
Meenutus juunikuust, mil peeti Tapa linna 86. sünnipäeva.

vahemaad suhteliselt lühikesed. 
Me kõik maksame oma koolidele 
peale – õpetaja palkadele. Kas on 
mõistlik niimoodi teha?

See on koht, mille pärast tuleks 
tõsiselt maha istuda, aga tehes seda 
partneritena, me ei suuda kokku 
leppida. Seda on ajalugu tõestanud 
ja tõestab ka edaspidi, olen selles 
kindel. Heade naabritena võime 
hästi läbi saada, aga me ei suuda 
sellistes küsimustes kokku leppida.

Aga kinnisvarahooldus, mille 
alla kuuluvad haljasalade korras-
hoid, teede, hoonete ja rajatiste 
hooldus. Ma olen kindel, et seda 
on suures mahus võimalik palju 
efektiivsemalt teha kui igaüks 
eraldi. Saab ühishanke korraldada 
või moodustada ühise ettevõtte, 
mis selliste pisitöödega pidevalt 
tegeleks.

Samuti ostame kõik sisse teenust 
eakate hoolekandeks, aga võiksime 
seda teha ise, Tapagi on praegu liiga 
väike, et ise korralikku hooldekodu 
rajada. Koos oleksime piisavalt suu-
red, et vajalik maht oleks olemas 
ja meie võimelised investeerima 
sellesse.

Suuremates omavalitsustes on 
ka parem kontroll projektiideede 
üle.

Kas vallavalitsus Amblast ja 
Aegviidust kaoksid?

Sellest on suhteliselt vara rääki-
da. Kõiges on ühinemisläbirääki-
miste käigus võimalik kokku leppi-
da. Selge see, et me ei tohi lubada 
lollusi ja leppida kokku asjades, mis 
meil hiljem üle jõu käivad või mis 
näitavad, et meil efekti ei olnud.
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Realiseerides Tapa vallavolikogu 
kinnitatud investeeringute plaani, 
viis vallavalitsus läbi järjekordse han-
ke kergliiklustee ehitamiseks Paide 
maantee äärde. 

19. juuli istungil kinnitas vallava-
litsus ehitushanke tulemused, mille 
kohaselt ehitab ka viimase, käesole-
vaks aastaks planeeritud, kergtee 
lõigu Järva Teed AS. Kõnealune lõik 
algab Paide maantee ja Eha tänava 
ristumisest ning kulgeb paralleelselt 
Paide maanteega kuni ristumiseni 
Õhtu puiesteega. Ehituse kinnitatud 
maksumuseks on 157 000 eurot. 
Seega ehitatakse käesoleval aastal 
vallakeskuses kergliiklusteed Loode ja 
Lõuna tänavate äärde, Paide maantee 
äärde alates ristumisest Lõunatänava-
ga kuni ristumiseni Õhtu puiesteega 
ning Õhtu puiestee äärde. Rajatavad 
kergliiklusteed parandavad tunduvalt 
jalakäijate turvalist liiklemist Pikalt 
tänavalt Tapa idapoolsesse linnaossa. 
Ehitustööd lõpevad käesoleva aasta 
oktoobris.

Tapa vallavalitsus

Järgneb lk 3

MTÜ Seenior korraldab teile Rah-
vusvahelise eakate päeva puhul 1. 
oktoobril ekskursiooni „Avastame 
koos Valgamaa vaatamisväärsusi“. 
Külastatakse Valgamaa vaatamis-
väärsusi, muuseume ja mõisu.

Väljasõit Tapa linna keskväljakult 
kell 8, Lehtse teeninduspunkti eest 
kell 8.30, Jäneda bussijaamast kell 8.50.

Koju jõutakse orienteeruvalt 
kella 20-ks. Ekskursioonile regist-
reerimine alates 1. septembrist 2012 
aadressil Tapa, Valve 30. Osalustasu 
on 12 eurot inimese kohta.

Kohtade arv piiratud. Päeva 
teevad teile meeldejäävaks vabataht-
likud Kairi Kroon, Ave Pappe ja Ene 
Augasmägi. Täiendavat informat-
siooni telefonil 322 0025 või mobiil 
5342 2364 Anu Jonuks.

Kohtumiseni 1. oktoobril. 
Ekskursiooni toetab Hasartmän-

gumaksu Nõukog.
Anu Jonuks

Jalgteede ehitus 
Tapa linnas

Juulis alustas AS Järva Teed kergliik-
lusteede ehitustöid Tapa linnas Loode 
ja Lõuna tänavate äärde ning Paide 
maantee äärde lõigul, mis jääb Lõuna 
tänava ja Eha tänava vahele. Ehitus-
töödega saadakse valmis käesoleva 
aasta septembri lõpuks.

Samaaegselt käivad ettevalmistus-
tööd Õhtu puiestee äärde jalakäijate 
kõnnitee ehitamiseks. Tapa valla-
volikogu eraldas vajalikud rahalised 
vahendid ning Tapa vallavalitsus viis 
läbi ehitushanke. Hanke võitis AS 
Järva teed, ehitustööde maksumuseks 
kujuneb 60 000 eurot. Kõnnitee ra-
jatakse Õhtu puiestee lõunapoolsesse 
äärde Pika tänava ja Paide maantee 
vahelisele lõigule. 

Tapa vallavalitsus

Alari Kirt: 
“Meil raisatakse praegu 

väga palju raha”
Tapa vald on teinud ettepaneku 
ühineda nii Ambla kui Aegviidu 
vallale. Tapa vallavanem Alari Kirt 
selgitas Virumaa Teatajale ühine-
mise idee tagamaid.

Olete olnud nii Ambla kui 
ka Lehtse vallavanem. Kui 
palju olete seotud eelmiste 
ühinemiste ja Amblaga seotud 
plaanidega?

Kui Tapa vallaga ühinemine 
oli käimas, siis olin ma parasjagu 
Lehtse vallavanem ehk siis ühes 
neist kolmest omavalitsusest, mis 
ühinesid. Ja eelmisel perioodil, 
aastatel 2005–2009, olin Amblas 
tööl, Ambla vallavanemana. 2002. 
aastal, kui toimus Tapaga ühine-
mine, tehti ühinemisettepanek ka 
Ambla vallale, aga sel hetkel vald 
keeldus sellest.

Miks Tapa vald otsustas 
nüüd uuesti teha ühinemis-
ettepaneku Ambla vallale ja 
Aegviidu vallale?

Suured omavalitsused saa-
vad teenuste osutamise ja arvete 
maksmisega paremini hakkama 
kui väiksemad omavalitsused. 
Kõigil meil rahvaarv väheneb, 
laste arv väheneb ning kasvavad 
kulud elektrile, soojale, palkadele 
jne. Millised on väljapääsud, et olla 
ka 10-15 aasta pärast võimekas ja 
pakkuda inimestele kas või samal 
tasemel teenust?

Meil raha lihtsalt ei ole, et arene-
da. Ma ei näe ka seda, et riigi poolt 
tuleks initsiatiivi, et vaadata tõsiselt 
üle omavalitsuste ülesanded ja 
vastavalt sellele rahastada. Ega 
meil siis väga palju muid variante 
peale ühinemise polegi – muutuda 
ise võimekamaks ja tugevamaks.

Omavalitsuste koostööd on tea-
tud piirini võimalik arendada, aga 
kõiges ei ole me võimelised koos-
tööd tegema. Tihtilugu läheb see 
koostöö isegi kallimaks ja keeruka-
maks, sest tulevad juurde vahemoo-
dustised, mida on vaja üleval pidada. 
Kogu see administreerimine läheb 
maksma ja teeb teenuse pakkumise 
kohmakamaks.

Erinevates omavalitsustes on 
moodustatud ühisasutusi jäätme-
käitluse ja ühistranspordi valdkon-
nas. Need toimivad. Aga muudel 
teemadel – kinnisvarahaldus, ha-
ridus, sotsiaalteenuste pakkumine 
– on koostöö suhteliselt kohmakas 
või puudub üldse. Ega meil muud 
varianti ei ole kui moodustada tuge-
vamad omavalitsused, mis oleksid 
võimelised paremini kasutama neid 
vahendeid, mis piirkonda tulevad.

Mida te peate silmas piirkon-
na all?

Piirkond on ala, kus inimestel 
on väga tihedad omavahelised si-
demed ja kontaktid juba ajalooliselt 
välja kujunenud. Kui plaanitud 
ühinemine teoks saab, siis see katab 
ära varem kunagi mitusada aastat 
kehtinud Ambla kihelkonna piirid.

Me näeme, et meil on võimalik 
palju efektiivsemalt pakkuda ava-
likke teenuseid, mida me peame 
ja mida me tahame osutada. Meil 
raisatakse praegu väga palju raha. 
Kõigil meil. 

Milles see raha raiskamine 
seisneb?

Võtame kas või hariduselu kor-
raldamise. Meil on üldhariduskoole 
neli, Amblas kaks, Aegviidus üks. 
See teeb kokku seitse üldharidus-
kooli kogu piirkonnas. Samas on 

Austatud 
Tapa valla 
seeniorid!

Selgusid Tapa 
Gümnaasiumi 

Vilistlaste Toetus-
fondi esimesed 
stipendiaadid

Mihkel Kivisild pälvis stipendiumi 
kooli eduka esindamise eest nii maa-
kondlikel kui vabariiklikel olümpiaa-
didel. Ta lõpetas Tapa gümnaasiumi 
12 A klassi kuldmedaliga.

Mai Kroonmäe pälvis stipen-
diumi eriliselt silmapaistvate õpitu-
lemuste eest. Ta lõpetas Tapa Güm-
naasiumi 12 A klassi kuldmedaliga.

Asso Kesaväli pälvis stipendiu-
mi suurepäraste spordisaavutuste 
eest. 2011. aastal maailmameistri-
võistlusel 6. koht suusaorienteeru-
mises, Euroopa meistrivõistlustel 
hõbemedal 24 h orienteerumises, 
2012. aastal kuldmedal Eesti-Läti 
Liiga suusaorienteerumises.

Palju õnne stipendiaatidele ning 
eriline tänu nende vanematele!

Fondi saab panustada: Tapa val-
lavalitsus a/a 221013341412 Swed-
bank. Makse selgitusse lisada märge 
“vilistlased” ning toetaja nimi.

Vallavalitsus rekonstrueerib lasteaia 
Vikerkaar välise elektrisüsteemi ja vä-
lisvalgustuse ning õuealal langetatakse 
seal ebakorrapäraselt kasvavad puud 
ja korrastatakse muru.

Uue valgustuse saavad ka kel-
der ja abihoone ning plaanis on 
üks varjualustest uue vastu va-
hetada ja rajada uued liivakastid. 
“Lasteaia õueala muutub turvalise-
maks ja esteetiliselt kaunimaks,” ütles 
abivallavanem Andrus Freinthal.

Vallavalitsuse eelarves on töödeks 
ette nähtud 12 000 eurot. “Kui puudu 
jääb, siis küsime volikogult juurde,” 
sõnas Freienthal. Puud langetab 
Margat Grupp OÜ ja elektrisüsteemi 
rekonstrueerib Särts OÜ.

VT (08.07.2012)

Kergliiklusteede 
ehitusmaht suureneb

Lasteaed Vikerkaar 
läbib uuenduskuuri

Tapa vallavalitsus tellis Tapa linna 
tutvustavate uute ja nägusate vä-
likaartide-infotahvlite paigalduse. 
Välikaardid on paigaldatud linna 
sissesõitudele: Paide poolt, Rakvere 
poolt ning Loobu poolt. Üks väli-
kaart-infotahvel asub linna keskel 
Hommiku pst. alguses. 

Tapa vallavalitsus

Tapa linna uued 
välikaardid-
infotahvlid



Looduspäevast osavõtjad lugesid päeva igati õnnestunuks.

Pärast kursust istusid kandlevalmistajad oma pillidega Lehtse koolimaja 
trepil.
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“Sõbralt sõbrale”

14. juulil toimus Lehtses LEADER 
projekti raames looduspäev, mille 
korraldas Lehtse Kultuuri Selts.

Päeva alguses toimus rabamatk, 
kus taimetarkade Eha Rehemaa ja 
Valve Pärna juhendamisel uurisime 
ja korjasime ravimtaimi. Zooloog 
Egle Tammeleht rääkis rabas elut-
sevatest loomadest. Pärast mõnusat 
matka saime uurida raamatuid ja 
ajakirju ravimtaimedest ning toimus 
ühine vestlusring, kus Valve Pärn 
andis soovitusi ravimtaimede kasu-
tamisest erinevate haiguste puhul. 
Maitsesime Valve tehtud raviteesid 
ja lasime hea maitsta suupistetel, 

mida osalejad olid ühisele toidu-
lauale kaasa toonud.

Eha Rehemaa õpetas, kuidas 
arstida ennast SU-JOKI meetodi 
abil. See on meetod, mille abil 
igaüks saab end ise aidata. Saime 
proovida, kuidas väga lihtsalt en-
dale seljamassaaži teha, kasutades 
selleks vaid lihtsat puust pliiatsit. 
Testisime valulikke kohti oma kehal 
ja proovisime, kuidas neid ravida. 
Palju kasu võib olla ka väikesest 
pipraterast, kui teada õiget punkti, 
kuhu see asetada. Rääkisime ka ini-
mese ja taimede seosest ja taimede 
omavahelisest seosest.

Igapäevaselt me aina kiirustame 
ja oleme hõivatud oma tegemis-
tega, kuid vahel peaksime enda 
jaoks aega võtma ja vaatama veidi 
enda ümber ringi. Me kõnnime iga 
päev ringi rikkalikus apteegis, kus 
ravimid on tasuta. Tarvitseb vaid 
kummardada ja ravim üles korjata. 
Kui teie aias on kasvama hakanud 
mingi taim, mida te seni pole 
märganud, tasub see üles korjata 
ja uurida, mis taimega on tegu, sest 
arvatavasti te vajate teda – ta tuli 
teid aitama.

Tiiu Tikkerber,
Lehtse Kultuuri Seltsi juhatuse liige

Looduspäev

5.–8. juulini toimus Lehtse Koolis LE-
ADER projekti raames väikekandle 
valmistamise kursus. Eestvedaja oli 
Lehtse Kultuuri Selts. Osavõtjaid oli 
nii koduvallast kui kaugemaltki. Ju-
hendaja oli oma ala tõeline asjatundja, 
kandlemeister Indrek Roosi Viljandist.

Nelja päeva jooksul said osalejad 
proovida paljusid puu- ja metallitööga 
seonduvaid töövõtteid – puurimist, 
saagimist, peiteldamist, faasimist ja 
lihvimist. Esimesel päeval kujundati 
kandle kõlalaud, teisel päeval valmista-
ti kõlakast, kolmandal päeval viimistle-
ti kannelt ning neljandal päeval keeles-
tati. Armastuse ja hoolega valmistatud 
kandled said kaunid ning hea kõlaga. 
Kõik olid väga õnnelikud ja uhked 
oma pilli üle. Kursuslased avaldasid 
arvamust, et edaspidi võiks proovida 
ka mõne teise pilli valmistamist.

Tiiu Tikkerber

Väikekandle valmistamise kursus

Akaa linna (Soome) kunstnike ja 
lapitöömeistrite näitused

Tapa linnaraamatukogus 
(Kooli 6)

1. korrusel – „Akaa kunst-
nikud Tapal„ – näha saab Akaa 
kunstnike erinevates tehnikates  
teostatud töid (õli, pastell, akvarell, 
graafika, puugravüür, keraamika, sepis-
tus jm), 2. korrusel – „Sõbralt sõbrale“ 
– välja on pandud Akaan Tilkkuakat 
lapitöömeistrite väiksemad lapitööd. 
Tapa kultuurikojas (Turu 8) on vaa-
tamiseks väljas Akaan Tilkkuakat 
lapitöömeistrite suureformaadilised 
lapitööd.
Jäneda käsitöökeskuses
„Väiksed majad“ – eksponeeritud on 

Tuntu-rühma (Tampere) kollaažteh-
nikas lapitööd.

Näituste avamine Tapa linna-
raamatukogu ees toimub 4. augustil 
kell 10. 

Töötuba Tapa linnaraamatu-
kogu esisel platsil asuvas telgis on 
avatud kell 11–13. Soome külalised 
õpetavad meile kanga päikesetehni-
kas värvimist (proovitöö materjal  
ja värvid on töötoas olemas). Olete 
oodatud!

Kõigil kunstihuvilistel on põhjust 
kohale tulla, sest näituste avamist on 
lubanud oma kohalolekuga austada 
Akaa kunstnike esindus ja kohal 
on enamik Akaan Tilkkuakat seltsi 
lapitöörahvast. 

Tänu, nende näituste Tapal toi-

mumise eest, tuleb öelda meie kaua-
aegsetele Soome sõpradele, Akaan 
Tilkkuakat lapitöönaiste eestvedajale 
Pirjo Suomule ja kunstirahva poole 
pealt Teijo Kokkole. Läbi nende 
kohtumiste siin ja sealpool Soome 
lahte oleme tublisti rikkamad. Meie 
kõik. Julgen lubada, et näitused on 
huvitavad ja annavad hea ülevaate 
Akaa loomeinimeste tegevusest.  
Akaa kunstnike ühendus on näitusele 
toonud 24 kunstniku 30 kunstitööd – 
see on valik Akaa kunstnike selle aas-
ta kevadnäitusel olnud töödest. Näha 
saab õli- ja akvarellmaale, graafikat, 
keraamikat, sepistust ja palju muud. 
Akaan Tilkkuakat 13 lapitöömeistrilt 
on kaasa võetud ligi 40 väiksemat ja 
suuremat lapitööd. Kasutatud on 

erinevaid materjale ja katsetatud 
väga erinevaid tehnikaid. Olles alati 
uute käsitöövõtete otsinguil, on neil 
vaatajaile sageli nii mõnigi üllatus 
varuks. Nii seegi kord.

Eelpoolnimetatud näitusi saab 
vaadata Tapal. Jänedal aga eks-
poneeritakse Akaa lapitööseltsi 
sõprusrühma – Tuntu-rühm Tam-
perest – kollaažitehnikas lapitöid. 
Äsja Taanist tagasi saabunud näituse 
teemaks on majad.

Akaa lapitöömeistrite õpitoas saa-
vad huvilised ise kanga päikesetehni-
kas värvimist katsetada. Tulemus on 
väga põnev, värvi- ja varjundirikas 
ning töö tuleb igati originaalne. 
Meistrid on ka meeleldi nõus jagama 
oma kogemusi, õpetama uusi nippe 

vanade tehnikate kasutamisel ning 
täiesti uusi lahendusi lapitöös. Olge 
julged ka omi töid kaasa võtma – see 
on hea võimalus üksteiselt õppida ja 
oma kogemuste pagasit täiendada.

Keeleprobleeme aitab lahendada 
Reet Tomband Rakvere raamatu-
kogust.

Kõigi näitusekülastajate vahel 
loositakse välja Akaa meistrite loo-
dud kaunis lapitekk. 

Kõik näitused on üleval 30. 
augustini. Avatud tööpäevadel kell 
11–18, Jäneda käsitöökeskuses T–P 
kell 11–18. Näitused on laupäeval, 4. 
augustil avatud kell 10–15. 

Kersti Burk, 
Tapa linnaraamatukogu

18.–19. juunil toimus Tallinna Üli-
koolis Rahvusvaheline Laste Mängu 
Organisatsiooni 26. ülemaailmne 
mängu konverents, mille korraldaja-
teks oli ICCP (International Council 
for Childrenś Play) koos Tallinna 
Ülikooli ja Eesti Lastekaitse Liiduga.

Konverentsi põhiideeks oli välja 
selgitada, mida on võimalik õppida 
uurimustest mängu kohta läbi elu ja 
erinevatele kultuuridele vaadatuna 
praktilisest, filosoofilisest ja ajalooli-
sest perspektiivist. 

Kahe päeva jooksul kuuldud ette-
kannetest selgus, et mängu olemust 
ja mängimise põhjuseid on juba väga 
pikalt ja põhjalikult uuritud. Koos 
teaduse arenemisega on laienenud 
arusaamine mängu tähtsusest kogu 
inimkonna arengus maailma igas 
nurgakeses, vaatamata sealjuures 
erinevatele traditsioonidele ja kul-
tuuritaustadele. 

Ettekannetega esinejaid oli konve-
rentsil 25-st riigist. Erinevatest uuri-
mustest tulenenud teadmised ja koge-
mused andsid nii mõtlemisainet, kui 
pakkusid ka võrdlusmomente Eesti 
elu-oluga. Ettekantud teemade ulatus 
oli üsna lai – laste emotsionaalsest 
heaolust, kuni maastikuarhitektide 
poolt planeeritavate mänguruumide 
disainini. Sinna vahele mahtus teema-
sid mängukeskkonnast, õuesõppest, 
liikumismängust, juhendamata vaba 
mängust, lugemaõppimismängudest, 
mänguasjade valikust, aga ka män-
gust kujuteldavate sõpradega, pime-
date ja vaegnägijate mänguoskustest 
ja vilumustest jpm. 

Peab tõdema, et erinevaid ette-
kandeid kuulates ja neist paralleele 
Eestimaa näidetele tõmmates läks 
mõte sinna, et meil leidub mänguga 
seotud valdkondi, millega võime 
teistele maadele eeskujuks olla, samas 
leidub valdkondi, millede parenda-
miseks tuleks teiste maade parimad 
näited kasutusele võtta. 

Kui meie alushariduse suunaks on 
laste arusaamise- ja mõtlemisoskuse 
arendamine ning mängulise avastus-
õppe ellurakendamine, siis Lindsey 
Russo Columbia Ülikoolist väitis, et 
USA kipub minema just vastupidi-
ses suunas, töötatakse täpselt paika 
pandud faktide ning selliselt ülesehi-
tatud õppekavadega, kus iseseisvaks 
mõtlemiseks puudub lihtsalt vajadus. 

Õuesõppe metoodikast tegi et-
tekande Tallinna Ülikooli Rakvere 
Kolledži õppejõud Lehte Tuuling, 
(eestis üks õuesõppe metoodika tu-
listest propageerijatest) jagades oma 
kogemusi ja tõekspidamisi õuesõppe 
vajalikkusest ja olulisusest eelkooliea-
liste laste kasvatusprotsessis.

Stuart Lester Gloucestershire 
Ülikoolist ja Cindy Hawkins Notting-

ham Trenti Ülikoolist Ühendkuning-
riikidest, rõhutasid oma ettekannetes 
täiskasvanute ja meedia poolt ülepai-
sutatud erinevaid hirme, mis väga 
kergelt lastele üle kanduvad, ning las-
tel ei jää muud üle kui lihtsalt põgene-
da täiskasvanute igapäeva maailmast 
oma mängumaailma. Stuart Lester 
soovitas õppida ka täiskasvanutel 
“üllatuma” ja oma sisemistest hir-
mudest üle saama mängides näiteks 
koos lastega mängu “Mis siis saab 
kui…?… kui öösel paistaks hoopis 
päike, või kui kivid oskaksid lennata, 
või kui suhkur oleks soolane ja jäätis 
hirmus tuline, mis siis saaks…? 

 Konverentsi esinejate seas astusid 
üles ka Austraaliast kohale tulnud 
ettekandjaid. Kingstoni linnavalitsuse 
esindaja Steven Perumal ja maas-
tikuarhitekt Mary Jeavons andsid 
põhjaliku ülevaate Austraalias elavate 
laste mängimiskohtadest ja võimalus-
test. Selgus, et Austraalias elab 89 % 
elanikest linnades ning hallates pea 
140-t mänguväljakut, on omavalituse 
ülesandeks mänguväljakuid varustada 
ka vajalike atraktsioonidega. 

Ka meie lasteaial avanes suurepä-
rane võimalus esineda konverentsil 
poster-ettekandega “Draamakasva-
tus Tapa lasteaias Pisipõnn”, ette-
kandjaks oli lasteaia juht Tea Välk. 
Ta tutvustas huvilistele draamaõppe 
põhimõtteid ja kasulikkust lapse 
arengule Tapa lasteaed Pisipõnn 
töökogemuste näidetel. Siinkohal 
veelkord tänusõnad kõigile neile, 
kes postri koostamisele kaasa aitasid, 
aitäh! Suur huvi meie ettekande vas-
tu oli meeldivalt üllatav. Küllap siis 
teiste konverentsil osalejate jaoks oli 
selline teatrifestivalimäng, mida neile 
esitlesime, uudseks ja huvitavaks 
kogemuseks. 

Kahepäevane konverents lõppes 
Aili Heleniuse ja Riita Korhoneni 
(Turu Ülikool, Soome) uuringu 
“Arengutrendid laste mängukultuuris 
Soomes aastatel 1950 kuni 2012” 
tulemuste tutvustamisega. Nähtud 
slaidid erinevate ajastute mängudest 
ja mänguasjadest tekitasid kuulajate 
seas suurt elevust. Konverentsi 
teiseks päevaks oli tekkinud osale-
jatel eriline ühtsustunne – tunne, 
et tegutsetakse ühise asja nimel, 
sest lapsed, kas siin või seal pool 
maakera, mängivad küll erinevaid 
mänge, kuid vajavad ühtviisi enda 
kõrvale tarka, toetavat ja suunavat 
täiskasvanut – usaldusväärset sõpra. 
Olen igati nõus Stuart Lester väitega, 
kes kutsus täiskasvanuid üles õppima 
uuesti üllatuma ka juba teada-tuntud 
asjadest, sest muidu ei saa ju iial teada, 
mis siis saab kui…?!”

Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

Mängu võimalused
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Aegviidu vallavolikogu ei alusta 
liitumisläbirääkimisi Tapa ega Anija 
vallaga, sest volikogu istungil ei ko-
gunud kumbki ettepanek vajalikku 
viit poolthäält.

Aegviidu vallavolikogu esimehe 
Toomas Tõnise sõnul selgus valla 
hiljuti ühinemise teemal korralda-
tud rahvaküsitlusest, et rohkem 
kui 2/3 küsitlusel osalenuist toetas 
iseseisvana jätkamist.

“Meil on väike vald, kõik tunne-
vad kõiki ja seetõttu on elanike ar-

vamus äärmiselt oluline. Kuna rahva 
hoiak on selge, siis ei alustanud me 
ka läbirääkimisi,” kommenteeris 
Toomas Tõnise.

Rahvaküsitlusel vastanutest 18 
soovis liitumist Tapaga, 91 Anija 
vallaga ja 213 oli iseseisvalt Aegvii-
du vallana jätkamise poolt.

“Kui rahvas nii arvas, mis siis 
ikka. Meil pole siis midagi teha. 
Halb on see, et küsitlus tehti ilma 
eelnevalt läbi arutamata, et millised 
on ühe, teise või kolmanda variandi 

plussid ja miinused,” tõdes Tapa 
vallavanem Alari Kirt. Tema sõnul 
oli rahva otsus seetõttu emotsio-
naalne, mitte aruteludel põhinev.

Toomas Tõnise kinnitas, et 
kuigi liitumisläbirääkimistest asja ei 
saanud, läheb koostöö ja ühispro-
jektide vedamine mõlema vallaga 
edasi.

Aegviidu vallale tegid ühine-
misettepaneku nii Tapa kui ka 
Anija vald.

VT, 22.07.2012

Aegviidu ei ühine Tapaga

“Tapa linna ilusaim krants” 

Algus lk 1

Sellel kevadel linastus ETV ekraanil 
6-osaline Arenduskoja LEADER-
piirkonda tutvustav sari „Hummeri 
jälgedes“. Sarjas seiklesid rännumees 
Jaan ja tema koer Hummer. 

MTÜ Sääsküla Huviklubi eest-
vedamisel tutvustati 20. juulil sarjast 
valminud DVDd. Sari on pandud 
kahele plaadile ja on kättesaadav koos 
piirkonda tutvustava 36-leheküljelise 
brošüüriga. Komplekti tiraaž on 600 
eksemplari ja seda jagatakse tasuta 
Arenduskoja partneritele, turismiet-
tevõtjatele ja piirkonna vallavalitsuste 
vahendusel ka teistele huvilistele. 
Brošüür on kakskeelne, lisaks ko-

dusele eesti keelele on kõik tekstid 
tõlgitud ka inglise keelde. Samuti on 
DVD inglise keelsete subtiitritega. 
Seega on tegemist kena kingituse-
ga ka meie piirkonda külastavatele 
turistidele. 

Loodame, et valminud DVD ja 
brosüür tutvustavad meie piirkonda 
nii piirkonna elanike hulgas kui ka 
kaugematele külalistele ja ühtlasi 
toovad siia tulevikus rohkem külalisi, 
edendades kohalikku turismimajan-
dust ja elavndades majandust.

DVD tootmist toetas MTÜ Aren-
duskoja vahendusel LEADER-prog-
ramm.

Sarjast „Hummeri 
jälgedes“ valmis DVD

Arlet Palmiste

inimesed saaksid kaugemalt paremini 
kontakti omavalitsusega.

Millises seisus hetkel läbirää-
kimised on?

Meie oleme teinud ettepanekud 
ja nüüd ootame huviga, mida meie 
head naabrid kostavad selle peale – 
kas tõmmatakse kohe leht puruks 
või asutakse läbi rääkima. Kui naab-
rid ütlevad, et hakkame läbi rääki-
ma, siis istume maha ja hakkame 
ühinemislepingut kirja panema ning 
vaatame, mida me ära teeme järgmise 
nelja aasta jooksul ja pärast seda. 
Seejärel avalikustame kokkuleppe ja 
küsime inimeste nõusolekut.

Millist nime hakkaks see ühi-
ne vald kandma?

Nimi on sümboolne ja tugeva 
emotsionaalse kaaluga küsimus ise-
enesest. Ma ei tea, kas selleks saab 
Ambla vald, Tapa vald, Aegviidu 
vald või hoopis mõni neljas nimi. 
Ma ei oska selle kohta midagi öelda 
ja ma ei taha sellel teemal praegu 
rohkem spekuleerida. Mul on üks-
kõik, võib Ambla vald tulla endise 
Ambla kihelkonna jätkuna. See on 
läbirääkimiste asi ja samuti asi, mida 
võime inimestelt küsida.

Üks inimeste jaoks oluline küsimus 
on ka maakondlik kuuluvus, kuna 
praegu on ju kolme maakonna oma-
valitsustega tegemist. Omavalitsus ei 
saa selles osas suurt midagi teha. See 
on vabariigi valitsuse tasemel tehtav 
otsus, millisesse maakonda peaks 
tulevane omavalitsus kuuluma. Sellel 
on jällegi sügavalt emotsionaalne taust 
– kas olen ma järvakas, harjukas või 
läänevirulane. Ratsionaalselt võttes on 
see aga vähese mõjuga teema.

Mis läheb ühinemise järel 

Alari Kirt: “Meil raisatakse praegu ...”

Ma ei taha ära hirmutada, kuid 
kõik need ametnikud, kes meil on 
praegu tööl, ei saa jätkata.

Mingisugune koondamine peab 
toimuma, siis tekib ka kokkuhoid. 
Ametnikud peavad saama suurema 
spetsialiseerituse, mis tagab neile 
optimaalse koormuse ja perspektiivi 
oma töö eest head palka saada.

Inimeste jaoks, kes kohapeal 
elavad, ei tohi teenus halvemaks 
muutuda. Sotsiaaltöötajad peavad 
jääma kohapeale, sest nemad on 
esmane kontakt nende jaoks, kes on 
hätta sattunud. Neil, kes iseendaga 
hästi toime tulevad, ei ole omavalit-
sust iga päev vaja.

Meenutades Tapa valla ühine-
mist, mina küll ei leia, et teenus oleks 
kuskil halvemaks muutunud, pigem 
vastupidi, nii Lehtses kui Jänedal.

Kui fantaseerida tuleviku suhtes, 
siis üks võimalus oleks tekitada 
teenusmajad, kus on valla poolt 
ametis inimene, kes vastutab selle 
piirkonna toimimise eest.

Talle antakse teatud hulk raha ja 
ta kaasab otsustusprotsessi piirkon-
na aktiivsed inimesed, külavanemad 
näiteks, ja siis nad saavad edasi 
otsustada, mida selle rahaga edasi 
teha – milliseid projekte ja üritusi 
toetada jne. See oleks kohapealse 
initsiatiivi toetamine.

Kas ka riigi poolt on toetus 
valdade ühinemisele?

Riigi poolt on olemas ühinemis-
toetus, mida saab kasutada teenuse 
arendamisel ja parandamisel. Nen-
de samade teenusmajade töösse 
panekuks näiteks. Või erinevate 
IT-lahenduste rakendamiseks, et 

elanike jaoks halvemaks ja mis 
paremaks?

Ma isegi ei oska öelda, mis võiks 
halvemaks minna. Palju on räägitud 
sellest, justkui osalusdemokraatia 
läheks halvemaks ja võimalused 
omavalitsuse tegemistes osaleda.

Ma ei tunneta seda Tapa valla 
näitel. Jah, ma olen nõus, et Lehtse 
inimesel ei ole enam kõrvalmajas val-
lavanemat, kelle juurde iga kell sisse 
sadada ning rääkida oma muredest 
ja rõõmudest. Samas on meil kõik 
kanalid avatud. Kes tahab avaldada 
oma mõtteid, see seda ka teha saab.

Rääkides, kui suur on valijate 
hulk ühe saadiku kohta, siis loo-
mulikult see suureneb. See annab 
saadikule juurde legitiimsust ja see-
läbi valitakse võib-olla volikokku ka 
paremaid ja võimekamaid inimesi, 
kes suudavad piirkonna inimesi 
paremini esindada. Meil on praegu 
21 volikogu liiget ja ma ei arva, et 
seda arvu tuleks ühinemise järel 
suurendada.

Mastaabiefektist tulenevad sääs-
tud ja valitsemiskulude ilmsel-
ge kokkuhoid oleksid ühinemise 
plussid.

Järgmisel aastal on kohalike 
omavalitsuste valimine, kas see 
ühinemisettepanekute ajasta-
mine oli kuidagi sellega seotud?

Jah, see on viimane hetk. Kui me 
praegu seda ei tee, siis järgmisteks 
valimisteks oleme juba rongist 
maas. Me peame ühinemisotsuse 
ära tegema järgmise aasta kevadel, 
et sügisel oleks valimisteks kõik val-
mis. Meil on alla aasta, et selle nimel 
usinasti ja intensiivselt tööd teha.

VT (25.06.2012)

Kes on tähelepanelikult silmitsenud 
Eesti kaarti, sel jääb kohe vaatesse 
kiil Tapalt Lehtse ja Jäneda kanti. 
Loomulik majanduslik tõmbekeskus 
aga peab haarama kogu ümbruse.

Isegi okupatsiooniaegsed puna-
bossid said asjast aru ning tegid üleöö 
valmis Tapa rajooni. Muide siis ei 
targutatud ega vaieldud aastate kaupa, 
vaid öeldi hommikuses raadiosaates 
äkitselt: vastu tulles töötajate soovide-
le moodustati … Tapa rajoon.

Kunagise Tapa kommunalniku 
ja maadekuivendajana mäletan häs-
ti aegu, mil käisime teid ehitamas 
Aegviidus, Amblas ja Jänedal, aga 
ka Neerutis ja Moel. Majanduslikel 
kaalutlustel rajati otsetee Tapalt Leht-
sesse ja Jänedale.

Tapa kui majandusliku tõmbe-
keskuse ring ulatub paarikümne 
kilomeetri taha. Ei hakka ju inimene 

Roosnast, Reineverest või Jõgisoolt 
eluilmaski minema panka ja apteeki 
Paidesse, vaid ikka Tapale. Sinna 
käiakse ka turule ja poodi, lapsed 
lähevad sinna kooli.

Jah, majandusliku ja loodushoid-
liku ringi sisse tuleks tingimata tõm-
mata ka üle Tapa linna piiri nähtav 
Harjumaa kiil või õigemini nurk.

Siis oleks lunastatud ka okupat-
sioonivägede anastatud maa. Praegu 
pole sel okupeeritud linnaümbruse 
anastamisel ju enam mingit mõtet.

Looduslik ühtsus saaks aga jälle 
taastatud – Valgejõe veed ja Litsemäe 
metsad-rabad-voored ühtse valvesil-
ma alla. Hea, kui Tapa juhtide tore ja 
asjalik mõtlemine ning sihipärane te-
gutsemine saab tulevikus üpris kiiresti 
kogu selle suure ringi majandusliku 
kiirenduse aluseks. Jõudu neile!

Karl Siimon Järvamaalt, VT (06.07.2012)

Tapa linnvald - õige ring

Algus maikuises valla ajalehes
Küla kagupoolses osas elasid 

maaomanikud – talude järgi Otsa, 
Vaadu, Sepa, Jaagu, Silla, Villemi, 
Aru, Allika kaks majapidamist, 
Rinnako, Saueaugu, Altotsa. Loo-
depoolses osas olid aga muud ame-
timehed – talude järgi Kingsepa, 
Meistri, Rätsepa, Tiigi, Mahlbergi, 
Vilbergi, Silla, üle tee Koltsi, lisaks 
Lokuta veski. Küllap olid talude 
nimed maade päriseks ostmise ajast. 

Peale viimast sõda toimusid Lo-
kutal suured muudatused. Kohe pea-
le sõda hakati ehitama küla lähedale 
kõrgepingeliini (küla sai elektri aga 
alles 1957. a), sõjaväeosi Peebumäe-
le, Loksule ja mujale ümbruskonda 
ning Tapa lennuvälja. Töid teostasid 
sõdurid, kes paigutati külasse elama 
ja kostile. Rinnakol elas ukrainlasest 
politruk. Ta kartis hirmsasti met-
savendi ja kallaletunge ning magas 
seetõttu kogu aeg püstol padja all. Ta 
lõhnatas end ohtralt odekolonniga 
ja sattus paanikasse iga võõra tallu 

tulekust. Külast lahkus palju noori. 
Allika alumisest talust ja Vaadult 
küüditati pered Siberisse, maad nat-
sionaliseeriti, hooned riigistati. 

1950. a loodi külla Valgejõe kol-
hoos. Kolhoosi kontoriks sai Aru 
elumaja, Saueaugu talli toodi kokku 
küla lehmad, Villemi tallis olid ho-
bused (hiljem oli seal viljaait ning 
hobused viidi Aru talli), heinu hoiti 
Rinnako küünis, Altotsa küünist sai 
turbakuur (turvast pandi lehmadele 
alla). Hiljem ehitati turbakuuri ase-
mele kuivati. Rinnako perenaine pidi 
rajama jõe äärde hanede ja partide 
farmi. Saekaater asus praeguse kuiva-
ti kohal. Puid sinna toodi endiste ta-
lude metsadest. Esimeseks kolhoosi 
esimeheks sai Wirkholz. Partei saatis 
aga õige pea uue esimehe, kelleks oli 
noor August Brock. Mõne aja pärast 
ümbruskonna väikesed kolhoosid 
ühendati ning uus kolhoos sai ni-
meks Punalipp, esimeheks Nukk. 
Kirmani uuele elumajale ehitati teine 
korrus peale, sinna paigutati uue 

kolhoosi kontor ja raamatukogu. 
Peale tulekahju raamatukogus hoone 
taastati ning hiljem, juba Nõmmküla 
sovhoosi aegu, asus seal Moe osa-
konna kontor ja Saksi külanõukogu. 
Ülemisel korrusel oli kolm korterit.

1960–1991 kuulus Lokuta küla 
Nõmmküla sovhoosi ja Nõmmküla 
kolhoosi (alates 1988. a) koossei-
su. Tööjõulised elanikud töötasid 
sovhoosis või Moe Piiritustehases. 
60ndatel ja 70ndate alguses olid säi-
linud veel mõned küla traditsioonid. 
Näiteks käidi lauluga „Täna me liigu-
me küladesse ja korteritesse….“ ma-
jast-majja head uut aastat soovimas, 
marti ja kadrit jooksmas. Rinnako 
Amalie lapsed ja lapselapsed ehitasid 
kiige, mille juures tehti igal aastal jaa-
nituld ja peeti simmaneid. Pilli män-
gis küla oma ansambel Taaralased 
koosseisus: Arvo Upan akordion, 
Avo Upan viiul, Ivo Upan trummid, 
Jaan Thalfeldt ja Vello Võsa kitarrid. 
Aeg-ajalt lõi Karl Lessuk tuubaga ka 
kaasa. Rahvast jäi külas iga aastaga 

Vaatamata paduvihmale ja külmale 
ilmale toimus 23. juunil koertenäitus 
“Tapa linna ilusaim krants”.

Kategoorias “Tapa linna ilusaim 
krants 2012” saavutas esikoha ROKI, 
omanik Peedu Kasemets.

Kategoorias “Tapa linna ilusaim 
kutsikas 2012” saavutas esikoha 
saluki nimega ARSALAN HAUT 
BRION HADIS, omanik Ljudmilla 
Molokova.

Kategoorias “Tapa linna ilusaim 
tõukoer 2012” saavutas esikoha 

lühikarvaline kääbustaks LISELLE-
JULIA, omanik Annaliisa Alla.

Kõiki näitusel osalejaid ootas kin-
gitus Peetmark LH Tapa Lihatööstus 
OÜ-lt, mille kauplusest kättesaami-
seks said kõik auhinnatud kupongid. 
Täname kõiki osalejaid, kohtumiseni 
järgmisel aastal!

Tapa vallavalitsus tänab ürituse 
toetajaid: Vaksali Trahterit, Peetmark 
LH Tapa Lihatööstuse OÜd,  Svitla-
na Truievtseva “Kuldkalakest”

Ilona Alla

aga aina vähemaks - noored läksid 
linnadesse, vanad toonela teele. Taas-
iseseisvumise ajaks oli üheteistküm-
nest majapidamisest järele jäänud 
vaid maakivist vundamendid. Vaid 
viies majas elati aastaringselt ning 
suviti elati lisaks eelnevale veel neljal 
kohal. Veskile oli ehitatud ETKVLi 
Tapa osakonna saun.

Maade tagastamine andis võima-
luse sugulastel esiisade poolt päriseks 
ostetud maad jälle pärida ja müüa. 
Praeguseks elatakse aastaringselt 
üheksas talus ning suviti lisandub 
neile veel viis. Kaks talu on uuesti 
üles ehitatud, kolmandat hakati 
taastama. Mitu maja on renoveeritud. 
Külasse on tulnud palju uusi inimesi 
ning talud on saanud uued nimed. 
Külas on küll õpetajaid, keskastme 
juhte, õmblejaid ja teisi ametimehi, 
aga vaid üks õige talumees Jaan 
Puhasmets. Tema on ka külavanem.

Tänavu suvel toimub Lokuta 
kuues kokkutulek. Igal aastal saadak-
se kokku erineva talu õuel ja tulijate 

arv on aastast aastasse suurenenud. 
Külal on ka oma koduleht loku-
takyla.blogspot.com. Kaleph Jõulu, 
kes endale Lokutalt naise leidis, on 
küla ajalugu kogunud ja sellest Eesti 
Kirjandusmuuseumisse materjale 
saatnud. Materjalid ei ole küll päris 
täpsed, kuid kirjanduslikult huvita-
vad. Kes soovib, võib uurida! 

Kellel on materjali ja pilte Lokuta 
küla ajaloo kohta, tooge need Saksi 
Raamatukogusse või saatke aadressil 
saksi@tapa.lib.ee. Eriti oodatud on 
igasugused teated 20. sajandi alguse 
ning maailmasõdade aja kohta.

 Lokuta on küll väike, aga tubli ja 
kestmajääv küla.

Andmed Lokuta küla kohta on 
iidsete piiride alusel. Praegu on pool 
küla liidetud hoopis Loksu külaga. 
Külarahvas, eriti põliselanikud, soo-
vivad vanade piiride taastamist.

Põliselanike mälestuste põhjal 
kirja pannud 

Sirje Võsa

Meie valla külad – Lokuta 
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4. augustil toimuval Tapa II Vors-
tifestivalil leiab aset ka KODU-
KOKKADE VÕISTLUS. MTÜ 
Arenduskoja piirkonnas on käivitus 
2011. a rahvusvaheline toiduprojekt 
,,Loving local values – Kohalikud 
tooted ja toit – nende väärtustami-
ne.’’ Toiduprojektis on tähtsal kohal 
tervislik toitumine, kohaliku toor-
aine kasutamine toiduvalmistamisel 
nii kodus, lasteaias ja koolis kui ka 
toitlustusettevõtetes. Kuna meie 
toitumisharjumised saavad alguse 
kodust, kutsumegi hobikokki meie 
Kodukokkade võistlusele jagama 
oma retsepte ja kogemusi teiste-
ga ning julgustama koduse toidu 
valmistamisel kasutama rohkem 
kodumaiseid toiduaineid ja tooteid.

Võistluse eesmärk on propa-
geerida koduse ja tervisliku toidu 
valmistamist kohalikust toorainest. 
Suvel grillime palju ning tervise sei-
sukohalt on tähtis süüa sinna juurde 
ka palju juur- ja puuvilju. Seetõttu 
otsustasimegi võistlusel keskendu-

da erinevate salatite valmistamise 
tutvustamisele. Võistlejatel tuleb 
valmistada kaks toitu – tervislik 
salat grillroa juurde kohalikust juur- 
ja köögiviljast ning magustoit koha-
likest puuviljadest või marjadest. 
Mõlemat toitu võib soovi korral 
valmistada ka grillil. Toitude juures 
on retseptid, kõigil on võimalus 
küsida ja oma kogemusi vahetada 
Sellel võistlusel saab ka publik 
maitsta valminud toite ja lisaks 
žürii auhinnale antakse välja auhind 
publiku lemmiktoidu valmistanud 
kodukokale. Retseptid pannakse 
üles arenduskoja kodulehel olevasse 
kokaraamatusse.

Kodukokkade võistlusele oota-
me osalema Ambla, Tapa, Kadrina, 
Vihula, Kuusalu valla ja Loksa linna 
hobikokki. Arenduskoja kodulehel 
www.arenduskoda.ee ,,Kohalik 
toit” - leiate infot toiduprojekti 
kohta ja saate tutvuda võistlusju-
hendiga.

Gilda Lindmaa

Hiiumaal Hellamaa rannas peeti 
Eesti saarte meistrivõistlused grilli-
mises – Grillfest. Võisteldi kolmes 
voorus: Rakvere searibi, Talleggi 
kanaliha ja Kaupmehe fantaasia-
voorus.

Tapa vallast, Valgejõe saarelt 
oli võistlustules võistkond nimega 
Tip (Jelena Laidinen) ja Täp (Erkki 
Laidinen) Hea Toidu Saarelt, kes 
saavutas Rakvere searibi voorus 
II koha ja Talleggi kanaliha voorus 
samuti II koha ning üldkokkuvõt-

tes 4. koha. Erkki Laidinen on 
erinevate võistkondade juhtfiguu-
rina osa võtnud paljudest Grill-
festi võistlustest ja viimase aasta 
jooksul oli see tal juba kaheksas 
auhinnatud tulemus.

Erkki Laidineni on võimalik näha 
koos hobikokk Koit Kuusega oma 
oskusi demonstreerimas ja juhtnöö-
re jagamas Tapa vorstifestivalil Eesti 
Rahwa Vorstikoolis.

Virumaa Teataja

Kodukokad 
võistlema!

Vorstifestivali 
grillijad olid edukad 

Hiiumaal

4. augustil 2012 toimub
Tapa muusikakooli pargis
Tapa II Vorstifestival

Ajakava 
9.00 võistluse toidukorvide üle-

andmine võistkondadele
9.45 rahvakogunemine muusi-

kakooli pargis ja vorstiteemalised 
kihutuskõned

10.00 Soome sõpruslinna Akaa 
käsittöömeistrite ning kunstnike  
näituste avamine Tapa Linnaraa-
matukogu ees

10.30 Näm-Näm esitleb: Eesti 
Rahwa Vorstikool - rahvalik vors-
tikool ja degustatsioon

11.00 Eesti Meistrivõistlused 
Vorstigrillimises osalevate võist-

kondade tutvustus
11.00 Tapa raamatukogu hoovil 

taimetrüki töötuba 
11.30 Tapa Vorstifestivali tant-

sukontsert 
12.00 kodukokkade võistluse 

algus
13.00 Näm-Näm vorstivooru 

pimehindamine Eesti Grilliliidu 
kohtunike telgis

13.00 Tapa Vorstifestivali kont-
sert

13.40 kodukokkade võistluse 
autasustammine

14.00 fantaasiavooru hindamise 
algus avaliku hindamisena võist-
lusplatsidel 

15.25 Akaa kunsti- ja käsitöö-
näituse loosimine

15.30 Tapa Vorstifestivali kont-
sert ansambliga Regatt

17.00 võistluse võitjate autasus-
tamine ja  lõpukõned 

 20.00 Vaksali Trahteris vors-
tifestivali jätkupidu ansambliga 
DEJAVU, tasuta 

22.00 ZIK-ZAKis vorstifestivali 
jätkupidu, DJ-de paraad, 2 eurot

Tapa II Vorstifestivali korral-
davad ja toetavad: Tapa vallava-
litsus, Eesti Grilliliit, Näm-Näm 
production, www.kokaraamat.ee, 
OÜ Veerev Konn, Põhjakeskus, 
Vaksali Trahter, Lehtse Talunike 
Selts, Segers Eesti OÜ, Lääne-
Virumaa Omavalitsuste Liit ja 
Print24.

Sellel suvel algab kontserdisarjal 
kuues hooaeg. Esimene kontsert 
toimub pühapäeval, 5. augustil 
algusega kell 19, kus esineb Liisi 
Koikson, Marti Tärn ja Christian 
Harrysson ning teine kontsert toi-
mub laupäeval, 25. augustil algusega 
kell 19, kus esineb Jaan Sööt ja Ann 
Kuut. Kontserdid toimuvad Jäneda 
mõisa roosiaias või halva ilma korral 
Jäneda Pulli Tallis. Pilet maksab 7 
eurot ja sooduspilet 5 eurot. Pileteid 
saab osta enne kontserti kohapealt.

Liisi Koikson on olnud aasta 
aega Eestist ära. Ta täiendas ennast 
Londonis ja see on üks väheseid 
esinemisi sellel aastal siin Eestis. 
Liisi võtab Londonist kaasa oma 
koolivenna Christian Harryssoni, 
kes on aktiivne muusik ka Inglis-
maal. Jaan Sööt on paljude ansamb-
lite juhtfiguur aga võib-olla kõige 
rohkem teame teda ansamblist 
Jäääär ja selle ansambli vanad head 
lood kõlavad

ka Jänedal kontserdil.
Kutsun kõiki kuulama ja nau-

tima neid kontserte! Kui mõni 
kultuurist hooliv inimene või asutus 
tahab seda kontserdisarja kuidagi 
toetada või lisainfot saada, siis 
kirjutage e-mailil: reigo.tamm@
tapa.ee.

Kohtume Jänedal!
Reigo Tamm,

kontserdisarja idee autor ja korraldaja

Tapa vallavalitsus kutsub
Tapa II Vorstifestivalile!

Augustis toimub kontserdisarja 
“Rosaarium” kaks kontserti
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Mõrvatute mälestuseks püstitatud monument. Foto  Jüri Freimann

Sellel suvel paigaldati Olevi ja Sika 
vahel olevas (praegune kaitseväe 
keskpolügooni territooriumk) 
endise Lehtse valla Tori metsas 
asuva metsavendade punkriaseme 
ja perekond Ehalaaside mõrvamis-
paigale mälestuskivi.

Nimelt hukkusid seal 22. jaa-
nuaril 1950. aastal NKVD-laste 
haarangu tulemusena Koolmelt 
Ristimäe talust pärit Aliide (s 1908. 
a) ja Heinrich (s 1899. a) Ehalaasid. 
Poeg Ülo (s 1924. a) pääses siis küll 
põgenema, kuid tulistati hiljem ik-
kagi surnuks Aru mõisa talli lakas, 
kus ta end varjas. Et mitte äratada 
üldsuse tähelepanu, maeti hukatud 
sinnasamasse.

Perekond oli varjunud punkrisse 
sellepärast, et peremees viis 1939. 
aastal hobusega Viru randa kaks 
meest, kes läksid vabatahtlikult 
Soome talvesõtta. Ka oli ta osale-
nud Omakaitse tegevuses ning pere 
oli toitnud metsavendi.

1949. aastal satuti muidugi 
nendel asjaoludel küüditatavate 
nimekirja. Loomulikult tuli varjuda 

juba enne metsadesse. Torist Sikale 
viiva palktee äärde ehitati punker. 
Punkris oli eluks kõik vajalik ole-
mas. Isegi leiba küpsetati seal. Osa 
punkris kasutuselolnud esemeid ja 
punkriahi toodi 1999. aastal Lehtse 
koduloomuuseumisse.

Hukatute teine poeg Kuno-
Bernhard (1934 – 1996) elas hiljem 
Lehtses ja oli hinnatud meistrimees 
Lehtse Turbatööstuses.

Varjunud andis välja selleaegne 
Lehtse kandi kuulsaim metsavend 
Gerhard Kents (1913–1957), keda 
ennast tabati pärast hoogsat sün-
nipäevapidu Rohusaare talust 
Pruuna-Kõrves.

62 aastat tagasi toimunud sünd-
mused ei ole ununenud, seda ei saa 
unustada. Sellepärast paigaldasid 
Aliide ja Heinrichi tütre Aino (s 
1932. a) lähedased vanemate huk-
kamis- ja matmispaigale mälestus-
kivi. Nad korrastasid ka ümbruse. 
Sinna on istutatud ilupuid ja lilli. 
Monumendi sisseõnnistamine alles 
tuleb.

Jüri Freimann
 

Veidi üle 18 aasta Kaiteliidu vaba-
tahtliku liikmena tegutsenud ja hilja-
aegu Viru maleva noorteinstruktori 
ametikohalt pensionile suundunud 
Hannes Reinomägi ei jää loorberitele 
puhkama. Kus oskusi ja jõud üle 
käib või abi vaja, seal ta kindlasti ka 
endiselt tegutsemas on.

Kuidas sai sinust organisat-
siooni liige?

Minust sai kaitseliitlane Tapa 
malevkonna loomise esimesel koos-
olekul 6. juunil 1990. Põhilisteks 
kutsujateks olid minu kunagised 
töökaaslased autobaasist: garaa-
žimehaanik ja minu sõiduõpetaja 
autokoolist hr Arend Pikkoja, Villu 
Randver ning Jaan Viktor kodanike 
komitee aktiivse tegelasena. 

Tegelikult tegevliikme avalduse 
allkirjastasin aga alles 1. märtsil 
1994. Sellise suure ajavahe tekita-
jaks olid kokku tulnud kaaslinlased 
ja nende reputatsioon minu silmis 
tollel ajal. Aeg oli aga selleks ajaks 
selekteerinud tegelikud kaitseliitla-
sed niisama au ja uhkust otsinutest. 

Kaitseliidu asutaja Tapal Boris 
Krõlov, kui raudteelane, polnud 
minu jaoks samuti tundmatu ini-
mene, kuna olin vedurijuhist isa 
seltsis veduridepoos väikesest peast 
väga paljudega tuttav. Ma olin väga 
aktiivne Eesti Laskurliidu kohtu-
nik tollel ajal ning ajalugu tundus 
korduma – ilma Kaitseliiduta ei ole 
Eesti Laskurliidul tulevikku. Nii 
saigi lõpuks kinnitatud soov saada 
kaitseliitlaseks. 

Kuidas on sinu karjäär selles 
organisatsioonis kulgenud? 

Karjäär algusaastatel oli tegeli-
kult tormiline ja minu jaoks väga 
väljakutsuv. Minu heast sõbrast 
klassivend on ütelnud, et kui tervis 
oleks lubanud, oleks minust pidanud 
ohvitser saama. Tegelikkuses ei 
käinud ma aega teenimas vene sõja-
väes ja võin ütelda, et ei tea midagi 
„dedovšinast“. 

Juba augustikuus 1994 määrati 
mind jao vanemlaskuriks ja umbes 
samast ajast valiti ka malevkonna 
juhatuse sekretäriks. 14. veebruaril 
1995. aastal määras malevapealik 
mind Tapa sisekaitserühma peali-
kuks. Väga tähtsaks daatumiks minu 
karjääris oli ka sama aasta juuni kuus 
toimunud KL propagandapealike 
seminar Tallinnas, kuhu mind saa-
deti maleva esindajana. 

Aastal 2000 maleva esindajate 
kogul valiti mind maleva juhatuse liik-
meks. 5. detsembrist 2001 on regist-
reeritud ametlik KL ülema käskkiri 
maleva propagandapealikuks määra-
mise kohta. Juunis 2002 olin ajutiselt 
vastloodud valverühmas valvuriks ja 
järgmise aasta teisest veebruarist sai 
minust valverühma liige. 

Järgmine tähtis kuupäev minu 
töömehe ja kaitseliitlase karjääris 
on 2. jaanuar 2006, kui minust  sai 
noorteinstruktor Viru malevas. Selle 
põhjuseks ei olnud mitte minu suur 
soov noortega tegeleda, vaid tollase 
malevapealiku kpt Lembit Kerve ar-
vates võimalus propagandapealiku-
na olla staabis käepärast hetkel, kui 
toimub staabis mõni tähtis sündmus 
või oluline kohtumine külalistega, 
mida oleks vaja jäädvustada ja ka-

jastada ning kindlasti ka soodsamad 
palgatingimused. 

Selline ongi lühidalt minu karjää-
riredel, mis tegelikus elus on väga 
palju värvikam õnnestumistest pal-
jude ürituste ja sündmuste keerises 
Viru malevas. 

Millised on sinu eredaimad 
mälestused Viru malevast ter-
vikuna ja NK Viru malevast 
(millised õppused, üritused või 
naljakad juhtumised)? 

Eredaid mälestusi on tegelikult 
palju ja mingit pingerida on teinud ja 
teeb vist ka tulevikus minu jaoks aeg. 

Tapa malevkonna lipu tegemine 
ja õnnistamine ning esimene KL 
ülema tänukiri veebruaris 1995, 
Kaitseliidu päevadel 1995 Viru ma-
leva II koht ja laskmise individuaalne 
esikoht, Tapa malevkonnaga maleva 
suvepäevade korraldamine Rutja 
rannas, maleva laskmise meistri-
võistluste traditsiooni juurdumine 
praegusel kujul, KL klassimärkide 
süsteemi taastamine ja käivitamine 
meie malevas, USA armee koolitus-
programmi läbimine Ameerikas ar-
mee reservi avalike suhete üksustes 
2000. aasta mais. Baltic Eagle 2002, 
Kevadtorm 2003 ja 2008 ja sellele 
järgnenud CIMIC töö Kevadtorm 
2009 ning 2012. 

Koomilise episoodina on mällu 
sööbinud 1995. aasta Kaitseliidu 
päevade takistusriba läbimine. 
Kogu võistlusrühm pidi selle lä-
bima aja peale koos lisaraskustena 
tassitud miinide ja padrunikasti-
dega. Kunda jõumeeste jagu tegi 
väga hea plaani – raskemate kan-
damitega ja füüsiliselt nõrgemad 
rühma etteotsa ja start. Minul oli 
ka midagi tassida, vist tankitõr-
jemiin ja ma olin esimeste seas 
alustaja. Kuid vast kolmandiku raja 
läbimise järel olid enamus minust 
mööda läinud ja keegi võttis ka 
miini endaga kaasa. Kuid viimase 
järgi finišis võeti aeg ja paljud 
nooremad viisid oma kandami üle 
finišijoone ja tulid appi viimastele 
nende raskust kandma. Minule 
kui viimasele jõudsid appi kaks 
kundakat ning tõstsid kahelt poolt 
kaenla alt peaaegu õhku ja nii 
viimased paarkümmend meetrit 
me kolmekesi „lendasimegi“ üle 
lõpujoone. Pealtvaatajad said ikka 
kõva kõhutäie naerda, aga meie 
võistkonna aeg oli parematega 
konkurentsis.

Kuidas on Noorte Kotkaste 
Viru malev läbi ajaloo sinu ar-
vates muutunud? Mis on muu-
tunud (nii paremaks kui halve-
maks) liikmeksoleku ajal? 

Noorte kotkastega malevas on 
minul vist kogu aeg kokkupuude 
olnud tänu laskevõistlustele. Kuna 
NK malevapealikud on olnud las-
ketreener Feliks Suits ja maleva 
sidepealik Andres Keis ning õhk-
relvadest laskmine ka alati popu-
laarne tegevus, siis võistlusteeelsed 
treeningud ja võistlustel käimine oli 
minu ülesandeks. Ja viimaseks ei ole 
Viru maleva poisid kunagi jäänud – 
tublidust ja järjekindlust on jagunud 
piisavalt. Enamusest poistest on 
saanud aktiivsed kaitseliitlased ja 
mina sain tunnustuseks Aitaja märgi 
2005. aasta mais. 

Monument 
metsavendadele

Hannes Reinomägi: 
“Eredaid mälestusi 
on tegelikult palju”

NK Viru malev on kogu aeg 
muutustes, nagu kogu meid ümb-
ritsev elugi. Ilmselt head ja püsivad 
rühmapealikud suudavad oma pois-
se hoida kogu aeg „eesliinil“, nagu 
Vasta ja Kunda rühmad. Teistel on 
aktiivsed liidrid alati „pildil“, kuid 
alles nende välja kasvades saavad 
nooremad uue põlvkonnana suure-
ma hoo sisse. Nii see elu rühmades 
tundub tõusude ja mõõnadena 
kulgevat. Loodan, et selle aasta 
eesmärk NK ajalugu talletada annab 
võimaluse hinnata objektiivsemalt 
toimuvaid protsesse maleva noor-
kotkaste tegevuses. 

Mida noortega tegelemine 
Sulle pakkus? 

Noortega tegelemine oli mulle 
tore periood minu töömeheteel ja 
andis kindlasti tohutu kogemuse 
sellise palgatööna. Ma olen varemalt 
mitmel korral olnud meistri ehk 
keskastmejuhi ametites, kuid nüüd 
oli kõik väga suure erinevusega. 
Juhtida tuli läbi väikese hulga vaba-
tahtlike suurt hulka noori, kellele ei 
sobi rutiin ja üksluisus. Kui näiteks 
„Kaitse end ja aita teist“ program-
mis õpetad igal aastal ühte ja sama, 
aga lapsed on igal aastal uued, siis 
samad noorkotkad on meiega igal 
aastal ja tegevus peab säilitama 
uudsuse. 

Mina ei kasutaks sõna „ekstreem-
sus“ noorkotkaste tegevuses. Elu 
meie ümber ei ole ekstreemsport või 
meelelahutus ja Kaitseliit on võtnud 
ülesandeks aidata kasvatada noori 
ja kindlasti isamaalises vaimus, sest 
viimast on meie ümber ikka suhte-
liselt vähem ja vähem. Aga ainult 
mammona teenimisega inimene elus 
õnnelikuks ei saa. 

Millised on need oskused või 
omadused, mis heal noortejuhil 
kindlasti olemas peavad olema 
noori juhtides? Ja millised soo-
vitused annad kaasa Lembit 
Kerovile? 

Lembit on elukogenud inimene 
paljudes valdkondades, mis uuel 
töökohal marjaks ära kuluvad, nagu 
ütleb vanarahvas. Ma olin meeldivalt 
üllatunud kui Lembit mõni aeg ta-
gasi ütles, et ma tahaks Kadrinas ka 
õla alla panna noortega tegelemisele. 
Teades tema töökoormust, pidi see 
soov olema tõeline kutsumus ja 
vajadus just nimelt nüüd ja siin oma 
abi pakkuda.

Kaitseliit on ka selline hea orga-
nisatsioon, kus minul ei ole olnud 
vajadust kasutada ühe eduka nõu-
kaaegse kolhoosiseimehe nõuannet 
– kui sind uksest välja visatakse, roni 
kohe aknast tagasi ja sisse mine oma 
ideega, välja tule ülema ideega – siis 
saavutad alati oma tahtmise. Vaja on 
leida võti oma kujutletavate alluvate 
– noortejuhtide hinge ning suuta te-
gutseda nendega ühel lainel. Kui see 
õnnestub, õnnestuvad kõik soovid ja 
plaanid. Ma arvan Lembitut olevat 
leidnud juba õige viisi võlumaks 
naeratuse oma uue ametikaaslase 
Aive Otti näole. Tänu eriliselt heale 
koostööle ja vastastikusele arusaa-
misele Aivega oli minu töö võrratult 
kerge ning vähemalt sama jätkumist 
soovin Lembitulegi.

Küsitles Kristel Kitsing,
Viru maleva teavituspealik

MTÜ Loometöö, rahvusliku käsi-
töö ja rahvariiete tegemise koolitus-
te korraldaja Jänedal, peab plaani 
tulevikuks. Mis tehtud, seda on 
saanud näha näitustel. Nüüd räägi-
me tegemistest, mis meil tulemas. 
Jänedal toimuvatel suurüritustel 
demonstreerime ja nõustame mit-
mesuguseid käsitöötehnikaid. Nii 
ka talupäevadel olime Musta Täku 
Talli lakapeal – Käsitöökeskuses. 
Koolitustel valminud rahvariiete 
komplektid olid esindatud talupäe-
vadel demonstratsioonesinemisel. 

5. augustil saab Jäneda Käsitöö-
keskuses olema kena käsitööoskus-
te vahetamine Soome käsitööte-
gijatega. On võimalus ka osaleda 
päikesetrüki õppegrupis.

22. oktoober on kuulutatud 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
poolt üleeestiliseks käsitööpäevaks 
teemaga „Taimest tulnud”. Sellel 
päeval teeb rahvariiete valmistajate 
grupp piduliku rahvariiete lõpu-
tööde esitluse ja väljapaneku. Kõik 
huvilised on oodatud. 

Sügiseks komplekteerime uut 
rahvariiete valmistajate õpperüh-
ma. Huvilistel on aeg alustada 
rahvariiete valmistamist suure 
praktikaga õpetajate (Silvi Alli-
mann, Silja Nõu, Reet Piiri jne) käe 
all. Eelnev registreerimine kuni 10. 
septembrini tel 528 7107, loome@
hot.ee.

Jälgige reklaami ja MTÜ kodule-
hekülge www.loomekool.eu. 

Luule Nurga,
MTÜ Loometöö juhatuse liige

MTÜ Loometöö 
tegemised
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Käsiloleva suuremahulise Tapa valla 
veemajandusprojekti realiseerimine 
jätab vallakeskuses vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemidega siiski katmata 
mõned üksikud lõigud.

Põhjuseks on see, et vaatamata 
projektile eraldatud väga suurele ra-
hale, on see siiski ebapiisav veesüstee-
mide 100%-liseks väljaarendamiseks. 
Eesmärgiga katta Tapal kõik tänavad 
veesüsteemidega ning anda kõikidele 
kinnistutele võimalus süsteemidega 
liitumiseks, on Tapa Vesi AS Tapa 
vallavalitsuse korraldusel alustanud 
käsilolevast veemajandusprojektist 
väljajäänud tänavalõikude kaardis-
tamist ning vastavate vahendite 
taotlemist.

Esimene esitatud taotlus on ra-
huldatud. Keskkonnainvesteeringute 
keskus eraldas Tapa Vesi AS-ile kesk-
konnainvesteeringute programmist 
55 539 eurot Väike-Põllu, Veski, Aasa 
tänavatele ja Ülesõidu 9 kinnistuni 
veetorustike rajamiseks. Kõnealuse 
väikeprojekti kogumaksumus on 
63340 eurot. Puudujääva osa, 9801 
eurot, eraldab Tapa Vesi AS. Ehitus-
tööd teostab Vesiehitus OÜ.

Tapa vallavalitsus

28.06.2012
Võeti vastu järgmised otsused:
- Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine;
- Eluruumide kinnitamine sot-

siaalkorteriteks; 
- Tapa vallavolikogu otsuse 22. 

veebruar 2012 nr 127 „Varalise 
kohustuse võtmine ja riigihanke 
korraldamine“ muutmine;

- Aktsiaselts Tapa Vesi ümberku-
jundamine osaühinguks.

Võeti vastu määrus: Koolieelsete 
lasteasutuste kulude vanemate poolt 
kaetava osa määra kehtestamine.

17.05.2012
- Ühele puudega inimesele mää-

rati hooldaja;
- pikendati üürilepinguid sotsiaal-

korterites;
- kinnitati Aktsiaseltsi TAPA 

VESI 2011. a majandusaasta aruan-
ne bilansimahuga 4 359 741 eurot;

- võeti vastu üks korraldus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- kinnitati 14.05.2012 toimunud 
Tapa vallale kuuluva maatulundus-
maa kinnistu aadressil Olleri, Patika 
küla, Tapa vald kirjaliku enampak-
kumise tulemused;

- tunnistati Tapa vallale kuuluva 
korteriomandite Jootme keskus 2-8, 
Jootme küla, Tapa vald ja Pikk tn 
23-30, Tapa linn ning Lembitu pst 
15-23, Tapa linn kirjalik enampak-
kumine nurjunuks, kuna enampak-
kumistele ei registreerunud ühtegi 
pakkujat;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Kesk tänaval 
Kooli tänava ja Turu tänava vahelise 
lõigul ning Turu tänaval Kesk tä-
nava ja Pargi tänava vahelise lõigul 
01.06.2012;

- Tapa linna Pikk tn tänavaval-
gustuse Hommiku pst ja Linda tn 
vahelise lõigu renoveerimistööde 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Särts OÜ poolt esitatud pakkumus;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva elamu laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks 
Veski tn 26 Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba olemas-
oleva elamu rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks Pargi kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba puurkaevu 
kasutusele võtmiseks Kruusimäe 
kinnistul Moe külas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek elamu 
välisviimistluse muutmiseks Pargi tn 
50 kinnistul Tapa linnas;

- väljastati reklaami paigaldusluba 
Jäneda Mõis OÜ-le;

- kinnitati lasteaedade rühmade 
arvud;

- eraldati MTÜ-le Loometöö 
Leader projekti „Ambla kihelkonna 
vana aja riietuse uuringud III osa“ 
omaosaluse katteks projektitoetust 
summas 300 eurot;

- pikendati MTÜ-ga Loometöö 
sõlmitud vara tasuta kasutamise 
lepingut;

- pikendati munitsipaaleluruumi-
de lepinguid;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ-
le Tapa Lastekaitse Ühing Laste-
kaitsepäeva korraldamiseks Tapa 
Kultuurikoja ümbruses (skatepargis 
ja haljasalal) 01. juunil 2012;

- anti avaliku ürituse luba OÜ-le 
Jäneda Mõis Jäneda Aia- ja Lille-
päevade korraldamiseks Jäneda 
keskuses ja Jäneda Mõisa pargis 
ajavahemikul 01.–03.06.2012.

24.05.2012
- Otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 
449,34 eurot;

- jäeti rahuldamata kaheksa aval-
dust sotsiaaltoetuse saamiseks;

- kehtestati piletitasu Suure Suve 
Sõnajala Simmanil 23. juunil 2012;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ-le 
VASK Plekikiisu Autokrossi korral-
damiseks Tapa linnas Karja tänava 
tühermaal 02. juunil 2012 kell 9–19;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ-le 
Moe Külaselts Moe Jaanisimmani 
korraldamiseks Moe pargis ajava-
hemikus 22.06.2012 kella 20st kuni 
23.06.2012 kella 12ni;

- seoses Tapa vallas Jäneda külas 

avalike ürituse korraldamisega võeti 
vastu korraldus teede ajutise sulge-
mise kohta;

- hanke “Tapa linnas jalg-ja jalgrat-
tatee ehitamine” edukaks pakkumu-
seks tunnistati AS Järva Teed poolt 
esitatud pakkumus;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasolevale tööstushoonele 
laienduse (laoruumi) ehitamiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Leina 
tn 14 kinnistule Tapa linnas;

- otsustati esitada Viru maakoh-
tule avaldus nõusoleku saamiseks 
eestkostetavale kuuluva korteri-
omandi võõrandamiseks ning selle 
müügist saadavate rahaliste vahen-
dite kasutamiseks eestkostetava 
ülalpidamiseks;

- anti üürile munitsipaalkorter 
aadressil Saiakopli 2-8 Saiakopli küla 
Tapa vald.

31.05.2012
- Otsustati esitada Viru Maakoh-

tule kaks avaldust piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks;

- neljale puudega inimesele mää-
ratai hooldajad ja hooldajatele hool-
dajatoetused;

- volitati lastekaitsespetsialisti 
teostama eestkostja ülesandeid;

- anti avaliku ürituse luba Leht-
se kultuurimajale peo “Jaanipäev 
kolhoosi moodi” korraldamiseks 
Tõõrakõrve külas Lehtse-Mõisa 
karjalautade kompleksi territooriumil 
ajavahemikus 23.06.2012 kella 18st 
kuni 24.06.2012, kella 3-ni;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
vallavalitsusele kontsertsarja “Ro-
saarium” korraldamiseks Jäneda lossi 
rosaariumis 5. augustil ja 25. augustil 
2012 kell 19–20.30;

- tunnistati Tapa vene gümnaasiu-
mi kahe klassiruumi vahetuse remon-
ditööde edukaks pakkumuseks OÜ 
Melteland poolt esitatud pakkumus; 

- võeti vastu üks korraldus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta ning üks korraldust 
jäätmemahuti perioodilise tühjenda-
mise kohta;

- moodustati Tapa vallale kuulu-
vate korteriomandite kirjaliku enam-
pakkumise korraldamiseks komisjon;

- nõustuti Tapa vallas Tõõra-
kõrve külas Kontori korteriomandi 
seadmisega;

- võeti vastu kaheksa korraldust 
maa tagastamise tähtaja pikendamise 
kohta;

- määrati projekteerimistingimu-
sed hobuste varjualuse ehitamiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Jäneda 
Õppe-ja Nõuandekeskuse kinnistule 
Jäneda külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le elektrivarustuse (Jootme AJ 
fiidri F-3 kaitserakenduse tagamine 
Kuru külas Tapa vallas Lääne-Viru-
maal) ehitamiseks Kuru külas Tapa 
vallas;

- väljastati kasutusluba puurkaevu 
kasutusele võtmiseks Kivisilla kinnis-
tul Jootme külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele hooldekodu kasutusele 
võtmiseks Kesk tn 9 maaüksusel 
Tapa linnas;

- väljastati tänava ajutine 50% 
sulgemise luba Tapa linnas Nooruse 
tänaval Rohelise tänava ja Kooli tä-
nava vahelisel lõigul alates 06.06.2012 
kella 9-st kuni 22.06.2012 kella 18-ni.

21.06.2012
- Väljastati ehitusluba üksikelamu 

ehitamiseks ja kirjalik nõusolek au-
tovarjualuse ning sauna ehitamiseks 
Sireli 2 kinnistul Lehtse alevikus 

Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba saun-

pesumaja I korruse kasutusele 
võtmiseks Okka kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasolevale ladu-varjualuse 
laiendamiseks ehitusprojekti koos-
tamiseks Paide mnt 85 kinnistule 
Tapa linnas Tapa vallas;

- anti välja volitused eestkostja 
ülesannete täitmiseks;

- pikendati sotsiaalkorterites 
üürilepinguid;

- lõpetati hooldajatoetuse maks-
mine seoses hooldatava surmaga;

- kinnitati matusetoetuse aval-
duse vorm;

- seati isiklik kasutusõigus Siht-
asutus KredEx kasuks Tapa valla 
omandis olevale Pikk tn 15 kin-
nistule vastavalt käesoleva otsu-
se lisana olevale asendiplaanile, 
elektriautode laadimiseks mõeldud 
kiirlaadimispunkti ja vastavate ra-
jatiste ning seadmete rajamiseks ja 
paigaldamiseks, edaspidi nimetatud 
tehnorajatis.

28.06.2012
- Loeti Balti Teenused OÜ poolt 

esitatud dokumentatsioon nõuete-
päraseks ning lubada neil paigalda-
da ajutine välireklaam Tapa linna 
Keskväljaku parklasse 01.juuni 2012 
– 01.juuni 2013;

- maksti täiendavaid sotsiaaltoe-
tusi kokku summas 545.49 eurot;

- jäeti rahuldamata seitse avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemiseks;

- eraldati koht Tapa Hoolde-
kodus;

- pikendati sotsiaalkorteri üüri-
lepingut aadressil Roheline 6-14, 
Tapa linn;

- otsustati tasuda Tapa valla suur-
perede transpordi kulude osaliseks 
katteks Lääne-Virumaa Suurte Pere-
de Ühenduse poolt 06.–08.07.2012 
Toolses korraldatud 15. suvelaagri 
läbiviimisel 100.00 €;

- väljastati ehitusluba Tapa val-
lavalitsusele põhimaantee 5 Pär-
nu- Rakvere- Sõmeru (km 142,05–
144,68) Tapa asulavahelise lõigu 
ning Loode tänava ja Lõuna tänava 
jalg- ja jalgrattatee ehituseks;

- nõustuti katastriüksuste asu-
kohaga Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Tapa linn, Õhtu pst 46 ja Õhtu pst 
48 piiride muutmisega;

- kinnitati kirjaliku enampakku-
mise tulemused;

- tunnistati Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi Lembitu pst 15-
23, Tapa linn, Tapa vald kirjalik 
enampakkumine nurjunuks, kuna 
enampakkumisele ei registreerunud 
ühtegi pakkujat;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva hoone sokli, seinte 
ja katuse soojustamise ning kütte-
süsteemi muutmise ehitusprojekti 
koostamiseks Ööbiku tn 13 Tapa 
linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Sideprojekt OÜ-le fiiberoptilise 
sidekaabli rajamiseks (Aegviidu-Ta-
pa suunal) Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Jaotus-
võrk OÜ-le elektrivarustuse (hoo-
lekandeküla liitumisühenduste) 
kasutusele võtmiseks Loode 12, 
Tapa linnas;

- väljastati ehitusluba üksikelamu 
ehitamiseks Veski 26 Tapa linn 
kinnistul;

- väljastati kirjalik nõusolek piir-
deaia püstitamiseks Õhtu pst 37 
kinnistul Tapa linnas;

- otsustati korraldada lihthange 
„Lasteaiaruumide ehitus Tapa vene 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

gümnaasiumisse I tapp“;
- võeti vastu korraldus riigihanke 

nr 134645 “Tapa valla õpilasliinid 
01.09.2012-10.06.2015” pakkujate 
kvalifitseerimine, pakkumuste vasta-
vaks tunnistamine, kõigi pakkumus-
te tagasilükkamine ja pakkumuse 
edukaks tunnistamine;

- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linnas Õhtu pst jalg- ja jalg-
rattatee ehitamine“;

pikendati munitsipaalkorteri, 
asu- kohaga Tuultepesa maja krt 3 
Jäneda küla Tapa vald, üürilepingut.

05.07.2012
- Eraldati sotsiaalkorter aadressil 

Saiakopli 2-8 Tapa vald;
otsustati maksta hooldus- ja 

põetustoetust;
- muudeti Tapa vallas, Kõrveküla 

külas, Järve katastriüksuse sihtots-
tarvet;

otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linnas jalg- ja jalgrattatee 
ehitamine II etapp“;

- lasteaia Vikerkaar välisvalgus-
tuse rekonstrueerimise, keldri ja 
abihoone elektriliinide rekonstruee-
rimistööde edukaks pakkumuseks 
tunnistati Särts OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le kaugküttetorustiku, kanali-
satsioonitorustiku ja veetorustiku 
ehitamiseks Loode ja Ivaste tänaval 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le (registrikood 11050857) 
Pruuna alajaama vahetuseks, 10 
kV õhuliini mastist maakaabli ehi-
tuseks ja olemasolevate tarbijate 
sidumiseks uue komplektalajaamaga 
Pruuna külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Elekt-
rilevi OÜ-le Koolme alajaama, 
10 kV õhuliini masti vahetuseks, 
olemasolevate tarbijate sidumiseks 
mastalajaamaga ja mittevajalike 
elektriseadmete demonteerimiseks 
Jäneda külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le (registrikood 10293718) vee- 
ja kanalisatsioonivarustuse ehitami-
seks Väike-Põllu, Aasa, Ülesõidu 
ja Veski tänaval Tapa linnas Tapa 
vallas;

- Tapa kultuurikoja tualettruumi-
de remonditööde edukaks pakku-
museks tunnistati OÜ Ram Builder 
poolt esitatud pakkumus;

- lihthanke „Lasteaiaruumide 
ehitus Tapa vene gümnaasiumisse 
I etapp“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Ram Builder poolt 
esitatud pakkumus;

- väljastati kirjalik nõusolek piir-
deaia püstitamiseks Väike tn 29 
kinnistul Tapa linnas;

- väljastati kirjalik nõusolek puur-
kaevu püstitamiseks Tamme kinnis-
tul Jäneda külas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasolevale hoonele uue sis-
sepääsu ehitamise, omandi pindade 
muutuse ja kala poeks kohandamise 
ehitusprojekti koostamiseks Pikk tn 
12 Tapa linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused olemasoleva hoone akende, 
uste, fassaadi ja katuse soojustamise 
ehitusprojekti koostamiseks Män-
niku tn 17 Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Veski tänav 
Ülesõidu ja Kabala tänavate vahe-
lisel lõigul alates 06.07.2012 kuni 
08.07.2012;

- lubati puhkusele vallavanem 
Alari Kirt 09.–27. juuli 2012.

VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID

Veemajandus-
projekti 

täiendused

   
 

Laupäeval, 
11. augustil 2012 

kell 12 toimub 

SAIAKOPLI KÜLAPÄEV!

• harrastuskunstnik Signe 
Kaleviku näitus

• meenutused piltides 
eelmise aasta kokkutu-
lekust

• näitus kirjanik Veera 
Saarest 

Meelelahutust pakuvad 
Kübaramoorid ja 
Albu rahvateater! 

Kontsert oma kandi meestelt 
Vello Raagmetsalt ja 

Heino Riibakult. 
Külla on oodata 

üllatuskülaline meie 
riigikogust (P.V.)

Toimub oksjon Saiakopli 
I kokkutuleku CD-le.

Süüa saab sooja suppi ja 
värskeid pirukaid ning rüü-

bata märjukest. 
Oodatud kõik 

head inimesed, kes kunagi 
olid või on seotud 

Saiakopli külaga või 
endise Saksi vallaga.

Info 5566 5266 Tiina või 
5382 6452 Sirje.
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tane, kui tema kodulinnas Tapal 
kesklinn maha põles. Saksa armee 
tungis hooga peale ja kommunistist 
linnapea Leonardo Valts andis kor-
ralduse: „Tapa linn maatasa teha ja 
vaenlasele mitte suutäitki leiba jätta!” 
Sama mees oli muide ka 1940. aastal 
nende 21 seas, kes käisid Moskvas 
palumas, et Eesti Nõukogude Liitu 
vastu võetaks.

1941. aasta 3. augusti hommikul 
asusid veendunud punased korral-
dust täitma. Tänavate kaupa loobiti 
majade akendest sisse süütepudeleid. 
Evi Tihemetsa kodu jäi alles, sest see 
asus äärelinnas. Hävingust pääses 
ka kool, kuhu tuli nüüd aga ringiga 
käia – vanemad ei lubanud ja tüdruk 
ei julgenud läbi kesklinna varemete 
liikuda. 

Püsti jäi ka Tapa raudteejaam ja 
raudtee remonditöökojad, kus töötas 
Evi isa. Mees oli vedurijuht ja sõitis 
peamiselt Narva liinil. Mõnikord 
võeti tüdruk reisile kaasa. Ema oli 
kodune ja hoolitses ka õiteilus aia 
eest. 

Nõnda otsustaski graafikuna 
kuulsust kogunud ja väga erinevaid 
tehnikaid proovinud Evi Tihemets 
kanda korraga nooruslinna mälestus-
tööle nii lilli kui ka raudteed. 

See vedur on üks nendest, millega 
sõitis Evi isa. Tapa jaamahoone on 
selline nagu Evi Tihemetsa kooliajal. 
Praegugi on see kaunis maja enam-
vähem samasugune. Mingi ime 
tõttu ei saanudki see viimases suures 
sõjas kannatada, kuigi kõik vaenajad 
pommitasid võimaluse korral just 
raudteesõlmi. 

Samuel Golomb

Andres Eilart ja Aavo Kokk tulid 
originaalsele ideele katta Eesti kaart 
maalidega, mis tehtud kunstnike 
poolt läbi aegade just neil maastikel, 
veesilmade ääres, põldudel ja metsa-
des. Kokku sai pintsliga tõmmatud 
Eesti. Nii südis raamat „Pintsliga 
tõmmatud Eesti“. Nüüd on val-
minud raamatule järg – „Pintsliga 
tõmmatud linnad“. Uues raamatus 
on ka Tapa maal ja selgitav tekst. 
Kokku said raamatukaante vahele 
150 linna Eestis ja välismaal.

Andres Eilart märgib, et „Pintsliga 
tõmmatud linnad“ on veel mahukam 
kui eelmine raamat. Linnatemaatika 
jäi esimesest raamatust meelega välja. 
Mõni linnamotiiv ja -teema seal küll 
on, aga mitte liialt palju. Linnakesk-
kond on ju niivõrd eriline ja väärib 
eraldi rakurssi. Kunsti abil sellesse 
maailma vaatamine annab asjale oma-
korda vürtsi. Raamatus on üksjagu 
senitundmatuid maale ja uudislugusid.

Uues raamatus on kõrvuti Ab-
ja-Paluoja ja Adelaide, Toronto ja 
Tõrva, San Francisco ja Supilinn, 
Marrakech ja Mustamäe, Kiviõli ja 
Püssi, Tapa ja Rakvere. See on kor-
raga nii ülevaatlik kunstialbum kui 
omalaadne reisijuht 150 linna Eestis 
ja maailma neis paigus, mis on oluli-
sed keskused eestlastele. Raamatuid 
koostades vaatasid autorid Andres 
Eilart ja Aavo Kokk läbi tuhandeid 
muuseumide ja erakogude maale nii 
kuulsatelt kui vähe tuntud meistritelt.

Mõned väljavõtted Tapa lehekül-
jelt raamatust „Pintsliga tõmma-
tud linnad“

Evi Tihemets oli kaheksa-aas-

Tapa uue raamatu 
lehekülgedel

Lehtses elav Zinaida ja Vladislav 
Režnitšenko pere tunnistati tänavu 
kogukonna pärliks, sest see pere on 
paari aastaga jõudnud Tapa kandis 
kaasata hulga inimesi laulma, ukrai-
na keelt ja käsitööd õppima.

Kui regionaalminister ja Eesti 
külaliikumise Kodukant esindajad 
17. juulil Lehtse kultuurimajas Re-
žnitšenkodele sümboolset auhinda 
ja tunnuskirja üle andma tulid, oli 
seda pere nimel vastu võtmas Zi-
naida üksi, sest poeg Vyatcheslav 
ja abikaasa Vladislav olid parajasti 
tööl – Venemaal Volgal sõitvatel 
laevadel. Poeg laulab ning isa on 
kultuuriprogrammi juht.

Regionaalminister Siim Valmar 
Kiisler märkis auhinda üle andes, 
et kui on midagi, mis ei meeldi, 
siis on inimestel kaks valikut: kas 
istuda ja viriseda või ise midagi 
paremaks teha. “Palju sõltub meist 
endist, kuidas me elame ja oleme,” 
rääkis Kiisler ja rõhutas, et Režnit-
šenkosid on kohapeal märgatud 
hoolimata sellest, et nad on selles 
paigas võrdlemisi vähe elanud. 
“Betooni on piisavalt investeeritud,” 
tõdes Tapa vallavanem Alari Kirt. 
“Hea on toetada tõsiseid tegijaid, 
kes ei ole ühe päeva ettevõtjad, vaid 
viivad elu edasi.”

Eesti külaliikumise Kodukant 
valdkonnajuht Külli Volmer ni-
metas, et Lääne-Virumaa kogu-
konna pärli puhul oli erandlik see, 
et ühe pere kandidatuuri esitasid 
kaheksa inimest-organisatsiooni. 
Üks esitajatest, Tapa mees Tõnu 
Veeremaa, ütles, et Režnitšenkod 
on lühikese ajaga väga paljudele 
inimestele tegevust andnud. “Tegid 
laulukoori Žuravuška, teevad käsi-
tööd ja laulavad, korraldavad Tapa 
kultuurimajas küünlavalgusõhtuid 
romanssidega, teevad ukraina pü-
hapäevakooli, kus ka vene ja eesti 
lapsed käivad ukraina keelt ja kul-
tuuri õppimas,” loetles Veeremaa 
ja avaldas lootust, et kui nüüd tun-
nustus saadud, aidatakse Žuravuška 
lauljatele ka ilusad kooririided saada. 
Kogu seda kultuuritööd teeb pere 
vabatahtlikkuse alusel.

Ukraina juurtega Režnitšenkod 
on elanud Lehtses alles lühikest aega. 
Siia tuldi siis, kui töö Tallinnas otsa 
sai. “Lehtses on palju parem elada 
kui Tallinnas, siin on ilus loodus,” 
ütles Zinaida Režnitšenko, kes on ra-
hul, et saab ka korteris elades suurel 
aiamaal toimetada ning et kohalikud 
inimesed on sõbralikud. Siiakanti 
tulles olid vaid mõned tuttavad Tapal 
ning sidemed sealse Ukraina seltsiga. 

Üle Eesti kogukonna pärlitele auhin-
du üle andev regionaalminister Kiis-
ler märkis, et talle on silma jäänud, et 
paljud tunnustuse saajad on just nii-
sugused inimesed, kes on hiljuti Tar-
tust-Tallinnast maale elama läinud. 
“Ümbruskonna inimesed on nad 
hästi vastu võtnud. Tundub, et on 
uus põlvkond külaelu vedajaid, need, 
kes tulevad linnadest ja oskavad 
hinnata seda, mis maal on,” ütles ta. 
Maaelu edendamises näeb ta oluli-
sena euroraha taotlemise võimaluste 
kasutamist ja kommunikatsioonide 
parandamist. “Kui suudame tõsta 
liikuvust, anname inimestele või-
maluse elada seal, kus neile meeldib, 
ning teha seejuures tööd, millest ära 
elada,” lisas Kiisler.

Konkursile “Kogukonna pärl 
2012” esitati üle Eesti 125 kan-
didaati, kelle seast tunnustatak-
se igas maakonnas ühte peret. 
Kogukonna pärl on perekond, kes 
siirast soovist ja vabast tahtest on 
ühiselt panustanud kogukonna 
arengusse ja õla tunde tugevdamisse, 
toonud kohalikku ellu ja tegemis-
tesse rõõmu, innustanud uutele 
ettevõtmistele ning edendanud 
loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet 
eluhoiakut.

VT (18.07.2012)

Kogukonna pärli juured on Ukrainas

Täname kõiki häid inimesi,

 tänu kellele sai maha peetud

Moe jaanisimman!

On küll nii, et igal aastal õitsevad kastanid - 
need lähevad mööda
ja õunapuudki - kõik ruttab...
tööd naelutavad meid päevade ja kuude külge
ja see mis HOMME tuleb, on kummaliselt tuttav.
Vahest vihmatilku pilvemerest veereb,
tihti jälle päike hoiab taevast.
Meie aina lähme ja lähme teele,
istudes paati või astudes laevast.
Rutakate hommikute kastelooris võlu
ja kuukumas öödega lõppevad päevad - 
kui seda märkad, siis elad õnnelikku elu,
siis polegi tähtis, kuhu sammud läevad!

2. juunil toimus viimane ettevõt-
mine Veera Saare 100. sünniaasta-
päevale pühendatud üritusteketis. 
Kirjaniku järeltulijad ja sugulased 
käisid esivanemate sissetallatud 
radadel. 

Tagantjärele vaadates on üritusi 
olnud üksjagu.

14. märtsil, emakeelepäeval, 
oli Moel raamatukoguüritus „Me 
kõik tuleme lapsepõlvest“. Samas 
avati Anne Raava fotonäitus Veera 
Saarega seotud paikadest – va-
helugemiseks tekstid raamatust 
„Neid ammuseid aegu“. Raamatust 
„Sõit mustikametsa“ inspireeritud 
üritused lastele toimusid Jäneda ja 
Lehtse raamatukogudes ning 3.mail 
Pisipõnni lasteaias.

16. märtsil linastus Tapa kultuu-
rikojas film „Ukuaru“.

29. märtsil pidasime Jäneda mõi-
sas ja raamatukogus kirjanduskon-

verentsi „Veera Saar 100“ ja avasime 
rändnäituse „Meie Veera Saar“. 
Samal päeval toimus Kanarbiku 
klubil Tapa kultuurikojas kirjanikule 
pühendatud pärastlõuna teemal 
„Me kõik tuleme lapsepõlvest“ 

Tapa gümnaasiumi eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja Katri Lehtsalu 
kirjutas konverentsile huvitava tee-
makohase essee ja koostas kooli sei-
nalehe Veera Saarest. Õpetaja Maie 
Ainzi eestvõtmisel osalesid õpilaste 
esseekonkursil Jäneda kooli õpila-
sed Angelica Tiik ja Birgit Väljas.

21. mail toimus vallarahva eks-
kursioon Veera Saare radadele 
marsruudil Konnavere-Saiakopli-
Naistevälja-Porkuni-Ambla-Jäneda-
Sooküla. 

Mitmeid artikleid nii Veera Saare 
elust ja loomingust kui toimunud 
üritustest on avaldatud Virumaa 
Teatajas ja Sõnumetes. Vikerraadios 

Veera Saar 100
andis konverentsist ülevaate valla 
kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko.

Üritustele kaasaaitajaid oli palju. 
Täname abi eest Tapa vallavalitsust, 
Indrek Jurtšenkot, Mare Tõnissoni; 
kultuurikojast Heili Pihlakut ja 
Arvo Sillat; kolleege Mae Mitti, 
Vahur Saaremetsa, Kersti Burki ja 
Airi Nurka; Ants Käärmat, Einar 
Hiiobit jt Jäneda põllutöökooli 
vilistlasi; Pisipõnni lasteaia õpeta-
jaid Valda Rüüd ja Astrid Põhjalat; 
Tapa muusikakooli õpetajaid; Anne 
Raavat, Anne Terki, Tiina Talvikut, 
Georgi Särekannot, Vello Võsa, 
Malle Terast, Maimu Soosti. Täna-
me ka Veera Saare tütart Kaja Põtra 
fotode ja faktide täpsustamise eest 
ning kindlasti kõiki inimesi, kes neil 
rahvarohketel üritustel osalesid. 
Aitäh! 

Sirje Reinula,  Jäneda raamatukogu 
Sirje Võsa, Saksi raamatukogu 

Armas Lembit! 
Kõik Sinu kaaslased, kellega oled 
segakooris LEETAR läbi aja lauldes 

sammunud, soovivad Sinule tervist ja nooruslikkuse säde säragu 
kaugele, siis on meilgi koos Sinuga soe ja valge minna!
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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), tur-

babriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862 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 müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes 
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

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.

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel: 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Tel +372 5699 7000

E post: primatecapital@gmail.com

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:  

Tel 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelvalve
- Torutööd

- Haljastustööd
- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Talvel katustelt lume       
 koristamine

Tapa Jakobi koguduse pastoraadis
Õhtu pst 24 on avatud 

JAKOBI POOD,
kust saab soetada kasutatud rõivaid, 

jalatseid ja muud kraami  
mõnekümne sendi kuni mõne euro eest.

Pood on lahti 
kolmapäevast reedeni kell 11–16.

Soovin üürida Tapal maja või ahiküttega korteri.
Tel 5348 8813

Müüa 3-toal korter Tapa kesklinnas, 3/3, 57 m2. 
Nurgatuba, soojustatud, päikesepoolne. 

KÜ, kelder, keskküte. Köögis töökorras ahi-pliit. 
WC ja vann on eraldatud, kõrged laed. 

Info 5837 9390 või 5558 5968.

Müüa küttepuid.
Lisaks teostame valgustusraiet, väljavedu ja 

puulõhkumisteenust.
Tel +372 5595 2991

Müüa heas seisukorras 1-toaline korter 
teisel korrusel Jõgeva linnas. 

Hind 8900 €. Tingimise võimalus.
Tel 5564 3645 (Merle)

Lehtse kultuurimaja platsil ja ümbruses
18. augustil algusega kell 16

Eesti 21. Taasiseseisvumispäevale 
pühendatud

PIDuPÄEV PErEgA

Kell 16–21 toimuvad kontserdid igas eas 
inimestele Tapa valla isetegijailt ja külalistelt, 

võistlused, mängud, atraktsioonid, 
jõukatsumised, köieveod, sops jms. 

Tegevust jätkub kõigile.
KL Viru maleva Tapa kompanii tegevused.

Mudilastele mänguväljak.
Õhtul süttib vabaduse lõke. 

Eesti piimandusmuuseumi õpituba või ja 
jäätise valmistamiseks.
Tantsuks ansambel UBA.

Kultuurimajas erinevad näitused.
NB! Seekord kannude näitus – 

kui sul on midagi huvitavat, siis too näha! 

Üritus on kõigile ja tasuta!

Rauker OÜ 
teostab järgnevaid töid:

Reoveemahutite ja septikute müük ning 
paigaldus (koos imbväljakutega)

vee ja kanalisatsiooni välis- ja sisetrassid

mob +372 5691 2330
email: rauker.oy@eesti.ee

Ostan ahjuküttega 2–5-toalist korterit Lehtses.
Telefon 5637 3327

Ostan 2–3-toalise korteri, 
soovitav kesklinna pool ja ahiküttega.

Tel 5392 8904.
E-mail kaja.kerbo@gmail.com

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja 
Narkonõustamiskeskus, Valve 30, Tapal

ootab vanu ja uusi kliente!
Oleme avatud teisipäeviti kell 10–15, 

neljapäeviti 11–16. 
TASUTA süstlavahetus, nõustamine, 

rasedustestid, kondoomid, 
jook ja kerge eine! 

Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või 
tapa.ennetuskeskus@gmail.com


