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Arenduskojas toimub oktoobris-
novembris muukeelsetele Tapa ja 
Tamsalu valla töötutele 250-tun-
nine koolitus teemal “Eesti keel 
ja tööotsing”.

Kursuse õppekava koostamisel 
järgiti koolituse eesmärki, sihtgru-
pi eripära ning tööturukoolituse 
juhendit. Paljudele töötutele on 
lisaks muudele teguritele töö mit-
teleidmise põhjuseks kehv keele-
oskus. Hirm avalikkuse ees pärsib 
töötute eneseväljendust töövest-
lustel. Koolitusel kasutatakse 

erinevad metoodikad auditooriumis 
ja käiaks ekskursioonil Jõgevamaal. 
Lektoritunnid vahelduvad praktilise 
tegevusega, töö on planeeritud ak-
tiivseks ja huvitavaks. 

Suur osa on psühholoogilisel 
ettevalmistusel. Järgnevalt mõned 
teemad, mida õppustel käsitletaks: 
“Stress ja kriis inimese elus ja 
nendega toimetulek,” “Efektiivne 
suhtlemine,” “Kutsesuundumuse 
määratlemine,” “Kommunikatsioon 
ja selle tähtsus tänapäeval, arvuti ka-
sutamise võimalused, arvuti algõpe, 

Internet, Internet tööotsingu ja 
suhtluskanalina,” “Tööotsimine, 
enesereklaam, enese kirjalik väl-
jendamine.” Kepikõnnipäevadel 
liigutakse aktiivselt nii linnakesk-
konnas kui looduses ning toimub 
suhtlemistreening ja keeleõpe. 

Lektorite valikul (Eva Suits-
mart, Marika Eiskop, Ene Augas-
mägi ja Heiki Vuntus) arvestati 
sarnaste koolituste kogemust ja 
positiivset tagasisidet koolitatute 
poolt.

Heiki Vuntus

Tapale tuleb eesti-
ukraina folkbänd

2. novembril otsustas aasta sot-
siaaltöötaja valimiseks moodus-
tatud komisjon valida Lääne-Viru 
maakonna parimaks sotsiaaltöö-
tajaks Tapa valla sotsiaalnõuniku 
Ene Augasmäe.  

Kandidaadi esitas konkursile 
SA Dharma tegevjuht Malle 
Eenmaa, kelle sõnul on Ene Au-
gasmägi ettevõtlik ja avatud uutele 
ideedele. Ta on olnud aktiivne 
uute projektide elluviija ning va-
batahtlike kaasaja, nagu lastelaag-
rid, vanemliku hoolitsuseta laste 
pärastlõunad ja materiaalne abi 
toimetuleku parandamiseks. 

Tapa vald oli üks esimesi tugi-
isiku teenuse pakkujatest ja täna-
seks on teenus leidnud aktiivset 
kasutamist. 

Ene Augasmägi on abivalmis 
kogemuste jagaja vabatahtlike 
võrgustikutöö alal, on hea suhtleja 
ja lektor tugiisiku teenuse kooli-
tustel. Seega tunnustatakse tema 
panust tugiisiku teenuse väljatöö-

tamisel ning edukal rakendamisel ja 
arendamisel Tapa vallas.

Ene Augasmäel on magistrikraad 
sotsiaalpedagoogikas ja lastekait-
ses.

Konkursile laekus kolm taotlust 
sotsiaaltöö tegijate esiletõstmiseks: 
Tapa valla sotsiaalnõunik Ene Au-
gasmägi, Tapa valla sotsiaaltöötaja 
Eha Altmäe ning Sõmeru valla 
sotsiaaltöötaja Ülle Allika kandi-
datuur. 

„Ka teised esitatud kandidaadid 
on olnud oma töös tublid, kuid et 
ühel neist puudub seaduses nõutav 
erialane kõrgharidus ja teine on uuel 
töökohal töötanud alles lühikest 
aega, siis langes valik Ene Augasmäe 
kasuks,” põhjendas komisjoni otsust 
komisjoni esimees maavalitsuse sot-
siaalala peaspetsialist Tiiu Kuus.  

Konkursi eesmärk on tunnusta-
da maakonna sotsiaaltöötegijaid – sot-
siaal- ja lastekaitsetöötajaid, hooldusasu-
tuste töötajaid, vabatahtlikke ja teisi, 
kelle töö ja ettevõtmised on aidanud 

kaasa sotsiaalse suutlikkuse kas-
vule maakonnas. 

Maavanem tänas 2007. a pari-
mat sotsiaaltöötajat sotsiaaltööta-
jate päeva pidulikul tähistamisel 
Lääne-Virumaa rakenduskõrg-
koolis 9. novembril. 

 Hilje Pakkanen,  
L-V MV avalike suhete nõunik 

13. novembril kell 18 
Tapa linna-

raamatukogus

14. novembril kell 18
Moe teeninduspunktis

20. novembril kell 18
Lehtse raamatukogus

21. novembril kell 18
Jäneda lossi väikeses 

saalis
 

Ootame rohket 
osavõttu!

Tapa vallavalitsus

Töötud õpivad eesti keelt

Maakonna parim sotsiaaltöötaja 
on Ene Augasmägi

Luuletajad 
väisasid 

raamatukogu

Ene Augasmägi on paljude ette-
võtmiste käivitaja.

Eesti keelt õpetab muukeelsetele töötutele Eva Suitsmart, kasutades selleks erinevaid meetoteid. Elena 
Gerasimovitch rakendab arvutitundides omandatud oskusi ka keeletunnis.

Tapa muusikakool koos kultuu-
rikojaga kutsub 15. novembril 
kell 18 kultuurikotta meeleolukale 
kontserdile.

SVJATA VATRA on eesti-ukrai-
na folkbänd, oma stiili nimetavad 
muusikud ise „tulefolgiks“.

SV koosseis on unikaalne – tem-
peramentne tromboon koos eesti 
torupilliga tekitavad kordumatu heli-
pildi. Duduk toob oma lõunamaiste 
sügavate toonidega kaugemaid me-
loodiaid, dialoog karge põhjamaise 
sarvega aga pühib kultuuribarjääride 
mälestusegi minema. Melanhoolne 
akordion tasakaalustab ja seob 
puhkpillid ja löökpillid – djembe, 
tarbuka ja buhalo üheks tervikuks. 
Tulemuseks ebapõhjamaiselt tuli-
ne meesenergia, mis ei jäta kedagi 
ükskõikseks.

Eesti ja ukraina rahvalaulud ning 
-viisid on saanud kaasaegsed arrans-
heeringud. 2006. a anti välja esimene 
CD – Svjata Vatra.

Svjata Vatra on justkui lõke, mis 
särtsub, praksub ja annab sooja, kuid 
mis siiski pahatahtlikult ei kõrveta!

Ilmar Kald

IV kirjaniketuur “Eesti kirjanikud 
Eesti raamatukogudes” külastas 
sel teisipäeval ka Tapa linnaraama-
tukogu.

Eesti noored luuletajad kohtusid 
Tapa valla noorte lugejatega. Jür-
gen Rooste, FS (Indrek Mesikepp), 
Mihkel Kaevats ja Igor Kotjuh lu-
gesid oma luulet ja vastasid noorte 
küsimustele.

Üritusest saab lähemalt lugeda 
valla ajalehe järgmisest numbrist.

Indrek Jurtšenko

Tapa vallavalitsus kuulutas rii-
gihanke “Lehtse kultuurima-
ja rekonstrueerimine” edukaks 
pakkumuseks AS-i Kose Ehitus 
esitatud pakkumuse, kui vasta-
vaks tunnistatud pakkumustest 
odavaima.

 Ühtlasi otsustati sõlmida rii-
gihanke “Lehtse kultuurimaja 
rekonstrueerimine” hankedoku-
mentide alusel leping AS-ga Kose 
Ehitus summas 6 933 187,75 kr.

Riigihankele esitas pakkumise 
kuus firmat. Rekonstrueerimis-
tööd Lehtse kultuurimajas algavad 
novembris ja kestavad kuni järgmi-
se aasta suveni. 

AS Kose Ehitus on varem Lää-
ne-Virumaal suurematest objek-
tidest rekonstrueerinud Kadrina 
lasteaia.

Tapa VV

Lehtse 
kultuurimaja 

hakatakse 
rekonstrueerima

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koda korraldas 19. oktoobril 3. ja 
4. klasside õpilastele ürituse “Ära 
naera minu üle“. 

Puudega inimesed puutuvad sageli 
elus kokku tõrjutuse ja eelarvamus-
tega, teadmatuse tõttu narritakse ka 
eripärasusi omavaid kaaslasi. Kuna 
suhtumine erinevustesse enese üm-
ber saab alguse noores eas, valisime 
oma projekti „Respekteeri erinevusi“ 
sihtgrupiks just koolinoored. Meie 
eesmärk on muuta osalejate hoiakuid 
puuetega inimeste suhtes sallivamaks 
ning ennetada nende riskikäitumist ja 
puude tekkimist. 

Ürituse käigus viisid Lääne-
Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
liikmed Helmi, Tarmo, Margit ja 
Andželika läbi erinevaid rollimänge, 
mille kaudu õpilased said kogeda 
erivajadustega inimeste igapäeva-
elus ettetulevaid olukordi: prooviti 
varvaste abil oma nime paberile 
kirjutada ja maast asju üles tõsta, 
loeti kinnisilmi raha, püüti panna 
ühe käe abil sõbrale kiri ümbrikusse, 
liikuda ratastoolis jne. 

Jututoas rääkisid Laine, Samuel 
ja Jaane oma puudest ning igapäeva-
eluga toimetulemisest. Järgnes suur 
teatevõistluse, kus korraldajate jaoks 
polnud oluline mitte raja läbimiseks 
kulunud aeg, vaid osalejate koostöö. 
Üritus lõppes Sotsiaalministeeriumi 
poolt välja pandud esemete loosi-
misega. 

Täname Tapa gümnaasiumi 
meeldiva koostöö eest! 

Jaane Aer, projektijuht 

Rollimängud 
gümnaasiumis

Foto Heiki Vuntus

Tapa vallavalitsuse 
liikmed kohtuvad 

vallarahvaga
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MTÜ Arenduskoja tegevjuht 
Heiki Vuntus, koos Tapa, Vihu-
la, Kadrina ja Ambla vallaga on 
asunud koostööd tegema ka kaks 
Harju omavalitsust – Kuusalu 
vald ning Loksa linn. Arendus-
koda on Euroopa Liidu maaelu 
arengut toetava LEADER-prog-
rammiga tegelenud üle aasta, kui 
kaugele olete jõudnud?

„Projekti eelarve toetuskuludest, 
mis on kokku peaaegu 950 000 krooni, 
oleme kulutanud natuke alla poole. See 
näitab, et oleme jõudsalt tegutsenud. 
Mõnel naaberpiirkonnal on kulunud 
alles 80 000 krooni ligi.

Meie kulutused on tehtud selleks, 
et kuue omavalitsuse esindajatest 
tekiks toimiv meeskond, kes suu-
daks läbi vaielda ja kokku panna 
ühise strateegia. See on alus rahaliste 
vahendite taotlemiseks LEADER-
programmist. Strateegia on ülisuur 
kokkulepe – see hakkab määrama, 
milliseid summasid ja milleks me 
oma projektiga kuni 2013. aastani 
Euroopa Liidult PRIA kaudu taot-
leme.

Strateegia on tugi, mis annab 
ideid ja ka kindlustunde, et on või-
malik programmist raha saada. See, 
kuipalju meid rahaliselt toetatakse, 
sõltub suurel määral strateegia 
headusest.

Seni on toimunud koolitused, 
õppereisid, kuhu oleme kaasanud 
omavalitsuste esindajad ning külaelu 
aktivistid.”

Kui palju oleks võimalik LEA-
DER-programmi kaudu toetus-
raha saada?

„Need on suured summad. Kok-
ku oleks praeguse info põhjal meie 
piirkonnal lootus saada kuni 50–60 
miljonit krooni, see teeb 5–10 mil-
jonit krooni aastas. Projekte saab 
esitada aastani 2013, rahastamine 
toimub aastani 2015. Milliseks sum-
mad kujunevad, otsustab Vabariigi 

Valitsus.” 
See raha tuleks kuuele omava-

litsusele, kes on Tapal tegutseva 
arenduskojaga liitunud?

„Jah. Meie LAEDER-piirkond 
hõlmab kuut omavalitsust, kokku 
kuni 29 000 inimest. Kõige tähtsam 
on, et koostöö toimiks, suudetaks 
kokku leppida. Mida aktiivsemalt 
osaletakse aruteludes ja enda sei-
sukohti kaitstakse, seda enam on 
lootust, et soove võetakse arvesse 
ja neid ka rahastatakse.”

Möödunud reedel moodusta-
site strateegia koostamise juht-
grupi. Kes sinna kuuluvad?

„Juhtgrupp sai praegu 15-liik-
meline. Panime sinna inimesi, keda 
omavalitsused soovitasid ning ka 
mina kutsusin mõnda, keda olen 
ühiste koolituste käigus tundma õp-
pinud ning näinud, et temast oleks 
juhtgrupis kasu. 

Juhtgrupis on omavalitsusjuhid, 
külaelu aktivistid ja ettevõtjad. Kuu-
salu vallast on vallavanem Kalmer 
Märtson, abivallavanem Milli Kikkas 
ja Leesi külaseltsist Lea Ruus, Loksa 
linnast abilinnapea Õnnela Tedrekin, 
Kadrina vallast vallavanem Aivar 
Lankei, valla arendusnõunik Tiina 
Vilu ja Neeruti seltsist Ülle Visnpuu, 
Ambla vallast vallavanem Alari Kirt 
ja Kangrumäe Külakultuuri Eden-
damise seltsist Marta Kondas, Vihula 
vallast vallavanem Priit Pramann ja 
Karepa seltsist Tiiu Kivilo, Tapa val-
last vallavanem Kuno Rooba, ettevõtja 
Tatjana Tamm, Jäneda Kõrvelillest 
Gilda Lindmaa ja arenduskojast Heiki 
Vuntus.

Juhtgrupp koordineerib stra-
teegia koostamise protsessi, koos 
hakkab käima vähemalt kord kuus. 
Lõpuks tuleb protsessi käigus saa-
dud tulemused heaks kiita.”

Kas juhtgruppi oli lihtne kok-
ku panna?

„Nii ja naa. Ambla, Tapa ja 

Kadrina valla esindajatega ei olnud 
probleemi, seal on välja kujunenud 
eestvedajad, kes osalevad aktiivselt 
LEADER-prorgammi tegemistes. 
Vihula vallast ja Loksa linnast ei 
tulnud reedel Tapale juhtgrupi moo-
dustamise arutelule ühtegi inimest, 
Kuusalu vallast oli Lea Ruus.

Kes kohal olid, nende suhtumine 
oli positiivne, nad on valmis tegutse-
ma. Oluline on, et kõik omavalitsu-
sed osaleksid aktiivselt, teised ei oska 
nende eest valikuid teha. Igaüks peab 
ise enda eest seisma, oma soovid 
selgeks tegema ja läbi vaidlema.”

Mida eelmisel reedel veel ot-
sustasite?

„Panime strateegias paika rahas-
tamise sihtgrupi, sest kõike ei suuda 
projektirahaga toetada. Sihtgrupis 
on naised, vanad, noored, muukeel-
sed ja ettevõtjad.

Kinnitasime ka rahastatavad vald-
konnad: ettevõtlus (maamajandus 
ja puhkemajandus), seltsitegevus 
(kultuur, sport, üritused, vaba aja 
sisustamine), avalikud teenused ning 
keskkonnahoid ja energiasääst.”

Mida on plaanis strateegia 
koostamisega seoses ette võtta?

„Strateegia üks osa on omavalit-
suste arengukavad, need tuleb läbi 
töötada. Teistel on arengukavad 
aastani 2015 kinnitatud, Loksa linnal 
praegu selline dokument puudub.

Strateegia koostamise raames on 
plaanis jaotada küsitluslehed, need 
võivad rahvani jõuda veel sel aastal, 
detsembris. Jaanuaris-veebruaris 
peaks toimuma analüüs, selleks on 
kavas korraldada külades koosole-
kud, kuhu oodatakse kõiki asjast-
huvitatuid.

Kuna vallavolikogud on meie 
rahastajad, siis kindlasti peaksid ka 
volikogud strateegia heaks kiitma. 
See peaks toimuma hiljemalt tuleva 
aasta aprillis.”

Kus koosolekuid pidama haka-

Üle-eelmisel neljapäeval olid Ambla, 
Tapa, Kadrina ja Vihula valla külaakti-
vistid õppereisil Kuusalu valla külades 
ning Loksa linnas.

Kuusalu vald ja Loksa linn on alates 
eelmise aasta kevadest MTÜ Aren-
duskoja liikmed. MTÜsse kuuluvad 
veel Lääne-Virumaalt Tapa, Kadrina 
ja Vihula vald ning Järvamaalt Ambla 
vald. Arenduskoja egiidi all tehakse 
teist aastat koostööd, et ühise tegevus-
piirkonnana taotleda Euroopa Liidu 
LEADER-programmist kohaliku 
elu edendamiseks toetusraha. Seni 
on ühistegevuse raames toimunud 
arvukalt koolitusi ning korraldatud 
õppereise – Kagu-Eestisse, Ungarisse. 
Nüüd on alustatud koostööpartnerite 
külade tundmaõppimisega. 

Seekord käisid Lääne-Viru ja Järva-
maa rahvas tutvumas Harju kolleegide 
elu-oluga. Neljapäeva hommikul saabus 
bussitäis LEADER-aktiviste Kolka. 
Neid võttis vastu Kuusalu abivallava-
nem Milli Kikkas, kes kuulub MTÜ 
juures tegutsevasse juhtgruppi. Tutvuti 
mõisakompleksiga ning käidi Kolga 
muuseumis. Sealt edasi sõideti Mare 
ja Väino Veersalu Iisaka käsitöötalusse 
Uuri külla. Ennelõunat jõuti käia veel 
tutvumas Leesi rahvamajaga. Seejärel 
külastati Viinistu rahvamaja ja seene-
kasvatust. Lõunat söödi Viinistu kõrtsis. 
Reis lõppes Loksal, kus abilinnapea 
Õnnela Tedrekin näitas Loksa lasteae-

takse, kas kõigis külades?
„Otsustasime, et me ei lähtu kü-

ladest. Ainuüksi Kuusalu vallas on 
külasid 66. Kasutame varianti, mis 
näiteks Lääne-Virus kenasti toimib 
– külad on jaotatud kantideks. Kõiki 
elanikke ei ole võimalik küsitleda, 
tehakse sotsioloogiline valik, et oleks 
läbilõige elanikkonnast.

Meil tuleb leida inimesed, kes koor-
dineerivad igas kandis nii ankeetide 
jaotamist ja kogumist kui ka rahva-
koosolekuid. Kui palju ankeete välja 
jaotatakse, ei oska praegu öelda.”

Kuuldavasti on Anija vald hil-
jaaegu tundnud huvi, kas saaks 
MTÜ Arenduskojaga liituda.

„Jah, Anija vallavanem küsis, kas 
oleks veel võimalik meie piirkonna-
ga ühineda. Põhimõtteliselt on see 
võimalik, sest LEADER-programmi 
tingimus on, et liitunud omavalit-
sused peavad omama ühiseid piire. 
Anija vallal on ühine piir Kuusalu ja 
ka Tapa vallaga.

Teisest küljest aga oleme meie 

oma piirkonnas juba üle aasta 
koos tegutsenud, üksteist tundma 
õppinud, teame taustu. Kui juurde 
tuleks väike MTÜ, siis ta sulanduks 
kergelt, aga kui liitub suur vald, on 
palju keerulisem.

Arvan, et Anija vallale tuleks 
kasuks, kui ühineks LEADER-
piirkonnaks koos oma naabritega, 
kes veel selles valdkonnas pole 
tegutsema hakanud. Minu teada ei 
ole LEADER-projektiga liitunud 
ka Raasiku ja Jõelähtme vald ning 
mõned teisedki nende naabrid. Meie 
kogemus näitab, et kogu protsess 
tuleb algusest peale koos läbi elada. 
Oleme avatud kõigile, aga rahas ei 
saa kaaluda seda, mis on tekkinud 
inimsuhetega. 

See on minu arvamus. Anija valla 
ettepanekut hakkab arutama MTÜ 
Arenduskoda juhatus, kuhu kuulu-
vad kõigi meie kuue omavalitsuse 
esindajad.”

Ülle Tamm, 
Ida-Harju ajaleht Sõnumitooja 

Loengu tegi huvitavaks asjaolu, et 
teooria vaheldus praktilise tegevu-
sega. Koolitus andis julguse suhelda 
meediaga võrdsel positsioonil. Aitäh 
toredatele lektoritele!

Osalege julgelt koolitusel, lisa-
teave Tapa arenduskojast.

Koolitusel osalenud

24. oktoobril olid Tapa arenduskojas 
koos meediahuvilised LEADER-
programmis osalejad. Koolitust viis 
läbi endine tuntud raadiohääl Ene 
Hion ja täiskasvanute diplomeeritud 
koolitaja Külli Vollmer Kodaniku-
koolitus firmast.

Koolitus algas tänapäeva tehni-

kaimedeta. Joonistasime enesetut-
vustuse paberile pliiatsiga. Oli väga 
intrigeeriv algus. Tutvusime meedia 
ajalooga ja tänapäeva meediareegli-
tega. Leidis kinnitust tõsiasi, et täna-
päeva ühiskonnas on meedial oluline 
jõud. Lisaks ihuadvokaadile peab 
tänapäeval olema ka ihuajakirjanik. 

MTÜ Arenduskoja juht Heiki Vuntus: „Jaanuaris-veebruaris toimub piir-
konna analüüs, ankeedid jaotatakse ilmselt detsembris.” 

Foto Aidi Uus

Power Pointi asemel 
leht paberit ja pliiats

Partnerid tutvusid 
Kuusalu valla ja Loksaga

LEADER-programmi raames jaotatakse küsitluslehti

Koos Ene Hioni (istub ees) ja Külli Vollmeriga (seisab) on jäänud pildile meediahuvilised Anu Valdmaa ja Marta 
Kondas Ambla vallast (tagumises pingis) ning Tiiu Kaasik ja Tiina Laanemets Tapa vallast (keskmises pingis).

Foto  Heiki Vuntus

da, lõpuks tegi Raimond Koppelmaa 
külalistega ringkäigu kultuurikeskuses 
ja muusikakoolis. 

Ambla vallavolikogu liige, mullu 
Järvamaa sädeinimeseks valitud Marta 
Kondas, Kangrumäe Külakultuuri 
Edendamise Seltsi asutaja ja juht: „Mulle 
on siin Põhja-Eestis kõik huvitav, sest 
pole varem käinud, vanasti oli ju kinnine 
kant. Piirkond on täiesti erinev, meil 
Järvamaal on suured põllud. Üllatas, et 
mõisad pole korda tehtud, kuigi ollakse 
pealinnale nii lähedal.” Ta kiitis eriti 
Leesi rahvamajas toimunut – seal võtsid 
vastu Tiina Viirna ja Lea Ruus, kes olid 
paljudele reisiseltskonnast tuttavad 
LEADER-programmi koolitustelt. 
„Vahva oli see, et nad tegid meile 
draamakoolitust. Meid seati ringi, pidime 
ümber kehastuma, mängima näiteks 
rösterit,” jutustas Marta Kondas. 

MTÜ Arenduskoja tegevjuht 
Heiki Vuntus rääkis, et LEADER-
programmi raames hakatakse jõudma 
tutvumis- ja koolituste perioodist 
tõsisemate arutelude juurde. No-
vembri alguses sai Tapal kokku MTÜ 
liikmesomavalitsuste juhtgrupp. Juba 
lähiajal peaks küladesse jaotatama kü-
sitluslehed, et uurida, mida soovitakse 
ELi toetusrahadega enim arendada. 
Külades on kavas korraldada koosole-
kud, kus arutatakse sama teemat. 

Ülle Tamm, 
Ida-Harjumaa ajaleht Sõnumitooja
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Saksi raamatukogus korraldatud viktoriini vastu tundsid piirkonna paljud lapsed elavat huvi.

Foto  Kristin Bugri

22. oktoobril sõidutasid valla 
teeninduspunkti ametnikud Eva 
ja Anne raamatukogusse Sinilille 
lasteaia vanema rühma 10 mudilast 
koos kasvataja Estri ja Svetlanaga.

Lugesime koos A. Lindgreni 
raamatut „Pipi peab sünnipäeva”. 
Üheskoos arutasime raamatute 
tegelaste ja laste sünnipäevade 
tähistamist. Kui jutt loetud ja 
pildid vaadatud, ootas lapsi väike 
sünnipäevalaud, millel põles küünal 
ja lilled.

Peale kehakinnitust hakkasid 
lapsed joonistama neile enim meel-
dinud raamatutegelast, et pildid 14. 
novembril Astrid Lindgreni 100.
sünnipäeval näitusele panna.

Lastele tutvustati uusi lasteraa-
matuid ja kasvataja Ester laenutas 
mõned kohe ka lasteaeda kaasa. 
Kui kõik üle vaadatud lepiti kok-
ku uue kohtumise osas jõulukuul 
kui raamatukogus päkapikke näha 

saab. Helkurvestid selga, unejutt 
kaasa ja võiski asuda sügislehtedes 
jalgsimatkale Vahakulmu poole.

24. oktoobril algas algklasside 
õpilastele viktoriin „Kas sa seda 
lugu tead?” Ettevalmistatud 20 
küsimust tuntud autorite, loetud 
raamatute ning nende tegelaste 
kohta osutusid parajaks pähkliks. 
Žüriis osalesid kauaaegne Saksi 
raamatukogu juhataja Milvi Jõeots  
Tapa gümnaasiumi abiturient Kris-
tin Bugri ja allakirjutanu. 

Kuna kõik lapsed ei saanud 
ettenähtud kellaajal osaleda, venis 
vastamise aeg pikemaks. Tähtis on 
aga see, et lapsed tahtsid osaleda 
ja kui kohe õiget vastust ei tead-
nud, siis oli võimalus õige vastuse 
leidmiseks olemas. Nii hoidsidki 
lapsed käes raamatuid, sirvisid neid 
ja vaidlesid omavahel. Me ei teinud 
pingerida, sest see polnud seekord 
oluline. Elevust tekitasid auhinnad, 

mida jätkus tõesti kõigile. Siinko-
hal suur tänu SEB Ühispanga AS 
Rakvere kontori töötajatele, kes 
reageerisid operatiivselt ja vastasid 
kiiresti minu sponsorluse palvele. 
Nende saadetud meened olid prak-
tilist laadi ja lastele meelepärased 
– helkurid, kaelapaelad, hiirematid 
arvutile, rahakassad jne.

Ise ostsin raamatuid ja maius-
tusi. Eraldi tänan ka abilisi Milvit 
ja Kristinit. Mulle sai üllatus osaks 
reedesel pärastlõunal, kui heakor-
ratalgutele tulid appi Milvi, Valli,  
Ellen ja Merje. Koos koristasime 
raamatukogu ümbruse prahist ja 
lehtedest – see oli tõesti meeldiv 
abi. Ja nii möödusidki raamatu-
kogupäevad Saksi raamatukogus. 
Kohtumiseni – raamatud oota-
vad!

Marju Bugri, 
Saksi raamatukogu raamatukoguhoidja

Tapa vallavalitsus viis läbi riigihan-
ke “Tapa valla teede, tänavate ja 
platside talihooldus”. Riigihankes 
oli Tapa vald jaotatud üheksaks eri-
nevaks piirkonnaks. Piirkonnad si-
saldasid ka Tapa linna. Pakkumised 
tuli esitada piirkondade kaupa. 

VII piirkonnas (Patika/Ojakü-
la) tunnistati edukaks FIE Heiki 
Kruusma esitatud pakkumus, kui 
vastavaks tunnistatud pakkumus-
test odavaim.

Ülejäänud kaheksas piirkonnas 
tunnistati edukaks SMR Teed AS 
pakkumus kui vastavaks tunnista-
tud pakkumustest odavaim. SMR 
Teed AS on teehoiutöödega tegelev 
ettevõte. Ettevõttele on omistatud 
rahvusvahelised standardid ISO 
9001, ISO 14001 ja EVS 18001. 
Suurematest omavalitsustest on 
ettevõte Rae, Viimsi ja Harku valla 
teehooldaja. 

Sarnaselt eelpool nimetatud 
omavalitsustega plaanib ettevõte 

ka Tapa valla osas võtta kasutusele 
talveperioodil 24 h töötava valve-
telefoni. 

SMR Teed AS on teehoiutöö-
dega tegelev ettevõte. Firma asu-
tati 1993. aastal nime all Soomerite 
Auto AS, mis tänaseks on arenenud 
keskmise suurusega laialdast tee-
dealast teenust pakkuvaks ettevõt-
teks. Masinapargi täiendamisel on 
tehtud valikud lähtuvalt masinate 
töökindlusest ja tootlikkusest, mitte 
nende soetushinnast! SMR Teed 
AS-i aktsionärid on 100% ulatuses 
Eesti eraisikud. Peamine tege-
vuspiirkond on Eesti, kuid oleme 
valmis teostama töid ka kaugemal. 
Ettevõttes on 59 töötajat,  oodatav 
aastakäive 120 milj krooni.

SMR Teed AS põhieesmärk on 
tagada klientide pidev rahulolu 
pakutavate teehoiuteenustega läbi 
efektiivse töökorralduse.

Teede ehituse kõrval pakutakse 
komplektset teenust Eesti valdadele 

teedehoolduse ja remondi osas. 
Eesti teede ehituse ja/või hool-
dusega tegelevate ettevõtete seas 
on firma leidnud oma koha just 
omavalitsuste teede ja tänavate 
hooldamisel. 

See on üks vähestest ettevõte-
test, kes suudab omavalitsusele, 
olgu see siis linn või vald, pakkuda 
oma jõududega aastaringset tee-
nust kõikides teealastes küsimus-
tes: kruusateede hooldus (höö-
veldamine), kruusateed remont, 
teeäärte puhastamine võsast, tee-
äärte niitmine, kraavide ning truu-
pide kaevamine ja puhastamine, 
asfaltkatet remontimine, asfalt-
katete ehitamine, teede/tänavate 
märgpuhastamine, teede/tänavate 
ehitamine, liiklusmärkide paigalda-
mine, lume ja libeduse tõrje teos-
tame nii maanteedel, tänavatel kui 
ka väikestel külavaheteedel.

www.tapa.ee

Koolivaheajal oli Tapa Laste- ja 
Noortekeskuses veidi rohkem sagi-
mist, kui vahest isegi koolipäevadel. 
Nimelt need noored, kes noortekes-
kusest läbi astusid, teadsid täpselt 
millal ja mis üritus või tegevus 
algab.

Sel korral lähtusime oma tegevusi 
planeerides halloweenist ja hinge-
depäevast. Muidugi mahtus kooli-
vaheaja päevadesse ka teisi üritusi, 
kuid kirjutada otsustasin just eelpool 
mainitud tähtpäevadest lähtuvalt. 

Halloween ei ole püha, mida 
eestlased oleks läbi aegade tähista-
nud ning seega võib öelda, et see 
päev on justkui sissetungija meie 
rahvakalendrisse. Ometi soovivad 
lapsed seda tähistada ning meeletu 
elevuse tekitab juba see, kui hakkad 
tegema ettevalmistusi halloweeni 
peoks. Mõtlen siinkohal ruumide 
kaunistamist näiteks mustade kar-
dinate ja valgele paberile maalitud 
kummitustega. 

Need, kes juhtusid mööda käima 
noortekeskusest märkasid kindlasti 
akendel musti kasse kollasel täiskuul 
ning muidugi ei saa ühelt korralikult 
halloweeni õhtult puududa nahk-
hiired ja põlevad kõrvitsalaternad. 
Kui tavaliselt saame oma kõrvitsad 
vanaemadelt ja vanaisadelt, siis sel 
korral kinkis meile kõrvitsad Rak-
vere kaupluse Kristallkotkas juhataja 
Krista Kõue. 

Külla olid kutsutud Karen ja 
Kalle Rattasepp, kes oktoobrist 
alates, peale seitset Ameerikas 
veedetud õpinguaastat, Tapal elavad. 
Kõigepealt sai iga noor omale musta 
värvi polo, kuhu peale joonistati 

roided ning samal ajal rääkisid 
Karen ja Kalle täpsemalt, kuidas 
halloweeni Ameerikas tähistatakse. 
Saime teada, et halloween polegi 
alguse saanud Ameerikast nii 
nagu algul arvasime, vaid hoopis 
Iirimaalt. Karen rääkis veel, et see 
on ikka rohkem laste ja noorte 
üritus. Üheskoos tehakse endile 
maskid ning koledad riided ja siis 
minnakse perest peresse kommi 
ja maiustusi küsima. Peale info 
saamise mängisime võistlusmänge.  
Noorte suur soov oli ka vaime välja 
kutsuda. Kas see neil õnnestus, 
jäägu nende endi teada.

Peaaegu samal ajal halloweeniga 
peetakse ka hingedepäeva. Hinge-
deaeg on eestlaste seas olnud ikka 
see aeg, kui oodatakse koju kallite 
esivanemate ja lähedaste hingi. 
Süütame aknale küünla ja jätame 
selle sinna ööseks eesmärgiga, et 
hinged näeksid koju tulla ja siis 
jälle lahkuda. 

Noortekeskuses rääkisime kui-
das kuskil peres on traditsiooniks 
saanud hingedepäeva tähistamine 
ning muidugi tahtsid noored kuulata 
legende.

Kuulasime, kuidas mujal ilmas 
seda päeva tähistatakse ning kõige 
lõpuks läksime surnuaiale, et ase-
tada küünal neile lähedastele, keda 
enam meiega ei ole. 

Loodan, et noored jäid üritustega 
rahule. Lõpuks tänan neid noori, 
kes meie üritustest aktiivselt osa 
võtsid ning muidugi aitäh kõigile, 
kes andsid eelpool mainitud ürituste 
kordaminekule oma panuse.

Ave Pappe

24. oktoober 2007 
•	 Tapa tööstusküla vee- ja kana-

lisatsioonitrassi ehituse ning pumpla 
rajamise hankel tunnistati edukaks 
pakkumiseks T.A.K. Ehitus OÜ 
esitatud pakkumine.

•	 Otsustati maksta Tapa valla eel-
arvest toimetulekutoetust oktoobris 
2007 summas 55 495 krooni.

•	 Otsustati maksta Tapa vallas 
koos toimetulekutoetusega kaasne-
vat 200-kroonist täiendavat toetust 
sotsiaaltoetust oktoobris summas 
1200 krooni.

•	 Ühele puudega inimesele mää-
rati hooldaja.

•	 Ühele isikule lõpetati kodu-
teenuse osutamine, kuna isik vajab 
hoolekandeasutusse paigutamist.

•	 Isikule hakati osutama kodu-
teenust.

•	 Moodustati toimetulekutoetu-
se määramise komisjon (Elle Ollin, 
Anne Raava, Sirje Salura, Eda-Pireth 
Kramm ja Viivi Kallis).

•	 Ühele isikule eraldati raha 
hooldekodu teenuse eest tasumi-
seks.

•	 Eraldati raha AS-le Tapa Vesi 
põhivara sihtfinantseerimiseks (Lehtse 
aleviku Rägavere tee kanalisatsiooni 
ülepumpla renoveerimiseks).

•	 Lõpetati Tapa vallas Tapa linnas 
Männikumäe 2 ja Tapa vallas Patika 
külas Kalju ja Liivavälja asuvate hoo-
nete hõivamine peremehetu ehitisena, 
kuna on tuvastatud ehitise kuulumine 
ühe isiku pärandvara hulka. Samuti 
lõpetati Tapa vallas Saksi külas kin-
nistu nr 15889 paiknevate ehitiste 
hõivamine, kuna on tuvastatud ehitise 

kuulumine ühele isikule.
•	 Tunnistati riigihanke „Lehtse 

kultuurimaja rekonstrueerimine“ 
edukaks pakkumuseks AS Kose 
Ehitus poolt esitatud pakkumus kui 
vastavaks tunnistatud pakkumustest 
odavaim.

•	 Kinnitati lasteaia Vikerkaar, 
Sinilill ja Pisipõnn hoolekogud.

•	 Eraldati raha põhivara sihtfi-
nantseerimiseks OÜ-le Tapa Elamu 
(kaugkütte torustike ehitamiseks).

30. oktoober 2007 
•	 Kinnitati Lehtse ja Jäneda 

lasteaedade hoolekogud.
•	 Ühele isikule otsustati üürile 

anda Tapa vallale kuuluv korter.
•	 Anti nõusolek Toode AS-le 

osaliseks kõnnitee sulgemiseks Tapa 
linnas Pikal tänaval Pikk 13 kinnis-
tuga külgneval alal ajavahemikul 
29.10.2007 kuni 30.11.2007.

•	 Väljastati kolm ehitusluba ja 
anti välja üks kasutusluba.

•	 Tunnistati edukaks Tapa linna 
Karja 2 asuva laohoone rendile and-
miseks OÜ-le Euro Marivar.

•	 Määrati laohoonele asukohaga 
Tapa vald Tapa linn Karja 2 teenin-
damiseks vajaliku maa suuruseks ca 
2500 m².

•	 Nõustuti Tapa vallas Moe kü-
las asuva Hirvela kinnistu jagamise-
ga kaheks eraldi katastriüksuseks.

•	 Ühele puudega inimesele mää-
rati hooldaja.

•	 Nõustuti kahe maa ostueesõi-
gusega erastamisega.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Selgusid valla teede ja tänavate 
talihooldajad

Saksi raamatukogu tegemised 
raamatukogupäevadel 

Koolivaheaeg laste- ja 
noortekeskuses



Koduste laste jõulupidu

Tapa vallavalitsus korraldab tänavu koduste 
laste jõulupeo 12. detsembril Tapa kultuurikojas 
algusega kl 14. Jõulupidu on mõeldud lastele, 

kes ei käi lasteaias ega koolis. 

Puuetega laste jõulupidu

Tapa vallavalitsus korraldab puuetega laste 
jõulupeo 15. detsembril MTÜ Jeeriko ruumides, 

Valve 30 algusega kl 15.
Jõulupidu on mõeldud puuetega lastele, 

kes elavad Tapa vallas. Puuetega lastel on 
võimalus nautida jõuluetendust, kuulata 

jõululaule ja mängida jõuluteemalisi mänge.

Paljulapseliste perede jõulupidu

Tapa vallavalitsus korraldab tänavu 
paljulapseliste perede (peres kasvab kolm ja 

enam last) jõulupeo 18. detsembril 
Tapa kultuurikojas algusega kl 16.

Jõulupuu on mõeldud kõigile Tapa valla 
paljulapselistele peredele. Tore oleks näha 
paljulapselisi peresid ühisel jõulupuul, kus 

nauditakse koos lastega toredaid jõuluteemalisi 
laule ning näitetrupi mängitavat etendust. 

NB! Tänavu on kommipakkide saajatel vanuse 
piirang 13. eluaastani ja neid saavad ainult 

lapsed, kes osalevad üritusel. 
Kohtumiseni paljulapseliste perede jõulupeol!

NB! Osavõtust palume teatada kuni 30.11.2007
telefonidel 325 8694, 5645 9886 või 

e-mail: jaanika.kirs @tapa.ee 
(lapse ees- ja perekonnanimi).

Jaanika Kirs, lastekaitsespetsialist
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KUHU  MINNA?

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

Roheline 19, Tapa

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 kaks korda 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. 

Registreerime soovijaid 

Inglise keele algtaseme kursusele. 
Algus grupi täitumisel jaanuaris 2008. 

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 
või telefonil 325 8690. 

 
28. novembril puuetega inimeste 

väljasõidu Jänedale 
“Tähistame koos 

puuetega inimeste päeva”

Jäneda lõõgastuskeskus-SPA külastamine
Jäneda mõisa ekskursioon

Kell 14 Urmas Sisaski kontsert
Lisaks ootab teid väike üllatus

Osalustasu on 15 krooni 
(tasuda saab kohapeal) 

Registreerimine väljasõidule hiljemalt 
21. novembriks telefonidel 325 8693, 

325 8692, 325 8691, 383 3451, 322 5512.
Transport: 10.45 Tapa keskväljakult
11.05 Lehtse teeninduspunkti eest

Tagasi Jänedalt kell 15
Transport on kõigile tasuta ning 

etteteatamisel tuleb buss võimaluse korral 
teie kodule lähemale.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi küttepuid, 
transpordi võimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Müüa kinnistu Karkuse külas, 
Tapalt 10 km kaugusel. Pindala 2,4 ha, katastri 

nr 71601:006:0009, hind 250 000 krooni. 
Võimalik ehitada eramu koos abihoonega. 

Priit 5635 7555

Müüa ilus värskelt remonditud 1-toaline korter 
Tapa kesklinnas Pikk 23, hind 180 000 kr. 

Omaniku tel 501 8190, 553 7422

11. nov kell 10  ISADEPÄEV, MISSA 
18. nov kell 10  MISSA
25. nov kell 10  IGAVIKUPÜHAPÄEV, MISSA
 2. dets kell 10 1. advendipühapäeval 
 tähistame EELK Tapa Jakobi  
 kiriku 75. aastapäeva

Leerikool on igal pühapäeval kell 12 kirikus

Koguduse pastoraadis Õhtu pst 24 toimuvad:
Palvehommik teisipäeviti kell 12
Jututuba kolmapäeviti kell 15
Laulukoori harjutused neljapäeviti kell 16
Piibli- ja palvetunnid reedeti kell 15.

Austatud Tapa valla registris olevad
80-aastased ja vanemad elanikud! 

Tapa vallavalitsus eraldab teile 
jõulutoetust 200 krooni. 

Toetuse saab kätte: 
3.–5. dets Moe teeninduspunktist 

6.–11.dets Lehtse teeninduspunktist 
(Lehtse ja Jäneda piirkond) 

12.–20. dets Tapa vallavalitsuse 
sotsiaalosakonnast aadressil Roheline 19. 

Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond

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

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Kallid lapsevanemad!

Kõik lapsevanemad, kes said kutse 
21. oktoobril Tapa kultuurikojas toimunud 
vallavanema vastuvõtule, kuid kohale ei 

tulnud, palun külastage Tapa vallavalitsust 
aadressil Pikk 15. Teie last ootab 

väike kingitus Tapa vallavalitsuselt.

Info tel 322 9659, 529 0785 või 
indrek.jurtsenko@tapa.ee

EELK Tapa Jakobi kiriku teated

Tapa vallavalitsus korraldab

MTÜ Orpheus esitleb

Isadepäeva kontsert 
“Luciano Pavarotti mälestuseks”

10. novembril kell 14 Tapa kultuurikojas
Esinevad Mart Kroon, Lembit Tolga, 

Vladislav Horuzenko ja Indrek jurtšenko
Kontsert tasuta

Tapa muuseumis 
avatud Helgi Uibo loomingu näitus

Toimub tema raamatute 
„Lapsena metsas” ja „Koer poiss koolis” tutvustus.

Viimast raamatut on võimalik osta kohapeal.
Tule ja võta sõber ka kaasa!

kutsub kõiki huvilisi 
30. novembril  kell 12

raamatukokku

KOHTUMISÕHTULE

Viisu raamatukogu 
juhataja

TIIT VAHEMETSAGA

Pühap, 11. nov kl 12  Perepäev “Pühapäev koos isaga” 
 Kontsert PK ja lasteaia lastelt, sportlikud mängud, 
 võistlused, näitus, peamurdmist ja käelist tegevust
Laup, 24. nov kl 12  KADRI-MARDI PIDU, korraldab klubi 
 Ehavalgus Tapa valla pensionäridele. Soovijail ilmuda   
 kostüümides. Ühine söögilaud. Peo sisustab Koidu Liivak  
 oma ansambliga. Osamaks 20 kr
Pühap, 25. nov kl 12  Mälumäng Lehtse Külakilb VI hooaja 
 I mäng. Oodatud kõik huvilised. Võistkond kuni 4 liiget.  
 Lastel eraldi arvestus. Täiskasvanutel osamaks 15 kr

Line-tantsu kursused 
ratastoolis liikuvatele inimestele 

hakkavad toimuma Tapa spordihoones 
igal teisipäeval alates 13. novembrist 

kella 15.30-st kuni 16.30-ni. 
Kõik huvilised on oodatud! Tapa vallavalitsus 

korraldab teie transpordi kohale ja tagasi koju. 
Kursus on tasuta.

TAPA  KULTUURIKOJAS

Teisip, 13 nov kl 20 Film „Juukselakk” (Hairspray), 
  pääse 30 kr
Neljap, 15 nov kl 20 Film ”Kuninganna” (The Queen),   
  pääse 30 kr
Laup, 24 nov kl 14 Kontsert, esinevad Emajõe Laulikud  
 ja  Tartu Akadeemiline Meeskoor, kontsert on tasuta.
Laup, 1. dets kl 19 Vana Baskini Teatri etendus ”Väljas 
 pool hooaega” pääsmed: 120 kr, 100 kr (Osades 
 Helgi Sallo, Ines Aru, Katrin Karisma, Terje Pennie ja   
 Ülle Kaljuste või Anne Paluver)


