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LÜHIDALT PÄEVAKAJA

Foto Anne Raava

Sellise lühikese, aga sügavamõttelise 
nime all toimub 26. oktoobril Tapa 
kultuurikojas esimene erinevate rah-
vuste vaheline laste festival.

Festivali organiseerijad, kelleks 
on Ukraina Organisatsioonide 
Assotsiatsioon Eestis ja Tapa klubi 
Orpheus soovivad kinkida linna ja 
valla elanikele noorte muusikute 
kontserdi. Kõik lapsed on iseene-
sestmõistetavalt andekad. Iga laps 
tahab, et tema anne ja kunst oleks 
hinnatud ja tunnustatud. Meie linnas 
ja vallas elavad lapsed, kes räägivad 
erinevates keeltes, neid kasvatakse 
peredes vastavalt oma rahvustradit-
sioonidele. 

Et paremini üksteist mõista ja 
üksteisest aru saada, on vaja eelkõige 
omavahel suhelda. Suhtlemise pa-
randamiseks on väga head ettevõt-
mised igasuguste erinevate matkade, 
ekskursioonide, ringitööde, kontser-
tide ja festivalide korraldamine. 

Festival “Koos on parem” on 
järjekordne katse õpetada noori 
suhtuma austusega teise kultuuri 
ja keelde. Festivali organiseerijad 
loodavad, et Tapa valla laste kooride, 
ansamblite, folkloor- ja tantsukol-
lektiivide esinemist pärjab Tapa 
kultuurikojas edu. 

Kutsume laste sugulasi, sõpru, 
tuttavaid, naabreid ja eakaaslasi 
toetama ja kaasa elama!

Kohtumiseni Tapa kultuurikoja 
saalis 26. oktoobril kell 14!

Ljubov Laur
klubi Orpheus 
esinaine Tapal

See võrratu rahu,
kui sõrmed on niiskes mullas;
kõik kohad on pihlaka 
heledat naeru täis.
Üks varjatud rada, 
kust alati keegi võib tulla,
et jagada rõõmu ja lootust
ja hetki, mis hinge jäid.

Esimene oktoober on rahvusvahe-
line eakate päev, mis kinnitati ÜRO 
Peaassamblee poolt 1981. a. Aastaid 
tagasi lähetati sellega maailmale 
sõnum, et eakas inimene on ühis-
konnale tähtis ja vajalik, teda tuleb 
hoida ja tema eest tuleb hoolt kanda. 
Ilma eakale inimesele heaolu ja inim-
väärset elu tagamata ei ole võimalik 
ehitada õnnelikku ühiskonda. Eestis 
tähistatakse rahvusvahelist eakate 
päeva laialdasemalt alates 1999. a, 
mil Eesti Vabariik kiitis heaks Eesti  
vanuripoliitika alused.

Rahvusvaheline eakate päev tuletab 
meile meelde, kui oluline on eakate pa-
nus meie ühiskonna elus. Tänases Ees-
tis ei tähenda pensionile jäämine enam 
koju nelja seina vahele sulgumist, vaid 
aktiivset osalemist ühiskonnaelus läbi 
tugevnevate peresidemete, erinevate 
harrastuste, ringide ja klubide, aga 
soovi korral ka jõukohast tööd. Paljud 
eakad on võtnud südameasjaks oma 
elu jooksul kogutud teadmiste edasi-
andmist noorele põlvkonnale.

Tapa vallas tähistati sel aastal  
rahvusvahelist eakate päeva üle-
vallalise pensionäride väljasõiduga 
Pärnumaale. Pärnumaal külastati 
Kurgial asuvat Carl Robert Jakobsoni 
talumuuseumit, Tori hobusekasva-
tust ning tutvuti Pärnu linnaga. 

Traditsiooniks muutunud igaaasta-
ne väljasõit rahvusvahelise eakate päe-
va tähistamiseks on kui tänuavaldus 
teile, kallid väärikas eas inimesed, kes 
te olete meie ühiskonna targemad ja 
kogenumad liikmed. Teie olete need, 
kes ehitate silda eri põlvkondade va-
hele, et kultuur ja traditsioonid jääksid 
kestma üle aegade. Teie peegeldate 
meie nooremate põlvkondade vas-
tutust ja südametunnistust oma riigi, 
rahva ja järeltulevate põlvede ees. 
Eakate päev on  oluline päev kõigile 
põlvkondadele, sest aeg ei peatu het-
kekski  ning praegu veel noor, samas 
varsti juba  vana ei jää siia maisesse 
ilma igaveseks. Kõigil põlvkondadel 
on oma roll mis ilma eelolevate põlv-
kondadeta kaotab väärtuse. 

Hoiame teid ja kanname teie 
süüdatud tõrvikut. Teie väärtushin-
nanguid täis sädemelaegas on meile 
kallis ning unustuste hõlma ei jäta 
me teie alustatut niisama puhkama. 
Pigem vastupidi, me tahame näidata, 
et see elukangas, mida te kudusite ei 
ole sugugi lõpetatud, aeg seob uued 
lõngad ja elu ongi selleks et kestaks 
järjepidevus!

Austusega
Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik 

Tapa Kodanikealgatuse Rühm 
ja MTÜ Klubi Intellektuaalia 
andsid Lääne-Viru maavanemale 
Urmas Tammele rahvakoosoleku 
pöördumise, protokolli ja et-
tepanekud Tapa jaamahoonete 
kompleksi tuleviku kohta. Maa-
vanem kavandab oktoobrikuu 
esimesel poolel kokku kutsuda 
nõupidamise Tapa raudteesõlme 
arenguküsimustes.

Tapa Kodanikealgatuse Rüh-
ma esindajad Lilli Strõnadko, 
Tõnis Teppand ja Samuel Go-
lomb andsid neljapäeval, 25. 
septembril Lääne-Viru maa-
vanemale Urmas Tammele üle 
Tapal toimunud rahvakoosoleku 
pöördumise ja koosoleku proto-
kolli. Maavanemale anti üle ka 
kokkuvõte ettepanekutest Tapa 
jaamahoone kompleksi edasisest 
kasutusest. Neid on viimaste 
aastate jooksul kodanikualgatuse 
korras hulganisti esitatud Eesti 
Raudtee juhtkonnale ja Tapa 
vallavalitsusele.

„Sama dokumentide kogum on 
edastatud ka Eesti Raudtee juht-
konnale ja Tapa vallavolikogule. 
Tapal hiljuti loodud MTÜ Klubi 
Intellektuaalia sai Kodanikeal-
gatuse Rühma ja rahvakoosole-
ku volitused jätkata suhtlemist 
erinevate ametkondadega Tapa 
jaamahoonete kompleksi reno-
veerimise ja tulevase kasutuse kü-
simustes. Oleme jätkuvalt kindlal 
seisukohal, et Tapa linna sümbol 
– jaamahoone, peab taas saama 
linna visiitkaardiks. Meie jaoks 
on nüüd tähtis teada, millised on 

maavalitsuse edasised tegevused,” 
ütles Lilli Strõnadko, kes on ka Tapa 
vallavolikogu liige.

Kodanikealgatuse Rühma liige, 
projekteerija Tõnis Teppand tut-
vustas maavanemale slaidkava, mis 
illustreeris Tapa jaamahoone hetke-
seisu. Mitmel fotol olid jäädvusta-
tud ohtlikud ülekäigud, lagunenud 
perroon või ebaeesteetiline nõu-
kogudeaegne depoo juurdeehitus. 
Fotodel oli ka aatelise väärtusega 
mälestustahvel, mis tähistab Vaba-
dussõjas tähtsat osa mänginud Eesti 
soomusrongi sangarlikku võitlust.

„On terve rida seaduslikke akte, 
määrusi ja ettekirjutisi, mida Eesti 
Raudtee – jaamahoone omanik, 
jämedalt eirab. Meie pöördumises 
on selgelt öeldud – nõuame raudtee 
ohutuse vastavusse viimist kehtivate 
normide, määruste ja seadustega. 
Oleme arvamusel, et Tapal on teh-
niliselt võimalik korraldada rongide 
liiklus ainult ühelt poolt jaamahoo-
net. See võimaldaks avada vaba pääs 
jaamahoone juurde ja lahendada 
omandi küsimused,” märkis Tõnis 
Teppand.

Lääne-Viru maavanema Urmas 
Tamme arvates on Tapa jaamahoo-
ne on häbiplekk kogu maakonnale. 
„Häbi on selle pärast, et aateline 
mälestustahvel on sellise hoone 
seinal. Vabadussõja sündmuste 
jäädvustamine ja Tapa jaamahoone 
kasutamine selles tähtsas töös on 
väga tähtis,” ütles Urmas Tamm.

Samas rõhutas Urmas Tamm 
vajadust kooskõlastada Tapa raud-
teesõlme arengut, lähtudes Tallinnast 
läbi Läti ja Leedu Varssavisse viiva 

kiirraudtee Rail Baltica kavast. 
Tapa jaamahoonete kompleksi 
renoveerimist võiks toetada EL 
finantseerimine. 

„On vaja liikuda samm sam-
mult jaamahoonete kompleksi 
päästmisel ja renoveerimisel. Ok-
toobrikuu esimesel poolel kutsun 
kokku nõupidamise, millest palun 
osa võtta Eesti Raudtee, Edela-
raudtee, Elektriraudtee, GO Rail 
juhtkonna esindajad ja tehnilise 
arengu spetsialistid, projekti Rail 
Baltica autorid, Muinsuskait-
seameti inspektorid ning Tapa 
vallavalitsuse esinduse. Soovin 
kutsuda nõupidamisele ka EAS 
eksperdid, et kuulata, millised 
võiksid olla Tapa jaamahoone 
renoveerimise rahastamise või-
malused,“ kinnitas maavanem.

Nõupidamine on kavandatud 
korraldada Tapal. Vahetult enne 
nõupidamist soovib maavanem 
Urmas Tamm koos nõupidami-
sest osalejatega külastada jaama-
hoonet.

Tapa Kodanikealgatuse Rühm 
moodustati augusti lõpus. Rüh-
ma kuuluvad Lilli Strõnadko, 
Raivo Raid, Tõnis Teppand, 
Sirje Välmann, Samuel Golomb, 
Enn Koppel, Vahur Hiiesaku 
ja Kadi Moon. 10. septembril 
korraldas Kodanikealgatuse 
Rühm rahvakoosoleku, millest 
võttis osa üle 80 Tapa linna ja 
valla elaniku.

Samuel Golomb, 
Tapa Kodanikealgatuse 

Rühma infoesindaja

Austatud Tapa valla kodanikud ja 
elanikud!

Läheneb Tapa valla aastategija 
2008 konkurss. Oma kandidaate saa-
te esitada kuni 15. jaanuarini 2009. 
Kandidaate saab esitada 7 erinevas 
kategoorias: elutöö, äri, sport, kunst, 
haridus, edukas noor ja heategevus. 
Tapa valla aastategijaks võib iga 
inimene esitada igasse kategooriasse  
vaid ühe isiku või organisatsiooni 
ning seda põhjendama.

Avalduse saab saata vabas vormis 
või lihtsustatult avaldusblanketina, 
millelt leiate ka kandidaadi esita-
mise tingimused: tapa.ee/Üldinfo/ 
Kultuur, sport ja vaba aeg/Aasta-
tegija 2008 kandidaadiks esitamise 
avaldusblankett. Avaldusi ootame 
aadressil: Tapa valla aastategija 
komisjon, Pikk 15, Tapa 45106, 
Tapa vald.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla aastategija komisjoni 

esimees

Koos on 
parem

Tapa valla 
aastategija

2008

Maavanemat huvitab
Tapa vaksali tulevik

1. oktoober –  
Rahvusvaheline 

eakate päev

Tapa valla eakad on aktiivse ellusuhtumisega ja rännu- ning teadmishuviline elanikegrupp. 
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9. augusti varahommikul startisid 
10 Tapa valla õpilast ja õpetaja Ke-
vin Hogan Tapa gümnaasiumi eest 
Tallinna poole, et alustada oma reisi 
Saksamaale, Inzmühlenis toimuvale 
„Noortevahetus 2008 /Inzmühlen“. 
Noortevahetus kestis kaks pikka 
nädalat, algas 9. augustil ja lõppes 24. 
augustil. 9. augusti keskpäeval olime 
juba kohal.

Noortevahetuse eesmärk oli tutvu-
da ja veeta aega noortega erinevatest 
maadest. Meiega olid noored Itaaliast, 
Bulgaariast ja loomulikult Saksamaalt. 
19 poissi ja 22 tüdrukut. 

Elasime kohas, kus mets oli aknast 
näha, kus jõgi oli paarisaja meetri kau-
gusel ja pood vähemalt poole tunni 
tee kaugusel , seega ei saa me öelda, 
et me oleksime elanud päris metsas. 
Koht oli ilus ja kena. Kolmel päeval 
sõitsime rongiga Hamburgi, sinna 
oli pooleteisetunnine sõit. Käisime 
ujumas, tutvusime Hamburgi linnaga, 
korraldades seal võistkonnamänge 
mööda linna, ülesandeks leida ettean-
tud kohad. Põnev oli! 

Külastasime pimedate muuseumi, 
kus saime kogeda tõelist pimedate 
elu. See näitas ja õpetas meile kuidas 
elavad pimedad ja kuidas nad kõigega 
toime tulevad.

Noortevahetuses olid ka worksho-
pid (töötoad). Töötoad olid järgmised: 
muusika kus saime ise muusikat luua, 
laule kirjutada ja laulda. Näitlemine, 
kus eestlased olid esimene grupp, 
kellel oli suur ülesanne välja mõelda 
näidend ja siis seda edasi esitada saks-

lastele ja nemad oma korda itaallas-
tele. Eestlased võtsid nõuks mängida 
eesti eepose kangelast Kalevipoeg. 
Lõpuks tuli meie Kalevipojast välja 
võlurpoiss, kes lamab õnneliukult 
laual. Järgmiseks töötoaks oli muu-
sikavideo tegemine. Valmistati meie 
oma tehtud muusikale videot. Videos 
mängisid peaosa meie maa poiss Erik 
Albert ja üks kena Bulgaaria tüdruk. 
Meie kooli tüdruk Kristiina pani en-
nast kuulama ka kõige „tugevamad 
kujud“ oma imelise häälega. Oli veel 
ronimise treening, kus oli väga tähtis 
võistkonna töö. Tuli teha sildu üle 
allika ja ronida redelit kaudu kõrgus-
tesse ja sealt siis alla hüpata. Vägev! 

Viimaseks töötoaks oli raadiosaate 
tegemine. Igalt maalt 5 inimest tege-
lesid saatega, mis läks otse eetrisse 
23. augustil kell 16 (Saksamaa aja 
järgi) raadios Funkstark. Raadiosaates 
räägiti igast maast natuke midagi. 
Esimestena läksid otse eetrisse Eesti 
poisid Erik Albert ja Mihkel Kivisild. 
Kristiina laulis „Öölast“ ja Mihkel 
Koppelmann tegi intervjuusid ar-
mastuse teemal. 

Igati sisustatud olid meie esimesed 
õhtud Saksamaal, kui iga maa tutvus-
tas oma riiki. Eestlased rääkisid oma 
laulupidudest ja traditsioonidest ning 
pakkusime Kalevi komme. Jäädi igati 
rahule. Suurt huvi äratasid just meie 
laulu- ja tantsupeod, huvilistele rää-
kisime hiljem veel lisaks meie pidus-
tustest. Saime ka palju rohkem teada 
Itaaliast, Bulgaariast ja Saksamaast. 
Iga päev sai mängitud võrkpalli , 

korraldasime jalgpallivõistlusi ja 
laulsime igal õhtul karaoket.

Noortevahetus 2008 Saksamaal 
Inzmühlenis on igati korda läinud 
ettevõtmine. Saime palju uusi tut-
vusi ja kontakte teistest riikidest. Ja 
see oli selle reisi üks eesmärkidest 
– panna noored suhtlema inglise 
keeles ning teha koos midagi põne-
vat. Õppisime tegema koostööd ja 
kuulama teineteist, suhtlema vabalt 
inglise keeles. 23. augustil pakkisime 
oma kotid lõplikult kokku ja sead-
sime sammud kodu poole. Jätsime 
jällenägemiseni itaallastega, sest 
nemad jäid veel sinna. Viimast korda 
kõndisime sellel teel, mis viis linna ja 
tagasi majani. Sealt edasi sama rongi 
peale, millega olime varem juba 
Hamburgi külastanud. Saksamaa 
noored jätsid meiega rongijaamas 
hüvasti. Meie koos bulgaarlastega 
siirdusime lennujaama, kus tuli ka 
nendega nägemiseni jätta. Ei saa 
ju öelda, et me enam neid ei näe. 
Kindlasti näeme kunagi.

24. augusti hommikul kell 2 oli-
me juba igaüks omas kodus Eestis. 
See oli suurepärane tunne. Üle pika 
aja jälle kodus olla! Ja kuulda eesti 
keelt! 

Saksamaal käisid Kristiina Sa-
galajev, Aliise Andre, Siiri Andre, 
Katrin Ivanova, Mihkel Kopple-
mann, Kristo Evertson, Erik Albert, 
Mihkel Kivisild, Joonas Vuntus, 
Marge Anni ja Kevin Hogan.

Marge Anni

Alates 17. septembrist on Tapa 
muuseumis on välja pandud MTÜ 
Loometöö näitus “Ambla kihelkon-
na rahvariided.”

Need komplektid ja tööd rah-
vuslikus tehnikas on valminud 
Rahvakultuuri Arendus ja Koolitus-
keskusel koos MTÜ Loometööga 
läbiviidud koolitustel Jänedal. Tööd 
on valminud õppeprotsessi käigus 
lõputöödeks. Komplektide tegemi-
sel on aluseks võetud ERM esemed 
ja tehtud põhjalikku uurimist. Seega 
on komplektid autentsed ja on 
näidiseks üldsusele tutvustamiseks.

Eesti on seisnud pikki sajandeid, 
isegi aastatuhandeid Euroopas lääne 
ja ida piiril. See asend on määranud 
rahvakultuuri näo, mille tervik-
pilti iseloomustavad juba kaugest 

minevikust pärinevad kohalikud 
erijooned. Eesti rahvakultuuri 
mõistmiseks tulebki tõdeda, et see 
on ühe väikese, omal maal alamast 
seisusest rahva erakordselt keeruli-
ne ja mitmekihiline olemise viis.

Kõige kõrgemaks kunstliigiks, 
kõige andekamaks, kõige geniaalse-
maks hinnatakse rahvakunsti, seda 
mis on rahva poolt jäädvustatud, 
säilitatud, mida rahvas on kandnud 
läbi sajandite.

Peame silmas antud paikkonna 
traditsioonilisele käsitööle omase 
värvi, ornamendi, materjali ja teh-
noloogia kasutust. Teisisõnu kõikki 
komponente, mille koosmõjul on 
sajandite jooksul välja kujunenud 
eestlaste tarbevarale omane vi-
suaalne keel, mida aktiivselt tunti 

ja kasutati kuni külaelu moderni-
seerimisele

Kuigi Eesti on väike, hilisemal ajal 
17. sajandist alates teame, et rahva-
rõivastel oli rohkesti paikkondlikke 
erinevusi. Paikkondlike erisuste ku-
junemisel ja püsimisel etendas olulist 
osa talurahva sunnismaisus. Liiguti 
peamiselt oma kodukihelkonna 
piires. Kohalikest riietumistradit-
sioonidest hoiti visalt kinni.

Meie piirkonna kodukihelkond 
rajati juba 13. sajandi esimesel 
poolel. Muinasajal asus sellel kohal 
Loppegunde muinaskihelkond, 
mis hõlmas ka hilisema Järva-Jaa-
ni kirikukihelkonna alasid. Kuni 
1920. aastani on toimunud Eestis 
ajalooline kihelkondlik jaotus.

Luule Nurga

1. jaanuaril möödus 130 aastat Anton 
Hansen Tammsaare sünnist. Selle tä-
histamiseks sõitsime meiegi, tosinkond 
kultuuri- ja loodushuvilist Tapa pen-
sionäri Põhja-Kõrvemaale, tutvuma 
radadega, kus pea sajand tagasi astus 
Eesti rahvakirjaniku jalg. 

Põhja-Kõrvemaa, mida on ni-
metatud ka Eestimaa Šveitsiks, asub 
Aegviidust põhja pool Piibe maantee 
ja Valgejõe vahele jääval alal. Viimasel 
mandrijää taandumisel ligikaudu 12000 
aastat tagasi tekkis siia erakordselt vahel-
dusrikas maastik: järsuservaliste ooside 
ehk vallseljakute vahele, mis on kohati 
üle 20 meetri kõrged, moodustusid mit-
med eriilmelised ja laukarohked sood-
rabad ja puhtaveelised metsajärved. 
Sajal ruutkilomeetril leidub üle 30 järve. 
Sood katavad ligi poole Kõrvemaast, 
suuremad neist on Koitjärve raba ja 
Kõnnu Suursoo, pisikesi soolappe ja 
soostunud lohke näeb igal sammul. 

Olulise koha kultuuriloos omandas 
XVI sajandil rajatud Koitjärve metsa-
küla samanimelise raba ja Pikapõllu 
mägede ja Soodla jõe vahel. Aastatel 
1911–1918 elas siin Oru metsavahita-
lus oma vanema venna Jüri Hanseni 
juures kirjanik A. H. Tammsaare, kes 
oli 1911. aastal Tartu Ülikooli lõpuek-
samite ajal tuberkuloosi haigestunud.

Põhja-Kõrvemaaga tutvumist alus-
tasime peatusega Vargamägede juures, 
käisime Kulli järve ääres, pidasime 
piknikku Oru metsavahitalu kunagisel 
õuel, kus on ka mälestuskivi. Kõndisi-
me mööda Paukjärve liivast sihvakate 
mändidega kaetud kallast, ronisime jär-
ve idaservas kõrguvale oosile püstitatud 
vaatetorni, kust avanes “miljonivaade“ 
laukarohkele Kõnnu Suursoole ja sa-
mas teisel pool järsku nõlva sinetavale 
selgeveelisele Paukjärvele. Paukjärve 
ääres pidi kaja vastama hüüdjale kolm 
korda. Mööda oosi edasi liikudes leid-
sime üles kolme ristiga piirikivi, mis 
tähistas kunagi Kolga, Kõnnu ja Lehtse 
valla kokkupuutepunkti. Käisime ära 
ka Jussi kanarbikunõmmel, mis on oma 
150 hektariga Eesti suurim nõmmeala 

ja igati muljetavaldav.
Ligi neli aastakümmet puudus 

siinsetele aladele ligipääs, kuna pärast 
piirkonna inimestest tühjendamist ja 
taluhoonete lammutamist 1953. aastal 
võeti maad sõjaväepolügooni alla. 
Kokku hävitati 365 talu. Soodesse, 
rabadesse ja nõmmedele hakkasid 
langema pommid. Tehti lahinglaskmist 
käsirelvadest, kahuritest ja raketiseadel-
distest, maakamarat lõhkusid raskete 
lahingu- ja transpordimasinate rattad 
või roomikud. Õnneks kogu 33 000 
hektarit segi ei pööratud. Sõjaline õp-
petegevus koondus peamiselt Soodla 
veehoidla ja Koitjärve raba vahelisele 
alale, Jüssi mägedesse, Kõnnu Suursoo 
lääneossa ning Pala tankodroomile 
Valgejõe idakaldal. 

Parim viis Kõrvemaa tundmaõppi-
miseks on jalgsi- või jalgrattamatkad. 
Teavet saab Aegviidus asuvast RMK 
loodusmajast. Põhja-Kõrvemaast on 
saanud loodushuviliste maiuspala. 

Talude taastajatele seab maastikukait-
seala ette raskusi. Kuulsime sellest Jaak 
Vesserikult, kellega saime juhuslikult 
tuttavaks Oru õuel einet võttes. Ta oli 
üle Soodla jõe ehitanud uhke jalakäijate 
silla, mida imetlesime. Käisime temaga 
koos Pikapõllumäel, kus ta näitas meile 
kunagist karjamõisa aset ja teiste talude 
kohti. Just siin käis talumeeste rähklemi-
ne loodusega: maade kuivendamine ja 
viljakamaks muutmine. Jaak Vesserik on 
veendunud, et „Tõe ja õiguse“ elu-olu ja 
maastikukirjeldused on tehtud Koitjär-
ve, mitte Vetepere küla järgi nagu üldiselt 
arvatakse. Aga et Tammsaarelt midagi 
teada ei saadud, kuna oma loomingust 
ta rääkida ei armastanud, peetakse „Tõe 
ja õiguse“ maaks kirjaniku sünnikohta 
Albu vallas Vetepere külas. Jaak Vesserik 
näitas meile ka oma taastatud kodutalu 
Kõvasood – palkmaja keset Kõrve-
maad, kus toaseinad täis maale.

Matkajale ammendamatut Põhja-
Kõrvemaad ei saa tundma õppida 
ühe päevaga. Sinna tahaks ikka ja jälle 
tagasi minna!

Eevi Lööper

See oli 6. oktoober 2007. a kui meil 
käis külas Rapla eakete rahvatantsu-
rühm Eideratas. Nemad tegutsevad 
juba 29 aastat ja meil täitub novembris 
alles 5 aastat. 

Tekkis jälle soov kohtuda ja 20. 
septembril sõitsimegi neile külla. Star-
tisime varakult, et sõit oleks huvitav ja 
meeldejääv, selle eest hoolitses meie 
tubli tantsija ja giid Anne Raava. Saime 
teada, et Roosna-Alliku topelt nimi 
tekkis sellest, et seal on palju allikaid. 
2,5 ha suurusest allikajärvest saab 
alguse Eesti pikim 144 km pikkune 
Pärnu jõgi. 

Järgmine peatus oli ravimõisas 
Kirna. Esmakordselt mainiti mõisa 
nime 1627. a. Praegusel moel tegutseb 
mõis juba 11 aastat. Meid võttis vastu 
magistrikraadiga ravitseja Helle Anni-
ko. Ta tutvustas lühidalt mõisahoonet. 
Meid juhatati mõisa ümbritsevasse 
aeda ja parki, kus on arvukalt istekohti. 
Helle Anniko sõnul leevendab iga 
pink inimese tervise hädasid. Ravitseja 
rõhutas, et inimene peab uskuma, et 
see ravi teda aitab.

Läbisime kevadpealinna Türi, mis 
on igal aastaajal kaunis ja korras. Ka 
järgmised asulad (Kolu, Käru, Lelle) 
torkasid heaolu poolest silma. Järg-
mine pikem peatus oli Kehtnas, mida 

tutvustas seal õppinud meie tantsija 
Aino Ojamäe. 

Ja jõudsimegi Raplasse – ilusasse 
Kesk-Eesti linna. Arhitektuurimä-
lestisena on seal ilus kivisild ja äsja 
remonditud kahe torniga Maarja-
Magdaleena kirik. Selles kirikus pee-
takse orelifestivale ja kontserte. Ilus oli 
südalinn ja avar rahvamaja. Meid võeti 
avasüli vastu. Rahvamajas tutvusime 
esmalt üliandeka tantsuõpetaja Linda 
Rausi mälestustoaga.

Saal täitus publikuga ja oligi aeg 
hakata esinema. Meiega koos esinesid 
Tapa gümnaasiumi 2. klassi õpilased 
õpetaja Elle Kivisoo juhendamisel. 
Eideratta juhendaja Aino Orgmets 
õpetas tantsud ja luule nind laulukava 
õpetas õpetaja. Kogu kava oli üles 
ehitatud Eesti 90. aastapäeva tähis-
tamiseks. Koos esinemine õpilastega 
võeti publiku poolt soojalt vastu. 
Koos saime ühiselt tantsida kohalikku 
külakapelli saatel. 

Aga iga pidu saab ükskord otsa, nii 
ka meie oma. Tänusõnad, lilled, mee-
ned ja lubadused – kohtume jälle!

Oli ilus meeldejääv päev ja kõige 
tähtsam, et lapsed ootavad järgmist 
koos esinemist. Suur tänu kõigile 
toreda peo eest ning ilusat kuldset 
vananaiste suve.                Elvira Belials

Tammsaare paikades 
Põhja-Kõrvemaal

Rahvariiete näitus muuseumis

Tapa noored olid Saksamaal

Noortevahetuslaagriss Inzmühlenis said noored täiustada oma inglise keele oskust.
Foto  Marge Anni

Eideratas tegutseb taas
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Pole just igapäevane, et mõni 
meie valla sportlane tuleb 
maailmameisriks. Sellise saa-
vutusega sai hakkama aga ta-
palane Ain Roosimägi, kes 
Valgamaal Ähijärvel toimunud 
8. 24 tunni Rogaini maailma-
meistrivõistlustel võitis Rakvere 
Orienteerumisklubi koosseisus 
maailmameistritiitli juunioride 
arvestuses. Järgnevalt esitame 
Ainile mõned küsimused:
Ain, räägi täpsemalt, mis 
spordialaga on tegemist?

Rogain on orienteerumis-
matkamine kestusega 6 kuni 
24 tundi. Etteantud ajava-
hemikus tuleb leida kaardil 
asuvate, erinevate väärtustega 
punktide suurim summa. Raja 
planeerimine, orienteerumisos-
kus, visadus ja sitkus on kõige 
olulisemad sellel spordialal. 
Kiiruslikud omadused on tei-
sejärgulised. 
Millised on teie võistkonna 
varasemad kogemused ro-
gainis?

Rakvere Dream Teamiga 
oleme koos võistlenud roh-
kem 8 tunnilistel võistlustel 
ja eelmine aasta proovisime 
esimest korda 24 tunnilist rog-
aini- Euroopa meistrivõistlused 
Lätis. See oli esimene nii pikk 
võistlus. Põrusime, minu jalad 
ei pidanud vastu ja pidime juba 
14 tunnil ära tulema ja tulemus 
ei olnud just eriti kiita. Aga see 
oligi eelproov MM-ks. 
Palju võistkondi maailma-
meistrivõistlustel esines ja 
milline oli üldine tase?

Sellel aastal oli kokku 23 eri-
nevat riiki ja üle 350 võistkon-
na. Kohale olid tulnud eelmiste 
aastate meistrid ja üldine tase oli 
väga kõrge. Meie vanuseklassis 
oli 9 võistkonda. 
Kuidas toimub valmistumi-
ne rogainiks?

Meie alustasime treenin-
gutega kevadel. Eesmärgiks 
siis juba sügisel tippvormis 
olla. Tavaliselt tuleb pikalt ja 
rahulikult joosta, hästi pal-
ju treenisime vastupidavust. 
Treeningute kestus oli tihti 4 
tundi ja rohkem ja enne MM´i 

osalesime veel 6- ja 8-tunnilisel 
rogainil. Kõige tähtsam on ka 
muidugi varustus. Sellel aastal 
sai endale muretsetud head 
jooksujalatsid ja sokid. Ilma 
nendeta poleks toime tulnud, 
eriti kui meenutada eelmise 
aasta EM´i, siis olin ju mina see, 
kellel jala tallad veriseks läksid 
ja rajalt maha pidime tulema. 2 
nädalat enne võistlust tarbisin 
hästi palju vett ja ei teinud väga 
pikki trenne. Samuti tuleb enne 
võistlust läbi mõelda toitumine 
ja vedeliku tarbimine, et mida 
tarbida ja millal tarbida. 
Kas teil on võistkonna sise-
selt mingi tööjaotus?

Meil kindlat tööjaotust ei ole. 
Tavaliselt lepime kokku, kuidas 
järgmisse punkti läheme, üks 
veab ees ja teised kontrollivad, 
kas ta läheb õieti. Alati peab 
kontrollima suunda, sest väik-
semgi viga võib tekitada kaotust 
ja seega väsimust. Igasse punkti 
on võimalik erinevalt minna ja 
siis vaatame kellel mingi variant 
on, aga tavaliselt ikka on kõigil 
samad variandid. Liikusime 
metsas alati ühes järjekorras, 
Priit Randman vedas ja meie 
kontrollisime Tõnis Tulbiga, et 
ta õigesti liiguks. 
Millele mõtlete 24 h jooksul, 
kas uni samuti kimbutab?

Algul stardis on kõik nii, et 
võiks juba pihta hakata, et hästi 
lahe jne. Aga kui on juba üle 
poole raja läbitud, siis hakkavad 
mõtted mõlkuma sellele, et 
saaks finišis juba kärmelt sauna 
ja sooja suppi. Võistlus ajal on 
hea see, kui saab palju rääkida, 
see viib mõtted mujale ja metsas 
olles aeg läheb kiiremini. Sellel 
aastal saigi üheks probleemiks 
UNI, see kimbutas nii jubedalt, 
et jäid kõnni pealt magama. 
Oleksin kaks korda kukkunud, 
aga õigel ajal sain silmad lahti 
ja sai edasi liigutud. Kõige suu-
rem uni tekkis kella 5-7 vahel 
hommikul, peale 7 kaob jälle 
see tunne ära, aga sammuti on 
siis väsimus suurem.
Kas mõni võistkond suudab 
ka kogu 24 h maastikul liiku-
da joostes?

Ma ei ole kindel, aga mina 
ei tea veel ühtegi võistkonda, 
kes suudaks liikuda kõik see 24 
tundi järjest. Ikka peab olema 
võistluse ajal mõni korralik 
söögipaus ja teisi väiksemaid 
peatusi, näiteks sokivahetus-
peatus.
Oled värske Paikuse polit-
seikooli kadett, kas politsei-
koolis õppimine võimaldab 
harjutamist? 

Paikusel saab palju sporti-
da, peale tunde on head või-
malused, kasutada jõusaali ja 
spordisaali. Siin suudan end 
hästi füüsiliselt vormis hoida, 
ainult ei tohi liiga palju jõudu 
teha, kaob selline vastupidavus 
ja särtsakus ära. Füüsilise et-
tevalmistuse tunnid on raske, 
tund kestab poolteist tundi ja 
võtab läbi. Siiamaani oleme 
teinud jõuharjutusi ja palju 
jooksnud. Peale tunde käin 
iseseisvalt Pärnu jooksuradadel 
jooksma. SKA on endal palju 
võistlusi, mis aitavad end proo-
vile panna teistega ja sammuti 
toob see potentsiaali juurde. 
Millised on sportlikud ees-
märgid tulevikuks?

Praegused ettevalmistused 
on talvisteks suundsuusatami-
se Juunioride MM´iks Roostis. 
Sammuti proovin edaspidigi 
võtta osa ka väiksematest võist-
lustest, et end hoida vormis 
suuremate võistluste jaoks. 
Sporti ma niipea veel ei jäta!

 Küsis Raili Rooba
 

Intervjuu Ain Roosimäega
esisel parkimisplatsil.
•	OÜ-le Männiku Oil eralda-
ti Tapa valla 2008. a eelarve 
osast 06604 „saunad” raha-
list toetus summas 108 000 
krooni.
•	Otsustati edastada vallavo-
likogule otsuse eelnõu “De-
tailplaneeringu algatamine“ 
aadressil Pikk 33 Tapa linn 
Tapa vald.

01.10.2008
•	Anti korraldus projektee-
rimistingimuste määramiseks 
Eha tn 5 kinnistule abihoone 
ehitusprojekti koostamiseks 
ja Jakobi tn 20 Tapa linnas-
asuvale kinnistule olemasole-
va üksikelamu laiendamiseks 
ehitusprojekti koostamiseks.
•	Anti korraldus detailpla-
neeringu kehtestamiseks 
Tapa vallas Tapa linnas Tapa 
sõjaväelinnaku maa-alal.
•	 Nõustuti Tapa vallas Tapa 
linnas Jaani tn 18 asuva kin-
nistu jagamisega kaheks eral-
di katastriüksuseks, Jäneda 
külas asuva Järve-3 kinnistu 
jagamisega kolmeks eraldi 
katastriüksuseks ning Raudla 
külas asuva Kulliaru kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi ka-
tastriüksuseks.
•	Nõustuti Tapa vallas Saia-
kopli külas asuva Sõbra maa-
üksuse ostueesõigusega eras-
tamisega ehitise omanikule.
•	Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks 
ja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise koh-
ta – kokku 3 korraldust.
•	Anti nõusolek osaliseks 
kõnnitee sulgemiseks Tapa 
linnas Jaama tänaval  Jaama 
4 kinnistuga külgneval alal 
ajavahemikul 06.10.2008 
kuni 09.10.2008.
•	Keskoja OÜ-le anda ava-
liku ürituse korraldamise 
luba Sügislaada korraldami-
seks Tapa linnas turuesisel 
platsil 5. oktoobril 2008 kell 
9–16.30.
•	Otsustati edastada voliko-
gule otsuste “Geoloogilise 
uuringu loa andmine Ki-
vikandur OÜ-le Maleva II 
uuringuruumis”, “Tapa valla-
volikogu 10.08.2006. a otsuse 
nr 69 “Ettepaneku tegemine 
kohaliku tee üleandmiseks 
riigile ja riigi kõrvalmaantee-
de taotlemine Tapa vallale“  
täiendamine” ja “Katastriük-
sustele sihtotstarbe määrami-
ne” ja “Nõusoleku andmine 
riigihanke korraldamiseks” 
eelnõud.
Määrati Tapa vallavalitsuse 
esindajad MTÜ Arendus-
koja LEADER programmi 
projektide hindamiskomisjo-
nidesse: strateegia meetmete 
1.1, 2.1 ja 2.2 projektide hin-
damise komisjon (investee-
ringutega seotud projektid)  
ehitusspetsialist Tarvo Nõl-
vak ning strateegia meetmete 
1.2, 1.3,  1.4 ja  2.3 projektide 
hindamise komisjon (nn peh-
med projektid) vallasekretäri 
abi Ilona Alla.

17.09.2008
•	Ühele puudega inimesele 
määrati hooldaja, kahe abi-
vajajaga sõlmiti koduteenuse 
osutamise leping.
•	Virumaa Pensioniameti 
Rakvere osakonnale otsus-
tati teha ettepanek peatada 
peretoetuste maksmine lapse 
emale ja jätkata maksmist 
lapse vanaemale kui lapse 
tegelikule kasvatajale.
•	Pikendati sotsiaalkorteri 
üürilepingut ühe aasta võrra 
aadressil Kalmistu 15-7 Tapa 
linn.
•	Otsustati toetada ühe 
Tapa valla õpilase toitlusta-
mist, kes õpib Vana-Vigala 
kutsehariduskeskuses.
•	Otsustati maksta täienda-
vaid sotsiaaltoetusi kokku 
summas 22 120 krooni ja 
toimetulekutoetuse jääkidest 
täiendavaid sotsiaaltoetusi 
kokku summas 46 278 kroo-
ni.
•	 Jäeti rahuldamata seitsme 
isiku avaldused sotsiaaltoe-
tuste saamiseks.
•	Võeti vastu korraldused 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise ja 
olemjäätmete harvemaks 
äraveoks nõusoleku andmise 
kohta. Kokku 4 korraldust.
•	Nõustuti maa ostueesõi-
gusega erastamisega, kokku 
3 korraldust.
•	Nõustuti erastamisega 
korteriomandi seadmiseks.
•	Tapa muusikakooli re-
konstrueerimistööde ehi-
tusprojekti koostamiseks 
tunnistati edukaks pakku-
museks OÜ ZOROASTER 
poolt esitatud pakkumus.
•	Anti välja korraldus pro-
jekteerimistingimuste mää-
ramiseks: 1) Jalasti kinnistule 
Jäneda külas Tapa vallas 
olemasoleva üksikelamu 
laiendamiseks ehitusprojekti 
koostamiseks, 2) Pihlaka tn 
5 Tapa linn kinnistu elekt-
rivarustusega liitumise pro-
jekteerimiseks, 3) Roheline 
tn 47 kinnistule abihoone 
ehitusprojekti koostami-
seks, 4) Turu tn 3 kinnistule 
olemasoleva korterelamu 
rekonstrueerimiseks ehitus-
projekti koostamiseks.
•	Väljastati ehitusluba puur-
kaevu puurimiseks Mäetalu 
kinnistul Vahakulmu külas 
Tapa vallas.
•	Moodustati Tapa valla-
le kuuluva korteromandi 
aadressil Keskuse tn 10-13 
Lehtse alevik suulise enam-
pakkumise korraldamiseks 
komisjon.
•	Anti välja korraldus Tapa 
vallavalitsuse 05.03.2008 
korralduse nr 804 “Raha 
eraldamine spordiklubidele 
valla 2008. aasta eelarvest” 
muutmiseks.
•	Anti avaliku ürituse luba 
seltsingule Azra piduliku 
kõhutantsijate rongkäigu 
korraldamiseks Tapa linnas 
marsruudil Tapa kultuuri-
koda – Grossi Kaubandus-
keskus – Tapa vallavalitsus 
– muusikakool – Tapa kul-

tuurikoda 27. septembril 
2008 kell 15 kuni 15.30.
 
17.09.2008
•	Otsustati maksta Tapa 
valla eelarvest toimetule-
kutoetust septembris 2008 
summas 68 173 krooni ja 
sellega kaasnevat 200-kroo-
nist täiendavat sotsiaaltoe-
tust kokku summas 1200 
krooni.
•	Otsustati teha Pärnu Pen-
sioniameti Kärdla klienditee-
nindusele ettepanek jätkata 
peretoetuse maksmist kolme 
lapse eest nende vanaemale 
kui laste tegelikule kasvataja-
le ja Tallinna Pensioniameti 
teha ettepanek jätkata pere-
toetuse maksmist ühe lapse 
eest tema tädile kui lapse 
tegelikule hooldajale.
•	Anti välja korraldus raha 
eraldamiseks SA-le Dharma 
summas 26 590 krooni raske 
või sügava puudega laste 
perede nõustamise koolituse 
korraldamiseks 07.10.2008 
teemal ”Puudega lapse pe-
rele osutatavad teenused, 
tegevusteraapia.”
•	Väljastati ehitusluba ük-
sikelamu laiendamiseks 1. 
Mai pst 8 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas.
•	Väljastati ehitusluba OÜ-
le Jaotusvõrk Paide mnt 7A 
ja 7K maaüksuse elektriva-
rustusega liitumise ehitami-
seks.
•	Tunnistati viadukti tehnili-
se projekti ekspertiisi teosta-
mise edukaks pakkumuseks 
AS Taalri Varahaldus poolt 
esitatud pakkumus.
•	Tunnistati Tapa kultuuri-
koja toolide ostmise edukaks 
pakkumuseks Euro Seating 
International poolt esitatud 
pakkumus summas 28 944 
eurot.
•	Otsustati algatada liht-
sustatud korras koostatav 
detailplaneering asukohaga 
Tapa vald Tapa linna töös-
tusküla Karja tn 7 ja 9.
•	OÜ-le Gerdo Eesti ja 
FIE-le Andrey Grebenchuk 
väljastati taksoveoteenuste 
osutamiseks taksoveoluba 
kuni 24.09.2010 ja sõiduki-
kaart.
•	Väljastati kokku viis kor-
raldust loa andmise kohta 
jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ja korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise kohta.
•	MTÜ-le VASK Pleki-
kiisu anti avaliku ürituse 
korraldamise luba EMV 
veoautokrossis VIII etapi 
korraldamiseks Tapa auto-
krossirajal, Tapa linn Karja 
tänav, 4. oktoobril 2008 kell 
8–20.
•	Optiprof  2000 OÜ-le anti 
nõusolek silmakliiniku bussi 
(bussi reg nr 5C2734) peatu-
miseks Tapa valla territoo-
riumil. Silmakliiniku bussi 
müügikohad on Tapa linnas 
Pika tänava ja 1. Mai puiestee 
nurgal asuval parkimisplatsil, 
Lehtse teeninduspunkti par-
kimisplatsil ja Jäneda lossi 

Ain Roosimägi
Foto  Raili Rooba

Mitmes vallalehes on leidnud 
Helle-Anne Orgi poolt ka-
jastamist Tarbijakaitseameti 
L-Virumaa talituse peainspek-
tori Tiiu Baumanni läbiviidud 
järelvalvetoimingud ja menet-
luste käigus määratud trahvid. 
Loomulikult on positiivne meie 
valla tarbijate informeerimine 
meie kauplustes toimuvast. See 
ühtib ka Tarbijakaitseametile 
pandud eesmärgiga, aidata tar-
bijat, kaitsta tema seaduslikke 
õigusi ja anda võimalusi tead-
miste omandamiseks.

Sarnaselt teiste järelvalvetoi-
minguid teostavate asutustega 
eeldab ka tarbikaitsetöö kajas-
tamine korrektsust. Kahjuks 
on selles osa kirjutaja rikkunud 
head tava. Hinnangute andmisel 
Tapa kaubanduse olukorrale 
mainitakse ka Tapa vallavalit-
sust. Süüdistades vallavalitsust 
tarbijakaitsega mittetegelemises, 
viidates seadusega kohalikule 
omavalitsusele pandud kohus-
tuste mittetäitmisele. Tundub, 
et kirjutaja ei orienteeru kehtivas 

Tarbijaikaitse töö kajastamisest
õigusruumis. Olgu tõe huvides 
siinjuures ära toodud väljavõte 
Tarbijakaitseseadusest: § 16. 
Kohaliku omavalitsuse tarbi-
jakaitsetegevus : (1) Kohalik 
omavalitsus korraldab oma 
haldusterritooriumil tarbijate 
tarbijakaitsealast nõustamist. 
Kohalik omavalitsus on ko-
hustatud nõustama ja abistama 
tarbijaid küsimustes, mis on 
seotud teenustega, mida koha-
lik omavalitsus seaduse alusel 
korraldab. 

Kaubandustegevuse seadu-
sest tulenevalt korraldab oma-
valitsus kõigi valla territooriumil 
kaubandusega tegelevate isikute 
registreerimist majandustege-
vus registris. Teostab ühtlasi ka 
järelvalvet, et kõigil kauplejatel 
oleks kehtiv registreering. Ni-
metatud valdkonnas toimub ka 
kaubandusega tegelevate isikute 
nõustamine ja abistamine.

Vallavalitsus loodab ühtlasi, 
et viimases vallalehe loos “Väi-
ke provintsipoekene võitleb 
interneti lainetega” lauses “Mei-

le teatas kommentaarist Tar-
bijakaitse esindaja Helle-Maie 
Org “puhul on tegemist autori 
ebatäpsusega nii isiku nimes kui 
esindusõiguses. Tapa vallavalit-
susele teadaolevalt puuduvad 
nii Helle-Anne Orgil kui Helle-
Maie Orgil Tarbijakaitseameti 
töötajana esinemise õigused.

Vallavalitsus peab oluliseks, 
et valla ajalehes leiaksid objek-
tiivset kajastamist tarbijakaitse 
alased teemad. Ei saa heaks kiita 
riknenud toodete hoidmist kau-
bandusvõrgus ja hinnaerinevusi 
toodetel. Omapoolselt teeme 
ettepaneku seniset rohkem 
informeerida tarbijaid lühiaja-
liste laenudega seotud toodete 
küsimustes, kunda nende sot-
siaalsed mõjud on tarbijatele 
väga pikaaegsed.

Mis puudutab kaubanduste-
gevuse arendamist siis oktoobris 
on vallavolikogu istungil detail-
planeeringu algatamine kinnis-
tule Pikk 33, kuhu soovitakse 
ehitada kaubanduskeskust.

Tapa Vallavalitsus
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - 
Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.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 kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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. 

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, 

transpordi võimalus. 
Kuulutus ei aegu. 

Tel 501 3862

Müüa 4-toaline korter Tapal 
Valve 20, I korrus, üldpind 72,9 m2 .

Hind: 350 000 kr. 
Otse omanikult. 

Kontakt tel 688 3807, 5810 6277

Sul on võimalus…

Eesti rahvariiete juurde kuuluvad imekaunid 
pitsid on sageli tehtud niplispitsi tehnikas. 
Tehnikas, mida tänapäeval oskavad vähe-

sed. Nüüd on võimalus õppida seda kaunist 
pitsi tegema. 

MTÜ Loometöö korraldab Jänedal 18.–19. ja 
25.–26. oktoobril niplispitsi kursused

algusega kell 8.30. Osalustasu on kokku 
4 päeva eest 240 krooni. Oodatud on nii 

algajad kui ka need, kes juba midagi oskavad. 
Projekti toetavad Eesti Kultuurkapital, 

Tapa ja Ambla vald.
Kus ja kuidas kursus toimub ning mida 

kaasa võtta, saad teada telefonidel: 
528 7107 (Luule Nurga), 5191 3298 (Eha 
Rehemaa),  e-aadressil loome@hot.ee.

AS Eesti Post võtab tööle 
KirjAKAndjA 

Tapa postkontorisse 

Lisainformatsioon tel. 327 0202, 322 5776 
saada oma cv meilie: jana.kurnevits@post.ee 

või tule kohale 
Tapa postkontorisse aadressil Pikk 3

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUid

lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja
mõõdetavad, puud koormasse laotud. 

Ostame küttepuupalki, kasvavat metsa, 
metsamaad ja raieõigust.

Tel 5301 8893

Alates 7. oktoobrist algab 
ratastooli line-tantsu kursus. 

Kursused toimuvad igal teisipäeval 
Tapa spordikeskuse I korrusel kell 16–17.
Uutel soovijatel palun võtta ühendust Tapa 

valla sotsiaalnõunik Ene Augasmägiga 
tel 325 8691 või e-mail teel 
ene.augasmagi@tapa.ee.

Müüa töökorras kangasteljed. 
Tel 5669 4106

Alates 1. juulist 2008 töötab 
Sipelga (asub Ambla ja Lehtse vahel) 

kalmistukorraldajana 
osalise tööajaga Natalia Medvedeva, 

telefon 559 7343, 
e-post natalia.med@mail.ee 

12. okt kell 12  Sariürituse Lehtse Pinksi PühaPäevad 
  VII hooaja 1. PPP
25. okt kell 18  Lehtse kultuurimaja TAASAVAMISE PIDU
  Esinevad koduvalla taidlejad, tantsuks 
  ans WHB, Lehtse Käsitööseltsingu näitus
 
infot praegu juba töötavate ringide kohta:

Esmaspäev:
Kl 17.30–18.30   TÜDRUKUTE TANTSUTUND – juh Maren Liivik
Kl 18.30–19.30  LINE-TANTS kõigile – juh Maire Ilves

Kolmapäev:
Kl 20  Lehtse kammerkoori proov – dir Tiiu Tikkerber

neljapäev:
Kl 17–18  BEEBIKOOLI TUND – juh Maie Kents
Kell 19–20.30   MEESTE JA SUURTE POISTE KORVITRENN 

nB! Täpsustamisel, jälgige reklaami:
Väikeste poiste trenniring (pallimängud jms), lauatennise 
treeningud lastele (treeneriga), seeniortants, laulutuba kõigile 
(ka jorisejatele), näitering (laste ja täiskasvanute).
Võib veel muudki tulla, kui pakute välja! Hea oleks teada, 
kui paljud ja millest huvituvad. Helistage meile: 383 3350, 
521 8398, meilige: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee või 
astuge lihtsalt läbi! Kõik on alati teretulnud!

Arvestades vajadusega kinnisvaraalase 
info järele, teeme

15. oktoobril, kell 12–18
Kliendipäeva kõigile huvilistele

Tutvustame firma tegevust, kohalikku turgu ja 
pangad annavad infot 
laenutingimuste kohta. 

Pakume torti ja kohvi ning kõigi piirkonna 
klientide vahel loositakse üllatus. 

Täpsem ajakava meie kontori aknal 
ja koduleheküljel.

Tapa kontor asub 1. Mai pst 12

Lisainfo:
info@virumaainvest.ee

GSM 506 3921 Galli

T, 14. okt kell 20  Film “Mimi saar” pääse 40 kr
n, 16.okt kell 13  Eakate klubi Kanarbik pidu
T, 21. okt kell 20  Film “Muumia: Draakonkeisri 
  hauakamber” pääse 40 kr
L, 26. okt kell 14  Lastefestival “Koos on parem!”
T, 28. okt kell 20  Film “Punane vöö” pääse 40 kr

Üürile anda 2-toaline korter Tapa linnas. 
Võimalus välja osta. Tel 5591 2503

Tapa vallavalitsus teatab, 
et on peremehetu varana 

arvele võtnud Tapa vallas Tapa linnas 
Paide mnt 7d ja Lasketiiru tn 10 kinnistute 
ning Porkuni metskonna maatüki nr 58 vahel 
asuva puurkaevu koos kaevumajaga, 

kuna omanik on lõpetanud ehitise valduse. 
Ehitise viimane teadaolev omanik oli 

AS Tapa Autobaas.
Kõigil, kellel on vastuväiteid loetletud vara 

peremehetuks tunnistamise kohta, 
esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul, 

arvates teate avaldamisest väljaandes 
Ametlikud Teadaanded, Tapa vallavalitsusele 

aadressil: Pikk tn 15, Tapa 45106.


