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Järgneb lk 2

Aastal 2007 toimus Jänedal edukalt 
esimene „Rosaariumi” kontsert. 
Järgmisel suvel muutus „Rosaarium” 
kontsertsarjaks, mille mõte on tuua 
meie kodukohta andekaid ja tunnus-
tatuid muusikuid ning anda publikule 
mõistliku tasu eest võimalus nautida 
kvaliteetset muusikat.

Sellel aastal täitub sarjal kümnes 
hooaeg – toimub üks kontsert, mis 
on kogu sarja 18. kontsert, laupäeval, 
3. septembril algusega kell 18 Jäneda 
mõisa roosiaias või halva ilma korral 
Jäneda Pulli tallis. 

Juubelihooaja kontserdil astuvad 
publiku ette noored ja musikaal-
sed näitlejad: Saara Kadak Rakvere 
Teatrist koos Jakko Maltisega, Piret 
Krumm Eesti Draamateatrist koos 
Sander Nõmmistuga, Pääru Oja sa-
muti Eesti Draamateatrist koos Indrek 
Kruusimaaga, Kristjan Üksküla Tal-
linna Linnateatrist ja Priit Strandberg 
Vanemuise teatrist. 

Pilet kontserdile maksab 10 € ja 
sooduspilet 6 €. Pileteid saab osta 
enne kontserti kohapeal. Kontsert-
sarja toetavad Tapa vald, Jäneda 
mõis, pubi Tareke, Einar Vallbaum, 
AS Kuma, Tapa Valla Noortekogu, 
Willa de Johanna külalistemaja, Eesti 
Kultuurkapital, Gurud OÜ ja Pätsi 
Sahver.

Kutsun kõiki sünnipäeva tähistama 
ja kontserti nautima! 

Reigo Tamm

Targem on olla vedur, 
kui järele lohisev vagun

Suvi ja puhkused hakkavad vaikselt 
läbi saama ning töömõtted külasta-
vad kõiki aina sagedamini. 

Suur au on seda artiklit volikogu 
esimehena kirjutada – minu jaoks 
esimene artikkel uues ametis. Ap-
rilli lõpus astus Tapa vallavolikogu 
eelmine esimees päeva pealt ametist 
tagasi ning lahkus ka volikogust. 
Kuulsin meedia vahendusel, et 
poliitika ja Tapa vald olid end 
tema jaoks ammendanud. Aseesi-
mehena pidin volikogu juhtimise 
kuni uue esimehe valimiseni enda 
peale võtma. Meie koalitsioon, 
kuhu kuuluvad valimisliit Valgejõgi 
ja Reformierakond, asus otsima 
enda seast uut volikogu juhti. Kuu 
hiljem, mai lõpus, kandideerisid 
sellele kohale opositsioonist Kuno 
Rooba, kes sai üheksa poolthäält, ja 
meie koalitsioonist mina, saades 12 
poolthäält. Sellega oli uus volikogu 
esimees valitud ja aseesimehe koht 
vaba. Järgmisel volikogu koosole-
kul valisime sellesse ametisse Aivi 
Musta. Asendusliikmena tuli voli-
kogusse Lii Jairus. 

Sügisel plaanin lahkuda kultuuri-
komisjoni esimehe ametist, kus olen 
olnud peaaegu seitse aastat, kuna vo-
likogu ning eelarve- ja arengukomis-
joni juhtimise kõrvalt lihtsalt ei jää 
piisavalt aega. Selgituseks olgu lisa-
tud, et volikogus kehtib kirjutamata 
reegel, mille kohaselt tuleb volikogu 
esimehe ametiga kaasa ka eelarve- ja 
arengukomisjoni juhi koht. 

Üks minu esimene kohtumine 
volikogu esimehena toimus suvel 
Terviseameti ja Karelli Kiirabi 
AS esindajatega, et arutada Tapa 
valla elanike kaebusi kiirabiteenuse 

kohta. Leidsime, et suurema osa 
kaebuste põhjustajateks on olnud 
suhtlemisprobleemid. Kiirabi esin-
dajad lubasid sügiseks olukorda pa-
randada. Teiseks oluliseks eesmärgiks 
pidasin koolirahu taastamist meie 
linna gümnaasiumis. Julgen öelda, et 
ka volikogus on tavapärane töörütm 
tänaseks päevaks taastunud, mis on 
väga tervitatav, sest sügise saabudes 
ootab meid ees mitmete väga oluliste 
otsuste tegemine. 

Näiteks tuleb enne talve vastu 
võtta Tapa valla eelarvestrateegia 
aastateks 2017–2020. Eelarvestra-
teegia on kohaliku omavalitsuse 
arengukavast tulenev finantsplaan 
nelja eelseisva eelarveaasta kohta. 
Selles prognoositakse valla tulusid 
ja kulusid ning võimalikku investee-
ringute mahtu. Lisaks selgitame välja 
laenude vajadused ja võimalused. Kui 
soovime suuri asju ära teha – näiteks 
teid ja parke korrastada, vene kooli 
renoveerida või kultuurikoja töötin-
gimusi parandada – siis peame sel 
eesmärgil arvatavasti laenu võtma. 
Eelarvestrateegia koostamise käigus 
sellised vajadused ja võimalused läbi 
kaalutaksegi ning otsustatakse, mida, 
millal ja kuidas teha. 

Kõige olulisem teema, mille sü-
gis volikokku arutamiseks toob, on 
muidugi haldusreform. Teadupärast 
pani valitsus kokku haldusreformi 
eelnõu, mis riigikogus vastu võeti. 
Eelnõu vastuvõtmine tähendab 
seda, et pärast kohalike omavalit-
suste valimisi, mis toimuvad 2017. 
aasta oktoobris, ei tohi Eestis olla 
ühtegi omavalitsust, kus on alla 
5000 elaniku. Soovituslik elanike 
arv on aga 11 000 inimest. Selleks, 

et vallad ühineksid vabatahtlikult 
ega jääks sundliitmist ootama, on 
välja mõeldud erinevad toetused 
ja boonused. Olen veendunud, et 
kui sellist eelnõud poleks riigiko-
gus vastu võetud, siis vallad ise 
ühinema ei oleks hakanud, seega 
on poliitiline surve selgelt olemas. 

Kõik meie naabervallad peavad 
uue seaduse järgi kellegagi ühine-
ma. Ambla vallas vaatavad osad 
elanikud Järvamaa poole, teine osa 
usuvad, et nende tõmbekeskus on 
Tapa linn ning vaatavad lootusrik-
kalt meie poole. Koguti allkirju, et 
algatada oma vallavolikogus Tapaga 
ühinemine. Viimasele ettepanekule 
hääletasid Ambla volikogu liikmed 
küll ülekaalukalt vastu, aga meie 
volikogu tegi liitumise poolt kogu-
tud allkirjadele tuginedes, mida oli 
kokku pea 500, kolmandat korda 
Amblale ettepaneku ühinemiseks. 
Liitumisettepanek tehti, kuna oleme 
arvamusel, et kui tõmmata Tapa lin-
na ümber mõtteline ring, mille sisse 
jäävad vallad, mille keskus ideaalis 
võiks olla Tapa, siis kuulub sellesse 
ringi ka Ambla piirkond. Loomuli-
kult ei saa me teise valla asjadesse 
sekkuda ning jääme nüüd ootama 
Ambla vallavolikogu vastust. On aga 
suur tõenäosus, et kui nad oma rah-
va algatatud ettepanekule ei ütlesid, 
siis võivad nad seda ka meile öelda 
ning ühinemist Amblaga ei tule. 

Seda lugedes võib tekkida õi-
gustatud küsimus, et miks Tapa 
vald üldse haldusreformi teemaga 
tegelema peaks, on meil ju üle 5000 
elaniku ning ühinemised justkui ei 
peaks meid puudutama. 

Kontsertsari  
„Rosaarium” saab 

10-aastaseks

Tapa Muusika- ja  
Kunstikooli  

muusikaosakonna  
avaaktus toimub  

1. septembril kl 16  
kultuurikojas. 

Esimesse klassi minejaid 
ootame kultuurikotta  

20 minutit varem.

Kunstiosakonnas  
sel aastal õppimist  

alustavate laste  
lastevanemate  

koosolek toimub  
5. septembril kl 17.

Eelmisel aastal  
alustanud laste  
lastevanemate  

koosolek algab kl 18. 

 
Koosolekud toimuvad  

muusikaosakonna saalis.



Õpilasmalevlased külastasid Võsu Surfikooli.
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Foto Ave Pape erakogust

arenev omavalitsus. Kui ühinevad kaks 
tugevat ning võrdset valda, peaks see 
kokku andma veel võimekama ja oma 
elanikele paremat elukeskkonda pak-
kuva omavalitsuse. Tamsalu on teinud 
oma elukeskkonda meiega sarnaseid 
investeeringuid ja me ei pea kartma, et 
ühinemise järgselt tekiks vajadus neid 
järele aidata. Vallasisene ühistransport 
oleks tänu rongidele heal tasemel, sest 
rongid sõidavad tihti Jäneda, Lehtse, 
Tapa ja Tamsalu vahet. Saaksime ühi-
nedes kompaktse ja hoomatava terri-
tooriumiga valla – 400 ruutkilomeetrit. 
Saaksime kahest vallast kokku üle 11 000 
elanikuga valla. Vabatahtlikul ühinemisel 
saaksime riigi poolset rahalist toetust, 
mida saab kasutada valla elanike hüvan-
guks ning vabatahtliku ühinemise suur 
eelis on ka see, et saame ise kujundada 
ühinemistingimused ja veenduda, et 
need oleksid vastuvõetavad enamusele.

Tänaseks on Tamsalu lõpetanud 
kõikide naabervaldadega ühinemisläbi-
rääkimised, välja arvatud meiega. Seega 
pannud nii öelda kõik panused ühele 
kaardile. Loodud on ühiskomisjon, 
kuhu kuuluvad Tamsalu poolt Kertu 
Langinen, Elle Allik, Timo Tiisler, Riho 
Tell, Toomas Uudeberg ja Tapa poolt 
Kuno Rooba, Elmu Koppelmann, Aivi 
Must, Alari Kirt ja Reigo Tamm. Oleme 
juba paar korda kohtunud. Lisaks on 
loodud ka kaks alakomisjoni. Komis-
jonid otsivad valdade vahel ühisosa, 
valmistavad ette ühinemisdokumendid, 
kujundavad välja ühinemistingimused ja 
seda kõike koordineerib projektijuht.

Tapa vald on juba korra ühinenud, 
õnneks on meil kogemus olemas ning 
teame, mis meid ees ootab. Lähikuudel 
jätkuvad Tamsalu esindajatega läbirää-
kimised ning kohtumised ja arutelud 
valla rahvaga. Kindlasti tuleb korral-
dada elanike seas küsitlus. Kui on koos 
kogu info – prognoosid, ühinemistin-
gimused, küsitluse tulemused – teevad 
mõlemad volikogud seda arvestades 
oma lõplikud otsused. See saab toimu-
da hiljemalt selle aasta lõpus. 

Ootame vallaelanike poolt aktiivset 
kaasamõtlemist ja kaasarääkimist!

Reigo Tamm,
Tapa vallavolikogu esimees

Targem on olla vedur, kui...

Noorsootöötajana ollakse pidevalt 
küsimuse ees, milliseid tegevusi/
projekte ja üritusi noortele pakkuda. 
Hea on, et meie piirkonna noored on 
aktiivsed ja soovivad sõna sekka öelda 
vaba aja sisustamise osas, nii ei jää meil 
täiskasvanutel midagi enamat üle, kui 
koos noortega nende mõtted ja ideed 
paberile panna, need projektideks 
vormistada ja siis juba oodata, kas ka 
projektifondid leiavad, et mõtted, mis 
paberil, tasuvad ka elluviimist.

Eelmisel aastal sai toetust meie 
helkuriprojekt, mida viisime ellu nii 
eelmisel aastal kui ka selle aasta kevadel. 
Kindlasti panid inimesed tähele noori, 
kes käisid mööda linna ja juhtisid ini-
meste tähelepanu helkurite tähtsusele 
ning samas, kellel helkur puudus, sai 
selle noore käest. Samuti jagati helku-
reid kevadel, sest ka kevadel ja suvel 
on helkuri kandmine kohustuslik ja 
väga vajalik.

Selle aasta jaanuarist käivitus laste ja 
noortekeskuses projekt „Käsikäes“, mis 
sai toetust veidi üle 1998 euro Kohaliku 
Omaalgatuse Programmist ja mille raa-
mes korraldati noortele kaks väljasõitu 
ning hulgaliselt vaba aja tegevusi nii 
kooli ajal kui ka koolivaheajal. Laste- ja 
noortekeskuses käisid lapsed ja noored 
meisterdamas, joonistamas, maalimas 
ja pärlitest erinevaid ehteid tegemas. 
Kevadel harjutasime kätt lilleseadeid 
tehes ning muidugi ei saa ükski projekt 
olla ilma vahvate väljasõitudeta ning 
sel korral oli meil neid kaks. Esimene 
väljasõit leidis aset juba märtsi kuus, 
kus külastasime Rutjal asuvat Arma 
Ratsatalu. Meie väljasõidu eesmärk oli 
tegeleda kaunite kunstidega, teha erine-
vaid rühmatöid ja mängida mänge, mis 
õpetavad noori julgemini suhtlema ja 
teineteisega läbirääkimisi pidama. Teisel 
päeval tutvusime Kunda linna ja selle 
ümbrusega ning üllatusena ei olnud meie 
seltskonnast mitte ükski noor külastanud 
Kunda Tsemendimuuseumit, mis osutus 

noorte arvates väga põnevaks paigaks, 
mida ka teistele soovitada.

Teise väljasõiduna tutvusime Soomaa 
ja selle ümber asuvate kaunite paikadega. 
Külastades Alpaka farmi said noored 
palju uusi teadmisi ning kindlasti ka 
julgust edaspidiseks, et kui midagi on 
väga soov teha siis tuleb julgelt peale 
hakata, nii nagu seda tegid Alpaka farmi 
peremees ja perenaine. Soomaal raba-
matkal olles tõdesime, et Eestimaal on 
ikka nii palju ilusat avastada ja vaadata. 
Tagasi tulles vaatasime tee peale jäävad 
vaatamisväärsused üle ning noored, kes 
juba kord kaasas hakanud käima teavad, 
et igalt väljasõidult võtame maksimumi 
ning koju tagasi jõutakse alati üsna hilja. 
Nii oli meil ka sel korral.

Kevadel saime Lääne-Virumaa Ava-
tud Noortekeskuste projektikonkursilt 
rahastuse noorte poolt läbiviidava 
Wörkshopi ja perepäeva läbiviimiseks. 
Antud projekti raames saime ka noor-
tekeskusesse uue lauatenniselaua ning 
sülearvuti. Kui perepäeva tegevused 
olid suunatud lastele ja peredele, siis 
Wörkshop oli suunatud eelkõige noor-
tele. Tegevused ja tegevuste läbiviijad 
olid noorte endi poolt otsitud ning olen 
kindel, et need noored, kes osalesid 
antud üritusel, ei pea seda kahetsema, 
sest iga uus kogemus ja teadmine rikas-
tab vaid inimest. Kokku saime antud 
projekti raames 1666 aurot.

Lastekaitse Liit on alati panusta-
nud tegevustesse, mis seotud laste ja 
peredega ning nii ka sel korral saime 
toetust 400 eurot, et perepäeval pak-
kuda tegevusi, mis kõigile tasuta ning 
mis tekitavad põnevust ja huvi nii lastes 
kui ka täiskasvanutes. 

Kindlasti üks kõige mahukamaid 
tegevusi aastas on õpilasmaleva läbi-
viimine. Sel aastal pakkusime maleva 
võimalust 40 Tapa valla noorele. Meie 
noored töötasid OÜ Segers Eestis, kes 
on juba aastaid olnud meie väga hea 
partner õpilasmaleva läbiviimisel just 

tööpakkuja seisukohalt.
Veel töötasid noored lasteaias 

Vikerkaar ja Pisipõnn, Tapa kultuuri-
kojas ning sel aastal olid noored tööl 
ka kalmistul. Malevanoore päev algas 
kell 9, kus mindi oma töökohale ning 
töötati kuni kella 13ni. Peale seda sõi-
me ühiselt sooja lõunat, mida pakkus 
Virumaa Suurköök. Pärast sööki olid 
vaba aja tegevused. Tänu Tapa vallava-
litsusele, Eesti Noorsootöö Keskusele 
ja AS Põlluvarale saime oma noortele 
pakkuda vahvaid, põnevaid ja arenda-
vaid tegevusi. Külastasime Mustajõe 
piirivalvekordonit, Kohtla Kaevandus-
muuseumit, läbisime matkaradu, rää-
kisime karjääriõppe teemadel, tegime 
käelisi tegevusi, tutvusime vabatahtliku 
merepääste tööde ja tegemistega ning 
tegime väljasõidu kaatriga Varvara.

Teise õpilasmaleva rühmaga 
õnnestus meil külastada Võsu Surfi-
kooli, kus Raigo Piho andis noortele 
palju uusi teadmisi ja oskusi ning mis 
põhiline, noored said kõik ise omal na-
hal järgi proovida. Surfikoolis oli igale 
noorele selga anda kalipso, et külm ei 
hakkaks ning siis mindi surfilauaga 
merele oma esimesi sõite tegema. 
Juhendaja juhendamisel said noored 
sellega päris hästi hakkama ning kui 
vees olemisest isu täis sai, siis mindi 
lennutama surfilohet. Esimesel korral 
otsustasime, et lennutame lohet pigem 
maismaal. Uusi teadmisi ja oskusi 
saades on ülioluline, et inimene, kes 
noorte ees on oleks rahulik, kogenud 
ja julgustav. Meie juhendaja Raigo seda 
igal juhul oli ning noortele väga meel-
disid tegevused, mida Võsul tegime.

Malevas peab olema aga alati ka 
midagi sellist, mis pakub vaid lõbu ja 
lusti. Meil oli selleks kohaks Vembu 
Tembumaa, kus noored rõõmuga kuni 
õhtuni välja lustisid. 

Aitäh rõõmsatele noortele ja tubli-
dele juhendajatele toreda poolaasta eest.

Ave Pappe

 

Tagasivaade Tapa Lastekaitse 
Ühingu tegemistele

Tegelikult ei ole see päris nii. Tuleb 
mõelda ette ja mitte lasta praegusel 
heaolul ennast uinutada. Kui meie 
ümber kõik vallad lähiajal ühinevad, 
selle tõttu kasvavad ning suutlikuma-
teks muutuvad, ei ole tark seda lihtsalt 
tegevusetult pealt vaatama jääda. Meie 
kõrvale tekivad suured ja tugevad val-
lad, kuid meie võimekus jääb samaks. 
Loogiline on see, et nende valdade 
konkurentsieelis on peagi suurem 
– nad suudavad luua oma elanikele 
paremad elutingimused ja pakkuda 
kvaliteetsemaid teenuseid. 

Tapa vald ei soovi selles konkurent-
sis alla jääda ühelegi vallale. Soovime, 
et Tapa vald oleks ka 10, 20 või enama 
aasta pärast tugev omavalitsus, kus 
on stabiilne elukeskkond ja mitte ai-
nult Lääne-Virumaa, vaid terve riigi 
kontekstis. Eesmärgiks peab olema 
konkurentsivõimeline, arenev ja elani-
kerohke Tapa vald. Tundub ju loogiline 
jada – mida rohkem on elanikke, seda 
rohkem maksutulu; mida rohkem 
on maksutulu, seda rohkem on raha; 
mida rohkem on raha, seda rohkem 
on investeeringuid; mida rohkem on 
investeeringuid, seda rohkem on aren-
guid; mida rohkem on arenguid, seda 
rohkem on heaolu ja mida rohkem on 
heaolu, seda rohkem on jällegi elanik-
ke. Paari aasta pärast võib kätte jõuda 
haldusreformi teine etapp, kus elanike 
miinimumarvuks vallas võib muutuda 
praegune soovituslik 11 000. Sellisel 
juhul seisaksime silmitsi suure problee-
miga ka meie, sest kohe tekiks küsimus, 
et kellega nüüd veel ühineda. Naabrid 
ei pruugi siis meid enam avasüli vastu 
võtta ja sundliitmine välistab tavaliselt 
kaasarääkimise võimalused. Seega ar-
van, et oleks tark ja ka riigimehelik täna 
ise otsused õigel ajal ära teha ja mõne 
naabervallaga ühineda. Pole mõtet 
ootama jääda sundi ja riigipoolset sur-
vet. Parem oleme haldusreformi osas 
vedurid, kui järele lohisevad vagunid. 

Meie valla jaoks võib olla ideaalne 
variant vabatahtlik ühinemine Tamsalu 
vallaga. Ühinemise kasuks räägivad mit-
med tegurid. Tamsalu on ilus, tugev ja 

Algus lk 1

Tule Saksi raamatukokku  
19. septembril kell 18  

kohtuma teatrikunstnik Tiiu Übiga  
ja samas tema  

akvarellinäitust avama. 

Oma 30 tööaasta jooksul on ta  
kujundanud ETVs mängu- ja  

muusikafilme, telesaateid ja lavastusi 
(„Need vanad armastuskirjad“,  

„Nõiakivi“, „Wikmani poisid“ jpt),  
osalenud tele- ja teatrikunstnike  

näitustel ja akvarellinäitustel.  
Tiiu Übi on Saksist pärit kunstnik- 
pedagoog Lui Lätti noorem tütar.
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Vaade konkursi võitjate Valeri ja Anna Trujevtsevi eramule.

Atraktsioonid Moe mänguväljakul.

Foto  Eele Ehasoo

Foto  tapa.ee

Tapa vallavalitsus korraldas iga-aasta-
se vallasisese heakorraalase konkursi 
„Kaunis Kodu”, mille eesmärgiks oli 
taaskord välja selgitada Tapa valla 
haldusterritooriumil asuvad kõige 
heakorrastatumad objektid ja selle 
kaudu kaasa aidata keskkonna kau-
nimaks kujundamisele.

Selle aasta võitjad on:
Valeri ja Anna Trujevtsev, Side 

15, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-
Virumaa; 

Hinna Jõesma Pöörangu talu, 
Rägavere küla, Tapa vald, Lääne-
Virumaa.

Tänukirjadega tunnustati:
Peeter Hallikas ja Anu Levina, 

Tõõrakõrve küla, Tapa vald, Lääne-
Virumaa;

Enn Kasemets, Kastani 28, Tapa 
linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa;

Uue tänava kogukond, Lehtse, 
Tapa vald, Lääne-Virumaa.

Tapa valla parimate tunnustamine 
toimus Tapa linnapäevade raames lau-
päeval, 13. augustil, mil vallavanem an-
dis võitjatele kätte tänukirjad ja väikesed 
preemiad. Selle suve Tapa valla tublimad 
esitatakse järgmisel kevadel maakondli-
kule konkursile, kus otsitakse ilusamaid 

objekte üleriiklikule konkursile.
Ootame endiselt vihjeid ilusate ko-

duaedade kohta. Kui olete märganud 
mõnda kaunist aeda, ühiskondliku 
hoone ümbrust, tootmishoonete ümb-
rust, hoonete rühma, küla või külaosa, 
tänavat või muud, siis palun andke 
sellest teada Tapa vallavalitsusele, nii 
saame neid tublisid inimesi tunnusta-
da. Kaunitest koduaedadest palume 
teatada e-kirja teel eele.ehasoo@tapa.
ee või kirjalikult Tapa vallavalitsusele 
aadressil Pikk 15, Tapa 45106.

 Eele Ehasoo,
vallakunstnik

Tapa valla konkursi „Kaunis kodu“ 
võitjad on selgunud

„Toijala taga ei ole midagi,“ laulsid Har-
ri Salminen ja Minna Kangas 12. augusti 
õhtul Tapa linnaraamatukogus, kus toi-
mus Akaa ja Forssa lapitööühenduste 
ühisnäituse „Teineteisel külas“ avamine.

Ma ei teagi, mida laulukirjutaja mõt-
les, kui kirjutas, et Toijala taga midagi 
ei ole. Oli see pisuke eneseiroonia? Või 
hoopiski tõsine tõdemus nagu minul 
kauges lapsepõlves, kui olin veendu-
nud, et minu Võrumaa vanavanemate 
talu asub ilma veerel. Olin selles enam 
kui kindel, sest kui sinnakanti inimesi 
sattus, siis tulid nad kindlasti meile, 
möödaminejaid lihtsalt ei olnud. Pole 
ju mõtet minna, kui võid kogemata üle 
ilmaserva kukkuda. Teadmised maakera 
ümarusest ja tõdemus sellest, et kõike, 
mida näed ja kuuled, ei saa võtta väära-
matu tõena, see kõik tuli hiljem.

Nii ma siis ei teagi, kas Toijala taga 
midagi on, kuid kindlamast kindel on 
see, et Toijalas endas on küllaga kõike, 
sealhulgas väga andekaid lapitöömeist-
reid, muusikutest rääkimata. Olen va-
remgi mõelnud, et midagi peab olema 
Soomemaa õhus, mullas ja vees, mis 
annab inimestele sellise kadestusväärse 
loovuse. Ilmselt tasuks uurida ka Soome 
kultuuriloo iidseid varakambreid ...

Seekordne lapitöönäitus Tapa raa-
matukogus vajab vaatamiseks aega – et 
jõuaks iga töö juures peatuse teha, 
minna lausa „pildi sisse“, imetleda 
meisterlikku näputööd ja lennukat 
mõtet. Tehakse Eestiski lapitöökunsti, 
kuid taolist haaret sellel harrastusel 
ei ole kui Soomes, kus peaaegu igas 

linnas on oma lapitöögild, mis oma-
korda kuulub üleriigilise ühenduse 
liikmeskonda.

Meil, tapalastel, on lihtsalt vedanud, 
et meil on nii anderikkad sõbrad Soo-
mes, kes lahkel meelel oma loomingut 
tutvustavad ning omakorda näituse-
külastajate huvist ja vaimustusest loo-
mejõudu ja inspiratsiooni ammutavad. 
Oleme väga tänulikud Pirjo Suomule 
ja Maija Uusitalole ning läbi nende 
kõigile Akaan Tilkkuakat ja Tyyki.nyt 
lapitööühenduste meistritele, kelle 
tööd Tapa raamatukogus 17. septemb-
rini kõigile soovijaile vaadeldavad on. 
Tänu ja tervitused saadame ka Tampe-
resse Tuntu lapitööseltsi rahvale – on 
ju nende lapitöönäitus 10. septembrini 
väljas Jäneda käsitöökeskuses. 

Väga tänulikud oleme muusikutele 
Harri Salminenile ja Minna Kangasele, 
kes sulaselges eesti keeles tõid meieni 
oma loomekreedo – „Kellele laulud 
on tehtud?“.

Nagu ka Tapa vallavanem Alari Kirt 
oma pöördumises märkis, tõelised sõb-
rasuhted lihtsalt toimivad, iseenesest, 
vajamata juhtimist või suunamist.

Aitäh, sõbrad! Tänu teile sai Tapa 
linna 90. ja Tapa linnaraamatukogu 
95. sünnipäev värve ja rõõmu juurde! 
Tore oli kohata ka Soome-Eesti seltsi 
arvukat delegatsiooni, kes ei pidanud 
paljuks pikka reisi ette võtta, et üle 
anda sünnipäevatervitused, külastada 
näitust ja saada osa linnapäeva melust.

Ere Käärmaa, 
Tapa linnaraamatukogu

Tee sõbra maja juurde 
pole kunagi pikk

Jällegi on möödas juulikuu ja juba 
teist aastat järjest korraldas Tapa Päe-
vakeskus paljulapseliste ja vähekind-
lustatud perede lastele suvepuhkuse 
laagri, kus osales kuni 16 eesti ja vene 
keelt kõnelevat last.

Kohtusime lastega juulikuus 
seitsmel korral ja nende päevade-
ga nägime palju ning saime teada 
mõndagi huvitavat. Külastasime 
Politseimuuseumit, Rakvere Linnust, 
Kehra Päästekomandot ja Jägala 
juga, Järva-Jaani Filmimuuseumi ja 
Vana-Tehnika varjupaika, ratsutasi-
me hobustega ja tutvusime erinevate 
koduloomadega, Eesti Vabaõhumuu-
seumi, Tapa Kaitseväge ja Tallinna 
Lennujaama.

Politseimuuseumis lavastasime 
märulit ja jäädvustasime mälestuseks 
oma sõrmejäljed. Rakvere Linnuses 
mängisime saatusemängu ja valmis-
tasime püssirohtu. Kehra Päästeko-

mandos tutvusime tuletõrjujate tööga 
ja päeva lõppedes avasime koos vee-
voolikud veepeoks. Filmimuuseumis 
saime näitlikult viibida 1990. aasta 
filmiseansil ja vaadata multifilmi „Nu 
pagadi”.

Vana-tehnika Varjuapaigas ei suut-
nud me ennast tagasi hoida mitte roni-
misest vanas tehnikas (autod, bussid, 
kallurid). Suurt rõõmu valmistas meile 
ratsutamine ja hobustele maiuspalaks 
porgandite ning leiva pakkumine. 
Vabaõhumuuseumis tutvusime ta-
lueluga kui ei olnud elektrit ja elati 
koos ühtse perena. Kaitseväes oli 
meie auks korraldatud tankide paraad 
ja lõbusõit tankidega. Tallinna Len-
nujaamas saatsime ühtse lehvitusega 
teele mitmeid-mitmeid lennukeid ja 
külastasime hoolduses olevat len-
nukit, nähes reisijate salongi ja sisse 
astudes pilootide salongi.

Meie tühja kõhtu täitis igal 

päeval maitsev ja meelepärane toit 
erinevates söögikohtades.

Laagri lõpetasime Kõrvemaa 
Matka- ja Suusakeskuses piduliku 
lõunasöögiga, ühise koogi söömisega, 
tänukirjade edastamisega ja AS 
Hagar maiustuskotikestega.

Südamlikud tänud meeldiva koos-
töö eest soovime öelda laagris osa-
levatele lastele ja nende vanematele!

Meie lõbusad ja uudishimulikud 
päevad on jäädvustatud internetis 
aadressil: https://www.facebook.
com/TapaPäevakeskus

Täname Lehtse Bussi, Kehra 
Päästekomandot, Tapa Kaitseväge, 
Tallinna Lennujaama, Tapa vallava-
litsust ja ASiHagar.

Kohtumiseni 2017. aasta suvel! 
Olge terved ja edu teie ettevõtmistes!

Kaja Sviridova,
Tapa Päevakeskus

Laste suvelaager

Sellel õppeaastal tähistab Tapa 
muusikakool (praeguse nimega 
Tapa Muusika- ja Kunstikool) oma 
60. sünnipäeva. Kogu eesseisev 
õppeaasta on täis erinevaid üritusi, 
mis on kõik pühendatud just kooli 
aastapäevale. Külla tuleb mitmeid 
vilistlasi, kes tegelevad muusikaga. 
Üheskoos mängitakse pilli ning 
loodetavasti aitavad just sellised 

kohtumised nii mõnelgi praegusel 
õpilasel valida tulevikus käimiseks 
muusikutee.

Sünnipäeva kulminatsiooniks on 
8. aprillil toimuv suur kontsert, kus 
osalevad nii õpilased kui ka vilist-
lased. Tõenäoliselt jagub mitmeid 
huvitavaid lavakohtumisi erinevate 
esinejate poolt.

Püüame kõiki uudiseid kajastada 

oma kodulehel ja FB-s. 
Soovitame vilistlastel 8. aprilli 

juba varakult broneerida, et saak-
site osa toredast sünnipäevakont-
serdist ja sellele järgnevast peost!

Head peatselt algavat kooli-
aastat!

Tapa Muusika- ja  
Kunstikooli pere

60 aastat 
muusikaharidust Tapal

Moe külas korterelamute juures on nüüd 
uus ja lastele huvitav kaasaegne ning 
nägusate atraktsioonidega mänguväljak. 
Senine mänguväljak oli rajatud ammu 
ning seetõttu oli aeg oma töö teinud. 

Mänguväljaku atraktsioonid olid 
kulunud, lastele igavad ja kohati isegi 
ohtlikud. Seetõttu otsustas valla-

Moe laste mänguväljak 
on valmis

Lasteaia Vikerkaar 
parkla ja Pääsukese 

tänava lõik on valmis
Seoses sellega, et seniajani oli lahen-
damata Pääsukese tänava Kabala ja 
Ülesõidu tänavate vahele jääva lõigu 
remondi ja Vikerkaare lasteaia parkimise 
laiendamise küsimus, otsustati käesoleval 
aastal see probleem lahendada. 

Tööde käigus laiendati Vikerkaare 
lasteaia parkimisala, kus tekitati 
juurde neli uut parkimiskohta. 
Samuti rajati tänavalõigule asfalt-
kate ja ehitati tänavavalgustus. Ka 

Kabala tänav sai puuduva tänavaval-
gustuse. Tänavaehitustööd teostas 
Lasila Betoon AS ja elektritööd 
tegi Virtel Grupp OÜ. Ehitustööde 
kogumaksumuseks kujunes 20 227 
eurot. Rõhutame, et teostatud täna-
vaehitustööde eesmärk eelkõige 
on parandada Vikerkaare lasteaia 
parkimistingimusi ja naabermajade 
elanike liikumisvõimalusi.

 Tapa vallavalitsus
 

valitsus käesoleval suvel võtta ette 
Moe mänguväljaku täieliku ümbere-
hitamise. Mänguväljakule paigaldati 
uued, kaasaegsed ja lapsesõbralikud 
atraktsioonid. Tööd teostas Tiptiptap 
OÜ ja mänguväljaku rajamise kogu-
maksumuseks kujunes 12 306 eurot.

 Tapa vallavalitsus
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Pühapäeval 14. augustil toimusid VI 
Tapa Vorstifestivaliga koostöös Eesti 
meistrivõistlused vorstigrillimises. 
Võistlusel osales seitse võistkonda: 
Grillministeerium ja Perepubi, 
Laigulised, Dreamer BBQ Semud, 
SDE, Tapa Valla Noortekogu, Tapa 
vallavalitsus ja Vorstikunn.

Võisteldi kahes võistlusvoorus. 
Näm-Näm vorstivoorus maitsestati, 
topiti ja grilliti vorsti ja fantaasiavoo-
rus valmistati võistlustöö võistkonna 
poolt vabalt valitud toorainetest, kuid 
töö kohustuslikuks põhitooraineks oli 
grillitud vorst. Näm-Näm vorstivooru 
võitis võistkond SDE. Fantaasiavoo-
ru võitis võistkond Dreamer BBQ 
Semud. Fantaasiavoorus pälvis eri-
preemia atraktiivseima esitluse eest 
võistkond Tapa vallavalitsus.

Võistlustöid hindasid Eesti Gril-
liliidu kohtunikud: Anneli Nurmik, 
Margus Nurmik, Kaja Asuküla, Tarmo 
Rosenberg, Annely Sander, Margit 
Gruuse, Andro Ennok, Siret Kuld-
kepp, Jan-Roland Raukas, Valli Järve, 
Egle Raukas, Ludmilla Kuruson, 
Jaanus Allksoo, Karita Gruuse, Mart 
Vellama ja Tõnu Ennemuist.

Eesti meistrivõistlused vorsti-
grillimises korraldas Eesti Grilliliit 
koostöös Tapa vallavalitsusega.

Eesti Grilliliidu 2016. aasta võist-
lushooaja korralduspartnerid on 
Alexela Energia, Bauhof, Santa Maria, 
Kaupmees, Campingaz (Matkasport), 
Aura (A.Le Coq), Dreamer (Dunker), 
GrillonBBQ, BBQ Entertainment 
(Enn Tobreluts), EVG Print ja Eesti 
Grillimess. Eesti Grilliliidu võistlus-
kalender: www.grilliliit.ee.

Auris Rätsep, võistluse peakohtunik  
504 3000, liit@grilliliit.ee, www.grilliliit.ee 

Meeleolukaid hetki vorstifestivalilt.

Hetk discgolfi võistluselt. Foto  Villu Varblane

2016. aasta Eesti meister vorsti-
grillimises on võistkond Vorstikunn

Vorstikunn Koit Kuusk ja võistluste peakohtunik Auris Rätsep läbi viimas Eesti Rahwa Vorstikooli.

Fotod Eesti Grilliliidu arhiivist

Nii arvasid vaprad koerad ja nende 
omanikud, kes olid tänavu vihma 
ja tugevalt tuult trotsides osalemas 
traditsiooniliselt linnapäevade raames 
toimuval koertenäitusel.

Tore oli kohata vanu tegijaid, kes 
olid uhked selle üle, et mitu ilusat me-
dalit erinevate aastaarvudega on kodus 
seina juba kaunistamas ja soov ka selle 
aasta medali järele suur. Nimelt on meil 
traditsiooniks, et kõik osalejad saavad 
kingituseks pühendusega medali.

Igal aastal on meil õnnestunud 
vähemalt paari uut koeratõugu tutvus-
tada ja nii ka sel aastal. Osalemas olid 
näiteks newfoundlandi koer ja inglise 
springerspanjel. Viimane oli alles päris-
päris beebiohtu, aga loodame temaga 
kohtuda juba järgmisel aastal, kui on 
rohkem näha selle huvitava koeratõu 
välist ilu ja mänglevat iseloomu. Ka 
neljakuune Kesk-Aasia lambakoer oli 
huvitav mõmmik ning tema oskas juba 
nii noorelt käsklusi “istu” ja “lama”.

Ka uusi trikke sai näha, näiteks üks 
vahva aktiivse olemisega Muffy oskas 
sõna otseses mõttes mängida jalgpalli. 
Nimelt veeretas ta ninaga palli vastas-
mängija ette ja ootas tagasisöötu. Selle 
saades, püüdis ta palli osavalt kinni ja 
söötis uuesti tagasi vastasmängijale. No 
kas pole suurepärane sooritus pühen-
dusega Jalgpalli EM 2016-le? Eriliselt 
peab ära märkima newfoundlase Alice 
soorituse. Mängleva kergusega sooritas 
koer kõik elementaarsemad kuulekus-
käsklused ja oli maiuse eest veelgi val-
mis kõigeks. Meeldis väga ka perenaise 
poolt oma koera lühitutvustus, millest 
kumas läbi puhas rõõm ja sügav rahul-

olu. Mina loomaarmastajana tunnistan, 
et iga kord selliseid sooritusi nähes hak-
kab minu süda kordi kiiremini lööma, 
sest sujuv koostöö koera ja omaniku 
vahel on nii imeline!

Veel väärib märkimist kaval krants 
Nakits, kelle trumbid ei olnud sugugi 
mitte näituseplatsil, vaid tema omaniku 
sõnul on koera meelistegevus mootor-
rattaga kaasasõitmine! Selleks aastaks 
on kilomeetreid maha mõõdetud juba 
üle 300! Ja see ei ole reeglite vastane, 
jutustada mõni vahva lugu koerast on 
täiesti lubatud! Nii kuulsime veelgi, et 
näiteks Tiffani on ilmselt maailma suu-
rim magaja, õnneks oli ta näituseplatsil 
üsna ergas! Ja veel, Oskar oskab meil 
laulda ja Kessu teeb trikke ainult siis, 
kui head maiust pakutakse. Seekord 
oli ta kaval ja näpsas maiused juba ära 
autos, teel näituseplatsile! 

Aitäh teile kõigile, oli taas tore! 
Tulge järgmisel aastal kindlasti jälle, 
tulge medalikollektsiooni täiendama 
ja kutsuge kaasa sõpru ja tuttavaid! 
Suur tänu Tapa Vetdok loomaarst 
Mihhailile, täname FIE Svitlana Truev-
tasevat, tänu kellele said kõik osalejad 
kindlustatud Royal Canini kingitustega. 
Täname HAGAR`it maitsvate kookide 
eest koeraomanikele, sest miks paitada 
ainult koerte kõhtu? Täname Vaksali 
Trahterit, kes loal loosisime “Peremees 
ja Koer” vahva lõunasöögi.

KOHTUMISENI! Seniks aga har-
jutage, õppige midagi uut ja nautige 
koos oma lemmikuga mõnusat elu!

Ilona Alla,
korraldaja

Koerailm ei sega 
koeratempe!

See, et disc- ehk kettagolf  on rahva seas 
rohket huvi äratanud, tõestab Männiku-
mäe discgolfi pargi suur külastatavus ja 
seegi, et Tapa discgolfi pargi esimene 
võistlus meelitas kohale 45 mängijat 
lähedalt ja kaugelt. Lisaks võistlejatele 
käis kohal hulk huvilisi, kes järgmisel 
korral lubasid kaasa lüüa. Ilus ilm soosis 
igati ürituse õnnestumist.

Naiste arvestuses läks kaks esimest 
kohta Järva-Jaani. Selge ülekaaluga 
saavutas esikoha Merilyn Ivask tu-
lemusega +6 (6 viset rohkem kui 
radade läbimiseks ette nähtud). Teise 
koha saavutas Eveli Meibaum (+14) 
ja kolmada koha Pirje Tumm (+16).

Meeste võistlus kujunes äärmiselt 
tasavägiseks ja esikoha selgitamiseks 
tuli kasutada lisa viset. Neljandal rajal 
toimunud mõõduvõtmisel suutis ketta 
korvile lähemale visata ja võtta esikoha 
võistluste kõrgeima reitinguga mängija 
Evgeni Smirnov (võistluse tulemus 
-5). Teise koha saavutas Kristjan Alle-

mann (-5) ning kolmanda koha Kenert 
Pürg (-4). Kõik nad kuuluvad Aegviidu 
Spordiklubisse.

Võistluste eredaima sähvaku eest 
hoolitses Siim Moldau, kes üheksandal 
rajal (77 meetrit) suutis ketta korvi saata 
ühe viskega ehk teha nn holari.

Sündmuse tulemused on näh-
tavad aadressil http://skoorin.
com/?u=scorecard&ID=327411

Tänu võistlustele sai Tapa disgolfi 
park nüüd ka ametliku reitingu osa-
liseks (vajalik oli 100 ringi läbimist 
reitingut omava võistleja poolt).See 
omakorda annab võimaluse mängijatel 
siin omale reitingupunkte korjata.

Enamik võistlejaist plaanib osaleda 
ka Lääne-Virumaa karikavõistlustel, 
mille esimene etapp peetakse Tapal 27. 
augustil. Võistlustele registreerimine on 
skoorin.com keskkonnas alanud ja het-
kel kirjas juba üle paarikümne võistleja.

Ürituse korraldaja ja läbiviija 
Villu Varblane

 

Discgolfi võistluse “Tapa 
Taldrik 2016” kokkuvõte
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Politseimuuseum pakub külasatajatele palju põnevaid elamusi.

Sussijalgpallurid Vesantos.

Foto  Politseimuuseumi arhiivist

Foto  Moe külaseltsi arhiivist

Rakveres asuv kogupere teema-
park Eesti Politseimuuseum (Tal-
linna 3) haarab kooliõpilasi ja ka 
täiskasvanuid omandama teadmisi 
kogemuste ja tegevuste põhiselt.  
SA Virumaa Muuseumid koossei-
su kuuluv Eesti Politseimuuseum 
pole muuseum, kus tuleb tunde 
väljapanekuid imetleda ja tohutuid 
tekstimassiive lugeda. Siin saab ise 
omal käel ja nahal järele proovida, 
kuidas erinevad politseitööga seotud 
valdkonnad päris elus välja näevad.

Kahel korrusel on kokku 10 näitu-
setuba ja Lastemuuseum, kus põnnid 
saavad pehmete mänguautodega 
õppida tundma liiklusmärke ja ohutu 
liiklemise põhimõtteid.

Näitusetubades saab Eesti politsei 
ajalooga tutvumise kõrvalt näiteks 
testida päris autos oma pidurdus-
reaktsiooni, sõita kaldteel, proovida 
väsimusprille, korraldada päris märul, 
katsetada fotorobotit, selga proovida 
politseiriideid ja omal kehal tunda 
eriüksuslase varustuse raskust, kaval-
dada üle valvesüsteemi ning ronida 
laserkiirte vahel, võtta sõrmejälgi ja 
palju muud.

„Meie muuseumi suur eelis ta-
vapäraste muuseumite ees ongi see, 
et külastaja saab üheaegselt osaleda 
reaalsetes politseitöö tegevustes 
ning samal ajal avardada silmaringi 
köitvate faktidega,“ sõnas Eesti 
Politseimuuseumi direktor Andrus 
Eesmaa.

Muuseumis saab istuda ka vangi-
kongis, tutvuda erinevate narkootilis-
te ainetega ja vangidelt konfiskeeritud 
külmrelvadega.

„Gruppidele korraldame põne-
vaid mänge ja eriprogramme,“ rääkis 
muuseumi direktor ja lisas: „näiteks 
saab mõõta tänaval autode kiirust, 

lahendada mõrvamüsteeriumit, võis-
telda meeskondlikult politseitöös, 
läbida eriüksuse rada.“

Tõsisemat tooni lustlikule muu-
seumile lisab kaks hooaega kest-
nud sari „Politseiakadeemia“. Sarja 
raames kutsutakse muuseumisse 
legendaarseid politseitegelasi, kes 
jagavad kohtumisõhtutel külasta-
jatele erakordseid meenutusi oma 
tööst ja elust.

Üks põnevatest uuendustest on 
eriüksuse raja avamine. Seal tuleb 
riietuda eriüksuse vormi ning sinenda 
rajale, kus peab kahjutuks tegema 
seitse aktiivset sihtmärki, samal ajal 
mõõdetakse raja läbimise aega. Rel-
vad on päris relvade koopiad ning 
laskemoonaks on plastikhaavlid. 

Käesolevast suvest asub muu-

seumi sisehoovis kopteri vähenda-
tud koopia (valmistatud muuseumi 
eritellimusel päris kopteri jooniste 
järgi), pakkudes külastajatele reaal-
se kopterilennu kogemise tunnet.  
„Kopter on kahekohaline ning seda 
on võimalik külastajal ise juhtida, 
katuste kõrgusele see ohutuse pä-
rast küll ei tõuse, kuid maalähedase 
lennuelamuse saab küll. Pearootor 
töötab ning kõik tuled ja viled, ehk 
siis vilkurid ja sireenid, on kopteril 
olemas,“ selgitas Eesti Politseimuu-
seumi direktor Andrus Eesmaa.

Nii jagub ohtralt uut ja põnevat ka 
neile, kes on varem juba politseimuu-
seumis käinud. Uued atraktsioonid on 
piisav põhjus uuesti tulla.

Täpsemat infot jälgi muuseumi 
kodulehelt: www.politseimuuseum.ee.

Emakakaelavähi ja rinnavähi sõe-
luuringutel osalemine on lihtsaim 
võimalus ennetada vähki ja piken-
dada tervena elatud elu.

Sõeluuring on terviseuuring,  mis 
on mõeldud eelkõige tervetele, ilma 
kaebuste ja sümptomiteta naistele 
emakakaela- või rinnavähi varaseks 
avastamiseks. Eestis kutsutakse 
emakakaelavähi sõeluuringule naisi 
vanuses 30–55 ja rinnavähi sõeluu-
ringule naisi vanuses 50–62.

Peaaegu kõik kaugele arene-
nud emakakaelavähi juhtumid 
oleks ennetatavad

Emakakaelavähi suurimaks tekke-
põhjuseks peetakse inimese papilloo-
miviiruse (HPV) mõningaid vorme, 
mis levivad peamiselt seksuaalsel teel. 
HPV viiruse tekitatud rakumuudatusi 
diagnoositakse PAP-testiga. Haiges-
tuda võivad ka noored naised ning 
pärilikkus ei mängi siin rolli. 

Kuna emakakaelavähi varajased 
sümptomid jäävad naisele endale tihti 
märkamatuks ning ta tunneb ennast 
täiesti tervena, siis on väga oluline 
PAP-testi regulaarselt anda. Emaka-
kaela rakumuutused on sõeluuringute 
käigus lihtsalt avastatavad, mis oma-
korda võimaldab ravi tulemusena 
täielikku tervenemist.

HPV tekitatud rakumuutused ja 
vähieelsed seisundid võivad vähiks 
areneda 10–25 aastaga. Regulaarsel 
kontrollimisel ja õigel ajal avastatuna 
on need kergesti diagnoositavad ning 

ravitavad. Seega oleks võimalik enne-
tada peaaegu kõiki kaugele arenenud 
emakakaelavähi juhtumeid. PAP testi 
tegemine on valutu ning tavapärase 
günekoloogilise läbivaatuse osa.

2016. aastal kutsutakse ema-
kakaelvähi sõeluuringule naisi 
sünniaastatega 1961, 1966, 1971, 
1976, 1981, 1986.

Varases staadiumis rinnavähk 
endast märku ei anna

Enamasti pöördutakse arsti juurde 
rinnavähi kahtlusega siis, kui rinnas 
avastatakse n-ö tükk. Teised ohumär-
gid võivad olla muutunud rinnakuju 
(nt naha sissetõmme rinnal), rinna-
nibu sissetõmme, eritis rinnanibust, 
rinna nahavärvi muutus või kaenla-
aluste lümfisõlmede suurenemine. 
Tihti on haigus aga selleks ajaks juba 
algkoldest kaugemale levinud. 

Rinnavähki on võimalik avas-
tada aga juba varem. Üks selline 
võimalus on sõeluuringute käigus 
kasutatav rinnanäärme radioloogiline 
uuring ehk mammograafia. Väikese 
kiirgusdoosiga mammograafia on 
tervisele ohutu.

Varakult avastatud rinnavähk on 
paremini ravitav, võimaldab vajadusel 
kasutada rinda säästvaid operat-
sioonimeetodeid ja on tervenemise 
eelduseks. 

2016. aastal kutsutakse rinna-
vähi sõeluuringule naisi sünni-
aastatega 1956, 1958, 1960, 1962, 
1964, 1966.

Osalemiseks ära jää kutset 
ootama

Naised, kelle sünniaasta on kut-
sutavate sünniaastate nimekirjas ja 
kellele pole viimase kahe aasta jooksul 
tehtud rindade uuringut või viimase 
kolme aasta jooksul PAP-testi, saavad 
sõeluuringus osalemiseks nimelise 
kutse.

Et kutse saadetakse rahvastiku-
registris olevale aadressile, tuleb 
kontrollida, kas see on õige – muidu 
ei jõua kutse adressaadini. Seda saab 
hõlpsalt kontrollida riigiportaalis 
www.eesti.ee. Koos paberkutsega 
saadetakse E-Tervise patsiendipor-
taali www.digilugu.ee ka elektroonne 
kutse, mis on nähtav saatekirjade alt.

Sõeluuringul osalemiseks ei pea 
aga kutset ootama jääma. Kui teie 
sünniaasta on tänavuste kutsesaajate 
nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada 
kõige sobivamasse tervishoiuasutusse 
ning end vastuvõtule kirja panna. Re-
gistreerumisel kontrollitakse eelkõige 
teie sünniaastat ja ravikindlustuse 
kehtivust. Uuringule minnes võtke 
kindlasti kaasa isikut tõendav do-
kument. 

Naised, hoolige oma tervisest ja 
kontrollige end regulaarselt!

Lisainfo: https://www.haigekassa.
ee/et/inimesele/haiguste-ennetami-
ne/vahi-soeluuringud-naistele-0

Made Bambus, haigekassa esmatasandi 
paketi arenduse talituse spetsialist

Politseimuuseum pakub 
külalistele tegevuslusti

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

Sõeluuringud on lihtsaim võimalus 
ennetada vähki

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
5. septembril kell 10–14

Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele 
ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 

madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. 
Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva! Info, abi 
ja tellimine tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

14. septembril kell 10–12
JUUKSUR eakatele soodushinnaga!

(juukselõikused naistele ja meestele)
elavas järjekorras (vajadusel ka kauem). 

Info tel: 5450 1102, 322 0025 või tapapaevakeskus@tapa.ee.

Tapa päevakeskuses (Valve 30)
22. septembril kell 9–12
TASUTA ÕIGUSABI.

Tasuta õigusabi osutab advokaadibüroo Taivo Saks @ Partnerid 
jurist Alar Salu.

Eelregistreerimisega tel 5450 1102, 322 0025 või 
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Õigusteenuse osutamist finantseerib

Moe kandi noori on tabanud juba mitu 
aastat heas mõttes jalgpallihullus.

Palli ajavad taga isad ja pojad, neiud 
ja naised. Loodud on jalgpalliklubi FC 
MOE. Klubi tegemistest saab parema 
ülevaate klubi Facebooki kodulehelt 
ja Saksi raamatukogust, kus on hoiul 
kolme aasta jooksul võidetud karikad, 
medalid ja diplomid. Neid on ko-
gunenud juba kapi täis. Kaks korda, 
2014. ja 2016. aastal, on FC Moe tul-
nud maailmameistriks sussijalgpallis 
(meeskonnas 10 inimest, jalas Soome 
rahvussussid, jalgpalli asemel kummi-
pall). Võistlusi peetakse Soomes, sellel 
aastal oli see Vesantos. Võistlevaid 
klubisid on mõlemal korral olnud üle 
neljakümne. Ka Moe naised ja neiud 
käisid Vesantos, kuid mängisid teiste 
klubide koosseisus. Lapsed võistlesid 
samuti. Võidukarika tõid koju Rando 
Duder, Argo Duder, Rikardo Duder 
(6a), Reio Mändla, Tõnno Kask, Egert 
Hommik, Margus Teterin, Rene Tros-
ka väravavaht Tiivo Vaigurand.

FC Moe on ehitanud Valgejõe-
le paadisilla, rajanud rannavolle-, 
korvpalli- ja jalgpalliplatsi ning neid 
korras hoidnud, vanast kuurist ümber 
ehitanud väikese puhkemajakese. Palli-
platsi lähedal on valla poolt uuendatud 
väikelaste mänguplats. Kahjuks ei ole 
seal veel pinke ega prügikaste, kuid 
need tuuakse lähemal ajal.

Juba teist aastat korraldab klubi 
spordipäeva. Tänavu toimub see 27. 
augustil kell 11, tegevusi on nii täis-
kasvanutele kui lastele.

Selle aasta alguses avati Moe selt-

simajas jõusaal. Inventar on ostetud 
sinna valla eelarvevälistest rahadest. 
FC Moe kasutab seda pidevalt. Vahen-
did ja duširuum on kenasti töökorras.

Lisaks jalgpalliklubi ettevõtmistele 
on toimunud siin kandis muudki. 
Enne jaanisimmanit uuendas OÜ 
Saetööstus Moe külaplatsi istmed. La-
gunenud kiige asemel on nüüd laud ja 
pingid. Piknikukoht, kus igal rändajal 
mõnus jalgu puhata, saab sama firma 
poolt ka katuse peale.

Jaanisimman oli sellel aastal väga 
rahvarohke ja südamlik. Kokku-
hoidva meeleolu oskasid luua väike 
lõõtsamängija Randmar Tuulemäe 
ja ansambel Kapriiz. Veel öösel kel-
la kahe paiku kandus Moe pargist 
ümberkaudsetesse küladesse ühislaul 
„Eestlane olen…“.

Moe piiritustööstuse muuseumit 
on sellel aastal külastanud rekordarv 
inimesi. Üksi 1. mail, üle-eestilise maa-
turismi ettevõtete avatud uste päeval, 
oli külastajaid üle saja. Tänavu suvel 
külastasid Moed Eestis olevad suur-
saadikud. 2018. aastaks on Estonian 
Spirit OÜ-l plaanis muuseumile teha 
uuenduskuur. 

Lokuta küla rahvas sai 6. augustil 
kümnendat korda kokku, seekord 
Jaagu talus. Kevadel valmis Rocca al 
Mare kooli gümnasisti Mia Martina 
Peili põhjalik uurimistöö „Lokuta küla 
aastatel 1939–2016“. Võrdluseks olid 
Kaleph Jõulu „Mälestused Lokuta 
küla kohta aastatel 1945–2011“. Kü-
larahval oli, mida uurida. 

Moe külaselts

Moe kandi tegemistest
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Tapa valla eelarvest mittetulundus-
like spordi-, kultuuri-, noorte- ja 
külaühingutele toetuse küsimise 
tähtaeg 2017. eelarveaastaks on 10. 
september 2016!

Taotlused tuleb tuua või saata val-
lavalitsusele hiljemalt 10. septembril 
2016. Digiallkirjaga taotlused tuleb 
saata aadressil: vallavalitsus@tapa.ee, 
käsitsi või posti teel toodud taotlused 
peavad olema samuti allkirjastatud, 
allkirjastamata taotlusi vastu ei võeta!

Tapa vallavalitsus asub aadressil 
Pikk 15, posti teel saadetud taot-
lustele märkida ka postiindeks Tapa 
45106, käsitsi toodud taotlused tuleb 
tuua vallavalitsuse maja II korrusele 
sekretäri kätte.

Tapa vallavavolikogu vastav toe-
tuse andmise määrus, vallavalitsuse 
korraldus, taotlusblankett (“Rahalise 
toetuse saamiseks esitatava taotluse 

vorm”), aruande ja lepingute üld- ja 
erivormid asuvad Tapa valla kodule-
hel: http://www.tapa.ee/blanketidja-
korrad.

Eelnevalt soovitame läbi lugeda ka 
2016. aasta jaanuaris kehtestatud uue 
toetuste andmise korra “Tapa valla 
eelarvest mittetulunduslike spordi-, 
kultuuri-, noorte- ja külaühingutele 
toetuse andmise kord”, mille leiate 
aadressilt: https://www.riigiteataja. 
ee/akt/406022015021.

Ruumide tasuta kasutamise osas 
tuleb Tapa vallavalitsuse hallatava 
asutuse juhiga eelnevalt kokku lep-
pida ja vajadusel sõlmida ka vastav 
siduv leping.

Küsimused esitage tel 322 9659 
või e-maili teel indrek.jurtsenko@
tapa.ee.

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

04.08.2016
- Anti avaliku ürituse luba “Tapa 

linnapäev 90” korraldamiseks Tapa 
linnas ajavahemikus 12.08.2016 kell 
20.00 kuni 14.08.2016, kell 17.00;

- anti nõusolek Peetrikebab OÜ 
ratastel toitlustuskioskisse ehitatud 
müügipunkti paigutamiseks Tapa 
linnas Pikk 12 eest tulevale tupikteele 
vastavalt esitatud asendiplaanile töö-
päeviti 11.00–20.00;

- loeti MM-Contra OÜ poolt 
esitatud dokumentatsioon nõuete-
päraseks ning lubati neil paigaldada 
välireklaam Tapa linna Turu ja Ambla 
ristil oleva tänavavalgustusposti kül-
ge, alates 04. augustist 2016 kuni 04. 
augustini 2018;

- võeti vastu korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti ühiseks 
kasutamiseks;

- otsustati esitada avaldus Viru 
Maakohtule isiku paigutamiseks kin-
nisesse asutusse ravi eesmärgil.

11.08.2016
- Kahele puudega lapsele määrati 

hooldajad;
- kinnitati ajutiselt perekonnas 

hooldamise leping;
- ühele abivajajale eraldati ravi-

mitoetust;
- kinnitati hajaasustuse program-

mist toetuse taotluste 2016.a. taotlus-
vooru hindamistulemused;

- kinnitati konkursi „Kaunis 
Kodu“ tulemused;

- kooskõlastati puurkaevu rajami-
se asukoht kinnistul Pargi Karkuse 
külas Tapa vallas;

- otsustati korraldada lihthan-
ge „Lehtse ja Jäneda õpilasliinid 
2016/2017“;

- määrati projekteerimistingimused 
ehitiste (saun-suvila) püstitamise ehi-
tusprojekti koostamiseks Uue-Kool-
ma kinnistul Patika külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba ehitiste 
(puurkaevu) rajamiseks Tapa vallas 
Näo külas Keskküla kinnistul;

- väljastati ehitusluba ehitise 
(üksikelamu) lammutamiseks Tapa 
linnas Taara pst 16 kinnistul, vasta-
valt koostatud Taara pst 16 elamu 
lammutusprojektile;

- väljastati ehitusluba ehitise 
(üksikelamu) ümberehitamiseks 
(kompleksne rekonstrueerimine) 
Tapa linnas Koidu 26 kinnistul, 
vastavalt  koostatud  Elamu  rekonst- 
rueerimise eelprojektile.

21.07.2016
- Seitsmele abivajajale eraldati 

ravimitoetust;
- anti avaliku ürituse luba OÜ-

le Jäneda Mõis “Eesti Talupäevad 
Jänedal” korraldamiseks ajavahe-
mikus 30.07.2016 kella 06.00 kuni 
31.07.2016 kella 16.00-ni;

- väljastati ehitusluba Tapa valla-
valitsusele Tapa linnas Loode tänava 
ja Lõuna tänava rekonstrueerimise 
töödeks. 

28.07.2016
- Üks abivajaja suunati üldhool-

dusteenusele Tapa Haiglasse;
- võeti vastu kaks korraldus loa 

andmise kohta jäätmemahutite pe-
rioodiliseks tühjendamiseks;

- võeti vastu neli korraldust kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht kinnistul Antsurahva Näo 
külas Tapa vallas;

- anti avaliku ürituse luba Estonian 
Cup rattamaratonisarja 6.osavõistluse 
korraldamiseks Tapa valla territoo-
riumil Jäneda piirkonnas paiknevatel 
spordiradadel ja metsateedel 13. 
augustil 2016 ajavahemikus kell 9.30 
kuni 18.00;

- anti avaliku ürituse luba Tallinna 
Orienteerumisneljapäevaku korral-
damiseks Tapa vallas Jäneda külas 
04.08.2016 ajavahemikus kell 17.00 
kuni 20.30.

Nii nagu tunneme üha rohkem huvi 
oma tervisenäitajate, päevas käidud 
sammude ja tarbitud kalorite vastu, 
nii on tõusnud tarbijate seas huvi 
ka oma elektritarbimise näitajate ja 
võimaluste vastu oma energiakulusid 
vähendada. Ainuüksi Lääne-Viru-
maal on mobiilist oma elektritar-
bimist jälgivate tarbijate arv kasva-
nud aastaga koguni 36 protsenti.  
Eesti Energia elektritoodete portfelli 
juht Taavi Pungas tõi välja, et viimasel 
ajal tunnevad kliendid rohkem huvi 
oma elektritarbimise vähendamise 
vastu ning küsimusi selle kohta lae-
kub nii Eesti Energia nõustamiskes-
kuse e-postile kui ka klienditelefonile. 

„Koduseadmete täpset kulu on 
teenindajal keeruline välja arvu-
tada. Küll aga on kliendi jaoks 
lihtsam ja tulusam leida see kulu 
Eesti Energia mobiiliäppi või eri-
nevaid mõõteseadmeid kasutades, 
mis iga seadme tarbimise täpselt 
ära määravad,“ kirjeldas Pungas.  

Paljude klientide jaoks tuleb Pun-
gase sõnul üllatusena näiteks isegi 
see, et erinevad seadmed tarbivad ka 
ooterežiimil elektrit. Kõigi koduste 
elektriseadmete kogutarbimist kuu 
või päeva jooksul saavad kliendid 
jälgida Eesti Energia e-teeninduse 

tarbimisgraafikult või mobiiliäpist, 
mille allalaadimiste arv on viimase 
poolaasta jooksul kasvanud viiendiku 
võrra 30 000ni. Ainuüksi Lääne-
Virumaal kasvas äpi kasutajate arv 
võrreldes möödunud aastaga koguni 
36% võrra.

Nii äpp kui ka e-teeninduse tar-
bimisgraafiku analüüsimine aita-
vad teha elektriseadmete kasutajal 
otsuseid, kas vähendada energia 
säästmiseks oma senist tarbimist või 
asendada oma energiaseadmed sääst-
likumatega: „Suvel maal puhates võib 
koduse elektrikulu vähendamiseks 
näiteks seadmed ooterežiimilt välja 
lülitada, suurema säästusoovi korral 
tasub aga analüüsida, ehk oleks abi 
mõne suure tarbimisega seadme 
väljavahetamisest uue ja säästliku-
ma vastu,“ jagas Pungas soovitusi 
ning tõi näiteks küttesüsteemi, mille 
väljavahetamine maa- või õhksoo-
juspumba vastu võib kodustesse 
energiakuludesse olulise kokkuhoiu 
tuua.

Kokkuhoidlikuma energiatarbimi-
se kõrval on Pungase sõnul võimalik 
vähendada elektrikulusid ka nutika 
planeerimise abil. „Näiteks viimase 
poolaasta jooksul on Eesti Energia 
Lääne-Virumaa koduklientide elekt-
ritarbimine olnud suurim kella 18-21 

ajal. Samas on tihti mõni tund hiljem 
elektri börsihind märgatavalt mada-
lam, mis tähendab, et kulusid aitaks 
vähendada tarbimise planeerimine 
odavama hinnaga kellaajale.

„Seda, missugune börsihind keh-
tib teatud kellaajal, saab näha Eesti 
Energia mobiiliäpist ning veel lihtsam 
on tellida endale rakenduse kaudu 
igapäevane automaatteavitus päeva 
hindade kohta,“ tõi Pungas välja ja 
kutsus üles äppi järgi proovima.

Eelpool toodule sarnaseks lahen-
duseks on kahetariifne elektrileping, 
kus öine elektrihind on soodsam 
– selleks ajaks on mõistlik ajatada 
näiteks pesu- või nõudepesumasin, 
mille töös hoidmise kulu saab nii 
mõnevõrra alandada. „Samas tuleks 
siinkohal kindlasti arvestada ka oma 
elustiiliga ning valida kahe hinnaga 
leping vaid juhul, kui öine tarbimi-
ne on praktikas võimalik,“ rõhutas 
Pungas ja lisas, et sellisel moel saadud 
sääst mõjutab vaid elektrikulusid, 
samas kui kogu elektritarbimise 
vähendamine kokkuhoidlikumate 
harjumuste abil aitaks vähendada 
kogu elektriarvet, sest väheneksid ka 
kulud võrguteenusele. „Kõige oda-
vam elekter on siiski tarbimata jäänud 
elekter,“ rõhutas Pungas.

Helena Maripuu

Nutika elektritarbija valem: 
tark planeerimine 

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDToetuste küsimise 
tähtaeg on

10. september

Tapa PitsaKohvik pakub tööd:
PITSAMEISTER-KOKALE. 

Kandideerimiseks saada oma CV meilile:  
info@pitsakohvik.ee

või Sauna 1, Tapa 45109. 
Täpsem info 5620 2019.

AS EVR Cargo Tapa Depood  
pakub tööd 

ELEKTRIK-LUKKSEPALE,  
AUTOJUhT-TÕSTUKIJUhILE ja  
KäSIELEKTERKEEVITAJALE.

CV palume saata aadressil tapa@evrcargo.ee,
täiendav info telefonil 322 6421.

Avatud on registreerimine Priit 
P ä r n a  V  a n i m a f i l m i f e s t i va -
li (PPAFF 2016) laste ja noorte 
töötubadesse. Koolituse läbiviijaks 
on MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, 
kohapeal abistavad ka Tapa güm-
naasiumi meediaõpetajad ja teised 
vabatahtlikud animafilmihuvilised. 
PPAFFi laste ja noorte töötoad to-
imuvad 11.–13. oktoobril kell 12–17 
Tapa gümnaasiumis (Pargi 12, Tapa). 
Läänemaa ja saarte inimestel on 
võimalus osa võtta ka Kuressaare 
Animapäevade töötubadest, mis 
toimuvad 15.–16. oktoobril Kures-
saare Ametikoolis (Kohtu 22, Kures-
saare).

Tapa gümnaasiumis toimuvatest 
töötubadest saavad osa võtta Tapa 
valla ja naabervaldade, Arenduskoja 
Leader piirkonna (Tapa, Kadrina, 
Kuusalu ja Vihula vald ning Loksa 
linn) lapsed ja noored, Lääne-Viru-
maa, aga ka kõik teiste Eesti piirkon-
dade lapsed ja noored vanuses 
5–19 eluaastat. Oodatud on ka 
filmihuviliste vanemad ning laste 
õpetajad ja juhendajad. Kolmel 
päeval toimuvad erinevad koolitused 
ja soovi korral on võimalus osaleda 
ka kõigil kolmel päeval. Töötoad on 
kõigile tasuta.

Nii Tapa kui ka Kuressaare 
töötubade teemad ja täpsed kellaajad 
veel selguvad, aga koha eelisjärjekor-
ras töötoa valimiseks saab kindlusta-
da endale juba praegu. Samuti on veel 
võimalik, et avatakse üksikud töötoad 
mujalgi Eestis, kuid see täpsustub 
lähikuudel.

Ee l reg i s t reer imise l  pa lume 
tingimata kirja panna töötoas osaleva 
lapse nimi, lapsevanema nimi, kool, 
elukoht (omavalitsuse täpsusega), 
telefoninumber ja kindlasti e-maili 
aadress, et hiljem teiega kontakti 
võtta koolituse toimumise osas. 

Kõik töötubades valminud filmid 
osalevad ka PPAFFi konkursil. Välja 
antakse Grand Prix ning palju eri-
auhindu. Konkursitulemused tehakse 
teatavaks festivali galal, 30. oktoobril 
2016 Tapa kultuurikojas.

Neljal eelneval festivalil, 2012.–

2015. aastal  osales animatsio-
onitöötubades kokku üle 270 noore 
ja täiskasvanu, kelle fantaasialendu 
võib näha kokku ligi 130 animatsio-
onis kogupikkusega üle 70 minuti. 
Kõiki animatsioone näeb PPAFFi 
YoutTube’i kanalilt: https://goo.gl/
DJ0JTk. 

NB! Töötubadesse saab regis-
treerida kuni 7. oktoobrini 2016.

Registreerimine ja lisainfo: 
Eva Kristjuhan, Nukufilmi Last-

estuudio koordinaator, tel 5303 7660, 
e-post: info@nukufilmilastestuudio.
ee, ww.nukufilmilastestuudio.ee.

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio 
põhitegevuseks on lastele ja noor-
tele kunstilise väärtusega profes-
sionaalse filmikultuuri ja film-
ide valmistamise õpetamine ning 
mitmekülgselt arendava vaba aja 
veetmise pakkumine. Animatsio-
onfilmis põimuvad kujutav kunst, 
muusika, draama, kirjandus, tants, 
fotograafia ning veel mitmed kun-
stiliigid. Tänu erinevaid loomealasid 
sünteesivale omadusele arendab 
animatsioonfilmidega tegelemine 
koostööoskust, silmaringi ja kul-
tuuriteadlikkust, tehnilist taipu, 
ilumeelt, keeleoskust (nii verbaalset 
kui ka visuaalset), loomingulisust, 
käelist osavust ja loogilist mõtlemist.

Priit Pärna V Animafilmifesti-
vali korraldavad Tapa vallavalitsus 
koostöös MTÜ Tapa Linna Arengu 
Seltsiga, kaaskorraldajateks on Priit 
Pärn, MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, 
Tapa kultuurikoda, Tapa gümnaasi-
um jpt.

Projekti rahastavad LEADER, 
Tapa vallavalitsus, Viimsi vallavalit-
sus, Eesti Filmi Instituut, MTÜ Tapa 
Linna Arengu Selts, VIROL, Eesti 
Kultuurkapital, Segers Eesti AS, jt.

Rõõmsate  ja  loomingul i s te 
kohtumisteni!

Lugupidamisega
Indrek Jurtšenko,

PPAFF 2016 peakorraldaja
tel 322 9659, 529 0785,

e-mail: indrek.jurtsenko@tapa.ee 
www.ppaff.eu 

Head 
animatsiooni-

huvilised!

AS EVR Cargo Tapa Depood  
pakub tööd

ELEKTRIK-LUKKSEPALE,  
AUTOJUhT-TÕSTUKIJUhILE ja  
KäSIELEKTERKEEVITAJALE.

CV saata aadressil tapa@evrcargo.ee,
täiendav info telefonil 322 6421.

KAEVE- ja VEOTEENUS
erinevate eskavaatorite

ja kallurautodega.
LIIV * MULD * KILLUSTIK

Info 515 8861
www.peritex.ee

    ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa,
killustikku ja freesasfalti.

Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri, 
greideri jm rasketehnika teenuse osutamine.

Info tel 5636 0462,  
e-mail areloinfo@gmail.com.
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Tapa valla Rahvajooks toimub sel 
aastal 25. septembril, algusega kell 
13 Tapa linnastaadionilt. Distantsid 
on eelnevate aastatega sarnased, kuid 
tuleb siiski natuke muudatusi nii 
pikkuses kui ka rajaprofiilis. 

Jooksud toimuvad nii põnnidele, 
kui ka täiskasvanutele, samuti on 
avatud kogu ürituse vältel kepi-
kõnnirada.

Rohkem informatsiooni ilmub 
järgmises Tapa valla ajalehes. Ope-

X Tapa valla 
rahvajooks

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

4. sept kl 10 Lehtse 1. pinksi pühapäev. Algab XV hooaeg! 
Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüd-
rukud. Mäng turniiridena. Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute 
reg algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks: 3,50 
€, õpil tasuta. 

12. sept kl 13 Vanavanemate päeva tähistamine “Pannkoogipik-
nik memme-taadiga” – klubi Ehavalgus, Lehtse Käsitööselt-
sing ja kõik meie kandi vanaemad ja –isad. Võta kaasa oma 
lemmikluuletus või laul, tuleta meelde vana aja lood, laulud 
ja mängud – s.t kõik, mida koos saame ette võtta! Teeme 
plaane hooajaks. Ühine koogi-moosi mekkimine. Ilusa ilma-
ga kultuurimaja platsil.

18. sept kl 12 Lehtse külakilb 1. Mäng. Algab XV hooaeg! Män-
gud kestavad aprillini. Teretulnud uued võistkonnad (kuni 4 
liiget). Ootame teid, nupukad – mälumängus ei ole kaota-
jaid! Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.

24. sept kl 11–13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike – roostes 
naelast reaktiivlennukini! Paku ka aiasaaduseid ja hoidiseid. 
Osta, müü ja vaheta! Palume müügi soovi korral kultuurima-
jale teatada ja laud broneerida! 1 laud = 1 euro.

Eelinfo:
15. oktoobril kell 20 toimub hooaja avapidu kõigile! Oktoobri-

õhtu ansambliga Kolumbus Kris. Lisaks meeleolukad üllatu-
sesinejad! NB! Toimub ainult eelregistreerimine laudadesse 
ja see lõpeb reedel, 14. oktoobri õhtul! Ära hiljaks jää!!! 
Pääse 10 €. Info tel 383 3350, 521 8398; info@lehtsekul-
tuurimaja.ee.

30. augustil kell 16, 18 ja 20 koguperefilm „Lemmikloomade 
salajane elu“. 3D. Pääse 4 € + 3D prillid 1.50 €. 

5. septembril kell 15.50 ootavad tänavatantsuklubi JJ Streeet 
ja treener Kerli uusi ja vanu liikmeid!

6. septembril laste tantsuklubi Momento avatud tunnid. Kell 17 
8–15aastased ja kell 18 4–7-aastased lapsed.

6. septembril kell 18 ja 20 ulmeseiklus „Star Trek tundmatus-
se“ .3D. Pääse 4 € + 3D prillid 1.50 €.

11. septembril kell 12 „Päev vanavanematega“. 
13. septembril kell 18 ja 20 action, seiklus „Iseseisvuspäev : 

Uus rünnak“. 3D. Pääse 4 € + 3D prillid 1.50 €.
20. septembril kell 18 ja 20 uus Eesti komöödiafilm „Ameerika 

suvi“. Pääse 4 €.
24. septembril kell 11–16 avatud väravate päev. Tegemist on 

ülelinnalise kirbuturuga, kus müük toimub koduõuel. Ostjad 
saavad õue astuda, elanikega juttu puhuda ja kaupa teha. 
Kui sul puudub õueala, kus kaubelda, võib müügiks kasu-
tada kultuurikoja esist haljasala aadressil Turu 8, Tapa. Kui 
soovid kampa lüüa ja liigsetest asjadest vabaneda, anna 
endast teada meilile heilipihlak@gmail.com või telefonil 
5559 5461 hiljemalt 16. septembriks. Ära pelga ka lisainfot 
küsida!

27. septembril kell 18 ja 20 komöödia, seiklus, animatsioon 
„Kalatüdruk Dory“. 3D. Pääse 4 € + 3d prillid 1.50 €. 

Avaldame siirast tänu  
EELK Tapa Jakobi kogudusele, 

segakoor Leetarile,  
Tapa Aianduse ja Mesinduse 

Seltsile ja  
toitlustajale Kadri ruumides, 

Pubi Tarekesele ja  
A. Müür matusebüroole.

Südamlik tänu kõigile  
sugulastele,  

headele naabritele ja  
sõpradele kes  

Lehte ja Lembit Raati  
lahkumisel mälestust nendest 

kalliks pidasid.

Täname kõiki, kel jagus meile 
kaastunnet ja kes Lehte ja 

Lembitu Raadi kalmu rohkete 
kaunite õitega katsid. 

Tütred Kaie ja Külli perega.

Rakveres kadunud detsembris 2015 
väiksemat kasvu koer, 

reageerib nimele Jack. Koer on 4aastane  
valge kraega, beeži seljaga ja koheva sabaga.  
Leiust palun teada anda numbril 5815 0101.  

Koera leidjale 200 eurot vaevatasu.

ratiivsem info, sealhulgas juhend, il-
mub valla kodulehel uudiste rubriigis 
ja Facebook-is, palun jälgige ka neid. 

Indrek Jurtšenko,
rahvajooksu korraldaja
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

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

Täpsem info: mob 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Aitan teid kinnisvara ostmisel ja müümisel. 

Võtan müüki teie korteri või maja.
Abi kolimisel. Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta. 

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boile-
rite puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate 
paigaldus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine 
tervikuna;
- erinevaid ehitustöid.

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5650 0368.

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Vundamendi ehitus
- Seinte ehitamine ja 
soojustamine
- Akende-uste paigalda-
mine
- Katuste ehitamine
- Aedade ehitamine
- Puit- ja kiviterrasside 
ehitamine 

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

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

turbabriketti ja kivisütt.
4. Transport.

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

K&S Torutööd OÜ teostab:
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

OÜ Pikter Grupp müüb kvaliteetset  
küttepuud pikkus alates 25–60 cm, lepp,  

sanglepp, kask, okaspuu. Hind alates 29 €/rm,  
koos transpordiga. Tel 504 3246.

- Omaniku järelevalve 
teostamine
- Saunade ehitamine
- Viimistlustööd
- Kuuride ja garaažide 
ehitamine
- Vee ja kanalisatsiooni 
tööd
- Väikemajade ehitamine

FIE Uno Lees – treimis- ja freesimistööd 
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone). 

Tel 5664 9956.

Südamlik kaastunne  
Kaiele ja Küllile perekondadega isa 

LEMBIT RAAT´I 
urma puhul.

Tapa Aiandusselts

Mälestame
hELGI RäTSEPAT 

ja avaldame kaastunnet  
Urmasele perega.

Naabrid Pargi tänavalt

Ostan erinevaid vanavara ja retro esemeid 
(tarbeklaasi,kristalli,portselani,raamatuid,mööblit 

jpm). Helistada 5344 7574, 5350 0223.

Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp),
alates 18 €/rm, koos transpordiga. Tel 504 5632.

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte teostab erinevaid ehitustöid – üld-
ehitus, viimistlus, santehnika, elektritööd, käär- ja poomtõstuki rent, 
multiliftkasti ja kraanaga veoauto teenus, liiva ja killustiku müük koos 

transpordiga. Ehitustööde ja elektritööde projekteerimine.

RAM BUILDER OÜ 
tel 5598 3983, rambuilder.leht@gmail.com, Paide mnt 7c, Tapa

Anda üürile 3-toaline korter Tapa linnas.
 Tel  5567 9073.

Fekaalauto teenus 7 päeva nädalas 24 tundi. 
Tel 5397 2245.

„Meistrimees" Kalev Pragi – tooge raha tagasi – 
50 eurot! Tellija.

Müüa krunt, Tapa Leina tn 12.  
Krundi suurus 1730 ruutmeetrit. Müügiga kiire!

Tel 5621 6394.

Müüa maja koos väikese metsamaaga Jänedal. 
Info õhtuti  516 9517.

Müüa Tapal 3m lehtpuu ja okaspuu küttepuid.
Tel 526 5716.

Müüa  lõhutud küttepuid kojuveoga. Pikkus ja 
kogus vastavalt soovile. Koorem 6 rm. Tel 5647 6346 

või 325 0113 õhtuti.

Ostan 1–2-toalise ahiküttega korteri. 
Hind kokkuleppel. Tel 5618 5549. 

Rendime Plettac SL70 fassaaditellinguid kuni 400 m2.
Hinnad kokkuleppel. Transpordivõimalus. 

Asukoht Tapa vallas Lehtses.
Info 504 6718 või ejulkisivuteam@gmail.com.

Avaldame sügavat kaastunnet
Merike Kärmasele 

ISA 
kaotuse puhul. 

Lehtse lasteaiapere


