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Tapa vald otsib
aastategijaid
Tapa vallavolikogu võttis 2012. aasta
maikuu viimasel korralisel istungil
vastu uue tunnustamismääruse “Tapa
valla tunnustusavalduste andmise
kord”, millega saab tutvuda Tapa
valla kodulehel aadressil www.tapa.
ee/TAPA VALLA AASTATEGIJA
2014.
Samuti soovitame eelnevalt tutvuda kandidaatide esitamistingimustega,
informatsiooni leiate nii volikogu määrusest, vallavalitsuse korraldusest kui
ka esitamisvormist. Kandidaatide esitamise tähtaeg 2014. aasta aastategijate
tunnustamiseks on 1. detsember 2014,
tänamisüritus 24. veebruaril 2015.
Lisaks tegime kandidaatide esitamise hõlbustamiseks kokkuvõtte Tapa
vallas aastatel 2007–2013 tunnustatud
inimestest.
Vastavalt uuele määrusele jagatakse
alates 2013. aastast tunnustust aukodanikele, aastatetegijatele, jagatakse
teenetemärke ning tänukirju. Suuremad
muudatused toimusid aastategijate tunnustamisega seoses, kus seniselt kategooriate põhiselt tunnustamiselt mindi
üle teopõhisele tunnustamisele: isiku
tegu, organisatsiooni tegu ja elutöö.
Lisaks toimus mõningaid muudatusi
võrreldes varasema tunnustamismäärusega ka aukodaniku tunnustamise ja
teenetemärgiga tänamise osas. Täpsem
teave ja kandidaadi esitamisblankett
asub: www.tapa.ee/aastategija.
Head tunnustamiskordadega tutvumist ja kandidaatide esitamist!
Indrek Jurtšenko

Uute vallakodanike
vastuvõtt
Esimest korda tähistati Tapa valla
sünnipäeva 2006. aasta 21. oktoobril
Tapa valla lipu õnnistamisega EELK
Tapa Jakobi kirikus, millel järgnes juba
tänaseks pikaks traditsiooniks saanud
vallavanema vastuvõtt kultuurikojas
uutele vallakodanikele.
Tänavu tähistas Tapa vald oma 9.
sünnipäeva. Traditsiooniliselt toimus
ka uute vallakodanike vastuvõtt 2.
novembril kultuurikoja suures saalis.
Lapsi ja nende vanemaid tervitas ja
jagas meeneid vallavanem Alari Kirt.
Vastuvõtmisel esinesid Kaida Trujevtseva lauluõpilane Heleriin Kippar
ja Tapa valla laulustuudiost Toomas ja
Miina-Matilda Risthein. Esmakordselt jagati lastele käsitööna tehtud
kruuse. Kruusid on valmistanud Tapa
Kodu erivajadustega inimesed.
Palume kõiki lapsevanemaid,
kelle lapsed olid vastuvõtule kutsutud, aga ei saanud tulla, ühendust
võtta tel 322 9659 ja/või indrek.
jurtsenko@tapa.ee, et saaksite kätte
lapsele mõeldud meene ja tunnistuse.
Lisaks palume neil lapsevanematel
ühendust võtta, kes lasi endast pilte
teha, siis saame Teile pildid e-maili
teel ära saata.
tapa.ee

Priit Pärna 3. Animafilmifestivali gala toimus 25. oktoobril kultuurikojas.

Foto PPAFF-i arhiivist

PPAFF 2014 oli üliedukas
PPAFF 2014 kestis tänavu kolm
nädalat ja seda ajavahemikus 13.
oktoobrist 2. novembrini. Festivalil
oli tänavu kavas seitse animatsiooniprogrammi 60 animatsiooniga
igale eale ja maitsele, lisaks ka üks
eestimaine uus mängufilm, kaks
koolitust, kolm konkurssi, neist
üks rahvusvaheline. Välja anti ka
järjekordne festivali kogumik. Festivalil oli ka tänavu viis alafestivali.
Töötoad lastele toimusid tänavu kolmel päeval, kokku osales üle
Eesti 70 last koos 10 juhendajaga,
kes kokku tootsid 30 filmi, pikkusega 21 minutit. Laste tööd osalesid kolmandat korda ka konkursil,
mille tulemusi ja ka kõiki võistlustöid saab vaadata siit: http://
ppaff.eu/videod ja tulemustega
tutvuda PPAFF facebooki fännilehel. Noortekonkursi Grand Prix
läks Albu valda töö eest Muulja
Albu kohvikus, välja anti üle kuue
erineva auhinna.
Töötoad sõduritele toimusid
tänavu kahel päeval, milles osales
rekordiliselt 28 ajateenijat, kes tegid neli filmi, kogupikkuses kuus
minutit. Võistlustööde Grand
Prix läks tänavu jagamisele 1.
jalaväebrigaadi Pioneeri- ja Suurtükiväepataljonide vahel tööde
eest “Äratus” ja “Eine murul” ja
“Äratuus”. Animatsioone näidati
1. ja 2 jalaväebrigaadis kokku ligi
1800 ajateenijale ja ohvitserile.
Esmakordselt korraldatud rahvusvahelisest konkursist võttis osa
neli riiki, sh ka Eesti. Balti Filmi- ja
Meediakooli uues kinosaalis näidati kokku 26 võistlustööd, mille
seast valis parima rahvusvaheline
žürii. Grand Prix võitis Michael
Frei (Šveits), kes on õppinud
ka paar aastat Eesti Kunstiakadeemias. Parim kool oli Luzerni
kunstide ülikool. Kaks eriauhinda
jäi Eesti Kuntsiakadeemia animatsioonitudengitele ja üks rändas

Jaapanisse Tokyo kunstiülikooli.
Esmakordselt toimunud alafestival “Kino maale” viis animatsioone
lisaks Tapa kultuurikojale veel
seitsmesse Lääne-Virumaa ja lisaks
kahte Järvamaa rahvamajja ning
noortekeskusesse, kus animatsioone
käis tavaseanssidel vaatamas ja seda
mõneti ootamatult rekordiliselt 889
pealtvaatajat. Animatsioone näidati
ka Tartus Genialistide klubis. Eriüritustel osales lisaks veel 446 inimest.
Kokku vaatas saalides animatsioone
üle 3100 inimese.
Üle ootuste erakordselt edukaks
kujunes animatsioonide alternatiivsetes kohtades näitamine, mis
festivali patrooni Priit Pärna sõnul
on maailmas ainulaadne. Alafestivalil rongianimatsioon, kus olid kahel
nädalal saalideks Elroni viie rongi
viis vagunit, oli ligi 5000 pealtvaatajat, bussianimatsiooni ajal samuti
kahel nädalal 30 GoBusi bussis oli
ligi 8 100 pealtvaatajat ning Väinamere liinid ühel laeval nelja nädala
jooksul oli ligi 9000 vaatajat.
Seega kokku osales festivalil
otseselt ja kaudselt üle 27 000 inimese, mis on kaheksa korda enam
kui 2013. aastal. Sama suur kasv oli
ka eelmine aasta.
Festivali vanadest ja uutest tegevustest teavet ning uudiseid animatsiooni arengust Eestis ja mujalt saab
nüüd ja edaspidigi www.ppaff.eu ja
facebookist “ppanimafest”.
Suur tänu headele rahastajatele:
Hasartmängumaksu Nõukogu,
Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Kultuurkapitali audio- ja visuaalkunsti
sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp,
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit,
Segers Eesti AS.
Tapa vallavalitus tänab koostöö eest teid: Priit ja Olga Pärn,
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, Tapa
gümnaasium, Tapa kultuurikoda,
Sondra Lampmann, Erik Alunurm,

Villu Varblane, Liina Kald, Viktor
Grossmann, Eesti Joonisfilm OÜ,
Tallinfilm OÜ, Nukufilm OÜ, Heili
Pihlak, Astrid Valdre, Eve Kruuk,
Elo Liiv, Arvo Silla, Anu Krabo,
Olav Ehala, Rutt Raudkivi, Eesti
Kunstiakadeemia, Sõlve Hiiemaa,
Maarja Vaikmaa, Hendrik Vissel,
Piret Jurtšenko, Marko Meštrovic,
Joni Männistö, Vladimir Lechiov,
Anja Kučko Braun, Peter Murdmaa,
Eesti Kunstiakadeemia, Tokyo
Geijutsu Daigaku, Hochschule
Luzern Design & Kunst, OÜ Väinamere Liinid, Volda University
College, Kuku Raadio, AS Kuma,
MTÜ Tapa Linna Arengu Selts,
Eesti Liinirongid AS, Ahto Külvet
ja Genialistide klubi, AS GoBus,
Raul Ruuder, Kersti Gorstov, Kaur
Laanesaar, Gunnar Siiner, Merje
Noormaa, 1. jalaväebrigaad, 2.
jalaväebrigaad, Eesti Rahvusringhääling, Film And Tv School of
Academy of Performing Arts In
Prague (FAMU), Gerben Schermer,
Sacrebleu Productions, Michaela
Pavlatova, Balti Filmi ja Meediakool,
ShortEst Lühifilmi keskus, Kreativni Animacija Sindikat, Kinorama,
Bonobostudio, Holland Animation
Film Festival, Zagreb Film, Negativ
Film Productions, High Moral Qualities Films, Korean Indenpendent
Animation Filmmakers Association,
GLAS Animation, Virumaa Teataja,
MTÜ Tapa Gümnaasiumi Lapsevanemad, MM Contra OÜ, Päts
OÜ, Rakvere kultuurikeskus, VäikeMaarja seltsimaja, Albu põhikool
ja noortekeskus, Tamsalu kultuurimaja, Haljala rahvamaja, Kunda
linna klubi, MTÜ Pajusti Vaba Aja
Keskus, Porkuni rahvamaja, Ahula
Lasteaed-Algkool, Kadrina Huvi- ja
Noortekeskus.
Suur tänu kõigile abilistele ning
kohtumisteni juba järgmistel kordadel!
Indrek Jurtšenko, peakorraldaja

1. advendi küünla
süütamine Tapa
vallas on
30. novembril
kell 16
Tapa keskväljakul.

Vallavara
müük
Tapa vallavalitsus müüb kirjalikul
enampakkumisel elamumaa asukohaga Lääne-Virumaa, Tapa vald,
Lehtse alevik, Aia tn 4 pindalaga
2105 m². Elamumaa kinnistusregistri nr 1040636, katastritunnus
40002:003:0780.
Elamumaa müügi enampakkumise alghinnaks on 8700 eurot, tagatisraha 300 eurot ja enampakkumisest
osavõtutasu 50 eurot.
Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
Pakkumised esitada kinnises
pakendis märgusõnaga „Elamumaa
Aia tn 4“ vallavalitsuse aadressil
Pikk 15, 45106 Tapa hiljemalt 1.
detsembriks 2014 kell 10.00.
Pakkumine peab sisaldama:
1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti
aadressi, kontakttelefoni;
2) nõusolekut enampakkumises
osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla
väiksem alghinnast.
O s av õ t u t a s u j a t a g a t i s r a ha peab olema eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele nr
EE722200001120077103 Swedbank
AS-is.
Pakkumised avatakse 1. detsembril 2014 kell 10.05 aadressil Pikk 15
Tapa, III korrus.
Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt ühe kuu jooksul
pärast korralduse kättesaamist sõlmima notariaalse lepingu. Lepingu
mittesõlmimisel kuulub tagatisraha
vallale ja kinnistule korraldatakse
uus enampakkumine.
Täiendava teabe saamiseks ja
kinnistuga tutvumiseks helistada tel
5816 7712 (ehitusspetsialist Timo
Tiisler).
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ENTRUM 2013-2014 hooaja avashow Nokia Kontserdimajas.
Foto ENTRUM-i kodulehelt

Gümnaasiumi õpilased
ENTRUM-i programmis
Käesoleval õppeaastal toimub Eesti
Energia poolt ellukutsutud üleriigiline koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm
ENTRUM Ida- ja Lääne-Virumaal.
See programm sai alguse 2010/11.
õppeaastal just Ida-Virumaalt ning
on teinud ringi peale kõigile Eesti
maakondadele. Programmi eesmärgiks on julgustada noori vanuses
13–19 aastat olema ettevõtlikud ja
arendada õpilastes ettevõtlikku mõtteviisi sõltumata nende sotsiaalsest ja
etnilisest päritolust.
Ajavahemikul 22. septembrist
kuni 3. oktoobrini toimus paljudes
Virumaa koolides ENTRUM-i
koolinädal, kus tutvustati programmi ja selles osalemise võimalusi.
Sellest võttis osa ka Tapa gümnaasium – 29. septembril toimus kaks
ideede genereerimise minikoolitust,
milles osalesid 7.–8. klassid ning
gümnaasiumiosa. Õpilaste huvi
programmi vastu oli suur.
ENTRUM-i avüritusel 28. oktoobril Jõhvi kontserdimajas osales
Tapa gümnaasiumist 21 õpilast. Üritus oli väga hästi organiseeritud ning
õpilaste jaoks tõesti sisutihe ja põnev.
Esimese osana toimus ENTRUMI
ideede konkursil osalemist tutvustav show, mis oli noortepäraselt ja
huvitavalt põimitud intervjuudega,
mida andsid Eesti Energia juhatuse
esimees Sandor Liive, patroonid Tanel Padar, Mart Noorma, Vladimir
Funtikov, Ülane Vilumets ja Reigo
Kebja ning Chris Holtby (Briti suursaadik Eestis).
Vahepausile järgnes töötuba,
mille esimeses pooles õpilased, kas
leidsid oma ettevõtliku idee või
arendasid juba olemasolevat kodust
kaasa võetud mõtet edasi. Selleks

olid vastavad töölehed ning kõik
toimus rühma- või paaritööna. Igas
töötoas oli ka varem vastava koolituse saanud ENTRUMI mentoried
erinevatelt elualadelt. Kui noored
oli leidnud oma idee, arendasid
nad seda edasi küsides arvamusi nii
mentoritelt kui eakaaslastelt. Seejärel tehti järeldusi ja kokkuvõtteid.
Töötoa teises osas tutvustasid
noored oma äriideed ning vastasid
küsimustele. Ideid oli palju ja need
olid väga erinevad. Õhkkond üritusel oli igati positiivne ja toetav ning
enamus noori said ca 150 inimese
ees julgelt oma mõtteid välja öelda.
Küsimustele vastates ja saalis olijatega arutledes sai nii mõnigi idee uue
suuna. Kohapeal oli võimalik leida
endale partnereid ning kindlasti mentor või mentorid, kellega koos oma
ettevõtlikku mõtet edasi arendada. 4.
novembriks pidid õpilased esitama
oma idee konkursile ning 17. novembril selgus, kelle ideed pääsevad
edasi inkubatsiooni-sessioonidele.
Tore oli näha, kuidas suur saalitäis noori toimetas kui üks sumisev
sipelgapesa, kõigi näost kajastus
indu ja elevust. Selles ürituses oli
tunda heatahtlikkust, üksteise toetamist ja julgustamist isegi siis, kui
tehti kriitikat või mõni mõte tundus
naljakas.
Kõik õpilased, kellega vestlesin,
olid üritusega väga rahul, kõigil oli
huvitav ning oli tunda entusiasmi
ja õhinat oma ideega edasi töötada.
Loodan, et meie õpilaste ideed pääsevad edasi ning lisaks juba saadud
arendavatele kohtumistele, kogemustele ja kontaktidele lisandub
mitmeid uusi.
Külvi Kivisild, Tapa gümnaasiumi
majandusõppe õpetaja

Külalised Prantsusmaalt gümnaasiumi fuajees.

Foto TG arhiivist

Külalised Prantsusmaalt
15. oktoobril viibisid meie koolis
Jacques Preverti nimelise kõrgkooli ja
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli partnerlusprogrammi raames üliõpilased
ja õpetajad Prantsusmaalt. Kohtumisel osales 24 väliskülalist koos kahe
õpetajaga Rakverest.
Meie koolis tervitasid kaugeid
külalisi õpetajad A. Kippar, K. Kivisild, A. Kaasik ja L. Oja koos
sekretäriõppe ja 10. R klassi õpilastega. Töökeeleks oli inglise keel.
Lektooriumis vaatasime meie kooli
tutvustavat videod, millele järgnes
kooli üldtutvustus koos sümboolika
esitlemisega. Suurt elevust tekitasid

meie kooli müts, vest ja õpilaspäevik,
mis olid külaliste sõnul väga ilusad.
Tutvustasime külalistele meie koolis
valikainena õpetatavat sekretäriõpet,
mille õppimine 10.–12. klassis annab
võimaluse oma haridusteed jätkata
juba Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli II kursusel sekretäri või juhiabi
erialal. Prantslased tutvustasid meie
õpilastele oma riiki, enda kooli ja
õppimisvõimalusi nende koolis.
Pärast väga huvitavat ja sisukat
vestlust tänasime kaugeid külalisi
käsitööna valmistatud medalitega,
mis sümboliseeris meie riigi lipuvärve
ja meie kooli logo. Pärast kohtumist

lektooriumis suundusime ringkäigule, giidiks oli 11. R õpilane A.Õun.
Tutvustasime prantslastele erinevaid
klassiruume, spordikeskust ja aulat.
Arvutiklassis pakkusid tõsist huvi
robootikaringi meisterdatud robotid
ja aulas P. Pärna animafilmifestivali
üritus, kus selgitusi jagati meie külalistele inglise keeles.
Külalised olid vaimustunud
meie ilusast koolimajast, nad jagasid kiidusõnu ja tänasid, et neil
oli võimalus viibida meie koolis.
Meeldejääva kohtumise lõpetuseks
tegime ühispildi.
Lea Oja, TG sekretäriõppe õpetaja

Õpilaste teaduskonverentsist
Tapa gümnaasiumis
Gümnaasiumi riikliku õppekava
järgi peab õpilane gümnaasiumi
lõpetamiseks sooritama
õpilasuurimuse või praktilise töö.
Valikaine „Uurimistöö alused“ on
Tapa gümnaasiumi õppekava osa X
ja XI klassis.
X klassis läbib õpilane uurimistöö aluste teoreetilise kursuse.
XI klassis toimub valminud uurimuse või praktilise töö kaitsmine.
Õpilasuurimuse ja praktilise töö
eesmärkideks, milleks võib ka olla
õpilasfirma tegevuse aruanne, on
eelkõige õpilaste suunamine just
neid huvitavate valdkondade põhjalikumale tundmaõppimisele ning
teoreetiliste teadmiste rakendamisele
praktikas. Lisaks omandavad noored
teadustööga seotud vajalikke oskusi,
milleks on iseseisvalt töötamine ja
korrektse kirjaliku väljendusoskuse
arendamine, õpitakse ka oma seisukohti esitlema ning neid kaitsma. Et
tulevastel uurimistööde kirjutajatel
ning kaitsjatel tekiks ettekujutus,
mida neilt oodatakse ning abituriendid saaksid edasisel haridusteel
kindlasti vajamineva kõnelemise
kogemuse suurema auditooriumi ees,
korraldame igal õppeaastal gümnaasiumiosa õpilaste teaduskonverentsi.
Selle õppeaasta õpilaste teaduskonverents toimus 31. oktoobril
Tapa gümnaasiumi aulas. Erinevalt
eelmistest aastatest, viidi konverents
läbi kolmes osas, millest esimeses
esinesid Tapa gümnaasiumi abituriendid oma möödunud õppeaastal
kirjutatud uurimistööde ettekannetega. Ettekandeid esitasid 12.H
klassi õpilane Silvester Müür teemal

Professor David Vseviov esinemas teaduskonverentsil.

Foto Maarja Suvorov

„Millisest klassist muutub laulmine
ebapopulaarseks?“ juhendajaks õp
Madis Kivisild, 12.R klassi õpilane
Liisa Tali teemal „Isiksuse omaduste avaldumine õpilase enese
ja tema lähedaste hinnangutes“,
juhendajaks õp Marika Eiskop ja
kaasjuhendajaks õp Merle Varblane,
12.R klassi õpilane Anastasia Frolova teemal „Kuldlõike reegli ja ilu
seosed Tapa gümnaasiumi õpilaste
ja õpetajate näitel“ juhendajaks õp
Madis Kivisild, 12.R klassi õpilane
Angelika Lööper teemal “Sekretär
ja tema amet“, juhendajaks õp Lea
Oja ning 12.R klassi õpilane Andres
Kalavus teemal „Uni ja unehäired
Tapa gümnaasiumi õpilaste seas“,
juhendajaks õp Külvi Kivisild.
II osas viisime läbi väikese teadusviktoriini, milles küsimusi oli 12
väga erinevatest õppekava toetavatest ning silmaringi laiendavatest

valdkondadest. Iga gümnaasiumi
haru oli ühtne võistkond, lisaks
9. klasside koondvõistkond ning
külalised Jäneda Koolist. Viktoriini
võitis 12.R klassi esindus.
Konverentsi kolmandas osas
esines meile külalisena prof David Vseviov fantastilise loenguga
teemal “Kuidas mõista minevikku?”, mis pani kõiki noori ennast
kindlasti tundma nagu üliõpilased
kõrgkooli auditoorimis.
Siinkohal soovime tänada kõiki
õpilasi, õpetajaid ning kooli töötajaid, kes ürituse õnnestumisele
nõu ja jõuga kaasa aitasid ning
loomulikult ka meie toredaid õpilasi ning külalisi Jänedalt, kes olid
fantastiline kuulajaskond ning usinad viktoriinil osalejad! Suur-suur
aitäh teile kõigile!
Maarja Suvorov,
TG loov- ja uurimistööde koordinaator
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Aastalõpu näitused
Tapa linnaraamatukogus
Tapa linnaraamatukogus saab detsembri lõpuni uudistada Iisraeli
kunstniku Lena Revenko miniatuure ja Piret Mildebergi pilte ning
pirrumanne.
Erilist tähelepanu väärib Lena
Revenko isikunäitus „Vaata, ma
vaatan“ teenindusosakonnas
(I korrus). Kunstnik on oma töödes ammutanud inspiratsiooni küll
lasteraamatuillustratsioonidest ja
vana-pärsia miniatuuridest, jaapani mangadest ja muustki. Lena
Revenko tehnika on isikupärane ja
täiesti unikaalne. Kasutades vanu
pabereid, käsikirju ja raamatulehti,
miksides erinevaid värve ja tehnikaid, saavutab ta vaimustava ja
originaalse tulemuse.
Tegemist on maailmanimega,
kelle kunstist on osa saanud väga
paljude riikide kunstisõbrad.
Alates 1. detsembrist saab lasteosakonnas (II korrus) vaadata meie
ühe nimekama ja omanäolisema
illustraatori Piret Mildebergi isikunäitust “Eesti mütoloogia – pildid
ja pirrumannid”.
See suurejooneline väljapanek
tugineb meie oma folkloorile. Piret

Ka tänavu täidab
Inglipuu Tapal laste
jõulusoove

Piret Mildebergi looming näitusel Tapa linnaraamtukogus.
Foto linnaraamatukogu arhiivist

armastab hirmsasti vana aja asju ja
vana aja lugusid. Siit ka põhjus, miks
sündis Eesti mütoloogia näitus.
Abiks olid Eiseni, Kreutzwaldi, Jaigi
ja Jakobsoni jutud vanast ajast ning
india meistrite vanad pakutrükis
kangad ning eesti memmede kaunis
näputöö. Kunstniku jõulisele stiilile

jääb raamatuformaat tihtipeale kitsaks ning tema tõelised võimed ja
anne realiseeruvad kõige paremini
just näitustel, kus teda ei piira ei
formaat ega etteantud teemad.
Olete oodatud. Oma silm on
kuningas!
Kersti Burk

Tapa gümnaasiumi raamatukogu
Tegemised
Tapa gümnaasiumi
raamatukogu oli üks esimesi
kooliraamatukogusid Eestis, kus
lisaks aime- ja ilukirjandusele
hakati elektrooniliselt laenutama ka
õpikuid. Kevadel toovad õpilased
oma selle aasta õpikud tagasi ja
laenutavad kohe järgmise aasta
õpikud (üks toomine-viimine).
Tänu sellele, et igal õpikul on triipkood, on õpikute-raamatute kadu
muutunud väga väikeseks. Õpikute
laenutamine õpilasele toimub alates
3. klassist. Iga konkreetne õpik on
laenutatud just selle lapse nimele
nii et hoolega tuleb jälgida, et lastel õpikud omavahel vahetusse ei
läheks. Kui siiski on mõni raamatõpik kadunud või rikutud, tuleb see
asendada samaväärse raamatuga.
Riiklikul kooliraamatukogude
ülevaatusel 2006. aastal leiti, et
TG raamatukogu vastab kõrgeimale I tasemele. Oleme kaheksa
aasta jooksul püüdnud seda taset
säilitada ja võib öelda, et seoses
kolimisega 2011. aastal ja suuremate ruumidega, on olukord veel
paremaks läinud. Neljandale korrusele on raske ronida, aga tundub, et
need, kes kord juba siia tulnud, on

ka rahule jäänud.
Lisaks õpikute ja muu kirjanduse
laenutamisele on kooliraamatukogu
aastaid ette valmistanud 3. ja 5. klassi õpilasi õpioskuste olümpiaadiks
ehk õpetanud lastele, kuidas kasutada teatmeteoseid. Viime läbi raamatukogutunde algklassiõpilastele
ja lõimituna muude õppeainetega
ka põhi- ja keskkooli õpilastele.
Õpetame kasutama raamatukogu
ja elektronkataloogi. Oleme teinud
raamatukogumänge – ja tunde;
lugenud jõulumuinasjutte ja koostöös ainesektsioonidega osalenud
teemanädalatel.
Raamatukogus on kaks üldiseks
kasutamiseks mõeldud arvutit,
millel õpilased saavad teha koolitööd ja uurimistöid; televiisor ja
DVD-mängija õppetegevuseks
ning piisavalt ruumi, et õpetaja
saab raamatukogus tundi läbi viia.
Noorematele lugejatele on mõnus
lugemisnurk ja mõned lauamängud.
Peale tunde käivad nii suuremad kui
väiksemad siin õppimas ja huviringide jaoks aega parajaks tegemas.
Lugemishuvi
Pimedatel sügis- ja talveõhtutel
võiks tele-, nuti ja muudele elekt-

Saksi raamatukogu
EELINFO
19. detsembril kell 15
tuleb meile külla
HILLAR VIMBERG
Hillar Vimberg on muusik ja helilooja,
kes kirjutab luuletusi ja lauludele sõnu.
Luuletuste kirjutamisel on teda
inspireerinud ka Helmut Elstroki maalid.
Veel on ta tõlkinud lasteraamatuid
norra ja rootsi keelest.
Kohtumisel esitleb Hillar Vimberg oma
viimast luulekogu, kuulame muusikat ja
näha saab ka Helmut Elstroki maale.
Olete oodatud!
Täpsem info tel 323 9315.
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roonikaseadmete vahelduseks
proovida lugemist.
Kooliraamatukogus on hästi
näha erinevus laste lugemishuvi
vahel. On lapsi, kes loevad ühe
raamatu teise järel; neid, kes huvituvad rohkem lehekülgede arvust
kui raamatu sisust ning neidki, kes
jõuavad raamatukogusse üks kord
aastas- siis kui on vaja õpikuid
vahetada.
Lapse lugemishuvi sõltub palju
sellest, kui palju vanem ise loeb ja
kui tähtsaks seda peab, kui varakult
ja kui tihti vanem koos lapsega
raamatukogus käima hakkas ning
kas peres on kombeks õhtujuttu
lugeda. Heaks huviäratajaks on
paljude piltidega teatmeteosed
ning ettelugemine.
Kooliraamatukogus, nii nagu
kõigis valla raamatukogudes, on
kasutusel e-kataloog Riksweb. Kui
lähete aadressile http://riksweb.
tapa.lib.ee/ leiate sealt lisaks Tapa
linnaraamatukogu ja selle haruraamatukogude valikule ka kõik Tapa
gümnaasiumi raamatukogus arvel
olevad teavikud.
Head lugemist!
Merle Varblane ja Talvi Tamm,
TG raamatukoguhoidjad

Sarnaselt varasematele aastatele
paigaldatakse novembri viimasel
nädalal Tapa Maximasse üles heategevuskampaania Inglipuu kuusepuu,
millele on koos linna sotsiaaltöötajaga kantud 20 lapse nimed, kellele
pühadekingitus teha ja sellega jõulurõõmu valmistada.
Inglipuu on tegelikult esmapilgul
üks igati tavaline kuusepuu. Eriliseks
teevad Inglipuu kuusel rippuvad
jõuluehted, millel on ühe lapse nimi.
Need lapsed ootavad Inglilt kinki ja
ootavad seda pikisilmi, kuna see võib
olla nende tänavune ainus jõulukink.
Inglipuu projektiga soovime Tapal
ja mujal Eestis kutsuda kõiki inimesi
head tegema, tuues kingitusi puudustkannatavate perede lastele ja
valmistades nii võimalikult paljudele
Eestimaa lastele jõulurõõmu ja pühadetunnet. See soov võib olla esmapilgul nii mõnelegi üsna väike – mõni
sporditarve, riietusese või koolitarve.
Kuid kõige olulisem on see kingituse
saamise rõõm, mis nende toredate
laste pühad helgemaks aitavad muuta.
Inglipuult valitud jõuluehtel on
kirjas lapse nimi, vanus ning tema
kingisoov. Igal poekülastajal on võimalik teha lastele kas ostetud või ka
isemeisterdatud kingitusi. Kinki ei
peagi ilmtingimata ostma sellest poest
– näiteks kui on kingisoov selline, et
asja annab ise valmis meisterdada,
siis on ka see enam kui teretulnud.
Tapa Maxima kaupluses on 20 lapse
nimed ja soovid, kes on leitud ja
kelle kingisoovi uuritud vallavalitsuse

Inglipuu 2013.

Foto Maxima

lastekaitsespetsialisti abil.
Ka mullu oli Tapa Inglipuul
20 lapse jõulusoovid, mis heade
inimeste abiga kiiresti täitusid.
Ühtekokku kogutakse Maxima
kauplustes kogu Eestis kingitusi
enam kui 1100 lapsele. Kingitusi
kogutakse Maxima poodides alates
novembri lõpust kuni detsembri
lõpuni. Kingitused toimetatakse
Inglipuu alt lastele kohale jõuludeks.
Inglipuu projekti on Maxima Eesti
kaasanud Eesti linnade ja valdade sotsiaalosakonnad, et just nende abiga
leida need pered, kus kõige enam abi
vajatakse. Inglipuud pannakse laste
kingisoovideks välja juba kuuendat
aastat järjest.
Ty Lehtmäe,
Maxima Eesti

Tapa Kodu töökeskuse
savituba valmistab
vahvaid käsitöötooteid
Juba teist aastat toimetab Tapa kesklinnas endise antiigipoe ruumides
üks vahva seltskond. Uksel on silt
Tapa Kodu töökeskus. Igal hommikul asub Loode tänavale ehitatud
Tapa Kodust kesklinna poole teele
grupp inimesi. Tegemist on uutes
peremajades elavate psüühilise erivajadusega inimestega, kes suunduvad
oma töö ja päevakeskusesse.
Selles keskuses juhendab töid
tegevusjuhendaja Marju Ilisson,
kelle ülesandeks on igale inimesele
leida just tema võimetele ja oskustele
sobiv töö ja tegevus. Nii õpitakse iga
päev midagi uut ja huvitavat. Peamiselt tegeletakse keskuses käsitööga
kootakse sokke- kindaid, tikitakse
ja vilditakse nii kotte kui susse. Üle
aasta on tegeletud savitööga, mida
juhendaja Marju on õppinud 1 aasta kestval Eesti Kunstiakadeemia
keraamikakursusel. Kui aasta tagasi
omandati alles algtõdesid, siis nüüdseks vormuvad tegijate käte vahelt
kaunid kruusid, vaagnad, peekrid ja
vahvad kujukesed, mida uhkelt pannakse töökeskuse aknale ka teistele
vaatamiseks. Igal linnakodanikul on
võimalik endale meeldiv ese kaasa
osta või juhendajaga kokku leppida
ning enda soovide kohane asi tellida.
Sarnaselt sai ka alguse koostöö
Tapa vallavalitsusega, mille tulemusena valmisid ainulaadsed kruusid
valla vastsündinutele, mis jagati valla
9. sünnipäeva raames 2. novembril.
Kruusid on kõik väga omapärased,

Kruus Tapa valla vastsündinule.

Foto internetist

lapselikult armsa rongikujutisega ja
loomulikult ainueksemplarid. Samuti
Priit Pärna 3. animafilmifestivalil
jagati Priit Pärna joonisfilmi kangelastega kaunistatud auhindu.
Töökeskus annab hea võimaluse
Tapa Kodu klientidele õppida uusi
oskusi ja tööharjumust kujundada,
kuid ka saada oma valmistatud käsitöö eest tasu.
Pakume igale ühele võimalust tellida endale või asutusele meelepäraseid
tooteid / meeneid, soovitav ettetellimisaeg on 1–2 kuud, olenevalt toote
keerukusest ja kogusest. Nii saate just
endale meeldiva ja vajaliku, omapärase toote omanikuks või üllatada sõpra
huvitava ja kauni kingitusega.
tapa.ee

21. november 2014
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Pisipõnnide
tegus sügis
22. oktoobril ootas Lääne-Virumaa
keskraamatukogu lasteaia Pisipõnn
lapsi Eesti muinasjutu päevale. Sõidu
võtsid ette Sinilille, Mürakaru, Mesimummi ja Lepatriinu rühma lapsed.
Selgus, et seda raamatukogu ei
olnud meist keegi eelnevalt külastanud. Raamatukogu lahke pere
tegi meile oma majas ekskursiooni.
Pikemalt peatusime lasteosakonnas,
kus selgitati lähemalt, mida põnevat
neil teoksil on. Seejärel sättisime end
mugavalt istuma ning peagi tuli meie
ette sõbraliku olemisega ajakirjanik,
kes oli valmis meile jutustama ühe
Eesti muinasjuttu. Loo pealkiri oli
„Vaene Tõnu“. See oli üks vahva
imemuinasjutt ühest mehest, kes ei
tahtnud olla enam vaene ning läks
targalt nõu küsima mida ette võtta…
Kuidas lugu edasi läks, küsige lastelt,
kes seda lugu tähelepanelikult kuulasid. Usun, et nad jutustavad seda
lugu meeleldi edasi.
Pärast muinasjutu kuulamist tutvustati lastele värviraamatut „Meie
põnev Euroopa“, kus iga Euroopa
riigi jaoks oli oma lehekülg. Laste
ülesanne oli leida lehekülg eesti kohta,
kus tutvustati meie maa sümboolikat.
Lisaks sai iga laps värvida magnetile
rahvuslike motiividega mustreid.
Huvitavaid tegevusi tehes möödub aeg märkamatult. Uue muinasjutu võrra rikkam, värviraamat koos
magnetiga kotis ja komm põses,
asusimegi koduteele. Aitäh LääneVirumaa keskraamatukogu perele
ja maavalitsusele hea idee ja toreda
ürituse eest.
Tõrukestel, Mesimummidel ja
Õnneseentel on aga sügis ning uus
õppeaasta alanud samuti üsnagi
toimekalt. Sellest õppeaastast oleme
endale sihiks võtnud, et teeme „päris
asju“. Sügisesed tähtpäevad ja head
juhused on meile selleks tublisti
võimalusi pakkunud. Tõrukeste ja
Mesimummide sügis algas matkaga
Neerutisse, kus tervitasime sügist ja
pidasime pikniku. Sügis oli selleks
päevaks kaasa võtnud kõige vihmasema ja tuulisema kuue, aga see
ergutas tublisid matkaselle veelgi
asjalikumad olema. Kokku läbisime
liikumisõpetaja Ela Vulla juhtimisel
pea 3 km Neeruti matkaradasid. Sellest päevast saime teadmise, kui eripalgeline võib olla Eestimaa loodus.
Ei saa jätta tähelepanuta ka igaaastast leivanädalat, mis sellel aastal
toimus 6.–10. oktoobrini. Lapsed
tutvusid erinevate viljasortidega,

uurisid internetist vilja kasutamise
viise ning said väga palju iseseisvalt
praktiseerida. Sellel nädalal tervitas
igat tulijat lasteaia koridorides leviv
meeldiv lõhn. Seal oli kaneelisaiakeste lõhna ning küüslauguleivakeste
lõhna ja kes salamisi veel rühmadesse sisse juhtus piiluma, see võis näha
laste iseseisvust võileibade valmistamisel, leiva tükeldamisel või jahuste
kätega taina voolimisel. Kõik need
leivanädalal saadud teadmised ja oskused kinnistas õppekäik AS Hagari
leivatehasesse. Seal tutvustati lastele,
kuidas suures ettevõttes taignategu
käib, mismoodi taignast voolitakse
saiad-leivad, mismoodi toodang ahju
sõidab ning kuidas viimaks jahutamine ja pakendamine käib. Ehk sai
nii mõnigi pisike pisipõnn endale
tulevikuks pagari pisiku külge.
Viimane tore projekt sündis aga
täiesti praktilisest probleemist. Selle
aasta sügis oli rikkalik. Eriti rohkelt
jagas kastanipuu meiega oma saaki.
Kastanimune jagus nii meisterdamiseks kui ka arvutamiseks ja lugema
õppimiseks. Ühel hetkel, kui me
enam midagi vahvat ei suutnud munadega ette võtta tuli, üks tubli emme
mõttele pakkuda mõnele loomale
neid söögiks. Nii kirjutasidki Mesimummi lapsed õpetaja abiga kirja
Tallinna Loomaaeda. Loomaaiast
võttis meiega koheselt ühendust
proua Inari Leimann, kes tegeleb
loomadele toidu varumisega. Ta
rõõmustas laste tubliduse üle ja teatas,
et piisonitele sobivad kastanimunad
lausa magustoiduks. Ja nii algaski kastanimunade korjamise projekt. Igal
lõunal kogusime ööga mahapudenenud kastanid kokku ja puhastasime.
Viimaks, kui kõige vingem öökülm
oli kastanid kõik alla poetanud, saabus aeg need loomaaeda toimetada.
Piisonid nosisid hea isuga kogutud
kastaneid ning tervitasid lapsi mitme
vahva pildiga sellest toredast sündmusest. Nüüdseks tunneb iga Mesimummi rühma laps piisonit ja teab,
mida piison maiustamiseks süüa armastab. Jalutuskäikudel tormab veel
nüüdki mõni laps, üksik kastanimuna
pihus, õpetaja juurde, et piisonitele
„kommi“ tagavaraks koguda.
Tegemisi-toimetamisi Pisipõnnidel jagub! Ees ootavad aga jõulud
ning pikk ja külm talv, mil kindlasti
tuleb veel palju põnevaid mõtteid ja
vahvaid toimetusi.
Karin Hiis ja Kaidi Koppel,
lasteaiaõpetajad

Lp Sõnumed toimetus!
Et on hingedekuu, saadan Teile luuletuse, mille kirjutasin iidvana uskumuse
põhjal, mida jutustati edasi juba siis, kui
ugri-mugrilaste esivanemad Eestimaa
poole alles rändasid. Tõenäoliselt oli
see uskumus olemas enne neidki – kandes tookord veel arusaamatut Tõde.
Ehk on ta lohutuseks leinajale. Ehk
paneb mõistma, kuivõrd sarnased
oleme kõige Elavaga. Paneb vastutuse
Hoolida kõigest Elavast.
Olen siin Tapal näinud vanadusest
kanget, bronhiidis ketikoera oma kastitaolise külma ja märja kuudiga, porisel
väljakul asjatult kähisemas maja poole,
kutsumaks abi. Olen näinud neid “inimesi”, kes oma loomadele süüa anda
ei raatsi – olgu või kass. Tean, kui suur
on vaesus, kui raske on ta taak kanda,
kuid kohustus inimeseks jääda on siiski.
On hingedeaeg. Hoolitsegem siis nende eest, armastagem neid natukenegi,
kes veel on siin,meie juures.

Linnutee säraval rajal
Aeg hetkeks peatub
... Igavik avanud ukse...
Toonela mustad kured
aegade algusest sinna
... mu armsaid on viinud
Kus ehk sealsete päikeste kaisus
suiguvad maailmad
... täis Armu ja Und...
Kevadel rändlinnuparved
möödudes Linnutee Kojast
– toonelatagusest ilmast
taas siia sündi on toomas
Enne ärkamisrõõmu
viimases hetkes, mis unub...
Igavik saatusi jagab
... ja igale armastust kingib
Lugupidamisega
Marga Tiitus

EstWin-i kaablitrassid – tumedad jooned on planeeritavad trassid.

Foto Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus

Kiire interneti võrk Tapa vallas
võiks laieneda veelgi rohkem
Kiire internetiühendus on elulise
tähtsusega nii innovatsiooni, maaelu,
regionaalarengu, hariduse kui ka
teenuste kättesaadavuse seisukohast.
Ei ole kahtlustki, et tulevikus võib
eeldada kiire andmeside nõudluse
suurenemist. Interneti kättesaadavus
ei ole vähem olulisem elektriühendusest. Viimast on arendatud sadakond aastat, kaasaegseid sidevõrke
aga kõigest paarkümmend.
Kuigi internetti on võimalik
kasutada peaaegu kõigis Eestimaa
paikades, on Eestis siiski palju
kohti – eriti hõredama asustusega
maapiirkondades – kuhu kaasaegne
internetiühendus ei ole veel jõudnud. Tuleviku seisukohast on muret
tekitav, et mitmes sellises piirkonnas
puudub eraturu teenusepakkujatel
äriline motivatsioon välja ehitada
kiire lairiba jaotusvõrk lõppkasutajatele teenuse pakkumiseks.
Riik on juba oma õla all pannud.
Struktuurivahendite toel ehitatakse
2020. aastaks välja uue põlvkonna
baasvõrk. Kokku vähemalt 6300
kilomeetri ulatuses kõikjal Eestis.
Samuti on sideoperaatorid investeeringutega järele jõudmas.
Riigi vahendeid ja võimalusi

tuleb selles valdkonnas kasutada
hoolikalt. Igasuguse riigi sekkumise puhul tuleks nii palju kui
võimalik piirata erainvesteeringute
väljatõrjumise ja konkurentsi liigse
moonutamise ohtu.
Oktoobris toimus Tapa vallas
Jänedal „Lairibafoorum“, kus neid
teemasid arutatigi. Kohal olid nii
KOVde esindajad, kogukondade
esindajad kui ka turuosalised. Arutleti aktiivselt teemal, kuidas saab
koos saavutada uue arenguhüppe
juurdepääsuvõrkude arendamisel
ja seeläbi majanduse, hariduse ja
piirkondade edenemisesse panustada. Jõuti järeldusel, et arenguhüpe
saab sündida ainult väärtustades
sideühendusi samaväärselt muude
taristutega ning panustama peavad
nii sideoperaatorid, kogukonnad kui
ka KOVid.
Jänedal toimunut saab järelvaadata ning ettekannetega tutvuda:
http://www.lairibafoorum.ee/
index.php?page=115
Näitena toodi välja, et partnerluskogud saavad LEADER
programmi abiga välja ehitada uusi
juurdepääsuvõrke, kui on olemas
kohalike inimeste tahe. Lisaks

saavad KOVid oma arengudokumentides tõsta esile sidetaristut ning
operaatorid kinnitasid, et on valmis
pakkuma erinevaid tehnoloogilisi
lahendusi ning ühendama ehitatavad
lõigud oma võrguga, et kiire andmeside jõuaks soovijateni.
Tapa vallas olemasolev EstWin
kaablitrass ja kavandatav EstWin
kaablitrass on juuresoleval pildil. Punane raam tähistab Tapa valla piiri,
pruun joon olemasolevat EstWin
kaablitrassi ja tumesinised jooned
planeeritavat trassi. Kavade kohaselt
peaks kiire internet jõudma Lisaks
Tapa linnale ka Lehtsesse, Moele,
Imastusse ja Jänedale.
Eelkirjeldatu on kavandatud eelkõige lähtudes kohaliku omavalitsuse vajadustest ja ettepanekutest, kuid
ka kohalikud kogukonnad peaksid
mõtlema, et millistesse kohtadesse
oleks veel vaja kaablilõike rajada.
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse veebilehel olevalt avalikult kaardilt saab jooksvalt tutvuda olemasolevate, ehitatavate ja kavandamisel
olevate EstWin kaablitrassidega:
http://ela12.elasa.ee/elakaart/
Aivo Lepp ja Alar Teras,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunikud

Eakas või eatu aeg
Sünd on ime. Lapse esimesed sammud ja juba ta jooksebki hoovi, parki,
lasteaeda, kooli, trenni. Ikka viib
meid tee läbi aja, mida nimetatakse
ELUKS.
Kevad ja esimesed sinililled, tulbipeenarde ilu, suvehommikute
päikesetõusud rikastavad meid mälestustega, samuti värvikirjud vahtralehed ja pihlakakobarad sügises.
Jõuluaegade muinasjutud kõlisevatest
härmalõngadest, kodukorstendest
hõljuvad suitsusambad kuukumas
praksuva talvekülma ilus. See kõik
on aeg, kus me oleme ja elame. Aeg
on me ümber eatu, aga meie olek siin
ajas suhteline. Olenevalt mõttelaadist
ja väljakujunenud harjumustest võib
mõni tunda end juba varakult eakana
ja mõni kõrges vanuses nooruslik
inimhing tunneb end igavesti eatuna.
Ta lihtsalt hindab elu ja aega enda
ümber, trotsides raskusi, rõõmustades
edu üle, imetledes looduse ilu aastaringis, nautides hetki oma perega ja
lähedastega koos olles.
Mul on au olnud aastaid kaasas
käia 1. oktoobril Tapa valla eakate
päeva väljasõidul. Sõidu idee algataja
ja teostaja on olnud kõik need korrad
Ene Augasmägi ja teda omakorda
aitavad Anu Jonuks, Senta Malva ning

Ave Pappe. Kõik see meeskond oli ka
sel korral kaasas. See traditsioon on
väga ilus, kui varastel hommikutundidel saadab keskväljakult vallavanem
meid oma tervitustega teele. Kõik
need särasilmsed, kenad prouad ja
härrad on nii võrratut optimismi ja
noorusesädet täis, et nende kohta
sobiks kindlasti öelda EATUD Eakate päeval.
Sel korral külastasime Eesti Ringhäälingumuuseumi ja samas majas
asuvat linnamuuseumi Türil, Järvakandi Klaasimuuseumi ja Raplamaal
asuvat Mahtra Talumuuseumi, vahepeale mahtus ka söögipaus Järvakandis. Pika päeva lõppedes oli kõigile
Ene poolt üllatus. Nimelt oli ta varem
kokku leppinud võimaluse külastada
Paide Püha Risti Kirikut, kus esines
sel õhtul Eesti Rahvusmeeskoor oma
70-nda juubeliaasta raames kavaga
“Ka sisaliku tee kivil jätab jälje.”
Pakuti välja võimalus, et üks buss
sõidab kodupoole nendega, kes pidasid päeva pikaks ja on väsinud ning
teine bussitäis rahvast jääb kontserdile. Ühtäkki ei olnud keegi väsinud,
kõik olid kuulamas meestelaulu ja
mõtisklemas läbi oma südamevalguse
kuuldut-nähtut. Kontserdi repertuaar
kajastas Eesti Rahvusmeeskoori

tagasivaadet eilsesse ning piiluti ka
tulevikku, seekord rahvusromantilises võtmes. Kui kõlanud oli laul
„Meie Isa Palve“ ja kõlama hakkas
„Eks teie tea“, siis mõte rändas läbi
emotsionaalse muusikalise elamuse
jällegi elule ja ajale. Kusagil sünnitakse
läbi valu ja õnnepisarate, kusagil on
vaikusesammas sirge ja valgelt puhas,
kusagil lendavad pojad pesast, kusagil
lõpetatakse suuremaid töid. Kusagil
ootavad memm ja taat lapselapsi
külla, kook on ahjus ja lilled laual.
Kusagil on ring täis saanud, hoolikad
käed istutavad vaikides hauale lilli ja
tuul puhub küünlatule madalamaks,
helisevad kirikukellad... See on eatu
aeg, kus me oleme ja elame.
Hetkel on hingedeaeg ja jõulude
pühalikkuski pole enam mägede taga.
Ärme unusta oma lähedasi, ärme jäta
neid üksi. Vaatame koos nendega
vanu albumeid ja kuulame nende
pajatusi olnust. Jätame oma kiiruse
ja ruttame kodupaika, et tunnetada
oma kohta siin, kus juured mulda
aetud. Sulle, Ene meeskonnaga, ikka
jaksu olla meie jaoks see inimene, tänu
kellele me kõik edaspidigi 1. oktoobri
hommikul kokku saame!
Kairi Kroon
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Veel Lehtse uhkuse,
vana kolhoosikeskuse hoonete taastamisest
Oktoobrikuu lehes Sõnumed nr
10/420 artiklis „Kasutagem valla
raha arukalt“, püüdsin lihtsate
näidete abil selgitada endise Lehtse
kolhoosikeskuse hoonekompleksi
taastamise mõttetust, kuid vallavanem oma vastusartiklis väidab, et
see püha üritus olevat ainuõige ja
pidurdavat Lehtse elanikkonna vähenemist. Selle peale tsiteerin vabas
vormis rahandusministri Maris Lauri
telesaates „Kahekõne“ öeldut: „Vaatamata viimasel 20 aastal toimunud
elanikkonna kiirele vähenemisele
maapiirkondades, ei ole paljude
omavalitsuste juhid aru saanud, et
mõttetute investeeringute tegemine
neisse piirkondadesse ei pidurda
neid protsesse“.
Püüan veelkord kaitsta oma
seisukohti ning lisada uusi argumente. Vallavanema artikli pealkirja
„Kohalik võim, kasutades valla
raha arukalt, on kohustatud mõtlema kõikide vallakodanike peale“
kohta tekkis mul küsimus, et mida
see elanikele annab, kui vallajuhid
nende peale mõtlevad? Sõnastaksin
vallajuhtimise ühe põhiprintsiibi
järgmiselt: kohalik võim, kasutades
valla raha arukalt, peab oma tegevuses järgima vallakodanike võrdse
kohtlemise põhimõtet. Seda põhimõtet peaks järgima ja see peaks ka
nii välja paistma.
Võrdsest kohtlemisest Tapa
vallas?
Seda näitab kindlasti raha jaotamine erinevate asumite vahel. Ei
ole mõtet siin kogu valla eelarvet
analüüsima hakata. Teame, et vallas
on palju investeeritud veevarustuse
ja kanalisatsiooni seadmetesse,
tagatud on taliteede hooldus jms.
Vaatame investeeringuid Lehtsesse
kultuuri- ja hariduse valdkonnas.
Tapa vald on 9-aastane, ilmselt sai
Lehtse kohe esimesel või teisel valla
moodustamise aastal 12 miljonit
EEK (ca 770 000 eur) kultuurimaja
remondiks. Nüüd planeeritakse
Lehtsesse veel 1 mln eurot. See tä-

hendab, et Lehtsesse investeeritakse
ca 10 aasta jooksul 1,77 miljonit.
Nüüd tahaks teada, mida on saanud
või saavad Moe, Vahakulmu, Saksi,
Saiakopli, Nõmmküla, Karkuse,
Piilu, Jäneda jpt asumid 10 a jooksul.
Olen kuulnud, et Moele on ehitatud
vabaõhu lava ja remonditud külakiik! Järgides elanikkonna võrdse
kohtlemise põhimõtet peaksid
investeeringud Tapa linna sama
perioodi vältel olema 1,77x20=35,4
mln eur (Tapal on elanikke 20 korda
rohkem kui Lehtses), kuid sellist
summat ja sellise suunitlusega Tapa
linn kindlasti ei ole saanud. Võib-olla
käsitlen rahaeraldusi liiga utreeritult,
sest selliste küsimuste lahendamisel on vaja arvestada ajaloolisi
traditsioone, rahvastiku koosseisu,
huvisid jms. Asju ei saa otsustada
ainult aritmeetiliste tehete abil, kuid
minu poolt toodud arvud näitavad
siiski, et valla rahavoogude juhtimine
Lehtse „klanni“ poolt (klann ei ole
sõimusõna – ÕS selgitab, et klann
on šotlaste või iirlaste sugukond,
kes elab kogukonnana) on kõvasti
kreenis.
Vallavanem väidab, et minu
kaalutlused on liiga ratsionaalsed ja
vald peab oma elanikele ka kohapeal
teenuseid pakkuma. Oma eelmises kirjutises pakkusin ma välja,
et suuremad koolilapsed veetakse
Lehtsest autobussiga Tapa kooli
ning lasteaed, esimesed 3 klassi ja
vajalikud valla ruumid paigutatakse
moodulhoonetesse. Selline variant
oleks odavam ja kui 10 aasta pärast
neid enam vaja ei ole, oleksid nad
lihtsalt demonteeritavad.
Milliseid teenuseid siis omavalitsus oma elanikele kohapeal pakub.
Kahjuks ma ei tea. Ise olen kasutanud 23 aasta jooksul omavalitsuse
teenuseid, mis nõudsid kohaleminekut, üksnes kolme lähedase inimese
surmatunnistuste saamiseks. Mis
keelab Lehtse inimestel neid vallateenuseid Tapalt saamast? Lehtsest
Tapale ja tagasi on võimalik sõita
ööpäevas 7 rongiga, mis viivad

kohale 8 minutiga ja üks sõit maksab 1 eur. Rongide liiklusgraafikud
võimaldavad vaheaegadel külastada
Tapa raamatukogu, käia vallamajas
registreerida lapse sünd (selle aasta
10 kuuga on vallas sündinud 60
last, neist 46 Tapa linnas), võtta
välja vajalikud ehitusload ja saada
sealt kõik vajaliku, millest mul ei
ole aimu. Vahepeal on võimalik
teha ka poering (mida on nagu nii
vaja nädalas teha1-2 korda) ja siis
kenasti rongiga koju tagasi. Tuleb
arvestada ka seda, et interneti ajastul
saame üha rohkem teenuseid kätte
interneti teel.
Perearst peab muidugi kohapeal
olema. Kuid seda sooviksid ka Saksi, Karkuse, Nõmmküla jm külade
elanikud, kel ei ole sellist head rongiühendust (ja üldse mitte mingisugust
ühendust) valla keskusega. Vaadake,
kui raske on tagada inimeste kohtlemisel õiglust. Seetõttu peaksid volikogu liikmed püüdma võimaluste
piires tegutseda nii, et ebaõiglust
oleks vähem.
Võib-olla arvan valesti, et valla
raha on vaja kasutada arukalt, sest
seda raha on niipalju, et pole kuhugi
panna? Tõenäoliselt nii see ei ole.
Toon mõned näited, kuhu oleks vaja
investeerida.
Tapa linn
Kontserdisaali ehitamine (võimalik kultuurikoja juurdeehitusena),
kus oleks võimalik korraldada koorija orkestrikontserte, teatrietendusi,
tantsuõhtuid jm üritusi. Kultuurikoda on selleks kitsas, puuduvad lava ja
abiruumid etenduste läbiviimiseks,
saali akustika on väga halb, tantsupõranda pinda on vähe. See hoone
oli projekteeritud kinoks.
Taasiseseisvumise alguseni oli ka
Tapal kultuurimaja (täpsemalt küll
raudteelaste klubi), kus korraldati
kõiki vajalikke üritusi ja tegutsesid
ringid ja seltsid. Kahjuks oli selle
hoone ehituse kvaliteet nii madal
(ehitatud eelmise sajandi 50-date
lõpus), et hoone kasutamine muutus

ohtlikuks. Raha aga Tapa linnal selle
hoone remontimiseks ei olnud, sest
samal ajal oli vaja valmis ehitada
nõukogude aja lõpus alustatud kino,
millest sai Kultuurikoda. Pärast mitmeid tuliseid vaidlusi linnavolikogus
(mille liige ma ka olin), otsustati Kultuurimaja erastada, sest taastamiseks
linnal siis vahendid puudusid. Seda
tehti usus, et linna rahaline seisukord
paraneb ja linn saab ükskord uue
korraliku kultuurihoone. Kahjuks
on möödunud juba 20 aastat ja seda
tahet ei ole suudetud realiseerida.
Vallaüritusi korraldatakse Lehtse
kultuurimajas, mis tõsiselt ahistab
valla suurima asumi Tapa elanikke.
Tapa kultuurimaja ostis Oleg Gross
ja ehitas selle kaubanduskeskuseks,
mis oli igati vajalik tegu Tapale.
Siseujula ehitamine
Nõukogude ajal kui Tapa oli
vaene rajooni piiril olev linnake,
siis rajoon siia praktiliselt midagi ei
investeerinud. Tapalased kasutasid
Tamsalu ja Kadrina ujulaid. Usun,
et tapalased on väljateeninud selle,
et siin oleks ujula ja seda kasutaksid
ka valla elanikud.
Tapa jaama raudtee alla jalakäijate tunneli ehitamine – nö
habemega vajadus. Eriti seoses uute
reisirongidega, mis liiguvad kiiremini
ja vaiksemalt ning ohustavad jalakäijaid rohkem. Selleks ei ole isegi vaja
valla raha kulutada, vaid tuleb teha
lobitööd selgitades argumenteeritult
ehitise vajalikkuse ja ajades need
rahad välja vastavatest fondidest.
Küsigem Tamsalu meeste käest, äkki
nad avaldavad saladuse, kust nemad
raha said. On ju Tamsalu jaamas
vähem rööpapaare, jaama läbib üle
kahe korra vähem ronge kui Tapal
ja Tamsalus on palju vähem elanikke
kui Tapal. Tõsi, 25 a tagasi oli see
tunnel Tamsalule väga vajalik, sest
jaama võeti vastu suured kaubamahud. Nemad suutsid endale tunneli
saada, miks Tapa ei saa?
Tapa vald – kergliiklusteede raja-

mine asulate ja vallakeskuse vahele.
Lausa hirm tuleb peale kui sõidad
hommikul ja õhtul Loobu teed mööda ja teepeenral liiguvad tumedad
kujud helkuritega, kes ühelt poolt
tahavad oma tervist parandada, kuid
sellistes tingimustes panevad oma
elu ohtu. Tapa tervise eest hoolitsejatele oleks hea kui kergliiklustee
kulgeks mööda Loobu teeäärt läbi
Imastu ja Rakvere teeäärt pidi Tapale tagasi. Siin ütleb vallajuhtkond
kindlasti, et see ei ole võimalik, sest
tee kulgeb võõra valla territooriumil.
Arvan siiski, et kõik on tahtmises ja
kokkuleppe oskuses.
Lõpetuseks Tapa koolidega
seonduvast – Lehtse haridusküsimuste käsitlemise kõrval. Tapa
koolid võtaksid vastu kokku 1600
õpilast. Praegu õpib eesti gümnaasiumis alla 600 õpilase ja vene
gümnaasiumis alla 200 õpilase pluss
lasteaiarühm. Ilmselt õpilaste arvu
vähenemine jätkub ja mõne aasta
pärast tuleb üks hoone kinni panna.
Kas sellele hoonele on võimalik
leida rakendust? Oleks väga hea kui
leitakse, kuid ma väga kahtlen selles. Ilmselt läheb „hingusele“ vene
koolimaja, sest eesti kooli hoone on
korralikult remonditud. Vene koolihoone on projekteeritud arhitekt
Alar Kotli poolt ja ehitatud aastatel
1936-1939. Nõukogude ajal rikuti
see ilus koolimaja juurdeehitustega
ära. Hoones oli hea akustikaga aula.
Kahju, kui ka selle kooli vana osa
lammutama peab. Arhitektuuriliselt ei saa Lehtse kolhoosi kontori
hooneid selle ilusa koolimajaga
võrreldagi – need on võrreldamatud.
Loodetavasti on siin mõtlemisainet volikogule?! Jättes kasutamata
Tapa koolide potentsiaali (osa
hooneid läheb tahes-tahtmata
lammutamisele), ehitame 10 km
kaugusele uued koolihooned.
Tõnu Männik,
tapalane

Vastus hr Männikule
Hr Männiku artiklit lugedes võib
jääda mulje, nagu sooviksin isiklikest huvidest lähtuvalt taastada
vana kolhoosikeskust. Teatavasti ei
otsusta vallavanem nii suuri projekte
ainuisikuliselt. Põhjendused, miks
on vallavalitsuse ja volikogu arvates
mõistlik selline keskus Lehtses tekitada, on varasemas kirjutises kenasti
kirjas. Seega jutt kolhoosikeskuse
taastamisest ei vasta kindlasti tõele. Eesmärgid on ju teised! Olen
nõus hr Männiku väidetega, et osa
investeeringute põhjendatus kui
arvestada tervet Eestit, tekitab küsimusi, samas ei nõustu ma sellega, et
Lehtsesse tehtav investeering on hr
Männiku sõnu kasutades „mõttetu“.
Usun, et ka suur osa lehtselasi on
seda meelt, et valla teenuste koondamine ühte kohta, mis on kena,
korras ja soe, on vägagi mõistlik.
Hr Männik nimetas oma artiklis
vaid paari teenust, mida omavalitsus
Lehtses osutab. Täpsustan siinkohal,
et vald ei osuta perearsti teenust,
küll aga on perearstil kasutada valla
ruumid. Teenuseid, mida osutada,
on vallal siiski rohkem. Inimestele
on ilmselt lähedasemad haridus-,

rekreatsiooni- ja sotsiaalteenused.
Lisaks teenused, mis otseselt toasooja ei vaja, nagu teehoole ja heakord.
Täpsemate numbrite ja ülevaate osas
julgustan vallavalitsusest läbi astuma.
Järgides majanduslikku efektiivsust, mille poole hr Männik
soovitab vallajuhtidel püüelda, jääks
Tapal kahe kooli asemele üks ning
kaoks gümnaasium. Rahaliselt oleks
odavam vedada kõik gümnaasiumilapsed kas siis Rakverre või Tallinna.
Aga omavalitsus ei saa lugeda ainult
raha. Inimesed loevad enamasti
rohkem. Kuna enamik valla asutusi
paikneb Tapal, ei tohiks ohtu sattuda
ka Tapa linna elanike mugavused ja
võimalused. Olgu see siis muusikakool, noortekeskus, spordikeskus,
Kultuurikoja kino – kõik need asuvad Tapal. Teiste piirkondade sh.
Lehtse piirkonna elanikud peavad
kasutama nende teenuste saamiseks
transporti, mis kindlasti vähendab
kasutusintensiivsust maaelanike
hulgas. Teenuste optimeerimist ja
võrdset jaotust kavandades tuleb ka
arvesse võtta, kui kaugel on lähim
teenuse saamise võimalus, palju on
teenuse arvatavaid kasutajaid jne.

Ja veelkord – inimesed ehk regionaalpoliitiline aspekt. Kuigi teenuse
maksumuse ja kuluefektiivsusega arvestamine on oluline, ei saa olla see
ainus kaalukeel. Väga lühinägelik on
hakata vahet tegema ja viha õhutama
valla eri piirkondade elanikel, arvestada välja, milline koht, huvigrupp
või valdkond on praeguseks vallast
kasu saanud või saamas. Ja kui seda
teha, siis milline ajavahemik võtta arvesse. Viis aastat? Kümme? Kuidas
mõõta investeeringuid inimestesse?
Kuidas mõõta inimeste tekitatud
kasu vallale? Pean suureks plussiks
võrreldes paljude teiste ühinenud
omavalitsustega, et meil ei viidud
sisse valmisringikondi erinevatele

valla piirkondadele ja ei jaotatud
seeläbi mandaate. Siis oleks kindlasti
tekkinud nn. klannid geograafilistel
printsiipidel, mis oleks omakorda
tekitanud volikogus palju vastasseisu
ja vaenu.
Loodan väga, et hr Männik
edastab oma head mõtted, kuidas
Tapa linna arendada vallavalitsusele,
sest just praegu koostame uut valla
arengukava. Kui ka teistel on häid
mõtteid, mida järgmistel aastatel
vallas paremuse suunas muuta ning
kuhu investeerida, siis palume need
samuti kirjalikult valda edastada.
Ei maksa karta, et ühel või teisel isikul või „klannil“ (nagu hr
Männik vallakodanikke jagab) on

võimu need ettepanekud välja jätta.
Arengukava tegemine on väga suure hulga inimeste ühistöö ja selle
kinnitab lõpuks vallavolikogu. Mis
minu isikusse puutub, siis olen juba
üle viie aasta Tapa linna kodanik ja
linna väga suur patrioot.
Järgnev tabel peaks andma ka
ülevaate Tapa valla investeeringutest
aastail 2006–2014. Selgub, et Tapa
linna tehtud investeeringute osakaal
ületab elanike arvu protsendi vallas.
Püüame edaspidi olla võrdsemad.
Kui on soovi eraldi ülevaadet saada
valdkonnapõhiste investeeringute
kohta, siis ka seda saame vallakodanikule võimaldada. Ka leheveergude
vahenduseta.

Alari Kirt, vallavanem
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
16.10.2014
- Volitati Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti
Maris Sommerfeldi teostama
pangatoiminguid alaealise
lapse nimel;
- sõlmiti üks koduteenuse
osutamise leping;
- kolmele puudega isikule
määrati hooldajad ning hooldajatele hooldajatoetused;
- ühe puudega inimese
hooldamine lõpetati ja paigutati abivajaja hooldekodusse;
- Tapa vallavalitsuse hoolekandespetsialist volitati teostama eestkostetava nimel
kõiki pangatoiminguid;
- väljastati ehitusluba ehitise (elamu) laiendamiseks
Kruusimäe kinnistul, Moe
külas, Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek väikeehitise (garaaži
ehitamiseks) püstitamiseks
Roheline 15 kinnistul Tapa
linnas;
- nõustuti Tapa vallas Patika külas asuva Biopuhasti
maaüksuse ostueesõigusega
erastamisega ehitise omanikule;
- võeti vastu kolm korraldust maa riigiomandisse
jätmise kohta;
- määrati Tapa vallas Vahakulmu külas riigimaantee
17195 Jõepere-Vahakulmu
km 9,41 Vahakulmu paisu
lõigul asuvale riigi omandisse
jäetavale 761 m² suurusele
maa-alale koha aadress;
- kinnitati lasteaia Pisipõnn
ja Vikerkaar hoolekogud.
23.10.2014
- Väljastati ehitusluba
ELEKTRILEVI OÜ-le ehitise rekonstrueerimiseks Tapa
vald, Porkuni metskond 58,
Kuru küla Putke, Jootme
küla Putke, Jootme küla Joot-

me sigala, Kuru küla Otti,
Jootme küla Oja-Aasa, Jootme küla Jalaka, Räsna küla
Kelluka, Räsna küla Soosalu
kinnistutel Tapa vallas;
- otsustati korraldada lihthanked „Elektripaigaldiste
käidukorralduse teenus“ ja
„Ventilatsioonisüsteemide
hooldus“ ning moodustati
hangete läbiviimiseks komisjon;
- anti luba jäätmemahuti
perioodiliseks tühjendamiseks;
- korteriomandite aadressiga Allika-2, Jäneda küla,
Tapa vald; Näo keskus 2-1,
Näo küla, Tapa vald; Näo
keskus 2-3, Näo küla, Tapa
vald; Moe keskus 2-2, Moe
küla, Tapa vald; Ülesõidu tn
6a-12, Tapa linn, Tapa vald;
Üleviste tn 7-33, Tapa linn,
Tapa vald ja 1. Mai pst 6-28,
Tapa linn, Tapa vald kirjaliku
enampakkumise puhul tegi
enampakkumise komisjon
kindlaks, et enampakkumisele ei registreerunud ühtegi
pakkujat, mistõttu tunnistati
enampakkumine nurjunuks;
- kinnitati 20.10.2014 toimunud Tapa vallale kuuluva
korteriomandi Valve tn 24-7,
Tapa linn, enampakkumise
võitja;
- tunnistati Tapa vallale
kuuluva hooneühistu Leina
7 osa suurusega 180/12848,
milline annab õiguse kasutada
hooneosa suurusega 18,0 m²
ja mille kasutusotstarbeks
on garaaž, müügi kirjalik
enampakkumine nurjunuks,
kuna enampakkumisele ei registreerunud ühtegi pakkujat;
- anti üürile Tapa vallale
kuuluv korteriomand nr 4
asukohaga Tapa vald, Tapa
linn, Lai tn 9, üldpinnaga
26,0 m²;

- nimetati Osaühing Tapa
Vesi 2014, 2015. ja 2016. aasta
majandusaastate aruannete
audiitoriks audiitorettevõte
Audest Audiitorteenuste OÜ.
30.10.2014
- Kahele lapsele eraldati
lasteaia toidutoetust;
- otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku
summas 514.79 eurot;
- kuuele isikule keelduti
sotsiaaltoetuse määramisest;
- kahele puudega isikule
määrati hooldajad ning hooldajale hooldajatoetus;
- sõlmiti kaks koduteenuse
osutamise lepingut;
- nõustuti Tapa vallas Tõõrakõrve külas asuva Hobuse
kinnistu jagamisega kaheks
eraldi katastriüksuseks;
- kooskõlastati puurkaevu
rajamise asukoht Inno-Berendseni kinnistul Linnape
külas Tapa vallas.
06.11.2014
- Volitati Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti Maris
Sommerfeldi vormistama
toitjakaotuspensioni alaealise
isiku eest;
- sõlmiti ajutiselt lapse perekonnas hooldamise leping;
- neljas sotsiaalkorteris
pikendati üürilepinguid;
- eraldati hooldekodu koht
OÜ-s Ilmara Tapa valla kodanikule;
- maaüksustele määrati
koha-aadressid;
- otsustati Tapa vallale
omandiõiguse alusel kuuluv
korteriomand aadressil Ülesõidu tn 6 a-12 Tapa linn
Tapa vald;
- otsustati müüa Tapa vallale kuuluv elamumaa asukohaga Lääne-Virumaa Tapa
vald Lehtse alevik Aia tn 4.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
30.10.2014
- Muudeti Tapa vallavolikogu 28. veebruar 2013
määrust nr 84 „Tapa valla
munitsipaalkoolide õpilastele
sõidukaartide väljastamise
ning koolisõiduks tehtud kulu
Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kord“;
- võeti vastu määrus „Tapa
vallavara valitsemise kord“;

- võeti vastu määrus „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla 2015. aasta
eelarves“;
- otsustati garanteerida
Kergliiklusteede toetusskeemi
Tapa valla poolt esitatud projekti „Tapa valla põhimaantee
nr 5 äärne kergliiklustee“
omafinantseering summas
kuni 201 100,00 eurot;

Lehte ja Lembit Raat!
Südamlikud õnnesoovid Kroonijuveeli
pulma puhul 65. pulma-aastapäevaks!
Terve teie elu on kui ilus lauluviis selles
loos, mis nii puhas, selge ja ühtekuuluv!
Teineteiselt sooja otsivad peod,
Teie ühiselt oskasite valida.
Olete osanud hoida,
püüdnud alati teineteist mõista!
Teid õnnitlevad tütar Kaie, tütar Külli
Ilmariga ja lapselapsed Kristi ja Imre.

Lehte ja Lembit Raat
Ta seisis minuga kord rohelises salus,
kus siiralt silma vaadates mu kätt ta palus.
Mu hing ta hingesugulust nii kindlalt tajus,
et süda tema südamele kaissu vajus.
Sugulased Võrumaalt

- katastriüksustele määrati
sihtotstarbed;
- anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi riigihange
Tapa vallavara kindlustamiseks;
- otsustati müüa Tapa vallale kuuluv elamumaa asukohaga Lääne-Virumaa, Tapa
vald, Lehtse alevik, Aia tn 4.

Viis heliseb, sõnal on jõud
Tapa valla muusikapäevad
toimuvad sel aastal juba
kaheksandat korda. Uskumatu, kui kiiresti kiirustab
aeg. Mööduv aastaring on
olnud laulu-, tantsu- ja pillirahvale tähtis aasta, sest
toimus ju laulupidu, kus
Tapa vallast võttis sel korral
osa rekordarv esinejaid. Oli
ilus ja eriline pidu, millel oli
oma süda ja iseloom. Aeg
puudutas läbi koosolemise
paljude hinge ja südant,
jättes sinna teadmise, et on
meie enda teha see, millise väärtuse me üksteisega
koos olles siia ilma maha
jätame. Millised väärtused
me jätame oma puudutuse
soojuse kaudu eilsesse aja
talletada, just selliseks saab
meie aja lugu.
Asjatundjad muusika- ja
loominguinimesed ehk teavad, et üks oluline tähtpäev
oli veel sel aastal. Nimelt
tähistati kahe daami, kahe
sõbranna ja koostööpartneri
150 juubeliaastapäeva. Nendeks olid eesti esimene
professionaalne naishelilooja Miina Härma, eesti
luuletaja, libretist ja tõlkija
Anna Haava. Tapa valla
muusikapäevad kajastavad
sel aastal laulupeol kõlanud loomingut ning Miina
Härma ja Anna Haava loomingut.
Tänu Piret Piheli ideele ja
läbirääkimistele toimus 25.
oktoobril Tartus Tiigi Rahvamajas Lehtse kammerkoori, Tapa kammerkoori ja
segakoori Leetar ühisesinemine koos Tartu Vanemuise
Seltsi segakooriga. Kavas
olid Anna Haava ja Miina
Härma loomingust sündinud laulud. See oli sel aastal
nagu väikeseks alguseks ja
ettevalmistuseks muusikapäevadeks. Osa Tartus
esitatud laule kuulete ka
muusikapäevadel. Siinkohal
peab kindlasti ära mainima,
et koos Tartu koori ja kolme
Tapa valla kooriga plaanitakse Tartus esitatud kava
ette kanda lähiajal ka Lääne

Tänan
tagastatud
elu eest!
Olen südamest tänulik
Rakvere haigla arstile
Doris Dmitrovskile,
Põhja-Tallinna
Regionaalhaigla arstile
Penti Põdrale ja
Tapa perearstile
Katrin Kuusikule, kes
mind abistasid
rasketel haiguse
päevadel.
Tänu nendele
meedikutele olen
ma saanud oma elu
teise sünnipäeva.
Tamara Kravtsenko,
Tapa elanik ja
endine pedagoog

Virumaal. See ettepanek
tuli sealselt dirigendilt Valli
Ilvikult. Kuna Tartus oli laval
koos umbes 65 lauljat, siis
hetkel tegeletakse esinemissaali otsimisega siinkandis.
28. novembril toimub
muusikapäevade kontsert
algusega kell 18 Tapa kultuurikojas, kus esinevad laste
ja noorte kollektiivid valla
koolidest ja muusikakoolist
ning kultuurikojas tegutsevatest vahvatest ringidest.
Ühesõnaga lapsed ja noored
näitavad, et Tapa vallas kultuuriga tegeleda on vahva ja
populaarne. Me võime uhked
olla, et siin on entusiastlikud
eestvedajad, organiseerijad ja
juhendajad huvilistele.
Teisel päeval esinevad
täiskasvanute kollektiivid
algusega 17 Lehtse kultuurimajas. Lisaks esineb Teno
Kongi oma kaaslastega, Indrek Jurtšenko ja Lia Denissova koos Aleksander
Bondareffiga. Külalisesinejaks on sel aastal hiljuti pühapäevahommikuses saates
„Tõuse ja sära“ esinenud
Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži kammerkoor

AKTIVA. Koor loodi 2000.
aasta veebruaris kooli direktori Udo Meriste initsiatiivil.
Dirigendiks kutsuti kogenud
koorijuht Kaja Viira. Koor
on oma lauludega kaunistanud pea kõiki oma kooli
üritusi, aga on esinenud ka
paljudes kirikutes ja kontserdisaalides.
Peale kontserti toimub
traditsiooniline pidu kõigile. Esineb ansambel Akord
koosseisus Andrus Poolmaa
ja Mart Kroon ning tantsuilu
pakuvad vahepaladena Tapa
kõhutantsu seltsingu Azra
tantsijad.
Lehtse kultuurimajja sõidab 29. novembril buss Tapa
keskväljakult kontserdikülastajatele kell 16.30 ja peale
kontserti saavad soovijad
ka tagasi. Kes aga soovib
tantsu lüüa, see võtku omale
laua peale meelepärast kaasa
ja lahke pererahvas pakub
sooja tuba ning meeleolukat
õhtupoolikut. Peale pidu,
keskööl, sõidab taas buss
Tapale. Üritus on nii Tapa
kultuurikojas, kui ka Lehtse
kultuurimajas tasuta!
Kairi Kroon
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Minu isa
Tere, mina olen Ariana ja räägin
täna oma papast, kelle nimi on
Arut. Ta on sündinud Skorpioni
tähtkujus ja tal on lokkis juuksed
ning suur nina. Ta on rahvuselt
armeenlane. Tema vanavanemad
olid Armeenias kuulsa krahvi
lapsed. Seega minu „babuška“
oli krahvinna. Neil oli seal kunagi
ammu mõis ja ilus restoran. Mu
isal on ka praegu restoran, mille
nimi on ARARAT GRILL. Papa

KUHU MINNA?

on mul väga hõivatud inimene, aga
sellegi poolest leiab ta alati minu
jaoks aega ja armastab mind väga.
Ja mina armastan teda ka!
Meile meeldib koos teha matemaatikat ja jalutada metsas. Ta igatseb
väga oma Armeenia mägede, metsade
ja jõgede järele. Veel oskab ta kitarri
mängida nagu minagi. Minu papale
meeldib väga šašlõkki küpsetada.
Isa armastab ka vanaaegseid asju ja
autosid. Tal on vanaaegne auto ni-

mega Pobeda, mis on tehtud aastal
1951.“Deduškaga“ ja venna Jegoriga
mängivad nad tihti malet. Kui tal
hea tuju on, remondib ta vanu kelli.
Ta armastab puhtust ja korda. Ja kui
üldsegi hakkasin ma sellest rääkima,
on ta tegelikult päris karm inimene.
Ta on lihtsalt täielik proff riidleja.
Töö juures kõik austavad teda.
Palju oleks veel minu papast rääkida, kuid ta kutsub mind sööma.
Ariana Arutjunjan, TG 4. B klass

Minu taat
Minu taat on minu vanaisa. Minu
vanaisast sai taat juba 18 aastat
tagasi, kui sündis tema esimene
lapselaps, kes hakkas teda hüüdma
taadiks. Kokku on minu taadil kaks
last ja neli lapselast. Kuna meie,
taadi lapselapsed, kutsume teda
taadiks, siis tänaseks kutsuvad teda
taadiks juba kõik meie tänavalt, nii
väiksed kui ka suured.
Minu taat on pärit Aluverest,
kus ta sündis ja käis koolis. Hiljem
elas ta Rakveres. Tapal on ta elanud
peaaegu 45 aastat. Taat on õppinud
kutsekoolis santehnik-keevitajaks.
Varem töötas ta keevitajana, autojuhina, leivaauto juhina, bussijuhina ja mehaanikuna. Tänaseks
on taat pensionär, kes pühendub
kodustele tegemistele. Näiteks

kütab ta maja, teeb remonditöid
ja teeb süüa. Kui taat käis tööl, siis
ei teinud ta üldse süüa. Aga nüüd
meeldib talle lehitseda kokaraamatuid ja omandada uusi söögialaseid
teadmisi. Taat oskab teha suppe
ja praade, eriti meeldib talle teha
kanasuppi ja hernesuppi. Meelsasti
teeb ta ka makarone – need on minu
lemmikud.
Taat õpetab mulle erinevaid töid.
Me teeme koos süüa, ta õpetab
mind puurima ja haamriga naelu
seina lööma, samuti erinevaid asju
remontima jne. Minu taat on väga
nutikas ja ta oskab erinevaid asju
remontida, nagu näiteks kellasid ja
erinevaid elektrilisi kodumasinaid.
Veel on ta väga abivalmis, kui kellelgil on miski asi rikkis või on kellelgi

abi vaja, siis aitab ta kohe kindlasti.
Vabal ajal meeldib talle televiisorist
jälgida uudiseid, vaadata sporti ja
mängufilme. Ajalehtede lugemine
on ka ta igapäevane tegevus.
Kuna taat on meie pere liige
ja me elame koos, siis tema argipäevasteks tegevusteks on ka
minu koolist koju ootamine, mulle
lõunasöögi valmistamine ja minu
õppimiste kontrollimine (tema
enda tahtmisel).
Minu taadil on ka kõva tahtejõud ja võitlusvaim. Viis aastat
tagasi pidas ta karmi võitlust raske
haigusega, mille ta seljatas.
Kokkuvõttes on mul üks väga
töökas, tubli ja hea taat, kes on
mulle suureks eeskujuks ja abiks.
Kermo Mätlik, TG 4.b klass

Minu vanavanaisa
Minu vanavanaisa Nikolai sündis
väga ammu. Isegi siis, kui tema
käest küsida, mis aastal ta sündis,
ütleb ta: „Kes seda küll mäletab.”
Vaatamata sellele, et oma elus pidi
ta palju üle elama, on ta väga lõbus
ja rõõmsameelne.
Mina sain enda vanavanaisaga
tuttavaks siis, kui ma olin kahe
kuune ning sellest ajast peale käime
tal külas igal suve- ja talvevaheajal.
Vanaisa jutud on vahel nukrad,
vahel hirmuäratavad, aga suurem osa
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neist on siiski rõõmsad ja naljakad.
Kõige rohkem meeldib mulle, kui
ta räägib seiklustest oma lapsepõlve
sõbra Petkaga. Kord olevat nad
söönud nii palju mett, et see tuli läbi
naha välja. Järgmine kord ekslesid nad
kolm päeva metsas, kui nende küla
asus neist mõne kilomeetri kaugusel.
Vahest ta jutustab sõjast ja sellest, kui
palju kurjust sellega kaasneb.
Oma mälestusi jagab ta minuga
reeglina suvilas, mida ta on oma
kätega ehitanud pea viiskümmend

aastat tagasi. Vanavanaema räägib,
et tal on kuldsed käed ja mina olen
sellega nõus. Kui ma väike olin,
ehitas vanavanaisa ronimislinnaku.
Kuigi meie vanusevahe on pea
kaheksakümmend aastat, tundub
mulle, et kohati on temal rohkem
energiat ja jaksu.
Ma usun, et tal on varuks veel
palju huvitavaid jutte, mida ma ei ole
kuulnud. Ja nende kuulamiseks, ootan ma väga temaga taaskohtumist.
Emilia Loštšina, TG 4.b klass

Minu isa
Räägin teile oma isast,
ta on muide hästi visa.
Suure autoga ta sõidab,
aina kilomeetreid võidab.
Veab ta kaupa linnast linna,
kuhu vaja sõidab sinna.
Elab ise üle lahe,
meri on me kahe vahel.
Näen ma teda üsna harva,
see käib mulle vastu karva.
Kuid, kui kokku saame me,
kalale on meil siis tee.
Seame sammud seenele,
Külla tädi Leenele.
Minu isa lahe paps,
rõõm on olla tema laps

Marek Puhasmets, TG 4.b klass

Mina ja minu isa
Milline on minu isa?
Ilus, tark, hea ja visa.
Soovin olla tema moodi,
Tema pojaks mind ju loodi.
Süda soe ja tuju hea,
Oma lapsi meeles peab.
Siis kui isal nukker meel,
Mina tuju tal rõõmsaks teen.

Marcus Bugera, TG 4.b klass

TAPA KULTUURIKOJAS
21. nov kl 19 Eesti Kontserdi programm Muusika Eestimaale. „Surma laulud ja tantsud“. Pavlo Balakin (bass) ja Sten
Lassmann (klaver). Kavas: Šostakovitš. Süit Michelangelo
Buanorotti tekstidele op 145 Medtner. Kaks muinasjuttu
klaverile, op 20. Mussorgski. Vokaaltsükkel „Surma laulud ja
tantsud“. Pilet 2 € ja 3 €.
22. nov kl 14 Ladina paaristantsu treening. Juhendaja Evely Vaigur. Veel on võimalus liituda!
25. nov kl 16 ja 20 Eesti mängufilm „Maastik mitme kuuga“. Alla
16 a. keelatud
28. ja 29. nov Tapa valla muusikapäevad „ Viis heliseb, sõnal on
jõud“.
28 nov kl 18 Tapa valla laste- ja noortekontsert kultuurikojas.
30. nov Esimene advent.
Kl 15 Tapa Jakobi kirikus kontsert „Helisev valgus“. Kauneimaid jõululaule esitavad Toomas Krall, Stefania Aira, Andranik Kechek.
Kl 16 Tapa linna keskväljakul jõulurahu väljakuulutamine ja
jõulutule jagamine. Esinevad Tapa kultuurikoja laste tantsurühmad, kuuma glögiga kostitab Tapa gümnaasiumi puhvet.
2. dets kl 16 ja 20 Animafilm „Khumba“ (2013).
6. dets kl 16 Pärastlõuna puhkpillidega. Esinevad Tapa muusikakooli noorteorkester ja ansamblid.
7. dets kl 15 Kontsert „Armastuse tango“. Esinevad: Natalja
Vinnitskaja estraadiorkester, dirigent Igor Jermakov. Külalisesinejad: Marina Moroza – sopran (Itaalia), Rustem Smagulov
– tšello (Itaalia), Vjacheslav Reznichenko – tenor (Eesti),
Aleksandr Peljovin – bariton (Eesti), rahvamuusikaorkester
Zlatõe gorõ. Kava juhib Samuel Golomb. Piletid 10 €, õpilased
ja pensionärid 7 €.
9. dets kl 20 Thriller „Ei. Tohi. Magama. Jääda.“ Alla 12 aastastele keelatud.
12. dets kl 19 Tapa Linna Orkestri filmimuusika kontsert.
14. dets kl 19 Tallina Muusikateater. Lasteetendus „Kakukese
uusaastaseiklus“ (vene keeles). Pilet 5 €.
16. dets kl 16 ja 18 Animafilm „Solani ja Ludvigi jõulud“.
18. dets kl 13 Eakate jõulupidu.
19. dets kl 19 Eesti Kontserdi programm Muusika Eestimaale.
„Rikaste linnade rikas kultuur“. Ansambel Hortus Musicus.
Kunstiline juht Andres Mustonen. Kõlab XVI–XVII saj suurlinnade muusika. Pääsmed 2 € ja 3 €.
21. dets kl 13 Tapa kultuurikoja laste huviringide jõuluetendus K.
Kumbergi „Neli südamesoovi“. Tasuta.
27. dets kl 21 Aastavahetuse pidu „Särab ja sillerdab“ .Tants ja
meelelahutus hommikutundideni. Muusikat teeb ansambel
Meelis Band. Külalised ja üllatused. Pääse kuni 23. dets 3 €,
peopäeval 5 €. Avatud baar. Broneeri koht varakult kultuurikoja telefonil 322 0061 või e- mailil info@kultuurikoda.ee.
29. dets Kontsert „Olen kodus“. Esineb Aleksander Leemets. Pilet
5 €.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
24. nov kl 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.
Külaliseks on Heiki Vuntus – Tapa Arenduskoja juht, maaelu
toetaja, ajalehe toimetaja jpm. Istumine hubases kohvilauas!
29. nov kl 17 Tapa valla VIII muusikapäevade II kontsert –
peoõhtu kõigile. Esinevad Tapa valla täiskasvanute kollektiivid. Külaliseks kammerkoor AKTIVA. Tantsuks ansambel
AKORD. Üritus tasuta!
1. dets kl 13
Klubi Ehavalguse laulutuba ja jututuba.
7. dets kl 10
4. PPP – jätkub 13. hooaeg! Algajad eraldi kl 9.
Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Mäng turniirina. Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta.
8. dets kl 13
Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.
Külaliseks Valve Pärn – ravimtaimedega ravitseja, teadjanaine jpm. Istume ühises teelauas.
9. dets kl 16.15 Tasuta etendus “Lugu koerpikust” Tapa valla lastele jõulukingiks. Esitab lasteteater Kehra Nukk. NB!
Palume kollektiividel ette teatada vähemalt 5. dets-ks! (info@
lehtsekultuurimaja.ee; tel 521 8398).
13. dets kl 11–14 Lehtse jõululaadake
kl 12
Advendikontsert – esinevad Lehtse Kooli lapsed. Müügil
käsitööd, ehteid ja mitmesugust jõulunänni kinkimiseks. Laste
heategevusmüük. Oodatud ka toiduainete pakkujad! Müügisoovi korral võta ühendust kultuurimajaga (tel 521 8398)!
14. dets kl 12 Lehtse Külakilb 4. mäng – jätkub 13. hooaeg!
Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
15. dets kl 13 Klubi Ehavalguse jõuluootus. Külla tuleb jõuluvana. Kuulame jõulumuusikat ja laulame koos! Võta kaasa natuke raha kringli ja hõõgveini tarvis, hea meeleolu ning mõni
naaber ka! Jõululood, -salmid, -laulud ja mälestused vanaaja
jõuludest. Istume ühises peolauas.
22. dets kl 16 Lehtse lasteaia jõulupidu.
24. dets kl 18 Lehtse kammerkoor laulab Ambla Maarja kirikus
jõulujumalateenistusel.
27. dets kl 20 Aastalõpupidu kõigile. Kaunis jõulukontsert. Tantsuks ansambel C-DUUR. Eelregistreerimine laudadesse 25.
detsembrini pääse 7 €, peoõhtul kallim ja mugav koht pole
garanteeritud. Info: 521 8398, 383 3350; info@lehtsekultuurimaja.ee.
30. dets kl 11–12.30 Lastehommik “Päka ja Piku mängumaa”.
Oodatud kõik mänguhimulised tirtsud ja põnnid! Mängud,
võistlused, laulud, tantsud. Õnneloos! Puhvet.
NB! Näitused:
1. nov – 30. dets II korruse saalis – Vaibanäitus “Kutse”.
Kunstnik-disainer Eve Sisa. Näitusel ka pidulikud seelikud.
November – jaanuar I korrusel –
Kangastelgedel kootud vaibad – autor Elve Nurk.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Otsin rahulikku kohta päikese all. Soovin osta
otse omanikult maa või vana talukoha suurusega
7–12 hektarit. Maa peaks olema osaliselt kaetud
metsaga ja ligipääsetav ilma, et peaks läbima
erateid. Pakkumised oodatud tel 511 4996.

Kauplus Melita Äri asub Tapal, Turu 3.
				
Akende, uste ja muude puidutoodete
valmistamine tellimuse peale.
Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919,
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

Ostan 1–2-toalise korteri Tapa linnas. E-mail:
arvomail@gmail.com. Tel: 502 2484.

Müüa Tapa äärelinnas asuv elamukrunt otse omanikult. Vee- ja kanalisatsioonitrassiga liitumine on
krundi piiril. Vajadusel on võimalik krunt poolitada.
Suurus 1 730 m², mets lähedal, äärelinnas, teed
heas seisukorras. Hind: 15 000€ võimalik tingida.
Tel: 56216394. Kuulutus on üleval ka Hydra.ee
http://www.hydra.ee/kuulutused/tapakrunt-439548.html.
Tel: 56216394
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.

R-Segakauba OÜ

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.

Nomiaska OÜ

-

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

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

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 moodulaedade paigaldus,
vihmaveerennide ja -kogujate
puhastamine ja parandamine,
erinevad ehitustööd.

- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

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

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

Tapa Ehitus OÜ

Küttepuud Simunast! Tel 515 7741.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632

Teid ootab suur valik häid pakkumisi ja kingiideid.

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa

Anda üürile korter Tapal, ahiküttega, 55m2,
II korrus. Tel 5660 7450.
Ostan väikese 2-toalise aiamaaga maja või
vahetusvariandid. Tel 5827 4262, 5803 9450.
Kõik pakkumised on teretulnud.

Jõulude saabumise puhul 19.–20. detsembril
on kogu kaup -20%.

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.

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

Avaldame sügavat kaastunnet
Maile ja Heidyle abikaasa ja isa
RAVO SILLASTE
lahkumise puhul
Perekonnad Vikat, Liimets, Evard, Paulus
ning Evi-Maie ja Tiit

Mälestame oma kallist isa ja vanaisa
ning Tapa linna arsti

Igavikumaale rändas meie hea naaber

MART PEEDOT

RAVO SILLASTE

tema 75. sünniaastapäeval
tütar Karin ja poeg Rasmus

Meie kaastunne Maile, Heidyle,
Hardyle ja Demisele abikaasa,
isa ja äia kaotuse puhul.

Mälestus sinust
ei kustu iialgi....

Eve ja Rein

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.

