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PÄEVAKAJA

JÕULUD

Tapa vabastamise
95. aastapäeva
tähistamine
9. jaanuaril
Kell 10 – mälestusteenistus Tapa
vaksali juures.
Kell 11 – näidislahing Männikumäel,
tasuta sõdurisupp ja tee.
Kell 11 – Männikumäe palkmajas
näitus Tapa vabastamise ajaloost.
Kell 12–15 – Tapa kultuurikojas
relvade näitus.
Kell 14 – tasuta kino “Nimed marmortahvlil”.
Tulge tutvuge Tapa linna ajalooga! Kavas võib tulla muudatusi,
jälgige reklaami www.tapa.ee.
Info: 322 9659 või indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Korraldavad: Tapa vallavalitsus, Kirde Kaitseringkond, Eesti
Kaitseliit, Tapa muuseum, Eesti
Sõjamuuseum, Tapa kultuurikoda,
Tapa Vagunidepood, Eesti Raudtee,
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Särts OÜ jt.
Indrek Jurtšenko

„Ingel ütles neile: „Ärge kartke!
Sest vaata, ma kuulutan teile
suurt rõõmu, mis saab osaks
kogu rahvale,
et teile on täna sündinud
Taaveti linnas Päästja,
kes on Issand Kristus.
Ja see on teile tunnustäheks:
te leiate lapsukese mähitud ja
sõimes magavat.”

Püha öö

Kaunis mälestus Tapa valla muusikapäevadelt. (Loe lk 4)

Foto Indrek Jurtšenko

Tapal on, mille üle
uhkust tunda!
Üks aastaring on taas täis saamas.
Kui tuua lõppevast aastast esile
kogukonda, kus on pühendunult
tegutsetud oma elukeskkonna ja
ühiskonna parendamise nimel,
on üks neist kindlasti Tapa vald.
Suurt rõhku on pööratud
nii remont- kui ehitustöödele, tingimustele lasteasutustes,
teedel-tänavatel, linna ja valla
välisilmes, mille eesmärk on füüsilise keskkonna atraktiivsemaks
ja mugavamaks muutmine. Ka
kogukonna heasse aurasse on palju panustajaid, kes on seda teinud
oma igapäevase järjepideva tööga.
Ja need inimesed on saanud just
lõppeval aastal ka maakondlikult
või riiklikult tunnustatud – aasta
raamatukogu, aasta vabatahtlik,
aasta tegu noorsootöös. Nemad
on eeskujuks teiselegi ja nakatavad
oma entusiasmiga.
Maakonna aasta raamatukogu
tiitli pälvinud Tapa linnaraamatukogu on lahke, abivalmis, sõbralik. Kui eestlastele omistatakse
omadusena individualismi, siis
tähelepanuväärne on, et Tapa
linnaraamatukoguga on mõni
aeg tagasi liitunud Lehtse, Jäneda
ja Saksi niivõrd hästi kokku sula-

nud, et pälvida ühise töö eest tiitleid. Kohtumisüritused kirjanikega,
kunstinäitused ja raamatuesitlused
on intellektuaalselt ja kultuuriliselt
arendavad ning juhatavad kirjandusja kunstimaailma.
Kultuurispetsialisti eestvedamisel
korraldatud Priit Pärna nimelised
animatsioonifilmide festivalid kahel
viimasel aastal on pälvinud tähelepanu aasta teona noorsootöös – need
on tutvustanud lastele ja noortele
animatsiooni, avardanud silmaringi
ja vabaajaveetmise võimalusi. Eks
ole märk sündmuse järjest enam
teadvustamisest ja tähendusest ju
seegi, et arvult teine festival tõi
kokku juba kordades enam osalejaid.
Positiivse poole pealt jääb lõppevat aastat meenutama ka eduka
õmblusfirma Segers Eesti OÜ
järgmine samm uue esindushoone
avamise näol. Seostub seegi ühiskonna kujundamisega kõige paremas mõttes, sest ettevõte kannab
enda ärikultuuris olulisi väärtusi
nagu eetilisus ja korrektsus.
Suur Tapa vald püsib kindlalt rajal,
ometi muutub temas järjepidevalt
midagi – toimub sammsammuline
areng, püüd parema ühiskonna,
parema elukeskkonna poole. Siin on

Einar Vallbaum, Lääne-Viru
maavanem.

aktiivsed inimesed ja seltsid, keda
iseloomustab suur tegutsemistahe,
huvi kodukoha loo ja selle väärilise talletamise vastu, harituse ja
traditsioonide au sees pidamine,
soov teha üheskoos kultuuri ja
hoolitseda oma tervise eest.
Tapal on, mille üle uhkust
tunda ja mille najal julgelt uuele
aastale vastu minna. Soovin
teile rahulikke jõule ning uueks
aastaks suuri unistusi, jätkuvat
üksteise hoidmist ja kodupaiga
väärtustamist!
Einar Vallbaum,
Lääne-Viru maavanem

Aastaid tagasi jutlustasin jõuluõhtul meenutades 1960–70. aastate
alguse menuansamblit „Simon &
Carfunkel“, kes on ühes oma laulus
(„Silent Night“), pannud kõlama
paralleelselt Püha Öö ja seitsmesed
uudised – sulnid viisid ja verised sõnumid maailma mitmetelt tandritelt.
Esimeses räägitakse noorest
perekonnast oma vastsündinud lapsega, kellele laulavad kiitust taevased
hulgad ja mõned karjused, kes kõik
on tulnud vaatama seda imeasja;
ja teises paanikast varjupaikade
küsimuses, kus osa poliitikuid on
selle poolt, et tagada igale inimesele
vähemalt ööseks peavari ning teised,
pragmaatilisemad ei leia selleks eelarves võimalust; kus inimõiguslased
tahavad korraldada protestimarssi ja
kohalik politsei igaks juhuks palub
rahvuskaardilt panna väeüksused
valmis; kus on juttu sarimõrvari
kohtu alla andmisest, kes on tapnud üheksa meditsiinitudengit eriti
julmalt nende korteris; kus sõjavastased on kogunenud demonstratsiooniks ja neid aetakse väevõimuga
eemale neid kuulama tulnutest jne.
Esimene sõnum, Piibli jõulusõnum, on ka täna samasugune
– Jeesuse Kristuse sünd, ajalooline
taust: keiser Augustus, maavalitseja
Küreenius jt, Jeesuse ema Maarja
ja isa Joosep, ühtaegu segaduses ja
hämmingus kui saabuvad karjased
ja räägivad, mis neile juhtus. Teine
sõnum on väliselt muutunud, nimed
ja paigad, kuid sisimalt pole ka siin
muutust – ikka sõjad ja lahingud,
lokaalsemad või globaalsemad, ikka
jõhkrust ja julmust, ikka vargused ja
petmised, ikka korruptsioon ning
vahel sekka ka sensatsiooni teaduse
vallast... – kõik see müüb endiselt.
Aastakümneid selliseid uudiseid
tekitavad sõltuvuse ja inimestest
saavad sõltlased. Sõltuvused on olnud ka enne televisiooni ja raadiot,
enne arvutit (kasiinosõltuvus oli
varasemal ajal näiteks hipodroom,
gladiaatorite vaatemängud, tsirkus
jne).
Jõulusõnum on: Teile on täna
sündinud päästja! Ja see pole vana
ajalooline jutustus, või lause väga
vanast ja ilusast loost. See pole
pelgalt „muinasjutt,“ nagu me kõnekeeles muinasjutu kohta ütleme
– midagi, mis pole tõsi – vaid see
on muinasjutt oma sügava aktuaalsusega, inimest avavana, ja see on
täna ikka veel nii.
Järgneb lk 2
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LK 2

Püha ...
Algus lk 1

Ikka vajame päästjat, Toda, kes
vabastab meid kütkeist, kes valgustab meie silmi ja kõrvu, puudutab meie südant, et ärkaksime
ja märkaksime Jumala imet...,
selleks ju Jeesuse sünd, elu, surm
ja ülestõusmine – et kirgastada
Inimese teed, tuua välja peidetu,
see mis varjul sügaval meis, see
mis loomisel Looja poolt sinna
pandi...
Uudistes esitatud maailm on
katki, ja see teeb katki ka meid –
rebib tuhandeks killuks ja me ei
saa enam aru, kes oleme tõeliselt.
Jõulusõnum fokuseerib pilgu ja
meeled ühele – Kristusele. Ja see
koondab katkise anuma killud jälle ühte ning savipott saab terveks.
Piibel kasutab inimese kohta
mõistet „saviastja“, „savinõu.“
Kui inimest valmistatakse Loomislugudes, siis kasutatakse tollaste naabrite keraamikakultuuri
mõjul just seda pilti – inimest
voolitakse potisepa kedral. Kuid
elavaks saab inimene pärast seda
kui Jumal puhub sellesse oma
Vaimu. See Vaim teeb elavaks.
Teeb elavaks igal ajal, ka täna.
Ilma Jumalata ja Tema Vaimuta
pole elu. Sellest hakkavad aru

saama järjest rohkem teadlasi
uurides makro- ja mikrotasandeid
ning nähes kõige taga ja kõige
sees hämmastavat geniaalsust,
ääretut ettenägelikkust, piiritut
armastust.
Jõulusõnum koondab tähelepanu ühele inimesele – Jeesusele
Kristusele – Tema sünnile. Kui
nimetame ennast inimeseks, siis
ei saa see sõnum olla meile ükskõik, vaid üks kõiksus. Erinevalt
kõigist muust lugudest ja sõnumitest, millest paljud meid lõhuvad
ja killustavad, kogub see meid
kokku, teeb terveks. Inimese
lugu algab jõulusõimest, Neitsi
Maarja ettekuulutusest, inglitest
ja karjustest, kolmest idamaa
targast, kes tulevad kummardama
kuningat, valitsejat. Edasi räägitakse Jeesuse templisseviimisest,
nimeandmisest kaheksandal
päeval, uusaasta esimesel päeval
– sealt Anno Domini nimetus
(„Issanda Aasta“). Ja seal kusagil
taamal on Kolgata ja Ülestõusmine. Niimoodi räägitakse inimese saladust, rõõmusõnumit
(kr „evangeelium“) – ja selle loov
Vaim teeb elavaks.
Tauno Kibur,
EELK Tapa Jakobi koguduse õpetaja

Tunnustati
kodanikuühenduste
parimaid tegijad
4. detsembril tunnustati Aqva hotelli seminarikeskuses toimunud
kodanikuühenduste konverentsil
tublisid kodanikuühenduste inimesi, organisatsioone. Päeva esimeses pooles toimus rida loenguid
ja sõnavõtte kodanikuühiskonna
teemadel, millede seas räägiti peaasjalikult mittetulundusühingute
omavahelisest koostööst, koostööst riigi organisatsioonidega,
eraldi teemana käsitleti aktiivseid
ja iseseisvaid noori ning nende
suhet ühiskonda.
Päeva lõpus nomineeriti sädeinimeste seas ka Moe kandi
tublit inimest ja MTÜ Moe Külaseltsi üht aktiivseimat eestvedajat
Tiina Talvikut. Tiina Talvikule
avaldati tunnustust kui Moe Külaseltsi tegevliikmele, tema tubli
töö ja eduka eestvedamise eest
kogukonnas. Tiina on inimene,
kes on oma silmapaistva hea
tööga edendanud kodupaiga tubli
arengujätku. Ta on innustanud
kogukonda, korraldades ühisüritusi, kokkutulekuid, heategevust
ja palju muud ning ta täiendab ennast pidevalt erinevates valdkondades, olles aktiivne MTÜ ETNA
(ettevõtlikud Naised Eestimaal)

ja MTÜ Tapa Tugikeskuse liige.
Ta on pälvinud laste, kolleegide
ja üldsuse lugupidamise. Tiina
on naine, kes teeb oma tööd kire
ja armastusega. Lisaks kõigele
muule, on Tiina Talvik ka alates
novembrikuust värske Tapa
vallavalitsuse liige, põhikohaga
töötab ta Lehtse Koolis majandusjuhatajana.
Lisaks tunnustati maakondliku fotokonkursi parimaid.
Tegemist oli Europe Directi
Lääne-Virumaa teabekeskuse
ko r r a l d a t u d f o t o ko n k u r s i
„Euroopa minu kodukohas”,
millest olid oodatud osa võtma
kõik huvilised. Žürii lemmik I
vanusegrupis (kuni 18-aastased)
oli Tapa gümnaasiumi õpilane
Taniel Paju, kes sai preemiaks
fotokaamera Sony NEX-3N.
Taniel on mitmekülgsete huvidega noormees, kellel on väga hea
õppeedukus, kes esindab oma
kooli nii maakondlikes kui ka vabariiklikel olümpiaadidel ja seda
mitmetes ainetes. Fotograafia on
talle hobiks, millega ta on tänavu
silma paistnud. Tema fototöö
kandis nime «Kuldne sügis».
tapa.ee

Pisipõnni meeskond: vasakult Sirje Reinike, Kaili Terask, Karin Hiis, Heljo Tedrekull, Leevi Ivainen, pildilt puudub
Tea Välk.
Foto lasteaia Pisipõnn arhiivist

Lõimitud aine- ja keeleõpetus
Nüüd on ka eesti lastele antud võimalus õppida LAK (lõimitud aine- ja
keeleõpetus) õppemetoodika järgi
mitmekeelsust. Et varane keelekümblus on üldjuhul edukam kui hiline,
siis alustatakse kahesuunalise keelekümblusprojektiga juba lasteaiast, et
kooliminekuks oleks lisaks emakeelele
suhtluskeelena olemas juba ka võõrkeel, mis võimaldab koolis alustada
1. võõrkeelena õppima tegelikult juba
teist võõrkeelt, luues nii aluse mitmekeelsuse arendamisele.
Lõimitud aine- ja keeleõpetus on
levinud keelekümbluskoolides, kuid
vähetuntud õpetamismetoodika nn
tavakoolides, kus endiselt aineõpetajad on valdavalt igaüks oma aine
õpetamisele keskendunud. LAK õpe
on tulevikuoskuste arendamist silmas
pidades huvitavam õppijale ja paremat
õppekvaliteedi saavutamist võimaldav
õpetajale. Seni on olnud LAK õpe
suunatud vene kodukeelega lastele,
kelle õpitulemused on eriti viimaste
aastatega teinud märgatava kvalitatiivse tõusu. Tapa vene kooli lõpetajate
hulgas on näiteks viimase kolme aastaga kõik (vaid 1üks erandlik juhus)
koolilõpetajad jätkanud õpinguid kas
kõrgkoolis või kutseõppeasutuses,
viimases ka gümnaasiumijärgselt, mis
on suurepärane tulemus.
Iga algus, ka huvitav, on raske.
Esimestest tegevustest ja nendega
kaasnenud mõtetest avaldavad arvamust kahesuunalise keelekümbluse
pilootprojektis osalevate lasteaedade
Pisipõnn ja Vikerkaar meeskonnad:
„Kahesuunalise keelekümbluse pilootprojektis osalemine on Pisipõnni
lasteaias tekitanud väga erinevaid ar-

vamusi, nii positiivseid kui ka vähem
positiivseid. Lasteaia kollektiivile,
juhtkonnale ja projekti raames õppima asunud õpetajatele tundub kõik
projektiga seonduv uudne ja huvitav.
Juba hulk aastaid on olnud keeleoskust puudutav eesmärk väga ühene
– võimalikult varakult suunata vene
keelsest keskkonnast pärit laps eesti
lasteaeda, kus ta kõige loomulikumal
viisil, läbi igapäevaste toimetuste, eesti
keele suhtluskeelena omandaks.
Meie lasteaia kogemuste põhjal
võib julgelt väita, et vene keelsest
perest laps suudab tõesti kooli minnes (laste individuaalseid võimeid
arvestades) eesti keeles suhteliselt
vabalt ja arusaadavalt suhelda. „Ega
tarkus ja teadmine mööda külgi maha
jookse“ on väga tabav ja asjakohane
vanasõna. Ja miks ei võiks siis anda
ka eesti lapsele võimalus omandada
sujuvalt emakeele kõrval ka teine keel,
keel, mida laps kuuleb tegelikult ju
pea iga päev. On täiesti loomulik, et
iga uus on algselt võõras ja hirmutav
ning eks me isegi oleme alles õppijate
rollis. Vaatamata sellele on projektis
osalejatel usk, et mida varem hakkab
laps tegelema emakeele kõrval ka teise
keele õppimisega, seda lihtsam on
tal tulevikus omandada paljusid teisi
keeli. Sest üks on kindel, kui keeled
suus, on maailm avar ja avatud ning
see on ühe väikese rahva jaoks hindamatu väärtus.“
„Meie lasteaias käivad kaks kultuuri
käsikäes juba aastaid. Kahesuunalise
keelekümblusega alustamine annab
võimaluse astuda samm edasi ja on
meie jaoks loomulik jätk. Vikerkaare
pilootrühma õpetajad on oma töö

käigus tegelenud nii eesti- kui ka
venekeelsete lastega. Osalemine
selles programmis annab õpetajatele
võimaluse kasutada oma eelnevaid
kogemusi ja oskusi ning praeguseid
teadmisi täiendada ja mitmekesistada.
Oma kogemuste põhjal võime väita,
et mitte kõigil ei ole teisest rahvusest
inimestega kerge suhelda ja kontakte
luua ja me saame väga hästi aru,
mida nad sellises olukorras tunnevad.
Soovime aidata lasteaialastel ning
nende vanematel omavahel paremini
kontakte luua, et neil oleks mugavam
ja kergem ka teises keeles hakkama
saada. Tähtsaks peame ka seda, et lapsed saaksid juba varakult tutvust teha
erinevate kultuuride ja kommetega.
Oleme tutvunud Šveitsi kolleegide
töötulemuste ja kogemustega. Meie
poolt on tehtud esimesed sammud.
Valminud on tegevuskava, mille järgi
me vähehaaval hakkame oma tegevusi muutma. Esimeseks muudatuseks
on osaline üleminek kahesuunalisele
keelekümblusele ja esialgu puudutab
see vaid laste igapäevast toimetulekut. Vanemad lapsed mängivad
meeleldi kaasa, väiksemad olid muutusest veidike üllatunud. Vanematega
suheldes tuli välja, et on kahe käega
kahesuunalise keelekümbluse poolt
olevaid ja projekti veel väikese kahtlusega suhtuvaid vanemaid. Aga eks
me kõik- lapsed, vanemad, õpetajad,
suhtume erinevatesse muutustesse
erinevalt ja vajame ka muutusteks
ning nendega kohanemiseks aega.“
Mare Tõnisson,
pilootprojekti koordinaator
Tea Välk ja Lii Jairus,
projektimeeskondade juhid

Tunnustus Tapa valla vabatahtlikule
President Toomas Hendrik Ilves tunnustas 8. detsembril Pärnu kontserdimajas parimaid vabatahtlikke, Tapa vallast oli tunnustatute seas Lela Lõhmus.
Riigipea nimetas vabakondlikku
tegevust kaasaegse Eesti normaalseks
osaks: «See, mida alguses vabatahtlikult teeme, võib hiljem kasvada ametlikuks hoiakuks. Ilma vabatahtliku
tegevuseta on riik kõle ja kalk ning
pahatihti on nii, et nendes riikides, kus
pole kodanike vabatahtlikkust, pole ka
demokraatiat,» ütles president Ilves.
Riigipea kutsus üles rohkem mär-

kama ja tunnustama kaaskodanike
tublidust. Vabatahtlike üleriigilist
tunnustust antakse välja aastast 2005,
kokku on vabatahtliku tunnustusmärgi saanud 267 inimest. Tänavuse
parima vabatahtliku aunimetuse sai
Tapa vallast Lela Lõhmus (Lehtse
Evangeelne Vabakogudus), kelle
kandidatuur esitati Tapa Vabatahtlike
Tugikeskuse poolt.
Lela iseloomustamiseks saab öelda, et ta on väga «suure südamega»
inimene, kellele lähevad korda vähekindlustatud lastega perede mured.

Sellise pühendumisega inimesi on
väga üksikuid, kes hoolivad nagu Lela
kõikidest abivajajatest arvestamata
nende rahvust, usutunnistust või
sotsiaalsest seisundist. Lela on oma
„kaitsva tiiva“ alla võtnud vähemalt
165 last 55-perest, on leidnud alati
võimaluse appi rutata, kui perel pole
lastele midagi lauale panna. Lela Lõhmus on tunnustamist väärt inimene,
kes on au toonud meie vallale!

Senta Malva,
Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse
juhatuse liige
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Kirjanike tuur Tapal
Lugeda on mõnus ja tore. Eriti huvitavaks kujuneb see siis, kui oledki
kohtunud kirjanikuga. 19. novembril said Tapa linnaraamatukogus
suur hulk Tapa gümnaasiumi lapsi
meeldejääva elamuse kohtudes
nelja tuntud lastekirjanikuga: Wimberg, Jaanus Vaiksoo, Ilmar Trull
ja Heiki Vilep. Usume, et ka kirjanikele oli see päev muljeterohke.
Raamatukoguõpetaja Margit Lättemägi on ju meister selliseid üritusi
korraldama. Üritusele eelnev tund
3. a klassi õpilastega raamatukogus
ja lastel läbiloetud luuleraamatute
töölehtede põhjal kokku pandud
arvamusraamatu said kingituseks
kõik neli luuletajat.
Ürituse juhatas sisse soojendusbänd: neli folkloori- ja pärandkultuuriringi poissi kehastusid kirjanikeks nende noorusajal, lugedes ette
katkendi kirjaniku lapsepõlvemeenutustest. Äratundmisrõõm ja soe
käepigistus andis noorusajast koha
tänapäevale.
Luulemehed olid valinud lastele
ettelugemiseks väga erinevad luuletused: porisest sügisest kuni duši
all käimise lauluni. Kohtumine ei
olnud vaid tarkuste kogumine,
see oli ka lõbus ja emotsionaalne
kaasaelamine. Laste kiidusõnu
jätkus kuhjaga nii luuletajatele
kui ka raamatukogule. Tore, et
Eesti lastekirjanduse keskus oma
80. sünnipäeva puhul nii vahvate
lastekirjanikega Tapale tuurile tuli.

Kirjanike tuuril olid lastekirjanikud Heiki Vilep, Ilmar Trull, Jaanus
Vaiksoo ja Wimberg.
Foto TG arhiivist

Õpilaste arvamused üritusest:
Mulle meeldis kohe väga Wimberg, kuna ta oli nii naljakas ja tore.
Kui ta oma luuletusi lugema hakkas,
siis ehmusin veidi tema kõva hääle
pärast. Nüüd tean ma ka, miks ta
mu ema üks lemmikkirjanikest on.
Kogu üritus oli väga huvitav. (Markus Nõlvak)
See päev oli väga huvitav. Kui ma
koju läksin, naersin veel terve õhtu.
Kirjanik Wimberg ajas mu naerma.
Kohe, kui ta hakkas luuletust lugema, siis kihises terve raamatukogu.
(Sandra Karajev)

Ilmar Trull oli tore, sõbralik ja
ma usun, et on alati selline. Mul
oli väga hea meel, et ma sain neid
kirjanikke näha ja kuulda. See oli
nii muljeterohke päev. Kirjanik olla
on vist väga huvitav. (Elisa Lampe)
Jaanus Vaiksood oli väga huvitav kuulata. Ta oli rohkem selline
tõsine, aga ta jutud olid põnevad.
(Karina Kuul)
Kõik kirjanikud olid head. Need
luuletused tegid kõikide tuju heaks.
Mul oli rahulik ja rõõmus tunne. See
tund oli tore! (Madis Valk)

Elle Kivisoo, 3.a klassi klassijuhataja

Etiketiloeng gümnaasiumis
Sageli räägime lastele asjadest,
mida teha ei tohi ja kuidas peab
erinevates probleemsetes olukordades käituma. Kuid miks mitte
rääkida sellest, kuidas olla daamid
ja härrad, kuidas käituda meeldivas
situatsioonis, kuidas olla viisakas ja
kombekas? Parima tulemuse saame
alati situatsiooni ise läbi tehes.
Saanud suunava vihje, pöördusin kauaaegse muuseumipedagoogi
Kaja Visnapuu poole, kellega vesteldes sündiski projektiidee: korraldada klassijuhatajatund teemal
„Viisakas käitumine“, lõimides erinevate tegevuste kaudu erinevaid
õppeaineid: käsitöö ja võõrkeeled.
Pärast ürituse toimumist kirjutasid
õpilased eesti keele tunnis sündmusest kokkuvõtte ja artikli. Visnapuu
tegi ettepaneku kaasata ka Virumaa
Näituste esindaja Raivo Riimi,
kellel on suur kogemus õpilastele
huvitavate loengute korraldamises
ning on noormeestele kindlasti
suureks autoriteediks.
Tapa gümnaasiumi 7.a klassi
klassijuhataja Külvi Kivisild: „Kuidas kõik tegelikult kulges, selgub
7.a klassi õpilaste enda töödest.“
„Reedel, 1. novembril toimus
Tapa gümnaasiumi 7.a klassi lastele
etiketi loeng. Meie klassi külastasid
Raivo Riim ja Kaja Visnapuu,
kellega koos mängiti läbi linnapea
vastuvõtt. Eesmärgiks oli õpetada
meile lauakombeid ja kuidas viisakalt riides käia. Me mängisime läbi
Tapsi linnapea vastuvõtu, kus me
kätlesime, sõime suupisteid ja rääkisime oma ametitest.“ (Anna-Liis,
Kristiin, Lisbel ja Meriliis)
„Selleks ürituseks olime palju
ette valmistanud. Eelmisel päeval
olid 7.a klassi tüdrukud teinud
ürituseks suupisteid ning poisid

tõstsid klassis lauad
ümber. Õpetaja käest
saime kutse „Tapsi
linnapea vastuvõtule“. See kõik oli väga
huvitav. Klassi lauad
olid ilusasti kaetud
ja sealt võisime süüa
võtta. Kõik olid tagasihoidlikud, kui Raivo
Riim ja Kaja Visnapuu läksid teiste juurde rääkima. Meil olid
valitud ametid, millest pidime vastuvõtul
rääkima.“ (Milena)
„Igaühel meist olid
oma ametid advokaadist prügiveoki juhini.“ (Lisbel)
„See ei olnud tavaline vastuvõtt, seal
õpetati ka, kuidas
olla viisakas, kuidas
käituda söögilauas ja Etiketiloengus mängiti läbi situatsioonid linnaFoto TG arhiivist
mis riietuses sellisele pea vastuvõtul.
üritusele tulla. Peale
„Õppisime kombeid ja saime
loengut paluti meid suupisteid
maitsma ja samal ajal rääkisime oma neid läbi mängu kasutada.“
„Kokkuvõttes oli see väga vahva
ametitest erinevates keeltes.“ (Age,
üritus.“
Andre, Anete)
„Üritus oli väga hariv ja tore.“
„Meil oli small talk, pidime rääki„… klassijuhataja kutsus nad
ma mingis keeles, mida me oskame,
v.a. eesti keeles, oma ametitest. See külla õpetama, sest ta tahab, et
pidi arendama meie keeleoskust.“ tema klassi õpilastest viisakad ja
kombekad inimesed sirguksid.“
(Katrin)
„… saime tead palju tarkust,
„Vastuvõtu lõpus tänati kutse
mida läheb meil edaspidi elus
eest.“ (Anna-Liis)
„Kätlesime uuesti ja läksime kindlasti vaja. Me oleme väga tämängult koju. Seal istusime söö- nulikud.“
„See oli üsna huvitav kogemus …“
gilauda. Siis rääkisime, kuidas ko„Sain palju tarkust ja õpetusdulauas muljeid jagada ning kuidas
kodus laua taga süüa ja käituda.“ sõnu.“
„ Üritus oli väga õpetlik ja eluks
(Age, Andre, Anete)
Õpilased ise hindasid õppe- vajalik.“
Elle Kivisoo
tunni kasulikkust nii:
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Kiri Kratiemalt
Mina olen Kratiema ja minu toimetamisala on Tapa kant. Ma olin
ennevanasti üsna tuntud ja minust
võib leida lugusid Matthias Johann
Eiseni kogumikust „Kratiraamat“.
Tapalt pärit mees nimega Hinzenberg olla neid jutustanud. Aga siis
hakkas minu kuulsus kahanema ja
tundsin, et vaja midagi värsket korraldada. Elukestev õpe sundis mind
muutuma kultuurikratiks. Sellepärast
ma näen ka väga ilus välja.
Pugesin ükskord vaikselt Tapa
gümnaasiumi uksest sisse ja leidsin
sealt tegutsemas folkloori-ja pärandkultuuriringi. Nemad olid maad kuulanud ja kirja pannud seda, kuidas
vanasti elu ja asjad olid. Ühel korral
maalisid lapsed kaheksakandasid
koti ja pauna peale. Need pidavat
kaitsvad õnnemärgid olema. Paelad
punusid ka lapsed ise.
Kõik algklassid uurisid ja tutvustasid teistele vanu asju. Ma käisin
kevadel emakeelepäeval neid kuulamas, päris targaks sain kohe.
Teisel korral nägin neid samu
lapsi Tapa linna memmedega koos
nende rahvariideid uurimas ja nende saamislugu kuulamas. Seal läks
lõpuks päris tantsuks kohe.
Pistsin kogutud-kirjutatud paberid kaunilt kaunistatud kottidesse
ning otsustasin need maakonna
keskusesse vedada. Kraami sai parasjagu kahe krati kandmise jagu.
Väiksemasse kotti panin pärand-

kultuuriringi ja suuremasse pauna
Tapa gümnaasiumi algklasside pere
kogutud tarkused.
Siis kuulsingi ma, et kultuuripärandi aastal tuleb anda oma teadmisi
ja oskusi ja lugusid järgmistele põlvkondadele edasi.
Et ilma pärijata pole pärandit. Nii
võtsingi ma kratipoisi abiks, tutvustasin kratikombestikku ja tema aitas
kotti vedada. Krattide kohta kehtib
ütlus, et väike, aga tubli.
Kratiema saatis kirja
raamatukogu õpetaja Margit Lättemäele.

21. oktoobril Kratimängu lõppüritusel Lääne-Virumaa keskraamatukogus jagati ohtralt Kratiüllatusi.
Külalisteks olid Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna
juhataja Mare Kõiva ja aastaid laste
koduloouurimuste juhendamisega
tegelenud Kaja Visnapuu. Kõige
põnevama Kratiüllatuse osalisteks
said aga Tapa gümnaasiumi lapsed
22. novembril, kohtudes jutuvestja
Piret Pääriga. Olid need muinasjutud
või mitte, võta kinni! Igatahes väga
põnevad, salapärased, lõbusad ja ka
õpetlikud. Sõna vägi on suur!
Kultuuripärandi aasta hakkab
lõppema, tegutsemine aga jätkub
kindlasti edaspidigi.
3.a klassi klassijuhataja: Elle Kivisoo

Jäneda raamatukogus
lõpeb küla juubeliaasta
Maret Saluste fotonäitus „Black-box“
lõpetab Jäneda 660. juubeliaasta
üritused raamatukogus. Maret on 19aastane Jänedal sündinud ja põhikooli
lõpetanud neiu, kelle “niisama klõpsimisest” looduses on välja kasvanud
tõsine fotograafiahuvi. Maret on osalenud erinevatel fotokursustel ning
konkurssidelt noppinud ka mitmeid
auhindu. Pildiseeria “Black-box”
kasvas välja fotokursuse kodustest
ülesannetest ning on näitusena üleval
olnud juba Tallinna Linnateatris ja
Rakvere Teatris.
Kõigile ehtegurmaanidele mõel-

des on Heli Rahuoja raamatukogusse toonud valiku oma uuematest
käsitööehetest. Neid on võimalik
ka osta ja nõnda end pühade puhul
rõõmustada.
Lisaks neile näitustele saab raamatukogus vaadata ka väikest ülevaadet tänavu juubeliaastal Jäneda
külas toimunud sündmustest.
Kõigile Jäneda raamatukogu sõpradele aga suur aitäh, et olite ka sel
aastal nõu ja jõuga abiks, tänu teile
said teoks mõnedki mõtted! Ilusat
pühadeaega!
Sirje Reinula

MELITA ÄRI
OOTAB OSTJAID
JÕULUEELSELE
MÜÜGILE
21. DETSEMBRIL
kell 9-18
KOGU KAUP -10%.
Külastage meid!
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Toimusid VII Tapa Valla
Muusikapäevad

Loone Astula luulet on avaldatud ka ajalehes Sõnumed.

Foto Leelo Jürimaa

Loone Astulalt ilmus
esikluulekogu
Tapa valda on tänavu tabanud raamatute sadu. Suisa neli eripalgelist
teost on tänaseks juba ilmunud kas
ajaloohuviliste või harrastusluuletajate
sulest, sedapuhku kolm neist Lehtse ja
üks Jäneda kandi inimestelt. Sellist kogust raamatuid pole korraga Tapa valla
ajaloos ühel aastal varem ilmunud. Ka
järgmisel aastal on Tapa valla inimestel
nii mõnedki raamatud ilmumas.
Kevadel andis Tapa vallavolikogu
liige Kalju Soomeri välja raamatu
Tapa 1. Keskkooli 52. lennu ajaloost.
20. novembril esitles Jüri Freimann
Lehtses oma raamatut “Tõstesport
Järvamaal läbi aegade”, kus oli kokku
võetud hetkeseisuga Järvamaa tõstespordi ajalugu, sealhulgas nii kangitõstmise kui ka sangpommi tõstmise
ja lisaks ka jõutõstmise ajalugu.
Georgi Särekanno, kes oli 12.
oktoobril ka muinaspäeva idee
autor ja peamine eestvedaja, esitles

Jäneda vanemat ajalugu läbi raamatu
„Jäneda lugu muinasajast esmamainimiseni“.
8. detsembril esitles Lehtse elanik
Loone Astula Lehtse kultuurimajas
oma esikluulekogu “Tundemõtted”.
Kohale oli tulnud palju toredaid
luulehuvilisi. Räägiti huvitavaid seiku luulekogu saamisloost, õnnitleti
noort luuletajat, loeti luuletusi ja
lauldi ka uusi laule, mis olid viisistatud värskelt ilmunud luulekogu
tekstide peale. Luulekogu teoks
saamist toetasid MTÜ Tapa Linna Arengu Selts, Urmas ja Virve
Roosimägi, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp ja
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit
ehk VIROL, kujunduse tegi vallakunstnik Liina Kald, luuletused
aitas noorel luuletajal kaante vahele
korraldada Tapa vallavalitsus.
tapa.ee

Lõppemas on Pärandkultuuri aasta.
Pärandkultuuriks oleme viimasel
aastakümnel hakanud nimetama
eelmiste põlvkondade elu- ja tegevuse jälgi. Eks iga meie esivanemate
tegu ja selle tulemus on osake pärandkultuurist, kuid esile tulevad
need kultuurimärgid ja tegemised,
mis peavad vastu “ajaproovile” ehk
mida mäletatakse veel inimpõlvi
hiljem.
Nädalavahetusel toimusid VII
Tapa Valla Muusikapäevad “Kellelt

pärin lood ja laulud?” Esinejaid oli
kahel päeval aukartust äratav arv,
kokku esines nii Tapa vene gümnaasiumis kui Lehtse kultuurimajas
pea 280 väikest ja suurt kohalikku
ja külalisesinejat.
Esimesel päeval esinesid Tapa
valla lapsed ja noored ning külalisesinejaks on Kadri Kase vokaalstuudio Tamsalust. Teisel päeval
esinesid valla täiskasvanud ning
külalisesinejaks folklooriansambel
Viru-Nigula Mehed. Peale kontserti

toimus traditsiooniline pidu, kus
rahvast tantsutas peale kontserti
ansambel Hollarii.
Tapa valla muusikapäevi korraldasid Kairi Kroon, Piret Pihel,
Tiiu Tikkerber, Heili Pihlak, Leelo
Jürimaa ja Indrek Jurtšenko. Muusikapäevi toetas Tapa Vallavalitsus,
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit
ja Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp.
tapa.ee

Tapa Linna Arengu Seltsi tegevused
MTÜ Tapa Linna Arengu Seltsi
moodustasid aastaid tagasi Urmas
Roosimägi ja Anneli Murer, et uute
ideedega kaasa aidata Tapa linna ja
valla igakülgsele arengule.
Tapa Linna Arengu Selts on viimase kolme aastaga käima lükanud
ja ära korraldanud kolm suuremat
projekti, samas toetatakse nõu ja
jõuga natuke ka väiksemaid ettevõtmisi, on selleks siis luulekogu
väljaandmine või tavalise kontserdi korraldamine. Toome teieni
suuremad projektid ja hilisemad
tegevused.
2011. aastal korraldas MTÜ
Tapa Linna Arengu Selts koos Tapa
vallavalitsusega Tapa linna 70. sünnipäevaks kingitud veduri uuendamise
ja uue asukoha leidmise. Kirjutati
projekt, rahataotlused ning EL Leader programmi ning Eesti Raudteekultuuri Fondi toel vedur puhastati,
taastati ja värviti ning asetati uute
raudteeperroonide ehitamise käigus
rajatavale spetsiaalsele postamendile.
Veduri kui monumendi asukoht sai
nii parema ja väärikama paiga – otse
jaamahoone kõrval, uute perroonide

vahel. Projekti rahastas EL Leader
programm 38 000 euroga ja Eesti Raudteekultuuri Fond 14 500
euroga. Projektijuhiks oli Vahur
Leemets.
20. novembril 2012 kogunesid
Tapa linnaraamatukokku inimesed,
kes andsid panuse, esimese Tapa
valda kui tervikut kajastava raamatu
väljaandmisel. Tegemist on esimese
raamatuga, mis näitab Tapa valda
kui tervikut pildis, annab hea võrdluse vanast ja praegusest olukorrast
meie valla majadest, teedest ja tänavatest, loodusest, inimestest jms.
Raamatu idee ja teostus on Tapa
Linna Arengu Seltsilt, raamatu
koostas Järvamaalt pärit fotograaf
Rene Viljat. Raamat rahastati Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi Euroopa Investeeringute
Leader Eesti programmi poolt
7268 euroga, MTÜ Tapa Linna
Arengu Selts poolt 807 euroga,
kokku maksis projekt 8075 eurot,
lisaks korraldas MTÜ ka raamatu
esitluse omal kulul. Projektijuhiks
oli Indrek Jurtšenko.
2013. aastal korraldas MTÜ

Tapa Linna Arengu Selts koos
Tapa vallavalitsusega Priit Pärna
2. animafilmifestivali. Publiku
arv kasvas aastaga ligi kaheksa
korda, ühest saalikohast jõuti 11
näitamiskohani. Esmakordselt
maailmas näidati animatsioone
rongides ja kolmes Eestis suurimas kaitseringkonnas, lisaks
Tartus ja Tapal. Anti välja festivali
kogumik ning korraldati noortele
4-päevane animatsioonikoolitus.
Projekti rahastas EL Leader programm 4905,80 euroga, MTÜ lisas
omal poolt 545,09 eurot. Kogu
projekt maksis üle 7500 euro, osa
tegevusi korraldas ja rahastas ka
Tapa vallavalitsus ca 2100 euroga,
saadi toetusi ka kultuurkapitalist,
Virolist, ettevõtetelt ja eraisikutelt. Projektijuhiks oli Indrek
Jurtšenko.
Detsembri algul esitleti Lehtses
Loone Astula luulekogumikku
“Tundemõtted”, milles samuti
pani omalt poolt käe alla ka MTÜ
Tapa Linna Arengu Selts.
Indrek Jurtšenko,
projektijuht ja ürituste korraldaja
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Juubelipidu – ansambel Kanarbik
20 ja tantsurühm Eideratas 10
Kui eakate tantsurühm 2003. aastal
tosina tantsijaga alustas, ei aimanud
keegi, et ühel ilusal päeval jõutakse
kümnenda verstapostini.
Tõsi küll, alustajatest on alles vaid
pooled, kuid uusi tantsijaid on juurde
tulnud ning praegu esinetakse juba
seitsme paariga. Kõik need aastad
on tants käinud Aino Orgmetsa
juhendamisel ja Tiia Kimberi pilli
järgi. Suured tänud Teile, et võtate
vaevaks Kadrinast tulla ja tantsurühma jalad õiges taktis tatsuma
panna! Aino leidis rühmale ka toreda
nime – Eideratas. Kõik tantsurühma
tegemised on algusest peale sõnas
ja pildis jäädvustatud kahes paksus
kroonikaraamatus – tekstid Elvira
Belialsilt ja fotod Anne Raavalt. Ja
nõnda see Eideratas veereb juba teise
aastakümnesse.
Ansambel Kanarbik sai 20-aastaseks. Juhatab ja saadab klaveril Kai
Kivi. Irma Elstrok rääkis pikemalt
lauluansambli tegevusaastatest. Tapa
eakate klubi kannab samuti nime
Kanarbik ja selle ees on algusest peale
olnud Anne Terk.
23. novembril peetigi siis koos
maha üks tore pidu. Kontserti juhtis
Anne Raava. Tantsiti ja lauldi vaheldumisi – oli, mida silmal vaadata ja
kõrval kuulata. Tantsijad olid pidupäevaks endile uued põlled ja õlarätid
meisterdanud ning tanud kelmika
oubi vastu vahetanud. (Oubid tulid
moodi pärast pott- ja kabimütse.
Need hakkasid levima alates 19.
sajandi keskpaigast ja kanti veel
1920-ndatelgi. Tegemist on valdavalt

Esiplaanil kontserdi juhataja Anne Raava.
Foto Kübaramooride Klubi piltnik TIIT

lihtsale traatkarkassile ehitatud pitsist
peakattega, mida kaunistati paelte,
sulgede, helmeste, kunstlillede ja
-lehtedega. Oubi sobib kanda hilisema
rahvarõiva, kaapotkleidi ja linnamoelise kleidi või kostüümi juurde).
Kui ettekanded läbi said, ei tahtnud
õnnitlejate voor lõppeda, kõigil suus
soojad sõnad. Eriti liigutav oli Tapa
gümnaasiumi III kl õpilaste tervitus.
Klassijuhataja Elle Kivisoo oli lastele
õpetanud selgeks tantsu Kaera-Jaan
ja laulu Vokiratas, mille lapsed esitasid
hämaraks tehtud saalis küünlaid kandes. Väga südamlik oli ka endise ansamblilaulja Laine Tomsoni õnnitlus.
Vallavanem Alari Kirt andis taidlejatele üle vallakunstniku Liina Kaldi
poolt kaunilt kujundatud mälestus-

kaardid, mille siseküljel suurepärane
fotomontaaž tantsurühma ettevõtmistest.
Klaverile kuhjus lillede, kommikarpide ja puuviljakorvide virn.
Vallavanema poolt toodud suur tort
poleks sinna ära mahtunudki – see
ootas meid baaris, kuhu seltskond
nüüd siirduski maiustama ja šampanjaklaase kokku lööma.
Üleval saalis võis tantsu lüüa Vello
Raagmetsa laulu ja Heino Riibaku
akordioni saatel.
Väärikas pidu oli!
Head veeremist Eideratas! Ja
lahket lauluhäält lauljatele! Tervist ja
elurõõmu kõigile!
Eevi Lööper

Päästeteenistuse jõulusoovid
Päästeteenistus tuletab inimestele
meelde, et ka jõulude ja aastavahetuse perioodil juhtub traagilisi
tuleõnnetusi, kuna kasutatakse
tavapärasest rohkem lahtist tuld ja
inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.
Enim hukkub inimesi hooletu
suitsetamise tagajärjel, samuti on
paljud tulekahjud alguse saanud
lahtise tule kasutamisest.
Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
Testige suitsuanduri korrasolekut ka pühadeajal. Kontrollige
elektriseadmete ning pistikute
korrasolekut.
Oluline on meeles pidada, et
elektrijuhtmeid ei tohi ülekoormata. Ka elektriliste kuuseküünalde
vigased juhtmed võivad põhjustada
tulekahju.
Toitu küpsetades püsige köögis.
Ärg e hoidke küttekollete
vahetus läheduses kergesti süttivaid
esemeid.
Lahtine tuli ei tohi jääda järe-

levalveta, küünlad tuleb asetada
tulekindlale alusele ning ohutusse
kaugusesse kergesti süttivatest
esemetest.
Ärge liialdage kütmisega – kütke
mõõdukalt ning vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber sulge alles
siis, kui sütel ei ole enam leeke.
Viimane kustutab tule! Küünlad,
kaminad ning teised lahtise tule
allikad tuleb kodunt lahkudes või
magama minnes kustutada.
Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja sõpradele. Näitamaks, et
te neist tõesti hoolite, kinkige neile
suitsuandur, tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis korstnapühkija
külaskäik – see toob alati õnne.
Nõuandeid ohutuks ilutulestikuks
Aastalõpu pidustuste lahutamatu
osa on kindlasti ilutulestik. Selleks,
et peod õnnetusteta mööduksid
peab teadma, kuidas ilutulestikku
õigesti kasutada.
Päästeteenistus tuletab meelde, et:

Ilutulestiku kasutamisel tuleb
alati järgida ohutusnõuandeid ja tegutseda vastavalt kasutusjuhendile.
Hoolitseda selle eest, et pürotehnilised tooted ei satuks laste
kätte.
Ära proovi ilutulestikku ise
valmistada!
Ilutulestikku tuleb kasutada
ainult välitingimustes ning jälgida,
et see ei oleks suunatud inimeste
ega loomade poole.
Ilutulestiku tegemiseks tuleb
valida ohutu koht ja kaugus hoonetest.
Ilutulestik tuleb korralikult kinnitada ja toestada ning veenduda,
et raketid lendaksid otse üles.
Süütenööri süütab üks inimene,
kes seejärel kiiresti eemaldub - teised on ohutus kauguses.
Veendu, et allakukkunud rakett
ei põhjusta põlengut.
Pea meeles, et ilutulestik ei ole
mängimiseks. Ilutulestiku väärkasutamine võib põhjustada raskete
tagajärgedega õnnetusi!
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Mälestuskilde
Jänedast
Kui meid 31. jaanuaril 1944. a Narvast evakueeriti, siis algul peatusime
lühiajaliselt Püssis onu juures. Meid
oli suur pere: vanaisa, vanaema, tädi
ja ema oma kolme lapsega. Seejärel
sai meie uueks peatuskohaks vanatädi talu Sompas, kus olime nende
perele tõeliseks tülinaks.
Ühel varakevadisel päeval
võtsime ette rongiteekonna Jänedale
vanaisa sugulaste juurde. Mäletan, et
Tapal pidime ümber istuma teisele
kaubarongile, mis asus jaamast tükk
maad eemal. Tuli oma kimpsudkompsud sinna tirida. Meist lastest
polnud muidugi asja, sest vend oli
alles 7-aastane, õde 8-ne ja mina
10-ne. Jäneda jaamas oli onu Martin
meil hobusega vastas, kuna ta töötas
mõisas tallimehena. Viidigi meid
tema korterisse, mis asus pikas
moonakate majas ja koosnes ainult
toast ning köögist. Ei mäletagi enam,
kuidas meie 7-liikmeline pere sinna
ära mahtus. Algas kiire uue eluaseme otsimine. Samas majas elas
mõisavalitseja Vilimaa, kellel oli avar
mitmetoaline korter. Tädi saigi sinna virtinaks. Köögi kõrval paiknev
väike toake määrati elamiseks emale
ja meile- lastele. Vanaisa-vanaema
asusid ikka onu Martini juures.
Seejärel õnnestus meil leida päris
omaette korter lähedale vabasse
kivimajja, kuid kahjuks mõjus see
halvasti tervisele.
Kuna tädi, ema õde, oli Narvas
kaubandustehnikumi lõpetanud,
pakuti talle tööd arveametnikuna Jäneda mõisas. Nüüd avanes võimalus
elamiseks tiigi ääres vana saeveski
kõrval asuvas mansardkorrusega
puumajas. Ka siin tuli leppida toa ja
köögiga. Tiigi ääres kasvasid tihedad toomingad. Armastasime koos
naabrilastega puude okstel istuda
ja toomingamarju süüa nii, et suud
paksud. Meile oli suureks elamuseks
jälgida luikede elu nii lähedalt. Mäletan, et ühel kevadel munadest enam
poegi ei koorunud. Täiskasvanud
teadsid öelda, et linnud olevat pere
soetaamiseks liiga vanad. Meenub
veel, et üks lind luigepaarist hukkus
mingil põhjusel ja et igatsus viis
peagi lese talle järele. Nii elasime
lastena kaasa luikede truudusele,
millest oleks ka inimestel õppida.
Millest meie pere Jänedal elatus?
Tädil oli oma kindel töökoht olemas.
Ema kasutas õmblejakutset mõisaja külarahvale õmblustööde tegemiseks. Ei olnud inimestel võimalust ja
võimalikki uut riiet osta. Toodi aga
vanad lahtiharutatud riidehilbud,
millest tuli kombineerida mingi
teine ürp. Ema hiljem rääkis, et see
oli märksa aeganõudvam kui uue
õmblemine. Töö eest tasuti esialgu
toiduainetega; eriti külarahvas tõi
töö eest toidukraami veel hiljemgi,
kui juba üldiselt rahas maksti. Odav
oli see õmblustöö küll, sest sõjajäegses olukorras oldi vaesed.
Ei olnud emal aega jälgida, mida ta
lapsed teevad, lasi aga kätel kärmesti
liikuda. Kui viiendas klassis õppisin,
õmblesin tädi pluusist ise endale pluusi. Õmblused tulid veidi kõverad, sest
polnud oskusi jalg-õmblusmasinal
õmblemiseks Ometi olin õnnelik, et
pluus kõlbas selga panna. Eks mina
kui vanim laps olin sageli emale abiks
õmblusi üle ääre löömas ja üldse käsitsi tööd tegemas. Vanaema abiga sain
varakult selgeks ka kudumise. 12-aastaselt kudusin juba õele kampsuni
kahe eri värviga, endale valmistasin

laiade käistega rahvusmustris kudumi.
Isegi sõrmkinnaste valmistamine ei
tekitanud raskusi, rääkimata labakutest või sokkidest.
Kui me 1944. aasta kevadel Jänedale elama asusime, peremehetsesid
seal veel sakslased. Meie, lapsed
armastasime Kalijärve ääres käia ja
veeski sulistada. Ühel päeval nägime
oma ehmatuseks sakslasi ihualasti
veest välja ronimas. Nad meid ei
märganud, sest olime järveäärsest
võsast veel välja jõudmata. Muidugi
andsime jalgadele valu ja seekordne
kümblus jäigi tegemata.
Eredalt on meeles sakslaste
lahkumine Jänedalt. Ühel hilisel
õhtul lossi juures ema ja tädi seltsis
jalutades nägime lähedal asuvat maja
üleni leekides. Räägiti, et sakslased
olevat kogu kraami, mida kaasa ei
suutnud viia, sinna hoonesse kokku
kandnud ja selle põlema süüdanud.
Seal olevat olnud voodipesu, tekke,
toidunõusid jms. Jäneda elanikel oli
kahju, et neile ei jäetud midagi, vaid
kõik langes tuleroaks. Samal ajal
leegitses ka pargis asuv kõlakoda.
Hiljem leidsime ühelt tuleasemelt
korraliku panni, mis teenis meie
peret hulk aastaid.
Hirm lahingutegevuse ja muidugi
vaenlase ees sundis ka meie pere Jänedalt lahkuma. Otsustati Pillapallu
maapakku minemise kasuks. Toiduja riidepambud käe otsas, lapsed taga
sörkimas, asuti teele. Olime jõudnud
Aegviidust läbi metsavahele. Meie
ees liikus põgenike voor hobustevankritega. Ühelt veoki peremehelt
palusime luba mõne oma pambu
tema plaanvankrile asetada, kuid
keelduti. Olime tükk maad voorist
mööda jõudnud, kui lähenes lennukite mürin. Jooksime kõik kiiresti
metsa alla, kukkusime ja jooksime,
ikka sügavamale metsa. Seljataga
pommid plahvatasid – voor oli
ju heaks märklauaks. Kui kõik oli
vaikseks jäänud, hiilisime teele tagasi. Olime õnnelikud oma tervete
luude-liikmete üle, suurim kahju oli
venna kaotatud puust püss.
Hiljem kuulsime, et peremees,
kellelt küüti palusime, oli surma
saanud. Kui ükskord Pillapalust
Jänedale tagasi läksime, nägime tee
ääres plaanvankri tükke, veriseid
kaltse, fotosid...Ei tea, kuidas meiega oleks läinud, kui peremees oleks
lahkem olnud.
Pillapalus peatusime talus, kuhu
olid sõjapakku tulnud veel ema
kolme venna pered. Seda aega
meenutavad isegi fotod albumis.
Kohtasime Pillapalus ka üht pagevat sakslast, kes oli omadest maha
jäänud ja küsis teed, kartes venelaste
kätte sattumist. Mis sellest vaesest
mehest sai, ei tea. Kui vanaema ühel
päeval Aegviidus käis, nägi ta tee
ääres nelja mahalastud meest: räägiti,
et venelaste töö. Elasime Pillapalus
mitu nädalat, enne kui söandasime
Jänedale tagasi minna.
Esimene kokkupuude Jänedal
punaarmeelastega ei ole tänaseni
meelest läinud. Maanteeäärsel tiigil
liugles kuninglikult helevalge luik.
Äkki kõlas pauk. Luige kael värvus
punaseks ja vajus longu. Tiigi kaldal
seinud sõdur viskas püssi käest, tiris
enda pika valge aluspesu väele ja
hüppas vette. Mõne tõmbega jõudis mees luige juurde, haaras linnul
kaelast ja ujus kaldale...
Järgneb

Irma Elstrok
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Tapa linna
Haljastuse arengukava
2014–2022
Kooskõlas Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega võib kohaliku
omavalitsuse arengukavale koostada
täiendava arengukava mõne tegevusvaldkonna arendamiseks. Eelöeldust
lähtuvalt ja eesmärgiga saavutada
linna haljastute plaanipärane korrastamine, on koostatud Tapa linna
Haljastuse arengukava eelnõu.
Tapa linna kõrghaljastus on rajatud valdavalt koos linnaga 1930.
aastatel. Seega on linna kõrghaljastus vana, haige, kujundamata ja
väljakasvanud ning sellest lähtuvalt
on vajadus linna haljastute, eelkõige
kõrghaljastusega alade, ümberkujundamisega tõsiselt tegeleda.
Tapa valla Tapa linna Haljastuse
arengukava määrab ära Tapa linna
elukeskkonna kvaliteedi parandamise läbi haljasalade, sealhulgas
kõrghaljastuse, ümberkujundamise
ning peamised tegevused soovitud
arengu saavutamiseks. Tapa lin-

na Haljastuse arengukava eelnõu
sisaldab Tapa linnas paiknevate
haljasalade, tänavate, puiesteede ja
maanteede äärse haljastuse olemasoleva olukorra analüüsi ja sobivust
antud keskkonda. Arengukava
annab analüüsist tulenevalt juhiseid
haljasalade, sealhulgas kõrghaljastuse, korrastamiseks ja uuendamiseks,
vaatamisväärsemaks muutmiseks,
hooldustööde lihtsustamiseks ja
hoolduskulude kokkuhoiuks.
Tapa linna Haljastuse arengukava
eelnõuga saab tutvuda Tapa valla
kodulehel: www.tapa.ee
Ettepanekuid ja küsimusi arengukavaga seoses saab esitada kuni
8.01.2014.a kella 12-ni aadressil
vallavalitsus@tapa.ee või käsipostiga vallamajja tuues. Avalik arutelu
toimub Tapa vallamajas 9. jaanuaril
algusega kell 16.30.
Koit Kuusk,
heakorraspetsialist

VALLAVOLIKOGU OTSUS
Tapa, 21. november 2013 nr 6

Volikogu komisjonide
koosseisu kinnitamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1
punkt 20, § 47 lg 1 ja Tapa valla põhimääruse § 14 lg 3 ning komisjonide
esimeeste poolt tehtud ettepanekud
Tapa vallavolikogu otsustab:
Kinnitada:
Eelarve- ja arengukomisjoni
koosseis:
Esimees: Urmas Roosimägi;
aseesimees: Reigo Tamm;
liikmed: Ene Augasmägi, Mati Kanarik, Alari Kirt, Aivar Kuusik, Katrin Kuusik, Aivi Must, Enno Must,
Vello Ojamäe, Arvi Palmsalu, Raivo
Raid, Kalju Soomeri, Tatjana Tamm.
Majanduskomisjoni koosseis:
Esimees: Kalju Soomeri;
aseesimees: Mart Pihlak;
liikmed: Maksim Butšenkov, Mart
Kruus, Neeme Külmallik, Priit Meos,
Anneli Murer, Enno Must, Vello Ojamäe, Arvi Palmsalu, Jaan Puhasmets,
Ago Stallmeister, Rein Tali.

Kultuurikomisjoni koosseis:
Esimees: Reigo Tamm;
aseesimees: Leelo Jürimaa;
liikmed: Silvia Aništšuk, Ene Augasmägi, Triin Koitla, Tiina Talvik,
Ave Pappe, Heili Pihlak, Ade Piht,
Merle Ruzitš, Tõnu Salm, Siiri Saks,
Allan Vinter.
Sotsiaalkomisjoni koosseis:
Esimees: Katrin Kuusik;
aseesimees: Riina Niibo;
liikmed: Tiina Evardi, Jaan Hiet,
Siiri Klasberg, Urmas Kullang, Jaan
Lõõnik, Arina Mürk, Helle-Anne
Org, Lilli Strõnadko, Tea Välk.
Hariduskomisjoni koosseis:
Esimees: Aivi Must;
aseesimees: Naima Sild;
liikmed: Lii Jairus, Anette-Clarissa
Juht, Elmu Koppelmann, Kristlin
Läänemägi, Piret Pihel, Tiina Talvik,
Tea Välk.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

VALLAVALITSUSE ISTUGID
14.11.2013
- Ühele puudega isikule määrati
hooldaja;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping;
- pikendati kaks sotsiaalkorteri
üürilepingut;
- kehtestati Tapa hooldekodu
kohamaksumused alljärgnevalt:
Tapa valla registris olevad isikud –
490 eurot kuu (16,33 eurot ööpäev);
Väljastpoolt valda olevad isikud –
530 eurot kuu (17,67 eurot ööpäev);
- võeti vastu korraldus loa andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks;
- riigihanke “Tapa linna haljasalade hooldus 2014” edukaks
pakkumuseks tunnistati HKP OÜ
poolt esitatud pakkumus;
- väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Rentsi kinnistul
Kuru külas Tapa vallas;
- väljastada kirjalik nõusolek
puurkaevu rajamiseks Tindi kinnistul Jootme külas Tapa vallas.
21.11.2013
- Määrati projekteerimistingimused AS-le EVR Cargo laohoone
(viilhall) rajamiseks Hommiku pst
31 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused MPEÕK Tapa Ristija
Johannese Kogudusele Pikk tn 1
asuva kiriku kaugküttetorustikuga
liitumise projekteerimiseks Roheliselt tänavalt Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le „Liitumine elektrivõrguga.
Kõrtso talu.“ kasutusele võtmiseks
Läpi külas Tapa vallas;
- lõpetati puudega isiku hooldamine seoses hooldatava surmaga;
- otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus piiratud teovõimega
täisealisele isikule eestkoste seadmiseks;
- haridusliku erivajadusega lastele
transporditeenuse edukaks pakku-

miseks tunnistati FIE Tiit Pihlak
poolt esitatud pakkumus;
- lihthanke „Tapa linna jäätmekogumispunkti haldamine 2014–
2016“ edukaks pakkumuseks tunnistati Eesti Keskkonnateenused
AS poolt esitatud pakkumus;
- otsustati sõlmida riigihanke
„Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks I: linnadele,
valdadele, nende ning teistele
asutustele ja ettevõtetele“ hankelepingud perioodiks 01.01.2014 kuni
30.06.2014 edukaks tunnistatud
pakkuja Elektrum Eesti AS – vastavalt paketile Börsi hinnaga 6 kuuks
Tapa vallavalitsusel, Tapa gümnaasiumil ja Tapa vene gümnaasiumil;
- võeti vastu korraldus alaeelarvete muutmise kohta;
- tunnistati kehtetuks Tapa vallavalitsuse 5. septembri 2013 korraldus nr 583 “Vallavara kasutusse
andmine otsustuskorras“.
28.11.2013
- Eraldati Eesti Sumoliidule 30
eurot ühekordset toetust 2014.
aasta kalendri väljaandmiseks;
- sotsiaaltoetuste määramise
komisjoni koosseisust arvati Jaanika Kirs välja alates 19. novembrist
2013;
- võeti vastu korraldus peretoetuste maksmise kohta;
- kahele lapsele eraldati lasteaia
toitlustustoetust;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
284.02 eurot;
- jäeti rahuldamata üks avaldus
sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- kahele puudega isikule määrati
hooldajad;
- lõpetati kaks koduteenuse
osutamise lepingut;
- määrati projekteerimistingimused Eltel Networks AS-le fiiberoptilise sidekaabli projekteerimiseks
Tapa linnas, riigimaantee nr 5 Pär-

nu-Rakvere-Sõmeru ja Imastu tee
servas Tapa vallas vastavalt lisale;
- väljastati ehitusluba MPEOK
Tapa Ristija Johannese kogudusele
kaugküttetrassi ehitamiseks Pikk
tn 1 kinnistul asuvale kirikule Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le „0,4 kV maakaabelliin.
Eno kinnistu liitumine Imastu külas.“ kasutusele võtmiseks Imastu
külas Tapa vallas;
- võeti vastu üks korraldus
loa andmise kohta jäätmemahuti
perioodiliseks tühjendamiseks
ning üks korraldus korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;
- kinnitati alates 1. detsembrist 2013 Lehtse Kooli töötajate
koosseis.
05.12.2013
- Viiele lapsele eraldati lasteaia
toitlustamise toetust;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
87.17 eurot;
- jäeti rahuldamata viis avaldust
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- nõustuti Tapa vallas Tapa
linnas asuva Männiku tn 1 ja
Männiku tn 1a liitmisega üheks
katastriüksuseks ja kinnistuks;
- väljastati kasutusluba Segers
Eesti OÜ-le elamu-büroohoone
kasutusele võtmiseks Lai tn 4 Tapa
linnas Tapa vallas;
- Tapa valla jäätmekava ajakohastamise edukaks pakkumiseks
tunnistati AS Entec Eesti poolt
esitatud hinnapakkumine ning otsustati sõlmida leping maksumusega 3 074, 4 koos käibemaksuga;
- kinnitati Tapa valla 2013. a
kolmanda lisaeelarve tulude laekumine tegevusalade ja majandusliku
sisu järgi ja kulude jaotus tegevusalade ja majandusliku sisu järgi.

VALLAVOLIKOGU ISTUGID
21.11.2013
- Kinnitati volikogu komisjonide
koosseisud;
- kinnitati vallavalitsus 6-liikmelisena: vallavanem ja 5 valitsuse liiget.
- kinnitati Tapa vallavalitsuse
liikmeteks: abivallavanem Andrus
Freienthal, finantsnõunik Mati
Kanarik, Piret Pihel – Lehtse kandi
esindaja, Andres Mandre – Karkuse
kandi esindaja, Tiina Talvik – Moe
kandi esindaja.
28.11.2013
- Võeti vastu Tapa valla 2013.

aasta kolmas lisaeelarve;
- vallavalitsuse liikmetele Tiina
Talvikule, Andres Mandrele ja
Piret Pihelile määrati hüvitist 256
eurot kuus;
- Tapa vallavanema Alari Kirti
töötasuks määrati 1950 eurot
kuus. Otsustati anda vallavanemale
ametialaseks kasutamiseks valla
poolt liisitud sõiduauto Škoda Octavia, registreerimisnumbriga 264
MND, kehtestada ametialaseks
kasutamiseks antud sõiduauto
kütuse piirmääraks 200 l kuus ning
määrati tema kasutusse antavalt

mobiiltelefoni numbrilt tehtavate
teenistusalaste kõnede maksumuse piirmääraks 64 eurot kuus;
- määrati esindajad Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidus;
- anti nõusolek maavara kaevandamisloa muutmiseks AS-le
Järva Teed maavara kaevandamiseks Maleva karjääris, mis paikneb
Maleva karjääri maaüksusel LääneVirumaal Tapa vallas Raudla külas;
- võeti vastu otsus vallavara
võõrandamise kohta.

Tapa Jakobi koguduse
teated:

MESINDUSKURSUSED  ALGAJATELE Rakveres  
(25.jaanuar – august 2014).
Loengud toimuvad 7 laupäeval ja praktilised õppepäevad
3 pühapäeval vastavalt graafikule.
Registreerimine kuni 20. jaanuarini. Täpsem ajakava ja
koolitusprogramm kodulehel
http://www.mesinikeliit.ee/koolituskeskus/
Õppustest osavõtt on tasuta. Kursusel osalejate arv on
piiratud. Osalemiseks on vajalik motivatsioonikirja esitamine,
kus on välja toodud olulised põhjendused kursusel osalemiseks.
Eelnevad teadmised mesindusest ei ole olulised.
Täida vorm kodulehel www.mesinikeliit.ee või kirjuta e-kiri mesilaspere@gmail.com. Info EML tegevjuhilt  telefonil 502 9006.
Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku
mesindusprogrammi 2013–2016 raames.

Jõuluõhtu jumalateenistus
24. detsembril kell 16.
Kristuse sündimise püha
teenistus
25. detsembril kell 10.
2. jõulupüha kontsert-palvus
26. detsembril kell 18 –
Tobiase Keelpillikvartett.
Jõuluaja 1. pühapäev –
jumalateenistus
29. detsembril kell 10.
Hommikupalvused: igal
nädalal teisipäevast reedeni
kell 8.
Koguduse info:
http://www.eelk.ee/~ktapa/
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
19. dets kl 19 Tapa linna laste jõuluprogramm „Vareseplika
unistus“. Vahva koguperelugu, kus osatäitjatena Tapa
Kultuurikoja lastekollektiivid- tantsijad, mudilaste lauluring,
näitering ja Tapa Gümnaasiumi mudilaskoor. Pääse 1 €.
28. dets kl 21 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 322 0061 või e- mailil info@kultuurikoda.ee.

LEHTSE kultuuriMAJAS

Tapa lasteia Pisipõnn lasteaiarühma judokate ühispilt. Keimo Kari on alumises reas keskel. Rivo Valts on
keskmises reas vasakult teine.
Foto Raul Pakler

Tublid judopoisid Tapalt

23. novembril toimus Tallinnas
laste judo- ja sumovõistlus Kiddo Judo Shiai 6. Sellest võtsid
osa Tapa lasteaia Pisipõnn kaks
julget judopoissi, kes võistlesid
sumos.

Keimo Kari võistles kehakaalus
-23 kg ning saavutas 2 võidu ja
2 kaotusega 5. koha. Rivo Valts
võistles kehakaalus -25 kg. Ka tema
alistas kaks vastast ja pidi vastu
võtma kaks kaotust, aga tulemuseks

7. koht, sest tema kehakaalus oli
rohkem võistlejaid.
Õnnesoovid julgetele judopoistele!

Sensei Raul Pakler,
SK Viru Judo

Nomiaska OÜ
teostab järgnevaid töid:
- Välis vee- ja
kanalisatsioonitrasside paigaldus
- Santehnilised tööd
siseruumides (ka
boilerite puhastus,
nõudepesu- ja pesumasinate paigaldus)
- Vee- ja kanalisatsioonirikete kiire likvideerimine siseruumides
- Võrk- ja moodulaedade
paigaldus
- Vihmaveerennide ja
-kogujate
puhastamine ja
parandamine
- Erinevaid ehitustöid
Tel: 508 2716,
e-mail:
nomiaskaoy@gmail.com

Niplispitsi õppepäev
algajatele ja
edasijõudnutele.
Pühapäeval, 12. jaanuaril
kell 10
Tapal Valve tn 30
(Päevakeskus).
Osalustasu 10 € (maksta
saab kohapeal, sularahas).
Info ja registreerimine
telefonil
5662 7231 - Marika.

21. dets kl 16 – Kino lastele.
kl 17.30 – Doomino pooltund
kl 18 – Kino täiskasvanuile
23. dets kl 18 – Jõulukontsert “On jõuluaeg”. Esineb Jane
Vaarik Jänedalt koos oma perega. Hingepaitavad omaloomingulised laulud. *Jõulumeeleolu on garanteeritud! Sissepääs: vaba annetus.
24. dets kl 12 – 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!
28. kl 12 – Jäneda Lauatennise klubi MV-d.
1. jaan. kl 00.15 – Uusaastapidu. Sissepääs ainult kutsetega
ja kella 01.00-ni! Eelregistreerimine laudadesse ja kutsete
väljaostmine Lehtse kultuurimajas kuni 30. detsembrini!
Soovitav tellida oma seltskonnale laud. Katta on võimalik
31. dets-l kell 12–14. Nõud kohapeal. Riietus ja väljanägemine: rõhutatult ülipidulik! See tähendab, et mida säravam, seda uhkem! Eripreemiad kõige pikemale, lühemale,
heeringhõbedasemale, jõulupuulikumale, nõmepidulikumale, ülepakutumale, päikselisemale, vanaaegsemale, originaalsemale jne tualetile!!! Muusikat igale maitsele ja tants
ansambliga UBA. Alla 18-aastased ainult koos täiskasvanutega! Osavõtutasu: 10 €. NB! Kell 00.00 – uusaastasaluut
kultuurimaja katuselt!
4. jaan kl 13 – Ehavalguse kolmekuningapäeva tähistamine.
Külla tuleb ilusa eeskavaga pensionäride klubi Hõbelõng
Lasnamäelt. Istumine peolauas ja verivorsti söömine. Oodatud iga huviline! Saadame jõululauludega pühad ära! NB!
Pane vorstiraha 2 € taskusse!
5. jaan kl 10 – Lehtse 5. pinksi pühapäev. Jätkub XII hooaeg.
Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja
lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks: 3,50 €, õpil tasuta.
8. jaan kl 14 – Kontsert “Rahvamuusika radadel”
13. jaan kl 13 – Klubi Ehavalgus tegelused: Mälu- ja liikumistreening, jutu- ja laulutuba.
16. jaan kl 12 – Lehtse Käsitööseltsi korraldusel lapitöö
õpituba. Teeme patju. Materjal ja õmblusmasinad olemas
kohapeal. Osamaks: 2 €.
19. jaan kl 12 – Lehtse Külakilb 5. mäng – jätkub 12. hooaeg!
Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.
20. jaan kl 13 – Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
Külla tuleb Lääne-Virumaa maavanem Einar Vallbaum. Istume kohvilauas hubases vestlusringis, kus küsida võib kõike.
25. jaan kl 20 – Jaanuariõhtu „Peoõhtu kõigile“. Tantsuks
ansambel SVIPS. Võimalikud üllatused. Eelregistreerimine
laudadesse. 24. jaan pääse: 5 €, peoõhtul kallim 6.50 € ja
mugav koht pole garanteeritud. Info: 521 8398, 383 3350,
e-meil: info@lehtsekultuurimaja.ee.
27. jaan kl 13 – Klubi Ehavalgus tegelused. Mälu- ja liikumistreening, jutu- ja laulutuba.
Näitused Lehtse kultuurimajas:
Diana Väli-Kurnikov näitus “Graafiline portree”.

Kampaania “Aita lapsi!”
Osta maiustusi, aita vanemaid ja
valmista lastele rõõmu! Tee nii –
vali kommid või maiustus, maksa
selle eest, pane karpi (karbid asuvad
Grossi ja Meie kaupluses).
Kingituse jagamine 29. dets kell
12–13 Kalevipoja pargis. Jõuluvana
käest saavad kingitusi kõik lapsed,

kes suudavad teda üllatada lühikese
etteastega (luuletus või laul).
Aidata lapsi – lihtne!
Kauneid jõulupühi ning meeldivat aastavahetust!
Olete kõik oodatud meie üritusele!

Eelteade
mälestuskontserdist

Neljapäeval, 13. märtsil 2014.
toimub Tapa kultuurikojas heategevuskontsert ANTS TEDREKULLI mälestuseks, millest
võtavad osa sõbrad – muusikud,
lähedalt ja kaugelt, Antsu õpilased,
ansamblikaaslased.
Palun kõigil, kellel on sellel üritu-

sel soovi üles astuda, anda teada aadressil meelis.kasevali@gmail.com.
Oodatud on samuti mõnusad
meenutused/mälestused Antsust,
mis aitaksid meie positiivsel kontserdil vahepaladena tuju üleval hoida.
Ansamblikaaslased

19. detsember 2013

TAPA VALLA AJALEHT

LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Anda üürile 2-toaline korter Tapal, Üleviste 13.
Tel 5591 2503 või e-post: nikolai458@mail.ru.
Anda üürile korter Tapal, 55m2, II korrus, 1938.
a ehitatud korralikus puumajas, ahjuküte, aiamaa
kasutamise võimalus. Tel 5660 7450.

Jäneda Kooli Päikeseratta lasteaiarühma
vajatakse alates 14. jaanuarist
rõõmsameelset ja toimekat
õpetaja-abi.
Sooviavaldus esitada 10. jaanuariks aadressil
kool@janedakool.ee.

Müüa 2-toaline km korter Tapal, Valgejõe pst 8,
I korrus. Hind:5300€, info tel 511 0478.
MTÜ Seeniori iganädalased ringid

Müüa 4-toaline korter Tapal raudteejaama juures
I korrus. Hind 4500 €. Tel 5332 4679.
Müüa kahetoaline korter, Tapal kesklinnas.
III korrus, 38m2). Hind 6500 eurot.
Saab ka tingida. Helista 55 619 719.
Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1-4-toalised korterid
ning majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja,
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
Soovin kõikidele klientidele
kauneid jõulupühi ja head uut aastat!

Esmaspäev kell 10 Võimlemine kultuurikojas.
kell 11.30 Laulutund.
Teisipäev kell 10 Tantsutund kultuurikojas.
Kolmapäev kell 10 Mälutreening.
kell 12 Tarbekunstiring
Päevakeskuses saab iga päev kasutada
arvutit, mängida koroonat, malet, kabet,
lugeda ajalehti, ajakirju, kohtuda sõpradega.
Päevakeskuse teenused: saun, dušš,
pesupesemine, massaaž, juukselõikus.
Teenustele palume eelnevalt registreerida.
Info üritustest, väljasõitudest ja
muudest tegevustest päevakeskuses koha peal
ja telefonil 322 0025, 5342 2364.

Võimalik tellida dets-jaan väikeseid
jõulupärgi. Helistada tel 5656 9897.

Soovime leida head hoidjatädi lastele.
Eelistatud lastehoidmise kogemusega ja
suhtlus eesti keeles. Tel 5336 4657.
Jalatsiparandus v.a lukkude õmblemine.
Aadressil Tapa, Hommiku pst 2 krt 30 või 33.
T–L 10–18, P ja E ei tööta. Tel 5466 7441.
Korteri tühjendus! Hea inimene, kui tunned, et
sul on millestki puudus, siis meil on üle palju asju.
Ära anda või müüa väga soodsalt peaaegu kõik
eluks vajalik (riideid, jalanõusid, toidunõusid,
raamatuid, vanem nurgadiivani osa, arvutilaud jne.
Tule vaatama tööpäeviti 11-15 alates 20. dets.
Ambla mnt 28-1 või helista tel 5656 9897.
Müüa küttepuud, 50 cm, 1 m /40 eurot.
Kohaletoimetamisega. Tel 5650 7324.
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Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632

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

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 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.

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

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.

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

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: arenduskoda@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.

