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Priit Pärna 2. animafilmifestivali auhinnagala toimus oktoobri viimasel päeval Tapa kultuurikojas.
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Eelteade
9. jaanuaril 2014 toimub Tapa vallutamise 95. aastapäeva tähistamise üritus.
Plaanis on korraldada näidislahing
Tapa vallavalitsuse, Kirde Kaitseringkonna ja Eesti Kaitseliidu eestvedamisel Männikumäel, ajaloonäitus, aga
ka relvanäitus ning õhtul kultuurikojas
kultuuriprogramm.
Kõik ideed on teretulnud kuni 2.
dets aadressil indrek.jurtsenko@tapa.
ee, tel 322 9659.
Täpsem info toimuva kohta on
järgmises vallehes, veebil www.tapa.
ee ning plakatitel.

Otsime aastategijaid
Tapa vallavolikogu võttis 2012. aasta
maikuu viimasel korralisel istungil
vastu uue tunnustamismääruse “Tapa
valla tunnustusavalduste andmise
kord”, millega saate tutvuda Tapa
valla kodulehel aadressil www.tapa.
ee/TAPA VALLA AASTATEGIJA
2013. Samuti soovitame eelnevalt tutvuda kandidaatide esitamistingimustega, informatsiooni leiate nii volikogu
määrusest, vallavalitsuse korraldusest
kui ka esitamisvormist. Kandidaatide esitamise tähtaeg 2013. aasta
aastategijate tunnustamiseks on
1. detsember 2013, tänamisüritus 24.
veebruaril 2014.
Vastavalt määrusele jagatakse tunnustust aukodanikele, aastatetegijatele,
jagatakse teenetemärke ning tänukirju.
Suuremad muudatused toimusid
seoses aastategijate tunnustamisega,
kus seniselt kategooriatepõhiselt
tunnustamiselt mindi üle teo põhisele
tunnustamisele: isiku tegu, organisatsiooni tegu ja elutöö. Lisaks toimus
mõningaid muudatusi võrreldes
varasema tunnustamismäärusega ka
aukodaniku tunnustamise ja teenetemärgiga tänamise osas. Täpsem teave
ja kandidaadi esitamisblankett asub:
www.tapa.ee/aastategija.
Tapa vallavalitsus

Foto Tapa vallavalitsuse arhiivist

P. Pärna festival on lõppenud
31. oktoobril toimus Tapa kultuurikojas Priit Pärna 2. animafilmifestivali (PPAFF) gala, kus autasustati
parimaid noori animaatoreid ning
tänati kõiki festivali toetajaid ja
korraldajaid. Galal osales ka animarežissöör Priit Pärn ise, Norrast
Volda University animaosakonna
juhataja Andres Mänd ning külalisesinejana astus üles pianist Marko
Martin.
„Tänavune PPAFF on olnud
väga edukas! Võrreldes eelmise
aasta publikunumbriga, kasvas
tänavune festivalikülastajate arv ligi
kaheksa korda. Kõik alafestivalid
ja -projektid said sooja vastuvõtu
ning eriti hea meel on PPAFF
meeskonnal noorte andekate animaatorite mitmekülgse loomingu
üle,“ ütles festivali peakorraldaja
Indrek Jurtšenko.
Žürii kokkuvõte
PPAFF 2013 noorte animatsiooniakadeemia: Grand Prix
filmi eest «Kuidas teha õunakooki»
– Laura Jürjo; Tapa linna auhind
filmi eest «Mida valida» – Julia
Žolnerovitš, Olga Pozdnjakova,
Katja Žolnerovitš; Valgejõe auhind
filmi eest «Tuli põleb» – Aavo
Mumm; Männikumäe auhind ja
erilise kannatlikkuse eest filmide
«Taim» ja «Muna» tegemisel – Ott
Kippar; žürii eriauhind filmi eest
«Vahetund» – Daniel Kiik, Marek
Valler, Andrei Kapitonov, Gregory
Kaur, Merlin Kiviberg; žürii eriauhind filmi eest «Õunakorjaja õnnetus» – Tormi Viirg; žürii eriauhind
filmi eest «Väike trikk» – Brittany
Korkma; Ökoturismi edendamise
auhind filmi eest «Loomad reisivad»
– Sandra Karajev, Sabrina Karajev,
Randmar Tuulemäe, Laura Himma;
parim piksillatsioon «Lendamine».
PPAFF 2013 alafestival Militaaranimatsioon: alafestivali militaaranimatsioon Grand Prix filmi
“Balls” eest – Roger Suuressaar,

Norman Põder, Heikki Piir, TiinaAnn Turu, Martin Luure; alafestivali
militaaranimatsioon žürii eriauhind
animatsiooni “Pomm” eest – Marten
Randma; alafestival militaaranimatsioon žürii eriauhind animatsiooni
“Vaba aeg” eest – Siim Veersalu,
Kaspar Pütsep, Kaspar Vahter, Nilo
Jaaniste, Karl Kask, Aron Kuusik,
Madis Metsaru, Mikk Ühtid, Gert
Metsis, Tõnu Vaht.
Animatsiooniakadeemia noorte
ja laste töötubades osales 68 õpilast,
kaks koolitajat, kaheksa juhendajat,
korraldajat ja/või lapsevanemat.
Kokku valmis 46 animatsiooni
kogupikkuses 20 minutit. Animatsiooniakadeemias valminud animafilmide video saab vaadata internetiaadressil www.youtube.com/
watch?v=jcAuI7YzFUg.
Militaaranimatsiooni töötoas
osales 24 Kirde Kaitseringkonna ajateenijat, kaks koolitajat ja viis korraldajat. Valmis kaheksa animatsiooni
kogupikkuses viis minutit. Militaaranimatsiooni töötoas valminud filmide video asub aadressil www.youtube.com/watch?v=h2aWmkb7I7I.
Tartu Elektriteatri ja Tapa kultuurikoja kinosaalides külastas PPAFF
2013 seansse ligi 600 festivalikülastajat. Militaaranimatsiooni raames
on festivalist seni osa võtnud 1450
Põhja, Lõuna ja Kirde Kaitseringkonna ajateenijat ning alafestivalil
Rongianimatsioon on PPAFF 2013
programmid siiani toonud 2560
vaatajani.
Kokku on tänaseks PPAFF 2013
programme käinud vaatamas üle
4600 festivalikülastaja. Lisainfo Tapa
valla kodulehel www.tapa.ee ning
Facebookis www.facebook.com/
ppanimafest.
Priit Pärna Animafilmifestival
sai alguse 2012. aastal Tapal ning
kutsuti ellu rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti animafilmirežissööri
Priit Pärna auks. Järgmine PPAFF

uute ideedega toimub 2014. aasta
oktoobris.
PPAFF 2013 peakorraldajad olid
MTÜ Tapa Linna Arengu Selts ja
Tapa vallavalitsus. Suuremateks
koostööpartneriteks olid Priit Pärn,
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, Tapa
kultuurikoda, Tapa gümnaasium,
Edelaraudtee AS, Tehnikarent, Tartu Elektriteater ning Põhja, Lõuna
ja Kirde Kaitseringkond.
Korraldajad ja korraldajate abistajad, meediapartnerid ning paljud
lihtsalt väga head ning tublid vabatahtlikud: Sondra Lampmann,
Maarja Vaikmaa, Piret Jurtšenko,
Erik Alunurm, Alari Kirt, Urmas
Roosimägi, Arvo Silla, Liina Kald,
Eesti Joonisfilm ja Rutt Raudkivi,
Nukufilm, Tallinfilm ja Anu Krabo, Andres Mänd, Igor Kovalyov,
Kalev Tamm, Ülo Pikkov, Heili
Pihlak, Elo Liiv, Tehnikarent ja
Kaur Laanesaar, Raivo Kaegas,
Turun ammatikorkeakoulu/taideakatemia, AS GoRail, Viktor
Grossmann, Olga Pärn, Marina
Lostsina, Merje Noormaa, Astrid
Valdre, Eve Kruuk, Madis Kivisild,
Villu Varblane, Virumaa Teataja,
Norra Filmiinstituut, Andres Kauts,
Ago Gaškov, Jaak Eelmets, Kuma
AS, Koolibri AS, Pille Lille Muusikute Fond ja Marko Martin, Eesti
Kaitsevägi, Põhja Kaitseringkond,
Lõuna Kaitseringkond, Kuulutaja,
Nädalaleht, Sõnumed ja Tapaskije
Vesti, Ajaleht, Kultuurinfo, Kultuurikava jpt.
Projekti rahastasid: MTÜ Tapa
Linna Arengu Selts, Tapa Vallavalitsus, Leader programm, MTÜ
Arenduskoda, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp,
Segers Eesti AS, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Jäneda Mõis OÜ,
Maxima Eesti OÜ, Päts OÜ, MM
Contra OÜ jpt.
Indrek Jurtšenko,Priit Pärna Animafilmifestivali idee autor ja peakorraldaja
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Loode tänava
korrastustööd
Tapa linnas Loode tänaval on lõppenud Vene Föderatsiooni relvajõudude
endiste lennuväe hoonete likvideerimine ning pinnase planeerimistööd.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti käigus lammutati lõplikult Loode tänaval kokku
lükatud endised lennuväeosa hooned.
Tekkinud ehitusjäätmed purustati
ning ümbritsev maa-ala korrastati.
Edaspidi on ette nähtud ala haljastamine ning pargialaks kujundamine.
Hoonete lammutaja leidmiseks
korraldatud riigihankel osales seitse
firmat, võitjaks osutus Aspen Grupp
OÜ. Ettevalmistustöödega alustati
septembris ning purustamine ja planeerimistööd lõppesid novembris.
Sõjaväehoonete lammutamiseks
kulus 33 240 eurot. Lõviosa sellest
rahast on Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetus, kümme protsenti
panustas Tapa vald.

Krista Pukk, keskkonnaspetsialist

Politsei- ja Piirivalveamet tänas
Tapa vallavalitsust
Seoses politsei ja piirivalve aastapäevaga andis Politsei- ja Piirivalveameti
Ida prefektuur üle tänukirja Tapa
vallavalitsusele, et tunnustada hea
koostöö eest. Tänati silmapaistvate
teenete eest Ida prefektuuri ees.
Vallavalitsusel on Politsei- ja Piirivalveametiga pikaajaline koostöö kuritegude ennetamisel, lahendamisel ja
turvalisuse tagamisel.
Vallavalitsus peab oluliseks teha
omalt poolt kõik, et õiguskuulekal
inimesel oleks vallas võimalikult turvaline. Põhiväärtused, millest lähtutakse
koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga
on usaldusväärsus, avatus, inimesekesksus, turvalisus, ausameelsus ja
inimlikkus.
tapa.ee
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Kultuurikoda 20
„Sõnumed“ 3. november 1993. Katkend Tapa kultuurikoja avamisel
peetud kõnest: “Aeg näitab, kas need
kulutused, mis selle maja ehitamiseks
tehti, läksid asja ette või oleks võinud
praegusel raskel ajal raha mujale paigutada.“
Käesoleval aastal algas kultuurikoja
20. hooaeg. Olgu see meie külastaja
otsustada, kas oleme oma eksistentsi
õigustanud või võinuks raha tõepoolest mujale paigutada. Kindlasti on aga
kultuurikoda toimetanud need aastad,
kitsaste tingimuste kiuste, suure entusiasmiga.
Kultuuriasutus (olgu ta siis rahva-,
seltsi- või mis iganes maja) on paikkonna rahvakultuurialase tegevuse
telg. Siin on esiplaanil meie loomingulisem pool, siin sünnivad ideed ja
sündmused, mis liidavad erinevates
valdkondades tegutsevaid inimesi
loomingulisteks kollektiivideks. Ühiste
huvidega grupis ei teki tootja-tarbija
suhet, vaid luuakse väärtusi.
Olemegi tõstnud esikohale võimaluse olla ise looja. Alustades mudilastest ja lõpetades eakatega, mahub
kultuurikoja ahtakestesse prooviruumidesse pea 300 taidlejat. Lisaks
iganädalased kinoseansid, kontserdid,
teatrietendused vms ettevõtmised. On
nädalaid, kus meie maja neljal töötajal
puhkepäevi polegi.
Aga see pole nurinaks öeldud. Vastupidi – tunneme uhkust ja rõõmu, kui
maja siginat-saginat täis. Erilist heameelt teevad lasteringid, sest nemad
on meie kolm vaala, millele tulevikku
luua. Iga järgnev sugupõlv peab uuenevas sotsiaalses kontekstis leidma
kultuuripõhise harrastustegevuse

juurde oma isikupärase tee. “Rohi
rohelisem ja taevas sinisem“ stiilis
lugudega noori huvitegevuse juurde
ei meelita. Soovitavalt peaks ta selle
teeotsa juba enne kooli üles leidma.
Iga paikkond on oma eripärase
elu-oluga on unikaalne nähtus. Kultuuriasutuse ülesanne on seda eripära
hoida, tunda ja arendada. Püüame tabada oma kordumatust tegevustes või
sündmuste korraldamisel. Vahel läheb
täkkesse, teinekord kaarega mööda.
Andke meie eksimused andeks, kuid
ilma proovimata teadmist pole. Kuigi
minu arust on Tapal mitmeid toredaid
traditsioone (hommikukohv vallavanemaga, Aasta Tegija, jõuluvalguse
jagamine jne), viimastel aastatel lisandunud vorstifestival, Pärna nimeline
filmifestival, Kontsert Eestimaale sarja
muusikasündmused jne.
Mõistetav on ka see, et vaatajanumbrid mitmete sündmuste puhul
on allapoole liikunud. Arvestades
inimeste motoriseeritust ja valikuvõimalusi, arvestades inimeste sissetulekuid, üldisi levinud väärtushinnanguid
ja kultuurikoja kui hoone seisukorda...
arvan, et meil on veel hästi läinud.
Kuigi kultuuri olemus ei kajastu
majakarbis, vaid nendes, kes oma energia, vaimsuse ja hinguse kultuurikoja
seinte vahele jätnud. Tänu teile võime
rääkida sisust ja mainest. Oleme tänulikud teie olemasolu eest ja ootame
teid kultuurikotta. Alati.
Ent kõigest hoolimata pole jätnud
meid unistus, et 25. hooaega alustame
uue ilme saanud hoones, mille seinale
pole piinlik riputada silti KULTUURIkoda.
Heili Pihlak

Kellelt pärin
lood ja laulud?
Lõppemas on pärandkultuuri aasta.
Pärandkultuuriks oleme viimasel
aastakümnel hakatud nimetama eelmiste põlvkondade elu- ja tegevuse
jälgi. Eks iga meie esivanemate tegu
ja selle tulemus, on osake pärandkultuurist. Esile tulevad siiski need
kultuurimärgid ja tegemised, mis
peavad vastu ajaproovile ehk mida
mäletatakse veel inimpõlvi hiljem.
Üle Eesti toimus kõikjal pärandkultuuri aastal selleteemalisi
ettevõtmisi. Tapal on viimased
kuus aastat traditsiooniks saanud, et
novembrikuu lõpu sügishalli toovad
sära muusikapäevad, mis ühtlasi
avavad jõulukuu valge vaikuse väravad. Midagi ei ole teisiti ka sellel
korral. Seitsmendaid muusikapäevi
korraldama hakates oli ilmselge, et
nad peaksid samuti olema seotud
pärandkultuuri teemaga. Mis siis
veel, kui mitte laul, tants ja pillilugu,
on olemuselt need, mis pärinevad
aegade arvamise algusest ja mida
me pärandame edasi oma lastele.
Selleaastased muusikapäevad kannavad pealkirja „Kellelt pärin lood
ja laulud?“ Esinejaid on aukartust
äratav arv. Nimelt kahel päeval kokku esinevad teile umbes 280 väikest
ja suurt kohalikku ja külalisesinejat.
Paul-Eerik Rummo on öelnud,
et siin oled sa sündind tasasel maal,
siit on su rahu ja tasakaal. Lisaks
tasakaalule on siit pärit me lood
ja laulud, on pärit kõik, mida me
kanname päevast päeva ja eilsest
homsesse. See on nagu energia
meis ja maailmas, kogu kõiksuses.
See on nagu viis, mis on meid aegade algusest ühendanud ja jääbki

seda tegema. Kui meie elu ja suhe
maailmaga on harmoonias, oleme
terved, tugevad ja õnnelikud loojad.
Igale oma toimetamisele, tegemisele,
ütlemisele või vaikimisele paneme
oma pitseri, anname oma ainukordse
värvingu. See on meie energeetiline
sõrmejälg, mis katab kogu maailma.
Vajadusel lisame oma kulgemisele
hoogu juurde, väsimust tundes
aeglustame. Ainukordse hinge ja
värvingu on saanud ka meie lood ja
laulud, mida esitame põlvest põlve.
Lood, mida olijad hoiavad, tulijad
täiendavad ja minejad mäletavad.
Muusikapäevad toimuvad 29.
ja 30. novembril. Esimesel päeval
esinevad lapsed ja noored Tapa
vene gümnaasiumi aulas kell 18.
Esinejad on põhiliselt meie vallast,
külalisesinejaks on Kadri Kase
vokaalstuudio Tamsalust.
Teisel päeval on esinemine Lehtse
kultuurimajas kell 17. Esinejad on
meie valla täiskasvanud ning külalisesinejaks folklooriansambel Viru-Nigula Mehed. Peale kontserti toimub
traditsiooniline pidu, kus rahvast
tantsutab ansambel Hollarii. Lauale
tuleb meelepärane ise kaasa võtta.
Kontserdikülastajatele väljub buss
Tapa keskväljakult Lehtsesse kell 16.30
ja bussiga saab Tapale tagasi peale
kontserti ning ka peale peo lõppu.
Hea teekaaslane, tule kuulama
ja vaatama oma valla kultuuripärandi edasikandjaid ja külalisi. Ole
huviline, ole kaasaelaja ja näita oma
kohalolekuga, et ka sinule pakuvad
huvi oma kodukandi rahva ja külaliste püüdmised ja tegemised.
Kairi Kroon

Projektipäev gümnaasiumis möödus töiselt.

Foto TG arhiivist

Projektipäev Tapa gümnaasiumis
18. oktoobril, veerandi viimasel
päeval, toimus Tapa gümnaasiumis
projektipäev. Selle raames oli kõigil
õppuritel võimalus harivalt ning
lõbusalt koos aega veeta. Põhirõhk
oli koostööarendusel vanemate ja
nooremate õpilaste vahel.
Kui algklasside teemaks oli antiik, siis 5.–6. klassid meisterdasid
ise paberit, 7.–8. koostasid plakati
oma koolist ning 9.–12. klasside
ülesandeks oli sisustada kolm õppetundi kooli kõige väiksematele.
Et algklasside teemaks antiikaeg,
siis etendasid vanemad õpilased esimese tunni jooksul lühikese stseeni kreeka müütide ainetel. Väike
teatrimäng hõlmas jumalaid ja inimsuhteid. Kuid mitte ainult suuremad

polnud ette valmistunud, vaid ka
väiksemad laulsid suurepärase tervituslaulu. Hiljem arutasid õpilased
omavahel, millest näidend rääkis
ning laulsid üheskoos laulu paksust
pagarist künka taga.
Teises tunnis aitasid vanemad
väikestel erinevaid maske valmistada. Tiheda meisterdamise ja jutuvada saatel möödusid 45 minutit
väga kiiresti ning valminud maskid
nägid välja tõeliselt kihvtid ja
omapärased.
Kolmas tund oli mõeldud suhtlemiseks mängu teel. Vanemad
õpilased olid ette valmistanud lihtsad ja tuntud seltskonnamängud,
mida väiksematega oleks huvitav
koos läbi mängida. Mängimisele tu-

lid näiteks „Telefon“, „Mul on üks
tore tädi“. Lõpuks olid suuremad
juba lõpetamise poolt, kuid väiksemad tahtsid ikka edasi mängida.
Kogu aeg möödus kiiresti ja
naeru saatel, mis kindlasti soodustas õppetööd. Hilisemate
emotsioonide põhjal meeldis projektipäev nii vanematele õpilastele
kui ka kõige pisematele. Suurematel
oli hea võimalus meenutada oma
esimesi kooliaastaid ning ennast
õpetajana proovile panna, väiksemad said julgust ning indu juurde.
Projektipäev lõppes huvitava
kontserdiga, kus esines oma kooli
bänd.
Maila Teras,
TG 12. klass

Kui on huvi ja tahe –
leitakse ka võimalused
Kevadel, maikuu 2. päeval, toetasid mitmekeelsuse arendamist ja
konkureerimist kahesuunalise keelekümblusprogrammi pilootprojekti
ca 30 kultuurikotta kogunenud huvilist. Nüüd, hilissügiseks, on seljataha jäänud töö linna lasteaedadega
ja koolidega kandideerimistaotluse
esitamiseks ning rõõmusõnum valituks osutumisest viie kohaliku omavalitsuse hulka, kelle haridusjuhid ja
õpetajad (meilt kokku 12 inimest)
on tänaseks läbinud ka esimesed
programmikoolitused.
Projekti koordineerib SA Innove
keelekümbluskeskus ning toetab
rahaliselt Haridus- ja Teadusministeerium, kes on tellinud Eestile
vajaliku toe ja õppe programmi
rakendamiseks Šveitsist. Seal on
TANDEMit (loe: kahesuunalise
keelekümbluse) mudelit rakendatud
2004. aastast, alustatud lasteaiast ja
jõutud mitmekeelse õppekavaga ka
juba põhikooli. Samuti on uuritud
programmi tulemuslikkust ning
vanemate rahulolu programmiga.
Õppemudeli populaarsust kinnitavad andmed, et 45% vanematest
valib Tandemi mitmekeelse õppekava pärast ja 60% teeb valiku õppe
kvaliteedi pärast.
Eesti riigi huvi mitmekeelse õppekava varaseks kasutuselevõtuks
põhineb Eesti elanikkonna keeleoskuse monitooringul (teostatud aastal 2011), tööturu nõudmistel ning
poliitilise ja majandusliku arengu
suundadel ja perspektiividel – Üleriigiline planeering EESTI 2030+.

TVG keelekümblusprogrammi juhtmeeskond: Monika Läänemägi,
Naima Sild, Viktoria Belitšev ja Katre Jürgenson. Foto Indrek Jurtšenko

Nimetatud alustel on programmi
rakendamise üleriigiliseks eesmärgiks saavutada läbi suhtlemise
mitmes keeles ühiskonna sidusus ja
edukam toimimine, mis kohalikul
tasandil tähendab õppe läbinud
isiku paremat orienteerumist info
paljususes, oskuslikumaid valikuid
elutee kujundamisel, turvalisemat
ja õnnelikumat elu. Lisaks ka
pikemat eluiga – mitmekeelsete
inimeste uurimisest tehtud järeldus.
Omavalitsuse liitumine kahesuunalise keelekümblusprojektiga
ja sellele järgnevad tegevused, mis
on toetatud 12 järjestikuse aasta
jooksul, on sihipärane teadlik
haridusvaldkondlik tegevus, mis
on alanud Tapa linna lasteaedades

ja jätkub põhikoolis. Vaatamata
sellele, et rühmad mitmekeelse
õppekava järgi õppijatele alustavad
täismahus tööd alles ülejärgmisel
aastal, on mõlemad lasteaiad juba
alustanud ettevalmistavaid tegevusi kõrvuti õpetajate täiendkoolitusega. Miks midagi on tehtud ja
mis teoksil, sellest annavad teada
nii lasteaedade juhid kui ka järjepideva infoallikana valla ajalehed.
Juba järgmisest lehenumbrist saab
lugeda vene koolis kasutusel oleva
keelekümbluse ja kahesuunalise
keelekümbluse programmide
sarnasusest ja erinevusest, samuti
õppekeelte valikust.
Mare Tõnisson,
haridusnõunik
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Valijad on tehtuga
rahul
Enda tagasivalimist enesestmõistetavaks pidavad poliitikud
on minu hinnangul valijaist
kaugenenud. Seetõttu on mul
valimistulemuste üle väga hea
meel ning olen tänulik iga minu
ja valimisliidu Valgejõgi poolt
antud hääle eest. Mõistan, et see
on valijate viis anda tegijatele
tagasisidet, kas nad on tehtuga
rahul. Meile aga annab see tuge
ning hajutab kahtlused valitud
tee õigsuse osas. Hea on teada,
et mõtleme ühtmoodi ja ajame
üht asja. Aitäh, et meid toetate.
Tänan ka Tapa vallavolikogu,
kes usaldas mind vallavanema
kohal jätkama. Minu jaoks pole
seegi midagi enesestmõistetavat,
vaid ülesanne anda endast parim,
et Tapa valla inimestel oleks
mõnus elukeskkond, turvaline
paik laste kasvatamiseks ning
head võimalused ettevõtlusega
tegelemiseks.
Reformierakonnaga koalitsioonilepingu ja nelja aasta tegevuste plaani koostamisel oleme
arvesse võtnud meieni jõudnud
ettepanekud ja kõrvutanud neid
valla rahaliste võimalustega ning
majanduse tulevikutrendidega.
Etteruttavalt olgu mainitud, et
tegevuste täpsem ajakava selgub
koos arengukava ning järgmiste
aastate valla finantsstrateegiaga.
Huvilistel on võimalik koalitsioonilepingut lugeda Tapa valla
veebilehelt, järgnev on vaid lühike kommentaar põhisuundadele.
Peamine eesmärk on jätkata
elukeskkonna paremaks muutmist. See tähendab panustamist
haridusse, teedesse ning heakorda. Järgneva nelja aasta jooksul
peame leidma aastateks püsima
jääva lahenduse Lehtse ja Jäneda
koolide osas. Oleme seda meelt,
et hariduse andmise võimalus
mõlemas paigas peab säilima.
Kokkuleppele tuleb jõuda mah-

tudes ning Lehtse puhul ka koha
osas. Konsensus tuleb leida juba
järgmisel aastal ja ootame aruteludele kõiki asjast huvitatuid.
Väga oluline küsimus Tapa valla
jaoks on ka Tapa gümnaasiumi
positsioon. Meie hinnangute
kohaselt peaks TG olema
ümbruskonna koolide jaoks
tõmbekeskuseks. See tähendab,
et nii Tapa valla kui ka lähivaldade
õpilased näeksid TG-i esimese
võimalusena edasiõppimiseks
pärast põhikooli. Kuidas seda
saavutada, ses osas on juba
mõningaid mõtteid, kuid ootame
neile arutelude käigus lisa.
Elukeskkonna parandamine
tähendab investeeringute jätkumist teedesse, parkidesse ja
hoonetesse. Viimaste aastate
tulemused on näidanud, et selline tegevus loob vallale-linnale
positiivsema maine kui hulk
artikleid või mitu telesaadet.
Nii meie elanike kui ka külaliste
jaoks on Tapa linn muutunud
palju elamisväärsemaks. Inimeste üldise suhtumise paranemine
omakorda soodustab positiivseid
otsuseid jääda siia elama või tulla
siia elama.
Osa mõnusast elukeskkonnast on ka see, et kõigil elanikel
vanusest, rahvusest ja soost
sõltumata, oleks oma vaba ajaga
midagi peale hakata. Olgu need
siis kultuurisündmused, huvitegevus või tervisesport. Kindlasti
tuleb suurendada elanike kaasatust kasvõi ürituste korraldamises. Keegi ei tohi tunda end
kõrvalejäetuna.
Investeeringute suurenemise
eelduseks on teisalt ka kulude
kokkuhoid. Näiteks hoonete
soojustamine. Jätkame seda tegevust ka edaspidi. Kulutõhususe aspektist lähtuvalt vaatame üle
ka kõikide hoonete kasutuse ehk
siis ruumid ei tohi seista tühjana.

Valimised on läbi,
vastuseis on jäänud

Ilmselt mõistate – see kõik
on võimalik, kui töötajad teevad
oma tööd hästi ja tulemuslikult. Soov saada elukalliduse
tõusu tõttu suuremat palka on
õigustatud. Paraku seab meie
ühine rahakott ses osas piirid. Siiski lähtume palgakulude
planeerimisel põhimõttest, et
pigem olgu töötajaid vähem,
aga koormust täistöökoha jagu,
kui rohkelt miinimumpalgaga
inimesi, kel tööd vaid mõneks
tunniks päevas.
Koalitsioonikõneluste käigus
sai kinnitust teadmine, et kõik
soovivad kaugemas tulevikus
samu asju teha, kuid erines see,
millises järjekorras, milliste summade ja mil moel tegevusi ellu
viia. Kõige lähedasemad olid
vaated, suhtumine ning käitumisnormid Reformierakonna
nimekirjaga, mistõttu saigi koalitsioonileping sõlmitud nendega.
Näiteks:
- Me ei karda otsustada, kui
näeme selle kasu elanikele ja
vallale. Isegi siis, kui see kasu
pole esialgu märgatav.
- Meil on soov tegutseda,
mitte lihtsalt arutleda. Me otsime
lahendusi, kuidas teha, mitte vabandusi, miks midagi ei saa teha.
- Me ei tõrju teiste poliitiliste
jõudude head tahet, vaid soovime seda kaasata vallaelanike
jaoks oluliste tegevuste elluviimisel.
Ütlesin juba neli aastat tagasi
vallavanemaks saades: minu
kabineti uks on kõigile lahti
ka väljaspool esmaspäevast
vastuvõtuaega. Oodatud olete
oma murede kuid ka heade
ettepanekutega. Mulle võib ka
helistada ning e-kirju saata.
Edasist head koostööd soovides
Alari Kirt,
vallavanem

Vene koolile kvaliteediauhind
Tapa vene gümnaasium kandideeris edukalt keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnale
„Keelekümblusasutus 2013“.
Kvaliteetne programmi rakendamine ja levik asutuse sees ning
panustamine keelekümbluspõhimõtete levikule väljaspool
asutust tõi üleriigilise tunnustuse
ja meene, mis anti üle 23.–24.
oktoobril toimunud riiklikul
Keelekümbluskonverentsil.
Keelekümbluskeskuse spetsialistide hinnangus, antud koolile dokumentatsiooni, õppetundide vaatluse, vestluse tulemusena juhtkonna ja õpetajatega, on
märgitud: „Tunnustamist väärib
hea koostöö lastevanematega,

nende soovide arvestamine eestikeelse õppe mahu määramisel
kooli õppekavas, millest tulenevalt on eestikeelse õppe osakaal
klassiti erinev ja kasvab igal
aastal põhikooli lõpuni. Samuti
väärib äramärkimist õpilaste
erivajaduste osakaalust tulenev
õpetajate süstemaatiline eripedagoogiline ettevalmistus parimaks
toimetulekuks õpilaste arengu
toetamisel ning sõbralikud suhted õpilaste ja õpetajate vahel.“
Viimastel õppeaastatel toimunud arengut on hinnatud
järgmiselt: „Koolis on märgatav
areng personalijuhtimise valdkonnas. Keelekümblusprogrammi rakendamise algaastail omasid
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keelekümblusõpetajad mitmeid
privileege (nt mahukas tasuta
täienduskoolitus, kümblusvõrgustiku tugi, paljundusmahu
piiramatus). Kahel viimasel aastal
on tähtsustatud sihipäraselt keelekümblus- ja tavaklasside personali võrdse kohtlemise printsiipi
õppe- ja töökeskkonna loomisel,
ühistegevuste korraldamisel ning
tunnustamisel.
Kvaliteediauhind „Keelekümblusasutus 2013“ personalijuhtimise valdkonnas anti
Tapa vene gümnaasiumile üle
keelekümbluskonverentsil 24.
oktoobril 2013. (vt fotot lk 2)
Mare Tõnisson,
haridusnõunik

„Nii mõnigi taob haamriga seina ja usub,
et tabab iga kord naelapead“
J.W. Goethe

Möödunud on kuu selle aasta ühest
kõige tähtsamast sündmusest – kohalike
omavalitsuste volikogude valimistest,
mille tulemusena on poliitiliste jõudude vahekorras toimunud vaid vähene
muutus. Valimisliiduga „Valgejõgi“
liitusid koalitsiooni sellest enne valimisi
välja astunud reformierakondlased. Kui
mitte arvestada mõningaid personaalseid
muudatusi, siis on võim ikka samade
inimeste käes.
Suured muudatused on toimunud
opositsioonis. Kolme jõu esindajad, kes
said volikogusse, otsustasid luua ühise
opositsiooni. Sinna kuuluvad viis Keskerakonna esindajat, kolm sotsiaaldemokraati ja üks valimisliidu „Vaba kodanik“
esindaja. Kõik need 9 saadikut ühinesid
fraktsiooni „Valla arengu eest“ ja leppisid
kokku jõudude ühendamises. Ainult nii
saab täita oma valijatele antud lubadused.
Poliitikas, nagu ka paljudel teistel elualadel (sport, kultuur jne), on olemas mingid
traditsioonid ja hea tava reeglid. Tihti ei ole
need paberile välja kirjutatud, kuid neist
peetakse kinni paremini kui seadustest ja
ettekirjutustest. Kuid mis toimub meil?
7. novembril 2013. aastal toimus
vallavolikogu istungil selle ajaloos enneolematu sündmus – 9 saadikut lahkus
koosolekult protesti märgiks. See juhtus

pärast seda, kui päevakorras oli punkt komisjonide esimeeste ja nende asetäitjate
valimisest. Tüliõunaks sai revisjonikomisjon, mille peamiseks ülesandeks on
valitsuse ja teiste kohalike asutuse töö
kontrollimine. Poliitiliste traditsioonide
kohaselt annab valitsev koalitsioon selle
funktsooni opositsioonile. Tapal määrati esimeheks valimisliidu „Valgejõgi“
esindaja ning aseesimehe kandidaadiks
seati Urmas Roosimägi, kes on vallavolikogu esimees (samuti „Valgejõgi“). See
tähendab, et võim otsustas ise ennast
kontrollima hakata. Just see fakt sundis
opositsiooni väljendama oma protesti
lahkudes istungilt.
Volikogu fraktsioon „Valla arengu
eest“ on seisukohal, et Eesti ühiskonna
ülesehituse põhialuste jäme eiramine ülalkirjeldatud moel on väga kahetsusväärne.
Konstruktiivse töö jätkamiseks vallavolikogus on vaja järgida reegleid ja poliitilisi traditsioone. Me kutsume valitsevat
koalitsiooni üles tulema kokku ja arutama
veelkord revisjonikomisjoni valimist, sest
arvame, et edaspidiseks koostööks vallavolikogus on see tingimus väga vajalik.
Maksim Butšenkov,
fraktsiooni „Valla arengu eest“ esimees

Fraktsiooni liikmed: Silvia Aništšuk,
Ene Augasmägi, Viivi Kallis, Triin Koitla,
Elmu Koppelmann, Arina Mürk, Kuno Rooba,
Lilli Strõnadko.

Vastuseisu põhjus
Reaalsus on see et valimised said läbi ja
valijad tegid oma otsuse, usaldades meid
veel neli aastat juhtima ning arendama
meie ühist kodu, Tapa valda.
Opositsioon võtab kahjuks seda kui
kaotust, aga nagu spordis, peab oskama
ka kaotust väärikalt vastu võtta. Kuid selle asemel, et teha konstruktiivset koostööd, püütakse iga hinna eest kunstlikult
kutsuda esile intriige ja tõmmata meid
mängima “kohalikke poliitilisi mänge“.
Mängude mängimiseks ei ole aega ega
tahtmist, meie tegeleme valla arendamisega ja efektiivse juhtimisega.
Pärast valimisi soovis meie koalitsioon välja selgitada, mis valdkondi opositsioon soovib juhtida. Järjepidevuse
mõttes tehti opositsioonile ettepanek
taas kaasata Lilli Strõnadko sotsiaalkomisjoni juhtimisse, mida ta on edukalt
teinud eelmise nelja aasta jooksul.
Ühendatud opositsiooni vastust võib iseloomustada Ene Augasmägi (fraktsiooni
„Valla arengu eest“ aseesimees) sõnadega: „Valitsege, meie ainult vaatame.“ Sellise seisukohaga pani opositsioon meid
sundolukorda, kus vastavalt seadusele
pidime kõikide komisjonide juhtimise
enda peale võtma.
Seega saigi mehitatud komisjonide
esimeeste ja aseesimeeste kohad volikogu koalitsiooni liikmetega, võttes
seejuures enda peale ka kogu vastutuse.

Mis puudutab konkreetselt revisjonikomisjoni, siis on vaja selgitada lugejale,
millega revisjonikomisjon reaalselt tegeleb. Peale selle, et revisjonikomisjon on
volikogu tööorgan, kes kontrollib raha
kasutamise õigsust vallavalitsuses ja valla
allasutustes, peab ta olema võimeline läbi
viima täielikku juhtimise auditeerimist.
Eesmärk on seejuures selgitada välja, kui
otstarbekas on ühe või teise asutuse juhtimine ja maksumaksja raha kasutamine.
Eelmisel valitsemisperioodil juhtis revisjonikomisjoni opositsioon, kuid komisjoni
töö ei olnud piisavalt efektiivne ja tugines
sisuliselt ainult Tatjana Tamme tööle, kes
oli meie esindaja. Enam seda viga ei saa
korrata, sellepärast valiti revisjonikomisjoni
esimeheks Tatjana Tamm ja kui opositsioon on valmis delegeerima komisjoni
veel kaks liiget, siis minul on lootust, et
komisjon hakkab efektiivsemalt tööle.
Üks näide veel. Mina, kui vallavolikogu esimees, pakkusin kõikidele volikogu
liikmetele volikogu liikmete koolitust,
mis tõstaks nende kompetentsi, kuid
opositsiooni poolt väljendas koolitusel
osalemise soovi ainult üks liige üheksast.
Minu meelest see näitab, kes ja kuidas
tahab töötada volikogus. Tapa vald vajab
edasi arendamist ja koalitsioon ootab
opositsiooni poolt konstruktiivset koostööd, mitte loosungeid.

Urmas Roosimägi, vallavolikogu esimees

Täname Teid toetuse eest ja soovime Teile jõudu
ja meelekindlust järgnevaks neljaks aastaks.
Ene Augasmägi, Kuno Rooba, Viivi Kallis ja teised
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud

EESTI NÄGEMISTERVISEKESKUS
UUS! Silmade laseroperatsiooni
eelsed ja järgsed uuringud!
Kasutame oma ala tippfirmade
kõige uuemat tehnikat!
• nägemisteravuse uurimine
• prillide määramine
• värvusnägemise uurimine
• silmapõhjade pildistamine
• silmarõhu mõõtmine
• kuiva silmatest
• kontaktläätsede määramine

www.silmatervis.ee
Rakvere, Koidula 1, Tsentrumi keskuse 2. korrus
Telefon 324 0301, e-post info@silmatervis.ee
Lahtiolekuajad:
E suletud; T–R kell 10–18; L kell 10–15.

Tänan Keskerakonna nimel kõiki elanikke,
kes usaldasid meile oma hääle. Teie abiga kasvas meie esindus
valla volikogus – nüüd on meil viis saadikukohta. Tulles valimistele suure
nimekirjaga näitasime valijatele, et oleme rahva partei – iga inimene on
meile tähtis. Eriline tänu mõnedele meie kandidaatidele, kes oma
initsiatiivil andsid oma hääled tulevastele saadikutele, ohverdades
isikliku tulemuse. Soovime kõigile uutele valitutele, et nad õigustaksid
oma valijate usaldust!
Maksim Butšenkov
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Näitus “Kõige
suuremad sõbrad“
Lõppenud suvel tähistas staažikas tele- ja teatrikunstnik Gunta
Randla 70. sünnipäeva. Selleks
puhuks koostas Eesti Rahvusringhäälingu muuseum kunstniku loomingust ülevaatenäituse
„Kõige suuremad sõbrad“.
Nüüd saab seda mahukat, värviküllast ja põnevat näitust näha
Tapa linnaraamatukogu lasteosakonnas.
Näitus annab suurepärase
võimaluse piiluda kunstniku
loomemaailma – välja on pandud
teleekraanil erinevaid põlvkondi
mõjutanud nukk-kangelased ja
tuntud lavategelaste kostüümid
ning maskid. Stendinäitus annab
hea ülevaate Randla rikkast ja
värvikast loometeest. Samuti
saab külastaja mängida spetsiaalselt näituse jaoks valmistatud
nukkudega, panna kokku piltmõistatusi ja vaadata videolõike
lavastustest.
Eesti Televisioonis alustas
Gunta Randla tööd 1968. aastal.
Esimene Gunta Randla kujundusega lastelavastus oli “Õnnelik
lõpp”. Sellest sai alguse aastakümnete pikkune töö lastesaadete ja -lavastuste kujundajana.
70ndate alguses otsustati eetrisse anda «Mõmmi ja aabits» ja
sinna töögruppi kaasati ka Gunta
Randla. Mõmmisid meenutab
Gunta erilise soojusega: «Nad
olid nii armsad, sellised suurte
peadega ja targad.» Mõmmisaade oli eetris aastaid. See oli
aeg, kus telesaated muutusid
värviliseks ja mustvalge taandus

tasapisi.
Gunta Randla loomingu hulka kuuluvad sellised populaarsed
telelavastused nagu “Mõmmi
ja aabits” (1973-1976), “Väike
nõid” (1975), “Meie maja tsirkus” (1977), “Onu Tik-Taki seiklused” (1981), “Kõige suurem
sõber” (1988), “Hei, pöialpoisid!” (1988), “Kadekops” (1990)
ja veel paljud teised lastesaated
ning nukulavastused.
Oma lemmikuteks peab
Gunta naiivsevõitu, kuid südamlikke nukke, kes armsa oleku ja sooja hingega oskavad
pugeda ka laste südameisse.
Aastate jooksul on Gunta Randla käe alt jõudnud pisikeste
teatrisõprade ette ka kümmekond lastelavastust. Tihe on
olnud koostöö Helle Laasiga.
Hiljuti jõudis lasteni Laasi uus
tükk, kuhu Gunta tegi nukud …
munakarpidest.
Ka praegu, mil televisioon ja
teater igapäevast tööd ei paku,
ei ole Gunta nukkude loomist
unustanud. Ikka nokitseb ta
millegi kallal, otsides uusi võimalusi ja nutikaid lahendusi.
Alles hiljaaegu valmisid põnevad
magnetitega nukud. Ja nukkude
valmistamise kunsti on ta ka
lahkesti huvilistele edasi andnud.
Raamatukogu lasteosakonda jääb
näitus meeleolu looma uue aasta
alguseni - 4. jaanuarini 2014.
Tulge uudistama, avastama, meenutama! Varuge aega! Põhjust
tulla on küllaga!
Kersti Burk

Tore üllatus
klassivennalt
Mulle oli meeldivaks üllatuseks,
kui Lehtse mees Jüri Freimann
minu koostatud raamatu „Tapa I
Keskkooli 41. lend“ tutvustamise
üritusel selle aasta suvel Lehtse
raamatukogus teatas, et on ette
võtnud koostada ning välja anda
oma uue trükise (oli ta juba varem
harjutanud kätt ja koostanud
raamatu oma kunagisest, polügooni alla jäänud külast). Näitas
ta siis seal ka kogutud materjalide
kausta. Nüüd, mõne kuu möödudes, ongi Jüril raamat kaante
vahel ning valmis alustama oma
iseseisvat elu.
Jüri on kogu elu olnud aktiivne
inimene. Tean teda kaua aastaid,
sest oleme ühekandi inimesed
ja oli ta ka minu klassivennaks
Lehtse koolis. Juba sealt sai ta
külge spordipisiku. Meie kunagine
õpetaja Totti Kasekamp oli talle
suureks eeskujuks ja innustajaks.
Olles mitmekülgne sportlane,
innustus ta siiski raskejõustikust,
eriti tõstmisest. Sellel alal on Jüri
ikka maakonna paremate sekka
kuulunud.
Aktiivust näitas Jüri üles ka
Lehtse koduloomuuseumi käivitamisel ning selle pikaajalisel
juhatamisel. Suur oli töö, mis
kulus esemete ja dokumentide
kogumiseks ning hoiustamiseks.
Siit aga kogemus materjalide
süstematiseerimiseks.
Sport ja muuseum on Jüri
hinges veel praegugi, pensioni eas.
Ega asjata ei vaevanud teda küsi-

mus: miks ei ole senini uuritud
ümbruskonna spordielu ega seda
avalikkuse ette toodud? Häbeneda pole siin ju midagi. Kui palju
on ainuüksi Lehtsest võrsunud
häid sportlasi! Rääkimata kogu
Järvamaast.
Nii võttiski Jüri kätte ja kogus
materjale, palju veel saada oli, süstematiseeris neid, lisas edetabelid
ja saatis trükikotta. Nüüd ongi mul
käes trükivärske raamat „Tõstesport Järvamaal läbi aegade“ . Autor
Jüri Freimann, Lehtse kandi ajaloo
talletaja.
Kalju Soomeri,
Jüri kunagine klassivend

P.S. Eriti imponeerib mulle
fakt, et Jüri valis oma raamatu väljaandjaks trükikoja „Ökoprint“.
Jüri on ju rohelise mõtlemisega
kodanik, kuuludes juba aastaid
selle erakonna nimekirja.

Ärimees, kellele meeldib kirjutada
5. novembri õhtupoolikul oli Tapa raamatukogus külaliseks ärimees, kellele
meeldib kirjutada, ehk siis Avo Kull.
Tema romaanid „Haigla“, „Kaubamaja“,
„Vabrik“ ja „Reporter“ on lugejatelt head
vastuvõttu leidnud, seepärast tundus
aeg küps ka silmast-silma kohtumiseks.
Avo Kull on sündinud Albu vallas,
Vetepere külas. Olgu mainitud, et
selles külas on sündinud ka A. H.
Tammsaare. Kas on see kokkusattumus või siis väike saatusemustri alge?
Elu, õpingud, karjäär on Avo Kulli
sidunud mitmete Eestimaa paikadega,
sealhulgas ka Tapa linnaga. Seetõttu
kujuneski kohtumine nagu jutuajamiseks
ammuse sõbraga – kus siis oldud, mida
tehtud. Sekka ka küsimus selle kohta, et
mis küll ajendas kirjutama romaane. On
see sündides kaasa saadud sund või elu
jooksul välja kujunenud vajadus?
E n a m i k t ä n a p ä e va s e i d r a a matuid on eilse lugemise viljad.
(Nicolas Chamfort (1741–1794))
Avo Kull on väga osav sõnaseadja ning
ladus vestleja. Pole ka ime, kui raamatuid
on loetud mägede kaupa ja koolitajalektori leiba ka aastakümneid maitstud.
Ta ei tee daatumitega pikitud ülevaadet
oma elust, vaid annab meeleolupilte.
Saame teada väga olulise infokillu. Ammu-ammu, aastakümneid tagasi, kui krati
moodi poiss koolipinki nühkis ja oma
koolitööde eest üsnagi nirusid hindeid
sai, märkas üks õpetaja midagi. Ja nimelt
seda, et poisil on huvi kirjanduse vastu,
et tal on oskus oma mõtteid huvitavalt
kirja panna. Nõnda juhtuski, et nii mõnigi
troostitu koolipäev lõppes kirjanduse
tunnis ilusa suure „viiega“ ning õpetaja
ilmekalt etteloetud klassikirjand, mis
pani kaasõpilasi vaikselt kuulama, oli veel
eriliseks tunnustuseks. Ja poiss tundis, et
ta on midagi väärt! Soov kirjutada veel paremini, lugeda veel rohkem kasvas koos
aastatega. Mõnusaks paigaks kujunes
Albu raamatukogu, hiljem, täiskasvanuna
ka Tapa raamatukogud. Eriti just Tapa
Raudteelaste Klubi A/Ü raamatukogu,
mis omal ajal oli tõepoolest väga rikkaliku, põhiliselt venekeelse raamatuvaraga,
hõlmates maailmakirjanduse kullafondi,
sealhulgas ka selliseid raamatuid, mida
polnud eesti keelde veel tõlgitudki.
Töötamine raudteel, suhteliselt venekeelses keskkonnas, andis ka suurepärase
keelepraktika, nii et lugemisel polnud
mingeid piire ees.
Kui Avo Kull suundus Põlvasse, juhtima sealse haigla ehitust, siis tekkis töö
kõrvale ka hobi. Tõlkimine. Venekeelne
kirjanduslik ajakiri Neva pakkus palju
huvitavat lugemist. Sealt need tõlkelood
siis hakkasidki tulema, et täita Põlva rajooni lehe Koit ja hiljem ka Võru rajooni
lehe Töörahva Elu joonealust pinda. Töö
pakkus pinget ja oli ka tasuv.
Romaani kirjutamiseks on kolm reeglit. Kahjuks ei tea keegi, mis need on. (William Somerset Maugham (1874–1965))
Hilisem elu viis Raplasse, kus Avo Kulli

juhtimisel tehti lausa mitte millestki
töötav ettevõte, valgusteid tootev vabrik
Optima. Sõna otseses mõttes alustati
sellest, et kopp löödi maasse ja lõpetati
reaalse tootmisprotsessi käivitamisega.
Olid murrangulised üheksakümnendad:
riigikord muutus, ühiskond vajas ümber
kujundamist ning alustati kapitalismi
ülesehitamisega meie maal. Arvata
võib, et juhtides sellisel ajal ehitus- ja
tootmisprotsesse, tuli Avo Kullil hulgaliselt probleeme lahendada. Autor
ise ütleb tolle ajajärgu kohta järgmist:
„See oli karm aeg, mil murenesid aastatega kujunenud arusaamad, purunesid põrmuks pikalt kehtinud tavad ja
seniomandatud elutarkus kaotas olulise
osa oma endisest väärtusest. Need
olid aastad, mil läbi ületamatutena
tunduvate raskuste, läbi valu ja vaeva,
kujunesid uued omandi- ja inimsuhted,
põrkusid ning purunesid vastandlikud
huvid ja soovid, sünnitades vastasseise,
mis tihti tervet ühiskonda vapustasid.“
Paljudele oli see suurte segaduste ja
kurjade kannatuste aeg, kuid mitmetele enneolematute võimaluste, otsingute, leidmiste ja loomingu aeg.“
Tõsielu pakkus materjali piisavalt. Nii
hakkaski kummitama mõte kirjutada
romaan. Mõte käias aastakümneid,
kuni ükskord oli ta küps. Muigamisi
ütleb kirjanik, et ise sai ta küpseks alles
peale 60. eluaastat ja sealjuures pole ta
päris kindel, kas see protsess on lõplik.
Küpsemine jätkub. Kuid selleks ajaks
oli ta suurest äritegevusest tagasi tõmbunud, jätkates väikese firmaga, mis
tegeles valgustite maaletoomisega. Vaba
aega tekkis hulgi ja see saigi määravaks.
Esimese hooga paberile pandud paarkümmend lehekülge valmistasid aga
kirjutajale pettumuse. See ei olnud mingi
romaan! Segapuder! Puudus selge ülesehitus. Asjaga tuli otsast alustada. Appi
sai võetud lemmikautorid Arthur Hailey,
Stendhal, Erich Maria Remarque, William Somerset Maugham. Tähelepanelikut
lugedes sai aimu, kuidas teemasid avada,
pingestada, millises loogilises järjekorras
kirjutada. Ja alles siis võis uuesti arvuti
taha istuda ning tööga algust teha. Mõte
lendas ees, näpud ei jõudnud nii kiiresti
järele. Vahel tuli paaripäevane pauski teha,
et kätele puhkust anda. Kuid esimene romaan „Haigla“ valmis nelja kuuga ja sai
ka kohe tunnustuse osaliseks – kirjastuse
„Tänapäev“ romaanivõistluse võidutöö!
Hoog oli sees, mõtteid ja ainest jagus.
Nii nägi juba aasta pärast ilmavalgust
järgmine romaan „Kaubamaja“. Mõtteis
valmis juba romaan “Vabrik“, mis käsitleb 90-ndaid aastaid, väga murrangulist ja
huvitavat perioodi Eesti elus. Sellest raamatust sai kavandatud triloogia esimene
raamat, sellele järgnes „Reporter“ ning
kohe-kohe on ilmumas „Monument“.
Kirjaniku mõte on aga ergas ja järjekordne raamat võtab juba mõttelisi piirjooni.
Samal ajal, paralleelselt kirjutamisega,
jätkub ka õppimine, kuidas kirjutada.

Kirjamees Avo Kull.

Foto Rita Lillesalu

Paremini. Veelgi paremini. Nüüd, juba
väikese distantsi pealt, suhtub autor oma
esikromaani vägagi kriitiliselt. Kuna
aga tagantjärele parandusi teha ei saa,
siis tuleb edaspidi lihtsalt vigu vältida.
Igal raamatul on oma saatus, nõrganärvilised ärgu kirjanikuks hakaku.
(Lilli Promet, „Aheldatud muusa“ 1997)
Kui raamat on ilmunud, kuidas siis edasi?
Siis tuleb oodata ja vaadata. „Haigla“ sai
auhinnatud teosena päris palju kriitikat.
Arvamust avaldasid nii kirjandusteadlased, kui ka kirjanikud, kriitikud ja
tavainimesed. Selgemast selgem on ka
see, et arvamused on alati seinast seina
– kiidulaulust materdamiseni. Siinkohal
peabki kirjanik tugev olema ja ennast
usaldama. Tsitaat Avo Kulli ajaveebist
(http://avokull.blogspot.com/): „Kust
võtab kirjanik julguse laotada rahva
ette oma maailmapilt? Mis paneb teda
kirjeldama isiklikult läbielatud sündmusi,
tundma veel kord tundeid, mis kunagi
ta meeli vastupandamatu jõuga köitsid,
või hoopis omal ajal hirmust ja õudusest
ahastama panid? Miks tahab ta seda ikka
ja jälle uuesti teha, veel kord läbi elada?
See on loomisrõõm, mis saab toitu
tagasisidemest lugejaga. Just lugeja on see,
kes annab hinnangu tehtud tööle ja see
ei pea kindlasti kirjanduskriitika olema.
Kriitikud teevad oma tööd nii või teisiti.“
Nii see tegelikult ongi, kriitikud ajavad
oma rida, kuid rahvas räägib enda eest
ise. Räägivad teod, ehk siis läbimüük
raamatukauplustes, laenutuste rohkus
raamatukogus. Rahvas loeb Avo Kulli
raamatuid, neile lähevad need teosed
korda. See iseenesest on kõnekas fakt.
Oluline on ka tõik, mille on välja toonud
kirjandusteadlane Silvia Nagelmaa –
„Hea, et autor on mõistnud vajadust asuda
lähiaegu ja nende probleeme läbi kirjutama,
enne kui need kultuurilukku ilukirjanduslikul kujul jõudmata unustusse kaovad.“
Tapa raamatukogus oli Avo Kulliga
meeldiv kirjanduslik õhtupoolik, kus ta
tegi väikese põike ka kirjandusteooria
valdkonda. Ma loodan väga, et ta peagi
üllitab sellest eraldi artikli, sest kirjandus
on seda väärt, et temast räägitakse.
Ere Käärmaa

Kodulinna mosaiik
Tapa linnaraamatukogu 1. korrusel saab
näha Võru kunstniku Tatjana Kutsjuba
digigraafika näitust „Kodulinna mosaiik“.
Näitusel on digitaalselt töödelduna
kujutatud vanu armsaid Võru puitmaju. Paljud majad on püütud pildile
enne lammutamist või renoveerimist.
Kunstnik on veendunud, et nagu
inimestel on ka majadel oma väli,
milles peituvad mälestused, saladused, täitumata igatsused. Kodulinn
Võru oma vanade majade, õuesoppide ja tagahoovidega on pikka aega
Tatjanat paelunud: „Oma piltides
tahan näidata, et iga hoonet nagu iga
inimestki ümbritseb oma väli. Mida
vanem on maja, seda rohkem on ta

kogunud endasse mälestusi, saladusi,
täitumata igatsusi, mis jõuavad meieni
ja mõjutavad meid. Selles peitubki
nostalgiline igatsus külastada neid
paiku ja tunda sügavat rahulolu sellest,
et need kohad seovad meid olnuga
ja annavad jõudu edasi elamiseks...
Loodan, et leian endale mõttekaaslasi selle näituse külastajate hulgast.”
Tatjana Kutsjuba on põline võrumaalane, kuid aastaid elanud ja töötanud
ka Tapa linnas. Hariduselt filoloog,
kutsumuselt digigraafik. Esimesed
katsed väljendada oma mõtteid kujundlikus vormis jäävad 90-ndate
aastate algusesse. Tatjana Kutsjubal,
kes alustas näitustel esinemist 1993.

aastal, on olnud juba üle 40 isikunäituse kodu- ja välismaal. 2011. aastal
pälvis Tatjana Kutsjuba Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi
aastapreemia Võru linna arhitektuurilise omapära jäädvustamise eest.
Kutsjuba on iseõppijana jõudnud
digigraafika paeluvasse maailma, mille
kaudu on leidnud sobiva väljundi oma
mõtete, suhtumiste ja emotsioonide
jagamiseks. Ta armastab välja töötada
piltide sarju. See annab kunstnikule
võimaluse lahata sama teemat värvi ja
vormi kaudu uuest vaatenurgast. Kutsjuba tööd on mõtisklused, dialoogid
iseendaga.
Edastas Kersti Burk
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Mälestusmärk
punastele

Foto Kairi Kroon

Lapsed käisid koos emade-isadega Rakveres Eesti Politseimuuseumis.

Päiksekiirte sügisesed
toimetused
Sügiskuud on halli udu ja lõputut
vihma täis. Sügiskuud on värvilisi
langevaid lehti ja närtsinud aedade
vaikust täis. Sügiskuud on uue
valguse ootust ning igatsust täis.
Sügiskuud on lindude rännuhõikeid ja hüvastijätu tiivaplaginat täis.
Lapsed Pisipõnni lasteaia Päiksekiire rühmast elavad oma tavalist
elu ja toimetavad oma tavapäraseid
toimetusi ning ega nad märka seda
looduse hallust, sest kui päevad on
täis toimetusi, siis saab ka kõige
hallima argipäeva mõelda päikest
täis ja kõige nukrameelsemad momendid naerda rõõmsalt helisema.
Meie rühma peagi kooliealiseks
saavad lapsed jälgivad oma argipäeva askeldusi tehes rahvakalendri
tähtpäevi, jälgivad vanu traditsioone ja tunnevad paljude ilmaasjade
vastu huvi. Aeg on saamas nii
kaugele, et viimane aasta lasteaias
tuleb väärikalt lõpuni astuda, et
avada järgmise aasta sügisel juba
koolimajas uue alguse uks. Meie
omalt poolt lasteaias püüame pakkuda põnnidele kõike seda, mis
jääks mälestuste pildiraamatusse
helgena püsima. Nii ongi tavaliselt
nii, et tegemiste jaoks jäävad päevad lühikeseks ja ikka on selline
tunne, et tahaks pakkuda enamat
ja rohkemat, sest lapsed tahavad
suuremaks kasvades aina rohkem
näha, teha, kuulda, käia. Olen kuulnud ütlemisi, et küll suuremates

linnades ikka pakutakse lastele rohkem võimalusi. Arvatakse ju elus
sageli nii, et seal kus meid parasjagu
ei ole on kõik palju helgem ja ilusam. Ah pole see sugugi nii. Meil
on Tapal ju ka erinevaid võimalusi.
Osaledes igapäevastes planeeritud
tegevustes on lastel veel võimalus
käia judoringis, jalgpalli-ja tantsuringis, inglise keele ringis ja lisaks
leiavad vanemad oma tegemiste
kõrvalt aega käia lapsega ujumas,
kinos, teatris ning mujal.
Meie Päiksekiire rühma sügiseseid käimisi on olnud erinevaid.
Hingedepäeval käisime Mürakarude rühma koolieelsete lastega koos
surnuaial. See on meil peaaegu
iga-aastane traditsioon. Nii nagu
kirik, on ka surnuaed üks osa meie
kultuurist, mida laps väiksest saadik
peab teadma. Austus ja lugupidamine esivanemate vastu on üheks
möödapääsmatuks väärtushinnanguks inimese elus. Samatähtis on
see, et laps oskab käituda sellistes
kohtades. Hingedeaeg on vaikuse
ning mõtisklemise aeg.
Isadepäeval asendas tralli ja
mängimist sel aastal vahva väljasõit Rakvere Politseimuuseumisse,
kus lapsed koos isade ja emadega
käisid. Lastele räägiti politseiniku
tööst ja vanematele oli muuseumi
tutvustus. Pärast said kõik koos
käia terve muuseumi läbi. Katsetada, proovida ja vaadata on

Hea noor jalgpallisõber!
Tapa Jalgpallikool ootab
treeningutele 2000-2007. aastal
sündinud poisse.

seal palju. Südamlik oli seegi, kui
vanemad kirjutasid tagasisidena
tänusõnu, mis olid kinnituseks, et
üritus meeldis neile.
Üks vahva lõunapoolik
noortekeskuses väärib samuti
märkimist. Nimelt osalesime
kevadel laste luuletuste kirjutamise
üritusel. Luuletused tuli kirjutada
uude lasteportaali www.lastega.
ee internetis. Selle kuu üheteistkümnendal päeval tuligi portaali
toimetaja isiklikult meie lapsi tänama. Noorte luuletuste kirjutajatega
läksime Tapa noortekeskusesse, kus
Ave oli meile kamina küdema pannud ja erinevaid mänge lastele mängimiseks valmis sättinud. Mängides
ei olnudki ootamine pikk ja siis tuli
Anne Parts meid rõõmustama oma
tänukirjade, auhinnaraamatu ning
vildist ise valmistatud maasikatega.
Jällegi üks algus väikese autori jaoks
tehtud. Kes teab, millised kuulsad
luuletajad või kirjanikud neist põnnidest sirgumas on.
Nii need päevad meil veerevad
omasoodu toimetades, õppides ja
kasvades. Hallist sügisest on saamas peagi talv, see valge lootuse
aeg, küünlakuma ja piparkoogilõhna täis, päkapikkude jälgi ja
südamesoovide täitumisi tulvil
jõuluaeg. Ootame ja naudime siis
koos seda imelist aega, mis ees.

Nomiaska OÜ
teostab järgnevaid töid:

2000–2003. aastal sündinud poiste trennid
esmaspäeviti kl 17.30–19 Vene kooli võimlas
ja pühapäeviti kl 12–13.30 Tapa spordihoones.

- Santehnilised tööd siseruumides

Kuumakse on 8 €. Jalgpallikool pakub
igakuisele kuumaksele ka tulumaksutagastust.

Foto Jüri Freimann

kirstuga Lehtses. Seejärel lasti kirst
säilmetega auku, valati bensiiniga üle
ja põletati. Kivi kõrvaldati, arvatavasti lasti auku.
1951. aasta sügisel, kui meid oli
taas kommunismipäike soojendanud, korrati 1940. aasta tseremooniat, käsutati kohale Pruuna kooli
õpilased ja õpetajad, paigaldati uus
kivi. Kivi seisab tänaseni ja on ainuke
sellest ajast säilinud mälestusmärk
Eesti Vabariigis, mis püstitatud Eesti
Vabadussõjas langenud punavõitlejate auks.
Jüri Freimann

Õpi piirivalvuriks ja saad kindla töökoha!

- Välis vee- ja kanalisatsioonitrasside

Jalgpallitreeninguid viivad läbi tunnustatud
noorte jalgpallitreener Viktor Mets (5625 1081)
ja treener Lenno Kütismaa (5332 3224)
Kytismaa@gmail.com.

Langenud seltsimeeste mälestusmärk asub Lehtse poe läheduses.

Kairi Kroon

2004–2007. aastal sündinud poiste treeningud
neljapäeviti kl 18–19.30 Vene Kooli võimlas
ja pühapäeviti kl 12–13.30 Tapa spordihoones.

Jalgpallikool pakub lastele võimalust areneda läbi
kvaliteetse treeningu, rahuldada mängulusti, käia
treeninglaagrites nii kodu kui ka välismaal.
Samuti osaleda Eesti meistrivõistlustel Tapa valda
esindades (meistrivõistlustel saavad võimaluse osaleda ka kolm 1999. aastal sündinud poissi,
kes on sündinud peale 1. augustit).

Keset Lehtset seisab uhkelt graniittahukas, mälestusmärk punastele.
1940. aastal, kui venelased olid
Eesti okupeerinud, korjati “seltsimeeste”, Eesti vabaduse vastu
võidelnute säilmed (neid toodi
teadaolevalt Kuru külast, Patikalt,
Käravetelt, Rägaverest ja Kurge
põllult) kokku. Toodi Lehtsesse
ja sängitati suurte austusavalduste
saatel mulda pritsimaja suveaia
lõunaserval kuuseheki juurde. Siis
lauldud “Internatsionaali”, mõni
olla isegi nutnud. Asja organiseeris
esimene Lehtse miilits, petserivenelane Evgeni Sitin. Üks kõneleja
oli kohalik venelane Joan Fatkin.
Paigaldati mälestuskivi, mis ei olnud
identne praegusega (sirp ja vasar olid
viisnurga sees). Samast on leitud
ka metallist plaat, millel olev kiri
kinnitab, et meil on 21. juulil 1940.
aastal “loodud” Eesti Nõukogude
Sotsialistlik Vabariik.
Saksa okupatsiooniaja omavalitsustegelastele kivi ja kõmu punavõitlejate ümber muidugi ei meeldinud.
1942. aasta augustis käsutas kohalik
Omakaitse siinsed kommunismiideede levitajad Tamvere ja Maljutini
matmispaika lahti kaevama. Tallinnast toodi kohale seal vangistuses
olnud J. Fatkin. Kirst kontidega võeti
august välja, pildistati, peeti bolševismivastaseid kõnesid. Fatkinit sunniti
kordama oma paari aasta eest peetud
kõnet. Siis korraldati “rongkäik”

paigaldus
(ka boilerite puhastus, nõudepesuja 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

Kui sulle on oluline:
- saada uusi teadmisi ja huvitav elukutse ühe aastaga;
- saada õppimise ajal stipendiumi;
- saada õppimise ajal tasuta elamine, vormiriietus ja toitlustus;
- tegeleda vabal ajal spordiga;
- saada õppimise ajal selgeks auto juhtimine ja juhiload;
- saada pärast lõpetamist kindel töökoht,
siis ootame Sind kandideerima Sisekaitseakadeemia politsei-ja
piirivalvekolledžisse piirivalve erialale. Õppima oodatakse igas
vanuses huvilisi!
Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse toimub 2.- 13.
detsembrini 2013 ja õppetöö algab 3. veebruaril 2014.
Info vastuvõtu kohta: www.sisekaitse.ee.
Uuri ka politsei värbamisblogi: www.politsei.ee/blogi.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
17.10.2013
- MTÜ-le Ukraina Koor Chervona
Ruta, eraldati toetust 40 eurot osalemiseks Rakveres toimuval vabariiklikul
Ukraina laulu festivalil;
- Balti Teenused OÜ poolt esitatud
dokumentatsioon loeti nõuetepäraseks ning lubati neil paigaldada välireklaam Tapa linna, Pika ja Hommiku tn
ristmikule kuni 1. juuni 2015;
- otsustati hüvitada lapsevanemale
Jäneda Koolis õppivate laste koolisõiduks isikliku sõiduautoga tehtud kulu;
- kinnitati lasteaia Vikerkaar hoolekogu uus koosseis;
- anti luba jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks;
- väljastati ehitusluba elamu laiendamiseks Pargi tn 13 kinnistul Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Kaitseministeeriumile laohoone ehitamiseks (PVC
kerghall 3) Tapa linnaku kinnistul Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Tapa Vesi
OÜ-le ühisveevõrgu ehitamiseks Pikal
tänaval Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek imbväljaku rajamiseks Jäni kinnistul Jäneda
külas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le „0,4 kV maakaabelliin. Kiigemäe mü liitumine Saksi külas“ kasutusele võtmiseks Saksi külas Tapa vallas;
- nõustuti maaüksuse ostueesõigusega erastamisega ehitiste omanikule
aadressil Tapa vald, Tapa linn, Tähe
tn 25, suurusega 1645 m2;
- nõustuti Tapa vallas Saksi külas
asuva Kuriste kinnistu jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks;
- võeti vastu korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa ja vara
kompenseerimise menetluse alustamise kohta;
- hanke Tapa vene gümnaasiumi
elektriprojekti edukaks pakkumuseks
tunnistati P.P. EHITUSJÄRELEVALVE OÜ poolt esitatud pakkumus
maksumusega 4350 eurot koos käibemaksuga;
- Tapa linnas, Valve 30 abihoonesse
inva WC ehituse edukaks pakkumuseks tunnistati OTO EHITUS OÜ
poolt esitatud pakkumus maksumusega 7457,26 eurot koos käibemaksuga;
- pikendati munitsipaalkorterite
üürilepinguid.
24.10.2013
- Sõlmiti kolm koduteenuse osutamise lepingut;
- Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti volitati vormistama Sotsiaalkindlustusameti Rakvere büroos
toitjakaotuspensioni;
- eraldati koht Tapa hooldekodus;
- pikendati üürilepinguid sotsiaalkorterites aadressil kalmistu 15 Tapa
linn;
- määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-

le elektrivarustusega liitumise (0,4
kV maakaabel Lille alajaamast kuni
liitujani, liitumiskilbi paigaldamine)
ehitamiseks Olleri kinnistule Patika
külas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek elamu
katusekatte vahetamiseks Paide mnt
74 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Tapa vallavalitsusele Jäneda mänguplatsid I
etapi (kõvakattega väljak) kasutusele
võtmiseks Jäneda mänguplats kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;
- võeti vastu korraldus õigusvastaselt võõrandatud Vahakulmu veski
A-25 maa ning veskihoone koos sisseseade kompensatsiooni määramise
kohta.
31.10.2013
- Ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping;
- väljastati tänava ajutise sulgemise
luba Tapa linnas Eha tänaval, Pargi
tänava ja E. Vilde tänava vahelisel
lõigul 50% ulatuses alates 28.10.2013
kella 9-st kuni 30.10.2013 kella 20-ni;
- väljastati ehitusluba Tapa erikoolile koolihoone rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks Linda tn 10 kinnistul
Tapa linnas Tapa vallas;
- otsustati korraldada lihthange
„Tapa linna jäätmete kogumispunkti
haldamine 2014-2016“;
- kooskõlastati Tapa lasteaedade
Vikerkaar ja Pisipõnn personali koosseisud alates 1. jaanuarist 2014.
07.11.2013
- Kinnitati Tapa valla gümnaasiumide koosseisud ja kooskõlastati
huvikooli koosseis;
- ühele puudega isikule keelduti
hooldaja määramisest, kuna kooselu
abikaasaga tagab vajamineva abi saamise igapäevatoimingutes ning hooldaja
määramine ei ole põhjendatud;
- lõpetati isiku hooldusteenus Tapa
hooldekodus seoses hooldusvajaduse
äralangemisega ja isiku elama asumisega teisele aadressile Tapa vallas;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas 290.93
eurot;
- ühele lapsele eraldati lasteaia
toidutoetust;
- jäeti rahuldamata 8 avaldust sotsiaaltoetuse saamiseks;
- määrati projekteerimistingimused
AS-le EVR Cargo värvi- ja pesutsehhi
(viilhall) rajamiseks Hommiku pst 31
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused
AS-le Lukoil Eesti olemasoleva tankla
kaasaegseks ehitamiseks Pikk tn 70
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- otsustati müüa Tapa vallale kuuluv korteriomand aadressil Valgejõe
pst 8-23, Tapa linn.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
29.10.2013
- Tapa valla volikogu esimeheks valiti
Urmas Roosimägi ning aseesimeheks
Reigo Tamm.
07.11.2013
- Otsustati valida Tapa vallavanemaks Alari Kirt;
- otsustati moodustada Tapa vallavolikogus kuus alatist komisjoni: eelarve- ja
arengukomisjon, revisjonikomisjon,
majanduskomisjon, hariduskomisjon,
kultuurikomisjon ning sotsiaalkomisjon;
- otsustati valida revisjonikomisjoni
esimeheks Tatjana Tamm ning aseesimeheks Viivi Kallis;

- otsustati valida eelarve- ja arengukomisjoni esimeheks Urmas Roosimägi ning aseesimeheks Reigo
Tamm;
- otsustati valida majanduskomisjoni
esimeheks Kalju Soomeri ning aseesimeheks Mart Pihlak;
- otsustati valida kultuurikomisjoni
esimeheks Reigo Tamm ning aseesimeheks Leelo Jürimaa;
- otsustati valida sotsiaalkomisjoni
esimeheks Katrin Kuusik ning aseesimeheks Riina Niibo;
- otsustati valida hariduskomisjoni
esimeheks Aivi Must ning aseesimeheks Naima Sild.

Tapa valla Veemajandusprojekt
on edukalt ellu viidud
Tapa valla viimaste aastate üks
suurimaid ehitusalaseid ettevõtmisi, veemajandusprojekt on edukalt
täidetud. 30. oktoobril käesoleval
aastal vaadati üle ja võeti vastu
veemajandusprojekti viimased
tööd: Lehtse ja Jäneda puurkaevpumplad. Lehtses renoveeriti
olemasolev hoone ning paigaldati
täiesti uus seadmestik. Jänedal ehitati uus pumplahoone ja paigaldati
uus seadmestik. Kõnealuste tööde
realiseerimine tagab Lehtse ja Jäneda elanike häireteta varustamise
kvaliteetse joogiveega.
Möödunud nelja aastaga viidi
ellu valla veemajandusprojekt
ter vikuna. Tööde mahtudest
ülevaate saamiseks teen veelkord
tagasivaate tehtule.
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 puurkaevu-pumplat rekonstrueeriti linna
veevarustuse varupumplateks.
Pumplad tagavad linna veega
varustamise juhul, kui linna peapumplas tekib rike.
Sarnased tööd viidi läbi ka
Lehtses ja Jänedal. Ehitati 1384
m vee- ja 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. Valla veemajandusprojekti kogumaksumuseks
kujunes 8 663 360 €.
Kõik valla veemajandusprojekti
tööd teostati ligikaudu 82% ulatuses Keskkonnainvesteeringute
Keskuse poolt eraldatud Euroopa
Liidu rahalise toetusega. Euroopa
Liidu liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse
tugevdamiseks, eri regioonide
arengutaseme ühtlustamiseks
ning mahajäämuse vähendamiseks
asutati 2006. aastal Euroopa Nõukogu määrusega Euroopa Liidu

Tapa linna reoveepuhasti.

Lehtse puurkaev-pumpla sisevaade.

Ühtekuuluvusfond.
Tegemist on märkimisväärse
sündmusega Tapa valla ja linna ajaloos, selle käigus korrastati kogu
Tapa valla ja linna veemajandus.
See on saanud teoks tänu kohaliku
omavalitsuse ning Tapa Vesi OÜ
tublile ettevalmistustööle, et ära
kasutada Eesti Euroopa Liiduga
ühinemisel avanenud võimalusi.
Mitte kunagi varem pole Tapal
nii lühikese aja jooksul ehitatud nii
ulatuslikke veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise süsteeme. Põhjustatud oli valla veemajandusprojekti
ellukutsumine sellest, et Tapa vald
(nagu kõik Eesti omavalitsused)
sai nõukogude ajast pärandiks
kaasa süsteemid, mille tehniline

Fotod Andrus Freienthal

seisukord vajas hädasti kaasajastamist.
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.
Sellega seoses anname Tapa linna kinnistuomanikele teada, et kõik
kinnistud, kellel on võimalus liituda
veesüsteemidega, peavad seda ka
tegema, sest veevedu lõpetatakse
hiljemalt 2014. a suve lõpuks.
Andrus Freienthal,
Tapa abivallavanem

Konkurentsiamet kooskõlastas
Tapa linna kaugküttepiirkonna
soojuse uue piirhinna
Tapa linna soojusettevõte Termoring Grupp OÜ teavitas Tapa
allavalitsust sellest, et Konkurentsiamet kooskõlastas soojuse uue piirhinna Tapa linna
kaugküttepiirkonna jaoks. Alates
01.12.2013. a on Tapa linna kaugküttepiirkonnas ühtne soojuse
(käibemaksuga) piirhind: Tapa
linna kaugküttepiirkond – 88,88
€/MWh (koos käibemaksuga).
Teade on avaldatud Tapa valla
kodulehel 01.11.2013. a.
See tähendab, et Tapal on üks
kaugküttepiirkond (üks võrgupiirkond) ja kehtib ühtne soojuse
piirhind. Linna lõunapoolses osas
kerkib MWh hind tarbija jaoks

3,23 €, põhjaosas aga MWh hind
langeb 4,43 €.
Käesoleval ajal toimub Eesti
kaugküttepiirkondades soojusettevõtete poolt müüdava soojuse
piirhinna kooskõlastamine mitte kohaliku omavalitsuse, vaid
Konkurentsiameti poolt. Selgituseks väljavõte Kaugkütteseadusest: “Konkurentsiametiga peab
kooskõlastama müüdava soojuse
piirhinna igale võrgupiirkonnale
eraldi soojusettevõtja, kes müüb
soojust tarbijale. Soojuse piirhind
tuleb kujundada selliselt, et oleks
tagatud vajalike tegevuskulude,
sealhulgas soojuse tootmiseks,
jaotamiseks ja müügiks tehtavate

kulutuste katmine; investeeringud
tegevus- ja arenduskohustuse
täitmiseks; keskkonnanõuete täitmine; kvaliteedi- ja ohutusnõuete
täitmine; põhjendatud tulukus.
Konkurentsiamet teeb soojuse
piirhindade kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul alates
nõuetekohase hinnataotluse esitamisest.“
Tapa linna soojusettevõtte
Termoring Grupp OÜ kontaktisik on juhatuse liige Artur Viira; info@termoring grupp.ee;
372 5689 3930.
Andrus Freienthal,
abivallavanem
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Mõtteid spordilaagrist või kuhu
liigub Eestimaa lastekasvatus
Kell on juba palju ja järjekordne
laagripäev saab kohe-kohe otsa.
Täiskasvanud istuvad ümber laua
ja arutavad maailmaasju ning ikka
tihemini jõuab jutt noorte tegemiste
juurde.
Ega 40 lapse eest nädal aega vastutada, neile süüa teha, trennid läbi
viia ja lõpuks õhtul nad ka magama
saada ei ole naljaasi. Aina rohkem
tõusetub teema – tänapäeva noorte
saamatus, tahtmatus teha midagi ise,
olla tegutsev ning aktiivne või teha
midagi hästi. Ei ole ju võimalik, et
maa-, loodus- ja tegutsemishimuline
Eestimaa rahvas on välja suremas.
Tundub, et on tekkimas uus üleeuroopaline amorfne rahvus, kes
pingutab ennast ainult arvuti ja
teleka ees ning tsillimine on suurim
pingutus.
Enne laagrit sai mitmelt noorelt
küsitud, et miks nad spordilaagrisse
ei taha tulla ja enamus keelduvaid
vastuseid olid sarnase sisuga. Kõlama aga jäid mõtted, et kodus
saan magada palju tahan ja millal
tahan, arvuti ja teleka taga võin olla
palju tahan, pidev pingutamine on
vastunäidustatud ja koristab ning
toidunõud peseb kodus ikkagi ema.
Aga päeval on täielik vabadus, kus
ema-isa on tööl ja vaba voli kui palju.
Selline seik hakkas ka veel kripeldama kõrvas, kus tihti lapsevanem ise
ka ei tea, mida tahta, mida lapsele
kohustuseks teha.
Üks küsimus jäi veel noorte poolt
kõlama – kas elekter on laagris?
Mina siis vastu, et sellel aastal on,
ning küsin vastu, et milleks sulle
elekter? Vastus oli lühike ja konkreetne - aga mis ma siis teen kui
mobiili ja I-padi aku tühjaks saab? Sa
püha müristus, oli minupoolne esialgne reaktsioon! Hiljem tekkis mõte
– tulevikus ei ole vaja Eestimaa anastamiseks isegi mitte küberrünnakut,
lihtsalt kaheks päevaks elekter ära ja
Eestimaa on söötis, nii majanduslikult kui moraalselt.
Kuhu me jõuame nii? Kas varsti
asendab arvuti ema, robot isa ning
sotsiaalsed probleemid lahendab
ainult sotsiaalmeedia lehekülgede
tarkus. Ilmselt varsti kardame ükstei-

sele üldse otsa vaadata, ootame kellegi
programmeeritud käske ning kellegi
karvane käsi paneb meie mõtted
vajalikus suunas tööle?
Enda arvamus ja enda arvamuse
avaldamine saab veelgi suurema tagasilöögi ning poliitikutel jälle sellevõrra
kergem juhtimistööd teha ning enda
arvamust ainuõigena serveerida.
Ilmselt see ongi eesmärgiks.
Vahel on mõni noormees trenni
hiljaks jäänud või sootuks ära jäänud.
Siis on ikka asja arutatud. Ükskord
sai siis ühelt küsitud, miks ta hilines?
Noormees vastab sinisilmselt, et tal
on sõber kaugel. Mina talle vastu, et
mul on sõber Porkunis. Selle peale
vaadati mind nagu poolearulist. Siis
seletan noormehele, et minu sõber
saab aru ja teab, millal ma tööd teen
ja millal mul vabaaeg on ning arvestab
sellega.
Vahel on poes põnev käia, siis
näed kus mõni ema küsib 3–4-aastase
pisipõnni käest, mis me täna ostame
– kas seda, seda või seda. Harilikult
on vastuseks, et seda ehk siis kommi
ja maiust. Ma imestan lastevanemate
naiivsust kui nad loodavad, et laps
teeb kohe elus õigeid valikuid. Kodu,
lapsevanem peab olema see, kes
näitab oma valikutega eeskuju ning
annab noorele nõu käitumiseks.
Ma usun, et see lapsevanem ei ole
halvem, kes võtab last kui võrdset
mitte kui dikteerivat või dominantset
poolt peres. Laps on perekonna väga
tähtis osa, kuid mitte mingil juhul ei
tohi talle anda ületähtsustatud rolli.
Sest mingil ajahetkel võib see noor
inimene avastada, et päikesesüsteem
pöörleb ümber tema. Tulles kooli
või lasteaeda arvavad nad, et asi ongi
sarnane kodus toimivale ja ei osata
seega teistega arvestada.
Töötegemisest. Muidugi on tüütu
kui teed koduseid toimetusi ja üks
väike „maailmaime“ tahab aidata,
aga teeb kõike väheke omamoodi.
Siin tuleb leida kompromiss tema
tahtmiste ning sinu vajaduste vahel,
kuid mitte ignoreerida tema tahet
teha ema-isaga töid kaasa. Sellega
saab laps teada oma õigustest, aga väheke ka oma kohustustest. Siit võivad
areneda sellised oskused, mida saab

elus kasutada ja ei teki ka hiljem nii
kergelt konflikte koolis või suheldes
sotsiaalsel tasemel.
Väga huvitav külg kasvatuses
tänapäeval on nn sotsiaalne hakkamasaamine koolis ja ka treeningul.
Võistlustel käies näed, kuidas on
poisid õpetatud elus hakkama saama.
Lihtne on rääkida, aga keeruline on
suuta noort endaga hakkama saama
elulistes olukordades kui seda pole
noorelt õpetatud. Tihti on olnud
ainus „õpetaja“ telekas või arvuti.
Siia võib lisada kümneid naljakaid ja
vähem naljakaid juhtumeid aastate
jooksul.
Mõned äärmusliku näited, et elulisust lisada. Ükskord sõitsime laevaga
Taani võistlustele. Üht noormeest
huvitasid mänguaparaadid (sai küll
korduvalt keelatud) nii, et tagasisõidu
toiduraha oli treeneri taskust. Vahel
on poistele kuratlikult raske selgeks
teha, et kui on võõras koolis ööbitud,
peab klassiruum jääma puhtaks või
isegi puhtamaks kui enne, sest sellest
algab teistega arvestamine. Aina rohkem vastatakse küsimusele, miks sa
ei tee asja korralikult, see on ju ainult
isikliku pingutamise taga kinni? Ah,
mul on suva. Küsid siis vanemalt,
miks on poisil mitme asja suhtes
„suva“? Tihti on vastuseks vaikus.
Mood või trend. Kui sul ei ole
niisuguse ekraaniga mobiili kui teistel, kui sinu arvuti ei ole just selline
kui teistel. Kerkib üles küsimus, kas
noort inimest kasvatavad asjad või
inimesed? Kuhu me nii jõuame?
Kuhu jääb inimene ise, kuhu nii
liigub Eestimaa? Kohe ütlevad
paljud, et tänapäeva noorsugu on
hukas ja seda joru ajab ka kirjutaja.
Ei ole hukas, aga küsimusi tekitav
olukord on küll.
Pigem on ühiskond liialt kiire
arenguga ning suunalt aina rohkem
materialiseeruv ning inimkaugenev.
Aina rohkem tahame saada kasvatuses tulemusi läbi saamise mentaliteedi, mitte läbi andmise rõõmu.
Aina kaugemaks jäävad inimsuhted ja aina rohkem surub peale
pealiskaudsus, dominantsus ja võimukus.
Elmu Koppelmann

Lehtse kultuurimajas toimuvast
Esmaspäev
Kl 10–12 Lehtse lasteaiale vaba
põrand (suur saal).
Kl 13–16 klubi Ehavalguse üritused
ja tegelused: mälutreening, eakate
liikumistund, laulutuba, jututuba,
meisterdus, tähtpäevade peod,
kohtumised huvitavate inimestega
(president Tiiu Kaasik, juhendajad
Anu Jonuks ja Leelo Jürimaa).
Kl 16.30–18.30 noorte jututuba
ja tegevused – juhendajad Elle ja
Diana.
Kl 18.30–20.30 Line-tants Lehtse
Liinirahvas – juhendaja Maire
Ilves.
Teisipäev
Kl 10–12 lasteaia laste muusikatunnid – õp Leelo.
Kl 16.30–18 noorte tegevused –
juh Elle ja Diana.
Kl 16.30–18.45 klaveritunnid – õp
Kalli Kurvits.
Kl 18.15–19.15 ZUMBA treening
– juh Carina.
Kl 19.30–20.30 keha ja meele treening – juh Carina.
Kolmapäev

Kl 8–10 Lehtse Kooli kehal kasvatus
– õp R. Rooba.
Kl 10–12 lasteaia laste liikumise
tunnid.
Kl 16.30–17.30 pinksitrenn algajatele – juh Alvar Roos jn.
Kl 17.30–18.30 noorte tegevused
– juh Elle ja Diana.
Kl 18.30–20 mandoliinimängijate
kursus – Ilmar Kald.
Kl 19–20 kapelli Veereke proov –
juh Tiiu Tikkerber.
Kl 19.15–20 klaveritund – õp Kalli
Kurvits.
Kl 20–22 Lehtse kammerkoori
proov – dir Tiiu ja Jaanus.
Neljapäev
Kl 10–12 lasteaia laste muusikatunnid – õp Leelo.
Kl 16.30 (õpil) ja 17–17.30 (mudil)
laste kunstiringid – õp Kaire Ries.
Kl 17.30–18 pinksitrenn algajatele.
Kl 18–20 pinksitrenn noortele,
meestele, naistele.
Reede
Kl 10–12 lasteaia laste liikumise
tunnid.
Kl 19.30–20.30 Line-tants Lehtse

Liinirahvas eriti agaratele.
Kl 20–22 ans UBA proov.
Muud tegelused (käsitöö, luulelõunad jms.) kokkuleppel.
Kontserdid, temaatilised, laste ja
noorte üritused, rahvakalendri
tähtpäevad.
Üks kord kuus (P) – Lehtse Pinksi
Pühapäev ja Lehtse Külakilb.
Kord kuus kohvik-klubi vormis
peoõhtu orkestri ja esinejatega (L).
Maja kasutus seltside ja seltsingute poolt, koosolekud, koolitused
(E–P).
Müügipäev ~1 kord kuus
(“Kirbukas”vms) (L).
Statsionaarsed näitused kolmes
ruumis (v saal, garderoob, kohvik).
Renditud üritused (E–P).
Suur tänu vastutulelikuse
eest bussijuhile, kes sõitis
14. novembril kell 17 liinil
nr 16 Rakvere-Tapa.
Vello Armulik

LK 7

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
23. nov kell 13 Eakate lauluansambli Kanarbik ja rahvatantsurühma Eideratas sünnipäevakontsert. Tasuta.
26. nov kell 18 Kogupere animafilm „Kollide ülikool“
kell 20 Eesti dokumentaalfilm „Veregrupp“ kutselistest
missioonisõduritest.
29. nov kell 18 Tapa vene gümnaasiumis Tapa valla VII muusikapäevade „Kellele pärandan lood ja laulud?“ laste- ja
noortekontsert. Esinevad lastekoor, mudilaskoorid, noorte
puhkpilliorkester, vokaal- ja pilliansamblid ning kultuurikoja
tantsurühmad. Külalisena Kadri Kase vokaalstuudio Tamsalust. Tasuta. Buss: Jäneda-Tapa kl 16, Lehtse-Tapa 16.15.
1.dets Esimese advendi tähistamine Tapal
kell 15.29 Päikeseloojangul jõulurahu väljakuulutamine,
jõulutule jagamine, protsessioon linna keskväljakult kirikusse.
kell 16 Tapa Jakobi koguduse kirikus advendikontsert.
Esinevad Heiki Mätlik (kitarr) ja Kaia Urb (vokaal). Tasuta.
2. dets kell 19 Tallinna Muusikateatri etendus „Operetiballil“.
Kaasa teevad: Vjatšeslav Reznitšenko, Jan Oja, Triin Ella,
Albina Kotšetova, Ludmila Kõrts, Aivar Kasaste, Vladislav
Horuženko, Jaak Jõekallas, Angelina Bogutskaja. Piletid 5 €
ja 7 €.
3. dets kell 20 Romantiline draama „Diana“. Eluloofilm Walesi
printsessist.
6. dets kell 18 Käsitöökohvik. Tuunime talveriideid .Viltimine villasele kangale- Muhu moonid. Kangas ja materjalid
kohapeal olemas. Juhendaja Mari Riina Rist. Eelregistreerimine e-mailil heili.pihlak@kultuurikoda.ee või tel 55595461
10. dets kell 20 Actionfilm „Jalgpallihuligaanid“.
11. dets kell 11 Viljandi Lasteteater Recky jõuluetendus „Päkapikupere jõulupäev“. Pilet 5 €.
12. dets kell 14 Eakate jõuluootuskontsert. Esinevad Marko
Martin (klaver) ja Madis Kari (flööt). Pilet 2 €.
kell 18 Tapa muusikakooli õpilaste kontsert.
13. dets kell 19 Tapa Linna Orkestri jõulukontsert. Tasuta.
15. dets kell 11.30 Tapa Jakobi kirikus kammerkoori advendikontsert.
19. dets kell 18 Tapa linna laste jõuluprogramm.
28. dets kell 21:00 Aastalõpupidu. Tants ja meelelahutus
hommikutundideni. Muusikat teeb ansambel Kullaketrajad.
Pääse kuni 23. detsembrini 5 €, peopäeval 7 €. Kultuurikoja taidlejatele pilet kollektiivtellimuse korral (vähemalt 10
piletit) 2 €. Avatud baar. Broneeri koht varakult kultuurikoja telefonil 3220061 või e- mailil info@kultuurikoda.ee.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
22.nov kl 19 Näitemänguõhtu. Ette astuvad lähiümbruse
näiteringid. Tapa linna näitering (S. Mrožeki näidend
“Serenaad”).Alburahva Teater (K. Veede näidend “Võõras
mees majas”). Pilet 5 €; õpil, pens 3 €.
23. nov kl 15 Laste kino – film “Väike Lilli. Draakon ja
võluraamat”. Pilet 2 €.
23. nov kl 17 Diana Väli-Kurnikov näituse “Graafiline portree”
avamine.
23. nov kl 18 Kinoõhtu täiskasvanuile – film “Mandariinid”.
Jälgi reklaami! Pilet 2 € ja võimalus teed juua.
25. nov kl 13–16 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
Külaliseks on toitumisnõustaja Sirle Nukk. Teema „Tervislikud suhkrud“. Praktiline õppus “Teeme ise Päkapikusussi
komme” (toiduained olemas!). Osamaks 3 €.
30. nov kl 17 Tapa valla VII muusikapäevade II kontsert –
peoõhtu kõigile. Esinevad Tapa valla täiskasvanute kollektiivid.
Külalisesinejad – ans Viru-Nigula Mehed.
Tantsuks ans Hollarii. Üritus tasuta!
2. dets kl 13 Klubi Ehavalguse mälutrenn ja liikumine eakatele.
8. dets kl 10 4. PPP – jätkub 12. hooaeg! Algajad eraldi kell 9.
Täisk registr kl 9.30–9.55! Täisk osamaks 3,50 €, õpil tasuta.
8. dets kl 12 Loone Astula luulekogu “Tundemõtted” esmaesitlus.
Luulet autori esituses ja võimalus soetada endale pühendusega luuleraamat. Muusikalised vahepalad – Jane Varik.
9. dets kl 13 Klubi Ehavalguse mälutrenn ja liikumine
eakatele. Laulame koos vanu ilusaid jõululaule!
11. dets kl 16.15 Tasuta etendus “Jõulumuinasjutt” Tapa
valla lastele jõulukingiks! Esitab lasteteater Kehra Nukk.
NB! Palume kollektiividel ette teatada vähemalt 6.dets-ks!
(info@lehtsekultuurimaja.ee, tel 521 8398)
12. dets kl 13 Lehtse käsitööseltsingu III õpituba. Juhendaja
Elve Nurk. Info tel 5672 2144.
14. dets kl 11–14 Lehtse jõululaadake.
kl 12 Advendikontsert – esinevad Lehtse Kooli lapsed. Laste
heategevusmüük. Oodatud ka toiduainete pakkujad! Müügisoovi korral võta ühendust kultuurimajaga! (tel 5218 3989)
15. dets kl 12 Lehtse Külakilb 4. mäng – jätkub 12. hooaeg!
Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
16. dets kl 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.
Külla tuleb jõuluvana. Kuulame jõulumuusikat ja laulame
koos! Võta kaasa natuke raha kringli ja hõõgveini tarvis!
Jõululood, -salmid, -laulud ja mälestused vanaaja jõuludest.
19. dets kl 16 Lehtse lasteaia jõulupuu.
24. dets Lehtse Kammerkoor laulab Ambla Maarja kirikus
jõulujumalateenistusel
27. dets kl 11–12.30 Lastehommik “Päka ja Piku mängumaa”.
Oodatud kõik mänguhimulised tirtsud ja põnnid! Mängud,
võistlused, laulud, tantsud. Õnneloos! Puhvet. NB! Paha ei
tee, kui sul on peas päkapikumüts!
Näitused Lehtse kultuurimajas:
Mini-Päkapikula ja jõuluehtes maja.
Diana Väli-Kurnikov näitus “Graafiline portree”.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Üürile anda 1-toaline möbleeritud keskküttega
korter IV korrusel. Üür 50 € +kommunaalkulud.
Helistada telefonil 5688 8962.
Anda üürile korter Tapal, 55m2, II korrus,
1938. a ehitatud korralikus puumajas, ahjuküte,
aiamaa kasutamise võimalus. Tel 5660 7450.
Müüa 4-toaline korter Tapal. Hind 4500 €.
Tel 5332 4679.
Müüa Moel garaaž, kus on täiskelder ja kanal.
Hind kokkuleppel.
Info tel 5341 9858 või 510 8262.

Loyola Ilusalong - Koidu 4-4
(endine H.Laanmetsa perearstikeskus)
Teid teenindavad: massöör – Külli, tel 5555
6735; küünetehnik – Olja, tel 5649 6285;
küünetehnik – Kadri, tel 5348 2313; kosmeetik – Ülle, tel 5563 0080; ripsmetehnik
– Kertu, tel 5697 7330; juuksur – Iren, tel
5348 8661; juuksur – Kadi, tel 5190 8783.
E–R kell 10–19, L kell 10–16, P kokkuleppel.

Erinevad massaažid.

				
Tapal Kesk tn 3 perejuuksuri ruumides.
E–R kell 9–18, L 9–14. Tel 327 1740

Jõulukuul Tapa Jakobi kirikus
				

1. dets kl 11 1. advendi jumalateenistus.
kl 15.30 Advendiküünla süütamine Tapa linnaväljakul.
kl 16. Kontsert kirikus: Heiki Mätlik (kitarr), Kaia Urb (vokaal).
8. dets kl 11 2. advendi jumalateenistus.
15. dets kl 11 3. advendi jumalateenistus.
kl 11.30 Kontsert: Tapa kammerkoor, Tapa lastekoor.
22. dets kl 11 4. advendi jumalateenistus.
24. dets kl 16 Jõuluõhtu jumalateenistus, muusikaga teenib
kaasa Tapa koguduse naisansambel.
25. dets kl 11 1. jõulupüha jumalateenistus.
26. dets kl 18 Kontsert: Tobiase Keelpillikvartett.
29. dets kl 11 Jõuluaja 1. pühapäeva jumalateenistus.
Koguduse info: http://www.eelk.ee/~ktapa/

Müüa garaaž Tapal. Tel 5669 6808.
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.
Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud:
kodumasinaid/elektroonikat, autoromusid, tsikleid,
põllutehnikat, rattaid, tööriistu, metalli jne.
Transport ja demontaaž TASUTA! Raha kohe!
Rohkem infot 5894 7301.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

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.

Takom Transport OÜ
-

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.

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

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

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

OÜ LEPIKU AUTO

·
·
·
·
·
·

Ambla mnt. 2B,TAPA
autoremonditööd
kaevetööd väikekopaga
kahjukäsitlus kindlustustele
treileri rent - teenus
alumiiniumkeevitus
raamatupidamisteenused 5331 0664
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepikuauto@gmail.com

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

Tõnis Kroonmäe
Kas miski on maailmas eatu.
Ei vist muu kui jätkuvus ise.
Sel pidev jõud mis ei peatu.
Paneb käima elu ringlemise. (Minni Nurme)
Tädi Velia
Valge päeva on varjanud
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda
raske kaotuse lein

Südamlik kaastunne Annikale,
armsa venna Vambola Herr´i kaotuse puhul!
Töökaaslased lasteaiast Pisipõnn

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.

Aeg andis teist mul tagasi.
Ei ema südant iialgi….
Südamlik kaastunne Vjatšeslavile,
armsa ema Anna Guseva kaotuse puhul!
Töökaaslased lasteaiast Pisipõnn

R-Segakauba OÜ

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

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

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

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.

