
Lehtsest oli 20 aastat tagasi Teletorni kaitsjaid kokku13. 20. augustil tulid Lehtses kokku neist seitse: Anne 
Salumäe, Tiit Tikkerber, Andres Püümann, Rudolf Juganson, Valdis Vikat, Rein Rakaselg ja Jaak Truu. Nad 
kõnelesid rahva ees ja meenutasid neid kahte päeva, mil toimus augustiputš. Lõpuks pandi käed kokku 
mõtteks "Eesti eest!" Peale seda sammusid meie Teletorni kaitsjad T. Mägi "Koit" saatel tõrvikutega rahva 
eest läbi, et süüdata VABADUSE LÕKE. See oli meeliülendav hetk – publik tõusis püsti ja aplodeeris, 
astudes tõrvikukandjate kannul.
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Infopäev 2011. a
sügisvoorus 

LEADER taotluste 
esitajatele 

toimub 
7. septembril kell 16 
Tapal arenduskojas 

(Roheline 19).

Tapa vallavalitsus kuulutab välja ha-
jaasustuse veeprogrammi 2011. aas-
ta täiendava taotlusvooru. Projekti 
eesmärk on tagada hajaasustuspiir-
kondade majapidamiste kvaliteetse 
joogivee kättesaadavus või selle 
kvaliteedi paranemine.

Toetust saavad taotleda Tapa 
valla hajaasustuses asuvate ma-
japidamiste omanikud ja kasu-
tajad (valla elanikeregistris enne 
kui 01.01.2010 registreeritud) ja 
vallas (enne kui 01.01.2010) re-
gistreeritud mittetulundusühingud 
ning sihtasutused, kes täidavad 
korteri-ja veeühistu ülesandeid või 
mille põhikirjaliste tegevuste hulka 
kuulub oma liikmete või elanike 
veega varustamine.

Toetatakse:
- Kaevude (puur- ja salvkaevud) 

ehitamist ja puhastamist, kaevuma-
jade ehitamist

- Olemasolevatest või uutest kae-
vudest joogiveetorustiku ehitamist 
ja selle ühendamist hoonesisese 
veesüsteemiga 

- Kaevude varustamist vee pum-
pamiseks ja puhastamiseks mõeldud 
seadmetega 

- Hoonetevälise veesüsteemi 
teostusmõõdistamist

- Vanade puurkaevude tampo-
neerimist

- Vee kvaliteedi analüüsi
* tegevusi 4–6 toetatakse vaid 

juhul kui nad kaasnevad tegevus-
tega 1–3.

Toetuse maksimaalne suurus 
on 6 395 eurot ning toetus ei saa 
olla suurem kui 2/3 projekti üld-
maksumusest, seega taotleja peab 
arvestama vähemalt 1/3 osas oma 
rahalise panusega.

Taotlusi võetakse vastu Tapa 
vallavalitsuses. Taotluste esitamise 
lõpptähtaeg on 19. september 
2011.

Enne taotluste koostamist ja 
esitamist palume kindlasti tutvuda 
programmdokumendi ja taotlejale 
suunatud informatsiooniga, mis on 
avaldatud Tapa valla ning Lääne-Vi-
ru maavalitsuse kodulehtedel.

Lisainfot programmi kohta leiate 
Tapa valla, Lääne-Viru maavalitsuse 
ning EAS-i kodulehelt või Tapa valla 
kontaktisikult. 

Tapa valla kontaktisik on Vahur 
Leemets, Tapa valla arendusnõunik, 
322 9658, vahur.leemets@tapa.ee

Maakondlik programmi kontak-
tisik on Mati Jõgi, Lääne-Viru Maa-
valitsus, arengu- ja planeeringuosa-
konna juhataja, 325 8010, 505 6177, 
mati.jogi@l-virumv.ee

Vahur Leemets

Pidupäev perega 
Lehtses

Tule võta mu aega, sest aega mul on 
Tule vaatame taeva - seal midagi on 
Palju muud mul ei ole,
kuid aega mul on 
Tõesti aega mul sinu jaoks on.

Tänast, 1. septembri tervitust 
alustasin ma katkendiga Jaan Tätte 
Sõprade laulust number 6. 

Kuigi Jaan Tätte pühendas 
selle laulu sõpradele, võtab see 
minu arvates kokku ühe väga 
olulise aspekti meie igapäevaelus, 
sealhulgas alanud õppeaasta jaoks. 
Aeg – väärtuslikem kõigest, mida 
saame anda. On ju tegelikult 
nii, et teadmisi ei saa jagada ega 
omandada, kui selle jaoks aega ei 
ole. Tegelikult on aega maa ja ilm 
täis – me lihtsalt peame oskama 
seda õigesti jaotada. Oskama 
jaotada nii, et sellesse aega tehtud 

investeering oleks tulemuslik.
Tundi segavad õpilased ei raiska 

mitte ainult enda ega õpetaja, vaid 
ka teiste õpilaste aega, näidates 
seeläbi üles üleolevust teiste suhtes. 
Tundi ettevalmistamata kohale 
läinud õpilane või õpetaja (jah, ka 
seda juhtub) peab arvestama, et 
materjalile kulutatud aeg ei anna 
tulemust, mis oleks saavutatud 
põhjalikuma eeltööga. Eks igaüks 
saab lõppkokkuvõttes ise otsusta-
da, kas teada kõigest natuke, oma-
des sellega pealiskaudseid teadmisi 
võimalikult paljudest valdkonda-
dest, või süveneda mõnda ainesse 
sel moel, et tekivad põhjalikumad 
teadmised, valdkondadevahelised 
seosed. Nii tekib tervikpilt ja põh-
jendatud arvamus. 

Ei ole õiget ega valet teed – on 
äratundmine, milline võiks olla 

minu tulevik. Püüdke end ette 
kujutada viie või kümne aasta 
perspektiivis – kindlasti pange see 
kirja! Kui te oma eesmärkide poole 
püüdlete, siis pidage meeles ka 
Kõrvemaalt pärit kirjaniku Anton 
Hansen Tammsaare sõnu, mida ta 
kirjutas oma 1924. aastal ilmunud 
artiklis „Pole aega“.

„Inimsugu peaks surmast alles 
kaugel olema, sest nii armetult 
tallame meie tühja tuult: kiusleme, 
jonnime, kanname väiklast viha ja 
kurja keelt. Ise aga ägame, et pole 
aega, koguni mitte pole aega teha 
tarvilikku.” 

Soovin teile palju aega ja palju 
tarkust seda aega kasutada – mitte 
ainult surnukslöömiseks, vaid ka 
tarkuse omandamiseks! 

Head teadmistepäeva! 
Alari Kirt, vallavanem

20. augusti, Eesti Vabariigi taasise-
seisvumispäeva, on Lehtses juba 
aastaid tähistatud. Seekord oli 
eriliselt tähtis – juba 20. aastapäev! 
Mõelda, et on üles kasvanud terve 
põlvkond noori, kes ei tea midagi 
20 aastat tagasi toimunust. Seega 
on vajalik neid ärevaid päevi kas-
või kord aastas meenutada. Meil 
on see pidu alati korraldatud nii, 
et võib tulla igaüks, mudilasest 
memmeni, ning ta leiab huvitavat 

enda jaoks. Pidupäev algas ühis-
laulude ja kõnedega (vallavanem 
Alari Kirt ja KL Viru Maleva Tapa 
Kompaniist lipnik Jaan Viktor, 
Piret Pihel). 

Toimus pikk, üle nelja tunni 
kestev kontsert. Esinejaid oli oma 
vallast (Tapa tantsurühm Eideratas, 
noored muusikud Elen Tumano-
vitš, Diana Rõnkevitš, Teno Kongi, 
Lehtse kammerkoor, Lehtse Liini-
rahvas, kõhutantsuseltsing Azra) 

ning ka kaugemalt (Tantsutrupp 
Cadencia Kadrinast, poliitilised 
poheemitsejad Petka ja Hunt).

Kaitseliit tegeles noortega, 
lastega lustis kloun Bibo (Sergei 
Fatkin), sportlikud-rahvalikud 
võistlused viis läbi Tiit Tikkerber.

Tantsuks mängisid ansamblid 
Kolm soovi ja Uba.

Leelo Jürimaa,
Lehtse kultuurimaja juhataja

Hajaasustuse 
veeprogrammi 

2011. aasta 
täiendav 

taotlusvoor

Head teadmistepäeva!

- Korteriomandi aadressiga Kes-
kuse tn 8-1 Lehtse alevik Tapa vald 
(1-toaline korter üldpinnaga 43,4 
m², katastritunnus 40002:003:0021). 
Korteriomandi alghinnaks on    1000 
eurot, tagatisraha 100 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

- Korteriomandi aadressiga Valve 
tn 22-5 Tapa linn Tapa vald (2-toa-
line korter üldpinnaga 50,3 m², 
katastritunnus 79101:004:0220). 
Korteriomandi alghinnaks on 5 760 
eurot, tagatisraha 600 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Pakkumised esitada kinnises 
ümbrikus märgusõnaga „Korter“ 
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk 
tn 15,  Tapa linn, Tapa vald, 45106 
hiljemalt 19. september 2011 kell 
10.00.

Täpsem info Tapa vallavalitsuse 
kodulehel www.tapa.ee rubriigis 
„Valla juhtimine/varade müük” või 
telefonil 5816 7712 (Timo Tiisler).

Tapa vallavalitsus 
müüb kirjalikul 

enampakkumisel

6. augustil korraldas Tapa SHK 
Tapa spordihoones saalihokiturniir 
“Saalihoki “Tapa linn 85” raames”. 
Osalejaid oli üllatuslikult palju, lisaks 
oma valla sportlastele oli osalejaid 
Tamsalust ja kaks võistkonda Jõ-
gevalt.

Mängiti kahes alagrupis ning kok-
kuvõttes osutusid võitjateks naistest 
Tapa SHK Naised – koosseisus: Tiiu 
Rosenberg, Aile Kippar, Liisi Olesk, 
Melle Jõõgre, Egle Tammeleht.

Meestest (võistkonnas oli ka üks 
naine) võitis ülipõnevas finaalis 
võistkond Täielik Error! – koossei-
sus Kati Kütisaar, Sven Uue, Renee 
Kütisaar, Kennert Freimann, Ulmer 
Uue.

Turniiri parimateks mängijateks 
koduvõistkondade seas tunnistati 
Egle Tammeleht ja Aleksander 
Klasberg.

Tapa Saalihokiklubi tänab toeta-
jaid: LEADER-programm, Segers 
OÜ, Tapa vallavalitsus, Tapa spor-
dihoone.

tapa.ee

Saalihokiturniir 
“TAPA LINN 85” 

raames



Naima Sild on Tapa vene gümnaasiumi uus direktor.
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Kasvamise ruum on avar 
lapsepõlve ajas.
Seal on lilli, liblikaid,
muinasjutumaja. 
Seal on silmapiiri taga
ilus lasteaed,
mängud, esimesed sammud,
nutt ja rõõmus naer.

1. september on olnud igal 
aastal Pisipõnni lasteaias hari-
dusasutusele omaselt pidulik. 
Just selle kuupäeva hommi-
kul ruttavad suvepuhkuselt 
tagasi meie kasvandikud ja 
oma esimest lasteaeda tulekut 
naudivad uued pisipõnnid. 
Külastame koole, et õnnitleda 
esimese koolipäeva puhul las-
teaia lõpetanuid ehk täpsema 
sõnaga nimetatult kooliuu-
sikuid. Seejärel pühitseme 
tarkusepäeva, mis on aastast 
2001 olnud seotud ka meie las-
teaia nimepäeva tähistamisega.

Kümme aastat tagasi, 1. 
septembril, sai Tapa 1. laste-
aed omale igati sobiva nime 
– Pisipõnn. Nime saamise loo 
juurde tagasi tulles on väga 
sobilik hea sõnaga meenutada 
toonaseid aktiivseid lastevane-
mate esindajaid hoolekogus, 
kelleks olid Karmi Kullamä-
gi, Marika Kullamägi, Pille 
Vinter, Herkki Kübarsepp, 
Arvo Viirg. Nende innukal 
toel korraldati lasteaia nime-
konkurss ja valiti laekunud 
nimesoovituste hulgast välja 
sobivaim ehk lugejaile juba 
aastaid tuttav nimi Pisipõnn. 

Sama aasta 1. septembril 
tuli lasteaia õuel esmaesitu-
sele tänaseks laste seas hästi 
armsaks lauldud pisipõnni 

laul, mille sõnade ja viisi au-
tor on muusikaõpetaja Maie 
Kents. Võeti kasutusele asu-
tust iseloomustav logo, mille 
idee ja kujundus pärineb 
asutuse juhtkonnalt. Käes-
olevaks ajaks on Pisipõnni 
logoga asjade kasutamisel 
välja kujunenud mitmed 
traditsioonid. Südamlikum 
neist on ehk see, et iga laste-
aialõpetaja saab alushariduse 
omandamise tõendiga koos 
kaasa ka väikese mälestus-
eseme lasteaiast, milleks on 
Pisipõnni logoga kruus.

Sel aastal juhtis nimepäe-
vaüritust Pisipõnni maskott. 
Tegi ta seda kümneaastasele 
lapsele omasel muretul mee-
lel. Laulu, tantsu ja luuletuste 
kõrval said pidulised sel päe-
val ülevaate ka õppeasutuses 
kümne aasta jooksul toimu-
nud olulisematest sündmus-
test. Nimelt kuulub lasteaed 
2001. aastast tervist edenda-
vate lasteaedade võrgustikku. 
Lasteaia pedagoogilise aktiivi 
juhtimisel korraldatakse aas-
tast 2001 Lääne-Virumaa 
lasteaiaõpetajate käelise te-
gevuse ainesektsiooni tööd. 
Samast aastast korraldatakse 
Tapa valla kodustele lastele 
beebi- ja mängukooli.

2006/2007. aastal teostati 
lasteaias renoveerimistöid. 
2007. aastal avati Tapa vene 
gümnaasiumis uus lasteaia-
rühm. 2008. aastal viidi ühise 
juhtimise alla Tapa Pisipõnni 
ja Sinilille lasteaed Vahakulmu 
külas. Suureks saavutuseks 
kümne aasta jooksul on olnud 
seegi, et tolleaegse ühe kõrg-

Kümme aastat 
Pisipõnni nime all

28. juulil nimetas Tapa valla-
valitsus oma istungil Naima 
Silla Tapa vene gümnaasiumi 
direktoriks.

Esimesed töönädalad 
pühendas uus direktor sis-
seelamisele ja 2011/2012. 
õppeaasta ettevalmistamise-
le. Siis Naima Sild keeldus 
intervjuust Tapa lehtedele, 
järeldusteks ja tulevikunäge-
musteks oli siis asi veel liiga 
toores. Lühikese usutluse an-
dis koolijuht maakonna lehele 
vahetult peale ametikohale 
kinnitamist. Ja alles augusti 
viimasel nädalal sai Naima 
Sild konkreetsemalt vastata 
Tapa ajalehtede toimetuse kü-
simustele. Nüüdseks on uuel 
direktoril ka õppeaasta alguse 
kõne koolipere ees peetud.

Peale vallavalitsuse istungit 
ütles Tapa vallavanem Alari 
Kirt, et kolmest esitatud kan-
didaadist parim oli 21 aastat 
Tapa gümnaasiumi õppeala-
juhatajana töötanud Naima 
Sild. “Tegemist on väga ko-
genud inimesega. Naima Sild 
teab, milline on haridusvõrgu 
olukord Tapa vallas, lisaks sel-
lele väga hea vene keele oskus. 
Väga tähtis on ka see, et tal on 

ka nii lastevanemate kui kooli 
töötajate toetus,” lisas Kirt.

Naima Silla sõnul oli tema 
kandideerimine läbimõeldud 
otsus. “Minu jaoks on see väga 
selgelt läbi mõeldud – kogemu-
si on mul küllaldaselt, sisulist 
tööd tunnen väga hästi, olemas 
on ka sihid ja mõtted, mida 
direktorina soovin ellu viia. Mul 
on kokkupuuteid vene inimes-
tega, tunnen nende natuuri. 
Tahan siiralt, et Tapa vene-
keelsed lapsed saaksid haridust 
vene keeles, kuid samas soovin, 
et jätkuks ka keelekümblus,” 
selgitas Sild. 

Uus koolijuht on veendu-
nud, et suudab koolis tekki-
nud probleemid lahendada. 
Vahetult enne kooliaasta al-
gust olid vene kooli uuel 
direktoril mitmed kohtumised 
lastevanematega, kus arutati 
koolielu ja selle arengut. Nai-
ma Sild on kindel, et rahulik ja 
asjalik õppekorraldus suudab 
vähendada eelmise õppeaasta 
pingeid. “Koostöö on oluline, 
ega direktor üksinda tööd ei 
tee, tähtis on koostöö laste-
vanemate ja õpetajate vahel, 
minu kui direktori roll on selle 
koostöö läbiviimine,” lisas ta.

Tapa vene gümnaasiumi 
õppeaasta algust varjutas Eesti 
koolide edetabeli avaldamine. 
Eelmise õppeaasta lõpueksa-
mite tulemuste põhjal koosta-
tud koolide edetabelis oli üks 
suuremaid langejaid just Tapa 
vene kool. Mõtlemapanev 
on eriti madal tulemus vene 
keele (kirjandi) lõpueksamil. 
Samas on selge – eesti keele 
omandamine keelekümbluse 
programmi alusel annab oma 
positiivse tulemuse.

Uus koolijuht ei imesta 
eelmise õppeaasta madalate 
tulemuste üle. „Lõpueksamid 
ja sisemised pinged sattusid 
ühele ajale. Õppekorraldus 
ja eksamid oli tugevalt mõ-
jutatud sisemiste segadusega, 
koolijuhi vahetusega ja eri-
neval tasandil protestidega,“ 
selgitas Naima Sild. 

Koolaasta eelsel õppe-
nõukogu koosolekul arutasid 
pedagoogid muu kõrval ka 
lõpueksamite tulemust. Sa-
mas märgiti, et gümnaasiumi 
ja põhikooli lõpetajate seas oli 
palju neid õpilasi, kes nüüd-
seks edukalt jätkavad õpin-
guid uutes õppeasutustes.

Samuel Golomb 

Vene gümnaasiumi
õppeaasta avas uus direktor

See ta ikka on, see, kes palju 
peab suutma,
mured mahedaks muuta.
See ta ikka on, kes oskab tar-
kusi anda,
aidata raskusi kanda.
See ta ikka on, kelles on valgust 
ja sära –
eales ei lõppe see ära.
Mõtlen, mõtlen, et millest võtab 
ta küll oma jõu.
Kuidas nii rikas on põu ...
Õpetajale mu lilled.

Jälle kooli! Nii see algab 
aastast-aastasse. Sellel õp-
peaastal algab Tapa vene 
gümnaasiumis kooliaasta 
uue direktori tööletulekuga, 
kelleks on Naima Sild. Kal-
lid õpilased, kool ja õpetajad 
juba ootavad teid!

1. klassi astuvad õpi-
lased: Avramchuk Alina, 
Bujankin Roland, Golub-
kov Artjom, Jeršova Ksenija, 
Karpljuk Karolina, Kosmirak 
Ilja, Koverda Daniel, Kover-
da Edgar, Kristetski Daniil, 
Kuznetsov Maksim, Muzika 
Marina, Partanen Daniel, 
Pogoroljuk Anna, Presnet-
sov Andrei, Rimitsen Nikita, 
Sheshenko Aabel, Skriabin 
Saamuel, Starokon Daniel, 
Zvonnikova Diana ja Žel-
japov Daniil. Klassijuhataja 
– Valentyna Pavliuk.

Klassijuhatajad: 1. klass 
– Valentyna Pavliuk, 2. klass 
–Valentyna Tenytska, 3. klass 
– Nataliya Shelabotina, 4A 
klass – Irina Piksar, 4B klass 

– Jelena Malovskaja, 5A klass 
– Viktoria Belitšev, 5B klass 
– Natalja Roditšenko, 6A 
klass – Monika Läänemägi, 
6B klass – Alevtina Vassil-
jeva, 6C–7B klass – Jelena 
Loštšina, 7A klass – Marina 
Martšinkevitš, 8A klass – Jana 
Januško, 8B–9B klass – Valen-
tina Ozerova, 9A klass – Julia 
Gubanova, 10. klass – Katre 
Jürgenson, 11. klass – Raili 
Rooba, 12. klass – Galina 
Vassiljeva.

Soovime kogu kooliperele 
töökat sügise algust ja õpi-
lastele kõikidesse päevadesse 
naeratusi ja õpitahet.

Tapa vene gümnaasiumi 
kollektiiv

Kooliaasta algus 
Tapa vene gümnaasiumis

haridusega õpetaja kõrvale 
on sirgunud aastate jooksul 
kolmteist kõrgharidustaseme-
ga pedagoogi. See omakorda 
on taganud õppekasvatustöö 
hea kvaliteedi ning oskusliku 
meeskonnatöö. Siinkohal tä-
nangi kogu lasteaia personali, 
aga eriti nimepäeva arendus-
grupi liikmeid, kes pidupäeva 
õnnestumiseks oma panuse 
andsid. Peost osavõtnud said 
teada, et märkimisväärilist 
mahub kümnesse viimasesse 
aastasse väga palju.

Nii on haridusasutuses 
meeskonnatööna väljatööta-
tud omad väärtused, milleks 
on sõbralikkus, kodusus, 
koostöö ja tervislikkus. Sel-
leks, et need laste ja täiskas-
vanute igapäevaelus tõelis-
teks väärtusteks kujuneksid, 
pakutakse personalile vasta-
vasisulisi koolitusi, luuakse 
tingimusi, mis soodustaksid 
eelpool nimetatud väärtuste 
omandamist loomulikul teel.

Käesoleva õppeaasta 1. 
septembril, kui lükkasime 
lahti uue õppeaasta ukse ja 
alustasime esimesi samme 
Pisipõnni nime all uues aas-
takümnendis, soovin väga, et 
me kõik, kes laste õpetamise 
ning kasvatamisega tegeleme, 
peaksime iga päev meeles 
ning järgiksime järgmist mõt-
tetera: „On olemas palju või-
malusi selleks, kuidas tekitada 
lastes huvi õppimise vastu 
ning hariduse andmise juures 
on tähtsaim hoida kõrgel lap-
se loomulikku uudishimu“.

Ilusat alanud õppeaastat!
Tea Välk
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Karkusel toimus 7. augustil külakokkutulek, mida peeti juba neljandat korda. Üritus on saanud populaar-
seks, osa võttis üle 80 inimese. Avasõnad tulid seekord Ain Kõutsilt, kes kandis ette toreda koduteemalise 
luuletuse. Esinesid veel Tõnu Juhanson, eakate tantsurühm Eideratas ja Kanarbiku lauluansambel. Külakosti 
oli tulnud tooma Moe Külaseltsi esindus. Pidu lõppes ühises kohvilauas.   

Foto  Piret Maalepp

Paljud meie seast arvavad, et tänapäe-
va noored on hukas ning kahtlevad, 
kas nendest ikka tõelist inimeselooma 
üldse kunagi saab.

Midagi nad ei taha asjalikku teha 
ega ette võtta, kui ainult siis tšillida 
ja hängida tänavatel või kohalikus 
bussijaamas. Isegi kõige vingemad ja 
põnevamad noortelaagrid ei kutsu 
neid, sest nad lihtsalt ei viitsi. Huvi-
taval kombel leidus sellel suvel MTÜ 
Arenduskoda tegevuspiirkonnas aga 
15 gümnaasiumi noort, kes tulid ise, 
kas vabatahtlikult või siis vastutaht-
mist Ohepalu soode äärde Õnnela 
Külalistemajja noortelaagrisse, mille 
teemaks oli ettevõtlusega alustamine 
ja internetiturundus. 

Miks nad sinna toodi või miks 
nad tulid?

4.–8. juulini toimus viis pikka 
päeva kestnud ettevõtluse ja interne-
titurunduse teemaline noortelaager, 
kus noored töötasid oma virtuaalse 
ettevõtte äriidee ja selle rakenda-
misplaani väljatöötamise kallal lausa 
südaööni. 3 poissi ja 12 tüdrukut 
pidid igal hommikul tõusma vara, et 
minna hommikuvõimlemisele ja jõu-
da õigeks ajaks loengutesse. Kellaajast 
kinnipidamine oli üks kõva katsumus 
igal päeval.

Lisaks igapäevasele äriplaani koos-
tamisele tuli osaleda hommikust 
kuni pealelõunani loengutes, kus 
õpiti ja praktiseeriti nii müügikirja 
koostamist, videotreeningul oma 
toote või teenuse esitlemist, äriplaani 
koostamist, WordPressiga veebilehe 
tegemist ja internetiturunduse nippe 
kui ka artiklite kirjutamist. Ühesõ-
naga just seda, mida ühel alustaval 
noorel ettevõtjal tarvis läheb.

Põnevust ja hasarti jagus samuti, 
sest peale lõunastel aegadel sai käidud 
rabamatkal, osaletud meeskondlikel 
teatevõistlustel ning pistetud rinda 
Kadrina võrkpalliässadest tüdruku-
tega. Samuti pidasime ühe toreda 
sünnipäeva, kuid tuli käia ka opera-
tiivselt ühe noormehe põrgulikult 
valu tegeva hamba pärast Rakvere 
polikliinikus. Eriti meeldisid paljudele 
õhtused kohtumised kardinaalselt eri-
nevate ettevõtjatega, millest jäi kõla-
ma lause, et tegutse selles valdkonnas, 
mis sulle endale väga meeldib, huvi 
pakub ja milles oled teistest parem.

Pinget ja ärevust jätkus kuni 

laagri viimaste minuteini, sest kõik 
neli moodustatud ettevõtet pidid 
esitlema ja kaitsma viie päeva jooksul 
koostatud äriplaani. Olgu öeldud, et 
äriidee antud juhul ei olnud omaette 
eesmärk, pigem seati võitja meeskon-
na väljaselgitamisel tähtsaks tehtud 
äriplaani põhjalikkus, kuid arvestati 
ka meeskodade panust igapäevastel 
praktilistel harjutustel.

Peab tunnistama, et kõik neli 
meeskonda olid äärmiselt töökad ja 
tublid, mistõttu parima väljaselgita-
mine oli koolitajatele raske ülesanne. 
Ometi üksmeel lõpuks saavutati 
ja nii sai võitja meeskonna iga liige 
kingituseks hinnalise lõõgastava vee-
keskuse kinkekaardi. Kõik osalejad 
said endale laagrist mälestuseks väär-
tusliku raamatu ning ka uusi sõpru 
ja mitmeid häid ideid ja kogemusi 
äriplaani koostamiseks ning praktilisi 
turundusvõtteid.

Mida siis noored ise noorte-
laagrist ka anonüümselt arvasid?

„Oma äriplaani, artiklite ja teiste 
tööde tegemiseks oli pisut liiga vähe 
aega – ei jõudnud kõike läbi mõelda.

Oleks võinud olla päevas ka selline 
aeg, et lihtsalt puhata kasvõi 1,5–2 tun-
di, sest 15 min kulus eelkõige jalgade 
sirutamiseks ja silmade puhkamiseks. 
Tänu laagrile suurenes kindlasti huvi 
ka IT-valdkonna vastu, saime jälle uusi 
kogemusi, teadmisi ja tuttavaid. Samu-
ti tean ma nüüd, kuidas ka reaalselt 
hakata ellu viima ideid ning alustada 
ettevõtlusega“.

„Vladimir (üks õhtustest külalis-

test) oli väga äge! Jutustaks veel – tal 
on palju kogemusi, mida meiesugus-
tele noortele ettevõtjatele vaja läheb. 
Korraldada laager uuesti! Na-
tuke rohkem vaba aega ja need 
tundide blokid ei tohiks nii jär-
jest 10 min vahedega olla – suur 
info hulk väsitab kohutavalt. 
Suurepärased koolitajad – aitäh!

Merlise sõnad – „Mul on hea 
meel, et need olete Teie, kes olete siia 
laagrisse tulnud“ Tõesti seltskond 
oli super!“.

Tagasisides oli nii konstruktiivset 
kriitikat ja palju tunnustust, mis jättis 
ka läbiviijatele väga sooja mälestuse 
toimunud laagrist. Sellised noorte-
laagrid võiks olla igasuvine tradit-
sioon meie piirkonnas. Kahjuks ei 
saa loota, et Leader projekt on ainuke 
viis selliste noortelaagrite rahastami-
seks, vaid sellele võiksid tulevikus 
kõik omavalitsused ja ettevõtjad õla 
alla panna.

Laagri läbiviijad Merlis, Eve, 
Vallo ja Kadri soovivad kõigile 
noortelaagris osalenud noortele ja 
Õnnela Külalistemaja pererahvale 
südamest edu nende ettevõtmistes. 
Ilusat kooliaasta algust! 

Noortelaagri Leader projekti au-
toriks ja läbiviijaks oli MTÜ Kohali-
ku Arenduse Tugistruktuur (KAT), 
mis tegeleb internetiturunduse ja 
ettevõtlusalaste koolituste korralda-
misega maapiirkondade noortele ja 
ettevõtjatele. (www.internetiturun-
dusleader.ee/noortelaager)

Merlis Jusupov, MTÜ KAT projektijuht

28. juulil sai teoks Moe piirkonna 
lastele õppe-ekskursioon Peipsi 
äärde J. Liivi radadele. 

Alustasime teekonda läbi Porkuni 
V-Maarja poole, mida oli räsinud eel-
mise öö tugev torm. Edasi võtsime 
suuna Kuremaa suunas, kus sattusime 
motoüksuste kokkutulekule. Üritus 
oli äärmiselt suurejooneline, kokku oli 
esindatud kümne maa motomehed ja 
-naised. Lastele pakkusid uhked sõi-
dukid palju huvi. Rannas olid ennast 
üles seadnud Vanad Viikingid. Kõigil 
asjaosalistel oli võimalus vaadata 
nende käsitööd. Kui Kuremaal uudis-
tatud, viis meie tee edasi Palamusele. 
Seal saime uuesti kõik aimu Teele ja 
Tootsi kooliskäimisest ja võib-olla nii 
mõnigi laps tundis endas ära „Teele“ 
või „Tootsi“.

Järgmiseks peatuspaigaks sai 
meile imeilus Alatskivi loss, kus oli 

tunda meelikõditavat ajaloohõngu 
ning lossi sisemuses saime kuulata 
Tobiase loodud muusikat. J. Liivi 
vanemad olid Alatskivi mõisa poo-
leterarentnikud. J. Liiv on maetud 
Alatskivi surnuaeda. Peale lossiga 
tutvumist leidsime end vanausuliste 
külade vahelt, kus kohalikud võtsid 
meid vastu sibula, tomati ja kurkide 
ning kalamüügiga. Muidugi ei puu-
dunud meil Peipsi järves ka paar 
mõnusat suplust. 

Läbi Kallaste ja Mustvee jõudsi-
me oma viimasele peatuspaigale – 
Avinurme. Seal ootas meid juba ees 
Avinurme Puiduaida uudistamine ja 
üks vahva 100-meetrine muuseumi-
rongiga sõit. 

Suur aitäh Tapa vallavalitsusele 
meie poolt, et ekskursioon sai toi-
muda.

Tiina Talvik

Kes ütles, et 
noortelaagrid on mõttetud?

Väike meenutus 
suvest

Selleks aastaks on kontserdisari „Ro-
saarium“ lõppenud. Kui varasemalt 
on üks „Rosaariumi“ kontsert igasse 
suvekuusse mahtunud ehk toimu-
nud kolm korda, siis sellel aastal 
juunikuusse üritust ei planeeritud. 
Juuni läheb alati nii kiiresti – koolide 
lõpetamised, jaanipäev, sel suvel toi-
musid veel ka Tapa linnapäevad ning 
lisaks olid juunis juulikuu alguses 
toimuva laulu- ja tantsupeo proovid. 
Polnud aega tulla artistidel esinema, 
publikul nautima ja ega olnud ka 
korraldajal aega asju ajada.

Selle aasta esimene „Rosaariumi“ 
kontsert toimus 24. juulil, kus esi-
nesid Hendrik Sal-Saller ja Martin 
Jürman. Hendik Sal-Salleri sõnul 
oli esinemine talle väga eriline ja 
teistmoodi. Nii tema kui ka publik 
on siiani harjunud, et ta esineb bän-
diga, kuid Jänedal esinesid nad ka-
hekesi. See oli eksklusiivne kontsert, 
kuna oli akustiline ja väga intiimne. 
Kontsert läks väga hästi – ilm oli 
ilus, kontserdi külastajaid oli palju 
ning olen saanud publikult palju 
positiivset vastukaja. Ka Hendrik 
Sal-Saller jäi väga rahule, kiitis õhk-
konda, publikut ja korraldust. Kui 
esinejad ja publik on rahul, ei jää 
ka mul, korraldajal muud teha kui 
rahule jääda.

Teine ja ühtlasi ka suve viimane 
kontsert toimus 19. augustil. Õn-
neks oli ilm ka seekord ilus ja saime 
kontserdi jällegi läbi viia Jäneda 
mõisa roosiaias. Kohas, kuhu see 
kontserdisari ongi mõeldud ning 
kuhu see ka ideaalselt sobib. Sellel 
kontserdil esinesid Lauri Saatpalu 
ja Peeter Rebane. Armastatud bändi 
Dagö juhtfiguurid esinesid poolteist 
tundi ja esitasid laule nii Dagö uuelt 
plaadilt „Plaan Delta“, kui ka vanu 
häid ja tuntud lugusid. Kontserdi 
külastajaid oli jällegi rohkesti ja 
tagasiside positiivne.

Sellel aastal külastas kontserdisar-
ja „Rosaarium“ 450 inimest. Nen-
dest suur osa oli väljaspoolt Tapa 
valda. Kurb on näha, et meie valla 
inimesi kontsertidel vähevõitu oli, 
kuigi nii head artistid tulevad lausa 
koduhoovi esinema. Pileti hind sel-
lel aastal küll natukene tõusis, kuid 

selliste tuntud ja hinnatud muusikute 
kontserdid mujal maksaksid kaks või 
isegi kolm korda rohkem.

Kontserdisarja mõte ongi tuua 
meie kodukohta esinema andekaid 
ja tunnustatuid muusikuid ning 
seda publikule mõistliku tasu eest. 
Nagu eelmisel kahel aastal, muutis 
ka sellel suvel AS Hallik kontser-
tide külastajate olemise roosiaias 
meeldivamaks, pakkudes tervituseks 
pokaali maitsvat jooki ja suupisteid. 
Kontserdi lõpus aga anti veel igale 
külalisele Hagari plaadikook peale-
kauba. Peeter Rebane oli lummatud 
Jäneda mõisa roosiaiast, publiku 
soojusest ja kontserdisarja ideest, 
lubades hea meelega kaasa mõelda, 
kuidas järgmisel aastal edukalt kont-
serdisarja uuendada.

Kontserdisarja „Rosaarium“ 
kontserdid on toimunud viis suve. 
Selle aja jooksul on olnud publi-
kul võimalus Jänedal nautida häid 
muusikuid 12 korral. Järgmisel suvel 
loodan kontserdisarjaga sama edu-
kalt jätkata, kuid tahaksin sisus veidi 
muudatusi teha. Kindlasti jäävad aga 
samaks sarja nimi ja asukoht. Ideid 
on palju ja erinevaid, aga hetkel ei ta-
haks hakata siinkohal veel midagi ära 
sõnuma. Loodan, et ettevalmistused 
õnnestuvad ja kontserdisari annab 
ka järgmisel aastal oma väikese pa-
nuse Tapa valla kultuuriellu.

Kontserdisarja õnnestumisele 
aitasid kaasa: Tapa vald, AS Kuma, 
AS Hallik, OÜ Jäneda Mõis, Eesti 
Kultuurkapital, Gurud.ee, Eesti 
Päevaleht, Õhtuleht, Pubi Tareke, 
Tapa Valla Noortekogu, Jäneda 
Safarikeskus, Urmas Roosimägi, 
Paul-Eerik Rummo, Indrek Jurtšen-
ko, Erik Lööper, Marika Tali, Rauno 
Viltrop, Aini Sildvee, Kaili Terask, 
Ervin Runnel, Rauno Tali, Alari 
Kirt, Margus Kamlat ja loomulikult 
esinejad. Tänan Teid kõiki südamest 
ja loodan, et meie meeldiv koostöö 
jätkub ka tulevikus. Eriline tänu 
kontserdisarja „Rosaarium“ külas-
tajatele, sest teile need kontserdid 
ongi mõeldud.

Toredate taaskohtumisteni
Reigo Tamm

Koos lilledega 
lahkus roosiaiast 

ka muusika

Laagrisse pääsemiseks tuli osalejatel kirjutada essee pealkirjaga “Ette-
võtja vs Palgatöötaja”. Foto Merlis Jusupov
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Eelmisel reedel alustas “Tapa ve-
dur” liikumist oma uue asukoha 
poole.

AS Eesti Vabariigi Raudtee 
Infra, Tapa päästerongi meeskond 
ja AS Tapa veduridepoo alustasid 
koostöös Tapa veduri liigutamist 
uue asukoha poole. Kui ajalooline 
auruvedur on oma uude kohta 
veetud, siis edaspidi ta puhastatak-
se, taastatakse ja värvitakse ning 
asetatakse uute perroonide ehita-
mise käigus rajatavale spetsiaalsele 

postamendile. Renoveeritud veduri 
kui monumendi asukoht tuleb otse 
jaamahoone kõrval, uute perroo-
nide vahel. Projekti elluviijaks 
on Tapa linnaelu arendamiseks 
moodustatud Tapa Linna Arengu 
Selts. Projekti rahastatakse ELi 
Leader-programmist ning Eesti 
Raudteekultuuri Fondi vahendi-
test. Projekti rahastab: EL Leader 
programm 38 000 € ja Eesti Raud-
teekultuuri Fond 14 500 €.

tapa.ee

ÜKS PILT

“Tapa vedur” 
hakkas liikuma 

uue asukoha poole...

7. augustil korraldati Tapa muusi-
kakooli pargis esimest korda Tapa 
Vorstifestival. Suurel vorstiteemali-
sel toidupeol said huvilised maits-
ta võistkondade vorstiroogasid, 
osaleda rahvakoolitusel ja nautida 
kultuuriprogrammi. Vorstmeistrid 
Erkki Laidinen ja Koit Kuusk 
õpetasid Eesti Rahwa Vorstikoolis 
vorstitegemise kunsti – kuidas ja 
millest koostada vorstisegu, kuidas 
maitsestada, toppida ja keerutada 
üks korralik vorst. Peetmark Li-
hatööstuse müügipunktist oli või-
malik osta vorstitooteid, Sibulatee 
kauplejatelt grillitud vutti, maits-
vaid pannkooke ja muud ehedat 
toidukraami ning joogiks muistset 
alkoholivaba Taara. Festivalil esine-
sid Tapa valla artistid ja külalised, 
peaesinejatena rõõmustasid publi-
kut ansambel Untsakad. Festivalile 
sissepääs oli kõigile tasuta.

Eesti Grilliliit korraldas festivali 
raames esimest korda toimuvad Ees-
ti meistrivõistlused Vorstigrillimises. 
Kuus tundi väldanud võistlusel 
osales kokku kolmteist võistkonda, 

nende seas Põrnika klubi, Suslik, 
Kuldne Hummer, Londi vorstiäri, 
Tapa Vallavalitsus, Vaksali trahter, 
Kirde Kaitseringkonna meeskond, 
Tapa valla noortekogu, Käbala 
Kämping & Catering, AMPS BBQ 
Team, Bussijaama tiim, Paras annus 
ja Grillisemud.

Võistlusel võisteldi Peetmarki 
vorstivoorus ja fantaasiaroa küpse-
tamises. Esimeses voorus oli küp-
setusaparaadina lubatud kasutada 
ainult söegrilli, fantaasiavoorus ka 
gaasigrilli. Võistlustöid hindas Ees-
ti Grilliliidu kohtunikud Peep Õis-
ma, Kaja Asuküla, Ervin Rohtla, 
Janar Essenson, Liisi Kruusimägi, 
Ursula Aal, Marit Mägi, Jaanus Ver-
nik, Kristina Gekk, Mart Vellama, 
Kätlin Juuresoo ja Kutt Niinepuu.

Vorste küpsetati võistlusel 
igasuguseid ja päeva lõpuks sai 
veelkord kinnitust teadmine, et 
vorsti saab teha ise väga erinevatest 
toiduainetest ja eestlasel vähemalt 
toiduvalmistamisel fantaasiast 
puudu ei tule.

Eesti Parima Vorstigrillija tiitli 

pälvinud võistkonna Grillisemud 
fantaasiavooru võidutöö nimi oli 
„Tõeline fantaasia“. Võistkonna liige 
Kairi selgitab: „Pearoaks küpsetasi-
me kukeseene vorsti kartulikotleti, 
kastme ja seentega. Vorstimassi sega-
sime kukeseenest, suitsupeekonist ja 
sibulast, lisaks muidugi maitseained. 
Magustoiduks grillisime õuna-pir-
ni-pähklivorsti, mida serveerisime 
vaniljejäätise ja karamellikastmega. 
Joogiks pakkusime oma koduaia 
punasesõstramahla“. 

2012. aasta juunikuus toimuvale 
üleriigilisele lõppvõistlusele pääseb 
vorstigrillimise meistrivõistluselt 
võistkond Grillisemud.

Võistluse tulemused ja pildigale-
rii on avaldatud kodulehel http://
vorst.grillfest.ee.

Videoklipp uudistemagasinis 
Reporter: http://www.reporter.
ee/2011/08/07/tapal-toimusid-
eesti-esimesed-vorstigrillimise-
meistrivoistlused/

Võistluse korraldasid Eesti Gril-
liliit ja Tapa vallavalitsus.

Auris Rätsep

Tapa vallavalitsuse vorstigrillijad said üldkokkuvõttes 7. koha.

Eesti parimad vorstigrillijad 
teevad vorsti 

õunast, pirnist ja pähklist

“Tapa vedur” poolel teel uude peatuspaika. Foto  Heiki Vuntus

17. septembril kell 10 avatakse 
Tapa linnaraamatukogus Tapa sõp-
ruslinna Akaa harrastuskunstnike 
näitused. 

Tapa linnaraamatukogu koos-
töösuhted Tapa sõpruslinna Akaa 
(Soome) kunstiühenduse TaideAkaa 
liikmetega on kestnud rohkem kui 
kümme aastat. See on elav, toimiv, 
vastastikuselt rikastav suhe, mis on 
oluline kõigile osapooltele. 

Näitusel „Talletatud hetk“ ekspo-
neerib Teijo Kokko oma arvutigraa-
fikat, fotosid ja installatsioone, lisaks 
on väljas väikevormid (I korrus). Ta 
on osalenud erinevatel näitustel Soo-
mes, käesolev on tema esimene per-
sonaalnäitus välismaal. Ühest küljest 
on see ülevaatenäitus, samas on ka 
palju uusi töid, mis on inspireeritud 
tema hiljutisest Brasiilia reisist. 

Tänu Teijole, kes oli aastaid kuns-
tiühenduse eestvedaja, on meiegi 
linna kunstihuvilistel olnud võimalus 
Akaa linna (Toijala) kunstnike tööde 
näitustest osa saada. Pirjo Suomu ja 
Piia Suomu-Virtaneni, ema ja tütre, 
ühisnäitusel „Jäädvustusi ja mõt-
temänge“ on esitletud paralleelselt 
fotod ja lapitööd (II korrus). Näituse 
omapäraks on see, et Pirjo on oma 
lapitööde tegemisel inspiratsiooni 
saanud Piia fotodest. Mõte koos 
näitust teha tekkis neil juba ammu 
ja õnnestunud tulemus lubab tehtule 
veel tulevikuski lisa. 

Aastaid rahvaülikoolis kunstiringi 
juhendajana töötanud ja vahepeal 
keraamika vastu huvi tundnud Pirjo 
Suomut on siiski läbi aegade üle 
kõige paelunud lapitöö – mustrite, 
lappide ja värvidega mässamise 
kunst. Tänaseks on temast saanud 
oma ala tõeline meister. Veel huvitub 
Pirjo kangastelgedel kudumisest. 
Huvi kunsti ja käsitöö vastu on ta 
päranduseks saanud oma vanema-
telt. Esinenud on Pirjo erinevatel 
näitustel nii kodu- kui välismaal, 
seal hulgas on ta paaril korral lapi-
tööseltsi Akaan Tilkkuakat Tapal 
eksponeeritud ühisnäitustel üles 
astunud.

Piia Suomu-Virtanen on pildis-
tamist harrastanud juba varasest 
lapsepõlvest peale. Enim meeldib 
talle jäädvustada loodust. Veel tege-
leb Piia klaasitööga, pärlitest ehete 
valmistamisega ja otse loomulikult 
ka lapitööga, millega tegelemiseks 
on ta emalt innustust saanud. Samuti 
on ta kätt proovinud köitekunstis.

Näituste avamisele on oodatud 
kõik huvilised. Tööde autorid on ise 
kohal ja on lahkelt nõus oma loome-
teest ja -töödest lähemalt rääkima. 

Eriilmelised ja pilkupüüdvad 
näitused Tapa linnaraamatukogus 
jäävad avatuks 29. oktoobrini (E–R 
11–18; L 10–15).

Kersti Burk

Soome 
harrastuskunstnike 

näitused 
linnaraamatukogus

13. augustil toimunud Saiakopli küla kokkutulekust osavõtjad tegid ühise pildi Saiakopli mõisahoone taustal.

Foto  Tiina Talvik

Foto  Kutt Niinepuu (www.grillfest.ee)
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Andrus Freienthalil on pikaajaline kohalikus omavalitsuses töötamise 
kogemus. Foto  Heiki Vuntus

19. augustil asus Tapa vallava-
litsuses tööle uus abivallavanem 
Andrus Freienthal.

Abivallavanema koha täitmiseks 
kuulutati välja konkurss, millele 
kandideeris 26 inimest. Kõigi 
kandideerinute seast valiti välja 7 
kandidaati, kes kutsuti komisjoni 
ette vestlusele. Arvestades kandi-
deerijate varasemat töökogemust 
ja hariduslikku tausta osutus ko-
misjoni hinnangul parimaks kan-
didaadiks Andrus Freienthal. And-
rus Freienthal on omavalitsuses 
töötanud juba alates aastast 1992, 
töödates kuni aastani 2001 Tam-
salu abilinnapeana. Aastast 2002 
kuni käesoleva ajani juhib Andrus 
Freienthal Tamsalu vallavolikogu 
tööd.

Andrus Freienthal endast:
Sünniaeg, koht, praegune 

elupaik
Sündisin 8. septembril 1959. 

aastal Laekvere vallas Lääne-Vi-
rumaal. Elan hetkel Tamsalu valla 
keskasulas Tamsalus.

Haridus, eriala
Minu esimene eriala oli lae-

vaelektrik, mille omandasin Tal-
linna 1. kutsekeskkoolis (praegune 
Eesti Mereakadeemia Tallinna 
merekool).

Hiljem, aastatel 1984–1989, 
õppisin Murmanski Riiklikus Pe-
dagoogilises Instituudis (praegune 
Murmanski Riiklik Pedagoogika-
ülikool) ajalugu. Mul on ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetuse õpetaja diplom.

Hiljem olen õppinud paljudel 
täienduskoolitustel.

Perest
Olen abielus 1985. aastast. Meil 

on abikaasa Valentinaga üks tütar. 
Tütar Kristina lõpetas Tallinnas 
rakenduskõrgkooli, hetkel elab 
väljaspool Eestit, kuid Euroopa 
Liidus. 

Senised tööd, tegemised
Pärast merehariduse omanda-

mist Tallinnas suunati mind tööle 
Eesti Merelaevandusesse, töötasin 
elektrikuna välissõidulaevadel. 
Sellele järgnes kolm aastat kohus-
tuslikku ajateenistust Nõukogude  
Liidu sõjamerelaevastikus Põhja-
Venemaal Koola poolsaarel.  Sõ-
javäeteenistuse lõppedes töötasin 
algul taas Eesti Merelaevanduses, 
hiljem kuus aastat Murmanski 

Merelaevanduses jäälõhkujal elekt-
rikuna. 1990. aasta algul pöördusin 
tagasi Eestisse ning töötasin paar 
aastat Tamsalu keskkoolis ajaloo-
õpetajana. Siis kutsuti mind tööle 
Tamsalu alevivalitsusse (hiljem 
linnavalitsus), kus töötasin kuni 
2001. aastani aselinnapeana. Alates 
2001. aastast töötasin eraettevõttes 
algul müügijuhina ning hiljem te-
gevjuhina. 2002. aastal valiti mind 
Tamsalu linnavolikogu esimeheks 
(alates 2005. aastast Tamsalu val-
lavolikogu esimees.).

Plaanid seoses Tapa vallaga 
(mis tulijale silma hakkab, mis 
muutmist vajab ja mis on abi-
vallavanema töökohast lähtuvalt 
edasised eesmärgid)

Olen üsna kindel, et töö Tapa 
vallas saab põnev olema! Selgitan 
– Tapa vald moodustus üsna hiljuti, 
kõigest kuus aastat tagasi. Eesti 
mõistes on tegemist üsna suure 
omavalitsusüksusega. Seega, tege-
mist, väljakutseid ja probleemide 
lahendamist on piisavalt.

Tapa vallas on palju tehtud: 
Tapa gümnaasiumi hooned on kor-
ras, lasteaed Pisipõnn on remondi-
tud, Lehtses on ilus kultuurimaja, 
Tapal kaasaegne spordikeskus, käi-
vitunud on ning edukalt kulgevad 
veemajandusprojekti tööd. 

Samas, palju on veel ka teha. 
Vaatamata sellele, et hiljuti tähis-
tasime kahekümne aasta möö-
dumist Eesti riikliku iseseisvuse 

taastamisest, peame ikka veel vii-
tama Nõukogude perioodi raskele 
pärandile. Nagu enamuses Eesti 
linnades/külades, on ka Tapal vaja 
palju tähelepanu pöörata teede/
tänavate korrastamisele, kaasaegse 
ja ökonoomse tänavavalgustuse ra-
jamisele, kõnni- ja kergliiklusteede 
ehitamisele. Mitmed ühiskondlikud, 
aga ka eraomanduses olevad hoo-
ned, on üsna inetu väljanägemisega. 
See tekitab kohati mitte eriti ilusa 
vaatepildi.

Eesti probleemiks on inimeste 
lahkumine (Eesti mõistes) suur-
linnadesse. Me ei saa kedagi jõuga 
takistada, kuid meie võimuses on 
püüda teha nii, et inimesed soovik-
sid elada Tapal, Lehtses, Jänedal, 
valla kõikides nurkades. Vallas 
peab olema piisavalt huvitavaid 
töökohti ning väga ilus, turvaline ja 
korrastatud elukeskkond. See ongi 
lahendus olukorrale! See on selge ja 
lihtne ülesanne, kuid seda on väga 
raske saavutada!

Praegu tutvun kohalikus omava-
litsuses töötavate inimestega, viin 
end kurssi pooleliolevate töödega 
ning minu töövaldkonnas valitseva 
olukorraga nii vallakeskuses, kui 
valla kõikides külades ja asulates.

Püüan oma tööga kaasa aidata, 
et inimestel oleks Tapa vallas hea ja 
mugav elada.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Omastehooldajad on need, kes on 
võtnud oma õlgadele aitamise raske 
töö. Töö, mille väärtust ei saa mõõta 
rahas ega panna ümber sõnadesse.

Hooldaja töö on väga siduv, 
kulutab hooldajat ning kestab sageli 
päevast päeva, kuust kuusse. 

Kui hooldaja on tööealine, võib 
hoolduskoormus sundida hooldajat 
töösuhet lõpetama, takistada töö-
ülesannete täitmist või olla muul 
moel takistuseks töötamisele. Ea-
kate ja puuetega isikute hooldamine 
pereliikmete ja lähedaste poolt on 
hooldajale emotsionaalselt koormav.   
Hoolduskohustuste igapäevane 
täitmine ei võimalda mõelda tööle 
asumisest, tööotsingutest või täiend-
õppel, koolitusel osalemisest. Kestva 
hooldamise käigus kaotab hooldaja 

tööalased oskused, motivatsiooni ja 
harjumused. 

Ka pensionieas hooldaja vajab 
puhkust, suhtlemist ja seltskondlik-
ku elu, et tulla toime hooldusega ja 
ise ennast hoida.

Tapa vald on saanud toetust 
Euroopa Sotsiaalfondist projektile 
„Vabad käed, vaba süda“, millega on 
tööle rakendunud eakate, dementse-
te ja puuetega inimeste päevahoid. 
Tänu sellele projektile on päevahoiu 
teenus Tapa valla elanikele iga kliendi 
kohta kuni pool aastat tasuta. Kui 
lähedasest hooldaja on selle aja 
jooksul rakendunud tööle, siis on tal 
võimalik hoida oma hooldatavat veel 
pool aastat tasuta teenusel. 

Aprillis rakendunud sotsiaaltrans-
pordi teenuse abil on võimalik 

transportida klient päevahoidu ja 
tagasi koju tasuta.

Päevahoid võimaldab vähendada 
omastehooldajate hoolduskoor-
must ning annab võimaluse neil 
aktiivsemalt osaleda tööturul, ennast 
koolitada, arendada või võtta lihtsalt 
puhkust.

Päevahoid on avatud igal töö-
päeval kella 7–19. Hooldusalustega 
tegelevad tegevusjuhendajad. Klien-
tidele pakutakse vaba aja sisustamise 
võimalusi, arendavaid tegevusi, 
jõukohaseid liikumisharjutusi. Toit-
lustamist korraldatakse kolm korda 
päevas.

Täiendavat infot saab Anu Jonuk-
silt seenioritoas või tel 5342 2364, 
322 0025.

Anu Jonuks

Augustis algab kõige laiaulatuslikum 
täiskasvanute oskusi mõõtev uuring, 
mis maailmas seni tehtud. Eesti 
jaoks on see uuring esmakordne ja 
samas ka suurim isikuuuring, mis 
Statistikaamet on läbi viinud. TEAN 
ja OSKAN uurib 25 riigis, kuidas 
16–65-aastaste inimeste haridus, 
töökogemus ja tehnoloogiakasutus 
mõjutavad nende elu, kui head on 
inimeste oskused ning kuidas oskus-
te taset hoida ja tõsta. Eestis saavad 
kaheksa kuu jooksul kutse uuringus 
osalemiseks 13000 inimest. Tapa 
vallas on osalejaid 80.

Eriline ja huvitav
TEAN ja OSKAN uuringut ei tee 

eriliseks mitte ainult tema suurus: 
osalevate riikide ja inimeste arv, vaid 
ka see, et varem pole täiskasvanute 
oskusi arvuti abil uuritud. Kaasaeg-
sed igapäevaelus ette tulevad üles-
anded, mis nõuavad probleemide 
lahendamist internetis, teevad uurin-
gus osalemise ka vastajale põnevaks. 
Ülesanneteks on nt raamatu otsing 
elektroonsest kataloogist, vajaliku 
info leidmine spordivõistluse kohta, 
koosolekuaja broneerimine, hindade 
võrdlemine jne. Kui vastaja pole 
varem arvutit kasutanud või tunneb 
ennast seejuures ebakindlalt, siis 
saab ülesandeid lahendada paberil. 
Küsimustele saab vastata nii eesti 
kui vene keeles.

Oskused ja haridus
Möödunud aasta suvel viidi 

läbi sama uuringu prooviküsitlus, 
mis näitas, et oskuste mõõtmine 
annab haridustaseme kõrval olulist 
lisateavet ennustamaks erinevaid 
majanduslikke ja sotsiaalseid erine-
vusi nii riigisiseselt kui riikide vahel. 
Näiteks on riigiti erinev see, kuivõrd 
väärtustatakse palga maksmisel 
oskusi, kuivõrd haridust. Ja kuigi 
muude teguritega võrreldes (vane-
mate sotsiaal-majanduslik staatus, 
vanus, koolitused) ennustavad koolis 
käidud aastad oskuste taset kõige 
paremini, väheneb see seos vanuse 
kasvades nullilähedaseks. Vanema-
te inimeste puhul sõltuvad nende 
oskused ilmselgelt enam tehtud 
tööst ja muust elukogemusest ning 
koolitustest. Need on vaid mõned 
näited vastustest, mida antud uuring 
võimaldab anda. Mitterepresenta-
tiivsete valimite ja katsetamisjärgus 
uurimisvahendite tõttu ei saa proovi-
küsitluse tulemuste põhjal teha usal-
dusväärseid järeldusi. Tuleb oodata 
lõplikke tulemusi, mis valmivad 2 
aasta pärast.

Naabrist parem?
Ehkki küsimusi, millele antud 

uuring vastata võimaldab on sadu, 

on neist kõige põletavam kindlasti, 
mis „koha“ me riikidevahelises võrd-
luses saame - kui targad me siis ikkagi 
oleme. Kuna meil on head PISA 
tulemused, üsna kõrge keskmine ha-
ridustase võrreldes paljude riikidega 
ning viimastel aastatel on kasvanud 
ka osalus täiskasvanute koolituses, 
siis võiks ju loota häid tulemusi ka 
selles uuringus. Samas on meil kõrge 
töötus ja paljud inimesed töötavad 
ametikohtadel, milles nad ei saa 
oma omandatud haridust kasutada 
– see aga tähendab, et omandatud 
oskused käivad alla. Seega on meie 
„kohta“ väga raske ennustada. 
Olulisem siiski kui pingerida, on 
antud uuringu puhul õppetunnid 
selle kohta, kuidas oskusi arendada, 
kellele ja milliseid koolitusi pakkuda, 
kuidas haridussüsteemi efektiivse-
maks muuta. 

Praktiline
Eestis on oma valmisolekut 

uuringutulemusi poliitikakujunda-
mises arvestada näidanud 3 uuringu 
nõukokku kuuluvat ministeeriumi: 
haridus- ja teadusministeerium, sot-
siaalministeerium ning majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, 
lisaks riigikantselei, täiskasvanute 
koolitajate assotsiatsioon Andras, 
Kutsekoda jt. Seega panustavad kõik 
vastajad veidi ka sellesse, et muuta 
meie laste haridus, meie kõigi koo-
litusvõimalused ja laiemalt meie riigi 
tulevik veidi paremaks.

13 000
On liiga kallis ja ajamahukas 

küsitleda kõiki Eesti täiskasvanuid. 
Seetõttu kasutame me statistilisi 
meetodeid, et valida välja esinduslik 
juhuvalim. Sellises valimis esindab 
iga inimene ligi sadat endasarnast. 
Kuid ainult inimesed, kes on sat-
tunud valimisse, võivad uuringus 
osaleda. Seetõttu ei saa valimisse 
sattunud inimesi asendada. Kõigi-
le vastajatele saadetakse koju kiri 
palvega osaleda. On väga oluline, 
et kõik kirja saajad leiaksid aega 
küsimustele vastata. Vastajatele on 
ette nähtud ka kingitus.

TEAN ja OSKAN rahvusvahe-
line nimi on PIAAC (Programme for 
the International Assessment of  Adult 
Competences) ning see on osa OECD 
oskuste strateegiast. Eestis viib 
uuringut läbi Haridus- ja Teadus-
ministeerium koostöös Statistika-
ametiga, seda finantseerib Euroopa 
Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi 
PIAAC-Eesti raames. 

Tapa vallas viib/viivad uuringut 
läbi Statistikaameti küsitleja/küsit-
lejad Valli Rand ja Jelena Pronkina.

Aune Valk

Latin-Dance alustab uut hooaega 
Tapa kultuurikojas ja ootame uusi ja 
endisi ladinahuvilisi.

17. septembril kell 12–12.45 soo-
lo Latin-Dance lastele vanuses alates 
7-eluaastast, kell 13–14.30 on soolo 
Latin-Dance algajatele (esimesed 30 
minutit on tasuta näidistund)

Tunnis õpetatakse populaarseid 
ladina soolotantse (st tantsitakse 
üksi, partnerita) vahvate kombi-
natsioonidega sütitava muusika 
saatel: salsa, merenque, bachata jne. 

Tants annab mõnusa enesetunde, 
parandab koordinatsiooni ja annab 
piisava koormuse, et vormis püsida. 
Eriti hästi mõjub kehahoiakule ning 
talje, tuhara ja reie lihasgruppidele. 
Õpime tantsukavasid, mida saab 
kasutada ükskõik kus parasjagu 
spontaanne soov tantsida. Eelnev 
tantsuoskus ei ole vajalik, sest alus-
tame täiesti algusest.

Trennid toimuvad üle laupäeva. 
Info ja registreerimine Evely 517 5717

Tapa abivallavanem on 
Andrus Freienthal

Uuring, mis tahab 
muuta maailma

Latin-Dance ootab 
huvilisi

 Päevahoid pakub uusi võimalusi 
omastehooldajatele
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11.07.2011
- Otsustati eraldada MTÜ-le Tapa 

Lastekaitse Ühing lapsehoiuteenuse 
osutamiseks 8 (kaheksa) lapse peara-
ha kokku summas 4 320 eurot;

- pikendati sotsiaalkorteri aadres-
sil Roheline 6-3 Tapa linn;

- eraldati sotsiaaltoetusi;
- väljastati ehitusluba elamu re-

konstrueerimiseks suvilaks ja uue 
abihoone ehitamiseks Kase kinnistul 
Kuru külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba AS-le Hoo-
lekandeteenused Imastu koolko-
du peahoone rekonstrueerimiseks 
Imastu koolkodu kinnistul Imastu 
külas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Taara pst 6 kin-
nistul Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le 0,4 kV 
õhuliini (Linda alajaama F-1 rekonst-
rueerimine) kasutusele võtmiseks 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba puurkaevu 
kasutusele võtmiseks Hinno kinnis-
tul Näo külas Tapa vallas;

- muudeti Tapa vallavalitsuse 
31.08.2010 korraldusega nr 571 
väljastatud projekteerimistingimusi;

- väljastati tänava ajutise sulgemi-
se luba Tapa linnas Kalmistu tänaval 
alates Kalmistu 18 kinnistust kuni 
Kalmistu ja Koidu tänava ristmi-
kuni ajavahemikul 11.07.2011 kuni 
26.08.2011;

- tunnistati toetusvooru tehnilis-
tele tingimustele vastavaks Hajaasus-
tuse veeprogrammi 2011.a. taotlus-
vooru laekunud taotluste projektid 
kogumaksumusega 5739,26 eurot;

- eraldati Tapa valla kodanikule 
100 eurot toetust osalemiseks Tal-
linna muusikakeskkooli noortekoori 
lauljana rahvusvahelistel koori-
konkurssidel 20.–26. septembril 
“Choral Crossroads 2011” Küpro-
sel Limassolis ja 14.–19. oktoobril 
“Let the Peoples Sing” Inglismaal 
Manchesteris;

- otsustati eraldada MTÜ-le Jä-
neda Spordiklubi Leader projekti 
„Jäneda spordihoone rekonstruee-
rimise II etapi teostamine“ omaosa-
luse katteks projektitoetust summas 
4033,32 eurot;

- otsustati eraldada MTÜ-le Sinu 
Tasakaal Leader projekti „Suvine 
tantsu-ja käsitöölaager Tapa valla eri 
rahvusest noortele“ omaosaluse kat-
teks projektitoetust summas 230 eurot;

- kinnitati Tapa valla eelarveaasta 
eelarveprojekti alaeelarvete vormina 
omatulude ja kulude osas kasutuses 
oleva PMEN raamatupidamistark-
vara eelarveskeem;

- kinnitati Tapa valla eelarvest kul-
tuuri-, spordi-, külaelu- ja noorsootöö-
alase tegevuse jaoks rahalise toetuse 
saamiseks esitatava taotluse vorm;

- kinnitati Tapa valla eelarvest 
kultuuri-, spordi-, külaelu- ja noor-
sootööalase tegevuse jaoks eraldatud 
tegevustoetuse kasutamise kontrolli-
miseks esitatav aruande vorm;

- anti üürile alates Tapa vallale 
kuuluv korter asukohaga Saiakopli 
1-15 Saiakopli küla Tapa vald;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
vallavalitsusele kontsertsarja “Ro-
saarium” korraldamiseks Jäneda 
lossi Rosaariumis 24. juulil 2011 kell 
19–21.30;

- muudeti Tapa vallavalitsuse struk-
tuuri ja teenistujate koosseisu volikogu 
poolt kinnitatud teenistujate üldarvu 
ja palgafondi piires järgmiselt: Majan-
dusosakond asendada ametinimetus 
„väärteomenetleja“ ametinimetusega 
“järelevalveametnik“;

- otsustati korraldada ühiselt 

Kadrina vallavalitsusega konkurss 
järelvalveametniku teenistusse võt-
miseks 0, 5 ametikohal alates 1. 
oktoobrist 2011.

21.07.2011
- Otsustati teha Virumaa Pensio-

niameti Rakvere osakonnale kaks 
ettepanekut peatada peretoetuse 
maksmine lapse emale ja jätkata 
maksmist lapse tegelikule kasva-
tajale;

- ühele puudega lapsele määrati 
hooldaja ja hooldajale eraldati hool-
dajatoetust;

- MTÜ-le Trönderikodu Lap-
sehoid eraldati lapsehoiuteenuse 
osutamiseks kaheksa lapse pearaha 
kokku summas 4 320 eurot;

- pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Teoküla 39 maja 2 
Jäneda küla Tapa vald;

- väljastati tee ajutise sulgemise 
luba Tapa vallas Jäneda külas Lossi 
tee sulgemiseks 30.07.2011 kella 
6.00-st kuni 18.00-ni ja 31.07.2011 
kella 6.00-st kuni 18.00-ni;

- anti nõusolek seoses Rosaarium 
ürituste korraldamisega Lossi tee 
ajutiseks sulgemiseks ajavahemikul 
24.07.2011 kella 19.00-st kuni kella 
21.00-ni ja 19.08.2011 kella 19.00-st 
kuni kella 21.00-ni;

- Tapa vene gümnaasiumi tööõpe-
tusklassi remondi edukaks pakkumu-
seks kinnitati OÜ Ram Builder poolt 
esitatud pakkumus;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Allika kinnistule olemasoleva 
korterelamu rekonstrueerimise 
ehitusprojekti koostamiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek Ind-
rek Parrestile kanalisatsioonisüstee-
mi ehitamiseks Saareõue kinnistul 
Patika külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba AS-le Elisa 
Eesti Tapa linnas Kauba tn 5 side-
kanali ehitamiseks;

- otsustati algatada Tapa vallas, 
Tapa linnas, Hommiku pst 31 // 
Tapa depoo kinnistu detailplanee-
ring. Detailplaneeringu koostami-
se eesmärgiks on leida lahendus 
raudteeveeremi puhastus- ja vär-
vimistsehhi, uue kütusetankla ja 
vagunite parkla ehitamiseks;

- anti avaliku ürituse luba OÜ-le 
Jäneda Mõis “Eesti XX Talupäe-
vade” korraldamiseks 30.07.2011 
kell 09.00-st kuni 31.07.2011 kella 
18.00-ni;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ-le 
Moe Külaselts, Saiakopli Külapäeva 
korraldamiseks Saiakopli mõisas aja-
vahemikus 13.08.2011 kella 12.00-st 
kuni 14.08.2011 kella 01.00-ni;

- otsustati müüa kohtumäärusega 
antud loa alusel korteriomand aad-
ressil Valve tn 22-5 Tapa linn ning 
määrati alghinnaks 5 760 eurot.

28.07.2011
- Kinnitati perekonnas hoolda-

mise leping;
- pikendati sotsiaalkorteri üürile-

pingut aadressil Keskuse 1-6, Lehtse 
alev, Tapa vald;

- anti avaliku ürituse korraldami-
se luba Terve Korralduse Selts´ile 
Noortefestivali “Terve 2011” kor-
raldamiseks Tapa vallas Imastu külas 
Kõrve kinnistul ajavahemikul 6. 
august 2011 kell 12.00 kuni 7.august 
2011 kell 04.00;

- väljastati K.K Trans OÜ kasu-
tuses olevale sõidukile Volvo V70, 
registreerimismärgiga 929 THR, 
taksoveoloa nr 01/11 alusel sõidu-
kikaart kuni 27.07.2013;

- otsustati eraldada Lääne-Vi-
rumaa Pensionäride Ühingule 22 

eurot toetust maakondliku eakate 
tunnustamisürituse korraldamiseks;

- otsustati eraldada MTÜ-le Moe 
külaselts 300 eurot toetust Moe 
piirkonna laste transpordiks õpp-
eekskursioonil Peipsi äärde, J. Liivi 
radadel;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Didriko kinnistule olemasoleva 
elamu rekonstrueerimise ehitus-
projekti koostamiseks Raudla külas 
Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek vee-
varustussüsteemi ehitamiseks Raja 
kinnistul Karkuse külas, Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek puur-
kaevu ehitamiseks Kruusimäe kin-
nistul Moe külas, Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Jäneda 
Mõis OÜ-le kuuluvale ehitisele 
kasutusele võtmiseks Viinavabriku 
kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;

- pikendati garaažiboksi, 1. Mai 
pst 34 Tapa linn üürilepingut;

- anti üürile alates 01. august 
2011 kuni 31. detsember 2012 Tapa 
vallale kuuluv korter nr 2 asukohaga 
Ambulatooriumi maja, Jäneda küla 
Tapa vald;

- kinnitati alates 15. augustist 2011 
Tapa vene gümnaasiumi direktori 
ametikohale Naima Sild.

04.08.2011
- Otsustati kompenseerida Lääne-

Virumaa Suurte Perede Ühenduse 
korraldatud 14. Suvepäevade laagrist 
osavõtt Tapa valla suurtele peredele 
(5 peret) summas 100 eurot trans-
pordikulude katteks;

- kahele puudega isikule lõpetati 
hooldaja määramine ja hooldajatele 
hooldajatoetuse maksmine;

- kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad ja hooldajatele hooldaja-
toetused;

- anti nõusolek eestkostetavate 
nimel tehingute tegemiseks;

võeti vastu viis korraldust vo-
lituste andmise kohta eestkostja 
ülesannete täitmiseks;

- anti nõusolek seoses Tapa Vors-
tifestivali korraldamisega Tapa linnas 
Kooli tänava (1. Mai pst ja Kevade 
tänava vaheline lõik) ajutiseks sulge-
miseks 7.08.2011 kella 9.00–18.00;

- seoses kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimistöödega väljastati 
tänava ajutise sulgemise luba Tapa 
linnas Kalmistu tänaval ja Roheline 
tänaval;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
Vorstifestivali korraldamiseks Tapa 
linnas 07.08.2011 ajavahemikul 10.00 
kuni 18.00;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Eesti Energia Võrguehituse AS-
le elektrivarustuse projekteerimiseks 
Saiakopli külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba FG Trans 
OÜ-le autoremonditöökoja ehita-
miseks Loode tn 30 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas;

- võeti vastu kaks korraldust kin-
nistu ja korteriomandi vastuvõtmise 
kohta kingitusena.

11.08.2011
- Reklaamtreileri OÜ poolt esita-

tud dokumentatsioon loeti nõuete-
päraseks ning lubati neil paigaldada 
ajutine välireklaam Tapa linna Pikk 
tn 3 vastas olevasse parklasse 24. 
august – 25. september 2011;

- Terrat AS poolt esitatud doku-
mentatsioon loeti nõuetepäraseks 
ning lubati neil paigaldada väli-
reklaam Tapa linnas Kalda tänava 
ja Võidu puiestee ristmikule ning 
Keskväljakule kuni 30. november 
2012;

- Sirumem OÜ poolt esitatud 

VALLAVALITSUSE  ISTUNGID

dokumentatsioon loeti nõuetepä-
raseks ning lubati neil paigaldada 
välireklaam Tapa linna Loode tänav 
7 maja põhjapoolsesse külge kuni 11. 
august 2013;

- väljastati ehitusluba üksikelamu 
ehitamiseks Päikese tn 16 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba üksikelamu 
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks 
Rägavere tee 3 kinnistul Lehtse ale-
vikus Tapa vallas;

- kooskõlastati puurkaevu rajami-
se asukoht Künka kinnistul Vahakul-
mu külas Tapa vallas;

- Jäneda Parkmetsa kraavi truubi 
rekonstrueerimise edukaks pakku-
museks tunnistati OÜ Vesiehitus 
poolt esitatud pakkumus;

- Jäneda Parkmetsa kraavi truubi 
rekonstrueerimise omanikujärele-
valve teenuse edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Futex Grupp poolt 
esitatud pakkumus;

- võeti vastu korraldus Riigihanke 
nr 126236 “Laenu võtmine Tapa lin-
na kaugküttetorustike rekonstrueeri-
mise omafinantseerimiseks” pakku-
jate kvalifitseerimise, pakkumuste 
vastavaks tunnistamise ja pakkumuse 
edukaks tunnistamise kohta;

- eraldati Tapa valla reservfondist 
5686 eurot Jäneda Külaelu Arenda-
mise Seltsile Jäneda Kooli hoovimaja 
renoveerimise omafinantseeringu 
katmiseks;

- ühele puudega isikule lõpetati 
hooldaja määramine ja hooldajale 
lõpetati hooldajatoetuse määramine;

- sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping;

- võeti vastu korraldus volituste 
andmise kohta eestkostja ülesannete 
täitmiseks;

- otsustati maksta hooldus-, põe-
tustoetust OÜ-le Häcke Aa Hoolde-
kodus viibiva kahe Tapa valla inimese 
eest;

- otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 1488.33 
eurot;

- jäeti rahuldamata 13 avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- pikendati sotsiaalkorterite üü-
rilepinguid;

- eraldati lasteaia söögisoodustuse 
toetust;

- jäeti rahuldamata üks avaldus 
hooldus- ja põetustoetuse maksmi-
seks ja kuus avaldust lasteaia söögi-
soodustuse taotlemiseks;

- võeti vastu korraldus pärima 
asumise kohta;

- seoses kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimistöödega väljastati 
tänavate ajutise sulgemise luba Tapa 
linnas Pikal tänaval ja Valve tänaval 
nr 791.

18.08.2011
- Võeti vastu kolm korraldust 

volituste andmise kohta eestkostja 
ülesannete täitmiseks;

- ühele puudega inimesele määrati 
hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus;

- võeti vastu korraldus nõusoleku 
andmise kohta eestkostetavate nimel 
tehingute tegemiseks;

- muudeti lepingut Tapa Auto-
bussipark OÜ-ga ja kinnitati Lehtse 
õpilasringi kilomeetri hinnaks 0,84 
eurot, millele lisandub käibemaks;

- eraldati Rakvere Kergejõusti-
kuklubi ViKe´le Tapa valla noor-
kergejõustiklase Siim Kroonmäe 
lähetamiseks 65 eurot toetamaks 
tema osalemist Euroopa klubide 
karikavõistlusel Leirias, Portugalis;

- seoses vee- ja kanalisatsiooni-
trasside rekonstrueerimistöödega 
anti välja korraldus pikendada tä-
nava ajutise sulgemise luba nr 1, 

02.06.2011 Tapa linnas Hommiku 
tänaval;

- anti nõusolek seoses õppeaasta 
avamise ürituse korraldamisega 
1 Mai pst (Pikk tänava ja „Meie“ 
kaubamaja parkla vaheline lõik) sul-
gemiseks 1.09.2011 kell 8.00–9.00;

- anti korraldus korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- võeti vastu üks korraldus mitme 
kinnistu omanikule loa andmise 
kohta jäätmete üleandmiseks ühel 
kinnistul;

- võeti vastu kolm korraldust jäät-
memahuti perioodilise tühjendamise 
kohta ning üks korraldust ühise jäät-
memahuti kasutamise kohta.

25.08.2011
- Muudeti Aktsiaseltsi Tapa Vesi 

põhikirja;
- määrati AS Tapa Vesi audiitorite 

arvuks 1 (üks) ja otsustati audiitori 
määramiseks korraldada lihtmenet-
lusega ühishange koos Tapa vallava-
litsusega audiitori määramiseks kol-
meks majandusaastaks 2011–2013;

- otsustati võimaldada Näo kes-
kus 2 asuvate Tapa vallale kuuluvate 
korteriomandite võõrandamine 
praegustele kasutajatele;

- kinnitati AS Järve Bussipark 
Tapa õpilasringil teenuse osutami-
seks kilomeetri hinnaks 0,86 eurot;

- kinnitati Tapa vallale kuuluvate 
korteriomandite aadressiga Keskuse 
tn 8-1 Lehtse alevik Tapa vald ja aad-
ressiga Valve tn 22-5 Tapa linn Tapa 
vald kirjaliku kordusenampakkumise 
tulemused;

- kinnitati kordusenampakkumise 
alghinnad ja määrati enampakkumis-
te toimumise aeg;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Sigala kinnistule olemasoleva 
laudakompleksi rekonstrueerimiseks 
ning vedelsõnnikuhoidla ehituspro-
jekti koostamiseks Rägavere külas 
Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva elamu laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks 
Spordi tn 9 Tapa linnas Tapa vallas;

- anti avaliku ürituse luba ava-
liku rongkäigu korraldamiseks 1. 
septembril 2011 kell 8.15–8.45 
marsruudil Tapa linna keskväljak, 
Pikk tn, Jaama tn, Pargi tn, Tapa 
gümnaasium, Kooli tn, Hommiku 
tn ja Tapa vene gümnaasium;

- anti avaliku ürituse luba tantsu-
peo korraldamiseks 01. septembril 
2011 kell 19–22.45 Tapa gümnaa-
siumi hoovis;

- väljastati ehitusluba Tapa valla-
valitsusele Jänedale Parkmetsa truubi 

25.08.2011
Võeti vastu järgmised määrused:

- Tapa valla ametiasutuse teenis-
tujate ja ametiasutuse hallatavate 
asutuste juhtide töötasustamise kord;

- Tapa valla arengukava aastateks 
2007–2015 muutmine
Võeti vastu järgmised otsused:

- Katastriüksustele sihtotstarbe 
määramine;

- Maa munitsipaalomandisse 
taotlemine;

- Jäätmekäitluse valdkonnas te-
gutseva sihtasutuse mitteasutamine;

- Nõusoleku andmine riigihangete 
korraldamiseks;

- Tapa vallavalitsuse liikme ametist 
vabastamine ja uue valitsuse liikme 
ametisse kinnitamine.

VALLAVOLIKOGU 
ISTUNG
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(algus eelmises lehes)
Lehtse turbatööstust hakati 

rajama 1936. aastal, kui riik oli ot-
sustanud rajada lisaks Ellamaale ja 
Tootsile ka Lehtsesse uue tööstuse. 
See asutati Lehtse jaamast 4 km 
põhja poole.

Kõigepealt pandi maha raudtee, 
rööbaste laiusega 750 mm, igal 
liipril oli aastaarv 1936. Ehitati 11 
barakki töölistele ja silikaatkivist 
hooned juhtkonnale ning kontor.

Seati üles lokomobiil elektri-
generaatoriga, mis käivitas 7 tur-
bapressi. Hiljem ehitati töökoda ja 
jõujaam (praeguseni säilinud), mille 
20m korsten kukkus ümber 1953. 
aasta kevadtormiga. Planeeriti Läs-
te ja Rebase rabad. Et kohapeal ei 
leidunud piisavalt tööjõudu, toodi 
seda sisse mujalt, eriti Petserimaalt. 
Sealt ka revolutsioonilised meele-
olud, mis leidsid poolehoidu just 
turbatööliste juures, kellest enamus 
olid venelased. Nende korteritest 
tekkis ka 1939. aasta maikuus tu-
lekahi, milles hävis 8 töölistemaja. 

Osa töölisi majutati ümbrus-
konda ja Lehtse alevikku, osa Ta-
palt Lehtse jaama toodud kauba- ja 

klassivagunitesse. Toitlustamiseks 
tuli appi soomusrongi rügement, 
mis saatis Tapalt kohale köök-va-
guni. Mingit tööseisakut ei tulnud. 
Selleks ajaks oli rabasse palgatud üle 
500 töölise, lisaks juhtkond.

(järgneb)
Jüri Freimann

(Parandus: Eelmises vallalehes 
artiklis „Turbatootmisest Lehtses“ 
peab olema lause: „Tekkis enam 
kui kümneaastane vaheaeg turba 
tootmises, mis taastus 1936. aastal, 
kui riik lõi ettevõtte „Eesti Turba-
tööstused LEHTSE TÖÖSTUS“.)

Kalmistu on olnud ja jääb meile 
kõigile pühaks paigaks, kus puhka-
vad igavest und meie esivanemad, 
lähedased – meile kallid inimesed.

Seetõttu peaksime kõik suhtuma 
suure austusega sellesse paika, kui 
seal viibime. Selleks on olemas ka 
kalmistu eeskirjad, et täita elemen-
taarsemaidki nõudeid. Kuid kah-
juks väga paljud, kas teadmatusest 
või teadlikult, eiravad neid. Tuletan 
meelde mõningaid tähtsamaid kal-
mistu eeskirjade sätteid. 

On keelatud: 

- prügi mahapanek selleks mitte 
ettenähtud kohtadesse (sageli ka oma 
kodudest olmejäätmete toomine); 

- sõitmine jalgrattaga või mis 
tahes mootorsõidukiiga (v.a. inva-
sõidukid ja teenindav transport); 

- koduloomade kaasa toomine 
kalmistule; puude ja põõsaste oma-
voliline mahavõtmine (suuremate 
puude mahavõtmiseks tuleb pöör-
duda vallavalitsusse);

- hauaplatsi omavoliline laien-
damine. 

Tuletan meelde sedagi, et Tapa 

linnakalmistul toimub hauaplat-
side eraldamine tasuta. Soovitav 
on seegi, et platsi taotleja pöördub 
isiklikult kalmistutöötaja poole. 
Probleemiks on seegi, et paljude 
austus oma lähedaste vastu lõpeb 
matusetseremooniaga. Seetõt-
tu võib kalmistul liikudes näha 
unustusehõlma jäetud rohtunud 
kalmukünkaid.

Austagem siis oma esivanemate 
ja lähedaste mälestust. 

Arvi Palmsalu,
OÜ Suurmaa Grupp

Turbatootmisest Lehtses

Austagem oma lähedasi

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

Lehtse turbatööstuse parkettpõrandaga klubi, mis põletati vandaalide 
poolt maha 2009. aastal. Foto  Jüri Freimann

4. sept 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.
18. sept kell 12  Algab mälumängu X hooaeg! Lehtse külakilb  
 1. mäng. Võistkond kuni 4 liiget. 
 Osavõtutasu täiskasvanuil 2 €
 NB! Tule ja tuuluta halle ajurakke! Ootame juurde uusi 
 võistkondi! Mängud toimuvad kevadeni (7–8 mängu)– 
 siis tehakse lõplik kokkuvõte. Üldarvestusest jääb välja 
 1–2 kõige kehvema tulemusega või puudutud mängu.
24. sept kell 11–13 Sügise alguse kirbukas
 Pakkuda võib kõike – kirbust allveelaevani!
 Vaata üle oma elamine ja otsusta, mida enam ei vaja.  
 Kindlasti on keegi, kes sinu kasutatud eset, riiet, mööbli- 
 tükki, jalgratast, pärleid, kelku, saapaid, kingi, lelusid, 
 kodumasinaid jms. Enesele tahab – seega on hea 
 võimalus osta, müüa, vahetada! 
 NB! Selleks ajaks oled ehk oma aiasaagi koristanud ning 
 sul on hea võimalus ülejääke realiseerida! Tule oma 
 kodutoodanguga (puu- ja juurviljad, hoidised, piima- ja 
 lihasaadused, munad jne). Paha poleks ka püsitaimede- 
 põõsaste ost-müük. 
 Info tel 383 3350, 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee
 Sa tule ning löö kaasa! Lõbus saab olema ja kasu kõigile!
12. nov kell 16 Revüü-operett kolmes vaatuses “Haljal   
           aasal”. Muusika – Jara Beneš, libreto – dr V.Tolarski
 Esitab Lehtse kammerkoor. Piletite ettetellimine ja eel
 müük Lehtse kultuurimajas. Pilet: 5 €, õpil, pens 3 €
 Tel 383 3350; 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee

SK Tapa kutsub kõiki huvilisi maad-
lustrenni. Maadlejaid juhendavad 
kogenud treenerid Allan Vinter, 
Sergei Sahno ja Martin Piksar.

Treeningutega alustatakse juba 
alates 5. septembrist. Treeningud 
toimuvad Tapa spordikeskuse maad-
lussaalis, treeninggruppides osalemi-
se tasu on 5 eurot kuus. 

Treeningute ajad on: 
1.–3. klassi poisid (venekeelne 

rühm): esmaspäeviti ja kolmapäeviti 
kell 15.30

1.–3. klassi poisid (eestikeelne 
rühm): teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 15.30

4. –7. klassi poisid: esmaspäeviti, 
kolmapäeviti ja reedeti kell 16.30

Tüdrukud: esmaspäeviti kell 
16.30, teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 16.45

Vanemad poisid ja täiskasvanud: 
kõigil tööpäevadel kell 18

 Täpsem info telefonidel 528 7800 
– A. Vinter, 5341 3537 – M. Piksar, 
5568 4008 – S. Sahno

SK Tapa kutsub uusi 
õpilasi maadlustrenni

14. septembril kell 19 Jason Carter (UK) harf-kitarr ja   
live-elektroonika „Maailm luubis“ 2011. Pilet 2 €.
15. septembril  kell 10–15 doonoripäev.
30. septembril kell 18 kõhutantsu hafla. 

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

"Ma tean, kuidas lehkavad Mum-
bai agulid, olen pühkinud oma 
silmist tolmu Kabulis, oodanud 
metrood Pyongyangis, palvetanud 
Buhhaara mošeedes ja Maputo ki-
rikutes, mänginud kitarri Mehhiko 
tequila baarides, pidanud vaidlusi 
Pakistani äärmuslastega, seisnud 
keset Lapimaa avarusi ja raputanud 
printside ja Maailma Liidrite käsi." 
Jason Carter

Jason Carter on muusikaline 
maailmarändur. Cornwallist pä-
rit kitarrist on pikemalt elanud 
Londonis, Dubais, Kopenhaagenis 
ja Helsingis, hetkel asub tema kodu 
Nîmes'is, Lõuna-Prantsusmaal. Vii-
mase 20 aasta jooksul on kitarrist 
esinenud enam kui 70 riigis, seal-
hulgas Usbekistanis, Afganistanis, 
Pakistanis, Põhja-Koreas ja Põhja-
Iiri kriisipiirkonnas. Ta on saatnud 
staare suurtel lavadel ja musitseeri-
nud beduiinide ja pärlipüüdjatega 
lõkketulevalgel. Ta on esitanud 
Rodrigo kuulsat kitarrikontserti 
Soome, Iiri, Suurbritannia ja Ve-
nemaa sümfooniaorkestrite ees. 
Kuid Jason Carter'i tugevaim külg 

on tema enda looming. See on uni-
kaalne sulam ajast ja ruumist ning 
teel kohatud inimeste elurõõmust 
ja maailmavalust. Tema looming 
on maailmakogemusest sündinud 
muusika ja sellisena on see ka ta-
jutav – lugematutest mõjudest läbi 
põimunud ja emotsioonidest tulvil.

Jason Carter alustas elektrikitar-
ristina, kuid tema rockikarjäär lõp-
pes koos 80-ndatega. Sedamööda, 
kuidas süvenes huvi kaugete maade 
ja väärikate traditsioonide vastu, 
tekkis kirg katsetada erinevaid 
stiile, eksootilisi helilaade ja vaba 
häälestust. Suurepärase flamenco-
kitarri ehitas tema tarvis Hispaania 
meister Antonio Montero, Iraanis 
valmistatud udi kinkis talle Saudi 
Araabia kultuuriminister isiklikult. 
Armastus nende kahe vastu kestab, 
kuid viimaste aastate vaieldamatu 
lemmik ja inspiratsiooniallikas on 
suursugune harf-kitarr, mille pro-
fessionaalsel tasemel valdajaid lei-
dub maailmas vaid mõnikümmend. 
Sellele pillile kirjutatud lugudest 
on valminud Jason Carter'i kaks 
viimast heliplaati, „In and Out of  
Time“ (2009) ning „Falling“ (2010). 

 

Jason Carter „MAAILM LUU-
BIS 2011“ 

Seekordsel Eesti ringreisil esitleb 
Jason Carter oma viimast, arvult 
16.-t sooloalbumit, millel akustilist 
harf-kitarri saadavad ohtratest 
elektroonilistest efektidest koos-
nevad „orkestratsioonid“. Reisidelt 
üles nopitud „maailmaluubid ja 
biidid“ sisaldavad ka lühemaid ja 
pikemaid vokaalkatkeid, mis anna-
vad kavale hoopis laiema mõõtme. 
Nagu ikka, on omal kohal palju 
käinud-näinud muusiku mahlakad 
pajatused ja naljakad lood maailma 
veidrustest, mis muusikat muheda 
huumoriga vürtsitavad. 

Audionäidiseid: http://ja-
soncarter-harpguitar.bandcamp.
com/track/falling 

Videonäidiseid: www.vimeo.
com/5028894 “I Believe”,  w w w.
vimeo.com/18479717 „When It 
Rains“

    
www.vimeo.com/6797253 „Mo-
ments of  Joy“ M U U I L M A M 
U U S I K A© 2011

Jason Carter (UK) 
harf-kitarr ja live-elektroonika

Tapa kultuurikojas



Keegi meist ei tea, millal katkeb elutee ...

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Naima Silla`le kalli õe 

surma puhul.

Tapa vene gümnaasiumi kollektiiv
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: 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 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), tur-

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

Telefon 501 3862

Kojutoomisega maitsvad singid, vorstid jne. 
Saadaval ka värsked seakondid 3 € – 20 kg ja 

sea kamar 5 € –10 kg, tel 5359 6544

Teade 
Lehtse koduloomuuseumis näitus “1941. aasta 

sündmused ja selle jäljed Lehtses”
Näha saab teatades telefonil 5394 2366.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

 
Ehitustööd

Remonditööd
Viimistlustööd

Omaniku järelvalve
Torutööd

Haljastustööd
Aedade ehitamine

Kivi ja puitterrassid
Talvel katustelt lume koristamine

 
Telefon 5343 7995. E-post tapaehitus@hot.ee

Tapa doonoreid oodatakse taas verd 
loovutama neljapäeval, 15. septembril 

kell 10.30–15 Tapa kultuurikojas (Turu 8) 
toimuval doonoripäeval. Teretulnud on nii 

uued kui ka püsidoonorid.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud 

ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene 
vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti 

Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamis-
loa alusel üle ühe aasta.

Lisainfo www.verekeskus.ee ja Facebookis 
fännilehel „Doonorid ja Sõbrad“ 

www.facebook.com/DoonoridjaSobrad 
Kirsti Ruul, strateegiline konsultant 

(Verekeskuse pressiesindaja ülesannetes)

Seoses maja müügiga müüa maja sisustus – 
külmkapp, nahkmööbel, klaver, jookide külm-

kapp, valge magamistoa mööbel 
v.a voodi, esikumööbel jne.

Info tel 516 7364 või 5836 7151

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 

RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

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

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa. Tel 5598 3983, 5806 7240

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

Tel 504 5632

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 maja Tapa linnas Koidu tn, krunt 1730 m2.
Hind: 30 000 €

Info tel 511 0478 või 322 0106

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Müüa heas korras maja Tapal
Pikk 49 – saun, kamin avatud köök.

Samas ostan 2-toalise korteri Tapa kesklinna.
Info tel 5836 7151 või 516 7364

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

10. septembril kell 10–12 toimub 
Tapa kultuurimajas Eesti-Soome jalatsivabriku 

naturaalnahast jalatsite müük.
Väga soodsad allahindlused!

Austatud Tapa valla seeniorid!

MTÜ Seenior korraldab teile Rahvusvahelise eakate päeva 
puhul 1.oktoobril ekskursiooni mööda Peipsi järve kallast. Kü-
lastatakse Peipsi järve äärseid vaatamisväärsusi, muuseume.
Väljasõit Jäneda bussijaamast kell 7.15, Lehtse teenindus-
punkti eest kell 7.35, Tapa linna keskväljakult kell 8, Koju 

jõutakse orienteeruvalt kella 20-ks. Ekskursioonile registreeri-
mine 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 telefonil 322 0025 või 
mobiil 534 2236 Anu Jonuks.

Kohtumiseni 1. oktoobril.
Ekskursiooni toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tänuavaldus

Suur tänu kõikidele headele inimestele, kes 
aitasid ja toetasid Saiakopli külapäeva

korraldamisel. Eriline aitäh valla noortele
artistidele ja naabervalla külalisesinejatele.

Kohtumiseni järgmisel aastal!

Korraldajate nimel Tiina Talvik

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

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

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.

Kes tabab Lai tn 7 (vana Vaksali pood) akende 
lõhkujad, ootab rahaline preemia. 

Telefon 5810 0030


