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Tapa muusikakool
ootab uusi õpilasi

Tapa valla
heakorrakonkurss
ootab
kandidaate

Ootame uusi õpilasi sisseastumiskatsetele 3. ja 6. juunil kell 14. Avalduste
esitamine ja registreerimine katsetele
alates 27. maist muusikakooli II
korrusel. Avalduse saab välja printida kooli kodulehelt või kohapealt.
Lisainfot leiab kodulehelt www.
tapamuusikakool.ee või tel 322 0036.
Tapa muusikakool

Head põrumist!
Abiturientidel (48 lõpetajat) kestab
eksamiperiood 14. juunini, mil gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada
viis lõpueksamit, 3 neist riigieksamid,
tulemusega vähemalt 20 punkti sajast.
14. juuniks lõpeb ka põhikoolilõpetajate
(78 õpilast) eksamiperiood 3 eksamiga,
millest eesti keele või eesti keele teise
keelena eksam ja matemaatika eksam
on kohustuslikud. Kuu aega varem,
14. maiks, on sooritanud muusikakooli
lõpetajad (11 õpilast) kohustuslikud
solfedžo- ja põhipillieksami. Tänavuste
lõpetajate põhipillideks on klaver, kitarr,
akordion, flööt ja klarnet.
Õnnesoovid lõpetajatele saab üle
anda koolide lõpuaktustel: Jäneda
Koolis 15. juunil kell 14, Lehtse
Koolis 15. juunil kell 17, Tapa vene
gümnaasiumis 20. juunil kell 16, Tapa
gümnaasiumis 21. juunil kell 16 põhikooli lõpetajatele ja 22. juunil kell 16
gümnaasiumi lõpetajatele.
Muusikakooli 7. klassi lõpetajad on
lehe ilmumise ajaks juba lõputunnistuse õnnelikud omanikud, mis on saadud
pidulikul lõpuaktusel kultuurikojas
16. mail.
Linna lasteaedade lõpupeod
24. mail kell 16 Sipsikute rühmal
lasteaias Vikerkaar.
29. mail kell 17 Rüblikute rühmal
lasteaias Pisipõnn.
30. mail kell 16 Kellukese rühmal
lasteaias Vikerkaar.
30. mail kell 17 Pisipõnni lasteaia
Vahakulmu rühmas.
31. mail kell 17 Päikesejänkud ja
Tõrukesed lasteaias Pisipõnn.
Mare Tõnisson, haridusnõunik

Suure Suve
Sõnajala Simman
Suure Suve Sõnajala Simman toimub
tänavu 22. juunil algusega kell 20.
Viimasel kahel aastal toimus Suure
Suve Sõnajala Simman Tapa linnapäevade raames, tänavu toimub simman
eraldiseisva üritusena, nagu viimati
2010. aastal.
Simmanil mängivad tänavu ansamblid Rekontra ja Umbes Kombes, lisaks
ka valla taidlejad, toimuvad traditsioonilised jaanipäeva mängud lastele ja täiskasvanutele. Vihmase ilma eest pakub
kaitset keskmise suurusega telk koos
söögilaudade ja pinkidega, nagu ka juba
sai proovitud eelmisel aastal. Sissepääs
on tasuline, kuid soodsa hinnaga.
Indrek Jurtšenko

Tapa kammerkoor kõlas 28. aprillil Petreburi Jaani kirikus antud kontserdil värskelt ja kaunikõlaliselt

Kammerkooriga
Peterburis
Suvel möödub neli aastat, mil Peetrilinna Jaani koguduse koor väisas
Tapat. Head sidemed tekkisid neil
koorijuht Evely Piksariga. Saadi
kutse vastukülaskäigule. Detailsemalt lepiti kontsertreisi asjus kokku
kirikuõpetaja Enn Salvestega, kes
koos teise ametivennaga Eestist peavad Peterburi Jaani kirikus teenistusi
igal teisel pühapäeval.
26. aprilli varahommikul, koos
päikesetõusuga, asus Tapa kammerkoor reipas meeleolus teele.
Piiriületus Narvas möödus ilma
ajakuluta ning imestades üsna
riskialdi liikluskultuuri üle, jõuti
pealelõunaks metropoli lähistele.
Alates Pulkovost viis mitmerealine estakaadsild meid üsna meie
reisisihi lähedale.
Dekabristide uulitsal asuv eestlaste väga kaasaegselt taastatud
kirikuhoone võimaldas meile nii
majutuse kui ka kontserdikoha.
Olles saanud maja perenaiselt linnaplaanid ja vastavad juhtnöörid,

siirduti tutvuma linnaga. Talvepalee
juures muutus ilm tuulisemaks ja
hakkas vihma tibutama. Õhtul leiti
omale sobivad söögi- ja istumiskohad, seejärel aga anti end vajaliku
ja kosutava une hõlma.
Laupäeva hommikul viis meid
proua Aino Tonka, kes suviti Tapal
elab, huvitavale linnaekskursioonile. Saime hea ülevaate suurlinna
tähtsamatest vaatamisväärsustest.
Vassili saarel saime ka ringi jalutada
ning uudistada Peeter-Pauli kindlust. Õhtu möödus kooril kirikus
proovi tehes ja pühapäevaseks
kontserdiks viimast lihvi andes.
Pühapäeva hommikul andis
pastor Enn meile ülevaate Jaani kirikust ja tema taastamisloost. Veidi
aega jäi veel ka proovitegemiseks
enne kui algas reformeeritud kiriku
jumalateenistus, kes selleks kohalikult koguduselt ruume üürivad.
Peterburi Jaani kirikus toimub
aktiivne kontserttegevus, mida
suunab ja korraldab Eesti Kontsert.

Foto Tõnu Linnasmäe

Pärast jumalateenistust, kus
lisaks kahele Eesti vaimulikule teenis kaasa ka Ingeri kirikut esindav
vaimulik, algas kohe kauaoodatud
Tapa kammerkoori kontsert.
Kahes jaos esitati kokku 17 laulu.
Laulude vahel mängis ühe orelipala kohalik organist. Kuulajaid oli
saabunud kokku poolesaja ringis.
Koorijuht andis endast parima
ja koor laulis kaunilt ja selgelt.
Kaks eelviimast laulu lauldi koos
kohaliku koguduse kooriga, mida
juhatab Nonna Matson.
Ilusa aplausiga tunnustati lauljate väga head esinemist ning öeldi
tänusõnu ja vahetati kingitusi.
Hüvasti jäeti taaskohtumise
lootuses. Olles taas Eestimaa
pinnal, hakkas ka päike loojuma.
Külaskäik oli korda läinud ning
jääb üle vaid tänada võimaluse eest
kooriga kaasa reisida.
Tõnu Linnasmäe,
EELK Tapa Jakobi koguduse
hooldajaõpetaja

Lääne-Viru politsei sai uue juhi
Alates maist asus Rakvere politseijaoskonna tööd juhtima
senine Tapa konstaablijaoskonna
piirkonnavanem Joel Alla.
Joel Alla alustas teenistust
1991. aastal Lääne-Viru politseiprefektuuri nooreminspektorina.
Töötades Tapa piirkonnas korrakaitseametnikuna sai temast
2004. aastal sama piirkonna konstaablijaoskonna juht.
Ida prefektuuri korrakaitsebüroo juht Veiko Randlaine
ütles, et Joel Allal on pikaajaline

piirkondliku politseitöö juhtimise
kogemus, ta tunneb hästi piirkonda ning kootööpartnereid. „Tema
isikuomadustest tulenevalt usun,
et ta suudab Lääne-Viru politseid
juhtida ühtse meeskonnana,“ ütles
Randlaine.
Aprilli alguses lahkus Rakvere
politseijaoskonna juhi ametikohalt
Lembit Kalda, kes siirdus tööle
erasektorisse.
Mari Riina Rist,
pressiesindaja

Tapa vallavalitsus korraldab heategevusalase vallasisese konkursi
Kaunis Kodu, mille eesmärgiks on
välja selgitada Tapa valla haldusterritooriumil asuvad kõige heakorrastatumad objektid ja selle kaudu
kaasa aidata keskkonna kaunimaks
kujundamisele.
Ettevõtmine korraldatakse selleks, et innustada majaomanikke,
ühistuid, külasid ja tööstusettevõtete juhte pöörama järjest
suuremat tähelepanu heakorrale
ja kaunile ümbrusele. See pole
üksnes kellegi eraasi, millises
ümbruses ta elab – sellest sõltub
meie elukvaliteet ja sellest sõltub
ka meie valla maine.
Kui olete märganud mõnda
kaunist ja omapärast koduaeda,
ühiskondliku hoone ümbrust, tootmishoonete ümbrust, hoonete
rühma, küla või külaosa, tänavat või
muud, siis palun andke sellest teada
vallavalitsusele, nii saame neid tublisid inimesi tunnustada. Kaunitest
koduaedadest palume teatada kuni
31. maini e-kirja teel liina.kald@
tapa.ee, telefonil 322 9673 või Tapa
vallavalitsuses.
Konkursis osalemine on vabatahtlik ja konkursil osalemisest
huvitatud isikud võivad registreerida
ennast ka ise.
Tapa valla konkursi raames hinnatakse Tapa valla territooriumil
asuvate kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
1) eramud;
2) kortermajad;
3) külad ja külaosad;
4) sotsiaal-, ühiskondlikud hooned ja rajatised; äri- ja tootmisobjektid.
Parimate väljaselgitamisel arvestatakse kogu kompleksi heakorda, sulandumist ümbruskonda
või positiivset kontrasti ümbruskonnaga, looduskeskkonnast
tulenevate eelduste oskuslikku
kasutamist, objekti või kompleksi
eeskujuväärivat rekonstrueerimist, lahenduse originaalsust,
tähelepanuväärset üksikelementi,
märkimisväärset arhitektuurset
lahendust ja ansamblilisust, omanäolisust ning isikupära.
Esiletõstetud objektide seast
valib hindamiskomisjon välja kaunimad koduaiad ja ümbrused, mis
esitatakse maakondlikule konkursile, mille seast paimad saadetakse
üleriiklikule konkursile. Eesti kauni
kodu konkurss tähendab lühidalt
öeldes seda, et igast maakonnast
ja neljast Eesti suuremast linnast
valitakse välja neli kaunima aiaga
kodu, mis saavad Eesti Vabariigi
presidendi auhinna.
Järgneb lk 3
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Kunstinädal
Jäneda Koolis
Juba 26. korda toimus Jäneda Koolis
traditsiooniline Kunstinädal.
Sel aastal oli eesmärgiks tutvuda
erinevate maade kultuuridega. Selliste välisriikidega, millega tunneme
end seotud ning mida pidasime
võimalikuks tutvustada. Saksa ja
vene kultuuride puhul ei tekkinud
kahtlustki: meie koolis õpib ja töötab väga toredaid ning ettevõtlikke
inimesi, kes on päritolu tõttu nende
kultuuridega tihedalt seotud. Kolmandaks otsustasime kavasse lisada
Inglismaa kultuuri tutvustamise, sest
viimaste aastate jooksul on meiegi
kooli õpilasi käinud Inglismaal. Ka
selle ala hea asjatundja oli kooli
vilistlaste seast võtta. Kunstinädala
kava kujunduseski sai otsustavaks
erinevate kultuuride kujutamine, õp
Kaire Riese juhendamisel vanemate
klasside õpilaste poolt joonistud
kavanditest valiti välja 9. kl õpilase
Merike Lööperi oma, kuna see sobis
ideaalselt Kunstinädala teemadega.
1. aprillist sai draamapäev. Päeva
alustasime karjalaskmise ja naljapäeva
tähistamisega. Tegime kogu kooliga
lehmade joogaharjutusi saksa autori
Klaus Puthi raamatu järgi. Seejärel
moodustati õpilastest rühmad, igale
ülesandeks lavastada üks etteantud
saksa, vene ja inglise jutt või muinasjutt. Peale 15-minutilist ettevalmistust
kandsid kõik kollektiivid oma jutu
ette. Oli lõbus ja naljakas. Vene muinasjutus tõmbasid lõpuks naerist maa
seest välja koguni 12 tegelast.
2. aprillil pühendusime saksa
kultuurile. Seda päeva valmistas ette ja
viis läbi meie saksa keele ringi juhendaja Anne Grave. Sellest õppeaastast
tegutsema hakanud saksa keele ringi
liikmed koos juhendajaga olid ette valmistanud Saksamaad tutvustava slaidiprogrammi. Väikeste ettekannetega
esinesid Kertu, Annika, Janar, Feliks,
Eliisa, Lauri, Karl-Markus ja Luise.
Huvitavaid teadmisi saadi Saksamaa
looduse, majanduse, kirjanduse, kunsti, spordisaavutuste, toidukultuuri ning
ka klassikalise ja uuema saksa muusika
kohta. Esinemistele pani meeleoluka
punkti 1.–3.klassi õpilastest koosnev
ansambel, kes võlus kuulajaid playboxiga saksa tuntud popmuusiku
Nena loost “99 Luftballons”. Kooli
kokad üllatasid meid söögivahetunnil
– laual oli traditsioonilise saksapärase
menüü järgi valminud saksa kartulisalat
viineritega, magustoiduks pakuti “Rote
Grütze”.
3. aprillil tegime kõike ise. Traditsiooniks saanud päeval toimusid
töötoad, kus iga laps sai meisterdada
ja oma kätega midagi ise teha. Töötoad olid kõik rohkem või vähem
seotud vene, saksa ja briti kultuuriga.
“Osalesin õpetaja Natella Kriguli
juhendamisel seinapildi maalimise
töötoas. Papptaldrikule tuli joonistada sinise värviga vene lillornamendiga mustrit. Algul ei tulnud
ühtegi head mõtet pähe, kuigi meile
näidati ka näiteid arvutist. Lõpuks
mõtlesin täiesti enda mustri välja.”
(Kertu Meltsar)
Õpetajate Ülle Oru, Eha Kaukvere ja Margit Vijari juhendamisel
valmistati rahvuslillede töötoas päevalilli, inglise punast roosi, Wales`i
kollast nartsissi. Kolm noort moedisainist huvituvat tüdrukut said
kätt proovida õpetaja Malle Terase
läbiviidud briti rahvusliku rõivadisaini töötoas. Olemasolevatest
kangastest ja riietest valmistati šoti
ja iiri tütarlapse riietuse komplekt.
Aluseks võeti rahvuslikud elemen-

did, kuid juurde disainiti ka oma
mõtteid. Kaire Riese algatusel said
suuremad kooli poisid kätt proovida
“Saksa autotööstuses”. Vahenditeks
olid ainult papp, liim jms. Ülesandeks
oli valmistada lasteaialastele mudelautode parkimismaja. Parkimismaja
ehitus võttis küll rohkem aega kui
planeeritud, kuid 3-korruseline ehitis
sai siiski valmis.
Õpetaja Arvo Luik tutvustas oma
töötoas ΧOΧΛOΜA maalikunsti.
Töötoas valmisid kaunid puidust lõikelauad. Õpetaja Arvo sõnas: “Minu
jaoks oli see nagu nostalgia, sest
õppisin ise seda tehnikat kolmandas
klassis, tore jälle meelde tuletada.”
Karl-Kramm, Taavet Maask, Oliver
Lukaševits arvasid asjast nii: “Meil
oli lahe töötuba, meeldis see huvitav
tehnika. Õpetaja oli ka lahe.” Taisi
Altermann lisas: “ Mina sel päeval
puudusin, kuid õpetaja andis mulle
võimaluse teisel päeval. Õppisin
vaarikat maalima. Värv tuli võtta
tuubist pintslile, sellega tegin algul
kolm täppi, selle alla kaks ja kõige
alla ühe täpi. Ja oligi vaarikas valmis.”
Õpetaja Tiia Salmi töötoas oli
kõige rohkem poisse. Seal joonistati
ja mõeldi välja eriotstarbelisi autosid.
Karl Kramm jagas oma muljeid:
“Mina joonistasin võidusõiduauto. Ta
võitis esimese koha ja auto peal olid
välgud. Mulle meeldib autosid joonistada ja neid ise välja mõelda. Hea
on unistada sellise autoga sõitmisest!”
Anne Grave lisas: “Isetegemise
päeval küpsetas 9. klass “meie oma
küla sakslase” Harald Grave juhendamisel Saksamaa hommikusöögile
tüüpilisi nisujahukukleid “Brötchen”.
Nende erinevate lisanditega (seemned,
müsli, juust) hõrgutiste lõhn meelitas
sööma ka teiste töötubade osalisi.”
4. aprillil nautisime vene kultuuri.
Vene kultuuri tund oli nädala kõige
meeleolukam. Meile tuli esinema
Tapa vene gümnaasiumi folklooriring. Nad tantsisid rahvatantse,
laulsid, rääkisid naljalugusid, lugesid
vene lasteluuletusi, vene kultuuri
tutvustasid ka vastavad taustapildid.
Meie omaltpoolt valmistasime ette
väikese väljapaneku vene kultuurile
iseloomulikest esemetest: matrjoškad, puidust või keraamikast käsitööesemed ja toidunõud, samovar.
Päeva hea korralduse eest seisis
õpetaja Liidia Talve.
5. aprillil õppisime tundma briti
kultuuri. Kultuuritunnis esines meie
kooli vilistlane ja Tartu Ülikooli inglise filoloogia tudeng Liina Luidalep.
Ta rääkis lähemalt Briti saartest,
erinevatest rahvustest, nende traditsioonidest, rahvussümbolitest. Põnevad olid näited keelte erinevustest.
Ta rõhutas, et tähtis on teada – britid
ei ole ainult inglased! Need on ka
šotlased, waleslased, iirlased – kõik,
kes elavad Briti saartel. „Igaüks neist
on uhke oma rahvuse üle niisama,
kui meie end uhkusega eestlasteks
nimetame.” Õpetaja Malle Teras oli
Briti kultuuri päeva vastava väljapaneku korraldaja.
Kunstinädala lõpetas 9. klassi
koostatud „Kuldvillak”. Küsimused
olid saksa, vene ja briti kultuuri, aga
ka majanduse ja igapäevaelu kohta.
Suur hea meel oli koostööst kooli
kokkadega, kes valmistasid kultuuripäevadel rahvusroogasid, ja lasteaiaga, kes võtsid osa mitmest meie
üritusest ja tegevused rühmadeski
olid samadel teemadel.
Aitäh kõigile osalistele ja abilistele!
Margit Vijar, Jäneda Kooli huvijuht

Pisipõnni lasteaia lapsed said endale uue liikluskasvatuse õppevahendi nimega „Liiklusvanker“.
Foto Villu Varblane

Lapsed ohutult liiklema
Käesoleval õppeaastal lõpetab Tapa
lasteaia Pisipõnn 43 koolieelikut.
Lasteaias veedetud aastate jooksul
on lapsed omandanud õpetajate
poolt ettevalmistatud lõimitud
tegevustes ja mängides palju eluks
vajalikke oskusi, kogunud erinevaid tarkusi. Tänavuse õppeaasta
tegi lasteaialaste ja personali jaoks
eelnevatest aastatest erilisemaks
ja põnevamaks see, et osalesime
mitmes projektitaotluses ning osutusime neis ka väljavalitute hulka.
Lasteaia selle aasta peamisteks
märksõnadeks said: liikluskasvatus
ja koostöö. Need kajastusid läbi
mitmete erinevate tegevuste ja jäävad prioriteetsete tegevuste hulka
ka uuel õppeaastal.
Maanteeameti ida regiooni
liikluskasvatuse osakond pakkus
möödunud aasta lõpus Lääne-ja
Ida-Virumaa ning Järvamaa lasteaedadele võimalust koostöös
kooliga osaleda liikluskasvatuse
õppevahendi „Liiklusvanker“
projektis. Tapa gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann on alati
väga toetavalt suhtunud lasteaiaga
koostöösse ja nii eelpool nimetatud projektis kandideerimine ning
osalemine teoks saigi.
Gümnaasiumi majandusjuhataja Raivo Kaegase, tööõpetuse
õpetaja Jaak Keskla, tehnoloogiaringi Tiina Tammari ning 5 b, 8
a, 8 b, 8 c, klassi poiste ja õpetaja
Erika Tamme 3 b klassi õpilaste
käe läbi said Pisipõnni lasteaia
lapsed endale uue liikluskasvatuse
õppevahendi nimega „Liiklusvanker“. Valminud õppevahendi abil
saab kujundada lastes oskusi erinevatel liikluskasvatusega seotud
teemadel. Laps saab mängida läbi
erinevaid situatsioone liikluses

nii jalakäijana kui ka jalgratturina. Lasteaiaõpetajate jaoks
on koolilaste poolt valmistatud
õppevahend hea seetõttu, et see
toetab neid süsteemse liiklusõppe
organiseerimisel, kavandamisel
ning läbiviimisel.
Koolilastele oli õppevahendi
valmistamine üks võimalus teha
tööõpetuse tunnis midagi teistsugust, niisugust, mille tulemuseks
peale vahendi valmimist ei saada
ainult hinne, vaid ka tunne, ma olin
vajalik, kasulik. Kooli pedagoogid
arendasid õpilastel olulist oskust
– teha head, hoolida, tegeleda
heategevusega. Tänusõnad selle
eest projekti eestvedajatele Elmu
Koppelmannile, Raivo Kaegasele,
Jaak Kesklale, Tiina Tammarile,
Erika Tammele. Liiklusvankri
õppevahendi valmistamises osalenud õpilasi täname südamest ja
lubame teile, et oskame teie poolt
nähtud vaeva hinnata. Kasutame „
Liiklusvankrit“ heaperemehelikult
ja oskuslikult pikki aastaid, aitäh!
Tapa lasteaia Pisipõnn laste „Liiklusvankri“ õppevahendi valmimist
toetasid: Tapa gümnaasium, Aru
Grupp AS, Burmi Kaubanduse OÜ
Ja Fenix Grupp OÜ ja Särts OÜ.
Statoil Fuel & Retail Eesti AS-i
ja Maanteeameti ühise liikluskasvatusprojekti raames osutus Tapa
lasteaed Pisipõnn üheks lasteasutuseks, mis peaks saama 2013. aastal
endale liikluskasvatuse õppeväljaku. Statoil on üheks oma südameasjaks võtnud toetada Eesti laste
liiklusohutusalast kasvatamist. Projekti juurde kuulub ka kohustuslik
liikluskasvatusalane õppepäev, kus
tutvustatakse lasteaiapersonalile
liikluskasvatuse õppeväljaku ülesehitust ning näidatakse, kuidas

saab tutvustada lastele liikluse
aabitsatõdesid ohutus ja turvalises
keskkonnas läbi lõbusate liikumismängude. Heategevusprojekti
raames on Statoil koostöös Maanteeametiga kolmel eelneval aastal
kokku rajanud 31 liikluskasvatuse
õppeväljakut erinevatesse lasteaedadesse üle Eesti. Sel aastal
kaasati senisest enam projekti
ka kohalikke omavalitsusi, kes
omalt poolt tagaksid, et planeeritav liiklusväljak saaks korralikult
hooldatud ning märgistus aastate
pärast vajadusel ka taastatud.
Statoilil koostöös Maanteeametiga on igati heameel tõdeda, et
vaatamata majanduslikult keerulisele perioodile, on siiski mitmeid
kohalikke omavalitsusi, kus ollakse
nõus lasteaedade arendamisesse
panustama.
Sellelegi, et õpetaja oleks liiklusõpetuses pädev, on Maanteeameti spetsialistid mõelnud. Nad
pakuvad koolieelsetele lasteasutustele võimalust tellida oma lasteaia
personalile tasuta koolitust teemal
„Reguleerija I pädevuskoolitus lasterühma saatja laste ohutuse
tagamisel“. Nimetatud koolituse
viib läbi OÜ Autosõit. Meie
personalile toimub sellesisuline
õppepäev 20. mail 2013.
Ühiste jõududega saab palju
head ja kasulikku tehtud. Sageli
on asjade elluviimiseks olulised
hea tahe ja koostöö, neid võib
Tapa gümnaasiumiperelt õppida! Anname rahuliku südamega
sügisest meie lasteaialõpetajad
teie hoole alla, edu teile kõikides
ettevõtmistes.
Ilusat kevadet kõigile ja eeskujulikku liiklemist!
Tea Välk, lasteaed Pisipõnn direktor

Lasteaiast kooli
Kodusoojust, koolivalgust inimlapsel
vaja.
Kauged päikesed on külmad,
tühi võõras maja.
Kodusoojust, koolivalgust – inimlapsel
vaja
olemiseks vajalik
valgus läbi aja...
Lasteaed Pisipõnn saadab 2013
aastal kooliteele 43 pisipõnni:
Rüblikud – Kristofer Püss, Ra-

miina Trestip, Teivi Tomingas, Kaur
Dimse, Kertu Rebane, Kelli Kesküla, Greteliis Kokk, Marily Valdmann,
Mirell Sitsi, Nevil Kütt, Merilis
Moppel, Aleksandr Vassiljuk, Märt
Varblane, Carl Andreas Kuusk,
Eliise-Anett Eevardi, Evelin Soodla,
Aleesja Kozlov, Laura Piksar, Mattias Kaasik, Trivo Vaigurand, Liisbet
Tina, Kelin Kork, Agnes Vagur.
Päikesejänkud – Kaspar Valvik, Sten Pullisaar, Jan-Erik Dem-

tšuk, Carmen Lanno, Robin Sarapik, Kristjan Viktor, Anett Kari,
Anna-Lia Haavistu.
Tõrukesed – Helena Straus,
Triin Mägi, Janne Niinesalu, Andrei Šõrtsenko, Kevin Kambura,
Kristjan Juht, Jako Sander Sahtel,
Marija-Katarina Kuusik.
Sinililled – Udo Aasa, MariLiis Meltsas.
Päiksekiired – Jaan Francis
Rattasepp.
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Tulised Tuulutajad 15
Täna on 15. aprill 2013 aasta ning
terve hommikupooliku ja pealelõuna
on olnud täis sagimist ja toimetamist.
Täna on see päev, kui rahvatantsurühm Tulised Tuulutajad tähistavad
kell 19 Tapa kultuurikojas oma 15.
sünnipäeva.
Astudes veerand tundi enne kontserdi algust saali, tabab mind suur
rõõm. Saal on puupüsti rahvast täis
ning külgedele hakatakse lisatoole
paigutama. Rahvast tuleb aina juurde,
kuid õnneks mahutatakse kõik lisatoolidele ära ning kontsert võib alata.
Lavale astub üheksa paari ning
nende seas on juba aastaid rühmas
tantsinud inimesed, Tapa gümnaasiumis tantsinud noored, kes nüüd juba
ülikoolides õpivad, esimest aastat
rahvatantsuga tegelema hakanud
noored ning kaks välisvabatahtlikku
Marie Saksamaalt ja Gabriel Inglismaalt.
Vaadates tantse, tekib aga tunne,
et need inimesed on juba aastaid
koos tantsinud ning teavad väga
täpselt, kes kus peab olema. Vaatepilt
on kaunis ning köidab enda külge
niivõrd, et tundub uskumatuna kui
kuulutatakse välja vaheaeg. Minu
jaoks oli aeg vahepeal saalis seisma
jäänud ning seda, et möödas on pea
45 minutit ei osanud ma sel hetkel
oodatagi. Kontserdi vaheajal kuulen
inimesi arutlevat, et kui ilusad etteasted on ja kui palju kenasid inimesi

Murutraktorite kross Jäneda aia- ja lillepäevadel.

Tulised Tuulutajad esinemas 24. veebruari aktusel kultuurikojas.

Foto Heiki Vuntus

rühmas tantsib ning kui hea, et meil
on selline eestvedaja rahvatantsus
nagu Sirje Sell jne. Teine vaatus algab
ning tuleb tõde tunnistada, et see
ei jäänud sugugi esimesele poolele
alla. Kontserti ilmestasid veel Tapa
gümnaasiumi neiduderühm, segarahvatantsurühm, algkasside rahvatantsurühm ning vilistlasrühm. Kontserdi
lõppedes paluti kõiki õhtusele peole,
kus muusikalist etteastet pakkus meie
enda Tapa linna noormees Toomas
Krall. Rahvas lustis ja oli õnnelik, sest
nii nagu kontsert oli suurepärane, nii
oli ka õhtune pidu vahva ja kaasakiskuv. Vahepeal tekkis tunne, et rahvas

on nii tantsuhoos, et pillimehel polegi võimalik hinge tõmmata.
Ise peol olles ja kõrvalt vaadates
kõiki neid tantsijaid ja Sirjet, mõtlesin, et küll ma ikka olen üks õnnelik
ema. Õnnelik sellepärast, et minu
poeg saab tantsida sellises rühmas
nagu Tulised Tuulutajad, selliste
vahvate inimestega ja just sellise
juhendaja käe all nagu Sirje Sell.
Veelkord sügav kummardus Teile
Tulised Tuulutajad ja aitäh, et pakkusite nii võimsa elamuse, mis veel kuu
aega peale kontserti meelel ja keelel.
Ave Pappe

Tapa muusikakooli lõpetab 52. lend
16. mail lõpetas muusikakooli 52.
lend ning tunnistuse sai juba 560.
õpilane.
Tänavused lõpetajad on ühed
esimesed, kellele anti võimalus
pärast teist klassi valida osakond,
milles jätkata õpinguid. Erinevate
tasemetega osakondade loomine oli
üks esimesi uuendusi minu ametiaja
alguses. Meile pole võrdselt jagatud
andekust, et õppida väga heal tasemel
pillimängu, kuid võimalust pillimängu õppida ei tohiks me kelleltki
võtta. See oligi põhjus, miks tuli luua
osakonnad. Tänavused lõpetajad on
hea näide selle sammu vajalikkusest.
Kaheteistkümnest lõpetajast kuus
õppis pilliõppeosakonnas, viis üldosakonnas ning üks vabaõppes.

Loodetavasti andsid kõik oma parima
ning omandatud teadmised on abiks
ka tulevikus.
Pilliõppeosakonna õpilaste väga
head eksamitulemused annavad
kinnitust õpetajate tublist tööst ning
tõestavad, et meie koolis on olemas
suurepärased tingimused muusikaõpinguteks. Loodetavasti jääb mõni
lõpetaja lisa-aastateks kooli, et arendada erialaseid oskusi ning miks ka mitte
jätkata siis juba õpinguid järgmise
astme muusikakoolis.
Tänavused lõpetajad pilliõppeosakonnas on: Olga Djomina (klaver)
lõpetas „viitega“, Sigre Sumla (flööt)
lõpetas „viitega“, Karl Kirt (kitarr)
lõpetas „viitega“, Mariana Žurauskaite (klaver) lõpetas „viitega“, Toomas

Risthein (akordion), Aleksander
Šumljanski (klarnet). Üldosakonnas:
Oliver Tuulemäe (kitarr), Marek
Palmsalu (kitarr), Anastassia Albert (klaver), Annabel Piksar (klaver), Katrin Kannu (kitarr). Vabaõppes: Marianne Tali (klaver).
Suur-suur tänu õpetajatele Lia
Denissova (klaver), Heili Liivsalu
(flööt), Svetlana Kuusik (akordion),
Imbi Puusepp (klaver), Wei Liu (kitarr), Jüri Tüli (klarnet), Peeter Kald
(solfedžo ja muusikalugu) ning kõigile teistele, kes erinevatel perioodidel
olid tänastele lõpetajatele õpetajateks!
Suur aitäh ka vanematele, kes olid
toeks oma lastele!
Ilmar Kald,
Tapa muusikakooli direktor

Pisiköidete näitus “Ajastaja”
30. mail 1908. a sai Tapal teoks esimene eesti kirjakeele konverents. Targad
keelemehed nii Tartu kui ka Tallinna
poolt tulid Tapale, et teha tõsiseid
samme eesti kirjakeele ühtlustamiseks.
Tänavu täitub 105 a sellest tähtsast
sündmusest ning mõte oli seda veidi
erilisemalt esile tuua. Oluline on
oma emakeelt hoida, et teda oleks
ilus rääkida ja kaunis kuulata. Sama
oluline on talletada kirjasõna. Eesti
Nahakunstnike Liidu pisiköidete
näitus „Ajastaja“ on tõeline austusavaldus emakeelele – kaunis eesti
keel läbi Peep Ilmeti mõtte ja eesti
nahakunstnike kujunduse.
Ere Käärmaa

Näituse aluseks on Peep Ilmeti
luulekogu “Ajastaja” poognad, mis
on trükitud 2012. aastal 150 nummerdatud eksemplaris ja autori
poolt signeeritud. Näitusel on esindatud 43 autorit kokku 49 tööga.
Peep Ilmeti luulekogu „Ajastaja“
võtab kokku autori senise lühiluule
loomingu. Haikudest ja liivingutest

koosnev kogu on jaotatud kuue alapealkirja alla. I osa „Ajastaja“ kujutab
suurt aastaringi selle hetkede korduvas
kordumatuses. II osa „Kulgaasta“
haikud on sündinud Lao-zi „Daodejingi“ üle mõtiskledes. III osa „Liivi
aasta“ haikud on kirjutatud Juhan Liivi
luuletustest lähtudes. IV osa „Liivingud“ koosneb autori poolt kasutusele
võetud eesti algupäraga luulevormi
näidetest. V osa „Meelemõlgutuseks“
on autori kaassõna luulekogule, kus ta
tutvustab oma vaateid nendele luulevormidele ja ka seda, kuidas tema ise
nende kasutamise juurde jõudis. VI
osa „Tuleviku luule“ koosneb puhastest lehekülgedest, kuhu nii autor kui
raamatu tulevane omanik võib oma
kirjutatud luuletusi juurde kirjutada.
Kuidas jõuab luule inimese meelde,
ei tea mitte keegi. Üldiselt kaldutakse
arvama, et see tuleb Jumalast. Mõeldagu siis Jumala all mida tahes, kas Kõiksuse olemust või mingit osa sellest,
kuni ise loodud ja endale sisendatud

kujutluseni välja. Küll aga teame, et
luuletus sünnib inimese meeles ja
et meele asukoht on inimese peas.
Sündinud luuletuse võib meelde
jätta, selle võib pähe õppida, kuid
et see jõuaks teiste inimesteni, tuleb
seda kas ette lugeda või kirja panna.
Etteloetud luuletus on hetkeline,
see võib meelde jääda, aga võib ka
olematusesse haihtuda. Kirjapandud
luuletus on pea igavene; ükskõik kui
mitu korda seda loetakse, see ei kahane. Kui luuletus on ka raamatusse
raiutud, siis on selle igavikulisus
tunduvalt kasvanud. Ja nii nagu on
igaviku teenrid kõik trükkalid, on
seda ka kõik raamatuköitjad. Raamatut köites aitab köitja igaviku teel
nii luuletust kui iseennast, sest kes
jõuaks üles lugeda kõiki neid ainulaadseid sõrmejälgi, mida köitja on
raamatut köites sellele jätnud?
Peep Ilmet

Pisiköidete näitus “Ajastaja” on avatud
Tapa linnaraamatukogu I korrusel 30.
maini. Raamatukogu lahtiolekuajad:
E–R 11–18; L 10–15; P suletud.

Foto Signe Kalberg

Jäneda
aia- ja lillepäevad
25.–26. mail ootab Jäneda taas aia- ja
lillepäevadele, mis on 14 aasta jooksul
kujunenud Jäneda suursündmuste
triloogia (aia- ja lillepäevad, talupäevad ja sügislaat) avaürituseks. Kaks
päeva pakuvad palju põnevat mitte
ainult aiandushuvilisele ja kaunist
kodu hindavale inimesele, vaid kogu
perele. Kuna väljasõit Jänedale on ju
eelkõige peresündmus, siis lastega
pered ei pea muretsema, et põnnil
hakkab igav. Lapsevanem saab mõne
tunni segamatult süveneda aiamaailma,
usaldades oma vähemalt kolmeaastase
lapse lastehoidu.
Juba algusaastatest alates on suve
avaüritus olnud suunatud koduõuede
ja eluasemete paremaks ning kaunimaks muutmisele. Oma osa on sellesse
andnud arvukad eksponendid nii
Eestist kui naaberriikidest, kelle hulk
pole aastatega vähenenud. Jänedale
tulevad meelsasti oma kaubaga lisaks
kodumaistele puukoolidele, istikute
ja taimede kasvatajatele, väetiste ja
taimekaitsevahendite ning aiatehnika
müüjatele ka näiteks eksootiliste taimede müüjad Lätist.
„Esmakordselt toimuvad aia- ja
lillepäevad kolme päeva asemel kaks
päeva. See sobib ka kaubapakkujatele,
keda praeguseks ehk pea kolm nädalt
enne laata, on juba rohkem kui mullu,“ ütles laada peakorraldaja Enno
Must. Ta lisas, et kui traditsiooniliselt
toimusid aia- ja lillepäevad juunikuu
esimesel nädalavahetusel, siis tänavu
on põhjust teekond Jänedale võtta juba
nädala võrra varem. „Seda ikka selleks,
et külastajatele pakkuda suuremat valikut taimi ja istikuid- juuni alguseks on
juhtunud, et müügiks varutu on juba
otsa saanud,“ märkis Must.
Lisaks pargis, aias ning lillepeenral vajaminevale kaubale pakutakse
külalistele ka valikut huvitavatest
käsitööesemetest ning naturaalsemat
toidukaupa. Kuigi põhirõhk on ikkagi
taimedel, istikutel, lillidel, kuulub ühe
tänapäevase laada juurde ka suur
valik erinevaid tööstuslikult toodetud
kaupu, selle laada-ala agar külastatavus näitab kindlalt ka sellise teenuse
pakkumise vajalikkust.

Pärast talvepuhkust on taas avatud
Eestis suurimal pinnal asuv käsitöökeskus Musta Täku talli ülakorrusel,
mis hakkab olema avatud iga päeva
kell 11–18, puhkepäev on esmaspäev.
OÜ Jäneda Mõis juhatuse esimees Elo
Kallas ütles, et nagu juba on tavaks
saanud, leiab huviline sealt kodumaiste
käsitöömeistrite tehtud esemeid, nii
villast, savist, metallist,puidust kui ka
muud huvitvat. Juba aastaid on Jäneda
käsitöökeskus lisaks ehtsale kodumaisele käsitööle pakkunud võimalust
töökodades ise uusi nippe õppida või
osaleda loometöö kursustel. Käsitööhuvilistele on ka uuel hooajal võimalik
omandada uusi teadmisi või lihvida
oskusi nii kangakudumise või niplispitsi töötoas. Käsitöö õpitoad töötavad
kõikide suveürituste ajal.
Aia- ja lillepäevad pakuvad ka erilisi kultuuri- ja spordielamusi. Taas
toimub põnev murutraktorite kross,
seekord on tegu Eesti karikavõistluste
III etapiga, mis algab laupäeval kell
15. Murutraktorite krossi eestvedaja
Janek Kokkar ütles, et seekord pole
tegu kestvussõiduga, vaid umbes 10
osalejat peavad 15-20 minuti pikkuste
etappide jooksul läbima võimalikult kiirest võimalikult palju ringe. „Võidusõit
saab olema põnev, sest kiirus küündib
kuni 40 kilomeetrini tunnis. Alustame
aga veidi enne võistlust uhke paraadiga
Musta Täku talli juurest,“ ütles Kokkar.
Et tegemist on juba kogenud võistlejatega, näitab seegi, et eelmisel aastal tõid
eestlased Soomest koju murutraktorite
võistlustelt esikohad. Kes aga tahaks
iseennast ja oma murutraktorit proovile
panna, võib pöörduda Janek Kokkari
poole, kes on annab nõu ja aitab ka
murutraktorit võistluseks üles putitada.
Kui ostjatel käimisest jalad puhkust
vajavad, võib vaadata, mis on toimumas välilaval ning Musta Täku tallis.
Tapa valla isetegevuslased näitavad,
mida nad on talve jooksul õppinud.
Kindlasti rõõmustab paljusid Üllar
Jörbergi laul välilaval, laupäevaõhtune
simman Musta Täku Tallis aga kutsub
äraproovitud headuses Rock Hotelli
ning Ivo Linnaga.
Signe Kalberg

Tapa valla heakorrakonkurss
ootab kandidaate...
Algus lk 1

Lisaks annab president välja
eripreemiad parima tervisespordirajatise, tööstusmaastiku ja kortermaja
eest. Auhinnatud on ka paremini
heakorrastatud omavalitsusi ja varasemal ajal metskonnakeskusi.
Kodukaunistamisel on Eestis päris pikk ajalugu. Sellele hakati tasahilju
mõtlema juba varsti pärast talude
päriseksostmist. Eriti jõuliselt hakati
tegutsema 1936. aastal, mil asutati

Eesti kodukaunistamise hoogtöö
peakomitee. President Konstantin
Päts sai liikumise patrooniks 1938.
aastal. Viie sõjaeelse aastaga tehti
ära hiiglaslik töö, nii et kodukaunistamistraditsioon jätkus kohaliku algatuse korras ka nõukogude ajal. 1997.
aastal kutsus president Lennart Meri
kodukaunistamisliikumise uuesti ellu,
asudes Eesti kodukaunistusliikumise
patrooniks. Seda traditsiooni on jätkanud ka presidendid Rüütel ja Ilves.
Liina Kald, vallakunstnik
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„Küll sul on
hea töökoht!”
“Terve päeva saad raamatuid lugeda”. See korduvalt kuuldud lause
pani mind mõtlema, millisena paistab raamatukogu lugejale. Tunnistan,
et raamatuid saab ja tulebki lugeda,
aga kodus oma napi vaba-, tavaliselt
uneaja arvelt. Kuigi raamatukogu
on maagiline paik, ei ilmu ega kao
miski võluväel. Meie töö on paljuski
silmale nähtamatu.
Raamatukokku saabuvad raamatud erinevaid teid pidi: tellimeostame hulgilaost, head inimesed
annetavad meile raamatuid ning
oleme valinud teavikuid ka Eesti
Hoiuraamatukogust.
Raamat on jõudnud kogusse,
mis saab edasi? Raamat töödeldakse
raamatukogunduslikult: ta saab endale originaalse numbri (vöötkoodi),
raamatukogu aadressi (kohaviida)
ning talle lüüakse sisse templid, mis
kinnitavad tema kuulumist Tapa
linnaraamatukogu raamatute hulka.
Vahel on vaja raamatut puurida või
klammerdada ning peaaegu alati saab
ta uue kilest ülikonna, et ta ilusam ja
puhtam seisaks. Aga ikka peab lugeja
ootama, sest raamat on vaja kanda ka
elektronkataloogi, et teda oleks võimalik arvuti vahendusel laenutada.
Lisaks hinnale, vöötkoodile ja osakonnale saab iga raamat hulgaliselt
märksõnu ja muid teda iseloomustavaid märkusi, et huvilised vajadusel
ikka selle kõige õigema ja sobivama
raamatu üles leiaksid. Kõike seda,
mida raamatukoguhoidjad raamatu
ja tema autorite kohta on lisanud,
saab vaadata Tapa linnaraamatukogu
ja tema harukogude ühisest elektronkataloogist RIKSWEB. Sinna pääseb
raamatukogu kodulehelt: www.tapa.
lib.ee. Elektronkataloogi lisavad
Tapa valla raamatukogude töötajad
ka koduloolisi artiklikirjeid ajalehest
Virumaa Teataja ning Tapa valla
lehest Sõnumed. Mõlemaid ajalehti
bibliografeeritakse jooksvalt ning
retrospektiivselt e tagasiulatuvalt.
Tihedamalt raamatukogu külastavad lugejad on tähele pannud, et
raamatukogu esimesel korrusel toimub
viimase kuu jooksul tihe ilukirjandus-

like raamatute ühest kohast teise liigutamine. Võtsime ette vanade kogude
uuendamise. Selleks koostasime pika
nimekirja värskendamist vajavatest
raamatutest ning ühel aprillipäeval
külastasime Eesti Hoiuraamatukogu.
Nüüd tegelebki raamatukogurahvas
sellega, et meie riiulitel oleksid ka vanemad raamatud kena väljanägemisega
ning kutsuksid end taasavastama. Selleks on vaja vanad raamatud riiulitest
kokku koguda ning täpselt samasuguse
vastu välja vahetada, mis tähendab
jällegi raamatute töötlemist-kiletamist
ning ka elektronkataloogi kirjete kontrollimist- täiendamist.
Kui raamat on oma aja raamatukogus ära elanud või on teda liialt
mitmes eksemplaris, siis kustutatakse
ta kataloogist ning kantakse maha.
Hea õnne korral saab raamat teise
võimaluse ning satub meie vana raamatu müügi riiulisse või vanaraamatu
laadale. Raamat, mis on lugejaid
aastaid usinalt teeninud võib-olla aga
nii kulunud, et talle kindlustatakse
vanaduspuhkus vanapaberit töötlevas jäätmejaamas. Tapa linnaraamatukogu teenindusosakonnas leiab
teise võimaluse saanud raamatuid
riiulilt „Vana raamat – hea hinnaga“.
See valik täieneb pidevalt.
Laupäeval, 8. juunil avame raamatukogu uksed kell 9 – ootame kõiki
suurele vanaraamatu laadale, kuhu
paneme välja kõik need vanemad ja
uuemad raamatud, mis meil on üle
jäänud, et siis kogutud raha eest uusi ja
nõutumaid osta. Valikus on ilukirjandust, luuleraamatuid, teatmekirjandust
(aiandus-mesindus, kokaraamatud jm)
ning hulgaliselt lasteraamatuid. Võimalus on osta ka vene- ja saksakeelseid
raamatuid. Raamatukogu jääb avatuks
kella 14-ni.
Kohtume raamatukogus!
PS. Kui kellelgi on soovi ja võimalust toetada raamatukogu uute
raamatute ostmisel, siis selleks saab
teha sihtotstarbelise rahalise toetuse.
Täpsema info saab raamatukogust (tel
323 2080; e-post info@tapa.lib.ee).
Mae Mitt,
Tapa linnaraamatukogu komplekteerija

Lugupeetud lapsevanemad,
				

kelle lapsed alustavad lasteaiateed
2013/2014 õppeaastal,

ootame teid koosolekule 27. mail, algusega kell 17.
Koosolek toimub Tapa lasteaia
Pisipõnn saalis, Nooruse 11.
Meeldiva kohtumiseni!

Tapa linnapäev toimub koos
vorstifestivaliga
Tapa 87. linnapäev toimub tänavu
taaskord augustikuus, täpsemalt
2.–4. augustil. Korraldaja Tapa
vallavalitsus, koos tublide koostööpartneritega, on erinevatel aastatel
muutnud linnapäevade formaati ja
täitnud päevi erinevate tegevustega,
nii ka seekord. Tänavu toimub 3.
augustil linnapäevadega koos esmakordselt ka Tapa III Vorstifestival,
lisaks laat ja Eesti meistrivõistlused
vorstigrillimises, näitused, kontserdid, konkursid, spordivõistlused,
lastele atraktsioonid jpm.
2. augustil on “teatripäev”, kus
MTÜ R.A.A.AM esitab oma viimase etenduse selle suvisest teatritükist Tapa vaksalis ning esietendub
ka esmakordselt Tapa kultuurikoja
teatriringi lavatükk Tiit Alte juhendamisel. Väga paljude inimeste
soovil korraldame 3. augustil, pärast
päevaseid linnapäeva tegevusi,
peoplatsil vabas õhus ka ühise tantsuõhtu. Nii oli viimati 2008. aasta
augustis. Tänavu on peaesinejaks
ansambel KALA, ansambleid tuleb teisigi. Tantsuõhtul on platsil
ka paar keskmise suurusega telki,
mis aitavad vihmase ilma korral
peokülalistel kuivemaks jääda. 4.
augustil toimub Valgejõe saarel
rannavolle Tapa linna karikaturniir
ning Männikumäel rahvusvaheline
triali võistlus.
Laadakohti saab küsida juba
praegu laadakorraldaja Erkki Laidinenilt tel 551 5976, e-mail erkki@
vorstifestival.ee.
Eesti meistrivõistlustele vorstigrillimises saate registreerida emaili teel grilliliit@grillfest.ee või
vorst@grillfest.ee, tel 504 3000,
infot võistluse ja registreerimise
kinnituse kohta saate veebilehelt
http://vorst.grillfest.ee . Võistlusel

osalemine on kõikidele tasuta!
Toome teieni ka esialgse Tapa
linnapäeva ajakava, täpsem Tapa
87. linnapäeva ajakava ilmub lähinädalatel Tapa valla veebis, Tapa
Vorstifestivali kodulehel ning ka
Tapa valla ajalehtedes.

Tapa Linnapäev 87 ja Tapa
III Vorstifestivali esialgne
ajakava (NB! ajakava
täpsustub ja muutub)
2. august – teatripäev
Kl 19.30 – Tapa vaksalis etendub Hristo Boitchevi “Titanicu
orkester”, mida lavastab Madis
Kalmet. Sellele teatritükile kirjutab muusika Tapa linnast pärit
helilooja Urmas Lattikas, loo tõlkis
Maia Soorm, kunstnik on Toomas
Hõrak. Etenduse toob lavale MTÜ
R.A.A.A.M.
Kl 22 – Tapa vene gümnaasiumi
hoovis esietendub Tapa kultuurikoja teatriringi esimene lavatükk
Tiit Alte juhendamisel.
3. august – peopäev Tapa muusikakooli pargis
Kl 8 – Laat.
Kl 8 – Võistlusplatsidele saabumine ja võistkondade platside
paigalduste algus.
Kl 9 – Võistkondadele toidukorvide üleandmine.
Kl 10 – Võistlusel osalevate
võistkondade tutvustus.
Kl 10 – Avatud Tapa muuseum
ja kultuurikoda erinevate näitustega, kodukohvikud, näitused
poodide vitriinidel terve nädal,
jalgpalliturniir, rannamaadlus, atraktsioonid lastele lastealal.
Kl 10–16 – Balti MV II etapp
ratta- ja mototrialis Männikumäe

ja tööstusküla piirkonnas.
Kl 10.30 – Näm-Näm Production
esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.
Kl 11.05 – Tapa valla taidlejate
esinemised pealaval.
Kl 12 – Kodukokkade võistlus.
Kl 12.45 – Võistkondade valmistumine Näm-Näm vorstivooru
pimehindamiseks.
Kl 13 – Näm-Näm vorstivooru
tööde hindamiseks esitamine, pimehindamise algus.
Kl 13 – Koertenäitus “Tapa
linna ilusaim krants 2013 “ Tapa
vene gümnaasiumi taga.
Kl 13.05 – Taidlejate esinemised
pealaval jätkuvad.
Kl 13.45 – Võistkondade ja
kohtunike valmistumine fantaasiavooru tööde avalikuks hindamiseks
võistkondade võistlusplatsidel.
Kl 14 – Fantaasiavooru võistlustööde avalik esitlemine ja hindamine.
Kl 15.30 – Külalisesinejate kontsert pealaval.
Kl 17 – Erinevate võistluste
võitjate autasustamine, lõpukõned
ja ühispildistamine.
Kl 17.30 – Kanuuralli Valgejõe
saarel.
Kl 19 – Tapa vene gümnaasiumi
hoovis esietendub Tapa kultuurikoja teatriringi esimene lavatükk Tiit
Alte juhendamisel.
Kl 21 – Tantsuõhtu pealaval ansamblitega KALA ja Vanad Sõbrad
(sissepääs piletitega alates kell 20).
Sooduspilet lastele ja eakatele 2
eurot, täiskasvanutele 4 eurot.
4. august – spordipäev
Kl 10–16 – Eesti MV IV etapp
mototrialis Männikumäe ja tööstusküla piirkonnas.
Kl10 – Rannavolle turniir “Tapa
linna karikas 2013” Valgejõe saarel.

Registreerimine on avatud
Avatud on registreerimine Priit
Pärna 2. animafilmifestivali laste
ja noorte töötubadesse. Lastele ja
noortele animatsiooni töötoad Tapa
gümnaasiumis 22.–25. oktoobril
2013. Filmitöötoad toimuvad Tapa
gümnaasiumis III korrusel meediaaulas. Koolituse läbiviijaks on MTÜ
Nukufilmi Lastestuudio, kohapeal
abistavad ka Tapa gümnaasiumi
meediaõpetajad ja teised vabatahtlikud animafilmihuvilised.
NB! Töötubadesse saab registreerida kuni 16. oktoobrini 2013
aadressil: info@nukufilmilastestuudio.ee, elo@nukufilmilaststuudio.
ee või Elo Liiv telefonil 56984477.
Koolitusest saavad osa võtta kuni
80 Arenduskoja Leader piirkonna,
Lääne-Virumaa, Tapa valla ja naabervaldade last ja noort vanuses
6–18 (19), suure huvi korral ka
väljastpoolt eelpoolnimetatuid
piirkondi, tööpäevakutele saavad
tulla lapsed ka koos filmihuviliste
vanematega. Eelregistreerimisel
palume tingimata kirja panna oma
nimi, lapsevanema nimi, mõlema
telefoninumbrid ja e-maili aadressid, et hiljem teiega kontakti võtta
koolituse osas.
Eelmisel aastal sai esmast animaõpet pea 60 noort ja täiskasvanut,
kes tegid kokku 27 animatsiooni
kogupikkusega üle 13. minuti.
Festivali esimese Grand Prix võitis
Tapa gümnaasiumi õpilane Sandra

Karajev.
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio põhitegevuseks on lastele ja
noortele kunstilise väärtusega
professionaalse filmikultuuri ja
filmide valmistamise õpetamine
ning mitmekülgselt arendava vaba
aja veetmise pakkumine. Animatsioonfilmis põimuvad kujutav
kunst, muusika, draama, kirjandus,
tants, fotograafia ning veel mitmed
kunstiliigid. Tänu erinevaid loomealasid sünteesivale omadusele arendab animatsioonfilmidega tegelemine: koostööoskust, silmaringi ja
kultuuriteadlikkust, tehnilist taipu,
ilumeelt, keeleoskust (nii verbaalset
kui visuaalset), loomingulisust,
käelist osavust, loogilist mõtlemist.
NB! Etappide mahud ja keerukusastmed varieeruvad vastavalt osalejate eale ja varasemale kogemusele.
I Erinevad animatsiooniliigid.
Illustreerivad näited – mõisted:
piksillatsioon, joonis-, lamenukkja plastiliinanimatsioon.
II Filmitegemise etapid ja nende
järjekord – mõisted: kirjanduslik
stsenaarium, pildistsenaarium,
kujundus, tegelaskujud ja dekoratsioonid, võtte ettevalmistus,
filmimine, helindamine, montaaž.
III Kirjanduslik stsenaarium.
Loo jutustamisoskus, sündmuste
loogiline järjestamine.
IV Praktiline ülesanne: joonisfilmi või lamenukk tehnikas klipi

loomine.
V Kaamera ja filmimine – praktiline ülesanne: erinevate stseenide
salvestamine, filmitud materjali
järjestamine e montaaž. Vastavalt
eale ja töötoas osalejate arvule ka
helindamine.
VI Kui töötoa aeg võimaldab,
siis kollektiivne piksillatsioonilõik.
Festivali korraldavad MTÜ Tapa
Linna Arengu Selts koos Tapa vallavalitsusega, koostööpartneriteks
on Priit Pärn, MTÜ Nukufilmi
Lastestuudio, Tapa kultuurikoda
ja Tapa gümnaasium, Edelaraudtee
AS. Projekti rahastavad maaelu
arengu euroopa põllumajandusfond: Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse Leader Eesti
programm, MTÜ Arenduskoda,
MTÜ Tapa Linna Arengu Selts,
paljud toetajad selguvad ja täpsustuvad veel lähiajal.

Indrek Jurtšenko,
Priit Pärna II filmifestivali peakorraldaja
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Märka ja tunnusta!
Praegu on õige aeg märgata inimesi, kes õppimise läbi on oma elu
muutnud ning esitada neid aasta
õppija kandidaadiks.
Iga inimese elulugu ongi tema
õppimise lugu. Elu näitab, et
tunnustuse saanud õppijate lood
on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata
poolelijäänud õpinguid või alustada
täiesti uue eriala omandamist.
Valgamaa Kutseõppekeskuse
õpetaja ja aasta õppija 2012 Anne
Perlovi sõnul andis aasta õppija

tiitel talle teadmise, et õppimine
toob tohutult palju uusi võimalusi. “Tunnustamine andis tuule
tiibadesse oma ideid ja unistusi
teostada. Mul on nüüd võimalus ja
oskus julgustada õpihimulisi oma
kogukonnas, Puka vallas”.
XVI täiskasvanud õppija nädala
raames (11.–18. oktoober 2013)
tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega:
aasta õppija, aasta koolitaja, aasta
koolitussõbralik organisatsioon,
aasta koolitussõbralik omavalitsus.

Märka sinagi tublisid inimesi
enda ümber ning esita kandidaat 1. juuniks 2013.
Tunnustamise reglemendi ja
esitamise vormid leiad www.andras.
ee/tunnustamine.
Lisainfo: Sirje Plaks (6211671,
sirje@andras.ee), www.andras.ee.

Kulu põletamine ei ole lahendus
Kevad on tasapisi saabunud, ergas
päike sulatab järkjärgult lume ja
märkamatult on käes aeg tegeleda aia- ja koristustöödega. Siin
juures tuletab Ida päästekeskus
teile meelde, et kulu põletamine
on aastaringselt keelatud.
Möödunud aastal registreeriti
Virumaal kokku 237 metsa- ja
maastikupõlengut, millest pea
enamus Ida-Virumaal. Ka ühe
hoone tulekahju sai eelmisel aastal
Virumaal alguse kulupõlengust.
Õnneks ei saanud neis õnnetustes
kannatada inimesed, kuid suurt
kahju kannatas loodus. Tuli hävitab
oma teel kõik elusorganismid - põleva rohu sees hukkuvad putukad,
konnad, sisalikud ja pisiimetajad
ning hävivad nende pesad.

Loomulikult ei ole metsa- ja
maastiku tulekahjude ainsaks põhjuseks kulupõletamine, pinnas süttib
ka hooletusest lõkke tegemisel,
grillimisel või ka kustutamata suitsukoni viskamisest kuiva rohu sisse.
Olenemata põhjusest ootab
kahju tekitajat rahatrahv kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik =
neli eurot) või arest.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja
üsna trööstitu ja seda nii hoonetes
kui ka looduses aset leidnud põlengute korral. Selleks, et meie koduaia
ümbrus ilus ja korras oleks, saab
kasutada palju paremaid lahendusi. Näiteks võib oma valdused
niita juba sügisel või korraldada
sõpruskonnaga meeleolukas talgupäev! Nende lisaväärtuseks on

veel värskes õhus viibimine ning
füüsiline koormus.
Täiesti ohutut tuletegemist ei ole
olemas. Lahtise tulega ümber käies
tuleb alati meeles pidada, et ei ole
täiesti ohutut viisi tule tegemisel,
kuid järgides alltoodud nõudeid vähendate tuleõnnetuse riski oluliselt.
Tee tuli mittesüttivale aluspinnasele!
Lahtise tule läheduses ei tohi
olla süttivaid materjale!
Jälgi tuule kiirust ja suunda!
Hoia käepärast esmased tulekustutusvahendid (tuletekk, tulekustuti, ämber veega vms)!
Rohkem infot tuleohutusnõuete
kohta saate päästeala infotelefonilt
1524 või Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee

LUGEJA KIRI

Miks Tapa inimesed ei tule kultuuriüritustele?
See teema on küll vist igihaljana korraldajate huultel. Isiklikult olen olnud
toredatel üritustel, kus kultuurikoja
saal on viimase kohani rahvast täis.
Nii, et ega see nüüd absoluutne ole,
et tapakas ei tule kohale. Aga olen
olnud ka headel üritustel, kus saal on
piinlikult pool- või kolmveerand tühi.
Et meie vabaduse eest langenute
mälestusüritusele, mida on nüüd
mõne aasta vältel korraldatud, tulevad üksikud linnakodanikud, on aga
fakt. Korraldajad imestavad – miks
küll nii, meie teeme ju küll. Tasuks
aga vaadata ka vallakodaniku poolt.
Kõigepealt meie vabaduse eest langenute mälestamisest (Tartu rahu
aastapäeval, Vabariigi aastapäeval või
Võidupühal). Teame, et 50 aastat ei
olnud ametlikult mingit mälestamist
ja sellest rääkidagi oli tabu. Järgnenud
20 aasta vältel (aastad ca 1990–2010)
tohtis küll rääkida, aga Tapa linnas
(edaspidi vallas) ei toimunud vallavalitsuse korraldusel vabaduse eest
langenute mälestusüritusi. Erandiks
mõned sõjaväe poolt korraldatud
mälestusüritused (vabadus toodi
ju kogu rahvale!), mis polnud regulaarsed. Selle ajaga on inimesed
võõrdunud. Võib veel märkida, et
paari aasta eest oli nii korraldatud,
et Võidutuli toodi kultuurikotta ja
sealt soovi korral igaühe koju. Kes
kultuurikojas langes meie vabaduse
eest? Selle tulega mälestatakse ikka
võitu ja langenuid ja tulnuks see
saada kalmistult, mälestussamba
juurest. Kahe või kolme aasta vältel
on viimasel ajal käidud vallavalitsuse
esindajate osavõtul pärgi panemas
nii vanale kui uuele kalmistule, on
peetud hardushetk. Nii et edasiminek

on olemas. Miks aga rahvas ei tule?
Tundub, et rahvas on 70 aastaga
võõrdunud. Igaüks võib ju minna
ja viia küünla. Aga, et mälestada
kõik koos (vallavalitsuse esindajad,
sõjaväelased, vaimulikud, kodanikud) tuleb kõiki osapooli toimuvast
teavitada. Muidu inimesed ei tea
tulla – üritus on, kummaline öelda,
uus! Möödunud aastal, kui ma õieti
mäletan, ilmus valla ajalehes vastav
teade. Tänavu aga lugenud läbi 11.
jaanuari Sõnumed, tõdesin – ahaa,
tänavu nähtavasti mälestusüritust ei
toimu. Mõni päev enne 2. veebruari
aga nägin Grossi poe teadetetahvlil
kuulutust, et mälestusüritus siiski
toimub (kellaaeg ja kõik korrektselt).
Ainult, et paljud inimesed ei käi sel
aastaajal linnas jalutamas ega isegi
sageli poes, et kuulutust näha. Ajalehes oleks see informatsioon toodud
kõigile koju kätte ja ka küllaldase
ette teatamisega, et oma ettevõtmisi
planeerida.
Aegade side toimib põlvkondade
koostöös ja siis tulnuks arvestada
vanema põlvkonnaga, kel side tugevam, liikumine aga juba piiratum.
(Mulle on öeldud, et informatsioon
oli lehes. Lehe kolm korda läbi lugenuna pole ma 2. veebruari mälestusürituse kohta küll märget leidnud).
Võib ju öelda, et 11. jaanuar oli liiga
vara, et veebruarikuu üritustest teavitada. Kellele vara, kellele aga paras
aeg. Üritustest teavitatakse 2–3 kuud,
aga ka pool aastat ja rohkem ette.
Nüüd kultuurikoja üritustest. Et
neid (üritusi) vähe oleks, seda ei saa
küll öelda. Hiljuti õnnestus mul käia
toredal kohtumisel (siinse Ukraina
klubi korraldatud), kus külaliseks oli

tuntud laulja Mati Palm, kes andis
suurepärase kontserdi. Professor on
nii viisakas inimene, et esines kulmu
kortsutamata madalas keldrisaalis 25
inimesele, kuigi on harjunud laulma
maailma parimais kontserdisaalides.
Muidugi ei mahtunud tema võimas
bass keldrisaali ära. Sellegipoolest oli
elamus sügav. Ajaliselt oli korraldus
hea, algus kell 16, valge ja kergem
liikuda. On olnud ka üritusi, kuhu
tahtnuks minna, mis on aga millegipärast kõik algusega kell 19 ja motoriseerimata transpordivahendiga on
sel ajal liikuda juba hiljavõitu. Kas
praegusest suurem osa üritusi ei võiks
alata kell 18? Tööl käijad on selleks
ajaks ju töö lõpetanud.
Nüüd minekust kultuurikotta
“kirbuturule” – asju ostma-müüma.
Loen stendidelt, et selline asi on
võimalik. Mina seda ettevõtmist küll
kultuuri kilda ei liigita. Tõsiselt tasuks
mõelda, et kui harjume käima kultuurikojas kirbuturul, kas siis tuleb veel
meelde, et see on koht, kus vahel ka
teatrit tehakse ja kontserte antakse?
Kas Tapal on tühje maju vähe, kus
täikat korraldada?
Kui see ikka on kultuuritöötajate
ülesanne?
Mida siis öelda korraldajatele, kes
kurdavad, et rahvas ei käi kultuuriüritustel? Esiteks, tuleb mõelda, kas
inimestel on sobiv tulla – kas aeg
on sobiv, kas üritusi pole kuhjunud
korraga liiga palju siin või vahetus
naabruses ja kas on motivatsiooni
tulekuks – kas üritus meeldib? Äkki
on linnas gripilaine liikumas? Hea
korraldaja peab arvestama kõigi ja
kõigega, mitte ainult esineja kohale
kutsuma.
Linda Metsjärv

LK 5

Mis saab lapsest,
kes saab lapse?
Noore inimese elu saab seoses lapse
saamisega paratamatult pea peale
pööratud: paljudel noortel tuleb
lapse saamisel kool pooleli jätta, sest
kõigeks ei jätku aega, raha ja energiat.
Ilma hariduseta pole aga noorel suuri
väljavaateid, et võimaldada endale ja
oma lapsele loodetud tulevikku.
Noore ema õlekõrreks otsides
väljapääsu keerulisest olukorrast on
toetav perekond või kaasa. Tugisüsteemi olemasolul on paljud noored
suutnud lapse kõrvalt minna tagasi
kooli ning saanud hariduse, mis pakub eneseteostust emale ja paremaid
väljavaateid tema perele. Kuid paljudel noortel emadel puudub pere
tugi ning nende aitamiseks lõi MTÜ
SEB Heategevusfond sel kevadel
spetsiaalse stipendiumiprojekti.
„Noore ema stipendiumi idee
tekkis asendus- ja turvakodude lastele abi pakkudes, kellele oleme juba
kolm aastat õppestipendiume jaganud. Kogesime, et keeruline on neil
noortel, kes saavad lapsevanemaks
teismelise eas ja kel on lapse sünniga
seonduvalt õpingud pooleli jäänud.
Noore ema stipendiumiga astume
sammukese edasi ennetustegevuses,
et toetada neid noori, kes soovivad
ühendada lapsekasvatamist õpingutega, aga toetav tugiring pigem puudub,“ ütles SEB heategevusfondi
projektijuht Kati Käpp.
Noorte emade toetamisega tegelev MTÜ Caritas juhatuse liige
Heidi Rätsep ütleb, et noored emad
nimetavad ise kõige suuremaks mureks majanduslikke raskusi. „Sageli
on noorel emal jäänud lõpetamata
põhikool või gümnaasium. Noort
ema tuleb toetada emadusega kohanemisel ja beebi eest hoolitsemisel. Õpingute jätkamise puhul on
keeruliseks ülesandeks õpingute ja
lapsehoiu ühendamine, sest last ju
kooli kaasa võtta ei saa. Väikese

lapse emana haridusteed jätkates on
raske ka õpingute kõrvalt töötamine.
Küsimus on, kuhu ta paneb oma
lasteaiakohta mitteomava 1,5-aastase
pisikese lapse ajaks, kui ta ise tööl
on? Seetõttu on väga oluline, et noor
ema saaks oma õpinguid jätkata, et
kindlustada endale enam valikuvõimalusi,“ lisas Rätsep.
Stipendiumi saab taotleda lisaks õppemaksu hüvitamisele ka
lastehoiu teenuse eest tasumiseks,
igakuise isemajandamisraha saamiseks või õppevahendite soetamiseks. Endiselt saavad stipendiumi
taotleda kõik vanemliku hooleta
noored, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Sel aastal on
stipendiumifondi suurus kokku
50 000 eurot ja järgmine stipendiumivoor algab augusti lõpus,
kui on võimalik esitada taotlus
sügissemestri õpinguteks.
Kevadsemestril saab SEB Heategevusfondilt igakuist stipendiumi noor naine, kes on üles kasvanud lastekodus ja on praeguseks
kahe lapse ema. Tema kõrval on
elukaaslane, kes on aga töövõimetu ja sõltub suuresti sotsiaaltoetustest. Noorest naisest saab
kooli lõpetamise järel tervishoiu
valdkonna töötaja, kuid õpingute
kõrvalt ta tööl käia ei jõua. Igakuine isemajandamise raha on sellele
perele suureks abiks, et pereemal
õpingud pooleli ei jääks.
Kui teate kedagi, kes võiks kandideerida noore ema või vanemliku
hooleta noore stipendiumile, siis
infot saab kodulehelt www.heategevusfond.ee ning küsimused saab
saata e-kirja teel aadressile stipendium@heategevusfond.ee.
Kati Käpp,
MTÜ SEB Heategevusfondi
projektijuht
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Taas koolitoidu teemal
Selgitus on ajendatud Keskerakonna Tapa osakonna ettepanekust ajalehes Sõnumed
aprill 2013.
Tänan artikli autorit Maksim Butšenkovi ettepaneku eest tekitada vallas oma
suurköök ja hakata ise meie
haridusasutustele toitlustamisteenust osutama. Selguse
huvides olgu mainitud, et
see variant oli hanke etteval-

mistamise juures komisjonis
ka arutlusel, aga komisjon
ei pidanud selle rakendamist
praegu võimalikuks.
Maitsva ja tervisliku toidu
pakkumine Tapa valla haridusasutustes on toitlustamise
juures kõige olulisem, samas on
vallavalitsuse kohustus kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid võimalikult säästlikult.
Praegu toitlustab mõle-

mat gümnaasiumi ja lasteaia
Pisipõnn kolme rühma mis
asuvad Tapa vene gümnaasiumi (TVG) ruumides Virumaa
Suurköök (VS). Toitu valmistavad nad TVG köögis. Vastav
viieaastane leping lõpeb selle
aasta juunis. Andmed toidupäeva maksumuste, omahinna
ja lastevanemate kaetavate
osade kohta selguvad järgnevast tabelist:

On selge, et ka oma köögi
korral ei suudaks me pakkuda
odavamat hinda. Vastupidi,
nii Pisipõnni peamajas kui Vikerkaare köögis valmistatud
toit on kallim kui Pisipõnni
3. rühmal mis asuvad TVG
hoones. Kusjuures meie omahinna sisse on arvutatud vaid
toidukulu ja kokkade palk.
Tegelikult lisanduvad omahinnale juhtimiskulud, toiduainete hankimise kulud, seadmete amortisatsioon, elekter,
vesi, töötajate tervisekontroll,
toiduprogrammile minevad
kulud jpm. Seega tuleks meie
omahind palju suurem, mis
tuleb katta valla eelarvest.
See aga tähendab vähem raha
teistele, samuti väga olulistele
valdkondadele, olgu selleks
lasteaednike palgatõus, koolide remont või lasteaedade
õuealade korrastamine.
Kui nüüd oletada, et vald
looks oma ühisköögi ning
hakkaks ise pakkuma toitlustamist kõigile linnas olevatele
haridusasutustele, tuleb arvestada nõuetekohase köögi
väljaehitamise kulud, mis ulatuvad sadadesse tuhandetesse
eurodesse ja seda raha ei ole
ei sel ega ka järgmisel aastal
kuskilt vallal võtta. Samuti on
juba praegu ette näha, et meie
olemasolevad köögid vajavad
tehnika uuendamist, töötajad
tahavad palgatõusu, mis on
ka loomulik, energia hinnad
tõusevad samuti. Kõik need
tegurid tõstavad aga toidu
valmistamise omahinda.
Ma ei nõustu hr Butšenkovi väitega, justkui oleks
praegu toidu kvaliteet mitterahuldav. Õpilaste seas tehtud
küsitlused kinnitavad, et üldjoontes on nad toiduga rahul.
Loomulikult ei saa arvestada
iga lapse erisoovidega ja seda
ei saa kunagi olema. Kõik
sõltub sellest, mida ja kuidas

on harjunud laps kodus sööma. Ka väga tervisliku menüü
puhul leiduks rahulolematuid,
kes on harjunud toituma friikartulitest ja krõpsudest.
Samas oleme uues hankes,
mida vallavalitsus praegu ette
valmistab, täiustanud oluliselt
võimalusi haridusasutuste
kontrollile toidu kvaliteedi
ja toidu koguse osas. Selline
kontroll on olnud varem ega
kao see ka uuel õppeaastal.
Toitlustusteenuse osutaja üle
teostavad pidevat kontrolli nii
Terviseamet kui Veterinaaramet, tingimused on ühtviisi
ranged sõltumata sellest, kas
tegemist on valla asutuse köögi või eraettevõtjaga.
Mis puutub toiduainete
ostmist talunikelt ja teistelt
kohalikelt tootjatelt, siis seda
on üritanud teha ka VS, kuid
kõik jääb tootjate vähese
suutlikkuse taha. Talunikud
ja tootjad ei suuda piisavas
koguses ja kontrollitud kvaliteediga toiduaineid pakkuda.
Iga kartuli või juurvilja müüja
peab vastavalt seadustele laskma oma toote kontrollima,
peavad olema sertifikaadid
erinevate ainete sisalduse
kohta. Näiteks suurköögi
tarbeks vajaminev kooritud
kartul peab olema kooritud
tunnustatud ja nõuetele vastavas kohas. Seda kahjuks meie
tootjad ei suuda veel tagada.
Mis puutub maksutuludesse, mis kohaliku suurköögi
loomisel hr Butšenkovi väitel
suureneksid, siis selles osas
vahet, kas töötajad on valla
või eraettevõtja palgal ei ole.
Tähtis on, et töötajad oleksid
meie valla inimesed ja seda
nad kõik VS-s hetkel ka on,
sest ka eraettevõttel ei ole
mõistlik tuua inimesi kaugelt
tööle.
Kuna laste toitlustamisega
seonduv on valla jaoks oluli-

ne, moodustasime kõigi linna
haridusasutuste esindajatest
töögrupi, kes siis töötas välja
hanke tingimused ja esitas
need 25. aprillil vallavalitsusele kinnitamiseks ja hanke
väljakuulutamiseks. Hankes
soovime teada saada kahe
variandi hinda, esimene variant hõlmab toitlustamist
praeguses mahus ja teises
variandis lisandub eelmisele
veel LA Pisipõnni peamaja
ja Vahakulmu rühmad ning
LA Vikerkaar. Pakkumiste
esitamise tähtaeg on 22. mai.
Samas ei mõista ma, miks
teema tõstataja, volikogu ja
selle hariduskomisjoni liige
Keskerakonna esindaja hr
Butšenkov ei ole sel aastal
teinud ei volikogus ega hariduskomisjonis toitlustamise
teemal ühtki ettepanekut.
Samas andis juba veebruari
volikogu loa vallavalitsusele
viia läbi hange toitlustaja
leidmiseks. Ei nimetatud
volikogus ega ka järgnevates
ei ole artikli autor esitanud
ühtegi ettepanekut ega ühtegi
küsimust sel teemal.
Lähtudes petitsiooni koostaja soovidest, võiksime me
kõik protsessid peatada ja
asja uuesti arutada, aga siis
satub löögi alla toitlustamine
meie koolidus sel sügisel.
Sest oma kööki me selleks
ajaks välja ehitada ei suuda,
seda eelkõige seadmete ja
ruumide ettevalmistamise
jaoks vajamineva aja ja ka raha
puudusel.
Samas on teada, et enamik
omavalitsusi kus on rohkem
kui üks kool, on läinud üle
toitlustamisele eraettevõtete
baasil ja läbi hangete, erandiks
ei ole siinjuures ka Tallinna
linn.
Alari Kirt,
vallavanem

18.04.2013
-Otsustati maksta kolmele abivajajale hooldus- ja
põetustoetust;
-eraldati sotsiaalkorter
aadressil Kalmistu 15-13
Tapa linn Tapa vald;
- Tapa Liikumispuudega
Inimeste Ühingule eraldati
invamessile sõiduks 50 eurot;
- väljastati tee ajutise sulgemise luba Tapa vallas Jäneda külas Lossi tee ja Kooli
tee sulgemiseks 25–27. mail
2013;
- anti nõusolek 1. Mai pst
(Pikk tänava ja Kooli tänava
vaheline lõik) ja Kooli tänava
(1. Mai pst ja Kevade tänava
vaheline lõik) ajutiseks sulgemiseks 03.08.2013 kell 6–17;
- anti avaliku ürituse luba
OÜ-le Jäneda Mõis laada
„Aia- ja Lillepäevad Jänedal“
korraldamiseks Jäneda keskuses ja Jäneda Mõisa pargis
ajavahemikus 25.04.2013
kella 6.00 kuni 26.04.2013
kella 16;
- anti avaliku ürituse luba
“Emadepäeva liikumispäev”
korraldamiseks Tapa linna
kergliiklusteel 12.05.2013
kell 12–13.30;
- anti avaliku ürituse luba
“Tapa linnapäevad 87” korraldamiseks Tapa linnas ajavahemikus 02.08.2013 kell 19 kuni
04.08.2013, kell 17;
- võeti vastu kaks korraldust korraldatud jäätmeveoga
liitumise kohta;
- otsustai korraldada lihthange „Asfalteerimistööd
Tapa vallas“;
- määrati projekteerimistingimused olemasoleva
tootmishoone rekonstrueerimise (katusekonstruktsiooni kohatine proteesimine ja
katusekatte vahetus) ehitusprojekti koostamiseks Saeveski kinnistul Jäneda külas
Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba olemasoleva tootmishoone
rekonstrueerimiseks (katusekatte vahetus) aadressil
Saeveski Jäneda külas Tapa
vallas;
- väljastati ehitusluba olemasoleva garaaži rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks aadressil Taara pst 16
Tapa linn Tapa vald.
25.04.2013
- Otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku
summas 863.32 eurot;
- jäeti rahuldamata neli
avaldust sotsiaaltoetuse taot-

lemisel;
- eraldati hooldus- ja põetustoetust;
- kolmele isikule eraldati
sotsialakorterid;
- viiele puudega isikule
määrati hooldajad ning ühe
abivajajaga sõlmiti koduteenuse osutamise leping;
- Rakvere spordikooli
noorele võrkpallurile ja Tapa
valla elanikule Kristiin Gildemannile eraldada 30 eurot
toetust 5.–9 juunil 2013 Mikkelis võrkpalliturniiril Power
Cup osavõtmiseks;
- Kaisa Roobale eraldati
30 eurot toetust, osalemaks
Koolinoorte maailma- meistrivõistlustel suusaorienteerumises 17.04 – 21.04.2013
Portugalis Monto Gordos;
- Tapa linnas Roheline 19
ruumide remondi edukaks
pakkumuseks kinnitati RAM
Builder OÜ poolt esitatud
pakkumus;
- kinnitati riigihanke
„Tapa linna koolide ja lasteaedade toitlustusteenus“
hankedokumendid;
- võeti vastu kolm korraldust korraldatud jäätmeveoga
liitumise kohta;
- määrati projekteerimistingimused olemasoleva
hoone rekonstrueerimiseks
ehitusprojekti koostamiseks
Lai tn 4 kinnistul Tapa linnas
Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks (sokli remont, otsaseinte
soojustamine) ehitusprojekti
koostamiseks Kabala tn 1 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks päikesepaneelide
paigaldamiseks olemasolevale
hoonele Ülesõidu tn 8 kinnistul
Tapa linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks päikesepaneelide paigaldamiseks olemasolevatele
hoonetele Pikk tn 50 kinnistul
Tapa linnas Tapa vallas;
- anti avaliku ürituse luba
maasturite orienteerumisvõistluse Maasturite suur
kevadsõit korraldamiseks
Tapa vallas Rabasaares 11.
mail 2013 kella 7st kuni 12.
mai 2013 kella 20ni;
- anti avaliku ürituse luba
Tapa kultuurikojale Maimuusika kontserdi korraldamiseks Tapa vene gümnaasiumi
sisehoovis 30. aprillil 2013
kell 20–21.30;

- anti avaliku ürituse luba
MTÜ-le Moe Külaselts talgute Teeme ära korraldamiseks
Moe külaplatsil 4. mail 2013
kell 10–16;
- võeti vastu korraldus
pärima asumise kohta.
02.05.2013
- Määrati projekteerimistingimused elamule juurdeehituse (garaaž, veranda,
pööningu väljaehitamine)
ehitusprojekti koostamiseks
Pargi tn 54 kinnistule Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba
Hoolekandeteenused ASle „Tapa Hooldeküla side
välistrass“ kasutusele võtmiseks Loode ja Ivaste tänaval
Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Eural Properties OÜ-le parkla
ehitamiseks aadressil Pikk tn
35 Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Eural
Properties OÜ-le olemasoleva hoone „Kaubanduskeskus
Maxima X“ laiendamiseks
(taara vastuvõturuumi ehitamine) aadressil Pikk tn 33
Tapa linnas Tapa vallas;
- võeti vastu neli korraldust korraldatud jäätmeveoga
liitumise kohta;
- tunnistati muruniiduki
ostmise edukaks pakkumuseks OÜ Saestuudio poolt
esitatud pakkumus kogumaksumusega 8 290 eurot;
- otsustati korraldada lihthange „Tapa valla teede ja
tänavate ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve“;
- Riigihanke nr 141700
“Tapa valla teede ja tänavate pindamine” edukaks
pakkumuseks kinnitati Lemminkäinen Eesti AS ning
OÜ Moreen poolt esitatud
pakkumused;
- võeti vastu korraldus
maa riigiomandisse jätmise
kohta;
- Lehtse Kooli hoolekogu
koosseisust arvati välja õpetajate esindaja Tiina Evardi
ning kinnitati uueks liikmeks
õpetajate esindaja Karin
Vuntus;
- anti avaliku ürituse korraldamise luba Perfect Company OÜle Tapa kevadlaada
korraldamiseks Tapa linnas
Kaubamaja ja Pikk 12 vahelisel platsil 4. mail 2013,
ajavahemikus kell 9–16.
- väljastati kinnistuga
Tapa linn 1. Mai pst 3 külgneva parkla ajutise sulgemise
luba 4.05.2013 kell 8–16.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
25.04.2013
- Tunnistati kehtetuks
Tapa linnavolikogu 8. aprill
2004 määrus nr 37 „Tapa
linna koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide

arengukavade kinnitamise ja
muutmise kord“ ning Tapa
Vallavolikogu 10. august 2006
määrus nr 31 „Alkohoolsete
jookide müügi piiramine“;
- katastriüksustele määrati

sihtotstarbed;
- hariduskomisjoni koosseisust arvati välja Kristlin
Läänemägi ning kinnitati
uueks liikmeks Anette-Clarissa Juht.

Tapa gümnaasium pakub tööd:
KEEMIAÕPETAJA, BIOLOOGIAÕPETAJA, INGLISE KEELE ÕPETAJA,
EESTI KEELE ÕPETAJA, POISTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA,
1.-6. KLASSI ÕPPEJUHT, PSÜHHOLOOG
Lisainfo: Kandideerimiseks palun saata oma visioon tööst vastaval ametikohal Tapa gümnaasiumis ning CV ja avaldus hiljemalt 31. maiks 2013.
Kontaktandmed: õppealajuhataja Viivi Treier,
Tel: 32 22 313, viivi.treier@tapagymnaasium.ee
personalijuht Agnes Jürjo, Tel: 53328061, agnes@tapagymnaasium.ee
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Veesüsteemidega ühinemine
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist finantseeritud Tapa valla Veemajandusprojekti vallakeskuse osa
on valmis. Tapa linnas on torustike
ehitustööd lõppenud, pumplad
töötavad, reoveepuhasti on korras.
Kõik vaegtööd, mis puudutavad
asfalteerimisi ja haljastuse taastamist, teostatakse käesoleva aasta
kevadsuvisel perioodil.

Euroopa Liit, eraldades Eestile
vahendeid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste korrastamiseks,
eeldab, et meie kõikides linnades
ja asulates, kus elanikele on loodud
tehnilised võimalused veesüsteemidega ühinemiseks, seda ka tehakse.
Eelöeldust pöördumine Tapa linna
kinnistuomanike poole: käes on kevad
ja varsti suvi, mis on parim aeg kin-

nistusiseste veetorustike rajamiseks.
Palun ärge viivitage, vaid asuge koheselt oma majapidamisi ühendama
linna joogivee- ja reoveesüsteemidega!
Pöörduge Tapa Vesi OÜ kontorisse
(Rakvere tee 1, tel 322 0048), kus te
saate täpse informatsiooni ja ühinemistingimused ning teiega sõlmitakse
vastav kohustuslik leping!
Tapa vallavalitsus

Eterniidi ja lehtklaasi kogumine
Tapa vallavalitsus koostöös ASiga Epler&Lorenz korraldab Tapa
valla kodumajapidamistes tekkinud
eterniidi ja lehtklaasi kogumise.
Eterniiti ja lehtklaasi kogutakse
kahel päeval, ühel päeval Tapa linnas
ja teisel päeval Lehtse alevikus. Tapa
linnas toimub kogumispäev 1. juunil
kell 9–14 . Eelpool nimetatud jäätmed saab ära anda aadressil Leina tn
11, Tapa linn (OÜ Tapa Autobussipark territooriumil). Lehtse alevikus toimub kogumispäev 2. juunil

kell 10–14. endise Lehtse töökoja
territooriumil (vana bensiinijaama
vastas, 40002:002:1100). Jäätmed
tuleb isiklikult kogujale üle anda ning
toojad registreeritakse kohapeal.
Kogumiskohta võib tuua ainult kodumajapidamistesse jäänud väikestes
kogustes olevat eterniiti ja lehtklaasi.
Nimetatud jäätmeid ei võeta vastu
suurtes kogustes ega firmadelt. Suuremates kogustes tekkiv eterniit tuleb
inimestel ise viia lähimasse prügilasse
või anda käitlemiseks jäätmeluba

omavale isikule.
Eterniiti, lehtklaasi ja teisi jäätmeid
võetakse vastu ka Lääne-Viru Jäätmekeskuses, asukohaga Piira küla, Vinni
vald. Täpsem info www.lvjk.ee/
1. ja 2. juunil võib kogumiskohta
tuua ainult eterniiti ja lehtklaasi, teisi jäätmeid selle kampaania käigus
vastu ei võeta!
Krista Pukk,
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

Ühistegevuse mõttekusest
ja mõttetusest
Trr! Telefonikõne ja küsimus
kaasale: “Kas Raivo teadis koosolekust? Miks teda ei olnud? Häbi
kohe, nii vähe osavõtjaid!“
Mäletan, kuidas 1992. aastal,
kohe vahetult pärast Eesti krooni
käibelelaskmise päeva, külastasime
volikogu delegatsiooniga Tapa
sõpruslinna Trosat. Seal, nende
poolt korraldatud seminaril räägiti
vaimustusega nn ühistegevuse
eelistest. Olime just oma uue tee
alguses, vabanemas ülekollektiviseeritud nõukogude ühiskonnakorraldusest. Sellepärast tundus see
jutt mulle kuidagi tuttav sõnamulin
olevat ja erilist vaimustust minus ei
tekitanud. Tegelikult isegi šokeeris
pisut! Tean nüüd, et minu see on
kindlasti minu! Meie on aga kuidagi
laialivalguv, seda nii vastustuse
kui hoidmise koha pealt! Riigi
köis, las lohiseb! Tunnetame seda
taaka igapäevaselt isegi niisuguses
väikeses erinevate omanike (osalt
ühisomandus + eraomandus)
koosluses nagu korteriühistu.
Kui sügavamalt mõtelda, on
meie esiisad ju ikka jupikaupa
ühistegevust viljelenud, viljakoristuse- ja rehepeksutalguid pidanud
ja mitmeti vabatahtlikke seltsi- ja
kaubandustegevust korraldanud.
Aga oma majas, kodutalus, külas,
väikelinnas, külas on püütud ikka
esmalt oma isiklikud tegemised
korda ajada ja siis, kui juba vundament kannab, ka midagi ühiskonna
heaks ära teha, koos kultuuri- ja
haridustegevust arendada, sporti
teha ja pidu pidada, Isamaad kaitsta
ja peret armastada. Küllap on see,
eestlastele mitmeti omane elukorraldus – kindlalt ise oma tööga
rikkaks saamise eesmärgil edasipürgimine, see õige! Selle juures kehtib
kindel reegel: võlg olgu võõra oma!
Selline lähenemine nõuab kindlasti
parajalt aega. Kärsitumatele (sh
karjeristidele, sulleritele, muidukargajatele jne) siin kohta ei ole. Jutt ei
ole muidugi nn riskialtidest, nemad
on visad, teatud ebaõnnestumine
ainult karastab neid ja innustab

edasi pürgima.
Võib aru saada, et praeguses
turumajanduses peab olema oma
kindel reeglistik, muidu võib lugu
kaosega lõppeda! On selleks aga
suure suuga ühistegijaid vaja, ma
kahtlen! Küllap on nendel rohkem
oma huvid mängus, mille üle ei
tasuks võib-olla ka eriti pahandada,
sest oma töökoha on nad paljus ise
loonud ja töökohal tuleb ikka tööd
rügada, seda olgu siis kasvõi näiliselt! Küsimus on, kas sellest tegelikult kasu on, või kes selle otseselt
või kaudselt kinni maksab? Samas
kõikidele kättesaadavad interneti
infokanalid on tasuta üle maailma
laekuvaid nõuandeid paksult täis!
Reeglite järgimine (seaduse täitmine) näib aga olevat paljuski ametniku suvalise tõlgendamise küsimus,
tihti eluliselt kaheldav, juriidiliselt
vaieldav! Minule vastuvõetamatu
kinnisilmne bürokraatlik lähenemine (metsa raiumine) mõningate
kaugemalasuvate asjameeste poolt
tekitab tihti tunde: neil ükskõik – las
laastud lendavad! Laastudeks oleme
aga paraku meie, igapäevainimesed.
Siin kontekstis korteriühistute
liikmed!
Pahatihti pannakse meid sundseisu nii elukorralduse, remondi
(märgistused, mõõtmised, projektid, järelvalved, load, prügiveod,
sorteerimised jne) kui elatusvahendite kulude osas, siinjuures ei mõtle
ma siin paratamatutele, etteaimatavatele hinnatõusudele kütuse või
elektri osas! Mina nimetaksin seda
ametnike surveks, millegi (kellegi)
suure ebamäärase tuleviku heaolu
nimel! Propaganda? Kuidagi tuttav
tuleb ette! Tahes tahtmata kannatavad selle tõttu igapäevaprobleemide
lahendamised, need lihtsalt lükatakse rahapuudusel kuhugi kaugemale!
Kas laenuvõtmise reklaamiline
survestamine nõukaaegsete kortermajade renoveerimiseks „õitseajal“ ,
kui eluruumide hinnad, isegi Tapal,
ületasid mõistlikkuse piiri, oli ikka
õige otsus selles elavatele heausksetele omanikele? Minu arust on ajaga

mitmekordselt langenud kinnisvaraväärtus Tapal elanike jaoks kindlasti katastroof! Millegipärast jätkub
surve ühistutele ikka veel mitmel
tasandil: majandusministeerium +
(Kredex), korteriühistute liit, kohalik omavalitsus jne. Hetkeolusid
arvestades võib ju riigipoolselt seda
tegutsemist üleüldise majanduse
elavdamise (rahakulutamise) nimel
mõista, aga õigus kohustusi võtta
ja kulutusi teha, kellega teha või
hoopiski mitte teha, peaks ikka
omanikul endal vabatahtlikult
olema! Ikka vastavalt olemasoleva
rahakoti suurusele!
Meie jaoks väga õige otsus Tapal tehti teoks möödunud aastal,
kui kütte- ja veetrassid Euroopa
rahade toel renoveeriti! Tänud
otsustajatele omavalitsusest! Tõepoolest, lisaks hoone sisemise korraliku süsteemi teenindamise tõttu
(minimaliseeritud ülekütmine),
kulud vähenesid ja soojavarustus
stabiliseerus ning seda vaatamata
suhteliselt külmale talvele ja hiliskevadele, 2012. aasta juunikuisele
soojahinna tõusule, soojatootja
vahetusele. Kohalik soojatootja
(Termoring Grupp OÜ) leidis isegi
võimaluse veebruaris soojahinda
allapoole lasta!!! Ikka tasa ja targu!
Just sellepärast, et praeguste korteriühistu erineva kandevõimega
kooslust (pensionärid, üksikemad, suure- ja väikesepalgalised,
rikkurid ja sotsiaalheidikud) saab
majandada ainult nii, et tema kõige nõrgem ja tugevam lüli koos
võimaluste piirides tegutseksid. Ja
seda lootuses, kuniks uued, nüüd
juba kõikidele nõuetele vastavad, uusehitused kõrvalkrundile
(kruntidele) ümberasumiseks üles
kerkivad ja vanale nõukogudeaja
pärandile pomm alla pannakse!
Vaat selle nimel võiks juba ühistegevust isegi vanas eas vanas kuues
uutmoodi tegema hakata ja häbi
ei oleks!
Raivo Raid,
Korteriühistu Põllu 1 esimees
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
21. mai, kl 20 Film „Suur kõikvõimas OZ“ – seiklus, fantaasia, alla 6-a mittesoovitav. Pilet 3 €, eelmüügist 2.50 €,
pensionärid 1 €.
25. mai, kl 19 Kontsert „Mezz Orega“. Esineb metsosopran
Julia Savitskaja. Kavas: Rimski-Korsakovi, Vorodini, Tšaikovski, M. Saare, Verdi, RahmaninoviWagneri jpt helilooming. Kontsertmeister Tiia Paemurru. Pilet 5 € ja 7 €.
26. mai, kl 15 Idamaiste tantsude hooaja lõpukontsert.
Esinevad Diinabeli ja külalistena Nabaratooriumi tantsijad.
Tasuta.
28. mai, kl 20 Film „G.I.Joe kättemaks“ – action, ulme, alla
12-a mittesoovitav. Pilet 3 € eelmüügist 2.50 €, pensionärid 1 €.
3. juuni, kl 10.30–15 Doonoripäev
8. juuni Rahvamuusikaansambli Žuravuški 10. aastapäeva
kontsert. Tasuta.
22. juuni kl 20 Valgejõe saarel Suure Suve Sõnajala Simman.
Tantsuks mängivad vana hea Rekontra ja folkansambel
Umbes Kombes Lõuna- Eestist. Meist mitteolenevatel
põhjustel võib tulla kavas muudatusi. Meie koduleht www.
kultuurikoda.ee. Piletite broneerimine ja info meie ürituste
kohta tel 322 0061 või info@kultuurikoda.ee.
Tapa kultuurikoda avatud
1.–31. juunil kell 9–17.30.
1.–14. juuli kollektiivpuhkus.
15. juuli – 31. august kell 9–15.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
19. mai Lehtse Käsitööseltsing kutsub nelipühade tähistamisele:
kl 10–12 Rohevahetus kultuurimaja platsil. Hää mõte on
koduaias ringi vaadata ja suureks läinud püsililli, põõsaid
jm vähendada – kaeva välja ja proovi kellegagi mõne muu
lille vm vastu vahetada. Pakkuge ka taimi, lille- jm sibulaid,
seemneid jne. Ka toalilli võib proovida vahetada.
kl 11 Nelipühi koogikonkurss. Kooke hindavad asjatundjate ja
publiku žüriid.
kl 12 Koogioksjon. Kui juba küpsetad, siis tee midagi ka oksjoni tarbeks. Arvuta välja alghind. Pakkuda võib kõike, mis
on koogi või piruka moodi küpsetis!
27.–31. mai Lehtse laste kevadpäevad.
E, 27.05. kl 10 Lasteaia eest – matkapäev (matkariided).
T, 28.05. kl 10 Kultuurimaja juures – spordipäev (selga sportlik riietus).
K, 29.05. kl10 Kultuurimajas – kunstipäev.
N, 30.05. Bussiekskursioon (lasteaia lastele).
R, 31.05. Rongkäik ja kevadpäevade pidulik lõpetamine. Rongkäiguks kogunemine kl 15.30 lasteaia ette, peo algus kl
16 kultuurimajas. NB! Lastevanemail võtta peolauale kaasa
nipet-näpet, et oleks ikka päris pidu!
23. juuni Lehtse kandi jaanipäev. Tantsitab ansambel UBA.
(Jälgi reklaami – info täpsustamisel!)
29. juuni Kinoõhtu.
kl 16 Lastefilm.
17.30 Täiskasvanute film.
Näitused Lehtse kultuurimajas:
Mudilaste kevadpäevade näitus 27. mai – 1.juuni.
35 aastat ühiskäsitööd Lehtses aprill–mai.

“Titanicu orkester”
Tapa vaksalis etendub sel suvel, 7. juulil
kell 19.30 Hristo Boitchevi “Titanicu
orkester”, mida lavastab Madis Kalmet. Sellele teatritükile kirjutab muusika Tapa linnast pärit helilooja Urmas
Lattikas, loo tõlkis Maia Soorm, kunstnik on Toomas Hõrak. Etenduse toob
lavale MTÜ R.A.A.A.M.
Bulgaaria näitekirjaniku Hristo
Boitchevi “Titanicu orkester” on
argine ja ülev lugu, mis on väga vaimukal viisil põimunud mõtlemisainet
ja inimlikku soojust pakkuv lavateos.
Lugu räägib sellest, kuidas elus
seisma jäänud inimesed on vanas
raudteejaamas, ootamas rongi, mis
peatuks ja neidki ära viiks... paraku
rongid seal enam ei peatu... tuleb
leppida piskuga mis, rongiakendest

pudeneb! - Me kõik oleme ju teatud
mõttes elureisijad mahajäetud jaamas, ootamas seda “loteriivõitu” või
imet ,mis meie unistused täide viiks
ja uue tõelise eluga algust teha võimaldaks... Ja samas me ei pruugi ära
tunda, et see imetegija on tegelikult
juba meie keskel, valmis meid uueks
muutma ja päästma ...
Näitlejad: Elina Reinold, Argo
Aadli, Margus Prangel, Guido
Kangur ja Raimo Pass. Etendused toimuvad Tapa vaksalis kõikidel õhtutel algusega kell 19.30.
7. juulil on esietendus, teised etendused
toimuvad 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25,
26, 27, 28, 31. juulil, 1. augustil ning
viimane etendus toimub 2. augustil.
Indrek Jurtšenko

17. mai 2013

TAPA VALLA AJALEHT
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Välja üürida 3-toaline korter Tapal.
Lisainfo telefonil 5567 9073.
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.

Müüa Tapal Spordi tn 13 1/3 elamust.
Üldpind 52m² eraldi sissekäik, köök,
3 tuba, kamin, kelder, aiamaa.
Info tel 5650 9168

Programmeerijad saavad tööd
Eeldame: Python/SQL/C++
Töö sisu: majandustarkvara
Palk: alates 2000 € kuus (tulemustasu)
Saada CV aadressil: janno@gurud.ee
Lisaifo: Janno Lamus, +372 504 7043.

Tapa Optika otsib klienditeenindajat.
CV koos palgasooviga saata tapa@opti.ee.
Tel 325 5383.

Viktor Metsa jalgpallikooli treeningud
1.–4. klassi poistele Tapa gümnaasiumi
kunstmurustaadionil esmaspäeviti ja reedeti
kell 17.30. Treener Viktor Mets (5625 1081).
Treener Lenno Kütismaa (56488206).

Vajatakse asjatundjat-abilist
maakodusse kõrvalhoone taastamiseks.
On olnud küttekolle korstnaga, söödaköök ja laut.
Või siis ümberehitamiseks seinad ja põrand.
Info tel 5815 2893.

Täname kõiki, kes osalesid “Teeme ära”
talgutel, mille käigus sai korda Moe park.
Suur töö sai tehtud,
suur suur tänu teile!!!
Tiina Talvik

Müüa kartulit Printsess, Sekura ja Romero.
Tel 517 9648

R-Segakauba OÜ

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa
- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

Kevadpakkumine! Uuued suverehvid -10% !
E–R kl 9–18. Tel 327 1007, 503 9483.
e-mail: info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

HOONETE SOOJUSTAMINE
Seinad - Kaldlaed - Pööningud
Puistevilla tööd
Tel 5620 6708.
info@phprojekt.ee
www.guardian.ee

MTÜ Moe külaseltsi juhatus palub kõiki vabatahtlikke,
kes on huvitatud Moe jaanitule korraldamisest,
tulla 30. mail kell 17 külaseltsi tuppa.
MTÜ Moe külaseltsi juhatuse nimel Tiina Talvik, tel 5566 5266

Nomiaska OÜ

teostab järgnevaid töid:
Tapal müüa tomatitaimi, ilusad suured
kõik eraldi pottides, erinevad sordid.
Helistada tel 5656 9897.

Võsa ja metsa ülestöötamisteenus.
Ohtlike puude lõikus tel 5349 0659.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).
Tel 504 5632.

- 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
Tel: 508 2716, e-mail: nomiaskaoy@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

Fekaaliteenus 24h
7 päeva nädalas.
Töö kiire ja korralik.
Hind kokkuleppel.
Tel 5614 7395.

Tapa Ehitus 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.

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

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.

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

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

Valmistame hauakive- ja plaate.
Teostame ka kalmistutöid:
lisame puuduvad nimed, puhastame, värvime,
paigaldame ka hauaääriseid jne.
Kontakt: Ants Tedrekull 511 4835, antstedrekull@gmail.com, Nikolai Sereda 5672 7134.

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.

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.

