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Tapa vallavalitsuse 21. septembri 
2010. a korraldusega nr 622 võeti 
vastu Tapa valla jäätmejaama de-
tailplaneering. Planeeritavale alale 
Loode tänaval rajatakse 6000 m2 
suurune asfalteeritud plats, kuhu 
paigutatakse konteinerid erinevate 
jäätmete jaoks. Tapa vallamajas 
toimunud detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku jooksul, 1. kuni 15. 
oktoobrini 2010. a, laekus detailpla-
neeringule kaks täiendust.

Planeeringu lahendusega on või-
malik tutvuda Tapa valla kodulehel 
http://tapa.ee/detailplaneerimine

Detailplaneeringu avalik arutelu 
toimub 1. novembril kell 16 Tapa 
vallavalitsuse II korrusel.

 Imbi Mets, tel 322 9684
imbi.mets@tapa.eeJärgneb lk 2

MTÜ Arenduskoja üldkoosolek, mis 
toimub 26. oktoobril 2010. aastal 
Tapa kultuurikojas (Turu 8, Tapa), 
kavatseb kinnitada LEADER-tüüpi 
meetme raames kohaliku tegevus-
grupi (piirkonna moodustab Ambla, 
Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula 
valla ning Loksa linna territoorium) 
toetuse  taotluse perioodiks 2011–
2013 ning esitada selle Põllumajan-
duse Registrite ja Informatsiooni 
Ametile.

Heiki Vuntus, 
Arenduskoja tegevjuht

Arenduskoja 
üldkoosolek

Tapa vald 
ei leia 

lumelükkajat

Tapa vald kui 
ainulaadne juhtum 

Eesti omavalitsuste seas
Tapa vallas elavad ainulaadsed 
inimesed – erakordselt vahvad, 
tublid, andekad ja sõbralikud. 
Neil on rohkelt häid ideid, alati 
pole lihtsalt nende ümber neid, 
kes oleksid suutelised lennukaid 
mõtteid ellu viima. Need inime-
sed tuleb omavahel kokku viia. 
Astume selles suunas. Ma usun, 
et iga omavalitsus on selline, nagu 
seal elavad inimesed. Iga inimene 
on vald, on riik. Elu koosneb iga-
päevastest, näiliselt tähtsusetutest 
pisiasjadest. Kuid ei ole tähtsuseta 
detaile nagu pole ka inimesi, kelle 
tegevus või tegevusetus ei mõjuta 
midagi. Kui see nii poleks, siis 
puuduks ka põhjus rääkida Tapa 
valla viiendast sünnipäevast. 

Kuidas see kõik toimus ehk 
Tapa valla sünd

Ma rõhutan „toimus“, mitte 
juhtus, sest praeguse Tapa valla 
moodustamine oli teadlik, mitte 
juhuslik protsess. Ühinemist 
juhiti, mitte sel ei lastud juhtuda. 
Erinevalt praegusest ajast, mil 
enamik väikesi omavalitsusi loo-
dab „imele“, kuid tegelikult laseb 
kõigel juhtida, mitte ei juhi ennast. 

Tapa valla ühinemisprotsess 
oli ainulaadne Eesti Vabariigis, 
esimest korda lõhuti maakonna 
piire. Osa Järvamaast muutus 
Lääne-Virumaaks, mida naljaga 
pooleks ka Järva-Viruks kutsutak-
se. Ühinemisprotsessi ettevalmis-
tamisel oli palju osalisi: Tapa linn, 
Lehtse, Saksi, Kadrina, Aegviidu 
ja Ambla vald ja kolm maakonda 
Harju, Järva ning Lääne-Viru. 
Olukorra selginedes ning pärast 

huvide kaardistamist jäid osalisteks 
Lehtse, Saksi, Kadrina vald ning 
Tapa linn. Olles algusest lõpuni 
protsessi juures, võin nüüdki veel 
öelda, et ühinemist ettevalmistanud 
isikud tegid oma tööd südamega 
ning langetasid otsuseid lähtuvalt 
parimast võimalikust tulemusest. 
Me saime rohkem, kui oskasime 
loota – ühinemisprotsessi läbivii-
mist sellisel kujul on hiljem mit-
meski uuringus eeskujuks seatud.

Peaaegu nullist praeguseni ehk 
areng

Uue omavalitsuse loomise järel 
– pealegi kahe maakonnapõhise 
– tuli nii mõneski valdkonnas alus-
tada peaaegu algusest. Õnneks oli 
rohkem siiski neid valdkondi, kus 
omavalitsuse piiride muutmine suuri 
muudatusi kaasa ei toonud. Need 
olid elanikkonnale justkui stabiil-
suse nurgakiviks – aitasid tekkinud 
olukorraga harjumisele ning koha-
nemisele kaasa. Õnneks on jätkunud 
inimestel piisavalt tarkust mitte tahta 
kõike korraga, vaid uuendused on 
ellu viidud järk-järgult. 

Pärast ühinemist 2005. aasta 
valimiste järgselt on tehtud väga 
suur töö uue omavalitsuse üles-
ehitamisel. Muidugi on palju veel 
tegemata – alati on midagi, mis 
on pooleli, alati on realiseerimist 
vajavaid ideid. See on arengu ning 
arenemisvõimelise omavalitsuse 
tunnus. Selleks, et hoida raskematel 
aegadel pea selge, ei tohiks nii palju 
mõelda selle peale, mis on tege-
mata, mida veel vaja teha on, vaid 
märgata seda, mis on juba tehtud. 
Ka väikesi asju. Ma ei pea silmas 

ainult valla-ametnikke, vaid Tapa 
valla inimesi endid. Kiitke end! See 
annab jaksu. Ma tean, et Tapa vald 
peaks enam panustama elukesk-
konna parandamisse, võimalused 
veeta oma vaba aega võiks olla 
veelgi paremad, terviseradu võiks 
olla rohkem ning need võiks olla 
paremas korras, haljasalad võiksid 
olla kaunimad jne… 

Muidugi on need tegevused 
kõik eesmärkide hulgas, kuid enne 
kui vallajuhte kiruma hakkate ja 
küsite, et mida teie vallalt saanud 
olete, vaadake peeglisse ja küsige: 
millal ja mida mina viimati Tapa 
vallale andsin? Ma tänan siinkohal 
kõiki neid, kes on andnud meie 
kõigi hüvanguks oma aega, kas siis 
koduümbrust korrastades või kir-
jutades mõnd projekti, mis peaks 
inimeste elujärge parandama. Te 
mõistate, mida ma mõtlen – väi-
kesi – näiliselt tähtsusetuid tegu-
sid, mille kohta enamik arvab, et 
need ei muuda midagi. Jah, ükski 
vihmapiisk ei pea end veeuputuse 
eest vastutavaks… 

Kas majandus baseerub kul-
tuuril või vastupidi? 

Kuigi majandusinimesed rõhu-
tavad meil majanduse arendamise 
tähtsust (mis töökohtade olemas-
olu seisukohalt on tõesti määrav), 
siis Põhjamaades ei väsita korda-
mast, et kui tahate oma valda/
linna inimesi elama saada – hoo-
litsege selle eest, et neil on pärast 
tööd koht, kuhu minna. Silmas ei 
peeta kodu, vaid meelelahutust. 

Detailplaneeringu 
avalik arutelu

Arenduskoda 
taotleb toetust

Arenduskoda korraldab LEADER-
meetmest rahataotlejatele tasuta 
kursused: äriplaani koostamine, 
projektikirjutamine ja MTÜde raa-
matupidamine.

Registreerimine 29. oktoobrini 
2010 meili teel (heiki@arendusko-
da.ee).

Heiki Vuntus

Arenduskoda 
korraldab sügis-
talvel kursuseid

Arenduskoja üldoosolek toimub 26. 
oktoobril kell 14 Tapa kultuurikojas.

Arutusel ja kinnitamisel on aren-
duskoja järgmise kolmeaastase 
perioodi tegevused ja eelarve jaotus, 
järgmise aasta rakenduskava koos 
eelarvega ja käesoleva aasta eelarve 
muudatused.

Heiki Vuntus

Sel esmaspäeval toimus Tapa valla-
volikogu saalis infoseminar piloot-
projekti kohta “Kuidas sekkuda 
alaealiste probleemküsitluste lahen-
damisse?”.

Seminari eesmärk oli pakkuda 
kohaliku omavalitsuse asjaomastele 
koostööpartneritele infot erinevate 
üle-eestiliste tegutsevate organisat-
sioonide tegevus-/sekkumisvõima-
luste kohta, et seeläbi aktiviseerida 
kohalikul tasandil noorte probleem-
küsimustega tegelemist.

Ettekandeid tegid lisaks piloot-
projekti eestvedajatele Anu Lepsile 
(Justiitsministeerium) ja Urmo 
Reitavle (Unicef) ka Eesti Noorte-
ühenduste Liit, Tugiõpilaste Oma 
Ring Eestis MTÜ TORE, Eesti 
Linnade Liit, Lastevanemate Liit, 
Eesti Kaitseliit, Eesti korteriühistute 
Liit, MTÜ Eesti Naabrivalve ja küla-
liikumist tutvustas MTÜ Kodukant.

Tapa vallavalitsus

Noorteteemaline
infoseminar

Tapa valla kepikõnnimatk toimus 
Maailma käimispäeval 3. oktoobril. 
Eestis korraldati Maailma käimis-
päev teistkordselt, tänavu toimus 
Eestis kaheksas omavalitsuses eri-
nevaid rahvaspordiüritusi, kelle 
seas võttis ainukese omavalitsusena 
Lääne-Virumaalt osa ka Tapa vald. 

Tapa vallavanem Alari Kirt saatis 
16 kepikõndijat heade soovidega 
teele pühapäeval kell 12 Tapa spor-
dikeskuse ees olevast pargist. Tervi-
sesporti soosis igati ka pühapäevane 
ilm. Kepikõnnimatka eestvedaja oli 
MTÜ Seenior juhatuse esimees, ke-
pikõnni treener Anu Jonuks. 

 Tapa vallavalitsus

Toimus Tapa valla 
kepikõnnimatk 

Eelmisel teisipäeval avati Tapa lin-
navalitsuses valla teede ja tänavate 
talihoolduseks tehtud pakkumised.

Ükski pakkuja aga hankele 
püstitatud nõuetele ei kvalifitsee-
runud.

Tapa vallavanema Alari Kirti 
sõnul ei saa lumi aga lükkamata 
jääda ning vallavalitsus hakkab tee-
de hooldaja leidmiseks möödunud 
aasta lumelükkajaga läbirääkimisi 
pidama.

VT, 16.10.2010

Tapa muuseumi asutaja ja pikaajaline juhataja Harri Allandi, kes on andnud hindamatu panuse Tapa linna  
aja- ja kultuuriloo uurimisse ja jäädvustamisse, sai 12. oktoobril 80-aastaseks. Harri Allandit on tunnus-
tatud Tapa linna “Aastategija 1998” elutöö tiitliga ning autasustatud ka 2004. aastal Valgetähe neljanda 
klassi ordeniga.
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4.–8. oktoobrini toimus vene güm-
naasiumis leivanädala raames palju 
huvitavat. 

Nädala jooksul räägiti palju lei-
vast, leiva tähtsusest ja kasulikkusest 
meie toidulaual. 1.–5. klasside õpila-
sed tegid plakati “Meie klassi leib”. 
See põhines fantaasial ja paljudel 
oli põhikomponentide hulgas veel 
lisatud näiteks: 8 pakki sõprust, 7 
pakki tervist, 6 pakki õnne, 5 pakki 
lahkust, 4 pakki usaldust, 3 pakki 
soojust, 2 pakki rõõmsameelsust 

ja üks pakk nalja. Oleks ju tore 
ka niisugust lastesõbralikku leiba 
poest osta. Plakatite hindajateks olid 
õpilased ise. 

Kahel päeval toimusid ekskur-
sioonid OÜ Hagar Tapa Leivate-
hasesse, kus õpilased said näha ja 
kuulda, kuidas valmib leib. Õpilased 
ja õpetajad jäid ekskursiooniga 
väga rahule, kaasa anti kõigile ka 
väike kingitus. Leivanädal lõppes 
ühise leivapeoga kooli aulas. Nädala 
jooksul kuuldu-nähtu kohta viidi 

läbi viktoriin, mängiti ja lauldi ikka 
leivast ja leiva saamisloost. Lõpuks 
söödi leiba, anti kätte töövihikud, 
leivaraamatud ja toimus autasus-
tamine.

Täname Marika Talit ja OÜ 
Hagar Tapa Leivatehase töötajaid, 
kes leidsid aega ja tahtmist kinkida 
meie koolile ilus ja teadmisterohke 
leivanädal.

Helgi Tiitso, 
TVG huvijuht 

Kui sa oled noor vanuses 13–26 
eluaastat, aktiivne ja tahad sõna 
sekka öelda oma kodukoha arengus, 
siis kandideeri Tapa Valla I Noor-
tekogusse. 

Järgmised valimised toimuvad 
alles kahe aasta pärast ning kellel 
vähegi asja vastu huvi, saab selleks 
praegu suurepärase võimaluse. 
Kahe aastaga töötab meie noor-
tekogu välja alused, mille põhjal 
tegutsetakse. Noortekogu esimene 
koosseis peab tõestama ka seda, et 
noored tahavad rääkida kaasa meie 
valla arengus ja elukeskonda pare-
maks muutmisel. 

Tapa valla poolt on kõik võima-
lused selleks loodud. Noortekogu 
loomist ja hilisemat tegutsemist 
toetatakse nii materiaalselt kui ka 
moraalselt. Noortekogu esindaja 
saab hääleõiguslikuks liikmeks Tapa 
vallavolikogu kultuurikomisjonis, 
sotisaalkomisjonis ja haridusko-
misjonis. 

Regulaarselt hakkab noorteko-
guga kohtuma Tapa vallavanem ja 
volikogu esimees. See näitab seda, 
et vallavõimud ootavad ja tahavad 
noortega suhelda, koostööd teha 
ning koos muuta elu siin selliseks, et 
siia tagasi tuleksime. Nüüd on kõik 
meie kätes! Kas tahame seda või 
mitte? Kas kasutame seda võimalust 
või mitte? 

Noortekogusse saamiseks on 
kaks võimalust. Iga kooli õpila-
sesindus valib enda seast kaks liiget 
noortekogusse. Tapa vallas toimu-
vad valimised neljas koolis: Jäneda 
Koolis, Lehtse Koolis, Tapa vene 
gümnaasiumis ja Tapa gümnaa-

siumis. Koolide õpilasesindustes 
korraldavad valimised huvijuhid 
ning nende käest saab soovi korral 
ka rohkem informatsiooni. Tapa 
Valla Noortekogus hakkab olema 
kokku 21 liiget. Koolide esindajaid 
saab olema kokku kaheksa. Ülejää-
nud liikmed tulevad piirkondadest. 
Noortekogu valimistel on piirkon-
nad järgmised: Moe ja Karkuse 
piirkond, Lehtse piirkond, Jäneda 
piirkond ja Tapa linn. Iga piirkond 
saadab noortekogusse kolm liiget, 
Tapa linn oma suuruse tõttu neli. 
Piirkonna noorsootöötajad korral-
davad valimised noortekeskustes, 
noortetubades ning annavad oma 
piirkonna huvilistele informatsioo-
ni noortekogu kohta.

Tapa linnas saab kandidaate 
esitada ja valimas käia Tapa las-
te- ja noortekeskuses (Kooli 24). 
Noortekeskus on avatud E–R kell 
12–19 ja kohapeal jagab teavet 
noorsootöötaja Ave Pappe (e-mail: 
ave.pappe@tapa.ee).

Moe ja Karkuse piirkonnas 
saab kandidaate esitada ja valimas 
käia Moe noortekeskuses (Moe 1). 
Noortekeskus on avatud E,K,R 
kell 15–19 Moel ja Karkusel jagab 
informatsiooni noortekeskuse 
töötaja Tiina Talvik (e-mail: tiina.
talvik@mail.ee).

Lehtse piirkonnas saab kandi-
daate esitada ja valimas käia Lehtse 
noortekeskuses, mis asub Lehtse 
kultuurimajas. Noortekeskus on 
avatud E-R kell 17–19 ning kon-
taktisik selles piirkonnas on noor-
sootöötaja Margit Vijar (e-mail: 
margit@janedakool.ee).

Jäneda piirkonnas saab kandi-
daate esitada ja valimas käia Jäneda 
noortetoas, mis asub kooli juures 
õuemajas ning on avatud E,T,N,R 
kell 14–15.30. Informatsiooni 
saab noorsootöötaja Margit Vijari 
käest (e-mail: margit@janedakool.
ee).

Kandidaate saab esitada 25. 
oktoobrist – 2. novembrini. Kan-
didaadi esitaja ja noortekogusse 
kandideerija peab olema vanuses 
13–26 aastat ning püsiv elukoht (st 
elukoht, mille aadressiandmed on 
kantud rahvastikuregistrisse) peab 
asuma Tapa valla territooriumil. 
Kandidaadi esitamiseks peavad 
ankeedi täitma nii kandidaat ise 
kui ka kandidaadi esitaja. Ankee-
did saab koolides huvijuhtidelt ja 
piirkondades noorsootöötajalt. 
Kui lähed kandidaati esitama, võta 
kaasa isikut tõendav dokument!

Valimised toimuvad 4. ja 5.no-
vembril. Valija peab olema vanuses 
13–26 aastat ning püsiv elukoht (st 
elukoht, mille aadressiandmed on 
kantud rahvastikuregistrisse) peab 
asuma Tapa valla territooriumil. 
Kui lähed valima, võta samuti 
kaasa isikut tõendav dokument!

Tapa Valla I Noortekogu esi-
mene koosolek toimub 12. no-
vembril. Täpne aeg ja koht antakse 
teada noortekogu valimised võit-
nud kandidaatidele. Vaata lisaks 
www.tapa.ee/uudised.

Loome koos Tapa Valla Noor-
tekogu!

Reigo Tamm,
noortekogu eestvedaja

Viimastel aastakümnetel on haka-
tud rohkem tähelepanu pöörama 
maastikele ning seeläbi ka kohaliku 
kultuuripärandi hoidmisele. 

Eesti erinevates maakondades on 
läbi viidud pärandkultuuri inven-
tuure, nii ka Lääne-Virumaal 2009. 
aastal, kus selle töö tulemusena 
kaardistati üle 2700 objekti. Ilmu-
nud raamatusse on valitud nendest 
tähelepanuväärsem osa, eesmärgiks 
ei ole olnud eelistada üht objekti 

teisele, vaid tekitada äratundmist 
ja julgustada maaomanikke oma 
pärandkultuuri hoidma, hooldama 
ja soovi korral ka teistele tutvustama.

Ilmunud raamatus on kaheksa 
objekti Tapa vallast, pärandkultuuri 
inventuuri teostas siin Maarja Oru-
salu: Imastu raketibaas, Karkuse 
mõis, Kurge piiritusetehas, Kon-
navere kõrts, Neitsijärv, Rabasaare, 
Priimaa küla ja Tapa külakool.

Tapa vallavalitsus

Eakate või puuetega inimeste ja nen-
de omaste igipõline mure – kas haige 
vanainimene tuleb endaga üksinda 
kodus turvaliselt toime – on saanud 
kõikjal üle Eesti uut leevendust. 

Pidev muretsemine viib nii mõ-
negi sugulase mõtted hooldekodule, 
kus vanainimene on hooldusper-
sonali silme all ning probleemide 
korral on abi käeulatuses. Samas 
tõdeme sedagi, et inimesed oma ko-
dust hea meelega lahkuda ei soovi ja 
veedaksid ka oma vanaduspäevi ikka 
oma armsaks saanud kodus. Tekibki 
küsimus, kuidas oma kodus iseseis-
valt elamist turvaliselt ja muretumalt 
võimaldada.

Meditech Estonia on selle aasta 
kevadest käivitanud esimesena 
üle-Eestilise häirenuputeenuse, 

mis pakub vanurite ja puuetega ini-
meste 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 ühtepidi 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.

Häirenupu teenust ja selle 
kasutamist tutvustatakse 26. ok-
toobril kell 13 Tapal Roheline 19 
arenduskojas.

Anu Jonuks

Ilmus raamat 
Lääne-Virumaa 

pärandkultuurist

Leivanädal 
Tapa vene gümnaasiumis

Algavad Tapa Valla I Noortekogu 
valimised

Häirenuputeenus 
kindlustab hädalisele 

kiire abi

Vene gümnaasiumi õpilased käisid leivanädalal ekskursioonil leivatehases.
Foto  TVG arhiivist

Tapa vald kui 
ainulaadne juhtum...

Siinkohal ei pea Tapa vald häbenema 
– siin on lugematu arv mitmesuguseid 
huviringe, sportimisvõimalusi, heal 
tasemel kino, külalisteatrite etendusi. 
Loomulikult ei võistle Tapa vald Tal-
linna ega Tartuga, kuid võimalusi on 
parasjagu – see, kes tahab midagi teha, 
leiab ka selleks võimaluse. Eeliseks 
suurlinnade ees on aga asjaolu, et sama 
raha eest saab Tapa vallas osaleda 
enamates huviringides ja külastada 
rohkem meelelahutusüritusi kui näi-
teks pealinnas… 

Tegelikult on neid eeliseid veelgi, 
kuid neid on vaja teadvustada. Eel-
kõige meil endil. Kui me ise ei usu 
endasse, oma tegemistesse, siis ei 
leia ka noored põhjust naasta, siin 
ettevõtlust alustada… 

Me peame ise oma inimestesse 
uskuma ning neid tehtu eest tunnus-
tama. Kuigi meie hulgas on neidki, 
kes kiitusest suurt ei hooli ning oma 
heategudele tähelepanu tõmbamist ei 
soovi, on meie hulgas ka neid, kes on 
piisavalt edevad selleks, et kiitus neid 
innustaks ja paneks kõikuma löönud 
eneseusu kindlatele jalgadele tagasi. 

Kuigi rikkuse kohta öeldakse, 
et see algab peast, laiendaksin ma 
seda lauset, väites, et kõikide meie 
tegude alge on kinni meie peas – me 
kas usume selle võimalikkusse või 

leiame vabandusi, miks seda lihtsalt 
ei saa (lasta) juhtuda. 

Tapa vald võib küll käivitada üle-
maalise meediakampaania maineku-
junduseks, kuid sel pole absoluutselt 
mingisugust mõtet ega positiivset 
tulemit, kui see suhtumine ei pee-
geldu meie valla inimeste hoiakutes 
ega tegudes. 

Vähendamaks tühje maju, kor-
tereid ning suurendamaks taastatud 
talude arvu peavad mittetulundus-
ühingud raha teenimise vahendist 
muutuma tõelise kodanikuühiskon-
na alustalaks. MTÜ pole lektorile 
vahend loengu eest arve esitada ja 
see siis „kuludesse kanda“, vaid see 
on tulevikunägemusega inimeste 
kooslus, kes on omavalitsusele tu-
gevaks koostööpartneriks. 

Inimene langetab otsuse Tapa 
vallast ära kolida või siia (tagasi) tulla 
paljuski subjektiivselt. Alati ei loe ise-
gi sotsiaalteenused, vaid see, kui palju 
seal inimest väärtustatakse. Meis 
kõigis on tung olla vajalik ja aeg-ajalt 
vajadus abi järele. Ärme unusta seda, 
kui kahtleme, kas meie sõnadel ja 
tegudel on kaal. Kindlasti on! 

Ilusaid mõtteid, rõõmsaid (koos) 
tegusid ning usku endasse! 

Alari Kirt,
vallavanem

Algus lk 1
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Kaheksa aastakümmet Tapa mail te-
gutsemist on fakt, mida vaidlustada 
lihtsalt ei ole võimalik. Liialt palju 
tähiseid on siia, sinu poolt armasta-
tud väikelinna, maha pandud. Minu 
silmade ette kerkib pilt „Ajakivi“ 
paikapanemisest ja avamisest Tapa 
linna keskväljakul – ajakulg, iidne 
põllukivi ja sina. Siin on midagi 
Tapa jaoks sümboolset! 

Sinu lugematud huvialad, alates 
noorusaja elukutseks kujunenud 
tehnikahuvist. Samas paralleelselt 
põhitööga hobitegevus filateelias, 
filakardias, bonistikas, kultuuris ja 
kunstis, mis viis paratamatult sinu 
viimaste aastakümnete põhitegevuse 
juurde – Tapa muuseumi rajamiseni 
ja koduloo põhjaliku kirjapanemise-
ni. Nüüdseks juba viienda täiemahu-
lise raamatu näol. 

Ega see minu kui kõrvaltnägija 
silmade läbi teistmoodi minna 
saanudki. 

Oled olnud üks nendest Tapa 
patriootidest, kes on alati valutanud 
südant kodukoha arengu üle. Oled 
oma teadliku elu jooksul läbi elanud 
ja oma silmaga näinud kõiki Tapal 
toimunud sündmusi alates esimese 
Eesti Vabariigi okupeerimisest, sõ-
jast, Stalini kultusest, küüditamistest, 
lauslollusi Hruštšovi ja Brežnevi 
ajast, Gorbatšovi sula ja Eesti Vaba-
riigi taassündi. Sealjuures ei saanud 

sa jääda kõrvaltvaataja rolli. Oled ol-
nud taasiseseisvunud ja omavalitsuse 
taastanud Tapa linna mitme voliko-
gu koosseisu aktiivsemaid liikmeid, 
kellel alati on olnud oma kindel 
seisukoht. Olgu see siis kultuuri, 
hariduse, teedeehituse, eelarve jpm 
osas. Samas ka suurvallaks ühinemi-
se suhtes. Sinu nõuandeid ja sageli 
ka kriitikat on alati aktsepteeritud. 

Oled auga välja teeninud kõik 
need lugematud aukirjad, tunnustu-
se ja tiitlid. Palju õnne sulle selleks 
hallipäiseks juubeliks! Olen kindel, 
et minu sooviga ühinevad kõik, kes 
sind teavad ja tunnevad, nii noored 
kui vanad, sõbrad ja tuttavad Eestist 
ja välismaalt! Tahtmist ja jaksu sulle 
veel kirjapanemata lugude avaldami-
seks! Kui palju kordi oled sa mulle 
öelnud: nüüd aitab, pensioniaeg 
ammu käes, hakkan puhkama! Ma 
tean, et sellest ei tule sul midagi välja! 
Ühel päeval heliseb telefon ja minu 
kõrvu kostab Harri alati optimistlik 
hääl: „Mis sa arvad kui ma prooviks 
õige veel selle... ka ära teha?“

Mul on hea meel, et oleme si-
nuga sõpradeks saanud! Küllap on 
see ühiselt läbielatu ja tegutsemise 
teene! Paratamatult tõmbad sa oma 
energiaga kaasa ka teised! Sa tead ka 
seda, et kepikõnd turgutab, kui tervis 
jupsima hakkab!

 12.10. 2010, Raivo Raid

Harri Allandi 80

Harri Allandi Foto  Tapa linnaraamatukogu arhiivist 

Rahvusvahelisel eakate päeval toi-
mus kõikjal toredaid ettevõtmisi, 
mis korraldatud päevakangelastele 
– eakatele.

Hommikul startis Tapa lin-
nast mitu bussitäit eakaid Tapa 
valla elanikke Aegna poole, mida 
korraldas Tapa vallavalitsuse sot-
siaalosakond. Ekskursioon eakatele 
on Tapal kauaaegne traditsioon 
ning ekskursantide hulgas väga 
populaarne.

Hiljem startis teinegi “ekipaaž”, 
aga sedapuhku Tapa hooldekodu 
poole. Nimelt käis Tapa abivallava-
nem vallavanema ülesannetes Herki 
Kübarsepp rahvusvahelisel eakate 
päeval õnnitlemas hooldekodu ela-
nikku Alviine Krooni, kes sai 101 
aastaseks.

Alviine Kroon on sündinud 
ja ülesse kasvanud ning elanud 
suurima osa oma elust Tapa lin-
nas. Tema kunagine lapsepõlve 
kodu paiknes praeguse Melita poe 
kõrval. Pikad aastad on toonud 
Alviine läbi erinevate riigikordade 
ja sõdade.

On oldud 1940–50. aastatel ka 
Siberi vangilaagris, kuid kõigile 
eluraskustele vaatamata on vana-
daam jätkuvalt reibas, suurepärase 
mäluga, elurõõmus ja hea tervisega.

Alviine Kroon on ka teadaole-
valt Tapa gümnaasiumi vanim elav 
lõpetaja, kes lõpetas kooli 1929. 
aastal kaheksandas lennus. Eesti 
Vabariigi ajal töötas Alviine Kroon 
kohtukirjutajana, peale Siberi van-
gilaagrist tulekut töötas ta Moe 
piiritusetehases raamatupidajana. 
Kuid põhitöökohaks peab ta ise 

Imastu Koolkodu, kus ta üle 30. aas-
ta õpetas ja kasvatas lapsi, parandas 
noorte riideid, juhendas erinevaid 
käsitöö ringe. Alviine Kroon on 
lahtiste kätega vanaproua, kes oskab 
tööd teha nii kangastelgedega kui 
ka peenemat käsitöölist näputööd. 
Käsitööd on ta õpetanud meelsas-
ti ka teistele huvilistele. Rasketel 
sõja-aastatel oli see harrastus ka 
tubliks leivakõrvaseks ja tihtilugugi 

Tähistati 
Alviine Krooni 101. sünnipäeva

Abivallavanem Herki Kübarsepp, kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko, 
sünnipäevalaps Alviine Kroon ja hooldekodu juhataja Kriste Tiisler.

elupäästjaks, mis aitas kõigele vaa-
tamata elus hakkama saada.

Sünnipäevalast käisid õnnitle-
mas veel erinevate Tapa valla ea-
kate seltside esindajad ja ansambel 
Kuldne Tapa vallavalitsuse trio, 
koosseisus abivallavanem Herki 
Kübarsepp, IT-spetsialist Viktor 
Grossmann ja kultuurispetsialist 
Indrek Jurtšenko.

 Tapa vallavalitsus

 

1984. aasta sügisel moodustati 
Lehtse k/n algatusel tööveteranide 
nõukogu, kuhu kuulus 11 liiget. 
Nõukogu esimene koosolek toimus 
7. detsembril, kus otsustati ühiseks 
nääripeoks kokku kutsuda Lehtse 
piirkonna eakad. Laudadega pidu 
peeti 12. jaanuaril 1985.

Kogu kevad-suvi oli täis ühiseid 
üritusi ja väljasõite. Peagi küpses 
idee moodustada eakate klubi. Mõte 
sai teoks 6. novembril 1985. aastal. 
Klubile pandi nimeks Ehavalgus ja 

esimeseks presidendiks valiti Elvi 
Vait. Enamik tööveteranidest astus 
klubi liikmeks. Allkirja klubiliseks 
tegevuseks andis 117 eakat.

Aastate jooksul on klubi pre-
sidentidena ametis olnud veel 
Evi-Maie Toomla, Eha Suuressaar 
ja Tiiu Kaasik. Esialgsest liikmes-
konnast on meie hulgas tänaseks 20 
eakat, kellest kümmekond tegutseb 
Ehavalguse ridades veel praegugi. 
Klubil on seljataga 25 teguderohket 
aastat. Sinna mahuvad nii kohalikud 

üritused koduses Lehtses kui ka 
maakondlikud ja vabariiklikud 
ettevõtmised.

Ehavalguse sünnipäeva tähista-
mine toimub 6. novembril algusega 
kell 13 Lehtse kultuurimajas. Ooda-
tud on kõik, kes kunagi kuulunud 
Ehavalguse ridadesse.

Piduliste hulgas soovime näha 
ka neid häid inimesi, kes meiega 
koostööd on teinud ja meid igati 
toetanud. Olete oodatud!

Ehavalgus

 

25 aastat Ehavalgust

Eakate klubi Ehavalgus eelkäijaks oli 1984. aastal  moodustatud 11-liikmeline Lehtse tööveteranide nõukogu.
Foto Ehavalguse arhiivist

Foto hooldekodu arhiivist
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Projekt „Erivajadusega inimeste 
töökeskuse loomine Lääne-Viru 
maakonda“ on käivitunud.

Projekti rahastatakse  E S F - i 
rahadest läbi SA INNOVE. Projekti 
kestus on 01.05.2010–31.12.2012

Info kodulehelt www.jeeriko.pri.ee, 
kus vasakpoolsest tulbast valida 
kaugtöö keskus.

MTÜ Jeeriko sai rahastuse pro-
jektile, mille esmaseks eesmärgiks 
on luua erivajadusega inimestele 
võimalus õppida juurde uusi oskusi 
ja saada teadmisi, et olla tööjõuturul 
konkurentsivõimelisemad.

Projekti teiseks eesmärgiks on 
julgustada tööandjaid võtma tööle 
neid inimesi, kes ehk füüsiliste 
näitajate poolest on esmapilgul 
nõrgemad, kuid seda motiveeritu-
mad ja sihikindlamad on töökohal 
toimetulekul.

Projekti patroon on Gerli Pa-
dar, kes on särav ja elujaatav noor 
inimene. Gerli soojust ja avatust 
said nautida kõik kes 9. septembril 
osalesid keskuse töö avamisel.

Gerlil on mitmeid ideid, mida 
tema saaks teha erivajadusega ini-
meste heaks – oktoobris annab Gerli 
keskuses kontserdi, samuti lubas ta 
julgustada inimesi ennast proovile 
panema ja uskuma oma võimetesse..

Töökeskus avati 1. septembril 
Rakveres Kroonikeskuse III korru-
sel (Selveri poolt liftiga). Valisime 
keskuse avamiseks selle koha seetõt-
tu, et AS Helter oli väga positiivselt 
meelestatud ja koostööaldis ning 
toetab igati keskuse tegevust. Lisaks 
on Kroonikeskus Rakvere süda-
linnas ja nii ka kõigile soovijatele, 
mistahes maakonna nurgast tulles 
hästi ligipääsetav.

Töökeskusesse võib pöörduda 
iga inimene, kellele on määratud 
puue, puude raskusaste pole mää-
rav. Määravaks on töö puudumine 
ja soov tööturule naasta. Tähtis on 
valmidus osaleda aktiivselt keskuse 
töös, õppida juurde uusi oskusi ja 
olla valmis naasmiseks tööturule.

Mis keskuses toimub?

Keskus on avatud kell 9–17 töö-
päeviti. Keskuse töö on jaotatud 
kolme suunda.

Kaugtöökeskus – inimesele, kes 
vajab töö tegemiseks kohandatud 
töökohta- see eeldab, et inimesel on 
olemas töö, aga ei ole kohta/ruumi, 
kus seda teha. meil on tööboksid kus 
ta saab tulla oma arvutiga tööd teha. 
Lisaks on meil kaugtöötegijatele 
pakkuda dokkimisjaamad ja IT tugi.

Tööharjutus – inimestele, kellel 
ei ole tööd kuid tööle naasta soov 
on. Tööharjutuse käigus viiakse 
tegevuskava järgi läbi rida tegevusi, 
mis tõstavad inimese enesekindlust 
ja toetavad tööle asumist.

Taaskasutuskeskus – inimestele 
kel on soovi ja oskusi tegeleda puidu 
ja restaureerimisega.

Projekti kirjutajate ja läbiviijate 
suurim eesmärk on, et projekti 
lõppedes oleks osalejate hulgast 
saanud mitmed erivajadusega ini-
mesed tööle ja mõned ka loonud 
oma firma ning mõned töökohad 
teistele. Projekti ettevalmistamise 
käigus oleme näinud, kui võimekad 
on erivajadusega inimesed, kui palju 
teadmisi, oskusi ja sihikindlust neil 
on, seega ei ole mingeid takistusi 
erivajadustega inimeste naasmiseks 
tööturule.

Keskuse töös osalejad saavad 
lisaks praktilistele oskustele ka eri-
nevaid nõustamisteenuseid: psüh-
holoog, võlanõustaja, toimetuleku-
koolitaja, jurist jne.

Tasapisi on hakanud sulama jää 
ka ettevõtjate mõttemaailmas ja 
enam ei kohta vankumatut vastusei-
su erivajadusega inimese töölevõt-
misel. Seda enam, et riik on pannud 
oma õla alla ja toetab töökoha 
kohandamisel ning esimesed 6 kuud 
ka palga maksmisel.

Keskuse töös osalemine on eri-
vajadusega inimesele tasuta.

Olete kõik oodatud osalema, 
aga miks mitte ka lihtsalt külastama 
töökeskust.

Tarmo Loose
koordinaator (tel 5331 3488)

Lugeja vastukaja
Lugesin huviga 1. oktoobri Sõ-

numetest kirja, mille oli kirjutanud 
endine Tapa gümnaasiumi õppe-
alajuhataja Naima Sild. Olen Tapa 
linnaga tugevalt seotud ning on 
loomulik, et ka sealse kooli käekäik 
pakub mulle huvi.

Seoses antud artikliga tekkisid 
mul mõned küsimused, milledele 
vastuseid ootaksid ehk paljud tei-
sedki Tapa gümnaasiumist ja selle 
tegevusest hoolivad inimesed.

Põhiküsimus oleks kooli praegu-
sele direktorile, härra Koppelmannile 
– kuidas Te alles nüüd mõistsite, et 
Naima Sild ei ole õppealajuhatajana 
kompetentne? Öelda, et proua Sild 
rääkis alles nüüd, selle aasta 31. augus-
ti õppenõukogus, esimest korda oma 
21 tööaasta jooksul, midagi asjalikku, 
on sulaselge solvang, rääkimata sel-
lest, et kui tegemist oleks olnud tõesti 
nii ebakompetentse inimesega, siis 
kuidas ta sai selles ametis olla 21 pik-
ka aastat, olles hinnatud nii õpilaste 
kui ka lastevanemate seas, rääkimata 
õpetajatest? Äärmiselt häiriv oli ka lu-
geda, et härra Koppelmann ütles otse 
välja seda, et ta itsitas õppenõukogu 
istungi ajal terve proua Silla sõnavõtu 
aja, on lihtsalt labane ja lapsik.

Süüdistada õppealajuhatajat rii-

gieksamite halbades tulemustes? 
Tundub pigem naeruväärse ettekään-
dena, et inimest kollektiivist lahku-
ma panna. Tõepoolest, selle aasta 
riigieksamite tulemuste pingereas, 
mis Postimehes avaldati, on Tapa 
gümnaasium 243 kooli seas 186 
kohal, kuid süüdistada selles õppeala-
juhatajat? Kuidas tema neid tulemusi 
muuta oleks saanud? Kes siis lõpuks 
riigieksameid teevad, kas õpilased või 
õpetajad? See süüdistus on utoopiline 
ja sel juhul võib pähe tekkida mõte, 
et kõige madalamate tulemustega 
aineõpetajaidki võib oodata lähiajal 
samasugune töölt lahkumine?

Usun, et proua Silla lahkumine 
Tapa gümnaasiumist tekitas küsimusi 
nii õpetajates, õpilastes kui ka laste-
vanemates ning pani muret tundma 
kooli edasise käekäigu pärast. Antud 
olukord meenutab üha enam mõned 
aastad tagasi olnud “JOKK”-skan-
daale poliitikas, kuid loodan, et siiski 
tuleb lõpuks välja tegelik põhjus, 
miks Naima Sild oma ametikohalt 
Tapa gümnaasiumis lahkuma pidi.

Naima Sillale soovin jõudu ja 
jaksu edaspidiseks ning loodan, et 
ka härra Koppelmann toob sellesse 
loosse ehk pisut valgust.

Lugupidamisega 
Leeni Surva

Võimalus edasi liikuda
Lugemisaastale kohaselt kulge-
vad tänavused raamatukogupäe-
vad moto all „Jah lugemisele!“ 
ja toimuvad tavapäraselt 20.–30.
oktoobrini. Kasutagem veel-
kord võimalust mõelda raama-
tule, lugemisele, raamatukogu-
le ja raamatukogus toimuvale. 
Allpool tutvustan mitmeid näitusi 
ja üritusi ning uskuge, raamatu-
kogusse on põhjust sisse astuda 
ja seda mitte ainult raamatukogu-
päevadel.

Tapa linnaraamatukogus: 
23. oktoobril Harri Allandi 
elutöönäitus ja raamatu esitlus 
23. oktoobril toimub raamatukogu-
majas üsna mitu tähtsat sündmust. 
Avatakse meie tuntud koduloolase 
Harri Allandi elutöönäitus „Inse-
ner, koduloolane, kollektsionäär 
– Harri Allandi-80“. Mahukas 
näitus ei suuda täielikult haarata 
kõike, mis eksponeerimist vääriks. 
Need on lihtsalt nopped Harri 
Allandi elutööst, mis pakuvad 
äratundmisrõõmu kindlasti palju-
dele. Huvitavat vaatamist jagub! 
Näitus jääb avatuks 27. novembrini. 
23. oktoobril kell 13 toimub raa-
matuesitlus. Lugejate kätte jõuab 
Harri Allandi raamat „140 aastat 
Tapa raudteejaama sõnas ja pildis“.  
26. oktoobril kell 17 toimub raa-
matukogus raamatu „140 aastat 
Tapa raudteejaama sõnas ja pildis“ 
autogrammitund, kus siis raamatu 
autor räägib raamatu saamisloost, 
vastab lahkelt küsimustele ja jagab 
autogramme. Raamatut saab koha-
peal ka osta.

Vana asi jutustab
Vitriininäitus Tartu män-

guasjamuuseumi kogudest 
avatud 13. novembrini

Meil on tõesti väga vedanud, 
sest näha saab põnevat näitust, 
mida kir janik Tiia Toomet ja 
mänguasjamuuseumi kunstnik 
Mare Hunt raamatukogus esitle-
sid ning mille nad ka ise kenasti 
näituseks kokku seadsid. (http://
www.tapa.lib.ee/galerii/2010/
Mangudega_ajasillal/index.htm) 
Nagu kõik vanad asjad, nii pee-
geldavad ka vanad mänguas-
jad tolleaegseid iluarusaamu ja 
kasvatuspõhimõtteid. Mängu-
asjade meenutused pole sugu-
gi ainult mänguajalugu, nendes 
peegeldub ka tollase ajastu lugu.
Kõigepealt tutvustan Tapal sündi-
nud ja siin kümme aastat elanud tüd-
ruku Silvia Pabuti ja tema sõbranna 
Laine Vaaski 1943.–1944.aastal 
asumisel olles valminud pabernuk-
kusid ja -riideid. Nukkude tegemi-
seks kasutasid nad vihikute tühjaks 
jäänud lehti, ajalehtede ääri ja teisi 
kättesaadavaid paberiribasid. Need 
imekaunilt kujundatud paberriided 
tekitavad lausa tahtmise ise lõiku-
ma, värvuma ja kleepima asuda.
Moonika Pootsiku mänguasju 
1930.–1940. aastatest on lausa mitu 
riiulitäit: suur ja kaunis nukk, selt-
siks karu nimega Hudenki, lisaks 
väiksem nukuseltskond ümber 
lõunalaua istumas ning uhke isa 
kätetööna valminud nukukum-
mut. Moonika ema õmbles kodus 
ise riidest nukke ja lõbusa näoga 
kloune, milledel oli isegi turul hea 
minek. Moonika on ka see tüdruk, 
keda Eduard Wiiralt oma kolmik-
portree „Monika“ peal kujutas.
Meesperele pakub kindlasti põne-
vat vaatamist Rakverest pärit Georg 
Laast-Laasi 1930. aastaist pärit 
mänguasjade kogu, kus leiame vai-

gu ja saepuru massist valmistatud 
kindral Mannerheimi jala- ja ratsa-
väelasi kujutavaid mängusõdureid, 
Eestis valmistatud sõjamängu, Sak-
samaalt toodud lastemikroskoobi, 
kalapüügimängu jpm. Näituselt ei 
puudu ka eelmise sajandi alguses 
Venemaal ilmunud lasteraamatud.
Aga nendele, kes tahavad rohkem 
mänguasjade ajaloost teada saada, 
soovitan uurida-puurida Tiia Too-
meti sulest eri aegadel trükitud 
raamatuid, mis kõik kenasti ka 
raamatukogus olemas on, või siis 
võtta koguni ette tee Tartu mängu-
asjamuuseumisse.

Hillar Metsa lasteraamatuil-
lustratsioonid 26. oktoober –25.
november

Nimekas karikaturist ja illust-
raator Hillar Mets astub seekord 
näitusel üles 23 lastele mõeldud 
tööga. Hillar Mets on kunstnik, 
kes valdab võrdse sarmiga nii joont 
kui ka huumorit ja kes joonistab 
iga päev vähemalt ühe naljapildi. 
Tema tegelased ei ole kunagi õelad.  
„Karikaturistil, nagu ka kirjanikul 
ja kunstnikul, peab olema sees 
tublisti lapsemeelsust. siis jääb 
joonistamine rõõmu allikaks ja 
pilditegemine polekski töö, vaid 
hoopis puhkus“, on ta ise öelnud.

Niipalju siis lähiajal toimivatest 

suurematest üritustest. Lastele pa-
kutakse meie majas kogu aeg midagi 
põnevat, on need siis raamatu- või 
kunstinäitused (sh laste loometöö 
näitused), raamatukogumängud, 
eriteemalised ja erinevale vanuseast-
mele mõeldud raamatutunnid, lisaks 
veel mitut sorti käelist tegevust. 
Kõigil juhtudel on need ühel või 
teisel moel ikka raamatuga seotud. 

Lehtse raamatukogu on sün-
nipäevalainel ja üritusedki sünni-
päevahõngulised.

Jäneda raamatukogu rõõ-
mustab, et lastel ja õpetajatel on 
jätkuvalt huvi ja indu oma tegemisi 
raamatukogu omadega ühendada. 
Ka on käinud viimasel ajal üha 
enam külalisi naabervaldadest ja 
kaugemaltki raamatukogus näitusi 
ja väljapanekuid uudistamas.

Saksi raamatukogus pööra-
takse suurt tähelepanu koduloo 
teemale. Kodukanti ja sealseid 
inimesi tutvustavaid väljapanekuid 
on olnud ridamisi ja uurimist plaa-
nitakse veel tulevikuski jätkata.

Kõikidest raamatukogu tege-
mistest siinkohal rääkida ei jõua. 
Täpsemat infot meie kohta saab 
raamatukogu kodulehelt www.tapa.
lib.ee või mis veel kindlam – tulge 
ise kohale. Olete oodatud!

Kersti Burk

Kirjanik Tiia Toomet raamatukogus mänguasjamuuseumi varasid tut-
vustamas. Foto Kersti Burk

Jah lugemisele!

Louis Sachari raamatule “Pahupidikooli isemoodi lood” on pildid joo-
nistanud Hillar Mets.

LUGEJA KIRI
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Igal lool, ka kõige lühemal, on oma 
algus. Tihti ulatub mõtisklemiseks 
saadud impulss aastate taha, vahest 
kuude kaugusesse, harva eilsesse 
või üleeilsesse.

Aeg-ajalt viib elu meid kokku 
inimeste ja sündmustega, mis ei 
vasta ratsionaalse mõistuse esitatud 
ootustele. Võib-olla polegi tähtis, 
milline salapärane elamus tungib su 
ellu, olulisem on, et taoliselt koh-
tumiselt väljutakse puhta hingega 
ja kirkamate ootustega tulevikku.

Ükski lõpp ei saa eksisteerida 
uue alguseta. Vaid rändaja teab 
lõpu ja alguse piiripunktis viibides, 
kui emotsionaalne on kahe sünd-
muse kohtumispaik, ülemineku 
mured ning rõõmud.

Kellelegi meie väikeses vallas ei 
ole enam uudiseks, et minu tegutse-
mis-, andmis- ja tehatahtmisaeg siin 
on lõppenud. Uudist selle kohta on 
lennutatud õhkõrnalt ja müraga, on 
lisanditega lugulaule minu mine-
kust ning samas ka siiralt tänavaid 
silmi mulle vaikides otsa vaatamas. 
Hinges läheb soojaks, kui tunnetad 
oma vajalikkuse suurust läbi sõbra-
like ning tänulike pilkude.

Mineku põhjust pean vajalikuks 
selgitada neile, kes on mind usalda-
nud ja minusse uskunud ja nüüd 
selles jutulõnga virr-varris tahan 
ISE öelda, et minu minekut pole 
ükski sündmus ega ükski persoon 
põhjustanud. Põhjus on lihtne 
ja tavapärane – on märgatud ja 
hinnatud minu toimetamisi. Ilma 
meeskonnata muidugi ei oleks ka 
mind, seega on õigem öelda, et 
MEIE toimetamisi, töid ja tegemisi 
sotsiaalvaldkonnas Tapa vallas. 

Täna tunnen, et elu vajab muu-
datuste tegemisi. Olen püüdnud 
armastada oma tööd, teinud seda 
hinge ja pühendumisega, hoolinud 
kõigest ja kõigist, kes oma mure-
dega minu poole on pöördunud. 
Ehk olen paljude jaoks jäänud 
mõistatuseks või tundunud üksiku 
uitajana ja endassetõmbujana, kuid 
selline MINA on juba lapsepõlve 
pärandina minu sisse elama pan-
dud. Tasakaalukausile jäävad minu 
teod koos meeskonnaga – pro-
jektid, teenused, üritused, millega 
oleme püüdnud aidata neid, kes ise 
seda kahjuks ei oska. Koos oleme 

kasvanud, koos oleme saanud mu-
redest võitu ja nüüd loodangi väga, 
et see suur töö, mis on tehtud, ka 
säilitatakse. 

Mina lähen, aga järele jääb meie 
meeskonna töö. Loodan hingest, 
et seda oskuslikult jätkatakse ning 
tüütud ning tööd segavad kadeduse 
virmalised kustuvad märkamatult 
oma pahatahtlike süüdistustega. 
Aastaid tagasi sellele kohale kan-
dideerides püüdsin noore ja elu 
alustava inimesena teha antud tööd 
hingega, kuid hiljem olen kogenud 
halvustavat taaka ja põlastust oma 
teole. Annaks aeg vaid mõistust ja 
kannatust tehatahtjaile. 

Inimene peidab eneses nuppe, 
mida kruttides hakkab helisema 
kord tema parem, kord halvem 
pool. Keerake neid parema MINA 
nuppe rohkem. Püüdke hukka-
mõistmise, rahapesukartuse ja hal-
vustamise asemel rohkem mõista ja 
toetada. Kui kõik päris ei tundu nii 
nagu peaks, siis küsige inimlikult 
ilma inimhingest üle sõitmata, et 
miks on nii! Hoolimine ja mõist-
mine viivad paremate tulemusteni 
töös ja arengus, kui hukkamõist 

ning mustamine.
Tõelisi hingega toimetajaid lii-

dab koostegevuseks pühendumine 
ja omakasupüüdmatu entusiasm. 
Tänan oma meeskonda, tänan 
koostöösõbralikke MTÜ-sid, tänan 
endist valla juhtkonda ja mind täna 
toetavaid vallaametnikke. Kindlasti 
on mul võimalus teie kõrval viibida 
veel ja veel. Elada kaasa valla aren-
gule ja jõudumööda aidata. Aeg 
paneb paika otsuste õigsuse või 
mitteõigsuse.

Inimkehal on võime unustada 
ja muuta üleelatud valu hoitavaks 
kogemuseks; kord haiget saanud 
varvas ei kipu tagasi sama kivi 
juurde. Hoopis varjatumalt kulgeb 
hinges läbielatu. See ei ole kahju-
tunde nutulaul, vaid hõiskamine, 
et ma hoolin kõigest ja kõigist, mis 
jääb maha. Ootan põnevusega uusi 
väljakutseid. Kunagi kohtume ehk 
veel nende ühiselt ehitatud väravate 
taga, taskus krõbisemas väärtuslik 
võtmekimp. Igale inimesele mõõ-
detud ajal on omad plaanid!

Ene Augasmägi,
endine sotsiaalnõunik

17. septembril toimusid Lehtses vete-
ranide maailmameistri ja mitmekord-
se vabariigi meistri Totti Kasekampi 
mälestusvõistlused kuulitõukes. 

Taaskord sügise hakul korraldati 
Lehtse Kool traditsioonilise Totti 
Kasekampi mälestusvõistluse kuuli-
tõukes. Võistluspaigaks oli traditsioo-
niliselt Lehtse Kooli spordiplats. Va-
nusegruppide alavõite noppisid Tapa 
vallast Tapa, Lehtse ja Jäneda kandist 
pärit võistlejad, aga ka Tamsalu valla 
kuulitõukajad. Kokku käis võistlus-
tules rekordiliselt 81 kuulitõukajat.

Tulemused 
TC (1997–1998)
1. Ketter Kõre (Tamsalu), G 9.92; 

2. Jaanika Kaldoja (Lehkse K), 8.02; 
3. Laura- Liisa Vaigurand (Tapa G), 
7.56; 4. Gerli Soom (Tapa G), 7.53; 
5. Kadri Einmann (Tapa G), 7.12; 
6. Grete Adrat (Tapa G), 7.10; 7. Jan-
ne Lamus (Tapa), G 6.37; 8. Keili 
Kadak (Tapa G), 6.18; 9. Alvi Lina 
(Lehtse), K 4.86

TB (1995–1996)
1. Cätlyn Okas (Tamsalu G), 9.95; 

2. Crizti Tint (Tapa), G 7.71; 3. Signe 
Rüntü (Tapa G), 7.35; 4. Birgit Kii-
pus (Tapa G), 7.06; 5. Aune Evard 
(Lehtse), K 6.03; 6. Mirjam Korbe 
(Lehtse), K 5.47; 7. Elery Juhanson 
(Lehtse K), 5.42; 8. Getter Pross 
(Lehtse), K 4.74

TA (1993–1994)
1. Sirle Tänavots (Tapa G), 9.59; 

2. Marta Berjozkin (Tapa G), 7.68; 
3. Mai Kroonmäe (Tapa G), 7.57; 
4. Sirli Sasmin (Jäneda K), 6.80; 
5. Anette- Clarissa Juht (Lehtse K), 5.46

Naisjuuniorid
1. Kerli Relli (Tamsalu vald), 7.94
Naised
1. Tiiu Rosenberg (Lehtse), 7.08; 

2. Kertu Vait (Lehtse), 6.54; 3. Merili 
Vipper (Tapa vald), 6.20; 4. Serle Tali 
(Tapa vald), 5.10

Naisveteranid
1. Sirli Tiik (Tamsalu vald), 9.64; 

2. Leelo Jürimaa (Lehtse), 7.80; 3. 
Tiina Talvik (Tapa vald), 7.52; 4. Pi-
ret Pihel (Lehtse), 7.36; 5. Sirje Keis 

(Lehtse), 6.18
 Poisid C (1997-1998) 
1. Rene Turman (Jäneda), 9.88; 

2. Karl Kirt (Lehtse K), 9.13; 3. Oli-
ver Valdre (Tudu PK), 8.57; 4. John-
Eric Juht (Lehtse K), 8.20; 5. Feliks 
Vassiljev (Jäneda), 8.18; 6. Kristjan 
Halg (Lehtse K), 7.80;7. Kaur Kivi-
lo (Tapa G), 7.79; 8. Harri Kramm 
(Jäneda), 7.71; 9. Marten Kullamägi 
(Tapa G), 6.91; 10. Kristjan Kurg 
(Lehtse K), 6.40; 11. Kaspar Kirt 
(Lehtse K), 5.66;: 12. Meelis Piik 
(Lehtse K), 5.60; 13. Markus Prokuda 
(Lehtse K), 5.58

Poisid B
1. Arman Arutunjan (Tapa G), 

12.60; 2. Hardo Levo (Tapa G), 
11.35; 3. Artur Oganezov (Tapa G), 
11.12; 4. Aleksander Lauronenko 
(Tapa G), 10.80; 5. Kaupo Saar-
mann (Tamsalu G), 10.46; 6. Teno 
Kongi (Lehtse K), 10.13; 7. Andri 
Nael (Tapa G), 9.70; 8. Martin Kaio 
(Jäneda), 9.32; 9. Alex Paulus (Lehtse 
K), 8.78; 10. Kuldar Kütt (Tapa G), 
8.39; 11. Jaagup Jairus (Jäneda), 8.31; 
12. Sander Kents (Lehtse K), 8.23; 
13. Kirill Gorskov (Tapa G), 8.09; 
14. Hendrik Reinula (Tapa G), 8.08; 
15. Kristo Sikkar (Lehtse K), 7.76; 
16. Tarmo Lilienthal (Lehtse K), 7.47; 
17. Alvar Roos (Lehtse K), 7.42; 18. 
Tanel Paju (Tapa G), 7.38; 19. Jaan- 
Herman Juht (Lehtse K), 7.37; 20. 
Valdur Kübarsepp (Tapa G), 7.35; 
21. Erki Tõnuri (Lehtse K), 7.19; 
22. Aron Kaldoja (Lehtse K), 7.12; 
23. Veiko Aron (Lehtse K), 6.47; 24. 
Margus Prokuda (Lehtse K), 6.06

Poisid A
1. Margus Saks (Tapa G), 9.56; 

2. Steven Leppik (Jäneda), 8.28; 3. 
Saamuel Lehiste (Jäneda), 6.88;  

Meesjuuniorid
1. Margus Õun (Tapa G), 14.22; 

2. Siim Kroonmäe (Tapa G), 10.72
 Mehed
1. Oliver Jürimaa (Lehtse), 8.88; 2. 

Maido Keis (Lehtse), 7.24
 Meesveteranid 
1. Riho Lööper

Iga lõpp on millegi algus
Kuulitõuge

SPORT - SPORT - SPORT                   

28. septembril korraldati esma-
kordselt Tapa valla koolide karika-
võistlused jalgpallis, millest võtsid 
osa kõik Tapa valla koolide kuni 9. 
klasside võistkonnad. Karikavõist-
lused õnnestusid, plaanis on seda 
teha ka tuleval aastal ning siis juba 
septembrikuu alguspoolel. 

Paremusjärjestus:
1. Tapa gümnaasium 9 punkti, 2. 

Jäneda Kool 8 punkti, 3. Tapa erikool 
5 punkti, 4. Tapa vene gümnaasium 
4 punkti, 5. Lehtse Kool 1 punkt.

Jalgpalli karikavõistlused algasid 
gümnaasiumi uuel staadionil päeval 
ja lõppesid prožektorite valguses. 
Mängiti ühtekokku 10 mängu, iga 
võistkond sai 4 mängu, mis kestis 
2x10 minutit, suluseisu ei arvestatud, 
vahetused toimusid jooksvalt jalg-
palliväljaku küljelt. Peakohtunikuks 
oli Riho Lööper, abistasid Allan 
Vinter ning kaks tublit vabatahtlikku 

abikohtunikku Taavi Ojaniit ja Seba-
stian Koljak.

Suur tänu kõikidele Tapa valla 
koolidele, treeneritele ja juhenda-
jatele, kes meeskonnad välja panid 
ja noortele sellega hea võimaluse 
mängimiseks andsid ! Mängude 
peakorraldaja oli Indrek Jurtšenko. 
Mängude toimumist toetasid AS 
Hallik ja Tapa Autobussipark OÜ, 
eriline tänu siinkohal Marika ja Rein 
Talile.

Lisauudis maakondliku 6.-9. klas-
side jalgpalli karikaturniirilt

Ka maakondliku 6.–9. klasside 
jalgpalli karikaturniiri karika võitis 
Tapa gümnaasium, teise koha saa-
vutas Jäneda Kool. Mängud peeti 
maakonna erinevais paigus, kuid fi-
naalmängud toimusid 21. septembril 
Tapa gümnaasiumi uuel staadionil.

 Tapa vallavalitsus

Tapa gümnaasium 
võitis esimese 

Tapa valla koolide 
jalgpalli karika 2010

Seoses 2009. a Hajaasustuse veeprog-
rammi vabade vahendite ülekandmi-
sega 2010. a taotlusvooru kuulutab 
Tapa vallavalitsus välja Hajaasustuse 
veeprogrammi taotlusvooru.

Hajaasustuse veeprogramm on 
mõeldud püsielanikega olemasole-
vatele majapidamistele veeproblee-
mide lahendamiseks. Raha saavad 
taotleda majapidamised, milles joo-
givesi puudub või mille joogivesi ei 
vasta kvaliteedinõuetele. Raha saab 
kaevude rajamiseks, pumpade, sur-
veseadmete, veepuhastusseadmete 
ja välistorustiku paigaldamiseks.

Taotlusi saavad esitada Tapa valla 
hajaasustuses asuvate majapidamiste 
omanikud ja kasutajad (valla elanike-
registris enne 01.01.2008 registree-
ritud) ja vallas registreeritud mitte-
tulundusühingud ning sihtasutused, 
kes täidavad korteri-ja veeühistu 

ülesandeid või mille põhikirjaliste 
tegevuste hulka kuulub oma liikmete 
või elanike veega varustamine.

Toetatakse:
1. Kaevude (puur- ja salvkaevud) 
ehitamist ja puhastamist 
2. Olemasolevatest või uutest kae-
vudest joogiveetorustiku ehitamist 
või olemasoleva rekonstrueerimist 
3. Vee pumpamiseks ja puhastami-
seks mõeldud seadmete soetamist 
ning paigaldamist 
4. Hoonetevälise veesüsteemi teos-
tusmõõdistamist 
5. Vanade puurkaevude tampo-
neerimist 
6. Vee kvaliteedi analüüsi

* tegevusi 4-6 toetatakse vaid juhul 
kui nad kaasnevad tegevustega 1-3

Toetuse maksimaalne suurus on 
100 000 krooni ning toetus ei saa 
olla suurem kui 2/3 projekti üld-

Hajaasustuse veeprogrammi 
taotlusvoor

maksumusest, seega taotleja peab 
arvestama vähemalt 1/3 osas oma 
rahalise panusega. 

Taotlusi võetakse vastu ko-
halikus omavalitsuses. Taotluste 
esitamise lõpptähtaeg on 15. no-
vember 2010. 

Informatsiooni programmi 
kohta saab ka Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuse (EAS) kodu-
lehelt http://www.eas.ee/index.
php?option=com_content&view
=article&id=617&Itemid=540.

Tapa valla kontatisik on Va-
hur Leemets – vahur.leemets@
tapa.ee, tel 322 9658.

Maakondlik programmi 
kontaktisik on Mati Jõgi, 
Lääne-Viru Maavalitsus, aren-
gu- ja planeeringuosakonna 
juhataja, 325 8010, 505 6177, 
mati.jogi@l-virumv.ee 

Foto Heiki Vuntus
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Tapa valla avaliku korra 
eeskiri

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lõike 1 punkti 363 alusel. 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 
§ 1. Määruse reguleerimis-
ala 

(1) Tapa valla avaliku korra ees-
kirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on 
koos riigi ja Tapa valla vastavate 
õigusaktidega tagada Tapa valla 
haldusterritooriumil kogukonna 
rahulik kooseksisteerimine ja tur-
valisus ning igaühe õigus omada 
avalikku kindlustunnet ja võimalust 
realiseerida oma õigusi, vabadusi ja 
kohustusi. 

(2) Eeskiri on täitmiseks kohus-
tuslik kõigile Tapa valla haldusterri-
tooriumil elavatele, viibivatele ja/või 
tegutsevatele isikutele. 

(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus 
Tapa valla heakorra eeskirjaga, koer-
te ja kasside pidamise eeskirjaga ning 
teiste õigusaktidega. 
§ 2. Mõisted 

Eeskirjas on kasutatud mõisteid 
alljärgnevas tähenduses: 

1) avalik koht on vabaks liikumi-
seks ja üldiseks kasutamiseks avatud 
maa-ala, rajatis, ehitis või ruum, 
sh  tee, tänav, haljasala, kaupluse, 
toitlustusettevõte, kultuuri-, hari-
dus- ja lasteasutuse üldkasutatav ala, 
ühissõiduk ja elamu ühiskasutuses 
olev ruum;

2) avaliku korra all mõistetakse 
tavadega, heade kommetega, normi-
dega või reeglitega kinnistatud isiku-
tevahelisi suhteid ühiskonnas, mis 
tagavad igaühele avaliku kindlus-
tunde ja võimaluse realiseerida oma 
õigusi, vabadusi ja kohustusi;

3) avalik üritus käesoleva mää-
ruse tähenduses on avalikus kohas 
Tapa valla haldusterritooriumil 
korraldatav avalikkusele suunatud 
üritus, mis ei ole hõlmatud avaliku 
koosoleku seadusega, spordisea-
dusega või mõne muu seaduse-
ga. 

2. peatükk
AVALIKU KORRA NÕU-
DED 
§ 3. Avaliku korra nõuete täitmist 
tagavad keelud 

(1) Tapa valla haldusterritooriu-
mil on keelatud: 
1) avalikus kohas lärmata, kerjata, 
kasutada ebasündsaid väljendeid, 
tülitada kaaskodanikke või rikkuda 
ükskõik millisel muul viisil avalikku 
korda, sealhulgas eksida üldtunnus-
tatud tavade ja heade kommete vastu, 
solvata oma käitumisega inimvääri-
kust ja ühiskondlikku moraalitunnet; 
2) tekitada müra või muusikat, mille 
valjus ületab sotsiaalministri mää-
rusega kehtestatud normtasemeid; 
3) häirida öörahu alates kella 23.00 
kuni kella 07.00;
4) pakkuda isikut häirival viisil talle 
kaupa või teenust; 
5) avalikus kohas lõhkuda, rik-
kuda,  määrida või muul vi i -
sil kahjustada mis tahes vara; 
6) viibida ilma omaniku või valdaja 
loata vastavalt tähistatud varisemis-
ohtlikus või muus inimeste ohutuse 
tagamiseks piiratud kohas, välja ar-
vatud ohuolukorra likvideerimiseks; 
7) rikkuda või omavoliliselt maha 
võtta, paigaldada või ümber paiguta-

da nime- või numbrisilte, teabe- või 
mälestustahvleid, tehnovõrkude 
luuke, päästevahendeid ja omavoli-
liselt avada või sulgeda või lukustada 
avariiväljapääse või -luuke;
8) mopeedi, pisimopeedi, mootor- 
ja maastikusõidukitega sõitmine 
ja nende parkimine haljasaladel, 
laste mänguväljakutel, kalmistutel, 
kõnniteedel, veekogude kallastel 
lähemal kui 10 m ja teistes selleks 
mitte ettenähtud kohtades, kui see 
pole vajalik hooldustöödeks; 
9) mopeedi, pisimopeedi, hobuste 
ja mootor- ja maastikusõidukitega 
sõitmine matka-, jooksu-, suusa-, 
jalgrattaradadel ja teistel spordiks 
või vaba aja veetmiseks kasutata-
vatel rajatistel, kui see pole vajalik 
hooldustöödeks; 
10) avalikes kohtades kuulata seisvas 
mootorsõidukis muusikat selliselt, et 
on häiritud teiste isikute rahu ning 
kasutada kaasinimesi häirivat he-
liaparatuuri elamus või selle lähedal, 
ühissõidukis ja muus avalikus või 
üldkasutatavas kohas;
11) avalikes kohtades urineerimi-
ne;
12) viibida avalike ürituste korral-
dajate poolt piiratud territooriumil 
ilma korraldajate loata.

(2) Valla avalikult kasutatavatel 
veekogudel ja suplemiskohtades on 
keelatud:
1) ujumine esemetega, mis võivad 
kujutada ohtu isikule enesele ja 
teistele kohalviibijatele;
2) pesemine;
3) koduloomade ujutamine ja pe-
semine;
4) veekogude ja nende ümbruse risus-
tamine, prahi ning muude risustavate 
ja ohtlike esemete loopimine vette; 
5) mootorsõidukitega sõitmine 
supluskohtades ja Kalijärve puh-
kealal.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 
1 punktiga 3 kehtestatud keeld ei 
laiene järgmistele juhtudele: 
1) avariiliste tööde teostamisel; 
2) üldkasutatavas kohas heakor-
ratööde ja teetööde teostamisel 
kooskõlastatult Tapa Vallavalit-
susega (edaspidi – vallavalitsus); 
3) olmejäätmete vedamisel kooskõ-
lastatult vallavalitsusega;
4) jaaniööl ja uusaastaööl;
5) pärast kella 23:00 lõppevate 
avalike ürituste läbiviimisel avaliku 
ürituse territooriumil, kui selleks on 
vallavalitsuse  poolt antud avaliku 
ürituse luba. 
§ 4. Ettevõtlusalane tegevus 

(1) Igasugune ettevõtlusalane te-
gevus tuleb korraldada nii, et sellega 
ei häiritaks kaasinimeste rahu. 

(2) Kaubandustegevuse käigus 
kaasinimeste rahu häirimine võib 
olla aluseks majandustegevuse re-
gistris registreeringu väljastamisest 
või muutmisest keeldumisel, lah-
tiolekuaja piiramiseks ning majan-
dustegevuse registris registreeringu 
kehtetuks tunnistamisel. 

(3) Kauplustel, toitlustus- ja 
teenindusettevõtetel ei ole lubatud 
muusika edastamiseks paigutada 
tänavale suunatud valjuhääldajaid 
ilma vallavalitsuse loata. 
§ 5. Avaliku korra nõuded alaea-
liste suhtes 

(1) Alaealised on kohustatud 
järgima avaliku korra nõudeid. 
Lapsevanemad, hooldajad või neid 
asendavad isikud on kohustatud 
suunama lapsi avaliku korra nõuete 
täitmisele, samuti tagama laste koo-
likohustuse täitmise. 

(2) Alla 16-aastasel alaealisel on 
keelatud viibida ilma vanemate või 

ametliku hooldajata avalikes kohta-
des kella 23.00–06.00 ajavahemikus 
1. september – 31. mai ja kella 
24.00–05.00 1. juunist – 31. augusti-
ni. Alaealised võivad viibida avalikes 
kohtades piiramatul ajal jaani- ja 
uusaastaööl. 

(3) Alaealistel on keelatud viibida 
pärast kella 21.00 toitlustusettevõ-
tetes, kus tarvitatakse alkohoolseid 
jooke kohapeal, ilma lapsevanemata 
või ametliku hooldajata. Toitlustus-
ettevõtete töötajatel on õigus keel-
duda teenindamisest ning keelata 
sisenemast isikuid, kelle vanust on 
isikut tõendava pildiga dokumen-
di puudumisel kohapeal võimatu 
määrata. 

3. peatükk 
AVALIK ÜRITUS
§ 6. Avaliku ürituse korraldamise 
loa taotluse esitamine

(1) Avaliku ürituse korraldajaks 
võib olla füüsiline isik või ette-
võtja. 

(2) Avaliku ürituse korraldaja esi-
tab vähemalt 30 päeva enne ürituse 
toimumist vallavalitsusele avaliku 
ürituse korraldamise loa taotluse 
koos kõigi käesolevas eeskirjas nõu-
tud lisadokumentidega. 

(3) Luba ei ole vaja taotleda va-
baks liikumiseks ja kasutamiseks pii-
ratud territooriumil, ehitises või selle 
osas (s.h hoone siseruumides) avali-
ku ürituse korraldamiseks, kui avalik 
üritus vastab ehitise kasutusloas 
määratud kasutusotstarbele.  

(4) Avaliku ürituse korraldamise 
loa taotluses märgitakse ürituse koh-
ta järgmised andmed:
1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, 
vabaõhukontsert, näitus, laat või muu 
üritus);
2) iseloomustus ürituse sisu kohta, 
mille võib avaldusele lisada eraldi; 
3) osavõtjate/ külastajate eeldatav arv; 
4) läbiviimise koht  ja liikumismars-
ruut (selle olemasolu korral);
5) alguse ja lõpu kuupäev ning 
kellaaeg;
6) tasuta või tasuline üritus;
7) korraldaja nimi, elukoht/asukoht 
Eestis, isikukood või sünniaeg/ 
registrinumber;
8) korraldajaga sidepidamiseks 
telefoninumber, elektronposti aad-
ress;
9) andmed heli- valgustus-, püroteh-
nika kasutamise kohta;.
10) turvalisust tagava turvaettevõtte 
nimi ja kontaktandmed;
11) meditsiinilise abi korraldus;
12) korraldamisega kaasnev kauban-
dustegevus, s.h alkohoolsete jookide 
müük,
13) liikluskorraldus ja parkimine;
14) üritusega kaasneval riigiteede 
sulgemisel esitatakse maanteeameti 
poolne nõusolek koos avaliku ürituse 
korraldamise loa taotlusega;  
15) kohaliku tee või tänava sulge-
mise taotlus esitatakse koos avaliku 
ürituse korraldamise loa  taotlu-
sega; 
16)  lisainventari paigaldamise va-
jadus;
17)  ür i tuseks kasutatava a la 
skeem;
18) muud turvalisust mõjutavad 
asjaolud. 
(5) Kui avaliku üritusega kaasneb 
vajadus liikluse korraldamiseks (par-
kimine, kiiruse piiramine, tänava sul-
gemine jne), peab korraldaja lisama 
loa taotlusele Ida Prefektuuri Rak-
vere Politseijaoskonnaga kooskõ-
lastatud liiklus- ja/või parkimiskor-
ralduse skeemi millel on näidatud: 
1) parkimisvõimalused;

2) vajalikud liikluskorraldusvahen-
did (liiklusmärgid, tähiskoonused 
vms);
3) liikluse korralduse eest vastutava 
isiku nimi ja tema kontaktand-
med. 

(6) Vallavalitsusel on õigus nõuda 
avaliku ürituse korraldajalt täienda-
vate toimingute teostamist või teavet 
ürituse toimumise ja korraldamise 
üksikasjade kohta. 

(7) Avaliku ürituse loa taotluse 
allkirjastab korraldaja.  

(8) Loa taotluse vormi kehtestab 
vallavalitsus.

§ 7. Taotluse menetlemine ja 
loa andmine 

(1) Loa taotluse vaatab läbi valla-
valitsus ja vajadusel otsustab ürituse 
korraldajalt täiendavate dokumenti-
de ja/või kooskõlastuste esitamise 
nõude. 

(2) Vallavalitsus annab avaliku 
ürituse läbiviimiseks loa kümne töö-
päeva jooksul avaliku ürituse korral-
damise loa taotluse vallavalitsusse 
saabumise päevast arvates või jätab 
paragrahvi 8 lõikes 2    sätestatud 
juhtudel loa andmata. 

(3) Avaliku ürituseluba vor-
mistatakse vallavalitsuse korral-
dusena, millega rahuldatakse loa 
taotlus.  

(4) Avaliku ürituse loas märgi-
takse: 
1) ürituse nimetus; 
2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht 
Eestis, isikukood/registrinumber ja 
telefoni number; 
3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel 
marsruut); 
4) ürituse toimumise alguse ja lõpu 
kuupäev ning kellaaeg. 
§ 8.  Loa andmisest keeldumine  
(1) Avaliku ürituse loa andmisest 
keeldumisest peab vallavalitsus 
kümne tööpäeva jooksul avaliku 
ürituse korraldamise loa taotluse 
vallavalitsusse saabumise päevast ar-
vates korraldajale teatama, selgitades 
põhjuse ning viidates õigusaktidele, 
mis on loa väljaandmata jätmise 
aluseks. 

(2) Vallavalitsuse motiveeritud 
korraldusega võib jätta avaliku üritu-
se läbiviimiseks loa andmata: 
1) kui avaliku ürituse korraldamise 
loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele 
või ei ole esitatud õigeaegselt; 
2) kui samal ajal ja samas kohas või 
liikumismarsruudil on varem luba-
tud mõne teise avaliku ürituse või 
koosoleku läbiviimine; 
3) kui avalik üritus on loa taotluses 
märgitud ajal ja kohas oma sisult 
mittesobilik; 
4) kui avaliku ürituse korraldamise 
loa taotluses nimetatud  avaliku 
ürituse läbiviimine ei ole lubatud 
Eesti Vabariigi või Tapa valla õigus-
aktidest tulenevalt; 
5) kui korraldaja ei täida avaliku 
ürituse loa taotluse kooskõlastanud 
ametkondade ettekirjutusi.
§ 9. Avaliku ürituse korraldaja 
kohustused 

(1) Avaliku ürituse korraldaja 
on ürituse planeerimisel, etteval-
mistamisel ja läbiviimisel kohus-
tatud:
1) avaliku ürituse toimumisel viima 
selle läbi vastavalt esitatud avaliku 
ürituse loa taotluses märgitud üri-
tuse vormile, iseloomule ja tingi-
mustele;
2) tagama üritusest osavõtjate ohu-
tuse ja turvalisuse, vajadusel piira-
ma ohtlikud kohad tõketega ning 
kindlustama parkimiskorralduse 
vastavalt ürituse iseloomule;
3)  järg ima ter visekai tsenõu-

deid;
4) tagama valla avaliku korra ning 
heakorra- ja jäätmekäitluse nõu-
deid;
5) täitma politsei ning tuletõrje- ja 
päästeteenistuse ametnike korral-
dusi; 
6) täitma vallavalitsuse ja üritust 
kooskõlastavate ametkondade ette-
kirjutusi;
7) avaliku ürituse korraldaja on ko-
hustatud tagama, et alla 16-aastastele 
suunatud üritus lõpeks vähemalt 
pool tundi enne alaealistele sätes-
tatud liikumispiirangu algust;
8) ealiste piirangutega avaliku ürituse 
korraldamisel tuleb sellest teata-
da ürituse reklaamimisel.  Vastav 
teade peab olema paigutatud ka 
nähtavale kohale ürituse toimumise 
kohas. 
§ 10. Avaliku ürituse korralda-
mise loa kehtetuks tunnista-
mine 

Vallavalitsuse motiveeritud kor-
raldusega võib avaliku ürituse lä-
biviimiseks antud loa tunnistada 
kehtetuks, kui:
1) avaliku ürituse korraldaja on esita-
nud avaliku ürituse korraldamise loa 
taotluses ürituse läbiviimise kohta 
valeandmeid;
2) avaliku ürituse korraldaja ei 
täida avaliku ürituse korraldamisel 
õigusaktidest tulenevaid kohustusi 
või avaliku ürituse loa taotluse 
kooskõlastanud ametkondade ette-
kirjutusi;
3) loa kehtetuks tunnistamist tin-
givad asjaolud, mida ei olnud loa 
andmisel võimalik ette näha. 

4. peatükk
VASTUTUS 
§ 11. Avaliku korra eeskirja rik-
kumine 

(1) Avaliku korra eeskirja rikku-
mise eest karistatakse ja väärtegude 
kohtuvälised menetlejad määra-
takse seaduses sätestatud alusel ja 
korras. 

(2) Avaliku ürituse ettevalmis-
tamise ja läbiviimise eest vastutab 
ürituse korraldaja seaduses ette-
nähtud korras. Üritusega vallale 
tekitatud materiaalne kahju kuulub 
hüvitamisele avaliku ürituse korral-
daja poolt. 
§ 12. Väärtegude menetlejad 

(1) Eeskirja täitmist kontrollivad, 
õigusrikkumise asju arutavad ja väär-
tegu menetlevad seaduses sätestatud 
alusel ja korras isikud, kellele vasta-
vad volitused on antud seadusega 
või vallavolikogu otsusega. 

(2) Väärteo kohtuvälised me-
netlejad on väärteomenetluse sea-
dustiku § 52 lõikes 3 nimetatud 
isikud. 

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 13. Määruse jõustumine 

(1) Tunnistada kehtetuks Tapa  
linnavolikogu 08. mai 2003 määrus 
nr 15 “Tapa linna avaliku korra 
eeskirja kehtestamine“, Lehtse valla-
volikogu 13. septembri 2001 määrus 
nr 15 “Lehtse valla avaliku korra 
eeskirja, heakorraeeskirja ning koer-
te ja kasside pidamise eeskirja kin-
nitamine“, Saksi vallavolikogu 16. 
aprilli 2003 määruse nr 7 “Saksi valla 
avaliku korra eeskirja kehtestamine“ 
ja Tapa linnavolikogu 13.06.1996 ot-
sust nr 39  “Massiürituste läbiviimise 
kord Tapa linnas”

(2) Määrus jõustub 01. novembril 
2010. 

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees
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30.09.2010
- Otsustati maksta täiendavat 

sotsiaaltoetust kokku summas 
18 078 krooni;

- anti välja korraldus volituste 
andmise kohta eestkostja ülesan-
nete täitmiseks;

- väljastati ehitusluba üksikela-
mu ehitamiseks kinnistul Pihlaka 
5 Tapa linn;

- väljastati ehitusluba ’’EstWin 
01’’ Tapa-Aravete-Roosna-Alliku 
fiiberoptilise sidevõrgu ehitami-
seks Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba välislifti 
ehitamiseks Koolkodu kinnistul 
Imastu külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba veevarustuse 
ehitamiseks kinnistul Pikk 70 Tapa 
linn;

- anti välja korraldus vaba põl-
lumajandusmaa kasutusvaldusesse 
andmise kohta;

- anti välja korraldus õpilaste 
sõidukulude kompenseerimise 
kohta;

- otsustati korraldada lihtme-

netlusega riigihange “Tapa valla 
jäätmejaama projekteerimine” ning 
moodustati s hankemenetlusega 
seotud toimingute läbiviimiseks 
komisjon;

- otsustati viia läbi avalik kon-
kurss korraldatud jäätmeveo ai-
nuõiguse andmiseks Tapa valla 
veopiirkonnas;

- anti välja kaks korraldust 
korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tunuks lugemise kohta;

- otsustati korraldada audiitori-
tele ja audiitorühingutele vähem-
pakkumine Tapa valla 2010. aasta 
majandusaasta auditeerimiseks;

- otsustati lõpetada üürileping 
sotsiaalkorterile Ehituse 7-3 Tapa 
linn.

07.10.2010
- Otsustati maksta ühele Tapa 

gümnaasiumi õpilasele ja kolmele 
Tapa valla lasteaedades käivatele 
lastele söögisoodustust ning toeta-
da kahe õpilase kutseõppeasutustes 
toitlustamist;

- eraldati alates 07. oktoobrist 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

2010 sotsiaalkorter aadressil Ro-
heline 16-24 Tapa linn;

- MTÜ-le Tapa Lastekaitse 
Ühing ja MTÜ-le Trönderikodu 
eraldati raha päevahoiuteenuse 
osutamiseks;

- tunnistati kehtetuks Tapa val-
lavalitsuse 29.12.2009 korraldus nr 
884 „Volituste andmine eestkostja 
ülesannete täitmiseks“;

- otsustati maksta täiendavat 
sotsiaaltoetust ranitsatoetus kokku      
1 000 krooni;

- tunnistati Tapa gümnaasiu-
mi baariruumi mööbli edukaks 
pakkumuseks OÜ Pixner poolt 
esitatud pakkumus;

- anti välja kaks korraldust 
korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise ja loa andmise 
jäätmemahuti harvemaks tühjen-
damiseks;

- anti avaliku ürituse luba FIE-
le Tatjana Bogdan “Tapa sügislaa-
da” korraldamiseks Tapa linnas 
Tapa GROSSI Toidukaubad par-
kimisplatsil (Jaama 1) 17. oktoobril 
2010 (kell 9–16).

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

14.10.2010

Võeti vastu määrus “Tapa valla 
avaliku korra eeskiri”

Võeti vastu järgmised otsused:
- “Katastriüksustele sihtotstar-

be määramine”;

- “Maa munitsipaalomandisse 
taotlemine”;

- “Varalise kohustuse võtmine”;
- “Nõusoleku andmine hanke 

korraldamiseks” (Tapa ja Moe hal-
jastute hooldus 2011–2013);

- “Nõusoleku andmine hanke 
korraldamiseks” (Tapa valla välis-

valgustuse hooldus 2011–2012”);
- “Lai tn 6 ja 12 ning nende 

vahele jääva Pääsukese tänava osa 
detailplaneeringu kehtestamine 
Tapa linnas”;

- “Hoolekandeküla ja hoolde-
kodu detailplaneeringu vastuvõt-
mine”.

23. okt kell 20 – Hooaja avapidu COUNTRY WESTERN e oktoobri 
 õhtu. Õhtut sisustab grupp Lehtse Liinirahvas. Tantsuks  
 mängib Virumaa parim kantribänd ans DETAIL. Registree 
 rimine laudadesse 22. okt-ni, siis pääse 75 kr (peoõhtul  
 kallim!) Tunned end kindlasti hästi, kui tuled hobusega ja  
 riietud kantristiilis! (Aga see pole kohustuslik!) Info: 
 383 3350; 521 8398; e-meil.: info@lehtsekultuurimaja.ee
25. okt kell 13 – Mälutreening, laulu- ja jututuba 
28. okt kell 19 – Lehtse raamatukogu 95. juubeli üritus koolilaste 
 le “MUINASJUTT” 
 NB! Üritus algab raamatukogus kell 18 ja kandub üle 
 kultuurimajja.
1. nov kell 13 – Mälutreening, liikumistund, jututuba: 
 teeme juubelipeost kokkuvõtteid.
6. nov kell 13 – Klubi Ehavalgus 25. sünnipäeva pidustus
7. nov kell.12 – Lehtse 3. pinksi pühapäev
 Jätkub IX hooaeg. Osalema oodatud kõik huvilised: mehed,  
 naised, poised, tüdrukud. Eraldi algajad, kelle mängud alga 
 vad kell 11. Täiskasvanuil osamaks  20 kr. 
7. nov kl 10–15.30 – 2. pärlitöö päev
 Tulla võib kogu selle aja jooksul. Pärlid, tamiil müügil koha 
 peal – valik väga suur. Kaasa: käärid, peened õmblusnõe  
 lad, raha pärlite ostmiseks, näksimiseks võileib vm ja terav  
 silm. Juhendaja Irina Tarassova. Osamaks: täisk 40 kr ja õpil  
 20 kr. Oodatud nii oskajad kui ka algajad!
8. nov kell 13 – Ehavalguse tegelused: valmistame hingede-
 kuu kalmuseadeid. Kaasa võtta oksi, lilli, kaunistusi   
 jms. Aluseks tühi plastmasskarp. Kaasa töövahendid.
14. nov kell 12  – Perepäev “Pühapäev koos isaga”
 Kontsert Lehtse Kooli väikestelt ja suurtelt, sportlikud   
 mängud, näitused, käeline tegevus ja koos meisterdamine  
 oodatud kõik ligemalt ja kaugemalt! 
15. nov kell 13 – Mälutreening, hingedekuu jututuba: 
 loeme sügisluulet. 
20. nov kell 20 – Novembriõhtu – peoõhtu kõigile! 
 Külaliseks mustlastantsu trupp ZAHIRA Tallinnast, 
 tantsuks ans Kolm Soovi. Registreerimine laudadesse 19.  
 nov-ni, siis pääse: 75 kr (peoõhtul kallim!).
 Info: 383 3350; 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee
21. nov kell 12 – Lehtse külakilb 2. mäng. Jätkub IX hooaeg. 
 Võistkond kuni 4 liiget. Mängud kestavad aprillikuuni 
 – hea võimalus veel liituda, sest üldkokkuvõttest jääb 
 2 halvima tulemusega või puudutud mängu välja. 
 Osamaks täisk 20 kr.
27. nov kell 17 – Tapa valla 4. muusikapäevad “Ma hoian 
 need viisid südames” II kontsert ja lõpetamine
 Seekordsed muusikapäevad on pühendatud 
 juubilaridest heliloojatele-muusikutele: A. Pärt, 
 V. Tormis, O. Ehala, U. Sisask, U. Lattikas, A. Rinne.   
 Esinevad Tapa valla täiskasvanute taidlusringid. Buss 
 publikule väljub Tapa Keskväljakult kell 16.30 ja 
 siirdub Tapale tagasi peale kontserti. Üritus tasuta!

LEHTSE KULTUURIMAJAS

Tapa linnas elanud ja siin agara 
ühiskondliku tegevusega sil-
ma paistnud isikud on sündi-
nud just septembris-oktoobris. 
Need sügisesed sünnipäeva-
lapsed Tapa ajaloost on olnud 
erinevate elualade esindajad ja 
paljude ettevõtmiste eestveda-
jad. Kes olid need Tapa oma-
aegsed tuntuimad?

02.09.1884 – Artur Kiisk, Tapa 
liha- ja vorstitööstuse omanik 
1920–1939.

05.09.1906 – Evald Paikre, 
Tapa kooliõpetaja, laulukoori ning 
muusikaorkestrite juht.

06.09.1934 – Kalju Kuld, Tapa 
Keskkooli eesti keele õpetaja 
1966–1994, Eesti kodanike komi-
tee liikumise algataja Tapal ja selle 
esimees 1990.

11.09.1885 – Johan Pari, aptee-
giomanik Tapal 1920–1940.

13.09.1867 – Karl Kuum, 
Tapa Medodisti koguduse asutaja 
1912, jutlustaja ja kogudusevanem 
1912–1921.

15.09.1917 – Enno Eesmaa, 
Tapa keskkooli vilistlane, kellest sai 
“Estonia” teatri tenor, kauaaegne 
ooperi- ja operetisolist.

September-oktoober, 
Tapalt pärit tuntud inimeste 

sünnipäevakuud
19.09.1894 – Boris-Oleg-Ernst 

Kaljuveri, major, Soomusrongi 
rügemendi I divisjoni ülem, auta-
sustatud Kotkaristi IV kl. teene-
temärgiga.

22.09.1904 – Ats Jänes, Tapa 
rdt. Ehitusjaoskonna insener 1934–
1945, Tapa keskkooli joonistus- ja 
joonestusõpetaja 1945–1953, Tapa 
kultuurimaja kunstnik 1959–1963.

23.09.1878 – Tõnis Rähn, Tapa 
II linnapea 1930–1935.

26.09.1891 - Ernst Grimm, 
Tapa I linnapea 1927–1929.

27.09.1922 – Helmut Elstrok, 
tuntud Eesti kirjamees, kodu-uurija 
ja muinsuskaitsja, harrastuskunst-
nik. Autasustatud Riigivapi V järgu 
teenetemärgiga ja Soome Valge 
Roosi Rüütelkonna teeneteristiga, 
võttis osa Soome jätkusõjast.

29.09.1944 – Matti Jõgi, Tapa 
Keskkooli vilistlane, kellest sai 
laskesportlane, kolmekordne mees-
kondlik maailmameister mets-
sealaskmises, 7 meistrikulda NSVL 
meistrivõistlustelt, alates 1972 Eesti 
suurmeister.

10.10.1887 – Eduard Kansa, 
Tapa Ühisgümnaasiumi direktor 
1934–1940, uue gümnaasiumihoo-

ne ehitamise eestvedaja, mis avati 
1939. a. Luuletaja, valmimeister, 
luuletõlkija, laulutekstide autor.

11.10.1865 – Villem Gabriel, 
Tapa I alevivanem 1918–1919 ja 
1923–1927.

12.10.1930 – Harri Allandi, 
Tapa muuseumi rajaja 1994, mit-
mete Tapat tutvustavate raamatute 
autor, Tapa linna “Aastategija” 
aunimetus elutöö eest 1998, au-
tasustatud Valgetähe IV klassi 
ordeniga 2004. a.

13.10.1923 – Vambola Uuslail, 
muusikamees, Tapa VTÜ juhatuse 
liige, kogenud filatelist, Üleliidulise 
Filatelistide Ühingu Eesti NSV 
Vabariikliku osakonna asutaja ja 
selle esimees 1969–1986.

14.10.1897 – Paul-Aleksander 
Villemi, major, Soomusrongi 
“Kapten Irv” ülem 1929–1932.

Ärgem unustagem neid nime-
sid, kes on meie linnale nii palju 
andnud, neid, kes viinud Tapa 
nime siit kaugemale, kirjutanud 
oma tegemised meie linna aja-
lukku. Jätkugu meil kõigil jõudu 
ja tahtmist järgida nende tublide 
eeskuju!

Tiina Paas
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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 VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

T-Salong Tapal, aadressil Jaama 4 
pakub tööd 

KÜÜNE- JA RIPSMETEHNIKULE.

Eeldame:
- erialale vastavat haridust;

- head klienditeeninduse oskust;
- ausust ja kohusetundlikkust.

Pakume:
- meeldivaid töötingimusi;

- toredaid kolleege;
- vastavalt soovile täis- või osakoormust

Soovituslik on oma klientuuri olemasolu.

Täpsem info: 53 303 368 või tiina@jtl.ee

Tapal avatud kasutatud rõivaste kauplus 
"Eko Rõivad"

 Aadress: Pikk 7, Tapa
 Oleme avatud E–R  kell 9–18 ja L kell 9–15. 

 Kaupluses müügil suur valik lasteriideid, nais-
te- ja meesteriided ning jalanõusid.

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.

Talveks
SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

25. novemberil kella 10-st
TAPA ARENDUSKOJA majas

INFO ja etteregistreerimine 
Telefonil:  325 8692   

Soovin üürida 4-toalise korteri või maja Tapal, 
hilisema ostu võimalusega. Tel 5375 7417.

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust 
kontrollida nägemisteravust ja tellida 

vastavalt sellele prille.
Nägemisteravuse kontroll maksab 100 krooni.

Prillitellijale on kontroll TASUTA
Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine.

PAKUME
Prilliraamid:

* plastikraamid alates 200 kroonist
* metallraamid alates 650 kroonist

Prilliklaasid:
* mineraalklaasid alates 320 krooni 
 (2 klaasi+töö)
* plastikklaasid kõvapinnaga 
 alates 420 krooni (2 klaas+töö)
* plastikklaasid arvutikaitsega
  alates 620 krooni (2 klaasi+töö)
* õhendatud plastikklaas 
 alates 820 krooni (2 klaasi+töö)
*bifokaalsed prilliklaasid 
 alates 850 krooni (2 klaasi+töö)
Pensionäridele prillide tellimisel 

hinnasoodustus -10%
Prillid saadame kahe nädala jooksul 

posti teel.
Postikulu maksame meie. 

Pere soovib üürida korteri Tapa linnas, 
soovitatavalt möbleeritult. Tel 5675 0469

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3-m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, graanulit, turbabriketti ja 
kivisütt
4. Transport
5. Hinnad 240 kr m3

Telefon 501 3862

OÜ MULTI VARIUS

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
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 kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr. 

Info telefonil 504 5632

Müüa 1-toaline korter Tapa linnas, Lai 15-9. 
Ahjuküttega, mugavusteta. Hind 35 000 kr. 
Maakleritel mitte helistada. Tel 5395 0974.

Müüa kasutatud lapsevanker 
(väga hästi hoitud, suve ja talvevariant). 

Tel 5566 5266

Müüa kartulit Printsess ja Folva.
Tel 523 2401

Matuseteenused 24h
 Aivar Müür

Uus matusebüroo avatud aadressil Tapa Pikk 7
Tel. 5647 7432 või 327 7439

Hinnad soodsad!!!

Lehtse koduloomuuseumis
Näitus 

„140 aastat raudteed Eestis ja Lehtses“
Näha saab teatades telefonil 5394 2366.

Kosmeetik 
* ultraheli näopuhastus

* sügavpuhastus hooldus
* näohooldused ja -massaaž

* kulmude modelleerimine ja värvimine

Pediküür
 depilatsioon

Müügil kinkekaarte. 
Vajalik eelregistreerimine tel 5656 6052

Pikk 29, Tapa /2 korrusel/

TAPA VALD SAAB 21. OKTOOBRIL 5. AASTASEKS! 

Sünnipäeva tähistatakse 23. oktoobril. 
Kell 13 esitleb Tapa linnaraamatukogu koos Tapa valla 

kirjandusklubi ja Tapa vallavalitsusega 
Tapa linnaraamatukogus Harri Allandi uut raamatut 
“140 aastat Tapa raudteejaama sõnas ja pildis “.

Kohapeal on kõigil võimalik raamatut endale soetada ja 
raamatu autorilt autogrammi küsida.

Lisaks avatakse Harri Allandi näitus, kuna 12. oktoobril sai 
Tapa muuseumi rajaja ja kauaaegne juht, 

38 aastat Tapa vagunidepoos peainsenerina töötanud Harri 
Allandi 80-aastaseks.

Kell 15 kutsutakse kõiki Tapa valla 5. tegevusaastal 
st ajavahemikus 21. oktoober 2009 kuni tänaseni, 

sündinud lapsi koos vanematega Tapa kultuurikotta, 
kus toimub traditsiooniline sündmus vastsetele 

uutele-noortele vallakodanikele.

Kell 19 toimub Tapa valla 5. sünnipäeva kontsert-aktus, 
süüakse üheskoos pidupäevatorti 

ja juuakse vahuveini. Tantsuks mängib ansambel. 
Pidu on kõigile tasuta!

Kell 19.30–22.30 klubis ZIK-ZAK Tapa valla 5. sünnipäeva 
disko noortele, sissepääs 25 kr. 

Kell 20.30 klubis ZIK-ZAK Tapa valla 5. sünnipäeva disko 
täiskasvanutele, sissepääs 25 kr.

Informatsiooni saab telefonil 322 9659 või 
e-mailil: indrek.jurtsenko@tapa.ee

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

MTÜ Tapa Saalihokiklubi kuulutab välja konkursi 
SAALIHOKITREENERI 

2500 kroonise 7-kuulise stipendiumi määramiseks. 
Kandidaatidel esitada taotlus koos CV-ga 

postiaadressil Pikk 69, Tapa 45106 1. novembriks.

Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing 
avaldab kaastunnet lahkunud 

HEINO MEI 
omastele


