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Kontsertsari
„Rosaarium“
jätkub

Kodukohvikute
päev on 9. augustil

2007. aastal toimus Jänedal edukalt
esimene "Rosaariumi" kontsert.
Järgmisel suvel muutsin "Rosaariumi" kontsertsarjaks, mille mõte on
tuua meie kodukohta andekaid ja
tunnustatuid muusikuid ning anda
publikule mõistliku tasu eest võimalus nautida kvaliteetset muusikat.
Sellel suvel jätkub kontsertsarjal
kaheksas hooaeg, kus toimub üks
kontsert ja see on kogu sarja 16.
kontsert. See toimub reedel, 22.
augustil algusega kell 19 Jäneda
mõisa roosiaias või halva ilma korral Jäneda Pulli tallis. Sellel aastal
esinevad kontserdil Marko Matvere
ja Peep Raun.
See on kontsert vanadest merelauludest-ballaadidest koos jutuga
purjelaevanduse kuldajast. Purjelaevanduse hiilgeajaks loetakse 16.–20.
sajandit. Sellest perioodist pärineb
ka merelaulude traditsioon – shanty,
millest omakorda arenes tänapäevane, meile nii armas merelaul. Purjelaevade ajastu lõpetas aurumasina
täiustamine ning lõpliku hoobi andis
sisepõlemismootori kasutuselevõtt.
Kõige ilusamad, romantilisemad
ja lõbusamad laulud on tänapäeva
jõudnud 19. sajandist. Kõik armastatumad mereromantikud-laulukirjutajad toetuvad oma loomingus sellele
pärimusele. Laevad olid siis puust ja
mehed rauast.
Pilet kontserdile maksab 8 € ja
sooduspilet 6 €. Pileteid saab osta
enne kontserti kohapealt. Kontsertsarja toetavad Tapa vald, Jäneda Mõis, Pubi Tareke, Paul-Eerik
Rummo, AS Kuma, Tapa Valla
Noortekogu, Eesti Kultuurkapital
ja Päts Sahver.
Kutsun ka sellel aastal kõiki kuulama ja nautima kontserti! Kui mõni
kultuurist hooliv inimene või asutus
tahab seda kontserdisarja kuidagi
toetada või lisainfot saada, siis kirjutage e-mailil: reigo.tamm@tapa.ee.
Kohtume Rosaariumis!
Reigo Tamm

Lehtse Kool vajab
alates 1. septembrist 2014
õpetajat
(koormus kuni 1,0).
Tööülesanded: ainetunnid
4.–6.klassis, 5.–6.liitklassi
juhatamine, huvijuhi
ülesanded, pikapäevarühma
kasvataja.
Sooviavaldus esitada
hiljemalt 15. augustiks.
Kontakt Aivi Must,
info@lehtsekool.ee.

Tapa linna Keskväljaku renoveerimistöödele paneb punkti teekatete pindamine.

Foto Heiki Vuntus

Linnapäev tuleb tänavu
nooruslikum ja tantsulisem
Tapa 88. linnapäev, mis toimub tänavu ajavahemikus 8.–10. august
koos Tapa IV vorstifestivaliga,
tuleb nooruslikum ja tantsulisem.
Tapa 88. linnapäev kestab sedapuhku kolm päeva ja algab ta
Tapa kultuurikoja teatriringi uue
lavatükiga ning esmakordselt avab
inimestele linnapäevade ajal uksed
ööklubi Moonclub. Laupäeval, 9.
augustil algab linnapäev traditsioonilise suure laadaga, mis juhatab sisse nii Tapa 88. linnapäeva,
aga ka Tapa IV vorstifestivali,
koos oma kontsertide, näituste,
spordivõistluste, lastele mõeldud
atraktsioonidega jpm.
9. augustil avatakse pidulikult
rahvusvaheline näitus, kus oma
töid esitlevad Tapa sõpruslinna
Akaa kunstnikud, kuid näitusi on
veel teisigi.
Tänavu korraldatakse juba
populaarseks kujunenud Eesti IV
meistrivõistlusi vorstigrillimises,
mis toob rahvast kohale Tapalt,
Eestist aga ka väljapoolt meie riiki.
Peaesinejateks päeval on superstaari saate finalist Norman
Salumäe, legendaarne Marju
Länik, noortest tulijatest DJ TT
feat ja Jaan Lehepuu ning õhtul
tantsitab rahvast ansambel Hellad
Velled ja Moonclubi eestvedamisel DJ TT feat, DJ Whirl ja saksofonil Jürgen Holmberg, jätkupidu
jällegi Moonclubis.
Pühapäeval, 10. augustil on
Tapa vallas esmakordselt saate
„Lauluga maale“ salvestus, mis
toimub eksklusiivselt Kirde Kaitseringkonna territooriumil, mida
veavad teada tuntud laulvad saatejuhid Gerli Padar ja Jüri Aarma.
Laadakohti saab küsida: Erkki
Laidinenilt tel 551 5976, e-mail
erkki@vorstifestival.ee. Eesti
meistrivõistlustele vorstigrillimises saate registreerida e-maili teel
grilliliit@grillfest.ee või vorst@
grillfest.ee, tel 504 3000, infot

võistluse ja registreerimise kinnituse kohta saate veebilehelt http://
vorst.grillfest.ee . Võistlusel osalemine on kõikidele TASUTA!
Linnapäeva info: www.tapa.ee
ja ka www.vorstifestival.ee. Info
tel 322 9659, 529 0785 ja indrek.
jurtsenko@tapa.ee.

Tapa linnapäevad 2014
ja Tapa IV Vorstifestivali
ajakava
8. august – Teatri- ja tantsupäev
Kl 21 – Kultuurikojas etendub
kultuurikoja teatriringi teise lavatüki esietendus S. Mrožek “Lesed”
Tiit Alte juhendamisel, pilet 1 €.
Kl 22 – Moonclubis linnapäeva
tantsuõhtu. Info: www.moonclub.ee9. august Tapa muusikakooli
pargis – Peopäev
Kl 8 – laat.
Kl 10 – Tapa linnapäevade ja
Tapa IV Vorstifestivali avamine, Eesti
meistrivõistlustel vorsti-grillimises
osalevate võistkondade tutvustamine.
Kl 12–16 – Ajaloonäitus Tapa
muuseumis.
Kl 10–16 – Käsitöönäitus Tapa
kultuurikojas. Avatud kodukohvikud, atraktsioonid lastele.
Kl 10.30 – Tapa sõpruslinna
Akaa kunstnike näituse avamine
Tapa linnaraamatukogus. Piia Suomu-Virtaneni köidetud raamatud
ja ehted ning Seija Kinnari maalid.
Kl 10.30 – Näm-Näm Production esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.
Kl 11 – Lastekontsert kultuurikoja noorimatelt.
Kl 11 – Tapa linna jalgpalliturniir Tapa gümnaasiumi staadionil.
Info: Allan Vinter, 528 7800.
Kl 11.45 – Kodukokkade võistlus.
Kl 12 – Esinevad valla taidlejad.
Kl 12 – Koerte näitus Tapa
vene gümnaasiumi pargis “Tapa
linna koer 2014”. Võistlus-arvestus
kolmes kategoorias: tõukoer, krants
ja kutsikas. Info: Luule Elbra

5561 9858.
Kl 12.45 – Näm-Näm vorstivooru tööde hindamiseks esitamine,
pimehindamise algus kell 13.
Kl 13. – «Eesti otsib superstaari» ja «Eesti Laulu» finalist
Norman Salumäe.
Kl 14 – Vorstigrillimise Eesti
MV fantaasiavooru võistlustööde
avalik esitlemine ja hindamine.
Kell 15.00 Suur suvekonkurss:
Nykäise-Matti otsib suvetüdrukut.
Konkursi lisainfo: www.vorstifestival.ee
Kl 15.30 – Pealaval esineb
Marju Länik.
Kl 16.15 – Erinevate võistluste
võitjate autasustamine, lõpukõned
ja ühispildistamine.
Kl 16.30 – Pealaval esineb DJ
TT feat ja Jaan Lehepuu.
Kl 17.30 – MTÜ Orpheus korraldatud kontsert Evidence hoovis.
Kl 19 – Tapa kultuurikojas
etendub kultuurikoja teatriringi
teine lavatükk S. Mrožek «Lesed»
Tiit Alte juhendamisel, pilet 1€.
Kl 21 – Tantsuõhtu Tapa muusikakooli pargis pealaval ansambliga Hellad Velled ja DJ TT feat,
Jaan lehepuu, saksofonil Jürgen
Holmberg, õhtut juhivad Moonclubi DJ-d. Sooduspilet lastele kuni
18 ea ning pensionäridele 2 €,
täiskasvanutele 3 €. Vihma eest
kaitsevad telgid!
Pärast kella 2 jätkub afterparty
Moonclubis. Info: www.moonclub.ee. Pääsmega saab jätkupeole
Moon Clubi 2 €, teistele 4 €.
10. august – Spordi- ja laulupäev
Kl 10 – Rannavolle turniir “Tapa
linna karikas 2014” Valgejõe saarel.
Info: 5593 0504, Maksim Butšenkov.
Kl 16 – Kirde kaitseringkonna
territooriumil asukohaga Loode 35
kõigile vaba sissepääs saate salvestusele «Lauluga maale» «Sõdurilaul».
Sissepääs alates kella 15st.
Võimalikud muudatused: tapa.ee.

Juba kolm aastat on linnapäevadel
olnud kombeks avada kodukohvikuid Tapa linnas. Käesoleval aastal
toimuvad linnapäevad 8.–9. augustil.
Põhipäev on laupäev, kui toimuvad
laadad, kontsrdid, vorstigrillimine ja
muud põnevad ettevõtmised. See on
ka kodukohvikute päev. Kõigil aastatel on kohvikut pidanud Aiandus- ja
Mesindusseltsi tragid naised ja Laire
Leitsmann, aga kätt on proovinud
kõhutantsijad, eakate klubi Kanarbik,
Kübaramoorid, Tapa muuseum, Jaama tänava ilusalong ja andke andeks
kui mõni tubli tegija mainimata jäi.
Kohvikud on enamikus avatud,
kas mõnel linna haljasalal või tänavanurgal. Unistustes muidugi näen,
et kodukohvik paikneb tõesti mõne
eramaja hoovil, kus lopsaka õunapuu
varjus aromaatset kohvi mekutada ja
perenaisega tarku mõtteid vahetada.
Aga ju pole meie kaaslinlased selliseks vabameelsuseks veel valmis. Või
siiski... julgeb keegi oma koduhoovis
nurgakese kontvõõrastele avada?
Kõiki kohvikuid külastab vallavalitsuse degusteerimisrühm, kes jagab
mälestusesemeid ja eriti silmatorkavale
ettevõttele on välja pandud ka auhind.
Tingimused kodukohviku käivitamiseks on järgmised:
Registreeri ennast meiliaadresssil
heili.pihlak@kultuurikoda.ee või
telefonidel 322 0061, 5559 5461
hiljemalt 7. augustiks.
Täida Veterinaaria- ja Toiduameti
kodulehel „Eraelamus toidu valmistamisest teavitamise avaldus” (http://
www.vet.agri.ee/?op=body&id=719).
Vajalik on tervisetõend!
Kohvik võiks paikneda Tapa
kesklinnast mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel.
Vaata üle oma salaretseptid!
Aitame vajaliku dokumentatsiooni täitmisel nõu ja jõuga!
Omalt poolt hoolitseme veel selle
eest, et kohvikud kergemini leitavad
oleks, ehk siis viidad ning plakatid,
mis potentsiaalsed külastajad kohale
juhatavad.
Kaotada pole teil midagi, aga
võita küll – uusi kogemusi, võimalust
koos perega midagi uut katsetada
ning kindlasti kogute ohtralt sõprututtavaid-austajaid!
Heili Pihlak

Lehtse kultuurimaja platsil,
ümbruses ja majas toimub
23. augustil kell 16
Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäevale
pühendatud
PIDUPÄEV PEREGA.
Kontserdid, Kaitseliidu tegevused, õpitoad, näitused,
sportlikud võistlused, atraktsioonid. Vabaduse Lõke jpm.
Tantsuks ansambel UBA.
Pidu igale eale! Tasuta!
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Segakoor Leetar tänavusel laulupeol Tallinnas.

Foto Kairi Kroon

Laulu- ja tantsupeol
osales rekordarv
Tapa valla kollektiive
Tänavusest laulu- ja tantsupeost
„Puudutus“ võttis osa rekordiliselt
12 Tapa valla taidluskollektiivi.
Tantsupeo kolmest kontserdist
võttis osa neli Tapa valla tantsukollektiivi, millest kaks olid Tapa
gümnaasiumi õpilaste rühmad,
lisaks segarahvatantsurühm Tulised
Tuulutajad (kõiki juhendab Sirje Sell)
ning Jäneda naiste liikumisrühm
(juhendab Ülle Oru). Lisaks olid
Tapa muusikakooli mandoliinide
ansamblil laulupeo raames erikontserdid.
Suurel laulupeorongkäigul oli

üheksa Tapa valla taidluskollektiivi, kus peale nelja tantsukollektiivi suundus laulukaare alla kolm
täiskasvanute sega- ja kammerkoori,
Tapa Valla Lastekoor (dirigendid
Tiiu Tikkerber ja Svetlana Kuusik)
ning Tapa Linna Orkester (dirigent
Priit Rusalepp). Täiskasvanute
laulukooridest osales laulupeol
Tapa kammerkoor (dirigent Evely
Piksar), Lehtse kammerkoor (dirigendid Tiiu Tikkerber ja Jaanus
Väljaots) ja segakoor Leetar (dirigent Liis Haagen).
6. juulil liitusid laulupeoliste-

ga ka mudilaskoorid. Tänavu
pääsesid laulupeole Tapa vallast
mõlemad mudilaskoorid: Tapa ja
Lehtse mudilaskoor (dirigendid
Kai Kivi ja Tiiu Tikkerber) ning
Jäneda mudilaskoor (dirigent
Arvo Luik).
Suur tänu juhendajatele ja
kollektiividele suure eeltöö eest.
Lisaks täname segakoor Leetarit, Lehtse kammerkoori ja
tantsurühma Tulised Tuulutajad
laulupeotule saatmisel Tapa valla
territooriumil 25. juunil.
tapa.ee

Tapa valla konkursi „Kaunis
kodu“ võitjad on selgunud
Ka sellel aastal korraldas Tapa
vallavalitsus heategevusalase vallasisese konkursi Kaunis Kodu, mille
eesmärgiks oli välja selgitada Tapa
valla haldusterritooriumil asuvad
kõige heakorrastatumad objektid ja
selle kaudu kaasa aidata keskkonna
kaunimaks kujundamisele.
Juuni keskel käis 7-liikmeline
komisjon sõitmas mööda valda ning
astus sisse ilusamatesse aedadesse.
Ühiselt otsustati selle aasta võitjad
kuulutada järgmiselt:
Kategoorias eramud:
• Merle Saar ja Aleksander Sile,
Loode tn 5, Tapa linn, Tapa vald;
• perekond Müür, Vahtra 3, Tapa
linn, Tapa vald;
Kategoorias sotsiaal-, ühiskondlikud hooned ja rajatised, äri- ja
tootmisobjektid:
• Jehoova Tunnistajate Tapa
Kogudus, Ambla mnt 36, Tapa linn,
Tapa vald;
• perekond Soosalu, Luha Talu,
Rägavere küla, Tapa vald.
Äramärkimist vääris ka perekond
Keis (Maido Keis ja Tiiu Rosenberg)
Lehtsest oma lastesõbraliku aiaga.
Juuni alguses toimus ka maakondlik kodukaunistamise konkurss „Lääne-Virumaa Kaunis Kodu 2014“.
Sellel konkursil esindasid Tapa
valda kolm objekti, kes kõik said ka
maakondliku eripreemia. Need olid:
• Imastu Kool-Kodu, Imastu,
Tapa vald (sotsiaal- ja ühiskondlike
hoonete kategoorias);

Vahva aedviljapeenar Merle Saare koduaias.

• Külli Õisma, Suuresoo, Saksi
küla, Tapa vald (eramute kategoorias);
• Riina Ahven ja Anvar Lepik,
Lepiku talu, Jäneda küla, Tapa vald
(eramute kategoorias).
Tapa valla parimate tunnustamine toimub Tapa linnapäevade
raames 9. augustil, vorstifestivali
lõpetamisel kell 16.15, kus võitjatele
antakse tänukirjad ja väikesed preemiad. Maakonna eripreemiad jagatakse kätte septembris, konkursi pidulikul lõpuüritusel Rakveres. Selle
suve Tapa valla tublimad esitatakse
järgmisel kevadel maakondlikule
konkursile, kus otsitakse ilusamaid

Foto Liina Kald

objekte üleriiklikule konkursile.
Ootame endiselt vihjeid ilusate koduaedade kohta. Kui olete
märganud mõnda kaunist aeda,
ühiskondliku hoone ümbrust,
tootmishoonete ümbrust, hoonete
rühma, küla või külaosa, tänavat
või muud, siis palun andke sellest
teada Tapa vallavalitsusele, nii
saame neid tublisid inimesi tunnustada. Kaunitest koduaedadest
palume teatada e-kirja teel liina.
kald@tapa.ee või Tapa vallavalitsuses.
Liina Kald,
vallakunstnik
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PPAFF tuleb taas
Head animatsioonihuvilised ja
PPAFF´i sõbrad !
Meil on hea meel teada anda,
et PPAFF´i töid ja tegemisi on
märgatud ning tunnustatud ning
tänavugi on kavas erinevate
teemadega edasi minna.
PPAFF kasvas 2013. aastal
publiku arvult pea kaheksa korda
(700-lt 5500-ni) ja saalide arvult 11
korda (1-lt 11-le). Esmakordselt
maailmas näitasime festivalil filme
rongides ja kasarmutes (Põhja,
Lõuna ja Kirde Kaitseringkond),
olime animatsioonidega ka Tartu
Elektriteatris, näitasime kokku
kaheksa programmi, lisaks lastele
Lotte eriprogramm kõikide täispikkfilmidega. Hästi võeti vastu
ka Eesti uus mängufilm «Kertu»,
mida käis Tapa kultuurikojas
vaatamas täissaal. Lisaks toimus
noortele koolitus, millest võttis
osa 70 noort ja täiskasvanut,

korraldati konkurss noortele ja ka
ajateenijatele, tutvustuseks valmis
ka PPAFF´i buklett.
Tänavu toimub PPAFF 13.10 –
02.11.2014. Kavas 8–9 programmi,
erinevad uued ja värsked alafestivalid, kolm konkurssi, üks neist
ka rahvusvaheline ning koolitus
noortele ja ka uuendusena koolitus
juhendajatele. Valmimas on ka peale
info täpsustamist PPAFF veebileht.
Seega PPAFF areneb edasi ja laieneb veelgi!
Täpsemat infor matsiooni
PPAFF´ist saate alates augustikuu
lõpust läbi kõikide meediakanalite,
seega püsige lainel ja küsige ka ise
julgelt informatsiooni!
Juba on avatud registreerimine
13.–15.10.2014 toimuvale laste
anima-akadeemiasse, mis toimub
Tapa linnas Tapa gümnaasiumis.
Kohti on 60, ligi kolmandik on
juba broneeritud, olge nobedad,

küsige infot ja pange end kirja:
elo@nukufilmilastestuudio.ee ja
tel 5303 7660.
Tänavu toetab PPAFF´i Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti
Filmiinstituut, Tapa vallavalitsus,
MTÜ Tapa Linna Arengu Selts,
VIROL, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp
ja Eesti Kultuurkapitali audio-ja
filmi sihtkapital, lisaks ettevõtted
ja tublid kodanikud. PPAFF´i
korraldavad Tapa vallavalitsus ja
MTÜ Tapa Linna Arengu Selts
koos juba teist aastat järjest.
Seniks kena suve ja head PPAFF´i
lainel püsimist!
Jälgige meie toimetamisi ka
alates septembri algusest PPAFF
FB lehel ja uuel kodulehel www.
ppaff.eu.
Indrek Jurtšenko,
PPAFF 2014 peakorraldaja

Värvi- ja avastamisrõõmu
Akaa kunstnikelt
9. augustil kell 10.30 avatakse Tapa
linnaraamatukogus Tapa sõpruslinna Akaa (Soome) kunstnike
Seija Kinnari maalinäitus ”Käsikäes – mälestuste radadel” ja Piia
Suomu-Virtaneni näitus ”Köidetud
raamatud ja ehted”.
Seija Hannele Kinnari (1946)
igatsus ilu ja kunsti järele sai alguse
juba nooruses, aga alles täiskasvanueas võttis asi konkreetsema
kuju, mil ta asus kunsti õppima
Tampere rahvaülikoolis ja Pirkkama maalikoolis. Seijal on ka teine
südamelähedane harrastus – nimelt
on tal omanimeline juuksurisalong,
kus ta peab juuksur-stilisti ametit.
Oma näituse kohta on Seija öelnud järgmist: „See minu näitus
”Käsikäes - mälestuste radadel”
koosneb elatud elu radadest, jumala
loodud loodusest ning kristlusest
kunsti ja luule vahenditega. /…/
Tere tulemast tutvuma minu
loominguga soovituse saatel: kõnni
koos minuga metsatukkades, lenda
lindude ja inglite tiivul, sukeldu
minu fantaasiamaailma ja lase
oma mõtetel vabalt voolata. Minu
näitusel võid kogeda mõndagi
ootamatut. Seega – tere tulemast
minu kunstiretkele.“
Piia Suomu-Virtanen (1975)
on näitusele toonud eri mater jalidest köidetud raamatud ning pärl- ja hõbeehted.
Raamatuköitmise ideed sünnivad
Piial sageli mõne teatud materjali
ajendil, mida saab kasutada, või

Vilistlaste fond toetas
hoopis põnevast köitetehnikast. Ta
on rohkem vaimustunud raamatute
tegemisest kui neile sisu loomisest.
„Pärlitööde puhul pakuvad mulle
huvi peamiselt ehted ja see, kuidas
erinevate pärlite valimise läbi tekib
omanäoline lõpptulemus. /…/ Hõbeehted on minu uusim harrastus.
/…/ Kankaanpää rahvaülikooli
kursusel õppisin sulatusklaasi sobitamist hõbeehtesse ja siis vast tabas
tõeline kirg. Hõbekette ma ei ole
kavandanud, kuid hõbeehted olen
ise välja mõelnud ja see just ongi
kõige põnevam, kuidas esialgset
ideed teostada“ – nõnda kirjeldab
Piia ehtevalmistamise kunsti.
Raamatuköitmist ja pärlitööd
on Piia õppinud Akaa, hõbeehete

tegemist Akaa, Valkeakoski ning
Kankaanpää rahvaülikoolides.
Piia Suomu-Virtanen on huvitatud veel väga erinevatest käsitöö- ja kunstialadest nagu klaasitöö (enamjaolt klaasisulatustöö),
lapitöö ja mosaiikide tegemine,
kus ta katsetab meelsasti kõike
uut. Teda paelub ka eri tehnikate
ühendamine ja jääkmaterjalide
taaskasutamine. Lisaks käsitööle
tegeleb Piia veel innustunult fotograafiaga.
Piia loodab, et tema näitusetööd
pakuvad rõõmu ja inspiratsiooni
kõigile käsitöösõpradele.
Näitused jäävad avatuks 6.
septembrini.
Kersti Burk

Sel aastal jagas Tapa gümnaasiumi
vilistlaste fond juba kolmandat aastat järjest stipendiume ja tunnustusi.
Stipendiumid määrati: Maarja Kivisillale – väga heade õpitulemuste
eest (kuldmedal); Luise Ristheinale
– väga heade õpitulemuste eest
(kuldmedal); Ruslan Antonovile –
väga hea uurimistöö eest; Keity Meierile – aktiivse õpilase tunnustus ja äramärkimist leidis Keity huvitav hobi.
Tänukirja väga hea kooli esindamise
eest olümpiaadidel pälvis Taniel
Paju (eelmise aasta stipendiaat).
Aasta Teo tänukiri sai antud üle
koolipuhveti tublile naiskonnale.
Lisaks otsustasime sel aastal anda
tänukirjad üle ka õpetajatele: Sirje
Sellile, Kai Kivile ja Elmu Koppel-

mannile – heade tulemuste eest õpilaste juhendamisel; Aile Kipparile
– kooliellu panustamise eest uue õppejuhina; Madis Kivisillale ja Taavi
Ojaniidule – tublid noored vilistlastest õpetajad; Agnes Jürjole – kooli
juubeli raamatu koostamise eest!
Täname kõiki vilistlasi, kes on otsustanud toetada ja tänu kellele on meil
üldse võimalik neid stipendiume
jagada!
Fondi saab panustada: Tapa Vallavalitsus a/a EE282200221013341412
Swedbank. Makse selgitusse palun
lisada märge «vilistlased» ning toetaja nimi.
Ada Kiipus,
fondi esinaine
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Karli valmistatud vaat veinipudelite kodus hoidmiseks 2010. a.

15. juunil toimus Jäneda Pullitallis MTÜ Rahvarõivas ja MTÜ Loometöö korraldatud rahvariiete valmistamise kursustel tehtud rahvarõiva kostüümide esitlus. Ürituse eestvedaja oli Luule Nurga (daam kübaraga).
Foto Heiki Vuntus

Karl koos abikaasa Milviga Austraalias 2013. a.

Fotod erakogust

Tapalased
laias maailmas 4
Karl Schwalbe

Olen sündinud 31.07.1925. aastal.
Elasin Tapal Veski tn 3a ja hiljem
emaga Niguli puiesteel (1. Mai pst
12a asunud aiandus-mesindus seltsi
kaupluse Koduaed II korrusel ärklitoas).
Käisin Tapal algkoolis ja Rakveres Tööstusõpilaste koolis. Olen
pärit vaesest perekonnast ning
seepärast palju koorega kartuleid ja
silgusousti söönud.
Sain 16 aastat vanaks Sõbra poe
keldris, kui lahing käis Tapa linna
pärast. Astusin omakaitsesse, kui
see asutati.
Kui sain 17, siis astusin vabatahtlikult Eesti Leegioni, mis hiljem
nimetati Narva Pataljoniks. Sain
kolm korda haavata. Olin 18 kuud
inglaste sõjavang Itaalias.
Peale vabastamist olin Inglismaal
põllutööl, hiljem rändasin välja
Austraaliasse. Siin käisin õhtukoolis ja õppisin keevitajaks. Käisin

eksamitel ja sain raua ja roostevaba
terase kõrgsurvekeevitajaks (elektri
ja gaasiga).
Töötasin keemiavabrikus remondiosakonnas eestöölisena ja samal
ajal käisin õhtukoolis teisi õpetamas.
Nii 20 aastat.
Kui tütar astus keskkooli, siis läks
tööle ka abikaasa Milvi. Kui lapsed,
poeg ja tütar, lõpetasid ülikooli, said
iseseisvaks ja kui meie maja võlg oli
kinni makstud, võisime rändama
minna. Oleme palju rännanud.
Elame hästi.
Mu ainuke soov on, et mu Tapa
kalmistule maetud ema oleks saanud
ainult ühe päevagi oma elus nii hästi
elada kui meie.
Karli klassivend Tapa algkooli
päevilt oli Eino Kala ja koolivend Leonhard Vernik. Neile on
ta saatnud palju fotosid Austraalia
loodusest.
Harry Allandi muljeid vahendas
Raivo Raid

Tapa muuseum on 20 aastane
Sellest on möödas nüüd juba 20
aastat kui Tapa muuseum 10. juunil
1994. aastal oma uksed avas. Kaks
aastakümmet on see kollane maja
kogunud ja eksponeerinud Tapa
ja selle lähiümbruse ajalugu. Tapa
Muuseumi asutaja, hr. Harri Allandi nägi selle hoone muuseumiks
kujundamisel kurja vaeva. Maja
muuseumi tarbeks ostis Tapa linn
1989. aasta lõpus perekond Neguselt. Kogu maja sai uueks tänu tunnustatud arhitekti Deddy Böckleri
projektile, mis loodi spetsiaalselt
muuseumi tarvis.
Ehitustöid jätkus neljaks aastaks
enne kui muuseum uksed sai avada.
Avamispäeval lõikas lindi läbi Tapa
eakas põliselanik Gerda Udras.
Esialgu vormistati muuseum
Rakvere Koduloomuuseumi Tapa
filiaaliks. Tapa linna muuseumi
ametlik asutamisluba saadi linnavolikogult 1992. aasta 30. juulil, kui
valmis oli saanud loodava asutuse
põhikiri. Esimeseks pikaajaliseks
muuseumi juhatajaks jäi Harri
Allandi.
Tänutundega meenutame neid
inimesi, kes ei pidanud paljuks tuua
muuseumile huvitavaid eksponaate,
et neid selles majas säilitada tulevas-

tele põlvedele.
Muuseumi kogudesse kuulub
käesoleval hetkel 9309 fotot, 2537
dokumenti ja 3604 esemelist eksponaati. Siia lisanduvad inimeste
mälestused, kirjad, fotoalbumid,
postkaardid aga ka raamatud ja
trükised. Loodud on esemelise
kogu digiarhiiv 3304 kaadriga.
Igal muuseumil on kindlasti
olemas oma eksponaat “kodukandi
au ja uhkus”. Nii meilgi. Selleks on
Tapal Laial tänaval asunud teemajast pärit suur samovar. Muuseumi
vanim eksponaat on aga kivitalb,
mis on kivist tööriist neoliitikumi
ajastust, selle vanus on umbes
4000–2000 aastat e.K. Kivitalb
on leitud Tapa linna territooriumilt aiandusühistu krundilt. See
aga ei tähenda kaugeltki seda, et
kõik ülejäänud museaalid oleksid
vähemväärtuslikud. Igal muuseumisse jõudnud esemel on olnud
oma elulugu, mõnel rõõmsam,
mõnel kurvem.
Muuseumi külastajad on olnud
peaasjalikult Tapalt pärit inimesed,
lastegrupid ja ekskursioonid, kuid
tuldud on ka kaugemalt – Venemaalt, Euroopast, Kanadast ja
Austraaliast.

Aastal 2009 liideti Tapa muuseumi koosseisu Lehtse koduloomuuseum ja Jäneda loss. 2011. aastal
võeti koosseisust ära Jäneda loss
ja 2012. aasta suvel suleti Lehtse
koduloomuuseum.
Viimastel aastatel on Tapa muuseum läbi teinud uuenduskuuri.
Seinad on saanud uue tapeedi, ekspositsioon on ümber kujundatud.
Suurematest töödest on läbi viidud
katuse soojustamine ja kolme akna
vahetus. Töölaagri lapsed tulid appi
aeda värvima. Vabatahtliku töö
korras sai ehitatud vaheaiad, vahetatud on garaažiuksed. Eelmisel
aastal toimusid kaevetööd, mille
käigus vahetati välja vana küttetrass,
maha sai võetud kaks ohtlikku
puud, parandatud on terrassi vundament ja värvitud välisaed koos
väravatega.
Tapa muuseumil on ka oma
toimiv koduleht aadressil tapamuuseum.ee ja lehekülg Facebookis
nime all Tapa muuseum. Sinna
on koondatud juba palju ajaloolist
lugemist ja huvitavat pildimaterjali.
Hea lugeja, tule sinagi külastama
Tapa muuseumit!
Tiina Paas
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Tapa valla ehitustööd
käesoleva aasta suvel
Käesoleval suvel teostatakse
Tapa valla avalikus ruumis ja
asutustes märkimisväärselt
suured ehitustööd.
Üks suurematest töödest
on lasteaia Vikerkaar välisseinte ja sokli (vundamendi)
soojustamine ja viimistlemine.
Tööde käigus kaetakse lasteaia
välisseinad 150 mm soojustusmaterjaliga, seejärel hoone
seinad viimistletakse ja kaetakse rõõmsate värvitoonidega.
Tööd lõpetatakse septembri
alguseks.
Üsna suured tööd teostatakse
teede ja tänavatega. Pinnatakse
ter ve rida kr uusakatteg a
tänavaid (või tänavalõike) Tapal:
Lembitu, Kalda, Jaani, Kabala,
Ivaste, Veski, Tööstuse, Kuu,
Kiire, Pääsukese, Maie, Männiku, Rahu, Metsa põik, Ambla
põik, Ristiku; Jänedal: Sireli ja
Kalijärve tee; Lehtses: KurgeLäste tee.
Tapal pinnatakse üle Turu
tänav, keskväljaku ümbrus
ja turuesine plats; Näo külas
vallatee. Tööd teostatakse hiljemalt augusti keskpaigaks.
Tapal ehitati uued kõnniteed
Lembitu, Sauna, Kooli ja Turu
tänavatele, korrastati kõnniteed
Pikal tänaval. Sauna tänavale,
1.Mai-Lembitu ristmikule ja
Linda tänavale rajati sadevete
ärajuhtimiseks maa-alused
immutusväljakud. Kõnniteede rajamine tõstab jalakäijate
liiklusohutust ja korrastab
linnaruumi. Tööd on teostatud.
Kooskõlas Tapa valla Tapa
linna haljastuse arengukavaga
korrastatakse Tapa keskväljaku
haljastuse osa. Tööde käigus

ääristati keskväljaku haljastu
osa uute äärekividega, ehitati
kiviparketist jalgteed ja platsid
pargipinkidele, vahetati välja
kõrghaljastus, ehitati pargivalgustus. Tööd on lõpusirgel, on
jäänud korrastada pargirooside
peenrad, paigaldada pargipingid ning prügiurnid.
Tapa muusikakooli hoonet
köeti seniajani ahjudega. Käesoleval aastal eraldas volikogu
vahendid muusikakooli maja
üleviimiseks kaugküttele. Torustikud ja radiaatorid on juba
paigaldatud. Augustis monteeritakse soojasõlm ja rajatakse
väline küttetrass. Tööd lõpetatakse septembris.
Lisaks keskväljakule on korrastatud ka teisi avalikke ja
asutuste alasid. Lasteaia Vikerkaar õuealale rajati möödunud
aastal kaasaegne ja nägus keevispaneelkonstruktsioonidest
piirdeaed. Käesoleval suvel
istutati piirdeaia äärde lehtpuupõõsastest dekoratiivne hekk.
Õuna tänava mänguväljakule
rajati nägus puidust piirdeaed
ja istutati lehtpuupõõsastest
dekoratiivne hekk. Samale
mänguväljakule paigaldatakse
ka uued istepingid ja prügikastid.
Samuti värskendatakse värviga
mänguelemente. Tööd
teostatakse augusti keskpaigaks.
Õuna tänava mänguväljaku
korrastamist finantseerib Tapa
vald!
Plaanis on rajada lasteaia
Pisipõnn Vahakulmu osakonna mängualale uus piirdeaed.
Tööd teostatakse augustikuu
lõpuks.
Seoses sellega, et alates hoo-

Et suvi oleks ohutu!

ne ehitamisest pole remonditud
Jäneda kooli õpetajate tuba,
võeti töö käesoleval aastal ette.
Õpetajad saavad korralikud töötingimused. Tööd teostatakse
augusti lõpuks.
Möödunud aastal värskendati remondi käigus Tapa hooldekodu teine korrus. Käesoleval
aastal on planeeritud esimese
korruse ruumide sanitaarremont. Tööd teostatakse septembri lõpuks.
Lehtse kultuurimaja saali
põrand on mõnes osas amortiseerunud ning vajab remonti.
Seoses sellega tugevdatakse
põranda kandekonstruktsioone
ja uuendatakse põranda viimistlust. Tööd teostatakse augusti
keskpaigaks.
Tapa vallavalitsus asus 2013.
a kaasajastama Tapa peatänavate jalakäijate ülekäiguradasid,
paigaldades spetsiaalse ülekäiguradade valgustuse. Möödunud aastal paigaldati ülekäiguradade valgustus Pikal tänaval.
Käesoleval aastal paigaldatakse
ülekäiguradade valgustid 1.Mai
puiesteel Meie kaupluse juures,
Kooli ja Lembitu ristmikel,
samuti Sauna tänaval autobussijaama juures. Jalakäijate
ülekäiguradade valgustamine
tõstab jalakäijate liiklusohutust
ja kaunistab linnaruumi pimedal
aastaajal. Tööd lõpetatakse juuli
lõpuks.
Tapa kohalik omavalitsus
peab äärmiselt tähtsaks, et
maksumaksjad saaksid oma
maksude eest hubase, kauni ja
turvalise elukeskkonna!
Tapa Vallavalitsus

Tapa tüdruk Keity Meier
Euroopa meistrivõistluste
etapil kuues
Poolas Kreszowices sõideti
käesoleva aasta naiste triali
Euroopa meistrivõistluste teine
etapp, kus 19-aastane Keity
Meier näitas head sõitu, mille
tulemusena tõusis punktitabelis
mitu kohta.
Poola võistluse esimesel
päeval oli esikümme väga tihe
ja punktivahed väga väikesed.
Päeva võitis lõpuks sakslanna
Theresa Bauml (Ossa) 3 punktiga kaasmaalanna Ina Wilde
(Gas Gas) ees, kellest omakorda kolmandaks tulnud itaallanna Sara Trentini (Ossa) jäi 4
punkti. Keity Meieri (Sherco)
võistlus kulges avaetapiga, kus
ta oli 12-s, võrreldes tunduvalt
paremini ja eestlanna lõpetas
etapi seitsmendal kohal.
Teisel päeval oli parim jälle
Bauml Wilde ja esimesel päeval
kuuenda koha saanud kaasmaalanna Bianca Huberi (Gas
Gas) ees. Keity Meier näitas
veelgi paremat sõitu ja saavutas
kuuenda koha.
Euroopa meistrivõistlustel
jagavad nüüd liidrikohta Wilde ja Bauml, kellel on koos
270 punkti. Teisel päeval viies

olnud Trentini (210 p) langes
kolmandaks. Meier tegi läbi
korraliku tõusu ja asub nüüd
117 punktiga kuuendal kohal.
“Poola vōistlused ōnnestusid saja protsendiliselt. Enamaks oleks olnud vaja mōne
kōvema sōitja täielikku pōrumist, mis teisel päeval peaaegu
et isegi oli juhtumas Sara Trentiniga. Üks kōvemaid sōitjaid,
kes sel aastal vahetas rattamarki, pole ilmselt uue tsikliga
päris kohanenud, jäi viiendaks
Keity ette,” rääkis Meieri tiimi
asjaajaja Ilmar Kald. “Keity
ise oli super! Arvestades, et
ta lōpetas paar nädalat tagasi
Tapa gümnaasiumi ja et suurem osa vōistluste eelsest ajast
läks eksamiteks ōppimisele ja
treeningud olid pigem teise
järgulised, siis oli see kogu
tiimile väga heaks üllatuseks
ja Keityle endale kõvaks motivatsiooniks. Meie Team Sherco
Estonia on ilmselt üks vähestest tiimidest, kellel puudub tehase vōi maaletooja toetus sel
määral, kui seda saavad lubada
paljud Keity konkurendid.
Seda enam on igal eurol meie
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eelarves suur kaal ja see näitab,
et ka väikeste vahenditega saab
teha suuri tegusid. Müts maha
teami minder ja mehaaniku
Jaak Burgi ees, kelle abita me
selliseid tegusid ei teeks. Pärast
vōistlust panime Jaagu rongile
ja saatsime tänutäheks Prahasse Metallicat kuulama. Suursuur tänu kōigile, kes meid sel
hooajal on toetanud.”
“Hooaja alguses Itaalias 12-s
koht polnud just see, mida ma
ise ja kõik teised ootasid ning
ausalt öeldes oli see suhteliselt
kesine, kuna ma teadsin, et olen
paremaks suuteline. Aga eks
igalühel meist ole tõususid ja
mõõnasid. Nüüd Poolas valmistas suurt rõõmu see, et tegin ära
tüdrukutele, kellele Itaalias alla
jäin ning tunne on hea ja motivatsioon aina kasvab. Euroopa
meistrivõistlustel on jäänud sõita
veel üks etapp jäänud ja selleks
ajaks saab vormi aina paremaks
ajada. Poola tulemus näitab, et
on võimalik head sõitu teha,”
võttis oma eduka Poola etapi
kokku Meier.
Rauno Kais

Suur suvi kõigi oma ahvatlustega on käes.
Suverõõmude ja vabaduse nautimisega
ei tohiks aga unustada tervet mõistust ja
ohutut käitumistava vältimaks õnnetusi –
seda nii veekogu ääres ujudes, sõpradega
lõket tehes ja grillides või muul viisil meelt
lahutades.
Ida päästekeskus jagab nõuandeid ohutuks tule tegemiseks ja tuletab meelde, et
alkoholijoobes vette minek on suure osa
uppumissurmade põhjuseks.
Lõkke tegemine ja grillimine
Lõkke- ja grillimiskoha ümbrus peab
olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb
arvestada ümbruse ja ilmastikutingimuste
mõju tuletegemise ohutusele.
Tule tegemise juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid
või muid tule kustutamiseks kasutatavaid
vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi või
looduskeskkonda.
Lõkke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast
lõkke tegemist või grillseadme kasutamist
tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.
Alla ühemeetrise läbimõõduga tule
tegemisel peab lõkkekoht jääma vähemalt
8 meetri kaugusele mis tahes hoonest või
põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal (hetkel on välja kuulutatud
tuleohtlik aeg) peab aga lõkkekoht paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.
Lõkkekohas peab tule ohjeldamiseks
käeulatuses olema vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend.
Üle ühemeetrise läbimõõduga tule
tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel peab
lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri
kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul

ajal (hetkel on välja kuulutatud tuleohtlik
aeg) nimetatud läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 20 meetri
kaugusel metsast.
Avalike ürituste korraldajatele tuletame
meelde, et lõkke tegemise koht ja tule
leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus tuleb kooskõlastada
Päästeametiga. Kohaliku päästeasutuse
andmed on võimalik saada päästeala infotelefonilt 1524.
Grillimisel tuleb arvesse võtta, et välitingimustes kasutamiseks mõeldud grilli
(nii sütega kui gaasiga) tohib kasutada
ainult väljaspool hoonet ning grilliseade
tuleb paigutada hoonest ja muudest põlevmaterjalidest ohutusse kaugusse. Puudega
köetava grilli puhul on selleks vähemalt
5 meetrit ja sütega ning gaasigrilli puhul
vähemalt 2 meetrit. Nii rõdu kui terrass
on hoone osad ning seal grillida ei tohi.
Suplemine
Alkoholijoobes vette minek on suure
osa uppumissurmade põhjuseks. Siin on
lihtne reegel: kui jood, ära uju! Ujumas
käi vaid kaine peaga ja hoolitse, et ka sinu
sõbrad pärast alkoholi tarvitamist vette
ei läheks.
Lapsed ja veekogu
Lapsed ei tohiks kindlasti tähelepanuta
jääda. Laste veemõnude nautimine peab
olema ohutu, suuremaid lapsi ei tohi panna väikeste järele vaatama ega nende eest
vastutama. Vastutus lapse elu ja tervise
eest lasub just lapsevanemal.
Ära jäta lapsi veekogu ääres hetkekski
järelevalveta. Kuldne reegel on: kui laps
on vees, olgu ka lapsevanem vees!
Ida päästekeskus soovib kõigile turvalist suve!
Merit Kaljus

Euroopa Liidus ringi reisides
ära unusta kaasa võtta
Euroopa ravikindlustuskaarti
Puhkuste ajal tasub meeles pidada, et
võimaliku tervisehäda puhuks on kõige
olulisem abimees Euroopa ravikindlustuskaart. Sellega saavad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed ajutiselt teises
liikmesriigis viibimise ajal vajaminevat
arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis
elavate kindlustatud inimestega. Selleks
peab arstiabi vajadus olema tekkinud teises
riigis viibimise ajal ning tervishoiuteenuse
vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud.
Lisaks on vaja erakindlustust.
Euroopa ravikindlustuskaart annab
õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa
Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning Šveitsis viibimise ajal.
Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta
tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa
hindades.
Omavastutustasusid patsiendile ei
korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab
haigekassa alati teha lisaks ka erakindlustuse. Eelnevat arvestades peaks haigla
väljastama arve vaid omavastutustasude
peale, mille omakorda saab esitada erakindlustusele.
Haigekassa hüvitab vaid riikliku süsteemiga liitunud raviasutustes tehtud kulutused, eraarstiabi mitte. Üldjuhul tasub
eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi
eest reisikindlustus.
Mis on vajaminev arstiabi?
Selle, kas tegemist on vajamineva ars-

tiabiga või mitte, määrab patsienti raviv
arst, kuid üldreeglina tähendab vajaminev
arstiabi isikul teises liikmesriigis viibimise
ajal ootamatult tekkinud terviserikke
ravimist. See terviserike võib olla näiteks
kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt, õnnetuse
tagajärjel tekkinud vigastus jne. Loetelu,
mis täpselt vajamineva arstiabi alla kuulub,
ei ole.
Jäta meelde!
Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne
tellida interneti teel portaalist www.eesti.
ee. Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile ja see on tasuta.
Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi
kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud.
Kui ravikindlustus ei kehti ja kaarti siiski
kasutatakse, on haigekassal tulenevalt
ravikindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest õigus nõuda tekitatud kahju sisse.
Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab iga riik Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on ka
info Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.
Euroopa ravikindlustuskaart kehtib
3 aastat ja seda saab kasutada vaid koos
isikuttõendava pildiga dokumendiga.
Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu,
on soovitatav teha reisikindlustus.
Välisriigist helistades on haigekassa
infonumber +372 669 6630. Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi kohta ning
taotlusvormid leiate haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee.
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VALLAVOLIKOGU ISTUNG
29.05.2014
Võeti vastu järgmised otsused:
- Katastriüksustele sihtotstarbe
määramine;
- maade munitsipaalomandisse
taotlemine;
- Lehtse tee 4c kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine;
- Tapa valla 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
kinnitamine

Võeti vastu järgmised määrused:
- Avalike ürituste korraldamise
nõuded Tapa vallas;
- Tapa vallavalitsuse hallatavate
haridusasutuste töötajate töötasustamise alused;
- Tapa valla 2014. aasta teise lisaeelarve kinnitamine;
- Tunnistada kehtetuks Tapa vallavolikogu 14.10.2010 määrus nr 19
„Tapa valla avaliku korra eeskiri“.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
29.05.2014
- Eraldati sotsiaaltoetusi kokku
summas 499.29 eurot;
- kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine laste toitlustamiseks lasteaias;
- pikendati kolme sotsiaalkorteri
üürilepingut;
- otsustati jätta rahuldamata neli
sotsiaaltoetuste avaldust;
- tunnistati kehtetuks Tapa vallavalitsuse 8. mai 2014 korraldus
nr 262;
- eraldati eelarvest raha Eesti
Käsipalliliidule Tapa valla sportlaste osalemise toetamiseks 2014.
aasta Euroopa meistrivõistluste
finaalturniiril käsipallis Austrias;
- eraldati eelarvest raha MTÜ-le
Ars Musica Estonica kontsertsarja
“Õhtumuusika” raames kontserdi
korraldamiseks EELK Tapa Jakobi
kirikus 08.07. 2014 kell 19;
- kinnitati täiendavate pindamistööde edukas pakkumus;
- algatati riigihanke korraldamine Tapa vallavalitsusele hooldetraktori ja lisaseadmete ostmiseks;
- kehtestati liikluskorralduse
muudatused Tapa vallas LehtseKurge-Läste teel;
- anti luba tänavate ja territooriumi ajutiseks sulgemiseks Tapa
linnas seoses Jaanilaada korraldamisega 21.06.2014.
30.05.2014
- Kinnitati lihthanke „Tapa
lasteaia Vikerkaar soojustamine“
pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine.

MTÜ Eluaken (aadress: Valve 30, Tapa)
lahtiolekuajad: E, T, N, R 9–15.
TASUTA – süstlavahetus, nõustamine,
rasedustestid, kondoomid,
infomaterjalid, jook ja kerge eine!
Igal teisipäeval kella 10–13 võimalik B-, C-hepatiidi
ja HIV-testimine tasuta.
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või
tapa.ennetuskeskus@gmail.com.

05.06.2014
- Keelduti puudega inimesele
hooldaja määramisest;
- eraldati sotsiaaltoetusi kokku
summas 254.89 eurot;
- kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine laste toitlustamiseks lasteaias;
- otsustati jätta rahuldamata
kolm sotsiaaltoetuste avaldust;
- kinnitati elukoha aadressiandmete muutmine;
- eraldati eelarvest raha toetamaks Tapa valla sportlase osalemist
Eesti 1996. aastal ja hiljem sündinud noormeeste käsipallikoondisega Hispaania turniiril;
- kinnitati Tapa valla teede
teepeenarde niitmise edukas pakkumus;
- väljastati projekteerimistingimused tootmishoone laiendamiseks Taara pst 1 kinnistul Tapa
linnas;
- väljastati kirjalik nõusolek
kogumismahuti paigaldamiseks
Koplisauna kinnistul Loksu külas;
- väljastati kolm kasutusluba
OÜ-le Tapa Vesi ehitiste püstitamiseks ÜF piirkondades Tapa linnas;
- väljastati ehitusload Kaitseliidule ehitise rekonstrueerimiseks
Pikk tn 18 kinnistul Tapa linnas ja
EVR Cargo AS-le ehitise (värvi- ja
pesutsehhi) püstitamiseks Hommiku tn 31 kinnistul Tapa linnas;
- kinnitati lihthanke „Tapa
muusikakooli küttesüsteemi ehitamine“ pakkujate kvalifitseerimine,
pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks
tunnistamine;
- kinnitati täiendavate asfalteerimistööde edukas pakkumus;
- kinnitati Tapa linnas 1. Mai
puiestee ülekäiguradade valgustuse
rajamise edukas pakkumus;
- kinnitati lepingu lisa sõlmimine
Leonhard Weiss Viater Ehitus ASga kõnniteede rekonstrueerimiseks;

- edastati vallavolikogule otsuse
eelnõu “Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks“;
- edastati vallavolikogule otsuse
eelnõu “Katastriüksustele sihtotstarbe määramine“;
- võeti vastu kaks korraldust
kinnistute jagamise kohta;
- määrati maaüksustele kohaaadresside määramine;
- anti luba jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks;
- toimus volikogu määruse
eelnõu “Tapa valla jäätmekava
ajakohastamise kehtestamine“ 1.
lugemine;
- kinnitati Tapa linnas lasteaia
Vikerkaar territooriumil tuhkpuu
heki rajamise pakkumus;
- toimus volikogule otsuse
eelnõu “Tapa valla Lehtse asula
multifunktsionaalse keskusehoone
kujundamine ja projekteerimine“
1. lugemine;
- kinnitati vallavara võõrandamine otsustuskorras;
- kinnitati vallaasutuste ja alaeelarvete tulude ning kulude jaotus
majandusliku sisu järgi
- edastati volikogule määruse
eelnõu “Koolieelsete lasteasutuste
kulude vanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine“;
- vaadati üle vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne.
12.06.2014
- Kinnitati koduteenuse osutamine ühele inimesele;
- kinnitati kahele puudega inimesele hooldaja ja hooldaja toetuse
maksmise määramine;
- kinnitati hooldusteenusele
suunamine ja hooldus-põetustoetuse maksmine;
- eraldati sotsiaaltoetust summas
19.47 eurot;
- kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine laste toitlustamiseks lasteaias;
- otsustati jätta rahuldamata üks
sotsiaaltoetuste avaldus;
- pikendati kolme sotsiaalkorteri
üürilepingut;
- eraldati eelarvest raha Terve
Korralduse Seltsingule Imastu
külas Kõrve kinnistul 26. juulil
2014 noortefestivali “Terve Fest
2014” korraldamiseks ja MTÜ-le
Jäneda Muuseum Tarass Ševtšenko 200. sünniaasta tähistamise
ürituste korraldamiseks 19.–29.
juulil 2014;
- edastati vallavolikogule määruse eelnõu “Tapa valla jäätmekava
ajakohastamise kehtestamine“;
- edastati vallavolikogul volikogu otsuse eelnõu “Tapa valla
Lehtse asula multifunktsionaalse
keskusehoone kujundamine ja
projekteerimine“;
- vaadati üle AS Tapa Haigla
ettepanek koostööks.
19.06.2014
- Anti luba avaliku ürituste
korraldamiseks: MTÜ-le Moe
Külaselts Moe Jaanisimman 2014
korraldamiseks Moe pargis 22.–23.
juunil 2014, „Suure Suve Sõnajala
Simman“ korraldamiseks Tapa
linnas Valgejõe saarel 21.–22. juunil 2014, MTÜ-le Lehtse Talunike
Selts Jaanilaada korraldamiseks
Tapa linnas 21. juuni 2014, OÜ-le
Jäneda Mõis “Eesti XX III Talupäevade” korraldamiseks 26.–27.
juulil 2014, Jaanituli Linnapes korraldamiseks Linnape mõisa pargis
22.–23. juuni 2014;
- määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus

AS-le elektrivarustuse rekonstrueerimiseks Kuru, Jootme ja
Räsna külas ning Tapa linnas ja
Tapa linnas Valve tn 24 kinnistul
olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks;
- väljastati kasutusload OÜle Raufarm ehitise püstitamisel
Raufarmi kinnistul, Raudla külas
ja taluhoone (sigalakompleksi)
rekonstrueerimisel kinnistul Patika
külas;
- kinnitati lepingu lisa sõlmimine
Arieks Teenindus OÜ-ga keskväljaku korrastamiseks;
- kinnitati maa tagastamise tähtaja pikendamine;
- kinnitati ametisse Lehtse Kooli
direktori kohusetäitaja.
26.06.2014
- Kinnitati kinnistu jagamine;
- määrati projekteerimistingimused elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Mandumäe
kinnistul Patika külas;
- väljastati ehitusload ehitise
(abihoone) püstitamiseks Pikk 55
kinnistul Tapa linnas ja Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele ehitise
(Tapa-Kadrina-Rakvere valguskaabel mikrotorustikus) püstitamiseks
Imastu teel ja Moe-Nõmmküla teel
Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba OÜ-le
Elektrilevi ehitise püstitamisel Linda tänaval Tapa linnas;
- anti nõusolek vee erikasutusloa
taotlusele.
03.07.2014
- Pikendati kahe sotsiaalkorteri
üürilepingut;
- anti üürile üks sotsiaalkorter;
- kinnitati konkursi „Kaunis
Kodu“ võitjad;
- väljastati ehitusluba Tapa vallas
kõnniteede asfalteerimiseks;
- lubati puhkusele vallavanem
Alari Kirt 7.07–1.08.2014.
10.07.2014
- Kinnitati koduteenuse osutamine;
- pikendati ühe sotsiaalkorteri
üürilepingut;
- määrati hooldaja puudega
inimesele;
- anti avaliku ürituse luba Terve
Korralduse Seltsingule Noortefestivali “Terve Fest 2014” korraldamiseks Imastu külas Kõrve kinnistul,
ajavahemikul 26. juulist 2014 kell 15
kuni 27. juulini 2014 kell 4;
- eraldati eelarvest raha FC
Moe jalgpallivõistkonna osalemiseks Sussijalgpalli MM-il Soomes
24.–26. juuli 2014;
- kinnitati Jäneda kooli õpetajate
toa remondi edukas pakkumus.
17.07.2014
- Väljastati ehitusluba Eesti AS
Hagar tootmishoone laiendamiseks
Taara pst 1 kinnistul Tapa linnas;
- eraldati sotsiaaltoetusi kokku
summas 111.29 eurot;
- otsustati jätta rahuldamata üks
sotsiaaltoetuste avaldust;
- kinnitati isiku paigutamine
hooldekodusse ja hooldus-põetustoetuse maksmine;
- pikendati puudega lapse hooldajatoetuse määramist;
- väljastati välireklaami paigaldusluba Jäneda Mõis OÜ-le;
- pikendati munitsipaalkorteri
üürilepingut;
- anti üürile munitsipaalkorter;
- pikendati mitteeluruumi üürilepingut.
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Ma arvasin,
et politsei ei kontrolli…

Foto Senta Malva

Rändurite grupp Šiauliai ristimäel 27. juunil 2014.

Palverännakul
pühapaikades
Oleme enamasti kõik käinud
igasugustel ekskursioonidel,
reisidel jms, kus külastatakse
ka erinevaid sakraalehitisi, kuid
palverännak erineb selle poolest,
et teekond on nagu palvehelmed
(palvest palvesse), pühakojast
pühakotta ja pühapaika, missad
ja palveteenistused. Pühapaigad,
pühakojad on erilise palvekontsentratsiooniga ja seetõttu paremini adutavad ja -ehitavad. „Jumalakartus on tarkuse algus,“
öeldakse pühakirjas - „kartus“
kui aukartus, kui hämmeldus
kui imestus...läbi selle hakkab
meenuma päris kodumaa, jumalalapse seisus – ja harjutades
(palvetades, palveledes) saab
sellest rohkem ja rohkem igapäevaelu osa...
Tapa Jakobi koguduse õpetaja
Tauno Kiburi eestvõttel ja koguduse liikmete huvil viibisime
kolmepäevasel (25. – 27.06.2014)
palverännakul mööda Läti ja
Leedumaad. Meiega koos olid ka
Ambla Maarja koguduse liikmed
ja mõned inimesed Tallinnast –
kokku 16 rännuhuvilist kahes
autos.
Suurem osa meie grupist olid
läbinud talve jooksul kursuse
„Eetika ja usuõpetus päevahoius ja koolis”, kus käsitleti
põhjalikult erinevaid usundeid
ja sealt tekkis ka sügavam huvi
minna tutvuma usueluga meie
lähiriikides.
I päev algas hommikumissaga
Tapa Jakobi kirikus.
Edasine marsruut: KarksiNuia – Ruhja – Smiltene – Gulbene – Rezekne – Aglona.
II päev: Aglona – Zarasai –
Stelmuze – Pivaśiunai – ŠiluvaTytuvenai – Šiauliai.
III päev: Šiauliai ristimägi –
Rundale – Salacgriva – Ambla
– Tapa.
Kogu rännak kulges ülevas
meeleolus, laulsime palju vaimulikke laule, lugesime palveid,
mis andsid kogu teekonnale
erilise aura.
Edasi jätkangi juba rändurite
sõnadega, mis rännaku lõpuü-

ritusel Ambla pastoraadis ühisel
õhtusöömaajal öeldi.
Aili: „Sain sügava hingepuudutuse Aglonas missal. Ja väga
eriline sõnades kirjeldamatu tunne valdas mind Neitsi Maarja kabelis Šiluvas, pisarad tulid silma ja
tundsin end kui õhus hõljumas”.
Taisi: „Straupe kirik (Läti),
mille esmamainimine 1206, on
imeline, kus väga meeldis meie
õpetaja peetud palvus ja kõne.
Seal ravitakse ka praegu alko- ja
narkosõltlasi (ka varasemal ajal
olnud seal johhaniitide ordu ravila), kes meie palvusel osalesid.
See rännak avas mulle usuelu
sisemust – saan nüüd sellest
paremini aru”.
Senta: „Väga ülev oli Aglona
kirikus missa, mis tekitas hingeliigutava tundeelamuse. Tytuvenai
kloostri kabelitrepist tahan aga
edaspidi kindlasti üles minna, sest
seekord oli trepp suletud. Muljet
avaldas meie ühtesulamine”.
Kairi: „Kogu rännak oli usuelu
avav – kui oma igapäevaelus pedagoogina olen andja – siis nüüd
olin saaja. Šiluva Maarja kabelis
sain jumaliku puudutuse ja roosipärja palvete lugemine sai minu
jaoks sisu. Roosipärja palvete
lugemise ajal sündis minuga ka
ime. Imelised puudutused Leedu
kirikutes, varem pole ma midagi
sellist kogenud!”
Tõnu: „Imeline oli see, et
koguduse liikmed tulid palverännakule ja nad polnud mitte
turistid, vaid palvetasid – see oli
eriline. Aglona kirikukompleks,
selle avar us, psalmilaulmise
puhtus, neitsilikkus, armulaua
pühitsemine ja protsessioon –
need kõik olid taevalikud. Kui
tavaliselt olen ise korraldaja
rollis, siis nüüd olin osaleja.
Pikkade sõitude järele imelised
avanemised kirikutes: Aglonas,
Tytuvenais teenistuselt lahkuv
preester, keda viimasel hetkel
kohtasime ning kes meile lahkelt
taas kirikuuksed avas. Juhtusid
ka imed: Straupes, kus kiriku
juurde kuulub aktiivselt tegutsev
narkoloogiakliinik, oli kirikusse

minek esialgu ehmatav, aga lõpp
imeline. Kaunilt kõlas seal meie
palvus ja laul, millest said osa ka
„sõltlased”.
Olles küll luterlane ja kohati
kaheldes Maarja palvetes, siis
Šiluvas kogesin väga suurt palveenergiat”.
Silvia: „Pivašiunais ja mujal,
kus me isegi kirikusse sisse ei
pääsenud, tundsin ka suletud uste
taga palvetades vaimu puudutust,
see oli võimas!”
Maret: „Minul oli kolm väga
imelist puudutust – Aglonas,
autos palveid lugedes ja Šiauliai
pühade apostlite Peetruse ja
Pauluse katedraalis tundsin sellist
imelist palvelemist, et oleksin
sinna jäänudki”.
Sirje: „Olen ka varem mitmeid kordi käinud Läti ja Leedu
kirikutes, kuid sellises palverännu
vormis mitte. Soovunelm on
minna Santiago de Compostello
palverännakule, sestap mõtlesin
alustada lähemalt. Minu jaoks oli
ka Roosipärja palvete lugemine
uudne.
Imelised paigad – Aglona,
kus meie „poisid” kutsuti Pühade Andide protsessiooni baldahiini kandma. Märkimata ei saa
jätta leedulaste külalislahkust,
meie kokkukuuluvust ja üllatavaid positiivseid probleemide
lahendusi.
Palverännak ja turismireis on
väga erinevad, turismireis kohati
väga väsitav, aga palverännak
mitte. Uskuge mind, palverännak
sisendab rahu ja õnnetunnet,
kirgastab mõttemaailma ja annab energiat, julgen seda kõigile
soovitada!”
Tauno: „See rännak juhatas
sisse tuleval aastal „Maarjamaa
800” pühendatud üritused”.
Rännakul saadud imelisi tundeelamusi ja kogemusi ei saanud
jätta ainult endile ning sellepärast
jagasime neid teiega!
Urmas Piksar,
Tapa Jakobi koguduse
juhatuse esimees

...on põhiline vastus, mida ütlevad
politseile noored jalgratturid, kes ei ole
pidanud vajalikuks kiivrit kanda.
Lapsed veedavad suvel suurema osa
oma ajast õues. See tähendab ühtlasi ka
seda, et vanemad peaksid oma lastega
üle kordama põhilised liiklusreeglid.
Kindlasti ei ole liiklus koht, kus mängida, katsetada või riskida. Paraku
on liikluspildis silma jäänud väikesed
jalgratturid, kes kõike seda teevad.
Piirkonnas ringi patrullides kontrollin
ka alaealisi jalgrattureid. Kahjuks peab
tõdema, et mitte kõik lapsed ei kanna
kiivrit. Nendega sel teemal vesteldes
vastavad nad, et nad unustasid kiivri
koju, ei viitsinud kiivrit pähe panna, või
arvavad nad, et ei jää politseile vahele.
Kiiver ei pea peas olema mitte politsei
jaoks, vaid sellepärast, et nii on ohutum.
Jalgrattaga sõites on alla 16-aastased
isikud kohustatud kandma peas kinnirihmatud jalgrattakiivrit. Kiiver kaitseb
pead kukkumise korral ning hoiab
ära suuremad vigastused. Kiiver peab
olema kinnitatud nõuetekohaselt, sest
muidu ei kaitse see pead maksimaalselt.

Lisaks kontrollib politsei, kas laste
jalgrattad on nõuetekohaselt varustatud. Jalgrattaga tohivad iseseisvalt liikluses sõita vähemalt 10-aastased lapsed,
kellel on edukalt läbitud jalgrattaeksam.
Rattaga ringi sõites tuleb kaasas kanda
jalgratturi juhiluba. Jalgrattal peavad
küljes olema töökorras signaalkell,
pidurid, kodarahelkurid. Pimeda ajal
sõites peab ees põlema valge ja taga
punane tuli.
Noorsoopolitsei pöörab suvel alaealistele jalgratturitele suuremat tähelepanu
ning on alustanud lapsevanemate teavitamist, kui nende laps on liiklusreeglite
vastu eksinud. Lisaks on võimalik seadusega ettenähtud korras määrata rikkumise
eest rahatrahvi.
Siinkohal üleskutse lapsevanematele.
Suuresti saate just teie aidata kaasa oma
lapse ohutusele. Rääkige oma lapsega
liiklusest ning kontrollige, kas ta liikleb
turvaliselt.
Ohutut liiklemist ning ilusat jätkuvat
suvevaheaega.
Jaanika Jalast,
noorsoopolitseinik

Koerte ja kasside
tasuta vaktsineerimine
marutaudi vastu toimub:
29. augustil kell 17 Tapal Pika tn ja Hommiku pst nurgal
oleval parkimisplatsil.
Koerte tasuliseks vaktsineerimiseks
kompleksvaktsiiniga registreeruda
ajavahemikul 25.–28.augustini kell 8–10.
Kaasa võtta olemasolev
vaktsineerimiskaart või lemmikloomapass.
Info tel 5656 9869.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Ostan 2–4-toalise remonti vajava
ahiküttega korteri Tapal.
Tel 5638 9588, e-post kivilo1@hotmail.com.
Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid ning
majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja,
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

Kokk-kondiiter otsib tööd,
soovitavalt lähipiirkonnas. Tel 5834 8258.

JÄNEDA SAUN - avatud kolmapäeviti
				
17.15–18.30 naised,

18.45–20.00 mehed
Hind 7 eurot. Tunnisaun broneerimisel.
Info: 527 5004.

R-Segakauba OÜ

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa
- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

E–R kl 9–18. Tel 327 1007, 503 9483.
e-mail: info@rsegakauba.ee,

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS
Summutite remont ja paigaldus
Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267 mob: 5650 3420.
E-mail: kalleivainen@hot.ee.

OÜ MULTI VARIUS

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask,
saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2.Müüa 3m küttepuud
3.Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), turbabriketti ja kivisüsi
4.Transport
Telefon 501 3862.

PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:
– katuste ehitus,
– vihmaveesüsteemide paigaldus,
– plekksepa tööd,
– katuste ja puitfassaadide soojustamine ja
renoveerimine.
Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni
läbiviigud, erimõõdulised veeplekid jne).
Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi
otse plekkseppadelt.
Info: tel 5556 0167, pro.plekitood@gmail.com.

Nomiaska OÜ

Takom Transport OÜ
Tapa küttelaos müügil
- kivisüsi
- küttepuud
võrgus
- küttepuud
konteineris
- kuuseklotsid
võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett
(kandiline,
ümar)
- liiv, killustik,
muld
- saematerjal
- transport
Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R 8–16.30
Väljaspool tööaega kokkuleppel.

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
Kaubavedu (külmik)
Kaevetööd (mini ekskavaator)
Hindu tasub uurida
Telef +372 5699 7000, +372 5650 0368
E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

OÜ LEPIKU AUTO

Ambla mnt 2B,TAPA
• autoremonditööd
• kaevetööd väikekopaga
• kahjukäsitlus kindlustustele
• klaasivahetus
• treileri rent – teenus
• alumiiniumkeevitus
• ATV remont/ümberehitus
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683.
lepikuauto@gmail.com

-

teostab järgnevaid töid:
välis vee- ja
kanalisatsioonitrasside paigaldus,
santehnilised tööd siseruumides
(ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja
pesumasinate paigaldus),
vee- ja kanalisatsioonirikete kiire
likvideerimine siseruumides,
võrk- ja moodullagedade paigaldus,
vihmaveerennide ja -kogujate
puhastamine ja parandamine,
erinevad ehitustööd.

Tel: 508 2716, e-mail: nomiaskaoy@gmail.com.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd
Omaniku järelevalve

-

Haljastustööd
Aedade ehitamine
Kivi ja puitterrassid
Torutööd

Telefon 5343 7995.
E-post: tapaehitus@hot.ee

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

teostab järgmisi töid:
Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus,
plaatimine, pottsepatööd jne; soojustamistööd – katusealused, seinad, vundamendid; viil- ja lamekatused, lisatarvikud
müük-paigaldus; erinevate plekkliistude
ja liiteplekkide tootmine ja paigaldus;
akende ja uste müük ja paigaldus; santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid
ja sisetööd; fassaaditööd; elektritööd.
Samas on võimalik meilt tellida soodsate
hindadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa.
Tel 5598 3983, 5806 7240.
Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.

