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Tasuta

Kokkuvõtet Lehtse Kooli juubelist saab lugeda tänase lehe 2. leheküljelt.

LÜHIDALT

Lehtede ja okste
vedu
Tapa vallavalitsus korraldab sellel
sügisel Tapa linnas, Lehtse ja Jäneda
keskustes tasuta lehtede ja okste äraveo. Lehtede ja okste vedu toimub
eelregistreeritud nimekirjade alusel
alates 28. oktoobrist. Täpsemad
lehtede ja okste äraveo ajad antakse
teada oktoobrikuu jooksul Tapa
valla ajalehtedes ja kodulehel.
Puulehed tuleb veopäevaks panna kilekottidesse ning oksad lõigata
kuni ühemeetristeks juppideks
ning siduda punti. Lehekotid ning
oksakimbud tuleb valmis panna
28. oktoobriks.
Lehekottidesse ei tohi panna
olmejäätmeid! Kotid, mis sisaldavad
olmejäätmeid, jäetakse tühjendamata.
Lehtede ja okste äraandmiseks
tuleb end registreerida e-posti aadressil koit.kuusk@tapa.ee või telefonil 322 9664. Registreerida saab kuni
28. oktoobrini.
Krista Pukk,
keskkonnaspetsialist

Tapa gümnaasiumi
2013/2014. õ-a
eelkool
alustab 2. oktoobrist 2013.
Eelkooli lapsevanemate
koosolek toimub 1. oktoobril
kell 18 kooli aulas.
Kaasa võtta
lapse sünnitunnistus.
Eelkooli ootame lapsi, kes
1. oktoobriks 2014 saavad
7-aastaseks.

Foto Rene Viljat

Priit Pärna 2. animafilmifestival ehk PPAFF
Priit Pärna 2. animafilmifestival
ehk PPAFF algab noorte töötubade ja rongianimatsiooniga.
Priit Pärna 2. animafilmifestival toimub tänavu ajavahemikus
14.10–03.11.2013. Kui eelmisel
aastal oli peateemaks animatsiooni tutvustamine ja tegevus
toimus Tapa linna piires, siis tänavu lisandub sellele ka mitmeid
erinevaid alaprojekte ning festival
laieneb geograafiliselt Tartusse,
Tallinnasse, Valka ja esmakordselt
maailmas ka animafilmifestivali
raames rongidesse.
Festivali alustavad lastele ja
noortele mõeldud töötoad, kus
80 kiiremal registreerujal on
võimalik õppida tegema animatsioone, “väikesest animatsiooniakadeemiast” võivad osa
võtta kõik MTÜ Arenduskoja
Leader piirkonna omavalitsuste,
Lääne-Virumaa ja teiste maakondade omavalitsuste lapsed vanuses
6–19 eluaastat. Täpsem info tel
5303 7660, info@nukufilmilastestuudio.ee. Kohti veel on, palun
võtke ühendust ja registreeruge
kuni 09.10.2013!
Animatsioonidest on kavas 7
erinevat programmi kokku 52 animatsiooniga. Tänavu on peafookuses maadest Norra ja seda kahe
programmiga nii tudengite kui ka
täiskasvanute animatsioonidega.
Autoritest on fookuses Venemaa
juhtiv animaator Igor Kovaljov ja
Eestist Ülo Pikkov, lisaks näitame
programmi “Eesti joonisfilm 20.

sajandil” animatsioone, Soome
Turu filmiosakonna filmitudengite töid ja loomulikult Priit Pärna
valitud teoseid.
Animatsioone näitame 22.–
27.10 Tartus Elektriteatris ja
ajavahemikul 28.10–01.11 Tapa
kultuurikojas. Lisaks näidatakse
22.10 uut Ilmar Raagi mängufilmi
“Kertu”. Kultuurikojas näidatakse
tasuta kõiki kolme täispikka Lotte
animatsiooni ja uut Eesti nukufilmi
nukuooperit “Lisa Simone ja Maroc Orange: tormakas armulugu”.
Esmakordselt maailmas näidatakse animatsioone ka festivali
raames rongides, uue koostööpartnerina lööb festivalil kaasa Edelaraudtee AS, kelle erinevates rongides on kavas ära näidata enamik
festivali programme. Alaprojekt
kannab nime “Rongianimatsioon”,
filme näidatakse ajavahemikul
21.10–03.11.
Festivali teine alaprojekt, “Militaaranimatsioon”, viib animatsiooni kinosaalidest välja Eesti
Kaitseväe väljaõppekeskuste territooriumitele. Ajateenijatel avaneb
hea võimalus näha maailmatasemel animatsioone lahkumata
kasarmust. Käesolevaga võtavad
projektist osa kolm Eesti suurimat
Kaitseringkonda Tallinnas, Valgas
ja Tapal (Põhja, Lõuna ja Kirde
KRK).
Kokkuvõtteid festivalist tehakse
31. oktoobril kell 19 Tapa kultuurikojas, kus toimub festivali gala
ning töötubade parimate ja festivali

korraldajate tänamine.
Erinevalt paljudest teistest
filmifestivalidest näitab PPAFF
animatsioone kõikidele tasuta,
v.a Tartus, kus küsitakse sissepääsuhinnaks vaid 1–2 eurot seansi
kohta.
Festivali peakorraldajad on
tänavu MTÜ Tapa Linna Arengu
Selts ja Tapa vallavalitsus, suuremateks koostööpartneriteks on
Priit Pärn, MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, Tapa kultuurikoda, Tapa
gümnaasium ning Edelaraudtee
AS, Tehnikarent ja Elektriteater
ning Eesti Kaitseväe Põhja, Lõuna
ja Kirde kaitseringkonnad.
Projekti rahastavad MTÜ Tapa
Linna Arengu Selts, Tapa vallavalitsus, Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse
Leader Eesti programm, MTÜ
Arenduskoda, Segers Eesti AS, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
Ekspertgrupp, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Päts, Maxima jpt.
Info ilmub Tapa valla ajalehtedes, valla veebis, facebookis,
kultuur.info, kultuurikava.ee, Virumaa Teatajas, Kuulutajas, Nädalalehes jt Eesti meediaväljaannetes.
Täpsem info www.tapa.ee,
www.kultuurikoda.ee, www.elektriteater, tel 322 9659 ja 529 0785
või indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Indrek Jurtšenko
PPAFFi idee autor ja peakorraldaja

Jäneda mõisapargi uued pingid
Foto Liina Kald

Uued pingid
ja prügikastid
Tapa vallavalitsus on lisaks suurtele
ehitus- ja rekonstrueerimistöödele
panustanud tänavu ka tänava- ja
pargiinventari uuendamisse.
Lisaks eelmisel sügisel Tapa
kesklinna soetatud metallist prügikastidele, paigaldati sel suvel juurde
veel 15 uut. Järgnevatel aastatel on
plaanis katta samasuguste korralike
prügikastidega kogu kesklinna ala.
Veel paigaldati Tapa linna 12 uut
seljatoega pargipinki – Vilmsi platsile, muusikakooli taha parki, Rohelise
ja Linda tn ristmiku äärde ning kaks
veel Jänedale kergliiklustee äärde.
Jäneda mõisaparki sai paigaldatud
viis metalljalgadega pinki Jäneda
660. sünnipäeva puhul. Kokku kulutati pargiinventarile sel aastal 11 750
eurot. Loodame, et uued pingid ja
prügikastid püsivad ilusad ja puhtad.
Järgnevatel aastatel vajavad vallas
väljavahetamist vanad lillekastid
ja teadetetahvlid ning jätkame ka
prügikastide-pinkide uuendamisega.
Liina Kald, vallakunstnik
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Lehtse kool
pidas juubelit
24. augustil pidas kool Lehtse järjepideva hariduse andmise 150. aastapäeva. Päevakohase kava oli kokku pannud muusikaõpetaja Tiiu Tikkerber.
Muusikalist külakosti tõid vilistlased.
Avaakord enne piduliku aktuse
algust oli jalgpallimatš veteranide
ja noorte vahel, organisaatoriks Tiit
Tikkerber.
“Inimesel peavad olema nii juured
kui tiivad” – selle moto võttis kooli
jaoks kasutusele meie endine direktor
Viive Linnjärv. Et see tõesti nii on,
selles võisime veenduda meie kokkutulnute näidete varal. Tiivad kannavad
meie endisi lapsi ka aastate möödudes
oma juurte juurde tagasi. Taaskohtumine oli rõõmuküllane, lillerohke ja
südamlik. Äratundmisrõõm tegi tuju
heaks. Oli neid, kes õppisid kunagi
algklassides, kuid kooli siin ei lõpetanud, sest vanemad lahkusid töökoha
muutuse tõttu. Nad aga tundsid, et
nende juured on sügaval meie mullas,
kuigi tiivad on kandnud neid eemale.
Rõõm oli näha kokkutulnute hulgas neid endisi õpilasi, kellest tänaseks
on saanud meie kolleegid: Kairit
Viljak, Katrin Roodla, Katri Lehtsalu,
Heivi Truu ja Martin Kaasik.
Veidi ka statistikat sellest meie
jaoks nii tähtsast päevast: registreeritud 223 vilistlast; kutsutud külalisi ja
endisi õpetajaid 24; vanim vilistlane
Auguste Kaljulaid 1940. aastast;
vanim vilistlane sõjajärgsest ajast
Halda Varendi 1946. aastast. Kohale tulnud vilistlased aastate lõikes:
1940–49 (7), 1950–59 (20), 1960–69
(38), 1970–79 (53), 1980–89 (41),
1990–99 (36).
Kokkutulnute hulgas moodustasid enamuse kogu vabariigist saabunud, lehtselased jäid vähemusse.
Kutsutud külaliste ja praeguste
ning endiste õpetajate jaoks oli kaetud banketilaud, mille eest hoolitses
õpetaja Ingrit Mägi. Võimalik oli
keha kinnitada puhvetis. Klassides

Tapa valla eakaim elanik on
Auguste Pikkoja

ja koridorides olid väljas fotod,
näitused õpilastöödest ning kooli
ajaloost. Suure töö aastapäeva heaks
oli teinud õpetaja Karin Vuntus kooli
almanahhi koostamisel. See sisaldab
andmeid kooli ajaloost, mälestusi,
õpilaste omaloomingut, õpetajate ja
õpilaste nimekirju ning fotosid.
Et kõik jäädvustatud saaks, selle
nimel tegutsesid meie endised õpilased Rene Viljat ja Alvar Roos (juunior). Muusikalist külakosti pakkus
ansambel C-duur.
Aktuse järel suundusid kõik
kokkutulnud koolimaja ette vana
tamme alla, kus avaldati austust mälestuspingi avamisega meie endisele
kauaaegsele direktorile Endel Sidronile (1958–1994). Viive Linnjärv
pidas kõne, milles ta rõhutas Endel
Sidroni sädelevat isiksust Lehtse
haridus- ja kultuurielus. Sõnavõtuga
esines Tapa gümnaasiumi direktor
Elmu Koppelmann, kes tõi välja
Endel Sidroni osa tema kui noore
mehe direktoriks kujunemisel.
Ühispilt jäi dokumendiks ajaloolisest hetkest. Pingi püstitamise
initsiaatoriks oli Leelo Jürimaa.
23. augustil austasime meie seast
lahkunud õpetajaid Ambla, Tapa ja
Järva-Jaani kalmistul lillede viimise
ja küünalde süütamisega nende
haudadel. Tänu kõigile, kes pidasid
tähtsaks oma endist kooli, tänu neile,
kes toetasid meid meie ettevõtmises
materiaalselt, südamlike sõnade,
abivalmidusega.
Lõpetan katkendiga Tapa gümnaasiumi koolipere õnnitlusest.
See maja näinud palju on
sõprust ja usaldust.
Siit antud kaasa on lastele see,
mis toetab ja juhib neid eluteel.
Loodan, et veel paljud lapsed saavad oma südames tunda meie maja
sooja puudutust ja võime kohtuda
järgmistel aastapäevadel.
Helle Koitjärv

28. augustil tähistas oma 100. sünnipäeva Tapa valla eakaim elanik
Auguste Pikkoja.
Auguste Pikkoja on ülesse kasvanud Suru kandis, kus 1953.
aastal aeti ta oma kodutalust koos
perega välja, õnneks pääseti siiski
küüditamisest. Alates 1953. aastast
on Auguste elanud Tapa linnas. II
Maailmasõda jättis nendegi perele
oma jälje, millest ei jäänud puutumata paraku meespereliikmed, kes
sattus rindele, kes metsavennaks.
Auguste pärineb 6-lapselisest
perest, tal endal on 3 last ja 5 lapselast ning 7 lapselapselast. Suurema
osa oma elust on juubilar elanud

Tapa linnas, kasvatanud lapsi,
hoides korras kodu ja aia, mis
oli ka tema põhitööks. Auguste
pikaealisuse saladuseks võib tema
enda jutu järgi pidada harmoonilist
pereelu, tööd aias ja värskes õhus
ning positiivset ellusuhtumist.
Auguste Pikkoja hakkamasaamise kreedoks võib pidada tema
enda ütlust, et "kui sul on väikegi
maalapp, siis tänu oma töökusele
on sul ka toit alati laual". Juubilari
käisid õnnitlemas ka Tapa vallavanem Alari Kirt, kultuurispetsialist
Indrek Jurtšenko ja vallakunstnik
Liina Kald. Palju õnne!
tapa.ee

Auguste Pikkoja

Foto Liina Kald

Tule mandoliini õppima!
Ootan kõiki, kel huvi teha tutvust
mandoliinimänguga, 16. oktoobril
kell 17 Tapa muusikakooli ja samal
päeval kell 18 Lehtse kultuurimajja.
Eelnev mängukogemus pole oluline. Peamine on tahe kogeda midagi
uut. Kui sul on kodus mandoliin, siis
võta see kindlasti kaasa, sõltumata
tema seisukorrast. Vaatame üle!
Samuti palun ühendust võtta neil,
kellel on kodus seisev vana mando-

liin, kuid ei plaani ise orkestrisse tulla.
Puhume pillile uue elu sisse!
Sarnased orkestrid tegutsevad juba
Põlvas, Sakus, Uhtnas ja Pärnumaal.
Lisainfo saamiseks vastan, kui saadad e-maili aadressil ilmar.kald@
gmail.com.
Taastame üheskoos Eesti mandoliinimängu traditsiooni!
Ilmar Kald

Tapa valla VII rahvajooks
toimub mihklipäeval
Tapa valla VII rahvajooks toimub
tänavu mihklipäeval, 29. septembril. Start antakse Tapa linnastaadionilt, jooksma kutsutakse
kõiki jooksuhuvilisi alates päris
pisikestest jooksjatest kuni tublide memmede-ja taatideni välja.
Juhend on valla kodulehel www.
tapa.ee ja tänase lehe 7. leheküljel.
Rada kulgeb Tapa linnastaadionil, jooksurajad on peaasjalikult Roti metsas, lapsed saavad
turvaliselt joosta linnastaadionil,
noored alates 11 eluaastat jooksevad koos täiskasvanutega Roti
metsas. Osalustasu on sama kui
eelnevatel aastatel, lisaks toimub
tasuta kepikõnnimatk. Kokku on
jooksudes, alates P6 ja T6  vanuseastmetest kuni seenioriteni, 14
võistlusklassi.

Rahvajooksu korraldab Tapa
vallavalitsus esmakordselt koostöös
Nelson Timing OÜ-ga. Rahvajooksu toetab esmakordselt Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfond Euroopa Investeeringud Leader Eesti programm, MTÜ Arenduskoda, lisaks Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa ekspertgrupp, Tapa
vallavalitsus.
Jooksu ootame toetama ka
sponsoreid erasektorist. Jooksust
osavõtmiseks on ka kehtestatud
sümboolne tasu 1,5 eurot juunioritele ja 2,5 eurot täiskasvanutele,
lastele ja kepikõnnimatkast osalejatele on kogu üritus tasuta. Parimaid
jooksjaid autasustatakse medalite
ja diplomitega, võistlusklasside
võitjad saavad lisaks ka karika. Kõik
osalejad saavad tasuta suppi, seega

Kuulutati välja
„Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“
nominendid
18. septembril kogunesid Keilasse
lasteraamatukoguhoidjad üle Eesti. Harju maakonnaraamatukogu
uutes, avarates ja valgusküllastes
ruumides toimunud 10. lasteraamatukoguhoidjate päeval kuulutati
välja auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“ nominendid.
Seekord said Eesti raamatukoguhoidjate ühingu tänukirja ja
meene kultuuriministeeriumilt
viis tublit lastetöö edendajat, kelle
seas oli ka Tapa linnaraamatukogu
raamatukoguhoidja Margit Lättemägi. Tiitli võitja kuulutatakse

välja järgmise aasta veebruaris
ERÜ üldkoosolekul.
Auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ eesmärk on väärtustada ja tunnustada raamatukoguhoidjate tööd laste lugemisharjumuste arendamisel, infopädevate
ühiskonnaliikmete kujundamisel ja
raamatukogude maine hoidmisel.
Ürituse korraldasid Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti
Lastekirjanduse Keskus ja Harju
Maakonnaraamatukogu, üritust
toetas Kultuuriministeerium.
tapa.ee

tähtis pole võit vaid osavõtt!
Oleme kõik teinud selleks, et
jooksuhuvilisi võimalikult palju
jooksma tuleks. Eelmised aastad
näitasid, et Tapa valla rahva seas
on vargsi tärganud huvi tervisejooksu vastu, mida kindlasti on
soosinud rahvajooksude järjepidevus ning viimastel aastatel
valminud kergliiklusteel nii linnas kui vallas. Tänavu loodame,
et osaleb juba 150–200 jooksjat.
Tule ja osale ning kasuta head
võimalust tähistada joostes või
kõndides sügise algust koos
perega!
Kohtumiseni jooksurajal!

Indrek Jurtšenko,
rahvajooksu peakorraldaja,
valla kultuurispetsialist

Luule Nurga
rahvusliku
käsitöö näitus
31. oktoobrini kestab Jäneda
raamatukogus Luule Nurga rahvusliku käsitöö näitus.
Luule Nurga on tuntud ja
tunnustatud käsitöömeister ning
-uurija. Praegu tegutseb ta armastatud alal MTÜ-s Loometöö,
korraldades käsitöökursusi meie
piirkonna inimestele.
Õppides ja avastades on läbi
aastate valminud ka tema enda rahvarõivaste komplektid ning nende
juurde kuuluvad kaunid lisandid.
Luule Nurga isikunäitus on pühendatud Kultuuripärandi aastale
ja autori juubelile.
Sirje Reinula,
Jäneda raamatukoguhoidja
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Tapa vallavolikogu
kandidaadid 2013
13. septembril 2013 otsustas Tapa
valla valimiskomisjon registreerida
20. oktoobril 2013 Tapa vallavolikogu valimisteks esitatud kandidaadid. Kandidaatidele anti vastavalt
liisuheitmise tulemustele järgmised
registreerimisnumbrid:
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

101
102
103
104
105
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ENE AUGASMÄGI
KUNO ROOBA
RAIN SEPPING
JAAN LÕÕNIK
VJATŠESLAV SUVOROV
VIIVI KALLIS
MARINA ANNUS
URMAS ELHI
ANETTE-CLARISSA JUHT
URMAS PIKSAR
KAJA SVIRIDOVA
IINES KARM
ARNE-VERNER KROONMÄE
PRIIT KUUSEMÄE
TIINA LEEVALD
ÕIE LISSA
MONIKA LÄÄNEMÄGI
AIVAR MÜÜR
KADI NEIDEK
URMAS ORAS
IRINA PIKSAR
VAIKE PORVAL
REET ROSAR
JANIKA SILD
PEETER SELISTE
TRIIN TOMINGAS
ASTRID VALDRE

Valimisliit Vaba Kodanik
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

TEET KOITJÄRV
ELMU KOPPELMANN
AIGAR PÕDER
ALAR TERAS
REIN TALI
MARIKA TALI
KALLE SALUSTE
ASKO PRUUL
MAI KROONMÄE
MEELI TUOPPI
LINDA TALI
ELINA BORN

Eesti Reformierakond
nr 140 – REIGO TAMM
nr 141 – NAIMA SILD

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

AIVAR KUUSIK
TIINA TALVIK
RAIVO RAID
MERLE RUZITŠ
VELLO OJAMÄE
KRISTI AIMLA
AGO STALLMEISTER
SIIRI SAKS
PEETER LAURING
KRISTLIN LÄÄNEMÄGI
URMAS KULLANG
TRIIN AIMLA
RAUNO TALI
KERSTI SOOM
HENRY REBANE
JAAK ILVES
ALBERT SIMAGIN
ALAR RANNAÄÄRE
JAAN HIET

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 161 – JAAN VIKTOR
nr 162 – AIME SAAREOKS
nr 163 – RÜNNO NEGUS

Eesti Keskerakond
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MAKSIM BUTŠENKOV
HILLAR EELMAA
ARINA MÜRK
SILVIA ANIŠTŠUK
LILLI STRÕNADKO
TIIU KAASIK
IVI BODNJA
ANNE REHK
MARINA TRIPUZ
RAIVO OKK
VLADIMIR SAGALAJEV
TÕNU LEPIK
NADEŽDA SARVILINA
TRIIN KOITLA
DMITRI PETROV
GEORG VILDEK
JULIA MARTŠENKO
SIRJE KALDMÄE
JULIA RÕBALKO
KADRI JÄETMA
VLADIMIR PETROV
KATRI LEHTSALU
ENN KOPPEL
LJUDMILLA SERGUŠINA
AAVO MURUTALU
LIIVI BÄRLIN
MARIAN REISS
ANATOLI TAMMINEN
MAIRI SOOSALU
ANNELI KIVIRAND

nr 194
nr 195
nr 196
nr 197
nr 198
RAND
nr 199
nr 200
nr 201
nr 202
nr 203
nr 204
nr 205
nr 206
nr 207
nr 208
nr 209
nr 210
nr 211
nr 212
nr 213

Tapa valla jaoskonnakomisjonid

–
–
–
–
–

ALLAN URBAS
IRINA PAVLOVA
ÜLLE TSEIKO
INNA TARASENKO
SVETLANA KALJU-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SIRJE JÄETMA
ALEKSANDR VASSILJEV
OKSANA LESMENT
RIMMA SNEŽKO
VITALI ANIŠTŠUK
MARIKA PRISKE
SVETLANA POROŠINA
GALINA MÜRK
MAREK KOROBOV
NIINA LINDBERG
ÜLLE TIIDUMAA
MARINA NIKOLAJEVA
ANASTASIA METUS
LILIA ZAGORAJEVA
VALENTINA BUTŠENKOVA

Valimisliit Valgejõgi
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
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245

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

URMAS ROOSIMÄGI
ALARI KIRT
ALEKSANDER SILE
MART PIHLAK
TATJANA TAMM
KATRIN KUUSIK
KALJU SOOMERI
RIINA NIIBO
ANDRES MANDRE
ILMAR KALD
LEELO JÜRIMAA
PIRET PIHEL
TEA VÄLK
AIVI MUST
NEEME KÜLMALLIK
MART LEES
HERKI KÜBARSEPP
TIIU ROSENBERG
KALLE VALDLO
ARVI PALMSALU
ENNO MUST
ANNELI MURER
ARON JAANIS
ALLAN VINTER
JANNO LAMUS
TÕNU SALM
AARE PALMSALU
ARNOLD HIMMA
PRIIT MEOS
LII JAIRUS
RIHO LÖÖPER
JANA SOKOLOVA

Üksikkandidaat

nr 246 – TÕNU VEEREMAA

12 tundi head muusikat
kõikjal Eestis!
1. oktoobril tähistab Eesti Muusikanõukogu rahvusvahelist muusikapäeva suurejoonelise heategevusliku projektiga. Muusikapäeval
antakse rohkem kui 120 tasuta
lühikontserti kõikjal Eestis, mille
ühiseks eesmärgiks on väärtustada
ja propageerida muusikakultuuri,
samas ka tutvustada muusikuid ja
muusiku elukutset. Kontserdid annavad võimaluse muusikapäevast
tasuta osa saada, muusikaga tutvust
teha või lihtsalt muusikat nautida
endale meelepärases paigas.
Muusikapäev algab juba varajasel teisipäevasel hommikutunnil,
kui esimene kontsert toimub Elektriraudtee rongis liinil Keila-Tallinn
(väljub Keilast 8.34). Päeva jooksul
toimuvad kontserdid veel haiglates, ministeeriumites nii Tallinnas
kui Tartus, mitmetes kohvikutes,
kirikutes aga ka muusikakoolides
ja kultuurimajades üle Eesti. Eksklusiivsematest kontserdipaikadest
võib esile tõsta näiteks Harku
Vangla, Liiklusregistri büroo ja
kaubanduskeskused.

Muusikapäeva kontserdid jõuavad Tallinnasse, Tartusse, Narva
ja Pärnusse, aga ka Sillamäele,
Kohtla-Järvele, Jõhvisse, Tapale, Kadrinasse, Väike-Maarjasse,
Kuressaarde, Muhusse, Raplasse,
Keila-Joale, Keilasse, Haapsallu,
Viljandisse, Lähte, Otepääle, Põltsamaale, Nõole, Võrusse, Valgasse,
Põlvasse, Jõgevale, Karksi-Nuia,
Kilingi-Nõmmele, Sindisse, Vändrasse, Tõrvasse, Kiviõlisse, Käinasse, Kärdlasse, Kiili, Vääna ja mujale.
Muusikapäeva programm on
heategevuslik ning oma panuse
projekti õnnestumisele on andnud
kokku 125 kontserdipaika ja üle
330 muusiku! Muusikutest astuvad
lavale nii klassikalised kooslused (nt
ooperisolistid Annaliisa Pillak, Mati
Palm, Pirjo Püvi, saksofonikvartett
SaxEst, pianistid Auli Lonks ja Mihkel Poll jt), jazzmuusikud (nt. Jaak
Sooäär, Tõnu Tubli, Raul Vaigla jt),
folkmuusikud (VEM trio, meestelaulu ansambel) ja ka mitmed koorid
(nt. Tallinna Kammerkoor). LääneVirumaal toimuvad muusikapäeva
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raames järgmised kontserdid:
Väike-Maarja muusikakoolis kell
16–16.45 kontsert „Klassikaraadio
tuleb külla“, esinevad Auli Lonks
(klaver), Pipilota Neostus (flööt) ja
Johanna Randvere (tšello),
Kadrina huvikeskuses kell 16–
16.45 esinevad Kadrina Kunstidekooli erinevad ansamblid,
Tapa muusikakoolis kell
18–19 esinevad muusikakooli
õpilased.
Rahvusvaheline muusikapäev
algatati 1975. aastal ja seda tähistatakse ülemaailmselt 1. oktoobril.
Päevased üritused kulmineeruvad
õhtuse muusikapreemiate tseremooniaga, kus Eesti Kultuurkapital ja Eesti Muusikanõukogu
annavad üle preemiad silmapaistnud
muusikutele ja muusikategelastele. Preemiate tseremooniast teeb
otseülekande ka Eesti Televisioon
(ülekanne algab 1.10 kell 19 ETVs).
Täpsem programm ja lisainfo
www.muusikapäev.ee või muusikapäeva Facebookis.

tapa.ee

20. oktoobril 2013 toimuvate kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise läbiviimiseks on Tapa vallas moodustatud 4
jaoskonnakomisjoni järgmistes koosseisudes:
Jaoskonnakomisjon nr 1
(asukoht Tapa kultuurikoda, aadressil
Turu 8, Tapa linn)
Komisjoni esimees: Arvo Silla
Komisjoni liikmed: Kätlin Kalev, Linda Koitla, Juta Pihlak, Juta Kruusmaa, Tiia Kübarsepp, Ere Käärma
Asendusliige: Merje Vaarmets
Jaoskonnakomisjon nr 2
(asukoht Lehtse teeninduspunkt, aadressil Rägavere tee 19, Lehtse alevik)
Komisjoni esimees: Kaia Silm
Komisjoni liikmed: Kaja Mäll, Pille Okk,
Helle Sild
Asendusliikmed: Helve Lamus, Lea

Mahlberg
Jaoskonnakomisjon nr 3
(asukoht Jäneda Kool, aadressil Jäneda
küla)
Komisjoni esimees: Kadri Toomingas
Komisjoni liikmed: Alli Kalavus, Maie
Kastemäe, Kaimo Maask, Maret Must
Asendusliikmed: Ülle Oru
Jaoskonnakomisjon nr 4
(asukoht Moe teeninduspunkt, aadressil
Moe 1, Moe küla)
Komisjoni esimees: Sirje Võsa
Komisjoni liikmed: Rimma Bõtškova,
Kertu Neerot, Anne Raava
Asendusliige: Tiina Evardi
Jaoskonnakomisjonide kontaktandmed
avalikustatakse Tapa valla kodulehel ja
valijatele saadetavatel valijakaartidel.

Piret Treial, Tapa vallasekretär

Vanavanemate päevast
Päev täpselt nii nagu eelnevadki päevad
on sellel nädalal, kuul, aastal olnud. Ikka
üks ja seesama, ülestõusmine voodist,
siis mõned ringutused, siis teevesi ja
mitmevilja puder. Kõik. Vahel on ilm
ilus, vahel pilves, vahel tuiskab, vahel
tuleb vihma. Keeran raadio lahti. See
on Elmari peal, ja saan teada, et peale
laupäeva, on täna veel VANAVANEMATE päev. Saatejuht kutsub kõiki
üles oma vanaemasid ja vanaisasid
tervitama, või ise neile külla minema.
Räägitakse veel, et see on alles rahvasse
„juurdumata” päev, ja sellepärast seda
veel palju ei tähistata, kuid riigilipu võiks
vardasse siiski tõmmata. Võiks koogi
ahju lükata, sest mine tea, ehk keegi
tuleb ...
Tean, et vaevalt mind küll keegi
rõõmustama tuleb, sest need paar minu
last ja kolm lapselast vast küll ei hakka
nii kaugele linnast välja sõitma selleks,
et mulle ainult „TERE VANAEMA!”
ütelda. Aga mine tea. Äkki siiski tulevad!
Kooki ma siiski ahju ei pane, sest kui
keegi ei tule, siis oleks kurb vaadata
seda, mida on teistele rõõmuks tehtud.
Hommikupoolne aeg saab mööda,
peagi ka pealelõunane aeg. Tähendab,
MITTE KEDAGI EI TULE! Aga
võibolla nad siiski peavad mind nii palju
meeles, et helistavad! Siiani ei helistanud,
ju nad arvasid siis, et olen kodust ära
või toast väljas. Panen mobiili takusse,
igaks juhuks, enda petteks, nagu kunagi
ikka öeldi. Juba hämardub, õhtu on
käes, kuid telefon on vait. Tähendab,
mind ja minu olemasolu, on täielikult
unustatud. Vaatan veel loojuma hakkavat sügispäikest, kui tunnen taskus
rabelemist, just kui tahaks sealt keegi
välja pääseda.Kohe on kuulda ka telefoni kutsuvat meloodiat. Viimaks siiski!
Haaran telefoni.
Hallooo, ma olen kuuldel! Alul on
telefonis vaikus, siis kuulen nuuksatust. No mis siis nüüd lahti on? Ja siis
kuulen ka nutust häält. Alul ei saa aru,
kellele see kuulub, kuid siis öeldakse, et
räägib naabri Virve. Küsin mis viga, ja
saan ninalurina ja nutunuuksete vahele
kuulda, et ta on praegu väga õnnetu.
MIKS? Ja siis ta räägib, et oli juba eile
õhtul hakanud tegema ettevalmistusi,
lootes et lapselapsed tulevad. Nad küll
polnud ette helistanud, et tulevad, kuid
küllap tahtsid talle üllatusrõõmu teha. Ja
uus nutujoru kostab mulle kõrva. Lasen
sellel nutul vähe joriseda, sest minu juttu
selle vahele ikka kuulda ju ei oleks. Mis
siis, juhtus midagi või, küsin, kui nuuked
harvemaks jäävad. Ei olevat küll mitte

midagi juhtunud või ta ei tea, võibolla
ongi juhtunud, kuid mitte keegi pole
tulnud teda selle tähtpäeva puhul vaatama, pole isegi mitte helistanud. Temal
on juba hommikust saadik laud kaetud,
kook ilusti laual ja ootab lahti lõikamist.
Nüüd on ta nii õnnetu, et ei oska muud
teha, kui vaadata oma kaetud lauda, ja
ulguda üksindusest nutta.
Kiiruga, enne kui uus nutujoru telefonist kostma hakkab, ütlen, et mina
tean, mida ta tegema peaks. Aeg pole
veel nii pime, et ta läbi lepiku tulla ei
näeks. Võtku kook, sidugu see rätiku
sisse, nii nagu vanasti ikka tehti, kui
naabrile kosti viidi ja „ronigu” minu
juurde. Mina panen selleks ajaks teevee
keema. Toon aiast vaarikavarsi, ja meil
tuleb pidu milline. Soovime üksteisele
õnne selle väljamõeldud, rahva seas veel
juurdumata, päeva puhul. Küll tuleval
aastal juba meil mõlemal paremini
läheb. Virve alul nagu kahtles, et tal on
ikka mõned võileivad ka tehtud, mis
neist saab. Võta kaasa, ärgitan, pidu siis
nii nagu kolhoosiajal, kui lõikuspidu
peeti, püüdsin naabrit enda poole
meelitada, sest eks minagi olin nukker,
et mind keegi meeles polnud pidanud.
Kuid lohutas see, et peale minu oli veel
ka Virve ja mine tea kui palju vanaemasid ja -isasid kusagil kaugemal, metsade
vahel sellele päeval, kasvõi telefoni
kõnet ootasid.
Seda kõike ma Virvele läbi telefoni
ütlema ei hakanud, kuid omal hakkas
poole kergem, kui Virve ütles, et ta otsib
üles kapist selle vana rätiku, millega ta
meile ikka sepikut või saia toonud, kui
seda küpsetanud oli.
Leppisimegi kokku, et mõne aja
pärast lähen talle väravasse vastu. Panin
teevee keema ja katsin laua valge linaga,
otsisin ilusad lillelised teetassid ning
taldrikud koogi ja võileibade jaoks. Kui
teevesi keema läks, siis tõin aiast vaarikavarsi, murdsin nad tükkideks ja panin
vette, neist sai nii ilusa roosa ja vaarikamaitselise tee, et ükski teine poest
ostetud tee kunagi parem pole. Tõin
peenralt vaasi veel mõned astriõied
ja siis oligi aeg sealmaal, et väravasse
külalist ootama minna. Ja juba paistiski
Virve veidi õnnetu nägu, sest eks see
minu nägemine polnud mitte see, mida
ta terve päeva oodanud oli.
Hõikasin teda juba eemalt, et mul
on suurim rõõm teda näha, ja usun,
et sama tunneb ka tema. Ikkagi oleme
üksteise kõrval aastaid elanud, üksteise
muresid ja rõõme jaganud ja raskel ajal
ka toeks olnud.
Järgneb lk 6

Lihtsate asjade võlu!
Jälle on lapsed koolis ja emad-isad
tööl või askeldamas oma askeldamisi. Ennelõunad on vaiksed ja sügiskirjud. Päikese rändamisekaared on
madalamad, aga kiired on mööduva
suve sarnased – pehmed, kuldsed ja
enam nii lagipähe ei kõrveta. Hoopis
soojendavad tasahilju läbi hõredamaks muutuva puudevõra.
Pole kaugel see aeg kui pori ja
pimedus kaotavad piirid päeva ja öö
vahel. Pole kaugel aeg kui sätime end
uue valguse ja alguse ootele. Sätime
end astuma kultuuripärandi aasta
viimastele trepiastmetele, et uus uks
avada laulupeoaastale. Kultuuripärandi aastast jääb kõrvu helisema tõsiasi, et aastaga võib ära lõppeda üks
lihtne pealkiri, mis asendub uuega,
aga edasi kandma jääme teema-aasta
eesmärki, mis oli, et inimesed teadvustaksid kultuuripärandit kõikjal
enda ümber, mõistes, et seda tuleb
ühiselt hoida. Pärandi hoidmisel
tuleb lisaks sellele, kuidas me seda
teeme, mõelda ka sellele, kellele me
seda hoiame. Seda, mida ja kuidas
me täna hoiame, hakkavad tulevased
põlved uuesti mõtestama. See, kui
oskuslikult me hoiame, kajastub
omakorda selles, kui palju tulevastele
põlvkondadele hoida jääb. Hingest
tahaks, et jääks palju hoida!
Järgmise aasta üldlaulu- ja tantsupidu kannab nimetust „Aja puudutus. Puudutuse aeg”. XXVI
laulupeo kunstiline juht Hirvo Surva
mõtestab pealkirja lahti nii: „XXVI
laulupeo esimese päeva kontserdi
nimi ongi “Aja puudutus” ja see
toob meieni väärtusliku varamu
esimesest laulupeost peale. Aeg on
väärtuslik ja kasutagem seda hästi, et
meistki jääks maha see, mis meie järeltulijaid puudutab! XIX tantsupeo
ideekavand on sündinud igatsusest,
et oleksime avatud märkama ja
väärtustama seda mis on päris ning
ei raiskaks oma väärtuslikku aega
tühisusele ega sulgeks oma südant
puudutustele. Vaatamata sellele, et
meie elu koosneb paljudest puudutustest, ei jõua enamik nendest
paraku näpuotsast kaugemale. Ja
puudutuste puudumisest tekkinud
tühjuse täidab igatsus ja valu.“
Ilusate sõnade valguses jääme ootama ilusat laulupeoaastat ja püüame
isegi saada osa sellest puudutamise ja
aja koosmängust. Kuidas siis? Küsid
sa, lugeja. Nagu teada, tegutseb Tapa
vallas mitu toredat kollektiivi, kes

püüavad võimalust osaleda järgmisel
aastal üldlaulu-või tantsupeol. Igal
kollektiivil on oma hing ja oma lugu
siin ajas, selles vallas ja väikses koduses linnas. Iga kollektiivi eesotsas
on kas dirigent või tantsusammude
juhendaja, kes oma tegemisi siin ajas
teeb südamega, lootes maha jätta
midagi ilusat neile, kes hakkavad mõtestama tulevikus meie tegemisi ning
pärivad meie tantsud, lood ja laulud.
Minu süda ja hing kuuluvad Tapa
Lauluseltsi segakoorile Leetar. Meie
alustasime oma uut hooaega sel
aastal juba 12. septembril. Nii tore
oli taas kohtuda toredate sõpradega,
teha uusi plaane ning mõlgutada
mõtteid ühistest ettevõtmistest. Oleme üks lihtne seltskond, kellest on
saanud ühiste väärtushinnangutega
sõpruskond. Välja on kujunenud
nii, et meid ei seo vaid laulmine ja
lauluproovides käimine. Vahvad
koosolemised, ühised talguüritused
üksteist aidates, rõõmutundmised
sellest, kui kaaslase perel läheb hästi
ja koosmuretsemised, kui kellegi
südames on valus vaikus, sest ootamatult purunes midagi õhkõrna või
kustus mõni värelev leek....see kõik
iseloomustab meid, ehk Leetarit.
Kui sa tunned, et ka Sina lugeja, oled
see, kelle aega mahuvad eelmainitud
väärtused ja sulle tugitooli kaisus ei
meeldigi nii väga istuda. Kui sa tunned, et sa raadiole sõna ei taha anda
ning telepurgi pilt on emotsioonitu
ja sulle sageli mitte midagi pakkuv,
siis tule vaata meie tegemisi ning
otsusta, ehk astud meiega ühte paati,
et sõuda vastu uuele laulupeoaastale.
Leetari ridadesse oodatakse eriti
meeshääli. Lauluproovid toimuvad
Tapa kultuurikojas igal neljapäeval
algusega 18. Rohkem infot meie
tegemiste ja ettevõtmiste kohta
võite küsida aadressil segakoorleetar@gmail.com Meid juhendab
väga sümpaatne noor dirigent Liis
Haagen Tartust.
Soovime kõigile ühiste eesmärkide poole pürgijatele sellel laulupeo
hooajal, et meie koostöö oleks
tugevam, et meie puudutused ajas
oleksid tuntavamad, sõbralikud,
sest: „puudutus on puhkemine
väljapoole. Puudutamine on enese
ulatamine teisele. Puudutamine on
kinkimine“, ütles Hando Runnel
oma luulesalmis.
Kairi Kroon
Leetari koorivanem

Inglise keele suhtlusring
eelkooliealistele lastele
Tapa Lastekaitse Ühingus alustab
tegevust inglise keele suhtlusring
6-aastastele lastele. Ring on väikese
tasu eest, hakkab toimuma õhtuti
ning on ainult kaheksale lapsele.
Kuna valikut on väga raske teha
siis saavad ringi need lapsed, kelle

vanemad esimesena registreerida
jõuavad. Registreerida meilil ave.
pappe@tapa.ee ning siis võtan juba
isiklikult lapsevanematega ühendust.
Ringi hakkab juhendama Karen Lyn
Rattasepp.

Ave Pappe

Tapa valla laulustuudio
Tapa valla laulustuudio kutsub väikeseid laululapsi laulma alates 3. eluaastast. Esimene kohtumine on Tapa
kultuurikojas 7. oktoobril kell 17.
Palume väikelastel tulla koos vanematega, kaasa võtta teil olemasolevad
noodid, plaadid. Teeme esimese tunni
koos, edasi paneme paika ajagraafikud. Oodatud on kõik lauluhuvilised,

27. september 2013
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kes tahavad hea laulmise nimel ise
vaeva näha. Laulustuudio lastelt tasu
ei võta, lastevanemate panust ootame
nootide ja fonogrammide näol, osa
töövahenditest leiab lauluõpetaja.
Info: 529 0785, indrek.jurtsenko@tapa.ee. Kohtumiseni,
Indrek Jurtšenko

Tapa Lastekaitse Ühingu
tegemised
Sügis on peagi käes ning suvised
toimetused ja tegemised seljataga.
Meile, kes me laste ja noorte
vaba aega sisustame, on osa suvest
kindlasti tööaeg, kuid ega see meid
kurvaks tee, sest tore on käia laagrites, korraldada väljasõite kui on
noored, kes on sellistest tegevustest
siiralt huvitatud. Alates eelmise
aasta novembrist oli meil projekt,
mida rahastas Hasartmängumaksu
Nõukogu ja mille raames said lapsed osaleda loovusringi tegevustes.
Noored panid oma oskusi proovile
kokakunsti harrastades ning muidugi ei puudunud ka väljasõidud.
Kolmepäevaseid laagreid pidasime
Arma Ratsatalus, Sagadi Mõisas ja
Lõuna Eestis. Kõikides kohtades
üritasime rõhu panna ikka sellele,
et lapsed saaksid võimalikult palju
silmaringi suurendavat informatsiooni. Nii külastasimegi Sagadi
Looduskooli, Altja kaluriküla, Oandu koprarada, Seto talumuuseumit,
Piusa Koopaid, Lasva veetorni jne.
Meie väljasõitudel on suur tähtsus
mängul ja läbi mängu õppimisel.
Lapsed tahavad mängida ja eriti tore
on mäng siis, kui täiskasvanud ise
kaasa mängivad ja seda me oleme
ka alati üritanud teha.
Lastekaitsepäev oli sel korral
laupäeval ning seega oli osalejaid
päris palju. Oma tegevustes pakkusime ikka võimalust midagi ise
valmis teha, ise osaleda ja kogeda
ning lihtsalt mõnusalt ja lõbusalt
üks laupäevane pärastlõuna mööda saata kasvõi batuudil hüpates,
päästeameti autodel turnides või
hobusega ratsutades. Sel korral
olid meil abis peale täiskasvanud
tublide tegijate veel Tapa gümnaasiumi skaudirühma eestvedajad,
Rakvere Ametikoolis õppivad Tapa
valla noored ja Tapa gümnaasiumi
raadiosõlme noored. Tore on kui
noored on valmis võtma vastutust
ja tulevad sellisele suurele üritusele
oma mõtete ja ideedega välja ning

Õpilasmalevlased vallamaja ees lilli istutamas.
Foto Heiki Vuntus

need ka realiseerivad. Siinkohal
suur aitäh veelkord kõigile, kes selle
päeva lastele kaunimaks ja rõõmsamaks aitasid muuta ning suur aitäh
ka Kohaliku omaalgatus programmi komisjonile, kes leidsid, et meie
tegevusi sel päeval võiks toetada.
Tänu Lastekaitse Liidule ja
MTÜle Aita Abista saime juuni
lõpus korraldada laste seltskonnale
väljasõidu Ida-Virumaale. Meie
seltskonnast enamik polnud varem
Ida-Virumaal käinud ning seega oli
põnev nii meile korraldajatele kui
ka lastele endile. Külastasime peale
looduskaunite paikade veel Narva
linna, Narva kindlust, Narva-Jõesuud, Sillamäed, Kuremäe kloostrit,
Toila parki ning Saka ja Kalvi mõisa.
Lastele oli kõik uus ja seega tekkis
palju küsimusi, millele püüdsime
ikka vastused ka leida.
Kõige mahukam tegevus suve
jooksul oli aga õpilasmaleva läbiviimine 40-le Tapa valla noorele.
Esimene malevarühm toimus juunikuus ning teisest malevast osa tulid välja juuli keskel ning ülejäänud
juba nii nagu algselt planeeritud oli,
augusti alguses. Mõlemad malevad

töötasid lasteaedades Pisipõnn ja
Vikerkaar, Tapa kultuurikojas, Tapa
linna tänavatel ja paaril vihmasel
päeval olime ka laste- ja noortekeskuses. Töö, mida tegime ei käinud
noortel üle jõu ning kõik, mis tegime oli tehtud korralikult. Saime
kiita nii töötajatelt kui ka lihtsalt
möödakäijatelt.
Sel korral oli meil noortele võetud lõunasöök lasteaiast Pisipõnn
ning saame ainult kiidusõnu öelda,
sest toit oli maitsev ning soovijad
said ka lisa. Huvitegevustest said
noored teha käelisi tegevusi, käia
väljasõitudel, Otepää seikluspargis
ning kohustuslikus korras läbisid
kõik noored narkomaaniavastase
loengu. Tänusõnad kuuluvad muidugi neile asutustele, kes olid nõus
õpilasmaleva noori oma asutusse
võtma, sest neid noori tuleb juhendada ja õpetada tööd tegema
ning seega on see kindlasti üks lisakohustus asutusele. Õpilasmaleva
toimumist rahastas Tapa vald, Eesti
Noorsootöö Keskus ja MTÜ Tapa
Lastekaitse Ühing.
Ave Pappe

Puu- ja köögiviljad – kas karpi,
keldrisse või keedupotti?
Suve lõpp ja sügise algus toob aedadest toidulauale aasta suurima valiku
värskeid loodussaadusi. Kodukööki
jõudnud köögiviljad sobivad taldrikule nii värvilise toorsalati kui sooja
praelisandina, nii mahlase hautise kui
sametise püreesupina. Magusad puuviljad ja marjad lähevad aga põske,
pirukatesse, hoidistesse ning kuivatusplaadile. Kogudes kokku ideid, kuidas
värvilisi vilju võimalikult mõnusates
kombinatsioonides õhtusöögiks valmistada või talveks hoidistada, võib
abi olla ka sellest, kui meelde tuletada
mõned põhitõed puu- ja köögiviljade
võimalike valmistamis- ja säilitamismeetodite kohta.
Tõsiasi on see, et puu- ja köögiviljad
hakkavad oma vitamiine kaotama juba
õhuhapniku toimel nende hakkimisel,
riivimisel või tükeldamisel ning samuti
nende säilitamisel otseses päikesevalguses. Kuna köögiviljade eeltöötlemine
enne toiduvalmistamist on enamasti
hädavajalik, tuleks need pärast tükeldamist võimalikult kiirest ära kasutada
või tarbida. Muidugi kehtib pea alati
ka põhimõte, et viljad on parimad just
peenralt värskelt korjatuna.
Aedviljade kuumtöötlemine mõjutab aga enamiku vitamiinide sisaldust

valmistatavas roas. Seega võiksid
eelistatud toiduvalmistamisviisideks
olla need, mille käigus kasutatakse ära
ka toidu hautamis- või keeduvedelik
või töödeldakse köögivilju üksnes
auruga (aurutamine). Ühe põneva
erandina võib siinkohal aga välja tuua
lükopeeni, sügavpunase värvipigmendi, mis kaunistab meile tuttava
tomati väljanägemist ja annab talle
kuhjaga tervistavaid omadusi. Nimelt
suureneb lükopeeni omastatavus
just kuumutamisel ja seda koostöös
mõningase rasvainega (nt õliga).
Seega pole hetkel paremat soovitust
pasta nautimiseks, kui kasutada selle
valmistamiseks kodust tomatikastet,
kuhu on lisatud veelgi punaseid,
oranže ja kollaseid grillitud köögivilju. Keele alla viiva kastme saab näiteks tomatitele erivärviliste paprikate
ja suvikõrvitsa- või baklažaaniviilude
lisamisel. Samuti peaks pasta loomulikult olema tehtud täisterajahust, sest
muidu jääb meil tervisele palju head
ja kasulikku saamata.
Viimasel ajal on palju juttu olnud
ka puuviljade ja marjade, samuti
köögiviljade kuivatamisest kui ühest
nende säilitamise viisist. See on nutikas mõte ja kasutusel olnud juba

väga ammustest aegadest. Nii pakub
puu- ja köögiviljade ning marjade kuivatamine suurepärast võimalust valmistada aasta külmemaks pooleks ette
põnevaid ja tervislikke vahepalasid
ning talletada suvemaitseid. Kuivatamine kui säilitusviis põhineb eelkõige
viljades sisalduva vee eemaldamisel ja
sealsete toitainete kontsentreerumisel.
Enamiku puu- ja köögiviljade söödavast osast moodustab vesi koguni 7095%, asetades veerikkamate viljade
loetelu tippu rohelised lehtköögiviljad
ja kurgid-melonid ning nimekirja allossa jahusemad või suurema õlisisaldusega viljad nagu banaan, viigimari,
avokaado ja oliivid. Eelpooltoodut
arvesse võttes on arusaadav, et kuivatamisel kaotavad enamus puu- ja
köögiviljadest ning marjadest valdava
osa oma algsest kaalust, koondades
järelejäänud ossa seeläbi kõik oma
mineraalained ja paljud vitamiinid.
Üks vitamiin, millele kuivatamine
ega ka ükski teine töötlemisviis aga
sugugi ei meeldi, on C-vitamiin. Sellest
tulenevalt on igati hea mõte oma päevastest puu- ja köögiviljaportsjonitest
vähemalt pooled värskete vahepaladena või toorsalatina ära süüa.
Ann Jõeleht, Tervise Arengu Instituut
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Tapa valla viimaste aastate suurinvesteeringud
Kõik Eesti omavalitsused said möödunud aegadest pärandiks kaasa
ehitisi ja rajatisi, mille tehniline seisukord vajas hädasti parandamist. Nii
on see ka Tapa vallas: korrastamist
vajanud ja vajavaid rajatisi on hulgaliselt, sest paljud süsteemid ja kommunikatsioonid olid kulunud piirini,
kust edasi enam minna ei saanud.
Vallas on õnnestunud möödunud nelja aastaga läbi viia terve rida
mahukaid ehitustöid. Suurimate
töödena on realiseeritud Tapa valla
Veemajandusprojekt, renoveeritud
linna kaugküttesüsteemi torustikud,
remonditud ja ehitatud teid-tänavaid,
tänavavalgustust ja kõnniteid, korrastatud vallaasutuste hooneid ja rajatisi.
Siinjuures teen väikese tagasivaate
möödunud mõne aasta suurematele
ehitustöödele.
Tapa valla Veemajandusprojekt
Tapa linnas ehitati uued vee- ja
kanalisatsioonitorustikud, korrastati
nii joogiveepumplad kui reovee ülepumplad. Täielikult rekonstrueeriti
linna reoveepuhastusjaam. Kokku
rajati ja rekonstrueeriti 44 371 meetrit kanalisatsiooni- ja joogiveetorustikku, paigaldati veetorustikule 13
tuletõrjehüdranti. Rekonstrueeriti
või ehitati 9 reovee ülepumplat, 4
olemasolevat joogivee puurkaevupumplat rekonstrueeriti linna veevarustuse varupumplateks. Pumplad
tagavad linna veega varustamise
juhul, kui linna peapumplas tekib
rike. Ehitustööde kogumaksumus
on 6 532 123 €.
Sarnased tööd viidi läbi ka Lehtses ja Jänedal. Ehitati 1384 m veeja kanalisatsioonitrasse Lehtses
ja 4629 m Jänedal, kolm reovee
ülepumplat. Nii Lehtsesse kui Jänedale ehitati täiesti uued ja moodsad
reoveepuhastid, kusjuures vanad ja
praktiliselt mittetöötavad puhastid
lammutati ning maa-ala korrastati.
Hetkel rekonstrueeritakse Lehtse ja
Jäneda puurkaev-pumplaid, tööd on
lõppjärgus. Lehtse-Jäneda veesüsteemide ehitustööde kogumaksumus
2 131 239 €.
Kõik veemajandusprojekti tööd
teostati 82% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega.
Tegemist on märkimisväärse
sündmusega Tapa valla ja linna
ajaloos, selle käigus korrastati kogu
Tapa valla ja linna veemajandus.
Mitte kunagi varem pole Tapal nii
lühikese aja jooksul ehitatud nii
ulatuslikke veevarustuse ja kanalisatsioonivee ärajuhtimise süsteeme.
See on saanud teoks tänu kohaliku omavalitsuse ning Tapa Vesi
OÜ tublile ettevalmistustööle, et
ära kasutada Eesti Euroopa Liiduga
ühinemisel avanenud võimalusi.
Lõviosa investeeringutest Tapa
valla veemajandusse tuli EL Ühtekuuluvusfondist.
Kõik loetletud veemajandusprojekti ehitus- ja rekonstrueerimistööd
võeti ette eesmärgiga anda valla tiheasustusega asulate elanikele võimalus
ühineda puhta joogivee- ja reovee
ärajuhtimise süsteemidega, vältida
halvasti puhastatud reovee sattumist
keskkonda ja kaasajastada seadmeid.
Kaugküttetrasside rekonstrueerimine
Tapa linna Nõukogude ajal ehitatud küttetorustikud olid amortiseerunud ning väga suurte soojakadudega. Vallavalitsuse poolt läbiviidud
tehnilise hindamise tulemusel sai
selgeks, et vallakeskuse soojamajandus vajab olulist parendamist. Tapa

vald taotles rahalist toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
(KIK) ning ehitustööd algasid 2012.
a mais. Tööde maksumus kokku oli
1 454 047 €, millest 50% finantseeris
Tapa vald ja 50% KIK (Eesti riigi
poolt saastekvoote müües teenitud
vahenditest). Ehitustööd lõppesid
käesoleva aasta juunis. Selle tulemusena rajati Tapa linna kokku 4435
meetrit uusi küttetrasse. Uued paigaldatud kaugküttetorud on kaetud
kaasaegse isolatsioonimaterjaliga,
mis viib soojakaod miinimumini.
See aga omakorda aitab tagasi hoida
toasooja hinna kallinemist!
Käesoleva aasta suvel ühendati
linna põhjapoolne küttesüsteem
lõunapoolse küttesüsteemiga, mis
samuti aitab kaasa kaugküttesüsteemide korrastamisele ja kütuse
kokkuhoiule. Samaaegselt on üha
aktuaalsemaks muutumas vajadus
keskkatlamaja kaasajastamiseks,
eelkõige silmas pidades erinevate
kütuseliikide kasutamise võimalust.
Tänavate ja kõnniteede ehitus
2013. a suveperioodil viis Tapa
kohalik omavalitsus läbi mahuka
tänavaehitusprogrammi. Tapa linnas
rekonstrueeriti täielikult Roheline
tänav lõigul raudtee ülesõit – Linda
tänav ja mahasõit raudteelt Pikale
tänavale. Vallakeskuses rekonstrueeriti ka Eha tänav lõigul Paide
maantee – Üleviste tänav. Mõlemale
rekonstrueeritud tänavale ehitati uus
teealus ja uus sõidutee katend, rajati
kõnnitee ja uus tänavavalgustus,
lahendati sadevee äravool.
Pindamise abil korrastati ka terve
rida asfaltkattega tänavaid: Pikk,
Hommiku, 1. Mai, Nooruse, Ambla
mnt (lõik Kauba-Jaama), Ülesõidu
(lõik raudtee ülesõit-Õuna), Jaama,
Koidu (lõik Pikk-Roheline), Õuna
(lõik Ülesõidu-Valgejõe), Linda (lõik
Roheline-Hommiku), Karkuse tee.
Tänavatel olnud lohud ja läbivajunud kohad siluti asfaldiga, tänavatel
asuvate kanalisatsioonikaevude
luugid viidi tänavakatendiga samasse
tasapinda ning seejärel tänavad pinnati graniitkillustikuga. Viimaseks
teostati tänavatel liikluskorralduse
markeerimine.
Konkreetne teeremondi tehnoloogia sai valitud kohaliku omavalitsuse poolt põhjusel, et piiratud
vahenditega saavutada maksimaalselt
suure hulga tänavate seisundi parandamine. Niisugune teede/tänavate
seisundi parandamise tehnoloogia
on Eestis levinud ning Maanteeameti
poolt riigiteedel laialdaselt kasutatav.
On selge, et konkreetne teeremondi
tehnoloogia ei anna sarnast tulemust
võrreldes uue teekatendi ehitusega,
kuid parandab tänavate sõidutee
katendi seisundit märkimisväärselt.
Vallakeskuses pinnati ka rida
kruusakattega tänavaid. Kaasaegsesse linnaruumi ei sobi tolmused
ja porised ning pidevat hooldamist
vajavad kruusakattega tänavad. Pinnati järgmised tänavad: Õhtu (lõik
Eha-Ambla), Vilde (lõik LembituKooli), Tähe, Kabala (Veski-Pääsukese), Koidu (Linda-Kalmistu), Põllu,
Väike-Põllu, Piiri, Aia, Side, Loode,
Väike, Vaimu. Samuti viidi tänavatel
asuvad kanalisatsioonikaevude luugid
tänavakatendiga samasse tasapinda.
Lehtses ehitati ümber kultuurimaja ja teeninduspunkti parklad; samuti
asfalteeriti Rohelise ja Pikk ristmik
ning Rohelise ja Keskuse tänavate
ristmik.
Tapale ehitati mitu uut kõnniteed:
Ambla mnt (lõik Turu-Vabriku), Par-

gi (lõik Jaama-Kooli), Lai (läbimurre
Valve tänavale).
Eesmärgina parandada liiklusohutust ja muuta tänavat ületavad
jalakäijad autojuhtidele paremini
nähtavaks rajati Pika tänava kaheksale ülekäigurajale kahepoolne
ülekäiguradade valgustus.
Koos Pika tänava jalakäijate ülekäiguradade valgustuse rajamisega ja
bussiootepaviljonide paigaldamisega
investeeris Tapa vald 2013. a tänavaehitusse kokku 1 116 600 eurot.
2012. aastal teostati samuti teede
ja tänavate remonditöid, kuigi väiksemas mahus kui käesoleval aastal.
Lehtses pinnati Kurge tee, Tapal
Spordi ja Kooli tänavad.
Tapale ehitati möödunud aastal
kokku 3,6 kilomeetrit jalg- ja jalgrattateed. Kergliiklusteed rajati kogu
pikkuses Loode ja Lõuna tänavate
äärde ning Paide mnt äärde lõigul
Lõuna tn kuni Eha tn ristumiseni.
Rajatud kergliiklusteede maksumus
oli 451 348 eurot. Kõnealune jalg- ja
jalgrattatee suurendab liiklusohutust
ning kergendab Kirde Kaitseringkonnas töötavate inimeste liiklemist.
Seda teed kasutavad aktiivselt ka Tapa
sõjaväeosade kaitseväelased. Samuti
on võimalik kergliiklusteed kasutada
jalutamiseks ja treenimiseks.
Tapal rajati linna peatänaval, Pikal
tänaval, uus tänavavalgustus lõigul
Linda ja Hommiku tänavate vahel.
Kõnealusele lõigule paigaldati 11 uut
metallist tänavavalgustusposti, elektrivarustus lahendati maakaabli abil.
Tööde maksumus oli 25 200 eurot.
Kohalik omavalitsus on korrastanud ka vallaasutuste hooneid ja
rajatisi. Lasteaias Vikerkaar tegeleti
lasteaia õueala ümberkujundamisega lapsesõbralikuks ja ohutuks.
Möödunud aastal vabastati lasteaia
õueala vanast ja väljakasvanud kõrghaljastusest, rajati uus muruala ja
paigaldati uus valgustus. Käesoleval
aastal demonteeriti vana ja linnakujunduslikus mõttes ajale jalgu jäänud
piirdeaed ning rajati uus ja kaasaegne
piire. Ajalehe trükkimineku ajal toimub lastele mängimiseks mõeldud
varjualuste remont. Varjualused
saavad värske ja kena ilme. Järgmisel aastal on planeeritud paigaldada
uued liivakastid ja rajada hekk.
Kolmel järjestikusel aastal on remonditud Tapa hooldekodu. 2011.
aasta lõpupoole paigaldati Tapa hooldekodule uus kaldtee, remonditi
välistrepp, vahetati kaldtee juures olev
välis- ja siseuks ning remonditi tambur.
2012. aastal paigaldati hoonele uus
ja nägus valtsplekist katus, soojustati
pööning ja rajati vihmaveesüsteem.
Käesoleval aastal remonditi hooldekodu teise korruse koridor ja saal.
(Kokku kõik tööd 46 600 eurot)
Seoses sellega, et lasteaedade Pisipõnn ja Vikerkaar hoonetes ei jätku
lastele lasteaiakohti, on laiendatud
lasteaiaruume Tapa vene gümnaasiumi hoones. 2012. aastal ehitati
koolihoone vabasse ossa lasteaiarühma uued ruumid. Remonditi ka
olemasolevat lasteaia rühmaruumi.
Selle käigus vahetati põrandakate
ja värviti seinad. Tulenevalt lasteaiakohtade juurderajamisest tekkis
ka vajadus laste mängu- ja õueala
suurendamiseks ja kaasajastamiseks.
(Kokku kõik tööd 63 535 eurot).
Käesoleva aasta suvel remonditi
Tapa VG üks mittevajalik klassiruum
ja anti lasteaiarühma käsutusse.
Eesmärgiga parandada õpikeskkonda on viimasel kolmel aastal remonditud Tapa vene gümnaasiumis

Kogu suve võis Tapal näha ja kuulda erinevaid tee-ehitusmasinaid töötamas.
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neli klassiruumi: poiste ja tüdrukute
tööõpetuse klassid, ajaloo ja inglise
keele klassiruumid. Teostati ruumide
üldremont ning kaasajastati elektrija veesüsteemid.
Spordirajatistest võeti käesoleval
aastal ette Tapa spordihoone jõusaali laiendus ja Jäneda palliplatsi
rekonstrueerimine. Tapa spordihoone jõusaal on jäänud meie atleetidele
kitsaks, samas on avatud terrassi
näol võimalus ruumi juurde saada.
Vallavalitsus viis läbi ehitushanke ja
tööd käivad. Jäneda palliplatsil on
teostatud asfalteerimine ja haljastuse
korrastamine ning paigaldatud väljaku spordikate.
Eesmärgiga märgatavalt parandada sotsiaalelamispinnal elavate
inimeste elamistingimusi, on suuremahulised tööd ette võetud Saiakopli, Roheline 6 ja Uue tänava sotsiaalmajade korrastamisel. 2011. aasta
lõpus laoti Saiakopli sotsiaalmajale
uued korstnad ja vahetati katusekate.
Käesoleval aastal rajatakse elamule
uus reovee kogumise süsteem ja vahetatakse aknad ning välisuks. Tööd
lõpetatakse oktoobrikuu lõpuks.
2012. a algul soojustati pööning
ja korrastati katusekate Roheline 6
sotsiaalmajal. Tänavu vahetatakse
aknad ka Uue tänava sotsiaalmajadel.
(Kokku kõik tööd sotsiaalelamispindadega 54 800 eurot).
Seoses sellega, et Tapa kultuurikoja tualettruumide sanitaartehniline seisund oli allpool igasugust
arvestust, võeti 2012. aastal ette
kõnealuste väga vajalike ruumide
remont. Nimetatud tööd sisaldasid
tualettruumide põrandate valamise,
uute vaheseinte ehitamise, kaasaegse
viimistluse, kabiinide ehitamise ja sanitaartehnika paigaldamise. (Kokku
kõik tööd 27 900 eurot).
Tapa vallavalitsusel puudusid
tingimustele vastavad korralikud
arhiiviruumid. Probleemi lahendamiseks rajati 2012. aastal omavalitsuse arhiiv Tapa vene gümnaasiumi
hoone vabasse ruumi ning soetati
vastav sisustus.
Käesoleval aastal teostati vallavalitsuse sotsiaalosakonna ruumide remont Roheline 19 hoones põhjusel,
et ruumide sanitaartehniline olukord
jättis tugevalt soovida.
Suuremahulised tööd on läbi
viidud vallakeskuse ja asulate avaliku ruumi ümberkujundamisega.
Tapa linna keskosas puudus korralik
laste mänguväljak ning probleemi
lahendamiseks tellis vallavalitsus
vastava projekti. 2012. aastal rajati
muusikakooli taha mänguala koos
atraktsioonidega ja piirati see piirdeaiaga. Käesoleval aastal rajati
mänguväljaku ümber kiviparketist
ringtee, samuti neli jalgteed, mis
viivad mänguväljaku väravate juurest
Kooli tänava kõnniteele ja linnaturu
poolsele kõnniteele. Mänguväljakule

rajati kaasaegne ja nägus valgustus.
Tapa linna keskel, Pika ja Jaama
tänavate ristumiskohas asuv J.Vilmsi
plats oli üsna korratus seisus ning
kohalik omavalitsus otsustas linna
ühe keskse haljastu korrastada. Platsil langetati vanad ja väljakasvanud
puud, rajati kiviparketist jalgteed ja
pargipinkide taskud. Samaaegselt
korrastati muruala ja istutati uued
sobivad alleepuud - pärnad. Jalgteede
äärde paigaldati uued pargipingid ja
prügiurnid.
Sellega sai loodud vallakodanike
jaoks meeldiv keskkond linna keskosas kaubanduskeskuste naabruses.
Linnaruum ei pea koosnema vanast, väljakasvanud ja kujundamata
kõrghaljastusest (puudest), avalikku
ruumi on vaja kujundada päikeseküllaseks ja avatuks. Lisaks kõrghaljastusega parkidele peab selles olema
ka sillutatud alasid ja muruplatse.
Kõrghaljastust aga on vaja asuda
kujundama istutamisest alates, et
välistada puude kontrollimatu väljakasvamine ja saavutada haljastute
korrektne ning kaunis ilme.
Tapa kõrghaljastus on rajatud
suures osas enne Teist maailmasõda,
samuti 1950-tel aastatel. Seda ei ole
hooldatud ning tänase seisuga on linnas piisavalt vanu ja kõrgeid puid (need
on sageli ohtlikud, sest juba üsna väikese tuulekiirusega puud murduvad).
Tapa linna avalik ruum vajab korrastamist ning kohalik omavalitsus
teeb jõupingutusi, et muuta väärika
raudtee- ja sõjaväelinna ilme kauniks
ja kaasaegseks!
Eesmärgiga jätkata Jäneda mõisa
pargi kujundamist paigutas kohalik
omavalitsus käesoleva aasta suvel
sinna uued pargipingid ja prügiurnid.
Tapal tuleb aeg-ajalt ette juhtumeid, kus mitte kõik vallakodanikud ei hinda tehtut ning lõhuvad ja
laamendavad öö varjus ning rikuvad
kaaskodanike rahu ja ohustavad
turvatunnet. Eesmärgiga tagada
avalik kord on Tapale paigaldatud
kaasaegne videovalvesüsteem.
Kõik kohaliku omavalitsuse poolt
läbiviidud ehitustööd parandavad
vallale kuuluva infrastruktuuri ja
hoonete tehnilist seisukorda ning
kujundavad vallakeskuse ja asulate
avalikku ruumi ning elukeskkonda
kaasaegsemaks ja kaunimaks.
Remonditööd, eriti tänavate ehitus ja remont, tekitasid ebamugavusi
liiklejatele. Vallavalitsus mõistab, et
on üsna piinarikas taluda mitu kuud
kestvaid tänavaehitusi, kuid samas on
selge, et niisuguseid suuremahulisi
rekonstrueerimistöid on võimatu
läbi viia ilma tänavate sulgemisteta
ja liikluspiiranguteta.
Käes on sügis ning kõikide käesolevaks aastaks (neljaks aastaks)
plaani võetud töödega on edukalt
jõutud ühele poole!
Alari Kirt,
Tapa vallavanem

Vanavanemate päev...
Algus lk 3

Küsisin vaid, et kui keegi peaks siiski
veel tema juurde minema, kas ta jättis
teate, kust teda leida. Virve oligi jätnud
uksele kirja, teatega, kust teda leida.
Mobiil oli tal ka taskus. Püüdsin külalise
tuju, nii palju kui võimalik, lõbusamaks
teha ja ütlesin, kas meil üldse tasub
muretseda selle vanavanemate päeva
pärast. Meie oleme ju üle elanud nii palju päevi. Olid need siis armee aastapäev
või lendurite päev, siis Stalini ja Lenini
sünnipäevad. Esimene kadus peagi
tähtpäevade nimistust, kui teise päeva
tähtsust silmas pidades, pidime tegema
talle oma töövõitudega kingitusi, nii
nagu see oli ka novembri alguses olnud
oktoobripühade puhul. Virvele tuli veel
meelde, et oli olnud kunagi kooliajal ka
mingi verine pühapäev. Mis ja miks,
seda ta enam ei mäletanud, kuid alul
oli koolist sellel päeval vaba päev antud.
Hiljem oli see vaba päev ära kadunud.
Siis tulid kalendrisse juurde uued päevad. Tankistid, kaubandustöötajad,
lendurid, naised, terve armee, kalurid,
kehakultuurlased, raudteelased ja enam
ei mäletagi, kes omale päevad said.
Kuid mitte keegi ei märkinud kalendrisse põllumajansustöötajatele
oma päeva. Oleks võinud olla lüpsjate,
põllutööliste, kombainerite, või
kolhoosiesimeeste päev, aga ju need
polnud siis niitähtsad, et oleks väärinud
oma päeva kalendris. Kuigi olid ju just
nemad, kes toitsid neid kõiki teisi, kes
omanimelisi päevi pidasid. Kolhoosnikele oli vaid sügisel suur lõikuspidu, ja
seegi alles siis, kui kolhoosides hakkas
elu paremini edenema. Sellise lõõpimisega jõudsime tuppa ja ma sain aru, et
Virve oli oma nukrusest üle saanud.
Sama võis ütelda ka minu kohta. Virve
asetas oma rätiku lauale, ja harutas sealt
välja koogi ja võileivad. Need olid tõesti
kenad, nii, et poleks neid raatsinud ära
süüagi, kuid just neist me alustasimegi.
Juba pimenes ja süütasime tule. Siis
aga ütles Virve, et kui me siis neid vanu
aegu ja asju meenutame, kas me ei saaks
seda teha ilma elektrita, sest siis, kui me
naabritena elama hakkasime, ju seda
veel polnud. Tema veel mäletab, kuidas
ta korra läbi tuisu käis meilt petrooliumi
laenamas, sest neil oli see olnud selline
vilets, et oli tahmanud lambi klaasi ja
tahile mingi söe otsa põletanud, nii
et seda vähemalt kord tunnis lõigata
tuli. Ka oli maja olnud täis haisu, just
nagu poleks see olnud mitte elumaja,
vaid põllumasinate remondi töökoda.
Mäletasin seda käiku küll. Meil oli tõesti
seda paremat lambiõli olemas, kuid
omalgi kallilt käes. Ei oleks kohe mitte
raatsinud anda, kuid kuna naabril oli
ainult liitrine petrooliumipudel kaasas ja
lapsed tal ka kodus koolitööd tegemas,
siis läkski Mihkel rehealla, kus see petroolinõu oli ja andis sealt siis liitri seda
„puhast petroli”, mis naabritele meele
heaks tegi. Nii oli ikka tehtud, et üksteisele viidid seda mida omal oli, aga teisel
just sellest puudu oli. Kuna aga meil oli
vana petrooli lamp küll sahvris kõrgemal riiulil, et see kellegile ette ei jäeks,
kuid seda „eli” sinna panna polnud ja
tahti ka lambis polnud, siis leppisime
ikkagi selle elektrilambi tulega.
Lõpuks oli meil juttu palju, ja ma sain
aru, et kui mulle oleks tulnud külla lapsepapsed, siis poleks küll olnud nendega
nii mitmel teemal jutuainet. Kaks kolm
küsimust, kuidas elad, kuidas koolis, mis
muidu teed ja kõik. Nüüd aga oli seda
meenutamist ja laterdamist ja naermist
palju. Virvele tuli meelde naaberkülast
Mari, kes suurt tööd teha ei armastsnud,
ikka oli tal mingi põhjus välja käia, et
mitte kolhoosi põllule tööle minna.
Parema meelega hoidis ta ennast ikka
poe juurde ja käis siis linnas kaubareisil.
Ega ta ka „õhtustest lõbudest” ära ei
ütelnud, kui mõni vallaline traktorist
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ta juurde ära eksis. Nii oligi peagi Maril
brigadirile tööle kutsumise peale vastata,
et tema on nüüd „tite ootel” ja rasket
kolhoositööd teha ei saa. Kui talle leitakse mingi kergem, istumise töö, kus ei
pea olema kaheksa tundi järjest, siis on
ta sellega kohe nõus. Aga kui sellist tööd
talle anda ei ole, siis tegi ta lihtsalt sellise
liigutuse, mis tähendas, „vabandage,
aga me ei saa kokkuleppele, minust
mitte oleneval põhjusel”. Ja nii siis
see Mari oligi uidanud kolhoosi vahel
terve talve ja varakevade veel takkaotsa.
Kord oli brigadir küsinud, et kuidas siis
Maril need lood ka on, millal siis seda
peenikest peret tulema hakkab. Mari
oli jäänud seisma, vaadanud päikese
poole ja ütelnud, et eks näis, kui tänavu
varem soojaks läheb, vast siis saab ka ta
tite varem kätte. Igatahes jaanipäevaks
tal seda pere juurdekasvu veel polnud.
Peagi oli ta sõitnud ära linna, sest seal
oli ta saanud haiglasse peene koha.
Mitte koristaja ega põetaja, vaid ikkagi
kohe peene nimega sanitar, mitu korda pidi olema ilusam ka peenem, kui
kolhoosnik.
Märkamatult läks aeg ja kell lõi teises
toas juba teise päeva algust. Tegin Virvele ettepaneku, et kuidas ta nüüd koju
ikka minema hakkab, pime ja mine neid
metssigu tea, kus kandis ringi luusivad.
Mul seal „magatise toas” suur ja lai säng,
sinna mahume mõlemad magama.
Sellest ju ka juba mitu aastat möödas,
kui Mihkel selle aseme üksi mulle tarvitada jättis. Ja ega Virvetki keegi kodus
ootamas ole. Kaks unustatud kunagist
kolhoosimutti, nagu me oleme, mahume sinna magama küll. Ja hommik on
alati õhtust targem.
Oligi targem. Kui hommikul üles
tõusime, siis kõigepealt sõime Virve
tehtud koogi ja hommikuks tegin ka
kohvi. Siis läksin Virvet saatma. Just
selleks, et ta üksi ei peaks minema oma
tuppa, kus oli ilusti kaetud laud, mis
ootas tulemata jäänud külalisi. Mine tea,
äkki oleks ta jälle ahastusehoo saanud, et
temast keegi ei hooli. See oli minu poolt
tõesti hea mõte, sest nägin kui kurva
pilguga ta koju saabudes, kaetud lauda
vaatas. Haarasin tal käest ja koos hakkasime lauda koristama. Kuna nõud oli
puhtad, siis polnud neid pesta vaja, vaid
rätikuga kergelt üle pühkida ja kappi
tagasi panna. Imetlesin Virve serviisi, ja
küsisin, et kust ja millal ta sellise iluduse
oma kappi oli saanud. Virve vaatas mulle otsa, ja ütles, et mida vanemaks ma
lähen, seda rohkem unustama hakkan.
Ta sai selle ju ühel kolhoosilõikuspeol
kingituseks koos preemiaga. Lõin käega
otsaette ja ütlesin, et ju mul on aeg nüüd
oma koju minna, muidu unustan sinna
tee ka ära.
Uksel võttis Virve mul käest, pigistas
seda ja küsis, kas minu omad mind
meeles pidasid. Ta oli seda tahtnud
terve õhtu küsida aga polnud julenud,
et äkki minul oli paremini läinud kui
temal. Ütlesin, et ka mina ootasin, ja
kui poleks olnud teda, siis oleks mul
olnud küll väga kurb unustatud olla.
Ja siis ütlesin, et las olla teistele see
vanavanemate päev ja kui meie omad
kord aega saavad, ja seda ka pidama
hakkavad, küllap siis peame ka meie
seda. Seniks aga peame seda päeva
omavahel vanu aegu meenutades. Aga
see olgu meie saladus ja seda pole mitte
vaja kellegil teada.
Vaatasin siis Virve aiavärava kõrval
kasvavat õunapuud ja tuletasin meelde
idamaa vanasõna: “Naised on õnnetud sellepärast, et nad ootavad
õunapuult apelsine”.

Tervitan selle looga oma maailma
parimat memmekest, Tapa valla aukodanikku Rauni Kentsi. Tema sellel päeval
küll üksi ei ole. Maret Kents-Kätna

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
22.08.2013
- Eraldati sotsiaalkorterid aadressidel Roheline 6-1 Tapa linn,
Tapa vald ning aadressil Saiakopli
2-4, Saiakopli küla Tapa vald;
- kohustati enammakstud toimetulekutoetuse hüvitamist;
- lõpetati puudega lapsele hooldajatoetuse maksmine, kuna pere
on asunud elama Soome Vabariiki;
- anti nõusolek seoses õppeaasta
avamise ürituse korraldamisega
1.Mai pst (Pikk tänava ja Meie
kaubamaja parkla vaheline lõik)
sulgemiseks 02.09.2013 kell 8–9;
- võeti vastu korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta;
- kooskõlastati puurkaevu rajamise asukoht Sildre kinnistul
Tõõrakõrve külas Tapa vallas;
- määrati Tapa vallas Raudla
külas Kruusiaugu kinnistu koosseisu kuuluvale katastriüksusele
ning Uuesauna tee kinnistu uus
koha-aadress;
- Lihthanke „Tapa linnas endise
lennuväeosa hoonete lammutamine“ edukaks pakkumuseks
tunnistati Aspen Grupp OÜ poolt
esitatud pakkumus;
- anti avaliku ürituse luba kooliaasta avamispeo korraldamiseks
2. septembril 2013, mis algab kell
8.30 rongkäiguga läbi linna marsruudil Tapa linna keskväljak, Pikk
tn, Jaama tn, Pargi tn, Tapa gümnaasium, Kooli tn, Hommiku tn ja
Tapa vene gümnaasium (kestusega
30 min) ja õhtusele peole Tapa
gümnaasiumi hoovis ajavahemikul
kell 19–22.45;
- Tapa spordihoone laienduse
edukaks pakkumuseks kinnitati
RAM BUILDER OÜ poolt esitatud pakkumus;
- väljastati kasutusluba Eural
Properties OÜ-le parkla kasutusele
võtmiseks Pikk tn 35 (Tapa linnas
Tapa vallas.
29.08.2013
- Otsustati toetada 14 lapse
toitlustamist lasteaias;
- otsustati toetada kahe õpilase
toitlustamist kutseõppeasutuses;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
693.48 eurot;

- jäeti rahuldamata 8 avaldust
sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- kahele puudega isikule määrati
hooldajad;
- otsustati eraldada MTÜ-le
Trönderikodu Lapsehoid lapsehoiuteenuse osutamiseks alates
01.09.2013 – 31.10.2013 kaheksa
lapse päevahoiuteenuse pearaha
kokku summas 2 880 eurot;
- OÜga Moreen sõlmiti leping täiendavateks kruusakattega
tänavate pindamistöödeks maksumusega 8121,60 eurot koos
käibemaksuga;
- Tapa linna Ülesõidu tänava
kõnnitee ja parkla ehituse edukaks
pakkumuseks tunnistati Järva Teed
AS poolt esitatud pakkumus;
- Tapa vallas sotsiaalpindade
remondi edukaks pakkumuseks
tunnistati RAM BUILDER OÜ
poolt esitatud pakkumus;
- määrati projekteerimistingimused Empower AS-le elektrivarustusega liitumise (0,4 kV
maakaabelliini rajamine ca 100 m,
liitumiskilbi paigaldamine) ehitamiseks Valve tn 30 maaüksusele Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek tehnosüsteemi muutmiseks elamule
maakütte ehitamiseks Kalmistu tn
22 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- eraldati 200 eurot Spordiklubile Viru Judo Tapa lasteaias
Pisipõnn 5-6aastastele lastele treeningsaali ettevalmistamiseks ja
judotreeningute läbiviimiseks Tapa
vene gümnaasiumi ruumides;
- kinnitati Tapa vallavolikogu
28.02.2013 määruse nr 84 “Tapa
valla munitsipaalkoolide õpilastele
sõidukaartide väljastamise ning
koolisõiduks tehtud kulu Tapa
valla eelarvest hüvitamise alused
ja kord“ rakendamiseks vajalikud
taotluste vormid ja aruanded;
- lubati puhkusele vallavanem
Alari Kirt 05.09 – 13.09.2013, 9
kalendripäeva ulatuses 2013. aasta
eest.
05.09.2013
- Sõlmiti rendileping OÜ-ga
Kase Kaubandus Tapa linnas Ülesõidu 8 asuva kinnistu osa kasutamiseks jäätmete kogumispunktina;
- hanke freesitud asfaldi laadi-

mise ja veo objektile Tapa vallas
edukaks pakkumuseks tunnistati
OÜ Tapa Autobussipark poolt
esitatud pakkumus;
- nõustuti Tapa vallas Patika
külas asuva Karjahansu-Põllu kinnistu jagamisega kolmeks eraldi
katastriüksuseks;
- võeti vastu korraldus jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks;
- kooskõlastati puurkaevu rajamise asukoht Metsa kinnistul
Tõõrakõrve külas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused ühe PVC-kattega kerghalli
püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks Tapa linnakus Tapa linnas
Tapa vallas;
- otsustati anda üürile Ohutus
OÜ-le laohoone asukohaga Rabasaare küla, Tapa vald.
12.09.2013
- Ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;
- kahe abivajajaga sõlmiti koduteenuse osutamise leping;
- kolmele puudega isikuga lõpetati hooldaja määramine seoses
abivajaduse muutmisega;
- kolmele Tapa valla elanikule
eraldati koht hooldekodus;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
212.56 eurot;
- otsustati maksta täiendavat sotsiaaltoetust, ranitsatoetus, põhihariduse omandamise alustamisel kokku
71-le Tapa valla lapsele a’ 35.00 €,
kokku summas 2485.00 eurot;
- 16-le lapsele eraldati lasteaia
söögisoodustust;
- pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid;
- jäeti rahuldamata kolm avaldust
sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- anti avaliku ürituse luba OÜ-le
Jäneda Mõis ürituse “Jäneda Sügislaat” korraldamiseks 14.09.2013
kella 06.00 kuni 16.00;
- anti avaliku ürituse luba Tapa
valla VII rahvajooksu ja kepikõnnimatka korraldamiseks marsruudil
Tapa linnastaadion – Roti mets Tapa linnastaadion 29. septembril
2013 ajavahemikul 12.00 – 14.00;
- anti üürile munitsipaalkorter
asukohaga Üleviste 7-58 Tapa linn.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
29.08.2013
- Otsustati lugeda tütarettevõttele OÜ Tapa Vesi projekti „Tapa
linna kaugküttetorustike rekonstrueerimine“ elluviimiseks vajaliku
omafinantseeringu tagamiseks
aastatel 2012 ja 2013 üle kantud
summa 727 000 eurot tagastata-

vaks nõudeks;
- otsustati lugeda peremehetus
tuvastatuks ja võtta Tapa valla
omandisse Tapa vallas Tapa linnas
Madi-Jaagu kinnistult algav ning
üle Joosepi kinnistu kulgev ning
Lehtse tee 4c kinnistut elektrienergiaga varustav 10 kV elektriõhuliin

Seoses perearst Ene Seestranna pensionile
minekuga teenindab alates 01.09.2013 Tapa
perearsti keskuses tema patsiente
perearst Riina Niibo.
Vastuvõtuajad Tapal
Esmaspäeviti kell 9–3
Teisipäeviti kell 9–13
Kolmapäeviti kell 15–18
Neljapäeviti kell 9–13
Reedeti kell 9–13
Eelnevalt registreeruda – tel 325 8812.
Vastuvõtud Lehtse ambulatooriumis
Kolmapäeviti kell 9–13
Neljapäeviti kell 15–18
Eelnevalt registreeruda – 383 3337.
Alates 01.09.2013 Jäneda ambulatooriumis
vastuvõttu enam ei toimu.
Lugupidamisega,
perearst Riina Niibo

ning Joosepi kinnistul asuv Käo
alajaam. Otsustati võõrandada nimetatud ehitised tasuta otsustuskorras
osaühingule Elektrilevi, kuna vara
võõrandamine on avalikes huvides
ja vara ei ole vallale vajalik;
- kinnitati Tapa valla arengukava
2007–2019 uues redaktsioonis.
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Tapa valla rahvajooksu ja
kepikõnnimatka 2013 juhend
1. Korraldus
Tapa valla rahvajooks toimub pühapäeval, 29. septembril 2013. aastal.
Tapa valla rahvajooksu korraldab
Tapa vallavalitsuse poolt moodustatud korraldustoimkond.
2. Rada. Start. Finiš
Rada kulgeb erineva kattega
teedel ja on tähistatud. Osavõtjad
peavad ohutuse huvides järgima
liikluse korraldajate märguandeid.
Start ja finiš on Tapa linnastaadioni maja kõrvalt.
Põhijooks 9 km Start kell 12
Noortejooks 5 km Start kell 12
Kepikõnnimatk 5 km Start
kell 12
Lastejooksud 400m ja1 km Start
kell 12.05 ja 12.15
Kepikõnnimatk toimub põhijooksu rajal. Kepikõnd ei ole
võistlusdistants (aega ei võeta, tulemused finišiprotokollis esitatakse
raja läbinute osas tähestikulises
järjekorras).
3. Osavõtjad
Osaleda võivad 9 km distantsil
15 aastased ja vanemad jooksuhuvilised, kes on antud distantsiks
piisavalt treeninud. Erandkorras
lubatakse 9 km rajale ka piisavalt
treenitud noori noori vanuses 11
ja vanemad, kuid seda oma treeneri
või lapsevanema kirjaliku loaga.
Jooksust osavõtt toimub kõigile

omal vastutusel.
4. Võistlusklassid, distantsid ja
osavõtutasud
Lastejooksud kuni 1 km
Poisid/Tüdrukud 6 (2007 ja hiljem sündinud) 400 m Tasuta
Poisid/Tüdrukud 10 (2003–
2006) 1 km Tasuta
Noortejooks 5 km
Poisid/Tüdrukud 14 (1999–
2002) Tasuta
Põhijooks 9 km
Noormehed/Neiud 16 (1996–
1997 sündinud) 1,5 eurot
Mehed/Naised (1974–1996)
2,5 eurot
Mehed 40+ (1959–1972 sündinud) 2,5 eurot
Naised 40+ (1972 ja varem sündinud) 2,5 eurot
Mehed 55 + (1958 ja varem
sündinud) 2,5 eurot
Avatud rada / kepikõnd Tasuta
4. Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toimub kohapeal kell 10.30–11.30.
5. Autasustamine
Autasustamised toimuvad Tapa
linnastaadioni maja ees, alates 13.15.
Põhijooksu üldarvestuses autasustatakse 6 kiiremat meest ja 3 naist
Lisaks autasustatakse vanuseklassides P/T 6, P/T 10, P/T
14, M/N 16, M/N 40+ ja M 55+
vanuseklassides 3 kiiremat.

6. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste kohta
esimese 50 lõpetaja osas tuleb
esitada 1 tunni jooksul pärast 50.
võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul
pärast finiši sulgemist. Protesti
tasu on 30.- eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud protestid
lahendab võistluste žürii, kuhu
kuuluvad: jooksu peakorraldaja,
peakohtunik, rajameister. Juhendis
käsitlemata juhud lahendatakse
korralduskomitee poolt jooksvalt.
7. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada,
rinnanumber, infoleht, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus
finišis, autasustamine, diplom nime
aja ja kohaga, vajadusel esmaabi
kogu raja ulatuses, katkestajate
transport finišisse.
Jooksja tervisliku seisundi eest
vastutab kogu võistluse käigus
jooksja ise.
NB! Rahvajooksu korraldajal on
õigus vajadusel ja jooksvalt juhendit
muuta või täiendada, palume jälgida
selle kohast informatsiooni Tapa
valla uudistest rahvajooksu kohta
aadressilt www.tapa.ee ja facebookis https://www.facebook.com/
events/564991370209271/

Huviringid Tapa kultuurikojas
2013/2014
Esmaspäeval
kl 10–11 Eakate võimlemine – juh
Anu Jonuks, alustab 7. oktoobril
kl 10–11.30 Zumba – juh Karina Lamus, alustab 7. oktoobril
kl 13–16 Käsitööring – juh Asta
Okspuu, alustas 18. septembril
kl 17 Laste laulustuudio alates
3. eluaastast – juh Indrek Jurtšenko, alustab 7. oktoobril
kl 17.30–20 Kõhutants – juh
Katre Jürgenson, alustab 30. septembril
kl 18.15–19.45 Jooga edasijõudnutele – juh Jaanus Pihlak, alustab
30. septembril
Teisipäev
kl 10–11 Seeniortants – juh Anu
Jonuks, alustab 1. oktoobril
kl 14.30–15.30 Eakate lauluansambel Kanarbik – juh Kai Kivi
kl 18.15–19.45 Jooga algajatele – juh Jaanus Pihlak, alustab 1.
oktoobril
kl 19–20.30 Tapa kammerkoor

– juh Eveli Piksar, Tapa muusikakoolis
kl 20.30 Segarahvatantsurühm
Tulised Tuulutajad v juh Sirje Sell,
Tapa gümnaasiumis
Kolmapäev
kl 10–11.30 Joogavõimlemine – juh Karina Lamus, alustab 7.
oktoobril
kl 15.30–17 Tapa Valla Lastekoor – juh Tiiu Tikkerber, Svetlana
Kuusik, alustab 2. oktoobril
kl 17 Laste näitering – juh Heili
Pihlak, alustab 9. oktoobril
kl 17–18 Mudilaste laulu-mänguring – juh Kaida Trujevtseva,
alustab 9. oktoobril
kl 17–18 Noortekoor – juh Jaanus Väljaots, alustab 9. oktoobril
kl 18–20 Tapa Linna Orkester
– juh Priit Rusalepp, alustab laupäeval, 5. oktoobril
kl 18.30–20 Joogavõimlemine –
juh Karina Lamus

MTÜ AMITANA kutsub Tapa linna
eakaid elanikke 5. okt kell 13
endisesse Oboloni kohvikusse
(Lai tänav 1) infopäevale.
Saate teada:
• Kuidas saada tasuta taastusprotseduure
• Mis on rehabilitatsiooni plaan
• Kes saab taotleda sotsiaaltranspordi teenust
• Tasuta buss Tapa linnas
• Ravivõimlemine eakatele
Tulge, olete oodatud! Kõigile pakume teed ja
küpsiseid, soovijale tasuta vererõhu mõõtmine
Silvia Anistsuk
Fekaaliteenus 24h
7 päeva nädalas.
Töö kiire ja korralik.
Tel 5614 7395.

Neljapäev
kl 14.30–16 Eakate rahvatantsurühm Eideratas – juh Aino Orgmets,
alustas 19. septembril
kl 16 Suurte tüdrukute tantsutrenn – juh Anneli Kalamäe, alustab
10. oktoobril
kl 17 Väikeste poiste tantsutrenn – juh Anneli Kalamäe, alustab
10. oktoobril
kl 18 Väikeste tüdrukute tantsutrenn – juh Anneli Kalamäe,
alustab 10. oktoobril
kl 18–20 Segakoor Leetar – juh
Liis Haagen, alustas 12. septembril
kl 20.30 Segarahvatantsurühm
Tulised Tuulutajad – juh Sirje Sell,
Tapa gümnaasiumis
Reede
kl 17.30–1930 Täiskasvanute
näitering – juh Tiit Alte, alustab 11.
oktoobril
Laupäev kl 12–15 (üle nädala)
Latin-mix (lapsed ja täiskasvanud)
– juh Evely Vaigur

LK 7

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
28. sept kl 15 MTÜ Tservona Ruta
29. sept kl 18 Kõhutantsu hafla. Esinevad Tapa Azra tantsijad. Idamaise tantsu tutvustus, võtame vastu uusi
liikmeid algavaks hooajaks. Peale kontserti käevõrude
valmistamise töötuba. Lisainfo – Katre tel 552 4252 või
info@baladi.ee. Koduleht www.baladi.ee.
30. sept kl 10.30–15 Doonoripäev.
1. okt kl 18 Animafilm “Mina, supervaras 2”.
3. okt kl 18 Õpetajatepäeva tänuüritus Tapa valla pedagoogidele.
7. okt kl 18 Valimisliitude, erakondade ja üksikkandidaatide
kohtumine valijatega. Moderaator Samuel Golomb.
8. okt kl 20 Põnevusmärul “Z maailmasõda”.
17. okt kl 19 Muusika Eestimaale sarja esimene kontsert
„Klassikatähed“. Pääse 2 € ja 3 €.
22. okt kl 20 Film „Kertu“. Ilmar Raagi kirjutatud ja lavastatud film «Kertu» on väikeses külaühiskonnas aset
leidev ebatavaline armastuslugu, mis portreteerib ühe
perekonna ja kogukonna varjatud suhteid. Film tõstatab
küsimuse inimese õigusest õnnele ja armastusele ka siis,
kui temalt on võetud võimalus ise otsuseid langetada.
Peaosades Ursula Ratasepp ja Mait Malmsten, teistes osades Peeter Tammearu, Helena Merzin-Tamm, Leila Säälik,
Külliki Saldre, Piret Laurimaa jt
21.–31. okt Priit Pärna nimeline 2. animafilmi festival.
25. okt 24 tundi Eestimaa Rahvamajas.
kl 19 Tapa kultuurikoja näiteringi etendus „Serenaad“.
Lavastaja Tiit Alte.
kl 20 Öönostalgia. Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengite
näitus, Valgre muusika, küünlavalgus ja punane vein.
kl 21–23 Keldrisaalis padjakino „Täna, kakskümmend aastat
tagasi“ Tapa linn vanadel filmikaadritel.
26. okt
kl 9 Kultuurikilomeetrid linnas. Tule meiega ja saad aru, kui
ilus on su kodulinn!
kl 11 Hommikukohv Tapa moodi (pliinide ja taimeteega),
mõttevahetus kultuurielust linnas.
kl 12–13.30 Lastelõuna – etendus, mängutuba, meisterdamine. Loomulikult ka sünnipäevatort.
kl 14–16 Avatud ringitunnid.
kl 18 Tapa Kultuurikoja 20. sünnipäevapidu.
NB Kavas on võimalikud muudatused. Jälgige reklaami!

LEHTSE KULTUURIMAJAS
28.09. kl 11–13 Kirbukas. Müügisoovi korral teatada kultuurimajale ja broneerida laud! 1 laud = 1 euro.
29.09. kl 18 Sotsiaaldemokraatlik Erakond kohtub valijatega
30.09. kl 13 Pensionäride ja muidu tegusate inimeste klubi
Ehavalgus kutsub kõiki kokku hooaja avamise koosolekule!
Oodatud praegused liikmed ja üritustel käijad ning ka kõik
uued huvilised!
2.10. kl 20 Lehtse kammerkoori hooaja avamine. Oodatakse
uusi lauljaid (eriti mehi)! Tule lahedasse seltskonda ja sa
ei kahetse!
6.10. kl 10 Lehtse 2. pinksi pühapäev. Algas XII hooaeg ja on
hea võimalus veel liituda! Osalema oodatud kõik huvilised. Mäng turniiridena. Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute
registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Osamaks täisk 3,50 €,
õpil tasuta.
7.10. kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening. Jututuba.
Vanemaealiste liikumine.
8.10. kl 19 Mälumängu Järva kilb I etapp.
9.10. kl 18 Valimisliit Valgejõgi kohtub valijatega.
12.10 Väike saal reserveeritud.
14.10. kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. Külla tuleb toitumisnõustaja Sirle Nukk, kes tutvustab terviseteadlikku toitumist. Praktiline õppus “Taimsed pasteedid”.
Soovitav osavõtust teada anda, et varuda toiduaineid. Tel
5662 1729 (Tiiu Kaasik); 521 8398 (Leelo Jürimaa).
20.10. kl 12 Lehtse külakilb 2. mäng. Algas XII hooaeg ja
seega on hea võimalus veel liituda! Võistkond kuni 4 liiget.
Mängud kestavad aprillini. Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
21.10. kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening, liikumine. Jutu- ja laulutuba.
26.10. Kaasalöömine üle-eestilises aktsioonis “24 h EESTI
RAHVAMAJA”
kl 00.00 Öökontsert unelauludest – esinejad ja vaatajad
uneriietes, patjade-tekkide ja ööpottidega. NB! Pakkuge
end esinema!
kl 2–7 Suur filmiprogramm – paar filmi, videod kultuurimajas toimunud etendustest jms.
kl 7–8 Hommikukohv ja pudru keetmine vastupidanutele.
kl 8–12 Lauamängude võistlused kõigile.
kl 12–13 Loeng “Tervislik lõunasupp” ja supi keetmine.
kl 13–16 Klubi Ehavalgus ja muud huvilised. Huvitavate
kohtumiste klubi.
kl 16–18 Lastefilmid.
kl 18–20 Kino täiskasvanuile.
kl 20–24 (NB! Tegelik lõpp veidi hiljem!) – Hooaja avapidu
kõigile! Country western e. oktoobriõhtu. Õhtut sisustab Lehtse Liinirahvas. Tantsuks mängib Virumaa parim
kantribänd ansambel DETAIL. Registreerimine laudadesse
25. oktoobrini, siis pääse 5 € (peoõhtul kallim – 6,5 € ja
mugav koht pole garanteeritud!) Info: 521 8398, info@
lehtsekultuurimaja.ee
NB! Jälgige reklaame, sest 26. oktoobri info on täpsustamisel!
28.10. kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Käelised tegevused.
Jutu- ja laulutuba.

27. september 2013

TAPA VALLA AJALEHT

LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa maja Tapal 98m2, krunt 822m2.
Hind 22 000 €, tel 5345 9121.
Müüa 3-toaline korter
Tapal Eha tänav 15.
Hind 2900€, tel 5656 0840.
Müüa 4-toaline korter Tapal. Hind 4500 €.
Tel 5332 4679.
Müüa 2-toaline korter Tapa kesklinnas.
Hind 7500 €. Tel 5669 5135.

Loyola Ilusalong
Teid teenindavad: massöör, kosmeetik,
küünetehnik, ripsmetehnik ja juuksur.
Avatud E–R: 10–19, L. 10–16, P kokkuleppel.
Aadress: Tapa, Koidu 4-4
(endine H. Laanmetsa perearstikeskus)
Tel 5649 6285. Meeldivat külastust ...

MTÜ Tapa Aidsi EK-NNK-e ruumides, (Valve 30)
toimub tasuta B, C-hepatiidi ja HIV-testimine
järgmistel kuupäevadel:
22. oktoobril kell 16–18
19. novembril kell 16–18
17. detsembril kell 16–18

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.

OÜ LEPIKU AUTO

·
·
·
·
·

Müüa garaaž Tapal. Tel 5816 6122.
Müüa soodsalt pianiino, vajab häälestamist.
Helistada 529 9336.
Müüa auto rehvid (4 poldiauku), all olnud
VW golf 2. Suve 2 tk175/70 R13.
Talve (naast) 3 tk185/70 R14 + 1 velg.
Tel 5392 8904.
Müüa küttepuud vastavalt tellija soovile.
Tel 5630 6415, 5461 0114.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

-

Tapa küttelaos müügil
kivisüsi
- puitbrikett (kandiline, ümar)
küttepuud
- päevalillekoore brikett
küttepuu võrgus
- liiv, killustik
kuuseklots võrgus - saematerjal
turbabrikett
- transport
Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613
AVATUD E–R 8–16.30
Väljaspool tööaega kokkuleppel.

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

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

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

				
Tapa kesklinnas 12. oktoobril 2013 „Sügislaada”.
Müügil aiasaadused, toidukaubad ja tööstuskaubad.

Tänuavaldus
21. augustil varastati Tapa turul minult jalgratas.
Tänan kohaletulnud politseinikke (Tanel Lees ja
üks naispolitseinik), kes ratta leidsid ja mulle tagastasid.
Vello Armulik

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

Nomiaska OÜ

-

Takom Transport OÜ

- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

PRO PLEKITÖÖD 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.

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

R-Segakauba OÜ

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa

-

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

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

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

- Haljastustööd
Ehitustööd
- Aedade ehitamine
Remonditööd
- Kivi ja puitterrassid
Viimistlustööd
Omaniku järelvalve - Talvel katustelt lume
koristamine
Torutööd
Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee
Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

Ei tulek ega minek ole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada.

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.

Hans Lööperi surma puhul

Mälestame oma kursuse juhendajat
Hans Lööperi
ning avaldame südamliku
kaastunnet omastele.

Tapa Spordikeskuse kollektiiv

Jäneda ST 1990. aasta lõpetajad

Südamlik kaastunne Riho Lööperile perega
kalli isa, äia, vanaisa

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.

