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Iga paiga väärtust määrab suuresti 
see, kuidas suhtutakse siin elava-
tesse inimestesse, kui tugev on 
kokkukuuluvus- ja kokkuhoidmis-
tunne ning kuidas jagatakse ühiseid 
kohustusi ja võetakse nende eest 
ka ühiselt vastutus. Kultuurilugu, 
kultuuriväärtused ja koha ajalugu on 
kindlasti ühine ning jagatav. Aprillis 
toimunud kultuurikonverents „Ko-
dupaik – kultuuriväärtuste kandja“ 
Tapa kultuurikojas tõestas, et ühised 
kultuuriväärtused on kohalike jaoks 
olulised ja identiteeti kinnistavad. 
Loomulikult võinuks inimesed 
konverentsi vastu elavamat huvi üles 
näidata, sest seal käsitletud teemad 
olid ju tegelikult peegelpilt, millised 
me oleme, kust tuleme ja kuhu ning 
millistena tahame edasi suunduda. 

Paiga väärtust näitab ja määrab aga 
ka see, kuidas suhtutakse siin elanud 
või siin kasvanud inimestesse. Kuidas 
suhtutakse nendesse, kes on siit juba 
läinud, ent mingi osa oma elust või 
tegemistest kohapeal veetnud ning 
korda saatnud. Eks ole suuresti just 
kohavaim või paiga mõju see, mis 
üht või teist inimest mõjutab, puu-
dutab või muudab ning mis inimese 
elulukku ja loomingusse talletub. 
Animafilmirežissöörile Priit Pärnale 
pühendatud esimene Priit Pärna 
animafilmifestival on nii silmaringi 
laiendav ettevõtmine, uute kunsti-
vormide ja innovaatilisuse vastu huvi 
äratamine kui ka lihtsalt ilus žest ja 
austus nende vastu, kes siin kord ol-
nud ja teinud. Oma lapsepõlve Tapal 
veetnud rahvusvaheliselt tunnustatud 
režissöör on kahtlemata oma ande, 
loomingu ning originaalsuse eest 
kübekesegi tänu võlgu ka Tapale. 

Veelgi hinnatavam paiga väärtuse 
osas on aga külalislahkus ja avatus. 
Justnimelt see, kuidas suhtutakse 
teistesse, teistsugusesse või võõras-
tesse. Tänavu avatud kodune „Tapa 
Kodu“ psüühilise erivajadusega 
inimeste peremajadel põhinev sot-
siaalhoolekandeküla näitab avatust 
ja tolerantsust ning teeb Tapale ja 
kohalikele sellega suurt au. 

Ka Tapa II Vorstifestival väärib 
tähelepanu ja ära märkimist. Eks 
pühade ajal saab igaüks juba ise oma 
vorstifestivali särisevate jõuluvorsti-
kestega maha pidada!

 Toredat ja rahuküllast jõuluaega 
ning suuri tegusid uuel aastal!

 Einar Vallbaum, Lääne-Viru maavanem

Teede talihooldust teeb Tapa linnas, 
Moel ja Karkusel OÜ Tapa Auto-
bussipark – tel 5199 8648, 509 0574.

Teede talihooldust teeb Lehtses, 
Jootmel, Linnapes ja Jänedal Leht-
se Masinaühistu – tel 552 7787, 
505 5089.

tapa.ee

Inglise laulja ja laulukirjutaja Chris 
Rea kirjutas 1988. aastal laulu jõu-
luks koju sõitmisest. Eesti keeles 
laulab seda Ivo Linna. Jõuludeks 
koju sõitmisest on laulnud teised-
ki muusikud. 

Jõuluks koju sõitmine on uue 
tähenduse saanud just viimastel 
aastatel, kui tööjõupiirangud 
kadusid. 

Kes laevaga, kes lennukiga, kes 
iganädalaselt, kes teist korda aasta 
jooksul, aga justkui sisemine sund 
on see, mis paneb jõulude ajal 
kodurahu otsima. Paneb otsima 
kodu ja rahu. 

Võimaluste paljusus on pan-
nud meid valikute ette, mille üle 
me kümmekond aastat tagasi ei 
pidanud vajalikuks arutada, sest 
need ei tundunud tõenäolised. 

Toon mõned näited. 
On neid, kes ei lähe iial laste 

kõrvalt välismaale tööle. Nad 
põhjendavad seda sooviga oma 
laste jaoks olemas olla, kui nad 
neid vajavad. Ei, jutt ei ole nunnu-
tamisest ja memmekate kasvata-
misest, vaid ühisest ajaveetmisest. 
Rõõmude ja murede jagamisest. 
Küsima hakates selgub, et need 
praegused isad ja emad mäleta-

vad lapsepõlvest igatsust vanemate 
läheduse järele. „Töö võttis kogu 
vanemate aja. Ma ei mäleta ühiseid 
jutuajamisi või käike,“ ütleb üks. 

„Nägin oma isa harva, sest ta 
käis kodus üle kahe nädala,“ mee-
nutab teine ja lisab, et õnneks oli 
tal vanaisa, kes meestetöid õpetas. 
See noormees oligi lähedasem oma 
vanaisaga. 

Ükskõik, kui suured, tublid ja 
iseseisvad meie lapsed on, nad va-
javad seda tunnet, et vanemad on 
nende jaoks olemas. Inimesse on 
sisse kodeeritud vajadus usaldada. 
Ka siis, kui ta on haiget saanud. Ta 
otsib kellegi. 

Ei maksa end siiski sõidelda 
pikkade töötundide pärast, kui see 
pakub eneseteostusvõimalust ning 
rõõmu. Kui ei, siis on ehk aeg elus 
korrektiive teha? Kanduvad ju meie 
tööpinged ka koju, kuhu oleme üle 
pika aja jõuluks tulnud. Aga mis 
jõulurahu saab olla, kui tunneme end 
süüdi või tülpinuna, sest mõtleme 
vastikusega tagasi mineku peale. 

Sel aastal on jõulud pikad pühad. 
Kel pole just graafikuga töö, saab 
lausa viis vaba päeva jutti. Küll oleks 
tore, kui me ei sisustaks seda aega 
ehituspoes materjale valides või üksi 

vannitoast plaate välja lõhkudes. 
Pärast jõule aga avastame, et pole 
saanud ei puhata ega lähedastega 
aega veeta. „Nii palju siis jõulura-
hust,“ käib veel peast läbi. 

Tegelikult sõltub jõulurahu 
meist endast. Keegi meist pole 
eksimatu, aga need eksimused 
tuleb endale andeks anda. Keegi 
meist pole nii tugev, et jaksaks 
kaasas kanda seda metsikut süü-
koormat. 

George Clooney tegelasku-
ju Ryan Bingham ütles filmis 
„Õhus“ õigesti: elu on nagu 
seljakott ja me ise valime, mida 
endaga kaasas kanname. 

Uue aasta lubaduste hulka 
võiks kuuluda aga see, et püüame 
oma laste jaoks olemas olla. Et 
neil oleks täiskasvanuikka kaasa 
võtta ühiseid mälestusi vanema-
tega koos veedetud ajast. 

Meil on ainult üks võimalus 
kujundada lapsi selliseks, nagu 
oleme soovinud. Ainult üks või-
malus oma vanemate vigu vältida 
ning oma laste usaldus pälvida. 

Soovin kõigile rahulikke ning 
meeldivaid pühi!

Alari Kirt,
vallavanem 

Kohalik LEADER tegevusgrupp 
MTÜ Arenduskoda võtab vastu 
LEADER strateegia meetmete 
2013. a toetuste projektitaotlusi. 

Meetme 1.2 „Seltsitegevuse, 
spordi ja kultuuripärandi väär-
tustamine läbi omaalgatusliku 
tegevuse“ ja meetme 2.1 „Et-
tevõtluse arendamise toetus  

projektitaotlusi võetakse vastu 21. 
kuni 25. jaanuarini 2013 (kella 17-ni) 
MTÜ Arenduskoja kontoris, aadres-
sil Roheline 19, Tapa linn. 

Arenduskoja igas liikmesomava-
litsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, 
Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) 
on määratud LEADER projektitaot-
luste koostamise konsulteerimiseks 

kohalik nõustaja. Taotlejatele on 
nõustamine kohustuslik. 

Toetuste ja nõustamise kohta 
saab infot, taotlusvorme ning ju-
hendmaterjali MTÜ Arenduskoja 
veebilehelt arenduskoda.ee. 

 Heiki Vuntus, 
arenduskoja tegevjuht

Paiga väärtus on 
inimestes ja nende 

hoiakutes

Jõuluks koju

Tapa valla ja linna 
lumetõrje 
teostajad

Arenduskoja LEADER toetuste projekti-
taotluste vastuvõtt 21.–25. jaanuar 2013 

Soovitame otsida informatsiooni 
Tapa valla kodulehel lähiajal ülesse 
pandud suurest “ürituste kalend-
rist”, mis asub kalendermooduli all. 

Tegemist on juba teile harjumus-
pärase kalendriga, mis on mõeldud 
siiski ainult orientiirina, täpsem ka-
lender on igakuine “kuukalender”, 
kus saate alati kõige täpsema infor-
matsiooni. Kasutame ka aktiivselt 
suuremate ürituste puhul Tapa valla 
facebooki, olge tublid ja liituge.

Viimastel aastatel oleme paigu-
tanud märkimisväärselt ressurssi 
välireklaami (bännerid ja plakatid), 
parandatud on ka plakatialuseid. 
Järgmistel aastatel on plaanis selle-
ga jätkata. Samuti oleme raadio- ja 
telereklaami jõudumööda kasutanud 
oma  valla ürituste tutvustamiseks, 
paraku on see suhteliselt kallis tea-
vitusvahend. Lisaks siis info valla, 
maakonna ja vabariigi erinevates 
ajalehtedes ning ka veebilehtedel, 
kasutame ka ringkirju, liste jms. 

Kui teil on mõtteid ja aega, et 
abiks olla korraldajatel reklaami 
levitamisel või uute ideede väljatöö-
tamisel, kuidas reklaami paremini 
jagada, siis võtke ühendust: indrek.
jurtsenko@tapa.ee, tel 322 9659. 

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Kust saab 
informatsiooni 

Tapa valla ürituste 
kohta?

Hea Tapa valla rahvas! 

 

Kui süda soe ja mõtted selged, 

siis aasta uus meil tuleb helge:

”On kõik ju enda teha see, 

mis ootab uuel aastal ees!”

 

Head rahulikku jõuluaega,

vana aasta minekut ja 

uue tulekut!

Soovivad 

Tapa Vallavolikogu ja 

Tapa Vallavalitsus
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Tundub nii, et detsembrikuu on 
aastas kõige lühem, kuna ta lihtsalt 
lipsab nii ruttu mööda, et vaevalt 
jõuad kuu alguses igatseda näha 
kasvõi päkapiku mütsitutti, kui juba 
kuu lõppedes mehike silkab punase 
selja välkudes mineku teele. Siiski 
püüame meiegi lasteaias kiirete 
aastalõpu toimetamiste rutus hoida 
hinges lapsemeelsust, pakkudes 
pisipõnnidele erinevaid võimalusi 
avastada hommikul sussi seest 
üllatus, osa saada jõuluteemalistest 
lavastustest ja advendihommikutest, 
koos kaunistada rühmaruumid 
jõulumuinasjutuliseks ning usinasti 
õppida salmikesi või siis näidendit 
harjutada.

Traditsiooniks on kujunenud ad-
vendikohvikute korraldamised, kus 
koostöös lapsevanematega valmis-
tatakse jõulukaunistusi, kogutakse 
erinevaid kudumeid, hoidiseid ja 
muid nipet-näpet asju, mida koh-
vikus iga rühm müüb. Eriti vahvad 
on suurepärased küpsetised, mida 
lapsevanemad ise teevad ja siis 
kohvikusse müüma tulevad. Sageli 
sosistatakse pärast soove, saada ühe 
või teise koogikese retsepti. Igal aas-
tal on aina uhkemad küpsetised ning 

võrrelda poes olevate küpsetistega 
ei ole lihtsalt sobiv, sest kõik on nii 
maitsev, eriline ja kordumatu.

Suured tänud nii suurte, kui ka 
väikeste pisipõnnide poolt kõiki-
dele tublidele lapsevanematele, kes 
nii meeldivalt muretsevad selle eest, 
et jõulumehel oleks rühma lastele 
peale kommide tuua ka midagi 
mängimiseks. Koos kirjutame las-
tega jõulusoovid Jõulumehele teele 
ja viime postkontorisse. Las siis 
see jõulumeelne muinasjutumaa-
ilm paneb jõulupeol lapse silmad 
särama ja nii mõnegi lapsevanema 
südamesse poeb harras äratund-
misrõõm, kui omal ajal sai ärevus 
hinges oodata seda punase kuuega 
imelist rõõmutoojat. Las need 
muinasjutud elavad meie südametes 
kasvõi paaril päeval aastas, sest argi-
halli udu ja muremägede painavat, 
ületamatuna tunduvat kõrgust laiub 
niigi kõikjal. 

Traditsiooniks on saanud ka see, 
et Lehtse kultuurimaja päkapikud 
kutsuvad pisipõnne oma majja 
tasuta jõulunäidendit vaatama. Sel 
aastal käisime vaatamas „Kehra 
Nuku“ näitlejate esitatud etendust 
sellest, mis juhtub, kui headel lastel 

on sussid hommikuti ikkagi tüh-
jad. Vahva etendus oli ja üllatuski 
ei jäänud tulemata. Iga laps sai 
päkapikult kingituseks kommi ja 
kaardikese, kuhu oli kirjutatud: 
„Häid pühi!“ Lihtne, aga samas nii 
südamlik. Aitäh teile, kallid Lehtse  
päkapikud!

Nii need päevad veerevad 
jõulupidude ja aasta lõpu poole. 
Loodame, et jõulumees rõõmus-
tab kindlasti igat väikest ja ka suurt 
pisipõnni. Unistame, et uus aasta 
toob astuja sammudesse veidikene 
kergust, et toob kindlustunnet ja 
rõõmu, et toob südamerahu ja 
mured jätab kõledasse „lumeku-
ninganna“ jäisesse riiki. Meie kõigi 
südamed on tänulikud neile, kelle-
ga sel aastal koostööd on tehtud. 
Neile, kes on meie tegemisi märga-
nud, toetanud ja meid julgustanud 
kasvama uute kõrguste poole. 
Hoiame, hoolime ja armastame 
teie lapsi, kallid vanemad, hoiame, 
hoolime ja armastame kõiki neid, 
kellega sammume üle selle ajastu 
uue päeva ukseläve! Südamesoo-
just teile kõigile!
Tapa lasteaia Pisipõnn kollektiivi nimel

Kairi Kroon 

Käes on jälle detsember ning koo-
lides ootamas jõulupeod. Tapa 
gümnaasiumi üheks traditsiooniks 
on alati olnud gümnaasiumiastme 
jõulupidu, kuhu kutsutakse tantsuks 
mängima mõni ansambel. Selline 
ettevõtmine nõuab aga alati raha. 
Ühelgi aastal pole abituriendid saa-
nud hakkama ilma abita. Nii on ka 
sellel aastal. Õnneks leidub alati häid 

asutusi, kes ulatavad oma abikäe, 
ning veel suuremaks õnneks on 
see, et need on olemas siinsamas, 
meie lähedal. Soovime tänada oma 
häid sponsoreid, kes meid toetasid 
(toetajad on kirjas 14. detsembri 
seisuga):

AS EVER GARGO Tapa De-
pood, Autoport OÜ, Maksirel OÜ, 
Tapa Mill OÜ, OÜ Telavero, OÜ 

Kaiferos, MM-Contra OÜ, Tapa 
Buss OÜ ja OÜ Tapa Autobus-
sipark.

Tänu teie abile sai sellelgi aastal 
teoks meie jõulupidu ansambliga 
EluMees. Suur tänu teile selle eest.

HÄID JÕULE JA EDUKAT 
UUT AASTAT!

Tapa gümnaasiumi 
abituriendid

Lapse arengu toetamine on riikliku 
järelevalve temaatika, mida Lää-
ne-Viru maavalitsuse haridus- ja 
sotsiaalosakonna inspektor Maaja 
Valter uuris ja analüüsis 20. kuni 
29. novembrini Vikerkaare lasteaias.

Järelevalve tulemused on rõõ-
mustavad. Lasteaia juhtkonnal, 
pedagoogidel, tugispetsialistidel ja 
abistaval personalil on, mille üle 
uhkust tunda: 15 lehekülge vaid 
positiivset kirjeldust olukordadest 
ja kõikvõimalikest lapse individuaal-
sust toetavatest tegevustest, mille 
läbiviijad on tunnistatud oma ala 
tõelisteks asjatundjateks ehk amet-
likus väljenduses kogemustega ja 
kvalifitseeritud kaadriks. Ja ei ühtki 
ettekirjutust! 

Haridusnõunikuna, varem osa 
võtnud mitmetest lasteaia üritus-
test, samuti vaadelnud koos ins-
pektoriga õppekasvatustegevust 
paaris rühmas, võin vaid kinnitada 
lastevanemate ja lasteaia koostöö 
tulemuslikkust: rõõmsameelsed ja 
aktiivsed, endast teadlikud tähelepa-
nelikud ning häid kombeid järgivad 
lapsed, kel jagub teadmisi ja oskusi 
esinemiseks ning silma rõõmustava-
teks loovtöödeks.

Väljavõte järelevalve õiendist: 
Lasteaia lapsed asuvad õppima kohalikus 
vene õppekeelega koolis, kus esimesest 
klassist alates õpitakse osalise keele-
kümbluse metoodikaga. Selleks, et lastel 
oleks üleminek lasteaiast kooli kergem, 
püütakse eesti keele õpetamise ja õppimise 
tase hoida kõrgel. Reeglina oskavad kõik 
lapsed lasteaia lõpuks kirjutada nii eesti 
kui ka vene trükitähti ning lugeda kokku 
kergemaid sõnu. Mitmed lapsed loevad nii 
eesti kui ka vene keeles. Kool on rahul laste 
ettevalmistusega.

Eesti keele kui teise keele õpe-
tamisel peatuksingi pikemalt. Seda 
põhjusel, et vanemad on sageli 
ühtviisi mures nii laste emakeele 
(oma rahvustunde säilitamine) kui 
eesti keele õppe (toimetulek Eesti 
kodanikuna) korraldamise ja taseme 
pärast. Lasteaias toimub eesti keele 
õpetamine eraldi tegevuste kaudu, 
mis viiakse läbi rühmades 2–3 korda 
nädalas. Koolieelikute rühmas toi-
mub lisaks üks 1,5 tunnine lõimitud 
tegevus. Lisaks veel kord nädalas 
töö lastega kahes vanemas rühmas 
individuaalselt pärastlõunasel ajal. 
Eesti keele õpetaja juhendab väl-
jaspool oma otseseid töökohustusi 
korra nädalas tasuta kunstiringi. See 
on mõeldud käeliselt võimekamatele 
õpilastele ning ringist osavõtjad 
vahetuvad. Ringi tegevuses katseta-
takse mitmeid huvitavaid tehnikaid 
ja materjale, valmivad väga ilusad 

tööd, millest suur osa leiab kasuta-
mist lasteaia kaunistamisel. Õpetus 
ringis on valdavalt eesti keeles. 
Eesti keeles suheldakse lastega 
ka traditsioonilistel õppekäikudel 
asutustesse, samuti kohtumistel 
Pisipõnni lasteaia lastega. Lasteaia 
lõpetamisel kajastuvad eesti keele 
õppe tulemused ka koolivalmiduse 
kaardil, mis on saanud kohalike 
koolide poolt heakskiidu ning kaardi 
täitmise kogemust on jagatud teiste-
legi maakonna lasteaedadele.

Lasteaias peetakse oluliseks, et 
lapsed saaksid alushariduse oma 
emakeeles. Samas on kaks kultuuri 
ja nende lõimimine kogu personali 
igapäevatöö. „Lõimimist“ vajavad ka 
kõik erinevatest kodudest pärinevad 
väikesed egod (tekib ju 3. eluaastaks 
nn MINA-fenomen), et areneks ka 
kollektiivne teadvus, mille baasil laps 
saab luua kuuluvus- ja tunnustusva-
jadust rahuldavaid suhteid rühma-
kaaslastega. Siin on abiks õpetajad ja 
tugispetsialistid: lastega tegeletakse 
rühmades individuaalselt, psühho-
loogi haridusega rühmaõpetaja viib 
vanemate lastega läbi spetsiaalseid 
käitumist korrigeerivaid tegevusi ja 
korrektsiooniharjutusi, mis aitavad 
kaasa laste taju ja mõtlemise arenda-
misele. Vajadusel aitab last logopeed 
ja nõu saavad ka lapsevanemad. 
Lapsevanemad usaldavad õpetajaid ja 
nende nõuandeid ning aitavad kaasa 
laste õpetamisele-kasvatamisele.

Lii Jairus lasteaia juhina ja Svet-
lana Družkova õppealajuhatajana 
teavad, missuguseid takistusi tuleb 
ületada ja kui palju pühendumist 
nõuab kindlas rütmis ja ühistel 
väärtustel töötava kollektiivi kok-
kuseadmine ja tööshoidmine. Aga 
sellest veel ei piisa – kogu tegevus 
tuleb osata vormistada ka asutuse 
dokumentatsiooni, mille alusel pe-
rioodiliselt analüüsitakse toimunut 
ja kavandatakse samme tulevikuks. 
Vikerkaare lasteaias on kõike tehtud 
hästi ja kaasatud rühmade tegevusse 
ka lastevanemaid. Traditsiooniks on 
saanud näitemängude lavastamisele 
kaasaaitamine, mille käigus õm-
meldakse osatäitjatele riided, mida 
tänaseks on kogunenud juba suure 
garderoobi jagu.

Riikliku järelevalve kokkuvõte 
toob esile lisaks kirjeldatule veel mit-
meid hästi korraldatud ja toimivaid 
töövaldkondi, mis on tunnustuseks 
lasteaiale ja rõõmuks meile kõigile. 
Aitäh, Vikerkaar, särava tulemuse 
eest! Rõõmsaid ja sädelevaid pühi 
kõigile suurtele ja väikestele !

Mare Tõnisson

Päiksekiire lapsed käisid Jõuluvanale soovikirja viimas. Foto  Kairi Kroon

Päkapiku rühma päkapikud pühademeeleolu loomas.
Foto  lasteaia Vikerkaar arhiivist

Rõõmusõnumid 
Vikerkaarest

Pisipõnnid soovivad 
südamesoojust

Abiturientide tänu

Tapa muuseum tänab

Lõppemas on aasta 2012. Tapa muuseum tänab toredaid inimesi, 
kes annetanud meile huvitavaid esemeid, fotosid ja dokumente: 
Meeri Soopõld, Õie Luts, Tiit Saame, Jaanus Jürjo, Jaan Viktor, 
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Noored muusikud esinemishoos Tapa kultuurikojas. Foto  Tiina Paas

Taaskord on ajaratas ühe aastaringi 
läbi vändanud ning käes on pikad 
ja pimedad sügisõhtud. Nendesse 
pikkadesse ja pimedatesse õhtutes-
se annab värvi ja rõõmu juba tradit-
siooniks kujunenud novembrikuus 
toimuv Tapa valla muusikapäev, 
mis sel korral kandis nime „Tee-
kond läbi mälestuste muusika“.

Olin koos paljude teistega rän-
dur sel teekonnal, kus esimesel 
päeval esinesid Tapa kultuurikojas 
Tapa valla lapsed ja noored ning 
külalisesinejaks oli palutud Rak-
vere muusikakoolist Toivo Peäske 
koos oma õpilastega. Teekond 
oli täis kaunist ja hinge helisema 
panevat muusikat ning üle kahe 
tunni kestnud kontsert möödus 
kui linnulennul. 

Kuulda sai koorilaulu, mida 
esitasid mudilaskoorid ja lastekoor, 
tantsulise poole pealt oli neidude 
rühm oma etteastega. Solistide 
esituses oli kuulda nii laulu kui ka 
pillimängu. Rõõm oli laval näha 
ka ansamblikoosseisus mängivaid 
lapsi/noori, kes kõik esitasid oma 
selgeks õpitud palasid suure õhi-
naga ning sellest võis välja lugeda 
kuulaja seda, kuidas esineja nautis 

oma loomeprotsessi. Kultuurikoja 
saal oli rahvast puupüsti täis. See 
omakorda andis sooja tunde, sest 
väga südamlik on, kui vanemad ja 
vanavanemad tulevad oma lapsi 
vaatama-kuulama ning oma kohal-
olekuga austama seda, mis õpetajad 
nende lastele õpetanud on. Olles 
ise paljude kontsertide külastaja, 
jäi mulle kahjuks vahepeal juba 
mulje, et lapsevanemad ei käi eriti 
usinalt kontserdil, kus nende lapsed 
esinevad, kuid see kontsert õnneks 
lükkas mu arvamuse ümber.

Teisel päeval jätkus üritus „Tee-
kond läbi mälestuste muusika“ 
Lehtse kultuurimajas, kus esine-
jateks olid juba enamjaolt täiskas-
vanud inimesed – isetegevuslased 
Tapa vallast. Kava oli kokku põi-
mitud laulude, tantsude ja õpetajate 
poolt ette kantud meenutustega 
nendest inimestest, kellel on olnud 
suur panus Tapa piirkonna muu-
sikaelu arendamisel. Nii räägiti 
põgusalt Arsi Aarmast, Leida Vii-
raldist, Endel Vahersalust, Endel 
Sidronist jt tublidest tegijatest just 
muusikaalal. 

Kui räägitakse, et Tapa on mingi 
pommiauk, siis nagu näha ja kuulda 

sai, on meil olnud ja on senini väga 
tublisid tegijaid. Kuulates ja vaada-
tes meie valla kultuurikollektiive 
tundsin, et Tapa vald võib küll 
oma taidlejate üle ainult uhkust 
tunda. Oma etteasted tegid valla 
mitu koori, orkester ja rahvatant-
surühm. Kõikides kollektiivides oli 
uusi liikmeid ning selgeks õpitud 
palad kanti kuulajatele kaunilt ette. 

Külalisesineja oli sel korral 
Vändra Hobikoor ning õhtut 
sisustas Lehtse kapell Veereke ja 
ansambel Rekontra, kelle muusika 
saatel taidlejad jalga keerutada said. 

Inimesed olid rõõmsad ning 
tänulikud nendele, kes ikka endiselt 
jaksavad igal sügisel taas kokku tul-
la ning paika panna kava Tapa valla 
muusikapäevade tarbeks. Usun, et 
võin kõikide pealtvaatajate ja ka 
esinejate nimel öelda suur-suur ai-
täh neile, kes korraldasid muusika-
päevi ning muidugi juhendajatele, 
kes oma kollektiividega palad kõik 
selgeks õppisid ja need ette kand-
sid. Uute kohtumisteni taaskord 
järgmistel muusikapäevadel, mis 
sügishalli tuju muudab heledamaks 
tänu muusikale, laulule, tantsule!

Ave Pappe

Kuidas on kõige lihtsam võõrkeelt 
õppida? Eks ikka lugedes, lugedes 
ja veelkord lugedes.

Sügisel, kui kooli tulime, selgus 
kurb tõsiasi, et ingliskeelseid raama-
tuid on meie koolis vaid neli, kuid 
soov lugeda oli paljudel õpilastel.

Kus häda kõige suurem, seal 
Facebook kõige lähem. Niisiis õpeta-
ja võttis ühendust oma ameeriklasest 
sõbra Kevin Hoganiga, kes oli nõus 
meid aitama. Viimane lõi Facebookis 
kogukonna, kus ta kutsus üles oma 
Facebooki tuttavaid, et leida lahen-
dus meie probleemile. Meie omakor-

da käisime virtuaalses raamatupoes 
amazon.com, kus õpilased alates 5. 
klassist valisid välja 50 ingliskeelset 
raamatut, mida nad sooviksid luge-
da. Lisaks sellele saatsime Kevinile 
koolipildi ja ta riputas selle üles üle-
maailmsesse keskkonda cause.com, 
mis on loodud erinevate probleemide 
heategevuslikuks lahendamiseks.

Kui kõik ausalt ära rääkida, siis te-
gelikult meil algul erilist usku sellesse 
ettevõtmisse ei olnud. Aga meie rõõm 
oli suur, kui nägime, et lehekülge oli 
laikinud juba paarkümmend inimest, 
kellele see üleskutse meeldis. Veelgi 

rõõmsamaks läks kogu koolipere, 
kui saabusid esimesed raamatupakid. 
Praeguseks on kooli jõudnud juba 15 
raamatut ning on oodata lisa.

Meiegi omalt poolt oleme ot-
sustanud saata suure paki šoko-
laadi Kevinile ja tema sõpradele, 
kes olid valmis meie lugemishuvi 
lahkelt toetama.

Nagu te isegi võite meie koge-
musest aru saada, ei ole Facebook 
lihtsalt mingi tühi-tähi, vaid oskus-
likul kasutamisel saab selle kesk-
konna abil edukalt ka sõpru aidata.

Lehtse Kooli 9. klass

24.  novembril oli suur rõõm osa 
saada Tapa valla muusikapäevade 
kontserdist Lehtse kultuurimajas. 
Pole just palju neid omavalitsusi, kus 
lausa oma muusikapäevi saadakse 
pidada. Tapal saadakse – mitmeke-
siselt, hea tasemega ja juba kuuendat 
korda! Lehtse kontserdipaigana 
oli samuti sümboolne – on ju seal 
väikeasula kohta uskumatult tihe 
ja heatasemeline taidlus käinud vist 
juba sajandi jooksul.

Möödunud sajandi viie- ja kuue-
kümnendate aastate tapalasena, 
Tapa I keskkooli, muusikakooli ja 
orkestrite vilistlasena, oli mul koos 
eakama osa publikuga eriti soe tunne 
muusikapäevade motost – „Teekond 
läbi mälestuste muusika“. Küllap 
just tugevad traditsioonid, väärikad 
eestvedajad ja järjepidevus hoiavad 
muusikat ja muusikategemist Tapa 
linnas-vallas sedavõrd köitvana ja 
elujõulisena.

Esimesena üllatas hea mängu-
tasemega Tapa Linna Orkester, 
kus aastakümneid juhiks üks linna 
muusikaelu hingi Jüri Tüli. Jüri noor 
kolleeg Priit Rusalepp paistab samas 
vaimus jätkavat.

Ilusat muusikat tegid Tapa kam-
merkoor, segakoor Leetar, muusi-
kakooli kasvandikud ja õpetajad, 
kulminatsiooni viis kontserdi Lehtse 
kammerkoor. Vändra Hobikoor 
külalisesinejana andis kontserdi 
õnnestumiseks kaunikõlalise pa-
nuse. Kontsert lõpetati kooride 
ühislauluga.

Väärikatest tapalastest 
Muusikapäevade kava tagaküljel 

on kirjaread seitsme Tapa ja Leht-
se möödunud sajandi teise poole 
teenekama muusikajuhi ja õpetaja 
kohta. Sellele väärt infole söandan 
lisada meenutusi oma kooliajast ja 
õpetajatest.

Stalini vangilaagri läbinud ja sealt 
oma sõnul üksnes tänu klaveriõpe-
tamise oskusele eluga pääsenud 
Arsi Aarma oli läbinisti muusik ja 
tohutu töövõimega koolipapa. Ees-
kätt iseloomustas teda tahe ja võime 
praktiliselt kõiki õpilasi muusikaga 
– laulmise, pillimängu või vähemasti 
muusikakuulamise huviga – siduda 
või nakatada. 1957. kuni 1972. aas-
tani Tapa keskkooli laulmisõpetajana 
ja alguses ka muusikakooli puhkpil-
liõpetajana enamasti 14-tunniseid 
tööpäevi tehes moodustas ja juhatas 
ta koore, ansambleid ja mitmeid or-
kestrikoosseise, remontis väsimatult 
keel- ja puhkpille, kirjutas käsitsi 
oma orkestrite noodimaterjalid. Ligi 
60 liikmelise õpilassümfooniaorkest-
riga käisime kontsertreisidel, kuuaja-
lisel preemiareisil Musta mere äärde, 
esinesime televisioonis. Osalesime 
Neeme Järvi juhatatud tollase Eesti 
Raadio Sümfooniaorkestri proovil, 
kus mängisime ka ise proffidele ja 
kuulasime nende õpetusi. Tänaseni 
on meeles, kuidas kontsertmeister 
Jossif  Šagal meile J. Fuciku Firenze 
marsi keerukusi õpetas. J. Straussi 
Radetsky marsski, millega Järvi meie 
kohtumise lõpetas, on eriliselt tuttav 
sellelt kohtumiselt.

Ilmar Mägi oli Tapa lastemuu-
sikakooli asutaja ja esimene direktor 
1957–1979. Mägi oli väga andekas 
viiuldaja ja dirigent. Kahjuks sattus 
ta emotsionaalse muusikuna hiljem 

viinakuradi küüsi. Lisaks viiulile 
õpetas ta alguses teisigi pille. Heade 
pillimängutraditsioonidega linnas 
moodustas ta 30 liikmelise sümfo-
niettorkestri, kuhu kutsus muusika-
kooli vanemate klasside õpilasedki. 
Seal koos linna väärikate inimestega 
(koolmeistrite, kultuuritegelaste, 
ettevõtete juhtidega) mängimine oli 
õpilastele mitmekülgne kultuuri- ja 
elukool. Kontsertmeistriks (I viiul) 
orkestris oli Endel Vahersalu, Tapa 
keskkooli legendaarne füüsikaõpeta-
ja ja õppealajuhataja, samas ka linna 
kauaaegne kooride ja orkestrite juht.   

Tšellorühmas mängis teine linna 
teenekas muusikajuht Juhan Kroon. 
Mind pani Mägi alguses mängima 
altviiulit (väiksemal viiulil aldikeeled 
peal ja jalad veel toolilt maha ei ula-
tanud) ühte pulti Rudolf   Noorega. 
Noor oli Jäneda Põllumajandus-
koolis oma elutöö teinud väärikas ja 
soliidne vanahärra. Teda on Jäneda 
vilistlastena austusega meenutanud 
president Arnold Rüütel ja kunagine 
põllumajandusminister Harald Män-
nik. Mäletan, et linna piiril autobaasi 
vastas elanud Noore kõrval oli hilis-
õhtul lõppenud orkestriproovidelt 
julge koju kõmpida.

Kui algusesse tagasi minna, siis 
on heameel meenutada suurepärast 
muusikakooli õpetajat ja pianisti 
Leida Viiraltit. Pole kahtlust, 
et mida varem kuuleb laps ilusat 
muusikat, seda kindlamalt saab ta 
muusikasõbraks. Näiteks minul on 
eluaegseks mälestuseks 1959. a Tapa 
keskkooli saalis toimunud viiuldaja 
Ines Rannapi ja tollase Estonia oo-
peri bassbaritoni Arne Miku kont-
sert Leida Viiralti saatel. Schuberti 
Ave Maria Rannapilt-Viiraltilt ja 
Martini „Armurõõm“ Mikult-Vii-
raltilt meelest ei lähe!

Muusikaõppimine ja -tegemine 
annavad palju

Esimesed rongisõidud ja Tal-
linnas käigud olid paljudel tollastel 
muusikaõppuritel seoses lastemuusi-
kakoolide aastaülevaatustega. 1965. 
aasta suvi oli äärmiselt põnev ja 
sisukas. 200-liikmelises Vabariiklikus 
Noorte Viiuldajate Ansamblis harju-
tasime 10 päeva Otepääl, sealt sõidu-
tas pikk Ikaruste rivi meid Tallinna 
üldlaulu- ja tantsupeole. Otepäält 
on meeles imepärane viiuldajate 
õpetaja ja dirigent Erich Loit, meie-
ga kohtunud tollane tippviiuldaja 
Vladimir Alumäe, aga kindlasti ka 
viiuli- ja tšellopoisid Tarmo Pihlap, 
Gunnar Graps, Andres Mustonen, 
Paul Mägi, ilusatest-andekatest 
tüdrukutest rääkimata. Meie tipp-
sündmused Mägi orkestris ja viiulda-
jate ansamblis olidki 1965. ja 1969. 
aastate üldlaulupidudel ühendsüm-
fooniaorkestrite koosseisus Neeme 
Järvi taktikepi all. Muidugi osalesime 
ka 1962. ja 1967. aasta koolinoorte 
laulupidudel.

On hea teada, et Tapa muusikaelu 
veavad viimastel aastakümnetel 
tulemuslikult Endel Vahersalu järel-
tulijad. Peeter Kald on juba muusi-
kakooli juhtimise üle andnud poeg 
Ilmar Kaldile.

Jätkuvat edu ja elamusi Tapa 
muusikaelule!

Jaanus Männik,
kunagine tapalane Pärnumaalt

Tapal tehakse 
muusikat endise 

hoolega

Mõtteid muusikapäevadest

Läbi Facebooki raamatute poole

„Lumesadu“
Marten Liukonen 2.b klass

Lumi sajab taevast alla.
Tuleb nii, et lausa kallab.
Las ta kallab, nii on hea,
sest jõulud meile tulevad pea.

Rahulikku jõuluaega ning 
rõõmuküllast uut aastat soovib Tapa 
gümnaasiumi koolipere.

Täname koostöö eest lapsevanemaid, 
Tapa gümnaasiumi hoolekogu, 
Tapa vallavalitsust ning kõiki, 
kes on toetanud kooli tegevust. 
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Õpilasleiutajate autasustamine 
toimus 7. detsembril Tallinna Te-
letornis. Sellelgi aastal laekus üle 
600 leiutise. 

Jarn Holm, Haridus- ja Teadus-
ministeeriumist ning Aare Baumer, 
Energia Avastuskeskuse teadus- ja 
arendusjuht andis üle riiklikud pree-
miad ja tänukirjad.

Tapa gümnaasiumi õpilaste 1.b 
klassi Sabrina Karajevi ja 2.a klassi 
Sandra Karajevi töö „Automaatselt 
kokku-lahti käiv kaldtee reisirongi-
dele“ peeti 3. koha riikliku preemia 
vääriliseks.

Liivi Liivak

ühe neljatoalises (mida enam ei ole) ja kaks 
kahetoalises majas. --- Nüüd seda perekon-
na jaoks ehitatud tuba vaadates ei mõista, 
kuidas küll mahtusime kaheksakesi seal 
magama-elama.

Sõitsime sellest „linnast“ läbi 
meiegi. Praegu olid mitmed allesjää-
nud majad endale uue kuue saanud, 
ka see, kus kunagi elas Döringite 
pere. Elu läheb edasi… Möödusime 
ka Raudla kunagisest koolikohast, 
millest küll enam midagi järel ei ole, 
ja peatusime Nikerjärvel.

Aga enne, kui Veera Saar siia 
jõudis, jooksis veel palju vett Peipsi 
poole. Vanemad olid jõudnud oma 
kodu otsinguil lõpp-punkti: Leht-
se Sooküla uudismaatallu (1936). 
Uudismaa-asunduste loomine oli 
järjega jõudnud Lehtse lähedale. Jaan 
Döring pidas aru.: loomad, põllu-
tööriistad, seeme oli tal olemas, ehk 
jõuab ta veel perele mingi kindlama 
kodupaiga luua. Alles valmiva maja 
müüride vahel pidas ta oma abielu 25. 
tähtpäeva ja küllap siis otsustatigi, et 
selle soosse rajatud talu nimeks peab 
saama Niinemäe, nii nagu oli kunagi 
olnud nende esimese kodukoha nimi. 
Seal sai isa elada ainult neli aastat. Jaan 
Jaani poeg Döring (1937-st Valing) 
suri kuuekümneaastase mehena 
kopsupõletikku. Maetud on ta Ambla 
vanale kalmistule Sipelgale. Mälestus-
kivil on nimi Jaan Valing.

…ta ei näinud, kuidas ta naine aastaid 
hiljem pani ilusasse läikivasse vutlarisse, 
kus juba kahe ostutalu lepingud olid, 
nõukogude tähtsate võimumeeste allkirjade 
ning pitseritega kinnitatud dokumendi selle 

kohta, et Sooküla Niinemäe talu on ta 
järglastele põliseks kasutamiseks antud. 
Ta ei näinud seda ega saanud teada, et 
sellel tõendil oli veelgi väiksem väärtus kui 
kahel eelmisel ostulepingul. --- 

1936. a abiellus Veera Paul Saare-
ga, kellega oli tutvunud Tartu Espe-
ranto Seltsis. Kevadel 1939 sündis 
poeg Vaido, kes on Tapa Keskkooli 
35.lennu vilistlane ja kelle kasvata-
jaks internaadis oli minu ema. 

 Idast tulevate sõjamasinate voo-
rid hakkasid lõhkuma vabariigi teid... 
1940 lõpetas Veera Saar ülikooli ja 
alustas oma pikaaegset õpetajatööd: 
alguses Tartu Tööstuskoolis, siis 
äkki juhusliku tõuke mõjul Kehtna 
Kõrgemas Kodumajanduskoolis ja 
lõpuks Jäneda Põllumajanduskesk-
koolis, kuhu jäi seitsmeteistkümneks 
aastaks. 

 Mu mees õppis metsandust – varem 
või hiljem tuleks meil niikuinii linnast 
lahkuda. --- Panin mõne hädavajaliku 
hilbu kohvrisse, võtsin lapse käe peale, 
keerasin korteriukse lukku ning ruttasin 
jaama. Tuli sõita Tamsalusse ja sealt kit-
sarööpmelisega Keava jaama. --- Töötasin 
Kehtnas ainult ühe talve. Kuigi oli Saksa 
okupatsiooni aeg, oli see eriline talv minu 
elus. --- Noorte daamide kool, daamide 
riik. Seda pidi tunnistama igaüks, kes 
sisenes kooli ruumidesse. --- Kevadel lõp-
pesid mu mehe õpingud Voltvetis. Talle 
anti valida kahe töökoha vahel, üks neist 
Lõuna-Eestis, teine Aegviidus. Minu soovi 
arvestades valis ta Aegviidu metskonna.

13. detsembril täitus Tapa spordikes-
kuse ametlikust avamisest kümme 
aastat.

Meeldetuletuseks paari sõnaga 
ajaloost. Spordikeskuse ehitusega 
alustati 14. jaanuaril 2002, seega 
valmis hoone vähem kui aastaga. 
Algselt sai spordikeskusest linna-
asutus, mis Tapa valla loomisega 
2005. aastal muudeti vallaasutuseks. 
Sellega seoses liideti spordikeskuse 
haldusalasse ka Tapa linna staadion, 
Jäneda spordihoone, staadion ja 
mängude väljak ning talvisel ajal 
valla suusarajad. 

Sirvisin oma 2003. aasta artiklit 
ja sealt jäi silma lause, kus tõde-
sin, et avamisest alates on meie 
maja hommikust õhtuni huvilisi 
täis. Täpselt sama saan öelda ka 
täna. Selle kümne aasta jooksul on 
spordikeskuses korraldatud ligi 400 
võistlust jm üritust. Eesti tasemel 
käsipalli, maadluse, saalihoki ja 
võrkpalli kõrval võiks ära märkida 
näiteks Eesti-Soome maavõistlust 
maadluses, MSL Jõud raskejõusti-
kualade Eesti meistrivõistlust, Eesti 
meistri- ja karikavõistlusi korvpallis, 
L-Virumaa ja Eesti linnade talimän-
gude ning Eestimaa suvemängude 
korraldamist, Eesti MV taekwon-
do`s jne. Traditsiooniliselt toimub 
igal aastal Rahvusvaheline Tapa 
maadluspäev, mis on toonud kokku 
külalisvõistlejaid Soomest, Lätist, 
Leedust, Venemaalt jm. Teine pik-
kade traditsioonidega üritus on Tapa 
Karikas käsipallis. Jõusaali avami-
sele kutsusime näpunäiteid jagama 
kulturismis ning fitnessis maailma 
tippu jõudnud Signessa ja Marek 
Kalmuse. Suurde saali sai püstitatud 
ronimissein. Need on mõned näited. 
Ühesõnaga spordist kuni pere-, info- 

ja doonoripäevadeni välja. 
Lisades siia igapäevased koolitun-

nid ja treeningud, peame nentima, 
et selline asutus on meie kogukon-
nale äärmiselt vajalik. On ju meie 
eesmärgiks võimalikult paljudele 
noortele (ka täiskasvanutele) luua 
võimalused kehaliseks tegevuseks, 
läbi mille paraneks meie ühiskonna 
tervislik seisund. 

Lisaks aktiivsele tegevusele on 
meie majas endiselt võimalik lõõgas-
tuda tervisetoas, kus on solaariumid, 
soolakamber, infrapunasaun. Kuid 
siin panen veelkord kõigile süda-
mele, et võtmesõna on mõõdukus. 
Nii nagu see kehtib ka toitumise ja 
kehalise koormuse korral. Ükskõik 
milliste vaeguste korral palun kon-
sulteerige enne tervisetoa kasutamist 
(soovitus kehtib ka aktiivse kehalise 
tegevuse puhul) arstiga. 

Tapa spordikeskus on endiselt 
avatud iga päev: esmaspäevast 
reedeni 8–22, laupäeval 11–19, 
pühapäeval 12–20. Lahtiolekuajad 
muutuvad pisut koolivaheaegadel 
ja riiklikel pühadel. Interneti kodu-
lehelt http://tapa.ee/spordikeskus 
saab informatsiooni spordikeskuse 
teenuste ja võimaluste kohta. Eesti 
Rahvusringhäälingu kodulehe spor-
diportaalist http://arhiiv.sport.err.
ee/lumeinfo.php?0 saab ülevaate 
Tapa valla suusaradade olukorrast. 

Täiendavate küsimuste korral 
võite julgelt minuga ühendust võtta. 

Saabuvate pühade ajal oleme 
suletud 24.–26. detsembril ja aas-
tavahetusel 31. detsembril ning 1. 
jaanuaril. 

Toredaid pühi, rõõmsat aastava-
hetust ning tegusat uut aastat kõigile. 

Riho Lööper

Tapa vallavalitsuse moodustatud 
pea 10-liikmeline toimkond otsustas 
kahel koosolekul sügisel, et Tapa lin-
napäev 87 ja Tapa III Vorstifestival 
toimuvad mõlemad koos 3. augustil. 
Samal augustikuu nädalavahetusel 
toimub ka 2. augustil “teatripäev” 
ja 4. augustil “spordiürituste päev”. 

Täpsem kava selgub kevadel. Suure 
Suve Sõnajala Simman toimub 22. 
juunil Valgejõe saarel, teised sim-
manid toimuvad valla kantides 23. 
juunil nagu traditsiooniks on juba 
kujunenud.

Indrek Jurtšenko,
 kultuurispetsialist

Õpilasleiutajate austamisüritus.
Foto d TG arhiivist

Algus Sõnumed nr 9
1934. aastal seisis perel ees järje-

kordne kolimine: kolm aastat (1934-
1936) jälle Saiakoplis, elukoht Lub-
jamäel sinna ehitatud asunikumajas. 
Rahvatarkus ütleb, et pole õige oma 
samme teist korda üle astuda. Ei 
toonud see tegu õnne ka Döringite 
perele. Lubjamägi jäi lubjamäeks, mis 
kasvatas üksnes hobusekuse oblikat. 
Seal hakkas ka nende suur pere lagu-
nema: Veera endist viisi Tartus, õde 
Elsa abiellus – läks kodust kaugele 
mere äärde elama, vanim vend Volli oli 
jäänud Amblasse tööle, ka Oskar kip-
pus kodust välja raha teenima. Koju 
jäid ainult haige noorim vend ja väike 
õde Asta, kes pidi hakkama käima 
pikka kooliteed Saiakopli Lubjamäelt 
Naistevälja külakooli, samasse väike-
sesse kooli, kust algas kõigi sealtkandi 
laste koolitee.

III
 Meie teekond jätkus Jäneda suu-

nas. Jänedal pidi endistel aegadel küll 
väga palju moonakaid ehk mõisatöö-
lisi olema, sest nende majutamiseks 
oli ehitatud terve küla, mida teokü-
laks või koguni teolinnaks kutsuti ja 
mis rahvasuus oli lõpuks muutunud 
Tiulinnaks. 

 Ma ei oska määrata selle kahju suurust, 
et seda haruldast Tiulinna enam endisel ku-
jul alles ei ole. See valmis vabaõhumuuseum 
oli tõesti väärt, et seda tulevastele põlvedele 
vaatamiseks hoida. Olen nüüdki, mil seda 
mõtlematult on lõhutud ja kokku variseda 
lastud, selle jäänuseid oma lastelastele näi-
tamas käinud – elasin ju seal kolm aastat, 

Tapa spordikeskuse 
kümme aastat

Tapa linnapäev 87 ja 
Tapa III Vorstifestival 
toimuvad 3. augustil

Veera Saare tallatud radadel

Õpilasleiutajate autasustamine

Tapa gümnaasiumi õpilased Sandara ja Sabrina Karajev saavutasid üleriigilisel õpilasleiutajate konkursil
3. koha.

Kogu bussitäie rahva nimel 
Marika Rajur

Järgneb 
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20. novembril kogunesid Tapa 
linnaraamatukokku inimesed, kes 
andsid panuse, et valmiks esimene 
Tapa valda kui tervikut kajastav 
raamat. Tapa vallavalitsus on osa-
lenud varemgi erinevates oma valla 
kodanike poolt välja antud loome-
töödes, kuid tänavu ilmunud raa-
mat on esimene, mis näitab Tapa 
valda kui tervikut pildis, annab 
hea võrdluse vanast ja praegusest 
olukorrast meie valla majadest, 
teedest ja tänavatest, loodusest, 
inimestest jpm.

Raamatu idee ja teostus on Tapa 
Linna Arengu Seltsilt, raamatu 
koostas Järvamaalt pärit fotograaf  
Rene Viljat, kes on selliseid raama-
tuid juba üle kümnekonna kokku 
pannud. Raamat toimetati ja trükiti 
AS Kuma ja Greif  OÜ poolt. Raa-
mat on mõeldud eeskätt Tapa valla 
tutvustamiseks ja nende inimeste 
tänamiseks, kes on Tapa valla ko-
gukonna hüvanguks midagi head 
ja suurt ära teinud, müüki seda ei 
panda. Raamatuga saab tutvuda 
Tapa valla kõikides raamatukogu-
des ja Leader piirkonna kõikides 
olulisemates raamatukogudes.

Raamat rahastati tänu Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandus-
fondile (Euroopa investeeringud 
maapiirkondadesse), Leader Eesti 
programmile ja MTÜ Arendusko-
jale, projektitaotluse esitas MTÜ 
Tapa Linna Arengu Selts. Täname 
ka Tapa vallavalitsust kaasabi eest 

ning Tapa linnaraamatukogu tänu-
ürituse korraldamise kaasaaitamise 
eest. Suur tänu veelkord kõikidele 
raamatule pilte andnud asutustele, 
organisatsioonidele ja inimestele: 
Piret Jurtšenkole, Jäneda muuseu-
mile, Tapa muuseumile, Järvamaa 
ja Virumaa muuseumidele, Eesti 
Piiritusetööstuse muuseumile, Tapa 

Metodisti Kogudusele, Meelis 
Laanemetsale, Harri Allandile, 
Jaan Valile, Elle Leesile, Ly Me-
novile, Vahur Kulhlbergile, Anne 
Raavale, Esta Kõverikule, Ruti 
Einmale, Arne Kroonmäele ja Ain 
Vainjärvele.

Indrek Jurtšenku,
raamatu projektijuht

Jäneda raamatukogus on 11. jaa-
nuarini avatud Heli Rahuoja kä-
sitööehete näitus “Ehte jõud”. 
Heli on Jänedal elav meister, kes 
kasutab oma ehete puhul erine-
vaid tehnikaid ning materjale.  
Kaunid sõrmused, kõrvarõngad 
ning kaelakeed on on sündinud ame-

tüsti, kuukivi, türkiisi, ahhaati ning 
teisi looduslikke poolvääriskive ka-
sutades. Samuti Swarovski kristalle 
- lisamaks sära saabuvale jõuluajale. 
Kõiki ehteid on võimalik ka osta.

Kaunist jõuluaega soovides
Sirje Reinula, 

Jäneda raamatukoguhoidja

“Tapa vald vanadel 
ja uutel fotodel”

Näitused Jäneda 
raamatukogus

Me kahmame raha ja võimu
me mängime tunnetel vene ruletti
me talume irooniat ja sõimu
mõnel meist pole ühtegi senti
me tahame üha enam ja enam
olla kõigest üle ja jõukam
on tegija see,kes on kenam
ülbus mõistuse eemale tõukab
me lihtsalt ei suuda mõista
et oleme kõik ühest puust
vaimsus igas ühes veel ei hõiska
tõeline tarkus tuleb väheste suust

Viimsepäeva hirmus jooksen poodi
ostan soola, tikke kuivikuid ja vett
maasügavuses tsement saab minu 
voodiks
ja iial ei saa ma enam süüa mett
ka pidudest pean loobuma ma ruttu
sest keldris minu elu möödub nüüd
maailm vajumas on igavesse uttu
ja kellelgi ei näi olevat ses süüd
relvapoest ma hangin kasti kuule
et kaitsta peret röövlijõugu eest
ei suuda enam mõelda millelegi muule
kas enam üldse välja pääsen varju-
paiga seest
ja selles süüdi totter igivana kalender
ehk maiadel otsa lõppes tint
see kõik ju tundub üpris veider

Raha versus 
vaimsus

 Viimnepäev

Loone Astula

Parimate soovidega, 
        Tapa kultuurikoda

Mis sest, et vahel on külm ja kõle,
läida küünal – las sooja annab tema leek,
kui seegi ei aita – silmad hetkeks sule,
jõulu imedemaale raja oma tee.
 Täitugu soovid, mis kaua olnud peidus,
unistused, mis ei malda enam oodata,
et igaühe jaoks üks langev täht leiduks,
kes jõulusoovidel lubab kord täituda.

Toredaid pühi ja palju rõõmuhetki uuel 2013. aastal!
Jõulukingiks meie poolt 

„0“ intressiga järelmaks kuni kuueks kuuks.
Teie kauplus Keskuse
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.22.11.2012
- Tapa vallavalitsuse hoolekande-

spetsialist volitati teostama eestkos-
tetava nimel kõiki pangatoiminguid;

- viiele puudega isikule määrati 
hooldajad ja hooldajatele hoolda-
jatoetused;

- ühele puudega isikule jäeti 
hooldaja määramata, kuna esitatud 
dokumendid avaldusele lisaks olid 
puudulikud ja määratud tähtajaks 
lisadokumente ei esitatud;

- jäeti rahuldamata kaks avaldust 
toimetulekutoetuse saamiseks;

- kahele lapsele määrati lasteaia 
söögisoodustus;

- otsustati toetada ühe õpilase 
toitlustust kutseõppeasutuses;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
125.95 eurot;

- jäeti rahuldamata neli avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le elektrivarustuse (Õhtu pst ja 
Paide mnt ristmik. Tänavavalgus-
tuse liitumispunkti rajamine) Tapa 
linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba ühepereela-
mu kasutusele võtmiseks Leina tn 4 
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Tapa Vesi 
OÜ-le Tapa hoolekandeküla (Loode 
tn 12) ja hooldekodu kinnistu väline 
kaugküttetorustik kasutusele võtmi-

seks Tapa linnas Tapa vallas;
- nõustuti Tapa vallas Vaha-

kulmu külas asuva Suve kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katastri-
üksuseks;

- tunnistati korteriomandite 
aadressiga 1. Mai pst 6-28 ning 
Hommiku pst 2-32 Tapa linn kir-
jalik enampakkumine nurjunuks, 
kuna enampakkumistele ei regist-
reerunud ühtegi pakkujat;

- pikendati tänava ajutine 50% 
sulgemise luba Tapa linnas Kooli 
tänaval 1. Mai pst ja Pargi tänava 
vahelisel lõigul alates 16.11.2012 
kella 8-st kuni 07.12.2012 kella 18-ni;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Turu tänaval 
1. Mai pst ja E. Vilde tänava vaheli-
sel lõigul alates 20.11.2012 kella 8-st 
kuni 23.12.2012 kella 18-ni;

- kinnitati Tapa gümnaasiumi 
hoolekogu koosseisus: Marika Tali – 
lastevanemate esindaja gümnaasiumi 
osas; Arnold Himma – lastevanemate 
esindaja põhikooli osas; Katrin Kukk 
– lastevanemate esindaja põhikooli 
osas; Arnold Pilt – lastevanemate 
esindaja põhikooli osas; Kadi Vasemä-
gi – lastevanemate esindaja põhikooli 
osas; Aile Kippar – õpetajate esindaja 
põhikooli osas; Eve Kasekamp – 
õpetajate esindaja gümnaasiumi osas; 
Linda Tali – õpilaste esindaja; Neeme 
Külmallik – Tapa vallavolikogu esin-

daja; Ada Kiipus – vilistlaste esindaja;
- anti Tapa Liikumispuudega 

Inimeste Ühingule tasuta kasuta-
da ruumid Tapa vallale kuuluvas 
hoones aadressil 1. Mai pst 5, Tapa 
linn kuni 1. augustini 2013.

29.11.2012
- Kinnitati alates 1. detsembrist 

2012 Tapa vene gümnaasiumi 
koolitöötajate koosseis;

- väljastati ehitusluba Elektri-
levi OÜ-le Päikese tn 23 kinnistu 
elektriliitumise ehitamiseks Päike-
se tänaval Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek 
1,50 meetri kõrguse keevisvõrgust 
piirdeaia ehitamiseks Jaani tn 6 
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

- tunnistati ri igihanke nr 
138170 “Tapa valla välisvalgustu-
se hooldus 2013– 2015” edukaks 
pakkumuseks OÜ Särts poolt 
esitatud pakkumus;

- pikendati tänava ajutise sulge-
mise luba Tapa linnas Kesk tänaval 
alates 01.12.2012 kella 8-st kuni 
14.12.2012 kella 18-ni;

- võeti vastu kolm korraldust 
loa andmise kohta jäätmemahuti 
perioodiliseks tühjendamiseks, üks 
korraldust korraldatud jäätmeveo 
mitteliitunuks lugemise kohta;

- pikendati üürilepinguid mu-
nitsipaalkorterites.

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi 
ehitiste katustelt õigeaegselt ära 
koristada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) 
tuletab ehitiste omanikele meelde, et 
ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt 
jälgida katusele kogunenud lume 
kogust ning lumi ja jää õigeaegselt 
ära koristada. Katusekonstruktsioo-
ne võib märja lume korral ohustada 
juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Liigne lumekoormus ohustab 
kõige enam teras- ja puitkonstrukt-
sioonidega kergehitisi või ehitiste 
osasid (varjualused, varikatused, 
karniisid), lameda katusega või 
väikese katusekaldega ehitisi (bensii-
nijaamad, spordirajatised, angaarid, 
estakaadid), samuti vanemaid amor-
tiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata katusel kohtadele, 
kus on katuseastmed või katus piir-
neb kõrgema ehitisega. Sellistesse 
kohtadesse kuhjub tuulega lund 
hangedena koguses, mille koormus 
võib mitmekordselt ületada katusele 
lubatavat lumekoormust. Samuti 
tuleks vältida lume ja jää kogunemist 
katuse räästarennidesse ning sadevee 
äravoolutorudesse ja -lehtritesse, 
kuna see võib kahjustada sadevee-
süsteeme ning takistada katuselt 
sadevee ärajuhtimist.

Lume koristamisel tuleb järgida 
järgmisi nõudeid:

- Eelnevalt hinnata, kas katuselt 
lume lükkamiseks on möödapääsma-
tu minna katusele või saab seda teha 
katusele minemata, näiteks redelilt;

- Enne katusele minekut teha 
kindlaks kohad, kus on oht katusest 
läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja 
haprad katusekattematerjalid, mis ei 
talu inimese raskust);

- Juhul, kui hoone omanikul puu-
dub nõuetekohane turvavarustus ja 
muud tööohutuse tagamiseks vaja-

likud vahendid, tuleb lumekoristus-
tööd tellida sellele spetsialiseerunud 
ettevõttelt;

- Katusele minnes arvestada 
ilmastikutingimustega. Jää, tugev lu-
mesadu ja tuul võivad allakukkumise 
riski oluliselt suurendada;

- Juhul, kui katusel puuduvad 
katusesillad ja -redelid, on soovitav 
need ohutuks liikumiseks paigalda-
da. Võimaluse korral paigaldada ka-
tuse servadesse ka ajutised piirded;

- Lumel ja jääl ei tohi lasta kuk-
kuda ega seda visata madalamatele 
hoonetele. Lume ja jää katuselt libi-
semise takistamiseks tuleb katusele 
paigaldada lumetõke;

- Juhul, kui lund visatakse inimes-
te ja sõidukite liikumistsooni, tuleb 
see tööde teostamise ajaks piirata 
ohutuslintidega;

- Jälgida, et tööde tegemisel ei 
kukuks või ei visataks töövahendeid 
katuselt alla;

- Lume ja jää sulatamisel vältida 
keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, 
mis võivad kahjustada katust või 
sadeveesüsteeme;

- Lume ja jää mehaanilisel eemal-
damisel kasutada õigeid vahendeid, 
et vältida külmaga rabedaks muutu-
nud katuse või selle katte lõhkumist.

Ehitise ohutuse eest vastutab 
omanik, kelle kohustuseks on muu-
hulgas korraldada õigeaegsed lu-
mekoristustööd. Samuti kohustub 
ehitise omanik teavitama TJA-d 
ehitisega toimunud õnnetusest.

Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad 
kohalikud omavalitsused ja TJA.

TJA-le teadaolevalt toimub igal 
aastal ligi sada liigsest lumekoor-
musest põhjustatud katuse varingut.

Soovitusi lumekoristustööde 
ohutuks läbiviimiseks vaata TJA 
ohutusportaalist: www.ohutus.ee.

www.tja.ee

Ohutuse tagavad õige-
aegsed ja nõuetekohased 

lumekoristustööd

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Jumalateenistused 
EELK Ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 23. detsembril kell 12
4. advendipühapäev armulauaga

Järgneb jõululaud pastoraadis
Esmaspäeval, 24. detsembril kell 18

PÜHA JÕULUÕHTU
Kaastegev Lehtse kammerkoor Tiiu Tikkerberi juhatusel

Reedel, 25. detsembril kell 12
KRISTUSE SÜNNIPÜHA, kaetud armulaud

Pühapäeval, 30. detsembril kell 12
1. pühapäev pärast jõule armulauaga

Esmaspäeval, 31. detsembril kell 17
Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval, 6. jaanuaril 2013 kell 12
Kolmekuningapüha armulauaga

Tapa kirikus
Pühapäev, 

23. detsember kell 10
4. advendipühapäev 

armulauaga
Esmaspäev, 

24. detsember kell 16
Püha jõuluõhtu. Kaastegev 

koguduse naisansambel 
Evely Piksari juhatusel.

Teisipäev, 
25. dets kell 10

Kristuse sünnipüha, 
kaetud armulaud. 

Ristimis- ja leeripüha.
Pühapäev, 

30. dets kell 10
1. pühapäev pärast jõule 

armulauaga
Esmaspäev, 

31. dets kell 23.30
Aastavahetuse palvus

Pühapäev, 
6. jaanuar kell 10
Kolmekuningapüha 

armulauaga

29.11.2012
- Vabastati Aare Palmsalu Tapa 

vallavalitsuse liikme kohustustest 
ning kinnitati Tapa vallavalitsuse 
liikmeks Marika Tali;

- määrati Vahakulmu külas Ant-

su ja Kakuna katastriüksustele 
sihtotstarbed;

- otsustati võtta laenuna rahaline 
kohustus summas 1 000 000 (üks 
miljon) eurot Tapa vallas asuvate 
teede ja tänavate ehitamiseks ning 

rekonstrueerimiseks.
- muudeti Tapa vallavolikogu 

09.06.2011 määrust nr 51 „Elu-
ruumi alaliste kulude piirmäärade 
kehtestamine toimetulekutoetuse 
määramisel“.

Aastad tulevad, 
aastad lähevad,
ajal on alati rutt.
Minnes nad viivad, 
tulles nad toovad
alati midagi uut...

Rahulikku jõuluaega, 
toredat aastavahetust 
ning kõike head 
uuel aastal!

Soovib Lehtse koolipere



Tapa kammerkoor soovib kõigile
kauneid jõulupühi ning 
rõõmutoovat uut aastat!
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29. oktoobrist algas Renault’ prog-
rammi „Ohutu liiklemine kõigile” 
üle-eestiline konkurss „Sinu idee, 
Sinu algatus”, mille raames peavad 
6–12-aastased õpilasrühmad välja 
mõtlema ning ellu viima liiklusohu-
tuskampaania, mis puudutaks peale 
nende endi ka teisi – näiteks oma 
kooli või kohalikku kogukonda. Teist 
korda toimuva konkursi peaauhind 
on osavõtt rahvusvahelisest finaalist, 
mis toimub EuroDisneylandi lõbus-

tuspargis Pariisis.
Konkurss on kollektiivne (rühmas 

võib olla 3–10 liiget + 1 juhendaja) 
ning mõeldud õpilastele (vanuses 6–12) 
üle kogu Eesti. Konkursil osalemiseks 
tuleb täita programmi veebilehel www.
ohutuliikleminekoigile.ee leiduv aval-
duse vorm, mis on kättesaadav alates 
29. oktoobrist. Lisaks saab õpilasrüh-
ma juhendaja veebilehelt alla laadida 
abimaterjalid, mis aitavad õpilastel ja 
õpetajatel samm-sammult konkursi 

ülesannet õigesti täita. 
Konkursi ülesandena peab õpilas-

rühm ajavahemikul 31. jaanuar 2013 
– 8. märts 2013 konkursi veebilehele 
ülesse laadima kampaaniat „Sinu idee” 
kirjeldava lühiaruande ja kampaania 
„Sinu algatus” teostamist kajastava do-
kumentatsiooni, mis võib olla loodud 
mistahes kunstilises vormis (pildigale-
rii, audio- või videosalvestis vms).  

 Brit Vister, “Ohutu liiklemine
kõigile” projektijuht

Praeguse noortevolikogu liikmed. Foto  Ave  Pappe

Laste liiklusohutuskonkurss 
ootab taas osalema

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

R, 21. dets kl 18  Laste näiteringi jõuluetendus „Pireti ja Kati 
kummaline jõululaupäev“. Pilet kõikidele 1 €.

N, 27. dets  Koolivaheaja jõulufilmid lastele:
 kl 14  Kogupere film „Võluhõbe2“. Filmi pikkus 1.24.    

 Pilet kõikidele 1 €.
 kl 16  Kogupere film „Kui jõulumees alla sajab“. 
 Filmi pikkus 1.47. Pilet kõikidele 1 €.
 Mõlemad filmid on eesti keeles.
 NB! Koolivaheaja kinopiletid on eelmüügis ja võimalik 

osta ning panna lastele jõulupakki!
R, 28. dets kl 18  Rahvusvahelise Rahvuskultuuride 
 Ühenduste Liidu Lüüra jõulukontsert. Pääse 1 € ja 2 €.
L, 29. dets kl 20  Aastalõpupidu. Tantsuks ansambel Qvalda. 

Tuletantsijad. Üllatusprogramm. Pääse kuni 28.12. 5 €, 
peopäeval 7 €. Eelregistreerimine tel 322 0061 või info@
kultuurikoda.ee.

L, 5. jaan kl 16 Saal broneeritud MTÜ-le Koit
T, 8. jaan kl 19 Kogupere film „Viis legendi“, pilet 3 €, eel-

müügist kuni kella 16-ni 2.50 €, koolieelikud ja pensio-
närid 1 €.

R, 18. jaan kl 19  Noorte meeste puhkpilliansambli Brassical 
kontsert. Pilet 2 € ja 3 €.

Vaata ka http://www.facebook.com/Brassical

Meie ürituste kavaga saab tutvuda www.kultuurikoda.ee, 
klõpsates ürituse pealkirjale, saad tutvuda filmi sisukirjaga.

22. dets kl 20  Detsembriõhtu e kaunis jõulupidu kõigile 
“Jõulud tulnud ju!”. Jõulumeeleolu loob Lehtse kammer-
koor. Üllatusi! Tantsuks ans UBA. 

 Registreerimine laudadesse 21. detsembrini, siis pääse 
5 € (peoõhtul 6,5 € ja mugav koht pole garanteeritud!) 
Info: tel 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee

24. dets kl 18  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!

4. jaan  Suur saal renditud
6. jaan kl 10  Lehtse 5. pinksi pühapäev Jätkub XI hooaeg. 

Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja 
lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks: 3,50 €, õpil tasuta. 

7. jaan kl 13  Ehavalguse kolmekuningapäeva tähistamine ja 
huvitavate kohtumiste klubi. Külla tuleb Marko 

 Pomerants, Lääne-Virumaa saadik Riigikogus. 
 Istumine kohvilauas – võta nikki-näkki peolauale kaasa! 

Hubane vestlusring, mil küsida võib kõike. 
14. jaan kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused. Mälu- ja 
 liikumistreening, jutu- ja laulutuba.
19. jaan kl 11–13  jaanuarikuu kirbuks. Palume müügisoovi 

korral broneerida kultuurimajas laud (1 laud – 1 €)
19. jaan kl 11  Viltimise IV õpituba Lehtse Käsitööseltsingu 

korraldusel. Õppuse viib läbi Kaja Tomberg.
 Valmistatakse saunamütsi. Võta kaasa: saunalina, 
 mullikile 50+100 cm, seep, käärid, šabloonimaterjal.
 Info tel: 5661 0820. Osalustasu 3 €. 
20. jaan kl 12  Lehtse külakilb 5. mäng – jätkub 11. hooaeg! 

Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
21. jaan kl 13  Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. 

Külla tuleb Sergei Fatkin. 
 Istume hubases vestlusringis, kus küsida võib kõike.
26. jaan  Jaanuariõhtu. Peoõhtu kõigile. Tantsuks ansambel 

C-Duur. Külas Latin-Dance tantsutrupp Pantrid. 
 Eelregistreerimine laudadesse. 25. jaanuarini pääse 5 €, 

peoõhtul 6.50 € ja mugav koht pole garanteeritud. 
 Info: tel 521 8398, 383 3350, 
 e-meil info@lehtsekultuurimaja.ee. 
28. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. 
 Mälu- ja liikumistreening, laulu- ja jututuba.

Näitused Lehtse kultuurimajas: 
Tikitud maailm – Endla Lääne tikitud pildid 
Pastellkriidi maalid – autor Mai Sõstar
Maalid – autor NATANOVA

KOKK – 2,5 a põhihariduse baasil
ABIKOKK – 1 a põhihariduse baasil

Õppetöö toimub ühel päeval nädalas või 
nädalaste sessioonidena (kokkuleppel õppijatega).

MÜÜJA – (toidukaupade müüja) 1 a keskhariduse baasil
Õppetöö toimub ühel päeval nädalas.

Õppetöö ajal võimalik majutus õpilaskodus.
Täpsem info telefonil 326 1892 ja 

koolikoduleheküljel vastuvõtu info all. 
https://www.v-maarja.ee/vmok

VÄIKE- MAARJA 
ÕPPEKESKUS

Alates 10. detsembrist 
talvine vastuvõtt 

2012/2013 õppeaastaks. 
Alates 7. jaanuarist 2013 

ootame õppima järgmistele 
erialadele:

11. detsembril leitud 
Tapa vallast, Lehtsest 

isane kass.

Kalle Rattasepp,
Virumaa Varjupaiga juhataja

tel 5309 0510 
http://virumaa.varjupaik.ee/

http://www.varjupaik.ee/

4. detsembril leitud 
Tapa linnast isane koer, 

kiip puudub.

Kaks aastat tagasi moodustati Tapa 
vallas esmakordselt Tapa Valla 
Noortevolikogu, kuhu kuulusid 
Tapa valla erinevatest piirkon-
dadest noored vanuses 13–26 
eluaastat. Selle kahe aasta jooksul 
on palju põnevat korda saadetud, 
mitmeid üritusi noortele korral-
datud, noorte teemadel erinevates 
kohtades kaasa räägitud, erinevatel 
üritustel kaasa löödud jne.

Üllatavalt kiiresti on need kaks 
aastat möödas ning ees uued noor-
tevolikogu valimised. 

Noor vanuses 13–26 eluaastat, 
kui sind huvitab Tapa valla noorte 
heaolu ja sa tahad kaasa rääkida 
noori puudutavatel teemadel siis 
kutsume sind kandideerima või 
esitama kandidaati Tapa Valla 
Noortevolikogusse. 

Kandidaate saab esitada ajavahe-
mikul 27. detsember 2012 – 16. jaa-
nuar 2013 Tapa laste- ja noortekesku-
ses Kooli tn 24, Moe noortekeskuses, 

Uued Tapa Valla 
Noortevolikogu valimised

Lehtse kultuurimajas ja Jäneda koolis. 
Kandidaadi esitamise avalduse saate 
eelpool nimetatud kohtadest.

Hääletada kandidaatide poolt 

saab samuti eelpool nimetatud koh-
tades ajavahemikul 21. jaanuar – 26. 
jaanuar 2013.

Ave Pappe



Jõuluõhtul, kui süütame küünlad,

soovime mõndagi head:

et me armsad oleksid terved

ja et mured ei vaevaks me pead!

Südamlikud tänusõnad lõppeval aastal headele 

abilistele ja koostööpartneritele, ringijuhtidele, 

kõikidele tublidele taidlejatele, Lehtse Külakilb 

mälumänguritele, Lehtse PPP pinksisõpradele, 

toredatele ansambel UBA pillimeestele, klubi 

Ehavalgus tegusale rahvale, Lehtse Käsitöö-

seltsingu osavate näppudega naistele, kõikidele 

meie maja suurtele-väikestele kasutajatele, 

spordi- ja kultuuriüritustel osalejatele, ning 

ajalehe Sõnumed sõbralikule toimetusele! 

Et palju rõõmsaid sündmusi

Teid uuel aastal tabaks!

Ja õnne jätkuks sedavõrd, 

et lausa jalust rabaks! 

Lehtse kultuurimaja 
soovib Tapa valla elanikele: 

Kauneid jõulupühi ning meeldivat aastavahetust! 
Olete kõik alati oodatud meie maja üritustele!

Teravat mõistust  ja 
sihikindlust  toetusprojektide 
kirjutamiseks uuel aastal! 

LEADER tegevusgrupp 
MTÜ Arenduskoda

Tapa valla ajalehe 

Sõnumed toimetus 

soovib lugejatele hubaseid

 jõule ning häid uudiseid 

uueks aastaks!

Õnnistatud Jõulupühi ja 
armurohket Uut Aastat 
soovib linna- ja vallarahvale 

EELK Tapa Jakobi kogudus

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 21. detsember 2012

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.

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt 2B,TAPA

· autoremonditööd
· kaevetööd väikekopaga
· kahjukäsitlus kindlustustele
· treileri rent-teenus
· alumiiniumkeevitus

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

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!
Telef +372 5699 7000

E post: primatecapital@gmail.com

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:  

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelvalve
- Torutööd

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

Toimiva ja puhta taarapunkti leiad Tapa linnas 
Pika tänava Säästumarketi kõrvalt. 

AVATUD kl 8–22

Tapa küttelaos müügil
- kivisüsi
- küttepuud
- küttepuu võrgus
- kuuseklots võrgus
- turbabrikett

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

- puitbrikett 
   (kandiline, ümar)
- päevalillekoore    
   brikett
- transport

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas 
erinevas suuruses ja seisukorras 

1–4-toalised korterid ning majad. 
Hinnad korteritel alates 850 eurot.

Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Müüa kapitalremonti vajav korter 
aadressil Üleviste 7. Toad eraldi. 

Korter läbi maja. Keldriboks. Trepikoda lukus. 
Hind 500 €. Tel 5596 7464.

Müüa 2-toaline, kõigi mugavustega remonditud 
korter Tapa kesklinnas. Hind 9900 €. 

Tel 5656 0840.

MTÜ Loominguline Ühendus KOIT 
palub annetada klaver/pianiino.

Pakkumised palume teha telefonil 5839 5102.
Oleme tänulikud!

Loomingulise Ühenduse KOIT koor 
ootab uus liikmeid 

kõikidesse häälerühmadesse.
Kontakt telefonil 5839 5102. Tere tulemast!

2. jaanuarist  muutuvad 
MTÜ Tapa AIDSI EK-NNK lahtiolekuajad

 
MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja 

Narkonõustamiskeskus, asukohaga 
Valve 30, Tapal ootab vanu ja uusi kliente!

Alates 2. jaanuarist keskus avatud: 
E: 10–16, T: 10–16,
 N: 10–16, R: 10–16

 TASUTA – Süstlavahetus, nõustamine, 
rasedustestid, kondoomid, infomaterjalid, 

jook ja kerge eine!
Lisainfo tel 5334 1185, 324 0891 või 

tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Otsin põetajat 80-aastasele mehele. 
Tasu kokkuleppel. Normeerimata töögraafik. 

Tel 5825 2920.

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

Lehe toimetus vabandab 23. novembri  ajalehes 
ilmunud  artiklisse "Eakate klubi Kanarbik 
tegutseb jälle" ekslikult sattunud kirjavea 

pärast. Õige nimi on Heino Aassalu.


