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Moe laululava sai 
selga uue kuue!

MTÜ Moe külaseltsi juhatuse liikme 
Tiina Talviku algatusel osales „Moe 
külaplatsi renoveerimise“ projekt 
edukalt Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi projektikonkursil.

Projektitoetusega 1440 eurot 
pandi juulikuus lavale uus katus 
ja pikendati laululava katusealust 
ning paigaldati uus põrand. Järge 
ootab veel Moe pargis lõkkeplatsi 
väljaehitamine.

MTÜ Moe külaseltsi juhatus

Kangakudujate 
kokkutulek

Augusti teisel nädalal toimub Jä-
nedal kangakudujate kokkutulek 
„Rahvariide seelik“.

Kangakudujate kokkutuleku 
„Rahvariide seelik“ õppepäevad 
toimuvad 9.–11. augustil kella 10st 
kuni 18ni. Siis pakutakse Jänedal 
Käsitöökeskuses kangakudumise 
nippe nii algajatele kui ka edasijõud-
nutele. Paneme ühiselt linase kanga 
üles ja selgitame kangaspuude osi. 
Kohapeal saab kududa kanga proo-
ve. Lisaks võib paeltebnja vööde 
kudumist õppida.

Õpetajad: Annely Sootna, Elve 
Nurk. Osalustasu 20 eurot, ülekandmi-
sel panka märkida saajaks: MTÜ Loo-
metöö, SEB: a/a 10220069462019. 
Selgitavasse ossa palume märkida: kes 
tasub ja mille eest.

Täiendav informatsioon: Luule 
Nurga, tel 528 7107, loome@hot.ee.

Luule Nurga

Tapa linna 
sümboliks olev 

vedur saab uue elu
Tapa vallavalitsuse eestvedamisel 
ning EL Leader programmi ja Eesti 
Raudteekultuuri Fondi toel puhas-
tatakse, taastatakse ja värvitakse 
raudteevedur ning asetatakse uute 
raudteeperroonide ehitamise käigus 
rajatavale spetsiaalsele postamendile.

Tapa vallale kuuluva veduri asu-
koht ei ole seni olnud parim ning 
linnaelanike liikumisteest eemale 
jäänud vedur on saanud kannatada 
nii rooste kui vandaalide poolt. Re-
noveeritud veduri kui monumendi 
asukoht saab olema väärikas – otse 
jaamahoone kõrval, uute perroonide 
vahel. Projekti elluviijaks on Tapa 
linnaelu edendamiseks moodustatud 
Tapa Linna Arengu Selts.

Vedur sümboliseerib Tapa linna kui 
raudtee sõlmpunkti ning veduri val-
gusvihk on suunatud alati ettepoole.

Projekti rahastab: EL Leader 
programm 38 000 € ja Eesti Raud-
teekultuuri Fond 14 500 €.

tapa.ee

Mis vallas suvel toimub?
Artikli kirjutamise ajal on õues suur 
suvi, ilm on suurepärane, soe ja päi-
keseline. Hoolimata imeilusast ranna-
ilmast toimub vallas tervikuna päris 
palju. Juuni lõpus leidsid aset linna-
päevad, mis sedakorda olid pühenda-
tud Tapa linna 85. sünnipäevale. Ma 
loodan, et huvitavaid tegevusi jätkus 
nende päevade jooksul kõigile. Tä-
nan veelkord kõiki korraldajaid ning 
ka neid inimesi, kes tulid üleskutsega 
kaasa ning olid valmis kodukohviku 
avama. Ma usun, et järgmistelgi lin-
nas toimuvatel suurüritustel võime 
seal pakutavat maitsta. 

Juulikuu esimesel nädalal liigu-
tas ilmselt kõiki Tallinnas toimu-
nud noorte laulu- ja tantsupidu. 
Me võime väga uhked olla, et meie 
vallast oli kohal nii palju lauljaid 
ja tantsijaid – ka pole kaugeltki 
mitte igal linnal-vallal välja panna 

niivõrd esinduslikku orkestrit nagu 
seda on Tapa linna orkester. 

Vallavalitsus, kas siis ise otse või 
koostöös mõne MTÜ-ga tegeleb 
praegu paljude projektidega, mis 
on saanud rahastamisotsuse või 
mida veel augustis ja septembris vaja 
rahastajatele esitada. Näidetena võib 
tuua Jäneda spordihoone riietusruu-
mide ehitamise, Jäneda kooli kõrval-
hoone rekonstrueerimise, Tapa linna 
kergliiklusteede projekteerimise, 
Kalijärve truubi rekonstrueerimise, 
Tapa vene gümnaasiumi tööõpetuse 
ruumide remondi, auruveduri kor-
dategemise. Jätkuvad veeprojektid ja 
kaugküttetorustiku rekonstrueerimi-
se projekt. Suuremate projektidega, 
mis on käimas või juba lõpule viidud 
viimase kahe aasta jooksul, on valda 
toodud juurde ca 8,3 miljoni euro 
väärtuses toetusraha. Valmis on saa-

nud projekt, mille käigus ehitatakse 
Lehtse koolihoone uus osa ümber 
lasteaia ruumideks. Vallavalitsus 
esitab projekti KIK-i selle osa 
maaküttele viimise rahastamiseks 
augustis. 

Rõõmu teeb veel see, et on 
kenasti käima läinud ja osutunud 
inimestele vajalikuks omastehool-
duse teenus, mida osutatakse Tapa 
haigla ruumides. Läbirääkimised 
käivad ka MTÜ Seeniori tegevuse 
üleviimiseks Valve 30 ruumidesse. 
Sellega saab lahenduse senine 
äärmine ruumikitsikus seltsi te-
gevuses. Selleks aastaks Jeeriko 
tegevuse toetamiseks eelarveliste 
vahendite arvelt sai käima lükatud 
ka lastelaagri projekt koostöös 
Ave Pappega. Laagis olevad lapsed 
osalevad vallas heakorratöödel. 

Tapa vallavalitsuse 21.07.2011. a 
korraldusega nr 777 algatati Tapa 
vallas, Tapa linnas, Hommiku pst 
31 // Tapa depoo kinnistu detail-
planeering ja keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise 
käigus leitakse lahendus raudtee-
veeremi puhastus- ja värvimistsehhi, 
uue kütusetankla ja vagunite parkla 
ehitamiseks. Määratakse hoones-
tusala, haljastus, juurdepääsutee, 
liikluskorraldus, jalgratta- ja jalgtee 
kulgemine ja tehnovõrkude asu-
kohad.

Keskkonnamõju strateegiline 
hindamine algatati, kuna kavanda-
tava tegevusega võib kaasneda eel-
datavalt olulisi kahjulikke tagajärgi 
nagu vee, pinnase või õhusaastatus, 
müra ja lõhn.

Planeeritava ala suurus on 
185 500 m².

Kairi Maasen, maakorraldaja

Detailplaneeringu 
algatamine

Tapa valla 2012. aasta eelarvest 
kultuuri-, spordi-, külaelu- ja noor-
sootööalase tegevuse jaoks rahalise 
toetuse taotluse esitamise uus täht-
aeg on 1. september 2011!

Tapa vallavalitsus võttis vastu 
kaks korraldust, millega kinnitas 
oma korralisel istungil 11. juulil 2011 
uued kultuuri-, spordi-, külaelu- ja 
noorsootööalase tegevuse jaoks 
rahalise toetuse taotluse- ja aruan-
devormid. Tapa valla 2012. aasta 
eelarvest kultuuri-, spordi-, külaelu- 
ja noorsootööalase tegevuse jaoks 
rahalise toetuse taotluse esitamise 
uus tähtaeg on 1. september 2011, 
varasematel aastatel oli see 15. sep-
tember. Tapa vallavalitsuse korraldu-
sed ja taotluse ning aruande vormid 
asuvad: http://www.tapa.ee/index.
php?page=0&action=article&arti
cle_id=640 või http://www.tapa.
ee/blanketid - KULTUUR, SPORT, 
VABA AEG, RELIGIOON JA 
NOORSOOTÖÖ.

Indrek Jurtšenko

Tegevustoetus 
2012. aastaks

Lehtse kultuurimaja platsil ja ümbru-
ses 20. augustil algusega 16 toimub 
Eesti 20. taasiseseisvumispäevale 
pühendatud Pidupäev perega

Kell 16–21 on kontserdid igas 
eas inimestele Tapa valla isetegijailt 
ja külalistelt, võistlused, mängud, 
atraktsioonid, jõukatsumised, köie-
veod, sops jms. KL Viru maleva 
Tapa kompanii tegevused ja mudi-
lastele mänguväljak.

Kell 21 süttib vabaduse lõke.  
Tantsuks ansamblid Kolm Soovi 
ja Uba. Kultuurimajas näitused ja 
erinevad töötoad. Üritus on kõigile 
ja tasuta!

MTÜ Wikimedia Eesti ja Muin-
suskaitseamet kuulutasid mai 
alguses välja fotovõistluse “Kul-
tuurimälestised Vikipeediasse”, 
mille eesmärk on täiendada 
vaba veebientsüklopeediat pil-
tidega Eestis muinsuskaitse all 
olevatest objektidest ning tuua 
muinsuskaitseteemasid inimes-
tele lähemale.

Võistlus toimub “Wiki Loves 
Monuments” nime all 2011. 
aastal samaaegselt terves reas 
Euroopa riikides ning iga maa 
parimad fotod konkureerivad 
lisaks kohalikele auhindadele 
lõpuks ka üleeuroopalise tun-
nustuse nimel. Osaleda võib 
igaüks ja võistlusele esitatavate 

fotode arv ei ole piiratud, vastu-
pidi – mida rohkem mälestisi on 
jäädvustatud, seda suuremad on 
auhinnasaamise võimalused.

Eestikeelsesse Vikipeediasse 
on koostatud Kultuurimälestiste 
riikliku registri alusel loendid, 
kus on esitatud kõik registris 
olevad enam kui 27 000 objekti 
koos asukohainfoga. Tapa vallas 
on kultuurimälestisi 117. Mä-
lestisi saab leida ka spetsiaalse 
kaardirakenduse abil. Võistlusel 
osalemiseks tuleb leida muinsus-
kaitse all olev objekt, teha sellest 
foto ja laadida see septembrikuus 
üles võistluse kodulehelt leitava 
vormi abil. Võistlusest võtavad 
osa fotod, mis on üles laaditud 

Tapa valla kultuurimälestised 
Vikipeediasse!

1.–30. septembril, foto tegemise 
aeg võib olla ka varasem. Üles-
laadija peab olema foto autor 
ning kõik pildid tuleb avaldada 
vaba kasutuse litsentsi all.

Laekunud fotosid saab edas-
pidi vabalt kasutada nii Vikipee-
dia artiklites kui ka Vikipeediast 
väljaspool äramärgitud töödest 
koostatakse rändnäitus.

Lisainfo: www.wikilovesmo-
numents.ee.

Ja nüüd kõik oma fotoarhiive 
läbi lappama!

Ave Maria Mõistlik,
eestikeelse Vikipeedia 

vabatahtlik toimetaja

Pidupäev perele

Tapa linna 85. sünnipäeval korraldasid vallavanem ja volikogu esimees piduliku vastuvõtu, kuhu olid koos 
teiste külalistega saabunud ka Järva ja Lääne-Viru maavanem. 

Leelo Jürimaa



Harrastusfotograafi Ilmar Mesi
 loodusfotode näitus Tapa linnaraamatukogus 

on avatud kuni 30. augustini. 
Olete oodatud! 

Tapa linnaraamatukogu
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Ajal on oma lugu, 
on loomine ja loomise juhus.
Ajal on oma lugu,
kes on looja, see teab,
kus ta on ja läheb ta kuhu...
Ajal on oma lugu,
Sina kuula,
vaata
JA USU

1. septembril on Tapa valla lasteaial 
Pisipõnn nimepäev. Kümme aastat 
tagasi astusid linna põnnid üle laste-

aia ukseläve oma mängumaale, mille 
nimeks sai PISIPÕNN.

Tähistame Pisipõnni esimest 
ümmargust nimepäevajuubelit 1. 
septembril järgmiselt:

- õppeaasta avaaktus ja nimepäe-
va pidu lasteaialastele;

- sünnipäevapidu lasteaias aasta-
tel 2001–2011 töötanud ja praegu 
töötavale personalile, sõpradele ning 
koostööpartneritele.

Tea Välk

Ajal on oma lugu

Mis vallas ...

Juulis toimus veel ka konkurss 
Tapa vene gümnaasiumi direktori 
ametikoha täitmiseks. Parimaks 
kandidaadiks osutus Naima Sild, 
kelle otsustas komisjon esitada 
vallavalitsusele kinnitamiseks sellele 
ametikohale. Vallavalitsus otsib veel 
haridusnõunikku, abivallavanemat 
ja korrakaitsespetsialisti. Loodame 
leida pädevad inimesed nendele 
ametikohtadele augustikuu jooksul. 

Vallavalitsus tegeleb intensiiv-
selt juba järgmise aasta eelarve 

ettevalmistamisega, sellest aga 
lähemalt siis, kui eelarve on vo-
likogule kinnitamiseks üle antud. 
Samuti on lõpusirgel Tapa valla 
üldplaneeringu koostamine ning 
valla arengukava uuendamine.

Lähematest kultuurisündmus-
test rääkides, siis alanud on Jäneda 
mõisa rosaariumikontserdid ning 
7. augustil leiab Tapal aset Vorsti-
festival. Spordi- ja kultuuriüritusi 
jätkub suvel tõesti kõikjale Tapa 
valda, seega olge ise aktiivsed ja siis 
leiate ka põnevaid võimalusi oma 
vaba aja veetmiseks. 

Alari Kirt,
Tapa vallavanem

Algus lk 1

Laura Himma – akordion (õp 
S. Kuusik), Artur Morgenson – 
akordion (õp S. Kuusik), Moona 
Lamus – flööt (õp H. Liivsalu), 
Miia Pent – flööt (õp H. Liivsalu), 
Viktoria Aleksandrova – klaver (õp 
K. Moon), Õnne-Ly Maask – klaver 
(õp I. Puusepp), Sander Rosenberg 
– mandoliin (õp I. Kald), Pavel 
Astafjev – mandoliin (õp I. Kald), 
Stellah Saar – mandoliin (õp I. 
Kald), Romet Matsiselts – metsasarv 
(õp H. Liivsalu), Polina Ladõgina 
– plokkflööt (õp P. Kald), Emilia 
Loštšina – plokkflööt (õp P. Kald), 
Kristjan Hansen – plokkflööt (õp J. 

Tüli), Helga-Mai Kivisild – saksofon 
(õp J. Tüli), Maarja Vällmann – sak-
sofon (õp J. Tüli), Katarina-Liina 
Buš – viiul (õp E. Siil), Adelvina-
Liina Buš – viiul (õp E. Siil), Evelina 
Skrjabina – viiul (õp E. Siil). 

Infot 1. septembri aktuse kohta 
leiab augusti lõpus kooli kodulehelt 
ja teadetetahvlilt. Lisainfot saab 
küsida tapamuusikakool@tapa-
muusikakool.ee. Õpetajad võtavad 
oma uute õpilastega augusti lõpus 
ühendust ja saavad enne õppeaasta 
algust nendega korra kokku.

Kena suve jätku! 
Ilmar Kald

Tapa muusikakooli 
sisseastumiskatsed 

läbisid:

7. augustil 2011 toimub Tapal 
esmakordselt Tapa Vorstifestival, 
mille raames peetakse esmakordselt 
Eestis meistrivõistlused vorstigrilli-
mises. Tapa Vorstifestivali korralda-
vad koostööna Tapa vallavalitsus ja 
Eesti Grilliliit.

Tapa Vorstifestivalil võisteldakse 
Tapal asuva Peetmark Lihatöös-
tuse valmistatud maitsestamata 
toorvorsti grillimises söegrillil ja 
võistkonna poolt vabalt valitud 
fantaasiaroa grillimises söe- või 
gaasigrillil.

Fantaasiaroa kohustuslikuks 
grillitud komponendiks on vorst. 
Lisaks pälvib fantaasiavoorus atrak-
tiivseima esitluse teinud võistkond 
esitluse eripreemia.

Millest on tehtud Tapa võist-
lusvorst: http://www.grillfest.ee/
portal/voistlused/vorstigrillimine.
html#peetmark. Täpsemalt vaata 
juhendit: http://www.grillfest.ee/
portal/images/stories/pdf/Vors-
tigrillimise_reeglid.pdf

Võistluste ajakava:
09.45 – rongkäiguks kogunemi-

ne Tapa kultuurikoja kõrval Pargi 
tänaval

10.00 – Tapa Vorstifestivali osa-
lejate ja Põrnika klubi rongkäik (Par-
gi tn, Jaama tn, Pikk tn, 1. Mai pst, 
Kooli tn, Tapa muusikakooli park)

10.15 – Tapa Vorstifestivali 
pidulik avamine ja söögipalve muu-
sikakooli pargis

10.30 – Eesti meistrivõistlused 
vorstigrillimises võistkondade 
tutvustus

11.00 – vorstitegemise koolitus
11.30 – vorstifestivali kontsert 

ja vorstiteemalised publikumängud 
12.30 – võistkondade valmistu-

mine vorstivooru hindamiseks
13.00 – võistluse vorstivooru 

hindamine pimehindamisena Eesti 
Grilliliidu kohtunike telgis

13.10 – ansambel Untsakad 
14.00 – võistluse fantaasiavooru 

hindamise algus avaliku hindamise-
na võistlusplatsidel

16.20 – ansambel Untsakad
17.00 – võistluse võitjate auta-

sustamine ja lõpukõned
17.15 – 18.00 – ansambel Unt-

sakad
Päevajuht on Auris Rätsep.
Festivali alal on laat, Juku män-

gumaa, degusteerimine ja meistri-
toad. Tapa kultuurikoja ees avatud 
Kirbuturg kell 9–15.

Informatsioon ja võistlusele re-
gistreerimine telefonil 5559 5461 ja 
e-mailil: heili.pihlak@kultuurikoda.
ee. Tapa Vorstifestivali koduleht 
www.vorstifestival.ee ja Eesti Gril-
liliidu koduleht vorst.grillfest.ee

Tapa linnal oli varasemas ma-
janduselus, 19. saj lõpus ja 20. 
sajandi I poolel, seoses soodsa 
transpordigeograafilise asendiga 
linna majanduses küllaltki suur 
osatähtsus liha- ja vorstitööstu-
sel. Tapa vorstidel olid kõrged 
kvaliteedinäitajad ja sellest tule-
nevalt sai tolleaegne alevik siit ka 
Vorstilinna hüüdnime. Ülevaate 
vorstitootmisest Tapa linnast saa-
te: http://www.tapamuuseum.ee/
ajalugu/toostused.htm. 

Tapa Vorstifestivali korralda-
vad koostööna Tapa vallavalitsus 
ja Eesti Grilliliit.

Tapa Vorstifestivali rahastab 
Maaelu Arengu Euroopa Põllu-
majandusfond: Euroopa investee-
ringud maapiirkondadesse Leader 
Eesti, MTÜ Arenduskoda, Tapa 
vallavalitsus.

Tapa Vorstifestivali koostöö-
partnerid ja reklaamikampaania 
toetajad on: LH Peetmark Tapa 
lihatööstus OÜ, Tserling OÜ-Vee-
rev Konn ja www.kokaraamat.ee,

Segers Eestis OÜ, Vaksali 
Trahter, Artbase Reklaam OÜ 
- Printec, Klubi Põrnikas, Juku 
Mängumaa.

Indrek Jurtšenko

Vorstifestival kutsub Eesti
meistrivõistlustele vorsti grillima
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Liia Leisi konkursitöö.

Valla ajalehed Sõnumed ja Tapaski-
je Vesti koos Tapa vallavalitsusega, 
arenduskojaga, firmaga Golomb 
Management ja Tapa linna elani-
ke portaaliga http://tapa.name/
index.php korraldasid fotovõist-
luse, mille eesmärk oli selle aasta 
Tapa linna päevade jäädvustamine. 
Kokku laekus konkursile 65 fotod 
üheksalt autorilt. 

Linna päevade vihmane rong-
käik, koertenäitus, laat, Vabadus-
sõja ohvrite austamine, osalejate 
ja külaliste portreed – sellised olid 
vabatahtlike päevapiltnike foto-
desse laetud linnapäevade hetked. 
Oma tööd saatsid konkursile Lauri 
Samolberg, Tiit Kirspuu, Tiia Leis, 
Tuuli Voitk, Kairi Kroon, Viktor 
Vatiska, Ago Liiband, Heili Pihlak 
ja Tiina Paas.

Konkursi tingimuste alustel 
valisid vallalehtede toimetused 
kuus fotod, mis said au olla aval-

datud lehtede augustikuu numbris 
– kolm tööd eesti lehes ja kolm 
tööd vene lehes. Tapaskije Vesti 
otsustas, et avaldab Heili Pihlaku 
foto „Koff  tapamoodi“, Tiit Kirsi-
puu töö „Elagu paraad ja vihm“ ja 
Tiia Leisi foto „Tapa kingib Teile 
naeratuse“. Sõnumed otsustas 
avaldada Tiia Leisi, Tiit Kirsipuu 
ja  Tuuli Voitki tehtud fotod.

Avaldamiseks valitud fotode 
autorid saavad Tapa vallavalitsu-
se, arenduskoja ja OÜ Golomb 
Management meened. Kõik foto-
võistlusele saadetud tööd on näh-
tavad Tapa linna elanike portaalil 
(http://tapa.name/tapa85.
html), kus süsteemselt avaldatakse 
Tapa valla uudiseid vene keeles.

Suur tänu kõikidele fotovõist-
luses osalejatele!

Samuel Golomb, 
Tapaskije Vesti toimetaja

Naeratage! Pildistan!

Tuuli Voitki konkursitöö.

Tiit Kirspuu võistlustöö.

Tänusõnad “Tapa linn 85” 
korraldajatele, esinejatele ja 
juhendajatele ning noorte lau-
lu- ja tantsupeost “Maa ja Ilm” 
osavõtjatele 

Tapa linn tähistas oma 85. 
sünnipäeva 23.–25. juunil 2011. 
Sellega seoses toimus palju erine-
vaid sündmusi nii Tapa linnas, aga 
ka esmakordselt linnapäevade ajal 
Tapa valla teisteski kantides. Kok-
kuvõteid erinevatest võistlustest, 
mis linnapäevadel toimusid, saate 
lugeda valla veebilehel: www.tapa.
ee/uudised.

Siinkohal täname kõiki, kes nõu 
ja jõuga olid abiks Tapa linna 85. 
sünnipäeva pidustuste korralda-
misel. 

Suur tänu töögrupile (Alari Kirt, 
Reigo Tamm, Tiina Talvik, Heili 
Pihlak, Leelo Jürimaa, Ilmar Kald, 
Kadri Toomingas, Mae Mitt, ja Piret 
Pihel), kes aitasid linnapäevade üld-
kava kokku panna. Eriline tänu Tapa 
kultuurikoja töökale kollektiivile 
eesotsas direktor Heili Pihlakuga, 
kellega koos olid korraldustoim-
konnas abis vallavalitsuse ja Lehtse 
Talunike Seltsi liige Piret Pihel, alati 
tublid Tapa lastekaitseühingu neiud 
Ave Pappe, Kairi Kroon.

Suur tänu taidlejatele ja juhen-
dajatele hea ja südamliku esinemise 
eest, suur tänu kõikidele esinejatele!  
Palju tänu kodukohvikupidajatele, 
kes olid nõus uue ideega kaasa tu-
lema. Üllatavalt osavõtjaterohkeks 
kujunesid ka tänavused spordi-
võistlused nagu saalihokiturniir, 
rannavolle ja esmakordselt kor-
raldatud jalgpalliturniir. Palju tänu 
teile Tapa SHK (Aare Palmsalu), 
SK STEV (Maksim Butšenkov), 
SK Tapa (Allan Vinter). Kenasti 
toimis ka traditsiooniline koerte 
näitus “Tapa linna ilusam krants”, 
tänud siinkohal Ilona Allale, Luule 
Elbrale, Katrin Vähkile ja teistele 
tublidele vabatahtlikele. 

Suur tänu külalisesineja Maarja 
Liis Ilusale, valgustehnik Arvo 
Sillale, helitehnik Ants Vierman-
nile, ansamblitele Kurvits ja Krall, 
L´Dorado, UBA, Kirde Kaitse-
ringkonnale, politseile ja päästele 
eesotsas Joel Alla ja Sirgo Voorega, 
Viljar Pipenbergile, Urmel Uuele ja 
lavapoistele, Aron Jaanisele, OÜ Au-
tobussipargile eesotsas Rein Taliga, 
Tapa muuseumile (Tiina Paas), Vak-

sali Trahterile, MM Contrale, OÜ-le 
Allodium, ööklubile ZIK ZAK, 
pubile Evidence, Lehtse kultuurima-
jale, Tapa kultuurikoja käsitööringile, 
Moe ja Karkuse külaseltsidele, Tiina 
Talvikule mängude korraldamise 
eest, tublidele kunstilastele ja ju-
hendajatele Tapa gümnaasiumist, 
lasteaedadest Pisipõnn, Vikerkaar ja 
paljudele teistele vabatahtlikele ning 
RR Lektus Kaubamajale, Keskuse 
ja riidepoele, Pika tänava raama-
tupoele, Swedbankile võimaluse 
eest väljapanekuid linnarahvale ja 
külalistele näidata.

Täname ka Tapa linna eraette-
võtteid ja linnakodanikke mõist-
mise eest seoses liikluse ümber-
korraldustega Tapa kesklinnas. 
Palju tänu laadakorraldajatele Mati 
Kanarikule ja Herki Kübarseppale, 
lisaks tänu abi eest vallaametnikele 
Liina Kaldile, Jaanus Annusele, 
Kairi Maasenile.

Suur-suur tänu veelkord kõigile, 
kes oma õla alla panid selleks, et 
“Tapa linn 85” saaks kenasti tähis-
tatud!

Tapa linnapäeva pidustused toi-
musid tänu väga tublidele sponsori-
tele, kelleks oli Leader-programm, 
MTÜ Arenduskoda ning Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
Ekspertgrupp, suur tänu teile toe-
tuse eest !

Tänusõnad tegijatele ja abilistele

Noorte laulu- ja tantsupidu 
“Maa ja Ilm”

Tapa vallast käis noorte laulu- ja 
tantsupeol Tapa gümnaasiumi neidu-
de rahvatantsurühm Ummiskingad 
(juhendaja Eevi Koppelmann), Tapa 
ja Lehtse mudilaskoor ja Tapa valla 
lastekoor (juhendajad Tiiu Tikkerber, 
Svetlana Kuusik, Kai Kivi) ning Jä-
neda mudilaskoor (juhendaja Arvo 
Luik). Ühtekokku käis Tapa vallast 4 
kollektiivi ja 107 inimest. Rongkäigus 
käis ka marssimas ja esinejate tuju 
kõrgel hoidmas Tapa Linna Orkester 
(juhendaja Jüri Tüli). 

Suur-suur tänu lastele ja täis-
kasvanutele ning juhendajatele hea 
ettevalmistustöö ja esinemiste eest 
noorte laulu- ja tantsupeol !
7. augustil 2011 toimub Tapa 
muusikakooli pargis esmakord-
selt Tapa Vorstifestival ja Eesti 
Meistrivõistlused vorstigrilli-
mises.

Sündmus algab rongkäiguga 
Tapa kultuurikoja kõrvalt kell 10, 
avamine toimub 10.15 Tapa muu-
sikakooli pargis. Kohal parimad 
vorstigrillijad üle Eesti, toimuvad 
kontserdid, laat, vorstiteemalised 
mängud, lastele avatud Juku män-
gumaa, esineb ansamabel Untsa-
kad. Info: www.vorstifestival.ee.

Ilusat suve jätku!
Indrek Jurtšenko,

Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist

Tapa seeniortantsijad seavad end valmis Tapa linna 85. sünnipäeva 
rongkäiguks. Foto  Heiki Vuntus

Tapa linna 85. sünnipäeval esitas Lehtse kammerkoor katkendeid operetist “Haljal aasal”.  
Foto  Heiki Vuntus
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Möödunud aastal tegime väikese 
Vidzeme ringreisi Lätimaal. Külas-
tasime paiku, kuhu tavalistelt ei satu. 
Osalejad jäid reisiga väga rahule.

Tänavu pakub sama reisifirma 
meile võimalust tutvuda Lätimaal 
Kuramaa kandiga. Kuidas reis kul-
geb, loe alljärgnevalt:
Kuramaa ringreis 2.– 4. sept 2011
1. päev, 2. sept PÄEV VÕLUVA-
TES VÄIKELINNADES

Väljasõit Tapalt raamatupoe eest 
kell 8. Sõit Lätimaale. Maalilises 
Abava jõe orus asuv Sabile linnake 
on kantud Guinessi rekordite raama-
tusse, kui Euroopa kõige põhjapool-
sem viinamarjakasvatusala. Jalutame 
Sabile Veinimäel ja degusteerime 
ainulaadseid kohalikke veine. Võluv 
väikelinn Kuldiga on Kuramaa vani-
maid ja kaunimaid linnu. Muuhulgas 
oli see omaaegse Kuramaa hertso-
giriigi esimene pealinn. 17. sajandi 
keskel valitsenud hertsog Jacobi 
valitsusajal muutus Kuramaa mõneks 
ajaks sedavõrd tugevaks mereriigiks, 
et omandas kolooniaid Aafrikas. 
Alles 1918. aastast, mil kuulutati 
välja Läti Vabariik, kuulub Kuramaa 
Läti koosseisu. Tänapäeva Kuldiga 
sümboliteks on kaitsealune vanalinn, 
majadevahelised kanalid, punane 
telliskivisild ja 249 meetri laiune juga 
Venta jõel. Majutus Ventspilsis. 
2. päev, 3. sept PÄEV VENTS-
PILSIS

Hommikusöök. Ventspils – kaa-
saaegne sadamalinn, kus kunagise 
Kuramaa hertsogiriigi hiilgust tule-
tab meelde osaliselt restaureeritud 
vanalinn. Ventspilsis saab nautida 
lilleilu – vaadata Lätimaa ainukest 
lillekella ja ainulaadseid lilleskulptuu-
re. Linna omapäraks on ka eriliselt 

sillutatud tänavad, omapärased 
purskkaevud ja skulptuurid. Mere-
äärne vabaõhumuuseum Ventspil-
sis. Mazbanitis – väike auruvedur 
vagunitega, mis sõitis Läti kaluri-
külade vahel veel 20. saj alguses ja 
on tänapäeval turistide teenistuses. 
Liivi ordu loss – üks vanimatest 
tänapäevani säilinud keskaegsetest 
kindlustest Lätis. Laevasõit “Hert-
sog Jakobiga” Venta jõel. Ööbimine 
ikka Ventspilsis.
3. päev, 4. sept PÄEV KOLKA 
POOLSAAREL JA LIIVLASTE 
RADADEL

Hommikusöök. Liivlaste keskus 
Mazirbe ja paatide surnuaed. Ehkki 
liivlased rahvana on kadumas, mõju-
tavad nende kombed, keel ja kultuur 
meid endiselt. Kolka neem. Roja 
meremuuseumis saab aimu, kuidas 
elasid Kuramaa kaptenid sadakond 
aastat tagasi. Lõunasöök Rojas. 
Võtame suuna kodu poole ja teeme 
leiva-saia kaasaostmise peatuse Lači 
pagaritöökoda-kohvikus. 

Hind reisijatele: 196 €. Hin-
na sees: bussikasutus ja sellega 
seonduvad kulud, majutus (2 ööd) 
Ventspilsis koos hommikusöökide-
ga, lõunasöök 3. päeval (kalasupp, 
suitsukala, liivi porgandipirukad), 
kohalikud giidid + reisijuht-giidi 
teenused, veinide degusteerimine 
Sabiles, laevasõit Ventspilsis, rongi-
sõit vabaõhumuuseumis, pääsmed 
Roja meremuuseumisse, Mazirbe 
liivlaste keskusesse, Ventspilsi vaba-
õhumuuseumisse, Sabile Veinimäele 
ja Liivi ordu lossi. Registreerida ja 
raha tasuda Tapa kultuurikotta hil-
jemalt 15. augustiks. (tel 322 0061)

Reisi organiseerija on Anne Raa-
va (tel 53844843).

Tule reisima!

Projekti tegevused toimuvad Eu-
roopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.3 
Töölesaamist toetavad hoolekan-
demeetmed raames, eesmärgiga: 
sotsiaalsete või majanduslike 
toimetulekuprobleemidega ini-
mestele või peredele suunatud tu-
gi-ja eneseabigruppide toetamine, 
võimaldamaks nende tööturule 
sisenemist või tööturult väljalan-
gemise ennetamist (arvestatud on 
siiski rohkem lastega peredega 
või inimestega, kuna eelprojektid 
on selles suunas olnud). Läbivii-
jaks on SA Dharma, tegevuste 
elluviija MTÜ Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskus.

Projekti käigus on Tapa vallas 
alates 2010. aasta veebruarist töös 
olnud  kaheksa tugigruppi, neist 
kaks gruppi isadele-meestele. 
Lisaks Tapa vallale on tugigruppe 
moodustatud ka Sillamäe linnas 
ja Tamsalu vallas. Augustist on 
soovinud koostööd Kadrina ja 
Väike-Maarja vald. Gruppe ju-
hivad tugiisikukoolituse läbinud 
grupijuhid.

Tugigruppides toimub pere-
de/vanemate grupipõhine nõus-
tamine suletud grupina viie kuu 
jooksul, s.t grupi tegevusega ei 
saa liituda perioodi keskel. Kooli-
tustega koos on ka toitlustamine.

Tugigrupi teenust pakutakse 
kord nädalas 2–3 tundi korraga. 
Tugigrupi töös kasutatakse loen-
gumeetodit, grupitööd ja viiakse 

läbi pereüritusi. Koolituste tee-
mad on planeeritud enesetund-
misest kuni seadusandluseni 
välja. Räägime ka võlanõustami-
sest, tööturust, lastest. Tugigrupi 
teenuselt lahkudes on vanemal 
vajaduse korral võimalik jätkata 
eneseabigrupis, mida juhib vaba-
tahtlik juhendaja.

Eneseabigrupiga saavad lii-
tuda need lapsevanemad, kes 
vajavad toetust peale tugigru-
piteenuselt lahkumist, kui ka 
vanemad, kes tugigrupiteenust ei 
ole vajanud. Eneseabigrupid te-
gutsevad vabatahtlikkuse alusel, 
neile on ette nähtud vahendid 
külalislektorite ja tegevuste lä-
biviimiseks.

Lisaks on teenuse arendamist 
soovivad vallad pakkunud tuge 
omaosalusega vabatahtlike näol. 

Praegu on tegutsenud kaks ene-
seabigruppi ja komplekteerimisel 
kolmas grupp.

Projekti ettevalmistamine hak-
kas 1.07.2009, lõppeb 20.02.2012, 
kus projekti tulemustest teavita-
takse piirkondlikel seminaridel.

Teavitusüritus Tapa vallas uute 
gruppide koostamiseks toimus 
2. augustil arenduskojas. Huvi 
korral või küsimuste tekkimisel 
võib kontakteeruda Tapa val-
la sotsiaal-nõunikuga telefonil 
325 8691 või projekti koordi-
naatoriga meilitsi anne.terner@
gmail.com.

Olge kärmed osalema, kui sa 
ei märka ise ennast, siis ei märka 
sind ka teised!

Anne Terner-Boiko,
MTÜ Tapa Vabatahtlike 

Tugikeskuse 

19. juuli hommikul sõitsid liiku-
mispuudega ühingu liikmed Tapalt 
välja Haapsalu–Rohuküla suunal, et 
jõuda Hiiumaale suunduva praami 
peale. Rohuküla ja Heltermaa vahet 
kurseerib uus ja kaasaegne praam 
Hiiumaa. Olime meeldivalt üllatu-
nud kui avastasime, et praam on avar 
ja varustatud kaasaegse liftiga ning 
võimaldab sügava puudega inimestel 
korruste vahel vabalt liikuda.

Sõit üle mere kulges kiiresti ja 
viperusteta ning juba hakkasidki 
paistma Heltermaa sadama ehitused 
ning praami hakati seadistama ran-
dumiseks. Heltermaa sadamas ootas 
meid giid, kes juba kaugelt naerata-
des lehvitas. Edasise juhtimise võttis 
giid enda korraldada ja nii hakkasime 
tutvuma Hiiumaa vaatamisväärtus-
tega. Pärast lõunasööki Käinas Lui-
ge baaris tutvusime Käina elu-oluga 
ning külastasime Hiiumaa Puuetega 
Inimeste Koda, kus kohtusime esi-
naise Malle Kobiniga, kes meile ka 
lahkelt öömaja pakkus.

Järgmisel hommikul jätkasime 
tutvumist Hiiumaa vaatamisväär-
sustega. Ees ootas militaarmuu-
seum, mis tekitas eriti elevust laste 
seas. Edasi tuli Tahkuna tuletorn ja 
Estonia hukkunute mälestusmärk. 
Meie teele jäi ka Reigi ajalooline 
kirik ja surnuaed. Edasi lõuna Lauka 
kooli sööklas, kus kohalikud kokad 
pakkusid meisterlikult valmistatud 
värskelt püütud väga maitsvat lesta-
kala. Edasi kulges reis muhedate hiiu 

naljade saatel Kõpu tuletorni, õhtule 
saime alles kella üheksa paiku. Tänu 
muhedale giidile ja hiiu naljadele olid 
inimesed küllaltki reipad. Öösel sai-
me tunda Hiiumaa äikese karmust. 
Nimelt käis äike meist mitu korda 
üle ja kastis need, kes telgis magasid 
täiesti märjaks. See vahejuhtum ei 
rikkunud siiski meie tuju.

Järgmisel hommikul hakkasime 
seadma ennast kodu poole, pärast 
hommikusööki võtsime Kärdlast 
peale giid Tiiu, kes tuvustas muhedal 
kombel Hiiumaa pealinna vaatamis-
väärsusi. Eriti meeldis meile ühe 
kohaliku kingsepa leiutis, mida võiks 
nii mõnedki mehed mandril edukalt 
kasutada. Nimelt on kingseppmeis-
ter oma töökojale paigaldanud va-
gusfoori – kui hing hakkab kõrbema 
ja nõuab märjukest, lülitab kingsepp 
sisse punase tule ja kunded näevad 
juba kaugelt, et vastuvõttu ei ole. 
Kui kingsepal on töötuju siis põleb 
töökoja seinal roheline tuli.

Tagasisõidul meil vedas, sest 
saime jälle praamile Hiiumaa. Tunni 
pärast randusime Rohuküla sadamas 
ja edasi juba kodulinna Tapa poole.

Reis meeldis kõigile väga ning 
rahvas jäi rahule. Eraldi täname Tapa 
Liikumispuudega Inimeste Ühingu 
poolt Kirde Kaitseringkonda ja ring-
konna ülemat kolonelleitnant Martin 
Heremit, kes võimaldas selle toreda 
reisi tarbeks bussi.

Vaike Hiet, Tapa Liikumispuudega
Inimeste Ühingu esinaine

 Koostöö = Lahendused
 Tapa Liikumispuudega 

Inimeste Ühing 
puhkas Hiiumaal

5. juulil, külastas Ukraina suur-
saadik Eestis Viktor Križa-
nivski (Крижанівський) Tapa 
linna.

Külaskäigu eesmärk oli tut-
vuda Tapa valla kohalike Uk-
raina seltside esindajatega ning 
uurida kohapeal edasisi koos-
töövõimalusi erinevates vald-
kondades. Kohtumisest võtsid 
osa Ukraina Suursaadik Viktor 
Križanivski, vallavanem Alari 
Kirt, volikogu esimees Urmas 
Roosimägi, kultuurispetsialist ja 
Tapa valla ukraina seltside Koit 
ja Orpheus esindajad.

Kohtumisel vesteldi erineva-
tel teemadel ja kaaluti erinevaid 
koostöövõimalusi peamiselt 
hariduse ja kultuurivaldkon-
nas. Ukraina Suursaadik Eestis 
Viktor Križanivski tutvus peale 
kohtumist Tapa vallavalitsuse 
majas ka Tapa vene gümnaa-
siumiga, Tapa muuseumiga ja 
Tapa kultuurikojaga.

Eesti ja Ukraina suhted on 
väga head ning paljudes vald-
kondades tehakse tihedat koos-
tööd. Ukraina tunnustas Eesti 
Vabariiki 26. augustil 1991. aas-
tal  ning diplomaatilised suhted 
kahe riigi vahel sõlmiti 4. jaa-
nuaril 1992. Ukraina suursaadik 
Eestis on Viktor Križanivski 
andis oma volikirja president 
Toomas Hendrik Ilvesele üle 
27. jaanuaril 2011.

tapa.ee

Ukraina suursaadik Eestis 
Viktor Križanivski 

külastas Tapa linna

Ukraina suursaadik vestlemas Tapa muuseumi juhatajaga.

Fotod tapa.ee
Ukraina suursaadik kohtumisel vallavanema, volikogu esimehe ja Tapa 
valla Ukraina seltside Orpheus ja Koit esindajatega.
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Olen korduvalt kuulnud oma-
valitsusjuhte kurtmas, et nen-
de piirkonnas toimuvat ei 
kajastata piisavalt üleriigilises 
meedias ning et meediat ei hu-
vita kohalikul tasandil toimuv. 
Nüüd on see aeg möödas, sest 
alates 15. aprillist alustas ko-
halike uudiste portaal eestielu.
ee koostööd Eesti suurima 
internetikeskonnaga Delfi 
ja asendab Delfi seniseid 
kohalikke uudiseid. Läbi uue 
koostöö jõuavad kohalikud 
uudised oluliselt suurema 
hulga lugejateni. 

Kuidas muidu oleks laiem 
üldsus teada saanud sellest, et 
Võrus alustas tegevust tervis-
liku kiirtoitu valmistav ettevõte, 

Kiikla küla köetakse kaevandus-
veega või Keilakas tuli taipoksi 
maailmameistriks?

Poole aastaga oleme tub-
listi kasvanud – alustasime 
54 omavalitsusega, praegu 
aga kajastame 113 omavalit-
suse häälekandjaid. Peale sisu 
oleme täiustanud ka portaali 
väljanägemist. Portaali uus 
kujundus muutis eestielu.ee 
kasutajasõbralikumaks, lisan-
dus maakonna tasand,  mis 
annab tervikpildi maakonnas 
ilmunud värskemast materja-
list. Igal alalehel näeb nüüd 
vastava koha ilmateadet ning 
lähiajal lisanduvad ka konk-
reetse valla või maakonna 
kuulutused Müü! portaalis. 

Kohalik hääl on 
nüüdsest kõlavam

Eesti lipp kuulub meile 
kõigile ning seepärast ei 
ole ükskõik, kuidas seda 
kasutatakse. Eesti lipu 
kasutamise põhimõtted 
ja üldnormid on Riigiko-
gu sätestanud seadusega. 
Õigusaktiga kehtestatud 
Eesti lipu kasutamise kor-
ra järgimine väärtustab, 
lihtsustab ja ühtlustab sini-
mustvalge lipu kasutamist. 
Samas ei ole need reeglid 
mõeldud piirama Eesti 
lipu kasutamist.

Hiljuti pöördus üks vall-
aasutus Riigikantselei poole 
küsimusega, kas erakorralisel 
lipupäeval võib lipu heisata 
ka hiljem korras ettenähtud 
ajast. Nimelt oli Riigikant-
selei edastanud kõikidele 
riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutustele erakorralise lipu-
päeva teate, milles märkisi-
me ära lippude heiskamise 
aja. Vastav teade jõudis aga 
asutuse lipuheiskajani peale 
teates märgitud aega. Mida 
sellisel puhul teha? Kas hei-
sata lipp peale lippude üldist 
heiskamisaega või jätta lipp 
heiskamata?

Lipu heiskamise mõte
Eesti lipu heiskamisega 

anname teada oma isiklikest 
rõõmu- ja kurbusepäevadest, 
samuti ühisest väärtuspildist 
ja minevikukogemusest. Näi-
teks heiskame sinimustvalged 
lipud pulmade, sünnipäevade, 
suguvõsakokkutulekute pu-
hul – sellega teavitame oma 

Eesti lipp
kodukanti perekondlikest 
sündmustest. Lipu heiska-
misel leinalipuna väljenda-
me kaastunnet. Aga näiteks 
vabariigi aastapäeval või 
emadepäeval heiskame lipud 
ühtsustunde väljendamiseks: 
meile kõigile on oluline Eesti 
Vabariik, selle väljakuuluta-
mine ja selle põhiseaduslikud 
väärtused.

Lühidalt: Eesti lipu heis-
kamisega väljendame meile 
olulisi tundeid, sõnumeid ja 
mõtteid.

Reeglid lihtsustavad 
lipu kasutamist

Eesti lipu kasutamise 
korra sätestab seadus. Täp-
semaid suuniseid Eesti lipu 
igapäevaseks kasutamiseks 
annab hea tava, milles on 
selgitatud lipu kasutamise 
niinimetatud ideaaljuhte. 
Ikka selleks, et teada, kuhu 
poole püüelda ja millest 
eeskuju võtta. Tava arvestab 
ka rahvusvaheliselt ja ajaloo-
liselt välja kujunenud lippude 
kasutamise traditsioonidega. 
Kuid ei seadus ega hea tava 
anna vastuseid kõikidele lipu 
kasutamise üksikküsimuste 
kohta. Seepärast tulebki appi 
võtta ka terve mõistus.

Eesti lipud heisatakse 
üldjuhul päikesetõusul või 
kell kaheksa. Kuid näiteks 
suguvõsa kokkutulekul on 
paslik lipp heisata hoopis 
kokkutuleku alguses. Seadus 
ega hea tava ei kõnele sellest 
midagi.

Järeldus
Eesti lipu heiskamisel on 

kokku lepitud üldistes reeg-
lites. Reeglite eesmärgiks on 
väärtustada ja lihtsustada lipu 
kasutamist, mitte aga pärssida 
seda. Kui neist kokkulepitud 
reeglitest ei ole võimalik kinni 
pidada, siis tasub lipp ikkagi 
heisata. Näiteks kui lipud 
heisatakse lipupäeva hommi-
kul kella kaheksaks, aga teie 
saate lipu heisata alles kella 
üheksaks, siis on korrektne, et 
heiskate lipu kell üheksa ehk 
esimesel võimalusel. Sest olu-
line ei ole ju lipu heiskamise 
täpne aeg vaid lipuheiskamine 
ise ja sellega väljendatav mõte. 
Oluline on veel, et lipp oleks 
puhas ja terve ning lipuvardale 
või –mastile sobiva suurusega. 

Gert Uiboaed,
Riigikantselei sümboolikanõunik

Eesti lipu kasutamise mee-
lespea
 - Igaüks võib heisata Eesti lipu
- Heiska Eesti lipp pidupäe-
vadel
- Suhtu lipusse austusega
- Heiska lipp päevavalguse 
ajaks
- Jaaniõhtul Eesti lippu ei 
langetata
- 24. veebruaril, 23, juunil ja 
20. augustil heisatakse Eesti 
lipp kõikide elu-, äri- ja bü-
roohoonetele.

Vaata lisaks
Eesti lipu kasutamisest 

Riigikantselei veebilehel va-
litsus.ee/eestilipp

Omavalitsuslehed on meie 
portaali selgrooks. Mõnes pai-
gas aga ei ilmu kohalik leht iga 
kuu, samuti seab artiklite aval-
damisele piirangu lehekülgede 
arv. Seetõttu lõime võimaluse 
saata kaastöid otse meie portaa-
lile. Artiklid on oodatud nii ko-
halikelt inimestelt kui erinevate 
asutuste ja kodanikeühenduste 
esindajailt. Koostöös Delfi 
Rahva häälega premeerime 
parimate rahvaajakirjanike töid 
600 euro eest kuus. Ootame 
seltside, MTÜ-de ja kõigi aktiiv-
sete inimeste kaasalöömist, et 
üheskoos luua koht, mis annab 
parima võimaliku pildi Eesti eri 
paigus toimuvast.

Kaisa Pungas

Kohalik LEADER tegevus-
grupp MTÜ Arendusko-
da võtab vastu LEADER 
strateegia meetmete 2011. a 
sügisvooru toetuste projek-
titaotlusi. 

Meetme 1.1 „Kohaliku 
elukeskkonna investeerin-
gutoetus“ ja meetme 2.1 
„Ettevõtluse arendamise toe-
tus  projektitaotlusi võetakse 

vastu 3. kuni 7. oktoobrini  
2011 (kella 17-ni) MTÜ Aren-
duskoja kontoris, aadressil 
Roheline 19, Tapa linn. 

Arenduskoja igas liikme-
somavalitsuses (Ambla, Kad-
rina, Kuusalu, Tapa ja Vihula 
vald ning Loksa linn) on 
määratud LEADER projek-
titaotluste koostamise konsul-
teerimiseks kohalik nõustaja. 

Taotlejatele on nõustamine 
kohustuslik. Arenduskoda 
korraldab eelpool nimetatud 
toetustealased infopäevad. 
Toetuste ja nõustamise koh-
ta saab infot, taotlusvorme 
ning juhendmaterjali MTÜ 
Arenduskoja veebilehelt aren-
duskoda.ee. 

 Heiki Vuntus, 
arenduskoja tegevjuht

Arenduskoja LEADER toetuste 
projektitaotluste vastuvõtt 

2011. aasta sügisel

    

Juuli keskel algasid Tapa, 
Kadrina, Vihula, Ambla, 
Kuulsalu valda ja Loksa lin-
na tutvustava humoorika 
6-osalise telesarja „Hummeri 
jälgedes“ võtted.

„Kuueosaline meelela-
hutuslik kokandussaade ei 
ole tavapärane sari üheski 
mõttes,“ ütles produtsent 
Artur Talvik. „Tegemist on 
niinimetatud pseudo-doku-
mentaaliga, mille peategelase, 
mereäärset restorani Mer-Mer 
pidava endise näitleja Jaan 
Kiho hajameelseid eksirän-
nakuid saadab tema truu 
neljajalgse sõbra Hummeri 
ühiskonnakriitiline ja irooni-
lise huumoriga kommentaar.“

Lühidalt sisust: Mer-Meri 
perenaine Merrit valmistub 
külalisi vastu võtma ning 
planeerib suuremat sorti pi-
dusöömingut, kuid võta nä-

pust, mõned tähtsad osised 
on paratamatult puudu. Kus 
häda kõige suurem, seal Jaani 
ja abikelner Hummeri abi 
kõige lähem. Või vähemalt 
nii Merrit arvab esiti, kui ta 
saadab abikaasa küla peale 
vajaminevat tooma.

„Ükski tegelane ega situat-
sioon pole välja mõeldud,“ 
märkis Kiho.

Reis puuduvate tarveteni 
muutub aga linnasaksa eluga 
harjunud, kuid salamisi siiski 
maaelu järgi ihaleva Jaani ees 
ja ümber üheks parajaks odüs-
seiaks, sest kuue ümberkaudse 
valla inimesed ja kohad röövi-
vad tema tähelepanu sootuks.

„Lugu, kus kõik tegelased 
ja kohad on välja mõeldud ja 
tõesti sündinud,“ oli Hum-
meril asjadest oma nägemus.

„Hummer on küll asjade 
käiguga väga hästi kursis ja 

valutab südant, ent peremehe 
käsk on seaduseks,“ selgitas 
Talvik. „Nii tulebki tal oma 
armsa isanda kõrval nii mõni-
gi puud soola ära süüa.“

Sarjas valmistatakse erine-
vaid lihatoite, olgu selleks siis 
kala, lammas, siga, jaanalind, 
küülik või kits. Vaataja saab 
lisaks huvitavatele toitudele 
aimu ka kohalikust folkloo-
rist, nautida kauneid Eestimaa 
paiku ning lahutada lihtsalt ja 
suviselt oma meelt.

„Sari võib jõuda eetrisse 
sügisel,“ ei välistanud režis-
söör Asko Kase midagi.

Kokku tutvustatakse sar-
jas piirkonna enam kui 60 
objekti, ettevõtjat või vaata-
misväärsust.Sari valmib MTÜ 
Sääsküla Huviklubi tellimusel 
MTÜ Arenduskoda ja LE-
ADER-meetme toel. 

Arlet Palmiste

Telesari arenduskoja 
tegevusterritooriumist

Hei, suured ja väikesed vembutajad!
Läheme 17. augustil VEMBU-TEMBUMAALE!

Väljumine Lehtse bussipeatusest kell 9, Jäneda Musta Täku Talli eest kell 9.15.
Pilet Vembu-tembumaale 12 € (grupipileti hind) ja 
bussisõit olenevalt reisijate arvust (umbes 8 €). 

Oma osavõtust anna teada 10. augustiks tel 5190 7493 (Margit Vijar) või 
e-post: margit.vijar@tapa.ee

Vaata ka kodulehte: http://vembu-tembumaa.ee/
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27.06.2011
Otsustati maksta täiendavaid sot-

siaaltoetusi kokku summas 289,40 
eurot;

jäeti rahuldamata kuus avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

eraldati üks koht Tapa hoolde-
kodus;

kinnitati üks perekonnaks hool-
damise leping;

pikendati perekonnas hooldamise 
leping;

määrati projekteerimistingimused 
abihoone (kuur-saun-garaaž) ehitus-
projekti koostamiseks 1. Mai pst 23 
kinnistule Tapa linnas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
Roheline tn 51 kinnistule olemas-
oleva hoone „Tapa 110/35/10 kV 
alajaama 11“ laiendamiseks ehitus-
projekti koostamiseks Tapa linnas 
Tapa vallas;

väljastati ehitusluba EE Jaotus-
võrk OÜ-le elektrivarustuse (0,4 

kV maakaabel, mastalajaam) ehita-
miseks Masti kinnistul Jäneda külas 
Tapa vallas;

väljastati kirjalik nõusolek elamu 
tehnosüsteemi muutmiseks (uus 
elektrisüsteem) korteris nr 8 Kes-
kuse tn 7 kinnistul Lehtse alevikus 
Tapa vallas;

otsustati korraldada riigihange 
„Laenu võtmine Tapa linna kaug-
küttetorustike rekonstrueerimise 
omafinantseerimiseks“;

nõustuti Tapa vallas Rägavere kü-
las asuva Õuna kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

pikendati Lehtse alevikus Kesku-
se tn 2 elamu juures oleva Garaaži-
boksi nr 5 üürilepingut;

K.K Trans OÜ-le väljastati tak-
soveoteenuste osutamiseks takso-
veoluba;

lubati puhkusele vallavanem Alari 
Kirt 4.–22. juuli 2011.

Tapa vallavalitsus müüb kirjaliku 
enampakkumise korras korteri-
omandi aadressiga Keskuse tn 8-1 
Lehtse alevik Tapa vald (Viru Maa-
kohtu Kinnistusosakonna Lääne-Vi-
ru kinnistusjaoskonna korterioman-
di kinnistusregistri registriosa nr 
4079031). Korteriomandi oluliseks 
osaks on 1-toaline korter üldpinna-
ga 43,4 m². Korteriomandi müügi 
enampakkumise alghinnaks on 1 125 
eurot, tagatisraha 115 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Tapa vallavalitsus müüb kirjaliku 
enampakkumise korras korteri-
omandi aadressiga Keskuse tn 8-4 
Lehtse alevik Tapa vald (Viru Maa-
kohtu Kinnistusosakonna Lääne-Vi-
ru kinnistusjaoskonna korterioman-
di kinnistusregistri registriosa nr 
4079331). Korteriomandi oluliseks 
osaks on 4-toaline korter üldpinna-
ga 80,6 m². Korteriomandi müügi 
enampakkumise alghinnaks on 1 500 
eurot, tagatisraha 200 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot. 

Tapa vallavalitsus müüb kirjaliku 
enampakkumise korras korteri-
omandi aadressiga Keskuse tn 3-3 
Lehtse alevik Tapa vald (Viru Maa-
kohtu Kinnistusosakonna Lääne-Vi-
ru kinnistusjaoskonna korterioman-

di kinnistusregistri registriosa nr 
4767131). Korteriomandi oluliseks 
osaks on 3-toaline korter üldpinna-
ga 77,6 m². Korteriomandi müügi 
enampakkumise alghinnaks on 1 440 
eurot, tagatisraha 150 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot. 

Müügi-ja asjaõiguslepingu sõlmi-
mise kulud kannab ostja.

Enampakkumised esitatakse 
kinnises pakendis märgusõnaga 
„Korter“ aadressil:

Pikk 15, 45106 Tapa, Tapa val-
lavalitsus

Pakend peab sisaldama pakkuja 
kohta järgmisi andmeid: 1) nimi, 2) 
registrikood või ID kood, 3) aadress.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab 
olema eelnevalt laekunud Tapa 
vallavalitsuse arvele nr 1120077103 
Swedbank AS-s.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 
22. august 2011 kell 10.00.

Pakkumiste avamise tähtaeg ja 
koht on 22. august 2011 kell 10.05 
aadressil Pikk 15 Tapa, III korrus.

Enampakkumise- ja müügitin-
gimustega saab tutvuda Tapa val-
lavalitsuse kodulehel www.tapa.ee 
rubriigis „valla juhtimine / varade 
müük” või vallavalitsuse tööajal ko-
hapeal. Täiendava teabe saamiseks ja 
korteriomanditega tutvumiseks he-
listada tel 5816 7712 (Timo Tiisler).

Vallavalitsus müüb

Käesoleva aasta 1. oktoobrist lõ-
petab Tapal perearstina tegevuse 
dr Helve Laanmets.

Lääne-Viru maavalitsus on kuu-
lutanud välja avaliku konkursi pere-
arsti nimistu moodustamise õiguse 
andmiseks. Võimalikud kandidaadid 
peaksid selguma septembri alguseks.

Kui konkurss õnnestub, antakse 
kõik nimistusse kuuluvad patsien-
did üle uuele arstile. Konkursi 
ebaõnnestumise korral määrab 
maavanem nimistule ajutise asen-
daja (või asendajad) kolmeks kuuks 
ning jätkab uue perearsti otsimist.

Kõigil dr Laanmetsa nimistusse 
kuuluvatel inimestel on õigus otsida 
endale ise uus perearst. Selleks tuleb 
pöörduda avaldusega enda poolt 
valitud arsti poole, kes otsustab 
nimistusse võtmise.

Marge Lepik. 
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja 

sotsiaalosakonna juhataja

Lääne-Viru maavanem 
kuulutab välja konkursi 
perearsti leidmiseks

Lääne- Viru maavanem kuulu-
tab välja konkursi PEREARSTI 
nimistu moodustamise õiguse 
andmiseks seoses vaba nimistu 
tekkimisega Tapa linna teenindus-
piirkonnas.

Konkursil osalemise tingimu-
sed:

- meditsiiniline kõrgharidus 
arsti erialal

- perearsti kvalifikatsiooni oma-
mine või õppimine perearsti resi-
dentuuris

- eesti keele oskus kõnes ja kirjas
- arvutikasutamise oskus 
Nimistu moodustamise õiguse 

taotlejal tuleb esitada järgmised 
dokumendid:

- avaldus, milles märgitakse ära 

taotleja nimi, sünniaeg, elukoht,
- CV
- kõrgharidust tõendava doku-

mendi koopia
- perearsti diplomi koopia
- täiendkoolituste tunnistuste 

koopiad
- ID-kaardi või passi koopia
- tervishoiutöötajate registri 

tõend
- muud dokumendid, mida 

kandidaat peab vajalikuks esitada.
Dokumendid esitada 29. au-

gustiks 2011 kinnises ümbrikus 
märgusõnaga “Perearsti konkurss” 
Lääne-Viru maavanema nimele 
aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 5, 
44314 Rakvere.

Lisainfo: 
Marge Lepik, 
tel 325 8030.

Lugupeetud perearsti dr Helve 
Laanmetsa patsiendid!

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Eakate või puuetega inimeste ja nen-
de omaste igipõline mure – kas hai-
ge vanainimene tuleb endaga üksin-
da kodus turvaliselt toime – on saa-
nud kõikjal üle Eesti uut leevendust.  
Pidev muretsemine viib nii mõnegi 
sugulase mõtted hooldekodule, kus 
vanainimene on hoolduspersonali 
silme all ning probleemide korral 
on abi käeulatuses. Samas tõdeme 
sedagi, et inimesed hea meelega 
oma kodust lahkuda ei soovi ja 
veedaksid ka oma vanaduspäevi 
ikka oma armsaks saanud kodus. 
Tekibki küsimus kuidas oma kodus 
iseseisvalt elamist turvaliselt ja mu-
retumalt võimaldada.

Meditech Estonia on selle aasta 
kevadest käivitanud esimesena 
üle-Eestilise häirenuputeenuse, 
mis pakub vanurite ja puuetega 
inimeste hoolekandes uue ja parema 
kvaliteedi. 

Pidevalt käeulatuses olev häire-
nupp võimaldab vajadusel kohe abi 
kutsuda ja end kodus turvalisemalt 
tunda. Üleriiklik häirenuputeenus 
aitab eelkõige eakaid ja puuetega 
inimesi, kes ühtpidi soovivad ise-
seisvat elu, teisalt aga kindlustunnet, 
et kui ta peaks kasvõi kukkuma ja 
ise püsti ei saa, on abi kogu aeg 
kõigest ühe nupuvajutuse kaugusel. 

Ka väga eakad teenuse tarbijad 
kinnitavad, et teenus annab juurde 
kindlustunnet. Seade on väga liht-
ne ja selle kasutamist ei pea keegi 
pelgama! 

Süsteem koosneb tavatelefoni- või 
mobiilivõrku ühendatud hoolekande-
telefonist ja randmel kantavast häi-
renupust. Punasele nupule vajutades 
saadakse koheselt ühendust ööpäeva-
ringselt töötava Medi kõnekeskusega. 
Hoolekandetelefon võimaldab kahe-
poolset suhtlemist abivajaja ja kõne-
keskuse telefonioperaatoriga elupaiga 
igast nurgast eeldusel, et ruumide 
vaheuksed on avatud ning abivajaja ja 
keskus kuulevad teineteist. Vastavalt 
häire sisule informeeritakse abivajaja 
kontaktisikuid, kelleks võib olla hool-
dustöötaja, lähedased, naaber jt või 
kriitilise olukorra puhul kiirabi, pääs-
teamet, politsei. Isegi kui operaator 
abivajajat ei kuule, edastatakse siiski 
häireteade kontaktisikule, kes läheb 

seejärel kohapeale asjaolusid kont-
rollima. Abi on kättesaadav ka juhul, 
kui abivajaja asub hoolekandetelefoni 
kuuldeulatusest veidi eemal, näiteks 
koduhoovis.

Sotsiaalvalvesüsteemiga saab 
siduda lisaks ka erinevaid andu-
reid, millest kõige olulisemaks on 
kindlasti suitsuandur, mis lisaks 
kohapealsele häirele informeerib 
koheselt ka kõnekeskust, mistõttu 
on võimalik saata koheselt abi 
kohale. Seega aitab üle-Eestiline 
häirenuputeenus inimesi lisaks 
tervisehädadele ka tuleõnnetuste 
või turvaprobleemide korral. 

Kokkuvõtteks
Kõnealuse sotsiaalvalvesüsteemi 

moodustavad: hoolekandetelefon 
ja randmel või kaelas kantav häi-
renupp.

Hoolekandetelefon ühendub nii 
lauatelefoni- kui mobiilivõrku.

Häirenupp töötab valvesead-
mest kuni 150 meetri raadiuses.

Saadaval erinevad lisaseadmed 
– suitsuandur, kukkumisandur, 
liikumisandur jpm.

HÄIRENUPUTEENUS
Häirenupule vajutades võtab 

hoolekandetelefon ühendust 24h 
töötava kõnekeskusega

Kõnekeskus võtab häireteate 
vastu, püüab isikuga suhelda, sel-
gitada välja häire põhjuse ja mure 
tõsiduse ning seejärel:

- lahendab probleemi telefoni 
teel,

- teavitab häire andnu kontakti-
sikuid - hooldustöötaja, sugulane, 
naaber vm, 

- vajadusel kutsub viivitamatult 
välja kiirabi, päästeameti, politsei 
vm.

Kõned salvestatakse ja kõnesta-
tistikat analüüsitakse personaalse-
maks teenindamiseks.

Kui leiate, et häirenuputeenus on 
teile või mõnele tuttavale inimesele 
vajalik, siis pöörduge kindlasti oma 
kohaliku omavalitsuse sotsiaalosa-
konda ja andke sellest teada, sest 
enamus Eesti omavalitsuste sot-
siaaltöötajaid on antud teenusest 
informeeritud ning ootavad elanike 
tagasisidet, et teenuse arendamisel 
inimeste vajadusi arvestada!

Teenuse kohta üksikasjalikumat 
teavet saate kas interneti kodulehelt 
www.medi.ee või kohaliku omava-
litsuse sotsiaalosakonna töötajate 
käest!

Meditech Estonia

Häirenuputeenus kindlustab 
hädalisele kiire abi
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Et tänavu möödub 75 aastat Lehtse 
Turbatööstuse rajamisest, on paras 
aeg meenutada turbatootmise aja-
lugu Lehtse mail.

Lehtse kandis on kolm turbara-
ba: Läste (turbakihi paksus 3,4 
m), Rebase (3,2 m) ja Pruuna (6,0 
m). Siin on toodetud nii allapanu-, 
kütte- kui väetisturvast. Esimesi 
katseid alusturba tootmiseks tehti 
juba 1907. Aastal, kui kohalikud 
talunikud seda oma tarbeks ka-
sutama hakkasid. Esimene turba 
tarvitajate ühisus, mis oli ühtlasi 
esimene kogu põhja-Eestis, loodi 
1909. Aastal. Turbatarvitajate 
ühisuse asutamise ja turbatööstuse 
rajamise võimalikkuse üle Lehtses 
arutleti juba30. Novembril 1908. 
Aastal Lehtse Hoiu- ja Laenu-
ühisuse avamiskoosolekul. Leiti, 
et küttepuude hinna kallinemise 
tõttu võiks hakata lõikama nii küt-

teturbaid kui ka aluspanuturvast, 
mis heade põllurammu omaduste 
tõttu ühtlasi ka põlluviljakust aitab 
suurendada. 

1909. aasta augustis teatas aja-
leht Postimees juba ka Lehtse 
talumeeste turbatarvitajate ühisuse 
tegevusest: „Turbatarvitajate ühisus 
on vististi esimene sellesarnane 
Tallinnamaal. Teatud ringkond 
põllumajandusseltsi liikmeid ja põl-
lumehi astusivad kokku, laenasivad 
hoiuühisusest raha ja otsivad siis 
tüki turbaraba. Palgalised lõikavad 
ja kuivatavad turbad ära ja need 
veetakse vabrikusse, kus turbaves-
kiga ära jahvatatakse. Piimatootjad 
viivad turbamulla koju, kus sedaviisi 
loomadele aluspõhuks tarvitatak-
se. Turba hoidmiseks on kuurid 
ehitatud.“

Järgmine teade turbatootmisest 
räägib, et O/Ü Lehtse turbavabrik 

asus rabas (Läste, J.F), mis oli hästi 
kraavitatud ja planeeritud. Turbaki-
hi paksus oli 2–3 meetrit. 

Turba kvaliteet oli hea. Vabri-
kus töötas viis Fr. Krulli vabrikus 
valmistatud elevaatorpressi, mis 
töötasid igaüks oma lokomobiili 
jõul. Toodangu väljavedu toimus 
hobustega, edasi raudteed mööda, 
vabrikul oli oma vedur, samuti 
tööliste majad.

1925. aastal lõpetas Lehtse 
vabriktegevuse, kuna kütteturvas 
ei suutnud konkureerida odava ja 
massiliselt turule paistava küttepuu-
ga. Tekkis enam kui kümneaastane 
vaheaeg turba tootmises, mis taas-
tus 1936. aastal, kui tiik lõi ettevõtte 
„eesti Turbatööstused LEHTSE 
TÖÖSTUS“.

Sellest juba järgmises lehes.
Jüri Freimann     

Maailma suurim 11–19-aastastele 
noortele suunatud jalgpalliüritus 
Cothia Cup toimus Rootsi linnas 
Göteboris 17.–22. juulil.

Turniire eri vanuses poistele ja 
tüdrukutele peetakse alates 1975. 
aastast.Tänavu lülitati mängu ka 
erivajadustega noorte turniir, kus 
osalesid seeitsme riigi sportlased: 
Belgia, Prantsusmaa, Poola, Ungari, 
Taani Eesti ja Rootsi. Kokku oli 
turniiril 20 võistkonda,

mille nimeks sai profijalgpalluri 
järgi Kim Källström Cup. Kim fi-
nantseeris suures osas erivajadustega 

sportlaste turniiri.
Eesti võistkond esines edukalt. 

Eelmängude põhjal määrati Eesti 
võistkond 1. divisijoni (tugevaim), 
kus alistati Belgia, Poola ja Ungari 
võistkonnad, Rootsiga mängiti vii-
ki. Sellega kindlustati koht finaalis 
1.–2. koha mängule.Finaalis võideti 
taas Belgiat 6:0 ja saavutati esikoht. 
Võitjakarikas toodi Eestisse.

Tapa vallast mängisid turniiril 
Armas ja Arvi Metsalu. Treeneriks 
Kristjan Kärt Lahmuse Koolist. 

Johan Utt,  EO Eesti Ühenduse
 jalgpallikoordinaator

Turbatootmisest Lehtses

Suur aitäh kõigile, kes toetasid ja 
panid õla alla Moe jaanisimmani 
korraldamisel.

Eriline tänu meie kõige väiksema-
tele esinejatele – Vahakulmu Sinilille 
rühma lastele, Porkuni naisansamb-
lile ja Tapa tantsumemmedele ning 
muidugi „tuletantsu“ tüdrukutele- 
Katja ja Carmenile.

Hea inimene, kui tahad arvamust 
avaldada või on sul uusi ideid jaani-
simmani korraldamisel, siis võta jul-
gesti ühendust, kas meilitsi tiina.tal-
vik@mail.ee, helistades 5566 5266 

või astu läbi Moe Noortekeskusest. 
Ootame väga tagasisidet.

P.S. „Tore“ jaanisimmani külaline, 
kes Sa viisid öösel endaga kaasa 
meie peolt võrkpalliplatsilt võrkpalli 
võrgu, ehk on nüüd Sul juba oma 
mängud mängitud ja võrk vedeleb 
niisama. Palun too see meile (Moe 
Noortekeskusesse) tagasi. Külanoo-
red ootavad väga võrku tagasi, et 
saaks suvel palli mängida! 

Korraldajate nimel
MTÜ Moe külaseltsi juhatus

Tänuavaldus

Turba elevaatorpress Lehtse turbarabas.
Foto  Lehtse muuseumi arhiivist

Aastail 2012–2014 lõppevad korraga 
kehtivusajad Eesti kodaniku isikut 
tõendavatel dokumentidel, mis 
on väljastatud alates 2002. aastast 
kümneaastase ja alates 2007. aastast 
viieaastase kehtivusega. Sel perioodil 
mitmekordistub kodakondsus- ja 
migratsioonibüroode teenindustes 
klientide arv, pikenevad ootejärje-
korrad ning võrreldes praegusega 
ka dokumendi kättesaamise ooteaeg. 
Eeltoodust tulenevalt palume elani-
ke mõistvat suhtumist.

Ühtlasi palume kontrollida oma 
dokumentide kehtivusaega ja esitada 
taotlus uue dokumendi saamiseks 
aegsasti, soovitavalt umbes 6 kuud 
enne selle kehtivusaja lõppemist. 
Samuti palume dokumendi kättesaa-
misel arvestada 30 päevase tähtajaga.

Lisaks soovitame 15-aastastele ja 
vanematele Eesti kodanikele, kellel 
on varem välja antud Eesti kodaniku 
pass (pass) või isikutunnistus (ID-
kaart), esitada taotlus uue ID-kaardi 
saamiseks posti või e-posti teel – ID 
kaardi taotluse esitamiseks ei pea 
isiklikult teenindusse kohale tulema, 
kuid dokumendi kättesaamiseks 
tuleb siiski pöörduda teenindusse.

Eesti kodanik saab ID-kaardiga 
reisida Euroopa Liidu ja Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriikides, 
pass on vajalik eeskätt reisimiseks 
väljapoole Euroopa Liitu ning seda 
posti ega e-posti teel taotleda üldju-
hul ei ole võimalik.

Seoses teeninduste töökoormuse 
kasvuga on eriti oluline, et ka Eestis 
elavad välismaalased esitaksid ela-
misloa pikendamise ning elamisloa 
kaardi taotlused õigeaegselt ning 
võimalusel piisava ajavaruga.

Täpsemat infot dokumentide 
taotlemise (sh taotlemise võimalus-
te ja taotluse esitamise) kohta on 
võimalik saada Politsei- ja Piirival-
veameti kodulehelt www.politsei.ee 
rubriigist teenused, e-posti aadressil 
teeninduskeskus@politsei.ee või 
telefonil 612 3000.

ID-kaardi riigilõiv:
Alla 15-aastasele; Eesti vanadus-

pensioni eas isikule; keskmise, raske 
või sügava puudega isikule – 6,39 
eurot (99,98 krooni),

15-aastasele ja vanemale – 24,28 
eurot (379,90 krooni).
 Aldis Alus

ID-kaartide kehtivusest

Noorte jalgpalliturniir

Lehtse kultuurimajas 4. septembril kell 10
Algab pinksi 10. hooaeg!

Lehtse 1.pinksi pühapäev
Osa võtma oodatud kõik huvilised!

Mäng toimub turniiridena eraldi arvestuses:
mehed, naised, poisid, tüdrukud ja algajad

Algajatele algavad mängud kell 9, registreerimine algab 9.30 
ja lõpeb 9.55 – ole täpne!

NB! Lehtse kultuurimaja ja Tapa valla kodulehel on olemas ka 
uus juhend – tutvuge!

Täiskasvanutel osamaks 3 €; õpil tasuta

Kadrina ja Tapa vallavalitsus 
kuulutasid välja konkursi 

JÄRELEVALVE-
AMETNIKU 
vaba ametikoha täitmiseks 
alates 1. oktoobrist 2011, 0,5 
ametikohal Kadrina vallavalit-
suses ja 0,5 ametikohal Tapa 
vallavalitsuses

Ametikoha eesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on 
järelvalve teostamine voli-
kogu poolt kehtestatud üld-
kohustuslike eeskirjade täit-
mise üle. Väärteomenetluse 
seadustikust ja eriseadustest 
tulenevate kohtuvälise me-
netleja pädevusse kuuluvate 
väärtegude menetlemine. 
Halduse õigustoimingute (et-
tekirjutused) ja toimingu-
te (haldustäite toimingud, 
teated, hoiatused) tegemi-
se õigus vastavalt pädevu-
sele.

Otsime 
järelvalveametnikku!

Nõuded kandidaadile: 
Vähemalt keskeriharidus (soo-
vitav juriidiline või korrakait-
sega seonduv); 

Tööks vajalike õigusaktide 
tundmine, nende kasutamise 
oskus; 

Eesti keele oskus kõrgtase-
mel, vene keele heal tasemel 
ametialase sõnavara valda-
misega;

B-kategooria juhiloa oma-
mine, isikliku sõiduauto kasu-
tamise võimalus; 

Väga hea suhtlemisoskus, 
väga hea suuline ja kirja-
lik eneseväljendusoskus, al-
gatusvõime, oskus eristada 
olulist; 

Kohusetunne, otsustus- ja 
vastutusvõime, sealhulgas 
suutlikus vastu võtta iseseis-
vaid otsuseid, võime näha ot-
suste tagajärgi ning vastutada 
nende eest, usaldusväärsus, 
täpsus, korrektsus;

Arvuti kasutamise oskus, 
sealhulgas ametikohal vajalike 

teksti- ja tabeltöötlusprog-
rammide ning vajalike and-
mekogude kasutamise oskus.

Kasuks tuleb:
- kõrgharidus
- eelnev töökogemus järel-

valve- või õigus- ja korrakaitse 
valdkonnas;

Kandidaadil palume esi-
tada:

- kirjalik avaldus;
- CV
- motivatsioonikiri
Pakume:
- huvitavat ja vastutusri-

kast tööd;
- enesetäienduse ja –teos-

tuse võimalusi;
Dokumendid palume esi-

tada 22. augustiks 2011 
Kadrina vallavalitsuse-
le aadressil Lääne-Viru-
maa Kadrina vald Kadrina, 
45201, Rakvere tee 14 või 
Tapa vallavalitsusele aad-
ressil Lääne-Virumaa, Tapa 
linn, 45106, Pikk 15. 

Metallkonstruktsioone valmistav edukas ettevõte Terasman OÜ
otsib oma tehasesse Aravetel KEEVITAJAID ja KOOSTAJAID

Sooviavalduse või CV võivad esitada kõik metallitöö kogemust oma-
vad inimesed. Ettevõte  pakub pingelist tööd ja konkurentsivõime-

list palka. Töösoovist anda teada e-mailile info@terasman.ee
või helistada Tiit Vatsel, 56 255 425.



Avaldame sügavat kaastunnet Antsule,
Merikesele ja Marikale peredega kalli abikaasa, 

ema ja vanaema 
ZINAIDA KÜTT´i

kaotuse puhul.

MTÜ Moe Külaselts

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 5. august 2011

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: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

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 3-m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), tur-

babriketti ja kivisüsi
4. Transport
5. Hinnad 16 EUR m3

Telefon 501 3862

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Laupäeval, 13. augustil 
toimub SAIAKOPLI KÜLAPÄEV!

Kõik asjaosalised on oodatud 
Saiakopli mõisas kell 12

Toimub kontsert noortelt artistidelt, maali-
näitus, meelelahutusprogramm, käsitöönurk 
– niplispits, ehted, midagi lemmikloomadele, 

lastele joonistusvõistlus jne.
Soe supp ja külm õlu – Pubi Tareke

Kaasa võta hea tuju!
Info 5566 5266, 5382 6452 

Korraldajad 

RAUKER OÜ teostab:
Sise- ja välistrassid
 külma- ja soojaveetorustikud
 vee- ja kanalisatsioonipüstakud
Santehnilised tööd
 vee- ja kanalisatsiooni rikete kõrvaldamine
Haljastus/muruniitmine
Kõnniteekivide paigaldamine
Septikute müük ja paigaldus
Veoteenused kaubikuga
Kodumasinate remont (528 1002 )

KÜSI INFOT! Kuulutus ei aegu!

Kontakt: e-mail: rauker.oy@eesti.ee
mobiil: 5691 2330

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

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
505 8683, lepiku.auto@mail.ee

Pere soovib üürida korteri või väiksema maja 
(sobib ka majaosa) Lehtses või selle ümbruses. 

Vajadusel valmis abistama eluaseme remondi- või 
muudel korrashoiu töödel.

Helistada telefonil: 564 77921

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

Tel 504 5632

Ostan metsamarju ja seeni!
Murakas, mustikas, pohl, jõhvikas, 

kukeseen, puravik jne. 
Info telefonil 5912 7888

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 

1–4-toalised korterid ning majad. 
Hinnad korteritel alates 2000 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 otse omanikult Tapa lähistel soodsalt 
3-toaline kõigi mugavustega korter (3. korrus). 

Hind 8000 eurot, saadan pilte huvi korral! 
Kontakt: 5333 2868

Müüa küttepuid (segapuu) lõhutuid ja 
3-meetriseid. Telefon 524 1249

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Austatud Tapa valla seeniorid!

MTÜ Seenior korraldab teile Rahvusvahelise 
eakate päeva puhul oktoobril 

ekskursiooni mööda Peipsi järve kallast. 
Külastatakse Peipsi järve äärseid 
vaatamisväärsusi, muuseume.

Väljasõit Jäneda bussijaamast kell 7.15, 
Lehtse teeninduspunkti eest kell 7.35, Tapa 

linna keskväljakult kell 8, Koju jõutakse 
orienteeruvalt kella 20-ks. Ekskursioonile 

registreerimine alates 1. septembrist 2011 
aadressil Tapa, Roheline 6-1 (Seeniortuba). 

Osalustasu on 10 eurot inimene. 
Kohtade arv piiratud.

Päeva teevad teile meeldejäävaks 
vabatahtlikud Kairi Kroon, Ave Pappe ja Ene 

Augasmägi. Täiendavat informatsiooni telefo-
nil 322 0025 või mobiil 534 2236 Anu Jonuks.

Kohtumiseni 1. oktoobril.
Ekskursiooni toetab 

Hasartmängumaksu Nõukogu.


