist abi. Mõni vajab 
koolis veidi teistsugust õppekava. 
On juhuseid, kus seda erisotsiaalabi 
on vaja väga vähe, ainult pisteliselt. 
On ju sotsiaalvaldkonnas kasutusel 
termin – toetatud elamise teenus. 
Sellist teenust vajavad üsna heal 
tasemel toime tulevad, kuid eluaset 
mitteomavad vaimse puudega ini-
mesed.

Aga need inimesed peavad ju ku-
sagil elama ja ka vastavalt võimetele 
tööd tegema. Eemaldada ühiskon-
nast on kõige lihtsam probleemi 
lahendus. Spetsialistide arvates iso-
latsioon ainult süvendab ja arendab 
psüühilist puuet. 

Põllu 6 hoones on plaanis rajada 
elamispind 25-le toetatud elamise 
ja kogukonnas elamise teenust ka-
sutatavale kliendile. Töötajate toel 
ja juhendamisel valmistatakse süüa, 
koristatakse ise oma kodu ja kodu-
ümbrust ning otsitakse võimalusi 
teha lihtsamad töid tööandja juu-
res. Mõned kliendid töötavad juba 
praegu töölepinguga Tapa erinevate 
tööandjate juures ning nendega ol-
lakse rahul just kohusetunde pärast.

Põllu 6 ruumide valik polnud 
juhuslik. Siin juba on olnud sotsiaal-
suunitlusega keskus. Hoone Norrast 
pärit omanikud olid nõus tegema 
lisaremonti ja seadma ruumid just 
sõbralikuks uute elanike tarbeks. 
Ühtegi kehtivat seadust Põllu 6 pro-
jekt ei riku. Seda ei saa ollagi!

Kõigest kuu aega tagasi võttis 
Tapa omaks uue sotsiaalasutuse 
– terve küla 60 inimesega. Uus 
sotsiaalkeskus vaimse puudega ini-
mestele sai kena ja sooja nimetuse 
– Tapa Kodu. Avamiskõnedes kõ-
lasid õiged sõnad, kingituseks toodi 
puuistikuid, kõlasid kaunid laulud 
oma kallist kodust.... Tapa Kodu on 
kutsunud Põllu 6 projekti vastaseid 
külastama uut sotsiaalküla ja tutvu-
ma, kuidas on inimesed ennast sisse 
seadnud. Ükski kümnest ümarlaua 
„rahva esindajast“ pole küllakutset 
vastu võtnud. Meie ju nii kardame 
seda, milles meil üldse aimu pole!

Aga mitte kõik vaimupuudega 
inimesed ei pea elama eraldatud 
sotsiaalkülades. On ka neid, kes tu-
levad oma eluga ise toime. On vaja 
vaid väikest juhendamist. Selliste 
inimeste koht on meie seas!

Samuel Golomb, 
Tapaskije Vesti

Sigrit Jürgenson: 
mõnede tulevaste 

naabrite reageering 
kurvastab meid tõsiselt

Mihklipäev, 29. september, on Eesti 
rahvakalendris tähtis püha. Selleks 
päevaks pidid põllutööd tehtud 
olema, kari jäeti lauta. Lõppes jüri-
päeval palgatud suviliste tööaeg; ka 
tüdrukud, kes aidas magasid, kolisid 
tuppa. Poistele pandi päitsed pähe 
ja huntidel võeti päitsed peast – eks 
kõla ilusti?! Või siis: naeris koopas-
se, naine kambrisse. Vanarahvas 
kohe osakas tabavalt ütelda!

Mihklipäeval peeti pidu. Oli 
pruulitud õlut, tapetud lammas (igal 
oinal oma mihklipäev), valmistati 
rammusaid liharoogasid, küpsetati 
kooke. Hullati ja tantsiti, käidi kõrt-
sis – oldi rõõmsad. Milhklipäev on 
nime saanud katoliku kiriku peain-
gel Miikaeli järgi, alates 5. sajandist. 
Euroopa ristiusu rahvaste müüdi 
järgi pidanud 29. septembril Miikae-
li juhitud inglid lahingu saatanaga. 
Mihklipäeva ilma järgi ennustati ka 

sügise, talve ja kevade ilmaolusid. 
Tänavu paistis Mihklipäeval 

päike, pannes lõkendama puna-
kollased puuladvad. Karkuse klubi 
ees oli maas paks värviline lehevaip, 
kus võis lõbusalt sahistada, eriti 
tore oli lastel. 

Aga saalis oli kaetud kaks pikka 
lauda pidulistele. Külla olid kut-
sutud Eideratta tantsijad, kes on 
selles majas omainimesed juba 
neli aastat. Esialgu oli kütmata 
ruumis (ahjud katki) veidi kõhe, 
ehkki päike paistis otsaaknast otse 
lauale, aga tuline seljankasupp ja 
kohvid-koogid lõid vere käima. 
Kui algas tants, heitsid Eideratta 
memmed oma joped toolikorjule 
ning oranžide T-särkide välkudes 
vihtusid kolm tantsu jutti, paludes 
seejärel rahva koos endaga tant-
sima üldtuntud seltskonnatantse 
ja mängima ringmänge. Tehti ka 

võistlusmänge, kus eriti osavad 
olid noored. Aga ega seenioridki 
alla andnud, keskealistest rääki-
mata!

Meeleolu aitasid luua veel 
toredad näituseeksponaadid: ar-
buus, viinamarjad (neid jätkus ka 
lauale söömiseks), turbankõrvits, 
kolme värvi porgandid (valge, lilla, 
oranž), beebiporgandid – kõik 
kasvatatud kohapeal. Siis veel hoi-
dised aedviljadest, milledest eriti 
suurt tähelepanu pälvis tamme-
tõru suurustest vöödilistest kur-
kidest tehtud hoidis. Niisuguseid 
kurke ei olnud küll keegi varem 
näinud. Ago Liiband oli seemned 
tellinud, kurgid kasvatanud ja pur-
ki pannud. Huvitavatel inimestel 
on huvitavaid huvisid!

Igatahes tore pidu oli!
Eevi Lööper 

Mihklipäev Karkusel

Jaanisimmanist Moe pargis on möö-
dunud juba neli kuud ning paras aeg 
suvistele ja sügisestele tegemistele 
järele vaadata. Kui juulikuu oli üsna 
üritustevaene, siis august tõi rahvast 
mitmel pool suurel hulgal kokku. 

4. augustil toimus kuues küla-
päev Lokutal Mardi talus. Endine 
külaelanik Aarne Kroonmäe oli 
otsinud vanadest I vabariigi aeg-
setest ajalehtedest artikleid Lokuta 
küla kohta ja luges neid rahvale 
ette, laulule saateks mängisid pilli 
oma küla mehed. Kokkutulekud on 
olnud külakesksed ja oodatud, nii 
ka tänavu. Järgmisel aastal saadakse 
kokku Allika talus.

11. augustil toimus Saiakopli 
külapäev, mille eestvedajaks on 
juba kolmandat aastat väsimatu 
Sirje Jäetma. Jõudumööda on kor-
raldusele kaasa aidanud Moe küla-
selts. Mõisas oli üles pandud Signe 
Kaleviku ja Rauni Kentsa maalide 
näitus. Luule Horeb müüs rahvale 
omatehtud ehteid ja omaküpsetatud 
leiba. Kohal oli pubi Tareke oma 
müügiletiga. Laval astusid üles Albu 
rahvateater, kübaramoorid Ano ja 
Anneli ning omakandi seeniorlaulja 
Vello Raagmets akordionist Heino 
Riibaku saatel. Iga esineja sai Peep 
Käsprelt purgi mett. Poole peo ajal 
lisandus Saksi kooli ja lastekodu 
kokkutuleku rahvas. Tuleviku-
plaanides on kaks kokkutulekut 

ühendada.
17. augustil käisid Moe pargis 

lastele esinemas Naksitrallid teater 
Nukust. Tasuta etendusele oli lapsi 
kokku tulnud kogu vallast. Moe kü-
laselts pakkus näitlejatele õhtusöögi 
ja viis nad Pariisi puhkekülasse 
ööbima.

Iga aasta 20. augustil toimub 
Saksi mõisa juures traditsiooniline 
vanavara müük, mille korraldajaks 
on mõisa omanik Evald Langeb-
raun. 

Juba kolmandat aastat järjest toi-
mus Moe noortekeskuses ja raama-
tukogus kaks ööd enne kooli algust 
kella 20st kuni kella 8ni hommikul 
kooliskäivatele lastele öökool. 
Koolis õpitakse, nii ka öökoolis. 
Esimesel aastal õppisid lapsed täht-
kujusid tundma, eelmisel aastal käis 
külas kaitseliit. Richard Talvik pani 
parki üles küttekehaga sõjaväetelgi, 
kus poisid ööbisid. Tänavu oli külla 
kutsutud päästeamet, kuid nad ei 
saanud tulla. Olukorrast päästsid 
Tapa politseinikud, kes lastele öösel 
kell kaks häire korraldasid. Lapsed 
pidid üles otsima „poevarga“, kes 
Tapalt Moele põgenes. Lapsed 
tegutsesid nelja meeskonnana. 
Kuna tänavu oli olümpiaaasta, siis 
Tiina Talvik koostas nende jaoks 
olümpiateemalise viktoriini. Pann-
kookide küpsetamine oli samuti 
meeskonnatöö. 

28. septembril tähistati eakate 
päeva väljasõiduga Kalevipoja 
künnimaale marsruudil Pariisi-
Lasila-Jõepere-Neeruti-Kallukse-
Vohnja-Kolu. Anne Raava mõ-
nusate pajatuste abil saadi teada, 
kuidas Pariisi küla ja Neeruti enda-
le nime said ja millised Kalevipoja 
muistendid on eespool mainitud 
kohtadega seotud. Näiteks Kal-
lukse mägedes olev Lodikivi on 
muistendi järgi Kalevipoja ema 
Linda kivi. Lasila mõisa tutvustas 
kohaliku kooli raamatukoguhoid-
ja, Vohnja mõisa kohaliku kooli ju-
hataja ja Kolu mõisa selle omanik 
Jaanus Reisner. Kogu seltskond 
tänab Jaanus Reisnerit, et ta lubas 
oma verandal väikese pikniku 
pidada, kõiki mõisakoole sooja 
vastuvõtu eest ja Hellar Sile, kes 
lahkesti ekskursiooniks oma bussi 
võimaldas.

19. oktoobril värviti täiskas-
vanud õppija nädala raames tai-
medega lõngu. Huvitavaid toone 
andsid saialill, nõges, aroonia, 
kukerpuu ja peet. Taimedega 
värvitud lõngad sobivad alati oma-
vahel kokku. Lõngade harmooniat 
saab vaadata Saksi raamatukogus 
novembri lõpuni. Samas on avatud 
harrastuskunstnik Heljo Kaima 
kalligraafianäitus „Ka kirjakunst 
on kunst“.

Sirje Võsa

Valla idapoolse kandi tegemistest
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I Priit Pärn
„Kolmnurk“, 18 min
„1895“, 30 min
„Karl ja Marilyn“, 24 min
„Tuukrid vihmas“, 24 min
 Kokku 96 (alla 90) min

II EKA animaosakond, 
parimatest parimad
„Väike maja” Kristjan Holm 
(2008), 6.16 min
„Põgenemine” Kristjan Holm 
(2009), 5.40 min
„Back to Eden” Sondra 
Lampmann (2009), 5.38 min
„Zima“ Ingrida Picukane 
(2010), 10.49 min
„Apaja“ Samuli Raman (2010), 
5.54 min
„Kahe kellahelina vahel” Mari 
Pakkas (2011), 3.58 min
„DEsign” Mihkel  Reha 
(2011), 5.50 min
„Elu kilukarbis” Stella Salu-
maa (2010), 3.09 min
„All Work and No Play” Mikk 
Mägi (2011), 4.44 min
„The Puppet Factory” Peeter 
Ritso (2011), 8.12 min
„Breakfast on the Grass” Erik 
Alunurm (2011), 4.30 min
„Tshikid teel” Helen Unt 
(2011), 5.03 min
„Tutu Funnytooth” Mattias 
Mälk (2011), 7 min.41

„W. C. tõus ja langus” Mar-
tinus Daane Klemet (2011). 
5.41 min
„Kärbeste veski” Anu-Laura 
Tuttelberg (2012), 7.11 min
„International Fathers Day” 
Edmunds Jansons (2012), 
5.00 min
 Kokku 96 minutit
 
III Stuudio Eesti Joonis-
film 21. sajandil
„Kontsert porgandipirukale“ 
Janno Põldma, Heiki Ernits 
11,37 min
„Mont Blanc“ Priit Tender, 
11.08 min 
„Ahviaasta“ Ülo Pikkov, 
11.51 min 
„Must lagi“ Heiki Ernits, 
Kaspar Jancis, Mati Kütt, Ülo 
Pikkov, 
Janno Põldma, Priit Pärn, 
Olga Marchenko, Priit Ten-
der, 18.36 min
„Dialogos“ Ülo Pikkov, 4.43 min 
„Õhus“ Martinus Daane 
Klemet, 8.37 min 
„Krokodill“ Kaspar Jancis, 
16.38 min 
 Kokku 82 min

IV Euroopa animatsiooni 
esindaja – 
“The best of  Georges 

Schwizgebel “
Kõikide filmide autor Geor-
ges Schwizgebel
„Le vol d’lcare“ 1974, 3 min
„Perspectives“ 1975, 1.44 min
„Hors- jeu“ 1977, 5.52 min
„La ravissement de Frank N. 
Stein“, 1982, 9.9 min
„78 tours“ 1985, 3.45 min
„Nakounine“ 1986, 6.2 min
„Le sujet de tableau“ 1989, 
6.6 min
„La course a l’abime“ 1992, 
4.31 min
„L’annee du daim“ 1995, 
5.8 min
„Zig Zag“ 1996, 45 min
„Fugue“ 1998 7.4 min
„La jeune fille et les nuages“ 
2000, 4.27 min
„L’homme sans ombre“ 
2004, 9.35 min 
„Jeu, 2006, 3.50 min
„Romance“ 2011, 7 min
 Kokku 87.24 min

V Jaapani animatsiooni uus 
laine (III laine)
Filmide arv ja kestvus veel 
lahtine.

GALA 3. november 2012
“Elu ilma Gabriela Ferrita”, 
44 minutit
+ meie asjad

Priit Pärna festivali programm 
31. oktoober – 3. november

Tapa vallavalitsus korraldab 
koos Tapa kultuurikoja ja 
Tapa gümnaasiumiga esma-
kordselt Eestis “Priit Pärna 
1. animafilmifestival” aja-
vahemikul 23. oktoobrist 3. 
novemberini 2012. 

Festivali tänavune eesmärk 
on tutvustada kõikidele hu-
vilistele olenemata vanusest 
animatsiooni olemust, näi-
data põgusat läbilõiget Eesti 
ja maailma animatsioonis 
21. sajandil toimuvast ning 
pakkuda võimalust valla ja ka 
maakonna noortele sügisesel 
koolivaheajal õppida kolmel 
päeval toimuvates töötubades 
tasuta animatsiooni. Lisaks 
toimub lastele ja täiskasva-
nutele USA-st pärit stsena-
risti John Bernsteini seminar 
“Loo jutustamine filmi eri 
žanrites”. 

Festivali programmis näi-
datakse viies erinevas prog-
rammis kümnel seansil üle 60 
erineva animatsiooni Eesti, 
Šveitsi ja Jaapani animaato-
ritelt, lisaks enne igat seanssi 
ka laste töötubade animat-
sioone. Kahel nädalal 23.10 
– 3.11.2012 saab Tapa kultuu-
rikojas näha Eesti Joonisfilmi 
näitust „Inimese ja joone 
uuringud aastast 1971″. 

Lisaks näidatakse Tapa 
kultuurikojas iganädalaste 
kinoseanssidena ja samas tänu 
animafilmifestivalile ka suu-
rendatud hulgal mängufilme 
Eesti ja USA filmitegijatelt, 
millest filmid “Eestlanna Pa-

riisis” ja “Seenelkäik” on alles 
hiljuti Eestis esilinastunud. 
Täpsem info kinokava kohta 
Tapa kultuurikojas: www.
kultuurikoda.ee . 

3. novembril kell 17 musit-
seerib festivali galal maestro 
Olav Ehala, kes on kirjutanud 
enamiku Priit Pärna animat-
sioonide muusikast. Festivali 
raames saab publik valida ka 
oma lemmik-programmi ning 
žürii valib ka parima laste ja 
noorte töötubades tehtud 
filmi. Töötubade filme näi-
datakse enne iga programmi 
algust. Kõik festivali sünd-
mused on tasuta. Priit Pärna 
1. animafilmifestivali täiskava 
koos filmiprogrammide tut-
vustusega asub www.tapa.ee. 

Festivali korraldamist 
toetavad Tapa vallavalitsus, 
Eesti Kultuurkapital, Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Vi-

rumaa Ekspertgrupp, Lää-
ne-Virumaa Omavalitsuste 
Liit (VIROL), Hasartmän-
gumaksu Nõukogu (HMN, 
– kultuuriministeerium), Eesti 
Joonisfilm, Tallinnfilm, Eesti 
Kunstiakadeemia, stuudio 
CALF, Georges Schwizge-
bel, Lääne-Viru Maavalitsus, 
AS Silberauto, Segers Eesti 
OÜ, OÜ Peetmark LH Tapa 
Lihatööstus, Indrek Jurtšen-
ko, pubi Tareke (MM Cont-
ra OÜ), Jäneda Mõis OÜ, 
Virumaa Teataja, Print 24, 
Nädalaleht, Kuulutaja.

Informatsiooni festivali 
kohta saab küsida Indrek 
Jurtšenkolt, kes on Priit Pärna 
I filmifestivali idee autor ja 
peakorraldaja (tel 322 9659, 
529 0785, e-mail: indrek.
jurtsenko@tapa.ee.

Indrek Jurtšenko

Priit Pärna 
1. animafilmifestival 

23. oktoober – 3. november 2012

Tapa aukodanik ja seal järgmisel 
nädalal algavale animafilmifesti-
valile nime andev maailmakuu-
lus režissöör Priit Pärn usub 
Eesti animatsiooni tulevikku.

Mis tunded teid valda-
sid, kui kuulsite, et Tapa 
organiseerib teienimelist 
filmifestivali?

See on igati meeldiv. Kuidas 
see saaks teisiti ollagi. Ühelt 
poolt seetõttu, et Tapa on mu 
kunagine kodulinn, ja teiselt 
poolt, et Eestis nii animat-
sioonile kui ka minu töödele 
tähelepanu pöörata. Eesti ani-
matsioon, mis on maailmas 
küllaltki hinnatud, ei ole seda 
sugugi Eestis.

Miks see nii on?
Ma ei tea.
Samas näiteks Jaapani 

anime on Eestis suhteliselt 
tuntud.

Kui siia animatsiooni osa-
konda tulid külla jaapanlased, 
kes on minu filmide suured 
fännid, ja nägid siis seinal ani-
me plakateid, olid nad väga 
üllatunud.

Kas Eesti animatsioonil 
kui omanäolisel nähtusel 
võiks ka olla oma nimi?

Eesti animatsiooni tuntakse 
maailmas Eesti animatsiooni 
nime all. See ei ole kuigivõrd 
erinev ja tuleb silmas pidada, 
et on osa animatsiooni, mis on 
selgelt kaup, mida toodavad 
suured stuudiod ja mis on rihi-
tud laiade hulkade maitsele ning 
mis peab raha tagasi tooma. 
Seal liiguvad väga suured ra-
had, sealhulgas turundusrahad. 
Eesti animatsioon on valdavalt 
lühifilm ja seda finantseeritakse 
suures osas kultuurirahadega 
Eesti riigi ja kultuurkapitali va-
henditest. Ja selle kandi pealt on 
Eestis asjad hästi. Lühifilm ei 
ole selline kaup, ta ei saa joosta 
üle maailma kinodes, need 15 
minutit ei ole seanss.

Festivalid on teine asi ja seal 
on Eesti animatsioon väga suur 
tegija. See film on nii kallis ja 
töömahukas, et teha seda ainult 
Eesti turule pole mõtet. Peabki 
olema midagi sellist, mis läheb 
Eestist välja ja esindab Eestit. 
Selles osas on meil väga hästi 
läinud.

Teatakse, et Eestis osa-
takse hästi animatsiooni 
teha. Kas kommertsfilmi 
pakkumisi ei ole siia tulnud?

Täispikki filme on ju Ees-
tis ka tehtud. Kaks täispikka 
Lotte-filmi. Sellest küsimusest 
kumab läbi, et kommertsfilmi 
tegemine oleks justkui järgmine 
samm, mille poole me pürgime. 
Vähemalt minu puhul see nii 
ei ole. Olen siiani saanud teha 
stuudios koos professionaali-
dega neid filme, mida ma olen 
tahtnud. Kõik kommertspro-
jektid aga tähendavad seda, et 
film peab meeldima võimalikult 
suurele arvule vaatajatele.

Animatsiooni puhul tähen-
dab see reeglina, et tegu peaks 
olema lastefilmiga. Need nõu-
ded, mis on eri maades laste-
filmile, on suhteliselt sarnased. 
Minnes seda teed, on film küll 
tehtud Eestis, aga sellel ei pruu-
gi olla eesti kultuuriga kuigipalju 
pistmist, sest koostööpartnerid 
soovivad, et ka nende soove 
arvestataks.

Teie filmid ei ole ju ka 

pelgalt Eesti-kesksed?
Küsimus ei ole ainult kesk-

suses. Minu filmide puhul lei-
takse, et Eestiga nad väga otse-
selt seotud ei ole. Ma arvan, et 
kui animafilm on nüüdiskunst, 
siis ei pea väliselt matkima min-
geid näitajaid, mis selle maaga 
seostuvad.

Et ei pea olema siis ilm-
tingimata rahvuslik?

Jah, ei pea olema rahvuslik 
selles mõttes, et tegelastel on 
Mulgi kuub seljas.

Kui palju on animatsioo-
ni levikule kaasa aidanud 
internet ja uus tehnoloogia?

Filme riputatakse inter-
netti, mis on põhimõtteliselt 
piraatlus, aga ma olen selle 
poolt. Mulle on oluline, et 
inimesed minu filme näeksid. 
New Yorgis kuulsin, et sealsete 
noorte animaatorite seas on 
populaarne minu 1984. aastal 
tehtud “Aeg maha”. Seal on 
tohutu palju noori, kes ürita-
vad matkida samasugust stiili. 
Asi selles, et see film on kuskil 
Youtube’is olemas ja sealt avas-
tatakse, et nii on ka võimalik 
filmi teha.

Kui läheb ostmiseks, siis 
nende hulk, kes tahavad sinu 
filme vaadata, kuivab suuresti 
kokku. Väide, et me jääme väga 
suurest summast ilma – nagu 
klikke vaadates arvata võib –, 
päris õige ei ole.

Kuidas on lood Eesti 
animatsiooni tuleviku ja 
pealekasvuga?

Aastal 2006 tehti Eesti 
kunstiakadeemias animat-
siooni osakond ja hakkasime 
bakalaureusi õpetama. Siit on 
tulnud kahtlemata sellised ini-
mesed, kes saavad olema Eesti 
animatsiooni ajaloos.

Animatsiooni osakonna 
programm Tapa festivalil on 
läbilõige kogu selle perioodi 
jooksul tehtud filmidest ja 
ma arvan, et see on tugev 
programm ja seal on mõned 
filmid päris pärlid. On olemas 
selliseid võistlusi, kus animat-
sioonikoolid esitavad oma va-
likprogrammid, mis omavahel 
mõõtu võtavad.

Kui ma Turus õpetasin, siis 
võitsime parima animakooli 
tiitli ja meie koolis oli sel ajal 
ainult kaksteist soomlast.

Olen üsna kindel, et me 
võime juba järgmisel aastal 
siin kokku saada programmi, 
mis on ohtlik konkurent igale 
koolile.

Teie valisite Tapal I Priit 
Pärna filmifestivalil linas-
tuvad animafilmid. Mille 
põhjal valiku tegite?

Seal on minu enda filmid ja 
programm “Eesti animafilm 
peale aastat 2000”, mille osas 
tegin ise valiku. Koolifilmide 
programmi panime kokku Ülo 
Pikkoviga kahasse ja Jaapani 
stuudio filmide programmi 
pani kokku üks sealne kriitik.

Selle stuudio filmid on mõ-
ningal määral Eesti animat-
sioonist mõjutatud.

Kui keskmisele Eesti 
vaatajale mainida Jaapani 
animatsiooni, siis tuleb sil-
me ette anime.

Kahtlemata, sest see on nii 
jõuliselt maailma vallutanud. 
See on nišitoode, mille kallal 
sajad inimesed töötavad ja 

Intervjuu Priit Pärnaga
mille vaatajaskond maailmas 
on väga suur. See on huvitav 
fenomen, see tüpaaž: väike 
nina, tilluke suu ja kohutavalt 
suured silmad – nukunägu 
väikse lõuaga. Kui Turus õpe-
tasin, siis oli aastaid, mil kõik 
sisseastujad joonistasid sel-
les stiilis. Naljakas, kui suur, 
meeter ja üheksakümmend 
sentimeetrit pikk, noormees 
joonistas sellist tillukese nina-
ga tegelast. Need on ilmselt 
psühholoogiliselt väljaarves-
tatud parameetrid, mis lähevad 
teatud vanuses peale, et tekib 
mõningane samastumine. See 
on huvitav.

Nende filmide kohta, mis 
Tapal linastuvad, võiks öelda 
anti-anime. Need on Jaapani 
uue animatsiooni kolmas laine. 
Filmides on selgelt tajutavad 
Euroopa mõjud, ka siit maalt, 
ning lisaks on neis tugev jaapa-
ni visuaalne esteetika ja teatud 
omamoodi mõttelaad. Eesti 
publikule on see kindlasti uud-
ne ja seetõttu saigi nad välja ot-
situd, et see võib-olla laiendab 
inimeste arusaama sellest, mis 
on jaapani animatsioonikunst. 
Suur maa, seal on nii seda kui 
teist, mitte ainult anime.

Kui nüüd inimesed Ta-
pale festivalile tulevad, siis 
milliseid filme peale enda 
omade te veel vaadata soo-
vitaksite? Mida peaks kind-
lasti nägema?

Üks võiks kindlasti olla 
kunstiakadeemia animatsiooni 
osakonna programm. Jaapani 
film võib olla natuke liiga kee-
ruline ja raske, aga kes julgeb 
selle peale minna, see ilmselt 
ei kahetse.

Šveitsist pärit Georges 
Schwizgebeli filmid on huvi-
tavad, kuna on maalitud. Ta 
on väga hea värvitunnetuse ja 
rütmiga. Schwizgebeli filmid 
on suhteliselt lühikesed ja 
kõik lood on ajendiks, et teha 
visuaalselt kaunis liikuv pilt. 
Tapal linastub suur osa tema 
elu jooksul tehtud filmidest. 
Ta töötab kogu aeg, aga teeb 
seda üksinda. Ta maalib iga 
kaadri, reeglina on kaksteist 
pilti sekundis ja igaüks neist 
on eraldi maal. Ta korraldab 
näitusi ja üritab neid maale 
maha müüa, et finantseerida 
järgmist filmi.

Minu filmiprogrammis on 
vanemad lühemad ja mõned 
pikemad animafilmid. Ma üri-
tasin vältida süngemaid filme. 
Ja lõpetamisel näidatakse filmi 
“Elu ilma Gabriella Ferrita”, 
mille tegin koos abikaasa Olga 
Pärnaga. Ma ise arvan, et see 
on minu parim film.

Miks te nii arvate?
See on esimene film, kus on 

kasutatud joonisfilmi tegemi-
sel arvuti võimalusi. Varasema-
tel filmidel olid tehnilised pii-
rangud niivõrd selged. Arvuti 
võimaldab saada ikka sellist 
kaadrit, nagu sul vaja on. Ja see 
on minu kõige pikem film – 44 
minutit. Sellise animatsiooni 
puhul, mida mina teen, ei 
ole see reaalajaga võrreldav 
aeg. Minu pooletunnine film 
vastab pooleteisetunnisele 
mängufilmile loo keerukuselt 
ja informatsiooni mahult. 44 
minutit – see on päris suur 
film. VT (21.10.2012)
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Sellise nimetusega festival, mille kor-
raldajaks on Tapal tegutsev muusi-
kaklubi Orpheus, jätkab klassikalise 
kunsti tutvustamse traditsioone.

Klubi aktiivsed pooldajad mäleta-
vad kümneaasta tagust klubi sündi, 
meeles on säravad kontserdid, kui 
Tapa lavale astusid sellised tuntud 
kultuuritegelased nagu Anne Veski, 
Silvi Vrait, Jüri Aarma, Diana Klass 
ja Jüri Homenja. Kindlasti mäletab 
publik koorilaulu ja lastemuusika 
festivale. Südant sojendasid „Seits-
me vapra tenori“ kontserdid, mida 
pühendasime kuulsale Luciano 
Pavarotti mälestusele.

Kahjuks, nn suureformi kontser-
did on pealinnade ja muusikakeskus-
te kuulajatele palju kättesaadavamad, 
kui väikeste provintsilinnade ja alevi-
te publikule. Sellise tähtsa missiooni 
võtavad enda kanda ühiskondlikud 
seltsid. Tapal on selleks klubi Orp-
heus, nüüd ka loominguline ühendus 
Koit.

Festival „Vivat, muusika!“ toob 
kultuurikoja lavale muusikalise 
klassika 10. ja 11. novembril. 10. 
novembril toovad muusikalise kü-
lakosti Valentina Gontsarova ja Lia 
Denissova (klaver ja viiul).

11.  novembril on Tapa publikul 
suurepärane võimalus kuulata Tal-
linna Muusikaakadeemia professorit 
Mati Palmi (bass-bariton) ja tema 
parimaid õpilasi – Roman Tservinko 
(bass-bariton) , Paavel Balakin (bass) 
ja Vjatseslav Reznitsenko (tenor).

Vjatseslav Reznitsenko on Tapa 
rahvale hästi tuttav, tema muusika-
line kasv toimus meie silmade all. 
Vjatseslav oli klubi Orpheus mitme 
ürituse korraldaja ja külaline. Täna 
esineb noor tenor Eestis, Venemaal 
ja Ukrainas.

Roman Tservinko ja Paavel Ba-
lakin on Donetski ooperi teatri 
solistid, praegu töötavad mõlemad 
lauljad Rahvusooperi Estonia la-

vastustes – „Traviata“, „Faust“, 
„Manon-Lescaut“ ja „Boheem“.

Mati Palmi osalus Tapa muu-
sikafestivalil on suureks rõõmuks 
meile kõikidele. Maestro tähistas 
selle aasta jaanuaris oma 70. juube-
lisünnipäeva. Rahvusooper Estonia 
tähistas Mati Palmi juubelit Verdi 
ooperi „Traviata“ etendusega. Mati 
Palm on astunud lavale rohkem kui 
70 erinevas ooperirollis, tema reper-
tuaaris on 56 kantaati ja oratooriumi. 
Maestro on andnud üle 400 kont-
serdi meil ja raja taga. „Ooper on 
minu südametunnistus, oratoorium 
on minu armastus, kammerlaul jääb 
aga hobiks“, ütleb Mati Palm. 

Vaatamata pingelisele töögraa-
fikule oli Mati Palm lahkelt nõus 
osalema Tapa klassikalise muusika 
festivalil.

Olete palutud muusika peole!
Kontsert toimub kultuurikojas, 

algus kell 14.
Ljubov Laur, 

festivali korraldaja

 

Vivat, muusika!
Noored Kotkad ettevõtmisena 
kogutakse sel aastal mälestusi 
Kaitsel i idu noorteorganisat-
siooni Noored Kotkad liikmete 
tegevusest aastatel 1989–2000. 
Kui on teada, et Lääne-Virumaal 
elab mõni endine noorkotkas või 
inimene, kellel on mälestusi Viru 
maleva Noorte Kotkaste organi-
satsiooni kunagistest tegemistest, 
oodatakse teavet aadressil hannes.
reinomagi@kaitseliit.ee või telefo-
nil 529 3944 (Hannes Reinomägi). 
Saab helistada ka Viru Noorte Kot-
kaste malevapealik Tarmo Mattile 
(520 0646), kes aitab korraldada 
mälestuste kogumist ja talletamist. 
Teretulnud on ka sellest ajajärgust 
säilinud dokumendid, fotod, muu 
kirjalik või esemeline materjal 
Noorte Kotkaste tegevuse kohta. 
Fotode edastamisel palume fotode 
juures kajastada ka selgitused, mida 
ja keda on neil kujutatud. Palume 
lisada ka saatja kontaktandmed 
lisainfo või täpsustuste tarvis. 
Noorte Kotkaste Viru malev kogub 
mälestusi oktoobri lõpuni. Kogutu 
toimetatakse kokku ajalooraama-
tusse detsembris.

Kristel Kitsing, 
Kaitseliidu Viru maleva

 teavituspealik 
 

Algus Sõnumed nr 8
Kuna ekskursioon Veera Saarega 

seotud paikadesse oli üks osa kir-
janiku juubeliüritustest, siis võtsid 
meie reisist loomulikult osa ka 
konverentsil esinenud Jäneda Kooli 
õpilased koos oma emakeeleõpetaja 
Maie Ainziga. 

Selle aasta Jäneda Kooli vilist-
lane Angelica Tiik meenutab meie 
reisi: „Veera Saar elustus mulle 
igas kohas, kus me peatusime. Ikka 
püüdsin ette kujutada, kuidas tema 
ja ta pere seal elas ning toime tuli, 
mis olid nende igapäevased tege-
vused ja kuidas neile seal meeldis 
või ei meeldinud. Väga huvitavaks 
tegi ekskursiooni see, et alati leidus 
keegi, kellel oli mõni mälestus või 
teadmine sellest paigast või Veera 
Saarest ning sellest andis ta ka 
teistele teada. Tore oli, et meile 
ei räägitud Veera Saarest ainult 
peatuskohtades, vaid ka bussis, kus 
liikusid ringi erinevad pildid teksti-
dega, raamatud ja loeti katkendeid 
tema mälestustest.“ 

 
II
Nende kahe suve jooksul, mil me 

Naisteväljal elasime, sai meile tee Nais-
teväljalt Porkuni hästi selgeks – käi-
sime ju seal aeg-ajalt isale süüa viimas. 
Harilikult käisime õega ikka kahekesi. 
Tee läks läbi metsade, üle mäeküngaste, 
mööda metskonnamajadest.--- Minu 
mälestuse järgi oli juba siis Porkunis 
kurttummade kool. --- Isa töökoht, mõisa 
puutöötuba, asus teisel pool suurt järve 
ja seal me peamiselt käisimegi. Piisko-
pilinnuse varemeid õppisime lähemalt 
tundma alles siis, kui käisime kooliga 
Porkunis ekskursioonil. --- Neljanda 
klassi lõpetanuil tuli edasi õppida Uu-
deküla kuueklassilises koolis, mis asus 
viie, kuue kilomeetri kaugusel Tamsalu 
mõisahoones, keset parki.

Meie sõitsime Porkunisse. Sõit-
sime mööda metskonnamajadest 
ja uuest kurtide koolihoonest. 

Porkuni piiskopilinnuse säilinud 
väravatorn on täna Paemuuseum, 
kuid keskajal oli kogu linnus Tallin-
na piiskopi residents. Piiskopi nime 
Borkholm järgi kujunes eestipära-
ne Porkuni kohanimi. Paemuuseu-
mi perenaine Ella Vikk pidas meile 
huvitava, hariva ja lõbusa paetunni, 
kus paistsid eriti silma meie noori-
mad reisikaaslased Kirke ja Karina. 
Lastele siin meeldis: sai joosta, 
teadmistega hiilata, paekivi süüa 
ja 21 m kõrguse väravatorni tippu 
ronida, kust avanes maaliline vaade 
ümbrusele. Leiti, et ka siia võiks 
koolikaaslastega tulla. 

Ja siis tuli üllatus! Selle toreda 
reisi eestvedajad korraldasid meile 
pikniku. Kaasas olid saiad, kringlid, 
omatehtud tordid, kohv ja ime-
hea piparmünditee. Meie üheks 
reisikaaslaseks oli Veera Saare 
emapoolne onutütar, kellel just 
sellel päeval sünnipäev, ja samuti oli 
sünnipäev ka meie reisijuhil Anne 
Raaval, seepärast kõlas nende 
auks meie ühine sünnipäevalaul. 
Puhkasime jalgu, kogusime jõudu 
energiarajal ja -pingil, imetlesime 
Porkuni järve, mis aeg-ajalt võib 
sootumaks ära kuivada ja millest 
saab alguse Tapalt läbivoolav 77 
km pikkune Valgejõgi. Juba sa-
jandeid on järve allikate ja ujuvate 
saarte kohta muistendeid loodud. 

Siis võtsime suuna Amblasse.
Kevad lähenes, 1926.a kevad. Aas-

tad kadusid üksteise järel. Ikka veel 
polnud sõjapõgenikud leidnud kindlat 
pesapaika. Saiakopli mõisas oli püütud 
seda pesa rajada, selle tulemusena olid 
tekkinud nii suured võlad, et kõik Ve-
nemaalt kaasa toodu oli ammu rahaks 
tehtud. Jäänud olid ainult lapsed, kes 
nõudsid iga päev süüa, ema mure ning 
isa käed, mis pidid lohutama, toitma 
ning katma.

 Isa hakkas uut töökohta kuula-
ma. Jäneda mõisas vajati puuseppa, 
lubati ka korter anda. Nii elatigi 

kolm aastat (1926-1929) Jänedal, 
isal puusepatöö riigimõisas, perel 
ühetoaline korter tööliskülas Tiu-
linnas. Meie aga peatusime enne 
Amblas.

Lähim kuueklassiline kool asus Ti-
ulinnast kolm, neli versta eemal Raudla 
külas. Et sinna jõuda, tuli ronida üle 
küllaltki kõrge mäe., minna mõisahoone-
te vahelt läbi ja siis tampida üle ääretuna 
tunduva välja, mis talvel oli täis sügavat 
lund.--- Kevadel, kuuenda klassi lõpeta-
mise järel, kui mu vennad jälle taludesse 
karjaseks läksid, hakkasin ka mina 
endale karjasekohta kuulama.

Aegviidu-tagusesse Piibe maan-
tee äärsesse Uueveski tallu oli 
karjast vaja ja neil ei olnud midagi 
sellise karjase vastu, kes võis ka 
mõnikord lehmi lüpsta ja muudki 
vajalikku teha. Süüa anti hästi ja 
sügisel tasuti kokkuleppe kohaselt: 
saapad, kleit, sügismantel ja … 
võiski uuesti kooliteed jätkata. Aga 
kus? Tapal õppides oleks mõnelgi 
korral tulnud rongiga edasi-tagasi 
sõita – see oleks nõudnud raha. 
Jäi üle Ambla põllumajandusliku 
kallakuga ühisgümnaasium, Jäne-
dalt umbes paarteist versta eemal 
– sinna võis vajadusel jalgsi minna. 
Korter leiti leskproua Matsbergi 
juures.

 Ambla keskkooli suur maja asus 
alevi idaservas. Pool majast oli kasuta-
miskõlblik, teine pool alles lõpetamata. 
Põllumajandusliku kallakuga kooli 
olid asutanud kohalikud ettevõtlikud 
mehed. Sel ajal, kui mina seal õppisin, 
oli see juba võetud riiklike koolide võrku. 
Koolimaja lähedusse oli ehitatud elumaja 
direktori perekonna jaoks, õpetajad 
elasid laiali alevi eramajades. Koolimaja 
ümber oli istutatud noor park.--- Mõni-
kord tegin väikese tiiru alevi vahel või 
lähedases surnuaias.

(Järgneb)

Noorkotkad Rakveres mälestamas 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid.
Foto  Hannes Reinomägi

Noored Kotkad kogub mälestusi 

Veera Saare 
tallatud radadel

Kogu bussitäie rahva nimel 
Marika Rajur

Mati Palm
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Erkki Laidinen ja Koit Kuusk on Eesti meistrid õunagrillimises. 
Foto  Ille Kasvand

6. oktoobril peeti Türi kesklin-
na pargis III Türi Õunafestival. 
Temaatilise toidupeo raames toi-
musid ka Eesti meistrivõistlused 
õunagrillimises, kahe võistlusvooru 
tulemusena pärjati riigi parimaks 
õunagrillijaks Lääne-Virumaalt 
pärit võistkond Näm-Näm Pro-
duction.

Näm-Näm Productioni moo-
dustavad Eestis teada-tuntud har-
rastusvorstmeistrid Koit Kuusk 
ja Erkki Laidinen, kes kuuluvad 
ka Tapa Vorstifestivali korralda-
jate toimekasse meeskonda. Koit 
ja Erkki on käinud korduvalt 
erinevate meeskondade nime all 
võistlemas, seda nii Tapa vallava-
litsuse kui ka Tapa Vorstifestivali 
ridades. Tänavune võit garanteerib 
aktiivsele grilliduole automaatselt 
priipääsu järgmisel aastal toimuvale 
Eesti meistrivõistlustele grillimises 
– Grillfest 2013.

Tandem oli võidukas Hallika 
õunavoorus ja fantaasiavoorus 
ning üldkokkuvõttes, lisaks võideti 
ka eripreemia. Klassikalises voorus 
tuli kõikidel võistkondadel grillida 
etteantud standardset õuna, fantaa-
siavoorus kehtis põhimõte “grillida 
võib kõike”, kuid vastavalt võist-
luse temaatikale oli kohutuslikuks 
elemendiks õun. Fantaasiavoorus 
grilliti õuna nimega Tartu roos, 

mis oli täidetud hakkliha, suitsu-
peekoni ja ananassiga. Joogiks pa-
kuti õunalimonaadi, magustoiduks 
õunatükkidega kohupiimakreemi. 
Näm-näm, ütleksid väga paljud 
selle peale ...

Täpsemat informatsiooni Eesti 
meistrivõistlustest õunagrillimises 
2012 leiate siit: http://www.grillipor-
taal.ee/portal/eesti-meistrivoistlu-
sed-ounagrillimises-2012.html.

Tapa III Vorstifestival, mille 
korraldusmeeskonda kuuluvad ka 
Koit ja Erkki, toimub juba järgmisel 
aastal koos Tapa linnapäevadega 3. 
augustil 2013. 

Tänaseks on grillimishooaeg aga 
paraku lõppenud, eduka grillimiseni 
2013 aastal !

Indrek Jurtšenko,
Tapa Vorstifestivali toimkonna liige

Ilmselt igaüks meist oskab sisseoste 
tehes küsida müüjalt, kui pikk on os-
tetud kauba garantii. Vähem on aga 
teada fakt, et olenemata kaupmehe 
pakutavast garantiist on igal ostjal 
tegelikult õigus esitada puuduse 
ilmnemisel kauplejale kaebus koguni 
kahe aasta jooksul.

Selline kaheaastane kaebuse ehk 
pretensiooni esitamise õigus on 
kirjas võlaõigusseaduses. Seal on 
kirjas seegi, et puudusega kauba 
puhul saab tarbija nõuda toote pa-
randamist või asendamist ning kui 
see pole võimalik, siis ostusumma 
tagasimaksmist. Kuigi need õigused 
on sätestatud seadusega, leidub 
Eestis siiski kaupmehi, kes üritavad 
neid kas teadmatusest või tahtlikult 
piirata. Näiteid sellisest tegutsemisest 
on mitmeid. 

Tarbijakaitseametile on teada 
olukorrad, kus kaupmehed ürita-
vad ebakvaliteetsete jalanõude eest 
pretensiooni esitanud tarbijatele 
tagastada vaid osa jalatsite väärtusest. 
Näiteks, kui ekspertiisis selgub, et 
jalatsitel on tootmisviga, ent samas 
on ka tarbija eksinud jalatsite hool-
dusel, rõhuvad kaupmehed sellele, 
et jalanõude väärtus võrreldes algse 
hinnaga on langenud ja teevad 
ettepaneku kompenseerida vaid 
jalanõude jääkväärtus. Selleks aga 
kaupmehel õigust pole – tõestatud 
tootmisvea puhul on kaupmehel 
kohustus tarbijale kompenseerida 
kogu ostusumma, mille kliendiga 
kokkuleppel võib välja maksta ka 
kinkekaartides.

Lisaks eksimustele rahaliste kom-
pensatsioonide osas, tuleb palju vaid-
lusi ette ka pikalt remondis olnud 
toodetega seoses. Kui kaupleja on 
puudusega toote remonti saatnud ja 
parandamisega läheb põhjendama-
tult kaua aega, on kliendil õigus müü-
gilepingust taganeda ehk raha tagasi 
saada. Teada on juhus, kus müüja 
võttis tarbijalt vastu tootmisdefek-
tiga teleri ja lubas selle parandada. 
Teler oli remondis mitu nädalat ja 
tarbija päringu peale, kui kaua veel 
remondiga aega võib kuluda, andis 
kaupmees vastuse, et oodata tuleb 
veel vähemalt kuu. Tarbija soovis 
seepeale lepingust taganeda, ent 
kaupmees polnud nõus raha tagasi 
maksma. Tegelikult oli tarbijal selles 
olukorras õigus, sest remondiga 
oli ületatud nn mõistlikku aega ja 
tarbijale tekitatud põhjendamatuid 
ebamugavusi.

Levinud eksimus on seegi, et 
kaupmees võtab puudusega toote 
korduvalt parandusse. Korrektne 
oleks, et kui asja parandamine ei 
õnnestu asendatakse toode või an-
takse tarbijale raha tagasi. Hiljutisest 
praktikast on teada situatsioon, kus 
tarbijal tuli oma uut mobiiltelefon 
korduvalt remontida lasta. Inimene 
küll soovis esimese remondi eba-
õnnestumisel telefoni tagasi anda ja 
ostusumma tagasi saada, kuid kaup-
mees sellega nõus polnud. Antud 
juhul eiras kaupmees kliendi soovi 
tootest loobuda täiesti põhjendama-
tult. Ainult esimesel korral, kui tootel 
defekt tuvastatakse, on kaupmehel 
õigus ise valida, kuidas olukorda 
kõige mõistlikum lahendada on 
– kas toode parandada, asendada 
või maksta inimesele raha tagasi. 
Edaspidi peab kaupleja probleemi 
lahendamisel arvestama juba tarbija 

soovidega. 
Tihtipeale eksitakse ka kauba 

puuduste kõrvaldamisega seotud 
kulutuste kompenseerimisel. Kui 
kaubal on tuvastatud tootmisdefekt, 
on kaupmees kohustatud tasuma 
kõik puuduse kõrvaldamisega seo-
tud kulud, sealhulgas posti-, veo-, 
tööjõu- ja materjalikulu. Selle reegli 
vastu eksitakse sageli suurte kodu-
masinate puhul. Näiteks olukorras, 
kus tarbija äsjasoetatud pesumasin 
lakkab töötamast, soovitab müüja 
selle tagastada kauplusesse. Kui 
juhtub, et tarbijal puudub selleks 
võimalus, siis pakub kaupmees välja 
variandi, et nende remondimees 
tuleb pesumasinale ise järgi, kui tar-
bija maksab kinni transpordikulud. 
Seadusest tulenevalt on kaupmees 
kohustatud aga veokulu ise tasuma. 

Antud teema juures tuleb rõhuta-
da sedagi, et garantii ja pretensiooni 
esitamise õigus on kaks erinevat asja. 
Nagu juba märgitud tuleneb preten-
siooni esitamise õigus võlaõigussea-
dusest ja kehtib igal juhul kaks aastat. 
Garantiid pakuvad kaupmehed aga 
vabatahtlikult. 

Oluline on siinjuures mainida, et 
kui kaupmees tahab kliendile anda 
garantiid, peab ta talle pakkuma 
soodsamaid tingimusi kui kohustab 
seaduslik kaheaastane kaebuse esita-
mise õigus. Garantiiga lisanduvateks 
eelisteks võivad olla näiteks kaebuse 
esitamise õiguse kestvus rohkem kui 
kaks aastat, toote parandamise ajaks 
asendustoote pakkumine jms. Müü-
ja teade, et kuue kuu jooksul võib 
ostja puuduse tekkimisel kauplusele 
kaebuse esitada, ei ole garantii, vaid 
ostja seaduslik õigus. 

FAKTIKAST
Kui kaubal või teenusel on ilmne-

nud puudus, võta kaasa ostu tõendav 
dokument (tšekk või pangaväljavõte) 
ja pöördu esmalt suuliselt kaupleja 
poole. 

Kui suulise kaebuse peale ei 
reageerita, esita kaebus kirjalikult. 
Kaebusesse märgi oma nimi, kon-
taktandmed, kaubal/teenusel esinev 
puudus ja omapoolne soovitav 
lahend. Lisa kaebusele ka ostutšeki 
või pangaväljavõtte koopia. 

Sul on esmalt õigus nõuda asja ta-
suta parandamist või asendamist, kui 
see pole võimalik või parandamine 
ebaõnnestub, saad nõuda ostuhinna 
alandamist või kogu ostusumma 
tagastamist.

Kaupleja peab kaebusele vastama 
kirjalikult 15 päeva jooksul. 

Kui vastust ei tule, pood keeldub 
kaebust lahendamist või lahendus ei 
vasta sinu ootustele, võid pöörduda 
tarbijakaitseametisse. 

Näpunäited, kuidas esitada kae-
bust, leiab tarbijakaitseameti vee-
bilehelt www.tarbijakaitseamet.ee 
või tarbijakaitseameti videokanalist 
Youtube`is www.youtube.com/
tarbijakaitseamet.

Tarbijakaitseameti nõuandetele-
fon on 1330 või 620 1707, e-post 
info@tarbijakaitseamet.ee, aadress 
Rahukohtu 2, Tallinn 10130.

NB! Kauba puuduse kõrvaldami-
sega seotud kulutused nagu posti-, 
veo-, tööjõu- ja materjalikulu peab 
tasuma müüja.

Epp Joala,
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja 
avalike suhete osakonna spetsialist

Tapa linnas tekkisid oktoobri algul 
ajutised probleemid elamute ja 
asutuste varustamisel soojusener-
giaga. See põhjustas ebamugavust 
meie soojatarbijatele, eelkõige ela-
nikkonnale ja lasteasutustele. Küt-
teperioodi nihutamine oktoobri 
algusest kuu keskpaika oli tingitud 
sellest, et uute küttetrasside ehitaja 
lõpetas mitmete oluliste trassilõiku-
de ühendamist peatrassidega. Tapa 
vallavalitsus nõustus Tapa Vesi 
OÜ (tööde tellija) ja Termoring 
Grupp OÜ (soojatootja) ettepa-
nekuga kütteperioodi alguse nihu-
tamiseks põhjusel, et anda Magma 
AS-ile (ehitaja) lisaaega mitmete 
suuremahuliste trassiühenduste 
teostamiseks enne suurte külmade 
saabumist. Sellise otsuse tegemi-
seks andis kindlust ka põhjalik 
tutvumine ilmaprognoosidega, mis 
ei ennustanud madalaid välisõhu 
temperatuure.

Linna lõunapoolses osas sai 
tarbijate varustamine toasoojaga 
suures osas korraldatud 10.–11. 
oktoobriks, mõned piirkonnad 15. 
oktoobril. Linna põhjaosa tarbijad 

said toasooja 16. oktoobri hilis-
õhtul ja öösel vastu 17. oktoobrit. 
18. oktoobril hommikul olid ilma 
kütteta veel vaid Üleviste tänava 
kolm elamut (nr 7, 11, 13) ja linna 
raamatukogu. Neljapäeval, 18. 
oktoobril toimus linna keskosas 
küttekatkestus, mille käigus tehti 
vajalikud tööd uute trasside üm-
berühenduste teostamiseks, et saaks 
suunata küttevee vastrajatud trassi-
desse ning sealhulgas ka Üleviste 
tänava elamutesse. Seega alustati 
Üleviste tänava elamute kütmist 18. 
oktoobri öösel vastu 19. oktoobrit. 
Linnaraamatukogu varustavad tras-
sid saadi töökorda eelmisel nädalal. 

Tähelepanelik linnakodanik on 
märganud, et Tapal ei ehitata mitte 
ainult vee- ja kanalisatsioonitorus-
tikke, vaid ka uusi küttetrasse. Val-
lakeskuses rajatakse kokku 4,2 km 
uusi küttetrasse ning tööd kulgevad 
plaanipäraselt. Tööde algus kevadel 
nihkus veidi ajaliselt põhjusel, et ei 
olnud lõplikult selge ehituse rahas-
tamise küsimus. Tööde maksumus 
kokku on ligikaudu 1,5 miljonit eu-
rot, millest 50% finantseerib Tapa 

Näm-Näm Production võitis Eesti 
parima õunagrillija tiitli

Kaugküttetrasside renoveerimine 
ja kütmine Tapa linnas

“Tooge oma pesumasin 
ise tagasi” ehk näited 

tarbijate 
õiguste piiramisest

vald ja 50% Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus Eesti riigi poolt saas-
tekvoote müües teenitud vahendi-
test. Tööde lõpptähtaeg on juuni 
2013. a. Küttetrassid vahetatakse 
välja põhjusel, et seniajani kasutu-
ses olnud Nõukogude ajal ehitatud 
torustikud on amortiseerunud ning 
väga suurte soojakadudega. Uued 
paigaldatud torud on kaetud kaas-
aegse isolatsioonimaterjaliga, mis 
viib soojakaod miinimumini. See 
aga omakorda aitab tagasi hoida 
toasooja hinna kallinemist!

Niisuguse suure projekti rea-
liseerimisel on võimalik, et uute 
süsteemide töösselülitamisel tuleb 
ette tehnilisi probleeme. Tehniliste 
probleemide väljaselgitamine ja 
kõrvaldamine ehituse valmimise 
hetkel annab kindluse, et süstee-
mide hilisemal ekspluateerimisel 
viiakse uute tehniliste probleemide 
tekkimise võimalus miinimumini. 
Tapa vallavalitsus vabandab elanike 
ees tekkinud ajutiste ebamugavuste 
ja teavitamisel esinenud kommuni-
katsioonihäirete pärast! 

Andrus Freienthal, abivallavanem
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Elamumaa 397/965 kaasomandi osa 
kinnistust aadressil 1. Mai pst 22, 
Tapa linn, Tapa vald (sihtotstarve 
elamumaa 100%, pindalaga 1187 
m², katastritunnus 79101:007:0300). 
Kinnistu 397/965 kaasomandi osa 
müügi alghinnaks on 3 700 eurot, 
tagatisraha 50 eurot ja enampakku-
misest osavõtutasu 25 eurot.

Ko r t e r i o m a n d i  a a d r e s s i l 
Hommiku pst 2-32, Tapa linn, 
Tapa vald (1-toaline korter üld-
pinnaga 25,6 m², katastritunnus 
79101:011:0004). Korteriomandi 
müügi alghinnaks on 2 300 eurot, 
tagatisraha 50 eurot ja enampakku-
misest osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomandi aadressil Lembi-
tu pst 15-23, Tapa linn, Tapa vald 
(1-toaline korter üldpinnaga 26,7 
m², katastritunnus 79101:010:0870). 
Korteriomandi müügi alghinnaks on 
1 950 eurot, tagatisraha 200 eurot 
ja enampakkumisest osavõtutasu 
25 eurot.

Korteriomandi aadressil Joot-
me keskus 2-8, Jootme küla, 
Tapa vald (3-toaline korter üld-
pinnaga 51,20 m², katastritunnus 
40002:002:0351). Korteriomandi 

müügi alghinnaks on 250 eurot, 
tagatisraha 25 eurot ja enampakku-
misest osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomandid müüakse koos 
sisustusega. Müügi- ja asjaõigusle-
pingu sõlmimise kulud kannab ostja. 
Enampakkumise võitja on kohusta-
tud hiljemalt ühe kuu jooksul pärast 
korralduse kättesaamist sõlmima 
notariaalse lepingu. Lepingu mitte-
sõlmimisel kuulub tagatisraha vallale 
ning korteriomandile korraldatakse 
uus enampakkumine.

Enampakkumine esitada kinnises 
ümbrikus märgusõnaga „Kinnistu“ 
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk tn 
15, 45106, Tapa linn, Tapa vald, Lää-
ne-Virumaa hiljemalt 31. oktoober 
2012 kell 10.00.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab 
olema eelnevalt laekunud Tapa 
vallavalitsuse arvele nr 1120077103 
Swedbank AS-s.

Täpsem info Tapa valla kodu-
lehel www.tapa.ee rubriigis Valla 
juhtimine-Varade müük või telefonil 
58167712 (Timo Tiisler).

Alates 05.11.2012 kuni 03.12.2012 
on tööaegadel Tapa vallavalitsuse 
(Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald) II 
korrusel avalikul väljapanekul Tapa 
linna kesklinna detailplaneering. 
Planeeritav ala asub Tapa vallas, 
Tapa linnas Nooruse, Kooli, Pargi, 
Valve ja Roheline tänavate vahel. 
Detailplaneeringuga lahendatakse 
krundipõhiselt Tapa kesklinna maa-
alade maakasutus- ja ehitustingimu-
sed. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on kõik planeerimisseadusega de-

tailplaneeringule seatud eesmärgid. 
Planeeringuala suurus on 25,69 ha.

Avaliku väljapaneku jooksul on 
teil õigus esitada detailplaneeringu 
kohta kirjalikke ettepanekuid või 
põhjendatud vastuväiteid. Planee-
ringuga saate tutvuda ka Tapa valla 
kodulehel www.tapa.ee valiku Valla 
juhtimine-Planeeringud-Koostami-
sel detailplaneeringud all.

Kairi Maasen, 
Maakorraldaja planeerimisspetsialisti 

ülesannetes

Detailplaneeringu 
avalik väljapanek

20.09.2012
- Eraldati koht Tapa valla ela-

nikule AS Tapa Haigla hooldus-
osakonnas;

- kolmele Tapa valla lapsele 
eraldati lasteaia söögisoodustust;

- ühele Tapa valla lapsele eral-
dati gümnaasiumi söögisoodustust;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
588,78 eurot;

- jäeti rahuldamata 14 avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- eraldati sotsiaalkorter Saiakop-
li 2-6 Tapa vald;

- väljastati ehitusluba olemas-
oleva elamu laiendamiseks, sh 
olemasoleva rekonstrueerimiseks, 
ja tehnosüsteemide uuendamiseks 
Didriko kinnistul Raudla külas 
Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba AS-le 
DGM Shipping olemasoleva hoo-
ne mitteeluruumi 1 koosseisus 
oleva osa rekonstrueerimiseks 
kalakaupluseks Pikk tn 12 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek joo-
gi ja olmevee puurkaevu rajamiseks 
Ilvese kinnistul Kõrveküla külas 
Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Elektri-
levi OÜ-le elektri maakaabelliini 
ja elektriautode laadimispunkti 
liitumiskilbi kasutusele võtmiseks 
Pikk tn 15 Tapa linnas Tapa vallas;

- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linna jalg- ja jalgrattateede 
lumetõrje“;

- võeti vastu korraldus Tapa 
valla teede ja tänavate arvele võt-
mise kohta.

27.09.2012
- Kooskõlastati Tapa valla koo-

lide ja lasteaedade töötajate koos-
seisud;

- MTÜ-le Tapa Lastekaitse 
Ühing Lapsehoid ja MTÜ-le Trön-
derikodu Lapsehoid eraldati raha 
lapsehoiuteenuse osutamiseks;

- kahele puudega isikule keelduti 
hooldaja määramisest kuna ametli-
ku hoolduse määramine ei ole põh-
jendatud. Vajamineva abi tagavad 
nendega kooselavad isikud;

- sõlmiti üks koduteenuse osu-
tamise leping;

- otsustati esitada Viru Maakoh-
tule avaldus piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste sead-
miseks;

- pikendati Tapa Lastekaitse 
Ühinguga sõlmitud vara tasuta 
kasutamise lepingut.

4.10.2012
- Otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 
349,35 eurot;

- kahele Tapa valla gümnaasiu-
mi ja kolmele kutsekooli õpilasele 
eraldati toitlustamise toetust;

- seitsmele lasteaia lapsele eral-
dati toitlustamise toetust;

- jäeti rahuldamata üheksa aval-
dust sotsiaaltoetuse saamiseks;

- pikendati sotsiaalkorterite 
üürilepinguid;

- eraldati hooldus- ja põetus-
toetust;

- vene gümnaasiumi arhiivi-
ruumi arhiiviriiulite tarne edukaks 
pakkumuseks tunnistati OÜ El-
best Kaubandus poolt esitatud 
pakkumus;

- pikendati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Veski tänaval 
alates 01.10.2012 kella 8.00-st kuni 
15.10.2012 kella 18.00-ni;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le elektrivarustuse (Saksi küla 
AJ F2 pingeparandamine) ehitami-
seks Saksi külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Tapa val-
lavalitsusele olemasoleva hoone 
täielikuks lammutamiseks Paide 
mnt 100 kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Tapa Mill 
OÜ-le olemasoleva hoone  laien-
damiseks Paide mnt 86 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le elektrivarustuse (Ojaküla F3 
pingeparandamine) ehitamiseks 
Patika külas Tapa vallas;

- OÜ-ga Melteland sõlmiti li-
saleping Tapa vene gümnaasiumi 
kahe klassiruumi remonditööde 
teostamiseks;

- võeti vastu korraldus korral-
datud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta ning mahuti pe-
rioodiliseks tühjendamiseks;

- võeti vastu korraldus maa rii-
giomandisse jätmise kohta;

- tunnistati kehtetuks Tapa val-
lavalitsuse 28.06.2012 korraldus 
nr 590 „Kirjaliku enampakkumise 
tulemuste kinnitamine“;

- pikendati munitsipaalkorterite 
üürilepinguid;

- otsustati müüa Tapa vallale 
kuuluv 397/965 mõtteline osa 
elamuga kinnistust aadressil 1. Mai 
pst 22 Tapa linn; korteriomand 
aadressil Hommiku pst 2-32; kor-
teriomand aadressil Lembitu pst 
15-23 Tapa linn;

- kinnitati Tapa valla 2012. a 
kolmanda lisaeelarve;

- Tapa valla 2012. aasta eelarve-
le lisati tuludele sihtotstarbeliselt 
eraldatud täiendavad vahendid ja 
suunati need kuludesse;

- lubati puhkusele vallavanem 
Alari Kirt 15.–19. oktoober.

11.10.2012
- Sõlmiti üks koduteenuse osu-

tamise leping;
- ühele puudega isikule määrati 

hooldaja;
- keelduti puudega isikule hool-

daja määramisest, kuna pere suudab 
tagada vajamineva abisaamise ene-
seteeninduses ja igapäevaelutoi-
mingutes ning ametliku hoolduse 
määramine ei ole põhjendatud;

- otsustati esitada Viru Maakoh-
tule kaks avaldust piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks;

- võeti vastu kolm korraldust 
peretoetuste maksmise kohta;

- lõpetati lihthanke „Ühinemise 
analüüside teostaja“ hankemenetlus 
seoses kõigi pakkumuste tagasi 
lükkamisega;

- võeti vastu kaks korraldust maa 
ostueesõigusega erastamise kohta;

- väljastati ehitusluba AS-le Eesti 
Raudtee Tapa raudteejaama piirde-
aia ehitamiseks raudtee äärsel alal 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le Lehtse AJ 10 kV Pruuna 
fiidri ja Heinvälja AJ rekonstruee-
rimiseks Pruuna külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba puurkae-
vu kasutusele võtmiseks Rätsepa 
kinnistul Loksu külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Elektrile-
vi OÜ-le elektripaigaldise - „Jootme 
AJ fiidri F-3 kaitserakenduse taga-
mine Kuru külas Tapa vallas Lääne-
Virumaal“ kasutusele võtmiseks 
Kuru külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Empower AS-le liitumispunkti 
ehitamiseks Päikese tn 23 kinnistule 
Tapa linnas Tapa vallas;

- kinnitati lasteaia Vikerkaar 
hoolekogu koosseis.

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDTapa vallavalitsus 
müüb kirjalikul 

enampakkumisel

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida 
nägemisteravust ja tellida vastavalt sellele 

prille.
Nägemisteravuse kontroll maksab 6 €.

Prillitellijale on kontroll tasuta.
Võimalus mõõta silmarõhku.

Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine.

PAKUME
Prilliraamid:

* plastikraamid alates 15.90 € 
* metallraamid alates 54.90 € 

Prilliklaasid:
* mineraalklaasid alates 26.90 € 

* plastikklaasid kõvapinnaga alates 26.90 €
* plastikklaasid arvutikaitsega alates 39.90 € 

* õhendatud plastikklaas alates 59.90 € 
* bifokaalsed prilliklaasid alates 54.90 € 

Pensionäridele prillide tellimisel 
hinnasoodustus -10%

Prillid saadame kahe nädala jooksul posti teel.
Postikulu maksame meie.
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28. septembril toimusid Lehtses 12. 
korda Totti Kasekampi mälestus-
võistlused kuulitõukes. Võistlused 
toimusid kahes osas, kus kell 12 
tõukasid lapsed ja noored ning 
kell 13 täiskasvanud kuulitõukajad. 
Kuulitõukehuvilisi oli arvukalt. 
Kokku käis ringis 63 kuulitõukajat 
nii Lehtsest, Jänedalt, Rägavere ja 
Linnape küladest, Tapa linnast, 
naabervaldadest Tamsalust, Amb-
last ning Rakkest. Peakohtunikuks 
oli Lehtse Kooli ja Tapa vene 
gümnaasiumi kehalise kasvatuse 
õpetaja ning MTÜ Männikumägi 
treener Raili Rooba.

 
Tulemused
TC – 1. Lisette Tallerman, Tapa 

G 8.83; 2. Keili Kadak, Tapa G 
8.67; 3. Katriin Põrk, Tapa G 8.65; 
4. Hanna Kitsing, Tapa G 6.92; 
5. Katariina Vipper, Lehtse Kool 
6.07; 6. Annabel Paulus, Lehtse 
Kool 5.82; 7. Maarika Karu, Lehtse 
Kool 5.36; 8. Kätlin Aron, Lehtse 
Kool 4.77; 9. Gelly Pross, Lehtse 
Kool 4.08.

TB – 1. Getter Kõre, Tamsalu 
G 8.75; 2. Jaanika Kaldoja, Lehtse 

Kool 8.20; 3. Katrin Kannu, Tapa 
G 7.50; 4. Helena Eerma, Tapa G 
7.25; 5. Janne Lamus, Lehtse Kool 
6.68; 6. Alvi Lina, Lehtse Kool 5.97; 
7. Kelli Allese, Lehtse Kool 5.95.

TA – 1. Keity Meier, Tapa G 
9.06; 2. Eliisa Lehtpuu, Tapa G 
8.08. 

NJ – 1. Maila Teras, Tapa G 9.13.
NV – 1. Maili Antons, Ambla SK 

8.26; 2. Raili Rooba, Lehtse Kool 
8.23; 3. Leelo Jürimaa, Lehtse 7.66.

PC – 1. Einar Lest, Jäneda Kool 
10.87; 2. Joan-Taaniel Ševtšov, Tapa 
G 10.38; 3. Erki Malva, Tapa G 
10.15; 4. Rando Timusk, Jäneda 
Kool 9.72; 5. Reio Tedrekull, Tapa 
G 9.66; 6. Kaido Veerme, Tapa G 
9.20; 7. Marek Lindvest, Lehtse 
Kool 8.00; 8. Tarvo Väljas, Jäneda 
Kool 6.50; 9. Gert Keis, Lehtse 
Kool 5.00; 10. Mihkel Jõela, Leht-
se Kool 4.88;11. Taavi Tikkerber, 
Lehtse Kool 3.54;

PB – 1. Illimar Hein, Jäneda 
Kool 11.91; 2. Sander-Sven Annula, 
Tapa G 11.65; 3. Harri Kramm, 
Tapa G 11.55; 4. Martin Adamson, 
Tapa G 11.15; 5. Rene Turmann, 
Jäneda Kool 10.71; 6. Robert Allik, 

Tapa G 10.59; 7. Aleksei Koljakov, 
Jäneda Kool 10.04; 8. John- Eric 
Juht, Lehtse Kool 9.94; 9. Fred-
Ingvar Kirsipuu, Tapa G 9.80; 
10. Kristjan Halg, Lehtse Kool 
9.72; 11. Karl Kirt, Lehtse Kool 
9.60; 12. Karl-Sander Kirsipuu, 
Tapa G 9.42; 13. Kristo Novikov, 
Tapa G 9.28; 14. Marten Kullamägi, 
Tapa G 9.20; 15. Feliks Vassiljev, Jä-
neda Kool 8.61; 16. Kristjan Kurg, 
Lehtse Kool 7.96; 17. Meelis Piik, 
Lehtse Kool 7.01; 18. Markus Pro-
kuda, Lehtse Kool 6.78; 19. Kaspar 
Kirt, Lehtse Kool 6.71.

PA – 1. Aivar Braks, Tapa G 
10.42; 2. Cevin Tint, Tapa G 9.76; 
3. Jaan-Herman Juht, Lehtse Kool 
8.78; 4. Märt Kuiva, Tapa G 8.08; 
5. Erki Tõnuri, Lehtse Kool 7.10.

MJ – 1. Mihkel Mändla, RAK 
9.27; 2. Keijo Kaasik, Tapa G 8.80; 
3. Ingvar Rööpmann, RAK 8.54.

M – 1. Sven Laines, Linnape 
9.76; 2. Mart Soosalu, Rägavere 
9.37.

MV - 1. Indrek Jurtšenko, Tapa 
7.76.

tapa.ee

13. oktoobril, toimus Tapa spor-
dikeskuses traditsiooniline rahvus-
vaheline Tapa Maadluspäev, mida 
korraldas SK Tapa.

Maadlejaid oli sedapuhku kohale 
tulnud nii Eestist, Lätist, Leedust, 
Soomest kui ka Venemaalt.  Peale 
võõrustamise, võttis SK Tapa 
maadlusvõistkond osa ka maad-
lemisest, mida tehti tulemuslikult. 
Tapa valda esindas maadluspäeval 
15 maadlejat 14 erinevast kaaluka-
tegooriast, ühtekokku võideti 12 

medalit, neist 3 kuldset.
Kadettide seas oli võidukas Ivan 

Belikov kehakaalus kuni 58 kg. 
Kadettidest pääsesid poodiumile 
veel III kohaga Jegor Jakovlev kuni 
42 kg, Arvi Freiberg kuni 69 kg ja 
Robert Allik kuni 85 kg, Georg Ja-
kimainen oli IV ja Ruslan Antokov 
VIII. Naistemaadluses saavutas 
Annabel Piksar kuni 48 kg II koha, 
Greeta Staal kuni 55 kg, Olga Ko-
roleva kuni 63 kg ja Lisbeth Vinter 
kuni +63 kg võitsid maadluspäevalt 

pronksise autasu. Täiskasvanutest 
olid võidukad oma kaalukategoorias 
Denis Varfolomejev kuni 96 kg ja 
Mihkel Allikmäe kuni 120 kg. Ivan 
Belikov võitis täiskasvanute arves-
tuses kuni 60 kg hõbedase autasu, 
Rainer Viilveer oli samas kehakaalus 
V, Roman Sviridov saavutas III 
koha kuni 120 kg ning Teet Roosi-
mägi oli V kuni 74 kg meeste seas.

tapa.ee

Tapa gümnaasiumi 6.–9. klasside 
poisid tulid Eesti Koolispordi 
Liidu jalgpallimeistriks. Turniir toi-
mus 9. oktoobril Raplamaal Valtu 
kunstmuru-väljakul. Tänaseks on 
Tapa gümnaasiumi 6.–9.  klasside 
poisid võitnud Eesti kõik mis võita 
andis: valla, maakonna ja vabariigi 
meister.

Eelnevalt võitsid gümnaasiumi 
poisid maakonna koolide 6.–9.  
klasside jalgpalliturniiri ja seda juba 
teist aastat järjest. Nüüd õnnestus 
ka pääseda lõpuks ka vabariigi 
turniirile, mis kujuneks väga edu-

kaks. Kui maakonnas võisteldes 
tuli rinda pista poistega, kelledest 
paljud käivad jalgpallitrennis, riigi 
tasandil peet aga kaks eraldi tur-
niiri ehk litsentsiga mängijatele ja 
ilma. Tapa gümnaasiumi poiste 
võistkonna mängijad jalgpallitrennis 
ei käi, mängitakse teda hobi korras 
oma lõbuks, kehalise kasvatuse 
tundides, käsipalli treeningutel soo-
jendustel. Võistkonna treener oli 
Allan Vinter. Võidukas meeskonnas 
mängisid: Karl-Martin Sepre, Harri 
kramm, Ailar Puhasmets, Martin 
Adamson, Sevn-Sander Annula, 

Cevyn Tint, Gert Trofimov (parim 
mängija turniiril), Renee Troska, 
Vidrik Buš ja Marek Palmsalu.

Tapa gümnaasiumi poiste jalg-
pallivõistkond on ka kolmekordne 
Tapa valla koolide vahelise karika-
turniiri võitja. Omavahel võistlesid 
nii maakonna gümnaasiumid ja 
keskkoolid kui ka põhikoolid, 
millede koguarv küündis tänavu 
14-ni. Tänavu pääses maakonnas 
esikuuikusse ka Lehtse Kool, kes 
platseerus kokkuvõttes V kohale.

tapa.ee

Lehtses toimusid Totti Kasekampi 
mälestusvõistlused

Spordikeskuses toimus 
Tapa Maadluspäev

Jalgpallurid tulid meistriks 

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Kõik on kuulnud Tapa ja Ambla 
valdade võimalikust ühinemisest. 
Loodame, et rahvaküsitlus näitab, 
kui palju elanikke on poolt ja kui 
palju vastu. Seniks aga tavaliste 
inimeste lihtsad mõtted sellest, 
mida annab meile see ühinemine?

Ambla elanikud käivad tihti meie 
linnas – mõned töötavad siin, mõned 
käivad osturetkedel, keegi tuleb haig-
lasse, kuid mida on Tapa linna elani-
kel teha Amblas? Meie tuttavate seas 
ei ole kedagi, kes oleks seal käinud 
või oleks tal seal mingeid asjaajamisi.

Kahtlemata, mida suurem vald, 
seda rohkem raha sellele eraldatakse, 
samuti hakkavad Ambla elanike mak-
sud laekuma ühte suurde katlasse, kuid 
kuhu hakatakse neid tulusid kulutama, 
pole veel selge. Kindlasti on Ambla 
elanikel oma plaanid majade ehitusele 
või renoveerimisele. Kas juhtub nii, 
et Amblast saadud raha läheb sinna 
tagasi? Aga kui seda on rohkem, kui 
laekunud raha – keegi ju ei hakka kont-
rollima, kõike mõjutab vaid poliitiline 
tahe. Millist kasu saavad Tapa valla 
elanikud sellest, kui Amblas on midagi 

ehitatud või renoveeritud.
Meie jaoks on tähtis, et teaksime 

võimu nägupidi, sest mida suurem 
vald, seda väiksem on kodaniku 
mõju ametnikule. Võimu lähedus 
on garantii individuaalses lähene-
mises elulistele probleemidele. Me 
peame esimeses järjekorras muret-
sema oma linna pärast, et seal saaks 
elada mugavalt ja muretult.

Kutsume kõiki arutelule, millised 
on valdade ühinemise plussid ja 
miinused.

Arina Mürk, Silvia Aništšuk

LUGEJA KIRJUTAB

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. 

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

29. okt kl 18 ja 20  Film „Seenelkäik“. Pääse 3 €, kuni kl 16 
eelmüügist 2.50 €.

30. okt kl 19  Film „Eestlanna Pariisis“. Pääse 3 €, kuni kl 16 
eelmüügist 2.50 €. 

30. okt kl 21		 Komöödiafilm	„Ted“.	Pääse	3	€,	kuni	kl	16	eel-
müügist 2.50 €. 

31.okt kuni 3. nov Priit	Pärna	animafilmifestivali	filmiprog-
ramm (http://www.tapa.ee/index.php?page=0&action=a
rticle&article_id=1706)

4. nov kl 17  Rakvere Kammerorkestri kontsert „Hingemuusi-
ka“.	Tasuta.

6. nov  kl 20  Film „Kangelastegu“. Pääse 3 €, kuni kl 16 eel-
müügist 2.50 €.

11. nov kl 14		MTÜ	Orpheus	kontsert	„Vivat	musica!“.	Osale-
vad Mati Palmi õpilased.

11. nov kl 19 	Vana	Baskini	Teatri	etendus	„Minu	girlfriend	on	
eestlane“. Piletid 9 € ja 11 €.

13. nov kl 18 ja 20  Film „Deemonid“. Pääse 3 €, kuni kl 16 
eelmüügist 2.50 €.

16. nov kl 19  Jäneda Näitemängu Punt kogupereetendus „Hii-
red	pööningul“.	Osades:	Virge	Palmsalu,	Triinu	Palmiste,	
Gilda Lindmaa, Riina Ahven, Janeriin Lepik. Lavastaja: 
Tiit	Tammleht.	Piletid	1.50	€	ja	2	€.

17. nov kl 18  Vene Noorsooteatri kogupereetendus „Pollyan-
na“ (vene keeles). Piletid: 5 € ja 7 €.

23. ja 24. nov	Tapa	kultuurikojas	ja	Lehtse	kultuurimajas	Tapa	
Valla Muusikapäevad

27. nov kl 10–17  Lilian Kullakeskuse kulla kokkuost.
29. nov kl 19 Kontsert sarjast Muuilmamuusika. Ansambel 

Melody Makers (Suurbritannia). Piletid 2 € ja 3 €.

3. nov Renditud (suur saal, kohvik)
4. nov 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	kl	9.30	ja	lõpeb	9.55!	Täiskasvanuil	
osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 

4. nov kl 10.30 “Ilus on olla ilus!”.  Ürituste sari teile, neiud, 
naised, noorikud! II korral tuleb külla Epp Sepp, kes teeb 
selgeks kõik saladused hoolduseja meikimise kohta. Hea 
nõu	ja	näited	kohapeal!	Õpilastele	tasuta!	Täiskasvanud	
1 €.

5. nov kl 13  Klubi Ehavalgus mälutrenn ja tervislik liikumine. 
6. nov kl 18  Lehtse Kooli lastevanemate koosolek.
7. nov kl 18		Rahvakoosolek	Tapa	vallavalitsuse	ja	vallavoli-

kogu esindajate osavõtul. NB! Võimalusel palutakse teid 
huvitavad teemad ja küsimused esitada varem (Lehtse 
kultuurimajja või otse vallamajja), et sobivad spetsialistid 
kaasata.

10. nov  Renditud (suur saal, kohvik)
11. nov kl 12  Perepäev “Pühapäeval koos isaga”. Kontsert 

lastelt. Näitused. Võistlused, mängud. Käeline tegevus. 
Oodatud kogu pere!

12. nov kl 13  Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. 
Külla tuleb Lembit Rosin, kellel on kogemused ning tead-
mised kõigest, mis puudutab kütmise tarkusi, korstnate, 
lõõride, küttekollete jms hooldust jne. Istumine kohvi-
lauas. Hubane vestlusring, mil küsida võib kõike. Osa-
maks 1 €.

13. nov kl 19		Mälumängu	“Järva	kilb”	II	etapp.	Kuna	Tapa	
valla meeskond mängib kaasa ja ka teised huvilised 
võivad tulla mängima lisaks 11-le Järvamaa võistkonnale, 
siis	on	see	huvitav	ka	pealtvaatajale.	Tule	omadele	kaasa	
elama!

17. nov kl 11–13  Novembrikuu kirbuks. Pakkuda võib kõike 
–	täinahast	limusiinini!	Tulge	ostma,	müüma,	vahetama!	
Palume müügisoovi korral broneerida kultuurimajas laud 
(1 laud – 1 €).

17. nov kl 11  Villaloorist esemete valmistamine – III õpituba. 
Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel. Õppuse viib läbi Kaja 
Tomberg.	Õpitakse	valmistama	villaloorist	ehteid	(pros-
sid jm vidinaid) Info selle kohta, mida kaasa võtta jms 
telefonil 5661 0820. Osalustasu 3 €.

18. nov kl 12  Lehtse külakilb 3. mäng – jätkub 11. hoo-
aeg! Võistkond kuni 4 liiget. Seekord veel hea võimalus 
liituda, sest kevadises üldarvestuses jääb puudutud või 
kehvima tulemusega mäng arvestusest välja! Osamaks 
täisk 2 €, õpil tasuta.

19. nov kl 13  Klubi Ehavalgus mälutrenn, laulu- ja tantsutuba.
24. nov kl 17	Tapa	valla	VI	muusikapäevade	II	kontsert	–	

peoõhtu kõigile, kontserdil esinevad valla täiskasvanute 
kollektiivid.	Tantsuks	ansambel.

26. nov kl 13  Klubi Ehavalgus kadripäeva tähistamine.
2. dets kl 10  4. PPP – jätkub 11. hooaeg!

Näitused Lehtse kultuurimajas:
Rahvuslik käsitöö, rahvariided – autor Elve Nurk
Pastellkriidi maalid “Kevad Namiibias, oktoober” – autor Mai Sõstar
Maalid – autor Natanova
Spordiveteran	Totti	Kasekampi	medalid,	auhinnad,	meened,	diplomid
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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.

Tapa	küttelaos	müügil
- kivisüsi
- küttepuud
- küttepuu võrgus
- kuuseklots võrgus
- turbabrikett

Takom Transport OÜ

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

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

hindadega 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

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

Eelteade eesti keele huvilistele

MTÜ	Arenduskoda	korraldab	piisaval	hulgal	
huviliste olemasolul eesti keele kursuse 

vene keele valdajatele.
Soovijatel registreeruda telefonil 325 8690 või 
isiklikult	kohale	tulles	Roheline	19,	Tapa.

Registreerumine pikendatud
kuni 6. novembrini.

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

502 5273/ 322 3343, autoport@email.ee

Müüa	Tapal	Spordi	tn	13,	1/3 elamust. 
Üldpind 52 m2, eraldi sissekäik, köök, 3 tuba, 

kamin,	kelder,	aiamaa.	Tel	511	0478

Müüa kartulit Printsess, Sekura ja Romero.
Tel	517	9648

Müüa 2-toaline, kõigi mugavustega 
remonditud korter,	Tapa	kesklinnas.	

Hind	12	000	€.	Tel	5656	0840

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narko-
nõustamiskeskus	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

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	511	0478	või	322	0106,	
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

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

Osutame raamatupidamisteenuseid.
Tel	5331	0664

Toimiva	ja	puhta	taarapunkti	leiad	Tapa	linnas	
Pika tänava Säästumarketi kõrvalt. 

AVATUD	kl	8–22

Soovin osta soodsa hinnaga elamiskõlbliku 
korteri või maja Lehtses.

Telefon	5637	3327

- puitbrikett 
   (kandiline, ümar)
- päevalillekoore    
   brikett
- transport

Sinu hääl ei kosta kodus,
kärmed käed ei toimeta.
Meie rõõmud Sinu olid,
meie mured valud ka.

Nüüd Sa puhkad, puhka 
rahus, 
meie armas ema 
ja vanaema

MARIE-HILDEgARD NALvISTE´T

mälestab 100 sünniaastapäeval tütar perega.

EELK	Tapa	Jakobi	koguduse	korralised nõu-
kogu valimised toimuvad 

11. novembril 2012. a algusega kell 11.30 
Tapa	Jakobi	kirikus.

Palume kõigi liikmete osavõttu, kes on tasu-
nud aasta liikmemaksu ja käinud armulaual. 

Juhatus

Lehtse kultuurimajas
14. nov kl 13 

1. LAPITöö TööTUbA

Juhendaja Elve Nurk. Info tel 5672 2144. 
Osamaks 1 €.

Oodatud on vanad, noored, oskajad ja algajad 
– kõigil on huvitav endale midagi ilusat 

valmistada! Plaanis on igas kuus üks kord 
kokku saada ja siis oled kevadeks 

meister valmis!


