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Tunnustati maakonna kauni kodu
konkursi parimaid

Lehtede
vedu

Reedel, 12. septembril, toimus
Rakvere linnuses konkursi “LääneVirumaa Kaunis Kodu” tublimate
majaomanike tunnustamine. Ligi 30
silmapaistvat kodu või ühiskondlikku hoonet said pärjatud kauni kodu
tiitliga ning antud üle tänukirjad
ja kingitused. Kohal oli ka siseminister Hanno Pevkur, kes andis
üle konkursi „Eesti kaunis kodu“
mastivimplid.
Tapa vallast said sel aastal maakonna tunnustuse järgmised objektid:
- Külli Õisma Suuresoo talu Tapa
vallas – aed põlvkondadele, ulatusliku aia rajamise ning hooldamise eest;
- Riina Ahvena ja Anvar Lepiku
Lepiku talu Jänedal Tapa vallas –
lillede aretamise ja kasvatamise eest;
- Imastu Kool-kodu, Imastu küla,
Tapa vald – kauneima kooliaia ning
-ümbrusega haridusasutus.
Lääne-Vir u maakondlikku
konkurssi korraldab Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit (VIROL) ja
koostööpartneriks on Lääne-Viru
maavalitsus.
Liina Kald, vallakunstnik

Eesti Post kolib
Lehtses
postiteenused
klientidele
lähemale
Eesti Post kolib Lehtses 1. oktoobrist postiteenused postkontorist inimestele lähemale kohalikku
kauplusesse, mis annab inimestele
võimaluse ka nädalavahetustel oma
postiasju ajada.
See, et postiteenused liiguvad
parema kättesaadavuse huvides
postkontoritest välja kohtadesse,
kus inimesed oma igapäevaseid talitusi teevad, on ülemaailmne trend.
Seda teed on mindud nii Saksamaal,
Taanis kui Soomes.
Lehtses on Eesti Posti partneriks
postipunkti avamisel AS RR Lektus. RR Lektusele kuuluvas Lehtse
kaupluses avatav postipunkt võtab
seitsmel päeval nädalas vastu makse, perioodika tellimusi ja erinevaid
saadetisi. Samuti saavad inimesed
sealt kätte kõik saabunud saadetised.
Kindlasti on klientidele sobivamad ka poe lahtiolekuajad esmaspäevast reedeni kell 10–18.30 ja laupäeval ning pühapäeval kell 11–17.
Erki Varma,
kommunikatsioonispetsialist

Eelkooli lastevanemate koosolek
toimub 1. oktoobril kell 18
Tapa gümnaasiumi aulas.
Eelkool alustab tööd
8. oktoobril.

Sellel sügisel toimub lehtede ja okste
vedu Tapa linnas, Lehtse alevikus ja
Jäneda külas alates 27. oktoobrist.
Terved prügikotid palume tõsta
tänava äärde vahetult enne vedu. Katkiseid kotte ei tühjendata. Oksad teha
kuni ühe meetri pikkusteks juppideks
ning siduda kimpudesse.
Lehed ja oksad viiakse ära ainult
neilt isikutelt, kes on end eelnevalt registreerinud. Registreerimine toimub
20.–24. oktoobrini 2014. Täpsem info
ja registreerimine: koit.kuusk@tapa.
ee või telefonil 322 9664.
Koit Kuusk, heakorraspetsialist

Õpetajate päeva
eel
Ülle Keinaste (Imastu Kool-kodu juht), Külli Õisma, Riina Ahven ja Tapa vallavanem Alari Kirt Rakvere
linnuses kauni kodu tunnustamisüritusel.
Foto Liina Kald

Vallas peaks
tegutsema kaks kooli
Oma seekordset ülevaateartiklit
alustan hea uudisega Lehtse elanikele: Lehtsest leiab tulevikus kõik
olulised asutused ühest majast.
Nimelt langetas augustis volikogu otsuse, mille kohaselt tekib
Lehtse endisse kolhoosikeskusesse multifunktsionaalne keskus.
See tähendab, et majja, kus praegu
ühes osas on Lehtse kultuurimaja,
teises raamatukogu, valla teeninduspunkt, juuksur ja arstipunkt
ning kaks osa on erakätes, läheb
tulevikus täielikult ühiskondlikku
kasutusse. Volikogu andis vallavalitsusele loa omandada erakätes
olevad hoone osad. See aga võimaldab ühte majja panna kooli,
lasteaia, kultuurimaja, raamatukogu ja ka ruumid huvitegevuseks.
Lehtse lasteaia ruumipuudusest on juttu olnud pikka aega
ning soovijaid lasteaiakohtadele
on rohkem kui on kohti. Praegu
kahes korteris tegutsev lasteaed
saab sel juhul uued ja tänapäevased ruumid.
Lehtse kooli remont on samuti pikalt päevakorral olnud.
Samas koolihoone ise asub alevikust kaks kilomeetrit väljas ning
ruumi on praegust õpilaste arvu
arvestades ülearugi. Kui paarkümmend aastat tagasi oli Lehtse
koolis kaugelt üle 100 õpilase,
siis praegu on seal meil 44 last.
Juba ainuüksi see näitab muutumisvajadust. Eelmisel õppeaastal
kasutati vana mõisahoone ruume

vaid viiendiku jagu maksimaalsest
võimalikust. Seega vana hoone
remont tervikuna poleks mõistlik, sest suur osa ruumidest jääks
tühjaks. Lasteaia alevikust välja
viimine kooliga kokku pole samuti
kuigi mõistlik – see muudab laste
ja lapsevanemate jaoks liikumise
ebamugavamaks. Eriti nende
jaoks, kel pole autot.
Kooli kolimisega valla keskusse
muutuks laste koolitee lühemaks
ning kindlasti ka ohutumaks – pole
tarvis enam bussidega sõita või
rattaga või jalgsi suure tee ääres
liigelda.
Vallateenuste pakkumine ühes
asukohas, senise nelja asemel, on
usutavasti mugavam Lehtse elanikele ning ka valla rahakotti arvestades mõistlikum – kõik hooned
vajavad ju kütmist, remonti... Kui
veel osa neist seisab pooltühjana
või päris tühjana, siis tundub see
raha tuulde loopimisena.
Ka Lehtse keskuse üldmulje
on ümberkorralduste ja keskuse
südames asuva hoone korrastamise
järel rõõmsam ning ilusam. Kui
neid muudatusi mitte ette võta,
rikuks remontivajav kunagine
kolhoosikeskus veel ilmselt aastaid
asula üldmuljet ja mainet hea elamiskohana.
Pipraterana ümberkorralduste juures võib tuua mõningate
töökohtade kadumise. Praegune
töökorraldus Lehtses asuvates valla
asutustes on olnud tingitud just

asutuste hajasusest. Kui võrrelda
Jänedat-Lehtset, siis Jänedal on
neid oluliselt vähem kui Lehtses.
Nagu lugeda võisite, domineerivad siiski head küljed. Otsuse
tegemisega venitada ei maksa,
sest algamas on uus Euroopa
Liidu rahastamisperiood ja peame
olema valmis hoone ehitamiseks
sealt raha küsima. Ettevalmistused
aga võtavad paratamatult aega.
Praegu on käimas erakätes olevate
hooneosade vallale taotlemine ja
keskusehoone projekteerimise
hanke lähteülesande koostamine.
Haridusvõrgu vastu suurema
huvi tundjatel soovitan uurida
suvel valminud „Tapa valla haridusvõrgu analüüsi“. Sealt on näha
väga selgelt, millised tendentsid
meil on toimumas. Järeldusi suudab iga mõtlev inimene juba ise
teha.
Minu nägemuse kohaselt tegutseks vallas kaks kooli: üks neist
Lehtses ja Jänedal, ning teine
Tapa linnas kahes asukohas. Tapa
linna kool oleks gümnaasium,
kus oleks õppesuund nii eesti kui
vene keeles. Mida need muutused
annaks? Eelkõige ressursside
parema kasutamise, seda nii õpetajate, muu personali kui rahaliste
vahendite osas.
Ent see on minu nägemus.
Millised on teie mõtted?
Alari Kirt,
vallavanem

Esimest kooliaastat alustanud 44
last Tapa gümnaasiumis, 22 keelekümblusklassi õpilast Tapa vene
gümnaasiumis, neli ja seitse koolilast
Jänedal ja Lehtses on saanud endale
oma esimese õpetaja – kõige parema
õpetaja koolis. Sel õppeaastal on
seda auväärset rolli kandmas Tiina
Tammar, Erika Tamm ja Birgit Afanasjev eesti gümnaasiumist, Elena
Malovskaja vene gümnaasiumist,
Malle Raunmägi Jäneda ja Tiiu Tikkerber Lehtse koolist.
Esimesel õpetajal on eriline väärtus nii koolipere kui lastevanemate
silmis ja õpetajal eriline vastutus
täita talle pandud ootusi – kujundada
õppimine lapsele jõukohaseks ja huvitavaks tööks. Mine tea, võib-olla saab
kunagi kohustusliku koolitee lõpetanu
mälestustes esimese õpetaja staatuse
hoopis lasteaiaõpetaja või aineõpetaja
vanemas kooliastmes – ikka selle järgi,
kui hea on õpetaja olnud. Headuse
hindamiseks on aga igal oma mõõdupuu. Ja ongi tore. Nii on võimalik igal
õpetajal olla kellegi jaoks see ESIMENE – tänuväärne õpetaja.
Noorteka kodulehelt internetist
leidsin mõtteavalduse: „Meie klassis
on selline komme, et kui tuleb mõni
uus noor õpetaja või praktikant, korraldatakse talle nö hullud tunnid, mis
vahel vaese noore inimese rööpast
välja viivad ja ta ei tahagi tagasi tulla.
Aga siin oleneb jällegi kõik õpetajast
– millise mulje ta endast jätab. Kindlasti ei tohi ta olla nõrganärviline!
Tasuks olla ettevaatlik ning oma
nõrkusi mitte välja näidata – õpilased
oskavad neist silmpilk kasu lõigata.
Proovitud värk. Tegelikult on ju
õpetajate elu küllaltki raske. Nad pühendavad suurema osa ajast koolile.
Isegi kodus tegelevad kontrolltööde
koostamise ja parandamisega ning
tundideks valmistumisega. Nad
näevad õpilaste pärast suurt vaeva.“
Head tänased ja endised valla lasteaedade ja koolide õpetajad. Tänuks
nähtud vaeva eest olete oodatud õpetajate päevale pühendatud tänuüritusele
Tapa kultuurikojas 2. oktoobril algusega kell 18. Rõõmsa taaskohtumiseni!
Mare Tõnisson,
haridusnõunik
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Jäneda koolipere koolialguse matkapäeval.

Foto Liidia Talve

Reipalt koolipinki
Augustis saab kooliperel suvi läbi.
Õnneks jagab ilmataat veel septembri alguseski päikest ja sooja
parasjagu niipalju, et enne klassidesse kolimist saaks toimuda üks
tore õuesõppepäev.
Meie koolis on saanud traditsiooniks alustada kooliaastat ühise
toreda matkapäevaga. Iga klass
valib endale jõukohase ettevõtmise, kus kohtumisrõõm sõpradega
ning uue huvitava kooliaasta ootus
saavad toredasti kokku.
Juba teist aastat alustavad 1. ja 9.
klass õppimist ühise ettevõtmisega.
Ühed alustavad kooliteed – samm
ja olemine arglik, teised lõpusirgel
– samm ja olemine asjalikult tõsine.
Koosoldud päevast saab lõpuks
kõigile tore nupuke mälestustealbumisse.
Päevast kokkuvõtet tehes, jäid
kõlama sõnad „tore“, „lahe“, „vahva“, „ma sain teada ...“, „ma enne
ei teadnudki...“. Õpilaste jaoks on
oluline, et oleks lahe; meie, õpetajate jaoks on aga hoopis olulisem,
et õpilased saaksid midagi uut teada. Kõige paremini õpivad lapsed
siis, kui õppimine on vormistatud
toreda koostegemisena ning koolipink ei ahista. Seega jäid rahule nii
õpilased kui õpetajad.

Mida lapsed seekord teada said,
võib lugeda nende endi arvamustest:
“Meie, üheksandikud koos 1. ja
3. klassiga, kõndisime Jäneda lossi
taha, kus rääkisime väiksematele
Jäneda ajaloost ja hoonetest. Olime
ette valmistanud huvitavaid fakte
nii Jäneda asustamisest tuhat aastat
tagasi, kui mõisa ehitamisest 20.
sajandi alguses. Samuti rääkisime
ka Jänedal praegu tegutsevatest
firmadest ning suurüritustest.”
“Peale seda kõndisime ja jooksime Kalijärvele, kus me jagunesime
paaridesse – igas paaris üks väike
ja suur, ning tegelesime sammude
mõõdulindita mõõtmisega. Paaridele jagati 10-meetrine nöör ja
me pidime selle abiga enda ja oma
paarilise sammu ära mõõtma. Kristil oli kõige pikem samm – 120 cm.
Matemaatika õues – see on lahe!”
“Kalijärve ääres räägiti meile
puukidest ja et tuleb jälgida, ega su
kaaslasel pole puuke peal.”
“Kõndisime umbes 2 km edasi. Järgmine ülesanne oli otsida
igasuguseid taimi ja nende lehti.
Õpetajalt saime ümbriku taimede
nimetustega ja must-valgete piltidega, millelt väga täpselt aru ei
saanud, mis taim see on. Pidime

uurima ja võrdlema, et õige asi
üles leida.”
“Kõndisime umbes 1 km edasi
ning tegime söögi-joogi pausi.
Kõigi arvates olid võikud suurepärased! Peale sööki toimus fotojaht,
mis oli väga lõbus ja naljakas.
Jagunesime kahte gruppi ning iga
grupp pidi pildi järgi kujutama
mõnd metsalooma. Kõigist loomadest jäädvustasime ka fotod,
mida hiljem saame ühises klassijuhatajatunnis vaadata.”
“Pärast seda läksid väikesed
koju, meie läksime edasi Nelijärveni. Lõpp oli väsitav. Iseenesest
meeldis see matk kõigile, meie
arvates oli see igati superäge!”
Lõpetuseks tahaksin jagada
oma rõõmu selle üle, et meil on
niisugune tore, väike ja sõbralik
kool. Ja meil on maailma vahvaimad lapsed! „Reipalt koolipinki“
– on meie moto kooliaasta alguses,
„koolis on tore, sest me hoolime
üksteisest“ – on meie juhtmõte
kooliaasta vältel; „rõõmsatel õpilastel on rõõmsad õpetajad“ – on
meie sisemine tunne, kui igal hommikul kooli uksest sisse astume.
Õpilaste ja õpetajate mõtteid
vahendas õp Liidia Talve

Õuesõpe
Seda õppeaastat alustasid Tapa
gümnaasiumi 3.A ja 4.A klass ning
Jäneda kooli 2. klass õuesõppe
päevaga.
Käisime Viru rabas ja Balbiino
Jäätisemuuseumis tarkust kogumas
ja ilusat, sooja suve meenutamas.
Hommikune Viru raba oli väga
ilus. Me nägime seal igasuguseid
rabataimi ja ka huvitavaid linde. See
õhk oli seal lihtsalt imeliselt värske
ja puhas. Saime ka natuke mustikaid
veel maitsta. Kõndisime mööda
laudteed, mis oli hommikusest kastest libegi ja lõpuks jõudsime me 7
m kõrguse vaatetornini. Vaatetorni
tipust avanes meile hingematvalt
ilus vaatepilt rabale.
Edasi viis meie õppepäev jäätisemuuseumisse. Saime tarkusi
Balbiino ajaloost.
Evald Rooma ehk Onu Eskimo
on Eesti esimene jäätisetööstur ja

põline tartlane, kes oma pika ja väärika elu hea jäätise valmistamisele
on pühendanud. Nüüdseks on ta
103-aastane. Balbiino jäätisemuuseumi on oodatud kõik huvilised
tutvuma maailma ja Eesti jäätiselooga alates hiinlaste jäämaiustusest kuni Onu Eskimo pärandi ja
koorejäätise võidukäiguni.
Jäätisemuuseumi loomist inspireeris nii Balbiino armastus
jäätiste vastu kui ka aastaid tagasi
loodud jäätise ajalootuba, mille
eksponaadid leidsid auväärse koha
ka vastavatud jäätisemuuseumis.
Balbiino jäätisele pühendatud muuseumis saab tutvuda Eesti esimeste
jäätisemasinatega, mis kuulusid Onu
Eskimole ning video vahendusel ka
Balbiino jäätisetootmisega. Jäätise
ajaloo sein annab ülevaate olulisematest sündmustest alates maailma
esimese jäätise valmistamisest kuni

Eesti viimaste jäätisetrendideni välja.
Külastajaid ootavad mitmed
põnevad interaktiivsed ja juba tuttavad, uue vormi saanud mängud.
Jäätisemuuseumis sai kirjutada
oma nime jäätisepulgale ja siis see
kleebiti seinale. Saime ka mängida. Esimeses mängus tuli pusle
kokku panna. Teises mängus tuli
küsimusele vastus panna magnettähtedest. Kolmandas mängus olid
seina peal küsimused ja magneti
taga vastused. Õige vastus tuli
küsimuse peale panna. Neljas oli
aga trips-taps-trull. Kõige toredam
oli see, et seal lubati süüa jäätist
niipalju kui keegi tahtis.
See pole küll Balbiino hüüdlause, aga sobib siia: „Alati mahub
kõhtu üks jäätis veel!“
Ann-Elisbeth Sang 3.A,
Jana Katre Ojasoo 4.A ,
Sandra Karajev 4.A
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Tapa valla noortekogu oma järjekordsel koosistumisel.
Foto Ave Pappe

15 aastat
Tapa Lastekaitse Ühingut
Selle sügise 27. septembril täitub
Tapa Lastekaitse Ühingul 15 aastat
tegutsemist ning selle aja sees on
olnud nii paremaid kui ka veidi
halvemaid aegu, kuid antud hetkel
meenutan siiski paremaid.
Mina olen ühingut juhtinud
aastast 2001 ning algul, kui ma
tööle asusin, oli mõte jääda antud
kohale vaid mõneks aastaks ning
siis edasi liikuda. Läks aga hoopis
teisiti, praeguseks olen ma ühingus
töötanud 13 aastat. Muidugi olen
ka mina olnud vahepeal mõttel,
et aitab küll, kuid see on kas siis
õnneks või õnnetuseks jäänud vaid
mõtteks...
Arvan, et meie ühing on selle
aja jooksul väga palju muutunud
ning kindlasti oleme ka edaspidi
muutuste keerises, sest teisiti ei
oleks see lihtsalt võimalik. Meie
mittetulundusühingu suureks plussiks on see, et meie igaaastase tegevustoetuse annab meile Tapa vald
ning meie kirjutame siis juba juurde
projekte, et muuta põnevamaks
meie vallas elavate noorte elu. Valla
tegevustoetus annab kindluse, et
palgad on makstud ja projektidele
omafinantseeringud olemas. Tapa
Lastekaitse Ühing tegeleb põhiliselt
laste ja noortega ning veidikene on
saanud pakkuda projektipõhiseid

koolitusi ka lapsevanematele. Aastad
ei ole vennad ning ükski meie aasta
ei ole täpselt selline nagu eelmine.
Paljud tegevused sõltuvadki sellest,
kas projektidele on rahastus saadud
või mitte. Oleme viinud läbi projekte erivajadustega lastele/noortele,
kunstihuvilistele noortele, teadushuvilistele noortele, seiklushimulistele
noortele jne. Palju on laiendatud
noorte silmaringi ning teadmisi just
mitteformaalse õppe seisukohalt.
Aastaid oleme läbi viinud loovusringi 12-le noorele. Sellest sügisest
muutub aga loovusring kunstiringiks,
sest lastest, kellega aastaid tagasi
alustasime, on saanud noored neiud
ja noormehed ning tegevused, mida
edaspidi neile pakkuda tahame, peaksid olema vastavalt nende vanusele.
Antud grupiga hakkab kaks korda
kuus tegelema noor Kunstiakadeemia lõpetanud neiu.
Igapäevaselt on meil aga lastele
ja noortele loodud keskus Kooli tn
24, kus nad saavad E–R kell 12–19
oma vaba aega veeta. Tihtipeale
on meie keskus olnud avatud ka
nädalavahetustel ja ikka selleks, et
noortel sh üliõpilastel oleks koht,
kus sõpradega kohtuda, mängida,
kuulata muusikat või lihtsalt niisama juttu ajada. Meie ruumid on
küll väikesed, kuid see eest huba-

sed. Meil ei ole arvuteid, aga on
olemas suurel hulgal lauamänge,
mida sõpradega koos mängida.
Meil ei ole ka uhkeid telekamänge, kuid on olemas lauatennis ja
lauajalgpall. Laste ja noortekeskust kasutavad oma tegevuste
planeerimiseks Tapa valla noortekogu ning aktiivne noortegrupp,
kellede südameasjaks on saanud
võitlus koolivägivallaga.
Ühe osana on Tapa Lastekaitse
Ühing aga pakkunud teenuseid Tapa
vallale. Hetkel ostab Tapa vald meilt
kahte sotsiaalteenust, mis on siis
tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus.
Tugiisikuteenusega puutuvad kokku
vähesed inimesed aga lapsehoiuteenusega on kokku puutunud päris
paljud pered, kes on teenusega rahul
olnud ning loodame, et nii jätkub ka
edaspidi. Meie lapsehoiuteenus on
suunatud erivajadustega lastele, alla
kolme aastastele lastele ning lastele,
kes ei ole veel valmis minema suurde
lastegruppi.
Tänusõnad suure abi eest ühingu tegevuste edendamisel Ene
Augasmägile, Liggi Rattaseppale
ja Kairi Kroonile. Suur aitäh ka
kõigile asutustele ja projektide
rahastajatele, kellega oleme koostööd teinud.

Lehtse raamatukogu EELINFO
25. oktoobril kell 12 on lubanud meile külla tulla
MARET GERMAN, kirjanikunimega Tuule Lind.
Maret German elas aastatel 1968–1971 Lehtses ja käis paar
aastat ka Lehtse koolis. Tema ema Laine Kask (Välja) töötas
Lehtse kultuurimajas.
Täpsemat infot küsi raamatukogust telefonil 383 3388.

Ave Pappe

Tuliste Tuulutajate tegemisi
Juba päris pikki aastaid on koos
käinud Tuliste Tuulutajate rahvatantsu grupp.
Eelmisel aastal otsustati, et oleks
parem toimetada ja erinevatelt
fondidelt ka rahastust küsida kui
luuakse mittetulundusühing Tulised Tuulutajad. Nii nagu mõeldud,
nii sai ka tehtud MTÜ sai loodud.
Oma esimese projekti tegime suure
hirmuga, et ei tea kuidas ja kas ikka
saame hakkama ning tänaseks saame öelda, et julge pealehakkamine ei
ole mitte pool võitu vaid teinekord
täis võit.
Kirjutasime projekti Kohaliku
Omaalgatuse Programmi ning
saime toetust linaste riiete õmblemiseks ja uute meestekaabude
viltimiseks. Linased riided on vajalikud just suvistel esinemistel, kus
ilmad on palavad. Need inimesed,
kes käisid augusti kuus Tapa linna

28. septembril 2014 Tapa linnastaadionil
Kl 13:00 põhijooks ja kepikõnni start
Kl 13:05 laste- ja noortejooksud
Osavõtutasu juunioritele 1.50, täiskasvanutele 2.50,
lastele ja kepikõnnimatkajatele üritus tasuta!
Info: www.tapa.ee

Tapa Lastekaitse Ühingu laste ja noortekeskuses
(Kooli tn. 24) alustab tegevust 6–7-aastaste
laste kunstiring.
Ringi hakkab kaks korda kuus läbi viima noor
Kunstiakadeemia lõpetanud neiu ning lapsevanemale on ring
väikese tasu eest. Kuna kohtade arv on piiratud,
siis saavad ringi need, kes jõuavad esimestena registreerida
kuni 6.oktoobrini aadressil ave.pappe@tapa.ee.

Lp Ave Pappe ja töömaleva lapsed!
Tapa päevakeskus ütleb teile suur aitäh, et olite abiks
majandustöödel 2014. aasta suvel. Edu teile kõigile
erinevates ettevõtmistes ja ikka palju positiivsust!
Kaja Sviridova, Tapa päevakeskuse juhataja

Tänuavaldus

Tulised Tuulutajad tanstuhoos.

päevadel nägid meid juba meie
suvises rõivastuses kuid need, kes
linnapäevadel ei käinud saavad meid
kuskil teises kohas kindlasti nendes
riietes esinemas näha.

Foto Toomas Murer

Täname meie toetajaid, kes on
läbi aastate meid abistanud nii nõu
kui jõuga.

Toomas Murer

Avaldan siira tänu perearst Riina Niibole professionaalse ja
inimliku suhtumise eest oma patsientidesse! Olen tänulik ka
sotisaaltöötaja Sirje Salurale tööalaste probleemide operatiivse
lahenduse eest! Need inimesed tegutsesid aktiivselt ja tõhusalt
minule elutähtsate abivahendite hankimisel.
Olen tänulik kõikidele omastele ja sõpradele, kes on mulle toeks
raskes ja kroonilises haigestumises!
Jüri Gerassimov, Rägavere küla elanik

26. september 2014

TAPA VALLA AJALEHT

LK 4

Tapa vald astub pika
sammu tõhusa
uimastiennetuse poole
Maailmaparandajatel on vana ütlemine: mõtle globaalselt, aga tegutse
lokaalselt. Me võime muretseda üldiselt maailma rahu või vihmametsade
pärast, aga reaalselt elu paremaks
muuta saame vaid siis, kui lahendame järjest ükshaaval väiksemaid ja
suuremaid probleeme meie ümber –
oma peres, kogukonnas ja kohalikus
omavalitsuses. Tapa vald on astunud
ühe sellise sammu – ühinenud
programmiga „Youth in Europe“,
mis toob tõhusa uimastiennetuse
Tapa valda, Tapa laste ja noorteni.
Konkreetsetest tegevustes ja sammudest eelnimetatud programmi
kohta annab infot Tapa vallavalitsus.
Uimastiprobleemil on palju tahke ning kui püüda seda korraga
lahendada, võib väikesel vallal jõust
väheks jääda. Ent ka siin on võimalik
suur mure väikesteks tükkideks jagada. Hea näide, kuidas seda teha, on
Islandil. Kui vaevalt 15 aastat tagasi
raporteerisid pea pooled 15–16-aastased kooliõpilased, et nad on viimase kuu aja jooksul purjus olnud,
siis läinud aastal tunnistas sama vaid
5%. Suitsetajate osakaal samas vanusegrupis on langenud pea veerandilt
3 protsendini, kanepitarvitamine on
sama numbrini langenud 17% pealt.
Eesti tänane olukord ei ole parem
kui Islandil 15 aastat tagasi. Olgu
tegu illegaalsete uimastitega või
alkoholi ja suitsuga (mis muide, on
oma olemuselt ka uimastid, kuigi
legaalsed) – muretsemiseks on
põhjust küllaga. Näiteks paistavad
Eesti noored silma selle poolest, et
võrreldes Euroopa eakaaslastega on
enese purju joomine üpris tavaline
ning seda esineb juba väga noores
eas. Mida teeb alkohol kasvava organismiga ning milliseid õnnetusi
joobnud olekus juhtuda võib, võime
endale hästi ette kujutada.
Riiklikul tasandil on olemas
strateegiad nii tubaka-, alkoholi- kui
ka uimastiennetuseks, kuid sellest
üksi ei piisa. Õnneks teadvustavad
paljud kohalikud omavalitsused
noorte tervise tähtsust ja püüavad
ka noorte heaks midagi teha, oma
parima äranägemise järgi ja võimaluste piires. Kindlasti on see väga
tänuväärne, ent tulemused oleksid
paremad, kui omavalitsustel oleks
olukorra hindamisel kasutada täpsemad andmed ning rahvusvaheline
kogemustepagas.
Täna on meil noorte uimastiennetusel kasutada kaks uuringut:
„Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine“ ja „Koolinoored ja uimastid“.
Mõlemad toimuvad iga nelja aasta
tagant üle Euroopa ning annavad
hea võimaluse võrrelda Eestit teiste
Euroopa riikidega, sealt saab rohkelt
väärtuslikku infot noorte tervisekäi-

tumise ja seda mõjutavate tegurite
kohta. Ent siin on üks aga – need
uuringud ei anna ühelegi vallale ega
linnale võimalust võrrelda end teiste
omavalitsuste või Eestiga üldiselt
ega tuvastada just omakandi spetsiifilisi probleeme. Eriti tähtsaks
muutub see just siis, kui omavalitsus
tahab uimastiennetuses midagi ära
teha. Kuidas me teame, et meie töö
on edukas, et valisime just need
õiged meetmed ja tegevused?
Kuna Island on üsna meie sarnane riik – väike ja viimasel ajal
ka enam mitte nii rikas – võiksime
õppida nende edust. Tänaseks on
Islandi edukas ettevõtmine kohandatud programmiks „Youth in Europe“ ning seda rakendatakse juba
14 riigis. Hoolimata rahvusvahelisest
levikust on programm säilitanud
oma kohaliku mõõtme – seda
rakendatakse linnades ja valdades.
Sotsiaalministeerium on pannud
oma õla alla, et tuua programm ka
Eesti omavalitsustesse. Tallinna ja
Tartu kõrval on esimeste katsetajate hulgas ka Tapa vald, näidates,
et kaasaegsed ja tõenduspõhised
meetmed pole sugugi ainult suurte
ja rikaste omavalitsuste pärusmaa.
Kõige olulisem element programmis on tema tõenduspõhisus
– oletuste ja hüpoteeside asemel on
nüüd otsustajatel võimalus lähtuda
täpsetest andmetest ja seda mitte
üldiselt piirkonna või Eesti, vaid
oma valla kohta. Programmi raames viiakse valla kooliõpilaste seas
läbi uuring, mis annab ülevaate nii
erinevate uimastite levikust kui paljudest teguritest, mis seda mõjutada
võivad. Täna võime vaid küsida, kas
suitsu, alkoholi või veelgi kangema
kraami järele sunnivad lapsi kätt
sirutama huvitegevuse puudumine
või raske kodune olukord, kaaslaste
surve või hoopiski üksindus? Alles
pärast andmete kogumist võime ka
objektiivselt öelda, mis on kõige
suurem probleem ja kuhu valdkonda
oleks vaja senisest enam panustada.
Programm avab vallajuhtidele ka
ligipääsu teiste riikide linnade ja
valdade headele kogemustele, mis
noorte uimastiennetuses kõige paremini toiminud on.
Loomulikult ei piisa üksnes
uuringust, neid tulemusi tuleb ka
rakendada ja see on vallale kindlasti suur väljakutse. Tasuks on
aga tervemad ja tragimad noored.
Ja teadmine, et isegi kui üleilmne
uimastiprobleem jääb, oleme meie
Tapal andnud oma väikese, kuid
asendamatu panuse parema homse
nimel.
Ene Augasmägi,
Sotsiaalministeeriumi
tervisepoliitika juht

Seenioritoas töötavad igal nädalal ringid
Esmaspäeval
kell 10 eakate võimlemine kultuurikojas,
kell 11 laulutund.
Teisipäeval
kell 10 tantsutund kultuurikojas,
kell 18 tarbekunstiring.
Kolmapäeval
kell 10 mälutreening,
kell 12 tarbekunstiring.
Iga kuu esimesel reedel kell 10–11 Inkotuba
(uriinipidamatuse sidemed ja hooldusvahendid)
Info tel 5342 2364, Anu Jonuks.

Tapa päevakeskuse info
Avatud: E–R kella 8–15, vastavalt
vajadusele ja kokkuleppeliselt ka
kauem.
E-mail: tapapaevakeskus@tapa.ee
Aadress: Valve 30, 45109 Tapa
Juhataja: Kaja Sviridova
Telefon: +372 322 0025
Tapa päevakeskus pakub erinevaid teenuseid eakatele ja
abivajavatele inimestele:
- Pesu pesemine (tasuline teenus);
- duši kasutamine esmaspäeviti
ja neljapäeviti kell 9–15 (tasuline
teenus) – eelregistreerimisega tel:
322 0025;
- sauna kasutamine kolmapäeviti
kell 10–14.30 (tasuline teenus) –
eelregistreerimisega tel: 322 0025;
- juuksur kolmapäeviti kaks
korda kuus kell 10–12 (tasuline
teenus), vajadusel kauem (08.10.,
22.10., 05.11., 19.11., 10.12., 17.12.)
– elavas järjekorras;
- massaaž – kokkuleppel ja
eelregistreerimisega tel: 5342 2364
(tasuline teenus);
- võimalus osaleda erinevates
huvialaringides (nt lauluring, toolivõimlemine, venitusvõimlemine,
tarbekunstiring, erinevad tantsuringid jne).
Kohapeal on võimalik lugeda
ajalehte Virumaa Teataja, kasutada
arvutit.
Tapa päevakeskuses tegutsevad
järgmised asutused:
- MTÜ Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühing. Huvialaringid ja liikumispuuetega inimeste
abistamine, nõustamine, juhendamine. Ühingu juht: Vaike Hiet,
5346 6882, vaikehiet@gmail.com.
Tööaeg: teisipäeviti ja reedeti kell
9–15.
- MTÜ Seenior. Huvialaringid
eakatele. Eestvedaja: Anu Jonuks,
5342 2364, anujonuks@hot.ee.
Tööaeg: esmaspäevast reedeni kell
9–15.
- MTÜ Eluaken. Aidsi Ennetuskeskus ja Narkonõustamiskeskus (anonüümne). Süstalde vahetus
ja süstivate narkomaanide nõustamine, erinevate sõltuvusprobleemidega inimeste juhendamine ja
nõustamine. Kontakt: 5334 1185,
tapa.ennetukeskus@gmail.com.
Tööaeg: E, T, N, R kell 9–15.
- MTÜ Chervona Ruta. Seltskondlikud üritused laulu ja tantsuga

ning üle-eestilised esinemised erinevatel üritustel. Kontakt: Tatjana
Chuvpilo, 5645 0604.
Tapa päevakeskuse 2014/2015
aasta tegemised ja huvialaringid:
Huvialaringidesse on oodatud
kõik huvilised ja soovijad.
Esmaspäev
9–15 Duši kasutamine – hoovi
pealses saunas, eelregistreerimisega
tel: 322 0025, päevakeskus.
10–11 Eakate võimlemine kultuurikojas alates 15. sept, info tel:
5342 2364, MTÜ Seenior.
11–12 Lauluring – 2. korrusel,
info tel: 5342 2364, MTÜ Seenior.
18–19 Käsitööring – 1. korrusel
alates 6.okt 2014, info tel: 3220025,
päevakeskus.
18–19 Luuleõhtud küünlavalgusel üks kord kuus – 1. korrusel
alates okt, info tel: 322 0025, päevakeskus.
Teisipäev
9–15 Liikumispuudega inimeste
abistamine, nõustamine, juhendmine, info tel: 5346 6882, MTÜ Tapa
Liikumispuudega Inimeste Ühing.
10–11 Seenior tantsuring kultuurikojas alates sept, info tel:
5342 2364, MTÜ Seenior.
11–12 Iga kuu esimesel teisipäeval MTÜ Tapa Liikumispuudega
Inimeste Ühingu koordineerimisel
INKOTUBA (uriinipidamatuse sidemete ja hooldusvahendite müük)
– 1. korrusel, info tel: 5346 6882.
11–12 Liikumispuudega inimeste toolivõimlemine – 1. korrusel
alates 7. okt, info tel: 5346 6882,
MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing.
15–20 Chervona Ruta käsitööja lauluring – 1. korrusel, info tel:
5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.
18–19.30 Tarbekunstiring – 2.
korrusel alates okt 2014, info tel:
5342 2364, MTÜ Seenior.
Kolmapäev
10–14.30 Sauna kasutamine – ,
eelregistreerimisega tel: 322 0025
päevakeskus
10–12 Juuksur kaks korda kuus,
üle kolmapäeva (08.10., 22.10.,
05.11., 19.11., 10.12., 17.12.) – elavas järjekorras, 1. korrusel.
10–11 Mälutreening eakatele –
2. korrusel alates 24.09.2014, info
tel: 5342 2364, MTÜ Seenior.
12–13.30 Tarbekunstiring – 2.
korrusel alates 24.09.2014, info tel:
5342 2364, MTÜ Seenior.

17–18 Loengutesarjad „Mõtle
oma tervisele“, kaks korda kuus,
alates okt – 1. korrusel, info tel:
322 0025, päevakeskus.
18–19 Lauluring ja laulukoori
proovid – 1. korrusel alates okt,
info tel: 322 0025, päevakeskus.
Neljapäev
9–15 Duši kasutamine – hoovi
pealses saunas, eelregistreerimisega
tel: 322 0025, päevakeskus.
12–13 Päevakeskuse tantsuring
kõikidele soovijatele – 1. korrusel,
info tel: 322 0025, päevakeskus.
13.30–14.30 Venitusvõimlemine
– 1. korrusel, piiratud arv kohti,
osalustasu 1 euro, eelregistreerimine tel: 322 0025.
15–20 Chervona Ruta käsitööja lauluring – 1. korrusel, info tel:
5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.
Reede
9–15 Liikumispuuetega inimeste
abistamine, nõustamine, juhendamine, info tel: 5346 6882, MTÜ
Tapa Liikumispuudega Inimeste
Ühing.
10–11 Iga kuu esimesel reedel
MTÜ Seeniori koordineerimisel
INKOTUBA (uriinipidamatuse sidemete ja hooldusvahendite müük)
– 2. korrusel, info tel: 5342 2364.
14–15 Kuu esimesel reedel
koostöös Liikumispuudega Inimeste Ühinguga ja Kübaramooride
Klubiga – „Kiika kööki“ – roogade
valmistamine ja degusteerimine
alates 3. okt – 1. korrusel, info tel:
5346 6882, MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing.
15–16 Liikumispuudega Inimeste Ühingu ja Kübaramooride
Klubi käsitööring Nobenäpud
alates 3. okt – 1. korrusel, info tel:
5346 6882, MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing.
Laupäev
10.30–11.30 Seljakool kaks
korda kuus üle laupäeva, alates 11.
oktr – osalustasu 1euro – 1. korrusel.
Täiendused ja lisainfo ka oktoobrikuu Sõnumetes.

Arstide Liidu avaldus
Arstide liit teeb valitsusele ja riigikogule ettepaneku muuta korrakaitseseadust ja keelata taas kogu riigis
alkoholi tarvitamine avalikus kohas.
Eesti on üks suurima alkoholitarbimisega riike Euroopas. Alkoholist
tingitud vigastused, haigused ja
surmad hävitavad meie rahvast ja
põhjustavad riigile suuri kulutusi.
Olukorda saab muuta vaid siis, kui

suudame luua tingimused, mis lapsed ja noored alkoholist eemal hoiavad. Praegu kehtiv kord kujundab
lastes arvamust, et alkoholi joomine
on tavapärane ja normaalne ning
seda võib teha praktiliselt igal pool.
Küsimus ei ole mitte niivõrd selles,
kui palju purjus inimesed kedagi
tülitavad, vaid ühiskonna hoiakus
ja suhtumises.

Euroopa alkoholiharta kohaselt
on kõigil meie lastel ja noorukitel
õigus kasvada üles alkoholivabas
keskkonnas. Iga otsus, mis soodustab alkoholi joomist, on Eestile
kahjulik. Kutsume riigimehi üles
tehtud viga kiiresti parandama ja
kehtestama seaduse, mis ei luba
avalikus kohas alkoholi tarvitada.
Eesti Arstide Liit

MTÜ Eluaken (aadress: Valve 30, Tapa)
lahtiolekuajad: E, T, N, R kella 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.
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PPAFF lööb pahviks!
Priit Pärna 3. Animafilmifestival toimub tänavu
13. oktoobrist 2. novembrini. Kui eelmisel aastal
näitasime filme maailmas
esmakordselt rongides, siis
tänavu ka bussides ja laevas. Lisaks toimub esimest
korda ka rahvusvaheline
animatsioonikonkurss,
näitame filme rohkem kui
kümnes erinevas koolis ja
kultuurimajas ning koolituste osasaajate ring on samuti
laienenud.
Festivali alustavad, nagu
ka eelmistel aastatel, lastele
ja noortele mõeldud töötoad, kus 60 kiiremal registreerujal on võimalik õppida
tegema animatsioone, “väikesest anima-akadeemiast”
võivad osa võtta kõik Tapa
valla, Lääne-Virumaa ja
teiste omavalitsuste lapsed
vanuses 6–19 eluaastat. Lastetööd osalevad ka konkursil, kus antakse kolmandat
aastat välja ka Grand Prix.
Esimest korda toimub
tänavu nelja riigi osavõtul PPAFFi rahvusvaheline animatsioonikonkurss.
Eesti, Norra, Jaapani ja
Šveitsi noorte tudengite
töid näidatakse kahel seansil
reedel, 24. oktoobril kell 17
Balti Filmi- ja Meediakoolis.
Töid hindab kolmeliikmeline žürii: Marko Meštrovic
(Horvaatia), Joni Männistö
(Soome) ja Vladimir Lešchiov (Läti).
Animatsioonidest on kavas seitse erinevat programmi, kokku 53 animatsiooniga. Tänavu on maadest
peafookuses Lõuna-Korea
ning autoritest maailmas
tuntud Tšehhi animaator
Michaela Pavlatova ja Eestist unustamatu Avo Paistik.
Lisaks näitame Horvaatia
uute animaatorite töid. Eesti
animaatoritelt on mitmeid
programme nagu “Ahjusoe
Eesti animatsioon”, “Priit
Pärn ja sõbrad” ning lastele
leiab kavast eraldi programmi, kus tänavu näidatakse
Mirjami ja porgandi lugusid.
Tänavu tutvustavad esmakordselt ka programmide koostajad ja režissöörid oma filme erinevais
paigus. Nimeka Hollandi Animatsioonifestivali
(HAFF) peakorraldaja Gerben Schermer tutvustab
Lõuna-Korea programmi
pühapäeval, 19. oktoobril
Genialistide Klubis, Tartus.
Marko Meštrovic tutvustab
Horvaatia programmi Tapa
kultuurikojas neljapäeval,
23. oktoobril. Priit Pärn
tutvustab oma uut linatoest
“Lendurid koduteel” (Priit
ja Olga Pärn, 2014) festivali
avapäeval esmaspäeval, 13.
oktoobril Riigikogus ning
võimalusel tutvustatakse
programme ka erinevates
koolides ja kultuurikodades.
Animatsioonide näitamine toimub 13. oktoobrist 2.
novembrini pea kümnes erinevas Lääne-Virumaa ja Järvamaa kultuurimajas ning

koolis, kus valikuliselt näidatakse erinevaid programme
ja/või soovi korral eraldi
kõikidest programmidest
tehtud koondprogrammi.
Põhiprogramme näidatakse
Tapa kultuurikojas 22.–24.
oktoobrini ning Tartu Genialistide klubis 19., 23. ja 28.
oktoobril. Lisaks linastub 21.
oktoobril Andres ja Katrin
Maimiku uus mängufilm
“Kirsitubakas”.
Esmakordselt maailmas
näidatakse animatsioone
bussides ning laevades. Meie
heaks koostööpartneriks
alafestivalil “Bussianimatsioon” on Eesti suurim bussiettevõtte GoBus, kelle 30
bussis marsruutidega üle
terve Eesti saab näha festivali
koondprogrammi. Samuti
tutvustame esmakordselt
maailmas alafestivali “Laevaanimatsioon”, mille raames
näitame lühianimatsioone
ka Väinamere Liinide ühel
laeval, mis kurseerib mandri
ja Hiiumaa vahel. Juba teist
korda toimuval alafestivalil
“Rongianimatsioon” näitame
animatsioone Elroni viies
rongis. Need kolm erilist
alafestivali toimuvad 20. oktoobrist 2. novembrini.
Teist korda toimuv alafestival “Militaaranimatsioon”
toimub tänavu 1. ja 2. jalaväebrigaadides (Tapal ja Võrus). Noortel ajateenijatel
avaneb 13. oktoobrist 2. novembrini hea võimalus näha

maailmatasemel animatsioone kasarmust lahkumata. Lisaks viiakse ka ajateenijatele
läbi animatsiooni töötuba,
kus valminud tööd osalevad
eraldi konkursil.
Festivalist tehakse kokkuvõtteid laupäeval, 25.
oktoobril Tapa kultuurikojas
kell 18 festivali galal, kus
õnnitletakse konkursside
parimate tööde tegijaid ning
tänatakse festivali korraldajaid ja partnereid.
Erinevalt paljudest teistest filmifestivalidest näitab
PPAFF animatsioone kõikidele tasuta, v.a Tartus, kus
küsitakse sissepääsuhinnaks
vaid 1 eurot ühe seansi eest.
Priit Pärna III Animafilmifestivali peakorraldajad
on Tapa vallavalitsus ja MTÜ
Tapa Linna Arengu Selts.
Koostööpartneriteks on
Priit Pärn, MTÜ Nukufilmi
Lastestuudio, Tapa kultuurikoda, Tapa gümnaasium,
Tartu Genialistide Klubi,
Elron, GoBus, Väinamere
Liinid jpt.
Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu,
Eesti Filmi Instituut, Eesti
Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
Ekspertgrupp, Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit, MTÜ
Tapa Linna Arengu Selts,
Tapa vallavalitsus, Segers
Eesti OÜ, Päts OÜ jt.
Täpsem info ja ajakava
PPAFFi kodulehel (www.

ppaff.eu) ja Facebookis
(www.facebook.com/ppanimafest) ja plakatilt.
Lisainfo: Indrek Jurtšenko, Priit Pärna Animafilmifestivali peakorraldaja, tel:
3229 659, 529 0785, e-mail:
indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Programmid:
Tänavu on fookuses
“Michaela Pavlatova ja tema
õpilased” (Tšehhi) ning
“Lõuna-Korea uusanimatsioon”.
Lisaks “Horvaatia uusanimatsioon”, “Unustamatu
Avo Paistik”, “Priit ja sõbrad”, “Ahjusoe Eesti animatsioon” ning lastele “Miriami
lood” ja “Porgandi lood”.
www.ppaff.eu, www.
facebook.com/ppanimafest.
Lisainfo: indrek.jurtsenko@tapa.ee, 3229 659 ja
5290 785.
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Kus peidab ennast
Eesti „Nokia“?
Eesti „Nokia“, kadunud
Lennart Meri väljakäidud
ideekujundus elab edasi,
mis sellest, et naabrite lipulaev kodumaal hääbub. See
sõnakujundlik käsitus ei ole
Eesti jaoks kuhugi kadunud!
Igas paigas Eestimaal võib
oma kohalik „nokia“ ühtäkki
väljundi leida – ja see oleks
juba midagi meie kõigi jaoks!
Näiteid kohtadest, kus midagi
põnevat on toimunud, jagub
küllaga! Poliitilisi sündmusi
jälgides, olukorda igast kandist vaagides, tulen eneselegi
ootamatult järeldusele – üleeestilist „nokiat“ pole meil
veel õnnestunud luua aga nn
„võltsnokiana“ on esiplaanile
tõusnud Savisaare linnriigi
loomispoliitika!
Kõik teed viivad Tallinnasse! Ja suur osa eestimaalastest kuuletub! Seal on
tasuta ühistransport, seal on
tasuvad töökohad, valitsusasutused, tasemega kultuuri- ja
spordihooned, lauluväljak,
rahvusvahelised massiüritused, teatrid, muuseumid,
rannapromenaad, bussi- ja
jalgrattateed, kõrged kinnisvarahinnad jne – mida lihtsurelik rohkemat veel vajab?
Keegi nagu ei mõtleks selle
peale, et seda mida Tallinnas nii ohtralt reklaamitakse,
jätkub lõppude lõpuks ikkagi
ainult loetud väljavalitutele.
Tahes tahmata jõuame tagasi
punkti, kus poliitika, milles
ei toetata ühtlast riigi arengut koos oma talude, külade,
asulate ja väikelinnadega,
on hääbumisele määratud.
Üheksakümnendatel algselt
nii see ometi ju toimis, miks
siis nüüd teistmoodi kipub
minema? Kas oleme kergema
vastupanu teed käima hakanud? Kas tarbimisahvatlused
kipuvad tapma kodukohaarmastuse?
Vaagime nüüd Tapa valla
tegemisi. Mis kõige tähtsam!
Külastaja, kes meie maile sattub, märkab muutusi! Palju
korrastatud haljasalasid, tänavaid, kõnniteid, kauplusi,
koolimaja, kesklinn, tööd
Valgejõe saarel – kalapaiskärestik. Samuti nii ajakirjanduses (vt. Eesti elu - Tapa
valla tegemised), raadios kui
televisioonis (2014) palju
positiivset vastukaja saanud
linna päevad oma üritustega
jpm. Tähendab, siinmail on
astutud õiget rada – aega
läheb, aga asja saab! Ikka
edasi! Ka kohalik inimene
peab seda edasiminekut
märkama, ainult see on eelduseks siiajäämisele, inimeste
naasmisele kodukohta ja kohaliku elu edasisele arengule!
Niikaua kui raud on kuum,
tuleb seda taguda!
Loen Virumaa Teatajast
hästi lahtikirjutatud Rakvere
linnaosade ajaloost ja tegemistest – kadedus tuleb peale!
Kui uhked on vastava linnaosa elanikud, oma kodutänava
vaatamisväärsuste või seal
elanud ja elavate inimeste,
ojast kujundavate tiikide ja
veesilmade üle. Miks meil nii

ei võiks olla? Oleme ju veerohke Valgejõe olemasolu tõttu
nendest tüki maad rikkamad!
Tapa esmamainimisest
(1482) on möödas juba 532
aastat! Tapa linn, territooriumilt pea võrdne Rakverega,
on nimede poolest nagu
must lammas tapalaval, rahva
suus endise vene sõjaväelinnaku, põhjapoolse venekeelse
raudteelinnaku, lõunapoolse
kesklinna, individuaalmajade
linnakute, tööstusküla, Männikumäe ja „Ogonjokiga“
jne.
Kas meie linnal ei olegi siis
oma eestikeskset ajalugu koos
ajalooliste paikade ja tuntud
tegelastega. H. Allandi kirjapandud Tapa linna ajalooraamatutest leiame kindlasti ideid, millele toetuda. Vaagime
võimalusi Tapa mõisa aladelt
kuni Valgejõe käärudeni või
Lehtse tee Rauakõrve aianduslinnakust Rotimetsa ja
Vilgutani? Kes takistab meil,
läbiviidava konkursi kaudu,
oma linnaosade moodustamist ja nendele ajaloolise
nime panemist ning kohaliku
elu-olu korralduse suunamist, planeerimist ja elanike
omavastutust just selle järgi?
Logod, eripära, kujundatud
piiritulbad, mälestustahvlid,
ühiskondlikud linna (valla)
osavanemad, linna (valla)
osade vahelised jõukatsumised, ajur ünnakud, Tapa
ajalooliste tegelaste nimede
jäädvustamine jpm. Kui palju
ühiskondlikkust, mis perspektiivis kindlasti rahvast
ühendab (näitena Tallinna
Kalamaja või Tartu Supilinn).
Teen volikogule ja vallavalitsusele ettepaneku korraldada koostöös ettevõtlike
inimestega (Tapa Ettevõtjate
Ümarlaud) oktoobrikuus
2014 kultuurikojas ülelinnaline (vallaline) rahvaarutelu,
kaasates kõiki asjast huvitatuid nii endisi ja praegusi
linna(valla)kodanikke. Eelnevalt märgis-tades võimalike Tapa linnaosade (5–7)
loogilised piirid: Kesklinn,
Lõuna linnaosa (lennuväli,
sõjaväe-linnak, Tapa mõis),
Põhja linnaosa (raudteetagune ala, Ülesõidu kuni Valgejõe puiesteeni), Rutka?
(individuaalelamurajoon
kuni Valgejõeni), Vilguta
(väljundala ja elamud autobaasist otse), Männikumäe
(kõik Ambla mnt äär ne
alates Jehoova kirikust kuni
ladudekompleksini). Rotimetsa (Vilguta elamurajoon)
pargiala, uus Rotilageda
elamurajoon (barakid, potentsiaalne laiendusala), Valgejõe linnaosa (jõeäärne ala
kuni veduridepooni ja linna piirini) Leivatööstusest
Lehtse poole – Rauakõrve
linnaosa (suvilakr undid,
kalmistuala, vagunidepoo
äärne hoonestus). Antud otsused oleksid ka täienduseks
koostatavale uuendamist
ootavale valla arengukavale.
Järgneb
Raivo Raid
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Uus teadetetahvel.

Foto Liina Kald

2014. aastal soetatud
pargiinventar
Tapa vallavalitsus on lisaks suurtele rekonstrueerimistöödele ka sel
aastal uuendanud rohkelt tänava- ja
pargiinventari.
Sügiseks on kõik kesklinna lillekastid vahetatud uute vastu, kokku
soetati neid 37 tk, kogumaksumusega 2620 eurot. Küladesse paigaldati
uued teadete tahvlid, neid sai esialgu
üles pandud 10 tk. Metallist prügikaste sai Tapa linna soetatud sel
aastal 20 tk. Keskväljakule ja Õuna
tn mänguväljakule telliti uued pingid
ja prügikastid, muusikakooli juurde

paigaldati jalgrattahoidja koos prügikastiga. Koerte väljaheidete kaste
saab Tapa linn sel sügisel veel 2 tk
juurde. Need on koos kilekottidega,
et juurutada inimesi rohkem oma
lemmikloomade järelt koristama.
Kokku soetati sel aastal pargiinventari 12 850 euro eest.
Järgnevatel aastatel on plaan
panna suuremat rõhku linna kultuuriteadete tahvlitele ning valla mänguväljakute paremaks ja ohutumaks
muutmisele.
Liina Kald, vallakunstnik

Vallavara müük
Tapa vallavalitsus müüb kirjaliku
enampakkumise korras hooneühistu
Leina 7 (reg kood 80113698) osa suurusega 180/12848. Osa annab õiguse
kasutada hooneosa suurusega 18,0
m², mille kasutusotstarbeks on garaaž.
Osa müügi enampakkumise alghinnaks on 300 eurot, tagatisraha 50
eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Müügi-ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
Enampakkumised esitatakse kinnises pakendis märgusõnaga „Osa“
aadressil Pikk 15, 45106, Tapa, Tapa
vallavalitsus.
Pakend peab sisaldama pakkuja
kohta järgmisi andmeid:
1) nimi;
2) registrikood või isikukood

3) aadress
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele nr
EE722200001120077103 Swedbank
AS-s.
Pakkumiste esitamise tähtaeg
on 9. oktoober 2014 kell 11.00.
Pakkumiste avamise tähtaeg ja koht
on 9. oktoober 2014 kell 11.05 aadressil Pikk 15 Tapa, III korrus.
Enampakkumise- ja müügitingimustega saab tutvuda Tapa vallavalitsuse kodulehel www.tapa.ee/vallavara myyk või vallavalitsuse tööajal
kohapeal.
Täiendava teabe saamiseks ja
garaažiga tutvumiseks helistada tel
5816 7712 (ehitusspetsialist Timo
Tiisler).

21.08.2014
- Kinnitati laste hoolekande
komisjon 9-liikmelisena alljärgnevas koosseisus:
Siiri Klasberg, Tapa gümnaasiumi sotsiaalpedagoog,
Ave Pappe, MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu juhatuse esinaine,
Jaanika Jalast, Tapa konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik,
Ada Kiipus, psühholoog,
Tea Välk, Tapa lasteaia Pisipõnn direktor,
Lii Jairus, Tapa lasteaia Vikerkaar direktor,
Gennadi Sults, Tapa vallavalitsuse järelvalveametnik,
Maris Sommerfeld, Tapa
vallavalitsuse lastekaitsespetsialist,
Maija Rebane, Tapa vene
gümnaasiumi õppealajuhataja;
- volitati Tapa vallavalitsuse
sotsiaalnõuniku Karmen Kaart
teostama Ida Prefektuuri Kodakondsus ja Migratsioonibüroo
Rakvere teeninduses isikut tõendavate dokumentide vormistamist
lastele;
- kahele puudega isikule määrati hooldajad;
- lihthanke „Lehtse ja Jäneda
õpilasliinid“ edukaks pakkumuseks
tunnistati Lehtse Buss Tiit Orupõld
poolt esitatud pakkumus;
- haridusliku erivajadusega
lastele transporditeenuse osutamiseks tunnistati edukaks pakkumuseks OÜ Tapa Autobussipark
poolt esitatud pakkumus;
- väljastati kirjalik nõusolek
KÜ 1. Mai pst 19 piirdeaia püstitamiseks 1. Mai pst 19 kinnistul
Tapa linnas;
- väljastati kasutusluba ehitise
(elamule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisel) tehnosüsteemide muutmisel aadressil Otti,
Kuru küla, Tapa vald;
- määrati projekteerimistingimused ehitiste lammutamise
ehitusprojektide koostamiseks
Lembitu tn 15b kinnistul Katlamaja, Leina tn 14a kinnistul Katlamaja, Roheline tn 12a kinnistul
Kütusehoidla, Lai tn 19 kinnistul
Katlamaja Tapa linnas;
- anti nõusolek seoses õppeaasta avamise ürituse korraldamisega 1. Mai pst (Pikk tänava ja
„Meie“ kaubamaja parkla vaheline
lõik) sulgemiseks 01.09.2014 kell
08.00-09.00;
- anti avaliku ürituse luba kooliaasta avamispeoga seotud ürituste
korraldamiseks;
- anti avaliku ürituse luba Tapa
vallavalitsusele kontsertsarja “Rosaarium” 16. kontserdi korraldamiseks Jäneda lossi rosaariumis
22. augustil;
- anti avaliku ürituse luba
etenduse Tsirkuse Maailm korraldamiseks Tapa linnas Tapa
Muusikakooli tagusel platsil 29.
augustil 2014;
- võeti vastu korraldus pärimismenetluse algatamise kohta.
28.08.2014
- Eraldati lasteaia toidusoo-

dustust;
- kahele Tapa valla lapsele
eraldati toidusoodustust kutseõppeasutuses õppimisel;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
605.10 eurot;
- jäeti rahuldamata kuus avaldust sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- neljale puudega isikule määrati hooldajad ning kahe abivajajaga
sõlmiti koduteenuse osutamise
leping;
- otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel pärandist loobumiseks;
- lihthanke „Tapa vallale audiitorteenuse ostmine 2014–2016
aastate auditeerimiseks“ edukaks
pakkumuseks tunnistati Audest
Audiitorteenuste OÜ poolt esitatud pakkumus;
- tunnistada edukaks Soojustus
Puistevillaga OÜ poolt esitatud
pakkumus Tapa linnas Pikk 15
hoone pööningu soojustamiseks
puistevillaga;
- väljastati ehitusluba Tapa Vesi
OÜ-le ehitise (kanalisatsioonitrassi ehitamiseks) püstitamiseks Moe
keskus 2 ja 3 kinnistutel Moe külas
Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Valve 24
KÜle ehitise (otsaseinte soojustamiseks) rekonstrueerimiseks
Valve 24 kinnistul Tapa linnas;
- väljastati ehitusluba N.R.
Energy OÜ’le (endine Termoring
Grupp OÜ), ehitise (katlamaja, boilerijaam) püstitamiseks
Üleviste 5 kinnistul Tapa linnas;
- nõustuti Tapa vallas Jäneda
külas asuva Järve kinnistu jagamisega neljaks eraldi katastriüksuseks;
- võeti vastu korraldus maaüksustele koha-aadresside määramise kohta.
04.09.2014
- Kooskõlastati Lasteaed Pisipõnn töötajate koosseis õppeaastaks 2014/15;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
184.00 eurot;
- viiele lapsele eraldati lasteaia
söögisoodustust;
- eraldati koht Tapa hooldekodus ning otsustati eraldada
hooldus- ja põetustoetust;
- eraldati kolm sotsiaalkorterit;
- lõpetati ühe sotsiaalkorteri
üürileping;
- pikendati ühe sotsiaalkorteri
üürilepingut;
- jäeti rahuldamata neli avaldust
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- muudeti Tapa linnas Kitsas
tänaval liikluskorraldus ühesuunaliseks alates 01.10.2014;
- määrati projekteerimistingimused Tapa vallavalitsusele
Tapa linnas Loode tänava ja Lõuna tänava tänavavalgustuse ümberlülitamise projekteerimiseks
Tagala alajaama liitumispunktis;
- määrati projekteerimistingimused Tapa vallavalitsusele

Tapa Turu alajaama tänavavalgustuse liitumispunkti ühenduse
elektripaigaldise, tänavavalgustuse
toiteliinide ümberjagamise ja õhuliini välja vahetamise õhukaabelliini
vastu (ca 1080 m) projekteerimiseks Kalmistu tänaval, Koidu
tänaval ja Rohelisel tänaval Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Tapa Vesi
OÜle ehitise (Soojustorustiku ehitamine) püstitamiseks 1. Mai pst 5
kinnistul Tapa linnas;
- väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle ehitise (Õhuliini ehitamine) püstitamiseks Kõrvekülas
Puusepa ja Tindimäe kinnistutel
Tapa vallas;
- otsustati korraldada avatud
hankemenetlusega riigihange
„Tapa linna tänavate talihooldus“;
- võeti vastu kaks korraldust
maaüksustele koha-aadresside
määramise kohta;
- otsustati korraldada uus
enampakkumine ruumide aadressil Pikk tn 15, Tapa linn Tapa
vald üldpinnaga 99,2 m², rendile
andmiseks kirjaliku enampakkumise teel;
- otsustati müüa Tapa vallale
kuuluvad korteriomandid aadressi Valgejõe pst 16-3, Tapa linn,
Ambulatooriumi-3, Jäneda küla,
Tapa vald, Allika-2, Jäneda küla,
Tapa vald, Näo keskus 2-1, Näo
küla, Tapa vald, Keskus 2-2, Moe
küla, Tapa vald, Üleviste tn 7-33,
Tapa linn;
- anti MTÜ-le Kristlik Misjon
Harvest 21 tasuta kasutada Tapa
vallale kuuluv hoone aadressil
Rägavere tee 19, Lehtse alevik
Tapa vald;
- anti üürile Tapa vallale kuuluv
korter asukohaga Moe 3-8, Moe
küla Tapa vald.
11.09.2014
- MTÜ-le Tapa Lastekaitse
Ühing eraldati toetust lapsehoiuteenuse osutamiseks;
- eraldati koht Tapa hooldekodus;
- maksti täiendavat sotsiaaltoetust ranitsatoetus põhihariduse
omandamise alustamisel 72-le
Tapa valla lapsele kokku summas
2520 eurot;
- sõlmiti üks koduteenuse
osutamise leping;
- lõpetati üks puudega inimese
hooldamine ning hooldajale
hooldajatoetuse maksmine;
- Kinnitati Tapa vene gümnaasiumi töötajate koosseis ning
kooskõlastati Tapa muusikakooli
töötajate koosseis;
- kinnitati Lehtse Kooli lasteaia
rühmade lahtioleku ajaks tööpäevadel kella 7st kuni 19ni.
- kinnitati Lehtse Kooli lasteaia
rühmade lahtioleku ajaks tööpäevadel kella 7st kuni 19ni;
- otsustati müüa Tapa vallale
kuuluv osa hooneühistus Leina 7
(reg kood 80113698), kuna vara ei
ole vallale vajalik.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
28.08.2014
- Muudeti Tapa vallavolikogu
24. märtsi 2014 määrust nr 14
“Tapa valla territooriumil asuvate
metsatee osa sisaldavate terviktee
nimekirjade kinnitamine“;
- kinnitati Tapa valla eelar-

vestrateegia aastateks 2015–2018;
- otsustati müüa Tapa vallale
kuuluvad korteriomandid aadressi Valgejõe pst 16-3, Tapa linn,
Ambulatooriumi-3, Jäneda küla,
Tapa vald, Allika-2, Jäneda küla,
Tapa vald, Näo keskus 2-1, Näo

küla, Tapa vald, Keskus 2-2, Moe
küla, Tapa vald, Üleviste tn 7-33,
Tapa linn;
- võeti vastu otsus Tapa valla
Lehtse asula multifunktsionaalse
keskusehoone kujundamise ja
projekteerimise kohta.
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Huviringid Tapa kultuurikojas
2014/15
Esmaspäeval
10–11 Eakate võimlemine– juh
Anu Jonuks.		
10–11.30 Zumba, juh Carina
Vaher-Lamus. Trenni hind 2 €.
12–15 Käsitööring, juh Asta
Okspuu.
17–20 Laste laulustuudio alates
3. eluaastast, juh Indrek Jurtšenko.
17.30–20 Kõhutants, juh Katre
Jürgenson.
18.15–19.45 Jooga, juh Jaanus
Pihlak. Hind 7 €.
Teisipäev
10–11 Seeniortants, juh Anu
Jonuks.
14.30–15.30 Eakate lauluansambel Kanarbik, juh Kai Kivi.
19–20.30 Tapa kammerkoor, juh
Eveli Piksar, Tapa muusikakoolis.
20.30 Segarahvatantsurühm
Tulised Tuulutajad, juh Sirje Sell,
Tapa gümnaasiumis.

Kolmapäev
10–11.30 Keha ja meele treening,
juh Carina Vaher-Lamus. Trenni
hind 2 €.
15.30–17 Tapa Valla Lastekoor,
juh Tiiu Tikkerber, Svetlana Kuusik.
17–18 Mudilaste laulu-mänguring, juh Kaida Trujevtseva.
17–18 Noorteansambel, juh
Jaanus Väljaots, muusikakoolis.
17.15–18 Beebide võimlemine,
juh Carina Vaher-Lamus.
18.15–19.15 Zumba, juh Carina
Vaher-Lamus. Trenni hind 2 €.
19.30–20.45 Keha ja meele
treening, juh Carina Vaher-Lamus.
Trenni hind 2 €.

Reede
17.30–19.30 Täiskasvanute näitering, juh Tiit Alte, 3. okt.

Neljapäev
14.30–16 Eakate rahvatantsurühm Eideratas, juh Aino Orgmets.
17 Väikeste poiste tantsutrenn,
juh Anneli Kalamäe. Hind 2 €/h.
18 Väikeste tüdrukute tantsutrenn,

Ringide graafikus võivad ette
tulla muudatused. Jälgige reklaami kuulutustel, koduleehel www.
kultuurikoda.ee, facebookis või
helistage 322 0061.

juh Anneli Kalamäe. Hind 2 €/h.
18–20 Segakoor Leetar, juh Liis
Haagen.
20.30 Segarahvatantsur ühm
Tulised Tuulutajad, juh Sirje Sell,
Tapa gümnaasiumis.

Laupäev
11–15 Tapa Linna Orkester, juh
Priit Rusalepp. Proovid kaks korda
kuus.
12–15 (Üle nädala) Latin-mix
(lapsed ja täiskasvanud), juh Evely
Vaigur (tel 517 5717).

Tapa koos Ambla vallaga korraldavad
tänavu esmakordselt Kõrvemaa
I karikavõistlused lauatennises
Tänavu lisandub Lehtse Pinksi Pühapäevadele ja Tapa valla meistrivõistlustele lauatennises uus sportlik üritus,
et anda harrastajatele võimalus oma
võimed proovile panna ning aidata
kaasa spordiala igakülgseks arenguks.
Võistlustest võivad osa võtta
kõik lauatennisistid üle Eesti, eraldi
toimub aga arvestus Kõrvemaal
elavate mängijate hulgas.
Tapa vald ja Ambla vald on
varemgi spordivaldkonnas koostööd teinud, korraldades vastakuti
Kõrvemaa tali- ja suvemänge, seekordne turniir ühel alal on aga esmakordne ettevõtmine mõlemale.
Lauatennis on Tapa vallas po-

pulaarne spordiala, mida harrastab
ligi 40-50 inimest, mängijaid on nii
noorte kui täiskasvanute hulgas.
Lehtses on lauatenniseks vajalik
varustus olemas juba aastaid, samuti
ka Tapa Spordikeskuses.
Viimaste aastate parimad tegijad
on meeste hulgas Riho Lööper,
noortest Georg Kokk ja naistest
Helga Vasemägi ning Lairi Einmaa.
2011-2013 võitis Tapa valla
võistkond korduvalt Lääne-Virumaa Talimängud lauatennises ning
on esindanud valda edukalt ka
muudel võistlustel.
Karikavõistlus on 4-etapiline:
I 05.10.2014 Lehtse PP II etapp

II 16.11.2014 Aravete sügisturniir(3. pühap)
III 01.03.2015 Lehtse PP VII etapp
IV 19.04.2015 Aravete kevadturniir(3. pühap)
Võistlusjuhend ja kuupäevad
täpsustatakse septembrikuu jooksul
ja avaldatakse Tapa valla ja spordikeskuse kodulehel ning septembrikuu valla ajalehes.
Parimaid autasustatakse karikate,
medalite, meenete ja diplomitega.
Turniiri korraldab Tapa vald
koostöös Ambla vallaga, toetajateks
on veel Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
Indrek Jurtšenko

Keity Meier EM üheksas
Belgias lõppesid hiljuti selle hooaja
naiste triali Euroopa meistrivõistlused, kus keerulistes oludes saavutas
esimese eestlasena EM-etapi võitnud Keity Meier üheksanda koha,
samal kohal lõpetas ta ka hooaja
kokkuvõttes.
“Viimane etapp oli raske. Võistluspaik oli iseenesest väga huvitav,
seal olid suured kivid, kõrged tõusud, liiva, mulda ja savi. Samas olid
Belgia rajad minu jaoks kõige raskemad, sest kivid oli kummalised ja
isegi kuiva ilmaga olid need libedad.
Üheksas koht ei olnud päris see,
mida püüdma läksin, kuid siiski
loen võistluse õnnestunuks,” võttis
oma viimase etapi kokku Meier.
“Tegelikult olen kogu hooajaga
üsna rahul. Eesmärk oli kaasa teha
kõik etapid ja sõitsin end hooaja
kokkuvõttes top 10-sse. Tsiklivalik
250-sele üle minna oli ka väga õige
samm, uus Sherco sõidab sujuvalt.
Lisaks on mind terve hooaja vältel
aidanud väga lahedad ja mõnusad
inimesed, kes on ka omamoodi
fanaatikud. Aitäh neile kõigile, kes
panustasid ja kaasa elasid. Eriliselt
suured tänud lähevad muidugi
Ilmarile, Jaagule ja Sherco Eesti
inimestele. Järgmise hooaja kohta
on veel hetkel vara rääkida, kuna
esmalt hakkan ülikoolile keskenduma ja seejärel 2015 aasta suunas

mõtteid liigutama.”
Meieri peamine abimees võistlustel Jaak Burk jäi oma hoolealuse
esitusega samuti rahule: “Minu
arvates võib tema hooaega õnnestunuks pidada, kuna Poolast tulid
head tulemused ja Belgias võitles ta
samuti hoolimata treeningul saadud
vigastusest vapralt. Keity on hooaja
vältel arenenud kõikides aspektides,
psüühiliselt on ta tugevam ning
kriitilistes olukordades rahulikum ja
stabiilsem. Sõidutehnika on samuti
paremaks läinud ja ta saab üles aina
kõrgematele rajaelementidele, seda
enamasti tänu aasta alguses toimunud Hispaania laagrile, kus teda
õpetasid kohalikud tipptreenerid,
ning kindlasti ka tänu uuele suurema
mootoriga Shercole. Hooaja esimesel etapil Itaalias oli tal veel uue
tsikliga raske, kuna ta ei jõudnud
sellega eriti palju harjutada, kuid
nüüd seda probleemi pole ja sõit
on sujuv.”
“Üldjoontes võib kogu hooajaga rahule jääda. Keity oli väga
tubli. Eks Poola viies ja kuues koht
tõstsid ootuseid ja andsid lootust,
et hooaja lõpptulemus võib tulla
päris hea. Aga ka üheksas koht on
väga tubli. Kõige rohkem jäi vast
kripeldama Põhjamaade viies koht,
kus punktivahed olid nii väiksed,
et teisest kohast jäi puudu vaid üks

punkt ehk piltlikult öeldes oleks
pidanud kogu võistluse jooksul
ühe korra jala vähem maha panema,” rääkis Meieri tiimi eestvedaja
Ilmar Kald. “Belgia etapp oli aga
tõeline motosport oma viperustega.
Kusjuures probleemid algasid juba
võistluseelsel viimasel treeningul
Hollandis, kus Keityl õnnestus kukkudes hüppeliigest vigastada, mis
andis hiljem võistluste ajal pidevalt
tunda. Siis Belgias kadusid pidurid
ja purunes rehv ning ühel kukkumisel ka radiaator. Tänu Jaagule
lahenesid kõik probleemid kiiresti
ja võistlus õnnestus lõpuni sõita.
Järgmise hooaja plaanide tegemine
on juba alanud ja ilmselt oktoobri
lõpuks saab selgeks, kas ja milliseid
võistluseid kaasa sõidame. Keity
alustas õpinguid Tartu Ülikoolis
ja peame arvestama, et sport ei
hakkaks õpinguid liigselt segama.
Lõpetuseks tänan kõiki toetajaid:
Sherco Eestit, Tapa Milli, Tapa
vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali,
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni, Tapa Autokooli, Remondi
Apteeki, Bahco tööriistasid, GRO
õlisid, Tartu Motohoovi ning kõiki
teisi toetajaid ja häid inimesi. Ja
loomulikult Jaaku! Vaid tänu teile
sai see hooaeg võimalikuks.”
Rauno Kais
EMF
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
30. sept kell 20 Põnevik „Kite“. Alla 14-aastastele keelatud.
Pääsmed: kinopäeval (teisipäeval) algusega kl 19 3€,
eelmüügist kuni kella 16-ni 2.50€, ajateenijatele (grupikülastus) 1.50€, pensionäridele pensionitõendi alusel 1€,
eelkooliealiste laste pilet 1€.
2. okt kell 18 Õpetajate päeva tänuüritus Tapa valla
pedagoogidele. Ootame ka endisi Tapa valla koolide õpetajaid.
3. okt kell 19 Eesti Kontserdi programm Kontsert Eestimaale.
Klassikatähed 2014. Pilet 2€ ja 3€.
7. okt kell 16 ja 20 Mängufilm „ Me ei tule tagasi“.
Režissöör Ilmar Raag. Filmi tegevus toimub Venemaal ning
tegevuse keskmes on lastekodulapsed.
11. okt kell 20 Kultuurikoja hooaja avapidu. Kirev meelelahutusprogramm ja tants hommikutundideni. Töötab baar.
Pilet kultuurikoja taidlejatele kollektiivtellimusena 1€,
külalistele eelmüügist 3€, peopäeval 5€.
14. okt kell 20 Komöödiafilm „Pikk tee alla“.
18. okt kell 19 Vene Noorsooteatri etendus „Imetegija“.
Etendus vene keeles. Pilet 5€.
Vaata veel http://vnt.ee/performances/21/84.
22.–25. okt Priit Pärna nimelise Animafilmifestivali programm.
Kavas võib esineda muudatusi. Jälgige reklaami või heitke pilk
meie kodulehele www.kultuurikoda.ee või facebooki
https://www.facebook.com/.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
27. sept kell 11–13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike – roostes
naelast reaktiivlennukini! Vaata üle oma elamine ja otsusta,
mida enam ei vaja. Kindlasti on keegi, kes sinu kasutatud
eset, riiet, mööblitükki, jalgratast, pärleid, kelku, kummikuid, kingi, lelusid, kodumasinaid jms. enesele tahab.
Seega on hea võimalus osta, müüa, vahetada!
NB! Selleks ajaks oled ehk oma aiasaagi koristanud ning sul on
hea võimalus oma ülejääke realiseerida. Tule oma kodutoodanguga (puu- ja juurviljad, hoidised, piima- ja lihasaadused, munad jne). Paha poleks ka püsitaimede, lillesibulate,
põõsaste ja puuistikute ost-müük. Palume müügi soovi korral
kultuurimajale teatada ja laud broneerida! 1 laud = 1 euro.
Info: 383 3350, 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee.
29. sept kell 13 Pensionäride ja muidu tegusate inimeste klubi
Ehavalgus kutsub kõiki kokku hooaja avamise koosolekule! Oodatud praegused liikmed ja üritustel käijad ning ka
kõik uued huvilised! (Vanus ja sugu ei loe!). Peame plaane,
kuulame presidendi infot, joome kohvi-teed ja tunneme
üksteisest rõõmu!
5. okt kell 10 Lehtse 2. pinksi pühapäev. Algas XIII hooaeg ja
on hea võimalus veel liituda! Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poised, tüdrukud. Mäng turniiridena.
Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja
lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpilastel tasuta.
6. okt kell 13 Klubi Ehavalgus ja muudele huvilistele Huvitavate kohtumiste klubi. Külaliseks on Tapa vallavanem Alari
Kirt. Hubane vestlusring kohvilauas.
13. okt kell 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening. Jututuba. Vanemaealiste liikumine.
16. okt kell 12 Lehtse Käsitööseltsingu hooaja algus. Ootame
kõiki käsitööhuvilisi inimesi! Teeme plaane järgnevaks hooajaks – head ideed teretulnud!
19. okt kell 12 Lehtse külakilb 2. mäng. Algas XIII hooaeg ja
seega on hea võimalus veel liituda! Võistkond kuni 4 liiget.
Mängud kestavad aprillini. Osamaks: täiskasvanutele 2 €,
õpil tasuta.
20. okt kell 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening, liikumine. Jutu- ja laulutuba.
25. okt kell 20 Hooaja avapidu kõigile! Oktoobriõhtu ansambliga Untsakad. Lisaks meeleolukad üllatusesinejad! NB!
Toimub ainult eelregistreerimine laudadesse ja see lõpeb
neljapäeva, 23. oktoobri õhtul! Pääse: 7 €. Info telefonil:
383 3350, 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee.
27. okt kell 13 Klubi Ehavalgus ja muud huvilised Huvitavate
kohtumiste klubi.Külaliseks on INKOTUBA Rakverest. Teema: omaste hooldus ja abivahendid. Kaasas näidised jms.
Hubane vestlusring kohvilauas. Oodatud kõik!

MTÜ Männikumägi taas edukas
MTÜ Männikumägi N14/16
orienteerujad võitsid teates Eesti meistritiitli, kokku klubile ühe
kuldmedali ja kaks pronksmedalit.
23. ja 24. juunil toimusid Palal orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistlused tavarajal ja noorte/veteranide
teates. Tavaraja nõudlikul ja vaheldusrikkal maastikul said tapakatest
pronksmedali Ragnar Rooba H14

klassis ja Kaisa Rooba D16 klassis.
Kelly Vildek oli D16 vanuseklassis
12. ja Lauri Kukk H18 klassis 13.
Pühapäeval toimunud teatevõistlusel
tegid MTÜ Männikumägi tüdrukud
Epp Paalberg, Kelly Vildek ja Kaisa
Rooba ühtlaselt hea jooksu ja võitsid
Eesti meistritiitli N14/16 vanuseklassis.
Indrek Jurtšenko

Laupäeval 27. septembril kell 11
Psoriaasihaigete teabepäev
Puuetega Inimeste Koda, Tapal Valve tn 30 (hoovi peal
paremat kätt väike maja). Info tel 5662 7231.

26. september 2014

TAPA VALLA AJALEHT
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa 3-toaline korter Tapa kesklinnas I korrus,
58 m², Pikk tn 8. Otse omanikult, hind – 8500€.
Info tel 5363 9060 või 325 1803 - õhtul.
Ostan 2–4-toalise ahiküttega korteri Tapale.
Võib vajada sanitaarremonti.
Tel 5638 9588, kivilo1@hotmail.com.
Müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter
II korrus – 39m², Tapa linnas Ülesõidu tn 6. Hind
kokkuleppel. Otse omanikult info –
325 1803 (õhtul) või 5363 9060
Ostan väikese 2-toalise aiamaaga maja või
vahetusvariandid. Tel 5827 4262, 5803 9450.
Kõik pakkumised on teretulnud.
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.
Müüa küülikuliha, 12 eur/kg. Tel 5354 0168.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

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.

R-Segakauba OÜ

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa
Terasman OÜ otsib oma Aravete tehase
kollektiivi:
· CNC PAINUTUSPINGI OPERAATORIT
· CNC VALTSPINGI OPERAATORIT
· ETTEVALMISTUSJAOSKONNA MEISTRIT /
TEHNOLOOGI
Omalt poolt pakume:
· Väljakutseterohket ja huvitavat tööd
· Konkurentsivõimelist töötasu
· Pingioperaatoritele eelneva metallitööalase
kutsehariduse olemasolul väljaõpet kohapeal

Takom Transport OÜ
-

Tapa küttelaos müügil
kivisüsi
- puitbrikett (kandiline,
küttepuud võrgus
ümar)
küttepuu konteineris - liiv, killustik
kuuseklotsid võrgus - saematerjal
turbabrikett
- transport
Õuna 15, Tapa. 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
Tel +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

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

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

OÜ Estest PR
				
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

Lisainfo: Jaak Jõgi, tel 522 5153.
CV saatke aadressile: cv@terasman.ee.
Juurde märkige soovitud ametikoht.

Intec Auto OÜ
				
Autoremont Tapal, Õuna 18

Lukksepatööd, klaasivahetus, keevitustööd,
õlivahetus, rehvivahetus.
Info: www.tapaautoremont.ee, tel 5193 8111.

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.

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.

- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

Nomiaska OÜ

-

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
Talvel katustelt lume
koristamine
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.

