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PRIA on 25. augusti 2009. a seisuga 
kiitnud heaks 68st arenduskojale 
esitatud LEADER projektist 51 
taotlust üldsummaga 7 444 615 kr.

Eitava vastuse on saanud 2 
projekti (summas 213 995 kr). 
Üldse oli arenduskoja taotluste 
summa  9 783 032 kr. Seega on 
PRIAs otsustamata veel arendus-
koja 15 taotluse saatus (rahaliselt 
on see 2 124 422 kr ulatuses).  
Kogu vabariigis PRIAS heaks kii-
tud  taotlusi 53 757 719 kr ulatuses. 
Arenduskoja osakaal selles on 14%.

Heiki Vuntus

Head õpilased ja lapsevane-
mad, lugupeetud õpetajad!

Kalendris kannab 1. september 
tarkusepäeva austavat nimetust. 
Traditsiooniliselt algab sellel päe-
val Eestimaa koolides õppetöö. 
Koolitöö algab sellel päeval ka 
Tapa valla viies munitsipaalkoolis. 

Õppeaasta eel on palju sa-
gimist nii lapsevanematel kui 
ka õpetajatel. Koolijuhid ning 
õppalajuhatajad on samuti ärevu-
ses, kas kõik tunnid saavad ikka 
antud ja lauad-toolid olemas? 
Õpetajad muretsevad, millal val-
mib lõpuks tunniplaan, et teaks 
kui suur on koormus. 

Ärevuses on ka “turunaised”, 
pidavat ju remondi tõttu Tapa 
gümnaasiumi õpilased hakkama 
käima hoopis Tapa vene güm-
naasiumi õhtupoolses vahetuses! 
Korraks tundub, et kõik on kerges 
paanikas. Aga see ongi õppeaasta 

algus. 
On loomulik, et koolialguse 

päev on erilise tähendusega nendele 
peredele, kelle laps alustab kooli-
teed. Koos esimesse klassi mineva 
lapsega alustab kaudset kooliskäi-
mist ju kogu pere. Edu ja püsivust 
teile kooliõpikute uurimisel ja oma 
lapse juhendamisel. Just teie toetus 
lapsele on kõige vajalikum. Edu ja 
pühendumist ka teile, sajad lapsed 
ja noored, aga ka täiskasvanud, kes 
alustavad või jätkavad tänavu oma 
kooliteed. Elukestev õpe ei ole mitte 
sõnakõlks, vaid tegelik vajadus. 

Olen veendunud, et koos ühis-
konnas toimuvate muudatustega 
peab muutuma kooli suhtumine 
õpetatavasse. Alles hiljuti aval-
dati Eestimaa koolide pingerivi 
riigieksamite tulemuste põhjal. 
Meie koolid olid selles pingereas 
täpselt seal, kus nad olid. Suurte 
pingutustega on koolidele loodud 
tänapäevane õpikeskkond ja seda 

ka paljuski teiste investeeringute 
tegematajätmise hinnaga. 

Nüüd on aga õige aeg koolijuh-
tidel teha selgeks need põhjused, 
miks teevad meie gümnaasiumi-
lõpetajad riigieksameid alla riigi 
keskmise. Haridusreform kopu-
tab uksele ja selles kontekstis on 
vajalik, et lisaks huvitegevusele ja 
spordile, oleks meie koolidel ka 
hariduslik võimekus. Ainult siis 
saame kindlustada, et gümnaasiu-
miharidust Tapal antakse edasi ka 
tulevikus.

Soovin siinjuures kõigile õpeta-
jatele sihikindlust, avatust, kindlat 
meelt ja armastust, sest lapsed 
vajavad just teid ja seda vahel 
rohkemgi, kui te arvate oskate. 
Märgake ja hoolige.

Armsad õpilased, õpetajad ja 
emad-isad, head õppeaasta algust 
teile! Head uut algust meile kõigile!

Kuno Rooba, 
vallavanem

MTÜ Jeeriko sai oma maja fassaadi 
remondiks raha läbi LEADER 
programmi. Fassaaditööde käigus 
soojustatakse maja väljast, tänu sel-
lele paraneb ka hoone soojapidavus, 
rääkimata maja välisilmest.

Oktoobrikuust 2009 näeb MTÜ 
Jeeriko maja, aadressil Valve 30 
Tapa, välja sama hoolitsetud ja 
ilus nagu MTÜ Jeeriko Terve pere 
keskuse tarbeks renoveeritud klassi-
ruumid ja saun.

Fassaadi renoveerimistööd viib 
läbi RAM Builder OÜ, kes tegi pa-
rima pakkumise. Projekti kogumak-
sumus on 549 124 krooni, millest 
LEADER toetus on 494 212 krooni. 

Angela Olt

Alates kevadest remondis olnud 
Tapa kultuurikoja saal on sügis-
hooajaks valmis. 

Remondi käigus eemaldati saa-
list vana astmestik ja vanad toolid. 
Valati uute, Hispaaniast toodud 
toolide järgi uus astmestik. Uuen-
dati saali põrandakatted ja teostati 
viimistlustööd. Loomulikult pai-
galdati ka uued saalitoolid. 

Saali osas väärivad eraldi tähele-
panu modernse lahendusega küt-
teradiaatorite katted. Vallakunst-
niku kavandi järgi eritellimusel 
valminud kujunditega vineerkatted 
asendavad senist rohmakat puit-
sõrestiku. Tapa kultuurikoda on 
jäädvustanud ajaloo tarbeks kogu 
remondiperioodi ka filmilindile.

Esimese suurema üritustena 

PRIA on kiitnud 
heaks arenduskoja 

51 taotlust

MTÜ Jeeriko maja 
saab uue fassaadi

Kultuurikoja saal on valmis

Algas uus kooliaasta

Mis on virtuaalne innovatsioonimuu-
seum? 

Virtuaalne innovatsioonimuuseum 
on kaasaegne veebipõhine rakendus, 
kuhu on võimalik salvestada erineval 
moel informatsiooni inimeste poolt 
väljatöötatud innovatsiooniliste lahen-
duste kohta valdades. Iga inimene, kes 
on püüdnud erinevate uute lahenduste 
kaudu parandada iseenda ja teiste hea-
olu, saab projektis osaleda ning saata 
meile informatsiooni. Eriti ootame 
projektis osalema noori, kes küsivad 
oma vanemate ja vanavanemate käest, 
kuidas nemad vanasti elu paremaks 
muutsid ja kohandasid mõnda töö-
riista või kiirendasid töötegemist läbi 
efektiivsete lahenduste.

Virtuaalse innovatsioonimuuseu-
mi eksponaatide kogumiseks otsime 
inimesi Tapa, Ambla, Kadrina ja 
Vihula vallast sh ka kooliõpilasi alates 
vanusest 16 aastat, kes saavad välja-
õppe ja osalevad vastavalt etteantud 
juhistele eksponaatide kogumisel. 
Eelduseks on huvi ajaloo vastu, hea 
suhtlemis- ja arvutikasutamisoskus. 
Asjast huvitatutel palun saata CV 
või motivatsioonikiri meilile diana.
nommik@addenda.ee või helistada 
telefonil 661 2622 Diana Nõmmikule. 

Tulemas on ka innovatsiooni 
infopäevad Tapa, Ambla, Kadrina 
ja Vihula vallas. Need on üritused, 
kuhu ootame kõiki vallaelanikke. In-
novatsiooni infopäevade kohta tuleb 
täiendav informatsioon järgmises valla 
ajalehes. 

Ootame aktiivset osalemist, sest 
antud projekt on Eestis ainulaadne 
ja huvitav! 

Virve Roosimägi, 
KRAP MTÜ juhatuse liige

LEADER projekt 
„Virtuaalse 

innovatsiooni-
muuseumi loomine“

Maksu- ja Tolliamet avas alates 24. au-
gustist kaks uut infotelefoni maksuvõ-
laga seotud informatsiooni saamiseks, 
lisaks saab selleks kasutada ka spetsiaa-
lset e-posti aadressi. Võlainfo peamine 
ülesanne on selgitada kliendile võla 
kujunemist ning anda teavet tekkinud 
võlgade likvideerimise võimaluste 
kohta. Võlainfo kontakttelefonid 
ja e-post on parim ja ajasäästlikum 
võimalus spetsiifilisemate küsimustele 
vastuste saamiseks. 

Juriidilised isikud saavad võlainfot 
numbrilt 676 1000, füüsilised isikud 
numbrilt 676 1500 ning e-kirju 
saab saata aadressile volainfo@
emta.ee. Teavet maksekohustuste, 
-tähtaegade ja saldoseisu kohta leiab 
Maksu- ja Tolliameti kodulehelt ja 
e-maksuametist/e-tollist.

Palun kõikidel maaomanikel 
üle vaadata, kas nad on tasunud 
maamaksu 2009.a määratud tähtae-
gadeks. Maamaksuseaduse kohselt 
laekub maamaks omavalitsusüksuse 
eelarvesse.

Maksu- ja Tolliameti veebilehelt 
refereeris  

Maksu- ja Tolliamet 
avas võlainfo 

telefonid

Alar Teras, finantsnõunik

Eesti vanim tegutsev kooliraadio Tapa 
gümnaasiumi Sõlm tähistab oma 
30. tegevusaasta täitumist. Sel puhul 
korraldavad nad kooliõuel peo, kuhu 
kutsuvad ka teisi noori koolialgust 
tähistama. 

Sõlmekad jõuavad hommikul kooli, 
teevad raadioruumi ukse lahti, panevad 
arvuti tööle. Teisel vahetunnil saab 
kooliraadiost kuulda ilmast, uudiseid, 
samuti palju muusikat. Viimane kord 
minnakse eetrisse pärast viiendat tundi.

Ühel või teisel moel ja erinevad raa-
diohääled on gümnaasiumi koolipäevi 
täitnud juba viimased 30 aastat, tänast 
Sõlme kujundavad üheksa koolinoort.
Sõlmekateks ristiti kooliraadio tegijad 
juba päris alguses, ja nii see on jäänud. 

Kooliraadio 30. sünnipäeva puhul 
oodatakse Tapa gümnaasiumi sisehoo-
vi sel reedel aga kõiki (vt kuulutust lk 
5), kel soov koolialgust toreda peoga 
tähistada.

(VT, 31.08.09)

Vanim kooliraadio 
peab sünnipäeva

31. augustil käis veel vilgas ehitustegevus Tapa gümnaasiumile uue ilme andmiseks.

Foto Heiki VuntusSaalitoolid saabusid Tapale Hispaaniast.

peeti saalis Tapa gümnaasiumi 
1. ja 12. klassi aktus ning Tapa 

muusikakooli õppeaasta alguse 
kontsertaktus. www.tapa.ee
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Kindlasti märkasid suve jooksul nii 
mõnedki tähelepanelikud vallako-
danikud tänavatel liikumas punastes 
T-ärkides noori inimesi, kes usinasti 
kas siis kõnniteedel, lasteaedades või 
parkides toimetamas. 

Tegemist oli Tapa valla õpilasma-
leva noortega. Sel aastal korraldas 
õpilasmalevat MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühing ning laagri vahetusi oli suve 
jooksul kokku kolm. Juunis oli üks 
laager Lehtse-Jäneda piirkonnas (juh 
Airi Tuoppi), Tapa linnas (juh Ivar 
Augasmägi) ning augustis oli üks laager 
Tapa linnas (juh Ave Pappe). 

Noori, kes malevasse tulla tahtsid oli 
väga palju kuid kahjuks saime reaalselt 
malevas töötamise võimalust pakkuda 
ainult 60le noorele inimesele. Need kes 
malevasse said suhtusid töö tegemisse 
väga hästi. Ülesanded ja tööd, mis mei-
le olid antud said kõik ilusti tehtud ning 
tahaks loota, et nii vallakodanikud kui 
ka vallaametnikud jäid meie poolt teh-
tuga rahule. Osa malevlastest töötasid 
Tapa lasteaias Pisipõnn ja Vikerkaar, 
Jäneda lasteaias ja koolis, Lehtse laste-
aias ja koolis ning Tapa Kultuurikojas. 
Teine osa noortest töötasid välitöödel 
nii vallas kui ka Tapa linnas. Lehtse 
kooli juures laoti puid, millega sügisel 
ja talvel koolimaja köetakse ning aidati 
Lehtse lasteaeda koristustöödel. Jäne-
dal korrastati korvpalliplatsi, värviti 
lasteaia mängumaju, rohiti staadioni ja 
aidati kooli koristustöödel. Tapal oldi 
abiks mõlemas lasteaias, puhastati oks-
test ja olmeprügist sõjaväelinn, rohiti 
umbrohust kõnniteed, korrastati vana 
kalmistu Tapa linnas ja pargid ning 
nii nagu iga aasta juba traditsiooniks 
saanud puhastati ka vana laululava Roti 
metsa ääres. 

Vana kalmistut koristades meenub 
üks seik, kus noored tulid minu juurde 
ja ütlesid kurvalt, et näe üks perekond 
läks mööda ning mees ja naine lükates 
lapsevankrit arutasid omavahel, et no 
milleks seda kalmistut siin hoitakse 
võiks hoopis parkla teha selle asemele. 
Istusime noortega maha ja arutlesime 
väärtuste üle, mida peaks iga täiskasva-

nu endaga kandma ja oma järglastele 
ka edasi andma. Surnuaed on püha 
paik ja vajalik eelkõige elavatele mitte 
surnutele. Käivad ju lähedased siin 
oma kallitel inimestel külas, räägivad 
jutud ära, vahel paluvad andekski 
korrastavad hauad ning lähevad oma 
teed, et mingi aja pärast jällegi tagasi 
tulla. Ütlesin noortele, et see kes ei 
oska lugu pidada surnutest ei oska lugu 
pidada ka elavatest ning sinna ei ole 
midagi teha inimesed on väga erinevad 
ja ka väärtushinnangud mida endas 
edasi kantakse on erinevad. Sellega oli 
meie jaoks see teema lõppenud kuid 
noorte hinge jäi siiski väike okas. Hil-
jem tulid noored ja tegid ettepaneku, 
et korraldame sügisel vana kalmistu 
koristamise päeva, et kutsume noored 
kokku ja teeme selle koha ilusaks. Ma 
olin meeldivalt üllatunud ja eks me siis 
sügise või kevade poole vaata, millal 
selle koristuspäeva teeme.

Peale selle, et noored iga päev neli 
tundi tööd tegid oli neil kõigil võimalus 
osa saada ka pärastlõunastest huvitege-
vustest. Noored said ennast proovile 
panna Otepää Seikluspargis, õppida 
tantsu, proovida kätt noore kunstiaka-

deemia tudengi Kertu Rattaseppa käe 
all ja muidugi ei saanud me ära unusta-
da oma enda häid tegevusejuhendajaid 
Kairi Krooni ja Liggi Rattaseppa, 
kes aitasid noortel valmistada endale 
meelepärane ese, mis jääb just seda 
õpilasmalevat meenutama. 

Viimasel malevarühmal oli ainu-
kordne võimalus käia Äntu Sinijär-
vedel sukeldumas. Selle võimaluse 
pakkus meile välja Arvo Silla, kes tuli 
kogu oma varustusega kohale ja andis 
kõigepealt noortele teadmisi sukeldu-
misest ning viis nad seejärel vetesüga-
vusse, kuhu just iga päev ei satu. 

Mulle endale tundub, et malevasuvi 
on korda läinud. Muidugi tuli ette ka 
väikesi arusaamatusi ja möödarää-
kimisi, kuid kust me siis ikka õpime 
kui mitte ise enda tehtud vigadest. 
Püüame ikka edaspidi nii, et kõik lä-
heks plaanipäraselt ja probleemideta. 
Siinkohal tänan kõiki allasutusi, kes 
olid valmis noored enda juurde tööle 
võtma, lapsevanemaid, kes oma lapsed 
meie kätesse usaldasid ning muidugi 
noori endid, kes nii toredasti olid 
valmis kõiges kaasa lööma. 

Ave PappeKontsertsarja “Rosaarium” kol-
mas hooaeg sai nüüd läbi. Selle 
suve viimane kontsert toimus 21. 
augustil, kus käis esinemas Jaak 
Johanson, Virumaa poistekoor 
Elo Forseli juhatusel ja Virumaa 
noorte meeskoor Andrus Sii-
moni juhatusel. Virumaa noorte 
meeskoor avas Jänedal oma 10. 
juubelihooaja.

Sellel kontserdil vedas meil 
tohutult ilmaga ja publik sai muu-
sikat nautida mõisa roosiaias. 
Kontsertsarja “Rosaarium” selle 
suve viimasele kontserdile kogunes 
natukene üle saja inimese.

Sellel aastal muutus külastajate 
olemine kontsertsarjal meeldiva-
maks. AS Hallik pakkus külasta-
jatele tervituseks pokaali maitsvat 
jooki ja suupisteid. Hiljem anti 
ka plaadikook pealekauba. Võr-
reldes eelmise aastaga jäi pileti 
hind samaks, ainult 50 kr. Selliste 
muusikute kontserdid mujal mak-
saksid kaks või isegi kolm korda 
rohkem. Kontsertsarja mõte on 
tuua meie kodukohta andekaid ja 
tunnustatuid muusikuid ning anda 
noortele muusikutele võimalus 
teha koostööd kogenud esineja-
tega. Publikule on see kvaliteetne 
kontsertelamus mõistliku tasu eest. 

Suve esimesel kontserdil 27. 
juunil käis esinemas Olav Ehala 
ja Hanna-Liina Võsa. Kontsert 
toimus roosiaias ja vahepeal tibutas 
vihma, aga sellest polnud midagi. 
Esinejatele sai telk peale tõstetud 
ja kõige kiuste laulis Hanna-Liina 
ikka vihma käes. Muusika nautijaid 

oli kohale tulnud natukene üle 
kahesaja. 

Teine kontsert toimus 1. au-
gustil ja meile esines Riho Sibul 
koos Robert Jürjendaliga. Noortest 
muusikutest esines Mirjam Dede ja 
Tõrva laulustuudio neidudekoor 
Maie Kala juhatusel. Kontsert 
toimus Jäneda mõisa suures saalis, 
aga kõik võisid ette kujutada, kui-
das muusika ilusa ilmaga roosiaias 
kõlaks. Kultuurist lugupidavaid 
inimesi oli saalis natukene alla 
kahesaja.

Eelmisel suvel oli kontsertsarja 
“Rosaarium” külastajaid kokku 
üle viiesaja. Sellel aastal lootsime, 
et tuleb paarsada rohkem, aga 
kahjuks jäi publiku arv samaks. 
Sellisest kontsertelamusest võiksid 
rohkemad saada osa, kuid me ei saa 
unustada, et praeguses majandusli-
kus olukorras on esimene kulude 
kärpimise koht kahjuks kultuur 
ja haridus. Kõike seda arvestades 
võib kontsertsarjaga sellel aastal 
ikka rahule jääda. Kontsertsari 
“Rosaarium” tuleb järgmisel suvel 
uuesti ilmast ja majanduslikust 
olukorrast sõltumata.

Toetajad: Rakvere Lihakombi-
naat AS, Gurud.ee, Vaksali Trahter, 
AS Kuma, OÜ Jäneda Mõis, AS 
Hallik, Lääne-Virumaa Noorte-
kogu, Maaleht, Virumaa Teataja, 
Järva Teataja ja Tapa vallavalitsus.

Tänan esinejaid, publikut, toe-
tajaid ja abilisi! 

Kõike head soovides 
Reigo Tamm, kontsertsarja “Rosaa-
rium” projektijuht ja mõtte algataja

Malevlased Tapa laululava koristamas. Foto  Ave Pappe

Käesoleva aasta augustikuu lõpp 
oli suviselt soe. Lapsed nautisid 
veel viimaseid allesjäänud puhke-
päevi selleks, et algavaks õppeaas-
taks jõudu koguda. 

Haridusasutustes käis aga samal 
ajal veel vilgas õppeaastaks etteval-
mistumine. Mida siis tehti Pisipõnni 
lasteaias? Lasteaiajuhataja komp-
lekteeris lastevanematelt lasteaeda 
laekunud avalduste alusel üheksa 
lasteaiarühma lastega, viis läbi 
uutele lastevanematele lasteaiaelu 
tutvustavad koosolekud, nõustas 
lapsevanemaid üksikküsimustes. 

Lasteaiateed alustab tänavu  Pi-
sipõnni lasteaias 180 last, neist 19 
Vahakulmu rühmades. Seega, ole-
me õnnelikud selle üle, et kõik meie 
lasteaiarühmad on lastega täidetud.

Õpetajad korrastasid rühmi, 
vaatasid üle õppe- ja mänguvahen-
did, eesmärgistasid oma aastase 
tegevuse, mõtlesid läbi ülesanded, 
mis nende täitmiseks teha tuleb. 
Seda kõike ikka selleks, et kevadel 
õppeaasta lõpus oleks hea oma 
tööle hinnang anda. 

1999. aastal lasteaedadele kinni-
tatud alushariduse riiklik õppekava 
asendus 2008. aastal uue riikliku õp-
pekavaga. Pea kümme aastat käibel 
olnud õppekava vajas uuendamist. 
Õppekavva sisseviidud uuendustest 
arusaamiseks ja nende paremaks 
rakendamiseks oma igapäevatösse, 
vajasid pedagoogid koolitust. Nii 
toimuski 28. augustil Pisipõnni las-
teaia ilusas saalis Tapa valla lasteaia-

õpetajatele õppepäev, mille teema 
oli „Koolieelse lasteasutuse riiklik 
õppekava ja õppe-kasvatustöö pla-
neerimine“. Koolitaja oli Tallinna 
Ülikooli Rakvere kolledži lektor 
Lehte Tuuling, kes andis põhjaliku 
ülevaate õppekava muudatustest ja 
jagas pedagoogidele soovitusi ning 
nõuandeid töö planeerimise osas.

Lasteaed oli septembri alguseks 
laste vastuvõtuks valmis. Nii pea-
maja (Nooruse 11), kui ka filiaali 
(Nooruse 2) liivakastidesse toodi 
laste tarbeks uus, puhas, värske liiv. 
Vene gümnaasiumi juures olevate 
rühmade lapsed ja vanemad saavad 
aga rõõmustada veel mitme asja 
üle. Nimelt on lastel nüüd õues 
olles kasutamiseks kaks liivakasti, 
pingid, kiiged ja lähiajal paigalda-
takse sinna veel täiendavalt juurde 
üks neljakohaline kaalukiik. Kõige 
selle kõrval jääb lastele veel aeda ka 
küllaldaselt liikumisruumi.

Senisest veelgi paremaks koos-
tööks, teiega lapsevanemad, soo-
vitan külastada Tapa valla kodu-
lehekülge ja otsida sealt üles meie 
lasteaia kodulehekülg. Seal anname 
informatsiooni meie lähiaja tege-
vustest. Samast leiate ka otsekon-
taktid meie pedagoogilise ja juhtiva 
personaliga. Alati saab aga otse 
informatsiooni meie tegevustest 
oma rühma pedagoogidelt.

Ilusat õppeaastat ja meeldivat 
koostööd! 

Tea Välk,
lasteaia Pisiõnn juhataja

Pisipõnnis algas 
uus õppeaasta

Vallas toimetasid õpilasmalevlased

Kontsertsarja 
“Rosaarium” 

kolmas hooaeg

2005. aasta septembris kogunesid Tapa 
kultuurikotta naised, erinevad nii vanu-
se, füüsilise vormi kui ameti poolest. 

Ometi kasvas sellest kirjust seltskon-
nast senini koos tegutsev naiskond kel 
ühine hobi – idamaine ehk rahvakeeli 
kõhutants.  Olles tantsinud aastajagu, 
ise selle tantsustiili kütkes, otsustasime 
idamaise tantsu populariseerimiseks 
korraldada Hafla, mis nüüdseks on 
muutunud traditsiooniliseks. Hafla tä-
hendab araabia keeles pidu. Kõhutant-
sijad peavad haflasid kõikjal maailmas, 
et jagada oma kogemusi ning lihtsalt 
pidutseda. 

Meie esimene hafla toimus 2006. 
aasta septembris. Seal olid koos kõhu-
tantsu harrastajad üle Lääne-Virumaa. 
Tapa kultuurikoja saal oli dekoreeritud 
idamaises stiilis, põrand kaetud vaipade 
ja patjadega. Hafla algas kontserdiga, 
kus iga rühm esines. Meie esimesed 
õpetajad Jane ja Epp Roelast andsid 
põhjaliku ülevaate idamaisest tantsust ja 
tutvustasid erinevaid tantsuvahendeid. 
Lõpetuseks kaasasime ka saalis viibinud 
publiku ning õpetasime mõned kerge-
mad tantsuliigutused.

Esimese peo korraldasime puh-
tast entusiasmist, omal kulul. Ürituse 
kordaminek sai ajendiks moodustada 
Tapa Kõhutantsu Seltsing Azra, an-
des meile võimaluse taotleda rahalist 
toetust vallalt.  

2007. aasta Haflaks pakkusime 
lisaks tantsudele ka idamaiseid sööke. 

Hafla on muutunud traditsiooniks
Azra liikmed valmistasid araabia kohvi, 
datleid fetajuustuga, rohelisi läätsi to-
matikastmes jm. Esimest korda tegime 
väikese konkursi, kus tantsijad panid 
end proovile improvisatsioonivoorus. 
Teist haflat ettevalmistades tekkis es-
malt hullumeelsena tunduv idee panna 
mehed kõhutantsu tantsima. Mitte 
niisama nalja tegema, vaid tantsima 
nii, nagu seda Araabiamaades tehakse. 
Aga kust leida Eestist mehi, kes on 
nõus kõhutantsu tantsima? Paludes ja 
meelitades õnnestus meil nõusse saada 
rahvatantsurühma Tulised Tuulutajad 
julgemad ja aktiivsemad noormehed. 
Järgnenud trennid tasusid end neile 
kuhjaga ära. Neli meest said saalitäielt 
naistelt rõkkava kaasaelamise ja tohutu 
aplausi ning esinemispakkumisi tuli 
hiljemgi. 

Kõikide haflal osalenud laste (ja ka 
tantsijate) lemmikuteks said aga väike-
sed gekod, maod ja teised eksootilised 
roomajad, keda oli Aegviidust esitlema 
tulnud perekond Bammer. 

Eelmisel aastal otsustasime kesken-
duda rohkem teistele kõhutantsijatele 
ning koostöös meie treener Jane Paberi-
tiga (MTÜ Nabaratoorium) kutsusime 
workshoppi tegema Irise, professionaa-
lse kõhutantsija trupist  Zahira, kes sel 
ajal töötas Araabia Ühendemiraatides. 
Õpetanud kõhutantsuharrastajaile 
Liibanoni tansustiili, jagas Iris kultuuri-
kojas slaidiesitluse saatel muljeid tantsija 
tööst selle tantsu sünnimaades. 2008. 

aasta hafla kontserdiosa oli eelmiste 
aastate sarnane, kuid üllatusesinejaks 
oli tantsuõpetaja Jelena Tallinnast, 
ArtMod stuudiost. Jelena kasutas 
oma tantsukavas madusid ning tegi 
ahhetamapaneva tulešõu. 

Alates teisest haflast on osalejate 
ring laienenud ning tantsijaid on peale 
kodumaakonna kohale sõitnud Tal-
linnast, Jõhvist, Järva-Jaanist, Sakust, 
Raplast, Jõgevalt ja mujaltki. Kuna 
osalejate arv on aastatega kasvanud, 
siis otsustasime selle aasta hafla kor-
raldada Lehtse kultuurimajas, kus on 
suuremad ruumid. 

Sel aastal pakume kõigile kõhu-
tantsu huvilistele worksoppi Eebeni 
e Sandra Vokki juhendamisel. Eeben 
on Müstika tantsustuudiost ning 2008 
saavutas esikoha Eesti kõhutantsu so-
listide konkursil. Publikule on plaanis 
traditsiooniline kontsert, ei puudu 
improvisatsioonikonkurss, koos pub-
likuga tantsimine ning üllatuskülalised.

Täname neid, kes on aidanud meil 
haflasid läbi viia: Tapa kultuurikoda, 
Lehtse kultuurimaja, Tapa vallava-
litsust, Tapa gümnaasiumi ja  teisi 
entusiaste.

Ootame kõiki 27. septembril 
kell 16 Lehtse kultuurimajja haflale 
ning kell 13 eelnevale workshopile. 
Täpsem info www.hot.ee/beledi  või 
www.nabaratoorium.ee.

Azra – Diana, Heli, Katre, 
Leana, Marju, Merle, Signe
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MTÜ Lonkava Hundi Koda demonstreeris vana-aegset võitluskunsti. Lehtsest pärit Eveli Volmre näitas, et 
mõõgavõitlus on ka naistele jõukohane. Foto  Heiki Vuntus

Lehtse kultuurimaja korraldas 22. 
augustil juba kolmandat korda Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumispäeva pu-
hul ürituse “Pidupäev Perega”. 

See pidu oli tõepoolest selline, 
kuhu võis igaüks tulla kas perega,  
sõpradega või üksi. Ja tulla, just siis, 
kui ise tahab, sest peo pikkus oli pea 
10 tundi. Huvitav oli jälgida peo 
publiku vaheldumist – see toimub 
umbes 3–4 korda. Mõni lahkus peale 
teda huvitanud kontserti, mõni viis 
lapsed magama ja tuli tagasi, mõni 
tuli alles tantsuks kohale.

“Pidupäev Perega” on omamoodi 
suve lõpu tähistamine, kuid samas 
alustab kultuurimaja sellega ka juba 
uut hooaega. Kasutan juhust ja 
kutsun igaühte teist meie ilusa maja 
pakutust osa saama. Oodatud on 
ka igasugused ettepanekud – tulge 
ja arutame, sest oleme alati avatud 
uutele väljakutsetele.

Nüüd sellest, mis toimus Lehtse 
kultuurimajas ja selle ümbruses 22. 
augustil. Juba esimesest peost alates 
on olnud meil väga kompetentne 
ja humoorikas päevajuht Samuel 
Golomb, kes oli ürituse kordami-
neku võtmeks. Peale Lehtse hümni 
“Kodukoht” laulmist järgnesid 
päevakohased peokõned – Tapa 
vallavanem Kuno Rooba, Tapa VVK 
kultuurikomisjoni esimees Piret Pihel 
ja Kaitseliidu Viru Maleva Tapa 
Kompanii pealik lipnik Jaan Viktor.

Külas olid muinaseestlased MTÜ-
st Lonkava Hundi Koda, kes näitasid 
XIII–XIV saj elu-olu, rõivaid, tantse, 
relvi ning ka võitluskunsti (mõõga-
võitluses lõi kaasa ka Lehtses suureks 
kasvanud tüdruk Eveli Volmre, kes 
nüüd emand Liiliana valmistas kõik 
keskaegsed road). Tore on näha, et 
noored inimesed tegelevad sellise 
kire ja armastusega millegagi, nagu 
need vaprad “lonkavad hundid” – 
tundub, et see on muutumas nende 
elustiiliks. Uudistajaid oli noorte 
muinaseestlaste telgi ümber pidevalt. 
Tänu neile!

Kolmandat korda olid kohal ka 
vahvad mehed Kaitseliidust, kes 
seekord korraldasid huvitavaid at-
raktsioone: jõe ületamine köie abil, 
karkudega käimine, EV, Kaitseliidu 
ja relvade ajaloo tutvustamine ja vas-
tava kirjanduse väljapanek. Meeste 
sõnul oli palju huvilisi lapsi ning 
kõige andunum fänn neist oli üks 
6-aastane poiss Aegviidust. Järgmisel 
aastal kohtume, et siis taas midagi uut 
ja huvitavat nendelt õppida!

Lehtse tuntud spordiveterani Tiit 

Tikkerberi juhtimisel läksid korda ka 
sportlik-meelelahutuslikud võistlused. 
Sopsuvõistluse võitsid Kristo Sikkar 
(kuni 15-a poisid) ja Kalver Dreher 
(mehed), õllekasti hoidmisel selgusid 
tugevaim naine (Mare Jõela) ja mees 
(Oliver Jürimaa).

Eelkirjeldatuga paralleelselt aga 
kestis kultuurimaja platsil 4,5-tun-
nine mammutkontsert. Kohal olid 
Ehavalguse ja Kanarbiku memmed-
taadid, Tapa seeniortantsijad (juh Anu 
Jonuks) esitasid mitu tantsu, tantsiti 
ka koos Lehtse memmedega. Aitäh, 
nooruslikud pensionärid! Tänu ka 
muhedale memmele Zinaida Kütile 
mahlakate vestete eest! Ilusaid isa-
maalisi laule kandis ette uues esine-
misvormis Lehtse kammerkoor (dir 
Tiiu Tikkerber), pillilugusid mängis 
kapell Veereke, kaunite tantsudega 
rõõmustasid silma kergejalgsed ja 
rõõmsameelsed Mõisapiigad (juh 
Ülle Oru). 

Kohale olid tulnud Tapa valla 
ratastoolitantsijad (juh Maire Ilves), 
kelle etteaste publikut väga vaimus-
tas. Suurepärane, et just meie vallas 
on olemas selline tore rühm – aitäh 
neile kordumatu elamuse eest! Maire 
Ilvese juhendada on ka Lehtse Line-
tantsu ring, kelle etteaste lõi õdusa 
kantriliku õhkkonna. Väga meeldiv 
on see, et juba mitmendat korda 
osaleb Lehtse suvelõpupeol Tapa 
valla laste laulustuudio (juh Indrek 
Jurtšenko), sest nii saavad paljud osa 
meie suurepäraste noorte solistide 
esinemistest – südamlik tänu neile! 
Kõige esimene avalik esinemine oli 
Jäneda kõhutantsu ringi (juh Jane Pa-
berit) vapratel noorikutel – kõik läks 
hästi ja rahvas aplodeeris kõvasti – 
tantsige aga julgelt edasi! Hakkas juba 
videvikuks kiskuma, kui äkki tuhisesid 
platsile Tapa tantsustuudio Ermetants 

pisikesed ja suuremad tantsulõvid, 
eesotsas nende väsimatu õpetaja 
Erki Õunaga. Nende esinemine oli 
fantastiline! 

Ja siis äkki vaikis muusika ning Sa-
muel Golomb kutsus rahva ette neid 
mehi, kes 18 aastat tagasi käisid Tele-
torni kaitsmas. Momendil oli kohal 
vaid üks veteran 12-st tolleaegsest 
meeskonnast – Tiit Tikkerber. Peale 
väikest vestlust palus õhtujuht ette 
tulla neil noortel inimestel, kes on 
praegu või saavad just 18-aastasteks. 
See oli sümboolne moment, kui rah-
va ette astusid 18-a.tagasi sündinud 
Airi Talussaare, Rauno Priimann ja 
toona veel oma ilmaletulekut ootav 
Kirsika Läänemägi – need noored 
on täpselt sama vanad kui meie uus 
vana riik! Ja juba ulatati neile neljale 
põlevad tõrvikud ning paluti süüdata 
Vabaduse Lõke. 

Koos leegitseva lõkkega alustas 
ka ansambel WHB, kes väsimatult 
tantsitas rahvast kella kaheni öösel. 
Vaheaegadel olid üllatajateks eksoo-
tiliste kostüümidega üliplastilised 
tantsijad Tapa kõhutantsustuudio 
Azra (juh Jane Paberit), kelle esi-
nemine prožektorite kiirtevihus 
keset värvilist tossu lummas kõiki 
pealtvaatajaid – seda peab ise näge-
ma-kogema!

 Tänan Tapa vallavalitsust rahalise 
toe eest ja kõiki abilisi, esinejaid, 
juhendajaid, vaatajaid-kuulajaid ning 
ümberkaudsete majade elanikke, 
kes ei olnud kurjad peokära pärast! 
Tänan ka toredat rahvast, kes aitas 
pingidki sisse viia ning jättis endast 
maha puhta peoplatsi! See pidu on 
näidanud, et teda on vaja nii noorele 
kui vanale, nii kukele kui ka kanale.

Kohtumisteni!
Leelo Jürimaa,

Lehtse kultuurimaja direktor

22. augustil käisime Jäneda kõhutant-
sijatega esinemas Lehtses üritusel „Pi-
dupäev Perega.” Ilmgi oli ütlemata ilus 
ning sobis kõhutantsijatele lõunamaise 
atmosfääri loomiseks.

Kuna rühmal oli sel päeval väga 
kiire, ei saanud me anda ennast tut-
vustavat intervjuud, siis lubasin Leelo 
Jürimaale teha seda valla ajalehes. Tä-
nud meie tantsijate poolt Leelole, sest 
ta tuli vastu meie isekale soovile valla 
üritustel ennast proovile panna, kuigi 
oleme veel vähe tantsinud!

Võimalikud küsimused ja vastused 
meie pilgu läbi:
Kuidas tuli üldse mõte hakata 
kõhutantsuga Jänedal tegelema?

Alguses mõtlesin liituda rahvatant-
sijatega Jänedal, aga kuna liigun palju 
ringi, siis arvasin, et oma puudumisega 
ei saa teiste rõõmu rikkuda. Sattusin 
detsembris Lääne-Virumaa eakate 
jõulupeole Roela Rahva Majas, kus 
esinesid ka kõhutantsijad. Mulle see 
meeldis väga – plaanisin sügisel minna 
Tapa rühma tantsima, aga kellaajad 
Jänedalt käimiseks ei sobinud. Mõte 
idanes ikka veel peas. Ja siis osalesime 
oma firmaga (Jäneda Mõis) Rakveres 
messil – seal olid ka ennast tutvus-
tamas Roela kõhutantsijad. Astusin 
julgelt ligi ja küsisin võimaluste kohta 
seda tantsu harrastada Jänedal. Esmalt 
olevat vaja leida piisavalt soovijaid 
kohapealt – juhendaja (Jane Paberit) 
oli nõus sel juhul isegi Jänedale tulema.  
Leiduski tahtjaid ning alustasime 2008. 
aasta oktoobrist. 
Kuidas on läinud?

Algus oli loomulikult raske, aga 
huvitav. Jane ütles meile kohe, et kõhu-
tantsul on selline omadus, et omaarust 
ainult korra nuusutad ja siis oledki 
märkamatult selle haardes. Esimesel 
hooajal püüdsime omandada kaks 
tantsu, mis tähendab seda, et mida 
rohkem kõhutantsuga tegeled, seda 
enam saad aru, et ei oska veel eriti 
midagi. Meie rühmale meeldivad tem-
pokad tantsud ning hasart omandada 
kõike ja aru saada sellest, mida teeme, 
on meid viinud selleni, et teeme lisaks 
Jane esmaspäevasele trennile lisatrenni 
ka neljapäeval ise.

Et kõike paremini teha, on vajalik 
ka esinemiskogemus. Sellepärast 
avaldasimegi soovi esineda Lehtse 
kultuurimaja üritustel koos teistega, 
sest tantse on ju alles vähe. Ise arvame, 
et meil on läinud hästi. Kui muu ei ole 
veel kõik korras, siis vähemalt oleme 
leidnud palju uusi huvitavaid ja ande-
kaid sõbrannasid.
Kus esinenud olete?

Esimest korda selle aasta 31. mail 
Roelas, kus toimus Nabaratooriumi 
õpilaste hooaja pidulik lõpukontsert. 
Tantsijaid oli palju, mis näitab, et 
„sõltlasi” on ikka rohkelt. Päev oli pikk 
ja kuuma ilmaga jälle, aga väga tore! 
Näitasime ennast ja vaatasime teisi – 
raske oli esimest korda asjatundjatele 
tantsida, aga hakkama saime. Tagasi-

teel juba arutasime, millise kostüümi 
endale järgmiseks teeme? Äkki ütles 
keegi meist, et õpiks enne ikka mõ-
ned tantsud ka juurde. Naersime kõik 
südamest!

Korra esinesime Täiskasvanud 
Õppija koolitusel Jänedal, kus Jane 
osales ning meie olime näiteks sellest, 
et õppimine ei küsi kunagi vanust.

Talupäevade aegu oli Nabaratoo-
riumi suvelaager Jänedal – õpiti uusi 
tehnikaid, puhati ja tehti kõike huvita-
vat, mida korralikus laagris ikka. Kuna 
koos oli nii palju tantsijad, siis esineti 
loomulikult ka talupäevalistele. Ja nüüd 
siis oma valla üritusel Lehtses.
Kuidas teil pere suhtub „sõltu-
vusse”?

Hämmastavalt hästi. Aitavad ja 
elavad kaasa. Esinemisi püütakse vaa-
tama tulla ning meie siis nõuame neilt 
vastukaja – nii negatiivset kui positiiv-
set. Oleme saanud palju tunnustavaid 
arvamusi ja püüame õppida oma 
vigadest. Lisaks oleme nakatanud oma 
väiksed ja veidi suuremad järeltulijad 
kõhutantsu pisikuga. Mõtleme uuel 
hooajal nende kaasamiseks ka kindlasti 
midagi välja.
Kostüümid ja muu vajalik?

Teeme ise uurimistööd ning kasuta-
me valmistamisel kõigi erinevaid varjatud 
andeid ja oskusi. Õmblemisel on meil 
suureks abiks Annika ja Astrid. Imbi 
valmistab väga palju pärlitest ehteid. Nii, 
et tantsule lisaks näputöö.
Mis Jäneda rühma nimi on?

Päris nime meil veel ei ole. Meil 
on esialgu omavaheline tööpealkiri. 
Arvasime, kui peame esimese hooaja 
vastu, siis leiame kindlasti ka nime. 
Kuigi meie arvates ei ole see ju kõige 
tähtsam asi – tegusid on enne vaja.
Mis saab edasi?

Kulunud fraasi – päev korraga – 
võiks ju kasutada, aga meie ütlemine 
oleks – nädal korraga või – pimedas 
näeme (trennid algavad meil kell 20). 
Loodame tantsida niikaua, kui sellest 
ise rõõmu tunneme, sest siis saavad 
ka meie lähedased natukenegi rõõmu 
argiaskelduste vahele.

Meie tegemiste kohta saab infot ja 
pilte näiteks Nabaratooriumi kodule-
helt www.nabaratoorium.ee – külas-
tage julgesti! Samuti saab esinemistest 
pilte vaadata www.janedaturism.ee 
lehelt Aia- ja Lillepäevadest ning Ta-
lupäevadest.

Tulge meie esinemisi vaatama või 
võimalusel saame ka ise teile esinema 
tulla, kuigi praegu on meil ainult kaks 
tantsu. Uus hooaeg Jäneda tantsijatel 
algab 7. sept kell 20. Ootame uusi 
soovijaid oma rühma tantsima – sobib 
ka algajatele – pole me ju veel mingid 
profid! Ka ei ole karta vaja, et esinema 
peab – see on vabatahtlik ning tant-
sime esmalt ikka oma tervise pärast.

Teavet saab küsida Gildalt tel 
5302 7155. Kohtumiseni kas trennis 
või esinemistel või …!

Gilda Lindmaa Jänedalt

Suvi lõppemas, uus hooaeg algamas

Ärajäänud intervjuu

Jäneda kõhutantsijad lummavad oma graatsilisusega.
Foto  Signe Kalberg

HELGI UIBO MAALIDE NÄITUS
Näitust saab külastada tööpäevade kell 10-st ja 

Lehtse kultuurimaja ürituste ajal

6. septemberil kl 12 algab pinksi 8. hooaeg

Lehtse 1. Pinksi Pühapäev
Osa võtma oodatud kõik huvilised!

Mäng toimub turniiridena eraldi
gruppides: mehed, naised, poisid, tüdrukud ja algajad.

Täiskasvanutel osamaks 20 kr
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Vähem kui kaks kuud on jäänud 
järjekordsete KOV-i valimisteni. 
Nagu hr R. Raid viimases vallalehes 
kirjutas, on “valimiste eel oodata 
korralikku mäsu”. Süte tulle viska-
miseks lisan ka Eestimaa Roheliste 
poolseid mõtteid. Seetõttu võtsin 
enesele julguse esitada roheliste 
poolt analüüsitud ühe, minu arust 
kõige aktuaalsema, probleemi lahen-
duse võimaliku tee (loomulikult pole 
see ainuõige ega ainuvõimalikki).

Suurimaks probleemiks tänases 
Eestis on avaliku võimu täielik võõ-
randumine elanikkonnast ja oma 
valijaist ning selle asumine valitseva 
eliidi teenistusse. Eliidiks nimetatak-
se antud kontekstis isikuid, kes on 
privatiseerimise käigus võõrandanud 
ebaausaid võtteid kasutades kogukon-
na vara ebaõiglaselt väikese hinna eest 
eraomandusse ning nüüd manipulee-
rides riigi ja KOV võimuesindajatega 
kandivad enesele ka maksumaksja 
raha- s.t. isikud, kelle kätte on kogu-
nenud rikkused.(Headeks näideteks 
võib tuua selle , mis toimus nii Lehtse 
kui ka Jäneda majandites, rääkimata 
Tapa ettevõtetest. Vara kantimine 
oli tol ajal mõnele “pumba” juures 
olijale lausa hasart.) Kuna need isikud 
(nii Eestis kui ka maailmas) on oma 
manipulatsioonidega viinud ühiskon-
na totaalse kriisini, siis tuleb sellest 
väljatulekuks leida uued lahendid. 
Siit ka lause: “TOOME VÕIMU 
TAEVAST MAALE”. 

Kuidas tuua võim taevast maale?
Rahva poolt valitud saadikud 

tõusevad pahatihti peale valimisi 
tähtedena taevasse. Säravad seal koos 
teiste omasugustega ning sõlmides 
ärimeestest komeetidega vastastikku 
kasulikke tehinguid – unustavad oma 
valijate maised vajadused.

Kuidas siis saaks asja parandada? 
Rohelised on veendunud, et vaja on 
Eestis käivitada otsedemokraatia 
Shveitsi variant. Selleks on nii ko-
hustuslikud kui ka seadusandlikud 
ja nõuandvad referendumid. 
Roheline initsiatiiv:

Roheliste fraktsioon Riigikogus 
esitas kevadel Rahvahääletuse sea-

duse eelnõu. Selle seadusandliku 
aktiga saavad valla- ja linnaelanikud 
omale õiguse: 

Rahvahääletuse kaudu blokeerida 
volikogu otsuseid, algatada menet-
lusi ja võtta vastu omapoolseid uusi 
otsuseid.

Rahvahääletuse algatamiseks pea-
vad elanikud kodanikuinitsiatiivi korras 
koguma 5% hääleõiguslike vallaelanike 
allkirjad.

Hääletusele pandud otsus võetakse 
vastu, kui enamus on otsuse poolt.

Rahvahääletuse otsus on kohali-
kule võimuorganile kohustuslik.

Rahvahääletus ei asenda volikogu 
– see on täiendav mehhanism, mis ei 
lasde võimul omatahtsi tegutseda, 
võtab volikogu valitsevalt erakonnalt 
või fraktsioonilt võimaluse kasutada 
“teerullitaktikat” oma tahte realisee-
rimiseks.
KOV depolitiseerimine:

Roheline Erakond on arvamusel, 
politikaanlus tuleb KOV tasandil lõ-
petada. KOV otsustega kujundatakse 
inimeste eluruumi ja rahuldatakse 
elanike ühiseid vajadusi. Omavalit-
suse tasandil on oluline, et elanike 
huvid oleksid esindatud ja kaitstud. 
Kas oskab keegi selgitada, mille 
poolest erineb Keskerakonna poolt 
remonditud tänav Reformierakonna 
poolt remonditust? Poliitika muutub 
KOV tasandil oluliseks vaid siis, kui 
elanikud muutuvad lambakarjaks, 
mida erakonnad püüavad üksteise 
võidu mahlaka rohutuustiga ära 
osta. Rohelised sooviksid valla- ja 
linnavalitsused depolitiseerida ning 
moodustada spetsialistide valitsused.
Roheline lubadus:

Esindada oma valimisringkon-
na elanike huve volikogus ning 
informeerida varakult oma valijaid 
otsustest, mis mõjutavad või muu-
davad märkimisväärselt antud ter-
ritooriumil elavate inimeste eluolu 
või keskkonda.

Tapa vallavolikogu liige ja Roheliste 
esindaja volikogus 

Kalju Soomeri

MAKSTUD VALIMISREKLAAM

Nii politsei kui sotsiaalministeeriu-
mi poole on inimesed pöördunud 
murega, et neilt palutakse abi laste-
kodu toetamiseks. Heldeid toetajaid 
ootavat Kõrveküla lastekodu pole 
aga tegelikkuses olemaski. 

Sotsiaalministeeriumi hoolekan-
de osakonna nõuniku Elmet Puhmi 
sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, 
et annetamis- ja toetamiskuulutusi 
kasutatakse raha väljapetmiseks. 
„Väga kahju on sellest, et keegi on 
otsustanud lapsi ära kasutada, nen-

de arvelt raha teenida ja inimeste 
heasoovlikkust ära kasutada. Ma 
tänan tähelepanelikku kodanikku, 
kes sellisest pettusest teada andis,” 
ütles Puhm. „Soovitan kõigil enne 
annetuse tegemist uurida, kelle 
heaks raha kogutakse. Näiteks laste-
asutuste kohta saab informatsiooni 
sotsiaalministeeriumi kodulehelt. 
Alati võib ministeeriumisse nõu 
saamiseks ka helistada,” lisas Puhm. 

Politseiameti kriminaalosakon-
na juht Krista Aas: „Politsei hoolib 

kõigist lastest ja on selge, et abiva-
javaid lapsi tuleb alati toetada, ent 
see üllas tegevus ei tohiks muutuda 
kellegi rikastumise allikaks.“ Aasa 
kinnitusel peaksid inimesed niisu-
guste kahtlustäratavate juhtumite 
korral kindlasti politseisse pöördu-
ma, helistades telefonile 110. “He-
listada tasuks ka siis, kui on mingigi 
kahtlus annetust paluva asutuse või 
kodaniku suhtes. Kelmidel ei maksa 
lasta end petta,“ lisas Aas. 

Eli Lilles

Mõtteid enne valimisi
Tapa gümnaasiumi ümber ja sees käib 
kibekiire askeldamine. September 
on kätte jõudnud ja uus kooliaasta 
saabunud. Kui eelmisel aastal sai 
remonditud kooli söögisaal ja selle 
aasta kevadel poiste tualettruum, siis 
suvel läksid remonti koolimaja üle-
jäänud osa ning sinna juurde kuuluv 
staadion. Tegemist on EAS-i poolt 
KOIT-kava raames rahastatavate 
objektidega.

 Koolimaja puhul on tegemist 
terve hoone remondiga, mille käi-
gus vahetatakse välja olemasolevad 
nõuetele mittevastavad kommunikat-
sioonid ning antakse värske välimus 
nii sisemusele kui ka välimusele. 
Kooliaasta alguseks oli planeeritud, 
et uue ja värske ilme saavad koolimaja 
pikema tiiva klassiruumid ja lühema 
tiiva koridorid. Ehitustööd jätkuvad 
ka kooliaasta sees. Plaanis on sel aastal 
veel koolimajale uue fassaadi tegemi-
ne ja võimla remonttööd. Ehitustöid 
teostatakse õppeaasta sees ka keldri-
korruse poiste tööõpetuseruumis ja 
koolimaja aulas. Esialgsete plaanide 
järgi jäävad järgmisse aastasse kooli-
maja pika tiiva koridoride valmimine 
ja lühikeses tiivas remonti minevad 
ruumid. Koolimaja ehitustöid teostab 
AS Koger & Partnerid. Omanikujä-
relevalvet teostab OÜ Tarva Projekt. 
Tähtaeg koolimaja lõplikuks valmimi-
seks on augustis 2010. 

Kooli staadioni osas on tegemist 
täiesti uue ehitisega, mis on projek-
teeritud ja ehitatud kaasaja nõudeid 
ja vajadusi silmas pidades. Staadion 
paikneb vana staadioni kohal ning 
hõlmab endas jalgpalliväljakut, mida 

saab kasutada koolijalgpalli, noorte- 
ja lasteturniiride jt jalgpallitreeningute 
läbiviimiseks. Peale jalgpalli on staa-
dioniovaali sisse projekteeritud kaks 
käsipalli platsi, korvpall, võrkpall ja 
tennis. Samas on võimalik tegeleda 
kergejõustikuga. Staadionil saab 
olema 4 tartaankattega jooksurada. 
Jooksuradade pikkus on viidud 270 
meetrini. Staadioni Pargi tn poolsesse 
külge on ettenähtud jooksurajad 
100 meetri ja 110 meetri tõkete 
jooksmiseks ning Ambla mnt pool-
sesse külge kaks kaugushüppekasti. 
Kuulitõukesektor jääb vanale kohale. 
Tõukesektor on 25 meetri pikkune 
ja selle lõpus on graniitsõelmetest 
kattega ala, kus asuvad turnimisre-
delid. Staadioni lõplik valmimine 

jääb septembrikuu lõppu. Suuremate 
töödena ongi jäänud jooksuradade 
katte ja kunstmuru paigaldamine. 
Rajakatte paigaldamisega on töö teos-
taja lubanud alustada septembri teisel 
nädalal. Ehitustöid teostab AS Facio ja 
omanikujärelevalvet teeb OÜ Vealeidja.

Loomulikult häirib ümbritseb 
ehitustegevus ka tavapärast koolielu. 
Tapa gümnaasiumi renoveerimise 
puhul on tegemist suuremahulise ehi-
tustegevusega, mida pole tehniliselt 
võimalik mahutada kahele suvekuule, 
kui õppetegevust ei toimu. Tapa 
vallavalitsus ja Tapa gümnaasium 
soovivad õpilastele ja lapsevanemate 
head kooliaasta algust ning mõistvat 
suhtumist.

Tarvo Nõlvak, ehitusspetsialist

Pärast renoveerimist saab gümnaasiumi staadion täielikult uue ilme.

Foto  Heiki Vuntus

Ehitustööd gümnaasiumis 
jätkuvad ka õppeaasta jooksul

Annetusi tehes uurige kindlasti 
organisatsiooni tausta

Jäätmete kogumispunkt asub Tapa 
linnas Ülesõidu 8. Jäätmete üle-
andmiseks pöörduda taarapunkti II 
korrusele (Kasekese poe külguksest) 
või helistada telefonile 5556 7881.

Jäätmete kogumispunkti haldab 
AS Jõgeva Elamu.

Jäätmete kogumispunktis võe-
takse vastu ainult Tapa valla elanike 
poolt tekkivad jäätmed.

Jäätmete toojad registreeritakse.
Jäätmete kogumispunkt on avatud:

esmaspäev ja reede kell 9–7, 
laupäeval 9–14.
Jäätmete kogumispunkti saab 
ära anda:

* ohtlikke jäätmeid
* elektri- ja elektroonikajäätmeid
* vanu sõiduauto rehve
* kasutatud mööblit, wc-potte, 

kraanikausse
Jäätmed viia kogumispunkti 

ainult lahtiolekuaegadel, konteine-
ri kõrvale jäätmete panemine on 

keelatud.
Kogumispunkti viidavad elektri- 

ja elektroonikaromud peavad olema 
jäätmetest tühjad ning ei tohi olla 
lammutatud. 

Jäätmete kogumispunktis võe-
takse vastu järgmisi ohtlikke jäät-
meid:

1. Kasutatud õlid ja õlifiltrijäät-
med nagu õlifiltrid ja õlipakendid;

2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, 
nende pakendid ning nende ainete-
ga määrdunud töövahendid;

3. Lahustid, nagu näiteks tärpen-
tin, atsetoon ja tehniline bensiin;

4. Taimekaitse- ja putukatõrjeva-
hendid ning nende pakendid;

5. Vanad akud ja akuvedelikud;
6. Leeliselised ja pesuained;
7. Kasutamata jäänud või aegu-

nud ravimid ja farmaatsiatooted;
8. Elavhõbedakraadiklaasid;
9. Päevavalguslambid;
10. Patareid.

Kogumispunktis võetakse vastu 
järgmisi elektri- ja elektroonika-
jäätmeid:

1. Suured kodumasinad (külmi-
kud, pesumasinad, elektripliidid, 
mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, 
kliimaseadmed, ventilaatorid jms);

2. Väikesed kodumasinad (tol-
muimejad, õmblusmasinad, röstrid, 
kellad, kaalud, kohvimasinad jms);

3.  IT- ja telekommunikatsioo-
niseadmed (raalid, sülearvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, auto-
maatvastajad, printerid jms);

4. Tarbeelektroonika seadmed 
(raadiod, televiisorid, videokaamerad 
ja -magnetofonid, muusikariistad jms);

5. valgustusseadmed (lumino-
foorlampide valgustid, sirged lu-
minofoorlambid, kompaktlambid);

6. Elektritööriistad (va suured 
paiksed tööstuslikud tööriistad).

Konteineris võetakse vastu ai-
nult nimekirjas olevaid jäätmeid.

Tapa valla jäätmete kogumispunkt
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AS Jõgeva Elamu on vedanud 
olmejäätmeid Tapa vallas juba 
19 kuud, kuid ikka on veel palju 
probleeme jäätmete üleandmise ja 
teenuse eest maksmisega. 

Siinkohal räägiks veelkord üle 
põhitõed ja nõudmised jäätmete 
üle andmisel. 
Veograafik

AS Jõgeva Elamu koostab igal 
aastal kõikidele klientidele uue 
veograafiku ja väljastab selle kas 
posti või soovi korral e-posti teel. 
2009. aasta veograafikud on välja 
saadetud detsembris 2008. 2010.
aasta veograafikud väljastame 
2009. aasta lõpus. Üldjuhul jääb 
samaks veopäev, kuid kindlasti 
muutub veo kuupäev. Kokkuleppel 
kliendiga on võimalik veograafikut 
muuta, aga selleks tuleb kindlasti 
enne veopäeva meie klienditee-
nindajale helistada või saata e-kiri. 
Kindlasti ei saa kokkuleppeid 
sõlmida autojuhiga veopäeva 
muutmiseks või harvema tühjen-
dussageduse kehtestamiseks. 
Täiendav tellimus

Autojuhile võib küll teada anda 
soovist tühjendada enne graafiku-
järgset veopäeva täitunud konteiner 
aga siis tuleb arvestada asjaoluga, 
et tegemist on tellimise alusel veo-
ga ja kuu lõpus esitatavale arvele 
lisandub lisatasu 30%. Täiendava 
tellimuse korral jääb järgmine graa-
fikujärgne päev kehtima.

Autojuht võib olla tühjendus-
päeval kliendi konteinerit tühjen-
damas täiesti erinevatel aegadel, 
see oleneb klientide arvust antud 
päeval. Seega andke teada täien-
dava tellimuse soovist klienditee-
nindajale, nii saate kiiremini info 
edastatud ja ei pea ootama õues 
autojuhti. Jäätmekonteiner peab 
olema paigutatud autojuhile nähta-
vasse kohta soovitavalt väljapoole 
aeda alates kell 6.00 graafikujärgse 
veopäeva hommikul. Konteiner 
peaks asuma auto võimalikule 
peatuskohale lähemal kui 10 m, 
kaugemal asuva konteineri tühjen-
damisel lisandub tühjendushinnale 
konteineri veotasu. Vanadele me-
tallkonteineritele peaks auto saama 
juurde tagurdada, sest nende liigu-

tamine on liiga raske.
Harvem tühjendussagedus

Harvema tühjendussageduse 
sooviga tuleb pöörduda ainult 
Tapa vallavalitsuse poole. Harve-
ma tühjendussageduse puhul on 
võimalik meie klienditeenindusega 
kokku leppida teile sobiv jäätmete 
äraveo aeg (kuu), ilma teiepoolse 
sooviavalduseta koostame ise veo-
graafiku ja väljastame selle posti 
teel. Kõik arved ja veograafikud 
saadame välja Tapa vallavalitsuse 
poolt edastatud klientide rahvas-
tikuregistris registreeritud elukoha 
aadressile lihtkirja teel või kliendi 
poolt meile edastatud e-posti aad-
ressile. Eeldame, et kui klient saab 
kätte teenuse arved siis on ta kätte 
saanud ka samal aadressil saadetud 
veograafiku.
Probleemid tühjendamisel

Kui graafikujärgsel veopäeval 
jääb kliendi olmejäätmete kontei-
ner mingil põhjusel tühjendamata, 
siis tuleb sellest meile kohe (kolme 
tööpäeva) jooksul teada anda, et 
selgitada välja mittetühjendamise 
põhjus ja leppida kokku uus jäät-
mekonteineri tühjendamise aeg. 
Hiljaks on jäänud need kliendid, 
kes ootavad ära järgmise kuu algul 
saabuvad arved ja hakkavad siis 
arvete tühistamist nõudma ja vedu 
vaidlustama. 

Arvetega seoses selgitame veel, 
et tühisõidu arve esitatakse kliendi-
le juhul kui jäätme-konteineri tüh-
jendamine on võimatu jäätmekon-
teinerile juurdepääsu puudumise 
tõttu või ei ole jäätmekonteinerit 
võimalik tühjendada (konteiner üle 
koormatud, liiga raske, ei sisalda 

olmejäätmeid, vanal metallkontei-
neril puudub esiservas vähemalt 5 
cm laiune vinkel).

Kui jäätmekonteiner on tühi või 
pooltühi siis on seda võimalik tüh-
jendada ja arve esitatakse tühjendu-
se eest. Arvet ei esitata kliendile, 
kui konteiner jääb tühjendamata 
halbade teeolude, ilmastikutingi-
muste või jäätmeauto rikke tõttu. 

Konteineri kõrvale või kontei-
neri kaanele asetatud kilekotiga 
jäätmete veo soovist tuleks meile 
varem teada anda, sest nende vedu 
toimub hinnakirja alusel ning kon-
teineri tühjendushinna sisse seda ei 
arvestata. Konteineriväliste jäätme-
te veo hind on meie hinnakirja järgi 
300 krooni 1 m3 ja jäätmete koguse 
hindab AS Jõgeva Elamu töötaja 
visuaalselt ning arvestab mahtu 
hõivatava ruumi järgi (m3). 
Võlgnevused

Kui kliendil on arved tasuma-
ta, siis saadab AS Jõgeva Elamu 
kohustuse täitmise nõude, milles 
antakse täiendav tähtaeg võlg-
nevuse tasumiseks. Kui klient ka 
siis oma kohustust ei täida, oleme 
sunnitud esitama nõude kas inkasso 
teenuseid pakkuvale ettevõttele või 
kohtule. Seoses riigilõivumäärade 
suurenemisega 1. jaanuarist on 
riigilõivu suurus nõude esitamisel 
alates 750 kroonist. Seega oleks 
kliendil mõistlikum tasuda arved 
koheselt, mitte oodata kohtume-
netlust, kus menetluskulud, millised 
klient peaks hiljem tasuma, on väga 
suured.

Meeldivat koostööd soovides

AS Jõgeva Elamu

Ravikindlustuse omamine on oluline 
iga inimese jaoks, sest kindlustus-
andjana tasub inimese ravikulud 
Haigekassa. Kui inimene on aga 
ilma ravikindlustuse kaitseta, siis 
tasub ta oma ravikulud ise nii siin 
kui välismaal. 

Möödumas on suvi ning olu-
line on teada, mil viisil säilitada 
ravikindlustus peale gümnaasiumi 
lõpetamist. Kui oled gümnaasiumi 
lõpetamise ajal noorem kui 19-aas-
tane, siis kehtib ravikindlustus kuni 
19-aastaseks saamiseni. Olles aga 
vähemalt 19-aastane, siis sinu kind-
lustuskaitse lõpeb kolme kuu möö-
dumisel õppeasutuse lõpetamisest. 
Tagamaks tervishoiuteenuste kät-
tesaadavus, rahastatuna Haigekassa 
poolt, tuleb õpinguid jätkata, tööle 
minna või võtta ette muu taoline 
tegevus hiljemalt 3 kuu jooksul kooli 
lõpetamisest arvates.

Enim levinud otsus on peale 
keskkooli lõpetamist asuda õppima 
kutse- või ülikooli. Sellisel juhul 

tagab riik ravikindlustuse kehtivuse 
kogu õppekava nominaalkestuse 
aja ning seejärel kolme kuu jooksul 
peale kooli lõpetamist. Kui aga kool 
jääb pooleli või ei lõpetata seda no-
minaalkestuse perioodil, siis lõpeb 
ravikindlustus ühe kuu möödumisel 
peale õppekava nominaalkestuse 
möödumist või siis pärast eksmat-
rikuleerimist. Ravikindlustuse ole-
masolu on tagatud võrdsetel alustel 
nii päeva- kui kaugõppe vormis 
õppides. Kui tudeng kasutab enda 
õigust võtta akadeemiline puhkus, 
mis algab nominaalõppeajal, siis 
ravikindlustus peatub. Kui aga 
akadeemiline puhkus on tingitud 
isiku haigusest või vigastusest, siis  
kindlustuskaitse ei peatu. Kindlus-
tuskaitse tekkimise andmed esitab 
Haigekassale Haridus- ja Teadus-
ministeerium.

Välismaal õppima asudes, tuleb 
aga meeles pidada, et ravikindlus-
tuse jätkamiseks tuleb isikul endal 
esitada iga-aastaselt Haigekassale 

Jäätmevedu Tapa vallas

Kuidas säilitada ravikindlustuskaitse 
peale gümnaasiumi lõpetamist?

välisriigi õppeasutuses õppimist 
tõendav dokument. Eesti Haige-
kassas kindlustatud inimesed, kes 
viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, 
saavad vajaminevat arstiabi Euroopa 
ravikindlustuskaardi alusel võrdse-
tel tingimustel selles riigis elavate 
kindlustatud inimestega. Vajami-
nev arstiabi ei ole tasuta – maksta 
tuleb patsiendi omavastutustasud 
(visiiditasu, voodipäevatasu jne) 
asukohamaa hindade järgi.

Peale keskkooli lõpetamist te-
hakse valik ka tööle mineku kohta. 
Sellisel juhul on endisel õppuril 
õigus ravikindlustusele tööand-
ja kaudu. Kui vajalikud andmed 
jõuavad Haigekassasse seitsme 
kalendripäeva jooksul tööle asumi-
sest ning isiku ravikindlustus kooli 
lõpetamise järgselt veel kehtib, siis 
jätkub kindlustuskaitse uuel alusel 
ilma katkemiseta. Kui kindlustus-
kaitse on katkenud, tekib töötajale 
kindlustuskaitse 14-päevase ooteaja 
möödumisel. Hea soovitus on 

kontrollida mõne aja möödudes 
oma kindlustuskaitse kehtivust, sest 
esineb juhtumeid kus tööandjal on 
ununed andmed esitada. Siis on aga 
otseseks kannatajaks tervishoiutee-
nust vajav, kuid kindlustamata isik. 

Asudes tegutsema füüsilisest 
isikust ettevõtjana, peab enne te-
gevuse alustamist esitama avalduse 
enda kandmiseks äriregistrisse ning 
ravikindlustuse saamiseks maksma 
iseenda eest sotsiaalmaksu. Andmed 
kindlustuskaitse tekkimiseks esitab 
Haigekassale Äriregister või Maksu- 
ja Tolliamet 7 kalendripäeva jooksul 
alates enda registrisse kandmisest.

Ajateenistuses olles on garan-
teeritud ravikindlustuse kaitse riigi 
kaudu ning kindlustusandmete 
esitamise kohustus lasub Kaitse-
ressursside Ametil. Peale armeetee-
nistuse läbimist on isikule tagatud 
ravikindlustus ühe kuu jooksul.

Olukorras, kus ainus võimalus on 
peale keskkooli lõpetamist võtta end 
arvele töötuna tagab ravikindlustuse 

kaitse töötuskindlustuse hüvitise 
saaja staatus. Andmed kindlustus-
kaitse tekkimiseks esitab Haigekas-
sale juba Eesti Töötukassa.

Juhul, kui te siiski ei kuulu ühtegi 
kindlustatud isikute gruppi, annab 
ravikindlustuse seadus võimaluse 
sõlmida Haigekassaga nn vabataht-
lik kindlustusleping, mille alusel 
võrdsustatakse Teid ravikindlustuse 
seaduse alusel kindlustatud isikuga. 
Lepingu sõlmimisel kuuluvad Hai-
gekassale tasuda kindlustusmakseid.

Hea on meeles pidada, et kui 
kindlustuskaitse algamise kande 
tegemiseks vajalikud dokumendid 
esitatakse Haigekassale isiku kehtiva 
kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlus-
tuskaitse uuel alusel ilma katkemise-
ta. Oma ravikindlustuse kehtivust 
saab kontrollida riigiportaalis www.
eesti.ee. Samuti on võimalik täpse-
mat infot küsida Haigekassa infote-
lefonilt 16363.

Tiivi Salvan,
Eesti Haigekassa Viru osakonna jurist
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19.08.2009
- Määrati Tapa vallas, Rabasaare külas 
asuvale maareservina riigi omandisse 
taotletavale maaüksusele koha-aadress 
järgnevalt: Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Rabasaare küla, Turba;
- Anti välja korraldus korteriomandi 
seadmise kohta;
- Nõustuti Tapa vallas Rabasaare 
külas asuva Turba maaüksuse (pii-
riettepanku nr AT0906030030), 
ligikaudse pindalaga 12495 m², 
jätmisega riigi omandisse;
- Anti välja korraldus pärandvara 
vastuvõtmise kohta;
- Lubati puhkusele vallavanem 
Kuno Rooba 24. augustist kuni 30. 
augustini 2009.
26.08.2009
- Otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 4200 
krooni;
- Ootsustati maksta lasteaia söö-
gisoodustust Tapa vallas lasteaias 
käivate laste eest, kokku 16 avaldust;
- Otsustati toetada kutseõppeasu-
tuses õpilaste toitlustamist, kokku 
3 avaldust;
- Jäeti rahuldamata kokku 16 aval-
dust sotsiaaltoetuste saamiseks;
- Maksti toimetulekutoetust 2009. 
aasta augustis 223 387 krooni ja 

sellega kaasnevat 200 kroonist 
täiendavat sotsiaaltoetust summas 
3400 krooni;
- Väljastati ehitusluba üksikelamu re-
konstrueerimiseks ja laiendamiseks 
kinnistul 1.Mai pst 24 Tapa linnas 
Tapa vallas;
- Väljastati kirjalik nõusolek AS-le 
Hoolekandeteenused korterelamu 
tehnosüsteemide muutmiseks (kesk-
küttekatla paigaldamine ja soojussõl-
me väljaehitamine) kinnistul Imastu 
11 Imastu külas Tapa vallas;
- anti välja korraldus “Riigihanke 
nr 113981 “Investeerimislaenu võt-
mine” pakkujate kvalifitseerimine, 
pakkumuste vastavaks tunnistamine 
ja edukaks tunnistamine”;
- Tunnistada Tapa linna Hommiku 
alajaama tänavavalgustuse elektripai-
galdise renoveerimistööde edukaks 
pakkumiseks AS Lepna Elekter 
poolt esitatud pakkumine;
- suurendati Aktsiaseltsi Tapa Vesi 
aktsiakapitali 3 994 000 (kolm miljo-
nit üheksasada üheksakümmend neli 
tuhat) krooni võrra, lastes välja 3994 
(kolm tuhat üheksasada üheksaküm-
mend neli) lihtaktsiat nimiväärtusega 
1000 (üks tuhat) krooni;
- kinnitati Tapa linnaraamatukogu 
tasuliste teenuste loetelu.

Kas vaksali perroon koos varikatusega hakkab tulevikus välja nägema  fotol kujutatuna? 
Graafika arhitektuuribüroo Luhse &Tuhal, Liina Kald

Tapa linnaraamatukogu tasuliste teenuste 
loetelu ja nende eest võetava tasu suurus

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

13.08.2009
Võeti vastu järgmised otsused:
- Katastriüksustele sihtotstarbe 
määramine;
- Detailplaneeringu algatamine;
- Omafinantseeringu ning vara säi-
limise garanteerimine Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusele;
- Tapa vallavolikogu 16.04.2009 
otsuse nr 190 „Vallavara võõran-
damine otsustuskorras“ muutmine;
Võeti vastu järgmised määrused:
- “Tapa vallavolikogu 11. jaanuar 
2007 määruse nr 41 “Tapa valla 
kohalike teede ja tänavate nimekirja 

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

kinnitamine“ muutmine”;
- “Tapa vallavolikogu 8. veebruari 
2007 määruse nr 44 “Tapa valla ava-
likku kasutusse määratud erateede 
nimekirja kinnitamine“ muutmine”;
- “Kaugküttepiirkonna määramine 
Jäneda külas”;
- “Tapa vallavolikogu 14. veebruari 
2008 määruse nr 85 “Tapa valla 
munitsipaalkoolide pedagoogide 
töötasustamise alused“ muutmine”.
kuulati informatsiooni Tapa valla 
eelarve täitmise kohta perioodil 
jaanuar–juuni 2009.

Tapa vallavolikogu algatas 13. augus-
ti 2009. a otsusega nr 206 detailpla-
neeringu koostamise Lehtse tee 4 c 
(79101:017:0070) kinnistule Tapa 
linnas. Planeeritava ala ligikaudne 
pindala on 4,7 ha, osaliselt on detail-
planeeringu alasse kaasatud Joosepi 
kinnistu ning reformimata riigimaa. 
Tapa linna üldplaneeringu kohaselt 
on antud alale planeeritud aiama-
jad ja aiamaa (Tapa linnavolikogu 

09.11.1995 otsus nr 71). 
Detailplaneeringu ülesandeks on 

aiandusühistule Kirsipuu kuuluva 
kinnistu jagamine reaalosadeks ühis-
tu liikmete vahel, mille tulemusena 
tekib 32 kinnistut; hoonestusalade ja 
ehitusõiguse määramine; kommuni-
katsioonide sh elekter, vesi, kanali-
satsioon lahendamine; juurdepääsu 
ja liikluskorralduse lahendamine. 
Imbi Mets,3229684, planeerimisspetsialist

 

Vallavalitsuse teade

Kahjuks ei laekunud Tapa vak-
salihoone funktsiooni leidmise 
täiendavale ideekonkursile ühtegi 
ettepanekut. Samuti ei esitanud 
konkursile oma ideed Okupat-
sioonimuuseumi filiaali loomisest 
kodanikeühendus MTÜ Klubi 
Intellektuaalia, kes on varem oma 
mõtteid vaid põgusalt ajakirjan-
duses tutvustanud.

Vaatamata kõigele, jätkab Tapa 
vallavalitsus Tapa vaksalikomp-
leksile praktil iste lahenduste 
otsimist. Koostöös AS-ga EVR 

Vallavalitsus sobitab 
koostöös ASiga EVR Infra 

vaksalikompleksi uusi perroone
Infra tehakse ettevalmistusi uute 
perroonide sobitamiseks vak-
salikompleksi, mis lahenduste 
leidmise järel ka töösse läheksid. 
Perroonide ehitamiseks on väl-
jastatudki juba projekteerimis-
tingimused.

AS EVR Infra on koos arhi-
tektidega töötanud välja uute per-
roonide disainlahenduse – kõik 
uued ehitatavad perroonid hak-
kavad olema ühesuguse arhitek-
tuurilise lahendusega. Tapa valla-
valitsuse hinnangul on tegemist 

väga kaasaegse ja funktsionaalse 
lahendusega. Oleme paigutanud 
parema ettekujutuse saamiseks 
perroonid arvutigraafiliselt oma 
tulevastesse asukohtadesse, et 
saada parem visuaalne ettekujutus 
uute perroonide ja vaksalihoone 
kokkusobivuse kohta.

Peale ideelahenduste viimistle-
mist viib vallavalitsus novembris 
läbi arutelu antud teemal.

Kuno Rooba, 
vallavanem
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Natuke siis mõttemängude 
ajaloost. Kõik need toimusid 
aastatel 1988–1990. 

Need aastad olid laulva revo-
lutsiooni , öölaulupidude, Hirve-
pargi ja Rahvarinde rahvakogu-
nemiste, Balti keti ja lõpuks ka 
Eesti vabanemise aastad. Ning 
samuti esimeste kooperatiivide 
ja väikeettevõtete tekkimise 
aastad, mida tollal tekkis nagu 
seeni peale vihma suurte riiklike 
asutuste kõrvale. 

Üks selliseid väikeettevõtteid 
oli Hermes (Tamsalu Terko 
väiketttevõte), kus direktoriks 
Enn Koppel. Nagu enamik tol-
laseid kooperatiive, tegeles seegi 
tuhande asja, müügi, tootmise 
ja vahendamisega. Tundes Enn 
Koppelit üle 30 aasta, võin siiski 
väita, et tema põhieesmärk ei 
olnud kiire rikastumine, pigem 
oli ta selline boheemlaslik kuju, 
tema missiooniks oli inimestele 
intellektuaalse meelelahutuse 
pakkumine ja originaalsete üri-
tuste väljamõtlemine. Andis ta 
välja näiteks ajalehte Hermes, 
kus sees ristsõnad (sellal väga 
populaarsed), male, kabe, brid-
žiülesanded jne jne. Kokku 
korraldas ta viied mõttemängud.
Intellekt 88

Korraldas Tamsalu Ter-
ko. Alad male, kabe, bridz ja 
mälumäng. Osa võttis 13 viie-
liikmelist võistkonda üheksast 
maakonnast.

Esikoha sai Rakvere EPT 
(Vello Peeti, Ülo Ivask, Ülo 
Karask, Mart Komp ja Evald 
Pakker). Kõik peale Pakkeri 
praegu manalamehed. Teise 
koha sai Rakvere KEK (Ants 
Olev, Jaan Linnamägi, Andres 
Rüüt, Ülev Ratassep ja Mart 
Kuusk). Olev ja Linnamägi 
kuuluvad siiani Eesti paremikku 
bridžis, Andres Rüüdi mälestu-
seks korraldab Rakvere Bridži-
klubi igal aastal mälestusturniiri. 
Kolmas oli Haapsalu KEK. 
Võitjameeskond sai auhinnaks 
laevareisi Mustal merel. (allikas- 
Viru Sõna, 26.05.1988)
Mõttemängud Viitna 1988

Korraldas v/e Hermes. Alad 
male, kabe, bridž, mälumäng ja 
nn tähemäng. Kokku osales 32 
intellektuaali.

Natuke tähemängust. Käis 
see nii, et üksteisele öeldi tähti, 
ja neist tuli võimalikult palju sõnu 
moodustada. Seda, kas väljamõel-
dud sõna ka tegelikult olemas oli 
(mõni mõtles välja ikka väga sür-
realistlikke sõnu), otsustas žürii 
Raivo Raignaga eesotsas. Raivol 
olid kaasas paksud õigekeelsus- ja 
muud sõnaraamatud, kust ta siis 
kontrollis sõnade olemasolu või 
mitteolemasolu. 

 Raivo Raignast niipalju, et 
Hermeses töötas ta 1989. aas-
tani ja tegemist on legendaarse 
epigrammimeistriga. Mõned 
paremad palad on mul siiani 
meeles, nagu:

„Edu“
Julget pealehakkamist ja edu,
Soovib vagunile vedur!
Või „Omal kohal“
Mees pikki tunde päevas,
Mööda saadab baarimelus,
Ilmselt mees on leidnud
Oma koha elus!
Oli individualarvestus – või-

tis kunagise NSV Liidu meister 
vene kabes Vello Luht, teine 
Jüri Raidväli ja kolmas Kuldar 
Andest. Kõik Tartust.

Ja oli ka meeskondlik ar-

vestus – võitis Rakvere KEK 
(Olev, Linnamägi, Kuusk, Rüüt 
ja Ahto Külanurk). Võitjad 
said auhinnaks turismireisi 
Tšehhoslovakkiasse. (allikas –
Hermes teabeleht, nr 1, 1988).

Siin võib tekkida õigustatud 
küsimus – nii palju osavõtjaid? 
Vastus on minu arvates selline, 
et esiteks olid mälumängud, 
mõttemängud, enese igakülgne 
arendamine aastatel 1988–89 
väga populaarsed. Teiseks –
NSVLiit lagunes, riiklikud et-
tevõtted koos nendega, rubla 
devalveerus, raha tuli kuskile 
panna – riikliku ettevõtte juht 
oli huvitatud, et tema töötajad 
mõttespordiüritusel osaleksid 
ja oli ka nõus osavõtumaksu 
tasuma. Ega see raha siis tema 
enda taskust tulnud. Ikka riigi 
põhjatust kaukast. Tihti võttis 
direktor isegi võistlusest osa. 
Ning kolmandaks – auhinnad 
olid vägevad. Ega veel 1988. 
aastalgi igaüks välismaareisile 
pääsenud, Pagari tänavast pidi 
ikka läbi käima ja oma poliiti-
list meelsust tõestama. KEK-i 
mehed räägivad, et Tšehhoslo-
vakkiasse anti neile kaasa KGB 
nuhk. Kelle turjakad ja leidlikud 
bridžimängijad küll kiirelt umb-
joobesse jootsid, ning kes, nagu 
pärast selgus, päris normaalne 
mees oli olnud.
Hermese III mõttemängud

Tamsalus võisteldi males, 
kabes, bridžis, mälumängus ja 
tähemängus. Mullust edu kordas 
Rakvere KEK (Andres Rüüt, 
Jaan Linnamägi, Ants Olev ja Jüri 
Raidväli). Teine Vinni NST (Märt 
Sutt, Eino Vaher, Ülar Lauk 
ja Arvi Rootsmaa) ja kolmas 
Tamsalu TERKO (Enn Kop-
pel, Roland Rand, Ants Tamme 
ja Peedu Vipper). (allikas Viru 
Sõna, 4. mai 1989). 

Mis asjaoludel maleblogi 
Vaatleja pikaajaline toimetaja 
Ülar Lauk Vinnit esindama sat-
tus, täpselt ei mäletagi. Midagi 
oli vist nii, et olin just lõpetamas 
kõrgkooli, suunatud tööle Vinni 
NST-sse ning meil oli Ülariga 
ühine lisateenistus- nimelt koos-
tasime mingil perioodil ristsõnu 
Hermese taolistele ajalehtedele. 
Imre Termonen tegi tollal ma-
leajalehte Caissa, Igor Rõtov ja 
Rainer Raud tegid ka mingit oma 
ajalehte, tegime nagu sinnagi 
midagi. Aga see selleks.
Hermese IV mõttemängud

Nende mängudega on väike 
segadus, kus ma palun Tartu 
meeste abi.

13. juuli 1989 Viru Sõnas 
seisab teade, et IV mõttemängud 
toimuvad jälle Tamsalus, 17–20 
augustil, kus on neljaliikmelised 
võiskonnad jne. Samas peale 20 
augustit VS-s mingeid teateid 
selle tulemuste kohta ei ole. 
Küll toimusid umbes samal ajal 
mõttemängud Vinnis, hoopis 
paaridele. Ka selle kohta ei ole 
teateid. Äkki oli nii et võistlus 
Tamsalus jäi ära ja toimus hoo-
pis Vinnis? Või toimusid siiski 
kahed mängud, nii Tamsalus 
kui ka Vinnis? Hermes andis 
välja oma ajalehte, 1989. aasta 
eksemplarid on Eestis olemas 
vaid ülikooli raamatukogus (1–3 
nr) ja KMAR (Kirjandusmuu-
seumi Arhiivi raamatukogus) 
(numbrid 2–4). Ise ei hakka selle 
pärast Tartusse tulema, ehk keegi 
tartlane saab läbi käia ja vaadata.

Mälu järgi meenutades - 

võitsid äkki Jüri Raidväli-Tarmo 
Päss Tartust ja Ants Olev- Eino 
Vaher Rakverest olid kolman-
dad, kes oli aga teised? Võib-olla 
et Enn Koppel-Kuldar Andest. 
Aladeks olid Vinnis male, kabe, 
bridž ja mälumäng.
Intellekt mõttemängud

Toimusid Vinnis detsemb-
ris 1990 ja korraldajateks olid 
Vinni-Pajusti maleklubi Berta 
ning Hermes. Aladeks male, 
kabe, bridž ja rendzu. Mäletan, 
et algul olid plaanis ka othello 
(revers) ja go, aga keegi osavõt-
jaist peale Koppeli seda mõne 
minutiga selgeks ei saanud, ja 
lõpuks jäi kavast välja. Koppel 
oli just koos Kuldar Andestiga 
käinud mõttespordi maail-
mameistrivõistlustel ja tahtis 
uudseid alasid Eestis kiiresti 
populaarseteks muuta. 

Ka rendzut nägid paljud esi-
mest korda. Tollane Viru Sõna 
(22.12.1990) kirjeldab rendzut 
üpris toredalt: „vendzju - see on 
uus, aga väga kombinatsiooniri-
kas lauamäng.“. Ning käändes 
veelgi vahvamalt: „Males võitsid 
Vaher-Metsala ja Sepp-Maidla, 
kabes Tull-Virves, bridzis ja 
vendzjusis Sepp-Maidla“.

Üldvõidu said siis Eesti kuue-
kordne malemeister Olav Sepp 
koos oma hea sõbra Vallo Maid-
laga, kes praegu, nagu keegi 
saladuskatte all rääkis, olevat 
Eesti paremaid elukutselisi pok-
kerimängijaid. Teised olid Kalle 
Kask- Robert Shevtsenko ja kol-
mandad Tilk-Kolk. Millise Marek 
või Marko Kolgiga Maie Tilk selle 
hiilgava saavutusega hakkama sai, 
ei mäleta, ja teeks seekord äkki nii, 
et vahet pole, toredad mehed kõik 
kolmekesi.

Küll mäletan, et igal öösel 
käis täissuitsetatud hotellitoas 
üks suur raha peale kaardimäng, 
ikka varahommikuni välja, ja 
mõne mehe pohmell hommiku-
ti oli ikka väga jube. Ja nii neli 
ööpäeva järjest...oi, oi, oi. Aga 
nii karastuski teras.

Need oli nn „antiikaja“ vii-
mased mõttemängud. Nad 
hakkasid lihtsalt oma uudsust 
ja populaarsust kaotama. Saabus 
kapitalism, mõttemängijatel 
tekkis teisigi väljundeid, kus end 
teostada. Paljud siin nimetatu-
test on tänagi edukad ettevõtjad. 

Enn Koppelit, kõikide tollaste 
mõttemängude peakorraldajat, 
tabas 1991 Moskvas komandee-
ringus viibides insult. Osta ka-
vatses ta seal mingit tellisetehast.. 
Ning tema firma või firmad läksid 
vaikselt, ilma liigse kärata, endiste 
kaastööliste kätte. Üks neist tege-
leb ventilatsiooni alal praegugu 
edukalt Lääne-Virumaal. 

Viimased paarümmend aas-
tat on Koppel töötanud Tapa 
gümnaasiumis ajalooõpetajana. 
Hing on tal siiani noor ja plaane 
jätkub. Ta räägib õhinaga, kui-
das ta organiseerib koos „Me-
mentoga“ selle suve poliitilist 
suurüritust Balti keti 20-ndaks, 
massiküüditamise 60-ndaks 
ja Molotov-Ribbentrop pakti 
70-ndaks aastapäevaks. Min-
gid lippude ja lintidega ehitud 
rongid pidid sõitma hakkama, 
Poolani välja. Ega ma kõigest 
täpselt aru ei saanudki mis kõik 
toimuma hakkab. 

Igatahes soovin Ennule edu 
ja loodan väga, et sellega ühine-
vad kõik „Vindi“ mõttemängu-
rid.                           Eino Vaher

Mõttemängud

See väike valge vidin, mis toa lakke kin-
nitatuna tulekahju puhkemisel kõvasti 
lärmi teeb ja sellega Sinu elu päästab? Kui 
vastus on „ei“, siis on aeg see muretseda 
ja paigaldada, sest lisaks oma elust ja va-
rast ilmajäämisele võid peale 1. juulit selle 
seadme puudumise eest ka trahvi saada.

Kindlasti pole mõtet suitsuandurit soeta-
da vaid trahvist pääsemiseks, vaid eelkõige 
oma elu ja kodu turvalisuse eesmärgil. Statis-
tika põhjal enamik tulesurmadest leiab aset 
öisel ajal eluruumides puhkenud tulekah-
jude tagajärjel, kusjuures enamik tulekahju 
ohvritest on hukkunud juba enne päästjate 
saabumist ning põlengu tekkepõhjus on 
peamiselt inimeste endi hooletus. 

Tänavu viie kuu jooksul on Eestis tu-
lekahjudes elu kaotanud juba 26 inimest, 
neist viis Ida-Virumaal. Kellelgi neist ei 
olnud kodus suitsuandurit. Tulekahju korral 
muutub ruumis viibimine mürgiste gaaside 
kiire leviku tõttu eluohtlikuks juba mõne 
minutiga. Viis minutit põlenguvingu hinga-
nud inimese elu ei ole enam võimalik päästa. 
Põlengust selle algusjärgus märku andes 
aitab aga see lihtne, odav ja tõhus abimees 
ära hoida tulekahju traagiliseimad tagajärjed. 

Argumendid, millega suitsuanduri puudu-
mist või selle mittevajalikkust põhjendatakse, 
on seotud sageli sellega, et eluruumis pole 
küttekollet ega suitsetajaid. Isegi, kui Sa oma 
kodus käitud hoolikalt ja tulekahju tekkimise 

oht on väike, kaitseb suitsuandur Sind ka 
naabrite juures juhtunud õnnetuse korral.

Suitsuandurit võib paigaldada igaüks 
ise. Andur on soovitav kruvide või tugeva 
kahepoolse teibi abil kinnitada magamis-
toa või sinna viiva koridori lakke, eemale 
laevalgustist ning vähemalt poole meetri 
kaugusele seinast.

Kui sul juba on kodus suitsuandur, siis 
kontrolli aeg-ajalt selle patareisid ning pu-
hasta andurit tolmust. Suitsuanduri töökorras 
olekut näitab signaal, mis tekib peale kont-
rollnuppu vajutamist ja seda 3–5 sekundit 
all hoidmist. Patarei tühjenemisest annab 
suitsuandur märku sarnaselt mobiiltelefoniga 
– teeb järjepidevalt teatud ajavahemiku järel 
vaikse piiksu. Hooldades andurit regulaarselt, 
teeb väike elupäästja õnnetuse korral oma 
töö ning päästab Sinu elu ja vara. 

 Lisainfot on võimalik saada helistades 
päästeala infotelefonile 1524 või külastades 
veebilehekülge http://www.kodutuleohu-
tuks.ee/ 

Ei maksa oodata suuremat õnnetust 
ega tähtaega, millal suitsuanduri olemasolu 
kohustuslikuks muutub – hooli oma lähe-
dastest ning soeta omale elupäästja juba täna. 
Tulesurmade ja -kahjude vähendamine on 
meie kõigi ühine eesmärk, kuid oma kodu 
turvaliseks muutmise eest vastutab igaüks ise. 

Marika Uussalu, Ida-Eesti Päästekeskuse 
ennetustöö büroo juhataja

Kas sinul juba on 
suitsuandur?

2.
Algusaasta talvel Tapa linna sissesõidul 

märkasin maantee äärsel platsil paigalda-
tud vanu bussikeresid, põlevaid lõkkeid, 
askeldavaid mehi ehitusel ja autode juures. 
Ei teadnud ma siis, et siia rajatakse uut au-
tobaasi, et peagi seon end aastakümneteks 
selle kollektiiviga.

Direktor I. Tkatšenko ja kaadriinspek-
tor H. Rohtla ettepanekul-läbirääkimisel 
saavutatud kokkuleppel asusingi 16.sep-
tembril 1960. a automajandi seni täitmata 
peainseneri ametikohale. Meeldiva üllatu-
sena, tööle saabudes, soliidne vanadaamist 
sekretär, Salme Helari, andis mulle lükati, 
sirklikarbi jm. tema arvates inseneritööks 
vajalikku. Meenub anekdoot kus küsiti kui 
palju on 2x2? 1. klassi laps vastas 4, insener 
vaatas lükatit ja ütles 3,99, raamatupidaja 
nii palju kui ülemus soovib.

Tunnetasin valitseva olukorra raskust, 
tahtsin kiiresti midagi korda saata. Direk-
tori lähetusel omandasin Tallinna automa-
jandis nende kogenud peainseneridelt va-
jalikke teadmisi. Ehitamisega ma ei olnud 
tegelenud, mistõttu kogenud ehitusmehe, 
Ilmar Reinoki, nõuanded kulusid marjaks 
ära. Tema eskiisprojekti järgi ehitatud ah-
juküttega hoone, mis on säilinud tänaseni 
osaliselt, oli esimeseks kasutusele võetud 
püsiehitiseks. Selles said tööruumid eks-
pluatatsiooni- ja tehnikatöötajad, väljastati 
teekonnalehti ja tööülesandeid autojuhti-
dele. Väravamehhaanikud teostasid autode 
tehnokontrolli kõrvalehitatud varikatusega 
kanalil jagades tööruumi öiste valvuritega. 
Minagi töötasin esimesed kolm aastat selles 
hoones.

Tehnikateenistuse juhatamise ja aren-
damisega koos tuli lahendada arvukaid 
ehitusalaseid probleeme. Ehitustöid 
teostasime töökoja-katlamaja, profülak-
tooriumi, puurkaev-pumbamaja, trasside-
kommunikatsioonide, parkla rajamisel. 
Esimene objekt, mille töökomisjoniga 
ekspluatatsiooni võtsime 1960. a lõpul 
oli puurkaev-pumbamaja, millega lahenes 
veega varustamise probleem. Samal talvel 
teostasime autode hooldust-remonti uues 

ehitatavas töökojas, mida köeti samas 
hoones paiknevast katlamajast. Tõsi küll, 
sooja oli napivõitu, sest katelt köeti toorete 
piidega, järgmisel talvel töötas katlamaja 
juba õliküttel. 

1. oktoobril 1960 võtsime üle ATB-
23-lt Tamsalu autokolonni 18 auto ja 
23 töötajaga ja 30. juunil 1961 ATB-5-lt 
Rakke autokolonni 25 auto, 1 bussi ja 41 
töötajaga. Mõlemad autokolonnid tee-
nindasid põhiliselt Rakke lubjatehast ja 
selle Tamsalu tsehhi. Mõlemad kolonnid 
olid viletsas seisus, puudusid praktiliselt 
vajalikud tootmishooned. 

1962. a 15. juunil lahkus majandist di-
rektor I. Tkatšenko ja mul tuli mõnda aega 
täita ka direktori ülesandeid. Samal ajal 
võeti kordusõppustele Ilmar Müür. Nii tuli 
tegeleda mingil määral ka ekspluatatsiooni 
tööga. Põhirõhk aga oli suunatud ehitus-
tööde organiseerimisele ja teostamisele.

Valmistusime territooriumi ja sissesõi-
dutee asfalteerimiseks, tehnika oli juba 
kohal. Sõitsin Tallinna Ehituspanka, et 
lõplikult vormistada tööde finantseeri-
mine. Kui olin ette näidanud oma doku-
mendid käratas kuri pangatädi Pesur, et 
finantseerimist ei avata, põhjuseks ühe 
objekti finantseerimine kahest allikast. 
Ministeeriumi kop. ehituse osakonna ju-
hatajalt Nižegoltsevilt, kellele läksin oma 
häda kurtma, sain kõvasti võtta. Olin nõu-
tu ja mures. Õhtul Tapale tulles, läksin I. 
Reinoki juurde. Põhimõttelises lahenduses 
kokku leppinud, sõitis I. Reinok järgmisel 
päeval Ehituspanka. Päästis asjaolu, et 
asfalteerimise projektil oli ekslikult objekti 
asukohaks märgitud Lillaka tn. 63 (seal 
paiknes teedevalitsuse hoones autobaasi 
ajutine kontor). Reinok selgitas pangas, et 
tegemist on eraldipaikneva parkimisplatsi-
ga, teise ehitusobjektiga ja uue peainseneri 
teadmatusega. Kas sellest põhjendusest 
piisas või ametnikus ärkas inimene on 
raske öelda, kuid juba järgmisel päeval ei 
olnud finantseerimine enam takistuseks. 
Finantsküsimused valmistasid edaspidigi 
ehitamisel palju muret.

Lembit Vomm

Mälestusi-meenutusi 
Tapa autobaasist 
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.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 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.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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.

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Kullasepatööd – 
valmistamine, parandus, 

hooldus. Ostan kulda.
tel +372 5567 7790, 

info@kullatibu.ee, 
ww.kullatibu.ee.

11. septembril kell 11–13 toimub 
Tapa Aiandus- ja Mesindusseltsi hoones 

Eesti-Soome jalatsivabriku naturaalnahast 
sügiskingade-ja saabaste müük.

Hinnad väga soodsad!

Anda üürile (või müüa) 2-toal mugavustega 
korter Tapal (Roheline tn). 3/1, pakettaknad, 

turvauks, osaliselt sisustatud mööbliga, fonolukk, 
toad ja esik renoveeritud. Üüri tasumine: kütte-
perioodil üür 0 krooni, mittekütteperioodil – 500 
krooni kuus. Üürnik tasub kommunaalkulud ja 

arvestite näidud.
Info telefonil 5192 0835

12. septembril kell 19 Vaksali Trahteris
ESINEB REET LINNA

Piletid saadaval.
Eelmüügist 55 kr, üritusel kohapeal 75 kr.

Täpsem info tel 325 2332

Üürile anda 2-toaline kõigi mugavustega 
renoveeritud korter. Tel 5591 2503

T, 8. sept kell 18 – koguperefilm „Jääaeg 3”, 
  filmi pikkus 1.36, film on vene keeles
 kell 20  – koguperefilm „Jääaeg 3”, 
  filmi pikkus 1.36, film on eesti keeles

NB! See on esimene film meie kaunis vastremonditud saalis. 
Palume mõistvat suhtumist meie kinokülastajatelt, et suudak-

sime ühiselt selle saali ilusa ja korras hoida. 
Meiepoolsed soovid on :

1. Ära võta kinosse kaasa sööki ega jooki, sellega ei lasta 
enam saali, janu korral saab abi baariruumis olevast 

veeautomaadist.
2. Vihmase ilma korral palume panna oma märjad üleriided 

garderoobi.

Müüa 3-toaline korter Tapal Ülesõidu 6. 
Korteris on uued aknad ja välisuks. 

Hind 135 000 krooni. 
Helistada 327 7013 või 5677 7694

Senta sündis 1908. aastal Petserimaal Vilo 
vallas kuuelapselise pere eelviimase lapsena.
1942 aastast elab Jootme külas Kensa talus.

Foto on tehtud Senta Meose 100-l sünnipäeval.

Tapa Majaomanike Selts mälestab seltsi 
auliiget EVALD TõNISOOD 

ja avaldab kaastunnet omastele.

Odavad küttepuud lõhutud ja sobivas mõõdus. 
Koormad mõõdetavad. 

Tel 5301 8893, e-post: alari@puud.ee

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
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.

Müüa odavaid lõhutud küttepuid. 
Müüme ka 3-meetriseid. Tel 5342 6318

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, kuusk). 
Hind kokkuleppel! Kontakttelefon 524 1249

Matuseteenused 24h - FIE Aivar Müür
Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine

Lääne-Virumaal
Tel 5647 7432, 327 7139

9. septembril algusega kell 16 toimub 
arenduskojas (Roheline 19, Tapa) 

LEADER sügisvoorude infopäev 
Tapa ja Ambla piirkonna 

toetusetaotlejatele.

Kosmeetik, pediküür, depilatsioon. 
Vajalik eelregistreerimine telefonil 5656 6052.

Pikk 29, Tapa (II korrusel)

SENTA MEOS sai 
23. augustil 

101 aastaseks.

Ekslikult oli 
eelmises valla 

ajalehes vanuseks 
sattunud 99. 
Vabandame!

Hoogla talu müüb Tapa turul kartulit 
"Vineta", "Piret", "Anti". 

Transpordivõimalus. 
Kontakttelefon 506 1361.

Ei ole sõnu, mis leevendaks valu...
Avaldame südamlikku kaastunnet 

perekond Veinbergile
kalli ema, ämma ja vanaema 

HILDA VEINBERGI
Kaotuse puhul

Perekond Mäela ja Serketti

AUSTATUD TAPA VALLA EAKAD INIMESED!

Tapa vallavalitsus korraldab teile 1. oktoobril 2009 
Rahvusvahelise eakate päeva puhul 

ekskursiooni VILJANDIMAALE

Päevakava:
1. Olustvere Mõis ja park;

2. Viljandi linn;
3. Karksi ürgorg ja ordulinnus;

4. Karksi A.Kitzbergi majamuuseum.

Väljasõit Tapa linna keskväljakult kell 7.00
  Lehtse teeninduspunkti eest kell 7.15
  Jäneda bussijaamast kell 7.35

Koju jõutakse orienteeruvalt kella 21-ks.
Ekskursioonile registreerimine alates 1. septembrist 2009 

aadressil Tapa Roheline 6-1 (Seeniortuba). 
Osalustasu on 80 kr inimene. Kohtade arv piiratud.

Täiendavat informatsiooni: Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik, 
tel 5649 5435

Pühapäeval, 6. septembril kell 17 
esineb Tapa muusikakoolis 

INGLISE KITARIST JASON CARTER. 
Ainulaadne harf-kitarr. 

Toetavad Kultuurkapital jaTapa vallavalitsus.
vt www.jasoncarter.net

Toormahla valmistamine õuntest. 
Koguse, aja, transpordi ja hinna lepime kokku

telefoni teel 510 5702 (Hansu-Tõnu talu).


