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Tapal selgub rattaorienteerumise
maailmameister

2013. aasta
rahataotluste
vastuvõtmise voor
on lõppenud
25. jaanuaril lõppes arenduskojas LEADER meetmetesse 1.2
ja 2.1 rahataotluste esitamine.
Tähtajaks laekus 72 rahataotlust,
kus soovitakse toetusi summas
794 248 eurot (eelarves on jagamiseks 223 907 eurot). Meetmesse
1.2 „Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi
omaalgatusliku tegevuse“ saabus
43 taotlust summas 130 893 eurot
(eelarves jagamiseks 63 907 eurot).
Meetmesse 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus“ saabus 29 taotlust
summas 663 354 eurot (eelarves
jagamiseks 160 000 eurot).
Ta p a va l l a s t e s i t a t i k o k ku 13 taotlust toetuse summaga 154 291 €, neist 6 tk meetmesse 1.2 ja 7 tk meetmesse 2.1
Lõplikud hindamistulemused selguvad pärast seda kui on toimunud
arenduskoja juhatuse koosolek.
NB! Pingeread ja hindamistulemused avaldatakse pärast otsuste
tegemist arenduskoja kodulehel ja
seejärel teavitatakse tulemustest
taotlejaid.
Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Maryliis Teinfeldt
võitis maakondliku
õpilasetlejate
võistluse
Lääne-Virumaa õpilasetlejate konkursil osales 21 õpilast üheksast koolist. Vanemas vanuserühmas 10.–12.
klass võitis Maryliis Teinfeldt Tapa
gümnaasiumist, juhendajas Sirje Sell.
Maryliis esindas meie maakonda ka
8. veebruaril Kostiveres toimunud
õpilasetlejate riigikonkursil.
tapa.ee

Eesti Naabrivalve
häirenupu teenus
aitab vabatahtlike
kaasabil eakaid
Häirenupp on abivahend, mis aitab suurendada üksi elavate eakate
turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise kiirust. Vabatahtlike kaasamine eakate abistamisse ühendab
kogukonda.
Häirenupu teenust tutvustatakse
Tapa päevakeskuses, Valve 30, Tapa
linn, 20. veebruaril 2013 kell 14,
võimalus osaleda ja teadmisi saada.
Anu Jonuks,
MTÜ Seenior

Tapa vallas tähistati 2. veebruaril Tartu rahu 93. aastapäeva mälestusteenistustega Tapa linna vanal ja uuel
kalmistul, kus teenistust pidas Tapa Kirde Kaitseringkonna kaplan Raivo Nikiforov. Pärast mälestusteenistusi, toimus Tapa Jakobi kirikus jumalateenistus-kontsert, kus teenistust pidas õpetaja Tõnu Linnasmäe ja
esines Tapa kammerkoor Evely Piksare dirigeerimisel.

Foto Tiina Paas

Numbrite taga
on inimesed
Jaanuarikuu viimasel päeval oli
Tapa vallavolikogus arutlusel aasta
olulisim dokument – 2013. aasta
eelarve.
Dokumendi olulisust näitab
see, et sellesse on koondatud kõik
tegevused, mida vallavalitsus koos
allasutustega aasta jooksul teevad,
olgu nendeks investeeringud,
soetused või tegevuskulud, sealhulgas võimalikud palgatõusud.
Eelarve koostamisel püüavad
komisjonid arvesse võtta kõigi
huvigruppide soove ning ootusi,
toetada kõiki seniseid tegevusi.
Teatavasti pole üldjuhul võimalik
kõiki soove täies mahus täita
ning nii mõnigi kord tuleb teha
kompromisse.
Ühe käega riik annab, teisega võtab
Tapa valla tulud on kokkuvõttes võrreldes mullusega veidi vähenenud, seda peamiselt väiksema
laenuvajaduse tõttu veeprojektide
lõppemisel. Samas peaks põhitulud prognoosi järgi kasvama.
Näiteks tulumaksu laekumise
kasvu prognoosime 3,1 protsenti
ehk 101 000 eurot ja maamaksu
laekumine suurenema 19,8 protsenti ehk siis 24 400 euro võrra.
Ligi saja tuhande euro võrra suurenenud riigipoolne toetus teedele
tähendab, et saame teid ja tänavaid
sel aastal rohkem korda teha.
Tulude osas on toiminud ka
olulisi vähenemisi, näiteks on
ligi 140 000 euro võrra vähenenud tulud hariduse valdkonnas,

seda peamiselt riigipoolse toetuse
vähenemisega, peamiselt Mihkli
kooli rahade kadumisega valla
eelarvest, edaspidi liigub see raha
otse adressaadile mitte läbi vallaeelarve. Ka sotsiaalvaldkonnas
on riik oma toetust vähendanud
toimetulekutoetuse summa arvelt,
mis oli 369 000 eurot, kuid nüüd
on 166 000 eurot.
Tulude vähenemisi ja lisatulusid
kokku liites, on tulud siiski samas
suurusjärgus.
Taristu nõuab laenuraha
Kulud valla eelarvest on ligi
kümnendiku ehk 800 000 euro võrra väiksemad. Suurt rolli mängivad
selles veeprojektid, mis peaks sel
aastal lõpetatud saama ning seejärel
teeme ka viimased väljamaksed.
Mõningase kulude suurenemise
(95 000 eurot) tõi kaasa palgakasv
neile, kel eelmisel kahel aastal
palgatõusu polnud. Valla eelarvest
saab palka umbes 320 töötajat.
Kuigi kulutused elektrienergiale
on oluliselt suurenenud, on majanduskulud aga vähenenud 45 000
euro võrra. Kulutused laenudele
koos intressidega on sel aastal ligi
254 000 eurot
Kui põhitegevuse tuludest lahutada põhitegevuse kulud jääb järgi
põhitegevuse tulem, Tapa valla
eelarves on see 135 000 eurot.
Seega, suuremahulisemate investeeringute tegemiseks on tarvis
võtta laenu, sel aastal kulutame
teede ja rajatiste remondiks ja ehituseks ligi miljon eurot laenuraha.

Täpsem nimekiri planeeritavate
remontide kohta on üleval valla
veebilehel. Kokku on plaanis
teedesse investeerida 1,166 miljonit eurot. Kokku investeeringute
maht on 1,8 miljonit, sellest omavahendeid ca 140 000 ja toetus ca
190 000, ülejäänud ongi laenuraha.
Sotsiaalvaldkonna olulisematest investeeringutest tõstan esile
sotsiaalosakonna ruumide remondi, lasteaia Vikerkaar õueala
korrastamise ja Tapa hooldekodu
remondi. Turvalisuse tunnet peaks
suurendama seegi, et paneme üles
mõned lisavalvekaamerad.
Väike asi, aga loeb palju
Vald rahastab heakorraüksuse
loomist, mis tähendab valla kenamale välisilmele ka lisatöökohti.
Selge on see, et pidevalt vajab
midagi parandamist või kohendamist. Heakorratööliste ülesandeks
saavadki kõik väiksemahulised
ülesanded heakorratöödel, liikluskorralduses ja pisiremontidel.
Kui mänguväljakul midagi ära lõhutakse, peab praegu vallavalitsus
võtma pakkumisi ja otsustama, kes
on soodsam ning tegema lepingu
töö tegemiseks. Selleks kulub
aga paraku palju aega. Kiirem
ja kindlasti ka lõppkokkuvõttes
majanduslikult otstarbekam, on
saata kohale asjatundja, kes pisiremondiga hakkama saab.
Sellele põgusale ülevaatele lisa
saab lugeda Tapa valla kodulehelt.
Alari Kirt,
vallavanem

Tänavu suvel toimuvad Lääne-Virumaal rattaorienteerumise maailmameistrivõitlused ning sprindi võitjad
selguvad Tapal.
Ajavahemikus 24. kuni 31. august viibivad Lääne-Virumaal 300
rattasportlast 40 riigist, et osaleda
siin toimuvatel rattaorienteerumise
maailmameistrivõistlustel.
Võistluste raames selguvad 27.
augustil Tapal rattaorienteerumise
täiskasvanute ja juuniorite maailmameistrid sprindis. Tegemist on kõige
esinduslikuma võistlusega, mis on
läbi ajaloo Tapal toimunud.
Start antakse Tapa gümnaasiumi
juurest, kuid sprindirada kulgeb mööda linna, läbides parke, metsatukkasid
ning kindlasti ka Männikumäge.
Medaleid tuleb püüdma ka Eesti
rattaorienteerumiskoondis, kelle sõidule saab kaasa elada Tapa gümnaasiumi juures asuvas võistluskeskuses
ja linnas vaatepunktides.
Lisaks sprindile jagatakse medaleid lühirajal, teates ja pikal rajal.
Võistlused toimuvad veel Mõedakul,
Rakveres ja Valgehobusemäel.
Maailmameistrivõistluseid korraldab Eesti Orienteerumisliit koos
Rakvere orienteerumisklubiga. Kaasa
aitab üle saja vabatahtliku. Lisainformatsioon võistluse kodulehel: http://
www.orienteerumine.ee/mtbo2013/
Joonas Oja, võistluse peakorraldaja

SK Tapa maadlejate
tulemused Eesti
meistrivõistlustelt
3. veebruaril selgusid Põltsamaa Felixhallis Eesti meistrid naistemaadluses. Naistemaadluses oli kohal kogu
Eesti paremik eesotsas Epp Mäega.
Kokku võistlesid naised neljas erinevas kaalukategoorias ja nende seas ka
kaks neidu SK Tapast. Kehakaalus
kuni 63kg võitsid Olga Koroleva ja
Lisbeth Vinter vastavalt hõbedase ja
pronksise autasu.
Eesti meistrivõistlustel kreekarooma maadluses Põltsamaal selgitati
2. veebruaril välja parimad. SK Tapast
võtsid täiskasvanute meistrivõistlustest
osa kaheksa maadlejat seitsmes erinevas kaalukategoorias. Kohal oli kogu
Eesti paremik eesotsas olümpiahõbe
Heiki Nabiga, kellega ühes kaalukategoorias võistlesid ka Tapalt pärit
Mihkel Allikmäe ja Roman Sviridov.
SK Tapa maadlejad võitsid kokku
kolm medalit, neist ühe hõbeda ja
kaks pronksi. Parimad tulemused tegid
Dmitri Gorjuško (hõbe, 60kg), Elari
Piksar (pronks, 96kg), Mihkel Allikmäe
(pronks, 120kg). Teistest maadlejatest
sai Rainer Viilveer V koha (55kg),
Arvi Freiberg V koha (66kg), Andrei
Bitjutski VIII koha (96kg), Roman
Sviridov VII koha (120kg) ja Teet
Roosimägi XVI koha (74kg).
tapa.ee

Pisipõnni vene gümnaasiumi hoov.
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Foto lasteaia Pisipõnn arhiivist

Suured asjad algavad
väikestest
See, et alanud aasta on kuulutatud
kultuuripärandi aastaks on ühele
väikesele rahvale vägagi oluline ja
tähendusrikas. Eestlastena oleme
ikka ennast kultuurseks ja haritud
rahvaks pidanud. Ja küllap see
niimoodi ongi, sest vaevalt leidub
eestlast, keda laulu- ja tantsupeod
ükskõikseks jätaks. Just ühised
suurhetked ongi need, mis ühest
väikerahvast suure rahva teevad.
Suureks teeb ühe rahva aga ka
soov ja oskus hoida oma esivanemate pärandit – kombeid, traditsioone, tõekspidamisi. Vähim, mis
meie lasteaias selleks teha saame,
on maast madalast tutvustada lastele
eesti rahvaloomingut, -laule, -tantse
ja -mänge.
Pisipõnni lasteaias on välja kujunenud üks tõeliselt armas traditsioon. Kui jõulud seljatatud, on
muusikaõpetaja Maie Kents võtnud
oma südameasjaks igal aastal, jaanuaris, korraldada koolieelikutele ja
nende vanematele rahvaloominguõhtu. Sellel õhtul lauldakse erinevaid
rahvalaule, tantsitakse rahvatantse ja
mängitakse rahvuslikke mänge.
Selle aasta rahvaloominguõhtu tegi
meeldejäävaks üks väga eriline üllatus.
Üllatuse valmistajateks olid rahvatantsu harrastavad lapsevanemad, kes tulid
ja tantsisid meie peol mitu hoogsat
rahvatantsu. Pealtvaatajate jaladki
kippusid vägisi kaasa kõpsutama. Südametes oli aga soe ja mõnus. Teha
midagi üheskoos, midagi, mis tundub
nii vana ja igipõline, samas aga nii uus
ja teistsugune. Rõõmu ja rahulolu aitas

kindlasti lisada ka koostegemisrõõm.
Aitäh kõigile, kes sellesse õhtusse
rõõmu ja soojust tõid!
Kui veel koostegemisrõõmust
rääkida, siis soovivad nii suured kui
väikesed pisipõnnid tänada kõiki
oma sõpru, kes ka sel aastal meile
lumelinna rajamisel jõu ja nõuga
appi tõttasid. Ja et kõik algusest ära
rääkida, nagu Agu Sihvka omal ajal,
siis peame me lasteaia juhtkonnaga
alustama lasteaia personalist. Kõigepealt siis suur aitäh kõikidele suurtele pisipõnnidele, kes vaatamata varajasele laupäevahommikule, entusiastlikult, labidad kaenla all, lasteaia
väravast sisse astusid. Sõna otseses
mõttes jõuga-nõuga abistasid meid
sõdurpoisid, Kirde KRK-s töötava
lapsevanema Aleksandr Tšistotini
eestvedamisel. Tänusõnad kuuluvad
ka Tapa vallavalitsuse liikluskorraldusspetsialistile Jaanus Annusele,
Tapa päästekomando pealikule Sirgo
Voorele ja tema tublile komandole,
kultuurikoja juhatajale Heili Pihlakule ja valla kultuurispetsialistile
Indrek Jurtšenkole, kes kõik andsid
oma panuse ürituse õnnestumiseks.
Suur, suur aitäh, teile kõigile, sest
päev oli tore, lumelinn sai ilus ja hing
jäi rahule. Nüüd jagub väikestele pisipõnnidele rõõmu ja liulaskmislusti
kuni kevadiselt soojade päikesekiirte
saabumiseni. Nii väikesed asjad, aga
ometi nii suured!
Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

Pisipõnni rahvaloomingu õhtul esinesid lasteaia saalis Tulised Tuulutajad.

Foto Leevi Ivainen

Minu Eestimaa
on nagu igatsus…
Väsimatult ruttavat aega näitav
kalender kuulutab peatselt saabuvat Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva.
Inimese kohta kõrge vanus, kuid
ühe väikese riigi kohta ei tundugi
seda nii palju. Siiski, kui sügavamalt
vaadata möödunud aastakümnete
ajaloo lehekülgedele, on seal kirjas
aukartust äratavalt palju kannatusi,
valu, kurbust, läbielamisi, taasärkamist rusuvast ikkest, minekuid
rõõmsamate homsete poole, uusi
pettumusi ja lõputut lootust, usku,
igatsust.
Ühel jaanuarikuiselt külmakargel
päeval tööl olles mõtlesin, et küsiks
õige oma rühma lastelt, mida nad
arvavad oma Eestimaast. Gripiviirus oli omamoodi laastamistöid
teinud lasteaia Pisipõnn Päiksekiire
rühmas ja nii oligi aega pikemalt nelja noorhärraga arutleda. Öeldakse,
et lapsesuu kuulutab tõtt. Tõepoolest nii see on, sest 6–7aastane oskab
juba väga uskumapanevalt väidelda
ning oma arvamust avaldada kaasa
mõtlema panevalt. Laste poolt
öeldut hiljem arutledes, sündiski
idee avaldada vestlus kõigile teile,
kes seda lugu hetkel loete. Nii palju
siirust, ausust, tõtt ja igatsust tänase
Eestimaa argipäevast läbi lapsesuu
Eesti Vabariigi 95 sünnipäeva eel
las jääb meile lohutuseks, rõõmuks
ja mõtlemapanevaks jõuks.
Lastele esitatud küsimus oli:
„Milline on Sinu Eestimaa?“ ja
vastused on täpselt nii kirja pandud
nagu need neli noorhärrat vastasid,
arvasid, mõtlesid.
Patrik (6a): „Siin on elu rõõmus.
Siin on mu koerad ja toredad inimesed, nad teevad nalja. Ma soovin,
et Eestimaa aitaks mul kasvada
suureks. Tahaksin, et siin oleks
erinevaid inimesi, kellel on erinevad
näod. Oma kodule mõeldes soovin,
et ta peaks talved vastu. Soovin, et
Eestimaa saaks sünnipäevaks ka
kingitusi!“
Iga lapse ütlemisest püüdsin välja
lugeda midagi sellist, mis kajastab
tänapäeva hetkeolukorda. “Oma
kodule mõeldes soovin, et ta peaks
talved vastu.“ Ongi ju nii, et kõik me
loodame üle elada raskemad ajad,
unistame uhkematest homsetest.

Ka südames on vahest talv, siis
kui on külm, kurb, raske ja ei oska
enam kuidagi edasi minna. Ka Eestimaa südames on talv, siis kui on
raskemad ajad. Me soovime kõik,
et arukus, mõistlikkus ning tarkus
aitavad võita lokkavat rumalust.
Eestlane on läbi aegade väga leidlik
ja nutikas olnud. Ega me muidu nii
kaua püsiks.
Jaan Francis (7a): „Mu kodu
on ilus, sest mu kodus elavad head.
Tahan Eestile soovida, et tema inimestega midagi ei juhtuks. Soovin
inimestele ilusat elu!“ Kui siiras ja
samas lihtne soov. Täiskasvanuna
maailma vaadates unistab enamus
sellest, et oleks raha, rikkust, asju,
võimu jne. Inimesed lähevad oma
ahnete soovidega ummikusse ja
süüdistavad siis riiki, valitsust,
kaaslasi ja naabreid selles, et kõik
on halvasti, tunnistamata endale,
et muudatused meie ümber saavad
alguse siis, kui oma mõtlemist muuta. Kui tihti me mõtleme, et oleks
selline ilus elu, kuhu mahuks palju
sõprust, headust, siirust, soojust,
looduse ilu, rahu ja armastust. See
väike noorhärra kasvab ja ma väga
loodan, et ka tema siirad mõtted
kasvavad koos temaga ning muudavadki selle maailma tulevikus
selliseks, kus oleks ilus elu!
Rasmus (6a): „Minu Eestimaa
on ilus. Minu kodu juures jõe ääres
mulle meeldib, kui päike loojub,
siis tulevad alati pähe need head
mõtted, mida teen järgmisel päeval. Soovin, et Eestimaaga midagi
ei juhtuks, sest olen kuulnud, et
sõjavõitlejad võivad Eesti endale
võtta. Oleksin siis kurb. Päris
pidupäeval ma soovin, et Eesti
inimesed oleksid rõõmsad ja kui
pidupäev on läbi, soovin, et Eestil
oleks iga päev kõik hästi, siis saan
mina oma issi-emmega rõõmustada.” Suurepärane näide sellest, kui
tähtis on lapsele kodu, kodukoha
armsad paigad, kus olemise ja mõtlemise ruumi, kus kõige kallimad
ja ainsamad, keda usaldada siis, kui
kasvõi terve maailm on su reetnud.
Jääks see väikemees suureks saades
kindlaks oma tõekspidamistele, siis
on paljudel tema kaaslastel ta kõrval

väga kindel ja turvaline minna ning
muuta jällegi üks väike killukene
Eestimaad suureks, heaks ning
armastusvääriliseks.
Andero (6a): „Minu Eestimaa
on nagu igatsus! Selline igatsus
nagu ma igatsen oma vanaema ja
vanaisa, kui nad Soomes töötavad.
Armastan emmet-issit ja vennat.
Ma teeksin Eestimaale sünnipäevaks kaardi ja sooviksin sinna head
vabariigi aastapäeva! Üks soov
oleks mul veel, et Eestimaa võluks
vanaemale ja vanaisale siia töökoha ning nad saaksid siin sama palju
raha, kui Soomes. Siit ma ei tahaks
ära minna, sest siin on minu kodu
ja ma ei müü teda kunagi ära….!“
Pisikene Eestimaa nutab ja
rõõmustab üheaegselt selliseid siiraid lapsesoove kuuldes. Lugesin
mitu korda seda juttu ja mõtlesin,
et see on nii reaalne. Tänapäeva
Eestimaa ongi ju nagu igatsus.
Kõik oleks nagu korras, aga midagi on ka kildudeks purunenud.
Haiget teeb see, et juba laps tajub
igatsust ning valutab südant, kas ta
kodu tuleb kunagi maha müüa…
Vaidlemise koht, et lapse jutt ja
mis seal ikka, aga mäletate, et lapsesuu räägib tõtt! Kallis Eestimaa
– mina, sina, meie, nemad – meie
kõik, kes me siin elame. Ärme
mõtle oma maale ainult siis, kui on
tema sünnipäev. Mõtleme temale
ka siis, kui on argipäevad. Hoolime
tema inimestest, usaldame neid,
kes hoolitsevad Eestimaa hea
käekäigu eest. Tajume ja tõrjume
võltside jõudude vägevuse ning
hoiame aususe, siiruse ning lihtsuse poole. Hoiame seda aega,
mis meile on antud selleks, et olla
siin maal õnnelik. Aeg on huvitav
nähtus. Teda on nii vähe, siis kui
jääd hiljaks ja nii palju, kui ootad...
Ootame siis sellel igatsust täis maal
– Eestimaal, et elaksime üle talved, kogudes mõtteid koduukselt
päikeseloojangut vaadates homse
ilusa elu jaoks!
Lasteaia Pisipõnn suured ja väikesed pisipõnnid soovivad ilusat
vabariigi aastapäeva!
Kairi Kroon
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Tantsuõpetaja Eevi
Koppelmann on 2012.
aasta “Maa sool”

Foto vtapa.ee

Jõuluvana ja Lumehelbeke koos lastega kiriku pargis kingituste jagamisel.

Magus pidu Tapa lastele
Meil on hea meel teatada, et kampaania „Aitame lapsi!“ oli 2012.
aastal väga edukas. Täname Tapa
elanikke usalduse ja heldekäelisuse
eest, sest ilma selleta ei oleks me
oma plaane täitnud! Nüüd natuke
üksikasju ja fakte.
Alates 22. detsembrist ilmusid
kolme Tapa kauplusesse korjanduskastid magusa jaoks. Eriline
tänu Oleg Grossile (Grossi Toidukaubad) ja Rein Reinveele (Meie
Toidukaubad) abi ja aktiivse osalemise eest meie heategevuslikus
aktsioonis. Eraldi tänu vastutulelikele müüjatele nende abi eest korjanduse organiseerimisel ja kastide
valvamisel võimalike varguste eest.
Paljud teist, külastades eelpool
mainitud kauplusi, kohtasid meie
vabatahtlikke, kes jagasid flaiereid,
selgitades kampaania üksikasju ja
reegleid. Siin on nende nimed: Alena Obozenko, Karina Sohor, Diana
Klimtšuk, Kristina Sergejeva, Diana Tjušina, Viktoria Martsinkevitš,
Marek Korobov, Ekaterina Znobiševa, Milena Konovalova.
Järgmiseks tähtsaks etapiks sai
kingituste korjandus, ladustamine
ja sorteerimine. Kokku kogusime natuke üle 50 kg erinevaid
maiustusi. Oktoobri ja novembri
kampaania raames kogusime raskes
majanduslikus seisus perede kontaktandmeid – nemad said „suurte
kingituste“ nimekirja moodustamise aluseks. Samuti lisasime sinna
nimekirja väikesed vabatahtlikud,
Tapa lastekodu lapsed ja viis last

perest Kudu. Nimekirjas oli kokku
56 nime. Lisaks tegime 50 „tavalist
kingitust“, mis olid mõeldud lastele,
kes tulevad jagamise päeval Jõuluvana juurde. Meie põhimõtteks
oli – „igale lapsele kingitus“, sest
just nende vanemad aitasid täita
korjanduskarpe poodides! Lõppkokkuvõttes oli „suurte“ kingituste
kaal 700 gr ja tavaliste 300 gr.
Kahjuks ei ole seni kindlaks tegemata põhjustel avaldatud uudist
meie üritusest ajalehes Sõnumid.
Kindlasti on antud asjaolu mõjunud
negatiivselt maiustuste kogusele ja
osalejate arvule, sest ajalehed on
peamised kohaliku informatsiooni
allikad meie elanikele.
Ja saabus kauaoodatud päev –
30. detsember. Juba 15 minutit enne
algust saime aru, et üritus läks korda! Pargi sissekäigu juurde hakkasid
kogunema lastega pered ja kappas
kohale hobune koos vankriga. Seejärel läksid kõik pargi keskele kõigile
tuntud skulptuuri juurde ning seal
ootas lapsi järjekordne üllatus – Lumehelbeke! Koos temaga hakkasid
kõik Jõuluvana kutsuma. Mõningase hilinemisega ta longates tuligi.
Lapsed kogunesid muinasjututegelaste ümber ja hakkasid neile
lugema luuletusi ja laulma laule.
Mõned lapsed tõid kaasa pilte ja
väikeseid kingitusi. Kõik lapsed
registreerusid eelnevalt Jõuluvana
sekretäri juures, kes andis neile
„kingituste piletid“. Soovijaid oli
väga palju ja meie „külalised põhjapooluselt“ pidid lapsi vastu võtma

kahes järjekorras – Jõuluvana ja
Lumehelbekese juurde.
Pärast seda läks Jõuluvana külla
kohalikku lastekodusse ja kui ta
oli lapsi õnnitlenud, saatsime ta
teistesse linnadesse laste juurde.
Samuti ei unustanud me perekonda Kudu ja palusime, et kohalik
Jõuluvana kingib neile natuke
muinasjuttu. Meile tulid vastu 4
väikest peremeest ja koer, isa oli
tööl. Me andsime pererahvale üle
kingitused, hoidised, mis valmistatud Tapa tublide elanike poolt ja
muidugi maiustused, mis kogusime
meie kampaania raames. Loodame,
et nad võtsid uue aasta vastu hästi
ja neil läheb elu paremaks.
Täname kõiki aktiivseid inimesi,
kes aitasid antud kampaania ette
valmistada ja läbi viia: Valentina
Butšenkova, Arina Mürk, Silvia Aništšuk, Galina Mürk, Maksim Butšenkov (Jõuluvana nr 2), Julia Rõbalko,
Tatjana Butšenkova (Lumehelbeke),
Igor Pšenitšnõi (Jõuluvana nr 1),
Anastasia Metus, Anatoli Tsikul, Marek Korobov, Ljubov Kristetskaja,
Georgi Aništsuk, Triin Koitla, Heili
Pihlak (kultuurikoja juhataja), Oleg
Gross, Rein Reinvee.
Seoses sellega, et talveriided
ja maiustused on jagatud, peatub
kampaania „Aitame lapsi!“ ja läheb
käima uuesti kevadel. Me jätkame
asjade kogumist ja soovi korral
saavad majandusraskustes pered
eelneva kokkuleppe alusel tulla ja
valida endale vajaliku.
Maksim Butšenkov

Raadiosaade „Kõrvemaa raadio”
otsib liidrit!
Plaanis on KUMA raadios hakata
kord kuus saatesarja „Kõrvemaa
Raadio” raames rääkima ajaloolise
Kõrvemaa teemadel.
Kõrvemaa jääb rohkem või vähem kolme maakonda ja seitsmesse
valda. Maakonniti siis palju Harjumaale, keskmiselt Lääne-Virumaale
ja natuke Järvamaale. Valdadest siis
palju Aegviidu ja Kuusalu valda,
keskmiselt Anija ja Albu valda ning
natuke Tapa ja Kadrina valda ja killuke koguni Vihula valda (Laukasoo).
Rääkida on palju ja seda eelkõige
huvitavate inimeste prisma läbi.

Kõrvemaa on suur ja huvitav maa,
kus on toimunud palju huvitavat juba
enne jääaega ja vaatamata suhteliselt
hõredale asustusele, on seal praegugi
palju huvitavat. Seda siis nii looduse
kui inimese seisukohalt võetuna.
Rääkida on palju: maastiku kujunemine ehk jääaeg, kunagine Vene
sõjaväe polügoon, nüüdne kaitseväe
polügoon, kultuurilugu (Aegviidu,
Vargamäe), looduskaitse, looduse
uurimine, elu tagasitoomine ja arengud tänapäeval, üritused jne. Rääkima võiks kutsuda kõiki, kes seda
oskavad ja soovivad: looduskaitsjad,

bioloogid, jahindustegelased, turismitegelased, uue elu arendajad,
kohapeal elavad inimesed ja turistid,
pedagoogid, suusaradade tegijad jne.
Ilma konkreetse liidrita raadiosari ise ei stardi ega käivitu. Vaja
on leida hea asjalik uus inimene,
kes liidrirolliga hästi hakkama saab.
Allakirjutanu ise liidriks ei pretendeeri. Kel asja vastu huvi, võiks
võtta ühendust allakirjutanuga,
seda aadressil marek53@hot.ee või
lauanumbril: 322 0662

Marek Vahula,
wabakutseline

24. jaanuaril tunnustati Rakvere
Ametikooli renoveeritud majas maakonna parimaid tegijad konkursil
“Aasta Tegu” ning kultuurkapitali
viie erineva kategooria parimaid.
Matemaatika- ja tantsuõpetaja
Eevi Koppelmann sai pärjatud kõrgeima tiitliga 2012 aasta maakonna
kultuurkapitali kategoorias “Maa
sool”.
Eevi Koppelmann on tunnustatud rahvatantsujuht vallas ja maakonnas, tantsuringe on ta vedanud
juba pea 60 aastat, tantsuringi Ummiskingad juhendab ta praegugi.
Vaatamata oma kõrgele eale, on
Eevi väga nooruslik ja reibas, olles
igapäevaselt eeskujuks noorematele
õpetajatele ja õpilastele.
Igapäevaselt töötab legendaarne
ja särtsakas matemaatikaõpetaja
Eevi Koppelmann Tapa gümnaasiumis ja seda juba pea 60 aastat.
Tema õpilased on korduvalt saanud
auhinnalisi kohti matemaatika olümpiaadidel maakonnas ja vabariigis
ning teda ennast on tunnustatud
kõrgelt riiklikul tasandil väga kohusetundliku ja õpilasi arendava töö
eest. Tapa gümnaasium on teda pärjanud kõrgeima tunnustuse “Valguse
Roosi medaliga” ja Tapa vallavalitsus
2011. aastal Tapa valla aastategija
konkursil elutöö preemiaga.

Eevi Koppelmann

Foto Heiki Vuntus

Konkursil “Aasta tegu” kuulutati välja nii aasta ühistegu kui ka
isikusaavutus. Seekordse aasta teo
tiitli pälvis Rakvere ametikooli renoveerimine, aasta isikuteoks kuulutati
sel aastal rahvahääletuse tulemusel
Hando Kuntro ja Piret Smagari
poolt Emumäele puitskulptuuridest
allee rajamine. Ühisteo kategoorias
sai nomineeritud ka Eestis esmakordselt korraldatud ja Tapa linnas
toimunud Priit Pärna 1. animafilmi
festival.
tapa.ee

Kõrvemaa XXVI talimängud toimuvad
9. märtsil Ambla vallas
17. jaanuaril said Ambla vallavalitsuse majas kokku Kõrvemaa viie
valla esindajad, kus otsustati, et
Kõrvemaa XXVI talimängud toimuvad 9. märtsil. Lisaks otsustati,
et võisteldakse kokku seitsmel alal,
mängud toimuvad Aravetel ja Amblas. Osa võtavad kõik Kõrvemaa
piirkonna omavalitsused eesotsas
peakorraldaja Ambla vallaga, lisaks
Tapa, Roosna-Alliku, Albu ja Aegviidu vald.
Juhend on praegu täpsustamisel
ja parandamisel, eelinfona toome
teieni esialgse kava ja kutsume ülesse
suusatama või huvi korral muudel
aladel osa võtma. Lähiajal avaldatakse
ka vajalikud kontaktid registreerimiseks koos juhendiga. Saalijalgpalli,
võrkpalli, kombineeritud võistluse
võistkonnad moodustatakse Tapa
valla spordiklubide baasil, muudel
aladel, v.a juhtkonna võistlus, palume
valla elanikke aktiivselt osa võtma ja
lähiajal registreeruma. Seniks kui andmed täpsustuvad, palume huvi korral
kirjuta aadressil indrek.jurtsenko@
tapa.ee või helistada 322 9659.

Esialgne päevakava:
kell 10 – suusatamine; osalejate
arv piiramatu, kavas 13 võistlusklassi
kell 12 – saalijalgpall meestele;
kokku 10 liiget, 5 korraga väljakul
kell 14 – kabe; 3 liiget, kelledest 2
meest ja üks naine või noor
kell 14 – võrkpall; segavõistkond
kus 4 korraga platsil, kellest 2 naist ja
võistkonnas kokku 6 mängijat
kell 16 – juhtkonna võistlus; vallavanem või vallavalitsuse liige ning
volikogu esimees või volikogu liige
kell 16.30 – kombineeritud võistlus (erinevate pallimängude põhjal);
segavõistkond või kuidas õnnestub
meeskond kompleteerida; 8 liiget
kell 17 – mälumäng; 5 liiget
kell 18 – autasustamine
Kell 13 –15 on lõunasöök, mille
tasuvad sportlaste eest korraldajad,
lisaks on Tapa valla meeskonnale
tasuta ka ühistransport!
Olge head, tehke usinasti trenni
ja tulge 9. märtsil oma koduvalla eest
võistlema!
Indrek Jurtšenko
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Tapa vallavalitsus
tähistas Tapa
vabastamise
aastapäeva
Seoses Eesti Vabariigi 95. sünnipäevaga, tähistas Tapa vallavalitsus
9. jaanuaril Tapa linna vabastamise
94. aastapäeva Tapa vaksali seinale
paigaldatud mälestustahvli juures.
Kohal olid vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad, muuseumi
juhataja ja teised vallaelanikud.
Mälestustahvli juures toimusid
sõnavõtud, asetati lillekimpe, pärgi
ning küünlaid.
9. jaanuaril 2008 tähistas Tapa
vallavalitsus Eesti Vabariigi 90.
sünnipäevaaastal Tapa vabastamise
89. aastapäeva kultuurikojas kontsertaktusega, kus osales korraldajana ka Eesti Kaitseliidu Viru maleva Tapa Üksikjalaväe kompanii.
Kontsertaktusel viibisid Tapa valla
koolide õpilased ja teised huvilised,
kellele näidati relvi, lisaks kinkis
Eesti Kaitseliit nii gümnaasiumile
ja kui ka vene gümnaasiumile Eesti Vabadussõda puudutava suure
seinakaardi. Aasta hiljem, tähistati
Tapa vabastamise 90. aastapäeva
näidislahinguga, mida aitas korraldada Tapa Kirde Kaitseringkond
ja Eesti Kaitseliidu Viru maleva
Tapa Üksikjalaväe kompanii. Männikumäel, kus näidislahing toimus,
söödi sõdurisuppi ja vaadati näitus
eesotsas kuulsa Maksolly õlimaaliga
(Kajalaineni repro, 2006) “Tapa
vallutamine”, lisaks toimus ka Tapa
vaksali juures miiting.
2014. aastal, mil Tapa vabastamisest möödub 95. aastat, on samuti

plaanis korraldada Tapa vallutamise
näidislahing koos Kirde Kaitseringkonnaga.
Tapa vabastamise/vallutamise
ajaloost
Tapa vallutamine (Tapa vabastamine) oli 9. jaanuaril 1919. aastal
Eesti Vabadussõjas toimunud sõjaline operatsioon strateegilistelt tähtsa
Tapa transpordisõlme vallutamiseks
pealetungivate Punaarmee üksuste
valdusest.
Eesti vägede soomusrongid
ja soomusrongide dessantgrupid
vallutasid tagasi 1919. aasta alguses
alanud vastupealetungioperatsiooni
käigus Tapa raudteesõlme pärast
lühikest ägedat lahingut soomusrongide nr 1 ja 3 dessantosade poolt.
Soomusrongid ise, järjekorras nr 1,
3 ja 2, parandades kogu aeg raudteed ja sildu, toetasid vahetevahel
dessante oma suurtükkide tulega.
Tegemist oli ka ainulaadse lahinguga, kus hukkunuid Eesti vägede
poolelt ei olnud.
Tapa vabastamise/vallutamise
kohta saate täpsemalt lugeda Harri
Allandi raamatust “Tapal paiknenud
soomusrongirügement sõnas ja
pildis 1924–1940” (Tapa linnaraamatukogust) ja netipõhise korraliku kokkuvõtte leiate siit: http://
et.wikipedia.org/wiki/Tapa_vallutamine.
Indrek Jurtšenko
kultuurispetsialist

Tulge
talvemõnusid
nautima!
Tulge talvmõnusid nautima – kõikidele on avatud suusarajad ja Tapa
gümnaasiumi staadioni kõrval värske liuväli.
Igal aastal on Tapa vallavalitsus
koos spordikeskusega, MTÜga
Männikumägi ja Tapa gümnaasiumiga hoolitsenud selle eest, et oleks
võimalik talvemõnusid nautida. Suusarajad on hetkel lahti aetud Jänedal,
kus on valgustatud rada, samuti Tapa
linnas Männikumäel, kus on samuti
ka valgustatud rada, Roti metsas ja
Rutka matkarajal.
Palume teada anda ja suhelda
operatiivselt otse spordikeskusega,
kui on vajalik midagi rajal parandada, nt radasid üle lasta vms. Raja
pikkustest ja hetkeolukorrast saate
ülevaate lumeinfost: http://arhiiv.
sport.err.ee/lumeinfo.php?0.
Gümnaasiumi staadioni kõrval
on liuväli, mida on juba neljal järjestikusel talvel uisutamishuvilistele tehtud. Uisuväli valmis tänavu
gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja Taavi Ojaniidu eestvedamisel, keda aitasid suuresti Raivo
Kaegas ja gümnaasiumi poisid.
Uisuväljak on ka uisutamishuvilistele esmakordselt valgustatud,
seega on kõigil võimalus uisutada
ka õhtuti.

NB! Suur palve talvmõnude
nautijatele ja teistele valla elanikele!
Palume suusaradasid ja uisuväljakut kasutada sihtotstarbeliselt
ja heaperemehelikult. Paraku on
tulnud valla elanikelt kaebusi, et
radu lõhutakse, sõidetakse radade
peal jne. Kui on tõesti vajalik sõita
nendes piirkondades mõne motoriseeritud sõiduvahendiga, kus on
rajad, palume seal sõita vaid teatud
kohtadest risti üle raja, mitte raja
peal! Tegemist on ikkagi kellegi
tööga ja finantsiliste vahenditega,
mis teatud kodanike nahaalse ja
hoolimatu käitumisega lihtsalt
hävitatakse. Antud juhul on tegemist haldusõigusrikkumisega,
millele järgneb menetlus ja vastav
karistus. Samas palume ka kõikidelt valla elanikelt kodanikujulgust
nende inimeste osas, kes radasid
lõhuvad ja sellest teada anda vallavalitsusele telefonidel 322 9650
või 322 9659 või e-mailidel vallavalitsus@tapa.ee või indrek.
jurtsenko@tapa.ee.
Head talvemõnude nautimist ja
kultuurset talvist käitumist!
Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Talvemõnud koos tervisega saab suusaradadelt.

Foto Alar Teras

Suusatame üheskoos ümber
maailma
Viiendat aastat järjest korraldab
Sihtasutus Eesti Terviserajad
ümber maakera ringi tegemiseks
kilomeetrite kogumist. Kõik
ter visespordist ja liikumisest
huvitatud on palutud 24. veeb-

ruaril 2013. a Rutka matkarajale
oma panust andma. Stardipaik
on endine – Tapa linnas Võidu
pst lõpus asuva reoveepuhasti
juures. Kilomeetrite kogumine kestab kella 9st kuni 16ni.

Kohtume suusarajal ja teeme
koos raja lugu!
Lisatud foto „Lumepäeva
suusamatka osalejad on ületanud
Rutka silla“

Alar Teras

Peterburi kunstniku
Vera Pavlova illustratsioonid
linnaraamatukogus
Tapa linnaraamatukogu esimesel
korrusel on avatud nimeka Peterburi kunstniku Vera Pavlova viimastel
aastatel valminud illustratsioonide
näitus “Inglitiivul”. Väljapandud
akvarellidel, neid on kolmekümne
ümber, kohtame ingleid ja muinasjutulisi maastikke ning värvikaid
pilte õukonnaelust. Raamatukokku
tuli näitus tänu Eesti Lastekirjanduse Keskuse kunstieksperdi Viive
Noore vahendamisele.
Pavlova kasutab meisterlikult
akvarelle ja lisab vene ikoonitraditsioonipäraselt piltidele rikkalikult
kulda. Pavlova inglid on sellised
kodused ja neid kohtab tema
piltidel sageli. Tihti on maastikke
paigutatud ilmestama kaunite kostüümidega aadlidaamid. Piltidest
paistab vastu, et kunstnik tunneb
hästi Vene ajalugu ja kunstitraditsioone, on vene kultuuri kandja ja
vahendaja muile rahvastele.
Vera Pavlova sündis 1952. a
Lõuna-Siberis Tšita oblastis ohvitseri perekonnas. 1977. aastal lõpetas ta kunstiõpingud Leningradi
Muhhina nimelises kõrgkoolis.
Sellest ajast alates on ta pühendanud end jäägitult kunstile, osaledes
näitustel, otsides oma teed. Pavlova
pole kunagi kuulunud ühtegi rühmitusse, on isepäine, ei talu keskpärasust, pealiskaudsust, on nõudlik
nii enda kui teiste vastu. Peterburis
pole ta kunagi olnud liialt palavalt
armastatud. Pigem tekitas seal
kadedust ja pahameelt Pavlovale
osaks saanud rahvusvaheline menu,
samuti Moskva palju vabameelsema
ja avatuma kunstnikkonna imetlus
ja tunnustus.
„Vera Pavlova on üks nendest,

Üks paljudest Vera Pavlova ingliteemalistest akvarellidest.
Foto internetist

kelle elu mõte ja ainus eesmärk
ongi loomine. Iga sündmus, iga
mõte ja tunne, mis jõuab kunstnikuni, pöördub tagasi maailma tema loomingu näol. /…/
Kunst ei sünni tühjusest, vaid hinge rikkusest. Mõtetest, teadmistest,

tunnetest.“ – nii on kunstnikku
iseloomustanud Viive Noor.
Vera Pavlova illustratsioone
näeb linnaraamatukogus 28. märtsini.
Kersti Burk
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Helkurikoolitus

Kuhu te olete kadunud,
Tapa valla rahvas?
Alates 2010. aastast on Tapa kultuurikojas toimetamas aktiivne
ja igati tubli naisterahvas Heili
Pihlak. Selle kahe ja poole aastaga,
mis Heili Tapal on kultuuritööd
teinud, on väga palju muutunud.
Iga kuu on vähemalt paar
põnevat esinejat, kultuurikojas
toimuvad erinevad ringid nii
lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning iga paari kuu tagant
on mingi õhtune tantsuga üritus
täiskasvanutele.
Olen ise enamikel üritustel
proovinud käia ning vaatepilt on
lausa nutma panev. Põnev kontsert ning saalis alla kümne inimese,
üle Eesti tuntud laulja ning saalis
veidi üle kahekümne inimese,
kohalike laste jõulunäidend, mille
Heili ette valmistas ning jällegi saal
pooltühi. Mis juhtunud on? Kuhu
te kadunud olete? Miks ei taha te

osa võtta kõigest sellest, mis teile
vaata et kandikul ette tuuakse?
Jah muidugi saan aru, et ajad
on rasked ning iga lisaväljaminek, millega sa arvestanud ei
ole vajab kuskilt millegi arvelt
kokkuhoidu. Samas on nii kontserdi kui ka ürituste piletid heade
hindadega. Aastalõpupeo pileti
eest tuli näiteks välja käia vaid 5
eurot ning selle eest sai ansambli
saatel jalga keerutada, võimast
tulešõud vaadata ning üliandeka
viiulikunstniku kauneid viise
kuulata. Meie seltskond oli kirju,
alustades kohalikest inimestest,
lõpetades külalistega Brüsselist
ning pealinnast. Nad ei suutnud
ära kiita maja perenaist Heilit, kes
oli nii hea ürituse ette valmistanud.
Külalised lootsid ja kindlasti ka
Heili ise, et küll varsti inimesed
tulevad, kuid see jäigi lootuseks

ja ootuseks. Üritusel osales paarkümmend inimest.
Järgmisel päeval kui külalised
lahkusid, panid nad mulle südame peale, et hoidke oma säravat
Heilit ja üritage rahvas kodudest
välja saada, sest muidu teie särav
ja toimekas inimene väsib ja läheb
kultuuri tegema sinna, kus rahvas
on valmis osalema ja kaasa lööma.
Ma ei taha selle looga kedagi
üle kiita või kedagi maha laita,
vaid ma sooviksin, et inimesed
paneksid rohkem tähele, milliseid
vahvaid üritusi ka kodukohas läbi
viiakse ning osaleksid aktiivsemalt
neile koju kättetoodud kultuuriüritustel. Kuuleme ju pidevalt,
et meil siin Tapal ei toimu mitte
midagi aga kas see ka tegelikult
niimoodi on?
Ave Pappe

„Looduse Aasta Foto 2013“
ootab osalema
Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts ja Eesti Energia
kutsuvad kõiki loodusfotohuvilisi osalema konkursil „Looduse
Aasta Foto 2013“. Eesti suurimale loodusfotovõistlusele saab
võistlustöid esitada 4. märtsini.
Auhinnasaajad kuulutatakse välja
27. aprillil 2013 Estonia Kontserdisaalis.
“Juba 12 aastat on olnud hea
tunne vaadata auhinnagalal sadu
ja sadu kauneid pilte ilusa muusika
saatel ning jagada tunnustust mitmetele tublidele fotograafidele,“
räägib konkursi korraldaja,
Looduse Omnibussi eestvedaja
Jaan Riis. “Suur väärtus on järjepidevus ja võimalus võrrelda igat uut
aastat varasematega. Oluline on ka
see, et konkursil osalevad koos nii
harrastajad kui ka professionaalid,
täiskasvanute kõrval noored ja
lapsed. Usume, et ka tänavu näeme
hulgaliselt toredaid ja väga häid
pilte,“ lisab Riis.
Looduse Aasta Foto auhinnafond on 10 000 eurot. Peaauhinnaks on seekord reis Hiinasse.
Lastearvestuses (kuni 13 aastased) ja noortearvestuses (kuni

19aastased) saab osaleda kolmes
võistluskategoorias: looduspildid,
loomapildid, inimene ja loodus.
Üldarvestuses, kus osalejate
vanus ei ole piiratud, on avatud kaheksa võistluskategooriat: loomad
oma keskkonnas ja loomaportreed,
loomad tegutsemas, maastikupildid, taimed ja seened, inimene ja
loodus, vormimängud looduses,
mustvalge looduspilt, maailma
loodus.
Fotosid hindab tunnustatud
fotograafidest, kunstnikest ja loodusetundjatest koosnev žürii Rein
Marani juhtimisel.
Iga kategooria võitja saab keraamik Anne Türni loodud skulptuuri
„Tantsiv hunt” omanikuks.
Alates aastast 2006 valitakse
kõikide vanuse rühmade kõikide
kategooriate võitjate seast välja

aasta loodusfotograaf, keda tunnustatakse „Suure Hundi“ tiitliga.
Võistlustööde üleslaadimine
toimub ning eeskirjadega saab tutvuda: laf2013.looduseomnibuss.ee.
Looduse Aasta Foto toimub tänavu juba 13. korda. Läbi aegade on
konkursil auhinnatud tööd ilmunud
Loodusfoto Aastaraamatute kaante
vahel. Möödunud aastal osales
Looduse Aasta Fotol 1400 autorit,
kes saatsid võistlustulle rohkem kui
10 600 fotot.
Looduse Aasta Foto 2013 toetajad on Eesti Energia. Albion
Reisid, Canon, Epson, Fotoluks,
Overall, Kunda Nordic Tsement
jt, samuti Eesti Kultuurkapital ja
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Jaan Riis: tel 5647 6297,
Heiko Kruusi: tel 5648 3480.
Jaan Riis

MTÜ Tapa Vabatahtlike
Tugikeskus – aitab peresid
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse üldkoosolekul 20.jaanuaril
valiti uus juhatus ja võeti vastu uusi
liikmeid. Samas vaagiti põhjalikult
tehtut ja võeti suunad edaspidiseks
tegutsemiseks.
MTÜ eesmärk on toetada laste
ja lastega perede toimetulekut läbi
sotsiaalteenuste ja vabatahtliku töö.
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus
lähtub oma tegevuses Vabaühenduste Eetikakoodeksist. Põhiliseks
koostööpartneriks on heategevuslik
SA Dharma, kelle toel oleme saanud
jagada vähekindlustatud peredele
riideabi, mööblit, külmkappe, arvuteid ja pesumasinaid.

SA Dharma eestvõttel on Tapa
vallas koolitatud meie organisatsiooni kaudu tugiisikuid, kes saavad
olla abiks raskustesse sattunud
peredele paremaks toimetulekuks.
Heaks koostööpartneriks on
olnud meile Tapa vallavalitus, kes oli
2012. aastal kaasfinantseerijaks meie
poolt läbiviidud projektile „Gordoni perekool“ ja leidis praktikapered
tugiisikukoolitusel osalejatele.
Tänusõnad heatahtliku suhtumise ja koostöö eest Tapa arenduskojale.
Edaspidi soovime arendada
koostööd teiste Tapa valla mittetulundusühingutega ja kogudustega,
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et üheskoos ja süsteemselt aidata
peresid ja lapsi.
Austatud vallainimesed, kui on
vaja abi ja nõuannet, kuidas paremini toime tulla, kuidas koostada pere
eelarvet v.m., tõttavad meie tugiisikud ja vabatahtlikud probleemidele
lahendusi otsima, võtke ühendust.
Kirjuta meile:
Facebook
E-postiaadress tapa.vabatahtlik@gmail.com
Meie kodulehe aadress www.
vabatahtlik.com
Peatse kohtumiseni
Senta Malva ja Ailen Birk, MTÜ Tapa
Vabatahtlike Tugikeskuse juhatus

Tapa gümnaasiumi 4. klasside õpilased koos klassijuhatajatega osalesid
22. jaanuaril Maanteeameti korraldatud helkurikoolitusel „Musta
nuku katsed“, mille viisid läbi Tapa
konstaablijaoskonna politseinikud.
Koolitus algas loenguga, kus
noorsoopolitseinik Jaanika Jalast
tutvustas õpilastele helkuri tööpõhimõtet ja vajalikkust. Järgnesid
praktilised katsed, kus lapsed said
võrrelda, kui hästi ja kui kaugelt
on bussi lähitulede valguses nähtav
helkuriga jalakäija ja ilma helkurita
jalakäija. Erinevate katsete käigus
selgus, et sõidukijuhil oli väga raske
märgata jalakäijat, kes ei kandnud
helkurit. Eriti keeruliseks tegi olukorra see, kui samal teelõigul tuli

vastu ka teine sõiduk, millel põlesid
lähituled. Koolituse tulemusena sai
kinnitust teadmine, et iga inimene
saab helkuri ja erksavärviliste riiete
abil väga lihtsalt ennast ise nähtavaks
teha ja sellega kaitsta oma elu. Ürituse lõpus sai iga osaleja kingituseks
helkuri.
Suur tänu väga õpetliku ja mõtlemapaneva koolituse läbi viimise
eest teile Tapa konstaablijaoskonna
politseinikud Jaanika Jalast, Joel
Alla, Aleksander Klasberg, Kaido
Meelind ja abipolitseinik Hillart
Paulus. Erilised tänusõnad tublile
bussijuhile, kes kõik need katsed
meiega läbi tegi. Aitäh!
TG 4. klasside klassijuhatajad

Tule proovi
elektritrialit!
Motoklubi MC Panter korraldab
neljal märtsi pühapäeval elektritriali
koolituse lastele. Esimene kohtumine toimub 3. märtsil kell 14 Tapal
Kirde Kaitseringkonna võimlas,
Paide mnt 96.
Ootame osalema 7–10aastaseid
lapsi koos vanematega. Koolitusel
osaleja peab oskama sõita jalgrattaga! Seda kontrollitakse ka kohapeal.
Soovitame kaasa võtta jalgrattakiivri
(2 tk olemas kohapeal) ning jalga
panna spordijalatsid. Vahetusjalatsid
peavad olema ka lastevanematel.
Mis on trial? Lihtsalt öeldes on see
motospordiala, kus tähtis ei ole kiirus,
vaid osavus ja tasakaal. Võistluste
käigus peavad võistlejad läbima takistusradasid, mida saab valida vastavalt
oskustele. Võidab see, kes teeb rada
läbides vähem eksimusi. Eksimusteks
loetakse jala mahapanekut, kukkumist
jne (vaata lisaks http://mototraiel.ee/).
Triali elektrimootorratas erineb
suurel määral nö laada lõbusõidu
tsiklitest ja ATV-dest. Ratas on metallist raamiga. Sõltuvalt suurusest

kaalub u 20 kg ning arendab kiirus
u 15 km/h. Inglismaal korraldatakse
Oseti ja teiste tootjate elektritsiklitele spetsiaalseid võistluseid. 2012.
hooajast alates toimuvad koos täiskasvanutega Eesti meistrivõistlused
„elektrikatele“ ka Eestis, millest võttis osa umbes 10 last. 3. märtsil tuleb
Tapale ka 2012. aasta „elektrikate“
Eesti karikavõitja Klaus Somelar.
Esimene kohtumine on kõigile
tasuta. Edaspidi on osalustasu 5 €.
Treeninguid aitavad läbi viia MC Panter liikmed Keity Meier ja Toomas
Gutmann. Palume kõigil soovijatel
eelregistreeruda hiljemalt 24. veebruariks aadressil toomas@trial.ee.
Märkige kirjas kindlasti lapse nimi,
vanus ja oma telefon. Lisainfot saab
telefonil 505 5433. Kuna koolitus toimub sõjaväe territooriumil, palume
vanematel igaks juhuks kaasa võtta
isikut tõendav dokument.
Soovitame kõigil huvilistel teha
pisut kodutööd, vaadates YouTubest
ja Oseti kodulehelt lisainfot.
MC Panter

Näitus „Muinasjutuja kultuurilaekad“
päevakeskuses
Näitus „Muinasjutu ja kultuurilaekad“ on loodud vanadest, unarusse
jäetud, katkistest ja äravisatud nukkudest, mis on loodud uuele elule.
Näitus kutsub meid mõtlema
esemetest enda ümber, mida oleme
kunagi kalliks pidanud. Kas me sageli pole liiga hoolimatud esemete
ja materjalide suhtes, mis on meie
kasutuses? Raiskamist on palju.
Tahame ikka kallemaid, uhkemaid

ja uuemaid esemeid omada.
Milline oli sinu esimene nukk?
Kas see on sul alles reaalselt või
mälestustes?
Ootame kõiki vaatama muinasjutulisi nukke. Näitus jääb avatuks
8. märtsini.
Näituse on koostanud Leida
Rätsep ja Eha Leinassaar MTÜ-st
Looja.
Anu Jonuks

MTÜ Seeniori
iganädalased ringid
Esmaspäev
kell 10 võimlemine kultuurikojas
kell 11.30 laulutund
Teisipäev
kell 10 tantsutund kultuurikojas
Kolmapäev
kell 10 mälutreening
kell 12 tarbekunstiring
Päevakeskuses saab iga päev kasutada arvutit, mängida koroonat,
malet, kabet, lugeda ajalehti, ajakirju,

kohtuda sõpradega.
Päevakeskuse teenused: saun,
dušš, pesupesemine, jalahooldus,
massaaž, juukselõikus. Teenustele
palume eelnevalt registreerida.
Info üritustest, väljasõitudest ja
muudest tegevustest päevakeskuses
koha peal ja telefonidel 322 0025,
5342 2364.
Anu Jonuks

15. veebruar 2013
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
03.01.2013
- Võeti vastu korraldus sihtotstarbeliste eraldiste lisamise kohta
Tapa valla 2012. a eelarvesse;
- võeti vastu viis korraldust
korraldatud jäätmeveoga liitumise
kohta;
- volitati Tapa vallavalitsuse
hoolekandespetsialist Tiina Evardi
teostama eestkostetava nimel kõiki
pangatoiminguid (E-teenuse ja
arveldusarve avamine, lepingute
sõlmimine ja lõpetamine, maksta arveid ja teha ülekandeid )
Swedbank`as.
10.01.2013
- Ühele puudega inimesele
määrati hooldaja ning hooldajale
hooldajatoetus;
- nõustuti Tapa vallas Saksi külas
asuva Lepiku kinnistu jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks;
- nõustuti Tapa vallas Tapa linnas asuva Lai tn 12, Lai tn 12a ning
Lai 6 kinnistute liitmisega üheks
katastriüksuseks ja kinnistuks;
- OÜ Pariisi Tuled lubati neil
paigaldada välireklaam Tapa linna,
Pikk tänav 3, maja põhjapoolsele
küljele kuni 8. jaanuarini 2015;
- Tunnistada vastavaks riigihanke nr 139086 “Investeerimislaen
2013” Nordea Bank Finland Plc
Eesti filiaal ja Swedbank AS poolt
esitatud pakkumused kui hanketeates ja hankedokumentides esitatud
tingimustele vastavad pakkumused;
- võeti vastu üheksa korraldust
korraldatud jäätmeveoga liitumise
kohta;
- otsustati eraldada Elina Bornile TV 3 saatesarjas “Eesti otsib
superstaari” 2012. aastal väga eduka
esinemise ja sõidukulude katteks
Lehtse-Tallinn-Lehtse vahel 100
eurot;
- otsustati eraldada MTÜ MC
Panter noorsportlasele Keity Meier
20.–27. jaanuaril 2013 aastal Hispaanias toimuval rahvusvahelises
triali treeninglaagris osalemiseks
toetust kokku summas 115 eurot;
- pikendati üürilepinguid munitsipaalkorterites.

17.01.2013
- Neljale puudega inimesele
määrati hooldajad ning hooldajatele
hooldajatoetus;
- kolme abivajajaga sõlmiti koduteenuse osutamise leping;
- otsustati eraldada kahele Tapa
valla elanikule hooldus- ja põetustoetust;
- kahele kutsekoolis õppivale
õpilasele ning ühele Tapa gümnaasiumis õppivale Tapa valla õpilasele
eraldati toidutoetust;
- eraldati lasteaia toidutoetust
kokku kaheteistkümnele lapsele;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
996.98 eurot;
- jäeti rahuldamata kaks avaldust
sotsiaaltoetuste taotlemisel;
- otsustati eraldada perest laps ja
paigutada ta asenduskoduteenusele;
- MTÜ-le Tapa Lastekaitse
Ühingule eraldati lapsehoiuteenuse osutamiseks alates 01.01.2013
– 31.03.2013 kaheksa lapse päevahoiuteenuse pearaha kokku
summas 4 320 eurot ja ühe lapse
päevahoiuteenuse pearaha kokku
540 eurot;
- MTÜ-le Trönderikodu Lapsehoid eraldati lapsehoiuteenuse
osutamiseks alates 01.01.2013
– 31.03.2013 kaheksa lapse päevahoiuteenuse pearaha kokku
summas 4320 eurot;
- anti avaliku ürituse luba “X
Presidendimatk” suusamatka korraldamiseks 10 km pikkusel Presidendirajal Aegviidust Jänedani ja
5 km jalgsimatkana kergliiklusteel
Nelijärvest Jänedani 2. märtsil 2013
kell 11.30–16.00;
- OÜ-le Melita Äri lubati paigaldada välireklaam Tapa linna Turu
tänav 3 maja läänepoolsele küljele
kuni 15. jaanuar 2015;
- määrati projekteerimistingimused Õhtu pst 30 kinnistule olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks ehitusprojekti koostamiseks
Tapa linnas Tapa vallas;
- nõustuti katastriüksuste asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald

Tapa linn Õhtu pst 46 ja Õhtu pst
48 piiride muutmisega;
- otsustati müüa Tapa vallale
kuuluv korteriomand aadressil Ambulatooriumi-2, Jäneda küla, Tapa
vald, Ambulatooriumi-14, Jäneda
küla, Tapa vald, 1. Mai pst 6-28 Tapa
linn Tapa vald ning Roheline tn 1625 Tapa linn Tapa vald;
- võeti vastu 24 korraldust korraldatud jäätmeveoga liimumise kohta;
- pikendati munitsipaalkorterite
üürilepinguid;
- võeti vastu korraldus vallavara
mahakandmise kohta.
24.01.2013
- Ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning kahe abivajajaga sõlmiti koduteenuse osutamise leping;
- pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid;
- võeti vastu korraldus toimetulekutoetuse avalduse rahuldamata
jätmise kohta;
- võeti vastu kingitusena korteriomand aadressil Valgejõe pst 8-23
Tapa linn, Tapa vald;
- väljastati kasutusluba SA-le
Kredex rajatise „Elektriautode laadimispunkt“ kasutusele võtmiseks
Pikk tn 15 kinnistul Tapa linnas
Tapa vallas;
- riigihanke nr 139086 “Investeerimislaen 2013” edukaks
pakkumuseks tunnistati Nordea
Bank Finland Plc Eesti filiaal poolt
esitatud pakkumus kui vastavaks
tunnistatud pakkumustest madalaima laenumarginaaliga pakkumus;
- võeti vastu 17 korraldust korraldatud jäätmeveoga liitumise kohta;
- otsustati kompenseerida Lehtse
koolis õppivate Pruuna, Linnape ja
Jootme külas elavate õpilaste transpordikulud koolibussile vastavalt
2012/13 õppeaastal vajaduspõhiselt
laekuvatele isikliku sõiduautoga
tehtud kulude kompenseerimisavaldustele ja aruannetele;
- otsustati kanda maha Tapa
valla bilansis kajastuvad lootusetud
nõuded.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
31.01.2013
- Muudeti Tapa muuseumi põhimäärust;
- võeti vastu määrus “Kaugküttepiirkonna määramine” mis reguleerib
soojuse tootmisega, jaotamisega ja
müügiga seonduvaid tegevusi kaug-

küttevõrgus, määrab kaugküttepiirkonna piirid ning võrguga liitumise
ja võrgust eraldumise tingimused ja
korra Tapa vallas Tapa linnas;
- kinnitati Tapa valla 2013. aasta
eelarve;
- kinnitati Tapa valla arengukava

investeeringute kava;
- määrati neljale Saiakopli külas
asuvatele katastriüksustele sihtotstarbed;
- kinnitati Tapa vallavalitsuse
struktuur ja teenistujate koosseis.

Meeldetuletus ettevõtjatele!
Hea lumelükkaja,
kes sa aitasid Saksi
mõisa juures
29. jaanuaril 2013
kraavi sõitnud auto
tee peale tagasi
suur, suur aitäh!!

			
16. märtsil kell 11–14 toimub
Tapa kultuurikojas
Eesti-Soome jalatsivabriku

Detsembri alguses kodust
				
lahkunud
suur must kaukaasia
lambakoer.

Sõbralik!
Info korral (tel 515 8861)
VAEVATASU!

lao tühjendusmüük.
Parimad hinnad!

Ilma registreeringuta majandustegevuse registris on kauba
või teenuse pakkumine müügiks keelatud!
Taotlusi registreeringu õigsuse
kinnitamise (teenuse – või kaubandustegevuse jätkamise) kohta
saate esitada posti teel aadressil
Tapa Vallavalitsus Pikk 15 Tapa
linn 45106 või kohale tulles (vallamaja II korrus) või e-posti teel
(digitaalallkirjastatult) vastavale
seadusega määratud asutusele
järgmiselt:
Valla- või linnavalitsusele
vallavalitsus@tapa.ee
· kaubanduse valdkond (jae- ja
hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine);

· majutusteenus.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressil
Harju 11, 15072 Tallinn või digiallkirjastatud kinnitusega e-posti
aadressil register@mkm.ee.
· turism (reisiettevõtjana tegutsemine);
· ehitus (ehitamine, projekteerimine, ehitusgeoloogilised ja
–geodeetilised uuringud, ehitusprojektide ekspertiiside tegemine,
ehitiste ekspertiiside tegemine,
ehitusjuhtimine).
Registreerimistaotluse, registreeringu muutmise taotluse ja registreeringu õigsuse kinnitamise vormid
ning juhendid on registri veebilehel:
http://www.mkm.ee/mtr.

Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tasuta riigilõivu.
Kinnitamata registreeringud
peatatakse 15. aprill 2013. Kinnitamata peatatud registreeringud
kustutatakse registrist automaatselt
1. novembril 2013 (majandustegevuse seadus § 26).
Kustutatud registreeringu uuega asendamisega kaasneb riigilõiv
19,17 eurot.
NB!
Palun harjutage e-posti teel
taotluse esitamist (x tee Ettevõtteportaali kaudu), sest Majandusministeeriumi teate kohaselt
saab 2014. aastast alates taotlusi
esitada vaid elektroonselt.
Kaia Silm, registripidaja
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Spordiperekond Rooba oli edukas
Perekond Rooba valitses täielikult
tänavusi Eesti Meistrivõistlusi
suusaorienteerumises sprindi- ja
tavarajal. 26.–27. jaanuaril toimusid Pannjärvel Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumise
sprindi- ja tavarajal. Sprindirada
eeldas kiiret kaardilugemist ja
tänu kandvale koorikule oli rohkelt võimalusi lõigeteks. Peale
Eesti meistrivõistlusi arvati Eesti
noortekoondise koosseisu Kaisa
Rooba. 11.–17. veebruaril võistleb Kaisa Euroopa meistrivõistlustel Lätis Madonas.
Sprindi tulemused:
I koht – M12 Ragnar Rooba,
N14 Kaisa Rooba, N35 Raili
Rooba
II koht – M35 Kuno Rooba
9. koht – M16 Lauri Kukk
9. koht – N14 Kelly Vildek
15. koht – M21 Joonas Oja

OÜ Tapa Buss kutsub
			
ka 2013. a
suvel reisima!

24.–26. mai
Sankt-Peterburg
giid Andre Hallaste
28. –30.juuni Kuramaa
giid Anne Kurepalu
23. –25.august
Saaremaa
giid Anne Kurepalu
Soovijail alustada registreerimisega kohe,sest
nimekirjad on avatud ja
täituvad kiiresti.
Lähemat infot saab OÜ
Tapa Buss, Pikk 10, Tapa
kell 8–12 kohapeal ja tel
322 0019, muul teile sobival ajal tel 5650 9619.

Kallid endised
kaastöötajad!
Tänan Teid südamest.
Illa

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS

Eesti MV suusaorienteerumises Pannjärvel. Vasakul Lauri Kukk, paremal
Kaisa Rooba.
Foto mannikumagi.blogspot.com

Tavaraja tulemused:
I koht – M12 Ragnar Rooba,
M35 Kuno Rooba
II koht – N35 Raili Rooba
III koht – M16 Lauri Kukk,
N14 klassis sõitsid medalile
ka Kaisa Rooba (1.) ja Kelly Vil-

dek (3.), kuid kuna just nende
rajal paiknes üks kontrollpunkt
vales kohas, siis läks antud võistlusklassi tulemus tühistamisele.
10. koht – M21 Joonas Oja
13. koht – N18 Anett Lanno

tapa.ee

Selgusid valla 2013. aasta
parimad lauatennisistid
3. veebruaril 2013 toimusid Lehtse
kultuurimajas Tapa valla VI lahtised meistrivõistlused lauatennises
ja Lehtse Pinksi Pühapäeva XI
hooaja 6. osavõistlus ühe turniirina.
Võistlus toimus kahemiinussüsteemis kõikide kohtade välja selgitamisega, kohal oli 24 täiskasvanut
ja 8 noort lauatennisisti. Mängimas
käisid esmakordselt Eesti TOP 100
mängijaid, keda oli platsil ühtekokku 5, kõrgeima asetusega mängija
oli platsil reitinguga 31. Parimatele
jagati karikaid, medaleid, diplomeid
ja meeneid. Kohtunikeks olid
Helga Vasemägi ja Lairi Einmaa,
korraldada aitasid Leelo Jürimaa
ja Lehtse Kultuurimaja ning Tapa
Vallavalitsus ja kultuurispetsialist
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Indrek Jurtšenko. Pilte üritusest
saab vaadata lähiajal Lehtse Kultuurimaja facebookist.
Võistlus toimus kahes erinevas
arvestuses, kus 6. Lehtse Pinksi Pühapäeva parimad oli ühtlasi ka kogu
turniiri koondarvestuse parimad
lauatennise mängijad:
“Üldklass” – 1. Kert Räis, 2,
Pekka Laidinen, 3. Kalle Kask
“Parim meesveteran” – 1. Juris
Kalninš
“Parim naine” – Lairi Einmaa
“Parim naisveteran” – Ülle Vilba
“Parim kuni 18. a noor” (mees)
– Sten Vahtras, Andreas Preisfreund
“Parim kuni 11. a noor” (mees)
– Aleksander Kask
Tapa valla arvestuses võisteldi

kokku 7 erinevas võistlusklassis,
kus arvesse läksid vaid Tapa valla
elanikud:
“Neiud” – 1. Kätlin Aron
“Naised” – 1. Lairi Einmaa
“Naisveteranid” – 1. Helga
Vasemägi
“Noormehed” – 1. Alvar Roos
(juunior), 2. John-Erik Juht, 3.
Sander Serbin
“Mehed” – 1. Eduard Kapralov,
2. Jaanus Tamm, 3. Tõnu Lilleorg
“Meesveteranid 40+ “ – 1.
Igor Iljin, 2. Aavo Nael, 3. Herki
Kübarsepp
“Meesveteranid 60+ “ – Ardi
Lohvart
tapa.ee

16.02. kell 18 Vene Noorsooteatri etendus „Väga lihtne lugu“
pilet 5€ ja 7€.
17.02 kell 14 Broneeritud klubile Orfeus /väike saal/.
18.02 kell 19 Hansahoovi teater. Teatraalne hõrgutis kahes osas
„Teatrikokk“. Erinevates osades Indrek Taalmaa.
Pilet 8€ ja 10€.
19.02 kell 9.30 Lilian Kullakeskus – kulla ja hõbeda kokkuost.
19.02 kell 20 Film „Jack Reacher“ – action, thriller. Alla 12 a
mittesoovitav. Pilet 3€, eelmüügist 2.50€, pensionärid 1€.
21.02 kell 13 Eakate klubi Kanarbik. Külas on Olli Tõnurist
Rakverest. Talvelaule eakate ansamblilt. Osalustasu 1€.
24.02 Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva tähistamine.
kell 7.30 Tapa linnaväljakul lipu heiskamine.
kell 8 Tapa kultuurikojas hommikukohv vallavanemaga.
kell 10 EELK Tapa Jakobi Kirikus Eesti Vabariigi 95 aastapäeva jumalateenistus ja Tapa valla laulukooride kontsert.
kell 14 Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud Tapa
valla tänuüritus.
25.02 kell 10.30 Doonoripäev.
26.02 kell 19 Film „Lammutaja Ralf“ kogupere film. Pilet 3€,
eelmüügist 2.50€, Koolieelikud ja pensionärid 1€.
1.03 kell 19 Eesti Kontsert kutsub! Esinevad noorte interpreetide konkursside laureaadid Heigo Rosin – löökpillid , Madis
Vilgats – tuuba. Pilet 2€ ja 3€.
02.03 kell 19 Vana Baskini Teater „Mina hakkan peaministriks“.
Pilet 9€ ja 11€.
5.03 kell 19 Film „Hüljatud“. Viktor Hugo samanimelise romaani
ainetel loodud muusikaline draama. Alla 12 a. mittesoovitav.
Pilet 3€, eelmüügist 2.50€, pensionärid 1€.
9.03 kell 18 Kontsert „Noored muusikud“ .
12.03 kell 20 Film „Lincoln“ – pingeline põnevik. Alla 12 a mittesoovitav. Pilet 3€, eelmüügist 2.50€, pensionärid 1€.
14.03 kell 18 Muusikakooli õpilaste kevadkontsert.
16.03 kell 11 Kirbuturg. Kohamaks 1€. Registreerida info@
kultuurikoda.ee või tel 322 0061. Oma toodangut müüb ka
Eesti-Soome jalatsivabrik. Väga palju lahedat kaupa!
Täpsem info meie kodulehel www.kultuurikoda.ee.
Piletite broneerimine tel 322 0061 või info@kultuurikoda.ee
Kõik piletid on eelmüügis.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
16.02. kell 11–13 Veebruarikuu kirbukas. Palume müügisoovi
korral broneerida kultuurimajas laud (1 laud – 1 €)
16.02. kell 11 Viltimise V õpituba. Lehtse Käsitööseltsingu
korraldusel. Õppuse viib läbi Kaja Tomberg. Info telefonil
5661 0820. Osalustasu 3€.
17.02. kell 10–14 Õmblemise õpituba. Juhendaja Silva Sumla.
Info telefonil 5672 2144. Osamaks 3€.
17.02. kell 12 Lehtse külakilb 6. mäng, jätkub 11. hooaeg!
Võistkond kuni 4 liiget. Osamaks täisk 2€, õpil tasuta.
18.02. kell 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
Külas on Ida-Eesti Päästekeskus. Vestlusring kohvilauas
teemadel: tuleohutus, eakate kodune ohutus jms. Vaatame
filme ja kuulame huvitavat ettekannet päästjate ja politsei
esindajatelt. Tasuta!
20.02. kell 13–16 5. lapitöö õpituba. Juhendaja Elve Nurk.
Info telefonil 5672 2144. Osamaks 1€.
23.02. kell 20 Veebruariõhtu – EV 95. Sünnipäevapidu laudades
kõigile – korraldab Lehtse kammerkoor. Tantsuks ansambel
COMPACT. Eelregistreerimine laudadesse. 22. veebr pääse
5€, peoõhtul kallim 6.50€ ja mugav koht pole garanteeritud.
Info 521 8398, 383 3350, e-meil info@lehtsekultuurimaja.ee
25.02. kell13 Klubi Ehavalgus EV sünnipäevapidu.
3.03. kell 10 7. Lehtse pinksi pühapäev. Jätkub XI hooaeg.
Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb
9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50€, õpil tasuta.
4.03. kell 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälu- ja liikumistreening, käeline tegevus, jututuba.
11.03. kell 13 Klubi Ehavalgus kübara ja pika kleidi pidu. Teema
“Naised – kas tugevam pool?” Külas tantsuansambel X.
16.03. kell 11–13 Märtsikuu kirbukas. Palume müügisoovi korral broneerida kultuurimajas laud (1 laud – 1€).
16.03. kell 11 Viltimise VI õpituba. Lehtse Käsitööseltsingu
korraldusel. Õppuse viib läbi Kaja Tomberg. Info telefonil
5661 0820. Osalustasu 3€.
30.03. kell 20 IX MMM-õhtu – Mõnusate MuusikaMeeste pidu.
Osalema on oodatud bändid ligemalt ja kaugemalt, endised
ja praegused pillimehed, instrumentalistid, solistid jne. Esinemissoovist palume ette teatada! Peole on oodatud ka tantsuhimuline publik. Laudadesse registreerimine. Pääse 5€ 29.
märtsini, peopäeval 6,5€ ja mugav koht pole garanteeritud.
Info tel 521 8398, e-meil info@lehtsekultuurimja.ee

Tapa vallavalitsus võtab tööle
				
majandustöölise-autojuhi (vähemalt B-kategooria

autojuhilubade olemasolu on kohustuslik) ja
majandustöölise.
Majandustöölise-autojuhi ja majandustöölise tööülesanneteks
on valla kommunaalmajandusega seotud igapäevased tööd
(haljastus, heakord, liikluskorraldus, rajatiste korrashoid jne.).
Majandustööliselt-autojuhilt ja majandustööliselt eeldatakse
muuhulgas oskust töötada väikeseadmetega (murutraktor,
trimmer, mootorsaag) ja elektriliste tööriistadega.
Kõnealustele töökohtadele kandideerijatelt eeldame:
- head pingetaluvust
- organisaatorivõimeid ning suutlikkust töögruppi juhtida
- korrektsust ja distsiplineeritust
Avaldused koos palgasooviga ja CV-ga esitada
Tapa vallavalitsusse aadressil Pikk 15, Tapa 45106,
Lääne-Virumaa või e-mailile: vallavalitsus@tapa.ee
Avalduste esitamise lõpptähtaeg on 04.03.2013. a kell 16.00.
Küsimused ja informatsioon telefonidel: 322 9655, 322 9674
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TAPA VALLA AJALEHT
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa 2-toaline, kõigi mugavustega korter Tapa
kesklinnas. Hind 9500 €.
Tel 5656 0840.

OÜ KUMVAL
VENTILATSIOONITÖÖD
Paigaldus – Ventilaatorid – Filtrid

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas
erinevas suuruses ja seisukorras 1–4-toalised
korterid ning majad. Hinnad korteritel alates 850
eurot. Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara
Aitan teid kinnisvara ostmisel ja müümisel,
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Kontakt: 5686 1352 eesti keeles,
5609 9891 vene keeles.
e-mail: vendumees@gmail.com

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta
Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.
Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Telef +372 5699 7000
E post: primatecapital@gmail.com

Müüa Tapa kesklinnas äripind
(kaupluseruumid Turu tn 3). Mitu sissepääsu,
parkla. Info tel 511 0478.
Jäneda Külalistemaja 0 korrusel töötab
perejuuksur Vilve Pilv.
Teen kõiki naiste- ja meestejuuksuritöid.
Avatud T–K, R–L 9–16. Tel 564 4964.
Küttepuude saagimis- ja lõhkumisteenus
halumasinal. Hinnad soodsad 5 €/rm.
Vajalik tööstusvoolu olemasolu töökoha läheduses
ning puu maksimaalne läbimõõt
ei tohiks ületada 30 cm. Tel 5333 1242.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632

				
MTÜ Tapa AIDSI EK-NNK

lahtiolekuajad
MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narkonõustamiskeskus, asukohaga Valve 30, Tapal
ootab vanu ja uusi kliente!
Keskus avatud: E: 10–16, T: 10–16, N:
10–16, R: 10–16
TASUTA – Süstlavahetus, nõustamine,
rasedustestid, kondoomid, infomaterjalid,
jook ja kerge eine!
Lisainfo tel 5334 1185, 324 0891 või
tapa.ennetuskeskus@gmail.com

As Hoolekandeteenused ootab oma meeskonda
TEGEVUSJUHENDAJAID
Imastu Kool-kodusse, mis asub Tapa vallas Imastu külas,
kus osutame erihoolekandeteenust ligi 80-le psüühilise
erivajadusega täisealisele kliendile.
Tapa Põllu tänava kodusse, mis asub Tapa linnas ning seal
avame märtsis 2013 uue üksuse, kus hakkame osutama kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenust ligi 25 kliendile.
Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega
kliendiga toetades tema igapäevaelu, arendades tema oskuseid
ja tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev
toimetulek ja integreerumine kogukonda ning ühiskonda laiemalt.
Täpsemad kandideerimistingimused CV-keskuses ja kodulehel
www.hoolekandeteenused.ee
Info Kätlin Truu telefonil 327 1020 või katlin.truu@hoolekanne.ee

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud kodumasinaid,
kodutehnikat, autosid ning nende osi, muud kola
(rattad, kärud, põllutehnika, tsiklid, tööriistad, mootorid jne).
Pakkuda võib kõike, transport, vedu, demontaaž TASUTA!
Põhjalikum info tel teel 5894 7301.

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

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd
Omaniku järelvalve
Torutööd

Haljastustööd
Aedade ehitamine
Kivi ja puitterrassid
Talvel katustelt lume
koristamine

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

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 moodulaedade paigaldus
- Vihmaveerennide ja -kogujate
puhastamine ja parandamine
- Erinevaid ehitustöid

-

OÜ LEPIKU AUTO

·
·
·
·
·

Ambla mnt 2B,TAPA
autoremonditööd
kaevetööd väikekopaga
kahjukäsitlus kindlustustele
treileri rent – teenus
alumiiniumkeevitus
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Tel: 508 2716,
E-mail: nomiaskaoy@gmail.com
Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

Takom Transport OÜ
Tapa küttelaos müügil:
- kivisüsi
- küttepuud
- küttepuu võrgus
- kuuseklots võrgus
- turbabrikett

- puitbrikett
(kandiline, ümar)
- päevalillekoore
brikett
- transport

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

teostab järgmisi töid:
Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus,
plaatimine, pottsepatööd jne
Soojustamistööd – katusealused, seinad,
vundamendid
Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müükpaigaldus
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.

Matuseteenused 24 h - Aivar Müür
Matusebüroo avatud aadressil
Tapa, Pikk 7
Tel 5647 7432 või 327 7139
Hinnad soodsad!!!

Armas Sirje!
Avaldame kaastunnet ema
Olga Sepamäe
lahkumise puhul.
Kõrvelill ja Helgi

Kustus elu, vaikis valu,
väsisid su töökad käed. . .
Mälestame kauaaegset peamaakorraldajat
VELLO AAN´i
Sügav kaastunne omastele
Endised kolleegid
Saksi vallamajast

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
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.

